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رمضان وعيد الفطر
الدين :إسالم
ّ
الهجرية
التاريخ :الشهر التاسع في السنة
ّ
املدة:شهر الصوم و 3أيام العيد
ّ
ّ
املركزية :نزول اآليات األولى من القرآن الكريم
القصة

شهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة الهجريّة .يعتبر شهر رمضان مقدّسا ألنّه بحسب القرآن (الكتاب المقدّس
مرة وأنز َل له اآليات
لدى المسلمين)،
ألول ّ
ي مح ّمد في إحدى الليالي في أواخر شهر رمضان ّ
َ
ظهر المالك جبريل للنب ّ
األولى من القرآن الكريم ،وتس ّمى هذه الليلة "ليلة القدر" وتقع بين الليلة  21وبين نهاية الشهر .تعتبر ليلة القدر من أه ّم
الليالي " ليلة القدر خير من ألف شهر" (سورة القدر ،آية  ،)3وبحسب التقاليد المحليّة اتفق على إحياء ليلة القدر في الليلة
 27من شهر رمضان).
يمتدّ شهر رمضان من  29إلى  30يوما ،وتحدّد المحكمة الشرعيّة االسالميّة بداية ونهاية شهر رمضان اعتمادا على
شوال ،ليعلن حلول "عيد الفطر
شهود عيان يُقدّمون لها .ينتهي شهر رمضان مع ظهور هالل الشهر الذي يليه وهو شهر ّ
شوال.
األول حتى اليوم الثالث من شهر ّ
السعيد" ،واالحتفال بنهاية الصوم ،ويستمر هذا العيد من اليوم ّ
يرجع رمضان في العدّ تنازليّا  11يوما ك ّل سنة ،نسبة للسنة الشمسيّة (التقويم الغريغوري)؛ ويُكم ُل دائرة كاملة حول
فصول السنة األربعة ك ّل  33عاما.
ما يميّز شهر رمضان في اإلسالم هو الصوم أي االمتناع عن األكل والشرب من قبيل الفجر وحتى غروب الشمس.
الصوم هو أحد أركان اإلسالم الخمسة .فريضة الصيام في رمضان مذكورة بشكل واضح في القرآن .يُفرض الصوم في
ّ
والمسن والمرأة الحامل ،وعليهم إتمام
شهر رمضان على ك ّل مسلم ومسلمة راشدين .يُعفى من الصوم المريض والمسافر
الصوم الحقا أو منح صدقة إذا لم يتم ّكنوا من تأدية الصيام في موعد آخر.
صلة .يعتبر المسلمين هذا الشهر ،فرصة للتأ ّمل الداخلي،
مبادئ وأحكام صوم رمضان مذكورة في القرآن بصورة مف ّ
تقرب من هللا ،التحلي باألخالق الحميدة ،تبنّي التواضع واالنضباط ،طلب الغفران ،عمل الخير والشعور مع الفقير
ال ّ
والجائع والمحتاج.
خالل شهر رمضان يهت ّم المسلمون اهتماما خاصا بأحكام إسالميّة مختلفة مطلوبة من المسلمين في ك ّل األيّام وغير
ي ،ويكثرون من
مقتصرة على شهر رمضان ،كما ويصلّون مساء صالة "التراويح" ( 20ركعة إضافيّة) بشكل جماع ّ
الصالة في المساجد والتعبّد وشكر هللا وعقد لقاءات اجتماعيّة دينيّة .وهناك من يختار منهم البقاء في المسجد من صالة
التراويح وحتى آذان الفجر .في شهر رمضان تن ّ
ظم المؤسسات الخيريّة حمالت لمساعدة المحتاجين.
باإلضافة إلى األهميّة الدينيّة لشهر رمضان ،والصوم فيه ،هنالك أهميّة صحيّة وأهميّة تربويّة :فالصوم في شهر رمضان،
يساعد على ضبط النفس ،والصبر ،والتّح ّكم باإلرادة ،وتف ّهم الغير واإلخاء والعطاء ومساعدة المحتاج.

תוכנית להוראת חגים בגנים

يحل عيد الفطر ف اليوم ّ
األول من شهر ّ
شوال .يفطر فيه المسلمون محتفلي بإتمام عبادة الصيام
ي

