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 لألطفالمقدمة بحث عن شهر رمضان 

هر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، فيغفر هللا فيه الذنوب لعباده، يعد ش

ويصل صلة الرحم، فهو يطمئن القلب ويذهب الهم والغم عن اإلنسان، 

يأتي كذلك يربط اإلنسان بربه ويجعله قريب إليه أكثر من أي فترة أخرى، 

 لرزق، فقد فرض صيامه على كل مسلم.اهذا الشهر ليزيل الكرب ويوسع 

فيه إلسالم، حد األركان الخمس لالمبارك هو أ كما أن صيام هذا الشهر

تغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه وة، تفتح فيه أبواب الجنة والتوب

 الكريم.الكريم في هذا الشهر نزل هللا القرآن وقد أ، الشياطين

تكون خيًرا عند هللا من ألف شهر، وفي هذه ليلة القدر التي  في هذا الشهر

لتسمع دعوات الرزاقين برؤيتها وترفع الليلة المبارك تتنزل المالئكة 

 .دعائهم إلى هللا ليستجيب لهم

عندما يأتي هذا صلى هللا عليه وسلم،  -على الرسولنزل هللا الوحي أ كذلك

 ن اللسان يصوم عنكما أالشهر تصوم النفس عن الشهوات وعن الذنوب، 

والنفاق، ويقوم المسلمين بأفضل األعمال التي تقربهم إلى هللا عز األكاذيب 

 وجل.

 رمضانسبب تسميته بصيام الالشروط الواجبة إلتمام 

ض عذا االسم، فيرى البالمتعلقة بتسمية شهر رمضان بههناك بعض اآلراء 

أنه قد جاء في الحر، كما أنهم يرون أن االسم مشتق  أن السبب يعود إلى

 ة "الرمض" وهي تعني الحر الشديد.ممن كل

و ارتماء سمية هذا الشهر بهذا االسم هلت إن السببهناك آراء أخرى تقول 

تحدث معهم عندما يتمنعون في هذا الشهر من الصعوبات التي الصائمين 

  عن الطعام والشراب طوال اليوم.

ن سبب تسمية الشهر بهذا االسم أن التي تقول إ كذلك هناك بعض اآلراء

، مثلما تنا الصخور من الحر لب الصائم يأخذ من الموعظة واإليمانق

 .الشديد



ن سبب تسمية هذا الشهر بهذا خر يرى أوة على ذلك، فهناك فريق آعال

ني االحتراق، مثلما ن كلمة رمضان تعاالسم هو غفران الذنوب فيه، حيث أ

 تحترق الذنوب ويبدل بها األعمال الصالحة.

 عن كل األمور التي تبطل الصيام. االبتعاد 

 .أن يكون الصائم بالغ وعاقل 

 .كذلك يكون لدية القدرة على إتمام الصيام دون إصابته بمرض 

 ن يكون اإلنسان طاهًرا أثناء الصيام.، ويقصد بها أةراالطه 

 تبطل صيام شهر رمضانمفسدات 

ولكن بشروط محددة،  إلفطار للمسافرين والمرضىد منح هللا األذن باق

 كذلك هناك بعض األمور التي تبطل الصيام وهي:

 بشكل متعمد. أين يتقاد الصائم ألو أر 

 ،ويقصد بها الدورة الشهرية للمرأة الحيض. 

  ،يشترط أن تكون الحقن مرتبطة بالتغذية، أو حقن الوريد الحقن

 حتى تبطل الصيام.

  الجماع، ويقصد بيها العالقة الزوجية التي تحدث بين الزوج

 في نهار رمضان. وزوجته

 ألي أطعمة أو تناول نسان إلتناول الطعام والشراب، وتعني تناول ا

 أي مشروبات أثناء وقت الصيام.

 .تلفظ اللسان بأي محرمات، أو سب الدهر 

 .االستمناء، ويقصد بها إخراج الرجل أو المرأة للمني باستخدام اليد 

 .االحتجام 

 فضل شهر رمضان المبارك

و فه هللا في هذا الشهر الكريم فضل عظيم وأجر كبير للصائمين،جعل 

جعل هللا لهذا جزيل، فقد لصائم ثواب لشهر الطاعة والعمل والعبادة، و

 الشهر فضاًل عظيم عن غيره من شهور السنة.

 ويكفر عنهم خطاياهم.هر شيغفر هللا لعباده في هذا ال 

 بط ويصل األرحام والمحبة بين الناس.ارتنه يزيد من الكما أ 



  كذلك ينال المسلمين المغفرة من هللا عز وجل وفيه تعتق الرقاب من

 النار.

 فقراء مما يجعلهم يخرجون يجعل الرحمة داخل قلب الغي، فيشعر بال

 لمساعدة الفقراء والمساكين.ن تصدقويوالزكاة 

  وهذا يساعد في تعزيز مة اإلسالمية تتوحد وتجتمع، يجعل األأيًضا

 روح الجماعة بين المسلمين.

 تحقيقاليأس في  موعدم الصبر من أجل الرضاء بقدر هللا المسل يعلم 

 أهدافه.

