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 باللغة العربية ملخص البحث
الهجر في األصل منهي عنه، ألنه يتعارض مع مقاصد الشرع الحنيف التي تدعو          

لبعض   إلى التآلف والتآخي بين المسلمين أفراداً وجماعات، لكنه قد يصبح وسيلةً عالجيةً 
 الحاالت، والتي نص القرآن الكريم والسنة المطهرة عليها.

صحح القصد والنية وأستعمل في حدود الشرع   والهجر قد يصير عبادةً من العبادات إذا      
، وبناًء عليه فإذا أستعمله المسلم  الحنيف، وكان الهدف منه إصالح المخالفين لشرع هللا  

في موضعه أثيب، وإذا استعمله في غير موضعه عوقب، وقد حددت السنة المطهرة مواضع  
تبين أن الهجر منه ما هو   استعماله ومواضع تركه، ومن خالل تناول السنة لهذا الموضوع،

الهجر   الموضوع، وبيان معنى  أهمية هذا  البحث  تناول  محرم ومنه ما هو مشروع، وقد 
النتائج  بأهم  ثم ختم  المحرم منه،  وأحكامه، وعالج من وقع في  وأنواعه  له،  والمرادفات 

 والتوصيات. 

 ** الكلمات المفتاحية: 

 أحكام ( –المشروع  –المحرم  –السنة النبوية  –)الهجر 
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 ملخص البحث باللغة اإلجنليزية 
       Abandonment is originally prohibited, because it contradicts the 

intentions of the true Sharia, which call for harmony and fraternity 

between Muslims, individuals and groups, but it may become a remedy 

for some cases, which the Holy Qur’an and the Sunnah have stipulated. 

Abandonment may become a form of worship if the intention and 

intention are corrected and used within the limits of the true Sharia, 

and its purpose was to reform those who violate the law of God , and 

accordingly, if a Muslim uses it in his place, he is punished, and if he 

uses it in a misplaced place, he is punished, and the purified Sunnah 

has determined the places of its use and places of its abandonment, By 

dealing with the Sunnah for this topic, it became clear that 

abandonment is what is forbidden and some of it is legitimate. The 

research dealt with the importance of this topic, explaining the 

meaning of abandonment and its synonyms, its types and rulings, and 

treating those who fell in the forbidden from it, then concluded with 

the most important results and recommendations. 

 **key words:  

(Desertion - The Sunnah Of The Prophet - Muharram - The Project – 

Provisions). 
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 مقدمة 
الحمد هلل هادي الورى سبل الهدى والرشاد، وأصلي وأسلم على نبينا محمٍد المصطفى      

على سائر المرسلين والعباد، والمجتبى بمكارم األخالق والصفات، فاللهم صل وسلم وبارك  
إلى يوم اللقا  عليه وعلى آله المكرمين، وعلى صحابته النجوم األمجاد وسلم تسليما كثيراً 

 والمعاد.

 وبعد 

و       المسلم  بين  العالقة  اإلسالم  وبين    ،ربهبين  نظم  وبينه  نفسه،  وبين  من  غيره  وبينه 
كما كان يفعل    م،  والتفاعل معه  متقتضي مخالطتهمن الناس،  وعالقة المسلم مع غيره  الخلق،  
 سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ولكل طائفة قانون خاص يضبط تلك العالقة  النبي  

لجميع الخلق، ومن آداب تلك العالقة )أدب الهجر( الذي  المحبة والرحمة  التي أسست على  
الحق، كالعصاة   الضالة عن  النفوس  التي تصيب  لبعض األمراض  شرعه اإلسالم عالجاً 

ى عصيانهم وكفرهم، فإذا رجعوا عما هم عليه، استأنفت  والكفار وغيرهم، طالما أصروا عل
العالقة مرة أخرى، وترك الهجر الذي ُعدَّ كإنذار لمرتكب المعصية والكافر بأن ما وقع فيه  

 ال يرضي هللا وال رسوله وال المؤمنين. 

الناس أخطأ بعض  تركوا    وربما  أو  المحرم،  الهجر  في  فوقعوا  )الهجر(  آداب  تطبيق  في 
به، وفي كال الحالتين تنشأ نتائج سلبية تنال من العالقات والتآلف   أمروامشروع الذي  الهجر ال

الذي أمر به المسلم، سواء على مستوى األفراد أو الجماعات، وتتعارض مع مقاصد الشرع  

 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱالحنيف، قال تعالى:  
 .  [ ٤]الصف:  َّ حج

والهجر ليس معصيةً في كل األحوال كما يظن البعض، بل قد يتحول إلى عبادةٍ يثاب المسلم 
عليها إذا صحت نيته واستقام قصده، وأراد بهجره العودة إلى مرضاة هللا، فالصلة والهجر   

 جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱإذا كان هلل أثيب المسلم عليه، قال تعالى:  

 [. ١٦٢األنعام: ] َّ مح
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ِ    ٍذ بن أَنٍَس اْلُجَهنِيُّ  عن ُمعَاو  ِ،    أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِ، َوأََحبَّ ّلِِلَّ ِ، َوَمنََع ّلِِلَّ قَاَل: "َمْن أَْعَطى ّلِِلَّ
يَماَن"  ِ، فَقَِد اْستَْكَمَل اإْلِ ِ، َوأَْنَكَح ّلِِلَّ   فتكلم   األعمال،  سائر  كذلك"و، قال القاري:  (١) َوأَْبغََض ّلِِلَّ

   .(٢) " هلل الخلق عن  واعتزل هلل، بالناس واختلط هلل، وسكت هلل،

 أسباب اختيار البحث: ** 

 : ليي التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع ماسباب األ من

قطع كثير من المسلمين عالقاتهم استناداً إلى الهجر المحرم، مما نتج عنه آثار سلبية على    -١
 . المسلم بصفة خاصة والمجتمع بصفٍة عامة 

 .المسلمين بأن الهجر جميعه محرمتصحيح المفهوم الخاطئ السائد بين كثير من -٢

 الكشف عن المواطن الحقيقية التي يلجأ إليها المسلم في الهجر. -3

 .   على الفرد وعلى المجتمع النتائج اإليجابية للهجر المشروعالكشف عن  -٤

 ** موضوع البحث:

أحكامه،  من قضايا السنة المطهرة، وهي )الهجر( مع بيان أنواعه وهامة  يتناول البحث قضيةً  
 .وما يتعلق به من خالل السنة المطهرة

 : داف البحث** أه

 يهدف البحث إلى: 

 التعرف على معني الهجر، والمصطلحات المرادفة له.  -١

 التعرف على أنواع الهجر.  -٢

 التعرف على أحكام الهجر.  -3

 التعرف على موقف القرآن والسنة من الهجر.  -٤

األخوة بين المسلمين، من خالل التعرف على حرمة الهجر إذا  تقوية العالقات وترابط    -5
 كان بدون سبب شرعي. 

 

  أبواب   في   باب  آخر   –  والورع  والرقائق  القيامة  صفة   أبواب  –أخرجه الترمذي في سننه    (١)
اإلسالمي    ٢5٢١  ح(  ٦70/  ٤)القيامة  صفة الغرب  دار  بشار عواد معروف،     –تحقيق: 

  - تحقيق: شعيب األرنؤوط    ١5٦١7  ح(  383/  ٢٤)  مسنده  في  وأحمد  ،م١998  بيروت،
مؤسسة الرسالة،  ط.  عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي،  

وقال: صحيح على    ٢٦9٤  ح(  ١78/  ٢)  المستدرك  في  والحاكم  ،م٢00١هـ،  ١٤٢١،  ١ط
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب ،  شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

،  ١٤85( ح  ٦0/  3م، وأبو يعلى في مسنده )١990  -هـ  ١٤١١،  ١ط  بيروت،  –العلمية  
 . م١98٤  - هـ١٤0٤ ، ١ط دمشق، –تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث 

: دار الفكر، بيروت  ط  (١07/  ١)  المصابيح، علي القاري  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة  (٢)
 م. ٢00٢ -هـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط –
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 :منهجية البحث ** 

 المرجوة من البحث، اتبعت ما يلي:  الغايةلتحقيق 

وقمت    - الهجر،  تناولت  التي  األحاديث  واستقراء  بجمع  قمت  حيث  االستقرائي:  المنهج 
 المستنبطة منها. بتصنيفها على حسب األحكام 

النقدي: حيث قمت بعد ذلك بدراسة تلك األحاديث، واستخراج األحكام   - التحليلي  المنهج 
المشتملة عليها، مشفوعة بأقوال األئمة، وبيان ما تضمنته من غريب أو معنى غامض، إلى 

 غير ذلك. 

 ** مشكلة البحث: 

 تفيد الهجر، دون الوقوف على  تكمن مشكلة البحث في اعتماد كثيٍر من الناس على أدلةٍ      
مدلوالت تلك األدلة، أو األحكام الشرعية الصحيحة للهجر، فيصبح استداللهم باطالً، ويترتب  
عليه قطع كثير من العالقات بين المسلمين، وإفتاء الناس بغير علم، لذا جاء هذا البحث ليوجد  

 لتعرض لهذه المسألة.  الحل لتلك المشكلة وليكون الناس على بصيرةٍ من دينهم في ا

 ** أسئلة البحث:      

 من المتوقع أن يجيب البحث على األسئلة اآلتية:

 ما معنى الهجر، وما مرادفاته؟  -١

 هل الهجر كله محرم؟  -٢

 ما  الهجر المحرم؟  -٢

 ما الهجر المشروع؟  -3

 ما أحكام الهجر؟  -٤

 ** الدراسات السابقة: 

المصنفات الحديثية والفقهية، لكنها لم تتعد مباحث مختصرة، وردت مسألة الهجر في بعض  
دون اإلحاطة بالموضوع كامالً، ثم أفردت بعض الدراسات لتتناول جوانب من الهجر لكنها 

 بصفة عامة لم تتعرض لكل المطالب التي اشتمل عليها البحث، ومن تلك الدراسات: 

محاضرة    -١ عن  عبارة  وهي  الهجر،  مسألة  في  الرحيم    لقاهاأ تأمالت  عبد  هللا  عبد  د. 
البخاري، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية الحديث الشريف في الجامعة اإلسالمية، لكنه 

 .البحثتتعرض لكثيٍر من مباحث لم 

الحقد والحسد والتباغض والشحناء والهجر والقطيعة، د. سعيد سالمة    -٢ الصدر وخطر 
التقاطع والهجر دون التطرق إلى جزئيات الهجر    على أسبابفيه  علي وهف القحطاني، ركز  
 كما هو موضح بالبحث. 

اقتصر    -3 أبو زيد،  للدكتور. بكر عبد هللا  المبتدع،  البدعفيه  هجر  أهل  دون    على هجر 
الهجر سواء    أما البحث فقد تناول كل أنواعوهجر المبتدع إنما هو أحد أنواع الهجر،  ،  غيرهم

 .اً محرم م أ اً مشروع المسلم، وسواء كان الهجرالمبتدع أو الكافر أو 
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 ** الجديد الذي سيقدمه البحث: 

الهجر في اإلسالم،   الحديثية جانباً جديداً من جوانب  للمكتبة  أنه يقدم  البحث  إيجابيات  من 
 ومواطن استعماله وتركه، وأثر ه على األفراد والجماعات. 

 ** خطة البحث:

 وخاتمة:مباحث  وثالثةمقدمٍة  منالبحث  تكونت خطة

 فتضمنت أهمية الموضوع وسبب اختياره.  :أما المقدمة** 

 وبيان أنواعه وحكمه، وفيه ثالثة مطالب: : تعريف الهجر األول بحثالم** 
ً تعريف الهجر  المطلب األول:  -  ، وبيان مرادفاته.لغةً واصطالحا
 . أنواع الهجر المطلب الثاني: -
 المطلب الثالث: حكم الهجر.  -

 : الهجر المحرم، وينقسم إلى أربعة مطالب.المبحث الثاني** 

 . المطلب األول: هجر المسلم بدون سبب شرعي -

   .هجر الزوجة لزوجها المطلب الثاني: -
 المحرم. عالج الهجرالمطلب الثالث:  -
 .خطورة الهجر المحرمالمطلب الرابع:  -

 مطالب. : الهجر المشروع، وينقسم إلى أربعة ** المبحث الثالث
 ، وتضمن:لمعاصيأهل اهجر المطلب األول:  -
 أهل المعاصي. جرهطريقة  -
 ه. حكم هجر -
 ه.مدة هجر -
 :، وتضمنهجر أهل البدع المطلب الثاني: -
 أقسام أهل البدع. -
 مبتدع يدعو إلى بدعته.  -
 مدة هجره. -
 مبتدع ال يدعو إلى بدعته. -
 .حكم هجر أهل البدع -
 . طريقة هجرهم -
 :، وتضمنهجر الزوج لزوجتهالمطلب الثالث:  -
 حكم هجر الزوجة.  -
 . التوفيق بين أحاديث الهجر في البيت والهجر خارج البيت -
 .مدة هجر الزوجة -
 :، وتضمنهجر غير المسلمالمطلب الرابع:  -
 هجر المشركين. -أ

 هجر أهل الكتاب.  -ب     

 هجر المنافقين. -ت     
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 المطلب الخامس: ضوابط الهجر المشروع.  -
 . الهجر نتهيمتى يالمطلب السادس:  -

 ، وبها أهم النتائج والتوصيات.** الخاتمة

 ** فهرس المراجع.

 ** فهرس الموضوعات. 
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 األول:  بحثملا
 وبيان أنواعه وحكمه  تعريف اهلجر 
 واصطالحاً تعريف اهلجر   : املطلب األول 

ً
 مرادفاته، وبيان لغة

واالسم   لغةً:الهجر   وِهْجراناً،  َهْجراً  َهَجَرهُ  وقد  الوصل،  ضد  الَهْجُر  الجوهري:  قال 
 .(١) الِهْجَرةُ،... والُمهاجرة من أرٍض إلى أرٍض: ترُك األولى للثانية، والتَهاُجُر: التقاطُع" 

 ً َوُسُكون اْلِجيم ترك الشخص مكالمة  : اْلِهْجَرة "بَِكْسر اْلَهاء ابن حجر  : قال الحافظ واصطالحا
 .(٢)اآلخر إذا تالقيا، وهي في األصل الترك فعالً كان أو قوالً " 

 ** الفرق بين الهجر والقطيعة: 

 .(3): الهجران والصد، وهي فعيلة، من القطع" القطيعة لغةً 

 ً  . (٤) : ترك البر واإلحسان إلى األهل واألقارب، وهي ضد صلة الرحم" واصطالحا

مع  ألقارب وا  ستعمل معيفالهجر  أما    تستعمل غالباً مع األهل واألقارب خاصةً،   القطيعةف
 .فيكون الهجر أعم من القطيعة، همغير

 ** الفرق بين الهجر والمصارمة: 

 

تحقيق: أحمد   ( مادة ]َهَجَر[85١/  ٢)  ، الجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  (1)

 م. ١987 - هـ  ١٤07، ٤بيروت، ط –عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،   (٤9٢/  ١0بن حجر )ا ،فتح الباري (٢)
عه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد قام بإخراجه وصححه وأشرف على طب
 هـ. ١379بيروت،  -العزيز بن عبد هللا بن باز، دار المعرفة 

تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة   مادة ]قََطَع[   (٢57)ص:    ، الرازي( مختار الصحاح3)

، ابن  لسان العرب  ،م١999  -هـ  ١٤٢0،  5ط  صيدا،   –الدار النموذجية، بيروت    -العصرية  
 . هـ ١٤١٤، 3، طبيروت –دار صادر    ( مادة ]قََطَع[٢80/ 8) منظور

[ تحقيق: طاهر أحمد  مادة ]قََطعَ  (8٢/ ٤) ، ابن األثيرالنهاية في غريب الحديث واألثر (4)

وينظر: ،  م١979  -هـ  ١399بيروت،    -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية    -زاوى  ال
تحقيق: زبيدة محمد    (٤٢١)ص:    ، األزديتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

السنة   العزيز، مكتبة  الفقهاءم،  ١995  -هـ  ١٤١5،  ١القاهرة، ط  -سعيد عبد  لغة  ، معجم 
 م. ١988  -هـ ١٤08  ، ٢ط، دار النفائس (3٦7)ص:  قلعجي
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 (٢)القطيعة.،  والصريمة (١)والِعْذق للحْبل  البائنُ  القطعُ : الصرم لغةً 

 ً  ( 3) : إحكام األمر، والعزيمة فيه.واصطالحا

فالمصارمة تعني القطيعة بالكلية، فال يتعرض للمهجور وال يرد عليه وال يعامله، أما الهجر  
 فمنه ما هو كلي ومنه ما هو جزئي كما سيأتي بيانه، فيكون الهجر أعم من المصارمة.   

 ** الفرق بين الهجر والتدابر:  

 ْجران. الُمصاَرمة والهِ  التدابر لغةً:

 (٤)أن يَُول ِي الرجل صاحبَه ُدبَُره ويُعرَض عنه بَوجهه. واصطالحاً:

فيكون   ،التدابر يشترط فيه المدابرة واإلعراض بالوجه، أما الهجر فقد يقع فيه هذا وقد ال يقعف
 الهجر أعم من التدابر.  

