
مرةُشهرُع ُاستحسانُالتق صُّدُأوُالحُفيُلفُالصُ عنُالسُ ُة ُي ُروُ المُ ُاآلثارُ 

ُرجب

  

فى صط  الحمد هلل الكريم المنَّان، والصالة والسالم على عبده ورسوله الم  

ن تبعهم بإحسان إلى يوم وم   ،ني عدنان، وعلى آله وأصحابه والتابعينن ب  م  

 .ينالد   

دينهُوشرعهُباُدكُهللاُوزادكُفقهُ سدُ ُــُح صيفهاُالقارئُالاُبعد،ُـُأيُُّأمُ 

ُ:ــ

ْخبر، نفيس المضمون، تحم   فهذا جزء   ْحمل، عزيز الم  طور ل س  صغير الم 

نملة ورقاته ج   رضي هللا عنهم  ــلف الصالح بة الثابتة عن السَّ اآلثار الطي    م 

نــ ورحمهم   :، حولءالَّ بالء، والتابعين األج  الصحابة النَّ  م 

 ".ُفيُشهرُرجبالع مرةُأوُاستحسانُت ق صُّدُُ"

لَّلت    .ه أيًضا بكالم بعض أهل العلم والفقه حول ذلك، ل ي زدان أكثروج 

 ،والقارئ ،قه للكاتبلم وف  يكون زيادة ع   أنْ  ــوعال  جلَّ  ــوأسأل هللا 

 .ه سميع مجيبوالناشر، إنَّ 

ه، فق  ا للتَّ وسوف يكون الكالم عن هذا الموضوع في وقفات ثالث، تيسيرً 

 .وتمكينًا للحفظ، وتوسيعًا للفهم

ُ:كمب  ُريُوفأقولُمستعين اُباهللُالكريمُرب  ُ

ُفيُــرضيُهللاُعنهمُُــةُعنُالصحابةُي ُروُ عنُاآلثارُالمُ /ُُالوقفةُاألولى

ُ.فيُشهرُرجبُواالعتمارُمرةالع ُ

ُ:نُهذهُاآلثارومُ 

 .ــرضيُهللاُعنهماُُــُ،وعثمانُبنُعفانُ،رُعمرُبنُالخطابأث ُ :أوالُ 

 – 43331)" فهصنَّ م  "في  ــرحمه هللا  ــيبة ابن أبي ش  الحافظ قال  حيث

ب  ": تحت باب ج  ة  ر  اف ي ع ْمر  بُّه  ْن ك ان  ي ح  ه ا ،، م  ر  ي ْعت م   (:"و 



روة، عن أبيه، مة، عن هشام بن ع  اد بن سل  حدثنا يزيد بن هارون، عن حمَّ 

ْرتُ ُ)) :ب، عن أبيه، قالعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاط   ُُاْعت م  ر  ُع م  ع  م 

بُ  ج  ُف يُر  ان  ع ثْم   .((ُو 

 .وإسناده صحيح

 (:43334)" م صنَّفه"في أيًضا ــ رحمه هللا ــ وقال 

مة، عن هشام بن اد بن سل  حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حمَّ 

ُ)) :ث عن أبيهحد   سمعت يحيى بن عبد الرحمن ي  : روة، قالروة، عن ع  ع  

بُ  ج  ُف يُر  ان  ُع ثْم  ع  ُم  ر  اْعت م   .((ُأ ن هُ 

 .وإسناده صحيح

لطائف "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي 

 (:477-471:ص) "المعارف

 اهـ.«وغيره ،عمر بن الخطاب :االعتمار في رجب بَّ ح  ت  واسْ  »

 .ــرضيُهللاُعنهماُُــرُعبدُهللاُبنُعمرُبنُالخطابُأث ُ :ثاني ا

زء في ج   رحمه هللا ــــ ل الَّ قال أبو دمحم الحسن بن دمحم بن الحسن الخ   حيث

 (:9)" فضائل شهر رجب"له بعنوان 

يعي، ثنا إبراهيم بن ط  حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك الق  

س بن الحسن، عن م  هْ سلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ك  عبد هللا بن م  

