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 مفضل شهر هللا المحر  
  

 دالم على نبينا محمد خاتم األنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعالحمد هلل رب العالمين والصالة والس

 
هُ  ةَ الشُّ م شهر عظيم مبارك وهو أول شهور السن ة الهجرية وأحد األشهر الُحُرم التي قال هللا فيها : ِنَّ ِعدَّ ِ اْثنَا َعَشَر فإن شهر هللا المحر  وِر ِعْنَد هللاَّ

 ِ يُن اْليَينيُم فاََل تَْظلُِموا فِيِهنَّ أَنْ َشْهًرا فِي ِكتَاِب هللاَّ َمَواِ  َواأْلَْرَ  ِمْنهَا أَْربََعةح ُحُرمح َللَِ  الدني  ة( سورة التوب36فَُسُكْم .. اآلية ) يَْوَم َخلََ  السَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ُ َعْنهُ َعْن النَّبِيني َصلَّى هللاَّ ِة  وَعْن أَبِي بَْكَرةَ َرِضَي هللاَّ نَةُ اْثنَا َعَشَر َشْهًرا ِمْنهَا أَْربََعةح ُحُرمح ثاََلثَةح ُمتََوالِيَا ح ُلو اْليَْعَدِة َوُلو اْلِحجَّ .. السَّ

ُم ، َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي بَْيَن ُجَماَدى َوَشْعبَاَن ." رواه البخاري   2958َواْلُمَحرَّ

 
( " أي في هذه األشهر المحرمة ألنها آكد وأبلغ في فال تظلموا فيهن أنفسكموقوله تعالى : ) هريموالمحرم سمي بذل  لكونه شهرا محرما وتأكيدا لتح

 . ااإلثم من غيره
( في كلهن ثم اختص من لل  أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظ م حرماتهن وجعل الذنب فال تظلموا فيهن أنفسكموعن ابن عباس في قوله تعالى : )

الصالح واألجر أعظم ، وقال قتادة في قوله " فال تظلمـوا فيهن أنفسكم " إن الظ لم في األشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من فيهن أعظم والعمل 

من  الظلم فيما سواها. وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن هللا يعظ م من أمره ما يشاء ، وقال : إن هللا اصطفى صفايا من خليه : اصطفى

ومن الناس رسال واصطفى من الكالم لكره واصطفى من األر  المساجد واصطفى من الشهور رمضان واألشهر الحرم  المالئكة رسال

الفهم وأهل  واصطفى من األيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة اليدر فعظموا ما عظ م هللا . فإنما تَُعظ م األمور بما عظمها هللا به عند أهل

 .36صا من تفسير ابن كثير رحمه هللا : تفسير سورة التوبة آية انتهى ملخ   ". لالعي
 

 مفضل اإلكثار من صيام النافلة في شهر محر  
 

يَامِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْفَضُل الصني ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنهُ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ ُم . " رواه مسلم  بَْعَد َرَمَضاَن َشْهُر هللاَّ  1982اْلُمَحرَّ

 . مقوله : ) شهر هللا ( إضافة الش هر إلى هللا إضافة تعظيم ، قال الياري : الظاهر أن المراد جميع شهر المحر  
يام في شهر ولكن قد ثبت أن  النبي صلى هللا عليه وسلم لم يصم شهرا كامال قط  غير رمضان  فيُحمل هذا الحديث على الترغيب في اإلكثار من الص 

 . همحرم ال صومه كل
م إال في آخر الحياة قبل التمك ن من ص مه .. شرح ووقد ثبت إكثار النبي صلى هللا عليه وسلم من الصوم في شعبان , ولعله لم يوَح إليه بفضل المحر 

 . مالنووي رحمه هللا على صحيح مسل
 ني ما يشاء من الزمان والمكاهللا يصطف

َ يَُجوُد  قَاَل اْلِعزُّ ْبُن َعْبِد السَّاَلِم رحمه هللا : َوتَْفِضيُل األََماِكِن َواألَْزَماِن َضْربَاِن : أََحُدهَُما : ُدْنيَِوي   ْرُب الثَّانِي : تَْفِضيلح ِدينِي  َراِجعح إلَى أَنَّ هللاَّ .. َوالضَّ

هُوِر , َوَكَذلَِ  يَْوُم َعاُشورَ َعلَى ِعبَاِدِه فِيهَ  ِ ا بِتَْفِضيِل أَْجِر اْلَعاِملِيَن , َكتَْفِضيِل َصْوِم َرَمَضاَن َعلَى َصْوِم َسائِِر الشُّ اَء .. فَفَْضلُهَا َراِجعح إلَى ُجوِد هللاَّ

 1/38َوإِْحَسانِِه إلَى ِعبَاِدِه فِيهَا .. قواعد األحكام 

 
 يالهجر حكم التهنئة بابتداء العام

 
ر : هنئ  هللا بخي إن هن أك احد فَُردَّ عليه وال تبتديء أحداً بذل  هذا هو الصواب في هذه المسألة لو قال ل  إنسان مثالً نهنئ  بهذا العام الجديد قل

عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا وجعله عام خير وبركه ، لكن ال تبتدئ الناس أنت ألنني ال أعلم أنه جاء 

 ىالمحرم أول العام الجديد إال في خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. انته
صدارا  مكتب من اسطوانة موسوعة اللياء الشهري والباب المفتوح اإلصدار األول اللياء الشهري لفضيلته من إ 835المصدر إجابة السؤال رقم 

