أخرج احلافظ البيهقي يف "شعب اإلمياف" من حديث أنس بن مالك
 .3رجب شهر اإلسراء والمعراج:
فوعا:
رجب :الشهر السابع يف السنة القمرية:
رضي اهلل عنو مر ً
ويف السابع والعشرين من رجب حدثت معجزة اإلسراء وادلعراج ،على
ُّهور شهر َر َجبَ ،وُى َو شهر اهلل ،من عظم شهر
«خَتة اهلل من الش ُ
ىوالشهر الفرد من األشهر احلرـ األربعة اليت عظمها اإلسالـ.
ادلشهور من أقواؿ العلماء ،وعليو عمل الناس يف سائر البلداف؛
َر َجب فقد عظم أَمر اهللَ ،ومن عظم أَمر اهلل أدخلوُ جنَّات النَّعيم
ولذلك حنتفل كل عاـ هبذه الذكرى ادلباركة يف نفس التوقيت من شهر
اشتقاقو:
َوأوجب لَوُ رضوانو ْاألَ ْكَ .
رجب.
رجب"؛ ألنو من الشهور
الًتجيب يف اللغة التعظيم ،ومنو ُُسِّ َي " ٌ
شعبَاف فقد عظم أ َْم ِريَ ،ومن عظم
َو َش ْعبَاف َش ْهري ،فَمن عظم شهر ْ
ويف ىذه احلادثة اْلليلة ما ال يكاد حيصى من الدروس ادلستفادة،
ادلعظَّمة.
أ َْم ِري كنت لَوُ فرطًا وذخراً يَػ ْوـ الْ ِقيَ َامة.
ومنها:
ضاف شهر ِ
ضاف َوعظم حرمتو َومل
أميت ،فَمن عظم شهر َرَم َ
َوشهر َرَم َ
أسماؤه:
 رفعة مقاـ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،وأنو أفضل اخللقس
ص َاـ نَػ َهاره َوقَ َاـ ليلو َوحفظ جوارحو خرج من َرَم َ
ادلسمى ،ولشهر رجب أُساء كثَتة تدؿ ينتهكو َو َ
ضاف َولَْي َ
كثرة األُساء تدؿ على شرؼ َّ
وأعظمهم ووسيلتهم إىل اهلل تعاىل.
ِ
ِ
ِ
على شرفو وعظيم فضلو؛ حىت ذكر العلماء لو سبعة عشر اُسا؛ منهاَ :علَْيو ذَنْب يَ ْلُبوُ اهلل بو».
ً
 أمهية الصالة يف حياة ادلسلم؛ حيث فرضها اهلل من غَتشهر اهلل :عظَّمو اهلل وأمر بتعظيمو ،فتعظيمو تعظيم هلل تعاىل.واس ة ،ويف ذلك إشارة إىل أهنا أعظم صلة بُت العبد وربو.
 .2شدة حرمتو عند اهلل تعالى:
رجب األصب :تصب فيو الرمحة على التائبُت ،وتفيض أنوار وفرض الصالة يف رحلة ادلعراج يشَت إىل أهنا معراج العارفُت.احلََراـ أعظم َخ ِ يئَة ووزراً من
َّهر ْ
