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مقدمة املصنِّف (( عفا هللا عنه ))
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أ ْن ال إله إال هللاُ وحده ال شريك له،

وأشهد َّ
بعد:
حممدا عبده ورسولهَّ ،أما ُ
أن ً

تكرمة هللا
فإن هللا وهب هذه األمة نفحات رابنية ،وعطاايت إهلية؛ ُ
هلذه األمة ،ومن هذه العطااي :األشهر احلرم وما فيها من أايم مباركات
طيبات.

اب َِّّ
ور ِّعند َِّّ
قال تعاىل :إِّ َّن ِّ
اَّلل اثْنا عشر ش ْهرا ِِّف كِّت ِّ
ُّه ِّ
اَّلل
الش
َّة
د
ع
ُ
ً
ات و ْاألرض ِّمْن ها أرب عةٌ حرم َٰذلِّك ِّ
السماو ِّ
ين الْقيِّ ُم فَل
الد
ي ْوم خلق َّ
ْ ُ ٌُ
ْ
ُ
تظْلِّ ُموا فِّ ِّيه َّن أن ُفس ُك ْم وقاتِّلُوا الْ ُم ْش ِّركِّني كافَّةً كما يُقاتِّلُون ُك ْم كافَّةً
[التوبة]36 :
و ْاعل ُموا أ َّن ا ََّّلل مع الْ ُمت َِّّقني
وقد وردت األشهر احلُرم ِف اآلية ُُمملة مبهمة ومل ُُتدَّد أمساؤها ،وجاء
السنة ِّذكر أمسائها ،وهي:
ِف ُّ
(( احملرم ،رجب ،ذو القعدة ،ذو احلجة )) كذا ورد ِف احلديث:
ِّ
استدار
َّب
ع ْن أِِّب ب ْكرة
 ،ع ِّن النِّ ِّ
أنَّهُ قال (( :إِّ َّن َّ
الزمان قد ْ
السمو ِّ
السنةُ اثْنا عشر ش ْهًراِّ ،مْن ها
ات و ْاأل ْرضَّ :
كهْي ئتِّ ِّه ي ْوم خلق هللاُ َّ
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ب
أ ْرب عةٌ ُح ُرٌم ،ثَلثةٌ ُمت والي ٌ
ات :ذُو الْق ْعدة ،وذُو ا ْحل َّجة ،والْ ُمحَّرُم ،ورج ٌ
ش ْهُر ُمضر الَّ ِّذي ب ْني ُُجادى وش ْعبان )) ).(1

وهذا الشهر احلرام _ شهر رجب _ يتعلق به الكثري من األحكام ،ومن

أهم هذه األحكام ( :الصيام ِف شهر رجب ).
وهذا مبحث خمتصر ِف ُحكم هذه املسألة ،حاولت ُتريرها ابختصار ِف
هذه الورقات على وفْق ضعف بضاعيت وقلة حيليت ،وقد مسيتُها:
(( ح ْكم ِّ
الصيَ ِّام ِِّف َش ْه ِّر َر َجب )).
ُ ُ

ك خطأٌ فمين ومن الشيطان ،وهللا
اب فمن هللا ،وإن ي ُ
(( فإن ُ
يك صو ٌ

ورسوله بريئان )) ) ،(2ورحم هللا من بصرن بعيب؛ إذ (( املؤمن مرآة

املؤمن )) ) ،(3و(( الدين النصيحة )) ).(4
هذا ،وأسأل هللا أن يوفقين ملراده القومي ،وأسأله

أ ْن جيعل هذه

خالصة لوجهه الكرمي ،وأن ينفعين
الورقات ً

هبا واملسلمني؛ إنه جواد كرمي ،وهو ابإلجابة كفيل ،وهو على كل شيء

( )1ــ رواه البخاري ( ،)3197ومسمل (.)1679
 :رواه أبو داود ( ،)2116وورد حنوه عن ِّ
الص ِّديق.
( )2ــ حصيح :وهو من الكم ابن مسعود
( )3ــ حسن :رواه البخاري يف (الدب املفرد) (.)238
( )4ــ رواه مسمل ( ،)55وأبو داود ( ،)4944وغريهام.
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قدير ،وهو ح ْسبُنا ونِّعم الوكيل.

وصل اللهم وسلِّم ِّ
ِّ
وابرك على حممد

 ،وعلى آله وصحبه أُجعني.

