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ijk  
  مقدمة

ونعوذ باهللا من  ،ونستعينه ونستغفره ،نحمده احلمد هللاإن 
ومن  ،من هيده اهللا فال مضل له ،وسيئات أعاملنا ،رشور أنفسنا

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له،  ،يضلل فال هادي له
 وأشهد أن حممد عبده ورسوله.
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 .]٧١-٧٠[األحزاب:
وخري اهلدي هدي  ،فإن أصدق احلديث كتاب اهللا :أما بعد

وكل  ،وكل حمدثة بدعة ،ورش األمور حمدثاهتا ،غنبينا حممد 
 ة يف النار.وكل ضالل ،بدعة ضاللة



 

 

٥  

فمن باب التوايص باحلق والتعاون عىل الرب والتقوى أردت 
رجب رغبة يف  شهر أن أذكر نفيس وإخواين املسلمني بام ورد يف

البيان وأن اهللا سبحانه وتعاىل أمرنا بالتبليغ لدينه واتباع رسوله 
 ألقبل عبادة من العبادات إالَّ إذا كانت خالصة هللا  تالف غ

أثر اتباع رسوله  ألوقد بني اهللا  غاع سنة حممد صواًبا أي باتب
 .]٥٤النور:[ ﴾3 2 1﴿بقوله:  غ

أن اهللا خيتص وخيتار بأمره وإرادته ما شاء  ومما ال شك فيه
، ]٦٨[القصص: ﴾³ ² ± ° ¯﴿فقال سبحانه: 
كامل حكمته وعلمه وقدرته ومما اختار  نابٌع منوهذا االختيار 

شهر شهر رجب الذي بني سبحانه األشهر احلرم ومن هذه األ
معناه،  ،فإليك نبذة مما جاء يف شهر رجب ،مجادى وشعبان

 ،وبعض األعامل البدعية املنترشة فيه وأقوال أهل العلم يف ذلك
 زادنا اهللا علًام نافًعا وعمًال صاحلًا.

 عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.وسلم وصىل اهللا 
 

 
* * * 



 

 

٦  

  التعريف بشهر رجب
شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة اهلجرية وهو 
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اهللا تعاىل  ّص َخ «يف تفسريه: ـ  رمحه اهللاـ قال اإلمام القرطبي 
األشهر احلرم بالذكر وهنى عن الظلم فيها ترشيًفا هلا، وإن كان منهيًا 
عنه يف كل الزمان، وعىل هذا أكثر أهل التأويل، أي: ال تظلموا يف 

قال:  باألربعة أشهر احلرم أنفسكم، وروي عن ابن عباس 
 .ا.هـ »يف االثني عرش ﴾° ̄ ® ¬﴿«

يف تفسريه: ـ رمحه اهللا ـ يخ عبد الرمحن السعدي وقال الش
حيتمل أن الضمري يعود إىل اإلثنى  ﴾° ¯ ® ¬﴿«

عرش شهًرا، وأن اهللا تعاىل بني أنه جعلها مقادير للعباد، وأن 
ُتعمر بطاعته، وُيشكر اهللا تعاىل عىل منتِه هبا وتقييضها لصالح 

                                                 
 ).٨/١٣٥اجلامع ألحكام القرآن () ١(



 

 

٧  

الضمري العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. وحيتمل أن 
فيها، يعود إىل األربعة احلُرم، وأن هذا هني هلم عن الظلم 

خصوًصا مع النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة حتريمها، وكون 
 .ا.هـ» الظلم فيها أشد من غريها

 غأن النبي  تمن حديث أيب بكرة  ويف الصحيحني
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا «خطب يف حجته فقال: 

السموات واألرض، السنة اثنا عرش شهًرا منها أربعة ُحُرم، ثالثة 
متواليات ذو القعدة وذو احلجة واملحرم، ورجب ُمرض الذي بني 

 .»مجادى وشعبان
فإنام أضافه ـ «قال احلافظ ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه: 

ليُبني صحة قوهلم يف رجب إنه الشهر الذي  أي رجب ـ إىل ُمرض
ادى وشعبان، ال كام تظنه ربيعة من أن رجب املحرم هو بني مج

َ الشهر الذي بني شعبان وشوال وهو رمضان اليوم، فبَ  صىل اهللا  نيَّ
عليه وسلم أنه رجب مرض ال رجب ربيعة، وإنام كانت األشهر 
املحرمة أربعة، ثالثة رسد وواحد فرد، ألجل أداء مناسك احلج 

                                                 
 ).٢٢٩-٣/٢٢٨الرمحن يف تفسري كالم املنان (تيسري الكريم ) ١(
 ).١٦٧٩)، ومسلم (٤٦٦٢متفق عليه، البخاري () ٢(



 

 

٨  

م قبل أشهر احلج شهرً  ا وهو ذو القعدة؛ ألهنم والعمرة فُحرِّ
م شهر ذو احلجة ألهنم يوقعون فيه  يقعدون فيه عن القتال، وُحرِّ
م بعده شهًرا آخر وهو  احلج ويشتغلون بأداء املناسك، وُحرِّ
م رجب يف  املحرم؛ لريجعوا فيه إىل أقىص بالدهم آمنني، وُحرِّ
وسط احلول ألجل زيارة البيت واالعتامد به ملن يقدم إليه من 

 .ا.هـ.» قىص جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إىل وطنه فيه آمنًاأ
وأما إضافته ـ أي «وقال احلافظ ابن رجب ـ رمحه اهللا ـ: 

فقيل: ألن مرض كانت تزيد يف تعظيمه  رجب ـ إىل ُمَرض 
ُم  .واحرتامه، فنُِسب إليهم لذلك وقيل: بل كانت ربيعة حترِّ

ُم ُمَرض رجًبا، فلذلك  ق ذلك رمضان وُحترِّ ه رجَب ُمَرض وحقَّ سامَّ
 ا.هـ. »الذي بني مجادى وشعبان« بقوله:

* * * 

                                                 
 ).٤/١٤٨تفسري القرآن العظيم، ط. دار طيبة () ١(
)، وُمَرض وربيعة: قبيلتان من قبائل اجلاهلية ٢٨١لطائف املعارف (ص:) ٢(

 قديمتان.



 

 

٩  

  معنى رجب، وسبب تسميته بهذا االسم
رجب يف اللغة مأخوذ من رجَب الرجَل رَجبا، وَرَجَبه 
مه،  : هابه وعظَّ َبه وأرجَبَه كلهُّ به وتَرجَّ ه رجًبا وُرُجوًبا، ورجَّ يرُجبُ

 .ُمعظَّم:أي ُمهاب وفهو َمرُجوٌب 
ورجب: شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه يف اجلاهلية عن 
ون القتال فيه، والرتجيب التعظيم،  القتال فيه، وال يستحلِّ

 .دهوالراجب املعظم لسي
هر شوذكر بعض العلامء أن لشهر رجب أربعة عرش اسًام: 

صم، منفس، مطهر، اهللا، رجب، رجب مرض، منصل األسنة، األ
، وزاد ش، مربيء، فرد، األصب، ُمعىلَّ مقيم، هرم، مقشق

 .األسنةبعضهم: رجم، منصل اآلل وهي احلربة، منزع 
 وقد فرس بعض العلامء بعض هذه األسامء بام ييل:

ب يف اجلاهلية أي ُيعظم. -١  رجب: ألنه كان ُيرجَّ
                                                 

)، مادة ٤١٢-١/٤١١)، ولسان العرب (١/٧٤القاموس املحيط () ١(
 (رجب).

 ).٢٨١لطائف املعارف (ص:) ٢(



 

 

١٠  

األصم: ألهنم كانوا يرتكون القتال فيه، فال يسمع فيه  -٢
 استغاثة. قعقعة السالم، وال يسمع فيه صوت

األصب: ألن كفار مكة كانت تقول: إن الرمحة تصب فيه  -٣
 صًبا.

 رجم: بامليم ألن الشياطني ترجم فيه: أي تطرد. -٤
اهلرم: ألن حرمته قديمة من زمن مرض بن نزار بن معد بن  -٥

 عدنان.
املقيم: ألن حرمته ثابتة مل تنسخ، فهو أحد األشهر األربعة  -٦

 احلرم.
 فيام بني الشهور.اُملعىل: ألنه رفيع عندهم  -٧
 منصل األسنة: ذكره البخاري عن أيب رجاء العطاردي. -٨
 منصل اآلل: أي احلراب. -٩

املربيء: ألنه كان عندهم يف اجلاهلية من ال يستحل القتال  - ١٠
 فيه بريء من الظلم والنفاق.

املقشقش: ألن به كان يتميز يف اجلاهلية املتمسك بدينه، من  - ١١
 املقاتل فيه املستحل له.



