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بدع ومنكرات شهر رجب4

شهر رجب
هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية وهو أحد األشهر الحرم.

قال تعالى:

ِ يَْوَم َخلََق السََّماَواِت َواْلَْرَض ِمْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرٌم َذِلَك  ِ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا فِي ِكتَاِب للاَّ ) إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعْنَد للاَّ
َ َمَع اْلُمتَِّقيَن( )36(  يُن اْلقَيُِّم فََل تَْظِلُموا فِيِهنَّ أَْنفَُسُكْم َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّةً َكَما يُقَاتِلُونَُكْم َكافَّةً َواْعلَُموا أَنَّ للاَّ الّدِ

التوبة

هل لشهر رجب مزية على غيره من الشهور؟
قال ابن حجر رحمه الله: »لم يرد في فضل شهر رجب، وال في صيامه، وال في صيام شيء منه 

معين، وال في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة«.

وورد في هذا الشهر صلوات وأذكار لكنها ضعيفة ال تثبت بـها حجـة، وال تثبت بـها سنة.

لالستزادة:
شهر
رجب

تفضيل رجب على 
سائر الشهور

فضل
شهر رجب
اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا

http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/147650
http://almoslim.net/node/147650
http://almoslim.net/node/147650
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/elmy/286529


1- االحتفال بليلة اإلسراء والمعراج
ليلة السابع والعشرين من رجب يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول صلى الله عليه 
وسلم فيها إلى الله عز وجل، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية، وكل شيء لم يثبت فهو باطل.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: »وال يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة اإلسراء 
فضيلة على غيرها، ال سيما على ليلة القدر، وال كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون 

تخصيص ليلة اإلسراء بأمر من األمور وال يذكرونها، ولهذا ال يعرف أي ليلة كانت«.

مما سبق يتبين أن تخصيص ليلة السابع والعشرين من رجب باحتفال يعود كل عام، يلحقها 
باألعياد المحدثة، التي ال دليل عليها من كتاب وال سنة، ولهذا لم يفعل ذلك السلف، وال عرفت 

عنهم، وال تحدثوا عنها.

1
االحتفال بليلة

اإلسراء والمعراج
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لالستزادة:
شهر
رجب

إحياء ليلة السابع 
والعشرين من رجب

صالة النبي باألنبياء 
ليلة اإلسراء

اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا

http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/elmy/286544
http://almoslim.net/elmy/286544
http://almoslim.net/node/68675
http://almoslim.net/node/68675
http://almoslim.net/node/68675
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/elmy/286544


2- تخصيص رجب بالصيام
الله عليه وسلم شيء وال عن  النبي صلى  ، لم يرد فيه عن  االعتكاف  أو  بالصوم،  تخصيص رجب 

أصحابه، وال أئمة المسلمين.

قال ابن تيمية: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة ال يعتمد أهل العلم 
على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات.

وما اعتاد قسم من الناس وخاصة النساء أنهن يصمن في السابع والعشرين من رجب، ويفطرن خارج 
بيوتهن عند قبور بعض الصالحين، مع إشعال الشموع قبل بدء اإلفطار، ويقمن بتوزيع الخيرات في 

شهر رجب للموتى، كل هذه األفعال ال أصل لها في الشرع.

2
تخصيص

رجب بالصيام

بدع ومنكرات شهر رجب6

لالستزادة:
صوم أيام مخصوصة

من شهر رجب
تخصيص شهر رجب 

بالصيام

الصوم واالفطار عند 
القبور في 27 رجب

بيان ما وجب في حكم
صوم رجب

صيام السابع والعشرين
من شهر رجب

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا اضغط هنا

اضغط هنا اضغط هنا

صيام الثامن
من رجب

http://www.almoslim.net/node/147540
http://www.almoslim.net/node/147540
http://almoslim.net/elmy/286528
http://almoslim.net/elmy/286528
http://almoslim.net/elmy/286561
http://almoslim.net/elmy/286561
http://almoslim.net/elmy/286530
http://almoslim.net/elmy/286530
http://almoslim.net/elmy/286561
http://www.almoslim.net/node/147880
http://almoslim.net/elmy/286528
http://www.almoslim.net/node/147540
http://almoslim.net/elmy/286530
http://almoslim.net/elmy/286545


3
عتيرة

رجـــــــب

3- عتيرة رجب

العتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب ، وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح 
األضحية في عيد األضحى .

وفيه خالف بين العلماء في حكم العتيرة، لورود ذلك في األحاديث، ولكن الراجح أنها منسوخة 
فال يشرع فعلها.

