
 مقدمة موضوع تعبير عن شهر رمضان

)شهر رمضان الذي أنزل فٌه القرآن هدى للناس وبٌنات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فلٌصمه،  قال تعالى:

ومن كان مرٌضاً أو على سفر فعدة من أٌام أخر ٌرٌد هللا بكم الٌسر وال ٌرٌد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا على 

ٌّز هللاُ ([1]ما هداكم ولعلكم تشكرون ٌّضة الصوم، وخّصُه  -سبحانُه وتعالى-، فقْد م ٌّل، وخّصُه ألداَء فر هذا الشهُر الفض

ٌّر والُحسناتِ  ٌّه من الخ ٌِّه لٌلُة القدَر التً ُتعادُل ألف شهر فً األجِر والثواب، وف ٌِّه أًٌضا، وجعَل ف ٌّم ف  بنزوِل القرآن الكر

ٌّر والبركة والُغفرانالُمضاعفة والذنوب المَ  ٌّر، فشهُر رمضاَن هو شهُر الخ  .غفورة والتوبة المقبولة الكث

 موضوع تعبير عن شهر رمضان

ٌّل ُركن الصوم، على نحِو  ٌُّد الشهور وأعظَمها، وفً مقالْنا سنتحدُث عن فضاّئله، ومٌزاّتُه، تفاص شهُر رمضان هَو س

ٌّة ٌّرة اآلت  :الوت

 شهر رمضان

ٌّام، حٌُث ٌعدُّ الصٌام أحُد أركاِن اإلسالِم شهُر رمضان شه ًّ فرٌضُة الص ٌّمة وِه ٌّه ُتؤّدى فرٌضُة عظ ٌّم، ف ٌر ُمبارٌك كر

ٌّة، ٌأّتً بعد شهِر شعبان، وقبل شهِر شوال، وقد قٌّل أن اسُم رمضان ُمشتٌق من  الخمّسة، وهو تاسُع شهور السّنة الهجر

ٌَّل فً  الَرمض، والَرمُض هَو الحّر الشدٌد، وسبب التسمٌة ٌرجع إلى ارتماض الصائمٌن فٌه من شّدة الحّر والجوع، وقد ق

تسمٌّته أنه غالًبا ما ٌصادف زمن الرمضاء وهو وقت الحّر الشدٌد فً جزٌرة العرب، أو ألّنه ٌرمُض الذنوب أْي ٌحرقها 

ًّ هذا الشهر الُمبارُك ُتجُب الطا ٌّرة الصالحْة، وفِ ٌُكفّرها باألعمال الخ ِه تفتح أبواب الجنان و ٌّ عات وُتضاعف األجور، وف

ٌّه عباده من النار أكثر من أي شهٍر  -سبحانه وتعالى-وتغلق أبواب الّنار وتصفد الشٌاطٌن، وهو الشهر الّذي ٌعتق هللا  ف

 .آخر، وهو الشهر الّذي تستجاب فٌه الدعوات وتقبل فٌه الطاعات، فصباحه مبارك ونهاره مبارك ولٌله مبارك

 فضل شهر رمضان

توجد العدٌد من الفضائل للصٌام، ولكن ال تكون هذه الفضائل إال لمن صام الشهر ومنع نفسه عن الشهوات والمحّرمات، 

 :بحٌث ٌكون صٌامه خالًصا هلل تعالى، ومن فضائل شهر رمضان، ما ٌأّتً

  ٌَّه ُتكفُّر السٌئات وت ضاعف الحّسنات وُتقبل توّبة العبد شهُر رمضاَن هو شهُر الرحّمة والتوبة والُغفران، ف

ٌّه وسلم-الصائم، وفً ذلَك جاَء حدٌُث رسول هللا ُمحمد  : )من صاَم رمضاَن إٌماًنا واحتساًبا، ُغفَِر -صلى هللا عل

َم من ذنبِهِ  َم من ذنبِِه، وَمن قاَم لٌلَة القدِر إٌماًنا واحتِساًبا ُغفَِر لَُه ما تقدَّ  .([2]لَُه ما تقدَّ