ُف يُُ)) :سالم بن عبد هللا بن عمر، قال ر  أ ْنُي ْعت م  ب هُ  رُي ْعج  ُع م  ُاْبن  ك ان 

بُ  ج  الس ن ةُ ُ،ر  ان يُ  ُظ ْهر  ُب ْين  ام  ر  ُح   .((ُش ْهر 

 .وإسناده حسن أو صحيح

 (:418)" جامعه"في كما ــ رحمه هللا ــ ب بن وهْ عبد هللا الحافظ وقال 

 وأسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد هللا بن عمر ،أخبرني عبد هللا بن عمر

يُ)) : عنهما ــــ رضي هللا ي ْهد  ب ُو  ج  ُف يُر  ر  ُي ْعت م  : قال نافع، ((ُك ان 

ًعا» ْنه  ت ط وُّ ا ك ان  م  ب ، إ نَّم  اج  ْدي  ب و  ل ْيس  اْله   اهـ.«و 

 .نر حس  وهذا أث  



ي قو   لكن ي  و، يسير عفعبد هللا بن عمر وأسامة بن زيد فيهما ض  ألنَّ 

 .ت األثر، فيثب  رأحدهما اآلخ  

/ 1)" الطبقات الكبرى"في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن سعد الحافظ وقال 

 (:411أو  411

ُُ)) :حدثنا عبد هللا بن عمر، عن نافع، قال: خلد، قالأخبرنا خالد بن م   ك ان 

ُعُ  بُ اْبن  ج  ر  ةُ  ُالُي د ع ُع ْمر  ر   .((ُم 

يتقوى  هذا أث ره ، ولكنيسير عفوفي إسناده، عبد هللا بن عمر، وفيه ض  

 .بما قبله

تحت  – 43318)" م صنَّفه"يبة ــ رحمه هللا ــ في ابن أبي ش  الحافظ قال و

ب  ": باب ج  ة  ر  اف ي ع ْمر  بُّه  ْن ك ان  ي ح  ه ا ،، م  ر  ي ْعت م   (:"و 

 ــ عن نافع عن ابن عمر ،هللا بن عمر بيدعن ع   ،حدثنا يحيى بن سعيد

ُ))ُ :رضي هللا عهما ــ ال  ُف يُش و  ُاْلق ت ال  ر  اْعت م  بُ أ ن هُ  ج  ر   .((ُو 

ُ.ــرضيُهللاُعنهاُــُالمؤمنينُعائشةُُرُأم ُ أث ُ :ثالث ا

 (:43319)" م صنَّفه"في ــ رحمه هللا ــ يبة ابن أبي ش  الحافظ قال  حيث

ُ)) :ب، قالسي   بدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن الم  حدثنا ع  

، ة  ج  يُاْلح  ُذ  ر  ُف يُآخ  ر  ت ْعت م  ب ،ُُك ان ْتُع ائ ش ةُ  ج  ُف يُر  ين ة  د  ُاْلم  ن  ُم  ر  ت ْعت م  و 

ل ْيف ةُ  يُاْلح  ْنُذ  ُم  لُّ  .((ُت ه 

 .وإسناده صحيح

 :ــ رحمه هللا ــ( 411)" بابن وهْ جامع "وفي 

معان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن وابن س   ،أخبرني يحيى بن أيوب

ُع ائ ش ة ُُ)) :بسي   الم   ،ُُأ ن  ْحف ة  ُاْلج  ن  ُم  ة  ج  يُاْلح  ُذ  ر  ُف يُآخ  ر  ك ان ْتُت ْعت م 

،ُوُ  ين ة  د  ُاْلم  ن  ب ُم  ج  ُف يُر  ر  ت ْعت م  ل ْيف ةُ و  يُاْلح  ْنُذ  ُم  لُّ  .((ُت ه 

