


 شھر رجب وما قیل فیھ

ه تُ كمَ 

ِه الشُُّهوِر ِعنَد اللَّ 

يُن اْلَقيُِّم 

ع ابِ الرَّ 

ى صلَّ 

كهيئِته يوَم 

و ذ: 

أداء  

م يقعدون فيه عن 

 مَ رُ ك، وحَ 

م رجب يف 

إليه من أقصى جزيرة العرب، 

م، رُ احلُ 

 :ه تعاىل

َها  ِمنـْ

 رَ  عشَ 

 َتْظِلُموا ِفيِهنَّ 

شھر رجب وما قیل فیھ

كمَ ه حِ تْ بما اقتضَ 

الشُُّهوِر ِعنَد اللَّ 

َها أَْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ  يُن اْلَقيُِّم ْرَض ِمنـْ

الرَّ  هرُ هو الشَّ 

صلَّ  يبَّ النَّ  أنَّ اهللا عنه 

كهيئِته يوَم  استدارَ 

: ، ثالٌث متوالياتٌ 

 ؛ ألجلِ دٌ رْ فَـ 

م يقعدون فيه عن 

ك، وحَ ويشتغلون فيه بأداء املناسِ 

م رجب يف رُ هم آمنني، وحَ 

إليه من أقصى جزيرة العرب، 

احلُ  رِ ه من األشهُ 

ه تعاىلولِ قَ لِ  ؛مه لآلخرينَ 

َها َواْألَْرضَ  َواتِ  ِمنـْ

 عشَ االثَين  وقد يكون املقصودُ 

 َتْظِلُموا ِفيِهنَّ َفَال 

شھر رجب وما قیل فیھ

بما اقتضَ على بعض، وذلك حسَ 

الشُُّهوِر ِعنَد اللَّ ِإنَّ ِعدََّة {: 

َها أَْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ  ْرَض ِمنـْ

هو الشَّ ، و م، ورجب

اهللا عنه  يَ ضِ رَ 

استدارَ  قد الزمانَ 

، ثالٌث متوالياتٌ ، السنُة اثنا عشَر شهرًا ، منها أربعٌة حرمٌ 

  .)١())، ورجُب مضَر الذي بني ُمجادى وشعبانَ 

فَـ  وواحدٌ  ،دٌ رْ 

م يقعدون فيه عن عدة؛ أل�َّ 

ويشتغلون فيه بأداء املناسِ 

هم آمنني، وحَ ىل نائي أقصى بالدِ 

إليه من أقصى جزيرة العرب، 

ه من األشهُ ألنَّ  ؛فيه املعاصي

مه لآلخرينَ لْ أو ظُ 

َواتِ السَّمَ  َخَلقَ 

وقد يكون املقصودُ 

َفَال { :رمحه اهللا عند تفسري قوله تعاىل

على بعض، وذلك حسَ 

: ا، قال تعاىل

َها أَْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ َواْألَ  ْرَض ِمنـْ

م، ورجبرَّ ة، واحملَ جَّ 

رَ  كرةَ فعن أيب بَ 

الزمانَ  إنَّ (( :هتِ طبَ 

، السنُة اثنا عشَر شهرًا ، منها أربعٌة حرمٌ 

، ورجُب مضَر الذي بني ُمجادى وشعبانَ 

دٌ رْ سَ  ثالثةٌ  ؛مة أربعةً 

عدة؛ أل�َّ ، وهو ذو القَ 

ويشتغلون فيه بأداء املناسِ  ،عون فيه احلجَّ 

ىل نائي أقصى بالدِ 

إليه من أقصى جزيرة العرب،  مُ قدَ ن يَ 

فيه املعاصي عُظمُ 

أو ظُ  ،ه باملعاصي

َخَلقَ  يـَْومَ  اللَّهِ  ِكَتابِ 

وقد يكون املقصودُ  }أَنـُْفَسُكمْ 

رمحه اهللا عند تفسري قوله تعاىل

١ 

على بعض، وذلك حسَ  هورِ والليايل والشُّ 

ا، قال تعاىلمً رُ حُ  من بني الشهور أربعةً 

َواْألَ  َواتِ السَّمَ 

[.  

