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الخیرات والصالحات، من عبادة ومساعدة المحتاجین والدعاء والتقرب من هللا سبحانھ وتعالى.

PDFرمضانشھرعنبحث

شھر رمضان الذي انزل فیھ القرآن ھدى للناس، من أفضل شھور السنة فھو شھر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وفیھ یتضاعف
األجر والثواب، وقد خصھ هللا بالعبادات والطاعات، وقد ذكر شھر رمضان في القرآن، حیث قال هللا تعالى:

"شھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ ومن
كان مریضا أو على السفر فعدة من أیام أخر".

وفضل هللا شھر رمضان الذي سمي كذلك ألنھ صادف زمن الرمضاء حین تسمیتھ وھو الوقت الذي یشتد فیھ الحر في الجزیرة
العربیة، وُیعد صومھ ثالث أركان اإلسالم، وفرض على جمیع المسلمین البالغین.

وھو فرصة لكل مؤمن لتجدید عھده مع هللا في العبادات، ففیع تفاح أبواب الجنان وتتضاعف فیھ الحسنات عند القیام باألعمال
الصالحة، لذلك ینبغي على العبد استقبالھ بالفرح والسرور، وتجھیز البیت لیكون مناسب ألداء جمیع العبادات دون كسل أو تأخر.
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مقدمة بحث عن شھر رمضان

الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، یحل شھر رمضان المبارك علینا كل سنة لیجبر بخاطرنا، ویمسح
عنا ذنوبنا، ویھتم الكثیر من المسلمین لمعرفة األحكام الشرعیة التي تتعلق بالصیام، فضل شھر رمضان، وأھمیتھا، وھو ما یتناولھ

بحثنا الیوم عن أعظم شھور السنة وأفضلھا.

شھر رمضان

ُیعرف شھر رمضان في اإلسالم بكونھ شھر الصیام، وقد سمي منذ القدیم لدى العرب في الجاھلیة قبل اإلسالم، وقد فرض فیھ
رمضانات.9وسلمعلیھهللاصلىالرسولصاموقدللھجرة،الثانیةالسنةفيالصیام

أما صیامھ فھو ركن ثابت من أركان اإلسالم، وقد دلت على ذلك اآلیات واألحادیث النبویة على وجوبھ، وقد كفر العلماء من ینكره،
وقد نزل فیھ القرآن الكریم وفیھ لیلة القدر التي تعد خیر من ألف شھر، وفیھ یعتق هللا المؤمنین من النار، وفیھ ثواب العمرة كثواب

حج بیت هللا.

الظمأ وابتلت العروقنص دعاء الصائم عند اإلفطار في رمضان ذھباطلع على:

مكتوبصیغة دعاء للمیت في رمضان یخفف عنھ العذاباطلع على:

حكم صیام رمضان

الصیام ھو اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وذلك لعبادة هللا، ویستوجب لذلك: اإلسالم، البلوغ،
العقل، الطھارة، القدرة، اإلقامة أي أن ال یكون مسافر.

أما مفسدات الصیام فھي: الجماع وھو أعظم أنواع المفطرات اثماً، االستمناء أو انزال المني بسبب مثیرات، األكل والشرب،
االحتجام، خروج دم الحیض والنفاس، حقن الدم أو حقن المغذیات، والتقیؤ بشكل متعمد.

آداب صیام رمضان

على المسلم أن یتحلى ببعض آداب الصیام التي تكون كالتالي:
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إخالص النیة � في الصیام.●
السعي لرضا هللا ونیل الثواب واألجر.●
السحور فھو من وصایا الرسول صلى هللا علیھ وسلم.●
قراءة القرآن.●
قیام اللیل.●
االنشغال بذكر هللا.●
القیام بالطاعات على أكمل وجھ.●
مجاھدة النفس في الصیام عن اللغو في الكالم، شھادة الزور، السب، الشتم وفعل المعاصي والسیئات.●
االبتعاد عن الجدال، والتحكم في مشاعر الغضب.●
أداء الصلوات المكتوبة في وقتھا.●
تعجیل اإلفطار.●
طرد الشیطان.●
كبح الھوى والشھوات.●

فضل شھر رمضان

ُیعد شھر رمضان ذو فضل كبیر، فھو من أفضل الشھور وأعظمھا، التي یتقرب فیھا المسلم من هللا بالعبادة والطاعة، ومن أھم
فضائلھ التالي:

غفران الذنب وتكفیر الخطایا.●
یعمق العالقات الطیبة والصالت الحسنة والمحبة بین الناس.●
العتق من النار لمن صام ایماناَ واحتساباً.●
تعزیز روح الجماعة عندما تجتمع األمة على العبادة.●
تعزیز الصبر لدى المسلم لتحقیق أھدافھ في الدنیا، وكبح شھوتھ وجماح نفسھ لیحقق أھداف اآلخرة.●
تقویة الصلة بین األقارب والعائلة من خالل تبادل الزیارات.●

عبادات تتعلق بشھر رمضان

تجتمع العدید من العبادات في شھر رمضان الكریم، التي یكون أجرھا كبیر عند هللا سبحانھ وتعالى، وھي كالتالي:

الصوم: فرض على جمیع المسلمین، وجاء األمر بھ في القرآن وفي سنة النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم.●
صالة التراویح: من الشعائر الممیزة في شھر رمضان، حیث ال یتم تأدیتھا في أي شھر سواه، كما أنھا سنة مؤكدة صالھا●

النبي ثم الصحابة الكرام من بعده ویتم تأدیتھا بعد صالة العشاء.
لیلة القدر: من أعظم لیالي شھر رمضان، وھي إحدى لیالي العشر من شھر رمضان، وھي غیر محددة بلیلة محددة لكن●

یجدر بالمسلم تحري وقتھا في العشر الوتر األواخر من شھر رمضان.
صدقة الفطر: سمیت كذلك الرتباطھا باإلفطار، وھي صدقة یخرجھا المسلم حین یفطر في رمضان، وُتعطى للفقراء●

والمساكین، والحكمة منھا، طھرة وكفرة أي نقص في صوم المسلم، أما الحكمة لمن یأخذھا ھو إغناؤه وأھلھ في أیام العید.
صالة التھجد: وھي صالة في الثلث األخیر من اللیل، وھي من قیام اللیل الذي لھ أجر كبیر في رمضان.●
االعتكاف في المساجد: یتم في العشر األواخر من رمضان، للصالة وذكر هللا وقراءة القرآن ویتم فیھ اعتزال النساء حتى●

في لیلة الصیام.

خاتمة بحث عن شھر رمضان

ُیعد شھر رمضان ذو أھمیة كبیرة بالنسبة لجمیع المسلمین، كما أن لھ مكانة عظیمة لدى هللا سبحانھ وتعالى، وھو الشھر التاسع في
ترتیب الشھور الھجریة، وتكمن عظمتھ في العبادات التي أمر هللا بأدائھا فیھا من صیام، صالة، قیام، وغیرھا من األعمال الحسنة

مثل الصدقة، األمر بالمعروف، النھي عن المنكر، والمداومة على األذكار واإلكثار منھا خاصة األذكار واالستغفار، والصالة
والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في كل وقت وحین.
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على أحكام الصیام وآدابھ، وأھمیة والعبادات المرتبطة بھ.


