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احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله 
 .وصحبه وسلم

 الشيخ شمس - تعاىل -شاهدت بخط سيدي األخ يف اهللا 
وجدت بخط شيخي شيخ . الدين السخاوي، كان اهللا له

قت أيب الفضل أمحد بن اإلمام أيب احلسن، اإلسالم، حافظ الو
عىل بن حممد، العسقالين األصل، املرصي، الشافعي، ابن حجر 

 . ما نصه- رمحه اهللا تعاىل -
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك ًاحلمد هللا كثريا

له، وأكربه تكبريا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الذي أرسل 
صىل اهللا وسلم عليه وعىل إخوانه من  -باحلق بشريا ونذيرا 

  .النبيني واملرسلني، وآل كل وصحبه، قديام وأخريا
فقد تكرر سؤال مجاعة من اإلخوان يف مجيع ما ورد يف : أما بعد

فضائل شهر رجب الفرد، وصيامه والصالة فيه، وبيان صحيح 
ذلك من سقيمه، فسطرت يف هذه األوراق ما وصلت إليه 

 .بحسب العجلة
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انات، وأرجبة مجعه أرجاب، ورجب. رجب: ابن دحيةقال 

 : وله ثامنية عرش اسام:قال. وأراجب ورجايب

 .رجب؛ ألنه كان يرجب يف اجلاهلية، أي يعظم: األول

 .األصم؛ ألنه ما كان تسمع فيه قعقعة السالح: الثاين

إن الرمحة تصب : األصب؛ ألهنم كانوا يقولون: الثالث

 .فيه

 . ألن الشياطني ترجم فيه-م  باملي-رجم : الرابع

 .الشهر احلرام: اخلامس

 .احلرم، ألن حرمته قديمة: السادس

 .املقيم؛ ألن حرمته ثابتة: السابع

 .املعىل؛ ألنه رفيع عندهم:الثامن

 .الفرد، وهذا اسم رشعي: التاسع

منصل األسنة، ذكره البخاري، عن أيب رجاء : العارش

 .العطاردي

وقع يف شعر . أي اجلوابمنصل اآلل، : احلادي عرش

 .األعشى
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 .منزع األسنة: الثاين عرش
 .شهر العترية؛ ألهنم كانوا يذبحون: الثالث عرش
 .املربى: الرابع عرش

 .املعشعش: اخلامس عرش
 .شهر اهللا: السادس عرش
 .ثم ذكر ابن دحية: هذه ستة عرش

أقطع هللا . يقال: سمي رجبا؛ لرتك القتال: السابع عرش
 .الرواجب
 .سمي رجبا؛ ألنه من الرواجب: من عرشالثا

وهذان ليسا اسمني زائدين، بل هذا اختالف يف اشتقاق 
 .اسم رجب

. وذكر بعض القصاص أن اإلرساء كان يف رجب: ثم قال
 .وذلك كذب: قال

كان اإلرساء ليلة سبع وعرشين من ربيع : قال احلريب
  .األول
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ال يف صيام مل يرد يف فضل شهر رجب، وال يف صيامه، و

 حديث - معني، وال يف قيام ليلة خمصوصة فيه -يشء منه، 
صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إىل اجلزم بذلك اإلمام أبو 
إسامعيل اهلروي احلافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك 
رويناه عن غريه، ولكن اشتهر أن أهل العلم يتساحمون يف إيراد 

يها ضعف، ما مل تكن األحاديث يف الفضائل وإن كان ف
وينبغي مع ذلك اشرتاط أن يعتقد العامل كون ذلك . موضوعة

احلديث ضعيفا، وأن ال يشهر بذلك، لئال يعمل املرء بحديث 
ضعيف، فيرشع ما ليس برشع، أو يراه بعض اجلهال فيظن أنه 

 .سنة صحيحة
وقد رصح بمعنى ذلك األستاذ أبو حممد بن عبد السالم 

: رء من دخوله حتت قوله صىل اهللا عليه وسلموليحذر امل. وغريه
. "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني"

 .فكيف بمن عمل به
وال فرق يف العمل باحلديث يف األحكام، أو يف الفضائل، 
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 .إذ الكل رشع
  :إن أمثل ما ورد يف ذلك: ثم نرجع فنقول

: عنه قالسامة بن زيد ريض اهللا ما رواه النسائي من حديث أ
. قلت يا رسول اهللا مل أرك تصوم من الشهور ما تصوم يف شعبان"

 "...غفل الناس عنه بني رجب ورمضانذاك شهر ي: قال
  .احلديث

فهذا فيه إشعار بأن يف رجب مشاهبة برمضان، وأن الناس 
يشتغلون من العبادة بام يشتغلون به يف رمضان، ويغفلون عن 

  .يصومهلذلك كان . نظري ذلك يف شعبان
 إشعار بفضل رجب، وأن ذلك -ويف ختصيصه ذلك بالصوم 

 .كان من املعلوم املقرر لدهيم
حدثنا موسى : ما رواه أبو داود يف السنن، قال: ومن ذلك

 عن سعيد - يعني ابن سلمة -بن إسامعيل، حدثنا محاد ا
 عن جميبة - يعني رضيب بن نفري -اجلريري، عن أيب السليل 

 . أو عمها-ها الباهلية، عن أبي
أنه أتى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فأسلم ثم انطلق 
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يا رسول اهللا، أما : فأتاه بعد سنة، وقد تغري حاله وهيئته، فقال
أنا الباهيل : ومن أنت ؟ قال: تعرفني ؟ قال صىل اهللا عليه وسلم

فام غريك وقد : قال صىل اهللا عليه وسلم. الذي جئتك عام األول
. ما أكلت طعاما منذ فارقتك إال بليل: يئة ؟ قالكنت حسن اهل

ملا عذبت نفسك ؟ ثم : قال: فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
زدين، فإن يب : قال. صم شهر الصرب، ويومان من كل شهر: قال
قال صىل . صم يومني فإن يب قوة: قال صىل اهللا عليه وسلم. قوة

قال صىل اهللا عليه . ينزد: قال. صم ثالثة أيام: اهللا عليه وسلم
بأصابعه : فقال. صم من احلرم واترك. صم احلزم واترك: وسلم

 .الثالثة فضمها ثم أرسلها
 ما يدل - وإن كان يف إسناده من ال يعرف -ففي هذا اخلرب 

  .عىل استحباب صيام بعض رجب، ألنه أحد األشهر احلرم
من من صام ": وأما حديث أنس عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 كتبت له عبادة -اخلميس واجلمعة، والسبت : شهر حرام
ويف سنده ضعفاء . فرويناه يف فوائد متام الرازي"سبعامئة سنة 

 .وجماهيل
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وأما األحاديث الواردة يف فضل رجب، أو فضل صيامه، 
ضعيفة، : أو صيام يشء منه رصحية، فهي عىل قسمني

ة إشارة ونحن نسوق الضعيفة ونشري إىل املوضوع. وموضوعة
 .مفهمة

 
أنبأنا أبو الفرج بن قدامة، : ما أخربنا أبو احلسن بن عقيل

أنبأنا أمحد بن عبد الدائم، أنبأنا حيي بن حممود، أنبأنا جدي 
ألمي، احلافظ أبو القاسم التيمي يف كتاب الرتغيب والرتهيب 

حدثنا أبو سعيد : له، أخربنا سليامن بن إبراهيم وغريه، قال
نقاش، أخربنا أبو أمحد العسال، حدثنا جعفر بن أمحد فارس، ال

حدثنا حممد بن إسامعيل البخاري، حدثنا حممد بن املغرية بن 
بسام، حدثنا منصور يعني ابن زيد، حدثنا موسى بن عبد اهللا بن 

إن يف اجلنة هنرا ": يزيد األنصاري، سمعت أنس بن مالك، يقول
من :  اللبن، وأحىل من العسلماؤه أشد بياضا من: يقال له رجب

 ."صام يوم من رجب سقاه اهللا من ذلك النهر
وهكذا أورده أبو سعيد حممد بن عيل بن عمرو النقاش 
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 .احلافظ األصبهاين يف كتاب فضل الصيام له
 احلافظ، جعفر بن حممد بن اهللا عبد الشيخ أبو رواه وهكذا

. دهبسن فارس، بن أمحد بن جعفر عن الصوم، فضل كتاب يف
 .األسدي زيد ابن وهو. منصور حدثنا: إسناده يف وقال

 بن منصور طريق من له األوقات فضائل يف البيهقي ورواه
 .مالك بن أنس سمعت عمران، بن موسى حدثنا: قال زيد،

 عن: فيها وقال. اجلوهري حممد أيب أمايل يف رويناه وهكذا
 .عمران بن موسى عن األسدي زائدة بن زيد بن منصور