 ** الفرق بين الهجر والمشاحنة: 

،)وشاَحنَهُ( ُمشاَحنَةً: )باَغَضهُ(، وقيَل: َما  (5)الُمعاداة: مفاعلة من شحن، وهي  المشاحنة لغةً 
ِ والتَّعايُِر.  (٦)ُدوَن الِقتاِل ِمن السَّب 

 ً  (7) : عداوة وبغضاء امتألت بها النَّفُس.واصطالحا

 

: دار  ، ط: محمد عوض مرعبمادة ]َصَرَم[ تحقيق (١30/  ١٢) اللغة، الهروي  تهذيب (1)

 م. ٢00١، ١، طبيروت –إحياء التراث العربي 

،  م١990  -  هـ١٤١0،  عالم الكتب(  ٢١5)ص:    ، المناوي( التوقيف على مهمات التعاريف ٢)
  ( 339٦/  ٦)  نشوان سعيد الحميري  ( 373٤/  ٦)  الكلوم   من  العرب  كالم  ودواء   العلوم  شمس

،  د يوسف محمد عبد هللا  -مطهر بن علي اإلرياني    -د حسين بن عبد هللا العمري  تحقيق:  
 م. ١999 -هـ ١٤٢0، ١، طلبنان( -دار الفكر المعاصر )بيروت 

هـ  ١٤08،  ٢، طدمشق  ، دار الفكر  (٢١١)ص:    ، د. سعدي أبو حبيبالقاموس الفقهي  (3)

 م. ١988 -

الفراهيديالعين(  4) المخزومي، د  (3٤/  8)  ،  السامرائي، دار    .تحقيق: د مهدي  إبراهيم 

 . مادة ]َدبََر[ (80/  ١٤) ، الهرويومكتبة الهالل، تهذيب اللغة

المكتبة العتيقة    مادة ]َشَحَن[ (  ٢٤5/  ٢)  ، القاضي عياضمشارق األنوار على صحاح اآلثار  (5)

 ( مادة ]َشَحَن[. ٢35/ ١3لسان العرب )، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومودار التراث، 

دار  ،  : مجموعة من المحققينتحقيق   مادة ]َشَحَن[  (٢٦٦/  35)  ، المرتضي الزبيدي تاج العروس(  ٦)

 .الهداية

المعاصرة  (7) العربية  اللغة  الحميد عمر  .د،  معجم  عبد  مختار  مادة    (١١7٢/  ٢)  أحمد 

 (. ٢58م، معجم لغة الفقهاء )ص: ٢008 -هـ ١٤٢9، ١، طعالم الكتبط.  ]َشَحَن[ 
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يكون بسبب عداوةٍ  قد أما الهجر فوغالباً تكون ألمور دنيوية،  ،الشحناء يشترط فيها العداوةف
 الهجر أعم من المشاحنة، وهللا أعلم. بسبب غرٍض أخروي، فيكون كون يوقد ، دنيوية

 ** الفرق بين الهجر والمجافاة: 

 ( ١) بضم الميم، المباعدة، وهو من الجفاء يقال: جفاه: إذا بعد عنه، وأجفاه. المجافاة:

ً   لبعد عن المجافىفالمجافاة تدل على ا    يقتصر على ، أما الهجر فال  وغالباً ما يكون البعد حسيا
ً ال ، فيكون  ، كهجر الرجل زوجته في فراش واحدبعد الحسي فقط بل قد يكون معنوياً أيضا

 . الهجر أعم من المجافاة

 ** الفرق بين الهجر والعزلة: 

ْن َغْيِرِه َعْزاًل ِمْن بَاِب اسم من االعتزال بمعنى التنحية، ومنه َعَزْلُت الشَّْيَء عَ اْلعُْزلَة لغة:  
ْيتُهُ َعْنهُ.   (٢)َضَرَب، نَحَّ

، وقيل: ااِلْنِفَراد َعن اْلخلق  (3) الخروُج عن مخالطة الخلق باالنزواء واالنقطاع.  واصطالحاً:
 (٤)  طلباً للخير.

وأنها غير  أيضاً  مع الهجر في ترك الناس واالنزواء عنهم، كما تتفق في الحكم    تتفق  العزلة ف
، ألن األصل مخالطة الناس والتفاعل معهم، والصبر  (5)  سبب شرعي  تمَّ جائزة إذا لم يكن ثَ 

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم أفضل من الذي ال      على أذاهم، وقد عدَّ النبي
ِ    يهم، كما روى عبد هللا ْبُن ُعَمَر  يخالطهم وال يصبر عل : "اْلُمْؤِمُن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 

 .(٤05معجم لغة الفقهاء )ص:  (١)

الكبير(  2) الشرح  غريب  في  المنير  الفيوميالمصباح  ]َعَزَل[٤07/  ٢)  ،  مادة  المكتبة   ( 

الوسيط  –العلمية   المعجم  العربيةبيروت،  اللغة  ]َعَزَل[(  599/  ٢)  ، مجمع  دار  ط.    مادة 
 . ( مادة ]َعَزَل[٤٤0/  ١١، لسان العرب )الدعوة

دار الكتب ط.    ( ١٤٦)ص:    محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي،  التعريفات الفقهية  (3)
 م.٢003 -هـ ١٤٢٤، ١ط العلمية

الحدود والرسوم  (4) العلوم في  السيوطيمعجم مقاليد  د محمد تحقيق  (٢١٦)ص:    ،  أ.   :

وينظر: مشارق األنوار  م، ٢00٤ -هـ ١٤٢٤ ،١، طالقاهرة –مكتبة اآلداب ، إبراهيم عبادة
 . (80/ ٢على صحاح اآلثار )

  َراَحة    العُْزلَةُ   بَاب  )  (١03/  8)ومن العزلة المباحة، ما بوب به البخاري في صحيحه    (5)

طِ   ِمنْ  ِ   َسِعيدٍ   أَبِيثم أخرج تحته  حديثين األول: حديث  (  السُّوءِ   ُخالَّ   َجاءَ :  قَالَ     الُخْدِري 
ِ   إِلَى  أَْعَرابِي   ِ   َرُسولَ   يَا:  فَقَالَ     النَّبِي  ؟  النَّاِس   أَيُّ   َّللاَّ   َوَماِلِه،  بِنَْفِسهِ   َجاَهدَ   َرُجل  : " قَالَ   َخْير 
عَابِ   ِمنَ   ِشْعبٍ   فِي   َوَرُجل   هِ   ِمنْ   النَّاسَ   َويََدعُ   َربَّهُ،   يَْعبُدُ :  الش ِ ، الثاني: عنه أيضاً أن رسول  "   َشر ِ
،  النَّاِس   َعلَى  يَأْتِي»قال:    هللا   ُجلِ   َمالِ   َخْيرُ   َزَمان   الِجبَالِ   َشعَفَ   بَِها  يَتْبَعُ   الغَنَُم،  الُمْسِلمِ   الرَّ

 . «الِفتَنِ  ِمنَ  بِِدينِهِ  يَِفرُّ  القَْطِر، َوَمَواقِعَ 
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  الَِّذي يَُخاِلُط النَّاَس، َويَْصبُِر َعلَى أَذَاهُْم، أَْعَظُم أَْجًرا ِمَن اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل يَُخاِلُط النَّاَس، َوالَ 
 (١)يَْصبُِر َعلَى أَذَاهُْم" 

فمن خالط الناس، ودعاهم إلى هللا، ووعظهم، ونصحهم، وذكرهم، وصبر على أذاهم في  
 سبيل ذلك؛ فهو خير ممن ال يخالطهم وال يدعوهم، وال يصبر على أذاهم.  

بِاْلَمْعُروفِ "قال الصنعاني رحمه هللا:   يَأُْمُرهُْم فِيَها  النَّاَس ُمَخالََطةً  َمْن يَُخاِلُط  أَْفَضِليَّةُ  ،  فِيِه 
َعلَ  يَْصبُِر  َواَل  يَْعتَِزلُُهْم  الَِّذي  ِمْن  أَْفَضُل  فَإِنَّهُ  ُمعَاَملَتَُهْم،  َويُْحِسُن  اْلُمْنَكِر،  َعْن  ى  َويَْنَهاهُْم 

 .(٢)اْلُمَخالََطِة، َواأْلَْحَواُل تَْختَِلُف بِاْختاَِلِف اأْلَْشَخاِص َواأْلَْزَماِن" 

والعزلة، وفيه يقول ابن عبد البر رحمه هللا: "ُربَّ  فإذا تحقق ضرر من المخالطة تعين الهجر  
 .(3)َصْرٍم َجِميٍل َخْير  ِمْن ُمَخالََطٍة ُمْؤِذيٍَة" 

العزلة أم الخلطة؟ وإذا قدر    ، ما أفضل للسالكهشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: أي  لَ ئِ وسُ 
 أحدهما، فهل يكون ذلك على اإلطالق أم وقتاً دون وقت؟ 

بقوله َحاِليًّا؛    :فأجاب  ا  َوإِمَّ ُكل ِيًّا،  نَِزاًعا  ا  إمَّ فِيَها؟  يَتَنَاَزُعوَن  النَّاُس  َكاَن  َوإِْن  "اْلَمْسأَلَةُ"  َهِذِه 
"اْلُخْلَطةَ" تَاَرةً تَُكوُن َواِجبَةً أَْو ُمْستََحبَّةً، َوالشَّْخُص اْلَواِحُد قَْد يَُكوُن َمأُْموًرا فََحِقيقَةُ اأْلَْمِر: أَنَّ  

اْلبِر ِ    بِاْلُمَخالََطِة تَاَرةً َوبِااِلْنِفَراِد تَاَرةً، َوِجَماعُ ذَِلَك: أَنَّ "اْلُمَخالََطةَ" إْن َكاَن فِيَها تَعَاُون  َعلَى
بَِهاَوالتَّْقَوى،   َمأُْمور   َعْنَها،   فَِهَي  َمْنِهي   فَِهَي  َواْلعُْدَواِن،  ثِْم  اإْلِ َعلَى  تَعَاُون   فِيَها  َكاَن  َوإِْن 

َوَصاَلةِ  َواْلِعيَدْيِن  َواْلُجُمعَِة  اْلَخْمِس  لََواِت  َكالصَّ اْلِعبَاَداِت:  ِجْنِس  فِي  بِاْلُمْسِلِميَن  فَااِلْختاَِلُط 
َوااِلْستِسْ  فِي اْلُكُسوِف  بِِهْم  ااِلْختاَِلُط  َوَكذَِلَك  َوَرُسولُهُ،  بِِه   ُ َّللاَّ أََمَر  ا  ِممَّ هَُو  ذَِلَك:  َونَْحِو  قَاِء 

ِ... َواَل بُدَّ ِلْلعَْبِد ِمْن أَْوقَاٍت يَْنفَِرُد بَِها بِنَْفِسِه، فِي ُدَعائِِه َوِذْكِرِه َوَصاَلتِِه َوتَفَكُّ  ِرِه َوُمَحاَسبَِة  اْلَحج 
ا  َوإِْصاَلحِ قَْلبِِه، َوَما يَْختَصُّ بِِه ِمْن اأْلُُموِر الَّتِي اَل يَْشَرُكهُ فِيَها َغْيُرهُ فََهِذِه، يَْحتَاُج فِيهَ نَْفِسهِ 

ُجِل بَْيتُهُ، يَُكفُّ فِيَها بَصَ  ا فِي بَْيتِِه، َكَما قَاَل طاوس: نِْعَم َصْوَمعَةُ الرَّ  َرهُ إلَى اْنِفَراِدِه بِنَْفِسِه؛ إمَّ
ا فِي َغْيِر بَْيتِِه، فَاْختِيَاُر اْلُمَخالََطِة ُمْطلَقًا َخَطأ ، َواْختِيَاُر ااِلْنِفَراِد ُمْطلَقًا ا   َوِلَسانَهُ، َوإِمَّ َخَطأ ، َوأَمَّ

 

أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن    -أخرجه الترمذي في سننه    حديث صحيح:  (١)
باب الصبر على    -ك الفتن    –وابن ماجة في سننه  ،  ٢507( ح  ٦٦٢/  ٤)  رسول هللا  

د كامل قره بللي   -تحقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد    ٤03٢( ح  ١338/  ٢البالء ) محمَّ
م، وأحمد في مسنده  ٢009هـ،  ١٤30،  ١دار الرسالة العالمية، طط.  َعبد الل طيف حرز هللا،    -
يوسف  : كمال  تحقيق  ٢٦٢٢0( ح  ٢93/  5، وابن أبي شيبة في مصنفه )50٢٢( ح  ٦٤  /9)

  اْبنُ   أَْخَرَجهُ ، قال الحافظ ابن حجر:  هـ١٤09،  ١، طالرياض  – مكتبة الرشد    ، ط.الحوت
)الباري  فتح  أحاديث  تخريج)  الساري  أنيس،  َحَسنٍ   بِإِْسنَادٍ   َماَجهْ  ،  383٦ح    ( 5٤8٦/  7( 
  الزهد   في   الترمذي  رواه، وقال المناوي:  ١53٦ح    (557:  ص)  األحكام  أدلة  من  المرام  بلوغ
وصححه  (3٤5/  ٤)  المصابيح  أحاديث  تخريج  في  والتناقيح  المناهج  كشف،  جيد  بسند  ،

 . ١٤8٦ح  (5٢١/ ١) الخفاء كشفالعجلوني، 

تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، ط: دار إحياء    (٦97/  ٢)  ، الصنعاني( سبل السالم٢)
 . هــ١379،  ٤ط –بيروت  –التراث 

محمد عبد الكبير  وتحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي    (١٢7/  ٦)  ، ابن عبد البر( التمهيد3)
 . هـ١387المغرب،  -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  ، ط.البكري
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فََهذَا يَْحتَاُج ِمْقَداُر َما يَْحتَاُج إلَْيِه ُكلُّ إْنَساٍن ِمْن َهذَا َوَهذَا، َوَما هَُو اأْلَْصلَُح لَهُ فِي ُكل ِ َحاٍل:  
 "  .(١)إلَى نََظٍر َخاص ٍ

  

 

، ط.  عبد الرحمن بن محمد بن قاسمتحقيق:    (٤٢٦/  ١0)   ، ابن تيميةمجموع الفتاوى  (١)
 م. ١995  -ـ  ه١٤١٦،  عوديةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، الس
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 أنواع الهجر  المطلب الثاني:

 ينقسم الهجر إلى قسمين: 

 هجر بالبدن.  -1

 هجر بالقلب.  -2

والثانية:    قال ابن القيم رحمه هللا: "الهجرة هجرتان: األولى: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد،...
الهجرة بالقلب إلى هللا ورسوله،... وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي األصل وهجرة  

 .(١)الجسد تابعة لها" 

ً  -أ  اإلسالم، ومنها: كالهجرة من دار الكفر إلى دار   وهجر البدن قد يكون كليا

 ىقيف  ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ُّٱ  :عالىقال ت  هجرة سيدنا لوط  
وهو أول من هاجر من "قال القرطبي:    [،  ٢٦]العنكبوت:   َّ مك  لك اك  يق

 .(٢)أرض الكفر" 

ومنها هجر البلد الذي يسب فيها السلف، كما ،  من مكة إلى المدينة  ومنها هجرة النبي  
أخرج ابن أبي خيثمة في تاريخه قال: حدثنا يحيى بن معين قال نا جابر عن مغيرة قال:  

خرج حنظلة الكاتب وجرير بن عبد هللا وعدي بن حاتم من الكوفة فنزلوا قرقيسياء، وقالوا:  "
 .(3) " ُعثَْمان فيه يُْشتَم ببلدٍ  نُقيمال 

 حف ُّٱ البلد التي تجاهر بالمعاصي، قال ابن بطال رحمه هللا في قوله تعالى:  ومنها هجر 
ت  [: "إن الفتنة إذا عمَّ ٢5]األنفال:   َّخك حك  جك مق حق مف خف

عن هذا   هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر، وقد سألت زينب النبي  
اِلُحوَن؟ قَاَل: )نَعَْم إِذَا َكثَُر الَخبَُث("  المعنى فقالت: "يا رسول هللا أَنَْهِلُك َوفِينَا الصَّ
ر  وفسَّ   (٤) 

 

مكتبة ، د. محمد جميل غازي تحقيق: (١٦)ص:  ، ابن قيم الجوزيةالرسالة التبوكية (١)
 جدة.   –المدني 

: ، طتحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (339/ ١3) ، القرطبي( تفسير القرطبي٢)
 م. ١9٦٤ -هـ ١38٤، ٢، طالقاهرة –دار الكتب المصرية  

: الفاروق الحديثة  ، طصالح بن فتحي هالل ( تحقيق:٤77:ص)( تاريخ ابن أبي خيثمة 3)
 م. ٢00٦ -هـ ١٤٢7، ١، طالقاهرة –

البخاري في صحيحه  4) األنبياء    –( متفق عليه: أخرجه  أحاديث  باب قصة يأجوج   -ك 

( ١98/  ٤)  اإلسالم  في  النبوة  عالمات  باب  –، وك المناقب  33٤٦( ح  ١38/  ٤ومأجوج )
ِ    -ك الفتن  و  ،3598  ح ( ح  ٤8/  9: »َوْيل  ِلْلعََرِب ِمْن َشر ٍ قَِد اْقتََرَب« )بَاُب قَْوِل النَّبِي 

، ومسلم في  هـ١٤٢٢،  ١ق النجاة، طمحمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوتحقيق:    7059
دار إحياء التراث العربي،   ٢880( ح  ٢٢07/  ٤)  -ك الفتن وأشراط الساعة    –صحيحه  
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المؤمنين المنكرين   العلماء الخبث بأوالد الزنا، فإذا ظهرت المعاصي ولم تُغير، وجب على
لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها، فإن لم يفعلوا فقد تعرضوا للهالك، إال أن الهالك  
طهارة للمؤمنين ونقمة على الفاسقين، وبهذا قال السلف، وروى ابن وهب عن مالك أنه قال:  