القبوؿ على العادلُت.
قاؿ قتادة رمحو اهلل" :إِف الظُّلم ِيف الش ْ
 مجع اهلل يف ىذه ادلعجزةلرسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بُتالظُّلم فِ
يماَ ،ولَ ِكن اهلل
يما سواهُ َوإِف َكا َف الظُّلم على كل َحاؿ َع ِظ
والحس القتاؿ.
صليل السيوؼ
ً
َ
ُّ
رجب األصم:ألنو ال يُ َسمع فيو ُ
الصالة يف ادلسجد احلراـ وادلسجد األقصى ،ويف ذلك إشارة
رجب مضر :نسبة إىل القبيلة اليت كانت تعظِّمو أكثر من غَتىا .يعظم من أمره َما َشاءَ.إىل أمهية القدس الشريف يف حياة ادلسلمُت.
اص فى صفايا من خلقو:
رجم فيو األعداء والشياطُت حىت ال يؤذوا األولياء
إِف اهلل ْ
َر َجم :يُ َ جاءت الرحلة النبوية للمسجد األقصى وىو حتت سي رةرسال.
رسال َومن النَّاس ً
اص فى من الْ َم َالئِ َكة ً
والصاحلُت.
ْ
الفرس؛ للداللة على أف احتالذلا ليس م ًرا لًتكها.
اص فى من الْ َك َالـ ذكره.
َو ْ
 صلى النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف أرض سيناء ،كما رواهمكانتو في اإلسالم:
واص فى من األَرض الْمس ِ
اجد.
َ ْ
ْ
ََ
النسائي بسند جيد ،ويف ذلك تدليل على قدسية ىذه األرض
 .1رجب شهر اهلل تعالى:
ضاف.
اص فى من الش
ُّهور َرَم َ
َو ْ
ُ
ادلباركة ومكانتها.
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:
اْلُ ُم َعة.
اص فى من ْاألَيَّاـ يَػ ْوـ ْ
َو ْ
 صلى النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم باألنبياء والرسل ،ويف ىذا«رجب شهر اهلل تعاىل ،وشعباف شهري ،ورمضاف شهر أميت».
اص فى من اللَّيَ ِاِل ليلة الْقدر.
َو ْ
دليل على أنو إمامهم وسيدىم ،ودينو ىو الذي يؤمن باألنبياء
وقد ورد يف سبب تسميتو بذلك:
ظموا َما عظم اهلل؛ فَِإََّّنَا تعظم ْاأل ُُمور دلا عظمها اهلل تَػ َع َاىل بِِو ِعْند
فَػ َع
ُ
مجيعا.
وفيو تاب اهلل على أنبيائو.أنو خمصوص بادلغفرة.والرسل ً
أىل الْ َفهم َوالْعقل".
وفيو أنقذ أولياءه من يد أعدائو.وفيو حتقن الدماء.1

