
 مقدمة تعبير عن رمضان

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والصالة والّسالم على سيّد الخلق محّمد وعلى أصحابه أجمعين، انطالقًا من أهميّة الشهر الكريم  

والمبارك، شهر رمضان الذي يعرف بأنه شهٌر للجود واإلحسان ومواساة الفُقراء، قمنا بتناول فقرات عن شهر رمضان المبارك 

والتي تم بيانها من خالل فقرات التعبير الّشاملة، فهي تزيد من ثقافة الّطالب، والتي من شأنها أّن تعّرف الّطالب بأهمية الشهر 

الفضيل، مروًرا بسبب تسمية هذا الشهر بهذا االسم وحتى فضل شهر رمضان الكريم، كما سنقوم بإيضاح فوائد شهر رمضان، 

 .بركاتهوالّسالم عليكم ورحمة هللا و

 تعبير عن رمضان

رمضان هو شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، فهو شهٌر للوحدة والتَّجمع، وخاصةً بين األهل 

لة والمحبّة بين النَّاس، حيث يجود هللا ّ ق ويزيد أواصر الص  ّ ا يُعم   فيه  واألقارب عند اإلفطار، أو السحور، أو صالة التَّراويح، ممَّ

سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه ألوليائه العطيات، شهر جعل هللا صيامه أحد أركان اإلسالم، فصامه  

 .المصطفى وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصالة والسالم أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر هللا له ما تقدم من ذنبه

 شهر رمضان 

ك من األشهر المباركة فهو له مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو الشهر التاسع في  يعتبر شهر رمضان المبار

السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شّوال، حيث يعتبر من األشهر المميزة عند المسلمين، فهو يُعدّ أحد أركان 

: )بُن َي اإلْسالُم علَى َخْمٍس،  -صلّى هللا عليه وسلّم-كما قال النبّي   ب،اإلسالم حيث يمتنع المسلمون في أيامه عن الطعام والشرا

كاة ، وَحج ّ البَْيت   دًا َعْبدُهُ وَرسولُهُ، وإقام  الصَّالة ، وإيتاء  الزَّ ُ، وأنَّ ُمَحمَّ ، باإلضافة إلى   (، وَصْوم  َرَمضانَ َشهادَة  أْن ال إلَهَ إالَّ َّللاَّ

  .رات التي تبطل الصوم منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمسوجود مجموعة من المحظو

 سبب تسمية رمضان بهذا االسم 

ض، والمفعول َمْرموض وجمعها َرَمضانات، فهو يعد الشهر التاسع من الشهور   يعتبر رمضان هو من الفعل َرَمَض فهو رام 

، كما يعتبر  يَّة  ْجر  يوًما فقط، فقد سمي  29يوًما، أو  30كما يكون عدد أيامه  الشهر الذي أنزل فيه القرآن وفرض فيه الصياماله 

شهر رمضان بهذا االسم وذلك بسبب أنه يصادف زمن الرمضاء، أي الزمن الذي يشتد فيه الحر في جزيرة العرب، فسمي بذلك 

ف وبداية  من الرمض وهو شدة الحر، كما أن رمضان مأخوذ من الرميض أي الغسيل وهو المطر الذي يكون في آخر الصي

  .الخريف ألنّه يدفع َحّر الشمس، حيث أن رمضان يدفع الذنوب ويغسلها باألعمال الصالحة

 فضل شهر رمضان 

فهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتضاعف فيه الحسنات من خالل   يعتبر شهر رمضان هو شهًرا يتقرب فيه العبد إلى هللا،

غي استقبال شهر رمضان بالفرح والسرور، حيث يعد شهر رمضان بأن له العديد من  قيام المسلم باإلعمال الصالحة، حيث ينب

  :الفضائل ومن أبرزها ما يلي

َن الهدى  •   والفرقان(اختصه هللا بنزول القرآن، فقد قال )َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هًدى ِلِّلنَّاِس َوبَيِِّنَاٍت ِمِّ
  : )لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر(-تعالى-شهٍر وهي ليلة القدر فقد قال فيه ليلة خير من ألف  •
: )ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم يَُضاَعُف، الَحَسنَةُ َعْشُر أَْمثَاِلَها  - صلى هللا عليه وسلم-يضاَعف فيه الَحسنات، فقد قال رسول هللا  •