ع أبى الدرداء في  تهجر األرض التي يصنع فيها المنكر جهاًرا وال يستقر فيها، واحتج بصني
خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا وهو من الكبائر، وأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر  

 ِ يَْنَهى َعْن ِمثِْل َهذَا، إاِلَّ ِمثاًْل بِِمثٍْل فَقَاَل   من وزنها فقال له أبو الدرداء: "َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

 

ُ َعْنُها "أَنَّ النَّبِيَّ  ،  بيروت َدَخَل َعلَْيَها    وهو جزء من حديث َزْينََب بِْنِت َجْحٍش، َرِضَي َّللاَّ
،ُ َوْيل  ِلْلعََرِب ِمْن َشر ٍ قَِد اْقتََرَب، فُتَِح اليَْوَم ِمْن َرْدِم يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج    فَِزًعا يَقُوُل: »الَ إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ

 ".الحديث ِمثُْل َهِذِه« َوَحلََّق بِإِْصبَِعِه اإِلْبَهاِم َوالَّتِي تَِليَها، قَالَْت َزْينَُب بِْنُت َجْحٍش...
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فَقَاَل أَبُو الدَّْرَداِء: َمْن يَْعِذُرنِي ِمْن ُمعَاِويَةَ، أُْخبُِرهُ َعْن َرُسوِل    لَهُ ُمعَاِويَةُ: َما أََرى بَهذَا بَأًْسا
 ِ  . (٢) " (١) َويُْخبُِرنِي َعْن َرأْيِِه، ال أَُساِكنَُك بِأَْرٍض أَْنَت بَِها َّللاَّ

ومنه   ،وقد يكون الهجر جزئياً: كهجر الرجل زوجته في المضجع، وهجر أهل البدع  -ب
هجر عبد هللا بن زكريا لغيالن القدري، ولما سألوه عن هجره قال: "ال يظلني وإياه سقف  

 . ونحوه مما سيأتي بيانه.(3) بيت إال المسجد" 

 هجر اللسان، وهو على نوعين:  -٢

 

( ح  ٢/٦3٤باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً )  -  ك البيوع -( أخرجه مالك في الموطأ  ١)
الباقي  33 عبد  فؤاد  محمد  طتحقيق:  العربي  ،  التراث  إحياء  دار  والشافعي  مصر  –:   ،
الدين  ١390( ح  ١7٢/  3مسنده ) في أبو سعيد، علم  ،  رتبه: سنجر بن عبد هللا الجاولي، 

وذكره ابن عبد البر في جامع  ،  ج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين فحلحقق نصوصه وخرَّ 
: دار ابن الجوزي،  ، طأبي األشبال الزهيري  تحقيق:  ٢379ح    ٢/١٢١0بيان العلم وفضله  

، وصحح إسناد هذه الرواية مشهور حسن سلمان في  م١99٤  -هـ  ١٤١٤،  ١، طالسعودية
م(، قال  ١989  -هـ  ١٤09،  ١( )الدمام: دار ابن القيم، ط١99ص) "إضاءة الشموع" هتابك
،  القاهرة  –: مكتبة الثقافة الدينية  ، طف سعدؤوتحقيق: طه عبد الرزرقاني في شرحه للموطأ  ال
قال أبو عمر: "ال أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية   (3/٤٢0)   م٢003  -هـ  ١٤٢٤،  ١ط

والطرق    ،مع أبي الدرداء إال من هذا الوجه وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت
واإلسناد    ، وقال الزرقاني:(7٢/  ٤)  التمهيد،  (35٤/  ٦)  االستذكار،  متواترة بذلك عنهما اهـ

صحيح، وإن لم يرد من وجه آخر فهو من األفراد الصحيحة والجمع ممكن ألنه عرض له  
 . (٤٢0/ 3) الموطأ  على  الزرقاني شرح ذلك مع عبادة وأبي الدرداء أ.هـ" 

باب الصرف وبيع   -ك المساقاة     -امت أخرجها مسلم في صحيحه: وقصة عبادة بن الصقلت
( "َعْن أَبِي قاَِلبَةَ، قَاَل: ُكْنُت بِالشَّاِم فِي َحْلقٍَة فِيَها ١587( ح )١٢١0/  3الذهب بالورق نقداً )

 لَهُ: ُمْسِلُم ْبُن يََساٍر، فََجاَء أَبُو اأْلَْشعَِث، قَاَل: قَالُوا: أَبُو اأْلَْشعَِث، أَبُو اأْلَْشعَِث، فََجلََس، فَقُْلتُ 
اِمِت، قَاَل: نَعَْم، َغَزْونَا َغَزاةً َوَعلَى النَّاِس ُمعَاِويَةُ، فَغَنِْمنَ ْث أََخانَا َحِديَث ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ ا َحد ِ

ٍة، فَأََمَر ُمعَاِويَةُ َرُجاًل أَْن يَبِيعََها فِي أَعْ  ِطيَاِت النَّاِس،  َغنَائَِم َكثِيَرةً، فََكاَن فِيَما َغنِْمنَا آنِيَة  ِمْن فِضَّ
اِمِت، فَقَاَم، فَقَاَل: إِن ِي َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ   : »يَْنَهى فَتََساَرَع النَّاُس فِي ذَِلَك، فَبَلََغ ُعبَاَدةَ ْبَن الصَّ

بِالشَِّعيرِ  َوالشَِّعيِر   ، بِاْلبُر ِ َواْلبُر ِ  ِة،  بِاْلِفضَّ ِة  َواْلِفضَّ بِالذََّهِب،  الذََّهِب  بَْيعِ  بِالتَّْمِر، َعْن  َوالتَّْمِر   ،
نَّاُس َما  َواْلِمْلحِ بِاْلِمْلحِ، إاِلَّ َسَواًء بَِسَواٍء، َعْينًا بِعَْيٍن، فََمْن َزاَد، أَِو اْزَداَد، فَقَْد أَْربَى«، فََردَّ ال

يَتَ  ِرَجاٍل  بَاُل  َما  أاََل  فَقَاَل:  َخِطيبًا،  فَقَاَم  ُمعَاِويَةَ  ذَِلَك  فَبَلََغ  َرُسوِل هللاِ  أََخذُوا،  َعْن    َحدَّثُوَن 
اِمِت فَأََعاَد اْلِقصَّ  ةَ، ثُمَّ قَاَل:  أََحاِديَث قَْد ُكنَّا نَْشَهُدهُ َونَْصَحبُهُ فَلَْم نَْسَمْعَها ِمْنهُ، فَقَاَم ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّ

ثَنَّ بَِما َسِمْعنَا ِمْن َرُسوِل هللاِ   َما أُبَاِلي أَْن اَل    -أَْو قَاَل: َوإِْن َرِغَم    -َوإِْن َكِرهَ ُمعَاِويَةُ    "لَنَُحد ِ
 أَْصَحبَهُ فِي ُجْنِدِه لَْيلَةً َسْوَداَء".

: مكتبة  ، طتحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم  (٦/  ١0)  ، ابن بطال( شرح صحيح البخاري٢)
 م. ٢003  -هـ ١٤٢3، ٢، ط السعودية، الرياض -الرشد 

،  : عمرو بن غرامة العمرويتحقيق 3١97( ت  ١٢١/  ٢7) ، ابن عساكر ( تاريخ دمشق3)
 م. ١995 -هـ ١٤١5، : دار الفكرط
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 المهجور  هجر كلي، ويكون بالمقاطعة من كل وجه، فال يلقي السالم وال يرده وال يتكلم مع  -أ
 الذين خلفوا عن الجهاد، وسيأتي بيانه. والصحابة ي مقاطعة النبك قط،

 هجر جزئي، حيث يهجره في بعض األمور دون بعض. -ب

 وكل هذه األنواع يشترك فيها الهجر القلبي. 

 حكم اهلجر املطلب الثالث: 
قال شيخ           به،  ولكل حكم خاص  النفس،  لحظ  يكون  وقد  تعالى،  يكون هلل  قد  الهجر 

ُل َمأُْمور  اإلسالم ابن   ِ نَْفِسِه، فَاأْلَوَّ ِ َوبَْيَن اْلَهْجِر ِلَحق  ِ َّللاَّ َق بَْيَن اْلَهْجِر ِلَحق    تيمية: "يَْنبَِغي أَْن يُفَرَّ
بِِه، َوالثَّانِي َمْنِهي  َعْنهُ" 
 (١). 

المؤمن        إيمان  ينقص من  ما  والمعاصي وكل  الذنوب  تعالى كهجر  لحق هللا  والهجر 
: "إن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة  -رحمه هللا  –كل مسلم، قال ابن القيم  فرض عين على  

انفكاك ألحد عن  أحد في كل وقت، وأنه ال  فإنها فرض عين على كل  إلى هللا ورسوله، 
 .(٢)وجوبها وهي مطلوب هللا ومراده من العباد" 

 يمكن تقسيم الهجر من حيث حكمه إلى قسمين:  وبالتفصيل

 هجر محرم.  -١

 هجر مشروع. -٢

 
  

 

 . (٢07/ ٢8( مجموع الفتاوى )١)

 (. ١٦( الرسالة التبوكية )ص: ٢)
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 اهلجر احملرم  املبحث الثاني:
 األصل في الهجر أنه محرم، منهي عنه شرعاً، ومن الحاالت التي يحرم فيها الهجر ما يلي: 

 هجر المسلم بدون سبب شرعي:** المطلب األول: 

فال يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثالثة أيام إال إذا تبين بحق أنه يستحق الهجر، أما  
إذا كان مسلماً عدالً في اعتقاده وأقواله وأفعاله، فإنه ال يجوز هجره بحال، وبوب البخاري  

  ِ ِلَرُجٍل أَْن يَْهُجرَ في صحيحه )باب الهجرة َوقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ فَْوَق ثاَلَِث  : "الَ يَِحلُّ  أََخاهُ   
 .(١) لَيَاٍل"(

)ٍ وفي صحيح مسلم )بَاُب تَْحِريِم اْلَهْجِر فَْوَق ثاََلٍث باَِل ُعْذٍر َشْرِعي 
 (٢). 

ِلْلُمْسِلِم( الَهْجِر  َكَراِهيَِة  فِي  َجاَء  َما  )بَاُب  في سننه  الترمذي  فِي (3)وبوب  َجاَء  َما  و)بَاُب   ،
 (٤) اْلُمتََهاِجَرْيِن(.

عن أبي هريرة،      وقد جاء النهي عن هجر المسلم صريحاً في األحاديث الثابتة عن النبي  
وعبد هللا بن مسعود، وأبي أيوب األنصاري، وأنس بن مالك، والسيدة عائشة، وأبي خراش  

ومن   وغيرهم،  عامر،  بن  وهشام  عباس،  بن  هللا  وعبد  عبيد،  بن  وفضالة  هذه السلمي، 
 األحاديث:

قَاَل: "تُْفتَُح أَْبَواُب اْلَجنَِّة يَْوَم االثنين، َويَْوَم اْلَخِميِس،   أَنَّ َرُسوَل هللاِ    ما رواه أبو  هَُرْيَرةَ  
قَاُل: أَْنِظُروا  فَيُْغفَُر ِلُكل ِ َعْبٍد اَل يُْشِرُك بِاهللِ َشْيئًا، إاِلَّ َرُجاًل َكانَْت بَْينَهُ َوبَْيَن أَِخيِه َشْحنَاُء، فَيُ 

إاِلَّ  يَْصَطِلَحا  َحتَّى  َهذَْيِن  أَْنِظُروا  يَْصَطِلَحا،  َحتَّى  َهذَْيِن  أَْنِظُروا  يَْصَطِلَحا،  َحتَّى  َهذَْيِن 
 .(5) اْلُمتََهاِجَرْيِن" 

 

(١( )8/ ٢0 .) 

(١/ ٤( )٢98٤ .) 

(3( )3 /39١ .) 

(٤( )3 /٤٤١) . 

باب النهي عن الشحناء والتهاجر   -ك البر والصلة واألدب    -( أخرجه مسلم في صحيحه  5)

  – ، وابن حبان في صحيحه  83٤3( ح  ٢89/  8، وأحمد في مسنده )٢5٦5( ح  ١987/  ٤)
باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاجر والتهاجر بين   -ك الحظر واإلباحة  

ليال )ذكر الزجر عن أن    -المسلمين   المسلم فوق ثالث  المرء أخاه  ( ح ٤79/  ١٢يهجر 
،  م ١993  -  هـ ١٤١٤،  ٢، طبيروت  – : مؤسسة الرسالة  ، طشعيب األرنؤوط  تحقيق:  5٦٦3

طارق بن عوض هللا بن محمد , عبد   ، تحقيق:7037( ح ١٢١/  7والطبراني في األوسط )
 القاهرة.   –: دار الحرمين ، طالمحسن بن إبراهيم الحسيني
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قال الباجي: "معنى فتح أبوابها، كثرة الصفح والغفران في هذين اليومين، ورفعة المنازل،  
الجزيل من الثواب، ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن فتح أبوابها عالمة على ذلك  بإعطاء  

 .(١) ودليل عليه" 

 .(٢) ومعنى المتهاجرين: أي "المسلمين المتقاطعين" 

 .(3) وقال الصنعاني: "وفيه داللة أن التهاجر أعظم الذنوب" 

ْساَلِم  عُودٍ وَعْن يَِزيَد ْبِن َوْهٍب، قَاَل: قَاَل َعْبُد هللاِ ْبُن َمسْ  : "اَل يَتََهاَجْر َرُجاَلِن قَْد َدَخاَل فِي اإْلِ
 .(٤)إاِلَّ َخَرَج أََحُدهَُما ِمْنهُ َحتَّى يَْرِجَع، َوُرُجوُعهُ أَْن يَأْتِيَهُ فَيَُسل َِم َعلَْيِه" 

ِ   وعن أبي أَيُّوَب األنصاري   قَاَل: "الَ يَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق ثاَلٍَث،   َعِن النَّبِي 
 .(5)يَْلتَِقيَاِن: فَيَُصدُّ َهذَا َويَُصدُّ َهذَا، َوَخْيُرهَُما الَِّذي يَْبَدأُ بِالسَّالَِم" 

 

تحقيق: د. يحيى إسماعيل،   (١٦/  8)  ، القاضي عياض( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم١)
 . م١998 -هـ ١٤١9،  ١ط: دار الوفاء، ط

 . هـ١35٦،  ١، طمصر  –: المكتبة التجارية الكبرى  ط  (١٦8/  5)  ، المناوي( فيض القدير٢)

الجامع الصغير3) التنوير شرح  د    تحقيق:  (٤٦3/  8)  ، الصنعاني(  د إسحاق محمَّ د. محمَّ
 .م٢0١١ -هـ ١٤3٢، ١، ط: مكتبة دار السالم، الرياض، طإبراهيم

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد   890٤( ح  ١83/  9( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٤)
، وقال الهيثمي: رواه الطبراني،  م١99٤  -  هـ١٤١5  ،٢ط  القاهرة،  –السلفي، مكتبة ابن تيمية  

/ 8ورجاله رجال الصحيح غير عصمة بن سليمان وهو ثقة )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )
 .  م ١99٤  هـ،١٤١٤تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،  (١٢97٢ح  ٦7

في صحيحه  5) البخاري  أخرجه  عليه:  متفق  األدب    –(    ح(  ٢١/  8)  الهجرة  باب  –ك 
، ومسلم  ٦٢37( ح  53/  8باب السالم للمعرفة وغير المعرفة )  -ك االستئذان    وفي  ،٦07٦

/  ٤باب تحريم الهجر فوق ثالث بال عذر شرعي )  -ك البر والصلة واألدب    - في صحيحه  
 .  ٢5٦0( ح ١98٤

باب ما ينهى عن التحاسد    -أخرجه البخاري في ك األدب    وله شاهد عن أنس بن مالك  
ك    –، ومسلم في صحيحه  ٦07٦( ح  ٢١/  8، وباب الهجرة )٦0٦5( ح  ١9/  8والتدابر )

 . ٢558( ح  ١983/ ٤باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر ) -البر والصلة واألدب 

 -ك األدب -عن السيدة عائشة رضي هللا عنها أخرجه البخاري في صحيحه آخر وله شاهد 
 مطوالً.   ٦073( ح ٢0/ 8باب الهجرة )

ك البر    –ن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: أخرجه مسلم في صحيحه  ع ثالث  وله شاهد  
 . ٢5٦١( ح  ١98٤/ ٤باب تحريم الهجر فوق ثالث بال عذر شرعي )  -والصلة واآلداب 
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 ِ وَعْن أَبِي ِخَراٍش السُّلَِمي 
(١)  ِ َجَر أََخاهُ َسنَةً فَُهَو َكَسْفِك يَقُوُل: "َمْن هَ   ، أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ

 .(٢")َدِمهِ 

قال القاري في بيان معنى السفك: "السفك اإلراقة والصب، يعني مهاجرة األخ المسلم سنة  
توجب العقوبة، كما أن سفك دمه يوجبها فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسببها  

يكون بعد الشرك أعظم منه، فشبه الهجران    ألنها مثله في العقوبة ألن القتل كبيرة عظيمة ال
 .(3")به تأكيداً في المنع عنه وفي المشابهة تكفي المساواة في بعض الصفات

