
 فضائل رمضان

 الجامعة األردنية –كمية الشريعة  –شرف القضاة . د.أ

حسيادد  دحرفيم مسيحدا   حدريبيية الدنيا فيي امحايانو د يد نظيم اا حعيالد ليت ددرا  يعيش اإلنسان في
 :أنت شهر كثيرة جدا أهمها تفضائمد و شهر رمضان بل ديحفدقو دمن هذ  الددرا  لكي ينجحو

شيهر  }فيي اليدنيا دارةيرة  دالنجيا  سيعادةسيبيل ال ن نيزل القيرآنو دهيدرمضا فيفو الكريم القرآن .1
 .{ دبينا  من الهدى دالفر ان القرآن هدى لمناسرمضان الذي أنزل فيت 

َمييياُم اُلَعييياِدُل َدَدُديييَدُة اُلَمُظمُيييدِم "  بيييدل اليييددا   .2 ييياِئُم َاحتيييد ُيُفِطيييَر َداإلُِ َت " َثََلثَيييٌة َت حُيييَردو َدُديييَدُحُهُم ال
و سييدا  كييان  بييدل الييددا  ديياجَل أد آجييَلو أد المطمييد، نفسييت أد يييير و أد فييي الييدنيا حرمييذيال

أد فييي ارةيييرةو دكيييل ذليييك  ذا ليييم يمنيييم ميييانم مييين  بدليييت كعيييدم احةييياذ األسيييبا،و أد األكيييل مييين 
 .الارامو أد اإل امة دمد معَية

دُم َيُدًما ِفي َسِبيِل ا" المباددة دن النار  .3 َُ لمتِت ِ تت َباَدَد المتُت ِبَذِلَك اُلَييُدِم َدُجهَيُت َديُن َما ِمُن َدُبٍد َي
 .مسمم" النتاِر َسُبِعيَن َةِريًفا 

ييَياُم َأُي َر،ِّ َمَنُعحُييُت " يييدم القياميية  ةداشييفال .4 َِّ ييَياُم َداُلقُييُرآُن َيُشييَفَعاِن ِلُمَعُبييِد َيييُدَم اُلِقَياَمييِة َيقُييدُل ال َِّ ال
يييَهَداِ  بِ  النتهَييياِر َفَشيييفُِّعِني ِفييييِت َدَيقُيييدُل اُلقُيييُرآُن َمَنُعحُيييُت النتيييُدَم ِبالمتُييييِل َفَشيييفُِّعِني ِفييييِت َ ييياَل الطتَعييياَم َدالشت

 .أامد"  َفُيَشفتَعانِ 

يياِئُمدَن َيييُدَم " بييا، الريييان دةييدل الجنيية ميين  .5 َت يتيياُن َيييُدُةُل ِمُنييُت ال ِ نت ِفييي اُلَجنتييِة َباًبييا ُيَقيياُل َلييُت الرت
يياِئُمدَن َفَيُقدُميدَن َت َيييُدُةُل ِمُنيُت َأَاييٌد َيُييُرُهُم َفيياُلِقيَ  َت ِِإَذا اَميِة َت َيييُدُةُل ِمُنيُت َأَاييٌد َيُييُرُهُم ُيَقيياُل َأُييَن ال

 .البةاري"  َدَةُمدا ُأُيِمَق َفَمُم َيُدُةُل ِمُنُت َأَادٌ 

دا " الَاة  .6 او َِ دُمدا َح  .د العَلج لبعض الاات و سدا  كان من با، الد ايةو أالطبراني" َُ

فجيييد  والحرميييذي" َرِييييَم َأُنيييُف َرُجيييٍل َدَةيييَل َدَمُييييِت َرَمَضييياُن ثُيييمت اُنَسيييَمَل َ ُبيييَل َأُن ُيُ َفيييَر َليييُت " الحدبييية  .7
النيييدم دميييد : دلكييين الحدبييية ت حقبيييل  ت بشيييردطها األربعيييةو دهيييي رمضيييان يسيييادد دميييد الحدبيييةو

رجياع الاقيدق  ليد أَياابهاالمعَيةو دحركهاو دالعزم دمد ددم الرجدع   و سيدا  كاني  ليهاو دا 
 .ا أد لمناس



ياَم َرَمَضياَن ِ يَماًنيا َداُاِحَسياًبا ُيِفييَر َليُت َميا َحَقيدتَم ِميُن َذُنِبيتِ " الم فيرة  .8 ََ البةياريو دالم فييرة  ن "  َميُن 
ن كانييي  بسيييب، العميييل الَيييالح شيييمم   بشيييردطها كانييي  بسيييب، الحدبييية شيييمم  كيييل شيييي و دا 

 .اقدق اا فقطالَ ائر من 

ُدُم ُجنتٌة " الد اية من المعاَي  .9 َت بمعَيية حيذكر أنيت و فِإن ادثحيت نفسيت البةاري أي د ايةو "ال
 .َائم فارحدع

دفيهييا  ميية المضييادفة لماسيينا و اييي   { ليمةةا القةةدر ميةةر مةةن  لةة   ةة ر }ليميية القييدر  .11
ر األداةيير و دحسييحجا، فيهييا الييدددا و دهييي فييي العشييحضييادف بيي كثر ميين ثَلثييين ألييف ضييعف

يمتد المتييُت َدَمُييِت َدَسيمتَم ِ َذا َدَةيَل اُلَعُشيُر َشييدت ِمُئيَزَر ُ " دليذلك  ََ  َدَأُاَييا َلُيَمييتُ  (َجيدت داجحهيد) َكياَن النتِبييو 
ُدا َلُيَميَة اُلَقيُدِر ِفيي اُليِدُحِر ِميُن اُلعَ " اليدحر منهيا  البةاريو  بل هي فيي"  َدَأُيَقَظ َأُهَمتُ  (كمت) ُشيِر َحَايرت