 

 

١١  

ترية: ألهنم كانوا يذبحون فيه العترية، وهي املسامة شهر الع - ١٢
 .رجب إىلالرجبية نسبة 

رجب مرض: إضافة إىل مرض ألهنم كانوا متمسكني  - ١٣
بتعظيمه، بخالف غريهم، فيقال إن ربيعة كانوا جيعلون 
بدله رمضان، وكان من العرب من جيعل يف رجب 

رمون وشعبان، ما ذكر يف املحرم وصفر، فيحلون رجًبا وحي
 .شعبان
 .»ورجب مرض الذي بني مجادى وشعبان«: غوقال 

فقيده هبذا التقييد مبالغة يف إيضاحه، وإزالة اللبس عنه قالوا: 
وقد كان بني مرض وبني ربيعة، اختالف يف رجب، فكانت مرض 
 جتعل رجًبا هذا الشهر املعروف اآلن، وهو الذي بني مجادي

إىل  غضان، فلهذا أضافه النبي وشعبان، وكانت ربيعة جتعله رم
 .مرض، وقيل ألهنم كانوا يعظمونه أكثر من غريهم

                                                 
)، والبدع احلولية ٩٤-٩٣)، وفص اخلواتم (ص:٦-٥تبيني العجب (ص:) ١(

 ).٢١٨(ص:
 ).٨/٣٢٥فتح الباري () ٢(
 ).١٦٧٩)، ومسلم (٤٦٦٢البخاري () ٣(
 ).١١/٢١٨)، ورشح النووي عىل صحيح مسلم (٢/١٩٧النهاية البن األثري () ٤(



 

 

١٢  

فكل هذه األسامء التي أطلقت عىل شهر رجب، تدل عىل 
تعظيم الكفار هلذا الشهر، وربام كان تعظيم مرض لشهر رجب 

 .أكثر من تعظيم غريهم له، فلذلك أضيف إليهم
ة أن كثرة مسميات ومن القواعد املقررة عند أهل اللغ

اليشء دليٌل عىل فضله ومنزلته؛ ألن يف كل اسٍم معنى غري 
 . موجود يف األسامء األخرى

 
 أل نخص شهر رجب إال بام خصه اهللا ينبغي علينا أالَّ 

م يتأكد فيه اجتناب املحرمات لعموم قول  غورسوله  أنه شهر حمرَّ
 .]٣٦[التوبة: ﴾° ̄ ® ¬﴿األشهر احلرم: يف  ألاهللا 

وال له مزيد عبادة عن غريه من الشهور بحجة أنه شهر 
حمرم، وقد رُوي يف هذا الشهر صلوات وأذكار لكنها ضعيفة ال 

أدرك هذا الشهر ومل يزد فيه عىل غريه  غتثبت هبا حجة، فالنبي 
 وحري بكل مسلم أن يكون متبًعا ال مبتدًعا.

                                                 
 ).٢١٩ولية (ص:البدع احل) ١(
 ).١/٨٨بصائر ذوي التمييز ،للفريوز آبادي() ٢(



 

 

١٣  

مل يرد يف فضل شهر رجب، وال «ه اهللا: قال ابن حجر رمح
يف صيامه، وال يف صيام يشء منه معني، وال يف قيام ليلة 

 .هـا.» خمصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة

                                                 
)، واملناسبات املوسمية ١٤١)، والسنن واملبتدعات (ص:٦تبيني العجب (ص:) ١(

 ).٨٨(ص:



 

 

١٤  

  بعض األعمال البدعية المنتشرة
  في شهر رجب

انترش عند بعض الناس بعض البدع التي تتعلق هبذا الشهر 
 نذكر منها ما ييل:

 
حيتفل بعض املسلمني باإلرساء واملعراج يف ليلة السابع 

هذه  به يف َي ِرس أُ  غوالعرشين من شهر رجب، عىل اعتبار أنه 
 غبه  َي ِرس والواقع أنه مل يثبت كون هذه الليلة هي التي أُ  الليلة،

به يف ليلة سبع وعرشين من شهر ربيع  َي ِرس أُ  غفيها، فقيل إنه 
 .، وقيل: ليلة سبع وعرشين من ربيع األولخراآل

وروي بإسناد ال يصح عن «قال ابن رجب ـ رمحه اهللا ـ: 
كان يف سابع وعرشين  غالقاسم بن حممد أن اإلرساء بالنبي 

 .»من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم احلريب وغريه
                                                 

 ).٢/٢٠٩ذكره النووي رمحه اهللا عن إبراهيم احلريب: رشح صحيح مسلم () ١(
 ).٣/٥٦انظر: سبل اهلدى والرشاد للصاحلي () ٢(
 ).٢٩٠ف املعارف (ص:لطائ) ٣(



 

 

١٥  

 وحكى احلافظ ابن حجر ـ رمحه اهللا ـ ذلك القول عن بعض
 .اصصَّ القُ 

وهذه الليلة «وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رمحه اهللا ـ: 
التي حصل فيها اإلرساء واملعراج مل يأِت يف األحاديث 
الصحيحة تعيينها، ال يف رجب وال غريه، وكل ما ورد يف تعيينها 

عند أهل العلم باحلديث، وهللا  غفهو غري ثابت عن النبي 
ولو ثبت تعيينها مل جيز ... »ااحلكمة البالغة يف إنساء الناس هل

للمسلمني أن خيصوها بيشء من العبادات، ومل جيز هلم أن 
مل حيتفلوا هبا، ومل  يوأصحابه  غحيتفلوا هبا؛ ألن النبي 

 غخيصوها بيشء، ولو كان االحتفال هبا مرشوًعا لبينه الرسول 
مة إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع يشء من ذلك لعرف لأل

 .»إلينا يلنقله الصحابة واشتهر، و
فأما ليلة السابع «: ـ رمحه اهللاـ قال الشيخ حممد بن عثيمني 

والعرشين من رجب فإن الناس يّدعون أهنا ليلة املعراج التي 
 وهذا مل يثبت من الناحية ألفيها إىل اهللا  غعرج بالرسول 

                                                 
 ).١١تبني العجب بام ورد يف فضل رجب (ص:) ١(
 ).١/١٨٣جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة () ٢(



 

 

١٦  

 .»التارخيية، وكل يشء مل يثبت فهو باطل
ثم عىل تقدير ثبوت أن « موضع آخر: وقال ـ رمحه اهللا ـ يف

ز لنا أن ليلة املعراج ليلة السابع والعرشين من رجب فإنه ال جيو
نحدث فيها شيًئا من شعائر األعياد أو شيًئا من العبادات؛ ألن 

وأصحابه، فإذا كان مل يثبت عمن ُعرج  غذلك مل يثبت عن النبي 
، وهم أشد به، ومل يثبت عن أصحابه الذي هم أوىل الناس به

الناس حرًصا عىل سنته ورشيعته، فكيف جيوز لنا أن نحدث ما مل 
 .»يف تعظيمها يشء، ويف إحيائها! غيكن عىل عهد النبي 

ختصيص ليلة السابع والعرشين من رجب مما سبق يتبني أن 
باحتفال يعود كل عام، يلحقها باألعياد املحدثة، التي ال دليل 

هلذا مل يفعل ذلك السلف، وال عليها من كتاب وال سنة، و
 .عرفت عنهم، وال حتدثوا عنها

وأما اختاذ موسم «: ـ رمحه اهللاـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
                                                 

)، وانظر: قاموس البدع ٣/٢٩٧جمموع فتاوى الشيخ حممد بن عثيمني () ١(
 ).٧١٨(ص:

 ).٢/٢٩٧جمموع فتاوى ابن عثيمني () ٢(
 ).٢٠٨األعياد املحدثة وموقف اإلسالم منها (ص:) ٣(



 

 

١٧  

غري املواسم الرشعية، كبعض ليايل شهر ربيع األول التي يقال 
إهنا ليلة املولد، أو بعض ليايل رجب، أو ثامن عرش ذي احلجة، 

امن شوال الذي يسميه اجلهال عيد أو أول مجعة من رجب، أو ث
األبرار، فإهنا من البدع التي مل يستحبها السلف، ومل يفعلوها، 

 .»واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
وكل ذلك [ومنه «: ـ رمحه اهللاـ وقال ابن النحاس 

االحتفال باإلرساء واملعراج] بدع عظيمة يف الدين، وحمدثات 
اإلرساف يف الوقيد،  لك منأحدثها إخوان الشياطني، مع ما يف ذ

 .»والتبذير وإضاعة املال
وقراءة قصة املعراج، «: ـ رمحه اهللاـ وقال الشقريي 

 .»بدعةا يف ليلة السابع والعرشين من رجب واالحتفال هل
وسئل السيد حممد رشيد رضا عن االحتفال بليلة املعراج، 

أن ما  ال شك يف«وما فيه من إيقاد الرسج واألغاين فأجاب: 
ذكرتم من البدع، وأنه ليس من شعائر اإلسالم يف يشء، وأما 

                                                 
 ).٢٥/٢٩٨جمموع الفتاوى () ١(
 ).٣٣٠تنبيه الغافلني (ص:) ٢(
 ).١٣١السنن واملبتدعات (ص:) ٣(



 

 

١٨  

حموه وإبطاله فرياعى فيه احلكمة واملوعظة احلسنة، واتقاء 
 .»الشقاق والتفريق بني املسلمني
وقد تفنن أهل هذا «: ـ رمحه اهللاـ وقال الشيخ عىل حمفوظ 

فيها من  الزمان بام يأتون يف هذه الليلة من املنكرات، وأحدثوا
 .»أنواع البدع رضوًبا كثرية

: ـ رمحه اهللاـ وقال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
االحتفال بذكر اإلرساء واملعراج أمر باطل، ويشء مبتدع، وهو «

تشبه باليهود والنصارى يف تعظيم أيام مل يعظمها الرشع، 
هو الذي رشع  غوصاحب املقام األسمى رسول اهلدى 

هو الذي وّضح ما حيل وما حيرم، ثم إن خلفاءه الرشائع، و
الراشدين وأئمة اهلدى من الصحابة والتابعني مل يعرف عن أحد 

 منهم أنه احتفل هبذه الذكرى.
املقصود أن االحتفال بذكرى (اإلرساء واملعراج) بدعة، 
فال جيوز، وال جتوز املشاركة فيه، وال أوافق عىل أن تشارك 

