صيام
צום

“חינוך מוביל חברה ולא משתרך אחריה“
(ד”ר חיים פרי)

לכבוד חודש רמדאן פעלנו בכוחות משותפים:
מחנכי אורט מח”ט עכו עם צוות דרך כפר יוזמות חינוך,
לרענן ולהדגיש את הערכים וההזדמנויות החינוכיות
אשר מזמן לנו חודש הרמדאן.
מעוניינים להעמיק ולהרחיב בנושאי חינוך,
זהות ושייכות?
קראו על תפיסת דרך-כפר בספר:
‘דרוש כפר’ /דותן לוי ,הוצאת כנרת זמורה-ביתן.
הכנסו לאתר חודש הרחמים:

בצום אין לנבל את הפה.
אם יגדפך אדם או רב איתך,
יש לומר“ :הנני צם!”
מפי אבו-הוריירה

رحمه

רחמים
חשיבותה של מידת הרחמים
ניכרת בכך שזהו שם התואר של אללה –
‘אלרחמן אל רחים’.

http://shaharelrahama.com

על המשחק:

בקלפים תמצאו משימות המבוססות על ערכים ומנהגים
שבאים לידי ביטוי ברמדאן ובמעשי הנביא מוחמד.

הוראות משחק:

שאת/ה מרחם/ת
מתי בפעם האחרונה הרגשת

איך הצום

משחק מהנה!

משפיע עלייך לטובה?

איך להכין את הקלפים:

מדפיסים את הקלפים .גוזרים בקו המקווקו ,מקפלים,
מדביקים ומקבלים  20קלפי משחק דו-צדדיים.

על מישהו ולמה?

מפזרים את הקלפים כשהערך כלפי מעלה והמשימה
כלפי מטה .כל משתתף בוחר קלף ,קורא את הערך
וההסבר ועונה על המשימה.

שמחה

הנביא מוחמד
היה מקבל את חודש רמדאן
בשמחה רבה

שמחה

לאדם הצם שתי שמחות:
שמחה בשוברו את הצום
ושמחה נוספת -כאשר יפגוש את אללה
מתוך חדית’ אל-בוח’ארי

צדקה
הצדקה ,הנדיבות והנתינה
של הנביא מוחמד
הוכפלו בחודש רמדאן
כאשר היה מרבה בצדקה ונתינה

זכית בפיס ב 500,000-ש״ח.
לכבוד חודש רמדאן החלטת
לתת  100,000ש”ח צדקה.
האם תעניק/י הכל לנזקק אחד
או תחלק/י ל 100-נזקקים?

سسعاده

سسعاده

صدقه

מה ישמח אותם

עליך לבחור קרוב/ת משפחה,
שכן או חבר לחשוב ולספר

מה משמח אותך?

הצום הוא אחד מחמשת עיקרי האסלאם.
הנביא מוחמד היה מדגיש שצום
אינו רק הימנעות מאכילה ושתייה
אלא הוא כולל גם התקרבות לאלוהים
במעשים הטובים ,טיהור הלב ,תשובה,
סליחה ורחמים

ממי היית רוצה לבקש

מה הכי קשה בצום?

תנו צדקה ולו מנת פלח תמרים קטן
מתוך אל-בוח’ארי

ומי שנפש-מוחמד בידו,
הרי שאז הריח הרע הנודף מפי
האדם הצם ,נחשב אצל אללה
טוב מריח-הבושם.
מפי אבו-הוריירה

סליחה

סליחה ומחילה?

צדקה

צום

מה מעודד אותך בצום?

صدقه

صيام

مغفرة

שתפ/י למה

חייב לתת צדקה?
האם גם עני

לקריאת הקוראן יש משמעות גדולה
בחיים ובמוות .במיוחד בחודש רמדאן.
אלוהים קרא למוסלמים לסיים את
קריאת הקוראן במהלך רמדאן.

שתפ/י במצווה או סיפור

הנביא מוחמד התאפיין ברחמים
שיש לו כלפי אחרים ,בנפשו הטובה
ובלבו הרחב בהתנהגותו עם האחרים.

