
 

 

 فقرة هل تعلم عن رمضان

 :بارّك في اآلتيّ بحيُث تشّمل فقرِة هْل تعلْم على مجموّعة متنوعة من المعلوماِت الدينّية والثقافّية حول شهر رمضان الم

  صام تسعُة رمضانات خالل حّياتهِ -صلى هللا عليه وسلم-هل تعلم أن رسول هللا محمد. 

  هل تعلْم أن صيام شهر رمضان هو ركن ثابت من أركاِن اإلسالم، فقْد دلّت اآليات الكريمة واألحاديث النبوية

 .الشريفة على وجوبه في حق المسلمين

  شهر رمضان بعديد من الفضائل، فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، وجعل فيه هل تعلم أن هللا تعالى ميز

 .ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، كما خّصه بإجابة الدعاء، والعتق من النيران

  هل تعلْم أّن الصيام يعني التعبد هلل تعالى باإلمساك عن المفّطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى حين غروب

 .مسالش

  هل تعلم عن رمضان

شهر رمضان هو شهر المغفرة والعتق من النيراّن، وفي التعريف بهذا الشّهر الفضّيل ندرُج مجمّوعة من المعلومات 

 :بصيغِة هْل تعلّم كما في اآلتي

 مة، هْل تعلْم أنه يشترُط عّدة شروط لصيام اإلنسان في رمضان، مّنها اإلسالم، البلوغ، العقل، الطهارة، اإلقا

 .القدرة

  هْل تعلْم أنه يوجد عدة مفسدات للصيام، منها الجماع، االستمناء، األكل والشرب، التقيؤ بشكل عمد، الحيض

 .والنفاس للمرأة

  والتذكير -عز وجلّ -هْل تعلْم أن الحكمة من مشروعية صيام رمضان، هي تحقيق التقوى، والشعور بنعم هللا ،

 .بأحوال الفقراء والمساكين

 علْم أن شهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة الهجرّية، ويأتي بعد شهر شعبان، ويليه شهر شوالهْل ت. 

 هل تعلم عن شهر رمضان قصيرة

ال بّد من التثقيف بشهر الرحّمة والمغفرة، شهر رمضان المبارك، وفي اآلتّي ندرُج مجموعة نقطّية من المعلوماِت 

 :المتنوّعة عن رمضاِن المبارك

 هل تعلم أن شهر رمضان يبدأ برؤية هالل شهر رمضان، وينتهي برؤية هالل شهر شوال. 

  أنزل فيه القرآن الكريم على  -تعالى-هل تعلّم أّنه مما يدل على عظمة شهر رمضان ومكانته الكبيرة، أن هللا

 .-صلى هللا عليه وسلم-سيدنا محمد 

 رك، وهي ليلة تعدل فيها العبادة أجر العبادة في ألف شهر، هل تعلّم أن ليلة القدر تأتي في شهر رمضان المبا

 .العشر األواخر من شهر رمضان المبارك وهي تكون في

  هل تعلّم أن صالة التراويح تصلى في رمضان بعد العشاء، وهي ثماني ركعات متفرقات، كل ركعتين على

 .حدة

 هل تعلم عن رمضان لالذاعة المدرسية

 :طرح أحكاًما ومعلومات وتعريفات حول شهر رمضاْن الكرّيم كما في اآلتيّ أحّد أهم الفقرات التي ت

  هل تعلّم أن شهر رمضان المبارك هو أفضل شهور العام، لما فيه من مغفرة للذنب، وقبول للتوّب، وتصفيد

 .للشياطين، وفتح ألبواب الجّنة، وغلق ألبواب النار

 ركًنا من أركان اإلسالم الخمّسة، وقد ثبت فرضيته في سنة هل تعلّم أن صيام رمضان هو من فرائض الدّين، و

 .النبي وكتاب هللا تعالى



 

 

  تدرج في فرض الصيام على المسلمّين إلى مرحلتيّن، تمثلت األولى بتحريم  -سبحانه وتعالى-هل تعلم أن هللا

طلوع الفجر وحتى جميع الُمفطرات على الُمسلم من حين نومه، أو من حين صالته الِعشاء، ثم اإلمساك من 

 .غروب الشمس

  هل تعلم أن معركة بدر الكبرى وقعت في شهر رمضان، وهي المعركة األولى بّين المسلمين والمشركين في

ابِع عشر من رمضان من تلك السنة  .يوم الجمعة من السَّ

 هل تعلم عن رمضان لالطفال

 :هذا ندرُج معلوماِت حول شهر رمضاْن المباركّ ينبغي تعلّيم األطفال أحكام وتشريعات وسنن دينهم الحنيف، وفي 

  هل تعلم أّن صوم رمضان فرض على كل مسلم ومسلمة، وهو الركن الرابع من أركان اإلسالم، أي أن اإلسالم

 .ال يصح إال به

  في شهر  -صلى هللا عليه وسلم-هل تعلم أن تأخير السحور من السنن التي كان يفعلها رسول هللا محمد

 .جيل اإلفطار من السنن كذلكرمضان، وتع

  ،هل تعلّم أنه يوجد عدة عبادات يستحب أن يقوم بها المسلم في رمضان، مّنها قراءة القرآن، قيام الليل، الصدقّة

 .صلة الرحم، إطعام المحتاجين

 هل تعلّم أن في صيام شهر رمضان عتق لرقاب المسلمين من النار، وغفران للصائم والقائم فيه ما تقدم وما 

 .تأخر من ذنبِه، وفيه تصفد الشياطين، وتفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار

  

 