أحد من موظفيها، وال بإنابة الشيخ  الرابطة فيه ال بإرسال
                                                 

 ).٦/٢٤٧٩فتاوى حممد رشيد رضا () ١(
 ).٢٧٢اإلبداع يف مضار االبتداع (ص:) ٢(



 

 

١٩  

 .»القليقيل أو غريه عنها يف ذلك
 

من األمور املبتدعة يف شهر رجب: ختصيصه بالصيام، 
ن له استندوا إىل أحاديث بعضها ضعيف، وكثري وواملخصص

 منها موضوع.
أما ختصيص رجب وشعبان «قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

يشء وال  غالصوم، أو االعتكاف، فلم يرد فيه عن النبي مجيًعا ب
 عن أصحابه، وال أئمة املسلمني، بل قد ثبت يف الصحيح أن

كان يصوم شعبان، ومل يكن يصوم من السنة أكثر  غرسول اهللا 
 .»مما يصوم من شعبان، من أجل شهر رمضان

وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة، بل 
عتمد أهل العلم عىل يشء منها، وليست من موضوعة، ال ي

الضعيف الذي يروى يف الفضائل، بل عامتها من املوضوعات 
                                                 

 ).٣/١٠٣فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم () ١(
)، كتاب الصوم، ٤/٢١٣رواه البخاري يف صحيحه املطبوع مع فتح الباري () ٢(

)، كتاب الصيام، ٢/٨١١). ورواه مسلم يف صحيحه (١٩٧٠حديث رقم (
 .»من أجل شهر رمضان«). وليس فيهام زيادة: ١١٥٦حديث رقم (



 

 

٢٠  

كان إذا دخل  غاملكذوبات، وأكثر ما روي يف ذلك أن النبي 
اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا «رجب يقول: 

 .»رمضان
عن النبي  بوقد روى ابن ماجه يف سننه عن ابن عباس 

إسناده نظر. لكن صح أن  ، ويف»ى عن صيام رجبهن«: غ
كان يرضب أيدي الناس ليضعوا أيدهيم  تعمر بن اخلطاب 

 يف الطعام يف رجب، ويقول: ال تشبهوه برمضان.
                                                 

)، وفيه زائدة بن أيب الرقاد عن زيادة ١/٢٥٩رواه اإلمام أمحد يف مسنده () ١(
اعة. وقال فيه أبو النمريي. قال ابن حجر: وزائدة بن أيب الرقادة روى عنه مج

حاتم: حيدث عن زيادة النمريي عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، فال يدري 
منه أو من زيادة، وال أعلم روى عنه غري زيادة، فكنا نعترب حديثه. وقال 
البخاري: منكر احلديث، وقال النسائي: بعد أن أخرج له حديًثا يف السنن: 

احلديث، وقال يف الكنى: ليس ال أدري من هو، وقال يف الضعفاء: منكر 
بثقة. وقال ابن حبان: ال حيتج بخريه. انظر: تبيني العجب بام ورد يف فضل 

 ).١٢رجب البن حجر (ص:
)، ١٧٤٣)، كتاب الصيام. حديث رقم (١/٥٥٤رواه ابن ماجه يف سننه () ٢(

وفيه داود بن عطاء املدين وهو متفق عىل تضعيفه. قال ابن اجلوزي: هذا 
قال أمحد بن حنبل: ال حيدث عن داود بن  غيصح عن رسول اهللا حديث ال 

عطاء. وقال البخاري: منكر احلديث. وانظر: مصباح الزجاجة يف زوائد ابن 
 ).٩١٣)، حديث رقم (٢/٦٥)، والعلل املتناهية (٧٨-٢/٧٧ماجه (



 

 

٢١  

فرأى أهله قد اشرتوا كيزانا للامء  تودخل أبو بكر 
واستعدوا للصوم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب. فقال: أتريدون 

فمتى أفطر بعًضا مل  ان؟ وكرس تلك الكيزان.أن تشبهوه برمض
أنه «: غويف املسند وغريه حديث عن النبي  يكره صوم البعض.

وهي رجب وذو القعدة وذو احلجة ». أمر بصوم األشهر احلرم
 .»واملحرم، فهذا يف صوم الربعة مجيًعا، ال من ختصص رجب

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أن تعظيم شهر 
جب من األمور املحدثة التي ينبغي اجتناهبا، وأن اختاذ شهر ر

رجب موسًام بحيث يفرد بالصوم مكروه عن اإلمام أمحد رمحه 
 .»اهللا وغريه

مل «يف صيام التطوع:  غوقال ابن قيم اجلوزية يف هديه 
يصم الثالثة األشهر رسًدا ـ رجب وشعبان ورمضان ـ كام يفعله 

ا قط، وال استحب صيامه، بل روي بعض الناس، وال صام رجبً 
 .«عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه
                                                 

 ).٢٩١-٢٩٠-٢٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا () ١(
 ).٦٢٥- ٢/٦٢٤ء الرصاط املستقيم (انظر اقتضا) ٢(
 انظر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية سالف الذكر.) ٣(
 ).٢/٦٤زاد املعاد () ٤(



 

 

٢٢  

أنه كان ينهى عن صيام  بوقد صح عن ابن عباس 
وصح عنه أيًضا قال: ما رأيت  .عيًدارجب كله لئال يتخذ 

يتحرى صيام يوم فضله عىل غريه إال هذا اليوم  غرسول اهللا 
 رمضان. يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر

مما تقدم يتبني لنا أن شهر رجب ال خيصص بصيام دون 
ومل يفعله، وال خلفاؤه  غغريه من األشهر، فلم يأمر به 

وكل ما ورد يف  ،الراشدون، وال التابعون، وال السلف الصالح
صيامه من النصوص اتفق مجهور العلامء عىل أهنا موضوعة إال 

 ج به.القليل منها ضعيف جًدا ال يصلح االحتجا
 

هي ذبيحة كانت تذبح لألصنام يف العرش األول  :العترية
من رجب فيصب من دمها عىل رأسها، وهي من أفعال أهل 
اجلاهلية، وكان بعضهم إذا طلب أمًرا نذر لئن ظفر به ليذبحن 

 .من غنمه يف رجب كذا وكذا
                                                 

)، وقال ابن حجر: ٧٨٥٤)، رقم (٤/٢٩٢رواه عبد الرزاق يف مصنفه () ١(
 ).٣٥وهذا إسناد صحيح. يراجع تبيني العجب (ص:

 )، مادة (عرت).٤/٥٣٧لسان العرب ( )٢(



 

 

٢٣  

 
 اختلف العلامء يف حكم العترية عىل أقوال:

أن العترية مستحبة، وقد ذهب إليه ابن سريين  القول األول:
يل عىل ذلك ما رواه خمنف ل، والدوالشافعي وغريمها رمحهم اهللا

يا «بعرفات فسمعته يقول:  غبن سليم قال: كنا وقوًفا مع النبي 
أهيا الناس عىل كل أهل بيت يف كل عام أضحية وعترية هل 

، وأجابوا عن »موهنا الرجبيةتدرون ما العترية؟ هي التي تس
 ، أي ال عترية واجبة.»ال فرع وال عترية«: غحديث النبي 

                                                 
، وما بعدها)، رشح ٩/٥٩٧)، وفتح الباري (٤٤٦-٨/٤٤٥جموع (انظر امل) ١(

- ٢/٣٠٤)، والرشح الكبري البن قدامة (١٣/١٣٧صحيح مسلم للنووي (
، وما ٢١٥) والبدع احلولية (ص:٢٨١)، ولطائف املعارف (ص:٣٠٥

 بعدها).
)، ١٦٨-٧/١٦٧)، ورواه النسائي يف سننه (٤/٢١٥رواه أمحد يف مسنده ( )٢(

) أبواب األضاحي، ٣/٣٧والعترية، رواه الرتمذي يف سننه (كتاب الفرع 
)، واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو ١٥٥٥حديث رقم (

)، وقال ٢٧٨٨)، كتاب الضحايا، حديث رقم (٣/٢٥٦داود يف سننه (
): هذا احلديث ضعيف املخرج، وأبو رملة ٤/٩٤اخلطايب يف معامل السنن (
 ).٩/٥٩٧ضعيفه للحديث يف الفتح (جمهول. ونقل ابن حجر ت

) مع فتح ٥٤٧٣) ح(٩/٥٩٦رواه البخاري يف صحيحه كتاب العقيقة () ٣(
 ).١٩٧٦) ح(٣/١٥٦٤الباري، ورواه مسلم يف صحيحه كتاب األضاحي (



 

 

٢٤  

أهنا ال تستحب، لكن ال ُتكره، واستدلوا بام  القول الثاين:
رواه حييى بن زرارة بن كريم بن احلارث بن عمرو الباهيل قال: 
سمعت أيب يذكر أنه سمع جده احلارث بن عمرو لقي رسول 

يف حجة الوداع... فقال رجل من الناس: يا رسول اهللا  غاهللا 
من شاء عرت ومن شاء مل يعرت، ومن «: غالعتائر والفرائع؟ قال 

وقبض أصابعه  »شاء فرع ومن شاء مل يفرع، ويف الغنم أضحيتها
 .إال واحدة

 أوجه: ، بثالثة»ال فرع وال عترية«: غوأجابوا عن قوله 
ب ـ كجواب الشافعي رمحه أحدها: أن املراد نفي الوجو ~

 اهللا ـ السابق.
 الثانية: أن املراد نفي ما كانوا يذبحونه ألصنامهم. ~
والثالث: أن املراد أهنا ليست كاألضحية يف االستحباب أو  ~

 ثواب إراقة الدماء.

