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 1 إعداد: اللجنة العلمّية 

 

 

 صيام شهر احملرم  فضل

 حيم  الر   محن  الر   للا   سم  ب  

 :  ا بعد، أم  ن ال نيب بعده  م على م  ى للا وسل  وحده، وصل   لل   احلمد  

 رسول   : قال  قال   -رضي للا عنه-أيب هريرة  طوع؛ حلديث  ن أفضل أنواع صوم الت  م م  شهر للا احملر   صيام   فإن  
 أفضل   :رواه مسلم، واملعىن « َأْفَضُل الصَِّياِم بَ ْعَد رََمَضاَن َشْهُر اَّللِه اْلُمَحرهمُ »: -معليه وسل  ى للا صل  -للا 

 .ههر كل  م، وهذا يقتضي استحباب صيام الش  صيام  شهر للا احملر   -سوى رمضان-هور صيام الش  

ن ة م  ن  اليوم العاشر منه له فضيلة خاصة؛ ملا ورد يف الس  رم، ولكن  األشهر احل   ه أحد  هر أن  ن فضل هذا الش  وم  
ئل عن ما س  ل   -مى للا عليه وسل  صل  -هر، ومنه قوله ن هذا الش  غيب يف صيام عاشوراء، وهو العاشر م  الّت  

 اغبني يف اخلي  فينبغي للر  رواه مسلم.  «املاضيةَ  نةَ السه  رَ كفِِّ يُ  أنْ  على للاِ  بُ »أحتسِ قال:  ءصيام يوم عاشورا
 اسع  ذلك الت    كل ه، وأقل    ّتك  كل ه ال ي    درك  منه، كما قيل: ما ال ي    ر  ه أو ما تيس  هر كل  أن يصوموا هذا الش    واألجر  
 فقط.  ، أو العاشر  والعاشر  

احلة اليت ن األعمال الص  دوا  م  و  لعباده ليتز  ن أبواب اخلي فتحها للا  اعات أبواٌب م  الط   نوافل   وليعلم املسلم أن  
للا ابملسارعة واملسابقة إىل اخليات، قال تعاىل:   ته إبذن للا، وقد أمر  هلم جن  نز   غهم رضاه، وت  بل   هبم إىل للا، وت  قر   ت  

 َوَجنهة   رهبُِّكمۡ  مِّن ة  ۞َوَسارُِعٓوْا ِإََلٰ َمۡغِفرَ ﴿ه، قال تعاىل: ت  للا وجن    ذلك مغفرة   ، وأعظم  ﴾فَاْسَتِبُقوْا اْْلَْْيَاتِ ﴿
تُ ٱ َعۡرُضَها وَٰ  ابملسلم   باق هذه احلياة؛ فحقيقٌ الس   ، وميدان  [133]آل عمران:  ﴾ُأِعدهۡت لِۡلُمتهِقيَ  ۡۡلَۡرضُ ٱوَ  لسهمَٰ

ن يشاء، وللا ذو الفضل العظيم. م    للا يؤتيه   رجات العاليات، وذلك فضل  به الد    فيما ينال    حياته    ق اغتنام  املوف  
 .  دنا حمم  م على نبي   ى للا وسل  وصل  

 

 :أماله
 عبد الرمحن بن انصر الرباك


