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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 كلمة شهر رجب

 أمساء رمضان

احلمد هلل رب العاملني، محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، والصالة والسالم على سيدان حممد صلى هللا  
 عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 وبعد: 

رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا    خرَّج البخاري ومسلم يف الصحيحني، من حديث سيدان أيب بكرة 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات   خطبته: )خطب يف حجة الوداع فقال يف عليه وسلم

واألرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثالث متواليات: ذو القعدة، وذو احلجة، وحمرم، ورجب  
 ( ... وذكر احلديث. مضر الذي بني مجادى وشعبان

ُهوِر عِ ( قال هللا عز وجل يف سورة التوبة: َة الشُّ ً يف ِكَتاِب اّللِه يَ ْوَم َخَلَق ِإنَّ ِعدَّ نَد اّللِه اثْ َنا َعَشَر َشْهرا
يُن اْلَقيِهُم َفالَ َتْظِلُمواْ ِفيِهنَّ أَنُفَسُكْم َوقَاتِلُ  َها أَْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِه َماَوات َواأَلْرَض ِمن ْ واْ اْلُمْشرِِكنَي َكآفًَّة َكَما  السَّ

 ]36التوبة [   )َلُمواْ َأنَّ اّللهَ َمَع اْلُمتَِّقنيَ يُ َقاتُِلوَنُكْم َكآفًَّة َواعْ 

يدوران يف الَفَلك فينشأ منهما   فأخرب سبحانه أنه منذ خلق السموات واألرض، وخلق الليل والنهار, 
 ظلمة الليل وبياض النهار، فمن حينئذ جعل السنة اثين عشر شهراً حبسب اهلالل.

 فالسنة يف الشرع مقدرة بسري القمر وطلوعه، ال بسري الشمس وانتقاهلا, كما يفعله أهل الكتاب.

سرها النيب صلى هللا عليه وقد جعل هللا سبحانه وتعاىل من هذه األشهر أربعة أشهر حرماً، وقد ف
 وسلم يف احلديث السابق.

 واخُتلف يف أيِه هذه األشهر احلرم أفضل؟ -

 فقيل: رجب، قاله بعض الشافعية، وضعهفه النووي وغريه. -

 وقيل: احملرم، قاله ورجحه النووي.  -

 وقيل: ذو احلجة، روي عن سعيد بن جبري وغريه، وهو أظهر.. وهللا أعلم. -
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إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات واألرض، السنة  وقوله صلى هللا عليه وسلم: ) -
( مراده بذلك إبطال ما كانت اجلاهلية تفعله من النسيء )وهو تبديل أهل اجلاهلية بعض  اثنا عشر شهراً 

 شهر احلرم بغريها من األشهر حسب حاجتهم لذلك(.األ

 واختلفوا ِلَ مسيت هذه األشهر األربعة حرماً؟  -

اختص هللا أربعة أشهر  فقيل: لعظم حرمتها، وحرمة الذنب فيها, وعن ابن عباس رضي هللا عنه: " 
".. قال  أعظمجعلهن حرماً، وعظهم حرماهتن، وجعل الذنب فيهنه أعظم، وجعل العمل الصاحل واألجر 

 ".. اختار هللا الزمان، فأحبه إىل هللا األشهر احلرمكعب: "

 وقيل: إمنا مسيت حرماً لتحرمي القتال فيها، وكان ذلك معروفاً يف اجلاهلية. 

وقيل: إن سبب حترمي هذه األشهر األربعة بني الشهور ألجل التمكن من احلج والعمرة، فحرهم شهر  
ُحرهِم معه شهر ذي القعدة للسري فيه إىل احلج، وشهر احملرهم للرجوع فيه من  ذي احلجة لوقوع احلج فيه، و 

احلج، حىت أيمن احلاجُّ على نفسه من حيث خيرج من بيته إىل أن يرجع إليه، وحرهِم شهر رجب لالعتمار  
 فيه يف وسط السنة، فيعتمر فيه من كان قريباً من مكة.. 