َميُن َكيياَن ُمَحَارِّيهَيا َفُمَيَحَارتَهيا ِفييي " السيبم األداةير البةيياريو بيل هيي فييي "  اأُلََداِةيِر ِميُن َرَمَضيانَ 
يييُبِم اأُلََداِةيييرِ   ميييا ليمييية ةميييس  فيييي اليييدحر مييين السيييبم األداةيييرو فهيييي البةييياريو فهيييي  ذن"  الست

ييياِبَعِة َداُلَةاِمَسييييةِ " ددشيييرين أد سيييبم ددشيييرين أد حسييييم ددشيييرين   " اُلَحِمُسيييدَها ِفييييي الحتاِسيييَعِة َدالست
 .ليمة سبم ددشرين و فهي ليس  بالضردرةأي من العشر األداةر البةاريو

دهيييذا ميييم مرادييياة أن حكيييدن بدايييية الشيييهر َييياياةو فيييِإن كانييي  ييييير َييياياة أَيييبا  
 .لكالميالي الفردية زدجية دالزدجية فرديةو فعمد المسمم أن ياحاط لذ

دليس لها دَلميا  داضياة حيدل دميهياو دبةاَية  بمهيا أد أثنا هياو فينب يي ديدم اتدحمياد  
 .دمد بعض ما يحدادلت الناس من دَلما  ت َاة لها

لهذ  الفضائل كان الَاابة دالحابعدن يحمندن أن حكدن السنة كمهيا رمضيانو لكثيرة ميا فييت مين 
يي رمضييانفالةيييرا و  اُلَكيييُِّس َمييُن َداَن َنُفَسييُت "  فدِّ َسييسييح مهاو دلييم يُ ت حعييدضو دالعا ييل ميين ا ةفَر

 " .َدَدِمَل ِلَما َبُعَد اُلَمُدِ  َداُلَعاِجُز َمُن َأُحَبَم َنُفَسُت َهَداَها َدَحَمنتد َدَمد المتِت 
 

 ينالمسييممحنعقييد أكبيير ددرة حدريبييية فييي العييالمو اييي  يحييدر، مميييار دنَييف ميين  دفييي رمضييان
 :همهادمد فضائل كثيرة أ

 لعمكة  تتقة نيا أيها الذين آمندا كح، دمييكم الَييام كميا كحي، دميد اليذين مين  يبمكم  }الحقدى  .1
 .في كل مجات  الاياة ودمميا فالهدف الرئيسي من فريضة الَيام رفم مسحدى الحقدى{ 



َياَم َفِِإنتُت ِلي َدَأَنا َأُجِزي" اإلةَلص  .2 َِّ و فالَيدم حيدري، البةياري" ِبيِت  ُكلو َدَمِل اُبِن آَدَم َلُت ِ تت ال
 .دممي دمد اإلةَلصو ألنت دمل يير مرئيو فَل مرا اة فيت

يُبِر " الَبر  .3 َت يُف ال َُ يُدُم ِن َت يُدُم " " ال ََ يُدُم َثََلثَيِة َأيتياٍم ِميُن ُكيلِّ َشيُهٍر  ََ يُبِر َد َت يُدُم َشيُهِر ال ََ
برا مييين الكبيييار اليييذين ت و دليييذلك حيييرى بعيييض األطفيييال يَيييدمدن فهيييم أكثييير َيييأاميييد"  اليييدتُهرِ 

يَييدمدنو دحييرى المييدةن  ذا َييام َييبر ديين الحييدةين سييادا  طديمييةو ألن رمضييان شييانت 
 .بالَبر

و فيحضادف كثيرا ددد اليذين يقدميدن المييل مين ةيَلل َيَلة الحيراديحو  نيت حيدري، دمميي القيام .4
 .دمد  يام الميل ينب ي أن ياافظدا دميت طدال السنة

شيطان دالعددو ففيت انحَير المسيممدن فيي ييزدة بيدر الكبيرىو دفحاي  الجهادو جهاد النفس دال .5
 .مكةو داألندلسو ددمدرية

الدادةو اي  يشعر المسممدن بدادحهم من ةيَلل ممارسيحهم لشيعائر داايدةو دهيذا يبيين أنيت ت  .6
 .ححاد هذ  األمة  ت دمد اإلسَلم

يمة رايمو دت شيك أن و سدا  كان  زكاة مال أد زكاة فطرو أد َيد ا  حطددييةو الَد ا  .7 َد
 .هذا حدري، دمد الجدد دالَمة داإلنفاق داإلاساس بمشادر الماردمين

الاريةو اي  يحارر الَائم مين سييطرة ديادا  الطعيام دالشيرا، دالنيدم الحيي حعيدد دميهيا أايد  .8
دشر شهراو دالحي لد طالي  أكثير لجعمي  اإلنسيان دبيدا لهيا ت يسيحطيم الةيردج دميهياو فيي حي 

 .با لمَائم دمد الحارر من هذ  العادا الَدم مدر 

ييمت فيي رمضييانو  فينب يي دميد المسييمم أن ت ينقطيم دين ذلييكو دأن يايافظ دمييد المسيحدى اليذي َد
 !!!.فما فائدة الددرا   ذا فقد اإلنسان كل مهاراحت الحي حعممها بعد انحها  الددرة 

 المهم أدنا دمد الَيام دالقيام ديض البَر دافظ المسان

 نك دفد حا، العفد فادف دناالمهم  

 المهم اجعمنا من دحقا  شهر رمضان