 .4رجب شهر البركة:

عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ :كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو رجب جاءت األحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم واآلثار
وآلو وسلم إذا دخل رجب قاؿ« :اللَّ ُه َّم بَا ِرْؾ لَنَا ِيف ر َجب و َش ْعبَا َف ،عن الصحابة رضي اهلل عنهم ،وقد ذكرىا األئمة يف مصنفاهتم ،وذكروا
َ َ َ
فيها الصحيح والضعيف؛ ألف الضعيف يعمل بو يف فضائل األعماؿ.
ضا َف» أخرجو اإلماـ أمحد وغَته.
َوبَػلِّ ْغنَا َرَم َ
وعلى ذلك جرى عمل األمة ع القروف من غَت نكَت.

من أقوال الصالحين في اغتنام شهر رجب:
 .1السنة مثل الشجرة:

 .2استحباب إحياء أول ليلة من رجب:

رجب أياـ توريقها ،وشعباف أياـ تفريعها ،ورمضاف أياـ ق فها،روى احلافظ ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" عن أيب أمامة رضي اهلل
وادلؤمنوف قُ َّافها.
عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم« :مخس لياؿ ال
رجب بذور الشجرة ،وشعباف أزىارىا ،ورمضاف مثارىا؛ فال مثارتػَُرُّد فيهن الدعوة :أوؿ ليلة من رجب ،وليلة النصف من شعباف ،وليلة
بال أزىار ،وال أزىار بال بذور.
اْلمعة ،وليلة الف ر ،وليلة النحر» .وىذا احلديث وإف كاف حديثًا
 .2السنة مثل ادلزرعة:
تقوى بفعل السلف الصاحل:
ضعي ًفا إال أنو َّ
رجب شهراحلرث والزرع ،وشعباف شهر السقي ،ورمضاف شهرفقد ورد عن السلف الصاحل استحباب إحياء أوؿ ليلة من رجب وأف
احلصاد.
الدعاء فيها ال يػَُرّد:
 .3السنة مواسم لألذكار:
قاؿ علي بن أيب طالب كرـ اهلل وجهو" :يعجبٍت أف يفرغ الرجلرجب شهر االستغفار ،وشعباف شهر الصالة على النيب ادلختار ،نفسو يف أربع لياؿ :ليلة الف ر ،وليلة األضحى ،وليلة النصف منورمضاف شهر القرآف واألنوار.
شعباف ،وأوؿ ليلة من رجب" (التبصرة البن اْلوزي).
 .4السنة مواسم لتزكية النفس:
وقاؿ عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما" :مخس لياؿ ال ترد فيهنرجب للتخلي ،وشعباف للتحلي ،ورمضاف للتجلي.الدعاء :ليلة اْلمعة ،وأوؿ ليلة من رجب ،وليلة النصف من
رجب لًتؾ اْلفاء ،وشعباف للعمل والوفاء ،ورمضاف للصدؽشعباف ،وليليت العيدين"( .ادلصنف لعبد الرزاؽ).
والصفاء.
وكتب اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إىل عاملو على البصرةعدي بن أرطأة" :أ ْف عليك بأربع ٍ
لياؿ من السنة؛ فإف اهلل عز وجل
العبادة في شهر رجب:
يفرغ فيهن الرمحة إفرا ًغا :أوؿ ليلة من رجب ،وليلة النصف من
 .1فضل العبادة في شهر رجب:
شعباف ،وليلة الف ر ،وليلة األضحى" (الًتغيب والًتىيب لقواـ
رجب من األشهر احلرـ اليت تضاعف فيها احلسنات كما تضاعف
السنة).
فيها السيئات ،ويف فضل اإلكثار من أنواع العبادات ادلختلفة يف شهر
2

وقاؿ خالد بن معداف" :مخس ٍلياؿ ِيف السنة من واظب عليهن
رجاء ثواهبن وتصدي ًقا بوعدىن أدخلو اهلل اْلنة :أوؿ ليلة من
رجب يقوـ ليلها ويصوـ هنارىا ،وليلة النصف من شعباف يقوـ
ليلها ويصوـ هنارىا،وليلة الف ر يقوـ ليلها ويف ر هنارىا ،وليلة
األضحى يقوـ ليلها وي ف ر هنارىا ،وليلة عاشوراء يقوـ ليلها
ويصوـ هنارىا" (فضائل رجب للخالؿ).
وقاؿ ع اء اخلراساين" :مخس لياؿ من أقامهن :أوؿ ليلة منصائما ،وليلة النصف من شعباف يقومها
رجب يقومها ويصبح ً
صائما ،وليلة الف ر يقومها ويصبح مف ًرا ،وليلة
ويصبح ً
األضحى يقومها ويصبح مف ًرا ،وليلة عاشوراء يقومها ويصبح
صائما ،كتب اهلل لو أجر شهيد يف حياتو وبعد دماتو" (األماِل
ً
البن الشجري).
وقاؿ اإلماـ الشافعي" :بلغنا أنو كاف يقاؿ :إف الدعاء يستجابيف مخس لياؿ :يف ليلة اْلمعة ،وليلة األضحى ،وليلة الف ر،
وأوؿ ليلة من رجب ،وليلة النصف من شعباف" (األـ).

 .3فضل الصوم في شهر رجب:

اْلن َِّة قَ ِ
ص َّوِاـ ر َج ٍ
ب» أخرجو احلافظ
قاؿ أبو قالبةِ« :يف َْ ْ
صٌر ل ُ َ
البيهقي يف "فضائل األوقات" وقاؿ" :وأبو قالبة من كبار
ِدمَّن يَأْتِ ِيو
التابعُت ال يقوؿ مثل ىذا إال عن بالغ دمن فوقو
الَْو ْحي".
حتقيق و مراجعة ادلستشار الديٌت للمعهد
فضيلة الشيخ د / .حممد وساـ خضر
مدير إدارة الفتوى ادلكتوبة وكبَت الباحثُت بدار اإلفتاء ادلصرية