 له والرتهيب الرتغيب كتاب يف شاهني ابن رواه كذاوه
 عن الرمحن عبد بن اهللا عبد عن الصباح بن احلسن طريق من

 .به عمران بن موسى عن زائدة بن منصور
 .جماهيل فيه: املتناهية العلل يف اجلوزي ابن وقال
 :قلت

 ثقة رجل فإنه األنصاري، يزيد بن اهللا عبد بن موسى أما
 .نعم. وغريه مسلم له أخرجه معروف،
 منسوبا جاء وقد. هو من يدرى فال عمران، بن موسى أما
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. عمران أبى يكنى موسى أن وأظن سقناها التي الرواية يف جمودا
 عمران أيب موسى عن. وغريه البيهقي رواية يف أن وأظن

 يقع هذا ومثل عمران؛ ابن موسى عن الرواة بعض فصحفها
 .كثريا

 فيه أقف مل ولكن مجاعة عنه روى فقد زيد، بن منصور وأما
 .تعديل وال جرح عىل للمتقدمني
 :فقال امليزان، يف الذهبي ذكره نعم

 فضل يف املغرية، بن حممد عنه حدث يزيد بن منصور( 
 السلفي طريق من ساقه ثم). باطل واخلرب يعرف ال رجب،
 .املتقدم بسنده فارس، بن أمحد بن جعفر إىل بإسناده

 :قلت
 أوله، يف حتت من مثناة ياء بزيادة يزيد، بن منصور وقوله

ٌوهم ْ . الروايات بذلك تضافرت كام الزاي، بفتح زيد، هو وإنام. َ
 بن حممد عنه روى بل ذلك برواية عن املغرية بن حممد ينفرد ومل

 .تقدم كام وغريمها، اجلهم، بن ويعيش روق
 :امليزان يف الذهبي قال ثم



 

  ١٤ 

 وعنه يزيد، بن منصور عن يروي بسام بن املغرية بن حممد(
 هنرا اجلنة يف إن: حيدث البخاري، إىل نظيف بإسناد البخاري

 ).باطل وهو. احلديث... رجب: له يقال
 :قلت

 بن أيوب عن املغرية، بن حممد: عدي البن الكامل ويف
 احلديث، يضع ممن عندي وهو احلديث يرسق كان الرميل، سويد

 .هـ أ
 بسام بن املغرية نب حممد: ( حبان ابن ثقات ويف

 بن ويزيد األزرق، إسحاق عن يروى أذنة، سكن الشهرزوري
 أخطأ ربام شيوخنا، من وغريه سنان، بن عمر عنه حدثنا هارون،

 .هـ أ ). الثقات عنه روى إذا حديثه يعترب
 يف بينهام يفرق الذهبي كان وإن واحد، عندي وهذان

 .بحجة ليس هذا أن وتبني امليزان،
 اجلملة، يف ضعيف فاإلسناد. احلال مجهولف شيخه وأما

 .أعلم واهللا. بالوضع عليه احلكم يتهيأ ال لكن
 :أنس عن أخرى طريق وله
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 شنبة، بن اهللا عبد عن فتحوية بن احلسني اهللا عبد أبو رواه
 بن كثري عن القايض محيد بن عمر عن املبارك، بن سيف عن

 أنه إال هداشا له ووجدت. جماهيل إسناده ويف. أنس عن سليم،
 :السلفي طاهر أيب احلافظ بخط فقرأت. باطل

 السقطي، املبارك ابن اهللا هبة الربكات أبو الشيخ أنبأنا
 الرمحن عبد بن حممد حدثنا الدجاجي، الغنائم أبو أخربنا

 عن زائدة، أيب بن حيي عن سويد، حدثنا البغوي، حدثنا الذهبي،
 :مرفوعا خلدري،ا سعيد أيب عن أبيه عن نرضة، أيب بن عاصم
 رشب من الرحيق، ماؤه رجب،: له يقال هنرا اجلنة يف إن"

 ."رجب لصوام اهللا أعده أبدا، بعدها يظمأ مل رشبة منه
 من فإنه السقطي، إال ثقات اإلسناد هذا ورجال: قالت

 .عرفته فام نرضة أيب بن عاصم وأما وضعه،
 :آخر حديث

 مالك بن أمحد حدثنا مسنده، يف البزار بكر أبو قال
 أنس، عن النمريي، زياد عن الرقاد أيب بن زائدة أنبأنا القشريي،

 اللهم ": قال رجب دخل إذا كان وسلم عليه اهللا صىل النبي أن
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 ." رمضان وبلغنا وشعبان رجب يف لنا بارك
 محزة، بن سليامن أخربنا املجد، أيب بن احلسن أبو أخربناه

 اهلمداين، عيل بن جعفر أنبأنا: قاال إجازة،. معايل بن وعيسى
 بن أمحد بن حممد بكر أبو حدثنا السلفي، طاهر أبو احلافظ أنبأنا
 حممد: بكر أبو حدثنا برشان، بن القاسم أبو حدثنا الواحد، عبد

 هو العزيز، عبد بن حممد بن اهللا عبد حدثنا الوراق، إسامعيل بن
 أيب نب زائدة حدثنا القواريري، عمر بن اهللا عبد حدثنا البغوي،

 رسول كان: قال عنه اهللا ريض أنس عن النمريي زياد عن الرقاد،
 يف لنا بارك اللهم ": قال رجب دخل إذا وسلم عليه اهللا صىل اهللا

 ." رمضان وبلغنا وشعبان رجب
 ال: وقال. زائدة حديث ومن األوسط، يف الطرباين ورواه

 به فردوت. اإلسناد هبذا إال وسلم عليه اهللا صىل النبي عن يروى
 .زائدة

 وعن القواريري، عن األوقات فضائل يف البيهقي ورواه
 .بالقوي ليس حديث وهو زياد، عن زائدة، به تفرد: قال. زائدة

 أيب بن حممد عن الصيام، كتاب يف القايض يوسف ورواه
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 .به زائدة عن املقدمي بكر
 :قلت

 حاتم أبو فيه وقال مجاعة، عنه روى الرقاد، أيب بن وزائدة
 فال. منكرة مرفوعة، أحاديث أنس عن النمريي، زياد عن دثحي

 نعترب فكنا زياد، غري عن روى أعلم وال زياد، من أو منه، يدرى
 أن بعد: النسائي وقال. احلديث منكر: البخاري وقال. بحديثه
: الضعفاء يف وقال. هو من أدري ال: السنن يف حديثا له أخرج
 حيتج ال حبان ابن وقال. قةبث ليس: الكني يف) و (احلديث منكر

 .بخربه
 فكأنه الصحة، ظاهره إسنادا اخلرب هلذا وجدت ثم

 .به يغرت لئال عليه؛ التنبيه فأردت موضوع،
 أبو الشيخ أنبأنا: السلفي طاهر أيب احلافظ بخط قرأت

 عيسى أنبأنا املهتدي، بن عيل بن حممد أخربنا السقطي، الربكات
 عن سلمة، بن محاد عن اريري،القو أنبأنا اجلراح بن عيل بن

 .به أنس عن ثابت،
 :قلت
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 فإن جهله، عىل دليل فيه السقطي، صنعة من وهذا
 أيب بن زائدة عن رواه وإنام سلمة، بن محاد يلحق مل القورايري

 .تقدم كام. الرقاد
 :آخر حديث

 حممد أنبأنا السلمي، الرمحن عبد أبو أخربنا: البيهقي قال
 زرعة، أبو أنبأنا سفيان، بن احلسن أخربنا قريش، بن اهللا عبد بن

 الصفار، عطية بن يوسف أنبأنا األزدي، اهللا عبد بن حممد أنبأنا
 ريض هريرة أيب عن سريين، بن حممد عن القروي، هشام أنبأنا

 رمضان بعد يصم مل " وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول أن عنه اهللا
 ." وشعبان رجب إال

 فإنه ؟ عطية بن يوسف جلأ من منكر حديث وهو: قلت
 .جدا ضعيف

 ال أحاديث الباطلة، األحاديث من رجب فضل يف وورد
 :فمنها... هبا يغرت لئال عليها؛ بالتنبيه بأس

 شهر ورمضان شهري، وشعبان اهللا، شهر رجب": حديث
 ."أمتي
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 العباس بن أمحد أنبأنا املفرس، النقاش بكر أبو رواه
 عن األعمش، عن معاوية، أبو أنبأنا الكسائي، أنبأنا الطربي،
 .اخلدري سعيد أيب عن علقمة، عن إبراهيم،

 سعيد، أيب من سامع لعلقمة يعرف وال مركب، سند وهو
 بن عىل هو وليس هو، من يدري ال السند يف املذكور والكسائي

