
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ََمَواِت  }يقول اهلل تعاىل يف حمكم آياته:    َخَلَق السَّ َيْوَم  َشْهًرا يِف كَِتاِب اهللَِّ  َعََشَ  اْثنَا  ِعنَْد اهللَِّ  ُهوِر  َة الشُّ ِعدَّ إِنَّ 

يُن اْلَقيُِّم َفََل َتْظلُِموا فِيِهنَّ َأْنُفَسُكمْ   [36]التوبة/  {َواْْلَْرَض ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ

َقاَل  ُه  َأنَّ النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم  َبْكَرَة َعِن  َأبِى  َعْن  َيْوَم  : ويف الصحيحني  َكَهْيَئتِِه  اْسَتَداَر  َقِد  َماَن  الزَّ ))إِنَّ 

ُمَتَوا  َثََلَثٌة  ُحُرٌم  َأْرَبَعٌة  ِمنَْها  َشْهًرا  اْثنَا َعََشَ  نَُة  َمَواِت َواْلَْرَض السَّ السَّ ِة  َخَلَق اهللَُّ  جَّ
اْْلِ َوُذو  اْلَقْعَدِة  ُذو  لَِياٌت 

ُم َوَرَجٌب َشْهُر ُمََضَ الَِّذى َبنْيَ ُُجَاَدى َوَشْعَباَن((.  َواْلَُْحرَّ

ُب؛ أي: ُيعظَُّم، وُأضيَف إىل ُمَض،   وشهر رجب هو أحد اْلشهر اْلرم، وقد قيل له: رجب ْلّنه كان ُيرجَّ

 اّلتي تدلُّ عىل رشفِه ْلّن قبيلَة ُمضـر كانت تزيد يف تعظيِمه و
ِ
 .احرتاِمه. وله غرُي هذا من اْلسَمء

والبِدع  واخلطايا  بالسيئات  اْلُُرم  اْلشهر  وباقي  الشهر  هذا  يف  أنفسكم  تظلموا  أْن  اْلذر  أشدَّ  فاحذروا 

َأْنفُ }والظلم والعدوان، فإنَّ اهلل جلَّ وعَل قد زجركم وهناكم عن ذلك فقال :   َتْظلُِموا فِيِهنَّ    ،{ َسُكمْ َفََل 

اْْلُُرِم َأْعَظُم َخطِيَئًة َوِوْزًرا ِمَن ا اْْلَْشُهِر  أنَّه قال: ))إِنَّ الظُّْلَم يِف  لظُّْلِم  وقد ثبت عن قتادة التابعي رمحه اهلل 

 ((. ، وإْن كان الظلُم عىل كلِّ حاٍل عظيًَم، ولكنَّ اهللَ ُيعظُِّم من أمِره ما شاءفِيََم ِسَواَها 

بِ  ََيُدر  أربع  وقفات  عباداتوهذه  لِتسلم  معها،  الناس  بواقع  ونتبَّصَّ  ُحكمها،  ونفقه  هلا،  ننتبه  أْن  ِمن   نانا 

لل، وتِقلَّ البِدع  :النقص والزَّ

ِل ُجعٍة أو مخيٍس ِمنه بالصيام :الوقفة اْلوىل -1 ِل يوم ِمنه أو أوَّ  .حكم ختصيص شهر رجٍب أو أوَّ

لِ  أوَّ أو  رجٍب  شهر  ختصيص  عىل  اْلسلمني  بعض  عادة  فيه  َجَرت  ُجعٍة  ِل  أوَّ أو  مخيٍس  ِل  أوَّ أو  ِمنه  يوٍم   

فَم   اهلل عنهم،  أصحابه ريض  عن  وال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  َيثبت عن  مل  التخصيص  وهذا  بالصيام، 

ومذاهبهم   بلداهنم  اختَلف  عىل  العلَمء  زال  ال  بل  صيامها،  إىل  الناس  دعوا  وال  ام،  اْليَّ هذه  صاموا 

روى عن هذا الصيام ِمن أحاديث ضعيفة أو مكذوبة، وُيبيِّنون للناس بطَلهنا وأهنا وأزماهنم: ُينكرون ما يُ 

 .ال تصح

 



 

 

فقال اْلافظ ابن حجٍر الَعْسقَلين رمحه اهلل: مل َيِرد يف فضل شهر رجب، وال يف صيامه، وال يف صيام يشء 

، وال يف قيام ليلٍة خمصوصة فيه، حديث صحيح.   ِمنه ُمعنيَّ

وأما   أيضًا:  عىل  وقال  فهي  منه   أو صيام يشء   ، أو يف فضل صيامه   ، الواردة يف فضل رجب  اْلحاديث 

 قسمني: ضعيفة ، وموضوعة  

وهذا ال يعني أّنه ال يَشع فيه الّتعّبُد ، بل عىل اْلسلم أن يتقرب فيه إىل اهلل بكل أنواع الطاعات ؛ من صَلٍة  

ر اْلرم، ال عىل االعتقاِد بفضيلٍة خمصوصٍة هلذا  وصياٍم وصدقاٍت وغرِيها من القرباِت؛ عىل أنه من اْلشه

  الشهر اْلحرم.