ب، أي يُعظَّم.. (ورجب مضروقوله صلى هللا عليه وسلم: ) -  : مسي رجٌب رجباً، ألنه كان يُ َرجَّ

ب للتسبيح والتحميد فيه.    وقيل: ألن املالئكة ترتجه

 وأما إضافته إىل مضر، فقيل: ألن مضر كانت تزيد يف تعظيمه واحرتامه، فنسب إليهم لذلك. - 

مضر"، وحقهق ذلك وقيل: بل كانت ربيع حترهِم رمضان، وحترهِم مضر رجبًا فلذلك مسي "رجب  
 (.. الذي بني مجادى وشعبانبقوله:)

وذكر بعضهم أن لشهر رجب أربعة عشر امساً: شهر هللا، رجب، رجب مضر، ُمْنِصل األسنهة،   -
ر، ُمَعلهى، مقيم، هرم، مقشِقش، مربِهئ، وَفرد...  س، ُمَطهِه  األصمه، ُمنَ فِه

ية، واختلف العلماء يف استمرارها يف  ويتعلق بشهر رجب أحكام كثرية، منها ما كان يف اجلاهل  -
اإلسالم: كتحرمي القتال، واجلمهور على أنه قد ُنسخ حترميه... وكالذابئح: فإهنم كانوا يف اجلاهلية يذحبون  

 ذبيحة يسموهنا "العترية".. واختلف العلماء يف حكمها يف اإلسالم، فاألكثرون على أن اإلسالم أبطلها..

سائي عن نبيشة قالوا: اي رسول هللا، إان كنا نعرت يف اجلاهلية، يعين يف  وقد روى أبو داوود والن  -
 (. اذحبوا هلل يف أيِه شهر كان، وبرُّوا هللا وأطعموارجب.. قال:)
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ليس يف اإلسالم عترية، إمنا العترية يف اجلاهلية، كان أحدهم يصوم وعن احلسن رضي هللا عنه قال: "
جب اختاذه مومسًا وعيداً، كأكل احللوى وحنوها.. وقد روي عن ابن  "... ويشبه الذبح ر رجبًا ويعرت فيه 

 عباس رضي هللا عنه أنه كان يكره أن يُ تََّخَذ رجٌب عيداً.. 

كان النيب صلى هللا عليه وسلم ينهى عن ومما رواه الطرباين وابن ماجه عن ابن عباس رضي هللا عنه: )
 (صيام رجب كلِهه لئال يُ تََّخذ عيداً 

ال  صنهف: عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ويف امل -
( وأصل هذا: أنه ال ُيشرَّع أن يتخذ املسلمون عيداً إال ما جاءت الشريعة تتخذوا شهراً عيداً، وال يوماً عيداً 

ويوم اجلمعة وهو عيد   ابختاذه عيداً، وهو يوم الفطر، ويوم األضحى، وأايم التشريق وهي أعياد العام،
 األسبوع.. وما عدا ذلك فاختاذه عيداً ومومساً بدعة ال أصل له يف الشريعة... 

 ومن أحكام رجب: )ما ورد فيه من الصيام والصالة واالعتمار..(:  *

: فلم يصح يف شهر رجب صالة خمصوصة ختتص به؛ واألحاديث املروية يف فضل فأما الصالة -
يلة مجعة من شهر رجب كذب وابطل ال تصح، وهذه الصالة بدعة عند مجهور  صالة الرغائب يف أول ل

اظ: أبو إمساعيل، وأبو بكر السمعاين، وأبو   العلماء..، وممن ذََكر ذلك من أعيان العلماء املتأخرين من احلفه
دهم..  الفضل بن انصر، وأبو الفرج بن اجلوزي، وغريهم... وإمنا ِل يذكرها املتقدمون؛ ألهنا ُأحدثت بع

 وأول ظهورها كان بعد األربعمائة، فلذلك ِل يعرفها املتقدمون وِل يتكلموا فيها. 

الة املعروفة بصالة الرغائب، وهي ثنتا   حىت أن اإلمام النووي رمحه هللا يف كتابه "اجملموع" يقول: ]الصه
مائة ركعة؛   عشرة ركعة تصلى بني املغرب والعشاء ليلة أول مجعة يف رجب، وصالة ليلة نصف شعبان

الاتن بدعتان ومنكران قبيحتان، وال يعرف بذكرمها يف كتاب قوت القلوب، وإحياء علوم الدين،   هااتن الصه
وال ابحلديث املذكور فيهما، فإن كل ذلك ابطٌل، وال يُغرتُّ ببعض من اشتبه عليه حكمها من األئمة فصنهف  

يخ اإلمام أبو حممد عبد الرمحن بن إمساعيل ورقات يف استحباهبما فإنه غالط يف ذلك، وقد صنهف الش 
 املقدسي كتاابً نفيساً يف إبطاهلما فأحسن فيه وأجاد رمحه هللا..[. 