 ي وراء الشهوات أو كظم باإلضافة على تدريب المسلم على المش

 حرمه هللا.التلفظ بما عدم والغيظ، 

  قال رسول هللا كما ان العمرة في هذا الشهر الكريم تعدل الحج، فقد

ة   تعِدلُ  رمضان   في ُعمرة  صلى هللا عليه وسلم ) جَّ  (.ح 

 مميزات شهر رمضان

قد فرض هللا على جميع المسلمين الصيام بهذا الشهر، وأمرهم كما أمر 

أن يقتضي المسلم باإلمساك عن مر هللا عد االمتثال إلى أين من قبلهم، ويالذ

 كل المفطرات أثناء صيام هذا الشهر.

بعد إفطار قوم بها المسلم تن صدقة الفطر هي التي فإ عالوة على ذلك،

الحكمة منها ، أما للُمزّكيالحكمة منها كفارة وطهارة  رمضان، كما ان

 في أيام العيد.مساعدة المحتاج وأهله 

 هذا الشهر على ليلة من أعظم الليالي وهي ليلة القدر، وتأتيكذلك يحتوي 

في أخر عشرة ليالي في شهر رمضان، ولم يأتي أي تأكيد على يومها، 

وقد أختص هللا هذه الليلة من رمضان لم يتأكد أنه يوم ليلة القدر،  27ويوم 

 لة األولى من بداية نزوله.المباركة فأنزل فيها القرآن في المرح

ويح تعد من شعائر اإلسالم العظيمة، حيث يقوم بها ان صالة التركما أ

المسلمين أثناء هذا الشهر المبارك، وتعد من السنن المؤكدة، فقد قام 

إتمام يح بعد واصالتها جماعة، فتبدأ صالة التر الرسول والصحابة بتأدية

 صالة العشاء.

 



 

 

 

 آداب شهر رمضان 

 رط األساسي شعلى المسلم أن تحضر نيته للصيام، فهو ال يجب

 مه كرًها.يكون صيا لوجوب الصيام، على أال

 خاصة ان سحور رمضان فيه خير العبد على السحور صأن يحر ،

 وبركة كبيرة للصائمين.

  العمل على طاعة هللا عز وجل في نهار رمضان، وتقرب الصائم

ة القرآن في شهر على قراء ميع العبادات، وكذلك حرصهمن هللا بج

 .الشهر

 ئم.أداء قيام الليل الذي له فضل وخير عظيم على الصا 

  الطرق. بجميعاالبتعاد عن مبطالت الصيام 

  والذنوب، يجب على كل مسلم ان يبتعد المعاصي كذلك االبتعاد عن

عن اآلثام والمعاصي، وأن يستقبل هذا الشهر المبارك بالتوبة على 

لرغبة القوية بعدم واواإلقالع عنها، كل الذنوب وترك السيئات 

 الرجوع إليها.

 ن يشكر هللا لوغ رمضان، حيث يجب على كل مسلم أشكر هللا نعمة ب

كما أن شكر هللا يمكن كثيًرا على بلوغ شهر رمضان من العبادات، 

 ن هللا.أن ينعم على صاحبه المدد م

 أسباب مشروعية صيام رمضان

  أن يتقي المسلم هللا في كل أفعاله، يهدف هذا الشهر المبارك

 وشعوره بأن هللا وحده هو المنعم.

  عام والشراب، ويمأل بحاجة الفقراء إلى الطكذلك يجعل المسلم يشعر

 .قلبه بالرحمة

  ة الشيطان بعد نهاية الشهر الكريم، سمحاربة وسوقدرة الصائم على

وكذلك قدرته على االبتعاد عن الشهوات والمعاصي التي حرمها 

 هللا.



 .صيام هذا الشهر يمنح اإلنسان صحة وقوه في جسده 

  أيًضا يهدف إلى تواصل األرحام، ففيه يذهب األهل إلى بعضهما

 ، ولعن قاطعها.مرنا هللا بصلة األرحامد أالبعض، فق

 متى فرض شهر رمضان

 -صلى هللا عليه وسلم -تم فرض صيام هذا الشهر المبارك على أمة النبي

في العام الثاني من هجرة الرسول، فقد قال هللا في المصحف الشريف 

ْهرُ ) ان   ش  ض  م  ى اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُنِزل   الَِّذي   ر  ات   لِّلنَّاسِ  ُهد  ن  يِّ ب  ن   و  ى مِّ  اْلُهد 

اْلفُْرق انِ  ن و  ِهد   ف م  ْهر   ِمنُكمُ  ش  ُصْمهُ  الشَّ ْلي  ن ف  م  ان   و  ا ك  ِريض  ل ى أ وْ  م  ف ر   ع   س 

ة   نْ  ف ِعدَّ ام   مِّ يَّ
ر   أ  ل   اْلُيْسر   بُِكمُ  للّاُ  ُيِريدُ  أُخ  لُِتْكِملُواْ  اْلُعْسر   بُِكمُ  ُيِريدُ  و  ة   و   اْلِعدَّ

ُرواْ  بِّ لُِتك  ل ى للّا   و  ا ع  اُكمْ  م  د  لَُّكمْ  ه  ل ع  ْشُكُرون   و   .(ت 

 خاتمة بحث عن شهر رمضان المبارك

كبار ميع المسلمين، سواء ال صيام هذا الشهر المبارك على جقد فرض هللا

ون بصيام عدد ن يمكن لألطفال أن يبدأ، كما أغار، الذكر واألنثىأو الص

 ساعات معين من اليوم لتدريبهم على صيام هذا الشهر المبارك.

 