ا الصيام فلم يصح يف فضل صوم رجٍب بخصوصه يشء عن   وقال اْلافظ ابن رجٍب اْلنبيل رمحه اهلل: وأمَّ

 النبي صىل اهلل عليه وسلم، وال عن أصحابه. 

َجاِل يِف َصْوِم َرَجَب،   : ))بل قد صحَّ عن ابن اْلُرِّ رمحه اهلل أنَّه قال  ُب َأُكفَّ الرِّ َرَأْيُت ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َيَْضِ

 ((. ُكُلوا َفإِنَََّم ُهَو َشْهٌر َكاَن ُيَعظُِّمُه َأْهُل اْْلَاِهلِيَّةِ » :َحتَّى َيَضُعوهَنَا يِف الطََّعاِم، َوَيُقوُل 

الطَّْرُطويش اْلالكية  دلَّْت هذه اآلثار عىل أنَّ  :رمحه اهلل بعد قول عمر ريض اهلل عنه هذا، وغريه  وقال فقيه 

 الذي يف أيدي الناس ِمن تعظيمه ــ يعني: شهر رجب ــ إنََّم هي َغََبات ِمن بقايا عقود اْلاهلية. 

ا  ام  اْليَّ أو صيام  نة،  السَّ ِمن كل شهر يف  يوٍم  وإفطار  يوٍم  عادة بصيام  له  َمن كانت  ا  االثنني  وأمَّ أو  لبيض، 

واخلميس ِمن كل شهر، فهذا ال حرج عليه يف صيامها يف رجب، ْلنَّه مل َيقِصد ختصيَص شهر رجب، وال  

 .تعظيَمه عىل باقي الشهور بالصيام فيه

 .ُحكم ختصيص شهر رجٍب ببعض الصلوات  الوقفة الثانية:-2

ى )صَل الناس عىل ختصيص شهر رجٍب بصَلة ُتسمَّ ِل َجَرت عادة بعض  أوَّ ليلة  غائِب(، وُتؤدى يف  الرَّ َة 

ُل ما ظهرت هذه الصَلة يف القْرن اخلامس اهلجري، وهذه الصَلة  ُجعٍة ِمنه، ما بني اْلغرب والعشاء، وأوَّ

نَّة النَّبوية   ََيرم عىل اْلسلم أْن ُيصلَِّيها أو يدعَو الناس إىل صَلهتا، ْلنَّ مرجَع الصَلة نصوص القرآن والسُّ

ومل َتِرد آية يف القرآن تُدلُّ عىل صَلهتا، وال صحَّ عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنَّه صَلها    الصحيحة،

ِِبا إال بعد وفاته صىل اهلل عليه وسلم ووفاة أصحابه  ب الناس يف صَلهتا، بل إنَّ الناس مل َيسمعوا  أو َرغَّ

 .بمئات السنني



 

 

الدِّ  الشافعي  العطَّاِر  ابن  الفقيه  قال  اهلل وقد  فيها   :مشقي رمحه  الصَلة  ويف  فضلها،  يف  اْلَروية  واْلحاديث 

 كلُّها موضوعة باتفاق أهل النَّقل والعدالة. 

ا الصَلة فلم َيصح يف شهر رجٍب صَلة خمصوصة  :  وقال اْلافظ ابن رجٍب اْلنبيل البغدادي رمحه اهلل فأمَّ

غائِب يف   الرَّ اْلَروية يف فضل صَلة  بِه، واْلحاديث  ِل ليلة ُجعة ِمن شهر رجٍب كِذٌب وباطٌل ال  ختتّص  أوَّ

 تصح، وهذه الصَلة بدعة عند ُجهور العلَمء. 