 ً له    ولعلة التشبيه قال الطيبي: "التشبيه إنما يصار إليه للمبالغة، كما يقال: زيد كاألسد إلحاقا
: "ال  باألسد في الجراءة وأنه نظيره فيها، ولم يقصد به أنه دونه كذلك ههنا، ألن قوله  

 ً الثالث حرام، وراكبه    يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا التهاجر فوق  فوق ثالث" دل على أن 
راكب اإلثم، فإذا امتد إلى مدة يهجر فيها الغائب والمسافر عن أهله غالباً بلغ التهاجر والتقاطع  

 .(٤") إلى الغاية، فيبلغ إثمه أيضاً إلى الغاية، وهذا معنى تخصيص ذكره السنة وهللا أعلم أهـ

وقال المناوي: "ألن المهجور كالميت في أنه ال ينتفع به والمراد اشتراك الهاجر والقاتل في  
 .(5) اإلثم ال في قدره فهجر المسلم فوق ثالث حرام إال لمصلحة" 

أن يكون تخصيص   لم يعتدل    ةِ نَالسَّ "ويمكن  فإذا  الفصول األربعة،  بالذكر الشتمالها على 
 .(٦) مزاجه بمرور السنة عليه فال يرجى رجوعه" 

 

  حدرد  واسمه  معجمة  شين  ثم  ألف  بعدها  الراء  وفتح  المعجمة  الخاء  بكسر:  ِخَراش  أبو  (١)
،  ١050ت    (٢97/  ١)  مسلم   لإلمام  واألسماء  الكنى،  ُصحبَة    لهُ ،  األسلمي  حدرد  أبي  بن

 .  ١35٤ت  (١٦9/ ١) ، الذهبيالكنى سرد في المقتنى

أبوداود في سننه  ٢) المسلم )  -ك األدب    –( أخرجه  أخاه  فيمن يهجر  ( ح  ٢7٤/  7باب 
، والبخاري بيروت  –تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا    ٤9١5

المفرد )ص:   األدب  الباقي  تحقيق:  ٤0٤( ح  ١٤٦في  عبد  فؤاد  البشائر ، طمحمد  دار   :
،  ١7935( ح  ٤55/  ٢9، وأحمد في مسنده )م١989  -هـ  ١٤09،  3، طبيروت  –اإلسالمية  

( المستدرك  في  ح  ١80/  ٤والحاكم  ووافقه    7٢9٢(  يخرجاه  ولم  اإلسناد  وقال: صحيح 
ح    (9٦/  ١٤)  حجر  البن  المهرة  إتحاف وقال الحافظ ابن حجر: صحيح اإلسناد،  ،  الذهبي

 . 780وح   779( ح 307 ٢٢والطبراني في المعجم الكبير )، ١7٤٦٤

 .  (3١53/  8) ، القاري( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح3)

 .  (3١53/ 8مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (٤)

(5  )( الصغير  الجامع  بشرح  الشافعي    (٤٤٦/  ٢التيسير  اإلمام  طالرياض  –مكتبة   ،3  ،
 .  (٢3٤/  ٦، وينظر: فيض القدير )م١988 -هـ ١٤08

 .  (3١53/ 8مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (٦)
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  ِ قَاَل: "َمْن َهَجَر أََخاهُ فَْوَق ثاََلٍث، فَُهَو فِي النَّاِر, إاِلَّ أَْن    وَعْن فََضالَةَ ْبِن ُعبَْيٍد، َعِن النَّبِي 
ُ ِمنْ   .(١) هُ بِتَْوبٍَة" يَتََداَرَكهُ َّللاَّ

  ِ : "اَل تَِحلُّ اْلِهْجَرةُ فَْوَق ثاََلثَِة أَيَّاٍم فَإِِن اْلتَقَيَا وعن عبد هللا بن َعبَّاٍس، قال: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
َوإِْن أَبَى اآْلَخُر أَْن يَُردَّ  فََسلََّم أََحُدهَُما َعلَى اآْلَخِر فََردَّ َعلَْيِه اآْلَخُر السَّاَلَم اْشتََرَكا فِي اأْلَْجِر  

ثِْم َوبَاَء بِِه اآْلَخُر   َوإِْن َماتَا َوهَُما ُمتََهاِجَراِن اَل يَْجتَِمعَاِن   -َوأَْحِسبُهُ قَاَل    -السَّاَلَم بَِرَئ َهذَا ِمَن اإْلِ
  .(٢) فِي اْلَجنَِّة" 

يَقُوُل: "اَل يَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن يَْهُجَر ُمْسِلًما فَْوَق   وعن ِهَشاَم ْبَن َعاِمٍر، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ 
َداَما َعلَى ُصَراِمِهَما،   ِ َما  اْلَحق  فَإِنَُّهَما نَاِكبَاِن َعِن  فَإِْن َكاَن تََصاَرَما فَْوَق ثاََلٍث  لَيَاٍل،  ثاََلِث 

لُ   َردَّْت َعلَْيِه  ُهَما فَْيئًا فََسْبقُهُ بِاْلفَْيِء، َكفَّاَرتُهُ فَإِْن َسلََّم َعلَْيِه فَلَْم يَُردَّ َعلَْيِه، َوَردَّ َعلَْيِه َساَلَمهُ َوأَوَّ
 .(3)نَِّة أَبًَدا" اْلَماَلئَِكةُ، َوَردَّ َعلَى اآْلَخِر الشَّْيَطاُن، فَإِْن َماتَا َعلَى ُصَراِمِهَما لَْم يَْجتَِمعَا فِي اْلجَ 

وبمفهوم الحديث أجاز العلماء الهجر أقل من ثالث، قال النووي: "قَاَل اْلعُلََماُء فِي َهذَا اْلَحِديِث 
اْلحَ  بِنَص ِ  اأْلَُوِل  الثَّاَلِث  فِي  َوإِبَاَحتَُها  لَيَاٍل  ثاََلِث  ِمْن  أَْكثَُر  اْلُمْسِلِميَن  بَْيَن  اْلَهْجِر  ِديِث  تَْحِريُم 

انِي بَِمْفُهوِمِه، قَالُوا َوإِنََّما ُعِفَي َعْنَها فِي الثَّاَلِث أِلَنَّ اآْلَدِميَّ َمْجبُول  َعلَى اْلغََضِب َوُسوِء  َوالثَّ 
اْلَحِديَث الَ  إِنَّ  َوقِيَل  اْلعَاِرُض،  ذَِلَك  ِليَْذَهَب  الثَّاَلثَِة  فِي  اْلِهْجَرةِ  َعِن  فَعُِفَي  ذَِلَك  َونَْحِو   اْلُخلُِق 

 .(٤) تَِضي إِبَاَحةَ اْلِهْجَرةِ فِي الثَّاَلثَِة َوَهذَا َعلَى َمْذَهِب َمْن يَقُوُل اَل يُْحتَجُّ بِاْلَمْفُهوِم"يَقْ 

 هجر الزوجة لزوجها:   ** المطلب الثاني:

 ربما تهاونت بعض النساء بهجرة أزواجهن بدون سبب شرعي، فتقع فيما يغضب هللا  
وتتعرض لسخطه سبحانه، وقد ترجم البخاري في صحيحه باباً لهذا الحكم فقال: )بَاُب إِذَا  

 

، والطبراني في المعجم الكبير  ٢537١( ح  ٢١5/  5)( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  ١)
(:  ١٢978( ح  ٦7/  8وقال الهيثمي في )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )  8١5( ح  3١5/  ١8)

 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.  

  صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وقال:    7٢9١( ح  ١80/  ٤)ي المستدرك  ( أخرجه الحاكم ف٢)
، وقال الهيثمي: رواه الطبراني 8930( ح  378/  8ووافقه الذهبي، والطبراني في األوسط )

في األوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف، وقال ابن دقيق العيد في اإلمام: إنه وثق 
 (:  ١٢97٤ح ٦7/  8)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

( ح  ٦0/  8، وأبو يعلى في مسنده )١٦٢57( ج  ١88/  ٢٦( أخرجه أحمد في مسنده )3)
الكبير )٤583 المعجم  ، وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو ٤5٤( ح  ١75/  ٢٢، والطبراني 

( ح ٦٦/  8مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )يعلى والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح )
عبد العلي عبد الحميد    د.  تحقيق:   ٦١9٦( ح  ١9/  9إليمان )(، والبيهقي في شعب ا١٢9٦9
السلفية  ،  حامد الدار  صاحب  الندوي،  أحمد  مختار  أحاديثه:  وتخريج  تحقيقه  على  أشرف 

، ١، ط: مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، طالهند –ببومباي 
 م. ٢003 -هـ ١٤٢3

،  ٢، طبيروت  –: دار إحياء التراث العربي  ط  (١١7/  ١٦شرح النووي على مسلم )  (٤)
 . هـ١39٢
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: لنَّبِيُّ  قَاَل: قَاَل ا  بَاتَِت الَمْرأَةُ ُمَهاِجَرةً فَِراَش َزْوِجَها( وأورد تحته حديث أَبِي هَُرْيَرةَ  
"إِذَا بَاتَِت الَمْرأَةُ ُمَهاِجَرةً فَِراَش َزْوِجَها، لَعَنَتَْها الَمالَئَِكةُ َحتَّى تَْرِجَع" 
 (١). 

بسبب شرعي فال يحرم، كما قال الحافظ ابن حجر عقب الترجمة: "أي الهجر  فإن كانت  
( على ظاهره، وأن زوجها ُمَهاِجَرةً ، ثم نفي أن يكون لفظ )(٢)بغير سبب لم يجز لها ذلك" 

  هجرت،   الَّتِي   ِهيَ   أَنََّها  الُمَراد  بَلِ   اْلُمفَاَعلَةِ   لَْفظِ   فِي   َظاِهِرهِ   َعلَى  هُوَ   لَْيسَ "شاركها الهجر فقال:  
  بِاْلَهْجرِ   ِهيَ   بََدأَتْ   إِذَا  إاِلَّ   اللَّْومُ   َعلَْيَها  يَتَِّجهُ   َوالَ   اْلِفْعلِ   نَْفسُ   بَِها  َويَُرادُ   اْلُمفَاَعلَةِ   لَْفظُ   تَأتي  َوقد

ا  َوَهَجَرتْهُ   ذَْنبَِها  ِمنْ   تَْستَْنِصلْ   فَلَمْ   َظاِلَمة    َوِهيَ   َهَجَرَها  أَوْ   ِلذَِلَك،  هُوَ   فَغَِضبَ    هُوَ   بََدا  لَوْ   أَمَّ
َوَوقَعَ   لََها  َظاِلًما  بَِهْجِرَها   اْلَمْرأَةُ   بَاتَتِ   إِذَا  ُشْعبَةَ   َعنْ   ْنَدرٍ غُ   َطِريقِ   ِمنْ   ُمْسِلمٍ   ِرَوايَة  فِي   فاََل، 
 .(3)" اْلفَاِعلِ  اْسمِ  بِلَْفظِ  َهاِجَرةً 

  الرجل"وسبب لعن الزوجة إذا هجرت زوجها، ظلمها بمنعها حق زوجها، قال ابن هبيرة:  
 بمنع   هلل   عاصية   فتكون  حقه،  إياه  بمنعها  ظالمة  كانت  فامتنعت،  فراشه   إلى  امرأته   دعا   إذا 

 عرضت  وبكونها  الرفقة،  وبسوء   الصاحب،  عيش  وبتكدير  العشير،  وبكفران  وبالظلم،  الحق،
 إذا  أنها    ويعني  ترجع،  حتى   أو  تصبح  حتى  المالئكة  لعنتها  فلذلك  لفتنة؛  زوجها ونفسها

 .(٤) " هللا  يعفو أن إال  فبحاله اللعنة من مضى ما لكن لعنتها، المالئكة قطعت رجعت

،  وقد ضربت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها المثل األعلى في حسن عشرتها للنبي  
  ِ ُ َعْنَها، قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ : "إِن ِي أَلَْعِرُف َغَضبَِك  وعدم هجرها له، فعَْن َعائَِشةَ َرِضَي َّللاَّ

ِ؟ قَاَل: إِنَِّك إِذَا ُكْنِت َراِضيَةً قُْلِت: بَلَى  َوِرَضاِك، قَالَْت: قُْلُت: َوَكْيَف تَْعِرُف ذَاَك يَا َرُسولَ   َّللاَّ
ِ إِْبَراِهيَم، قَالَْت: قُْلُت: أََجْل، لَْسُت أَُهاِجُر إاِلَّ  قُْلِت: الَ َوَرب  ٍد، َوإِذَا ُكْنِت َساِخَطةً  ِ ُمَحمَّ   َوَرب 

 .(5) اْسَمَك" 

 .(٦) " لى أن قلبها مملوء بمحبته  قال الحافظ ابن حجر: "وقد دل قولها ال أهجر إال اسمك ع

 

بَاُب إِذَا بَاتَِت الَمْرأَةُ ُمَهاِجَرةً    -ك النكاح    –البخاري في صحيحه  ( متفق عليه: أخرجه  ١)
بَاُب إِذَا قَاَل أََحُدُكْم:    -، وفي ك بدء الخلق  5١93، وح  5١9٤( ح  30/  7فَِراَش َزْوِجَها )

مِ  تَقَدََّم  َما  لَهُ  ُغِفَر  إِْحَداهَُما األُْخَرى،  فََوافَقَْت  آِميَن  السََّماِء،  فِي  َوالَمالَئَِكةُ  )آِميَن  ذَْنبِِه  /  ٤ْن 
بَاُب تَْحِريِم اْمتِنَاِعَها ِمْن فَِراِش َزْوِجَها  -ك النكاح  –، ومسلم في صحيحه 3٢37( ح ١١٦

 . ١٤3٦( ح ١059/ ٢)

 (. ٢9٤/  9) ، ابن حجر( فتح الباري٢)

 (. ٢9٤/ 9)  حجر ابن  السابق، المصدر (3)

:  ، طفؤاد عبد المنعم أحمد  تحقيق:  (١58/  7)  الصحاح، ابن هبيرة  معاني  عن  اإلفصاح  (٤)
 . ـه ١٤١7، دار الوطن

باب ما يجوز من الهجران لمن    -ك األدب    –( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه  5)
باب في فضل عائشة رضي    -ك الفضائل    –، ومسلم في صحيحه  ٦078ح    8/٢١عصى  

 . ٢٤39( ح ١890/ ٤هللا تعالى عنها )

 (. ٤98/ ١0( فتح الباري )٦)
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ثم قال: "واستدل بهذه األحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته 
 .(١)والسالم عليه أثم بذلك ألن نفي الحل يستلزم التحريم ومرتكب الحرام آثم" 

 :احملرم عالج اهلجراملطلب الثالث: 
أن يسلم على أخيه ثالثاً إذا لقيه، فإن ردَّ عليه السالم وزال الهجر، فال شيء عليهما، وإن  

 ِ ُ َعْنَها، "أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ   سلم عليه فلم يرد السالم، باء بإثمه لحديث السيدة َعائَِشةَ َرِضَي َّللاَّ
ثاََلثٍَة، فَإِذَا لَِقيَهُ َسلََّم َعلَْيِه ثاََلَث ِمَراٍر ُكلُّ ذَِلَك اَل  قَاَل: اَل يَُكوُن ِلُمْسِلٍم أَْن يَْهُجَر ُمْسِلًما فَْوَق  

 .(٢) يَُردُّ َعلَْيِه فَقَْد بَاَء بِإِثِْمِه" 

  ِ وذكر النووي رحمه هللا أقوال العلماء في قطع السالم للهجر فقال: "َوفِيِه َدِليل  ِلَمْذَهِب الشَّافِِعي 
وقال أحمد وابن اْلقَاِسِم    ،ا أَنَّ السَّاَلَم يَْقَطُع اْلِهْجَرةَ َويَْرفَُع اإلثم فيها ويزيلهَوَماِلٍك َوَمْن َوافَقَُهمَ 

: إِْن َكاَن يُْؤِذيِه لَْم يَْقَطعِ السَّاَلُم ِهْجَرتَهُ، قَاَل أَْصَحابُنَا: َولَْو َكاتَبَهُ أَْو َراَسلَهُ   ِعْنَد َغْيبَتِِه  اْلَماِلِكيُّ
ُهَما: يَُزوُل َعْنهُ َهْل يَزُ  وُل إِثُْم اْلِهْجَرةِ، َوفِيِه َوْجَهاِن أََحُدهَُما: اَل يَُزوُل أِلَنَّهُ لَْم يَُكل ِْمهُ، َوأََصحُّ

ُ أَْعلَُم"  ِلَزَواِل اْلَوْحَشِة َوَّللاَّ
(3). 

أََخَوْينِ  أَنَّ  اْلُمَسيَِّب،  ْبِن  َسِعيِد  لحديث  الهاجر على هجره، كفَّر ورجع عنه،  أقسم  ِمَن  فإن   
َمةَ اَل  اأْلَْنَصاِر َكاَن بَْينَُهَما ِميَراث  فََسأََل أََحُدهَُما َصاِحبَهُ اْلِقْسَمةَ فَقَاَل: لَئِْن ُعْدَت َسأَْلتَنِي اْلِقسْ 

ُِمَك أَبًَدا َوُكلُّ َماِلي فِي ِرتَاجِ اْلَكْعبَِة فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  
: إِنَّ اْلَكْعبَةَ لَغَنِيَّة  َعْن َماِلَك، أَُكل 

  ِ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ فَإِن ِي  أََخاَك  َوَكل ِْم  يَِمينَِك  َعْن  فِي   َكف ِْر  نَْذَر  َواَل  َعلَْيَك  يَِميَن  يَقُوُل: "اَل 
ِحِم َواَل فِيَما اَل تَْمِلُك"  ِ َواَل فِي قَِطيعَِة الرَّ ب  َمْعِصيَِة الرَّ
 (٤). 

