
 

 

 هل تعلم عن رمضان

 :يّ تشمُل فقرة هل تعلم على معلومات تعريفّية عن شهر رمضان، وعظيم فضلّه، كما في اآلت

   هل تعلم أن شهُر رمضان هو الشهر التاسع في السّنة الهجرية يأتي بعد شهر شعبان، ويتبعُه شهر شوال. 

  فضل شهر رمضان عن باقي أشهر السّنة، ألنه أحد أركان اإلسالم، وألن صّيامه  -جّل عالهُ -هل تعلم أن هللا

 .فرض على كل مسلم بالغ عاقل

 م، اقتباًسا من الرمض، أي شدة الحّر، كما قّيل ألنه يرمض الصائم، وذلك هل تعلم أن رمضان سمّي بهذا االس

 .من شدة الجوع، وألنه مأخوذ من َرمض أي احتراق الذنوب، لما يؤديه المسلم من األعمال الصالحة

 هل تعلم أنه في شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الجّنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطّين. 

 م عن رمضان لالذاعة المدرسيةفقرة هل تعل

تشمُل فقرة هل تعلم على عدد من المعلومات المهمة التي يتم طرحها من خالل اإلذاعة المدرسّية، بفقرات مميزة كما في 

 :اآلتيّ 

  هل تعلم أن الصيام في رمضان هو االمتناع عن الطعام أو الشراب أو الجماع وغّيرها من المفطرات من طلوع

 .ب الشمس عّبادة هللالفجر وحتى غرو

 هل تعلم أن الصيام فرض على المسلمين في السنة الثانية للهجرة في شهر شعبان. 

   هل تعلم أن صيام شهر رمضان هو فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر ذكًرا أكان أم أنثى. 

 هل تعلم أن الصائمين يوم القيامة يدخولن من باب يسّمى الرّيان. 

 هل تعلم عن شهر رمضان

 :مزيٌد من المعلومات عن شهِر رمضان الُمبارك ندرجها في النقاِط اآلتّية

  هل تعلم أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرّين، أولهما رؤية هالل رمضان، واألمر الثاني الذي يثبت به

 .دخول شهر رمضان هو تمام شعبان ثالثين يوًما

 من صام  :-صلى هللا عليه وسلم-ل رسول هللا هل تعلم أن صيام شهر رمضان هو تكفير للذنوب، حيث قا(

 .(رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

  هل تعلم أن ليلة القدر تكون في آخر شهر رمضان، وهي اللّيلُة التي ابتدأ فيها نزوُل القرآن الكريم على سيدنا

 .-صلى هللا عليه وسلم-محمد 

  شهر رمضان أفضل لياِل السنة، وذلك ألن فيها ليلة القدرهل تعلم أن العشر لياٍل األخيرة من. 

 هل تعلم عن رمضان قصيرة لالذاعه المدرسية

 :في عظّيم شهر رمضان المبارك ندرُج مجموعة من المعلومات التعريفّية في اآلتيّ 

  هل تعلم أنه في شهر رمضان المبارك وقعت معركة بدر الكبرى، وهي المعركة األولى بين المسلمين

 .والمشركين في يوِم الجمعة من السابع عشر من رمضان من تلك السنة

  هل تعلم أن صالة التراويح تؤدى في رمضان بعد العشاء، وُتعتبر من أصناِف القياِم المقصود في حديث رسول

 .(: )من قام رمضان إيماًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه-ى هللا عليه وسلمصل-هللا 

 هل تعلم أنه في شهر رمضان المبارك تغتفر الذنوب، وتضاعف الحسنات، وتقبل التوبة الصادقة النصوح. 

  عمًدا، هل تعلم أنه يوجد عدة مبطالت لصيام رمضان، منها األكل والشرب في نهار رمضان عمًدا، والتقيؤ

 .والجماع في نهار رمضان، ووجود نّية جازمة باإلفطار وإن لم تطّبق

  



 

 

 