جَّ وذو احلِ ، عدةِ 

فعن أيب بَ  .عُ ابِ السَّ  نةِ 

طبَ وقال يف خُ  

، السنُة اثنا عشَر شهرًا ، منها أربعٌة حرمٌ 

، ورجُب مضَر الذي بني ُمجادى وشعبانَ 

مة أربعةً رَّ احملَ  

، وهو ذو القَ هرٌ شَ  قبل شهر احلجِّ 

عون فيه احلجَّ وقِ 

ىل نائي أقصى بالدِ م؛ لريجعوا فيه إ

ن يَ مَ واالعتمار به، لِ 

عُظمُ ب تَ جَ رَ  هرَ 

ه باملعاصيفسِ نَ لِ  لم اإلنسانِ 

ِكَتابِ  ِيف  َشْهرًا

أَنـُْفَسُكمْ  ِفيِهنَّ  َتْظِلُموا

رمحه اهللا عند تفسري قوله تعاىل

والليايل والشُّ  امِ 

من بني الشهور أربعةً 

السَّمَ َخَلَق ِه يـَْوَم 

]٣٦: التوبة[

عدةِ ذو القَ  :م األربعة هي

نةِ السَّ  م، وترتيبه يف شهورِ 

 ،الوداعِ  ةِ خطب يف حجَّ 

، السنُة اثنا عشَر شهرًا ، منها أربعٌة حرمٌ 

، ورجُب مضَر الذي بني ُمجادى وشعبانَ 

 رُ ا كانت األشهُ 

قبل شهر احلجِّ  

وقِ أل�م يُ  ؛ةجَّ 

م؛ لريجعوا فيه إ

واالعتمار به، لِ  البيتِ 

  .)٢()اه فيه آمنً 

هرَ شَ  إىل أنَّ  

لم اإلنسانِ كان ظُ 

َشْهرًا َعَشرَ  اثـَْنا

َتْظِلُموا َفَال  اْلَقيِّمُ 

  .مرُ احلُ 

رمحه اهللا عند تفسري قوله تعاىل عديالرمحن السِّ 

                                         

.( 

امِ بعض األيَّ  ل اهللاُ 

من بني الشهور أربعةً  ، وقد اختار اهللاُ 

ِه يـَْوَم ِيف ِكَتاِب اللَّ 

[ }ِفيِهنَّ أَنُفَسُكمْ 

م األربعة هيرُ 

م، وترتيبه يف شهورِ 

خطب يف حجَّ 

، السنُة اثنا عشَر شهرًا ، منها أربعٌة حرمٌ خلَق اُهللا السمواِت واألرضَ 

، ورجُب مضَر الذي بني ُمجادى وشعبانَ الَقعدِة وذو اَحلجِة واحملرمُ 

ا كانت األشهُ إمنَّ : (كثري

 مَ رُ مرة، فحَ والعُ 

جَّ ذي احلِ  هرُ 

 
ُ
م؛ لريجعوا فيه إرَّ حَ ، وهو امل

البيتِ  ، ألجل زيارةِ 

ه فيه آمنً يعود إىل وطنِ 

 ماءِ لَ العُ  بعضُ 

كان ظُ   سواءٌ  ،

اثـَْنا اللَّهِ  ِعْندَ  الشُُّهورِ 

ينُ   اْلَقيِّمُ  الدِّ

احلُ  األربعةَ  رَ وليس األشهُ 

الرمحن السِّ  قال الشيخ عبد

                                        

٤٦٦٢(. 

).٤/١٤٨)) (تفسري ابن كثري

ل اهللاُ لقد فضَّ 

، وقد اختار اهللاُ البالغةُ 

ِيف ِكَتاِب اللَّ  ااثـَْنا َعَشَر َشْهرً 

ِفيِهنَّ أَنُفَسُكمْ  َفَال َتْظِلُموا

م األربعة هيرُ احلُ  رُ واألشهُ 

م، وترتيبه يف شهورِ رُ احلُ  رِ من األشهُ 

خطب يف حجَّ  ماهللا عليه وسلَّ 

خلَق اُهللا السمواِت واألرضَ 

الَقعدِة وذو اَحلجِة واحملرمُ 

كثري  قال ابنُ 

والعُ  ك احلجِّ 

هرُ شَ  مَ رِّ القتال، وحُ 

 رُ آخَ  بعده شهرٌ 
ُ
، وهو امل

، ألجل زيارةِ ولِ احلَ  طِ 

يعود إىل وطنِ  مثَّ  ،فيزوره

بعضُ  وقد ذهبَ 

،لمُ ن ذلك الظُّ 

الشُُّهورِ  ِعدَّةَ  

 َذِلكَ  ُحُرمٌ  

وليس األشهُ  ،

قال الشيخ عبد

                                                           

٤٦٦٢(رواه البخاري 

تفسري ابن كثري((

 