وكتبه :أبو عبد للا السكندري املصري
( حممد أنور حممد مرسال ).
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(( حكم الصيام ِف شهر رجب )):
ما حكم الصيام ِف شهر رجب؟
اعلم أن هذه املسألة فرع على أصل ،هو:
(( ما حكم الصيام ِف األشهر احلرم؟ وهل هو مستحب أو ال؟ ))
وسنذكر هذه املسألة على العموم _ِف األشهر احلرم_ وعلى اخلصوص
_ِف شهر رجب_ ِف مسألة واحدة إن شاء هللا.
اعلم _رمحنا للا وإايك_ أن العلماء اختلفوا ِف هذه املسألة على
ثالثة أقوال ،وإليك تفصيل مذاهب العلماء ِف هذه املسألة:

8
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(( القول األول )):
يستحب الصيام ِف األشهر احلرم ،ويدخل ِف ذلك شهر رجب،
وهذا قول اجلمهور.
فالس ن ة كلها عندهم حمل للنفل سوى أايم
فبِّ ِّه قال احلنفية ِف اجلملة ( َّ
مكروهة عندهم ) ) ،(1واملالكية ) ،(2والشافعية ) ،(3وبعض احلنابلة
( ابن اجلوزى ) وغريه ).(4
( )1ــ حتفة الفقهاء ،عالء ادلين السمرقندي ( )342\1طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان،
بدائع الصنائع ،الكسان ( )584\2طـ (دار احلديث) القاهرة ،رد احملتار ،ابن عابدين ()335\3
طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان.
( )2ــ مواهب اجلليل ،احلطاب ( )319\3طــ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان،
القوانني الفقهية ،ابن جزي (صـ )94طـ (دار احلديث) القاهرة.
( )3ــ احلاوى الكبري ،املاوردي ( )474\3طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان ،روضة الطالبني،
النووي ( )254\2طـ (دار عامل الكتب) ،اجملموع بشح املهذب ،النووي ()438/6
طـ (دار احياء الرتاث العريب) ت :املطيعي ،هناية احملتاج اىل رشح املهناج ،الرمل ()243/3
طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان ،وحاش ية الشقاوى عىل حتفة الطالب (،)318\2
طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان ،حاش ية الشوان عىل حتفة احملتاج ( )508/3طـ (دار الفكر)
بريوت ـ لبنان ،مغىن احملتاج ( )201\2طـ (املكتبة التوفيقية) القاهرة.
وعند الشافعية :أفضل الشهر احلرم للصوم( :احملرم ،مث رجب _خرو ًجا من خالف َمن فَضهل عىل
الشهر احلرم ،مث ابقهيا ،مث يأيت بعد الشهر احلرم شعبان).
( )4ــ النصاف يف معرفة الراحج من اخلالف ،املرداوي ( )547\1طـ (بيت الفاكر ادلولية).
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واستدلوا على ذلك أبدلة:
(( الدليل األول )):
أن النب

ُسئِّل:

عن أِب هريرة
ي ِّ
الصي ِّام أفْض ُل ب ْعد ش ْه ِّر رمضان؟
ي َّ
الصَل ِّة أفْض ُل ب ْعد امل ْكتُوب ِّة؟ وأ ُّ
أ ُّ
الصَلةُ ِف جو ِّ
صَل ِّ
الصَل ِّة امل ْكتُوب ِّ
ف اللَّْي ِّل،
ة
د
ع
ب
ة
َّ
َّ
فقال (( :أفْض ُل ال َّ
ْ
ْ
الصي ِّام ب عد شه ِّر رمضان ِّصيام شه ِّر ِّ
وأفْضل ِّ
هللا املحَّرِّم )) ).(1
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
وجه االستدالل:
إذا كان الصيام ِف شهر هللا احملرم يستحب ،فيُقاس عليه غريه من

األشهر احلرم؛ لَلشرتاك معه ِف احلرمة.
(( الدليل الثاين )):
عن ُُِّميبة الباهلية عن أبيها أو عمها:

ِّ
أنه أتى رسول هللا  ،مث انطلق ،فأاته بعد سنة وقد ت غ َّري ْ
ت حالُهُ
وهي ئ ته ،فقال :اي رسول ِّ
هللا ،أما ت ْع ِّرفُِّين؟ قال (( :ومن أنت؟ ))
ْ ُُ
قال :أان ِّ
الباهلِّ ُّي الذي ِّجْئ تُك عام األ َّوِّل ،قال:
(( فما غ َّريك وقد كنت حسن ِّ
اهليئة ))
( )1ــ رواه مسمل (.)1163
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طعاما من ُذ فارقْ تُك إال بِّلْيل ،فقال
قال :ما أك ْل ُ
ت ً

