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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة
 مضل فال هللا يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا، شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده، هلل احلمد إن
 .ورسوله عبده حممد أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له،

 [.102:عمران آل{ ]ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ }

 َوات َُّقوا َونَِساءً  َكِثريًا  رَِجااًل  ِمنْ ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنْ َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَ }
 [.1:النساء{ ]رَقِيبًا َعلَْيُكمْ  َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  َواْْلَْرَحامَ  بِهِ  َتَساءَُلونَ  الَِّذي اّللََّ 

 اّللََّ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوبَُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  أَْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ ( 70) َسِديًدا قَ ْواًل  َوُقوُلوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ }
 [.71-70:اْلحزاب{ ]َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسولَهُ 

 حمداثهتا، اْلمور وشر وسلم، عليه هللا صلى حممد نبينا هدي اهلدي وخري هللا، كتاب  احلديث أصدق فإن: بعد أما
 .النار يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، حمدثة وكل

 يَ ْومَ  اّللَِّ  ِكتَابِ   يف  َشْهراً  َعَشرَ  اثْ نَا اّللَِّ  ِعْندَ  الشُُّهورِ  ِعدَّةَ  ِإنَّ }قال هللا تعاىل  و بعد : فشهر رجب من اْلشهر احلرام
 َكَما  َكافَّةً   اْلُمْشرِِكيَ  َوقَاتُِلوا أَنْ ُفَسُكمْ  فِيِهنَّ  َتْظِلُموا َفال اْلَقيِ مُ  الدِ ينُ  َذِلكَ  ُحُرم   أَْربَ َعة   ِمنْ َها َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ 

 [.36:التوبة{ ]اْلُمتَِّقيَ  َمعَ  اّللََّ  أَنَّ  َواْعَلُموا َكافَّةً   يُ َقاتُِلونَُكمْ 

 إن: »فقال حجته يف خطب وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي بكرة أيب حديث من الصحيحي ويف
 متواليات ثالثة ُحُرم، أربعة منها شهرًا عشر اثنا السنة واْلرض، السموات هللا خلق يوم كهيئته  استدار قد الزمان

 (1).«وشعبان مجادى بي الذي ُمضر ورجب واحملرم، احلجة وذو القعدة ذو

 وهذا الشهر كثرت فيه البدع واْلحاديث الضعيفة وكثرت اْلسئلة حول ذلك الشهر 

لذا رأيت أن اضع بي يدي القارئ الكرمي هذه الرسالة اللطيفة اليت مجعت فيها فتاوى العلماء حول ذلك الشهر 
 مث ذكرت اْلحاديث الضعيفة واملوضوعة املتعلقة به 

  

                                                                 
 (.1679) ومسلم ،(4662) البخاري عليه، متفق - 1
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 واشتملت الرسالة على ثالثة فصول 

 رجب بشهر اْلول: التعريف الفصل

 رجب بشهر فتاوى خاصة الثاين: الفصل

 فيها العلم أهل وأقوال رجب يف وموضوعة ضعيفة الثالث: أحاديث الفصل

 اىل سواء السبيل وهو اهلاديمن وراء القصد  وهللا تعاىل

 الشيخ السيد مراد سالمة

 / قرية فرنوى مجهورية مصر العربية / حمافظة البحرية/ مركز /شرباخيت
abo_hamam2012@yahoo.com 
hamam4111@gmail.com 
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 رجب بشهر لتعريفاالفصل األول 
 ِإنَّ : }فيها وجل عز هللا قال اليت احلرم اْلشهر أحد وهو اهلجرية السنة شهور من السابع الشهر هو رجب شهر
 اْلَقيِ مُ  الدِ ينُ  َذِلكَ  ُحُرم   أَْربَ َعة   ِمنْ َها َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  يَ ْومَ  اّللَِّ  ِكتَابِ   يف  َشْهراً  َعَشرَ  اثْ نَا اّللَِّ  ِعْندَ  الشُُّهورِ  ِعدَّةَ 
 [.36:التوبة{ ]اْلُمتَِّقيَ  َمعَ  اّللََّ  أَنَّ  َواْعَلُموا َكافَّةً   يُ َقاتُِلونَُكمْ  َكَما  َكافَّةً   اْلُمْشرِِكيَ  َوقَاتُِلوا أَنْ ُفَسُكمْ  فِيِهنَّ  َتْظِلُموا َفال

 هلا، تشريًفا فيها الظلم عن وهنى ابلذكر احلرم اْلشهر تعاىل هللا َخص  : »تفسريه يف   هللا رمحه   القرطيب اإلمام قال
 أنفسكم، احلرم أشهر اْلربعة يف تظلموا ال: أي التأويل، أهل أكثر هذا وعلى الزمان، كل  يف عنه منهيًا كان  وإن

 (2) .ه .ا «عشر االثين يف{ أَنْ ُفَسُكمْ  فِيِهنَّ  َتْظِلُموا َفال: »}قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن وروي

 يعود الضمري أن حيتمل{ أَنْ ُفَسُكمْ  فِيِهنَّ  َتْظِلُموا َفال: »}تفسريه يف   هللا رمحه   السعدي الرمحن عبد الشيخ وقال
 منتِه على تعاىل هللا ويُشكر بطاعته، ُتعمر وأن للعباد، مقادير جعلها أنه بي تعاىل هللا وأن شهرًا، عشر اإلثىن إىل
 هذا وأن احلُرم، اْلربعة إىل يعود الضمري أن وحيتمل. فيها أنفسكم ظلم من فلتحذروا العباد، لصاحل وتقييضها هبا

 «غريها من أشد فيها الظلم وكون حترميها، لزيدة وقت، كل  الظلم عن النهي مع خصوًصا فيها، الظلم عن هلم هني
 (3) . ه .ا

 إن: »فقال حجته يف خطب وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي بكرة أيب حديث من الصحيحي ويف
 متواليات ثالثة ُحُرم، أربعة منها شهرًا عشر اثنا السنة واْلرض، السموات هللا خلق يوم كهيئته  استدار قد الزمان

 (4).«وشعبان مجادى بي الذي ُمضر ورجب واحملرم، احلجة وذو القعدة ذو

 إنه رجب يف قوهلم صحة ليُبي ُمضر إىل   رجب أي   أضافه فإمنا: »تفسريه يف   هللا رمحه   كثري  ابن احلافظ قال
 وهو وشوال شعبان بي الذي الشهر هو احملرم رجب أن من ربيعة تظنه كما  ال وشعبان، مجادى بي الذي الشهر

َ  اليوم، رمضان  ثالثة أربعة، احملرمة اْلشهر كانت  وإمنا ربيعة، رجب ال مضر رجب أنه وسلم عليه هللا صلى فَبيَّ
 فيه يقعدون ْلهنم القعدة؛ ذو وهو شهرًا احلج أشهر قبل فُحرِ م والعمرة احلج مناسك أداء ْلجل فرد، وواحد سرد
 وهو آخر شهرًا بعده وُحرِ م املناسك، أبداء ويشتغلون احلج فيه يوقعون ْلهنم احلجة ذو شهر وُحرِ م القتال، عن