لقد فضَّ 

البالغةُ 

اثـَْنا َعَشَر َشْهرً 

َفَال َتْظِلُموا

واألشهُ 

من األشهُ 

اهللا عليه وسلَّ 

خلَق اُهللا السمواِت واألرضَ 

الَقعدِة وذو اَحلجِة واحملرمُ 

قال ابنُ 

ك احلجِّ مناسِ 

القتال، وحُ 

بعده شهرٌ 

طِ وسَ 

فيزوره

وقد ذهبَ 

ن ذلك الظُّ ومِ 

 ِإنَّ {

 أَْربـََعةٌ 

،اهرً شَ 

قال الشيخ عبد

                   

رواه البخاري  )١(

)٢( ))



 شھر رجب وما قیل فیھ

ها ه جعلَ 

، العبادِ 

، مع 

 وما كانوا

إليهم 

 ؛رَ ضَ 

 ه ربيعةُ 

عليه 

ها وكلُّ 

ب، 

 صحيحٌ 

منه  

شھر رجب وما قیل فیھ

ه جعلَ ه تعاىل بـَنيَّ أنَّ 

العبادِ  ها ملصاحلِ 

، مع اصوصً فيها خُ 

  .)ها

وما كانوايف اجلاهليَِّة، 

إليهم  بَ سِ فنُ  ،ه

ضَ ه إىل مُ ا أضافَ 

ه ربيعةُ ال كما كانت تظنُّ 

َ ، فبَـ اليومَ  عليه  نيَّ

وكلُّ  ،وأذكارٌ  فيه صلواتٌ 

ب، جَ رَ  هرِ شَ  يف فضلِ 

صحيحٌ  حديثٌ  

()٢(.  

 ه، أو صيام شيءٍ 

شھر رجب وما قیل فیھ

ه تعاىل بـَنيَّ أنَّ اللَّ  وأنَّ 

ها ملصاحلِ وتقييضِ ، تعاىل على ِمنَِّته �ا

فيها خُ  لمِ هلم عن الظُّ 

هاريِ منه يف غَ  

يف اجلاهليَِّة، ه مونَ 

هه واحرتامِ يف تعظيمِ 

ا أضافَ فإمنَّ (: ادى وشعبان

ال كما كانت تظنُّ  ،ادى وشعبان

اليومَ  ال، وهو رمضانُ 

فيه صلواتٌ  يَ 

يف فضلِ  دْ رِ مل يَ 

 فيه صوصةٍ خمَ 

)احلافظ ويُّ رَ أبو إمساعيل اهلَ 

ه، أو صيام شيءٍ يامِ صِ 

وأنَّ ، ا هرً شَ  رَ 

تعاىل على ِمنَِّته �ا

هلم عن الظُّ  هذا �يٌ 

 دَّ فيها أشَ  لمِ 

مونَ كانوا يعظِّ فقد  

يف تعظيمِ  ا كانت تزيدُ 

ادى وشعبانورجب مضر الذي بني مجُ 

ادى وشعبانالذي بني مجُ 

ال، وهو رمضانُ وَّ وشَ  

.  

  .الحِ 

يَ وِ ، وقد رُ هورِ 

مل يَ : (ر رمحه اهللا

خمَ  ليلةٍ  ، وال يف قيامِ 

رَ أبو إمساعيل اهلَ 

صِ  لِ ب، أو فضْ 

٢٣(. 

٢ 

رَ  عشَ يعود إىل االثَين 

تعاىل على ِمنَِّته �ا هُ ر اللَّ 

هذا �يٌ  وأنَّ ، مرُ احلُ 

لمِ الظُّ  ونِ وكَ ، 

فقد  . مظَّ عَ يُـ : 

  :وباألَصمِّ 

ا كانت تزيدُ أ�َّ  ،

ورجب مضر الذي بني مجُ 

الذي بني مجُ 

 الذي بني شعبانَ 

.)١( )بيعةَ رَ  ال رجبُ 

الحِ السِّ  فيه قعقعةُ 

هورِ ه من الشُّ ه عن غريِ 

ر رمحه اهللاجَ حَ  ابنُ  ظُ 

ٌ عَ مُ  ، وال يف قيامِ نيَّ

أبو إمساعيل اهلَ  بذلك اإلمامُ 

ب، أو فضْ جَ رَ  ضلِ 

٢٣: ص(ال بن حجر 

يعود إىل االثَين  مريَ 

ر اللَّ شكَ ويُ ، هتِ بطاعَ 

 . كم فيها

احلُ  إىل األربعةِ 

، هارميِ حتَ  لزيادةِ 

: ب، أيجَّ رَ ه كان يُـ 

وباألَصمِّ  رَ ضَ 

،رَ ضَ مُ  ه إىل قبيلةِ 

ورجب مضر الذي بني مجُ 

الذي بني مجُ  هرُ ه الشَّ نَّ إ 

الذي بني شعبانَ  هرُ م هو الشَّ 

ال رجبُ  ،رَ ضَ 

فيه قعقعةُ  عُ سمَ ه ما كان تُ 

  

