
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ِمنْ}:يقول اهلل تعاىل    ََمَواِت َواْْلَْرَض  َيْوَم َخَلَق السَّ اْثنَا َعََشَ َشْهًرا ِِف كَِتاِب اهللَِّ  ُهوِر ِعنَْد اهللَِّ  َة الشُّ َها  إِنَّ ِعدَّ

ُموا فِيِهنَّ  
يُن اْلَقيُِّم َفََل َتْظلِ ًة َواْعَلُموا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ ًة َكََم ُيَقاتُِلوَنُكْم َكافَّ كنَِي َكافَّ َأْنُفَسُكْم َوَقاتُِلوا اْلَُْْشِ

 ./التوبة[36]{َأنَّ اهللََّ َمَع اْلُْتَِّقنيَ 

اْلَلئكة   من  فاصطفى  خلقه صفايا،  من  اصطفى  تعاىل  اهلل  إن  اهلل  الناس  عباد  من  ومن  واصطفى  رسَل، 

ض اْلساجد، واصطفى من الشهور رمضان واْلشهر احلرم، واصطفى من  الكَلم ذكره، واصطفى من اْلر

 اْليام يوم اجلمعة، واصطفى من الليـــــايل ليلة القدر، وبينها لنا سبحانه لنعظم ما عظم اهلل 

الوداع  خطبة حجة  ِف  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  بينها  التي  احلرم  اْلشهر  مكانة  عن  نتكلم   ولعلنا 

مِ  )َقاَل:) عندما   َشْهًرا  َعََشَ  اْثنَا  نَُة  السَّ َواْلَْرَض  َمَواِت  السَّ اهللَُّ  َخَلَق  َيْوَم  ِه 
َكَهْيَئتِ اْسَتَداَر  َقِد  َماَن  الزَّ نَْها  إِنَّ 

ِذى  ُم َوَرَجٌب َشْهُر ُمََضَ الَّ ِة َواْلَُْحرَّ جَّ
 َبنْيَ ُُجَاَدى َوَشْعَباَن((. َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َثََلَثٌة ُمَتَوالَِياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو احْلِ

  وسميت باْلشهر احلرم ْلمرين: 

تعاىل اهلل  يقول   ، الناس  بني  القتال  فيها  حرم  تعاىل  اهلل  ْلن  ِقَتاٍل }:اْلول:  احْلََراِم  ْهِر  الشَّ َعِن  َيْسَأُلوَنَك 

بعب[217]البقرة:{فِيهِ  تعاىل  اهلل  رمحة  من  وذلك  القتال،  فيها  أنه حمرم  ذلك عىل  فدل  فيها  ،  يسافروا  اده حتى 

 .وحيجوا ويعتمروا

 والثاين: لتعظيم انتهاك اْلحارم فيها بأشد من تعظيمه ِف غريها، وتعظيم الطاعات فيها أيضا 

أداء   ْلجل  فرد؛  وواحد  رسد  ثَلثة  أربعة،  اْلحرمة  اْلشهر  كانت  وإنَم   : تفسريه  ِف  كثري  ابن  ذكر  وقد 

، وهو ذو القعدة؛ ْلهنم يقعدون فيه عن  اً بل شهر احلج شهرمناسك احلج والعمرة ِف أمن وأمان، فحرم ق

القتال، فيذهبون إىل اْلرايض اْلقدسة ْلداء فريضة احلج وهم آمنون، وحرم شهر ذي احلجة ْلهنم يوقعون  

بعده شهر وحرم  آمنون،  وهم  اْلناسك  بأداء  فيه  ويشتغلون  احلج  إىل   آخرًا  فيه  فيه  لريجعوا  اْلحرم؛  وهو 

آمنني أقىص  بَلدهم  من  إليه  يقدم  ْلن  به،  واالعتَمر  البيت  زيارة  ْلجل  احلول،  وسط  ِف  رجب  وحرم   ،

 . جزيرة العرب، فيزوره ثم يعود إىل وطنه فيه آمنا 



 

 

كانت قد  و    العرب  أن  غري  والسَلم،  الصَلة  عليه  إبراهيم  دين  من  وتعظيمها  حرمتها  العرب       ورثت 

والثارات   احلروب  عىل  معيشتهم  هذه  تقوم  عىل  حتتال  فكانت  احلرب،  إىل  تضطر  فكانت  والغارات، 

 اْلشهر احلرم، فتؤخر حتريم هذا الشهر إىل آخر، وهو النيسء الوارد 

يُ }ِف قوله تعاىل:   ُموَنُه َعاًما لِّ لِّوَنُه َعاًما َوحُيَرِّ
ِذيَن َكَفُروْا حُيِ ََم النَّيِسُء ِزَياَدٌة ِِف اْلُكْفِر ُيَضلُّ بِِه الَّ َة َما  إِنَّ َواطُِؤوْا ِعدَّ

ْم َواهللهُ الَ ََيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ 
َن ََلُْم ُسوُء َأْعََمَِلِ َم اهللهُ ُزيِّ َم اهللهُ َفُيِحلُّوْا َما َحرَّ  [ 37التوبة:]{َحرَّ

شهرا،   ثَلثة عَش  السنة  نفسها جعلت  وقد جتد  وأحلت شهرا حمرما،  شهرا حَلال  العرب  وربَم حرمت 

السنة خَلفا   عليه  تعاىل  اهلل  تعاىل  ْلا خلق  َيْوَم }:قال  اهللهِ  كَِتاِب  ِِف  َشْهًرا  َعََشَ  اْثنَا  اهللهِ  ِعنَد  ُهوِر  الشُّ َة  ِعدَّ إِنَّ 