:

الص ِّْْب ،وي ْوًما من ِّ
كل
ص ْم ش ْهر َّ
(( ع َّذبْت نفسك ! )) مث قالُ (( :

صم ي وم ْ ِّ
ني )) قالِّ :زْدِّن،
ش ْهر )) قالِّ :زْدِّن ؛ فإن ِب قُ َّوًة ،قالْ ْ ُ (( :

ص ْم ثَلثة أايم )) قالِّ :زْدِّن ،قال:
قالُ (( :
)) صم ِّمن احلرِّم واتْ رْك ،صم ِّ
اترْك ))
و
م
ر
احل
من
م
ص
ك،
ر
ات
و
م
ر
احل
ن
م
ْ
ُُ ُ ُ ْ
ُُ ُ ُ ْ
ُْ
ُُ ُ
وقال أبصابعِّ ِّه الثَلثِّة ،فض َّمها ،مث أ ْرسلها ).(1
وجه االستدالل:

أن النب

أمره أن يصوم ِف األشهر احلرم ،وأدىن داللة هذا األمر

االستحباب.
ُ

فإن قيل :وملاذا أمره ابلصوم والرتك؟

اجلواب :إمنا أمره ابلرتك؛ ألنه يشق عليه الصوم ،وأما من ال يشق عليه
الصوم :فصوم ُجيعها فضيلة ).(2
(( الدليل الثالث )):
العمومات اليت وردت ِف فضل الصوم وهي كثية ،ومنها:
( )1ــ ضعيف :رواه أبو داود (.)2428
( )2ــ اجملموع بشح املهذب ،النووي ( 438/6ــ  )439طـ (دار احياء الرتاث العريب) ت :املطيعي.
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قال :قال رسول هللا

:

ابن آدم له إَّال ِّ
مل ِّ
كل ع ِّ
الصيامُ :هو يل ،وأان
(( قال َّ
اَّللُ عز وجلُّ :
ُ
ِّ ِّ
يام ُجنَّةٌ )) ).(1
أجزي بِّه ،الص ُ
قال:
ب ـ عن أِب سعيد اخلدري
بيل َِّّ
يقول (( :من صام ي ْوًما ِف س ِّ
مسعت النب
اَّلل ب عَّد َّ
وجههُ
اَّللُ ْ
ع ِّن الن ِّ
َّار سْبعِّني خ ِّري ًفا )) ).(2
ج ـ عن ابن مسعود

قال:

 (( :اي م ْعشر الشَّب ِّ
استطاع ِّمْن ُك ُم الباءة
قال رسول هللا
اب ،م ِّن ْ
ض لِّْلبص ِّر ،وأ ْحص ُن لِّْلف ْرِّج ،ومن ملْ ي ْست ِّط ْع فعليه
ف ْلي ت زَّو ْج؛ فإنَّه أغ ُّ
لص ْوِّم؛ فإنَّه له ِّوجاءٌ )) ).(3
اب َّ
قال :قلت( :اي رسول ِّ
هللاُ ،دلَّين على
د ـ عن أِب أمامة الباهلي
ُ
ِّ
ابلصوم؛ فإنه ال ِّع ْدل له )) ).(4
عمل) ،قال (( :عليك
( )1ــ رواه البخاري ( ،)5927ومسمل ( )1151واللفظ هل.
( )2ــ رواه أمحد ( ،)7990والبخاري ( ،)2840والرتمذي ( ،)1622والنسائ (،)2244
وابن ماجه (.)1718
( )3ــ رواه البخاري ( ،)5065ومسمل ( )1400واللفظ هل.
( )4ــ اس ناده ضعيف :رواه أمحد ( ،)22149والنسائ ( ،)2220وابن خزمية ( )1893وهذا لفظه.
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(( الدليل الرابع )):
( أدلة خاصة ِف هذا الباب على استحباب صيام رجب ):
 ،قال :قُ ْلت :اي رسول َِّّ
وم
ص
ت
ك
ر
أ
مل
،
اَّلل
ع ْن أُسامة بْ ِّن زيْد
ُ
ْ
ُُ
ُ
ِّ
ور ما تص ِّ
الش ُه ِّ
َّاس
ش ْهًرا ِّمن ُّ
ُُ
وم م ْن ش ْعبان ،قال (( :ذلك ش ْهٌر ي ْغ ُف ُل الن ُ
ال إِّىل ر ِّ
ب الْعال ِّمني،
عْنهُ ب ْني رجب ورمضان ،وُهو ش ْهٌر تُ ْرف ُع فِّ ِّيه ْاأل ْعم ُ
فأ ِّ
ب أ ْن يُْرفع عملِّي وأان صائِّ ٌم )) ).(1
ُح ُّ
وجه االستدالل:

أن النب

ذكر أن الناس ينشغلون عن شعبان؛ ألنه بني رجب

ورمضان ،وهي إشارة إىل أن الناس ينشغلون ابلصيام والعبادة ِف رجب
ورمضان عن شعبان ،وهذا يتضمن إقر ًارا على الصيام ِف شهر رجب
واستحبابه.
(( الدليل اخلامس )):
ي ْرفعهُ:
ع ْن أنس
اضا ِّم ْن اللَّ ِّ
(( َّ
ب ،وأ ْحلى ِّم ْن
إن ِِّف ا ْجلن َِّّة نًْرا يُق ُ
ب ،أش ُّد ب ي ً
ال لهُ :رج ٌ
( )1ــ حسن :رواه النساىئ ( )2357وانظر مس ند أمحد (.)21753
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الْعس ِّل ،من صام ِّمن رجب ي وما سقاه َّ ِّ ِّ
َّه ِّر )) ).(1
اَّللُ م ْن ذلك الن ْ
ُ
ًْ
ْ
ْ

(( الدليل السادس )):
ول َِّّ
 (( :إِّ َّن ش ْهر
اَّلل
ع ْن علِّ ِّي بْ ِّن أِِّب طالِّب
قال :قال ر ُس ُ
رجب ش ْهر ع ِّظيم ،من صام ِّمْنهُ ي وما ُكتِّب لهُ صوم ألْ ِّ
ف سنة ،وم ْن
ُْ
ًْ
ٌ ْ
ٌ
صام ِّمْنهُ ي وم ْ ِّ
ني ُكتِّب لهُ ص ْوُم ألْف ْي سنة ،وم ْن صام ِّمْنهُ ثَلثة أ َّايم ُكتِّب
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ت عْن ُه
لهُ ص ْوُم ثَلثةُ آالف سنة ،وم ْن صام م ْن رجب سْب عة أ َّايم أُ ْغلق ْ
ِّ
ِّ ِّ
اب ا ْجلن َِّّة الثَّمانِّيةُ
أبْواب جهنَّم ،وم ْن صام مْنهُ َثانية أ َّايم فُتح ْ
ت لهُ أبْو ُ
ِّ
ِّ
ف ي ْد ُخ ُل م ْن أيِّها شاء ،وم ْن صام منه مخسة عشرة ي ْوًما بُدل ْ
ت سيِّئاتُهُ
حسنات واندي مناد ِّمن َّ ِّ
ِّ
استأْنِّ ِّ
ف الْعمل ،وم ْن
السماء :ق ْد غُفر لك ف ْ
ُ
اَّللُ عَّز وجل )) ).(2
زاد زادهُ َّ

وهناك مجلة من األحاديث اليت ال تصح ،وال تثبت ِف الباب؛
أعرضنا عن ذكرها.

( )1ــ ضعيف جدً ا :رواه البهيقي ىف الشعب ( ،)3800بل ابطل كام قال المام اذلهيب.
( )2ــ حديث منكر :كام قرره الشواكن ،وم َسلسل ابجملاهيل واملرتوكني.
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(( القول الثاين )):
)(1
احدا
منه
أفطر
فلو
،
كامال ابلصوم
يُكره إفراد شهر رجب ً
يوما و ً
ً

شهرا آخر من السنة زالت الكراهة ).(2
زالت الكراهة ،ولو صام ً
وهذا قول أكثر احلنابلة ،وهو من مفردات املذهب ).(3

وقد وردت الكراهة عن :عمر ،وابن عمر ،وابن عباس ،وأىب بكرة
). (4
واستدلوا على ذلك أبدلة:

( )1ــ املغين ،ابن قدامة ( )118\3طــ (دار الكتب العلمية) ،الفروع ،ابن مفلح ()71\2
طـ (دار الكتاب العريب) ،النصاف يف معرفة الراحج من اخلالف ،املرداوي ()547\1
طـ (بيت الفاكر ادلولية) ،كشاف القناع عىل منت القناع ،الهبويت ()414/2
طـ (دار احياء الرتاث العريب) بريوت ـ لبنان ،رشح منهتى الرادات ،الهبويت ()460/1
طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان.
( )2ــ النصاف يف معرفة الراحج من اخلالف ،املرداوي ( )547\1طـ (بيت الفاكر ادلولية)،
كشاف القناع عىل منت القناع ،الهبويت ( )414/2طـ (دار احياء الرتاث العريب) بريوت ـ لبنان.
( )3ــ النصاف يف معرفة الراحج من اخلالف ،املرداوي ( )547\1طـ (بيت الفاكر ادلولية).
( )4ــ مصنف ابن أيب شيبة ( )154،155/4رمق )9851( ،)9850( ،)9848( :طـ (الفاروق احلديثة)،
املغين ،ابن قدامة ( )119\3طــ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان ،لطائف املعارف فامي ملوامس العام
من الوظائف ،ابن رجب احلنبل (صـ  229ــ  )230طـ (دار ابن كثري) دمشق ـ بريوت.
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(( الدليل األول )):
ع ِّن ابْ ِّن عبَّاس

(( الدليل الثاين )):

َّب
 ،أ َّن النِّ َّ

 (( :نى ع ْن ِّصي ِّام رجب )) ).(1

ف الن ِّ
َّاس ِِّف رجب
ب أ ُك َّ
ت عُمر ي ْ
ع ْن خرشة بْ ِّن ا ْحلُِّر ،قال :رأيْ ُ
ض ِّر ُ
ِّ
ح ََّّت يضعُوها ِِّف ا ْجلِّفا ِّن ،وي ُق ُ
ولُ (( :كلُوا؛ فِّإَّمنا ُهو ش ْهٌر كان يُعظ ُمهُ
أهل ا ْجل ِّ
اهلِّيَّ ِّة )) ).(2
ُْ
وجه االستدالل:

أن عمر

كان يُ ِّلزم الناس ابلفطر ِف رجب حَّت ال خيصوه بشيء،

معن ،وقد أمران النب
ولو كان صيام رجب ً
مندواب ملا كان لن ْهيِّه ً
كامَل ً
ابتباع سنة عمر

.

(( الدليل الثالث )):
عن ع ِّ
اص ِّم بْ ِّن ُحم َّمد ،ع ْن أبِّ ِّيه قال :كان ابْ ُن عُمر:
ْ
(( إِّذا رأى النَّاس وما ي عُدُّون لِّرجب ،ك ِّره ذلِّك )) ).(3
( )1ــ ضعيف :رواه ابن ماجه ( ،)1743وأفته( :داود بن عطاء) متفق عىل ضعفه.
( )2ــ اس ناده حصيح :رواه ابن أىب شيبة (.)9758
( )3ــ اس ناده حصيح :رواه ابن اىب شيبة (.)9851

16

حكم الصيام في شهر رجب

(( الدليل الرابع )):
ع ِّن ابْ ِّن ُجريْج ،ع ْن عطاء ،قال:
(( كان ابْ ُن عبَّ ِّ
يدا )) ).(1
اس ي ْن هى ع ْن ِّصي ِّام رجب ُكلِّ ِّه؛ لِّئ ََّل يُتَّخذ ِّع ً
(( الدليل اخلامس )):
َلل ُج ُد ٌد وكِّيزا ٌن ،فقال:
عن أِب ب ْكرة ،أنَّه دخل على أ ْهلِّ ِّه وعندهم ِّس ٌ
ومه،فقال ((:أجع ْلتُ ْم رجبًا رمضان؟! ))
بن ُ
صُ
(( ما هذا؟ )) فقالُوا :رج ٌ
"فأ ْكفأ ِّ
السَلل ،وكسر ال ِّكيزان ).(3) "(2
(( الدليل السادس )):
ألن فيه إحياءً لشعار اجلاهلية بتعظيمه ).(4