ً
ّ
ّ
مدة ثالثة ّأيام.
ويسّم العيد أيضا "العيد الصغي" .وهو أحد عيدي المسلمي .فالعيد
يف شهر رمضان ،ويستمر العيد
ً
ّ
ّ
ّ
ر
شهر ذي الحجة والذي يسّم أيضا "العيد الكبي" .احتفل
الثان هو "عيد األضىح" أحد أيام الحج يف العاش من
ي
ِ
ّ
ّ
المسلمون ّ
ّ
بأول عيد فطر ف اإلسالم ف ّ
ّ
السنة الثانية للهجرة بعد صيام أول رمضان يف تلك السنة .ويحرم صيام أول
ِ
ي
ي
يوم من ّأيام عيد الفطر.
ً ّ
ّ
ّ
َّ
ِ
سنة ِبفر ٍح مجدد" .فيوم العيد هو يوم فرح وشور ،يؤدي به المؤمنون زكاة
سّم العيد عيدا ألنه يعود كل ٍ
قيل أنه " ي
وه واحدة من أركان اإلسالم) .فيجتمع المؤمنون ليصلوا صالة
الفطر( وهو دفع جزء من المال للفقراء والمحتاجي ،ي
ّ
ّ
ّ
ر
العيد بعد رشوق الشمس .وتبدأ الصالة بالتكبي  .وقد ورد دليل مشوعية التكبي يف عيد الفطر يف القرآن الكريم( :فقد
علَ ٰى َما َه َدا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم ت َ ْش ُك ُرونَ ) ]٢[،وال ِعدّة المقصودة في اآليات هي ِعدّة
قال –تعالىَ " :و ِلت ُ ْكمِ لُوا ْال ِع َّدة َ َو ِلت ُ َك ِب ُّروا اللَّـ َه َ
هللا -تعالى -بعد االنتهاء منه .[٤[]٣[.ويبدأ التّكبير من رؤية هِالل
شهر رمضان؛ أي إكمال الصيام الذي يُكبّر المسلمون َ
وّلل الحمد" .
وّللا أكبر أهلل أكبر ّ
ّللا ّ
ّللا أكبر ،هللا أكبر ،ال إله ّإال ّ
العيد ويستمر حتى صالة العيدّ " .
التهان ويزورون أهلهم وأقرباءهم ،وهذا ما يعرف بصلة الرحم .كما يزور المسلم
ويلتق المسلمون يف العيد ،ويتبادلون
ي
ي
ّ
.
أصدقاءه ويستقبل أصحابه وجيانه ،ويعطفون عىل الفقراء وجرت العادة يف كثي من البلدان اإلسالمية بأن يأكل
المسلمون يف العيد بعض التمرات أو كعك العيد الطيب المحشو بالتمر.

ي لدى المسلمين يسمى" السنة الهجريّة" .في هذا التقويم يوجد اثنى عشرة شهرا .الشهر التاسع يسمى شهر
التقويم السنو ّ
صة هذا الشهر هي حول النبي مح ّمد(صلعم).
رمضان وهو شهر مقدّس .ق ّ
هل تذكرون عندما اح َيينا ذكرى يوم ميالده "المولد النبوي"؟
الخير.
وتزوج من خديجة ،وسكن مع زوجته في م ّكة .كان محمد رجال صالحا يسلك بصورةٍ حسنة ويعم ُل
كب َُر محمد
ّ
َ
ّ
ّ
مرة في السنة في مكان اسمه غار حراء (جبل النور) قرب مدينة مكة،
كان يحبُ العزلة والوحدة ليصلي ،وكان يختلي ّ
لكي يصلي ويصوم .في يوم من األيام ،عندما كان مح ّمد في جبل النور وكان قد بلغ األربعين من عمره ،ظهر له المالك
جبريل وطلب منه أن يقرأ .أجابه محمد أنّه ال يعرف القراءة .المالك أل ّح عليه وطلب منه ثالث مراتّ .
ظن مح ّمد أنّه ال
يستطيع أن يقرأ وأنّه لن يتم ّكن من تعلّم القراءة ،ولكن المالك آمن به وقال له أنّه من الضروري أن يتعلّم ما ال يعرفه.
وأعطاه المالك اآليات األولى من "القرآن" .وهكذا أ ُنزل كتاب القرآن على محمد من السماء ،وأصبح مح ّمد هو النبي الذي
أوصل اإليمان وكالم هللا إلى جميع الناس.

عيد الفطر السعيد
شوال يحتفل المسلمون بعيد الفطر .يُس ّمى العيد "عيد الفطر" ّ
ألن المسلمين يفطرون
عندما ينتهي شهر رمضان ويه ّل شهر ّ
شهر كام ٍل من الصوم (الفطر من كلمة الفطور – وجبة الصباح) .ويستمر االحتفال بالعيد حتى الثالث من شهر شوال،
بعد ٍ
ويُس ّمى العيد أيضا "العيد الصغير" .يشكر المحتفلون هللا على بركة الصوم ويعبّرون عن الفرحة بزيارة األقرباء
المحشو بالتمر) .في
والمعايدة ،ويلبسون الثياب الجديدة ويستقبلون الضيوف بكعك العيد (المصنوع من السميد أو الطحين
ّ
ّ
المتنزهات والحدائق
عيد الفطر ،يحصل األطفال على هدايا من األهل واألقارب ،ويتجولون مع األهل ويتنزهون في
ويزورون األقارب ويرتادون المطاعم.
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الصوم
 29-30يوما في صيام كامل أي االمتناع عن الشراب والطعام والتدخين وسائر المتع الجسميّة ،من الفجر حتّى مغيب
الشمس.

