
 فضل شهر هللا احملرم
احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد ان حممًدا  

  عبده ورسوله، أما بعد:
  لقد فضَّل هللا شهر احملرم بفضائل عديدة، ومنها: 

 أوًلا )) أضافه هللا إىل نفسه ((:
 : فهذا الشهر مساه النيب 

 احملرم (( . )) شهر هللا 
 ُسِئَل:   ، أن النيب عن أيب هريرة 

ْكُتوبَِة ؟ بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  الصَََّلةِ  َأي  
َ
َشْهِر َرَمَضاَن؟ َفقاَل:  بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  َوَأي  الصِ َيامِ  امل

ْكُتوبَةِ  الصَََّلةِ  بَ ْعدَ  الصَََّلةِ  أَْفَضلُ  ))
َ
 اللَّْيِل،  َجْوفِ  يف الصَََّلةُ  امل

َحرَِّم ((  بَ ْعدَ  َوأَْفَضُل الصِ َيامِ 
ُ
 .    (1)َشْهِر َرَمَضاَن ِصَياُم َشْهِر هللِا امل

وهذا هو الشهر الوحيد الذي أضافه هللا إىل نفسه، وإضافته إىل هللا تدل على شرفه  
 .(2)وفضله؛ فإن هللا تعاىل ال يضيف إليه إال خواص خملوقاته وأشرفها وأعظمها 
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 أنه من األشهر احلرم ((:اثنياا )) 
 :  قال هللا 

ِإنَّ ِعدََّة الش ُهوِر ِعنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض    
يُن اْلَقيِ ُم َفََل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنُفَسُكْم َوقَ  ِلَك الدِ  َها أَْربَ َعٌة ُحُرٌم ذََٰ اتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما  ِمن ْ

 { 36}التوبة:   يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنَي 
 واْلشهر احلُرم هي: )) احملرم، رجب، ذو القعدة، ذو احلجة ((.

 قال:  عن أيب بكرة نفيع بن احلارث 
 :قال رسول هللا 

ُ السََّمواِت واْلْرَض، السََّنُة اثْنا َعَشَر َشْهًرا،     اْسَتدارَ  َقدِ  الزَّمانَ  إنَّ )) َئِتِه يَوَم َخَلَق اَّللَّ َكَهي ْ
َحرَُّم، وَرَجُب ُمَضَر الذي 

ُ
ِمْنها أْربَ َعٌة ُحُرٌم، َثَلٌث ُمَتوالِياٌت: ُذو الَقْعَدِة، وُذو احِلجَِّة، وامل

 . (3) (( بنْيَ ُُجاَدى وَشْعبانَ 
 اثلثاا )) فيه يوم عاشوراء ((:

 .وهو يوم من أايم هللا العظيمة، من صامه ُغِفَر له ذنوب سنة
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 رابعاا )) أنه ُيستحب فيه الصيام ((: 
ْكُتوبَِة ؟ بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  الصَََّلةِ  ُسِئَل: َأي   أن النيب  عن أيب هريرة 

َ
َوَأي   امل

َشْهِر َرَمَضاَن؟ َفقاَل:  بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  الصِ َيامِ 
ْكُتوبَةِ  الصَََّلةِ  بَ ْعدَ  الصَََّلةِ  أَْفَضلُ  ))

َ
 اللَّْيِل،  َجْوفِ  يف الصَََّلةُ  امل

َحرَِّم ((  بَ ْعدَ  َوأَْفَضُل الصِ َيامِ  
ُ
 .(4) َشْهِر َرَمَضاَن ِصَياُم َشْهِر هللِا امل

 احلرم ((: خامساا )) أن بعض العلماء قال: إنه أفضل األشهر 
 من العلماء من قال: إن شهر هللا احملرم هو أفضل اْلشهر احلرم: 

  (6)، وبه قال بعض الشافعية (5) وهذا مذهب احلسن 
 وابهلل التوفيق ...

       
 محمد أنور مرسال 
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