 خطورة الهجر المحرم: المطلب الرابع: ** 

 الهجر المحرم له خطر جسيم على الفرد وعلى الدين وعلى المجتمع:

، ويجعله مستحقاً وسخطه  أما خطره على الفرد، فإن الهجر يعرض صاحبه لغضب هللا تعالى
 لعقابه سبحانه في الدنيا واآلخرة. 

القرآن   ونصوص  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  مع  يتعارض  الهجر  فإن  الدين،  على  وأما 

 جس مخ جخ ُّٱوالسنة التي تأمر باالعتصام وتنهى عن الفرقة والعزلة، قال تعالى:  
[، فالهجر يهدم أواصر الوحدة واألخوة التي أمر الحق سبحانه وتعالى ١0]الحجرات:   َّ

 بها. 

 

 . (٤9٦/ ١0فتح الباري ) (١)

( ح ٢79/  ٤باب فيمن يهجر أخاه المسلم )  -ألدب  ا  ك  –أخرجه أبو داود في سننه    (٢)
 . ٤583( ح ٦0/ 8، وأبو يعلى في مسنده )٤9١3

 (. ١١7/ ١٦على مسلم )( شرح النووي 3)

الحاكم في المستدرك)٤) وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه   78٢3(ح  333/  ٤( أخرجه 
 الذهبي.  ووافقه
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الهجر   فإن  المجتمع،  على  بين أما  والتنازع  التقاطع  خالل  من  المجتمع  تدمير  إلى  يؤدي 

 جم يل ُّٱأفراده، والتي عدها الحق سبحانه من أسباب الفشل والهزيمة، قال سبحانه:  
 [. ٤٦األنفال: ] َّمم خم حم
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 الهجر المشروع  المبحث الثالث:

وليس المقصود منه وهو ما أباحه الشرع للتأديب أو العقوبة، وهو بمنزلة التعزير،             
لغرض شرعي وهدف   اإلسالم  في  وإنما شرع  أتباعه،  نفوس  في  والبغضاء  العداوة  بذر 
كتاب  في  ورد  وتعالى،  سبحانه  ربه  شرع  يخالف  عما  المهجور  انتهاء  وهو  مرعي، 

فالمعاقبة "    )التعزيرات البدنية( تأثير الهجر على المهجور إيجاباً فضالً عن كونه طاعةً هلل
ات تأثير نفسي بالغ على المهجور ال سيما إذا كان ممن يتمتعون بصالت وعالقات بالهجر ذ

واسعة مع اآلخرين، ففي هجر مثل هذا الشخص تأثير بليغ على نفسه، إذ يقلل من قيمته في  
أعين الناس، ويقلص من عالقاته، فيصيبه بسبب ذلك ضرر كبير، قد يفوق ما يصيبه لو  

 .(١)  "عوقب بعقوبة أخرى غير الهجر 

 والهجر مشروع بشرطين: 

 أن يكون فيه إصالح للمهجور. -١

 أال يترتب عليه ضرر للهاجر. -٢

 أنواع الهجر المشروع:ومن 

 ملعاصي:أهل اهجر املطلب األول: 
وأصرَّ          بها  عرف  أو  معصيته  المكلف  اإلنسان  أظهر  هذه    فإذا  أكانت  سواء  عليها 

المعصية فعلية أم قولية أم اعتقادية فمن السنة هجره، ويثاب الهاجر على ذلك؛ ألنه من أجل  
هللا تعالى، وألهمية هجر العاصي، وضع البخاري رحمه هللا له أكثر من باب في صحيحه  

ِ  منها: )باب َما يَُجوُز ِمَن الِهْجراِن ِلَمْن َعَصى، َوقاَل َكْعب  ِحينَ  ونََهى    تََخلََّف َعِن النبي 
 .(٢)الُمْسِلِميَن َعْن َكالِمنا، َوذََكَر َخْمِسيَن لَْيلَةً( النبيُّ 

 بَيَانَ   التَّْرَجَمةِ   بَِهِذهِ   أََرادَ وذكر الحافظ ابن حجر مراد البخاري رحمه هللا من الترجمة فقال: " 
 هُنَا   فَتَبَيَّنَ   َمْشُروع   َسبَب    ِلَهْجِرهِ   يَُكنْ   لَمْ   بَِمنْ   َمْخُصوص    النَّْهيِ   ُعُمومَ   أِلَنَّ   اْلَجائِزِ   اْلِهْجَرانِ 
غُ   السَّبَبُ  ِ  َعلَْيَها  َهْجُرهُ   ِمْنهُ   َعلَْيَها  اطَّلَعَ   ِلَمنِ   فَيَُسوغُ   َمْعِصيَة    ِمْنهُ   َصَدَرتْ   ِلَمنْ   َوهُوَ   ِلْلَهْجرِ   اْلُمَسو 
 .(3) "  َعْنَها ِليَُكفَّ 

تَى تَتَبَيَُّن و)بَاُب َمْن لَْم يَُسل ِْم َعلَى َمِن اْقتََرَف ذَْنبًا، َولَْم يَُردَّ َسالََمهُ، َحتَّى تَتَبَيََّن تَْوبَتُهُ، َوإِلَى مَ 
ِ ْبُن َعْمٍرو: "الَ تَُسل ُِموا َعلَى َشَربَِة الَخْمِر(. تَْوبَةُ العَاِصي، َوقَاَل َعْبُد َّللاَّ
 (٤) 

 

البدنية  ١) التعزيرات  اإلسالميو(  الفقه  في  سليمان ،  موجباتها  بن  صالح  بن  هللا    عبد 
 . م ١988ط: دار الحرمين  (35٦ص:)

 (. ٢١/ 8ك األدب ) – ( صحيح البخاري ٢)

 . (٤97/ ١0فتح الباري ) (3)

 . (57/  8صحيح البخاري )( ٤)
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 (١) ب المفرد )بَاُب َمْن لَْم يَُسل ِْم َعلَى أَْصَحاِب النَّْرِد(.وبوب في األد

ِ ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه،           ْحَمِن ْبُن َعْبِد َّللاَّ وحديث كعب السابق رواه ابنه َعْبُد الرَّ
َوهَُو أََحُد الثَّالَثَِة الَِّذيَن تِيَب َعلَْيِهْم، أَنَّهُ لَْم يَتََخلَّْف َعْن َرُسوِل    -قَاَل: َسِمْعُت أَبِي َكْعَب ْبَن َماِلٍك  

  ِ قَاَل: فَأَْجَمْعُت ِصْدقِي    -َغْزَوةٍ َغَزاَها قَطُّ، َغْيَر َغْزَوتَْيِن َغْزَوةِ العُْسَرةِ، َوَغْزَوةِ بَْدٍر    فِي  َّللاَّ
  ِ ُضًحى، َوَكاَن قَلََّما يَْقَدُم ِمْن َسفٍَر َسافََرهُ إاِلَّ ُضًحى، َوَكاَن يَْبَدأُ بِاْلَمْسِجِد فَيَْرَكُع    َرُسوَل َّللاَّ
َعْن َكالَِمي، َوَكالَِم َصاِحبَيَّ   ، َونََهى النَّبِيُّ  َرْكعَتَْينِ 

، َولَْم يَْنهَ َعْن َكالَِم أََحٍد ِمَن الُمتََخل ِِفيَن (٢) 
يَّ ِمْن َغْيِرنَا، فَاْجتَنََب النَّاُس َكالََمنَا، فَلَبِثُْت َكذَِلَك َحتَّى َطاَل َعلَيَّ األَْمُر، َوَما ِمْن َشْيٍء أََهمُّ إِلَ 

ِ    ْن أَُموَت فاَلَ يَُصل ِي َعلَيَّ النَّبِيُّ  أَ  فَأَُكوَن ِمَن النَّاِس بِتِْلَك الَمْنِزلَِة فاَلَ    أَْو يَُموَت َرُسوُل َّللاَّ
ُ تَْوبَتَنَا َعلَى نَبِي ِِه   ِقَي الثُّلُُث  ِحيَن بَ   يَُكل ُِمنِي أََحد  ِمْنُهْم، َوالَ يَُصل ِي َوالَ يَُسل ُِم َعلَيَّ فَأَْنَزَل َّللاَّ

  ِ ِعْنَد أُم ِ َسلََمةَ، َوَكانَْت أُمُّ َسلََمةَ ُمْحِسنَةً فِي َشأْنِي َمْعنِيَّةً فِي   اآلِخُر ِمَن اللَّْيِل، َوَرُسوُل َّللاَّ
  ِ َرهُ؟ قَاَل:    : »يَا أُمَّ َسلََمةَ تِيَب َعلَى َكْعٍب« قَالَْت: أَفاَلَ أُْرِسُل إِلَْيهِ أَْمِري، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ فَأُبَش ِ

  ِ َصالَةَ الفَْجِر    »إِذًا يَْحِطَمُكُم النَّاُس فَيَْمنَعُونَُكُم النَّْوَم َسائَِر اللَّْيلَِة« َحتَّى إِذَا َصلَّى َرُسوُل َّللاَّ
ِ َعلَْينَا، َوَكاَن إِذَا اْستَْبَشَر اْستَنَاَر َوْجُههُ، َحتَّى َكأَنَّهُ   قِْطعَة  ِمَن القََمِر، َوُكنَّا أَيَُّها آذََن بِتَْوبَِة َّللاَّ

ُ لَ  نَا التَّْوبَةَ،  الثَّالَثَةُ الَِّذيَن ُخل ِفُوا َعِن األَْمِر الَِّذي قُبَِل ِمْن َهُؤالَِء الَِّذيَن اْعتَذَُروا، ِحيَن أَْنَزَل َّللاَّ
 ِ ا ذُِكَر الَِّذيَن َكذَبُوا َرُسوَل َّللاَّ َن َواْعتَذَُروا بِاْلبَاِطِل، ذُِكُروا بَِشر ِ َما ذُِكَر بِِه  ِمَن الُمتََخل ِِفي  فَلَمَّ

ُ ُسْبَحانَهُ:    جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱأََحد ، قَاَل َّللاَّ
  [ 9٤]التوبة:   َّ حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن

 .(3)اآليَةَ 

، ومن ناحية  أمر أصحابه بهجرهمو  صحابته،لبعض    فهذا الحديث يثبت هجر رسول هللا  
 أخرى يثبت كيف كان لهذا الهجر األثر القوي في توبتهم ورجوعهم إلى الحق. 

ةُ قال الطبري رحمه هللا : "   .(٤)" اْلَمعَاِصي أَْهلِ  ِهْجَرانِ  فِي  أَْصل   َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ  قِصَّ

نهى عن كالمهم بتخلفهم عنه، ولم يكن ذلك كفًرا وال    وقال ابن بطال: "أال ترى أنه  
وإنما كان معصيةً ركبوها، فأمر بهجرتهم حتى تاب هللا عليهم، ثم أذن في مراجعتهم، ارتداًدا،  

 

 . (7١9)ص:  (١)

بيع بن هما: مَراَرة (٢)  . (3١3/ ١) حجر  ابن الباري، فتح، أُميَّة بن وهالل الر 

القرآن    –( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه  3)  مل خل ُّٱٱباب  –ك تفسير 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

]التوبة:    َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه

باب حديث توبة كعب بن مالك   -ك التوبة    –، ومسلم في صحيحه  ٤٦77( ح  70/  ٦[ )١١8
 . ٢7٦9( ح  ٢١٢0/ ٤وصاحبيه )

 . (٤97/ ١0بن حجر )ا ، فتح الباري، (٢7٢/ 9) بطال ابن  ،البخاري صحيح شرح (٤)
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فكذلك الحق فيمن أحدث ذنبًا خالف به أمر هللا ورسوله فيما ال شبهة فيه وال تأويل، أو ركب 
م حتى يتوب وتعلم  كلَّ معصيةً على علم أنها معصية هلل أن يهجر غضبًا هلل ورسوله، وال يُ 

المعاصي والبدع على كل وجه؟ قيل: إن  توبته علًما ظاهًرا...فإن قيل: فيحرج مكل ِ  م أهل 
كلمهم بالتقريع لهم والموعظة والزجر لهم عما يأتونه لم يكن حرًجا فإن كلمهم على غير  

 .(١) ذلك خشيت أن يكون إثًما، إال من أمر ال يجد من كالمه فيه بداً فيكلمه وهو كاره لطريقته"

 -عنهما  هللا  رضي –  الزبير  بن   هللا  عبد  أختها  ابن  -عنها  هللا  رضي–رت السيدة عائشة  وهج
 .مدة

ِ    -َماِلِك ْبِن الطُّفَْيِل هَُو اْبُن الَحاِرِث    ْبنِ   ففي حديث َعْوفِ    َوهَُو اْبُن أَِخي َعائَِشةَ َزْوجِ النَّبِي 
َها   ِ   -أِلُم ِ بَْيِر قَاَل: فِي بَْيعٍ أَْو َعَطاٍء أَْعَطتْهُ َعائَِشةُ: َوَّللاَّ ِ ْبَن الزُّ ثَْت: أَنَّ َعْبَد َّللاَّ   أَنَّ َعائَِشةَ، ُحد ِ

،  َعلَْيَها، فَقَالَْت: أَهَُو قَاَل َهذَا؟ قَالُوا: نَعَْم، قَالَ   (٢) لَتَْنتَِهيَنَّ َعائَِشةُ أَْو أَلَْحُجَرنَّ  ِ َعلَيَّ نَْذر  ْت: هَُو ّلِِلَّ
بَْيِر أَبًَدا ِ الَ    ،أَْن الَ أَُكل َِم اْبَن الزُّ بَْيِر إِلَْيَها، ِحيَن َطالَِت الِهْجَرةُ، فَقَالَْت: الَ َوَّللاَّ فَاْستَْشفََع اْبُن الزُّ

ا َطاَل ذَِلكَ   ،أَُشف ُِع فِيِه أَبًَدا، َوالَ أَتََحنَُّث إِلَى نَْذِري بَْيِر، َكلََّم الِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ،   فَلَمَّ َعلَى اْبِن الزُّ
 ِ ْحَمِن ْبَن األَْسَوِد ْبِن َعْبِد يَغُوَث، َوهَُما ِمْن بَنِي ُزْهَرةَ، َوقَاَل لَُهَما: أَْنُشُدُكَما بِاّلِلَّ ا  َوَعْبَد الرَّ  لَمَّ

ْحَمِن    ،َها أَْن تَْنِذَر قَِطيعَتِيأَْدَخْلتَُمانِي َعلَى َعائَِشةَ، فَإِنََّها الَ يَِحلُّ لَ  فَأَْقبََل بِِه الِمْسَوُر َوَعْبُد الرَّ
ِ َوبَرَ  َكاتُهُ أَنَْدُخُل؟ ُمْشتَِملَْيِن بِأَْرِديَتِِهَما، َحتَّى اْستَأْذَنَا َعلَى َعائَِشةَ، فَقَاالَ: السَّالَُم َعلَْيِك َوَرْحَمةُ َّللاَّ

بَْيِر،  قَالَْت َعائَِشةُ: اْدُخلُوا، قَ  الُوا: ُكلُّنَا؟ قَالَْت: نَعَِم، اْدُخلُوا ُكلُُّكْم، َوالَ تَْعلَُم أَنَّ َمعَُهَما اْبَن الزُّ
بَْيِر الِحَجاَب، فَاْعتَنََق َعائَِشةَ َوَطِفَق يُنَاِشُدَها َويَْبِكي، َوَطِفَق الِمْسوَ  ا َدَخلُوا َدَخَل اْبُن الزُّ ُر فَلَمَّ

ْحَمِن يُ  ا قَْد َعِلْمِت   نَاِشَدانَِها إاِلَّ َما َكلََّمتْهُ، َوقَبِلَْت ِمْنهُ، َويَقُوالَِن: إِنَّ النَّبِيَّ  َوَعْبُد الرَّ نََهى َعمَّ
ا أَْكثَُروا َعلَى عَ  ائَِشةَ  ِمَن الِهْجَرةِ، فَإِنَّهُ: »الَ يَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق ثاَلَِث لَيَاٍل« فَلَمَّ

ُرهَُما نَْذَرَها َوتَْبِكي َوتَقُوُل: إِن ِي نَذَْرُت، َوالنَّْذُر َشِديد ، فَ   ِمنَ  لَْم  التَّْذِكَرةِ َوالتَّْحِريجِ، َطِفقَْت تُذَك ِ
بَْيِر، َوأَْعتَقَْت فِي نَْذِرَها ذَِلَك أَْربَِعيَن َرقَبَةً، َوَكانَْت تَْذُكرُ  نَْذَرَها    يََزاالَ بَِها َحتَّى َكلََّمْت اْبَن الزُّ

 .(3) بَْعَد ذَِلَك، فَتَْبِكي َحتَّى تَبُلَّ ُدُموُعَها ِخَماَرَها" 

 

 . (٢7٢/ 9) ، ابن بطالشرح صحيح البخاري (١)