وجبة اإلفطار
الوجبة التي يتناولها المسلم بعد الصيام تكون بعد أذان المغرب ،وهي وجبة عائليّة مميّزة ،تتض ّمن زيارات متبادلة وضيافة
العائلة الموسّعة (كما ويشارك في وجبة اإلفطار االجتماعيّة ضيوف من مختلف الطوائف الدينيّة ،كالمسلمين ،والمسيحيين،
والدروز ،واليهود) .تبدأ التحضيرات لوجبة اإلفطار في ساعات بعد الظهر .ت ُ َمد سفرة اإلفطار قبل أن يتلو المؤذن صالة
بصبر حتى سماع المؤذن ،فيتلون صالة الصيام ،ويشربون الحساء
المغرب .يجلس الصائمون حول المائدة وينتظرون
ٍ
ي ،حشوة األرز واللحمة مزيّنة
المحش
جاج
د
ال
هي
المعروفة
المأكوالت
نوعة .في البالد،
ّأوال وبعدها المأكوالت الغنيّة المت ّ
ّ
بالصنوبر واللوز المقلي ،الثريدة ،المشاوي ،السلطات المتنوعة ،الكبّة ،الحمص المتبّل بالطحينة ،متبل الباذنجان بالطحينة،
وغيرها  ...كما يشرب الصائمون في االفطار شراب الليمون ،عصير المشمش ،الخروب ،التمر هندي واللبن وغيره...
بعد الوجبة يسهرون حتى ساعات الليل المتأخرة ويأكلون الحلويات مثل القطايف ،والبقالوة ،والكنافة ،والمكسرات
المتنوعة كما ويشربون الكثير من الماء لكي يتح ّملوا الصيام في اليوم التالي.
ّ

وجبة "السحور"
الجسم طاقة لت َ َحمل الصوم طول النهار.
وجبة خفيفة تُؤكَل قبل صالة الفجر ،قبل شروق الشمس ،لتكسب
َ

الصالة
في أيام رمضان ،ت ُتلى صلوات كثيرة وتت ّم زيارة المسجد ك ّل يوم ،بعد تناول وجبة اإلفطار ،لتالوة القرآن وأداء صالة
التراويح.

لقاء اجتماعي وزيارة األقرباء
ي وكذلك اللقاءات في المسجد.
في أيام رمضان يُكثر المسلمون من اللقاءات االجتماعيّة في إطار األسرة والمجتمع المحل ّ
ويتوقَع من المسلم أن يكثر من زيارة القريبات بالذات في رمضان وخاصة األخت واأل ّم والجدّة....

الصدقة
في أيام شهر رمضان ،تنتشر بكثرة عادة إعطاء الصدقة للفقراء.

المسحراتي
المس ّحراتي هو الرجل الذي ينادي الناس للصالة ولوجبة السحور قبل الصوم .بصورةٍ تقليديّة يمشي المسحراتي في
الحارات واألزقة قبل السحور ،مع طب ٍل وفانوس(قنديل) وينادي الناس لتستيقظ "اصح يا نايم  -وحّد الدايم".

تزيين الشوارع
في أيام شهر رمضان تزدان الشوارع بأضواء مميّزة وبرموز الشهر كالهالل والنجوم.

ليلة القدر
يؤمن المسلمون أ ّن السماء تكون مفتوحة في ليلة القدر ،ففي مثل هذه الليلة نزلت على مح ّمد أولى آيات القرآن ويظل
المؤمنون سهارى طوال الليل للصالة وطلب الغفران من هللا.
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•
•
•
•
•

مبدأ التواضع
مبدأ اإلحسان والعطاء
مبدأ الصداقة والعائليّة
مبدأ التسامح واالحتواء
مبدأ المساعدة والتضامن االجتماعي

رمضان
شهر
אני צריכה
يتضمن المبادئ
كبرتלהיות
כגננת
عليها
التي
רגישה
بيد
في يد
مهمة
هي
والتي
תרבותית
لمجتمعنا