 يقدم ملن به واالعتماد البيت زيرة ْلجل احلول وسط يف رجب وُحرِ م آمني، بالدهم أقصى إىل فيه لريجعوا احملرم؛
 (5) ..ه .ا «آمنًا فيه وطنه إىل يعود مث فيزوره العرب جزيرة أقصى من إليه

                                                                 
 (.8/135) القرآن ْلحكام اجلامع - 2
 (.229-3/228) املنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 3
 (.1679) ومسلم ،(4662) البخاري عليه، متفق - 4
 (.4/148) طيبة دار. ط العظيم، القرآن تفسري - 5
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 تعظيمه يف تزيد كانت  مضر ْلن: فقيل ُمَضر إىل   رجب أي   إضافته وأما: »  هللا رمحه   رجب ابن احلافظ وقال
 ُمَضر رجبَ  مسَّاه فلذلك رجبًا، ُمَضر وحُترِ مُ  رمضان حترِ مُ  ربيعة كانت  بل: وقيل. لذلك إليهم فُنِسب واحرتامه،

 (6).)ه .ا «وشعبان مجادى بي الذي: »بقوله ذلك وحقَّق

 االسم هبذا تسميته وسبب رجب، معىن

 وعظَّمه، هابه: كلهُّ   وأرجبَهَ  وتَرجَّبَه ورجَّبه وُرُجواًب، رجبًا يرُجبُه وَرَجبَه رَجبا، الرجلَ  رجبَ  من مأخوذ اللغة يف رجب
 .َمرُجوب   فهو

 التعظيم، والرتجيب فيه، القتال يستحلِ ون وال فيه، القتال عن اجلاهلية يف إيه لتعظيمهم بذلك مسوه شهر: ورجب
 (7) .لسيده املعظم والراجب

 الصم، اْلسنة، منصل مضر، رجب رجب، هللا، شهر: امسًا عشر أربعة رجب لشهر أن العلماء بعض وذكر
 احلربة، وهي اآلل منصل رجم،: بعضهم وزاد ُمعلَّى، اْلصب، فرد، مربيء، مقشقش، هرم، مقيم، مطهر، منفس،

 (8) .اْلسنة منزع

 :يلي مبا اْلمساء هذه بعض العلماء بعض فسر وقد

 .يُعظم أي اجلاهلية يف يُرجَّب كان  ْلنه: رجب-1

 .استغاثة صوت فيه يسمع وال السالم، قعقعة فيه يسمع فال فيه، القتال يرتكون كانوا  ْلهنم: اْلصم-2

 .صبًا فيه تصب الرمحة إن: تقول كانت  مكة كفار  ْلن: اْلصب -3

 .تطرد أي: فيه ترجم الشياطي ْلن ابمليم: رجم -4

 .عدانن بن معد بن نزار بن مضر زمن من قدمية حرمته ْلن: اهلرم -5

 .احلرم اْلربعة اْلشهر أحد فهو تنسخ، مل اثبتة حرمته ْلن: املقيم -6

 .الشهور بي فيما عندهم رفيع ْلنه: املُعلى -7

 .العطاردي رجاء أيب عن البخاري ذكره: اْلسنة منصل -8

 .احلراب أي: اآلل منصل -9
                                                                 

 قدميتان اجلاهلية قبائل من قبيلتان: وربيعة وُمَضر ،(281:ص) املعارف لطائف - 6
 (.رجب) مادة ،(412-1/411) العرب ولسان ،(1/74) احمليط القاموس - 7
 (.281:ص) املعارف لطائف - 8
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 .والنفاق الظلم من بريء فيه القتال يستحل ال من اجلاهلية يف عندهم كان  ْلنه: املربيء -10

 .له املستحل فيه املقاتل من بدينه، املتمسك اجلاهلية يف يتميز كان  به ْلن: املقشقش-11

 (9) .رجب على نسبة الرجبية املسماة وهي العترية، فيه يذحبون كانوا  ْلهنم: العترية شهر-12

 جيعلون كانوا  ربيعة إن فيقال غريهم، خبالف بتعظيمه، متمسكي كانوا  ْلهنم مضر إىل إضافة: مضر رجب13
 وحيرمون رجبًا فيحلون وصفر، احملرم يف ذكر ما وشعبان، رجب يف جيعل من العرب من وكان رمضان، بدله

 (10) .شعبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاصة بشهر رجب فتاوى الفصل الثاين
 يف تقول وما ،أشهر الثالثة صيام ثواب يف ورد عما هللا رمحه تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ سئل -1

 ال؟ أم الصاحلات اْلعمال من هو هل والصمت، فيها االعتكاف

 :يلي مبا هللا رمحه فأجاب
                                                                 

 (.218:ص) احلولية والبدع ،(94-93:ص) اخلوامت وفص ،(6-5:ص) العجب تبيي(  - 9
 (.8/325) الباري فتح - 10
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 عن وال شيء وسلم عليه هللا صلى النيب عن فيه يرد فلم االعتكاف أو ابلصوم مجيًعا وشعبان رجب ختصيص أما
 ومل شعبان إىل يصوم كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيح يف ثبت قد بل املسلمي، أئمة وال أصحابه

 كلها  فأحاديثه خبصوصه رجب صوم وأما رمضان شهر أجل من شعبان من يصوم مما أكثر السنة من يصوم يكن
 بل الفضائل، يف يروى الذي الضعيف من وليست منها شيء على العلم أهل يعتمد ال موضوعة بل ضعيفة
: يقول رجب دخل إذا كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أن ذلك يف روي ما وأكثر املكذوبة، املوضوعات من عامتها

 هللا صلى النيب عن عباس ابن عن سننه يف ماجه ابن روى وقد ،«رمضان وبلغنا وشعبان رجب يف لنا ابرك اللهم»
 يضرب كان  عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر أن صح لكن نظر إسناده ويف رجب، صوم عن هنى أنه وسلم عليه

 عنه هللا رضي بكر أبو ودخل «برمضان تشبهوه ال: »ويقول رجب، يف الطعام يف أيديهم ليضعوا الناس أيدي
 تشبهوه أن أتريدون: »فقال رجب،: فقالوا هذا؟ ما: فقال للصوم واستعدوا للماء كيزاان  اشرتوا قد أهله فرأى

 هللا صلى النيب عن حديث وغريه املسند ويف البعض صوم يكره مل بعًضا أفطر فمىت. الكيزان تلك وكسر «برمضان؟
 ال مجيًعا اْلربعة صوم يف فهذا واحملرم احلجة وذو القعدة وذو رجب وهي احلرم اْلشهر بصوم أمر أنه وسلم عليه
 .رجبًا خيصص من

 كان  صيامه من يعتكف أن وأراد مشروًعا صوًما صام من كل  بل أمرًا فيه أعلم فال ابالعتكاف ختصيصها وأما
 ال أنه: أحدمها أمحد عن روايتان ومها مشهوران قوالن ففيه الصيام بدون اعتكف وإن ريب، بال جائزًا ذلك