والغلو ِف االحتفاء ابلشهر _فوق ما ورد ِف الشرع_ فيه تشبُّهٌ أبهل
اجلاهلية ِف تعظيمهم إايه ،وما كان ُمعظَّ ًما ِف اجلاهلية فتعظيمه ِف
اإلسَلم مكروه أو حمرم؛ألنه إحياءٌ لشعارها،ال سيما أن بعض الصحابة

( )1ــ اس ناده حصيح :رواه عبد الرزاق (.)7854
( )2ــ الكزيان :مجع كوز ،وهو من الوان.
( )3ــ أورده ابن قدامة يف املغين ( )119/3طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان.
( )4ــ كشاف القناع عىل منت القناع ،الهبويت ( )414/2طـ (دار احياء الرتاث العريب) بريوت ـ لبنان.
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أنكروا ذلك ومل يُعرف هلم خمالف.

(( القول الثالث )):

حترمي إفراد شهر رجب ابلصوم.
وهذا وجه حكاه بعض احلنابلة ).(1
ويُستدل هلم:

ويُستدل هلم أبدلة َمن قال ابلكراهة ،وقد حيملوها على التحرمي:
كامَل فيه تشبيه برمضان ،وهذا م ْفض ألن ي ِّ
لحقه
أ ـ ألن صيام رجب ً
ُ
ُ

العوام ابلفرض أو ابلسنن الثابتة ،وهذا ابب ابتداع ِف الدين جيب
وخص رجب بذلك َّ
ُّ
ألن أهل اجلاهلية
سده؛ من ابب سد الذرائعُ ،
كانوا يعظمونه.
ب ـ وألن الغلو ِف االحتفاء ابلشهر _فوق ما ورد ِف الشرع_ فيه تشبُّهٌ
أبهل اجلاهلية ِف تعظيمهم إايه ،وما كان ُمعظَّ ًما ِف اجلاهلية فتعظيمه
ِف اإلسَلم مكروه أو حمرم؛ ألنه إحياءٌ لشعارها.

( )1ــ الفروع ،ابن مفلح ( )71\2طـ (دار الكتاب العريب) بريوت ،النصاف يف معرفة الراحج من
اخلالف ،املرداوي ( )547\1طـ (بيت الفاكر ادلولية).
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أنه أفرد صوم رجب ،وىف
ج ـ وقد يُستدل هلم أبنه مل ِّيرد عن النب
احلديث (( :م ْن أ ْحدث ِِّف أ ْم ِّران هذا ما لْيس فِّ ِّيه ،ف ُهو ردٌّ )) ).(1

( )1ــ رواه البخاري ( ،)2697ومسمل (.)1718
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(( الرتجيح )):
الراجح ِف نظري _وهللا تبارك وتعاىل أعلى وأعلم ،إن كان صو ًااب فمن
هللا ،وإن كان خطأً فمن ومن الشيطان ،وهللا ورسوله بريئان_:

ست )_(1وهللا أعلم_.
أن املسألة فيه تفصيل؛ فصوم رجب له أحو ٌال ٌّ
(( احلال األوىل )):
كامال معتق ًدا أن صيامه له فضل على سائر الشهور)
(أن يصوم رجبًا ً
(( حكمه )):

صص الشهر بعبادات العتقاد
ال جيوز،وهذا من البدع احملداثت؛ ألنه خ َّ
أن فيه فضائل ال دليل عليها من الكتاب أو السنة ،وهذا من البدع.
(( برهان ذلك )):
أنه مل يرد ِف صيام شهر رجب شيء خبصوصه ،سوى أنه من األشهر
احلرم.