ََمَوات َواْلَْرَض   .[36التوبة:]{َخَلَق السَّ

كد النهي  ومن حرمة هذه اْلشهر أن اْلعَمل فيها »مضاعفة اجلزاء، إن خريا فخري، وإن رشا فَش، لذلك أ 

يِهنَّ َأنُفَسُكمْ }عن الظلم فيها؛ فقال: 
 .[36التوبة:]{َفََل َتْظلُِموْا فِ

حتفظوا عىل أنفسكم  )قال ابن عباس ريض اهلل عنهَم:  ،  والظلم هنا يشمل اْلعايص كلها؛ كبريها وصغريها

 ( فيها واجتنبوا اخلطايا، فإن احلسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف

، ومل يندب عليه (شهر اهلل)سَمه الرسول عليه الصَلة والسَلم:  ي  لذا هر احلرم شهر اْلحرم،  ومن بني اْلش 

بعد   صيام  أفضل  وجعله  اْلحرم،  شهر  غري  ع  التطوُّ سبيل  عىل  كامل  شهٍر  صيام  إىل  والسَلم  الصَلة 

اْلَْْكُتوَبِة َوَأيُّ ))ففي صحيح مسلم  ،  رمضان َبْعَد  َأْفَضُل  ََلِة  َل َأيُّ الصَّ
َرَمَضاَن ُسئِ َبْعَد َشْهِر  َأْفَضُل  َياِم   الصِّ

َبْعَد َشْهِر َرمَ   : َفَقاَل  َياِم  َوَأْفَضُل الصِّ ْيِل  اللَّ ََلُة ِِف َجْوِف  ََلِة اْلَْْكُتوَبِة الصَّ َبْعَد الصَّ ََلِة  َضاَن ِصَياُم  َأْفَضُل الصَّ

مِ   ((.  َشْهِر اهللَِّ اْلَُْحرَّ

ُب؛ أي: ُيعظَُّم، وُأضيَف إىل ُمَض  احلرم شهر  شهرمن اْل و ))رجب رجب، وقيل له رجب؛ ْلنهه كان ُيرجَّ

 ، ْلنه قبيلَة ُمضـر كانت تزيد ِف تعظيِمه واحرتاِمه.  مَض((

الشهور؟ :  والسؤال السنة الصحيحة أحاديث تؤكد    هل لشهر رجب فضل عىل غريه من  وهل وردت ِف 

 ذلك ؟ 

ضل شهر رجب، وال ِف صيامه ، وال ِف صيام يشء منه معني، وال ِف قيام ليلة مل يرد ِف ف   قال ابن حجر:

  وأما اْلحاديث الواردة ِف فضل رجب ، أو ِف فضل صيامه ، أو صيام يشء منه: فهي عىل  ،خمصوصة فيه 

ا  قسمني: ضعيفة، وموضوعة، إىل  فيه  يتقرب  أن  اْلسلم  بل عىل  التهعبهُد،  فيه  أنهه ال يَشع  يعني                                                                                                                             هلل وهذا ال 



 

 

عىل  ب ال  احلرم،  اْلشهر  من  أنه  عىل  الفاضَلِت؛  واْلعَمِل  الطهاعاِت،  نوافِل  من  الطاعات:  أنواع  كل 

 .االعتقاِد بفضيلٍة خمصوصٍة َلذا الشهر اْلحرم

اهللُ  رمحُه  القيهِم  ابُن  يصمِ  : وقاَل  وسلهمَ   ملْ  عليِه  اهللُ  صىل  رسًدا    النبيُّ  اْلشهِر  وشعباُن  -الثَلثَة  رجُب 

 . كَم يفعُله بعُض الناِس، وال صاَم رجًبا قط، وال استحبه صياَمهُ  -نُ ورمضا

درج كثري من اْلسلمني بناء عىل اعتقاد أن اإلرساء واْلعراج وقع ِف ليلة السابع والعَشين من رجب،  قد  و

وإحيا   درجواف الليلة،  هذه  تعظيَم  خمصوصةئعىل  بصَلة  من   ها  هذا  وكل  النهار،  يصوم  من  ومنهم 

فإن فعَل  ذلك  ثبت  ولو  واْلعراج،  اإلرساء  ليلة  كانت  متى  يقينا  ُيعلم  وال  أن اْلحدثات،  لدينا  يثبت  مل  ه 

 .                         الرسول خص هذه الليلة ويومها بصيام أو قيام

فيهَم  و  وما جاَء  نِة  والسه بالكتاِب  االلتزاُم  وأنه جيُب  بكثرتِِه،  العمِل ال  بُِحْسِن  أن هالعربَة  َرِة رشًعا  اْلقره مَن 

 ((.  َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َرد  َمْن َعِمَل َعَمَلً : ))لقولِِه صىله اهللُ عليِه وسلهم 

َكاَن اْلُفَقَهاُء َيُقوُلوَن: اَل َيْسَتِقيُم قوٌل إاله بعمٍل، واَل يستقيُم قوٌل وعمٌل :  قاَل اإلماُم سفياُن الثوري رمحُه اهللُ 

نَّةِ   . إال بنيٍة، وال يستقيُم قوٌل وعمٌل ونيٌة إال بموافقِة السُّ

كوا بَم ف  .جاَء ِف كتاِب ربهكم وُسنهة نبيهكم صىله اهللُ عليِه وسلهم ففيهََم النهجاُة لكْم ِف العاجِل واآلجلِ تمسه

 

 واحلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 

 

 

 

 

 