                                                 
)، كتاب الفرع والعترية، ورواه احلاكم ١٦٩-٧/١٦٨رواه النسائي يف سننه () ١(

ح، وقال: حديث صحيح اإلسناد )، كتاب الذبائ٤/٢٣٦يف املستدرك (
 ووافقه الذهبي وأشار إىل أنه عىل رشط الشيخني.
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النهي عن العترية، وأهنا باطلة، وقد كانت  القول الثالث:
اإلسالم، فأمر  العرب تفعل ذلك يف اجلاهلية، وفعله بعض أهل

ال فرع وال «فقال:  غهبام، ثم هنى عنهام رسول اهللا  غالنبي 
. فانتهى الناس عنهام لنهيه إياهم عنها، ومعلوم أن النهي »عترية

يل عىل أن الفعل كان لال يكون إال عن يشء قد كان يفعل، والد
اذبحوا هللا يف أي شهر كان وبروا اهللا «: قبل النهي حديث نبيشة

أي اذبحوا هللا يف أي شهر كان وبروا اهللا  ،»وأطعمواعز وجل 
وأطعموا أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح هللا ال لغريه يف أي 

 شهر كان ال أهنا يف رجب دون ما سواه من الشهور.
وقال أبو عبيد وابن املنذر وغريمها بأن أحاديث اإلذن 

 بالعترية منسوخة، ودليل النسخ أمران:
هو الذي روى حديث ال فرع  تا هريرة أحدمها أن أب

م يف لوال عترية وهو متفق عليه، وأبو هريرة متأخر اإلسالم أس
                                                 

)، كتاب ٣/٢٥٥)، ورواه أبو داود يف سننه (٥/٧٦رواه أمحد يف مسنده () ١(
)، كتاب ١٧٠- ٧/١٦٩)، ورواه النسائي يف سننه (٢٨٣٠األضاحي حديث (

تاب الذبائح، )، ك١٠٥٨-٢/١٠٥٧الفرع والعترية، ورواه ابن ماجه يف سننه (
)، كتاب الذبائح، ٤/٢٣٥). ورواه احلاكم يف املستدرك (٣١٦٧حديث رقم (

 وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي.
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السنة السابعة من اهلجرة، والثاين أن الفرع والعترية كان فعلهام 
 .أمًرا متقدًما عىل اإلسالم

ثم إن هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو مل 
، فإن أمور اجلاهلية كلها منتفية، ال حيتاج كانت منتفية غينفها 

 .إىل أن ينصص عىل كل واحد منها
والراجح ـ واهللا أعلم ـ هو القول بالبطالن، التفاق مجهور 

ال فرع وال «: غالعلامء عىل أن ما ورد يف العترية منسوخ بقوله 
: غ، وأن الالم يف هذا احلديث تفيد النفي قياًسا عىل قوله »عترية
. وملا يف العترية من التشبه بأهل اجلاهلية، »عدوى وال طريةال «

 وهذا منهي عنه، وألن الذبح عبادة، والعبادات توقيفية.
ولكن ليس هذا معناه أنه ال جيوز الذبح عموًما يف شهر 
رجب ولكن املراد بالنهي هو ما ينويه الذابح أن هذه الذبيحة 

رجب ونحو ذلك  هي عترية رجب، أو أنه ذبحها تعظيًام لشهر
 .واهللا أعلم ـ ـ

                                                 
 ).٣٤٢-٧/٣٤١انظر حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود () ١(
 ).١٦٦-٦/١٦٥انظر فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ () ٢(
 ).٢٢١البدع احلولية ( )٣(



 

 

٢٧  

 
   وردت صفتها يف حديث موضوع عن أنس

ما من أحد يصوم يوم اخلميس (أول «أنه قال:  غعن النبي 
مخيس من رجب) ثم يصيل فيام بني العشاء والعتمة يعني ليلة 

مرة  اجلمعة اثنتي عرشة ركعة، يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب
 ﴾$ # " !﴿ثالث مرات، و ﴾% $ # " !﴿و

اثنتي عرشة مرة، يفصل بني كل ركعتني بتسليمة، فإذا فرغ من 
صالته صىل عيلَّ سبعني، فيقول يف سجوده سبعني مرة: سبوح 
قدوس رب املالئكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول سبعني مرة: 

م، ثم رب اغفر وارحم وجتاوز عام تعلم، إنك أنت العزيز األعظ
يسجد الثانية فيقول مثل ما قال يف السجدة األوىل، ثم يسأل اهللا 

والذي نفيس «: غ، قال رسول اهللا »تعاىل حاجته، فإهنا تقىض
بيده، ما من عبد وال أمة صىل هذه الصالة إال غفر اهللا له مجيع 
ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن اجلبال، 

ع يوم القيامة يف سبعامئة من أهل بيته ممن وورق األشجار، ويشف
 .»قد استوجب النار

                                                 
)، وتبيني العجب بام ورد يف فضل ١/٢٠٢انظر: إحياء علوم الدين، للغزايل () ١(

 ).٢٤-٢٢رجب، (ص:



 

 

٢٨  

 هي بدعة قبيحة «: ـ رمحه اهللا ـ قال النووي
شد إنكار، مشتملة عىل منكرات، فيتعني تركها أمنكرة 

 .»واإلعراض عنها، وإنكارها عىل فاعلها
وهي بدعة، احلديث «: ـ رمحه اهللا ـ وقال ابن النحاس

 .»الوارد فيها موضوع باتفاق املحدثني
وأما صالة الرغائب: فال «: ـ رمحه اهللا ـ وقال ابن تيمية

أصل هلا، بل هي حمدثة، فال تستحب، ال مجاعة وال فرادى؛ فقد 
هنى أن ختص ليلة اجلمعة  غالنبي  ثبت يف صحيح مسلم أن

وع بقيام أو يوم اجلمعة بصيام، واألثر الذي ذكر فيها كذب موض
 .»باتفاق العلامء، ومل يذكره أحد من السلف واألئمة أصًال 

 
وكم من إمام قال يل: إنه ال يصليها إال «قال أبو شامة: 

حفًظا لقلوب العوام عليه، ومتسًكا بمسجده خوًفا من انتزاعه 
ة، وامتهان منه، ويف هذا دخول منهم يف الصالة بغري نية صحيح

                                                 
 ).٥٧فتاوى اإلمام النووي (ص: )١(
 ).٤٩٦تنبيه الغافلني (ص: )٢(
 ).٢٣/١٣٢جمموع الفتاوى () ٣(



 

 

٢٩  

سوى هذا  الوقوف بني يدي اهللا تعاىل، ولو مل يكن يف هذه البدعة
، وكل من آمن هبذه الصالة أو حسنها فهو متسبب يف لكفى

ذلك، مغر للعوام بام اعتقدوه منها، كاذبني عىل الرشع بسببها، 
فوا هذا سنة بعد سنٍة ألقلعوا عن ذلك وألغوه،  وا وُعرِّ ولو ُبرصِّ

 سة حمبي البدع وحمييها، واهللا املوفق.لكن تزول رئا
الرؤساء من أهل الكتاب يمنعهم اإلسالم خوف  وقد كان

 ; : 9 8 7﴿زوال رئاستهم، وفيهم نزل: 
< = > ? @ A B C D FE G H I 

J K L M N O﴾ :٧٩[البقرة[«. 
 

حيرص بعض الناس عىل االعتامر يف رجب، اعتقاًدا منهم أن 
للعمرة فيه مزيد مزية، وهذا ال أصل له، فقد روى البخاري عن 

إن رسول اهللا اعتمر أربع عمرات إحداهن «، قال: بابن عمر 
عائشة ـ: يرحم اهللا أبا عبد الرمحن، ما اعتمر  أييف رجب، قالت ـ 

 .»عمرة إال وهو شاهُده، وما اعتمر يف رجب قط
                                                 

 ).١٠٥الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث (ص:) ١(
 ).١٧٧٦بخاري (صحيح ال) ٢(



 

 

٣٠  

ة ـ زادها اهللا ترشيًفا أهل مك ومما بلغني عن«قال ابن العطار: 
 .»ـ اعتيادهم كثرة االعتامر يف رجب، وهذا مما ال أعلم له أصًال 

عىل أن أفضل زمان  ـ رمحه اهللا ـ بازابن  الشيخوقد نص 
عمرة يف «: غ تؤدى فيه العمرة: شهر رمضان؛ لقول النبي

، ثم بعد ذلك: العمرة يف ذي القعدة؛ ألن »رمضان تعدل حجة
لها وقعت يف ذي القعدة، وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل: َره كُعمَ 
﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾ :٢١[األحزاب[. 

 
اعتاد بعض أهل البلدان ختصيص رجب بإخراج الزكاة، 

وال أصل لذلك يف الُسنة، وال ُعرف «قال ابن رجب عن ذلك: 
وبكل حال: فإنام جتب الزكاة إذا تم عن أحد من السلف... 

حلول عىل النصاب، فكل أحٍد له حول خيصه بحسب وقت ا
ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته يف أي 

، ثم ذكر جواز تعجيل إخراج الزكاة الغتنام زمان »شهر كان
                                                 

)، وانظر: فتاوى ٥٦املساجلة بني العز بن عبد السالم وابن الصالح (ص: )١(
 ). ٦/١٣١الشيخ حممد بن إبراهيم (

 .)٣٠٤-٢/٣٠٣فتاوى إسالمية () ٢(



 

 

٣١  

فاضل كرمضان، أو الغتنام الصدقة عىل من ال يوجد مثله يف 
 .»ونحو ذلكاحلاجة عند متام احلول... 