( )1ــ اكن من املمكن الاس تغناء عن ذكر لك هذه الحوال اكمةل ،والاقتصار عىل بعضها؛ لو مقت
بتحرير حمل الزناع يف بداية املبحث ،ولكن أثرت أ ْن أذكرها جممتعة يف موضع واحد؛ لكرثة السؤال عن
هذه املسأةل ،ولمهيهتا.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (رمحه للا):
لصوِّم أو ِّاالعتِّك ِّ
صيص رجب وشعبان ِّ
ِّ
اف :ف ل ْم ي ِّرْد
ُج ًيعا ِّاب َّ ْ ْ ْ
ْ
(( أ َّما َتْ ُ
صحابِِّّه وال أئِّ َّم ِّة الْ ُم ْسلِّ ِّمني ،ب ْل ق ْد
َّب
فِّ ِّيه ع ْن النِّ ِّ
ش ْيءٌ وال ع ْن أ ْ
يح أ َّن رسول َِّّ
وم إىل ش ْعبان ،وملْ ي ُك ْن
ص
ي
ان
ك
اَّلل
الص ِّح ِّ
ث بت ِِّف َّ
ُُ
ُ
ِّ
يصوم ِّمن َّ ِّ
وم ِّم ْن ش ْعبان ِّم ْن أ ْج ِّل ش ْه ِّر رمضان ،وأ َّما
السنة أ ْكث ر ِمَّا ي ُ
صُ
ُُ ْ
ِّ
ِّ
صوم رجب ِّخبُص ِّ ِّ
ضوعةٌ ،ال ي ْعت ِّم ُد
وصه :فأحاديثُهُ ُكلُّها ضعيفةٌ ب ْل م ْو ُ
ُ
ُْ
ِّ
ِّ
ت ِّمن الضَّعِّ ِّ
يف الَّ ِّذي يُْروى ِِّف
أ ْه ُل الْع ْل ِّم على ش ْيء مْن ها ،ولْيس ْ ْ
ات الْم ْك ُذواب ِّ
الْفضائِّ ِّل ،بل ع َّامتُها ِّمن الْموضوع ِّ
ت )) ).(1
ْ ُْ
ْ
قال ابن القيم (رمحه للا):
(( وُك ُّل ح ِّديث ِِّف ِّذ ْك ِّر صوِّم رجب وص ِّ
َلة ب ْع ِّ
ض اللَّي ِّايل فِّ ِّيه ،ف ُهو
ْ
ك ِّذب م ْفرتى :كح ِّد ِّ
يث "من صلَّى ب ْعد الْم ْغ ِّر ِّ
ب أ َّول لْي لة ِّم ْن رجب
ْ
ٌ ُ ً
الصر ِّ
ِّع ْش ِّرين رْكعةً جاز على ِّ
اط بَِّل ِّحساب" )) ).(2
قال ابن رجب احلنبلي (رمحه للا):
(( وأما الصيام فلم يصح ِف فضل صوم رجب خبصوصه شيء عن النب
( )1ــ مجموع الفتاوى ( 290\25ــ  )291طــ (مكتبة ابن تميية).
( )2ــ املنار املنيف ،ابن القمي (صــ )77طـ (دار العامصة).
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وال عن أصحابه )) ).(1
وقال احلافظ ابن حجر (رمحه للا):
(( مل ِّيرد ِف فضل شهر رجب ،وال ِف صيامه ،وال صيام شيء منه
_معني ،وال ِف قيام ليلة خمصوصة فيه_ حديث صحيح يصلح
للحجة )) ).(2

( )1ــ لطائف املعارف فامي ملوامس العام من الوظائف ،ابن رجب احلنبل (صـ )228
طـ (دار ابن كثري) دمشق ـ بريوت.
( )2ــ تبيني العجب ،ابن جحر العسقالن (صـ  )23طـ (مؤسسة قرطبة).
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(( احلال الثانية )):
كامال دون اعتقاد فضيلة خاصة للشهر ،إمنا صامه
( أن يصومه ً

كامال؛ ألنه من األشهر احلرم ).
ً
(( حكمه )):

هذا دائر بني التحرمي والكراهة_ ،وهللا أعلم_.
(( برهان ذلك )):
أ ـ تشديد عمر

ِف ذلك.

ومثل ذلك ال يقوله من قِّ ب ل الرأى.

ب ـ ني ابن عباس

وكذلك غريمها من الصحابة _ِمن سبق وذكرانه ) ،_(1مع عدم وجود
املخالف هلم _فيما نعلم_
ج ـ وألن األصل أال نتشبه ابلفريضة؛ للتفريق بينها وبني غريها ،إال ما
كامَل -على قول بعض العلماء.
ورد به الدليل :كصيام شهر شعبان ً
د ـ وألن النب

ترك ذلك مع وجود املقتضى وانتفاء املانع ).(2

( )1ــ انظر( :صـ )15
سول َِّّ
اَّلل
( )2ــ وقد يعارض هذا الاس تدلل بقول عائشة كام يف الصحيح (( :إ ْن كان ر ُ
ليدعُ
شية أنْ ي ْعمل به النَّاس ،فيُ ْفرض عليهم)) رواه البخاري ()1128
العمل وهو ُُِّي ُّ
ب أنْي ْعمل به خ ْ
ُ
وقد ذكران هذا الْبهان على سبيل التعضيد ،وإالفقد يُعارض مبا ذكرانه وغريه.
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(( احلال الثالثة )):
كامال؛ ألنه يصوم الدهر _عدا األايم املنهي عنها_ وال
( أن يصومه ً
يفطر ).
(( حكمه )):
هذا فرع على أصل ،وهو ( :حكم صوم الدهر ) ،وهذا فيه نزاع بني
العلماء :بني من يقول ابلتحرمي ،ومن يقول ابلكراهة ،ومن يقول ابجلواز
بشروط ) ،(1وليس هذا مقام بيان املسألة.

