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  ـــب ــــــــــــــــــر رجـــــــــــــــــــهــشـ                                              2015تحديث أبريل 

 الَحَرم الَمكي ( ←وأّمن المكان األشهر الُحُرم ،  ← إبراهيم ، وتيسيرا على الناس ألداء الحج أّمن لهم الزمانسيدنا منذ أن فرض هللا الحج على  ) تعريف :
ة  –) ذو الِقْعدة  شهر رجب من األشهر الُحُرم منذ أيام سيدنا إبراهيم -     نه :، أي أ رجب ( –ُمَحرَّم  –ذو الِحجَّ

 لتأمين الطريق لزائري المسجد الحرام في الحج والعمرة  . َيْحُرم فيه القتال   

 قرآن و أداء العمرة .. الخ ال. يْعُظم فيه ثواب األعمال الصالحة من صالة وصيام وذكر وقراءة       

 ليس هناك دليل مباشر من القرآن والُسنة على ذلك  . تعظيم المعصية فيه   

 الترجيب" أي التعظيم من " رجب ُسمي - 
   األخرى   عيًدا عن األشهر الُحُرم الثالثةيتذكره الناس ألنه كان وحيًدا بأعطاه العرب اسًما فيه تعظيم ل.   :    يالحظ     
   السهام كناية عن توقف القتال..   ة الرماح وحديدنَّ لنزع أسِ ة " نَ سِ األَ   نّصل" مُ و  ،   هـ" لعدم سماع قعقعة السالح فياسًما منها " األصم   18 منرب  ر رجب له ما يقشه.     

 
 فضله :

ُهوِر ِعنْ " . بالكتاب  - َة الشُّ ِ اْثَنا َعَشَر َشْهرِإنَّ ِعدَّ ِ  اًً َد َّللاَّ َمَواِت َواألَ ِفي ِكَتاِب َّللاَّ  َأْرَبَعٌة ُحُرٌم  ْرَض ِمْنَهاَيْوَم َخَلَق السَّ
يُن اْلَقيِّ                     ( )التوبة " ُم َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ َأْنُفَسُكمْ َذِلَك الدِّ

َة  اا َوُيَحرُِّموَنُه َعامً يَن َكَفُروا ُيِحلُّوَنُه َعامً ِإنََّما النَِّسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَّذِ . "                   َما َحرََّم َّللاَُّ ِلُيَواِطُئوا ِعدَّ
 )التوبة(  "َّللاَُّ ُزيَِّن َلُهْم ُسوُء أَْعَماِلِهْم َوَّللاَُّ ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ  َما َحرَّمَ  َفُيِحلُّوا                  

    حرَّمها اإلسالم فيما بعد ،    كانت عادة عند العرب في الجاهليةتقديم أو تأخير بعض األشهر الحرم عن وقتها استعجاال للقتال ، و    =  النسيء   [
  ]  ليواطئوا = ليوافقوا ، عدة = عدد األشهر الحرم     

 : قال في حجة الوداع عن األشهر الُحُرم جاء في الصحيحين أن النبي  بالُسنـة  -
 ، وواحد َفْرد  رجب ُمَضر.. " ومحرم وذو الحجة  ذو القعدة  ( متتالية )="  .. ثالثة َسْرد               

  ] رمضان شهر =شوال  بين شعبان و = "ربيعة "رجب لتمييزه عنشهر رجب ،  = و شعبان ةبين جمادى اآلخر  = ضر"رجب مُ  " ، اسم قبيلة عربية ضر=مُ     [
 

  الصيام فيه وبين كونه مكروه أوله وآخره، يستوي في ذلك (ي األشهر الُحُرممثل باق)بين كونه من الصيام المسنون  اختالف : الصيام في شهر رجب. يالحظ :
  ليست هناك صالة خاصة بشهر رجب ألن معظم األحاديث الواردة فيه إما ضعيفة أو موضوعة : الصالة في شهر رجب.          
 . ثواب الزيارة في غيرها من ، وال ثواب لها أكثر ليس لها أصل في الدين  : زيارة القبور في أول رجب.         

 
 هر رجب :أهم األحداث التاريخية في ش

 .. . ليلة السابع والعشرين في العام العاشر من البعثة على أصح األقوال معجزة اإلسراء والمعراج   -
 (   خر وأبعد وأشق غزوة خرج فيها النبي! آ )  بين المسلمين والروم في العام التاسع من الهجرة غزوة تبوك  -
 واستقرار الفتوحات اإلسالمية في الشامه(  15) يرموك" انتصار خالد بن الوليد على جموع الروم في "معركة ال -
  (هـ 583)موقعة حطين  في  الصليبيينوصالته أول جمعة في المسجد األقصى بعد انتصاره على القدس دخول صالح الدين األيوبي مدينة  -

 حتالل الصليبيسنة من اال 88بعد     
 - صاحب سنن الترمذي() اإلمام الترمذي  – صاحب صحيح مسلم(المحدث الكبير  ) اإلمام مسلم –  مقاما وليس زمانا()خامس الخلفاء الراشدين بن عبد العزىز عمر وفاة : -

 سالمدفاعا عن اإلالرائعة اشتهر بمناظراته  د والمدفون بجنوب افريقيا ،)المولود بالهنالداعية أحمد ديدات  – صاحب المذهب المشهور(اإلمام الفقيه  ) مام الشافعياإل   
 اإلسالم ..( من المرتدين إلى وعاد الكثير  ،بسببها أسلم اآلالفوالتي      