 هذا يف والعهدة. بكثري الطبقة هذه من أقدم فإنه املقديس؛ محزة
 .النقاش عىل اإلسناد

 يف نارص بن حممد الفضل أبو الكبري احلافظ اهرو وقد
 البطر، بن اخلطاب وأبو خريون، بن الفضل أبو أخربنا أماليه،
 :قالوا. إجازة البناء، ابن عيل وأبو سامعا،

 احلسن بن حممد بكر أبو أنبأنا احلريف، القاسم أبو أنبأنا
 أناأنب: القريوي الطربي العباس بن أمحد: عمرو أبو أنبأنا النقاش،

 الكسائي محزة بن عىل احلسن أبو هو نارص، ابن قال الكسائي،
 إبراهيم، عن األعمش، أنبأنا معاوية، أبو أنبأنا الكويف، املقديس

 اهللا صىل اهللا رسول قال: قال اخلدري، سعيد أيب عن علقمة، عن
 .وسلم عليه
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 يوم اهللا كتاب يف شهرا عرش اثنا اهللا عند الشهور عدة إن
 من يقارنه ال رجب: حرم أربعة منها واألرض السموات خلق

 أشهر وثالثة األصم، اهللا شهر: له يقال ولذلك أحد، األشهر
 شهر رجبا وإن إال. واملحرم احلجة وذا القعدة ذا يعني: متواليات

 رجب من صام فمن. أمتي شهر ورمضان شهري، وشعبان اهللا،
 أسكنهو األكرب، اهللا رضوان استوجب واحتسابا إيامنا يوما

 األجر من فله يومني رجب من صام ومن األعىل، الفردوس
 رجب من صام ومن. الدنيا جبال مثل ضعف لك وزن ضعفان،

 اليوم ذلك مسرية طول خندقا، النار وبني بينه اهللا جعل أيام ثالثة
 ومن البالء، من عويف أيام أربعة رجب من صام ومن. سنة

 ومن الدجال، سيحامل فتنة ومن والربص، واجلنون اجلذام،
 القرب، عذاب وقى أيام مخسة رجب من صام ومن. القرب عذاب

 من أضوأ ووجهه قربه من خرج أيام ستة رجب من صام ومن
 سبعة جلهنم فإن أيام سبعة رجب من صام ومن. البدر ليلة القمر

. أبواهبا من بابا يوم كل بصوم عنه - تعاىل - اهللا يغلق أبواب،
 اهللا يفتح أبواب، ثامنية للجنة فإن أيام يةثامن رجب من صام ومن



 

  ٢١ 

 أيام تسعة رجب من صام ومن. أبواهبا من بابا يوم صوم بكل له
 دون وجهه يرد فال اهللا، إال إله ال: ينادي وهو قربه من خرج
 ميل كل عىل له اهللا جعل أيام عرشة رجب من صام ومن اجلنة،

 عرش أحد رجب من صام ومن. عليه يسرتيح فراشا الرصاط عىل
 زاد أو مثله، صام من إال منه بأفضل القيامة يوم عبد يواف مل يوما
 القيامة يوم اهللا كساه يوما عرش اثني رجب من صام ومن. عليه

 من صام ومن. فيها وما الدنيا من خري الواحدة احللة حلتني
 العرش، ظل يف مائدة القيامة يوم له وضع يوما عرش ثالثة رجب
 أربعة رجب من صام ومن. شديدة شدة يف سوالنا عليها فأكل
 وال سمعت، أذن وال رأت، عني ماال الثواب من اهللا أعطاه يوما

 وقفه يوما عرش مخسة رجب من صام ومن. برش قلب عىل خطر
 سامع من سقط: نارص ابن وقال. اآلمنني موقف القيامة يوم اهللا
 مخسة رجب من صام ومن: قوله خريون وابن البطر ابن

 .سواء والباقي .أيام
 معاوية أيب حديث من عال غريب حديث وهذا: قال

 أيب عن علقمة، حديث من غريب وهو. األعمش عن الرضير،
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 ومل. روايته من إال يعرف وال. الطربي عمرو أبو به تفرد سعيد،
 .عنه النقاش، بكر أيب رواية من إال نسمعه

 :قلت
 هذا مثل يروج وكيف. النقد بأهل يليق ال الكالم هذا

. دجال وضاع النقاش بأن حتقيقه مع نارص، ابن عىل الباطل
 .العافية اهللا نسأل

 هذا من بيشء فوقه من وال معاوية، أبو حدث ما فواهللا
 جزم فقد النحوي، املقديس محزة بن عىل الكسائي وليس. قط
 املذكور الكسائي: فقال دحية، بن اخلطاب أبو اإلمام - غريه بأنه

 .موضوع هذا: احلديث أخرج أن بعد وقال. هو من يدري ال
 :قلت

 جماهيل رواهتا ويف ًأيضا، واهية أخرى طرق وللحديث
 طليق، بن عصام طريق من عساكر بن القاسم أيب أمايل يف رويناه

. بطوله فذكره اخلدري، سعيد أيب عن العبدي، هارون أيب عن
 آمن أنت قوله بعد وقال وتأخري، وتقديم ونقص، زيادة وفيه

 يزور من أوائل يف كان يوما عرش ستة رجب من صام منو
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 رجب من صام ومن كالمه، ويسمع وجهه، إىل وينظر الرمحن،
 اسرتاحة الرصاط من ميل كل عىل اهللا نصب يوما عرش سبعة

 زاحم يوما عرش ثامنية رجب من صام ومن عليها، يسرتيح
 له اهللا بنى يوما عرش تسعة رجب من صام ومن قبته، يف إبراهيم

 صام ومن عليه، ويسلامن عليهام، يسلم وآدم، إبراهيم جتاه قرصا
 فقد مىض ما أما: اهللا عند من مناد نادى يوما عرشين رجب من

 .العمل فاستأنف لك، غفرت
 :أخرى طريق وله

 غنجار طريق من للبيهقي، "األوقات فضائل" يف رويناها
 عن ،الرقايش يزيد عن العمي، زيد عن مريم، أيب بن نوح عن

 من اهللا خرية: وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال: قال أنس،
 فقد رجب شهر عظم من اهللا، شهر وهو رجب، شهر الشهور

 األكرب، رضوانه له وأوجب النعيم، جنات أدخله اهللا أمر عظم
 ومن أمري، عظم فقد شعبان شهر عظم فمن شهري، وشعبان

 شهر رمضان وشهر القيامة، يوم وذخرا فرطا له كنت أمري عظم
 وصام ينتهكه، ومل حرمته، وعظم رمضان، شهر عظم فمن أمتي،
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 عليه وليس رمضان من خرج جوارحه، وحفظ ليله، وقام هناره،
 .بمرة منكر حديث هذا: البيهقي قال. به تعاىل اهللا يطالبه ذنب

 :قلت
 نوح وضع من هو بل الوضع، ظاهر موضوع هو بل
: لوكيع ذكره ملا املبارك، عنه الق الذي عصمة أبو وهو اجلامع،

 الذي وهو احلديث، يضع كان عصمة، أبو: له يقال شيخ عندنا
 وقال الصدق، إال يشء كل مجع اجلامع نوح: فيه يقولون كانوا

 .ضعفه عىل أمجعوا: اخللييل
 :ومنها

 الربكات أبو الشيخ أنبأنا قال احلافظ، سلفي بخط قرأت ما
 أنبأنا املسلمة، بن جعفر أبو أخربنا السقطي، املبارك بن اهللا هبة

 البغوي، حممد بن اهللا عبد أنبأنا ميمي، أخي ابن اهللا عبد بن حممد
: قاال اجلارودي، حبيب بن وحممد مزاحم، أيب بن منصور أنبأنا

 صىل اهللا رسول قال: قال أنس، عن: الزهري عن مالك، حدثنا
 فضلك الشهور سائر عىل رجب شهر فضل": وسلم عليه اهللا

 الشهور، سائر عىل شعبان وفضل األذكار، سائر عىل القرآن
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 سائر عىل رمضان وفضل األنبياء، سائر عىل حممد كفضل
 ."عباده عىل اهللا كفضل الشهور،

 وكان اآلفة، فهو السقطي إال ثقات، اإلسناد هذا ورجال
 من واحد حيدث ومل األسانيد، وتركيب احلديث، بوضع مشهورا

 .قط احلديث هبذا داإلسنا هذا رجال
 :ومنها

 أهل وكان األصم، ويدعى اهللا شهر رجب، حديث
 فكان ويضعوهنا، أسلحتهم يعطلون رجب دخل إذا اجلاهلية