ه من الشُّ ه عن غريِ صُّ ختُ 

ظُ احلافِ ه، قال 

مُ  - منه يءٍ شَ 

بذلك اإلمامُ  زمِ ة، وقد سبقين إىل اجلَ 

ضلِ يف فَ  الواردةُ 
                                         

.( 

ال بن حجر )) تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب

مريَ الضَّ  أنَّ  ملُ 

بطاعَ  رَ عمَ وأن تُ 

كم فيهاسِ أنفُ  مِ 

إىل األربعةِ  يعودُ  مريَ الضَّ 

لزيادةِ  ؛قتٍ وَ  لَّ كُ   

  :ب

رَ ه كان يُـ ألنَّ  

  .فيه 

ضَ مُ  بِ جَ ه برَ تِ 

ه إىل قبيلةِ تِ سبَ نِ  بَ 

ورجب مضر الذي بني مجُ : هولِ يف قَ  كثريٍ 

 :م يف رجب

 
ُ
م هو الشَّ رَّ حَ امل

ضَ مُ  بُ جَ ه رَ أنَّ 

ه ما كان تُ ألنَّ : 

  ؟ب بعبادةٍ جَ 

صُّ ختُ  يف رجب عبادةٌ 

ه، قال كما سيأيت توضيحُ 

شَ  ه، وال يف صيامِ 

ة، وقد سبقين إىل اجلَ 

الواردةُ  ا األحاديثُ 
                                        

).٤/١٤٨)) (تفسري ابن كثري

تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب

ملُ حيتَ ( :}أَنـُْفَسُكمْ 

وأن تُ ، بادِ للعِ  مقاديرَ 

مِ لْ ن ظُ روا مِ حذَ 

الضَّ  أنَّ  ملُ وحيتَ 

كُ   لمِ عن الظُّ  هيِ 

بتسميته برجَ 

 ؛بجَ رَ بِ  يَ ُمسِّ 

 تالَ القِ  ونَ لُّ يستحِ 

تِ يَ سمِ تَ  بُ سبَ 

بَ سبَ  نَّ إ :قيل

   .لذلك

كثريٍ   وقال ابنُ 

م يف رجبوهلِ قَ  ةَ صحَّ  

  رجبَ  ن أنَّ 
ُ
حَ امل

أنَّ  الموالسَّ  الصالةُ 

: مَّ األصَ ي وُمسِّ 

جَ رَ  صَّ هل خُ 

يف رجب عبادةٌ  دْ رِ مل يَ 

كما سيأيت توضيحُ   حُّ تصِ 

ه، وال يف صيامِ يامِ وال يف صِ 

ة، وقد سبقين إىل اجلَ جَّ للحُ  حُ 

ا األحاديثُ وأمَّ : (وقال
                                                           

تفسري ابن كثري((

تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب((

 

أَنـُْفَسُكمْ 

مقاديرَ 

حذَ تَ فلْ 

وحيتَ 

هيِ النَّ 

تسميته برجَ 

ُمسِّ 

يستحِ 

سبَ  

قيل

لذلك

وقال ابنُ 

َ يُ لِ   بنيِّ

ن أنَّ مِ 

الصالةُ 

وُمسِّ 

هل خُ 

مل يَ 

تصِ  ال

وال يف صِ 

حُ يصلُ 

وقال
                   

)١( ))

)٢( ))



 شھر رجب وما قیل فیھ

، ومن هذه 

، اإلنكارِ 

ال  بُّ 

ا منهم 

 عن النيبِّ 

فيه  

فيه، بل 

ه، يف رجب وغريِ 

شھر رجب وما قیل فیھ

، ومن هذه هرِ قة �ذا الشَّ 

اإلنكارِ  أشدَّ  رةٌ 
٢(.  

بُّ حَ فال تستَ 

ا منهم وذلك استنادً 

عن النيبِّ  يءٌ ه شَ 

 دْ رِ فلم يَ  ،أو االعتكافِ 
(.  