“לו המאמין היה יודע מהי מידת העונש
אצל אללה ,לא היה מאבד תקוה
בגן-עדן .ולו הכופר היה יודע מהי
עוצמת הרחמים אצל אללה ,לא היה
אומר נואש מלהגיע אל גן-העדן”.
מפי אבו-הוריירה

קריאת
הקוראן

מהקוראן

רחמים

רחמים

שתפ/י במקרה שבו במקום לכעוס
ולהעניש מישהו שפגע והפריע,
החלטת לתת הזדמנות לתיקון

رحمه

رحمه

قراءةالقرأن

איך זה בא לידי ביטוי?
ספר/י על מישהו מוכר וקרוב
שיש לו/ה לדעתך לב רחום.

אדיבות

הנביא מוחמד התאפיין באדיבות
לכל אדם ובהתנהגות אנושית
נעלה ביותר .הנביא הזהיר שעלינו
להתנהג בכבוד לכל אדם,
במיוחד בחודש רמדאן.

הביא/י כמה שיותר דוגמאות
לאדיבות כלפי מישהו אחר

 5מילים טובות
תן/י רעיונות של

הנביא מוחמד הזהיר כי אללה גילה
בפניו שחובה להיות ענווים,
כך שאף אחד לא ידכא את האחר
או יתגאה בפני אחרים.
חדית’ בסונה אבו דאוד

בחודש רמדאן מקפידים מאוד
להימנע מרכילות
ומילים לא מקובלות.

أخالق -أدب

שאינה קשורה בכסף

ענווה

שניתן לומר ברמדאן
להורים או לאחים הקטנים

تواضع

حفظ اللسان من
الكلمات البذيئة
שמירת
הלשון

והסתפקות במועט

תנן/י דוגמה לאירוע או מקרה בחיים
שבו בחרתם/ן להתנהג בענווה

למי היית רוצה להקדיש

מפי עאישה :אמר שליח-אללה:
אדם בור-נדיב אהוב יותר על אללה,
מאדם מאמין קמצן.
מתוך אל-רסאלה אל-קשייריה

הנביא מוחמד הקפיד על תפילת
“קיאם אל ליל” ברמדאן.
על פי מה שאמרה רעייתו עאישה:
הנביא מוחמד היה קם בשעות המאוחרות
של הלילה ומתפלל  11תפילות
וקורא את הקוראן

תפילה
הנביא דאוד נהג להתפלל כך:
“אלוהיי! הנני מייחל לאהבתך
ולאהבת-אוהביך ולמצוות שיקרבוני
אל אהבתך; אלוהיי! קרב נא את אהבתך
אלי יותר מאשר אהבתי את עצמי
ואהבתי למשפחתי ולמים צוננים”.
מתוך אל-תרמד’י

אם היית יכול/ה לחבר תפילה
מה היית אומר/ת בה?

אדיבות

תפילת
״קיאם אל ליל״

את תפילתך?

أخالق-أدب

صالة قيام الليل

صالة

להיות אדיב

פגשת אדם קמצן במחמאות
ולא מפרגן.
שכנע/י אותו ב 20-מילים בלבד

הנתינה נחשבת אבן מאבני היסוד
בחיינו ואין לה גבולות .הנביא מוחמד דרבן
את המוסלמים לקיים ערך זה לאור
חשיבותו כלפי העניים והנזקקים
ובמיוחד בחודש רמדאן.

הנתינה בחודש רמדאן מתבצעת
בכל מיני דרכים :נתינת כסף ,מתנות,
אמירת מילה טובה,
ארוחה לעניים וליתומים,
מתן מזון ועוד.

מי שלא יכול לצום מסיבות מיוחדות,
יכול להשלים את הצום או לתת צדקה
במקום .כלומר ניתן לתקן ולקבל
הזדמנות שנייה.

במה היית רוצה לקבל הזדמנות שנייה?

נתינה

נתינה

צום

מה היית רוצה לתקן?

عطاء

عطاء

صيام

ספר/י איך בא לידי ביטוי
ערך הנתינה בחייך בכלל,
ובחודש רמדאן במיוחד

אך לא על ידי נתינת כסף

ערך הנתינה

שתפ/י במקרה שבו זכיתם לקיים את