 .الشافعي كمذهب  الصوم بدون االعتكاف يصح: والثاين ومالك حنيفة أيب كمذهب  بصوم إال اعتكاف

 هل لكن العلم، أهل ابتفاق مكروهة فبدعة غريمها أو االعتكاف أو الصوم يف مطلًقا الكالم عن الصمت وأما
 دخل عنه هللا رضي الصديق بكر أاب أن البخاري صحيح ويف وغريه، مذهبه يف قوالن فيه مكروه؟ أو حمرم ذلك
 عمل هذا إن حيل، ال هذا إن: »عنه هللا رضي بكر أبو هلا فقال تتكلم ال مصمتة فوجدها أمحس من امرأة على

 يف قائًما رجاًل  رأى وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنهما هللا رضي عباس ابن عن البخاري صحيح ويف «اجلاهلية
 ويصوم، يتكلم وال يستظل وال الشمس يف يقوم أن نذر إسرائيل أبو هذا: فقالوا ،«هذا؟ من: »فقال الشمس

 كما  يتكلم أن للصمت نذره مع وسلم عليه هللا صلى فأمره «صومه وليتم وليتكلم وليستظل فليجلس مروه: »فقال
 يف صريح وهذا فقط ابلصيام يويف أبن أمره وإمنا يستظل، أن يستظل أال نذره ومع جيلس أن للقيام نذره مع أمره
 من: »الصحيح احلديث يف وسلم عليه هللا صلى قال وقد الناذر هبا يؤمر اليت القرب من ليست اْلعمال هذه أن

 على فعلها فمن يفعلها، أن الناذر يؤمر ال كذلك  «يعصه فال هللا يعصي أن نذر ومن فليطعه، هللا يطيع أن نذر
 أن ومعلوم ورسوله هللا ْلمر خمالف جاهل ضال فهو تعاىل هللا إىل وطريًقا دينا ذلك واختاذ والتقرب هبا التعبد وجه
 يعتقد فإنه حرام؛ التدين وجه على فعله أن ريب وال تدينًا يفعله إمنا ذلك وحنو اعتكافًا نذر من ذلك؛ يفعل من
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 فقد إليه العلم بلوغ قبل ذلك فعل من لكن حرام وهذا هللا، حيبه ال مبا تعاىل هللا إىل ويتقرب قربة بقربة ليس ما
 .التوبة فعليه العلم لغه فإذا احلجة عليه تقم مل إذا جبهله معذورًا يكون

 «ليصمت أو خريًا فليقل اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان  من: »وسلم عليه هللا صلى قوله الكالم يف اْلمر ومجاع
 خري عنه فالسكوت مستحب وال بواجب ليس وما عنه، السكوت من خري املستحب أو الواجب وهو اخلري فقول

 ابخلري التكلم: اآلخر له فقال به، التكلم من خري الشر عن السكوت: لصاحبه السلف بعض قال وهلذا قوله من
 َوَمْعِصَيتِ  َواْلُعْدَوانِ  اِبْْلِمثِْ  تَ تَ نَاَجْوا َفال تَ نَاَجيْ ُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ : }تعاىل قال وقد عنه السكوت من خري

 أَوْ  ِبَصَدقَة   أََمرَ  َمنْ  ِإالَّ  ََنَْواُهمْ  ِمنْ  َكِثري    يف  َخرْيَ  ال: }تعاىل وقال ،[9:اجملادلة{ ]َوالت َّْقَوى اِبْلرِب ِ  َوتَ نَاَجْوا الرَُّسولِ 
 ويف[ 114:النساء{ ]َعِظيماً  أَْجراً  نُ ْؤتِيهِ  َفَسْوفَ  اّللَِّ  َمْرَضاتِ  ابِْتغَاءَ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمنْ  النَّاسِ  َبْيَ  ِإْصالح   أَوْ  َمْعُروف  
 أو منكر عن هنيًا أو مبعروف أمرًا إال له ال عليه آدم ابن كالم  كل: »قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن السنن

 من جيب عما والصمت ابخلري، التكلم فضائل يف وكذلك كثرية  الصمت فضائل يف واْلحاديث ،«تعاىل هلل ذكرًا
 هللا أحبه ما حتب أن فيجب املنكر، عن والنهي ابملعروف كاْلمر  يتخذه مل أو دينا اختذه سواء حرام الكالم

 (11) ورسوله هللا حرمه ما وحترم ورسوله، هللا أابحاه ما ورسوله،وتبيح هللا يبغضه ما وتبغض ورسوله،

 :التايل السؤال   هللا رمحه   ابز بن العزيز عبد الشيخ مساحة سئل -2

 يف أصل لذلك فهل منه( 27) ليلة وإحياء الرغائب كصالة  العبادات ببعض رجب شهر الناس بعض خيص
 .خريًا هللا جزاكم الشرع؟

 :يلي مبا هللا رمحه فأجاب

 ال بدعة ذلك كل  واملعراج اإلسراء ليلة أهنا يزعمون منه( 27) بليلة االحتفال أو الرغائب بصالة رجب ختصيص
 وأوضحنا مرة غري ذلك يف كتبنا  وقد العلم، أهل من احملققون ذلك على نبه وقد الشرع، يف أصل له وليس جيوز،
 بليلة االحتفال وهكذا رجب، من مجعة ليلة أول يف الناس بعض يفعله ما وهي بدعة، الرغائب صالة أن للناس

 عينها، تعلم مل واملعراج اإلسراء وليلة الشرع، يف له أصل ال بدعة ذلك كل  واملعراج، اإلسراء ليلة أهنا اعتقادا( 27)
 أصحابه وبقية الراشدون خلفاؤه وهكذا هبا، حيتفل مل وسلم عليه هللا صلى النيب ْلن هبا االحتفال جيز مل علمت ومل

 .إليها لسبقوان سنة ذلك كان  ولو عنهم، هللا رضي

 َواْْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اْْلَوَُّلونَ  َوالسَّاِبُقونَ : }وجل عز هللا قال كما  منهاجهم على والسري اتباعهم يف كله  واخلري
 َذِلكَ  أَبَداً  فِيَها َخاِلِدينَ  اْْلَهْنَارُ  حَتْتَ َها ََتْرِي َجنَّات   هَلُمْ  َوأََعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعنْ ُهمْ  اّللَُّ  َرِضيَ  ِِبِْحَسان   ات َّبَ ُعوُهمْ  َوالَِّذينَ 
 هذا أمران يف أحدث من: »قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن صح وقد ،[100:التوبة{ ]اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ 

                                                                 
 (.بعدها وما 25/290) هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموع - 11
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 «رد فهو أمران عليه ليس عماًل  عمل من: »والسالم الصالة عليه وقال ،[صحته على متفق] «رد فهو منه ليس ما
 أما: خطبة يف يقول وسلم عليه هللا صلى وكان صاحبه، على مردود أي رد فهو ومعىن صحيحه، يف مسلم أخرجه

 بدعة وكل حمداثهتا اْلمور وشر وسلم عليه هللا صلى حممد هدي اهلدي وخري هللا كتاب  احلديث خري فإن بعد،
 .أيًضا مسلم أخرجه ضاللة