وما يفعله الناس يف هذه األزمان من «العطار: وقال ابن 
إخراج زكاة أمواهلم يف رجب دون غريه من األزمان ال أصل له، 
بل حكم الرشع أنه جيب إخراج زكاة األموال عند حوالن حوهلا 

 .»برشطه سواء كان رجًبا أو غريه
 

ادث وقد روي أنه كان يف شهر رجب حو«قال ابن رجب: 
ولد يف أول ليلة  عظيمة، ومل يصح يشء من ذلك، فروي أن النبي

منه، وأنه بعث يف السابع والعرشين منه، وقيل يف اخلامس 
 .»...والعرشين، وال يصح يشء من ذلك

 
عىل الدعاة إىل ا هللا أن حيرصوا عىل نرش دين اهللا وأن يلتزموا 

لفقهاء ا كان«: ـ رمحه اهللا ـ الثورين اإلمام سفياقال بالسنة، 
                                                 

 )..٢٨٩لطائف املعارف (ص:) ١(
 ).٥٥املساجلة بني العز بن عبد السالم وابن الصالح (ص:) ٢(
 ).٢٩٠لطائف املعارف (ص:) ٣(



 

 

٣٢  

يقولون: ال يستقيم قول إال بعمل، وال يستقيم قول وعمل إال 
 .»ال بموافقة السنةإبنية، وال يستقيم قول وعمل ونية 

أن يتعلموا السنة، ويعلموها، ويدعون  فيجب عليهم
من عمل « يقول: غأنفسهم ومن حوهلم إىل تطبيقها؛ ألن النبي 

أيب العالية حني قال  رُ ، وهللا دَ »يس عليه أمرنا فهو ردعمًال ل
تعلموا اإلسالم، فإذا تعلمتموه فال ترغبوا «لبعض أصحابه: 

عنه، وعليكم بالرصاط املستقيم، فإن الرصاط املستقيم: 
اإلسالم، وال تنحرفوا عن الرصاط املستقيم يمينًا وشامًال، 

التي تلقي بني أهلها  وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه األهواء
 .»العداوة والبغضاء

يا معرش القراء: استقيموا، فقد «: تومن قبله حذيفة 
سبقتم سبًقا بعيًدا، ولئن أخذتم يمينًا وشامًال لقد ضللتم ضالًال 

 .»بعيًدا
* * * 
                                                 

 ).١/٣٣٣اإلبانة الكربى البن بطة () ١(
 ).١٧١٨صحيح مسلم () ٢(
 ).١/٣٣٨اإلبانة الكربى () ٣(
 ).١١-١٠البدع والنهي عنها، البن وضاح (ص:) ٤(



 

 

٣٣  

  بشهر رجب خاصةفتاوى 
سئل شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية رمحه اهللا عام ورد يف  -١

م الثالثة أشهر، وما تقول يف االعتكاف فيها ب صيااثو
 والصمت، هل هو من األعامل الصاحلات أم ال؟

 
أما ختصيص رجب وشعبان مجيًعا بالصوم أو االعتكاف 

يشء وال عن أصحابه وال أئمة  غفلم يرد فيه عن النبي 
وم كان يص غاملسلمني، بل قد ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا 

إىل شعبان ومل يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان من 
أجل شهر رمضان وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها 
ضعيفة بل موضوعة ال يعتمد أهل العلم عىل يشء منها وليست 
من الضعيف الذي يروى يف الفضائل، بل عامتها من 

كان  غ املوضوعات املكذوبة، وأكثر ما روي يف ذلك أن النبي
اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا «إذا دخل رجب يقول: 

، وقد روى ابن ماجه يف سننه عن ابن عباس عن النبي »رمضان
أنه هنى عن صوم رجب، ويف إسناده نظر لكن صح أن عمر  غ

كان يرضب أيدي الناس ليضعوا أيدهيم يف  تبن اخلطاب 



 

 

٣٤  

ودخل أبو بكر  »ال تشبهوه برمضان«الطعام يف رجب، ويقول: 
فرأى أهله قد اشرتوا كيزانا للامء واستعدوا للصوم فقال:  ت

» أتريدون أن تشبهوه برمضان؟«ما هذا؟ فقالوا: رجب، فقال: 
ًضا مل يكره صوم البعض ويف عأفطر ب وكرس تلك الكيزان. فمتى

أمر بصوم األشهر احلرم  أنه غاملسند وغريه حديث عن النبي 
ذو احلجة واملحرم فهذا يف صوم وهي رجب وذو القعدة و

 األربعة مجيًعا ال من خيصص رجًبا.
وأما ختصيصها باالعتكاف فال أعلم فيه أمًرا بل كل من 
صام صوًما مرشوًعا وأراد أن يعتكف من صيامه كان ذلك 
جائًزا بال ريب، وإن اعتكف بدون الصيام ففيه قوالن مشهوران 

اعتكاف إال بصوم ومها روايتان عن أمحد أحدمها: أنه ال 
كمذهب أيب حنيفة ومالك والثاين: يصح االعتكاف بدون 

 الصوم كمذهب الشافعي.
وأما الصمت عن الكالم مطلًقا يف الصوم أو االعتكاف أو 
غريمها فبدعة مكروهة باتفاق أهل العلم، لكن هل ذلك حمرم أو 
مكروه؟ فيه قوالن يف مذهبه وغريه، ويف صحيح البخاري أن أبا 

دخل عىل امرأة من أمحس فوجدها مصمتة  تالصديق بكر 



 

 

٣٥  

إن هذا ال حيل، إن هذا عمل «: ت ال تتكلم فقال هلا أبو بكر
أن النبي  بويف صحيح البخاري عن ابن عباس » اجلاهلية
، فقالوا: هذا »من هذا؟«رأى رجًال قائًام يف الشمس فقال:  غ

كلم أبو إرسائيل نذر أن يقوم يف الشمس وال يستظل وال يت
 »مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه«ويصوم، فقال: 

مع نذره للصمت أن يتكلم كام أمره مع نذره للقيام أن  غفأمره 
جيلس ومع نذره أال يستظل أن يستظل، وإنام أمره بأن يويف 
بالصيام فقط وهذا رصيح يف أن هذه األعامل ليست من القرب 

من نذر « احلديث الصحيح: يف غالتي يؤمر هبا الناذر وقد قال 
كذلك ال  »أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعيص اهللا فال يعصه

يؤمر الناذر أن يفعلها، فمن فعلها عىل وجه التعبد هبا والتقرب 
واختاذ ذلك دينا وطريًقا إىل اهللا تعاىل فهو ضال جاهل خمالف 

ا ألمر اهللا ورسوله ومعلوم أن من يفعل ذلك؛ من نذر اعتكافً 
ونحو ذلك إنام يفعله تدينًا وال ريب أن فعله عىل وجه التدين 
حرام؛ فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة ويتقرب إىل اهللا تعاىل بام ال 
حيبه اهللا، وهذا حرام لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه فقد 
يكون معذوًرا بجهله إذا مل تقم عليه احلجة فإذا لغه العلم فعليه 

 التوبة.



 

 

٣٦  

من كان يؤمن باهللا واليوم «: غمجاع األمر يف الكالم قوله و
 فقول اخلري وهو الواجب أو »اآلخر فليقل خًريا أو ليصمت

املستحب خري من السكوت عنه، وما ليس بواجب وال مستحب 
وهلذا قال بعض السلف لصاحبه:  فالسكوت عنه خري من قوله

ر: التكلم السكوت عن الرش خري من التكلم به، فقال له اآلخ
 � ~ {﴿باخلري خري من السكوت عنه وقد قال تعاىل: 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «﴾ 
 * ( ) ' & % $ # " ﴿، وقال تعاىل: ]٩[املجادلة:

+ , - . / 0 21 3 4 5 6 
ويف السنن عن  ]١١٤[النساء: ﴾> ; : 9 8 7

كل كالم ابن آدم عليه ال له إال أمًرا بمعروف «أنه قال:  غالنبي 
، واألحاديث يف فضائل »ا عن منكر أو ذكًرا هللا تعاىلأو هنيً 

الصمت كثرية وكذلك يف فضائل التكلم باخلري، والصمت عام 
جيب من الكالم حرام سواء اختذه دينا أو مل يتخذه كاألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، فيجب أن حتب ما أحبه اهللا 

احاه اهللا ورسوله، وتبغض ما يبغضه اهللا ورسوله،وتبيح ما أب
 .ورسوله، وحترم ما حرمه اهللا ورسوله
                                                 

 وما بعدها). ٢٥/٢٩٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا () ١(



 

 

٣٧  

ـ رمحه اهللا ـ سئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -٢
 السؤال التايل:

خيص بعض الناس شهر رجب ببعض العبادات كصالة 
ذلك أصل يف الرشع؟ ل) منه فهل ٢٧الرغائب وإحياء ليلة (

 جزاكم اهللا خًريا.
 