فلم يصح يف فضل صوم رجب خبصوص شيء عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال   وأما الّصيام: -
 عن أصحابه؛ ولكن روي عن أيب قالبة قال: يف اجلنهة قصٌر لُصوَّام رجب.
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إمنا ورد يف صيام األشهر احلرم كلها حديث جميبة الباهلية عن أبيها أو عمها أن النيب صلى هللا  و  -
 (.صم من احلُُرم واترك عليه وسلم قال له:)

وعن عطاء: أن عروة قال لعبد هللا بن عمررضي هللا عنه: هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -
 ( وهذا حديث خرهجه أبو داوود وهو مرسل.قاهلا ثالثً  نعم، وُيَشرهِفه،يصوم يف رجب؟ قال: )

وجاء يف حديث خرجه ابن ماجه، أن أسامة بن زيد رضي هللا عنه كان يصوم أشهَر احلُُرم، فقال   -
(، فرتك األشهر احلرم، وصام شواالً حىت مات.. )ويف إسناده صم شواالً له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )

 انقطاع(. 

زيد بن أسلم رضي هللا عنه قال: ذُكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوم يصومون رجباً،  وعن  -
 أين هم من شعبان؟(. فقال: )

إن   وروى أزهر بن سعيد اجلمحي عن أمه أهنا سألت عائشة رضي هللا عنهعن صوم رجب، فقالت:)  -
 (. كنت صائمة فعليك بشعبان

هللا عنه يضرب أكفَّ الناس يف رجب حىت يضعوها  وعن خرشة بن احلر قال:" رأيت عمر رضي  -
 يف اجلفان ويقول:" كلوا.. فإمنا هو شهر كان يعظمه أهل اجلاهلية..."

أنه دخل على أهله،  وعن أيب بكرة رضي هللا عنه )نفيع بن احلارث وهو من فضالء الصحابة(:" -
فقال: ما هذا؟ فقال: رجب نصومه.. قال: أجعلتم رجباً كرمضان،   ]مجع كوز[ وعندهم سالٌل جدد وكيزان 

   .." فأكفأ السالل، وكسر الكيزان

وعن ابن عباس صلى هللا عليه وسلم أنه كره أن يصام رجب كله... وعن ابن عمر وابن عباس   -
 أهنما كاان يراين أن يفطر منه أايماً..  رضي هللا عنهم 

 ه أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان.وقال الشافعي يف القدمي: أكر  -

واملنصوص عن اإلمام أمحد رمحه هللا أنه من كان يصوم السنة صامه، وإال فال يصومه متوالياً، يفطر   -
 فيه، وال يشبهه برمضان. 

ون لرجب كرهه،   - ويف مسند اإلمام أمحد "عن ابن عمر رضي هللا عنه أنه كان إذا رأى الناس وما يعده
 قال: صوموا منه وأفطروا"..و 
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ا  وعن عائشة رضي هللا عنها:)  - أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثالثة أايم، ورّبه
ر ذلك حىت يقضيه يف شعبان  (. أخه

نَّة،  وأما الزكاة  - : فقد اعتاد أهل بعض البالد إخراج الزكاة يف شهر رجب، وال أصل لذلك يف السُّ
من السلف.. وبكل حال فإمنا جتب الزكاة إذا مت احلول على النصاب، يف أيِه شهٍر  وال ُعرف عن أحد

 كان.. 