 .عن حادثة اإلرساء واْلِعراج، وهل وقعت يف شهر رجٍب أْم ال  الوقفة الثالثة: -3

أصحابه،  مل يصحَّ يف تعيني وقت وقوعها حديٌث واحٌد وال أثر، ال عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، وال عن  

فِمنهم  وقد اختلف العلَمء رمحهم اهلل يف حتديد زَمن وقوعها اختَلًفا كبرًيا، وال عن تَلمذهتم ِمن التابعني، 

ل، :َمن قال ا كانت يف شهر ربيٍع اْلوَّ وِمنهم   يف رجٍب، :وِمنهم َمن قال يف ربيٍع اآلِخر، :وِمنهم َمن قال إهنَّ

َمن جعلها يف أوائل  وِمنهم يف ِذي الَقْعدة،  :وِمنهم َمن قال  يف شواٍل،  :وِمنهم َمن قال  يف رمضاَن،  :َمن قال 

ا   :قوُل َمن قال أضعف اْلقوال وِمن َمن جعلها أواِخِره،  وِمنهم َمن جعلها يف أوَساطِه، وِمنهم الشهر، إهنَّ

 .كانت يف شهر رجٍب يف ليلة السابع والعَشين ِمنه

دِ  بابن  الشِهري  اْلالكي  الفقيه  قال  رجب، حتى  يف  كان  اإلرساء  أنَّ  اص  الُقصَّ بعُض  وذكَر  اهلل:  رمحه  ْحَية 

 وذلك عند أهل التعديل والتجريح عني الكذب. 

اهلل:  الدمشقي رمحه  العطَّار  ابُن  الشافعي  الفقيه  فيه، ومل   وقال  اْلِعراج واإلرساء كان  أنَّ  بعضهم  َذكر  وقد 

 َيثُبت ذلك. 

 .بليلة اإلرساء واْلِعراج واالجتَمع هلاالوقفة الرابعة: عن ُحكم االحتفال -4

مل َيِرد االحتفال ِِبا واالجتَمع هلا ال عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، وال عن أصحابه، وال عن تَلمذهتم ِمن  

ومالك  حنيفة  كأيب  اْلوائل  ة  اْلئمَّ ِمن  أحٍد  عن  وال  اْلوىل،  القرون  أهل  ِمن  أحٍد  عن  وال  التابعني، 

وأمحد، وغريهم، بل هذا االحتفال واالجتَمع عند ُجيِعهم مرتوٌك مهجوٌر ليس بمعموٍل بِه وال  والشافعي  

ك لَلحتفال واالجتَمع معروف،  ْ كل عاقٍل حريٍص عىل دينه يف أْن ال يكون   يكفي  له  وال ريب أنَّ هذا الرتَّ

واالجت االحتفال  هذا  إىل  اعني  الدَّ ِمن  وال  واْلُجتِمعني،  اْلحتِفلني  ِمن  ِمن  وال  بِه،  اْلباِركِني  ِمن  وال  َمع، 

اعمني بَمل وطعام ورشاب ومكان ْلهله   ، وَمن مل َيَسْعه ما وِسع النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم وأصحاَبه  الدَّ

 



 

 

 

إال   يَُضّ  فَل  رجٍب  شهر  يف  البِدع  ِمن  وغريه  واالجتَمع  االحتفال  هلذا  الرْتك  ِمن  اْلاضني  اإلسَلم  وأئمَة 

 .نفسه

ا   كانو ا ضَللة، فيقولهلل عليه وسلم  صىل  البِدع، وبنيَّ هلم أهنَّ رهم ِمن  َبْعُد،  : ))إذا خطب الناس حذَّ ا  َأمَّ

بِْدعَ  َوُكلَّ  حُمَْدَثاهُتَا،  اْْلُُموِر  َورَشَّ  ٍد،  حُمَمَّ ُهَدُى  اهْلَُدى  َوَخرْيَ  اْْلَِديِث كَِتاُب اهللِ،  وثبت  ((. ٍة َضََلَلةٌ َفإِنَّ َخرْيَ 

َأاَل َوإِنَّ ُكلَّ حُمَْدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضََلَلٌة، َوُكلَّ َضََلَلٍة يِف  : ))طاب ريض اهلل عنه أنَّه قال عن عمر بن اخل

 ((.  ُكلُّ بِْدَعٍة َضََلَلٌة، َوإِْن َرآَها النَّاُس َحَسنَةً ))  :وصحَّ عن ابن عمر ريض اهلل عنه أنَّه قال((. النَّارِ 

عند    ريب  ِمن  وال  يكون  بالنار،  عليه  َد  وُتوعِّ ضَللة،  وأنَّه   ، رشٌّ بأنَّه  ع  الَشَّ يف  ُوِصَف  ما  بأنَّ  اْلميع 

ديدة، وال يكون حَسنًا أبًدا نوب الشَّ مات الكبرية، والذُّ  .اْلُحرَّ

 

 

 واْلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