 عز هللا بقول عماًل  كلها  البدع من واحلذر هبا والتواصي عليها واالستقامة السنة اتباع املسلمي مجيع على فالواجب
 َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإالَّ *  ُخْسر   َلِفي اْْلِْنَسانَ  ِإنَّ *  َواْلَعْصرِ : }سبحانه وقوله ،{َوالت َّْقَوى اْلرِب ِ  َعَلى َوتَ َعاَونُوا: }وجل

 ي ملن: قيل «النصيحة الدين: »وسلم عليه هللا صلى النيب وقول ،{اِبلصَّرْبِ  َوتَ َواَصْوا اِبحْلَق ِ  َوتَ َواَصْوا الصَّاحِلَاتِ 
 (12)[)صحيحه يف مسلم أخرجه] «وعامتهم املسلمي وْلئمة ولهولرس ولكتابه هلل: »قال هللا؟ رسول

 .واملعراج اإلسراء بليلة االحتفال حكم عن ـ هللا رمحه ـ العثيمني صاحل بن حممد الشيخ فتوى -3
 واملعراج اإلسراء ليلة يف حيتفلون أو حنتفل السودان يف وهنا واملعراج اإلسراء ليلة يف احتفال عن هذا سؤال: السؤال

 يف أو الراشدين خلفاءه عهد يف أو الطاهرة رسوله سنة ومن هللا كتاب  من أصل له االحتفال هذا هل عام كل  يف
 جزياًل؟ لكم وشكرًا حرية يف وأان أفيدوين التابعي زمن

 :اجلواب

 يف وال وسلم عليه هللا صلى رسوله سنة يف وال هللا كتاب  يف أصل الحتفال ا هلذا ليس: هللا رمحه الشيخ أجاب
 هذه يرُدُّ  وسلم عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب  يف اْلصل وإمنا عليهم هللا رضوان الراشدين خلفاءه عهد

 ذلك وجعل وجل عز هللا دين سوى دينًا هلم يُشرعون من يتخذون الذين على أنكر وتعاىل تبارك هللا ْلن البدعة
 هللا رسول وْلن ،[21:الشورى{ ]اّللَُّ  بِهِ  ََيَْذنْ  ملَْ  َما الدِ ينِ  ِمنَ  هَلُمْ  َشرَُعوا ُشرََكاءُ  هَلُمْ  أَمْ : }تعاىل قال كما  الشرك من

 هللا أمر عليه ليس املعراج بليلة واالحتفال «رد فهو أمران عليه ليس عماًل  عمل من: »يقول وسلم عليه هللا صلى
: املنرب على مجعة خطبة كل  يف يقوله أمته حمذرًا وسلم عليه هللا صلى النيب ولقول وسلم، عليه هللا صلى رسوله وال
 وكلمة ،«ضاللة بدعة وكل حمداثهتا اْلمور وشر حممد هدي اهلدي وخري هللا كتاب  احلديث خري فإن بعد، أما»
 الصيغ أقوى من هي اليت العموم صيغ من هي اليت بكل مصدرة ْلهنا العموم ظاهرة عامة مجلة بدعةهذه «كل»
 بليلة واالحتفال «ضاللة بدعة كل: »قال بل البدع من شيئًا وسلم عليه هللا صلى النيب يستثن ومل «بدعة كل»

 ابتباع أمران الذين الراشدين اخللفاء عهد يف وال وسلم عليه هللا صلى الرسول عهد يف تكن مل اليت البدع من املعراج
 معظمي حقيقة كانوا  إذا القشور دون ابللب يعتنوا وأن عنها يبتعدوا أن املسلمي على فالواجب هذا وعلى سنتهم
 من وتعاىل تبارك هللا إىل يتقربون ال حيث معه وابْلدب شرعه ابلتزام تعظيمه فإن وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول

                                                                 
 .ه 1417 اآلخرة مجادى يف( 1566) رقم العدد( الدعوة جملة) يف نشرت - 12
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 يلتزم أن وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول االتباع وكمال اْلدب كمال  من فإن وسلم عليه هللا صلى طريقه غري طريق
 االحتفال إن فنقول هذا وعلى وسلم عليه هللا صلى شريعته يف يثبت مل بشيء هللا إىل يتقرب ال وأن شريعته املؤمن
 هي ليلة أي يف التاريخ حيث من يثبت مل املعراج ليلة إن أيًضا نقول إننا مث عنها واالبتعاد منها التحذير جيب بدعة

 عند مشهور هو كما  رجب يف وليست اْلول ربيع يف أهنا النظر من هذا يف ما على ذلك يف اْلقوال أقرب إن بل
 رجب شهر من والعشرين السابع ليلة وهي   املعراج ليلة أهنا الناس يزعمها اليت املعراج ليلة تصح مل فإذا اليوم الناس

 (13) .اْلوهام دون احلقائق على أموره يبين أن ينبغي واملؤمن شرًعا تصح مل أهنا كما  اترخييًا تصح مل  

 :واملعراج اإلسراء بليلة االحتفال حكم عن ـ هللا رمحه ـ ابز بن العزيز عبد الشيخ مساحة فتوى -4
 :بعد أما. وصحبه آله وعلى هللا، رسول على والسالم والصالة هلل، احلمد

 وعلى وسلم، عليه هللا صلى حممد رسوله صدق على لدالة ا العظيمة هللا آيت من واملعراج اإلسراء أن ريب فال
 خلقه، مجيع على وتعاىل سبحانه علوه وعلى الباهرة، هللا قدرة على الدالئل من أهنا كما  ،ْل هللا عند منزلته عظم
 ِمنْ  لِنُرِيَهُ  َحْولَهُ  اَبرَْكنَا الَِّذي اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإىَل  احْلَرَامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيالً  ِبَعْبِدهِ  أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ : }تعاىل قال

 [.1:اإلسراء{ ]اْلَبِصريُ  السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  آَيتِنَا

 السابعة، السماء جاوز حىت أبواهبا له وفتحت السماء، إىل به عرج أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن وتواتر
 يزل فلم صالة، مخسي أوال فرضها سبحانه هللا وكان اخلمس، الصلوات عليه وفرض أراد، مبا سبحانه ربه فكلمه

 يف ومخسون الفرض، يف مخس فهي مخًسا، جعلها حىت التخفيف، ويسأله يراجعه وسلم عليه هللا صلى حممد نبينا
 .نعمه مجيع على والشكر احلمد فلله أمثاهلا، بعشر احلسنة ْلن اْلجر،

 وكل غريه، وال رجب يف ال تعيينها الصحيحة اْلحاديث يف َيت مل واملعراج، اإلسراء فيها حصل اليت الليلة وهذه
 يف البالغة احلكمة وهلل ابحلديث، العلم أهل عند وسلم عليه هللا صلى النيب عن اثبت غري فهو تعيينها يف ورد ما