وأما االعتمار )يف رجب(: فقد أخرج أمحد يف مسنده، وابن ماجه يف املناسك عن ابن عمر رضي   -
 (.. تأن النيب صلى هللا عليه وسلم اعتمر يف رجب، فأنكرت ذلك عائشة عليه وهو يسمع؛ فسك هللا عنه:) 

 وعن ابن عمر رضي هللا عنه أنه اعتمر القتال يف شوال ورجب..  -

:" كانت عائشة تعتمر يف آخر ذي احلجة، وتعتمر من وعن سعيد بن املسيب رضي هللا عنه قال -
 ".. املدينة يف رجب هتلُّ من ذي احلليفة

 ".. رجب اعتمرت مع عمر وعثمان يف وعن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه قال:" -

وقد روي أنه كان يف شهر رجب حوادث عظيمة أصحها: حادثة اإلسراء واملعراج.. ولكنه اخُتلف    -
يف زمن وقوع هذه احلادثة: والراجح أهنا كانت بعد عودة النيب صلى هللا عليه وسلم من الطائف، ولكن ِل 

 جرة بسنة فاهلل أعلم..يتعنيه ابلضبط السنة اليت وقعت فيها، وجزم ابن حجر أهنا كانت قبل اهل

ومجهور املسلمني على أن هذه احلادثة كانت ابجلسم والروح معاً، ولذلك فهي من معجزات النيب 
 صلى هللا عليه وسلم الباهرة اليت أكرمه هللا هبا تثبيتاً لقلبه وتكرمياً له.. 

اآلايت اليت رآها  حيث ُأسري ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف تلك الليلة إىل بيت املقدس: وكان من
يف الطريق: رؤية أرض اجلنة وأرض النار، ورؤية سيدان موسى وسيدان عيسى وشجرة إبراهيم عليهم السالم،  
ورؤية عمود الكتاب حتمله املالئكة، وريح قرب ماشطة ابنة فرعون الطيبة..، ورأى النيب صلى هللا عليه وسلم 

ال، وُكشف  حال الدنيا وتعرَّض له داعي اليهود والنصارى  ولكنه ِل جيبه، ورأى صلى هللا عليه وسلم الدجه
الة والزكاة، والزانة، وقطاع الطرق، وآكل الراب، وخطباء الفتنة، كما ُكشف للنيب   له عن حال من يرتك الصه

 صلى هللا عليه وسلم عن حال اجملاهدين يف سبيل هللا، وأحوال اجلنة، وأحوال النار.. 
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كلُّ ذلك كان يف طريقه إىل بيت املقدس ]وفيه تفاصيل كثرية..[، مث ملا دخل النيب صلى هللا عليه  
وسلم املسجد األقصى وجد فيه إبراهيم اخلليل، وموسى، وعيسى، يف نفر من األنبياء عليهم السالم قد 

 تعاىل وتذاكروا الساعة..مُجعوا له، فقدمه جربيل عليه السالم حىت صلى هبم ركعتني، مث أثنوا على هللا 

مث ُأيت النيب صلى هللا عليه وسلم بقدحني من )لنب ومخر(، فاختار اللنب، فقال جربيل: احلمد هلل الذي  
هداك للفطرة، مث ُصعد ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف املعراج إىل السماء، حىت إذا كان يف السماء الدنيا  

ذج من عذاب أهلها، والتقى ابملالئكة، وّبالك خازن النار، مث  حيث رأى صلى هللا عليه وسلم النار ومنا
ُصعد ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف السموات السبع، واجتمع فيها ابألنبياء عليهم السالم، ورأى أمته  

 صلى هللا عليه وسلم. 

على  صلى هللا عليه وسلماجلنة ووصفها ّبا ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر   مث دخل النيب
قلب بشر، وغري ذلك ...، ورأى هنر الكوثر حىت أنه بشر صلى هللا عليه وسلم بعض الصحابة الكرام أبن  

 رأى مساكنهم يف اجلنة... 

وهكذا حىت انتهى صلى هللا عليه وسلم إىل سدرة املنتهى، وإليها ينتهي ما يُعرج به من األرض  -
فيقبض منها، فرأى عندها نوراً عظيماً مث غشيت تلك   فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يُهَبط به من فوقها 

السدرة سحابة فتأخر جربيل عليه السالم، وعرج ابلنيب صلى هللا عليه وسلم حىت وصل إىل مستوى مسع 
 فيه صرير األقالم، فكلهمه ربه عند ذلك وفرضت عليه الصلوات اخلمس..