 .وإسناده حسن

ن، (311/ 1)" السُّنن الكبرى"في ــ رحمه هللا ــ وأخرجه البيهقي   م 

سعيد، عن  ب، عن يحيى بن أيوب وغيره، عن يحيى بنطريق ابن وهْ 

 .ب، بنحوهسي   سعيد بن الم  



 (:415)" جامعه"في كما ــ رحمه هللا ــ ابن وهب الحافظ وقال 

أخبرني عبد هللا بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن 

بُ ُ)) :عائشة ج  ُف يُر  ر  اُك ان ْتُت ْعت م   .((ُأ ن ه 

 هذا أث ره ، لكنيسير فمري، وفيه ضعوفي إسناده عبد هللا بن عمر الع  

 .يتقوى بما قبله

مرةُالع ُُفيةُعنُالتابعينُـُرحمهمُهللاُـُي ُروُ عنُاآلثارُالمُ /ُُالوقفةُالثانية

ُ.فيُشهرُرجب

ُ:نُهذهُاآلثارومُ 

 .ــُرحمهُهللاُــبنُيزيدُاألسودُُرأث ُ :أوالُ 

 (:43331)" م صنَّفه"في ــ رحمه هللا ــ يبة ابن أبي ش  الحافظ قال  حيث

ب ُث م ُُ)) :، قالةوق  س  حدثنا أبو خالد، عن دمحم بن  ج  ُف يُر  ر  د ُي ْعت م  ُاأْل ْسو  ك ان 

عُ   .((ُي ْرج 

 .وإسناده حسن

رضيُهللاُعنهُورحمهمُُــعبدُهللاُبنُمسعودُوتالمذةُرُأصحابُأث ُ :ثاني ا

 .ــ

 (:43331)" م صنَّفه"في ــ رحمه هللا ــ يبة ابن أبي ش  الحافظ قال حيث 

: لئ  سمعنا أبا إسحاق، وس   :على بن الحارث، قالحدثنا يحيى بن آدم، عن ي  

ة ُُ)) :فقال ؟مرة رمضانعن ع   ُب ع ْمر  ل ون  ُي ْعد  َُّللا  ُال  ُع ْبد  اب  ُأ ْصح  ْكت  أ ْدر 

جُ  ُاْلح  ب ،ُث م ُي ْست ْقب ل ون  ج   .((ُر 

 .وإسناده صحيح

 .ــُرحمهُهللاُــبنُأبيُبكرُالصديقُُرُالقاسمُبنُدمحمأث ُ :ثالث ا

 (:43333)" م صنَّفه"في ــ رحمه هللا ــ يبة ابن أبي ش  الحافظ قال  حيث

بُ ُ)) :ح، قالدي، عن أفل  ق  حدثنا أبو عامر الع   ج  ُف يُر  ر  م ُي ْعت م  ُاْلق اس   .((ُك ان 

 .وإسناده حسن

ْخت ُرُأث ُ :ارابع ُ  .ــرحمهُهللاُُــُيانيأيوبُالس  



المعرفة " كتابه فيــ رحمه هللا ــ  ويس  يعقوب الف  الحافظ قال  حيث

 (:311/ 1" )والتاريخ

ْمرةحدثنا  ،دحدثنا سعيد بن أس   إذاُُكانُأيوبُ ))ُ: قال ،بوذ  عن ابن ش   ،ض 

 .((لمُالعُ ُأهلُ ُلُْسُ :ُقالُءُ هُفيهُشيعندُ ُءُليسُ عنُالشي  ُُلُ ئ ُسُ 

ْمرةوحدثنا : قال ُبُ رُفيُرجُ عتمُ ي ُُأيوبُ ُكانُ ))ُ: قال ،بوذ  عن ابن ش  ، ض 

 .((ُنُالجعرانةمُ ُرُ عتمُ وكانُي ُ:ُقالُ،هنُعامُ مُ ُجُُّيحُ ُثمُيرجعُ 

 .وإسناده حسن

بن اإلمام يحيى قال عنه  ، قدبن موسى المصري السُّنة دسعيد بن أس  و

 اهـ.«دوقص   ،دقى ص  فت   ال بأس به، »: معين

 ."الثقات"ان في كتابه بَّ ابن ح  الحافظ كره وذ  

ر أنَّه ــ رحمه هللا ــ رعة الرازيأبو ز  اإلمام ى عنه و  ور   د  ث، وقد ذ ك   ال ي ح 