 هبا؛ حيتفلوا أن هلم جيز ومل العبادات، من بشيء خيصوها أن للمسلمي جيز مل تعيينها ثبت ولو هلا، الناس إنساء
 مشروًعا أمرًا هبا االحتفال كان  ولو بشيء خيصوها ومل هبا، حيتفلوا مل ي وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب ْلن
 ولنقله واشتهر، لعرف ذلك من شيء وقع ولو ابلفعل، وإما ابلقول إما لألمة، وسلم عليه هللا صلى الرسول لبينه

 الدين، من شيء يف يفرطوا ومل اْلمة، حتتاجه شيء كل  وسلم عليه هللا صلى نبيهم عن نقلوا فقد إلينا، ي الصحابة
 عليه هللا صلى والنيب إليه، الناس أسبق لكانوا مشروًعا الليلة هبذه االحتفال كان  فلو خري، كل  إىل السابقون هم بل

 واالحتفال الليلة هذه تعظيم كان  فلو اْلمانة وأدى البالغ، غاية الرسالة بلغ وقد للناس، الناس أنصح هو وسلم

                                                                 
 رمحه عثيمن ابن للشيخ الرمسي املوقع والعقيدة، التوحيد( نصية) الدرب على نور فتاوى   الفتاوى مكتبة - 13
 (.www.binothimeen.com)هللا
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 هبا، االحتفال أن علم ذلك، من شيء يقع مل فلما يكتمه، ومل وسلم عليه هللا صلى النيب يغفله مل هللا دين من هبا
 يف شرع من على وأنكر النعمة، عليها وأمت دينها، اْلمة هلذه هللا أكمل وقد شيء يف اإلسالم من ليسا وتعظيمها

 َوأََْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ : }املائدة سورة من املبي كتابه  يف وتعاىل سبحانه قال هللا، به َيذن مل ما الدين
 َشرَُعوا ُشرََكاءُ  هَلُمْ  أَمْ : }الشورى سورة يف وجل عز وقال ،[3:املائدة{ ]ِديناً  اْْلِْسالمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعلَْيُكمْ 

 [.31:الشورى{ ]أَلِيم   َعَذاب   هَلُمْ  الظَّاِلِميَ  َوِإنَّ  ب َيْ نَ ُهمْ  َلُقِضيَ  اْلَفْصلِ  َكِلَمةُ   َوَلْوال اّللَُّ  بِهِ  ََيَْذنْ  ملَْ  َما ينِ الد ِ  ِمنَ  هَلُمْ 

 ضاللة، أبهنا والتصريح البدع من التحذير: الصحيحة اْلحاديث يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن وثبت
 النيب عن ل عائشة عن الصحيحي يف ثبت ما ذلك ومن اقرتافها، من هلم وتنفريًا خطرها، عظم على لألمة تنبيها
 عماًل  عمل من: »مسلم رواية ويف ،«رد فهو منه ليس ما هذا أمران يف أحدث من: »قال أنه وسلم عليه هللا صلى
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عنه هللا رضي جابر عن مسلم صحيح ويف ،«رد فهو أمران عليه ليس
 وسلم عليه هللا صلى حممد هدي اهلدي وخري هللا كتاب  احلديث خري فإن بعد، أما: »اجلمعة يوم خطبته يف يقول
 عن السنن ويف ،«النار يف ضاللة وكل: »جيد بسند النسائي زاد ،«ضاللة بدعة وكل حمداثهتا اْلمور وشر

 القلوب منها وجلت بليغة موعظة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وعظنا: قال أنه عنه هللا رضي سارية بن العرابض
 والطاعة والسمع هللا بتقوى أوصيكم: »فقال فأوصنا، مودع موعظة كأهنا  هللا، رسول ي: فقلنا العيون منها وذرفت

 من املهديي الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم كثريًا  اختالفًا فسريى منكم يعش من فإنه عبد عليكم أتمر وإن
 ،«ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة كل  فإن اْلمور وحمداثت وإيكم ابلنواجذ، عليها وعضوا هبا َتسكوا بعدي

 الصاحل السلف وعن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب عن ثبت وقد كثرية،  املعىن هذا يف واْلحاديث
 أبعداء وتشبه هللا، به َيذن مل وشرع الدين، يف زيدة ْلهنا إال ذاك وما منها، والرتهيب البدع من التحذير بعدهم،

 للدين التنقص الزمها وْلن هللا، به َيذن مل ما فيه وابتداعهم دينهم، يف زيدهتم يف والنصارى اليهود من هللا
 عز هللا لقول واملصادمة الشنيع، واملنكر العظيم، الفساد من هذا يف ما ومعلوم الكمال، بعدم واهتامه اإلسالمي،

 احملذرة وسلم عليه هللا صلى الرسول ْلحاديث الصرحية واملخالفة ،[3:املائدة{ ]ِديَنُكمْ  َلُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ : }وجل
 .منها واملنفرة البدع من

 بليلة االحتفال بدعة أعين: البدعة هذه إنكار يف احلق لطالب ومقنع كفاية  اْلدلة من ذكرانه فيما يكون أن وأرجو
 .شيء يف اإلسالم دين من ليست وأهنا منها، والتحذير واملعراج، اإلسراء

 إخواين تنبيه رأيت العلم، كتمان  وحترمي الدين، من هلم هللا شرع ما وبيان للمسلمي، النصح من هللا أوجب وملا
 املسؤول وهللا الدين، من الناس بعض ظنها حىت اْلمصار، من كثري  يف فشت قد اليت البدعة، هذه على املسلمي
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 ما وترك عليه، والثبات ابحلق للتمسك وإيهم ويوفقنا الدين، يف الفقه ومينحهم جيمًعا، املسلمي أحوال يصلح أن
 (14) وصحبه وآله حممد نبينا ورسوله عبده على وابرك وسلم هللا وصلى عليه، والقادر ذلك ويل إنه خالفه،

 :جب شهر من خمصوصة أيم صوم حكم

 :التايل السؤال واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة سئلت -5
 آخره؟ أو وسطه أو أوله يف تكون فهل رجب، شهر يف تطوًعا تصام أيم هناك

 :اجلواب

 من خزمية ابن وصححه داود وأبو النسائي أخرجه ما سوى رجب شهر يف الصوم بفضيلة خاصة أحاديث تثبت مل
 ذلك: »قال شعبان، من تصوم ما الشهور من شهر من تصوم أرك مل هللا، رسول ي: قلت: قال أسامة حديث

 وأان عملي يرفع أن فأحب العاملي رب إىل اْلعمال فيه ترفع شهر وهو ورمضان رجب بي الناس عنه يغفل شهر
 (15) «صائم

 كل  من البيض أيم صوم على واحلث شهر، كل  من أيم ثالثة صيام على احلث يف عامة أحاديث وردت وإمنا ،
 واخلميس، اإلثني يوم وصوم احلرم، اْلشهر صوم على واحلث عشر، واخلامس عشر والرابع عشر الثالث وهو شهر

 يوم أو الثالث البيض أيم فاخرت الشهر من أيم اختيار على حريًصا كنت  فإن ذلك، عموم يف رجب ويدخل
 .الشرع يف أصاًل  له نعلم فال ابلصوم رجب من أيم ختصيص أما واسع، فاْلمر وإالَّ  واخلميس االثني