  صلى -وشهَر استجابِة الُدعاء، فقْد قال رسول هللا ُمحمد  -ُسبحانُه وتعالى-شهُر رمضاَن هو شهُر القُرب من هللا

 .([3]: )ثالُث َدعواٍت ال ُتَردُّ دعوةُ الوالد لولده، ودعوةُ الصائم، ودعوةُ المسافرِ -هللا علٌه سلم

  ٌُّة  شهر رمضان هو شهر العمل الصالح وُمضاعفة األجر والثواب، حٌُث أّن العمل الصالَح المقرون بالن

ٌّه أداء الُعمّرة ُتعادُل  -ُسبحانُه وتعالى-الخالصَة هلل  ٌّه، وف ٌُضاعُف أجره، وتزداد حسناّتُه، وٌبارك هللاُ سبحانه ف

 .ثواب ُحّجة، لكّنها ال تقوُم مقامها

 لٌلُة القدر، أعظُم لٌلة فً العام، اللٌّلة التً نزل بها القرآن العظٌم وحملت اسم سورة فً  فً شهِر رمضان

ٌّت بالقدر لعظمة شرفها وقدرها عند هللا  القرآن، وهذه اللٌّلة وصفتها سورة القدر بأّنها خٌٌر من ألف شهر، ُسم

ٌُقال ألن األرزاق واآلجال ُتقّدر فً هذه اللٌلة، وتتنزّ   .ل المالئكة بالّرحمة والبركة على األرضعز وجل، و

  ُسنة مؤكّدة للّنساء والّرجال سّنها ًّ ٌّام، وِه ٌّح، وُتسمى أًٌضا صالةُ الق شهُر رمضاَن هو شهر صالة التراو

 .الّرسول علٌه الّصالة والّسالم، وهً شعٌرة عظٌمة من شعائر رمضان

 عّز وجل فً كل لٌلة حٌن وقت اإلفطار آالف المسلمٌن شهر رمضان هَو شهُر العتق من النار، حٌُث ٌعّتُق هللا 

 .الُموّحدٌن

  ٌُستحّب االعتكاف فً اللٌّالً العشرة األخٌرة من رمضان حتى ٌبلغ الُمسلم شهُر رمضاَن هو شهُر االعتكاف، 

 .لٌلة القدر



 صوم شهر رمضان

ٌُعّرُف الصوم بأّنه اإلمس اَك عن الطعام والشراب والحدٌث بالكالِم صوُم رمضان فرٌض على ُكل ُمسلم بالغ عاقل، و

ٌّة للصٌاِم قبل طلوِع الشمس، ودخوُل  البذيء والِجماع وأيُّ من الُمفطرات منُذ طلوِع الشمس وحتى غروبِها، وٌشترُط الن

ٌّن، وُهما: رؤٌُة الهالل، أو إتمام شهَر شعبان ثالثٌَن ٌوًما، وقد شهْد هذا ا لشهُر أحداًثا شهُر رمضان ٌثبُت على أحِد أمر

ٌّن فً ُكل مكان، وفً رمضاَن تغفُر  ٌّها معظم الُمسلم ٌُحٌ ٌّن، مّنها تنزٌل القرآن الكرٌم، ولٌلة القدر التً  هاَمة عنْد الُمسلم

ًّ هللا ُمحمد  ًّ وجّبة السحور، وقد دعا نب ٌّه ٌتناول المسلمون وجّبة قبل الفجِر، وِه ، وف ًّ صلى هللا -الذنوب واآلثام والمعاص

ٌّه وسلم إلى أن ٌؤخر المسلم وجبة سحوره، وأن ٌعجل فً إفطاره، ألن الصائم ٌقضً ٌوًما كامالً بال أكل وال شرب،  -عل

 .وبالتالً تكون حٌوٌته وطاقته شبه معدومة

 فرائض الصوم

ٌّن، وللصوِم فرائُض ال على عبادِه الُمسلم -سبحانُه وتعالى-ٌُعدُّ صوَم رمضان من أركاِن االسالم الخمّسة التً فرَضها هللا