بدع ومنكرات شهر رجب7

لالستزادة:

ذبيحة العتيرة 
في رجب

شهر
رجب

فضائل شهر رجب
في الميزان

الذبح في أول
جمعة رجب

اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا

اضغط هنا

http://almoslim.net/node/130636
http://almoslim.net/node/130636
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
http://www.almoslim.net/node/277852
http://www.almoslim.net/node/277852
http://almoslim.net/elmy/286542
http://almoslim.net/elmy/286542
http://almoslim.net/elmy/286542
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/130636
http://www.almoslim.net/node/277852


4
صالة

الـرغــائــب

4- صالة الرغائب
صالة الرغائب من البدع المحدثة في شهر رجب، وتكون في ليلة أول جمعة من رجب، بين صالتي 

المغرب والعشاء، يسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب .
وأول ما أحدثت صالة الرغائب ببيت المقدس، بعد ثمانين وأربعمائة سنة للهجرة، ولم ينقل أن 
النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وال أحدا من أصحابه ، وال القرون المفضلة، وال األئمة، وهذا 

وحده كاف في إثبات أنها بدعة مذمومة، وليست سنة محمودة .
قال النووي رحمه الله: »هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها 

واإلعراض عنها، وإنكارها على فاعلها«.
وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: »صالة الرغائب موضوعة على

رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه«.
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لالستزادة:

البدع التي اشتهر 
فعلها في شهر رجب

جملة من األحاديث الضعيفة 
والموضوعة في رجب

فضائل شهر
رجب في الميزان

اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا

http://almoslim.net/node/84020
http://almoslim.net/node/84020
http://almoslim.net/node/277862
http://almoslim.net/node/277862
http://www.almoslim.net/node/277852
http://www.almoslim.net/node/277852
http://www.almoslim.net/node/277852
http://almoslim.net/node/277862
http://almoslim.net/node/84020


5
تخصيص

الذبائح في رجب

5- تخصيص الذبائح في رجب

اعتادت بعض المجتمعات الذبح في أول جمعة من رجب أو في نصفه أو في السابع والعشرين 

منه وكل هذا ال أصل له، وتخصيص عمل في زمن معين ال يكون إال بدليل شرعي.

ويزاد األمر قباحة إذا اجتمع معها الذبح في رجب لدفع أذى الجن، كما يفعله البعض، فهذا يجتمع 

فيه مع المنكر الشرك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك

بدع ومنكرات شهر رجب9

لالستزادة:

الذبح في رجب 
لدفع أذى الجن

شهر
رجب

فضائل شهر رجب
في الميزان

الذبح في أول
جمعة رجب

اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا

اضغط هنا

http://www.almoslim.net/node/209496
http://www.almoslim.net/node/209496
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
http://www.almoslim.net/node/277852
http://www.almoslim.net/node/277852
http://almoslim.net/elmy/286542
http://almoslim.net/elmy/286542
http://almoslim.net/elmy/286542
http://almoslim.net/node/182700
http://www.almoslim.net/node/209496
http://almoslim.net/node/277852


6
تخصيص إخراج
الزكاة في رجب

6- تخصيص إخراج الزكاة في رجب

قال ابن العطار: »وما يفعله الناس في هذه األزمان من إخراج زكاة أموالهم في رجب دون غيره 

من األزمان ال أصل له ؛ بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة األموال عند حوالن حولها بشرطه 

سواء كان رجبا أو غيره«.

بدع ومنكرات شهر رجب10

لالستزادة:

شهر
رجب

فضائل شهر رجب
في الميزان

اضغط هنا اضغط هنا

http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
http://www.almoslim.net/node/277852
http://www.almoslim.net/node/277852
http://almoslim.net/node/277852
http://almoslim.net/node/182700


7
لبس خواتم
الفضة في
شهر رجب

7- لبس خواتم الفضة في شهر رجب

يباح للرجل والمرأة التختم بخاتم الفضة، لكن تخصيص ذلك بشهر رجب وبناء االعتقادات عليها 
أو اقتناؤه للبس في شهر رجب خصيصا ال أصل له.

ومن لبس الخاتم في شهر رجب على اعتقاد التقرب إلى الله بذلك، أو أن لبسه في هذا الشهر 
له فضيلة معينة، فقد ابتدع وأساء.

وينبغي الحذر من كتابة شيء على الخاتم مما يزعم أنه يجلب الحظ أو يدفع العين والحسد 
والجن ونحو ذلك، كما يفعله البعض في هذا الشهر 

11

ُ

ً
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لالستزادة:
شهر
رجب

اضغط هنا

http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
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8
الهدايا في رجب

8- الهدايا في رجب

الهدايا بين الناس من األمور التي تجلب المحبة والوئام، وتسل من القلوب السخيمة واألحقاد ، 
وهي مرغب فيها شرعا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم: )يقبل الهدية ، ويثيب عليها( وعلى 
ذلك جرى عمل المسلمين والحمد لله، لكن إذا قارن الهدية سبب غير شرعي فإنها ال تجوز ؛ 
كالهدايا في عاشوراء أو رجب ، أو بمناسبة أعياد الميالد وغيرها من المبتدعات ؛ ألن فيها إعانة 