 . ةالدعوة و اإلرشاد بعنيز
 : يوقال الشيخ عبد الكريم الخضير في التهنئة بدخول العام الهجر

إظهار و الدعاء للمسلم بدعاء مطل  ال يتعبد الشخص بلفظه في المناسبا  كاألعياد ال بأس به السيما إلا كان الميصود من هذه التهنئة التود د ،

سلم . قال اإلمام أحمد رحمه هللا : ال ابتدئ بالتهنئة فإن ابتدأني أحد أجبته ألن جواب التحية واجب وأمااالبتداء بالتهنئة السرور والبشر في وجه الم

 . هفليس سنة مأمورا بها وال هو أيضا مما نهي عن
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 ءفضل صيام عاشورا
  

نَةَ  " : مصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية ليول النبي صلى هللا عليه وسل : أوالً  نَةَ الَّتِي قَْبلَهُ َوالسَّ ِ أَْن يَُكفنيَر السَّ ِصيَاُم يَْوِم َعَرفَةَ أَْحتَِسُب َعلَى هللاَّ

نَةَ الَّتِي قَْبلَهُ " رواه مسلم  ِ أَْن يَُكفنيَر السَّ علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد . وهذا من فضل هللا 1162الَّتِي بَْعَدهُ َوِصيَاُم يَْوِم َعاُشوَراَء أَْحتَِسُب َعلَى هللاَّ

 . متكفير لنوب سنة كاملة وهللا لو الفضل العظي
  

ُ َعْنهَُما قَ  ُ اَل : َما َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّ وقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء ؛ لما له من المكانة ، فَعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ ى هللاَّ

ْهَر يَْعنِ  َعلَْيهِ  لَهُ َعلَى َغْيِرِه إاِل هََذا اْليَْوَم يَْوَم َعاُشوَراَء َوهََذا الشَّ ى ِصيَاَم يَْوٍم فَضَّ  1867ي َشْهَر َرَمَضاَن . " رواه البخاري َوَسلََّم يَتََحرَّ
 . هومعنى " يتحرى " أي ييصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة في

  
ُ 1865ى هللا عليه وسلم ليوم عاشوراء وحث الناس على صومه فهو ما رواه البخاري )وأما سبب صوم النبي صل : ثانياً  ( َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلَمِدينَةَ فََرأَى اْليَهُوَد تَُصوُم يَْوَم َعاُشوَراءَ  ُ بَنِي  فَيَاَل َما هََذا َعْنهَُما قَاَل قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ ى هللاَّ ؟ قَالُوا : هََذا يَْومح َصالِحح ، هََذا يَْومح نَجَّ

ِهْم فََصاَمهُ ُموَسى، قَاَل فَأَنَا أََح ُّ بُِموَسى ِمْنُكْم فََصاَمهُ َوأََمَر بِِصيَاِمهِ   " إِْسَرائِيَل ِمْن َعُدوني
  

ق فرعون وقومقوله : ) هذا يوم صالح ( في رواية مسلم " هذا يوم عظيم أنجى هللا ف  . " هيه موسى وقومه وغر 

 . " هقوله : ) فصامه موسى ( زاد مسلم في روايته " شكراً هلل تعالى فنحن نصوم

 . " هوفي رواية للبخاري " ونحن نصومه تعظيما ل

 . " اقوله : ) وأمر بصيامه ( وفي رواية للبخاري أيضا : " فيال ألصحابه أنتم أح  بموسى منهم فصومو
  ةالثاً : تكفير الذنوب الحاصل بصيام يوم عاشوراء المراد به الصغائر ، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصث
. 

 : قال النووي رحمه هللا
 

َغائِِر , َوتَْيِديُرهُ يَْغفُِر ُلنُوبَهُ ُكلَّهَا إال اْلَكبَائِرَ  نُوِب الصَّ  . يَُكفنيُر ) صيام يوم عرفة ( ُكلَّ الذُّ
َم ِمْن َلْنبِِه ... ُكلُّ َواِحٍد  مه هللا : َصْوُم يَْوِم َعَرفَةَ َكفَّاَرةُ َسنَتَْيِن , َويَْوُم َعاُشوَراَء َكفَّاَرةُ َسنٍَة , َوإَِلا َوافََ  تَأِْمينُهُ ثم قال رح تَأِْميَن اْلَمالئَِكِة ُغفَِر لَهُ َما تَيَدَّ

َغائِِر َكفََّرهُ , َوإِْن لَْم يَُصاِدْف َصِغيَرةً َوال َكبِيَرةً ُكتِبَْت بِِه َحسَ  ِمْن هَِذِه اْلَمْذُكوَراِ  َصالِحح لِلتَّْكفِيرِ   َدَرَجا ح نَا ح َوُرفَِعْت لَهُ بِهِ فَإِْن َوَجَد َما يَُكفنيُرهُ ِمْن الصَّ

 6فنيَف ِمْن اْلَكبَائِِر . المجموع شرح المهذب ج, .. َوإِْن َصاَدَف َكبِيَرةً أَْو َكبَائَِر َولَْم يَُصاِدْف َصَغائَِر , َرَجْونَا أَْن تُخَ 
 

الِة , َوِصيَاِم َرَمَضاَن , َوَعَرفَةَ  َغائِِر فَيَْط . الفتاوى الكبرى ج , وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا : َوتَْكفِيُر الطَّهَاَرِة , َوالصَّ  . 5َوَعاُشوَراَء لِلصَّ
 
 


