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السؤال

اإلجابــة

اج والناس هنا يصومون في شهر رجب هل هذه بدعة حقيقية أم ال؟ وهل تصح العمرة في رجب؟

وهل لهذا الشهر خصوصيات أخر؟

:الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد

 
 

:فقد اختلفت أنظار العلماء في صوم شهر رجب، فمنهم من استحبه ألمرين

 
ً  .األول: ما ورد من الترغيب العام في الصيام، وهذا بابه واسع، وأدلته كثيرة جدا

 
لترغيب الخاص في صيام األشهر الحرم. ورجب منها باالتفاق، وكذا ما ورد في فضل صيام رجب

حباب صيام األشهر الحرم عموماً ورجب على وجه الخصوص ذهب الجمهور من العلماء، واستدلوا

 :على ذلك بعدة أحاديث منها

 
 الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم من الُحـُرم واترك، صم من الحرم

"فمن الحرم وأفطر" وأخرج الحديث أيضاً البيهقي في اه أحمد وأبو داود، واللفظ له، ولفظ أحمد: 

 .السنن، وفي الشعب،وابن سعد

 
 بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: "ذلك

عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا

 .صائم"رواه النسائي وأحمد

 
ني رحمه الله في نيل األوطار 4/293: ظاهر قوله في حديث أسامة إن شعبان شهر يغفل عنه الناس

نه يستحب صوم رجب، ألن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم، كما يعظمون

يحتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان بصومه، كما يعظمون رجباً بنحر النحائر فيه، فإنه كان

جاهلية، وينحرون فيه العتيرة، كما ثبت في الحديث، والظاهر األول. والمراد بالناس الصحابة، فإن

ك محا آثار الجاهلية، ولكن غايته التقرير لهم على صومه، وهو ال يفيد زيادة على الجواز، وقد ورد ما

 .يدل على مشروعية صومه على العموم والخصوص

 
يث الواردة في الترغيب في صوم األشهر الحرم، وهو منها باإلجماع، وكذلك األحاديث الواردة في

صوم، ثم ذكر أحاديث في فضل صيام رجب أخرجها الطبراني والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر ثم

أ
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عطاء. )ا.هـ

 
عبد السالم على من نهى الناس عن صيام رجب، كما نقل ذلك عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى

.الفقهية الكبرى

 
ن كره صوم شهر رجب، ومن أولئك الحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما،

 .ونهي عمرالناس عن صيامه، وقد سبق ذكر ذلك فيما نقلناه عن اإلمام الشوكاني

 
 .قال اإلمام ابن قدامة في المغني: ( ويكره إفراد رجب بالصوم

 
فوافق الحنابلة الجمهور في استحباب صومها، وتزول كراهة إفراد صيام رجب عند الحنابلة بفطر(

 .يوم فيه

 
إلنصاف:245/3:( ويكره إفراد رجب بالصوم هذا المذهب، وعليه األصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو

 .من مفردات المذهب

 
دين في تحريم إفراده وجهين قال في الفروع: ( ولعله أخذه من كراهة أحمد .) ثم قال: (مفهوم كالم(

 إفراد غير رجب بالصوم، وهو صحيح ال نزاع فيه، قال المجد: ال نعلم فيه خالفاً.) وقال: (تزول الكراهة

 (.بالفطر من رجب ولو يوماً، أو بصوم شهر آخر من السنة قال المجد: وإن لم يله

 
ول يتضح لنا جلياً أن المسألة خالفية بين العلماء، وال يجوز أن تكون من مسائل النزاع والشقاق بين

سلمين، بل من قال بقول الجمهور من العلماء لم يثرب عليه، ومن قال بقول الحنابلة لم يثرب عليه

 .وأما صيام بعض رجب، فمتفق على استحبابه عند أهل المذاهب األربعة لما سبق، وليس بدعة

 
.ثم إن الراجح من الخالف المتقدم مذهب الجمهور ال مذهب الحنابلة

 
ب، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وقد استحب بعض السلف ذلك، فكانوا

 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب قال: كانت عائشة رضي الله عنها تعتمر في

. آخر ذي الحجة، وتعتمر من المدينة في رجب تهل من ذي الحليفة

 
على بن الحارث قال: سمعنا أبا إسحاق وسئل عن عمرة رمضان، فقال: أدركت أصحاب عبد الله ال

.يعدلون بعمرة رجب، ثم يستقبلون الحج

 
.وأخرج بسنده عن عبد الرحمن بن حاطب قال: اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب

 
ب من الخصوصيات غير ما ذكرنا. وأما ما ابتدعه الناس في هذا الشهر من البدع المنكرة كصالة

.الرغائب، فال يجوز فعله، وال مجاراة الناس فيه. والله أعلم