) ٢٧رجب بصالة الرغائب أو االحتفال بليلة ( ختصيص
منه يزعمون أهنا ليلة اإلرساء واملعراج كل ذلك بدعة ال جيوز، 
وليس له أصل يف الرشع، وقد نبه عىل ذلك املحققون من أهل 

أن صالة العلم، وقد كتبنا يف ذلك غري مرة وأوضحنا للناس 
ة مجعة من الرغائب بدعة، وهي ما يفعله بعض الناس يف أول ليل

) اعتقادا أهنا ليلة اإلرساء ٢٧رجب، وهكذا االحتفال بليلة (
واملعراج، كل ذلك بدعة ال أصل له يف الرشع، وليلة اإلرساء 
واملعراج مل تعلم عينها، ومل علمت مل جيز االحتفال هبا ألن النبي 

مل حيتفل هبا، وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه  غ
 ، ولو كان ذلك سنة لسبقونا إليها.ي

واخلري كله يف اتباعهم والسري عىل منهاجهم كام قال اهللا 



 

 

٣٨  

 ' & % $ # " ! ﴿: أل
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، وقد صح ]١٠٠[التوبة: ﴾: 9 8 76 5 4 3
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه «أنه قال:  غعن رسول اهللا 

من «الصالة والسالم:  [متفق عىل صحته]، وقال عليه »فهو رد
أخرجه مسلم يف صحيحه،  »عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد

يقول يف خطبة:  غومعنى فهو رد أي مردود عىل صاحبه، وكان 
 غأما بعد، فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد 

 ورش األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة أخرجه مسلم أيًضا.
ملسلمني اتباع السنة واالستقامة عليها فالواجب عىل مجيع ا

: ألوالتوايص هبا واحلذر من البدع كلها عمًال بقول اهللا 
﴿¿ À Á Â﴾ :وقوله سبحانه ،﴿ ! " # 

$ % & ' ( ) * + , - 
قيل:  »الدين النصيحة«: غ، وقول النبي ﴾0 / .

هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني «ملن يا رسول اهللا؟ قال: 
 .أخرجه مسلم يف صحيحه][ »وعامتهم

                                                 
 هـ.١٤١٧رة ) يف مجادى اآلخ١٥٦٦نرشت يف (جملة الدعوة) العدد رقم ( )١(



 

 

٣٩  

عن ـ رمحه اهللا ـ فتوى الشيخ حممد بن صالح العثيمني  -٣
 حكم االحتفال بليلة اإلرساء واملعراج.

السؤال: سؤال هذا عن احتفال يف ليلة اإلرساء واملعراج 
وهنا يف السودان نحتفل أو حيتفلون يف ليلة اإلرساء واملعراج يف 

ل من كتاب اهللا ومن سنة كل عام هل هذا االحتفال له أص
رسوله الطاهرة أو يف عهد خلفاءه الراشدين أو يف زمن التابعني 

 أفيدوين وأنا يف حرية وشكًرا لكم جزيًال؟
 

أجاب الشيخ رمحه اهللا: ليس هلذا ا الحتفال أصل يف كتاب 
وال يف عهد خلفاءه الراشدين رضوان  غاهللا وال يف سنة رسوله 

يُردُّ هذه  غاألصل يف كتاب اهللا وسنة رسوله  اهللا عليهم وإنام
البدعة ألن اهللا تبارك وتعاىل أنكر عىل الذين يتخذون من 

وجعل ذلك من الرشك كام  ألُيرشعون هلم دينًا سوى دين اهللا 
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿قال تعاىل: 
من عمل «يقول:  غ، وألن رسول اهللا ]٢١الشورى:[ ﴾© ¨

واالحتفال بليلة املعراج ليس  »هو ردعمًال ليس عليه أمرنا ف
حمذًراأمته يقوله يف  غ، ولقول النبي غعليه أمر اهللا وال رسوله 



 

 

٤٠  

أما بعد، فإن خري احلديث كتاب اهللا «كل خطبة مجعة عىل املنرب: 
وخري اهلدي هدي حممد ورش األمور حمدثاهتا وكل بدعة 

هنا بدعةهذه مجلة عامة ظاهرة العموم أل »كل«، وكلمة »ضاللة
مصدرة بكل التي هي من صيغ العموم التي هي من أقوى 

شيًئا من البدع بل قال:  غومل يستثن النبي  »كل بدعة«الصيغ 
واالحتفال بليلة املعراج من البدع التي مل  »كل بدعة ضاللة«

وال يف عهد اخللفاء الراشدين الذين  غتكن يف عهد الرسول 
عىل املسلمني أن يبتعدوا  أمرنا باتباع سنتهم وعىل هذا فالواجب

عنها وأن يعتنوا باللب دون القشور إذا كانوا حقيقة معظمني 
فإن تعظيمه بالتزام رشعه وباألدب معه حيث ال  غلرسول اهللا 

فإن من  غيتقربون إىل اهللا تبارك وتعاىل من طريق غري طريقه 
أن يلتزم املؤمن  غكامل األدب وكامل االتباع لرسول اهللا 

وعىل  غأن ال يتقرب إىل اهللا بيشء مل يثبت يف رشيعته رشيعته و
هذا فنقول إن االحتفال بدعة جيب التحذير منها واالبتعاد عنها 
ثم إننا نقول أيًضا إن ليلة املعراج مل يثبت من حيث التاريخ يف 
أي ليلة هي بل إن أقرب األقوال يف ذلك عىل ما يف هذا من 

يف رجب كام هو مشهور عند النظر أهنا يف ربيع األول وليست 
الناس اليوم فإذا مل تصح ليلة املعراج التي يزعمها الناس أهنا ليلة 



 

 

٤١  

املعراج ـ وهي ليلة السابع والعرشين من شهر رجب ـ مل تصح 
تارخيًيا كام أهنا مل تصح رشًعا واملؤمن ينبغي أن يبني أموره عىل 

 .احلقائق دون األوهام
عن ـ رمحه اهللا ـ لعزيز بن باز فتوى سامحة الشيخ عبد ا -٤

 حكم االحتفال بليلة اإلرساء واملعراج:
احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وعىل آله 

 وصحبه. أما بعد:
فال ريب أن اإلرساء واملعراج من آيات اهللا العظيمة ا لدالة 

، كام أل، وعىل عظم منزلته عند اهللا غعىل صدق رسوله حممد 
الئل عىل قدرة اهللا الباهرة، وعىل علوه سبحانه وتعاىل أهنا من الد

 & % $ # " ! ﴿عىل مجيع خلقه، قال تعاىل: 
' ( ) * + , - . / 0 21 3 

 .]١اإلرساء:[ ﴾6 5 4
أنه عرج به إىل السامء، وفتحت له  غوتواتر عن رسول اهللا 

أبواهبا حتى جاوز السامء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بام أراد، 
                                                 

مكتبة الفتاوى ـ فتاوى نور عىل الدرب (نصية) التوحيد والعقيدة، املوقع ) ١(
 ).www.binothimeen.comالرسمي للشيخ ابن عثيمن رمحه اهللا(

http://www.binothimeen.com


 

 

٤٢  

عليه الصلوات اخلمس، وكان اهللا سبحانه فرضها أوال وفرض 
يراجعه ويسأله التخفيف،  غمخسني صالة، فلم يزل نبينا حممد 

حتى جعلها مخًسا، فهي مخس يف الفرض، ومخسون يف األجر، 
 ألن احلسنة بعرش أمثاهلا، فلله احلمد والشكر عىل مجيع نعمه.

، مل يأت يف إلرساء واملعراجاوهذه الليلة التي حصل فيها 
األحاديث الصحيحة تعيينها ال يف رجب وال غريه، وكل ما ورد 

عند أهل العلم باحلديث،  غيف تعيينها فهو غري ثابت عن النبي 
وهللا احلكمة البالغة يف إنساء الناس هلا، ولو ثبت تعيينها مل جيز 
للمسلمني أن خيصوها بيشء من العبادات، ومل جيز هلم أن 

مل حيتفلوا هبا، ومل  يوأصحابه  غن النبي حيتفلوا هبا؛ أل
خيصوها بيشء ولو كان االحتفال هبا أمًرا مرشوًعا لبينه الرسول 

لألمة، إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع يشء من ذلك  غ
ا عن نبيهم ولإلينا، فقد نق يلعرف واشتهر، ولنقله الصحابة 

ن، بل هم كل يشء حتتاجه األمة، ومل يفرطوا يف يشء من الدي غ
السابقون إىل كل خري، فلو كان االحتفال هبذه الليلة مرشوًعا 

هو أنصح الناس للناس،  غلكانوا أسبق الناس إليه، والنبي 
وقد بلغ الرسالة غاية البالغ، وأدى األمانة فلو كان تعظيم هذه 

ومل يكتمه،  غالليلة واالحتفال هبا من دين اهللا مل يغفله النبي 



 

 

٤٣  

ء من ذلك، علم أن االحتفال هبا، وتعظيمها ليسا فلام مل يقع يش
من اإلسالم يف يشء وقد أكمل اهللا هلذه األمة دينها، وأتم عليها 

يأذن به اهللا، قال  النعمة، وأنكر عىل من رشع يف الدين ما مل
 K L ﴿سبحانه وتعاىل يف كتابه املبني من سورة املائدة: 

M N O P Q R S T U﴾ 
 � ~ {﴿يف سورة الشورى:  أل]، وقال ٣[املائدة:
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª© « ¬ ® ¯ 
±° ² ³ ´ µ ¶﴾ :٣١[الشورى[. 