  سبب قول عبد هللا الزبير أن السيدة عائشة كانت تجود بكل ما عندها،  اقتداًء بالنبي ( ٢)
  هللا   رضي   -  عائشة  وكانت" فأنكر عليها عبد هللا أنها ال تبقي شيئاً لنفسها، قال ابن هبيرة:  

 فيه   أعطت  ما   أخويها  ابني  عتيق  أبي  وابن  محمد  بن  القاسم  أعطت  الناس،  أجود  من  -  عنها
"  رباعها   بيع  الزبير  ابن  لها  كره  وإنما.  آالف  بعشرة  كتابته  في  المنكدر  وأعانت  ألف،  مائة

: دار الفالح للبحث العلمي  تحقيق    (٤٢9/  ٢8)  ، ابن الملقنالصحيح  الجامع  لشرح  التوضيح
 . م٢008  -هـ ١٤٢9، ١، طسوريا –دار النوادر، دمشق ، التراث وتحقيق

  وأحمد  ،٦073  ح(  ٢0/  8)  الهجرة  باب  –ك األدب    –( أخرجه البخاري في صحيحه  3)
باب    -ك الحظر واإلباحة    –، وابن حبان في صحيحه  ١89٢١( ح  ٢37/  3١)  مسنده  في

ذكر الزجر عن   -ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاجر والتهاجر بين المسلمين 
 .5٦٦٢( ح  ٤78/  ١٢الهجران بين المسلمين أكثر من ثالث ليال )
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وقد يتعجب من فعل السيدة عائشة، وكيف يصدر منها هذا النذر مع علمها بخطورة هجر 
، وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن  (١)المسلم، ال سيما وقد روت أحاديث في النهي عن الهجر

" ثم ذكر أقوال  الزبير  بن  حق   فِي   َعائَِشة   من   صدر   َما   َهذَا  َعلَى   ْستُْشِكلَ ا  َوقَدِ حجر بقوله: " 
َوابُ العلماء في ذلك فقال: "  بَْيرِ   ابن أَن َرأَتْ  َعائَِشة أَن َوالصَّ   َعِظيًما أَْمًرا قَالَ  بَِما اْرتََكبَ  الزُّ

(  قَْولُهُ   َوهُوَ   ِمنَ   يَُجوزُ   الَ   َما  اْرتَِكابِ   إِلَى   لََها  َونِْسبَةً   ِلقَْدِرَها  تَْنِقيًصا  فِيهِ   فَإِنَّ   َعلَْيَها  )أَلَْحُجَرنَّ
فِ   ِمنَ   ِلَمْنِعَها  اْلُموِجبِ   التَّْبِذيرِ  ُ   َرَزقََها  فِيَما  التََّصرُّ  َكْونَِها   ِمنْ   ذَِلكَ   إِلَى  اْنَضافَ   َما  َمعَ   تَعَالَى  َّللاَّ

هِ   أُْختَ  َوَخالَتَهُ  اْلُمْؤِمنِينَ  أُمَّ    الَِّذي  ذَِلكَ  فِي  أَنَّ  َرأَتْ  فََكأَنََّها...  َمْنِزلَتِهِ  فِي  ِعْنَدَها  أََحد   يَُكنْ  َولَمْ  أُم ِ
نْ   يَْستَْعِظمُ   َوالشَّْخصُ   ُعقُوقٍ   نَْوعَ   ِمْنهُ   َوقَعَ    أَنَّ   فََرأَتْ   اْلغَِريبِ   ِمنَ   يَْستَْعِظُمهُ   الَ   َما  بِهِ   يَلُوذُ   ِممَّ

  ُعقُوبَةً   َوَصاِحبَْيهِ   َماِلكٍ   ْبنِ   َكْعبِ   َكاَلمِ   َعنْ     النَّبِيُّ   نََهى  َكَما  ُمَكالََمتِهِ   بِتَْركِ   ذَِلكَ   ىَعلَ   ُمَجاَزاتَهُ 
 اْلُمنَافِِقينَ   ِمنَ   َعْنَها  تََخلَّفَ   َمنْ   َكاَلمِ   ِمنْ   يَْمنَعْ   َولَمْ   ُعْذرٍ   بِغَْيرِ   تَبُوكَ   َغْزَوةِ   َعنْ   ِلتََخلُِّفِهمْ   لَُهمْ 

  ِمنْ   َصَدرَ   َما  يُْحَملُ   َهذَا  فَعَلَى  ِلَحقَاَرتِِهمْ   بِاْلُمنَافِِقينَ   َواْزِدَراءً   َمْنِزلَتِِهمْ   ِلعَِظيمِ   ِللثَّاَلثَةِ   ُمَؤاَخذَةً 
 .(٢)"  َعائَِشةَ 

الدخول على السيدة عائشة    -رضي هللا عنهما  –وترك عبد هللا بن عباس وحكيم بن أفلح  
رضي هللا عنها، بسبب دخولها في أمر علي ومعاوية رضي هللا عنهما، رغم أن ابن عباس 

، ولم يمنعهما هذا عن طلب العلم منها، فعَْن َسْعِد ْبِن  (3)قد روى أحاديث في النهي عن الهجر
هُ َعِن اْلَوتِْر، فَقَاَل: أاََل أُنَب ِئَُك بِأَْعلَِم أَْهِل اأْلَْرِض بَِوتِْر َرُسوِل  ِهَشاٍم، أَنَّهُ لَِقَي اْبَن َعبَّاٍس، فََسأَلَ 

  ِ َها َعلَْيَك، فَأَتَْيُت عَ َّللاَّ لَى  ؟ قَاَل: نَعَْم، قَاَل: َعائَِشةُ، ائْتَِها فََسْلَها، ثُمَّ اْرِجْع إِلَيَّ فَأَْخبِْرنِي بَِرد ِ
يعَتَْيِن َحِكيِم ْبِن أَْفلََح، فَا ْستَْلَحْقتُهُ إِلَْيَها، فَقَاَل: َما أَنَا بِقَاِربَِها إِن ِي نََهْيتَُها أَْن تَقُوَل فِي َهاتَْيِن الش ِ

َعلَْيَها... فََدَخَل  َمِعي  فََجاَء  َعلَْيِه  فَأَْقَسْمُت  ُمِضيًّا،  إاِلَّ  فِيَها  فَأَبَْت  قال سعد بن  الحديثَشْيئًا،   "
ْبَن َعبَّاٍس فََحدَّثْتُهُ بَِحِديثَِها، فَقَاَل: َصَدقَْت، أََما إِن ِي لَْو ُكْنُت أَْدُخُل َعلَْيَها أَلَتَْيتَُها  هشام: "فَأَتَْيُت ا 

 .(٤) َحتَّى تَُشافَِهنِي ُمَشافََهةً" 

 

 ( سبق تخريجه.١)

 (. ٤97/ ١0( فتح الباري )٢)

 ( سبق تخريجه.3)

باب جامع صالة الليل،    -مسافرين وقصرها  ك صالة ال  –مسلم في صحيحه    ( أخرجه٤)
ك قيام الليل وتطوع النهار   –النسائي في سننه  ، و7٤٦ح    (5١٢/  ١ومن نام عنه أو مرض )

: مكتب المطبوعات ، طتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة  ١٦0١  ح(  ١99/  3)  الليل  قيام  باب  –
باب صفة    - ك الصالة    -سنن  في  والدارمي  م، ١98٦  -  هـ١٤0٦،  ٢، طحلب  –اإلسالمية  

الغمري  تحقيق:  ١5١٦( ح  9٢3/  ٢)  صالة رسول هللا   هاشم  طنبيل  البشائر  ،  دار   :
في مسنده )٢0١3  -هـ  ١٤3٤،  ١، ط)بيروت( وأحمد  وابن  ٢٤٢٦9( ح  3١٤/  ٤0م،   ،

: المكتب ، طمحمد مصطفى األعظمي د.: تحقيق ١١77( ح ١98/ ٢خزيمة في صحيحه ) 
باب صالة   -ك الصالة    –م، وعبد الرزاق في مصنفه  ٢003  -هـ  ١٤٢٤،  3، طاإلسالمي
: المجلس ، طحبيب الرحمن األعظمي  تحقيق:  ٤7١3( ح  39/  3من الليل ووتره )  النبي  
 . هـ١٤03، ٢، طالهند -العلمي
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الدخول عليها بقوله: "قيل: سبب عدم دخوله عليها هو إلى  وأشار األثيوبي   سبب تركهما 
في عدم دخول حكيم بن أفلح عليها، وهو األمر الذي كان بين علي ومعاوية م  السبب الذي تقدَّ 

 . (١) " -رضي َّللاَّ عنهما -

: )ال يحل  لرجل أن  ثم قال: "فإن قيل: كيف جاز البن عباس مقاطعتها، وقد صحَّ عنه  
يبدأ   الذي  وخيرهما  هذا،  ويعرض  هذا،  فيعرض  يلتقيان،  ليال،  ثالث  فوق  أخاه  يهجر 

، أجيب: بأنه ليس المنهي عنه ترك الكالم مطلقاً، وإنما المنهي عنه اإلعراض،  (٢) بالسالم(
وترك الكالم عند اللقاء، كما يدل  عليه قوله: )يلتقيان(الخ، وابن عباس لم يترك الكالم عند  
، بل   اللقاء، بل ترك الدخول عليها، والقرب منها، أو يقال: إن مقاطعته لها، ال لغرض نفسي 

ي  في ظنه، وذلك أنه ظن  أنها عاصية في دخولها في أمر الشيعتين المتقد متين، وال  ألمر دين
 .(3)شك  أن هجران العاصي جائز" 

، فعن عبد هللا بن  ابناً له لتركه أمر النبي    –رضي هللا عنهما    –وهجر عبد هللا بن عمر  
ُ   عمر أن النبي   ِ ْبِن ُعَمَر:  قال: "اَل يَْمنَعَنَّ َرُجل  أَْهلَهُ أَْن يَأْت وا اْلَمَساِجَد"، فَقَاَل اْبن  ِلعَْبِد َّللاَّ

  ِ ثَُك َعْن َرُسوِل َّللاَّ ِ: "أَُحد ِ ، فَقَاَل َعْبُد َّللاَّ ِ    فَإِنَّا نَْمنَعُُهنَّ َوتَقُوُل َهذَا"، قَاَل: فََما َكلََّمهُ َعْبُد َّللاَّ
 .(٤) َحتَّى َمات" 

، فَعْن  رجالً لهذا السبب أيضاً، حيث خالف سنة النبي    وهجر عبد هللا بن مغفل المزني  
  ِ َرُجاًل يَْخِذُف فَقَاَل لَهُ: اَل تَْخِذْف,    َعْبِد هللاِ ْبِن بَُرْيَدةَ قَاَل: "َرأَى َعْبُد هللاِ ْبُن ُمغَفٍَّل اْلُمَزنِي 

ْيَد, َواَل يَْنَكأُ اْلعَُدوَّ َوإِنَّهُ يَْفقَأُ اْلعَْيَن, نََهى َعْن اْلَخذْ   فَإِنَّ َرُسوَل هللاِ   ِف, َوقَاَل: إِنَّهُ اَل يَْقتُُل الصَّ
ثَُك َعْن َرُسوِل هللاِ   , ثُمَّ َرآهُ بَْعَد ذَِلَك يَْخِذُف, فَقَاَل لَهُ: أَُحد ِ نَّ أَنَّهُ نََهى َعْن اْلَخْذِف,    َويَْكِسُر الس ِ

 . وفي رواية مسلم: اَل أَُكل ُِمَك أَبًَدا.  (5)  أَُكل ُِمَك َكذَا َوَكذَا" َوأَْنَت تَْخِذُف؟, الَ 

 .(٦) قال الحافظ ابن حجر: "وفيه َجَواُز ِهْجَراِن َمْن َخالََف السُّنَّةَ َوتَْرِك َكاَلِمِه" 

 

 . ١، ط: دار المعراجط (٢80/ ١7) ، األثيوبيذخيرة العقبى في شرح المجتبى( ١)

 .حديث صحيح تقدم تخريجه( ٢)

 .(٢80/  ١7ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ) (3)

باب خروج النساء إلى المساجد    -ك األذان    –( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه  ٤)
باب خروج النساء   -ك الصالة    –، ومسلم في صحيحه  8٦5  ح(  ١7٢/  ١بالليل والغلس )

كالهما بدون   ٤٤٢ح    (3٢8/  ١وأنها ال تخرج مطيبة )  المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة  إلى
ِ َحتَّى َمات(، وأحمد في مسنده ) واللفظ له، واختلف    ٤933( ح  ٤55/  ٤لفظ )فََما َكلََّمهُ َعْبُد َّللاَّ

)واقد( وقيل )بالل( ورجح الحافظ ابن حجر أنه بالالً   :في اسم ابن عبد هللا بن عمر فقيل
ن روايته نفسه ومن رواية حيث قال: "والراجح من هذا أن صاحب القصة بالل لورود ذلك م 

 (. 8٦5ح   3٤8/ ٢أخيه سالم ولم يختلف عليهما في ذلك" )فتح الباري 

باب الخذف والبندقة   -ك الذبائح والصيد    –( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه  5)
باب   -ك الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان    -، ومسلم في صحيحه  5٤79( ح  8٦/  7)

 . ١95٤( ح ١5٤8/  3إباحة ما يستعان به على االصطياد والعدو، وكراهة الخذف )

 . (٦08/  9) ، ابن حجرفتح الباري (٦)
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 ِ َماُم أَْحَمُد ِرْضَواُن َّللاَّ وهجر اإلمام أحمد جماعة من العلماء في المحنة، قال السفارييني: "اإْلِ
ِ َوَغْيِرهِ  ِ ْبِن اْلَمِدينِي  ْن أََجابُوا فِي اْلِمْحنَِة ِمثَْل يَْحيَى ْبِن َمِعيٍن وَعِلي  َما  َعلَْيِه َهَجَر َجَماَعةً ِممَّ

 .(١) َمَع فََخاَمِة َشأْنِِهْم" 

إال   عقوبةً  كان  وإن  تيمية: أفالهجر  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  الحاالت،  هذه  لمثل  عالج  نه 
 ِ ُ بَِها َمَرُض اْلقُلُوِب َوِهَي ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ  بِِعبَاِدِه "اْلعُقُوبَاِت الشَّْرِعيَّةَ ُكلََّها أَْدِويَة  نَافِعَة  يُْصِلُح َّللاَّ

]األنبياء:  َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱَوَرأْفَتِِه بِِهْم الدَّاِخلَِة فِي قَْوله تَعَالَى  

َعذَابِِه      [١07 َعلَى  أََعاَن  الَِّذي  فَُهَو  بِاْلَمِريِض  يَِجُدَها  ِلَرأْفَِة  النَّافِعَةَ  ْحَمةَ  الرَّ َهِذِه  تََرَك  فََمْن 
بَْعضُ  يَْفعَلُهُ  َكَما  أَْحَمُق  َجاِهل   ذَِلَك  فِي  هَُو  إْذ  اْلَخْيَر  إالَّ  يُِريُد  اَل  َكاَن  َوإِْن  الن َِساِء َوَهاَلِكِه   

تَأْدِ  تَْرِك  فِي  َوَغْيِرِهْم  َوِغْلَمانِِهْم  أَْواَلِدِهْم  ِمْن  يَُربُّونَهُ  َوبَِمْن  بَِمْرَضاهُْم  اِل  اْلُجهَّ َجاِل  يبِِهْم َوالر ِ
ذَِلَك َسبََب فََساِدِهْم َوُعقُوبَتِِهْم َعلَى َما يَأْتُونَهُ ِمْن الشَّر ِ َويَتُْرُكونَهُ ِمْن اْلَخْيِر َرأْفَةً بِِهْم فَيَُكوُن  

 .(٢) َوَعَداَوتِِهْم َوَهاَلِكِهْم" 

وقال العكبري رحمه هللا: "فاعتبروا يا أولي األبصار فشتان بين هؤالء العقالء السادة األبرار 
األخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم، والشح على أديانهم، وبين زمان أصبحنا 

وسيد من    ين ظهرانيهم هذا عبد هللا بن مغفل صاحب رسول هللا  فيه، وناس نحن منهم، وب
وحلف أيضاً    ساداتهم يقطع رحمه، ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول هللا  

بن   وعبادة  األهلين،  وقطيعة  األقربين،  صلة  في  ما  يعلم  وهو  وهجرانه،  قطيعته،  على 
الدرداء  (3)الصامت األمة    سماه رسول هللا    -  (٤)وأبو  هذه  الخدري  -حكيم  سعيد    وأبو 

يظعنون عن أوطانهم، وينتقلون عن بلدانهم، ويظهرون الهجرة إلخوانهم؛ ألجل من عارض  
 .(5) وتوقف عن استماع سنته"  هللا  حديث رسول

 

 –: مؤسسة قرطبة  ط  (٢57/  ١)  ، السفارينيبغذاء األلباب في شرح منظومة اآلدا  (١)
القول بخلق القرآن  ب  يجيبوا  أن، وقد يشكل إذا جاز لهم  م١993  -هـ    ١٤١٤،  ٢، طمصر

: "الجواُب  بقوله  ابن الجوزي رحمه هللاوقد أجاب  ،  ؟ألنهم مكرهين فلم هجرهم اإلمام أحمد
دوا ولم   يُضربوا فأجابوا، والتواعد ليس بإكراه، والثاني:  من ثالثة أوجه: أحدها: أنَّ القوم تُوع ِ