 حتى بعض بعضهم خيافون وال السبل وتأمن يأمنون الناس
 .ينقيض

 اهللا رسول عن يصح ال فإنه صحيحا معناه كان وإن وهذا
 .وسلم عليه اهللا صىل

 بن غالب عن سفيان، بن أبان عن جار،غن عيسى رواه
 بوضع معروفان وغالب وأبان عائشة، عن عطاء، عن اهللا، عبيد

 .احلديث
 :ومنها
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 إيامنا يوما رجب من صام من األصم، اهللا شهر رجب"
 ."األكرب اهللا رضوان استوجب واحتسابا

 وركب السقطي، الربكات أبو اختلقه له، أصل ال متن وهو
 :أخربه يس بن جابر أن فزعم إسنادا، له

 عبد بن امللك عبد أخربنا البغوي، أنبأنا املخلص، أخربه
 أيب ابن عن أمية، أيب بن زيد عن عمرو، بن اهللا عبيد أنبأنا العزيز،
. مرفوعا سعيد أيب عن غنيم، الرمحن عبد عن شهر، عن حسني،

 .فسقط واختالقه السقطي وضع من أنه إال حسن، إسناد وهذا
 :ومنها

 صيام له اهللا كتب رجب من أيام ثالثة صام من" :حديث
 ومن النار، أبواب سبعة عنه أغلق أيام سبعة صام ومن شهر،
 نصف صام ومن اجلنة، أبواب ثامنية له اهللا فتح أيام ثامنية صام

 يعذبه، مل رضوانه له اهللا كتب ومن رضوانه، له اهللا كتب رجب
 ."يسريا حسابا اهللا حاسبه كله رجبا صام ومن

 اجلزء ويف السمرقندي، القاسم أليب رجب فضل يف رويناه
 األزهر، بن عمرو طريق من اهلمزاين روق أيب حديث من الثالث
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 حيي كذبه: األزهر بن وعمرو. أنس عن عياش أيب ابن أبان عن
 .ذكره تقدم وأبان وغريه، معني بن

 :ومنها
 اهللا أعطاه رجب يف كربة مؤمن عن فرج من ": حديث

 اهللا يكرمكم رجبا أكرموا برصه، مد قرصا الفردوس يف تعاىل
 ."كرامة بألف

 بن اهللا هبة الربكات أبو اختلقه بل له أصل ال متن وهو
 ثقات، رجاله إسنادا ووضع - فيه اهللا بارك ال - السقطي املبارك

 :فقال
 وصيف، بن عيل أخربنا احلسن، بن حممد: غانم أبو أخربنا

 عن األحوص، أبو حدثنا هشام، نب خلف أنبأنا البغوي، حدثنا
 .مرفوعا الزبري بن اهللا عبد عن عطاء، عن إسحاق، أيب

 :ومنها
 عىل مكتوبة وأيامه احلرم، أشهر من رجب": حديث

 صومه وجود يوما، منه الرجل صام فإذا السادسة، السامء أبواب
 مل وإذا له، اغفر رب يا: فقاال اليوم، ونطق الباب نطق اهللا، بتقوى
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 ."له يستغفرا مل اهللا بتقوى ومهص يتم
 وليس النقاش، األصبهاين عىل بن حممد سعيد أبو ورواه

 سعيد أيب حديث من له الصيام، فضل كتاب يف باملفرس هو
 مذكور وهو التيمي، حيي بن إسامعيل إسناده ويف اخلدري،
 .بالكذب

 :ومنها
 ومن سنة، كصيام كان رجب من يوما صام من": حديث

 أيام ثامنية صام ومن جهنم، أبواب عنه غلقت مأيا سبعة صام
 اهللا يسأل مل أيام عرشة صام ومن اجلنة، أبواب ثامنية له فتحت

 السامء يف مناد نادى يوما عرش مخسة صام ومن أعطاه، إال ًشيئا
 ويف اهللا، زاده زاد ومن العمل، فاستأنف سلف، ما لك غفر قد

 ."يصوموا أن عهم من وأمر فصام، السفينة نوح محل رجب شهر
 لعبد رجب وفضائل للبيهقي؛ األوقات فضائل يف رويناه

 من التيمي القاسم أليب والرتهيب الرتغيب ويف الكتاين، العزيز
 سعيد، بن العزيز عبد عن الغفور، عبد عن مطر، بن عثامن طريق

 كذبه مطر بن وعثامن. وسلم عليه اهللا صىل النبي عن: أبيه عن
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 .ضعفه عىل ئمةاأل وأمجع حبان، ابن
 أيب، أخربنا إبراهيم، أخربنا: الضعفاء يف البخاري قال

 عن عطاء بن عثامن عن املحاريب، حممد بن الرمحن عبد أخربنا
 اهللا رسول قال: قال جده، عن أبيه، عن العزيز، عبد بن سعيد
 فيه تضاعف عظيم شهر رجب إن": وسلم عليه اهللا صىل

 منه صام ومن سنة، صام فكأنام يوما فيه صام ومن احلسنات،
 ثامنية منه صام ومن جهنم، أبواب سبعة عنه غلقت أيام سبعة

 مل أيام عرشة منه صام ومن اجلنة، أبواب ثامنية له فتحت أيام
 نادى يوما عرش مخسة منه صام ومن أعطاه، إال ًشيئا اهللا يسأل

 العمل، فاستأنف سلف، قد ما لك اهللا غفر قد السامء من مناد
 هللا شكرا معه ومن فصام السفينة يف نوحا اهللا محل برج ويف

 ويف عاشوراء، يوم يف اجلودي عىل فاستقرت هبم السفينة وجرت
 البحر فلق وفيه يونس، مدينة أهل وعىل آدم عىل اهللا تاب رجب

 بن مطر بن عثامن املحاريب. وعيسى إبراهيم ولد وفيه ملوسى،
 عليه اهللا صىل لنبيا عن أبيه عن العزيز، عبد بن الغفور عبد

 ."كسنة كان يوما رجب من صام من": وسلم
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 :ومنها
 صالة ال": قال اجلوزي، البن املوضوعات من نقلناه ما

 ."منه ليلة ألول
 أبو أنبأنا إبراهيم، بن احلسن أنبأنا حممد، بن إبراهيم أخربنا

 أيب بن الكريم عبد أنبأنا الطائي، حممد بن عيل بن حممد: جعفر
 احلسن بن طاهر الطيب أبو أخربنا البخاري، احلسن بن حنيفة

 أخربنا البغدادي، خملد بن حممد بن عامر: ذر أبو أخربنا املطوعي،
 أخربنا الرخى، يونس بن حممد أنبأنا احلارثي، حممد بن اهللا عبد

 أنس عن الطويل، محيد عن حممد بن عيل عن القاسم، بن حممد
 صىل من": وسلم عليه هللا صىل اهللا رسول قال: قال مالك، بن

 ركعة، عرشين بعدها صىل ثم رجب، من ليلة أول من املغرب
 ويسلم مرة، أحد اهللا هو وقل الكتاب، بفاحتة ركعة كل يف يقرأ

 جربيل األمني الروح فإن ثوابه؟ ما أتدرون تسليامت، عرش فيهن
 نفسه يف اهللا حفظه: قال أعلم، ورسوله اهللا: قلنا ذلك، علمني
 الرصاط عىل وجاز القرب، عذاب من وأجري وولده، مالهو وأهله

 ."عذاب وال حساب بغري كالربق
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 .جماهيل رجاله وأكثر موضوع هذا: املصنف قال
 :ومنها
 ....رجب يف صالة

 بن اهللا هبة أخربنا منده، بن إبراهيم بن اجلبار عبد أخربنا
 احلافظ، احلسن بن الصمد عبد أنبأنا الشريازي، الوارث عبد

 خرشم بن حممد أنبأ الوهاب، عبد بن اهللا عبد بن أمحد بأناأن
 سليامن أبو أخربنا سعيد، بن حممد بن أمحد: الفضل أبو أخربنا

 ابن عن عطاء، بن عثامن عن هشام، بن حجر اخربنا املرجاين،
 صام من ": وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال: قال عباس،

 مائة ركعة أول يف يقرأ ركعات، أربع فيه وصىل رجب، من يوما
 مل مرة، مائة أحد اهللا هو قل الثانية الركعة ويف الكريس، آية مرة

 ." له يرى أو اجلنة، من مقعده يرى حتى يمت
 اهللا صىل اهللا رسول عىل موضوع حديث هذا: املصنف قال

 .املحدثني عند مرتوك وعثامن. جماهيل رواته وأكثر وسلم عليه
 بن الوهاب عبد أنبانا سعد، نب حممد بن حييى عن أنبئت

 احلافظ القاسم أيب بن القاسم أبى بن القاسم أنبأنا األمناء، زين
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 الشافعي حممد بن اهللا نرص: الفتح أبو الفقيه أنبأنا احلافظ، بن
 بن عمر بن بندار: سعيد أبو أنبأنا الزاهد، إبراهيم بن نرص أنبأنا
 أنبأ اخليازى، جعفر بن اهللا عبد: حممد أبو أخربنا الرويانى، حممد