 (16) .وسلم وصحبه وآله حممد، نبينا على هللا وصلى التوفيق، وابهلل

 بعض ِبرسال اخلاطب يقوم أن مثل مصر، يف هنا حتدث اليت األمور بعض يف الشرع حكم هو ما -6
 هناك وهل سنة، أم فرض اْلمر هذا فهل والعيدين، وعاشوراء ورمضان وشعبان رجب شهر مثل ،املواسم يف اهلداي
 ذلك؟ يفعل من على حرج

 مرغب وهي واْلحقاد، السخيمة القلوب من وتسل والوائم، احملبة َتلب اليت اْلمور من الناس بي اهلداي: اجلواب
 واحلمد املسلمي عمل جرى ذلك وعلى عليها، ويثيب اهلدية، يقبل وسلم عليه هللا صلى النيب وكان شرًعا، فيها
 امليالد أعياد مبناسبة أو رجب، أو عاشوراء يف كاهلداي  َتوز؛ ال فإهنا شرعي غري سبب اهلدية قارن إذا لكن هلل،

 .البدعة يف ومشاركة الباطل على إعانة فيها ْلن املبتدعات؛ من وغريها

                                                                 
 (.www.binbaz.org.sa) الرمسي موقعه من مقتبسة  ، تعاىل هللا رمحه   ابز بن العزيز عب الشيخ إمالءات من(  - 14
 (.4/201) اجملتىب يف والنسائي ،(5/201) أمحد رواه - 15
 (.2608) رقم ،(2/509) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى(  - 16
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 (17).وسلم وصحبه وآله حممد نبينا علىي هللا وصلى التوفيق، وابهلل

 ورد فهل املدة هذه يف إفطار بدون رمضان بصيام ويتبعونه وشعبان رجب يف الصيام يدميون الناس رأيت -7
 احلديث؟ نص فما كان  وإن ذلك يف حديث

 ذلك يثبت ومل كاماًل،  شعبان شهر وال كاماًل   رجب شهر صام أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن يصح مل: اجلواب
 إالَّ  كاماًل   شهرًا صام أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن يثبت مل بل عنهم، هللا رضي الصحابة من أحد عن

 يفطر، ال: نقول حىت يصوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان: »قالت أهنا ل عائشة عن ثبت وقد رمضان،
 أكثر رأيته وما رمضان إالَّ  شهر استكمل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فما يصوم، ال: نقول حىت ويفطر
 هللا صلى النيب صام ما: »قال عنهما هللا رضي عباس ابن وعن ،[ومسلم البخاري رواه] «شعبان يف منه صياًما

 يقول حىت ويفطر يفطر، ال وهللا ال: القائل يقول حىت يصوم وكان رمضان، غري قط كاماًل   شهرًا وسلم عليه
 هلدي خمالف تطوًعا كله  وشعبان تطوًعا كله  رجب فصيام[. ومسلم البخاري رواه] «يصوم وال وهللا ال: القائل
 أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت وقد حمدثة، بدعة فكان صومه يف وسنته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 [.ومسلم البخاري رواه] «رد فهو منه ليس ما هذا أمران يف أحدث من: »قال

 (18) .وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على هللا وصلى التوفيق، وابهلل

 إن: الناس بعض يقول حمرم، وشهر ،احلجة وذي القعدة وذي رمضان شهر يف ابلصيد القيام حول -8
 عنا هللا جزاكم أفيدوين اْلربعة، احلرم اْلشهر هذه يف ابلصيد قمت أن يل وسبق حرام، وأرانب طيور من الرب صيد
 .اجلزاء خري

 اْلشهر من كانت  وإن ْلهنا وحمرم؛ احلجة وذي القعدة وذي رجب شهر يف الرب صيد يف عليك حرج ال: اجلواب
 .احلرم اْلشهر من فليس رمضان شهر أما فيها، الرب صيد حترمي نسخ فقد احلرم

 (19).)وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على هللا وصلى التوفيق، وابهلل

 شهر ورمضان شهري، وشعبان هللا، شهر رجب: »األثر هذا يف احلديث علم يف العلماء أقوال ما -9
 احلديث؟ «الناس على وهواين حيليت، وقلة قويت، ضعف إليك أشكوا إين اللهم: »حديث صحة وما ؟«أميت

                                                                 
 (.19805) رقم ،(16/176) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - 17
 (.5169) رقم ،(2/510) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - 18
 (.9823) رقم ،(22/518) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - 19
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 أبو إسناده ويف موضوع، حديث «أميت شهر ورمضان شهري، وشعبان هللا، شهر رجب: »حديث: أواًل : اجلواب
 (.املوضوعات يف الآللئ) صاحب أورده وقد جمهول، والكسائي متهم، وهو النقاش، احلسن بن بكر

 من إىل الرامحي، أرحم ي الناس على وهواين حيليت، وقلة قويت، ضعف إليك أشكو إين اللهم» حديث: اثنيًا
 عافيتك أن غري أابيل، فال عليَّ  غضب بك يكن مل إن أمري، ملكته قريب إىل أم يتجهمين، عدو إىل تكلين،
 غضبك، يب ينزل أن واآلخرة، الدنيا أمر عليه وصلح الظلمات، له أشرقت الذي وجهك بنور أعوذ يل، أوسع
 .إسناده جهة من ضعيف احلديث هذا «بك إال قوة وال حول وال ترضى، حىت العتىب لك سخطك، يب أوحيل

 (20) .وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على هللا وصلى التوفيق، وابهلل

 رجب؟ من والعشرين والسابع رجب؟ شهر من أايم ثالثة أول صيام حكم ما -10
 اإلجابة:

 : وبعد هللا رسول على والسالم والصالة العاملي رب هلل احلمد

 السنة ىف يرد مل ولكن اْلشهر، هذه ىف الصاحلة اْلعمال مجلة من فهو صومه ويُشرع احلُُرم، اْلشهر من رجب 
 كل  من واخلميس االثني صيام السنة به وردت الذى ولكن رجب، شهر من اُْلَول اْليم الثالثة هذه صيام فضل

 كل  ىف مشروع هذا بل وحسب، رجب ىف ليس وهذا عشر، واخلامس عشر والرابع عشر الثالث أو أسبوع،
 .الشهور

 . البدع من صيامه ختصيص بل رجب، من والعشرين السابع صيام استحباب السنة ىف يرد مل كذلك

 (21). العاملي رب هلل واحلمد 

 الناس من كثري  عدد يوجد إنه حيث سنة، كل  من معلوم وزمن حمدود وقت يف الذبح حكم هو ما -11
 ،ْل هللا إىل وعبادة قربة هذا أن حمرم من 10و شوال من 15و صفر من 6 و رجب 27 يف الذبح أن يعتقدون

 عليها يثاب وال الصحيح اإلسالمي للدين خمالفة بدعة أهنا أم السنة، عليها وتدل صحيحة، اْلعمال هذه فهل
 فاعلها؟

