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  حكم الصيام في شهر رجب
*************  

  على الصيام في شهر رجب؟ هل هناك أحاديث تحض : البعض يسأل عن الصيام في شهر رجب :سؤال
----------------  

موضوعة وليست ضعيفة فقط، لكن  -تقريبًا  -ها األحاديث الواردة في صيام شهر رجب كل : الجواب
  . ١)واترك مْ رُ من الحُ  مْ صُ ( :يه وسلمصلى اهللا علالصيام في أي شهر قال 

صلى اهللا عليه أن رسول اهللا ة معناها ن فالسُ  ،ةن حرام، صم فيه واترك، لكن ال أصوم على أنه سُ  ورجب شهرٌ 
وال أنه صام غير يوم  ،ن من رجبأنه صام السابع والعشري صلى اهللا عليه وسلم د عن رسول اهللارْ ولم يَـ  ،لهامع وسلم

لكن  -وهو صيام مسنون -ثنين والخميس اقتداًء برسول اهللامن األيام العادية، فصوم يوم اإل خميسثنين والاإل
 ) ....أبيض من اللبن إن رجب نهر في الجنة، ماؤه: (يوم السابع والعشرين من رجب يقال أن فيه حديثًا يقول

  ). اً أنما صام ستين شهر كمن صامه ف: (وقول آخر
لكن من أراد الصوم في أي يوم فليصم، . وجل عز لها أساس في دين اهللا  كل هذه أحاديث موضوعة ليس

إذا كان يوم الجمعة فسنصوم معه يوم الخميس أو يوم . يفرد يوم الجمعة بصيام الصيام ليس حرام مادام ال
ي يوم لكن ال أصوم لعلة غير شرعية، أصوم هللا ال بأس في أ .السبت، أي يوم بعد ذلك من أيام األسبوع فليصم

  ).الصيام في شهر رجب( :أي ،حكم الصيام في هذا الموضوع -يا إخواني  -هذا  .من األيام وال مانع من ذلك
، هذه األيام )ثنين والخميس، يوم عاشوراءاإل(صلى اهللا عليه وسلم فالصيام المسنون هو ما صامه رسول اهللا 

  . صلى اهللا عليه وسلمهى المسنونة التي صامها رسول اهللا 
إذا كانت ليلة النصف من ( :صلى اهللا عليه وسلمفيه حديثًا صحيحاً، قال  جاء ،حتى يوم النصف من شعبان
وإنما يكون صياماً  ،إذًا يكون صيامًا غير مسنون ،لكن لم يثبت أنه صامها. ٢)شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها

صلى اهللا لكن صيامه ليس مسنونًا عن رسول اهللا فيه  حببصلى اهللا عليه وسلم فأنا أصومه ألن رسول اهللا  ،مستحباً 

لم يصمه وإنما حبب فيه، فإذا صمت فأصوم على أنه مستحب، صلى اهللا عليه وسلم ألن رسول اهللا  عليه وسلم
فعله بنفسه صلى اهللا عليه وسلم حبب رسول اهللا فيه وليس على سبيل السنة، ألن السنة البد أن يكون رسول اهللا 

  .ين والخميس كان رسول اهللا يحافظ عليهم ليس في ذلك شيءلكن االثن

                                                           

فأتاه بعد سنة وقد تغيرت  ،قأنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم انطلأباها أو عمها عن أبيها أو عمها مجيبة الباهلية أن  عنرواه أبو داود   ١
ما  :قال ؟فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة :قال .الذي جئتك عام األولالباهلي أنا  :قال ؟ومن أنت :قال ؟يا رسول اهللا أما تعرفني :حاله وهيئته فقال

 :قال ،من كل شهر صم شهر الصبر ويوماً ( :ثم قال !!؟بت نفسكعذ  مَ ـلِ  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .بليل منذ فارقتك إال  أكلت طعاماً 
 مِ رُ الحُ  نْ مِ  مْ صُ  ،واترك مِ رُ الحُ  نْ مِ  مْ صُ  ،واترك مِ رُ الحُ  نْ مِ  مْ صُ  :قال ،زدني :قال .صم ثالثة أيام :قال ،زدني :قال .صم يومين :الق .بي قوة فإن  ،زدني
   .بأصابعه الثالثة فضمها ثم أرسلها :وقال ،)واترك

انت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن اهللا ينزل إذا ك: (البيهقي والديلمي عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهرواه ابن ماجه و   ٢
  .)ع الفجرفيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول أال من مستغفر فأغفر له، أال مسترزق فأرزقه، أال مبتلى فأعافيه، أال كذا أال كذا حتى يطل
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 شهر : أي -صوم شهر الصبر(  :وقالصلى اهللا عليه وسلم ب فيه رسول اهللا صيام الثالثة أيام من كل شهر حب
وهذا أقل الصيام للسالكين  .، يعني كصيام السنة كلها٣)وثالثة أيام من كل شهر كصوم الدهر كله -رمضان

  . صياماً راقياً ألنك تصوم ثالثة أيام وتكتب عند اهللا صائمأ السنة كلها  في طريق اهللا، ويعتبر والمجاهدين
 الرابع عشرو  الثالث عشر(بعض الناس تحسبها على أنها األيام البيض  ،هذه الثالثة أيام لم يحددها أحد

تركها من غير تحديد، فأنت صلى اهللا عليه وسلم وسيدنا رسول اهللا  ،، وليس كذلك ألنه لم يرد)الخامس عشرو 
وجائز أن تكون ثالثة أيام متتاليات من غير أن تشق على  ،وهذا يكفيك ،تصوم يومًا من كل أسبوعستطيع أن ت

  .نفسك
والطاعات كلها األمر  - ومن صحة اإلنسان ،من وقت اإلنسان -إذًا فاألمر هنا مباح على حسب المتاح 

َال يَُكلُف الّلُه ( :على حسب االستطاعة التي لديك، )سورة التغابن١٦( )اتـُقوا اللَه َما اْسَتطَْعُتمْ فَ ( :الجامع فيها
اجعل  !!إلى نفسك العبادات؟ض غّ بَـ تُـ  مَ ـولِ  !!؟تشق على نفسك مَ إذًا فلِ . )سورة البقرة ٢٨٦( )نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها

هذا هو أمر الصيام في  .عز وجلبمحبٍة وتقرٍب إلى اهللا  ،العبادات الرغبة في عمل هذه أن يكون عندها  نفسكل
  .هذه األيام

  وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

******************  
 

                                                           

َصْوُم َشْهِر الصْبِر َوَصْوُم َثالثَِة : (َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ :  عنه قالروى النسائي وأحمد وابن حبان عن َأبي ُهَريـَْرَة رضي اهللا  ٣
ْهرِ  َشْهٍر َصْوُم الد اٍم ِمْن ُكلَأي.(  