 .إال عن ثقة

يرينُأث رُ :خامس ا  .ــورحمهمُُــُرحمهُهللاعنُالس لفُالص الحُدمحمُبنُس 

لطائف "إذ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 (:477:ص" )المعارف

بَّ االعتمار في رجب»  :واْست ح 

وغيره، وكانت عائشة تفعله، وابن عمر أيًضا، ون ق ل  ،عمر بن الخطاب

لون هُ)) :لفيرين عن السَّ ابن س    اهـ.«((ُأن ه مُكان واُي ْفع 

سنًدا في ما هذا م  ــ رحمه هللا ــ يرين بن س  التابعي دمحم ر ولم أقف على أث  

 .ن مراجعدي م  بين ي  

لم ه طالب ع  فيدني ب  ي عليه عن قريب، أو ي  الع  ر اط   يس   ي   ى هللا أنْ س  فع  

 .جيبفاضل ن 

حولُُــرحمهمُهللاُوغفرُلهمُُــعنُبعضُكالمُأهلُالعلمُ/ُُالوقفةُالثالثة

ُ.مرةُفيُشهرُرجبالع ُ

ُ:نُكالمهمومُ 



نالح لف الصَّ جاءت اآلثار السابقة عن السَّ  :أوالُ   ــالصحابة والتابعين  م 

تحت ــ رحمه هللا ــ  "يبةابن أبي ش  الحافظ ف صنَّ م  "في  ــرضي هللا عنهم 

 :يببو  هذا التَّ 

بُ » ج  ة ُر  اف يُع ْمر  بُّه  ُي ح  ْنُك ان  ه اُ،،ُم  ر  ي ْعت م  ُاهـ.«و 

يبوقدُد ل ُهذاُ نُالت بو  ُ:ــُرحمهُهللاُــيبةُأبيُبكرُبنُأبيُشُ ُالحافظُم 

نوفق ه م فه  قد ه أنَّ على  أو  همالح استحباب  لف الصَّ هذه اآلثار عن السَّ  م 

 .مرة في شهر رجبهم للع  ت  محبَّ 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي  :ثاني ا

 (:477-471:ص)" لطائف المعارف"

 :في رجب عتماراال بَّ ح  ت  واسْ »

قل وغيره، وكانت عائشة تفعله، وابن عمر أيًضا، ون  ،عمر بن الخطاب

 اهـ.((ُهلون ُعُ فُْواُي ُكان ُمُهُ أن ُ))ُ: لفيرين عن السَّ ابن س  

كما في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام عبد العزيز بن عبد هللا بن باز  :ثالث ا

" عوةة الدَّ مجلَّ "في و ،(119أو  189/ 44)" مجموع فتاويه"

 (:4147ـ4511:العدد)

عن ابن  ،"الصحيحين"ت في ا ثب  م  مرة فال بأس بها في رجب، ل  ا الع  أمَّ »

 .((ُبُ جُ يُرُ ف ُُرُ مُ ت ُاعُْ))ُ :بي ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ  أنَّ  ــرضي هللا عنهما  ــعمر 

ــ رحمه كر ذلك الحافظ ابن رجب رون في رجب، كما ذ  عتم  لف ي  وكان السَّ 

، ــرضي هللا عنهم ــ عن عمر، وابنه، وعائشة  "اللطائف"في كتابه هللا ــ 

 اهـ.«((ُكانواُيفعلونُذلكُالس لفُأنُ ُ)): يرينون قل عن ابن س  

 ــ 417/ 47)" فتاوى نور على الدرب"أيًضا كما في ــ رحمه هللا ــ وقال 

 :هؤال نصُّ إجابة على س   ،(445:رقم

ُ:؟"ةُالشهوريزةُعنُبقي ُهلُالعمرةُفيُشهرُرجبُلهاُمُ "

عتمر في ه كان ي  ت عن عمر أنَّ ج فيها، وثب  وال حر   ،يفعلونها السَّلفكان »