على الباطل ومشاركة في البدعة

بدع ومنكرات شهر رجب12

لالستزادة:

تبادل الهدايا
في رجب

شهر
رجب

اضغط هنا اضغط هنا

http://almoslim.net/node/278167
http://almoslim.net/node/278167
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/278167


9
أمثلة

للمناسبات البدعية

عند بعض الطوائف

9- المناسبات البدعية عند بعض الطوائف في شهر رجب كثيرة جدا، وإن كان 
البعض منهم يحييها واآلخر يهملها ومن أهمها عندهم:

• 13 رجب : ذكرى مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه  

• 15 رجب : ليلة 15 رجب ليلة مباركة عندهم ويستحبون فيها زيارة قبر الحسين بن    
                       علي رضي الله عنهما.

• 27 رجب : وهو ما يعرف بعيد المبعث طبقا للروايات عندهم، فإنه اليوم الذي نزل فيه     
                      جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم صيام.

فلم يثبت من هذا شيء ولو ثبت الحتاج إلى دليل لتعظيم هذا اليوم.

بدع ومنكرات شهر رجب13

لالستزادة:

مالزمة االستغفار
في رجب

شهر
رجب

فضائل شهر رجب
في الميزان

اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا

http://almoslim.net/elmy/286533
http://almoslim.net/elmy/286533
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/node/182700
http://www.almoslim.net/node/277852
http://www.almoslim.net/node/277852
http://www.almoslim.net/node/277852
http://almoslim.net/node/182700
http://almoslim.net/elmy/286533
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ملحق : المسألة األولى

)العمرة في رجب(

ملحق : المسألة األولى )العمرة في رجب(
يحرص بعض الناس على االعتمار في رجب، اعتقادا منهم أن للعمرة فيه مزيد مزية، وهذا ال أصل له، ولم 
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل خاص للعمرة في شهر رجب, أو ترغيب فيها, وإنما ثبت الفضل 

الخاص للعمرة في شهر رمضان، و العمرة تجوز مطلقا طوال العام.
وللعلماء في المسالة قوالن، فمن أجاز استند لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب.  لكن أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها بقولها: ما اعتمر النبي صلى 

الله عليه وسلم عمرة إال وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. واستدل أيضا بأفعال الصحابة.
قال أبو شامة: وال ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة 
في جميع األزمان ليس لبعضها على بعض فضل، إال ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك 
اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها؛ كصوم يوم عرفة وعاشوراء، والصالة في جوف الليل، والعمرة 

في رمضان، ومن األزمان ما جعله الشرع مفضال فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة، وليلة القدر
 التي هي خير من ألف شهر، أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر، فمثل ذلك 
يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها ، كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالحاصل: أن المكلف 

ليس له منصب التخصيص، بل ذلك  إلى الشارع. -والله أعلم-.( 

بدع ومنكرات شهر رجب14

لالستزادة:
عادة العمرة ليلة 

السابع والعشرين من 
رجب

هل للعمرة في رجب 
فضل خاص

عمرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم في رجب

تخصيص شه
 رجب بالعبادة

البدع التي اشتهر فعلها
في شهر رجب

اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا

اضغط هنااضغط هنا اضغط هنا

شهر
رجب

http://almoslim.net/elmy/286527
http://almoslim.net/elmy/286527
http://almoslim.net/elmy/286527
http://almoslim.net/node/53613
http://almoslim.net/node/53613
http://www.almoslim.net/node/148185
http://www.almoslim.net/node/148185
http://almoslim.net/node/165956
http://almoslim.net/node/165956
http://almoslim.net/node/84020
http://almoslim.net/node/84020
http://almoslim.net/node/165956
http://almoslim.net/node/53613
http://almoslim.net/elmy/286527
http://almoslim.net/node/84020
http://almoslim.net/node/182700
http://www.almoslim.net/node/148185
http://almoslim.net/node/84020
http://almoslim.net/node/84020
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ملحق : المسألة الثانية

 حوادث تاريخية

ملحق : المسألة الثانية: حوادث تاريخية

هل توجد حوادث تاريخية مهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 
شهر رجب ؟

ذلك،  ولم يصح شيء من  أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة،  ابن رجب: »وقد روي  قال 
فروي أن النبي ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل في الخامس 

والعشرين، وال يصح شيء من ذلك...«.
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موقع المسلم
حينما ترسم الكلمة المنهج

Almoslimelmy

almoslim.net

almoslim

TV Almoslim

almoslimnet

تصميم شركة قوة اللمسات

https://twitter.com/Almoslimelmy
http://almoslim.net/
https://www.facebook.com/almoslim
https://www.youtube.com/channel/UCwE9fDoP6Tvd5rTngKFx7fw
http://telegram.me/almoslimnet
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