ن السماء، وخصه به أمته: خواتيم سورة  وكان مما خصَّ به صلى هللا عليه وسلمفي هذا املوطن م -
ِفر ملن ِل يشرك ابهلل، وأعطي ثالثً: سيد املرسلني، ورسول رب العاملني، وقائد الغر   ُُ البقرة، وأنه ُغ

 احملجلني..

وقد اخُتلف يف رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه تبارك وتعاىل ليلة اإلسراء واملعراج.. والراجح:   -
 يه وسلم رأى ربه تبارك وتعاىل بعيين رأسه يف تلك الليلة صلى هللا عليه وسلم.أنه صلى هللا عل 

ويف اخلتام فقد كان أهل اجلاهلية يتحرون الدعاء يف شهر رجب على الظاِل، وكان ُيستجاب هلم،   -
عمر  وهلم يف ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها ابن أيب الدنيا يف كتابه "جمايب الدعوة" وغريه، وقد ذكر ذلك ل

بن اخلطاب رضي هللا عنه، فقال عمر:" إن هللا كان يصنع هبم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، وأن هللا  
..."  تعاىل جعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمره
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قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل  وروى زائدة بن أيب الرقاد، عن أنسرضي هللا عنه  -
(..، قال البخاري رمحه هللا: )زائدة منكر  ا يف رجب وشعبان وبلِهغنا رمضاناللهم ابرك لن رجب قال: )

 احلديث(، مما جعل احلديث إسناده ضعيف، وخاصة أنه ِل يرد غريه يف فضل رجب.. 

ومع ذلك: ففيه دليل على استحباب الدعاء ابلبقاء إىل األزمنة الفاضلة، إلدراك األعمال الصاحلة   -
يد عمره إال خرياً، وخري الناس من طال عمره، وحسن عمله.. وكان السلف يستحبون  فيها؛ فإن املؤمن ال يز 

 أن ميوتوا عقب عمل صاحل؛ من صوم رمضان، أو رجوع من حج، وكان يقال: من مات كذلك غفر له.

وكان بعض الصاحلني قد مرض قبل شهر رجب، فقال: إين دعوت هللا أن يؤخر وفايت إىل شهر   -
 أن هلل فيه عتقاء فبلَّغه هللا ذلك ومات يف شهر رجب. رجب، فإنه بلغين 

شهر رجب شهر الزرع، وشهر  شهر رجب مفتاح أشهر اخلري والربكة، قال أبو بكر الورهاق البلخي: "  -
 ". شعبان شهر السقي للزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع

 ". ضان مثل املطرمثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رم وعنه قال:" -

السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أايم توريقها، وشعبان أايم تفريعها، ورمضان أايم   وقال بعضهم:" -
 ..". قطافها، واملؤمنون قطافها

جديٌر ّبن سوهد صحيفته ابلذنوب أن يبيِهضها ابلتوبة يف هذا الشهر، ومين ضيهع عمره يف البطالة أن   
 يغتنم فيه ما بقي من العمر.. 
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 بصاحل العمل املنجي من اللهبِ  بيِهض صحيفتك السوداء يف رجب

 إذا دعا هللا داٍع فيه ِل خيبِ  شهٌر حرام أتى من أشهٍر ُحرمٍ 

 فكفه فيه عن الفحشاء والرهَِيبِ  لعبد زكى فيه له عملٌ طوىب 

 فانتهاز الفرصة ابلعمل يف هذا الشهر غنيمة، واغتنام أوقاته ابلطاعات له فضيلة عظيمة.. 

 فإن عفوي عمن اتب قد وجبا  اي عبُد أقبل منيباً واغتنم رجباً 

 هراب للتائبني فكلٌّ حنوان  يف هذه األشهر األبواب قد فتحت

وا الركائب يف أبواب رمحتنا  ُه  حبسِن ظٍن فكلٌّ انل ما طلبا َحطه

 نِثاَر ُحسِن قبوٍل فاز من هنبا وقد نثران عليهم من تعطُفنا

 * املراجع: 

 اجملموع للنووي.  -

 املغين البن قدامة. -

 ُمشكل اآلثر. -

 املصنَّف البن أيب شيبة.  -

 خمتصر اجلامع يف السرية لآلنسة مسرية الزايد.  -

 لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف أليب الفرج. -

 واحلمد هلل رب العاملني.

   

 