 ،((ُكانواُيفعلونهاُالس لفُأنُ ))ُ: يرينس  كر ابن رجب، وابن عمر، وذ  

ت عن ابن عمر ، وثب  "اللطائف"في كتابه ــ رحمه هللا ــ كما قال ابن رجب 

الرسول  أنَّ المشهور عند أهل العلم  بي ملسو هيلع هللا ىلص اعتمر في رجب، ولكنَّ النَّ  أنَّ 



المعروف عند عدة، هذا مراته في ذي الق  عدة، كل ع  ملسو هيلع هللا ىلص اعتمر في ذي الق  

ر  النَّ  أنَّ أهل العلم،   ــها عمر عدة ال في رجب، لكن فعل  بي ملسو هيلع هللا ىلص في ذي الق  ع م 

نها كثير وبعض الصحابة، وفعل   ــرضي هللا عنه  ن، وال بأس السَّلف م   م 

  اهـ.«ذلك

ن "الجامع"في شرحه على  كتاب أيًضا  ــرحمه هللا  ــوقال  بلوغ "كتاب  م 

نالمرام   ــ 7:يدي رقمالس    ــالوجه الثاني  ــالشريط الثاني )" ة األحكامأدل م 

: ن بابم  ، ((ُمتُالظلمُعلىُنفسييُحرُ إن  ُ))ُ: قبل حديث ــ 41:الدقيقة

ت بينه وبين بعض الحاضرين حين جر   "ن مساوئ األخالقيب م  ره  التَّ "

 :درسه هذه المناقشةل  

مرة في يزة للع  السُّنَّة م   د فيأحسن هللا إليكم يا شيخ هل ور   :السائل»

 .رجب؟

نت ثب   :الشيخ كان وبي ملسو هيلع هللا ىلص اعتمر في رجب، النَّ  أنَّ حديث ابن عمر  م 

 ."اللطائف"كتابه  كره ابن رجب فيفي رجب، ال بأس، ذ  عتمرون ي   السَّلف

 . مرة؟دها يا شيخ للع  هل يجوز قصْ  :سائل

 .ال بأس :الشيخ

 .بي ملسو هيلع هللا ىلص في رجب؟اعتمر النَّ  :سائل

نت ثب   :الشيخ وجماعة خالفوا ابن عمر،  ،ةحديث ابن عمر، وعائش م 

 .ما اعتمر في رجب :وقالوا

ن :سائل  .يقول ببدعيتها؟ م 

و صحيح، حديث ابن عمر ثابت، ومعروف، ابن رجب م   ،ال ،ال :الشيخ

  اهـ.«وغيره ،عن عمر ،السَّلفكرها عن ذ  

البن  ــ -384:سؤال رقم – 433/ 4)" مسائل اإلمام ابن باز" وفي كتاب

 (:مانع

ننكر على االعتمار في رجب هل ي   :سؤال»  ًدا؟عله قصْ ف   م 

 اهـ.«مدتهم حديث ابن عمرفع   ،ال :الجواب



في  ــرحمه هللا  ــعبد هللا بن عبد العزيز ابن عقيل الفقيه قال الشيخ  :رابع ا

 (:154:رقمــ  151/ 1)" فتاويه"

 : ا االعتمار في شهر رجبوأمَّ »

ة في رجب، حبَّ ست  مرة م  الع   إنَّ : عتمرون فيه، ويقولوني   السَّلففكان 

 اهـ.«وابنه، وعائشة، وغيرهم ،عمر:ُنهمومُ 

ع  الحطَّ الفقيه قال  :خامس ا كتابه في ــ رحمه هللا ــ يني المالكي اب الرُّ

 (:11/ 1)" ر الخليلختص  مواهب الجليل لشرح م  "

 :ونقله ابن فرحون "ر الواضحةمختص  "وفي »

وقد استمر عمل الناس … ورمضان، انتهى ،أفضل شهور العمرة رجب

نام نها في رجب وشعبان ورمضان وبعد أيَّ اليوم على اإلكثار م   ر آخ   م 

 اهـ.«ةجَّ الح  

حتار الم   د  ر  " كتابه فيــ رحمه هللا ــ عابدين الحنفي الفقيه ابن قال  :سادس ا

 (:177/ 3)" تنوير األبصارختار شرح ر الم  على الدُّ 

 ":األدب في رجب" علي في رسالته المسماة الَّ قل بعضهم عن الم  ن »