أنه هجرهم على وجه التأديب، ليعلم العوام تعظيم القول الذي أجابوا عليه، فيكون ذل حفظاً 
يغ، والثالث: أن ُمعظم القوم لما أجابوا قَبلوا األموال وترددوا إلى القوم وتقربوا  لهم من الزَّ

)ص:    ، ابن الجوزيمناقب اإلمام أحمد  استحقوا الذمَّ والهجر"   إليهم، فَفعلوا ما ال يجوز، فلهذا
 هـ. ١٤09، ٢، ط: دار هجر، ط: د. عبد هللا بن عبد المحسن التركيتحقيق (5٢5

 . (٢90/ ١5) ، ابن تيميةمجموع الفتاوى (٢)

 .تخريجه( حديث هجر عبادة بن الصامت معاوية رضي هللا عنهما، تقدم 3)

 .تخريجهء لمعاوية تقدم ( حديث هجر أبي الدردا٤)

: رضا معطي، وعثمان األثيوبي، ويوسف  تحقيق  (٢59/  ١ابن بطة )  ،اإلبانة الكبرى  (5)
هـ  ١٤٢٦،  ١، ط: دار الراية، الرياض، طالوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري

 . م٢005 -
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 : أهل املعاصي جرهطريقة 
، حتى يؤوب إلى رشده، ويترك مخالفة  لما كان الهجر عالجاً وإشعاراً لمخالف سنة النبي  

المهلب رحمه هللاأمره   قال  المخالفة،  تلك  يتفاوت بحسب  فإنه  البخاري    ،  عقب ترجمة 
ِ   َغَرضُ (: " َعَصى  ِلَمنْ   اْلِهْجَرانِ   ِمنَ   يَُجوزُ   َما  )بَابُ    ِصفَةَ   يُبَي ِنَ   أَنْ   اْلبَابِ   َهذَا  فِي  اْلبَُخاِري 

عُ   َوأَنَّهُ   اْلَجائِزِ   اْلِهْجَرانِ    بِتَْركِ   اْلِهْجَرانَ   يَْستَِحقُّ   اْلِعْصيَانِ   أَْهلِ   ِمنْ   َكانَ   فََمنْ   اْلُجْرِم،  بِقَْدرِ   يَتَنَوَّ
ةِ قِ   فِي  َكَما  اْلُمَكالََمةِ  ْخَوانِ   اأْلَْهلِ   بَْينَ   اْلُمغَاَضبَةِ   ِمنَ   َكانَ   َوَما  َوَصاِحبَْيِه،  َكْعبٍ   صَّ  فَيَُجوزُ   َواإْلِ
 .(١)" َواْلَكاَلمِ  السَّاَلمِ   َهْجرِ  َعَدمِ  َمعَ  اْلَوْجهِ  بَْسطِ  بِتَْركِ  أَوْ  َمثاًَل  التَّْسِميَةِ  بِتَْركِ  فِيهِ  اْلَهْجرُ 

ثم ذكر الخطابي رحمه هللا مدة الهجر، وأنها تختلف بحسب نوع المخالفة، ودرجة المخالف،  
هجر   فذكر أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك ال يتضيق بالثالث واستدل بأنه  

، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم (٢) نساءه شهراً 
بعضاً مع علمهم بالنهي عن المهاجرة وال يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى، فاألعلى اجتناب 
اإلعراض جملة، فيبذل السالم والكالم والمواددة بكل طريق، واألدنى االقتصار على السالم  

إن الشديد  األدنى، وأما األعلى فمن تركه من  دون غيره، والوعيد  المقام  لمن يترك  ما هو 
األجانب فال يلحقه اللوم، بخالف األقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم، وإلى هذا أشار ابن  

أي إن كانت هجرتي عقوبة على ذنبي فليكن    (3) الزبير في قوله )فَإِنَّهُ اَل يَِحلُّ لََها قَِطيعَتِي(
ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم، وقد كانت عائشة علمت بذلك لكنها تعارض    لذلك أمد وإال فتأبيد

عندها هذا والنذر الذي التزمته، فلما وقع من اعتذار ابن الزبير واستشفاعه ما وقع، رجح  
عندها ترك اإلعراض عنه، واحتاجت إلى التكفير عن نذرها بالعتق... ثم كانت بعد ذلك 

ذكور ال يكفيها فتظهر األسف على ذلك إما ندماً على  يعرض عندها شك في أن التكفير الم
 .(٤)وهللا أعلم"  ،ما صدر منها من أصل النذر المذكور وإما خوفاً من عاقبة ترك الوفاء به

  َوأَنَّهُ   اْلِعْلمِ   َمعَ   السُّنَّةِ   َوُمنَابِِذي  َواْلفُُسوقِ   اْلبَِدعِ   أَْهلِ   ِهْجَرانُ   فِيهِ : " -رحمه هللا    –قال النووي  
  نَْفِسهِ   ِلَحظ ِ   َهَجرَ   فِيَمنْ   هُوَ   إِنََّما  أَيَّامٍ   ثاََلثَةِ   فَْوقَ   اْلِهْجَرانِ   َعنِ   َوالنَّْهيُ   َدائًِما  ِهْجَرانُهُ   يَُجوزُ 

ا الدُّْنيَا َوَمعَايِِش   .(5) " َدائًِما فَِهْجَرانُُهمْ  َونَْحُوهُمْ  اْلبَِدعِ  أَْهلُ  َوأَمَّ

 

 (. ٤٤٦/ 7(، وينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )٤97/ ١0فتح الباري ) (١)

السنن٢) معالم  الخطابي(  العلمية  ط  (١٢٢/  ٤)  ،  المطبعة  طحلب  –:    - هـ  ١35١  ،١، 
 م. ١93٢

 ( يقصد بذلك أم المؤمنين السيدة عائشة في حديث مقاطعتها له السابق.3)

 (. ٤97/ ١0( فتح الباري )٤)

 (. ١0٦/ ١3( شرح النووي على مسلم )5)
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  هُوَ   إنْ   يَأْثَمْ   لَمْ   بِذَِلكَ   يَْعلَمُ   َوهُوَ   َمْعِصيَةٍ   َعلَى   ُمِقيم    أَنَّهُ   َعِلمَ   إذَاأحمد أنه قال: " وروي عن اإلمام  
ُجلِ   يَتَبَيَّنُ   َكْيفَ   َوإاِلَّ   يَْرِجَع،  َحتَّى  َجفَاهُ   ِمنْ   َجْفَوةً   َوالَ   ُمْنِكًرا  يَرَ   لَمْ   إذَا  َعلَْيهِ   هُوَ   َما  ِللرَّ

  (9)  .(١) " َصِديقٍ 

يفسد عليك عملك   "إياك وما  السليمي:  الحسن  لعلي بن  قال  أنه  الثوري  وورد عن سفيان 
وقلبك، فإنما يفسد عليك قلبك أهل الدنيا وأهل الحرص وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم  
في غير طاعة هللا، وإياك وما يفسد عليك دينك فإنما يفسد عليك دينك مجالسة ذوي األلسن  

ل الحرص  المكثرين  أهل  فإنما يفسد عليك معيشتك  لكالم، وإياك وما يفسد عليك معيشتك، 
الجفاء، وال تصحب إال مؤمناً وال يأكل طعامك إال  الشهوات، وإياك ومجالسة أهل  وأهل 
تقي، وال تصحب الفاجر وال تجالسه وال تجالس من يجالسه، وال تؤاكله وال تؤاكل من يؤاكله  

إليه سرك وال تبتسم في وجهه وال توسع له في مجلسك فإن   وال تحب من يحبه، وال تفشي
  .(٢)فعلت شيئاً من ذلك فقد قطعت عرى اإلسالم..." 

أي بعد وعظه وتوبيخه   -"فإن لم ينته    :وقال ابن جماعة رحمه هللا في شأن تأديب الولد المتعلم
على بعض رفقائه،  فال بأس حينئٍذ بطرده واإلعراض عنه إلى أن يرجع، وال سيما إذا خاف    -

 (3) ."موافقتهوأصحابه من الطلبة 

دواء له بحيث ال   -أي اإلمام والعالم والمطاع    – وقال ابن القيم رحمه هللا: "ويكون هجرانه  
يضعف عن حصول الشفاء به، وال يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه ال 

 (٤)إتالفه".

 العاصي:أهل حكم هجر 
اختلف العلماء في هجر أصحاب المعاصي على أقوال تدور ما بين الفرضية واالستحباب، 
َواْلقَْوِليَِّة   اْلِفْعِليَِّة  بِاْلَمعَاِصي  َجَهَر  َمْن  َهْجُر  "يَُسنُّ  اآلداب:  منظومة  شرح  في  ورد  كما 

ُمْطلَقًا إالَّ ِمْن َوااِلْعتِقَاِديَّة، َوقِيَل: يَِجُب إْن اْرتََدَع بِِه َوإاِلَّ َكاَن ُمسْ  تََحبًّا، َوقِيَل: يَِجُب َهْجُرهُ 
ٍة،  السَّاَلِم بَْعَد ثاََلثَِة أَيَّاٍم، َوقِيَل: تَْرُك السَّاَلِم َعلَى َمْن َجَهَر بِاْلَمعَاِصي َحتَّى يَتُوَب فَْرُض ِكفَايَ 

َماِم أَْحَمَد  َويُْكَرهُ ِلبَِقيَِّة النَّاِس تَْرُكهُ، َوَظاِهُر َكاَلِم َسي ِِدنَا  (5)تَْرُك السَّاَلِم َواْلَكاَلِم ُمْطلَقًا". اإْلِ

 وقال ابن عبد القوي: 

 

: عالم الكتب، غذاء األلباب في  ط   ١/٢٢9  ، المقدسي( اآلداب الشرعية والمنح المرعية١)
 (.٢5٦/ ١شرح منظومة اآلداب )

،  دار الكتاب العربي، بيروت  ط.   (٤8/  7)  ، أبو نعيم( حلية األولياء وطبقات األصفياء٢)
 . هـ ١٤05، ٤ط

ط. دار البشاير    )٦١ص:)   ، ابن جماعةتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم (3)
 . م٢0١٢ -هـ ١٤33، 3اإلسالمية، عناية محمد مهدي العجمي، ط

عبد   ،اؤوطـتحقيق: شعيب األرن  (50٦/  3)  ، ابن القيمزاد المعاد في هدي خير العباد (٤)
 . م١98٦ – هـ١٤07، ١٤، طبيروت -: مؤسسة الرسالة ، طالقادر األرناؤوط

 . (٢59/ ١اآلداب )غذاء األلباب في شرح منظومة  (5)
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 َوقَْد قِيَل إْن يَْرَدْعهُ أَْوِجْب َوآَكدِ   َوِهْجَراُن َمْن أَْبَدى اْلَمعَاِصَي ُسنَّة  

َواَلقِْه بَوْجٍه ُمْكفَِهٍر ُمعَْربَــــــدِ   َوقِيَل َعلَى اإلْطاَلِق َما َداَما ُمْعِلنًا 
 (١) 

 إلى ثالثة أقسام:  ، بعد أن قسَّمهمأهل المعاصيحكم هجر الغزالي رحمه هللا فصَّل و

 عاصي يتأذي بمعصيته غيره.  -أ

 عاصي ال يتاذي به غيره.  -ب

 ثم أعقب كل قسم بالحكم الذي يناسبه.الفاسق في نفسه،  -ت

"أما العاصي بفعله وعمله ال باعتقاده فال يخلو إما أن يكون بحيث يتأذى به قال رحمه هللا:  
بالنميمة  والمشي  الناس  بين  والتضريب  والغيبة  الزور  وشهادة  والغضب  كالظلم  غيره، 
وأمثالها، أو كان مما ال يقتصر عليه ويؤذي غيره، وذلك ينقسم إلى ما يدعو غيره إلى الفساد  

يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب والفساد ألهل الذي    (٢)كصاحب الماخور
الفساد، أو ال يدعو غيره إلى فعله كالذي يشرب ويزني، وهذا الذي ال يدعو غيره إما أن  
يكون عصيانه بكبيرة أو بصغيرة وكل واحد إما أن يكون مصراً عليه أو غير مصر، فهذه 

منها رتبة وبعضها أشد من بعض وال نسلك التقسيمات يتحصل منها ثالثة أقسام ولكل قسم  
 بالكل مسلكاً واحداً. 

والغيبة  الزور  وشهادة  والغصب  كالظلم  الناس  به  يتضرر  ما  أشدها  وهو  األول:  القسم 
معاملتهم ألن   عن  واالنقباض  مخالطتهم  وترك  عنهم  اإلعراض  األولى  فهؤالء  والنميمة، 

الخلق، ثم ه إلى إيذاء  ينقسمون إلى من يظلم في الدماء،    ؤالءالمعصية شديدة فيما يرجع 
بعض،   من  أشد  وبعضها  األعراض،  في  يظلم  من  وإلى  األموال،  في  يظلم  من  وإلى 
فاالستحباب في إهانتهم واإلعراض عنهم مؤكد جداً ومهما كان يتوقع من اإلهانة زجراً لهم  

 أو لغيرهم كان األمر فيه آكد وأشد.

يئ أسباب الفساد ويسهل طرقه على الخلق فهذا ال  القسم الثاني: صاحب الماخور الذي يه
يؤذي الخلق في دنياهم ولكن يختلس بفعله دينهم وإن كان وفق رضاهم فهو قريب من األول 
ولكنه أخف منه فإن المعصية بين العبد وبين هللا تعالى إلى العفو أقرب ولكن من حيث إنه 

يقت أيضاً  فهو شديد وهذا  إلى غيره  الجملة  والمقاطعة  متعد على  اإلهانة واإلعراض  ضي 
 وترك جواب السالم إذا ظن أن فيه نوعاً من الزجر له أو لغيره.

القسم الثالث: الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو ترك واجب أو مقارفة محظور يخصه 
ولو   منه  به  يمتنع  بما  منعه  يجب  إن صودف  مباشرته  وقت  في  ولكنه  أخف  فيه  فاألمر 

إن النهي عن المنكر واجب وإذا فرغ منه وعلم أن ذلك من عادته  بالضرب واالستخفاف ف

 

 . (٢٦7/  ١) المصدر السابق (١)

يبَة َومجمع أهل اْلفسق َواْلفسادالماخور  (٢) شمس العلوم ودواء كالم العرب من ،  : بَيت الر ِ
الحديث٦٢٤٤/  9الكلوم ) ]َمَخَر[، غريب  مادة   )،  ( الجوزي  ]َمَخَر[ 3٤7/  ٢البن  مادة   )  
القلعجي  د.  تحقيق: أمين  المعطي  طعبد  العلمية  :  ،  الكتب  طلبنان  –بيروت    -دار   ،١  ،
 . ( مادة ]َمَخَر[857/ ٢، المعجم الوسيط )م١985 - هـ١٤05
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وهو مصر عليه فإن تحقق أن نصحه يمنعه عن العود إليه وجب النصح وإن لم يتحقق ولكنه 
كان يرجو فاألفضل النصح والزجر بالتلطف أو بالتغليظ إن كان هو األنفع، فأما اإلعراض 

م أنه يصر وأن النصح ليس ينفعه فهذا فيه عن جواب سالمه والكف عن مخالطته حيث يعل
نظر وسير العلماء فيه مختلفة، والصحيح أن ذلك يختلف باختالف نية الرجل فعند هذا يقال  
األعمال بالنيات إذ في الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع وفي العنف 

القلب فما يراه أم يل إلى هواه ومقتضى طبعه واإلعراض نوع من الزجر والمستفتي فيه 
فاألولى ضده إذ قد يكون استخفافه وعنفه عن كبر وعجب والتذاذ بإظهار العلو واإلدالل  
بالصالح وقد يكون رفقه عن مداهنة واستمالة قلب للوصول به إلى غرض أو الخوف من  

يطان  تأثير وحشته ونفرته في جاه أو مال بظن قريب أو بعيد وكل ذلك مردد على إشارات الش
وبعيد عن أعمال أهل اآلخرة وكل راغب في أعمال الدين مجتهد مع نفسه في التفتيش عن  
هذه الدقائق ومراقبة هذه األحوال والقلب هو المفتي فيه وقد يصيب الحق في اجتهاده وقد  
يخطئ وقد يقدم على اتباع هواه وهو عالم به وقد يقدم وهو بحكم الغرور ظان أنه عامل هلل  

 .(١) يق اآلخرة" وسالك طر

 : العاصي ** مدة هجر

اختلف العلماء في المدة التي يهجر بها العاصي حتي يتوب ويرجع، بناًء على اختالف        
  َسنَةً،  َحالُهُ  يُْستَْبَرأُ  قِيَل:: " بقوله  الحافظ ابن حجر على أربعة أقوال: ذكرهاالجناية والجاني،  

ةِ   فِي  َكَما  يَْوًما  َخْمِسينَ   َوقِيلَ   أَْشُهٍر،  ِستَّةَ   َوقِيَل:   بَلِ   َمْحُدود    َحد    ِلذَِلكَ   لَْيسَ   َوقِيَل:  َكْعٍب،  قِصَّ
  َساَعةٍ   فِي   ذَِلكَ   يَْكِفي  الَ   َولَِكنْ   تَْوبَتِِه،  فِي  ُمدََّعاهُ   ِصْدقِ   َعلَى  الدَّالَّةِ   اْلقََرائِنِ   ُوُجودِ   َعلَى  اْلَمَدارُ 
 .(٢) " َواْلَجانِي اْلِجنَايَةِ  بِاْختاَِلفِ  ذَِلكَ  َويَْختَِلفُ  يَْومٍ  َوالَ 

 هجر أهل البدع: املطلب الثاني: 
وهم الذين يحدثون في الدين ما ليس منه، وقد أمر الشرع الحنيف بهجرهم لما يترتب        

ِ    على بدعهم من ضرر على اإلسالم والمسلمين، لحديث أَبِي هَُرْيَرةَ     َعْن َرُسوِل َّللاَّ
ثُونَُكْم بَِما لَْم تَْسَمعُوا أَْنتُْم َواَل آبَاُؤُكْم,  تِي يَُحد ِ َماِن نَاس  ِمْن أُمَّ فَإِيَّاُكْم  قَاَل: "َسيَُكوُن فِي آِخِر الزَّ

 .(3) َوإِيَّاهُْم" 

ولشدة ضرر أهل البدع وخطرهم، حذرت السنة المطهرة منهم في أحاديث كثيرة، مما جعل 
 اباً خاصة في هجرهم والتحذير من شرهم، ومن ذلك: أئمة الحديث يضعون أبو

 

 بيروت.  -: دار المعرفة ط (١70 - ١٦9/ ٢) ، الغزاليإحياء علوم الدين (1)

 .(٤0/ ١١فتح الباري )( ٢)

 (. ١/٦ه )أخرجه مسلم في مقدمة صحيح (3)
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، و)باب ترك السالم  (١) في سننه )باب مجانبة أهل األهواء وبُغِضِهم(بوب  داود    ااإلمام أبأن  
 .(٢)على أهل األهواء(

 .(3)وبوب أبو بكر بن الخالل في السنة )بَاُب ُمَجانَبَِة اْلُمْرِجئَِة(

 ، وقال تحته: "قد أخبر النبي (٤) اُب ُمَجانَبَِة أَْهِل األَْهَواِء(ب البغوي في شرح السنة )بَ وبوَّ 
اتبع سنته، وسنة  افتراق هذه األمة، وظهور األهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن  عن 

فعلى المرء المسلم إذا رأى رجالً يتعاطى شيئاً من األهواء والبدع معتقداً، أو   أصحابه  
يتهاون بشيء من السنن أن يهجره، ويتبرأ منه، ويتركه حياً وميتاً، فال يسلم عليه إذا لقيه،  

 (5)وال يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته، ويراجع الحق".