: احلسن أبو أخربنا بالرى، الفقيه، عمر بن حممد بن عىل: احلسن
 أخربنا األمحر ابن أخربنا حاتم، أبو أخربنا خالد، بن اهللا عبيد
 اهللا عبد عن مهران، بن ميمون أخربنا اليشكري، زياد بن حممد

 اثنتي رجب من وعرشين سبع ليلة صىل من: قال أنه عباس، بن
 فإذا وسورة، الكتاب بفاحتة منها ركعة كل يف يقرأ ركعة ةعرش
 ثم جالس، وهو مرات سبع الكتاب فاحتة قرأ صالته من فرغ
 حول وال وأكرب واهللا اهللا إال إله وال اهللا واحلمد اهللا سبحان: قال

 صائام، أصبح ثم مرات، أربع العظيم العيل باهللا إال قوة وال هللا
 حممد فيه بعث التي الليلة وهى. نةس ستني ذنوبه عنه اهللا حط
 .وسلم عليه اهللا صىل

 :ومنها
 ...الرغائب صالة

: زيد أبو حدثنا الزاغوىف، بن اهللا عبيد بن عىل أخربنا
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 بن الرمحن عبد القاسم أبو أنبأنا األصفهاين، امللك عبد بن عبداهللا
 أبو أنبأنا احلافظ نارص بن حممد وأنبأ منده بن إسحاق بن حممد
 جهضم بن اهللا عبد بن عىل القاسم أبو أنبأنا منده بن مالقاس

 حدثنا أيب حدثنا البرصي، سعيد حممد بن عىل أخربنا الصويف
 أنس عن الطويل، محيد عن الصغانى، وهو - اهللا عبد بن خلف

 رجب": وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال: قال مالك، بن
 اهللا رسول يا :قيل. أمتي شهر ورمضان شهري وشعبان اهللا شهر

 باملغفرة، خمصوص ألنه: قال ؟ اهللا شهر رجب: قولك معنى ما
 من أولياءه أنقذ وفيه أنبيائه، عىل اهللا تاب وفيه الدماء، حتقن وفيه
 مغفرة: أشياء ثالثة اهللا عىل استوجب صامه من. عذابه بالء

 وأمانا عمره، من بقى فيام وعصمته ذنوبه، من سلف ما جلميع
 يا. فقال ضعيف شيخ فقام. األكرب العرض ميو العطش من

: وسلم عليه اهللا صىل فقال كله صيامه عن ألعجز إين اهللا، رسول
 منه، يوم وأوسط أمثاهلا، بعرش احلسنة فإن منه يوم أول صم

 ال ولكن: كله صامه من ثواب تعطى فإنك - منه يوم وآخر
 الئكةامل تسميها ليلة فإهنا رجب، يف مجعة ليلة أو عن تغفلوا



 

  ٣٤ 

 مجيع يف مالك يبقى ال الليل ثلث مىض إذا أنه وذلك. الرغائب
 ويطلع وحواليها، الكعبة يف وجيتمعون إال واألرض السموات

 ما سلوين. مالئكتي: فيقول إطالعه عليهم - وجل عز - اهللا
. رجب لصوام تغفر أن: إليك حاجتنا ربنا يا: فيقولون. شئتم

 اهللا صىل اهللا رسول قال ثم لكذ فعلت قد: - وجل عز اهللا فيقول
 من مخيس أول اخلميس، يوم يصوم أحد من وما وسلم عليه

 اثني. اجلمعة ليلة يعنى والعتمة، العشاء بني فيام يصيل ثم رجب،
 يف أنزلنا وإنا مرة، الكتاب بفاحتة ركعة كل يف يقرأ ركعة، عرشة

 مرة، عرشة اثنتى أحد اهللا هو وقل مرات، ثالث القدر، ليلة
 سبعني صىل صالته من فرغ فإذا بتسليمة؛ ركعتني كل بني يفصل

 ثم آله، وعىل األمي، النبي حممد عىل صيل اللهم: يقول مرة،
 سبوح: سجوده يف فيقول يسجد،

 رأسه، يرفع ثم مرة، سبعني والروح، املالئكة رب قدوس
 األعظم، العزيز أنت إنك تعلم عام وجتاوز وارحم اغفر: فيقول
 السجدة يف قال ما مثل فيقول الثانية، يسجد ثم مرة، سبعني
 .تقىض فإهنا حاجته، - تعاىل اهللا يسأل ثم األوىل،



 

  ٣٥ 

 ما بيده نفيس والذي: وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال
 ولو ذنوبه، مجيع له غفر إال الصالة هذه صىل أمة وال عبد من

 القيام يوم وشفع. األشجار ورق وعدد البحر، زبد مثل كانت
 ثواب جاءه قربه يف ليلة أول كان فإذا. بيته أهل من سبعامئة يف

 يا: له ويقول ذلق، ولسان طلق بوجه فيجيبه الصالة، هذه
 ما فواهللا ؟ أنت من: فيقول. شدة كل من نجوت قد أبرش حبيبي،

 من أحىل كالما سمعت وال وجهك، من أحسن وجها رأيت
 يا: له يقولف. رائحتك من أطيب رائحة شممت وال كالمك،
 كذا شهر من كذا، ليلة يف صليتها التي الصالة ثواب أنا حبيبي،

 عنك وأرفع وحدتك، وأونس حقك، ألقيض الليلة جئت
 عىل القيامة عرض يف أطللت الصور يف نفخ وإذا وحشتك،

 .ًأبدا موالك من اخلري تعدم فلن فأبرش. رأسك
 حديث هذا، نارص بن ملحمد احلديث ولفظ املصنف قال
 ابن به اهتموا وقد وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عىل موضوع
 الوهاب عبد شيخنا وسمعت. الكذب إىل فنسبوه جهضم،
 الكتب مجيع عليهم فتشت وقد. جمهولون رجاله: يقول احلافظ،



 

  ٣٦ 

 .وجدهتم فام
 من حتتاج فإنه وصفها، من أبدع ولقد: املصنف قال

 مل صام فإذا احلر، يدشد النهار كان وربام يصوم، أن إىل يصليها
 يف ويقع فيها، يقف ثم املغرب، يصيل حتى األكل من يتمكن

: األذى غاية فيتأذى الطويل، والسجود الطويل، التسبيح ذلك
 بل ؟ هبذه زوحم كيف. الرتاويح ولصالة لرمضان ألغار وإين
 حيرض ال من حيرضها فإنه وأجل؛ أعظم العوام عند هذه

 .اجلامعات
 :قلت

 احلافظ، الكناين العزيز عبد حممد أبو احلديث هذا وأخرج
 سعيد بن حممد بن عىل ذكر: فقال. له رجب فضل: كتاب يف

 يف العزيز عبد وأخطأ. بطوله فذكره بكر، أبى أخربنا البرصي
 بن اهللا عبد بن عىل غري عن عنده احلديث أن أوهم فإنه هذا،

 لشهرته فحذفه عنه، أخذه إنام فإنه كذلك، األمر وليس. جهضم
 وكذا جمهول، شيخه أن مع شيخه، إىل وارتقى احلديث بوضع

 .أعلم واهللا. خلف وكذا شيخه، شيخ



 

  ٣٧ 

 :ومنها
: قال له " املوضوعات " يف اجلوزي بن الفرج أبو رواه ما

 أنبأنا إبراهيم، بن احلسني أنبأنا األزجى، حممد بن إبراهيم أنبأنا
 بن حممد بن عىل أخربنا األديب، نرص بن احلسن بن عثامن أبو

 ربيعة حدثنا يوسف، بن أمحد بن حممد بن إبراهيم أخربنا محدان
 بن اهللا عبد أخربنا احلسني، ابن حممد أخربنا حممد، بن عىل بن

 شبيب بن سلمة أخربنا حممد، بن عصام أخربنا العزيز عبد
 زيد بن أمحد أخربنا: قالوا غيالن، ابن وحممود هشام، بن وعمرو

 صىل اهللا رسول قال: قال مالك، بن أنس عن بيه،أ عن حييى، بن
 عرشة أربع رجب، من النصف ليلة صىل من: وسلم عليه اهللا

 إحدى أحد اهللا هو وقل مرة، احلمد ركعة كل يف يقرأ ركعة،
 من فرغ فإذا مرات ثالث الناس برب أعوذ وقل مرة، عرشة

 ويكربه وحيمده، اهللا يسبح ثم مرات، عرش ّعيل صىل صالته
 احلسنات، له يكتبون ملك، ألف إليه اهللا بعث مرة، ثالثني للهوهي