يف األحاديث الصحيحة:  غوثبت عن رسول اهللا 
التحذير من البدع والترصيح بأهنا ضاللة، تنبيها لألمة عىل عظم 
خطرها، وتنفًريا هلم من اقرتافها، ومن ذلك ما ثبت يف 

من أحدث «أنه قال:  غي عن النب لالصحيحني عن عائشة 
من عمل «، ويف رواية مسلم: »يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
، ويف صحيح مسلم عن جابر »عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد

أما «يقول يف خطبته يوم اجلمعة:  غقال: كان رسول اهللا  ت
بعد، فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صىل 

، زاد » األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللةاهللا عليه وسلم ورش
، ويف السنن عن »وكل ضاللة يف النار«النسائي بسند جيد: 



 

 

٤٤  

موعظة  غأنه قال: وعظنا رسول اهللا  تالعرباض بن سارية 
بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول 

أوصيكم بتقوى اهللا «اهللا، كأهنا موعظة مودع فأوصنا، فقال: 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم 
فسريى اختالًفا كثًريا فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 
املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم 
، »وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

أصحاب رسول  واألحاديث يف هذا املعنى كثرية، وقد ثبت عن
وعن السلف الصالح بعدهم، التحذير من البدع  غاهللا 

والرتهيب منها، وما ذاك إال ألهنا زيادة يف الدين، ورشع مل يأذن 
اليهود والنصارى يف زيادهتم يف  نبه اهللا، وتشبه بأعداء اهللا م

دينهم، وابتداعهم فيه ما مل يأذن به اهللا، وألن الزمها التنقص 
، واهتامه بعدم الكامل، ومعلوم ما يف هذا من للدين اإلسالمي

 K﴿: ألالفساد العظيم، واملنكر الشنيع، واملصادمة لقول اهللا 
L M N﴾ :واملخالفة الرصحية ألحاديث ]٣[املائدة ،

 املحذرة من البدع واملنفرة منها. غالرسول 
وأرجو أن يكون فيام ذكرناه من األدلة كفاية ومقنع 

ذه البدعة: أعني بدعة االحتفال بليلة احلق يف إنكار ه لطالب



 

 

٤٥  

اإلرساء واملعراج، والتحذير منها، وأهنا ليست من دين اإلسالم 
 يف يشء.

وملا أوجب اهللا من النصح للمسلمني، وبيان ما رشع اهللا 
هلم من الدين، وحتريم كتامن العلم، رأيت تنبيه إخواين املسلمني 

ألمصار، حتى ظنها عىل هذه البدعة، التي قد فشت يف كثري من ا
بعض الناس من الدين، واهللا املسؤول أن يصلح أحوال املسلمني 
جيمًعا، ويمنحهم الفقه يف الدين، ويوفقنا وإياهم للتمسك 
باحلق والثبات عليه، وترك ما خالفه، إنه ويل ذلك والقادر عليه، 
وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممد وآله 

 .وصحبه
 
ســئلت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء  -٥

 السؤال التايل:
هناك أيام تصام تطوًعا يف شهر رجب، فهل تكون يف أوله 

 أو وسطه أو آخره؟
                                                 

موقعه  ـ، مقتبسة منرمحه اهللا تعاىل عب العزيز بن باز ـ من إمالءات الشيخ ) ١(
 ).www.binbaz.org.saالرسمي (

http://www.binbaz.org.sa


 

 

٤٦  

 
مل تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم يف شهر رجب 

من ابن خزيمة  سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه
: يا رسول اهللا، مل أرك تصوم من شهر تلحديث أسامة قال: ق

ذلك شهر يغفل عنه «من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: 
وهو شهر ترفع فيه األعامل إىل رب  نالناس بني رجب ورمضا

وإنام وردت  ،»العاملني فأحب أن يرفع عميل وأنا صائم
كل شهر،  أحاديث عامة يف احلث عىل صيام ثالثة أيام من

واحلث عىل صوم أيام البيض من كل شهر وهو الثالث عرش 
والرابع عرش واخلامس عرش، واحلث عىل صوم األشهر احلرم، 
وصوم يوم اإلثنني واخلميس، ويدخل رجب يف عموم ذلك، 
فإن كنت حريًصا عىل اختيار أيام من الشهر فاخرت أيام البيض 

األمر واسع، أما ختصيص الثالث أو يوم االثنني واخلميس وإالَّ ف
 أيام من رجب بالصوم فال نعلم له أصًال يف الرشع.

وباهللا التوفيق، وصىل اهللا عىل نبينا حممد، وآله وصحبه 
 وسلم.

                                                 
 ).٤/٢٠١)، والنسائي يف املجتبى (٥/٢٠١رواه أمحد () ١(
 ).٢٦٠٨)، رقم (٢/٥٠٩فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء () ٢(



 

 

٤٧  

ما هو حكم الرشع يف بعض األمور التي حتدث هنا يف  -٦
مرص، مثل أن يقوم اخلاطب بإرسال بعض اهلدايا يف املواسم، 

رمضان وعاشوراء والعيدين، فهل مثل شهر رجب وشعبان و
 هذا األمر فرض أم سنة، وهل هناك حرج عىل من يفعل ذلك؟

اهلدايا بني الناس من األمور التي جتلب املحبة  :اجلواب
والوئام، وتسل من القلوب السخيمة واألحقاد، وهي مرغب 

يقبل اهلدية، ويثيب عليها، وعىل  غفيها رشًعا، وكان النبي 
سلمني واحلمد هللا، لكن إذا قارن اهلدية سبب ذلك جرى عمل امل

غري رشعي فإهنا ال جتوز؛ كاهلدايا يف عاشوراء أو رجب، أو 
بمناسبة أعياد امليالد وغريها من املبتدعات؛ ألن فيها إعانة عىل 

 الباطل ومشاركة يف البدعة.
وباهللا التوفيق، وصىل اهللا عليى نبينا حممد وآله وصحبه 

 .وسلم
لناس يديمون الصيام يف رجب وشعبان رأيت ا -٧

ويتبعونه بصيام رمضان بدون إفطار يف هذه املدة فهل ورد 
                                                 

ــاء () ١( ــة واإلفت ــة للبحــوث العلمي ــة الدائم ــاوى اللجن ــم ١٦/١٧٦فت )، رق
)١٩٨٠٥.( 



 

 

٤٨  

 حديث يف ذلك وإن كان فام نص احلديث؟
أنه صام شهر رجب كامًال  غمل يصح عن النبي  :اجلواب

وال شهر شعبان كامًال، ومل يثبت ذلك عن أحد من الصحابة 
شهًرا كامًال إالَّ رمضان، أنه صام  غ، بل مل يثبت عن النبي ي

يصوم  غكان رسول اهللا «أهنا قالت:  لوقد ثبت عن عائشة 
حتى نقول: ال يفطر، ويفطر حتى نقول: ال يصوم، فام رأيت 

استكمل شهر إالَّ رمضان وما رأيته أكثر صياًما منه  غرسول اهللا 
ما «قال:  ب، وعن ابن عباس [رواه البخاري ومسلم] »يف شعبان
شهًرا كامًال قط غري رمضان، وكان يصوم حتى  غي صام النب

يقول القائل: ال واهللا ال يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: ال واهللا 
فصيام رجب كله تطوًعا [رواه البخاري ومسلم]. » وال يصوم

وسنته يف صومه  غوشعبان كله تطوًعا خمالف هلدي رسول اهللا 
من أحدث يف «قال: أنه  غفكان بدعة حمدثة، وقد ثبت عن النبي 

 .[رواه البخاري ومسلم] »أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
وباهللا التوفيق، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

 وسلم.
                                                 

 ).٥١٦٩)، رقم (٢/٥١٠فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء () ١(



 

 

٤٩  

حول القيام بالصيد يف شهر رمضان وذي القعدة وذي  -٨
احلجة، وشهر حمرم، يقول بعض الناس: إن صيد الرب من طيور 

قمت بالصيد يف هذه األشهر احلرم وأرانب حرام، وسبق يل أن 
 األربعة، أفيدوين جزاكم اهللا عنا خري اجلزاء.

ال حرج عليك يف صيد الرب يف شهر رجب وذي  :اجلواب
وذي احلجة وحمرم؛ ألهنا وإن كانت من األشهر احلرم القعدة 

فقد نسخ حتريم صيد الرب فيها، أما شهر رمضان فليس من 
 األشهر احلرم.

، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وباهللا التوفيق
 وسلم.
رجب «ما أقوال العلامء يف علم احلديث يف هذا األثر:  -٩

أوًال:  :اجلواب؟ »شهر اهللا، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي
 »رجب شهر اهللا، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي«حديث: 

هو حديث موضوع، ويف إسناده أبو بكر بن احلسن النقاش، و
متهم، والكسائي جمهول، وقد أورده صاحب (الآللئ يف 

 املوضوعات).
                                                 

 ).٩٨٢٣)، رقم (٢٢/٥١٨وى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (فتا) ١(



 

 

٥٠  

وباهللا التوفيق، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه 
 وسلم.