( )1ــ واملقصود هنا :صوم ادلهر خال الايم املهنىي عهنا ،وما مل يرتتب عىل ذكل ضر ،أو فَ ْوت حق.
وقد اختلف العلامء يف حمك صيام ادلهر عىل أقوال:
(( القول الول )):
جيوز صوم ادلهر اذا أفطر أايم الهنىي.
وهذا قول امجلهور :به قال املالكية ،والشافعية ،واحلنابةل.
وعند الشافعية :يس تحب ما مل يرتتب عىل ذكل ضر أو فوت حق واجب أو مس تحب.
(( القول الثان )):
يكره صوم ادلهر.
وهذا قول احلنفية ،وهو قول عند املالكية ،وقول عند الشافعية ،وقال به بعض احلنابةل.
(( القول الثالث )):
حيرم صيام ادلهر.
وهذا قول ابن حزم.
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(( احلال الرابعة )):
ص بعض أايم شهر رجب ابلصيام العتقاد أن فيه فضيلة خاصة
( خيُ ُّ
على سائر الشهور ).
(( حكمه )):

هذا من البدع احملداثت وال جيوز :كاحلال األوىل اليت سبق وبيناها ).(1

(( احلال اخلامسة )):
( أن يصوم بعض أايم شهر رجب؛ ألنه من األشهر احلرم ).
(( حكمه )):

هذا جائز ومستحب ابتفاق العلماء.
ألن الصيام عبادة جليلة حمثوث عليها ،وقد ورد ِف شأنه الكثري من
النصوص.
(( احلال السادسة )):
صوما هو يصومه :كأايم البيض وغيها ).
( أن يصوم ِف رجب ً
(( حكمه )):

يستحب له الصيام ابإلُجاع.
هذا ما أعلم _وهللا أعلم_.
( )1ــ انظر( :صـ )19
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فإن ي ُكن صو ًااب فمن هللا ،وإن ي ُكن خطأ فمن ومن الشيطان ،وهللا
ورسوله بريئان.
وابهلل التوفيق،،،
كتبه :أبو عبد للا
( حممد أنور حممد مرسال )
الثاين من شهر رجب ( 1438ه ـ)
املوافق /30 :مارس  2017 (/م)
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(( اخلامتة ))
حممدا عبده
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن ً
ورسوله

بعد:
 ،أما ُ

هذا ما تيسر لنا ُجعه ِف هذا املبحث ،فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم
الصاحلات ،وأسأل هللا الكرمي أن جيعلين ِمن ُوفِّق ملراده القومي ،وأن جيعله
خالصا لوجهه الكرمي ،ويقبله من عبده املسكني ،وينفع به املسلمني؛
ً
إنه جواد كرمي.

وأسأله سبحانه أن يوفقنا الغتنام مواسم اخلريات والْبكات اليت امنت
علينا هبا ،وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا.
ِّ
ُجيعا حببله املتني وصراطه
وأسأله أن جيمعنا على ما يرضيه ،وأن ُُيسكنا ً
املستقيم.
وأسأله سبحانه أن يرفع عن بَلدان وبَلد املسلمني :الوابء ،والبَلء،
والغُمة؛ وأن يتوب علينا لنتوب ،ويهدينا إىل مراضيه ،ويعتق رقابنا من
النار؛ إنه ابإلجابة كفيل ،وهو على كل شيء قدير ،وهو حسبنا ونعم
الوكيل.
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وعلى آله وصحبه أُجعني،

ومن تبعهم ،وسار على ه ْديِّهم ،واقتفى أثرهم إىل يوم الدين ،واحلمد هلل
رب العاملني.
وكتبه  /أبو عبد للا السكندري املصري
حممد أنور حممد مرسال
الثان من شهر رجب ( 1438ه )
املوافق 30 :من مارس ( 2017م)
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