 أصابه ذنب كل عنه وحمي الفردوس، يف األشجار له ويغرسون
 له ويكتب القابل، من مثلها إال عليه يكتب ومل الليلة تلك إىل



 

  ٣٨ 

 بكل له وبني حسنة، سبعامئة الصالة هذه يف قرأ حرف بكل
 وأعطي أخرض زبرجد من اجلنة يف قصور عرشة وسجود ركوع

 فيقول كتفيه، بني يده فيضع ملك اجلنة يف مدائن عرش ركعة بكل
 .ذنبك من تقدم ما لك غفر فقد. العمل استأنف. له

 خيفى وال. جمهولون ورواته موضوع، وهذا: املصنف قال
 بن احلسني عمل من أنه والظاهر. ورجالة إسناده تركيب
 .إبراهيم

 :ومنها
 الكامل بنت زينب عن البايس، مدحم بن عمرو أخربنا ما
 أنبأنا سامعا، أمحد، بنت شهدة عن العليق، بن أعز عن سامعا،

 أنبأنا برهان، بن عمر بن احلسن حدثنا أماليه، يف حممد بن طراد
 َّاخلتىل، إبراهيم بن إسحاق أنبأنا السامك، ابن هو أمحد، بن عثامن
 هارون عن ،أبيه عن الصدائي، يزيد بن عىل ابن احلسني حدثنا

 - عنه اهللا ريض - طالب أبى بن عىل عن أبيه، عن عنرتة، بن
 شهر رجب شهر إن: وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال: قال

 صام ومن سنة، ألف صوم له اهللا كتب يوما منه صام من عظيم،



 

  ٣٩ 

 أيام، ثالثة منه صام ومن سنة، ألفى صوم له كتب يومني منه
 أيام سبعة منه صام ومن سنة، آالف ثالثة صوم له اهللا كتب

 له فتحت أيام ثامنية منه صام ومن جهنم، أبواب عنه غلقت
 عرش مخسة صام ومن شاء، أهيا من فيدخل الثامنية، اجلنة أبواب
 لك، غفر قد السامء من مناد ونادى حسنات سيئاته بدلت

 ال موضوع، حديث وهو. اهللا زاده زاد ومن العمل، فاستأنف
َّاخلتيل به مواملته. فيه شك ُ. 

 أبو حدثنا صخر، بن احلسن أبى عن القايض، يف وروينا
 املادري إسحاق بن عىل حدثنا األهوازي، أمحد بن عىل: العالء
 مسعود، أبو عثامن بن شهاب أخربنا مدرك، بن عمر أخربنا
 يوم أول السفينة ركب نوحا أن بلغنا: قال الزيات، خالد أخربنا
 فإنه اليوم؛ هذا صوموا: واجلن نساأل من معه، ملن وقال رجب

 منكم صام ومن سنة، مسرية عنه النار بعدت منكم صام من
 منكم صام ومن السبعة، النريان أبواب عنه أغلقت أيام سبعة
 عرشة منكم صام ومن الثامنية اجلنة أبواب له فتحت أيام ثامنية

 قال يوم عرش مخسة منكم صام ومن نعطه، سل: له اهللا قال أيام



 

  ٤٠ 

. اهللا زاده زاد ومن مىض ما لك غفر فقد العمل استأنف: له هللا
 .ضعيف وسنده موقف، وهذا

 :ومنها
 املتقدم اإلسناد وهذا البالسى، حممد بن عمر به أخربنا ما

 أخربنا حوامد، بن احلسني بن خلف حدثنا أمحد، بن عثامن إىل
 شديق أخربنا حصني، بن فضاله أخربنا احلزاز، حييى بن زكريا

 عن مهران، بن ميمون عن السائب، ابن الفرات عن اهللا عبد بوأ
 صام من ": وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال: قال ذر، أبى

 غلقت أيام سبعة منه صام ومن شهر، صيام عدل رجب من يوما
 له فتحت أيام ثامنية منه صام ومن السبعة، اجلحيم أبواب عنه

 سيئاته اهللا ّبدل أيام عرش صام ومن الثامنية، اجلنة أبواب
 - مىض، ما اهللا غفر قد مناد نادى عرش ثامنية صام ومن حسنات،
 " يف الكتاين العزيز عبد احلديثني هذين وروى. العمل فاستأنف

 بن أمحد بن عثامن عن الرزار، أمحد بن عىل عن له " رجب فضل
 عن السائب، بن فرات عن مروان، بن احلكم ورواه. به السامك
 أخرجه. ذر أبى بدل عباس، ابن عن: فقال مهران نب ميمون



 

  ٤١ 

 سيف عن شيبة، ابن عن فتحويه، بن احلسني اهللا عبد أبو احلافظ
 .مرتوكان واحلكم ورشدين عنه املبارك بن

 بن حسن عن اهلادي، عبد بن حممد بنت فاطمة عىل قرأت
 سعيد أنبأنا وإجازة، ًحضورا ً الصقر، أبى ابن مكرم أنبأنا عمر،

 أنبأنا األخرم، بن عن: احلسن أبو أنبأنا اخلوارزمي، سهل بن
 عظيم، شهر رجب أن: املتن ولفظ. فتحوبه بن أمحد بن احلسني

 ًيوما صام من " السيئات فيه ويمحو احلسنات، فيه اهللا يضاعف
 ثالثة منه صام ومن ": فيه وزاد - نحوه فذكره - " رجب من
 صام من: قال بل عرش، ثامنية صام من: يقل ومل. اجلنة أدخل أيام

 مخسة منه صام ومن إياه، أعطاه إال ًشيئا اهللا يسأل مل أيام عرشة
 وبدلت ذنوبك، لك غفرت السامء من مناد نادى ًيوما عرش

 ." اهللا زاده زاد ومن العمل، فاستأنف حسنات، سيئاتك
 :ومنها

 كتاب يف الكتايب وأمحد العزيز عبد حممد أبو احلافظ رواه ما
 بن يعقوب بن عىل: احلسن أبو ذكر: قال له، " برج فضل "

 أربع سنة يف دمشق قدم. البالذري القزويني عمران عن يوسف،



 

  ٤٢ 

 :فقال هبا، وحدثهم: وثالثامئة وسبعني
 الطويس، املبارك بن أمحد بن احلسن: سعيد أبو حدثنا

 إبراهيم بن العباس أخربنا وأربعني، أربع سنة إمالء، بتنيس،
 أخربنا السليطي، زوران بن حممد أخربنا وصل،بامل القراطييس،

 بن أنس عن وأبان دينار، بن مالك عن األنصاري، عمر بن حممد
 رجب قبل وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول خطب: قال مالك،

 شهر عظيم، شهر أظلكم قد إنه الناس، أهيا: فقال بجمعة،
 فيه وتستجاب احلسنات، فيه تضاعف األصم، اهللا، شهر رجب،

 فمن دعوة، للمؤمنني فيه يرد ال الكربات، عن ويفرج لدعوات،ا
 يضاعف واهللا مضاعفة، ًأضعافا فيه له ضوعف ًخريا فيه اكتسب

 فيه يوم يف صىل فمن هناره، وصيام ليله، بقيام فعليكم. يشاء ملن
 من اهللا أعطاه القرآن، من تيرس ما ركعة كل يف يقرأ صالة مخسني

 ًيوما صام ومن والوبر، الشعر وبعد ر،والوت الشفع بعد احلسنات
 حجته اهللا لقنه لسانه فيه خزن ومن سنة، صيام به له كتب منه

 فكاك هبا كان بصدقة فيه تصدق ومن ونكري، منكر مساءلة عند
 واآلخرة، الدنيا يف اهللا وصله رمحه فيه وصل ومن النار، من رقبته



 

  ٤٣ 

 كرام اهللا أمر ًمريضا فيه عاد ومن حيانه، أيام أعدائه عىل ونرصه
 فكأنام جنازة عىل فيه صىل ومن عليه، والتسليم بزيارته مالئكته

 القيامة يوم اهللا أجلسه طعاما فيه ًمؤمنا أطعم ومن مؤودة، أحيا
 سقاه ماء رشبة فيه سقى ومن وحممد، إبراهيم عليها مائدة عىل
 حلة ألف اهللا كساه ًمؤمنا فيه كسا ومن املختوم، الرحيق من اهللا

 اهللا غفر رأسه عىل يده ومسح يتيام، فيه أكرم ومن اجلنة، حلل نم
 واحدة مرة فيه اهللا استغفر ومن يده، مستها شعرة كل بعدد له

 اهللا عند كتب هتليلة هلل أو تسبيحة اهللا سبح ومن له، اهللا غفر
 مرة القرآن فيه ختم ومن والذاكرات، ًكثريا اهللا الذاكرين من