ي ،مع التشديد على األلوهيّة والصالة .من المه ّم التنويه إلى أ ّن االسالم يمنَع رسم النبي مح ّمد
شهر رمضان هو شهر دين ّ
أو تصوير أي شخصيّة ممثّلة له .في بيئة متعدّدة الثقافات ،قد تكون هذه النقطة حسّّ اسه جدا .من المه ّم أن نتذ ّكر أ ّن
األطفال يأتون من خلفيات مختلفة ،من قوميّات وديانات مختلفة ،وأيضا من بيوت غير متديّنَة وحتى ُملحدة .لذلك ،تعليم
ي
الدين واإليمان الكامل يتحقّق في كل بيت بصورة مختلفة بحسب إيمان األهل .وظيفت ُنا هي فسح المجال واالنكشاف الثقاف ّ
ي .ال نُعَلّم األطفال حقيقة دينيّة مطلقة ،مثل :قال هللا أن  ...ولكن يمكن أن نقول :في االسالم يؤمنون ّ
أن  ...أو
وليس الدين ّ
أنا كمسلمة أومن أ ّن...
ساسين
وبشكل عام ننتبه إلى أنّه ال حاجة للتع ّمق مع األطفال في نقاشات حول الدين واإليمان ،إنّما المه ّم هو أن نكون ح ّ
للموضوع.
بالنسبة للصالة – ممكن أن نعرض على األوالد (في فلم أو صورة) كيف ت ُتلى الصالة ،بدون أن نطلب منهم أن يصلّوا.
كما جرت العادة في باقي األعياد والمناسبات ،هنا أيضا نتمحور في المبادئ والعادات العائليّة واالجتماعيّة التي ممكن أن
نتعلّمها من العيد.
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إمكانيات لتزيين الصف:
رموز صوم شهر رمضان  -هالل رمضان ونجوم ،مسجد ،المئذنة ،س ّجادة الصالة ،القرآن الكريم ،المسبحة،
المس ّحراتي ،الطبل ،فانوس رمضان.

قصص وأناشيد

صة
ق ّ
هالة وهالل رمضان –
محمود عباسي/
براعم الزيتون

قصة
مرام والصيام – ميساء
فقيه  /دار الهدى
للطباعة والنشر

فصول إرشاديّة للمربين
شهر رمضان المبارك وعيد
الفطر السعيد
تأليف  :جهاد غوشه
عراقي

قصة
عندما َّ
دق الباب –
تغريد النجار  /دار
السلوى

أغنية مرحب يا هالل

أغنية – مرحب يا هالل  -מרחב יא הילאל – ברוך בואך ירח
שלום שלום הילאל
مرحب مرحب يا هالل – מרחב מרחב יא הילאל -
ברוך בואך מה נשמע
أهال أهال كيف الحال  -אהלאן אהלאן כאייף אלחאל –
قد غبت وإليك اشتقنا – קאד ע'יבתא וא אילאיכא שתאקנא – נעדרת ולך התגעגענו
وانتىه بعدك صار ِوصال .וינתאהא בועדאכ ואצארא ויצאל – והריחוק שלך נהיה חיבור
ً
ً
صيا نأخذ أجرا  -נועטי צאבראן נאאח'ודו אג'ראן – נותנים סבלנות לוקחים שכר.
نعط ر
ي َّ
סולחים לאחר מתחברים למשפחה
نغفر زلة نوصل أهال  -נאע'פירו זלא נוסילו אהלאן –
\להורים.
ّ
ْ
כי רמדאן אוסף אותנו
ألن رمضان يجمعنا  -ליאנא רמדאן יאג'מאעונא –
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أشغال فنية

تحضير هالل
تحضير فوانيس

رمضان

https://www.y
outube.com/w
atch?v=wDVM

تحضير طبل

حلويات رمضان

U_YfYUEيّة للتزيين
أعمال فن
في شهر رمضان

https://www.y
outube.com/w
atch?v=wDVM

عمل عجينة القطايف

U_YfYUEأقراص جوز
عمل
الهند

الحيز والبيئة – فعاليّات اجتماعية في شهر رمضان المبارك

ّ
رمضانية
مسية
ر

وجبة إفطار

أعمال إحسان

جماع

وعطاء

תוכנית להוראת חגים בגנים

▪
▪
▪
▪
▪

التكبي حت صالة العيد.
ً
بعدد فردي مثل  )7-5-3وذلك قبل الذهاب لصالة العيد.
تناول تمرات وترا (أي
ٍى
صالة العيد والذهاب لمصىل العيد من طريق والعودة من آخر.
إظهار الفرح والشور.
تهنئة األهل واألصدقاء بالعيد.

تجهيزات

عيديات

العيد

وتوزيعات

ّ
تعلم عن القمر

أسئلة وأجوبة

لألطفال

لألطفال حول
عيد الفطر

كعك العيد أو
خبز العيد

عيد الفطر
سعيد \ ريم
ال ّ
بنا

" نشدد على جو العيد ولكن
أكثر على أعمال األطفال
شخصيا ً على المبادئ
والسلوك"