 :ٌُقّبُل الصٌام إال بِها، وُهما أمّران

 ٌّام لٌلَة الصوم ٌّة مكاَنها القلب، وعلى الُمسلِم أْن ٌنوْي الص ٌّة الصوم، والن  .عقُد ن

 ٌّرهُ من األموِر التً ُتفسُد صوم الُمسلم  .االمساك عن ُكل المفطرات من طعام وشراب وكالم بذيء وجماع وغ

 وممبطالت الص

ٌّام الُمسلم أو الُمسلمة بعدها، ومن هذه األمور، ما ٌأّتً  :للصوُم أمور إذا وقعت فإّنه ال ٌجوُز ص

  ٌّه قضاء الصوم، أما القًء غٌُر العمد فال ٌّامه، وعل ٌّه إثم نقَض ص القًء الَعمد، فإذا تعمد الصائم التقًُء فإّن عل

ٌّه  .حرَج عل

  ٌّها، وعلى المرأة قضاَء الصوم فً أٌاِم الُنفاس والحٌض للمرأة، حٌُث أّنهما ٌبطالن صوَم رمضان، وال إثم عل

ٌّام قبل شهر رمضان من العاِم القادم  .أُخر، وأن ُتتَِم الص

 ٌّام ما أفطر ٌّه قضاُء ص  .الجماع، وعلى فاعلِه إثم، وعل

 ٌُفطر الصائم، وعل ٌّه األكل والشرب الَعمد، فذلك  ٌّه القضاء، أما بغٌر عمد فال إثم عل ٌّه إثم، وٌتوجُب عل

 .وٌستكمُل صومه

 خصائص شهر رمضان

ٌّم-جَل جاللهُ -شهُر رمضان شهُر الجبران والغفران، شهُر التوبة والقُرُب من هللا   :، ومن خصائِص هذا الشهُر العظ

 ٌّه -ُروّي عن رسول هللا ُمحمد ، لما يعتبُر صوُم شهر رمضان ركٌن من أركاِن اإلسالِم الخمّسة صلى هللا عل

الِة، -وسلم ًدا َعْبُدهُ وَرسولُُه، وإقاِم الصَّ ُ، وأنَّ ُمَحمَّ ًَ اإلْسالُم علَى َخْمٍس، َشهاَدِة أْن ال إلََه إالَّ هللاَّ وإٌتاِء : )ُبنِ

ِت، وَصْوِم َرَمضانَ  ٌْ كاِة، وَحجِّ الَب  .([4]الزَّ

  حٌُث قاَل تعالى: -صلى هللا علّيه وسلم-يعتبُر شهُر رمضان هو شهر نزولُ القرآن الكرّيم على نبي هللا ُمحمد ،

َن اْلُهَدٰى َواْلفُْرَقانِ  َناٍت مِّ ٌِّ اِس َوَب  .([5])َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فٌِِه اْلقُْرآُن ُهًدى لِّلنَّ

  ِلذا على الُمسلم االكثار من التعبد رمضان تفتُح أبواب الجّنة وتغلق أبواب النار وتكبل الشياطّين في شهر ،

ٌّه -وفعل األعمال الصالحة، وفً ذلَك قال رسول هللا ُمحمد  -سبحانُه وتعالى-والتقرب إلى هللا  صلى هللا عل

ِة، وُغلِّ -وسلم َحْت أْبواُب الَجنَّ ٌاِطٌنُ : )إذا جاَء َرَمضاُن فُتِّ اِر، وُصفَِّدِت الشَّ  .([6]َقْت أْبواُب النَّ

 ٌّها لٌلُة في شهِر رمضان ليلة القدر، وهي خّير من ألف شهر ٌّها العبادات واألعمال عن ألف شهر لٌَس ف ، ف

 .القدر



 ٌّه وسلم-، مصداًقا لما روّي عن رسول هللا ُمحمد في كل ليلة من شهر رمضان عتق من النار : -صلى هللا عل

ِ عنَد كلِّ فِطٍر عتقاَء وذلِك فً كلِّ لٌلةٍ   .([7])إنَّ هللَّ

 أفضل األعمال في شهر رمضان

ٌّل، ما ٌأّتً ثواب األعمال الصالحة وأجرها ُمضاعٌف فً شهِر رمضان، ومن أفضل األعمال فً هذا الشهرِ   :الفض