أو  ،ــ عليه الصالة والسالمــ ها فعل   بأنْ  ،ةنَّ مرة في رجب سُّ كون الع   أنَّ 

نغ ا فر  بير لمَّ ابن الزُّ  أنَّ وي ر   ،ثبت، نعمر بها لم ي  أم   تجديد بناء الكعبة  م 

نبيل سبعة وعشرين ق    أنْ ر أهل مكة ح قرابين وأم  ر إباًل وذب  ح  رجب ن  م 

ة، جَّ عل الصحابة ح  ف   أنَّ  عتمروا حينئذ شكًرا هلل تعالى على ذلك، وال شكَّ ي  

ه تخصيص أهل مكة وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند هللا حسن، فهذا وجْ 

 اهـ.«ًصالخَّ اهـ م  .مرة بشهر رجبالع  

ُ:قلت

األدب "موجود في كتابه ــ رحمه هللا ــ الحنفي  علي قارئ الَّ م  الفقيه وكالم 

 (.51-19:ص)" في رجب

له  في كتاب   ــ رحمه هللا ــمشقي ابن العطار الشافعي الد   الفقيه قال  :سابع ا

 (:11:ص)" كم صوم رجب وشعبانح  "ع بعنوان ب  ط  

 :ــزادها هللا شرفًا  ــا بلغني عن أهل مكة مَّ وم  »



 اهـ.«ا ال أعلم له أصاًل مَّ رجب، وهذا م  ة االعتمار في اعتياد كثر  

ُ:قلت

ر، ة االعتمار، وت عدُّد الع م  ا كثر   .عمفن  أمَّ

د العمرة في  ا تقصُّ ه وسبب أصلرجب، واستحسان ف علها فيه، فشهر وأمَّ

ثابتة ن آثار م م  ما تقدَّ هو بين الناس في األمصار منذ قرون طويلة  اشتهاره

نالح الصَّ  السَّلفعن   .ن بعدهمالصحابة والتابعين فم   م 

كر بعض ما وقْفت  ًجا، ومحك وًما على عليه م  وقد تقدَّم ذ  رَّ خ  سن ًدا، وم  نها م 

نه الفضلذ  إسناده ب   ة، وهلل الحمد، وم  حَّ ْسن أو ص  ن ح   .كر درجته م 

ُ:وفيُختامُهذاُالجزءُأقول

مرة في شهر د الع  نين عديدة ببحث ودراسة ما يتعلق بتقصُّ مت منذ س  قد ق  

، فلم كذلك لتدة، وفترات مختلفة، وال ز  ات متعد   رجب، وعاودته في مرَّ 

نعن أحد  قل  ي ن ب   ر  م  ي   ة والحديث نَّ الح أو أئمة أهل السُّ لف الصَّ السَّ  م 

نالمشهورين  ي الفقهاء يقول لة وما بعدها فضَّ أهل القرون الم   م  م  ت قد   فيه أو م 

ُ:دقصُّ هذا التَّ  عن

 .«دعةب   هإن  »

ندت فذاكرت بعض إخواني وز   نطلبة العلم، وطلبت  م  بعضهم التفتيش  م 

 .فلحوالبحث فلم ن  

، فجزاه هب   فيدفي ذلك في  صريح قل ثابت رشد إلى ن عين وي  ن ي  د م  ج  و   وإنْ 

، وش كر له، وبارك في ه وأعالهفع قدر  راه، ور  خْ نياه وأ  في د   ا كثيًراخيرً هللا 

 .علمه

رحم هللا  ــالمعاصرين ت القول بالبدعية عن بعض أهل العلم ما وجدْ وإنَّ 

 .ــنهم م   ع ونفع بالحي   تهم، وأمت  مي   

 

ُ:جمعهأعد هُو

ُ.عبدُالقادرُبنُدمحمُبنُعبدُالرحمنُالجنيد

 