فيه، بل  عٍ وُّ طُ تَ  ه ال صيامَ 

يف رجب وغريِ 

شھر رجب وما قیل فیھ

قة �ذا الشَّ لِّ ع املتعَ 

رةٌ نكَ مُ  ،قبيحة

٢()ها على فاعلها

فال تستَ  ،ثةٌ دَ بل هي حمُ 

وذلك استنادً  ؛أو اعتكافٍ 

ه شَ ب خبصوصِ 

أو االعتكافِ  

 
ُ
)٥()نيمسلِ امل

ه ال صيامَ ، ال يعين أنَّ 

يف رجب وغريِ  ةٌ فهي عامَّ  

  

ع املتعَ دَ البِ  عضُ 

قبيحة هي بدعةٌ : (

ها على فاعلهاعنها، وإنكارُ 

بل هي حمُ  ،هلا فال أصلَ 

أو اعتكافٍ  ه بصومٍ 

ب خبصوصِ جَ رَ  ومِ صَ  يف فضلِ 

 ومِ ا بالصَّ ب وشعبان مجيعً 

  ةِ وال أئمَّ  ،ه
ُ
امل

، ال يعين أنَّ يءٌ 

 ،ا وردت فيه النصوصُ 

٣٣(. 

٣ 

   .)١()ضعيفة، وموضوعة

عضُ بَ  ةِ اإلسالميَّ 

: (، قال النووي رمحه اهللا

عنها، وإنكارُ  ها واإلعراضُ 

فال أصلَ  غائبِ 

  أو اعتكاف

ه بصومٍ ب ختصيصُ 

.  

يف فضلِ  حَّ فلم يصِ 
٤(.  

ب وشعبان مجيعً 

هوال عن أصحابِ 

يءٌ ه شَ ب خبصوصِ 

ا وردت فيه النصوصُ 

٣٣: ص(ال بن حجر 

ضعيفة، وموضوعة

:  

اإلسالميَّ  ن البالدِ مِ  ويف كثريٍ 

، قال النووي رمحه اهللا

 ُ ها واإلعراضُ ركُ تَ  ، فيتعنيَّ

غائبِ ا صالة الرَّ 

أو اعتكاف تخصيص رجب بصيامٍ 

ب ختصيصُ جَ رَ  هرِ يف شَ 

.واملوضوعةِ  الضعيفةِ 

فلم يصِ  يامُ ا الصِّ 

٤()هوال عن أصحابِ 

ب وشعبان مجيعً جَ رَ  ا ختصيصُ 

وال عن أصحابِ  ،يءٌ م شَ 

ب خبصوصِ جَ رَ  يامِ صِ 

ا وردت فيه النصوصُ ممَّ  هورِ كغريه من الشُّ 

                                         

ال بن حجر )) تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب

٦٣.( 

.( 

١١٨.(  

.( 

ضعيفة، وموضوعة: نيسمَ فهي على قِ 

:بدعية في رجب

ويف كثريٍ  اسِ 

  غائبالرَّ 

، قال النووي رمحه اهللارةٌ نكَ مُ  ةٌ يَّ عِ دْ 

ُ راتٍ نكَ  ، فيتعنيَّ

ا صالة الرَّ وأمَّ : (وقال ابن تيمية

()٣(.  

تخصيص رجب بصيامٍ 

يف شَ  اسِ النَّ  عه بعضُ 

الضعيفةِ  األحاديثِ 

ا الصِّ وأمَّ : (رجب

وال عن أصحابِ  ،صلى اهللا عليه وسلم

ا ختصيصُ أمَّ : (وقال ابن تيمية

م شَ ى اهللا عليه وسلَّ 

يامِ صِ  يف فضلِ  

كغريه من الشُّ   يامِ 

                                        

تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب

٦٣: ص)) (فتاوى اإلمام النووي

).٢٣/١٣٢)) (جمموع الفتاوى

١١٨: ص)) (لطائف املعارف

).٢٥/٢٩٠)) (جمموع الفتاوى

فهي على قِ  ؛صرحيةً 

بدعية في رجب أعمالٌ 

اسِ انتشر بني النَّ 

  :ع

الرَّ  صالةُ : أوًال 

دْ بِ  وهي صالةٌ 

نكَ على مُ  لةٌ مِ 

وقال ابن تيمية

)رادىمجاعة وال فُ 

تخصيص رجب بصيامٍ : ثانًيا

عه بعضُ دَ ا ابتَ ممَّ 

األحاديثِ  إىل بعضِ 

رجب قال ابنُ 

صلى اهللا عليه وسلم

وقال ابن تيمية

ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  عن النيبِّ 

  :تنبيهٌ 

 دْ رِ ه مل يَ كونُ 

يامِ فيه بالصِّ  عُ 

                                                           

تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب((

فتاوى اإلمام النووي((

جمموع الفتاوى((

لطائف املعارف((

جمموع الفتاوى((

 

صرحيةً 

أعمالٌ 

انتشر بني النَّ 

عدَ البِ 

أوًال 

وهي صالةٌ 

مِ مشتَ 

وقال ابن تيمية

مجاعة وال فُ 

ثانًيا

ممَّ 

إىل بعضِ 

قال ابنُ 

صلى اهللا عليه وسلم

وقال ابن تيمية

عن النيبِّ 

تنبيهٌ 

كونُ 

عُ وَّ تطَ يُ 

                   

)١( ))

)٢( ))

)٣( ))

)٤( ))

)٥( ))



 شھر رجب وما قیل فیھ

ن نَ كالسُّ 

إىل  

 البالدِ 

يف تلك 

، بٍ 

ها، ينِ 

 ختصيصُ 

ها مِ ن دَ 

به  رَ 

 )٣(عَ رَ 

شھر رجب وما قیل فیھ

كالسُّ   ومِ ى اهللا عليه وسلم بالصَّ 

 احلرامِ  دِ  من املسجِ 

البالدِ  ها، وقد انتشر يف بعضِ 

يف تلك  اإلسراءِ  

بٍ كان يف رجَ   اإلسراءَ 

ينِ وال على عَ  

ختصيصُ  منيَ سلِ 

ن دَ مِ  بُّ صَ فيُ 

رَ ن ظفَ ئِ لَ  رَ نذَ 

عَ رَ ال فَـ : ((اهللا عنه

شھر رجب وما قیل فیھ

ى اهللا عليه وسلم بالصَّ 

  .هورِ على سائر الشُّ 

 من املسجِ به ليًال 

ها، وقد انتشر يف بعضِ 

 ليلةِ  كونُ   حُّ 

اإلسراءَ  أنَّ  اصِ 

 ،هارِ شْ ها وال على عَ 

سلِ للمُ  عَ ِر به، وال شُ 

فيُ  ،بجَ ن رَ 

نذَ  ،أمرًا بَ هم إذا طلَ 

اهللا عنه يَ ضِ عن أيب هريرة رَ 

ى اهللا عليه وسلم بالصَّ صلَّ  

على سائر الشُّ 

به ليًال  اإلسراءُ : 

ها، وقد انتشر يف بعضِ فما فوقَ  

حُّ ب، وال يصِ 

اصِ صَّ القُ  بعضُ 

ها وال على عَ رِ هْ ال على شَ 

به، وال شُ  عُ قطَ ليس فيها ما يُ 

ن رَ ل مِ وَ األُ  شرِ 

هم إذا طلَ ة، وكان بعضُ 

عن أيب هريرة رَ 

  كانوا يف اجلاهليَّة يذحبونُه ِلَطواغيِتهم

٤ 

  :إذا كان على ثالثة أوجه

  .عامٍ  يف كلِّ 

 سولُ ه الرَّ صَّ 

على سائر الشُّ  وابٍ ثَ  ضلِ بفَ 

  عراج

: مى اهللا عليه وسلَّ 

 بعِ السَّ  واتِ م

ب، وال يصِ جَ والعشرين من رَ 

بعضُ  رَ كَ وذَ : (ناقال عن ابن دحية

ال على شَ  ،معلومٌ 

قطَ ليس فيها ما يُ 

  .)٢()هوال غريِ 

  )ةبيَّ الرجَ (أو 

شرِ يف العَ  لألصنامِ 

ة، وكان بعضُ أهل اجلاهليَّ 

عن أيب هريرة رَ  كما ورد يف احلديثِ 

٢٣(. 

كانوا يف اجلاهليَّة يذحبونُه ِلَطواغيِتهم

إذا كان على ثالثة أوجه

يف كلِّ  ومِ ه املسلمون بالصَّ 

صَّ خَ  تةٌ ثابِ  ةٌ نَّ ه سُ 

بفَ  فيه خمصوصٌ 

عراجبيوم اإلسراء والمِ 

ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  النيبِّ 

مبه إىل السَّ  

والعشرين من رَ  عِ ابِ السَّ 

ناقال عن ابن دحية

معلومٌ  ليلٌ دَ  مْ 

ليس فيها ما يُ  ،فةلِ تَ خمُ  

وال غريِ  بقيامٍ  اإلسراءِ 

أو ) تيرةالعَ (

لألصنامِ  حُ ذبَ كانت تُ 

أهل اجلاهليَّ  ها، وهي من أفعالِ 

  .كذا وكذا

كما ورد يف احلديثِ   ،تريةَ 

                                         