 فقراءةُ القرآن الكرٌم فً شهِر رمضان الُمبارك تعتبُر من أفضِل األعمال، خاصة وأّنه  :قراءة القرآن الكريم

ٌّه وسلم-تنزَل على رسول هللا محمد  ٌّه السالم-فً شهر رمضان، وقد كاَن جبرٌل  -صلى هللا عل ٌُعلم النبً  -عل

عثمان بن عفان بأّنه كان ٌختم القرآن الكرٌم كُل ٌوم فً شهِر رمضان القرآن فً شهر رمضان، وُروّي عن 

 .الُمبارك، وقد اقتدى السلف الصالح بنً هللا علٌه أفضل الصالة والسالم

 ٌّام اللٌل عمل عظٌم جزاؤه عظٌم عند هللا  :القيام ٌّه -، وقد ثبَت عن نبً هللا -سبحانُه وتعالى-فق صلى هللا عل

 -رضً هللا عّنه-فظتهم على قٌام اللٌل فً شهر رمضان الُمبارك، كما وروى أبو هرٌرة وأصحابه ُمحا -وسلم

َم ِمن ذنبِهِ -صلى هللا علٌه وسلم-عن نبً هللا ُمحمد   .([8]: )َمن قاَم رمضاَن إٌماًنا واحتِساًبا، ُغفَِر لَُه ما تقدَّ

 كلمات عن شهر رمضان

ٌّرة شهور السّنة ومْن أفضلَها، ومن الكلماِت عن شهِر رمضان، ما ٌأّتًشهُر رمضان المُ   :بارك من خ

  فً رمضان تضاعٌف -سبحانه وتعالى-فً رمضان التوبة والمغفرة، فً رمضان التسارع إلى القرب من هللا ،

ٌّر للقلب، فً رمضان خوف وجزع وخشوع، فً رم ضان لألجر والثواب، فً رمضان انفراٌج للروح، وتطه

 .قنوط وتضرع هلل

  فً رمضان اغسل قلبك قبل لسانك، فً رمضان اجتهد على عبادتك، فً رمضان اترك كافة الناس وتقرّب

لخالقك، فً رمضان الزم سجادتك وقرآنك، وال تتخلى عن الذكر والتسبٌح واالستغفار، فً رمضان جاهد نفسك 

 .قدر استطاعتك

 نا التوبة النصوحة وأعنا فٌه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكاللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فٌه وارزق. 

  رمضان ٌا شهر الخٌرات، الشهر الذي تتنّزل فٌه الّرحمات، ها نحن اآلن نرسم األشواق العظٌمة فً داخلنا

 .إلٌك ونحاول أاّل نحترق بلظاها، فاللهم بارك لنا فٌه وأعّنا على قٌامه وصٌامه

 ٌّره، وبركته، وغفرانه بدأ القلب ٌرف وٌشتاق لنسائم  .رمضان، وخ

 خاتمة موضوع تعبير عن شهر رمضان

ٌّل، -سبحانه وتعالى-شهُر رمضان شهر التوبة والعودة إلى هللا  ٌّن وجعل لهم هذا الشهر الفض ، فلقْد أّنعم هللا على الُمسلم

أبواب الجّنة، وُتغلق أبواب النار،  لٌسارعوا بالتوّبة، ولٌغتنموا الفرصة بالعفو والمغفرة والرضوان، ففً رمضان تفتحُ 

ٌّرها، ففٌِه تنزل  ٌّد الشهوِر وأخ وتكبل الشٌاطٌن، وٌضاعف األجر، وصومه ركن من أركان اإلسالم الخمسة، وهَو س

ٌٌّر من ألف شهر، ولشهِر رمضان الكثٌر من الفضائِل، فاستغلوا هذا الشهر أمثلَ  ٌّه لٌلِة القدر التً ِهً خ  القرآن الكرٌم، وف

 .-جّل ُعالهُ -استغالَل فً العباداِت والقُرب من هللا 

  

 