ما هو حكم الذبح يف وقت حمدود وزمن معلوم من  - ١٠
د عدد كثري من الناس يعتقدون أن الذبح جكل سنة، حيث إنه يو

من حمرم أن هذا  ١٠وال ومن ش ١٥من صفر و ٦رجب و  ٢٧يف 
، فهل هذه األعامل صحيحة، وتدل عليها ألربة وعبادة إىل اهللا ق

السنة، أم أهنا بدعة خمالفة للدين اإلسالمي الصحيح وال يثاب 
 عليها فاعلها؟
العبادات وسائر القربات توقيفية ال تعلم إالَّ  :اجلواب

هور بتوقيف من الرشع، وختصيص األيام املذكورة من تلك الش
بالذبائح فيها مل يثبت فيه نص من كتاب وال سنة صحيحة، وال 

، وعىل هذا فهو بدعة حمدثة، يعرف ذلك عن الصحابة 
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس «أنه قال:  غوقد ثبت عن النبي 

 .[رواه البخاري ومسلم] »منه فهو رد
وباهللا التوفيق، وصىل اهللا عيل نبينا حممد، وآله وصحبه 

                                                 
)، فتوى رقم ٣/٢٠٨فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء () ١(

)١٥٦٧٧.( 



 

 

٥١  

 وسلم.
* * * 

  أحاديث ضعيفة وموضوعة في رجب
  وأقوال أهل العلم فيها

كام تقدم معنا ال يوجد لشهر رجب ميزة عن غريه من 
فال خيص  ،األشهر احلرم، ومل يثبت يف فضل العبادة فيه يشء

 بعمرة وال بصوم وال غريه، فهو كسائر األشهر احلرم.
يف صوم مل يثبت «قال ابن الصالح ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: 

 ».هني وال ندب وأصل الصوم مندوب يف رجب وغريه رجب
جب مل يثبت يف صوم ر«وقال النووي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: 

 ».ندب وال هني بعينه ولكن أصل الصوم مندوب
مل يصح يف فضل صوم «وقال ابن رجب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: 

 .ا.هـ» وال عن أصحابه ،غرجب بخصوصه يشء عن النبي 
                                                 

)، فتوى رقم ٣/٧٩فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء () ١(
)٧٤٦٥.( 

 ).٤/٢١٠فيض القدير () ٢(



 

 

٥٢  

 :تصح اليك بعض هذه األحاديث الضعيفة والتي وإل
 

اللهم بارك لنا « كان إذا دخل رجب قال: توعن أنس 
، وكان إذا كانت ليلة اجلمعة »يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان

 ».هذه ليلة غراء ويوم أزهر«قال: 
 

، هعساكر يف تارخي ابنل املناوي يف فيض القدير: أخرجه قا
وأبو نعيم يف احللية، وكذا البزار كلهم من رواية زائدة بن أيب 
الرقاد عن زياد النمريي عن أنس بن مالك، قال النووي يف 

 ا.هـ.» األذكار: إسناده ضعيف
ضعيف اجلامع حديث رقم ». ضعيف«األلباين: قال 

)٤٣٩٥.( 
 

فضل شهر رجب عىل الشهور «: ت ويروى عن أنس
                                                 

 ا مل يصح يف رجب أليب أنس العراقي.انظر: ما صح وم) ١(



 

 

٥٣  

كفضل القرآن عىل سائر الكالم، وفضل شهر شعبان عىل 
الشهور كفضيل عىل سائر األنبياء، وفضل شهر رمضان كفضل 

 ».اهللا عىل سائر العباد
 

 ).١/٤٤٠قال ابن حجر: موضوع. الفوائد املجموعة (
): هو موضوع كام ٢/٨١٧وقال صاحب كشف اخلفاء (

اظ ابن حجر يف تبيني العجب. ويف تذكرة املوضوعات قاله احلف
 ) موضوع.١/٨١٠(

 
عىل أهل كل بيت أضحاة «: غويروى عن رسول اهللا 

 .، كام مر معناوالعترية هي املذبوحة يف رجب »وعترية يف كل عام
 

وهذا حديث ال يصح، فيه عبد الكريم بن أيب املخارق وهو 
 يف.ضع

وعبد الكريم ابن أيب املخارق أبو أمية البرصي ال خيتلف 
 أهل العلم باحلديث يف ضعفه، كلهم يقول فيه: غري ثقٍة.



 

 

٥٤  

)، ومشكاة املصابيح ٦٣٨٣يف اجلامع برقم (عانظر ض
 ).١٤٧٨برقم (

 
: غقال: قال رسول اهللا أنه  بيروى عن ابن عباس 

ن صام يوًما من رجب وصىل فيه أربع ركعات يقرأ يف أول م«
ركعة مائة مرة آية الكريس، ويف الركعة الثانية قل هواهللا أحد مائة 

 .»مرة مل يمت حتى يرى مقعده من اجلنة أو يرى له
 

وأكثر  غقال احلافظ: هذا حديث موضوع عىل رسول اهللا 
 .رواته جماهيل

ئد املجموعة يف األحاديث وقال الشوكاين يف الفوا
 ): هو موضوع وأكثر رواته جماهيل.١٠٥املوضوعة برقم (

 
صوم أول يوم من رجب «: بويروى عن ابن عباس 

                                                 
 ).٥١تبيني العجب بام ورد يف شهر رجب ( )١(
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كفارة ثالث سنني، والثاين كفارة سنتني، والثالث كفارة سنة ثم 
 ».كل يوم شهًرا
 

)، وهو يف ٣٥٠٠امع برقم (ضعفه األلباين يف ضعيف اجل
موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة برقم 

)١٣٤٠٧.( 
صوم أول يوم من رجب كفارة سنتني، «ويف رواية: 

 .»والثالث كفارة سنة، ثم كل يوم شهًرا
 

حاديث واآلثار )، موسوعة األ٤٩٠الكشف اإلهلي (
 ).٣٥٠٠)، ضعيف اجلامع رقم (١٣٤٠٨الضعيفة واملوضوعة (

 
مخس ليال ال ترد فيهن «: توروي عن أيب أمامة 

الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة 
 .»اجلمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر
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قال املناوي يف فيض القدير: أخرجه ابن عساكر يف تارخيه 
 .ه أيًضا الديلمي يف الفردوس)، عن أيب أمامة ورواه عن٤٥٥(ص:

 قال ابن حجر: وطرقه كلها معلولة.
، انظر »موضوع«وقال الشيخ األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل: 

 ).٢٨٥٢ضعيف اجلامع حديث رقم (
وهناك أحاديث كثرية ال تصح جتدها يف الكتب التي ُعنيت 

 باألحاديث الضعيفة واملوضوعة.
* * * 



 

 

٥٧  

  الخاتمة
رة رشًعا أن العربة بحسن العمل ال إن من األمور املقر

كثرته وال تنوعه وإنام جاء التذكري يف هذه الرسالة وتسطريها 
للرتكيز عىل العناية بالكتاب والسنة وما جاء فيهام مما هو مرشوع 

 األزمان واألماكن.يف من األعامل والعبادات 
حيث قال:  غباالقتداء بالرسول  ألولقد بني لنا ربنا 

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í Î   
Ï Ð Ñ﴾ ]:٢١األحزاب[. 

 ﴾3 2 1﴿ غوثمرة االتباع هي االهتداء هبديه 
 .]٥٤[النور:

ولقد جاء يف هذه الرسالة التعريف برجب وسبب تسميته 
وبعض األعامل البدعية املنترشة فيه وفتاوى رجبية وبعض 

 األحاديث املوضوعة والضعيفة يف شهر رجب.
ل منا صالح األعامل وأن جيعله أن يتقب ألسائًال اهللا 

راجًيا من اهللا القبول  غخالًصا هللا متبًعا فيه سنة رسوله 
والسداد واهلداية وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصىل 
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 اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليًام كثًريا.
 

 
 

* * * 
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  المراجع

 القرآن الكريم. -١
اقتضاء الرصاط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم لشـيخ  -٢

 اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ.
 اإلبداء يف مضار االبتداع للشيخ عيل حمفوظ ـ رمحه اهللا ـ. -٣
األعياء املحدثة وموقف اإلسالم منها، د.عبـد اهللا آل مهنـا  -٤

 وفقه اهللا.
 البدع واحلوادث أليب شامة ـ رمحه اهللا ـ.الباعث عىل إنكار  -٥
 البدع احلولية، د.عبد اهللا بن عبد العزيز التوجيري وفقه اهللا. -٦
تبيني العجـب بـام ورد يف رجـب البـن حجـر العسـقالين  -٧

 رمحه اهللا ـ. ـ
 تفسري القرآن العظيم البن كثري ـ رمحه اهللا ـ. -٨
د تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كـالم املنـان، للشـيخ عبـ -٩

 الرمحن السعدي ـ رمحه اهللا ـ.
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 اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي ـ رمحه اهللا ـ. - ١٠
 زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم ـ رمحه اهللا ـ. - ١١
السنن واملبتدعات املتعلقة باألذكـار والصـلوات، للشـيخ  - ١٢

 حممد بن عبد السالم الشعريي ـ رمحه اهللا ـ.
امعيل البخـاري ـ صحيح البخاري، لإلمام حممـد بـن إسـ - ١٣

 رمحه اهللا ـ.
صحيح مسلم، لإلمام مسـلم بـن احلجـاج النيسـابوري ـ  - ١٤

 رمحه اهللا ـ.
 فتاوى إسالمية، مجع حممد املسند. - ١٥
 فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ. - ١٦
 فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رمحه اهللا ـ. - ١٧
 ـ. فتاوى الشيخ عبد العيزز بن باز ـ رمحه اهللا - ١٨
 فتاوى الشيخ حممد بن صالح العثيمني ـ رمحه اهللا ـ. - ١٩
 فتاوى الشيخ حممد رشيد رضا ـ رمحه اهللا ـ. - ٢٠
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. - ٢١
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لطائف املعارف فـيام ملواسـم العـام مـن الوظـائف، البـن  - ٢٢
 رجب احلنبيل ـ رمحه اهللا ـ.

 ي وفقه اهللا.ما صح وما مل يصح يف رجب، أليب أنس العراق - ٢٣
 مسند اإلمام أمحد ابن حنبل ـ رمحه اهللا ـ. - ٢٤
املناسبات املوسمية بني الفضائل والبدع واألحكام، حنـان  - ٢٥

 بنت حممد اليامين وفقها اهللا.
موقــع الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز ـ رمحــه اهللا ـ  - ٢٦

)www.binbaz.org.sa(. 
موقــع الشــيخ حممــد بــن صــالح العثيمــني ـ رمحــه اهللا ـ  - ٢٧

)www.binothimeen.com.( 
* * * 
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