 مكلل تاج منهم واحد كل القيامة يوم ووالده هو ألبس واحدة
 موضوع حديث وهذا القيامة يوم فزع وأمن واملرجان باللؤلؤ

 .جمهول وإسناده
 :ومنها

 أمحد أنبأنا دمشق، بصاحلية املرداوي، احلسن أبو أخربنا ما
 عليهام، قراءة املسلم، بن حممد بنت وعائشة اجلزري، عيل بنا

 منصور أنبأنا اآلدمي، ليلخ بن إبراهيم ابن وإجازة حارض وأنا



 

  ٤٤ 

 أبو احلافظ أنبأنا الفقيه، حممد بن اجلبار عبد ابنا الطربي عىل بن
 عبد بن رشيق نرص أبو أنبأنا احلافظ، اهللا عبد أنبأنا البيهقي، بكر
 بن احلسني حدثنا بالطابران، كتابه، أصل من إمالء الرومي، اهللا

 عن التيمي، يامنسل عن أبيه، عن اهلياج، بن خالد أخربنا أديس،
 اهللا صىل اهللا رسول قال: قال الفاريس، سلامن عن عثامن، أبى

 وقام اليوم، ذلك صام من وليلة، يوم رجب يف" :وسلم عليه
 سنة، مائة وقام سنة، مائة الدهر من صام كمن كان الليلة تلك
 .ًحممدا اهللا بعث، وفيه رجب، من بقني لثالث وهو

: اهلروي بسطام ابن هو هياجو. الغاية إىل منكر حديث هذا
: داود أبو وقال معني، ابن وضعفه. التابعني من مجاعة عن روى

 منكر اهلياج: بجزرة امللقب احلافظ، حممد بن صالح وقال. تركوه
 ومل لالعتبار، ثالثة؛ أو حديثان إال حديثه من يكتب ال احلديث

 عندهم فرأيت هراة، قدمت حتى هذا، بكل أنه أعلم أكن
 .هلم كثرية مناكري أحاديث

 صالح رآها التي األحاديث وهذه: اهللا عبد أبو احلاكم قال
 ًقريبا وروينا. انتهى خالد، البنه فيها الذنب اهلياج، أحاديث من



 

  ٤٥ 

 ًأيضا البيهقي رواه. مظلم بإسناد أنس حديث من املتن هذا من
 يف " عطية، بن املفضل بن حممد عن غنجار، عيسى طريق من

 لثالث وذلك سنة، مائة حسنات فيها للعامل بيكت ليلة رجب
 كل يف يقرأ ركعة، عرشة اثنتي فيها صىل فمن رجب، من بقني

 ركعتني، كل يف يتشهد القرآن، من وسورة الكتاب فاحتة ركعة
 واهللا اهللا، إال إله وال اهللا سبحان: يقول ثم آخرهن، يف ويسلم
 اهللا صىل لنبيا عىل ويصيل مرة، مائة ويستغفر مرة، مائة وأكرب،

 وآخرته، دنياه أمر من شاء بام لنفسه ويدعو مرة مائة وسلم عليه
 يف يدعو أن إال كله، دعاءه يستجيب اهللا فإن ًصائام، ويصبح
 ."معصية

 إىل منكر، له بإسناد النسفي هناد فوائد من جزء يف وروينا
: وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال: قال. أنس عن الزهري،

 اليوم ذلك صام فمن رجب من والعرشين السابع يف يانب بعثت"
 يف عباس ابن عىل ًموقوفا هذا تقدم وقد "شهرا ستني كفارة كان

 باطل بسند صخر، بن احلسن أبى فوائد يف وروينا.طويل حديث
 صام فمن". فيه قال لكن املتن، هذا مثل طالب، أيب بن عيل إىل
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 يف وروينا. "سنني عرش كفارة كانت إفطاره عند ودعا اليوم ذلك
 العزيز لعبد " رجب فصائل " ويف املروزي، الشاة معاذ أيب جزء

 عن الوراق، مطر عن شوذب، ابن عن محزة، طريق من الكتاين
 من ":قال - عنه اهللا ريض - هريرة أبى عن حوشب، بن شهر
 شهرا، ستني صيام له كتب رجب من وعرشين سبع يوم صام
 موقوف وهذا. " بالرسالة يلجرب فيه هبط الذي اليوم وهو

 .املعنى هذا يف ورد ما أمثل وهو اإلسناد، ضعيف
 :ومنها

 سليم بن أمحد بن حممد أنبأنا احلسني، بن أمحد أخربنا وما
: حممد بن سعيد أنبأنا. املنعم عبد بن العزيز عبد أنبأنا. أخربهم

 بن احلسني أبو أنبأنا السمرقندى، بن القاسم أبو أنبأنا عطاف
 بن إسامعيل: عيل أبو أخربنا اجلندي، بن احلسن أبو أنبأنا نقور،ال

 أخربنا الرخامي، يعقوب بن الفضل أخربنا الوراق، العباس
 عن - عوانة ابن يعنى - احلكم بن سليامن أخربنا املحرب، بن داود

 عن الدرداء أبا سأل رجال أن: مكحول عن خالد، بن العالء
 يف تعظمه اجلاهلية كانت شهر عن سألت: فقال رجب، صيام
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 منه صام ومن وتعظيام، فضال إال اإلسالم زاده وما جاهليتها،
 أطفأ ًخملصا اهللا وجه به ويبتغى اهللا ثواب به حيتسب تطوعا، يوما

 النار، أبواب من بابا عنه وغلق اهللا، غضب اليوم ذلك صومه
 أجره يستكمل ال له، ًحقا كان ما ذهبا األرض ملء أعطى ولو

 دعوات عرش وله احلساب، يوم دون الدنيا من بيشء
 له أدخر وإال أعطيه، الدنيا عاجل يف بيشء دعا فإن مستجابات،

 وأصفيائه، وأحبائه، اهللا، أولياء من داع دعا ما كأفضل اخلري من
 من عرشة أجر ذلك مع وله ذلك، مثل له كان يومني صام ومن

 شفعوا ما لمث يف وشفع أعامرهم، بالغة عمرهم يف الصديقني
 من ويكون معهم، اجلنة يدخل حتى زمرهتم يف فيكون فيه،

 عند له اهللا وقال ذلك، مثل له كان أيام ثالثة صام ومن رفقائهم،
 أشهدكم حمبتي، له ووجبت هذا، عبدي حق وجب لقد. إفطاره

 فذكر [تأخر وما ذنبه، من تقدم ما غفرت قد أين مالئكتي يا
 أيام تسعة صام ومن]: فيه يقول ساجلن هذا نحو بألفاظ احلديث

 وخيرج اآلمنني، من القيامة يوم وبعث عليني، يف كتابه رفع منه
 مصطفى، نبي هذا اجلمع أهل يقول حتى يتألأل ووجه قربه من
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 عرشة صام ومن حساب، بغري اجلنة يدخل أن يعطى ما أدنى وأن
 عز - اهللا يبدل ممن وهو أضعافه، وعرشة ذلك مثل له بخ بخ فبخ

 وكمن بالقسط، هللا املقربني من ويكون حسنات سيئاته - وجل
 كان يوما عرشين صام ومن حمتسبا، قائام صائام عام ألف اهللا عبد

 وهو ضعفا، وعرشون ذلك مثل له
 ومرض، ربيعة مثل يف ويشفع قبته، يف اهللا خليل يزاحم ممن

 له كان يوما ثالثني صام ومن والذنوب، اخلطايا أهل من كلهم
 ويل يا أبرش السامء من مناد ونادى ضعفا، ثالثني ذلك مجيع من
 يف اجلليل اهللا وجه إىل النظر: والكرامة العظمى، بالكرامة اهللا

 أولئك وحسن والصاحلني، والشهداء والصديقني، النبيني مرافقة
 انكشف إذا غدا مرات، ثالث لك طوبى لك طوبى. وفيقا

 به نزل فإذا. لكريما ربك ثواب جسيم إىل فأفضيت ’ الغطاء
 القدس، حياض من رشبة نفسه خروج عند ربه سقاه املوت
 قربه يف ويطلع ًأملا، للموت جيد ما حتى املوت، سكرة وهيون

 اهللا صىل النبي حوض يرد حتى ريان، املوقف يف ويظل رياه،
ُألفا سبعون شيعه قربه من خرج وإذا وسلم عليه  النجائب من ً
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: فيقولون واحللل، واحليل الطرائف مومعه والياقوت، الدر من
 له وانحلت هنارك، له أظميت الذي ربك إىل التجىء. اهللا ويل يا

 مع القيامة يوم عدن جنات دخول الناس أول من فهو جسمك،
 الفوز هو ذلك. عنه ورضوا عنهم اهللا ريض الذين الفائزين