٢٣: ص)) (تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب

٥٨.( 

كانوا يف اجلاهليَّة يذحبونُه ِلَطواغيِتهم

إذا كان على ثالثة أوجه ،هومُ صَ 

ه املسلمون بالصَّ 

ه سُ ومَ صَ  أنَّ 

فيه خمصوصٌ  ومَ الصَّ  أنَّ 

بيوم اإلسراء والمِ  االحتفالُ 

النيبِّ  زاتِ عجِ 

 روجُ األقصى، مث العُ 

السَّ  كراها يف ليلةِ 

ناقال عن ابن دحية حجر

  .)١()بٌ 

مْ ومل يقُ : (ةوقال ابن تيميَّ 

 عةٌ يف ذلك منقطِ 

اإلسراءِ  ا ليلةُ أ�َّ 

(في رجب  

كانت تُ   هي ذبيحةٌ 

ها، وهي من أفعالِ 

كذا وكذا  ه يف رجبٍ 

تريةَ العَ  وقد أبطل اإلسالمُ 

  

                                        

تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب

١/٥٨(البن القيم 

كانوا يف اجلاهليَّة يذحبونُه ِلَطواغيِتهمأوُل النَّتاِج من إبِِلهم،  

٥٤٧٣( 

صَ  عُ نَ ا الذي ميُ 

ه املسلمون بالصَّ إذا خصَّ  - ١

أنَّ  اعتقادُ  - ٢

  .اتبة

أنَّ  اعتقادُ  - ٣

االحتفالُ  :ثالثًا

عجِ مُ  مِ من أعظَ 

األقصى، مث العُ  دِ املسجِ 

كراها يف ليلةِ بذِ  االحتفالُ 

حجر ، قال ابنُ 

بٌ ذِ وذلك كَ : 

وقال ابن تيميَّ 

يف ذلك منقطِ  قولُ بل النُّ 

أ�َّ  نُّ ظَ اليت يُ  

 بحُ الذَّ : رابًعا

هي ذبيحةٌ : تريةُ العَ 

ها، وهي من أفعالِ على رأسِ 

ه يف رجبٍ مِ نَ ن غَ مِ  نَّ 

وقد أبطل اإلسالمُ 

   .)٤())ريةَ تِ وال عَ 

                                                           

تبيني العجب مبا ورد يف شهر رجب((

البن القيم )) زاد املعاد((

أوُل النَّتاِج من إبِِلهم،  : الَفرَع

٥٤٧٣(رواه البخاري 

 

ا الذي ميُ وإمنَّ 

١

٢

اتبةالرَّ 

٣

ثالثًا

من أعظَ 

املسجِ 

االحتفالُ 

، قال ابنُ الليلةِ 

: قال

وقال ابن تيميَّ 

بل النُّ 

 يلةِ اللَّ 

رابًعا

العَ 

على رأسِ 

نَّ ليذحبَ 

وقد أبطل اإلسالمُ 

وال عَ 

                   

)١( ))

)٢( ))

الَفرَع) ٣(

رواه البخاري ) ٤(



 شھر رجب وما قیل فیھ

 صومُ 

 ،هااحللوى وحنوِ 

 فيه مزيدَ 

 ننيقالت أم املؤمِ 

  

 االعتمارِ 

 يءٌ شَ 

 عِ ابِ يف السَّ 

شھر رجب وما قیل فیھ

صومُ هم يَ كان أحدُ 

احللوى وحنوِ  

()٢(.  