 تلك من املذكورة اْليم وختصيص الشرع، من بتوقيف إالَّ  تعلم ال توقيفية القرابت وسائر العبادات: اجلواب
 عنهم، هللا رضي الصحابة عن ذلك عرف وال صحيحة، سنة وال كتاب  من نص فيه يثبت مل فيها ابلذابئح الشهور

                                                                 
 (.15677) رقم فتوى ،(3/208) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - 20
 ابلغربية السلفية للدعوة الرمسى املوقع:  املصدر - 21
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 ليس ما هذا أمران يف أحدث من: »قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت وقد حمدثة، بدعة فهو هذا وعلى
 [.ومسلم البخاري رواه] «رد فهو منه

 (22).وسلم وصحبه وآله حممد، نبينا علي هللا وصلى التوفيق، وابهلل

 رجب شهر صوم يف العلماء مذاهب-12
 السؤال 

 يف العمرة تصح وهل ال؟ أم حقيقية بدعة هذه هل رجب شهر يف يصومون هنا والناس العاج ساحل أسكن أان
 أخر؟ خصوصيات الشهر هلذا وهل رجب؟

 ةاإلجاب

 :بعد أما وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 :ْلمرين استحبه من فمنهم رجب، شهر صوم يف العلماء أنظار اختلفت فقد

 . جداً  كثرية  وأدلته واسع، اببه وهذا الصيام، يف العام الرتغيب من ورد ما: اْلول

 صيام فضل يف ورد ما وكذا ابالتفاق، منها ورجب. احلرم اْلشهر صيام يف اخلاص الرتغيب من ورد ما: الثاين
 من اجلمهور ذهب اخلصوص وجه على ورجب عموماً  احلرم اْلشهر صيام استحباب وإىل. خبصوصه رجب

 : منها أحاديث بعدة ذلك على واستدلوا العلماء،

" واترك احلرم من صم واترك، احلُ ُرم من صم: "له قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن الباهلي جميبة ايب حديث
 يف البيهقي أيضاً  احلديث وأخرج" وأفطر احلرم فمن: "أمحد ولفظ له، واللفظ داود، وأبو أمحد رواه واحلديث

 . سعد وابن الشعب، ويف السنن،

: قال شعبان، من تصوم ما الشهور من شهراً  تصوم أرك مل هللا، رسول ي: قلت: قال زيد بن أسامة حديث: ومنها
 يرفع أن فأحب العاملي، رب إىل اْلعمال فيه ترفع شهر وهو ورمضان رجب بي عنه الناس يغفل شهر ذلك"

 . وأمحد النسائي رواه" صائم وأان عملي

 عنه يغفل شهر شعبان إن أسامة حديث يف قوله ظاهر: 4/293 اْلوطار نيل يف هللا رمحه الشوكاين العالمة قال
  ابلصوم، شعبان تعظيم عن يغفلون أهنم املراد أن الظاهر ْلن رجب، صوم يستحب أنه ورمضان رجب بي الناس
 بنحر رجباً  يعظمون كما  بصومه، شعبان تعظيم عن غفلتهم املراد أن وحيتمل به، ورجباً  رمضان يعظمون كما

                                                                 
 (.7465) رقم فتوى ،(3/79) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - 22
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. اْلول والظاهر احلديث، يف ثبت كما  العترية، فيه وينحرون اجلاهلية، عند بذلك يعظم كان  فإنه فيه، النحائر
 ال وهو صومه، على هلم التقرير غايته ولكن اجلاهلية، آاثر حما ذاك إذ كان  قد الشارع فإن الصحابة، ابلناس واملراد
 . واخلصوص العموم على صومه مشروعية على يدل ما ورد وقد اجلواز، على زيدة يفيد

 الواردة اْلحاديث وكذلك ابإلمجاع، منها وهو احلرم، اْلشهر صوم يف الرتغيب يف الواردة فاْلحاديث العموم، أما
 وابن نعيم وأبو والبيهقي الطرباين أخرجها رجب صيام فضل يف أحاديث ذكر مث الصوم، مطلق مشروعية يف

 رجب صوم استحباب يف يرد مل قال أنه السمعاين منصور بن حممد عن السبكي ابن وحكى:) قال مث عساكر
 أن مصنفه يف شيبة أيب ابن وأخرج عامل، هبا يفرح ال واهية فيه تروى اليت واْلحاديث اثبتة، سنة اخلصوص على
 تعظمه كان  شهر هو فإمنا كلوا،:  ويقول اجلفان، يف يضعوها حىت رجب يف الناس أكف يضرب كان  عمر

 . اجلاهلية

 أنتم أين: "فقال رجب؟ صوم عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل: قال أسلم بن زيد حديث من أيضاً  وأخرج
 أن خيفاك وال: وقال. رجب صوم يكره كان  أنه على يدل ما عنهما هللا رضي عمر ابن عن وأخرج" شعبان من

 حىت الكراهة على يدل ما يرد ومل العمومات، انتهضت صومها، استحباب على للداللة تنتهض مل إذا اخلصوصات
 ففيه" رجب صيام عن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب إن: "بلفظ ماجه ابن حديث وأما. هلا خمصصاً  يكون

 ه .ا. (عطاء بن وداود احلميد، عبد بن زيد: ضعيفان

 يف اهليتمي حجر ابن عنه ذلك نقل كما  رجب، صيام عن الناس هنى من على السالم عبد بن العز شنع وقد
 .الكربى الفقهية الفتاوى

 وهني عنهما، هللا رضي عباس ابن حبديث واستدلوا احلنابلة، أولئك ومن رجب، شهر صوم كره  من العلم أهل ومن
 . الشوكاين اإلمام عن نقلناه فيما ذلك ذكر سبق وقد صيامه، عن الناس عمر

 . ابلصوم رجب إفراد ويكره) : املغين يف قدامة ابن اإلمام قال

 بفطر احلنابلة عند رجب صيام إفراد كراهة  وتزول صومها، استحباب يف اجلمهور احلنابلة فوافق احلرم، اْلشهر أما(
 . فيه يوم

 كثري  به وقطع اْلصحاب، وعليه املذهب، هذا ابلصوم رجب إفراد ويكره:) 245/3:اإلنصاف يف املرداوي قال
 .املذهب مفردات من وهو منهم،
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: قال مث.(  أمحد كراهة  من أخذه ولعله: ) الفروع يف قال وجهي إفراده حترمي يف الدين تقي الشيخ وحكى(
 فيه نعلم ال: اجملد قال فيه، نزاع ال صحيح وهو ابلصوم، رجب غري إفراد يكره ال أنه املصنف كالم  مفهوم)

 .( يله مل وإن: اجملد قال السنة من آخر شهر بصوم أو يوماً، ولو رجب من ابلفطر الكراهة تزول: )وقال.( خالفاً 

 النزاع مسائل من تكون أن جيوز وال العلماء، بي خالفية املسألة أن جلياً  لنا يتضح النقول هذه خالل ومن
 . عليه يثرب مل احلنابلة بقول قال ومن عليه، يثرب مل العلماء من اجلمهور بقول قال من بل املسلمي، بي والشقاق