ُ َعزَّ   ائِِم  إلى َسْبعِمئَة ِضْعٍف، قاَل َّللاَّ ْوَم، فإنَّه لي َوأَنَا أَْجِزي به، يََدعُ َشْهَوتَهُ َوَطعَاَمهُ ِمن أَْجِلي ِللصَّ : إَّلَّ الصَّ َوَجلَّ
  ْسِك(فَْرَحتَاِن: فَْرَحةٌ ِعْنَد فِْطِرِه، َوفَْرَحةٌ ِعْنَد ِلقَاِء َربِِِّه َولَُخلُوُف فيه أَْطيَُب ِعْنَد هللاِ ِمن ِريحِ المِ 

صلى هللا عليه وسلم:  -الرحمة والمغفرة، والِعتق من النار، كما أن فيه استجابة للدعاء، قال رسول هللا يجعل هللا فيه  •
  )ثالُث َدَعواٍت ُمستجاباٍت : دعوةُ الصائِِم ، ودعوةُ المظلُوِم ، ودعوةُ المسافِِر(



ُم والقرآُن يشفعاِن للعبِد يوَم  : )الصيا-عليه الصالة والسالم-صوم رمضان يشفع لصاحبه يوم القيامة، قال النبيِّ  •
الليِل، القيامِة، يقوُل الصياُم: أْي رِبِّ إنِِّي منعتُه الطعاَم و الشهواِت بالنهاِر فشفْعنِي فيِه،ويقوُل القرآُن : َمنَْعتُهُ النوَم ب

  فَشفِِّْعنِي فيه ؛ فيَْشفَعَاِن(

 فوائد شهر رمضان 

 تعالى، ويطلب الفَوز فيه، للنجاة من عذاب يوم القيامة، باإلضافة إلى المسابقة فيه  يتوّجب على كّل مسلم أن يُخلص النيّة إلى هللا

إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوحة من سائر الذنوب والسيئات، حيث يعتبر شهر رمضان بأن له العديد من الفوائد  

 :ومن أبرزها ما يلي

 .تُغفر فيه الذُّنوب، وتُكفَّر فيه الخطايا  •
لة والمحبِّة بين النَّاس • ق ويزيد أواصر الِصِّ  .يُعِمِّ
 .، فهو شهُر الِعتق من النَّار-تعالى-ينال الُمسلم مغفرة هللا  •
ة وتتوحد، مما يسهم في تعزيز روح الجماعة بين أفرادها •  .تجتمع األمَّ
بر من أجل تحقيق األهداف في الحياة الدُّنيا • ب المسلم على الصَّ  .يتدرَّ
ب المسلم على كظم الغيظ، وكبح جماح النَّفس وعدم المشي وراء شهواتها •  .يتدرُّ
ا يدفعه إلى  • يام، يشعُر بالفقير ممَّ التَّصدُّق عليه  يشعر الغنيِِّ بالفقير، فإنَّ الغنيَّ يتمتَّع بالطَّعام والشَّراب وقد ُحِرم منها أثناء الِصِّ

 .ومساعدته

 خاتمة تعبير عن رمضان

عن شهر رمضان هو أحد مواضيع التعبير الدينية المهمة، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرات البحث الذي قُمنا  يعتبر تعبير

على إعداده، فقد تناولنا وإيّاكم باقة ُمتكاملة من الحديث حول شهر رمضان المبارك، حيث تعّرفنا على سبب تسمية رمضان 

شهر الفضيل، وانتقلنا في شرح حديث متكامل بالمراجع عن بعض من التفاصيل التي  بهذا االسم، كما تعرفنا على أبرز فضائل ال

 .تخص فضل رمضان على المسلمين، ليكون شعلة للتعّرف على فوائد شهر الخير، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