 به فتصدق. قوته قدر عىل يصوم يوم كل يف له كان فإن. العظيم
 وأقدر يقدر أن عىل اخلالئق اجتمع لو - ثالثا - هيهات هيهاتف

 أعطى مما العرش معشار بلغوا ما الثواب، من العبد ذلك أعطى ما
 .الثواب من العبد ذلك

 :قلت
 وضعه من اهللا قبح. الوضع ظاهر موضوع حديث وهذا

 من اهللا فقبح كتابته، حال يف قراءته من شعري وقف لقد فواهللا
 بن داود: عندي به واملتهم رسوله وعىل اهللا عىل راهآج ما وضعه،

 يدرك مل ومكحول كذب، قد كالمها. خالد بن العالء أو. احلرب
 عبد رواه وقد. قط مكحول به حدث ما واهللا وال الدرداء أبا

 " رجب شهر فضائل " كتاب يف بطول الكسائي، أمحد بن العزيز
 .املحرب بن داود عن: أسامة بن احلارث طريق من
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 أخربنا املنذر، بن إبراهيم أخربنا: السنن يف ماجة ابن قال
 بن عىل بن سليامن عن احلميد، عبد بن زيد أخربنا عطاء، بن داود
 صىل اهللا رسول أن عباس، ابن عن أبيه، عن عباس، بن اهللا عبد
 ."كله رجب صوم عن هنى": وسلم عليه اهللا

 إبراهيم عن عطار،ال مسعد عن "الكبري" يف الطربانى رواه
 يف البيهقى ورواه. معني ابن لينه املذكور، عطاء بن وداود. مثله

 ليس عطاء بن داود: وقال. الوجه هذا من "األوقات فضائل"
 وسلم عليه اهللا صىل النبي فعل من فيه الرواية وإنام. بالقوى
 عىل حممول فهو صح إن ثم. النهي إىل الفعل الرواة فحرف
 أن أكره: قال. القديم يف الشافعي ذكره ما فيه ىواملعن. التنزيه
 يكمل كام الشهر، يبن من يكمله شهر، صوم الرجل يتخذ

 ،إنام. األيام من يوما الرجل يتخذ أن أكره وكذلك: قال. رمضان
 .واجب ذلك أن فيظن جاهل يتأسى لئال هذا؛ كرهت

 :قلت
 عباس، ابن رواية من إليه البيهقي أشار الذي واحلديث
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 ابن عن جبري، بن سعيد عن حكيم، بن عثامن طريق من جهأخر
 نقول حتى يصوم كان وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول أن عباس،

 .يصوم ال: نقول حتى ويفطر يفطر، ال
 بإسناد الفاكهي، حممد ألبى " مكة أخبار كتاب " يف وروينا

 ال: قال أنه - عنهام اهللا ريض - عباس ابن عن به، بأس ال
 منه أفطرتم إذا رمضان، شهر مثل حتام ترونه عيدا، رجبا تتخذوا
 ابن عن ،"مصنفه" يف الرزاق عبد وقال. وقضيتموه صمتم

: كله رجب صيام عن ينهى عباس، ابن كان عطاء، عن جريج،
 يف رويناه ما: هذا ومثل. صحيح إسناد وهذا. عيدا يتخذ أال

 عن عيينة، ابن يعنى - سفيان أخربنا منصور بن سعيد سنن
 أن احلر، بن خرشة عن الرمحن عبد ابن هو وبرة، عن مسعر،

 يف الرجال أيدي يرضب كان - عنه اهللا ريض - اخلطاب بن عمر
 هو إنام: ويقول فيه، يضعوها حتى الطعام عن رفعوها إذا رجب

 أبى عن ذلك، نحو وروى. يعظمونه اجلاهلية أهل كان شهر
 .بكرة

. اجلاهلية ألمر عظامم يصومه من إىل منرصف النهى فهذا
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 أو حتام، جيعله أن غري من اجلملة، يف الصوم لقصد صامه إن أما
 يواظب معينة ليال أو صومها، عىل يواظب معينه أياما منه خيص

 مما السالمة من فعله من فهذا. سنة أهنا يظن بحيث قيامها، عىل
. حمظور فهذا حتام جعله أو ذلك، خص فإن. به بأس فال استثنى،

 يوم ختصوا ال": وسلم عليه اهللا صىل قوله بمعنى املنع يف وهو
 .مسلم رواه "بقيام ليلتها وال بصيام، اجلمعة

 من أفضل منه يشء صيام أو صيامه، أن معتقدا صامه وإن
 الصحيح، يف ما املنع جانب ويقوم. نظر هذا فقي غريه، صيام

 - اهللا رسول رأيت ما: قال - عنهام اهللا ريض - عباس ابن عن
 هذا إال غريه عىل يفضله يوم صوم يتحرى - وسلم عليه اهللا صىل
 .رمضان يعنى الشهر وهذا. عاشوراء يوم: اليوم

 بن حممد أنبأنا شفاها أمحد، بن اهللا نرص أنبانا ما: ذلك ومن
 أنبأنا يوسف، بن الرحيم عبد أخربنا احلراين، اهللا عبد بن أمحد
 حممد بن اهللا عبد أنبأنا قي،البا عبد بن حممد أنبأنا حممد بن عمر

 بكر أبو أخربنا الكتاين إبراهيم بن عمر أنبأنا اخلطيب
 حدثني وهب، بن اهللا عبد أخربنا بحر، أخربنا النيسابوري،
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 كانت أهنا أمه، عن سعيد، بن أزهر عن صالح، بن معاوية
: عائشة فقالت رجب، تصوم أهنا هلا فذكرت عائشة، عىل دخلت
 اهللا صىل اهللا لرسول ذكر قد. الفضل يهف فإن شعبان، صومي

 عليه اهللا صىل اهللا رسول فقال رجب، يصومون ناس وسلم عليه
 .شعبان صيام من هم فأين وسلم

 عن قيس، بن داود عن ،"مصنفه" يف الرزاق عبد ورواه
 قوم وسلم عليه اهللا صىل اهللا لرسول ذكر: قال أسلم، بن زيد

 من هم فأين: وسلم عليه اهللا صىل النبي فقال رجب، يصومون
 رمضان، بعد اهللا رسول صيام أكثر وكان: زيد قال ؟ شعبان
 عاشوراء صيام وسلم عليه اهللا صىل حتريه أن وحيتمل. شعبان

 قبل مفرتضا كان صوم أن صدر ألنه املعنى، هذا لغري كان بعينه
 من شيئا فعل إذا وسلم عليه اهللا صىل النبي وكان. رمضان

 ما - عنها اهللا ريض - عائشة حديث وأما. يهعل واظب الطاعات
 رمضان، إال قد شهرا أكمل وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول رأيت

 .شعبان يف منه صياما أكثر رأيت وما
 بعض ذكر لكن. غريه عىل شعبان يف الصوم فضيلة فظاهرة
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 ربام وسلم عليه اهللا صىل كان أنه ذلك، يف السبب أن العلم أهل
 أو بسفر شهر، كل من أيام الثالثة صيام نع الشغل له حصل
 مما أكثر شعبان يف يصوم كان فلذلك شعبان، يف فيقضيها غريه،
 ومما غريه صيام عىل فضيلة شعبان لصيام ألن غريه، يف يصوم
 بن العالء حديث من وغريه، داود أبو رواه ما: التأويل هذا يقوي

 النبي أن - عنه اهللا ريض - هريرة أبى عن أبيه، عن الرمحن، عبد
 فال شعبان من النصف دخل إذا": قال - وسلم عليه اهللا صىل -

 .أحد يصومن فال رواية، ويف. "تصوموا
 عن فأمسكوا شعبان من النصف دخل إذا رواية، ويف

 .الصيام
 يف للمبالغة النهى هذا معنى أن العلم، أهل بعض ذكر وقد
 بمعنى هذا كونوي بغريه، ليس ما برمضان خيتلط لئال االحتياط،

 .يومني أو بيوم رمضان أحد يتقدم أن وسلم عليه اهللا صىل هنيه
: "واحلوادث البدع" كتاب يف الطرطوشى بكر أبو قال

 .أوجه ثالثة عىل رمضان صوم يكره
 حسب عام كل من بالصوم املسلمون خصه إذا أنه: أحدها
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 بتةالثا كالسنن ثابتة سنة وإما رمضان، كشهر فرض أنه إما العوام
 باقي صيام عىل ثواب بفضل خمصوص فيه الصوم ألن وإما

 .وسلم عليه اهللا صىل لبينه يشء هذا من كان ولو. الشهور
 فقد رجب، شهر لفضل ال بر عمل الصيام: دحية ابن قال

 .أعلم واهللا. صيامه عن ينهى - عنه اهللا ريض - عمر كان
 