  .هورِ 

فيه مزيدَ  مرةِ ا منهم أنَّ للعُ 

قالت أم املؤمِ 

  . )٣())طُّ قَ  

االعتمارِ  هم كثرةَ 

شَ  حَّ ومل يصِ  

يف السَّ  ثَ عِ ه بُ 

شھر رجب وما قیل فیھ

كان أحدُ   ،ةِ يف اجلاهليَّ 

 كأكلِ   ،اا وعيدً 

)ايدً ب عِ جَ رَ  

هورِ ن الشُّ ه مِ يف غريِ 

ا منهم أنَّ للعُ وذلك اعتقادً 

قالت أم املؤمِ  .يف رجب

 بٍ يف رجَ  رَ ما اعتمَ 

هم كثرةَ اعتيادُ  - اتشريفً 

 ،ظيمةٌ عَ  ثُ 

ه بُ وأنَّ  ،منه ليلةٍ 

  )٥()من ذلك

  )٥٦ص (

يف اجلاهليَّ  تريةُ ا كانت العَ 

ا وعيدً وِمسً ه مَ اختاذُ 

 ذَ خَ تَّ أن يُـ  هُ ه كان يكرَ 

ه مِ يف غريِ  بحِ ، وهو كالذَّ 

وذلك اعتقادً 

يف رجب رْ مِ م مل يعتَ 

ما اعتمَ : ((م

تشريفً  زادها اهللاُ 

  هل هناك حوادث حدثت في هذا الشهر؟

ثُ حوادِ ت ثَ حدَ 

ليلةٍ  لِ يف أوَّ  

من ذلك يءٌ شَ  حُّ 

 

( )) مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم وابن الصالح

٥ 

ا كانت العَ إمنَّ  ،

اختاذُ : يف رجب

ه كان يكرَ اهللا عنهما أنَّ 

، وهو كالذَّ يف رجب ليس مبمنوعٍ 

وذلك اعتقادً  ؛بجَ يف رَ  

م مل يعتَ ى اهللا عليه وسلَّ 

مى اهللا عليه وسلَّ 

زادها اهللاُ  -ةَ مكَّ  ين عن أهلِ 

  

هل هناك حوادث حدثت في هذا الشهر؟

حدَ ب جَ رَ  هرِ ه يف شَ 

 دَ لِ ى اهللا عليه وسلم وُ 

حُّ وال يصِ  ،والعشرينَ 


 

 

مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم وابن الصالح

،تريةٌ عَ  ليس يف اإلسالمِ 

يف رجب بحَ الذَّ  هُ 

اهللا عنهما أنَّ  يَ 

يف رجب ليس مبمنوعٍ 

  في رجب

 مرةَ العُ  يَ أن يؤدِّ 

ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  له، والنيبُّ 

ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  عن النيبِّ 

ين عن أهلِ غَ 

  .)٤()له أصًال 

هل هناك حوادث حدثت في هذا الشهر؟

ه يف شَ أنَّ  يَ وِ 

ى اهللا عليه وسلم وُ لَّ صَ 

والعشرينَ  يف اخلامسِ 


                                         

 ).١١٨: ص(البن رجب 

 ).١١٨: ص(البن رجب 

مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم وابن الصالح

 ).١٢١(البن رجب 

ليس يف اإلسالمِ : (
)١(.  

هُ شبِ ويُ : (وقال ابن رجب

يَ ضِ رَ  اسٍ عن ابن عبَّ 

يف رجب ليس مبمنوعٍ  بحِ الذَّ 

في رجب العمرةُ 

أن يؤدِّ  صُ رِ حيَ  

له، والنيبُّ  ، وهذا ال أصلَ 

عن النيبِّ  ،اهللا عنها

غَ ا بلَ وممَّ : (ارقال ابن العطَّ 

له أصًال  مُ ا ال أعلَ ، وهذا ممَّ 

هل هناك حوادث حدثت في هذا الشهر؟

يَ وِ وقد رُ : (رجب

صَ  النيبَّ  أنَّ  

يف اخلامسِ : وقيل

                                        

البن رجب )) لطائف املعارف

البن رجب )) لطائف املعارف

١٧٧٥( 

مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم وابن الصالح

البن رجب )) لطائف املعارف

: (قال احلسن

()فيه عِرتُ ب ويَ 

وقال ابن رجب

عن ابن عبَّ  يَ وِ وقد رُ 

الذَّ  قُ طلَ مُ  لكنْ 

العمرةُ : خامًسا

 اسِ النَّ  بعضُ 

، وهذا ال أصلَ 

اهللا عنها يَ ضِ رَ  عائشةُ 

قال ابن العطَّ 

، وهذا ممَّ يف رجبٍ 

هل هناك حوادث حدثت في هذا الشهر؟: سادًسا

رجب قال ابنُ 

 يَ وِ ، فرُ من ذلك

وقيل ،منه والعشرينَ 

                                                           

لطائف املعارف((

لطائف املعارف((

١٧٧٥(رواه البخاري 

مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم وابن الصالح) ((

لطائف املعارف((

 

قال احلسن

ب ويَ رجَ 

وقال ابن رجب

وقد رُ 

لكنْ 

خامًسا

بعضُ 

، وهذا ال أصلَ أجرٍ 

عائشةُ 

قال ابن العطَّ 

يف رجبٍ 

سادًسا

قال ابنُ 

من ذلك

والعشرينَ 

                   

)١( ))

)٢( ))

رواه البخاري  )٣(

)٤)) (

)٥( ))