 . بدعة وليس سبق، ملا اْلربعة املذاهب أهل عند استحبابه على فمتفق رجب، بعض صيام وأما

 .احلنابلة مذهب ال اجلمهور مذهب املتقدم اخلالف من الراجح إن مث

 ذلك، السلف بعض استحب وقد ذلك، فعل أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن يثبت فلم رجب، يف العمرة وأما
 هللا رضي عائشة كانت:  قال املسيب بن سعيد عن مصنفه يف شيبة أيب ابن أخرجه رجب، يف يعتمرون فكانوا
 . احلليفة ذي من هتل رجب يف املدينة من وتعتمر احلجة، ذي آخر يف تعتمر عنها

 عبد أصحاب أدركت: فقال رمضان، عمرة عن وسئل إسحاق أاب مسعنا: قال احلارث بن يعلى عن بسنده وأخرج
 .احلج يستقبلون مث رجب، بعمرة يعدلون ال هللا

 .رجب يف وعثمان عمر مع اعتمرت: قال حاطب بن الرمحن عبد عن بسنده وأخرج

  املنكرة البدع من الشهر هذا يف الناس ابتدعه ما وأما. ذكران ما غري اخلصوصيات من رجب لشهر يثبت ومل
 (23)أعلم.  وهللا. فيه الناس جماراة وال فعله، جيوز فال الرغائب، كصالة
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 فيها العلم أهل وأقوال رجب يف وموضوعة ضعيفة أحاديث الفصل الثالث
 فال شيء، فيه العبادة فضل يف يثبت ومل احلرم، اْلشهر من غريه عن ميزة رجب لشهر يوجد ال معنا تقدم كما

 .احلرم اْلشهر كسائر  فهو غريه، وال بصوم وال بعمرة خيص

 رجب يف مندوب الصوم وأصل ندب وال هني رجب صوم يف يثبت مل: »  تعاىل هللا رمحه   الصالح ابن قال
 .«وغريه

 .«مندوب الصوم أصل ولكن بعينه هني وال ندب رجب صوم يف يثبت مل: »  تعاىل هللا رمحه   النووي وقال

 وسلم، عليه هللا صلى النيب عن شيء خبصوصه رجب صوم فضل يف يصح مل: »  تعاىل هللا رمحه   رجب ابن وقال
 (24) .ه .ا «أصحابه عن وال

 (25) :تصح ال واليت الضعيفة اْلحاديث هذه بعض وإليك

 :رجب شهر دخول عند الدعاء يف روي ما

  إذا وكان ،«رمضان وبلغنا وشعبان رجب يف لنا ابرك اللهم: »قال رجب دخل إذا كان  عنه هللا رضي أنس وعن
 .«أزهر ويوم غراء ليلة هذه»: قال اجلمعة ليلة كانت

 .ضعيف

 زائدة رواية من كلهم  البزار وكذا احللية، يف نعيم وأبو اترخيه، يف عساكر ابن أخرجه: القدير فيض يف املناوي قال
 .ه .ا «ضعيف إسناده: اْلذكار يف النووي قال مالك، بن أنس عن النمريي زيد عن الرقاد أيب بن

 (26) (.4395) رقم حديث اجلامع ضعيف. «ضعيف: »اْللباين شيخنا قال

 :الشهور على رجب شهر فضل يف روي ما
 شهر وفضل الكالم، سائر على القرآن كفضل  الشهور على رجب شهر فضل: »عنه هللا رضي أنس عن ويروى
 .«العباد سائر على هللا كفضل  رمضان شهر وفضل اْلنبياء، سائر على كفضلي  الشهور على شعبان

 .موضوع

 (.1/440) اجملموعة الفوائد. موضوع: حجر ابن قال
                                                                 

 (.4/210) القدير فيض - 24
 .العراقي أنس ْليب رجب يف يصح مل وما صح ما: انظر - 25
26 -  
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 تذكرة ويف. العجب تبيي يف حجر ابن احلفاظ قاله كما  موضوع هو(: 2/817) اخلفاء كشف  صاحب وقال
 .موضوع( 1/810) املوضوعات

 :وعترية أضحاة بيت كل  أهل على
 املذبوحة هي والعترية «عام كل  يف وعترية أضحاة بيت كل  أهل على: »وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ويروى

 .معنا مر كما  رجب، يف

 .موضوع

 .ضعيف وهو املخارق أيب بن الكرمي عبد فيه يصح، ال حديث وهذا

 .ثقة   غري: فيه يقول كلهم  ضعفه، يف ابحلديث العلم أهل خيتلف ال البصري أمية أبو املخارق أيب ابن الكرمي وعبد

 (.1478) برقم املصابيح ومشكاة ،(6383) برقم اجلامع ضعيف انظر

 :ركعات أربع فيه وصلى رجب من يوًما صام من
 رجب من يوًما صام من: »وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال أنه عنهما هللا رضي عباس ابن عن يروى

 ميت مل مرة مائة أحد هوهللا قل الثانية الركعة ويف الكرسي، آية مرة مائة ركعة أول يف يقرأ ركعات أربع فيه وصلى
 .«له يرى أو اجلنة من مقعده يرى حىت

 .موضوع

 ( 27)(.73)جماهيل رواته وأكثر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على موضوع حديث هذا: احلافظ قال

 .جماهيل رواته وأكثر موضوع هو(: 105) برقم املوضوعة اْلحاديث يف اجملموعة الفوائد يف الشوكاين وقال

  

                                                                 
 (.51) رجب شهر يف ورد مبا العجب تبيي - 27
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 :سنني ثالث كفارة  رجب من يوم أول صوم
 سنة كفارة  والثالث سنتي، كفارة  والثاين سني، ثالث كفارة  رجب من يوم أول صوم: »ب عباس ابن عن ويروى

 .«شهرًا يوم كل  مث

 .ضعيف

 واملوضوعة الضعيفة واآلاثر اْلحاديث موسوعة يف وهو ،(3500) برقم اجلامع ضعيف يف اْللباين شيخنا ضعفه
 (.13407) برقم

 .«شهرًا يوم كل  مث سنة، كفارة  والثالث سنتي، كفارة  رجب من يوم أول صوم: »رواية ويف

 .ضعيف

 رقم اجلامع ضعيف ،(13408) واملوضوعة الضعيفة واآلاثر اْلحاديث موسوعة ،(490) اإلهلي الكشف
(3500.) 

 :الدعوة فيهن ترد ال ليال مخس
 من النصف وليلة رجب، من ليلة أول: الدعوة فيهن ترد ال ليال مخس: »عنه هللا رضي أمامة أيب عن وروي

 .«النحر وليلة الفطر، وليلة اجلمعة، وليلة شعبان،

 .موضوع

 يف الديلمي أيًضا عنه ورواه أمامة أيب عن ،(455:ص) اترخيه يف عساكر ابن أخرجه: القدير فيض يف املناوي قال
 .الفردوس

 .معلولة كلها  وطرقه: حجر ابن قال

 (.2852) رقم حديث اجلامع ضعيف انظر ،«موضوع: »تعاىل هللا رمحه   اْللباين الشيخ وقال
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