ُجلَْينِ   بَْينَ   يَقَعُ   فِيَما  الثَّالثِ   فَْوقَ   اْلِهْجَرانِ   َعنِ   َوالنَّْهيُ فقال: " ثم ذكر رحمه هللا مدة هجرهم     الرَّ
ْحبَةِ   ُحقُوقِ   فِي  التَّْقِصيرِ   ِمنَ  يِن،   َحق ِ   فِي   ذَِلكَ   َكانَ   َما  ُدونَ   َواْلِعْشَرةِ   الصُّ   أَْهلِ   ِهْجَرةَ   فَإِنَّ   الد ِ

 ( ٦)".يَتُوبُوا أَنْ   إِلَى َدائَِمة   َواْلبَِدعِ  األَْهَواءِ 

 ** أقسام أهل البدع:

 ن: يقسمينقسمون إلى وأهل البدع 

 المبتدع الداعي إلى بدعته: -أ

وهذا إذا لم يتب إلى هللا بترك بدعته، ويتوقف عن الدعوة إليها وجب هجره ومقاطعته،      
 َمنْ   َهْجرُ   َويَِجبُ : " -هللا  رحمه–حتى يشعر بمقت الناس له وأنه على خطأ، قال اإلمام أحمد  

قَةٍ   أَوْ   ُمِضلٍَّة،  بِْدَعةٍ   إلَى   َدَعا  أَوْ   بِبِْدَعٍة،  فََسقَ   أَوْ   َكفََر، د ِ   َعنْ   َعَجزَ   َمنْ   ىَعلَ   ُمفَس ِ   أَوْ   َعلَْيِه،  الرَّ
ي  بِِه،  ااِلْغتَِرارَ   َخافَ    فِي   بِهِ   َعِقيلٍ   اْبنُ   َوقََطعَ   ...  ُمْطلَقًا  َهْجُرهُ   يَِجبُ :  َوقِيلَ   َغْيِرهِ   ُدونَ   َوالتَّأَذ ِ

 .  (7) " َواْستِْصاَلًحا لَهُ  َكْسًرا  ذَِلكَ  ِليَُكونَ  قَاَل: ُمْعتَقَِدِه،

الخالل: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد هللا "ُسئَِل َعْن َرُجٍل  وقال  
لَهُ َجار  َرافِِضيُّ يَُسل ُِم َعلَْيِه، قَاَل: اَل َوإِذَا َسلََّم َعلَْيِه اَل يَُردُّ َعلَْيِه" 
(8)  . 

 

(١ )(7 /9). 

ل   بنالسنة، أبو بكر    (٢)   الرياض،   – تحقيق: د. عطية الزهراني، دار الراية    (١١/  7)  الَخالَّ
 . م ١989 - هـ ١٤١0 ،١ط

(3) (٤ /53) . 

(٤ )(٢١/ ١9) . 

: ، طمحمد زهير الشاويش  -تحقيق: شعيب األرنؤوط  (٢٢٤/  ١)  ، البغويشرح السنة  (5)

 م. ١983 -هـ ١٤03، ٢، طدمشق، بيروت -المكتب اإلسالمي 

 . (٢٢٤/  ١) المصدر السابق (٦)

 . (٢37/ ١اآلداب الشرعية والمنح المرعية ) (7)

 . (٢37/  ١) المصدر السابق (8)
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ِ   َعْبدِ   أَبَا  يَاوسئل اإلمام أحمد عن مكالمة أهل األهواء فقيل له: "   اأْلَْهَواِء؟  بِأَْهلِ   يُْصنَعُ   َكْيفَ   َّللاَّ
ا قَاَل: افَِضةُ  اْلَجْهِميَّةُ   أَمَّ   فاََل  ِمْنُهمْ  اْلُمَخاِصمَ  إالَّ  أَْسَهلُ  َهُؤاَلءِ : قَالَ   فَاْلُمْرِجئَةُ،: لَهُ  قِيلَ   فاََل، َوالرَّ
 .(١) " تَُكل ِْمهُ 

متناع األوزاعي رحمه هللا عن مد يده بالسالم  وطبَّق األئمة هذا األمر في حياتهم، ومن ذلك ا
لثور بن يزيد الكالعي ألنه كان يرى القدر، "فعن أبي تَْوبَةَ الَحلَبِيُّ قال: َحدَّثَنَا أَْصَحابُنَا أَنَّ  

، فَمدَّ يََده إِلَْيِه، فَأَبَى األَْوَزاِعيُّ أَْن يَمدَّ يََده إِلَْيِه، وَ  قَاَل: يَا ثَْوُر! لَْو َكانَِت ثَْوراً لَِقَي األَْوَزاِعيَّ
ْيُن"   .(٢)الدُّْنيَا، لََكانَِت الُمقَاَربَةُ، َولَِكنَّهُ الد ِ

وقال الغزالي: "المبتدع الذي يدعو إلى البدعة ويزعم أن ما يدعو إليه حق فهو سبب لغواية  
وتحقيره والتشنيع  الخلق فشره متعد فاالستحباب في إظهار بغضه ومعاداته واالنقطاع عنه  

عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد وإن سلم في خلوة فال بأس برد جوابه، وإن علمت أن  
اإلعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعته ويؤثر في زجره فترك الجواب 
أولى، ألن جواب السالم وإن كان واجباً فيسقط بأدني غرض فيه مصلحة حتى يسقط بكون 

في الحمام أو في قضاء حاجته، وغرض الزجر أهم من هذه األغراض وإن كان في  اإلنسان  
األولى كف   أعينهم، وكذلك  لبدعته في  للناس عنه وتقبيحاً  تنفيراً  الجواب أولى  فترك  مأل 

 .(3) اإلحسان إليه واإلعانة له، ال سيما فيما يظهر للخلق" 

اٍد، فلما ُسئَِل عن ذلك قال:  ولهذا ترك الثوري رحمه هللا الصالة على عبد العزيز   بن أبي َروَّ
اَلةَ َعلَى َمْن هَُو ُدونَهُ ِعْنِدي، َولَِكن ِي أََرْدُت أَْن أُِرَي النَّاَس أَنَّهُ َماَت   ِ إِن ِي أَلََرى الصَّ َعلَى  "َوَّللاَّ

 .(٤)بِْدَعٍة" 

ُل ْبُن إِْسَماِعيَل قَاَل: "َماَت َعْبُد اْلعَ  اٍد فَِجيَء بَِجنَاَزتِِه  روى العقيلي: عن ُمَؤمَّ ِزيِز ْبُن أَبِي َروَّ
، َجاَء   الثَّْوِريُّ فَقَاَل النَّاُس: َجاَء   ، الثَّْوِريُّ النَّاُس َوَجاَء  فَا، َواْصَطفَّ  ِعْنَد بَاِب الصَّ فَُوِضعَْت 

فُوَف َوالنَّاُس يَْنُظُروَن إِلَْيِه فََجاَوزَ  ، فََجاَء َحتَّى َخَرَق الصُّ  اْلِجنَاَزةَ َولَْم يَُصل ِ َعلَْيَها، الثَّْوِريُّ
ْرَجاِء"  َوذَِلَك أَنَّهُ َكاَن يََرى َرأَْي اإْلِ
 (5). 

فهذه األدلة تفيد هجر أهل العلم ومقاطعتهم ألهل البدع والضالالت واألهواء الذين يدعون  
 إليها ويصرون عليها، ودعوة الناس إلى هجرهم. 

 ** مدة هجره: 

 

 (. ٢٢9/  ١) المصدر السابق (١)

ومحمد    -تحقيق: شعيب األرناؤوط     ١٤٦( ت  3٤٤/  ٦)  ، الذهبي سير أعالم النبالء  (٢)
 .هـ١٤١3، 5ط –بيروت  – نعيم العرقسوسي، ط: مؤسسة الرسالة 

 . (١٦9/ ٢إحياء علوم الدين ) ( 3)

: دار  ط  ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي  9٦3( ت  ٦/  3)  ، العقيليالضعفاء الكبير  (٤)
 م. ١98٤  -هـ ١٤0٤، ١ط – بيروت –المكتبة العلمية 

 . 9٦3( ت ٦/ 3الضعفاء الكبير )( 5)
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البغوي أن أه      يُ ذكر  البدع  الذين خلفوا:  رُ جَ هْ ل  الثالثة  التأبيد فقال عقب حديث  وا على 
 .(١) "وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد" 

  أهل  هجروقيد ابن الجوزي رحمه هللا التأبيد بما إذا لم تظهر منهم توبة فقال رحمه هللا: " 
َمان  ُمُرور  على   يَُدوم  أَن  يَْنبَِغي  اْلبدع   َوَكذَِلكَ   اْلحق،  إِلَى  َوُرُجوع  تَْوبَة  ِمْنهُ   تظهر  لم  َما  الزَّ

 َعن   النَّاس  َونهى  خلفوا  الَّذين  الثَّاَلثَة  َكاَلم  من  اْمتنع    النَّبِي  فَإِن  بِاْلَمعَاِصي،  المبارزون
 .(٢")تَْوبَتهمْ   هللا أنزل َحتَّى َكاَلمهم

 المبتدع الذي ال يدعو إلى بدعته:  -ب

له، فإن أصرَّ استحب        له الحق ويوضح  وهذا ال يقاطع وال يهجر وإنما يتابع ويبين 
 ،هجره

االقتداء به   الدعوة وال يخاف  يقدر على  الذي ال  العامي  "المبتدع  الغزالي رحمه هللا:  قال 
قلوب  فإن  النصح  به في  يتلطف  بل  واإلهانة،  بالتغليظ  يقابح  أن ال  فاألولى  أهون،  فأمره 
العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان اإلعراض عنه تقبيحاً لبدعته، تأكد االستحباب 

 .(3)إلعراض" في ا

 ** حكم هجر أهل البدع: 

اْلبَِدعِ           أَْهِل  َهْجِر  ُوُجوِب  فِي  َوايَةُ  الر ِ تَْختَِلُف  "اَل  التََّماِم:  فِي  ُحَسْيٍن  أَبُو  اْلقَاِضي  قَاَل 
َواْلفَاِسِق فَيَْنبَِغي لَك إْن   َكاْلُمْبتَِدعِ   ،َوفُسَّاِق اْلِملَِّة، َوَظاِهُر إْطاَلقِِه اَل فَْرَق بَْيَن اْلُمَجاِهِر َوَغْيِرهِ 
اَل تُعَاِضْدهُ َواَل تَُساِعْدهُ َواَل تُقَاِعْدهُ   هللاُكْنت ُمتَّبِعًا ُسنََن َمْن َسلََف أَنَّ ُكلَّ َمْن َجاَهَر بَِمعَاِصي  

 ( ٤) َواَل تَُسل ِْم َعلَْيِه بَْل اُْهُجْرهُ".

 ** طريقة هجرهم: 

ال              إسماعيل  أبو  ويعادون (5) صابونيقال  والضالالت،  البدع  أهل  "ويتجانبون   :
أصحاب األهواء والجهاالت، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، وال 
يحبونهم وال يصحبونهم، وال يسمعون كالمهم وال يجالسونهم، وال يجادلونهم في الدين وال  

 

 (. ٢٢٦/ ١( شرح السنة )١)

،  : علي حسين البوابتحقيق  (87/  ٢)  ، ابن الجوزيكشف المشكل من حديث الصحيحين  (2)

 الرياض.  -: دار الوطن ط

 . (١٦9/ ٢إحياء علوم الدين )  (3)

 . (٢59/ ١غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب ) (٤)

اإلمام المفسر المحدث شيخ اإلسالم أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن  : هو  الصابوني (5)
هـ،  370بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابوري الصابوني، ولد سنة  

هـ، سير أعالم النبالء ٤٤9وله من المصنفات "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" توفي سنة 
 . ٤١08( ت ٢99/ ١3)
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لهم التي إذا مرت باآلذان وقرت في القلوب يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطي
ت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت". ت وَجرَّ  (١)َضرَّ

 هجر الزوج لزوجته: ** المطلب الثالث: 

وهذا النوع وإن كان داخالً في هجر أهل المعاصي، إال أنه تم إفراده ألهميته وخطورته         
 وعناية القرآن والسنة به بصفٍة خاصٍة. 

 ** حكم هجر الزوجة: 

زجراً عن فعلها  لم يختلف العلماء في مشروعية هجر الزوجة إذا خالفت شرع هللا        

بعد وعظها وإر لها، وذلك  تعالىوتأديباً  لقوله   ٰى ٰر ٰذ ُّٱ :شادها، 

 :[، لكنهم اختلفوا في كيفية الهجر، على خمسة أقوال3٤]النساء:  َّ  ٌّ

 قال الحافظ ابن حجر: "واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران: 

من    -١ وهو  اآلية  ظاهر  على  عندهن  واإلقامة  عليهن  الدخول  ترك  أنه  على  فالجمهور 
 وظاهره أنه ال يضاجعها. الهجران وهو البعد 

 وقيل المعنى يضاجعها ويوليها ظهره.  -٢

 وقيل يمتنع من جماعها.  -3

 وقيل يجامعها وال يكلمها. -٤

الهاء  -5 الُهجر بضم  اهجروهن مشتق من  لهن في    ،وقيل  أغلظوا  القبيح أي  الكالم  وهو 
 القول. 

 

تحقيق: ناصر بن عبد  (١00 - 99) ص:  ، الصابونيلف وأصحاب الحديثعقيدة الس (١)
 . م١998 -هـ ١٤١9،  ٢الرحمن الجديع، ط: دار العاصمة، ط
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ر البعير أي ربطه فالمعنى وقيل مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير يقال هج  -٦
الطبري قاله  واضربوهن،  البيوت  في  العربي   (١)أوثقوهن  ابن  ووهاه  له،  واستدل  وقواه 

 .(٢)فأجاد" 

ب أبو داود في سننه )بَاب  فِيَمْن يَْهُجُر أََخاهُ اْلُمْسِلَم( ثم ذكر عقبه أحاديث النهي  وقد بوَّ      
َهَجَر بعَض نسائِه    عن الهجر، ثم عقبها بأن الهجر إذا كان هلل كان مشروعاً فقال: "النبيُّ  

 ً الهجرةُ هلل، فليَس ، وابُن عمر َهَجَر ابناً له إلى أن مات" ثم قال: "إذا كانت  (3) أربعين يوما
 .(٤) من هذا بشيء، ُعمر بن عبد العزيز غطَّى َوجَهه عن رجل" 

ٍ،    وقد هجر النبي        ِ ْبِن َصْيِفي  نساءه شهراً، بسبب ما حصل منهن، فعن يَْحيَى ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ْحَمِن ْبِن الَحاِرِث، أَْخبََرهُ أَنَّ أُمَّ  َحلََف الَ   َسلََمةَ، أَْخبََرتْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ    أَنَّ ِعْكِرَمةَ ْبَن َعْبِد الرَّ

ا َمَضى تِْسعَة  َوِعْشُروَن يَْوًما َغَدا َعلَْيِهنَّ أَْو َراَح، فَِقيَل لَهُ  :  يَْدُخُل َعلَى بَْعِض أَْهِلِه َشْهًرا، فَلَمَّ
ِ، َحلَْفَت أَْن الَ تَْدُخَل َعلَْيِهنَّ َشْهًرا؟ قَا َل: "إِنَّ الشَّْهَر يَُكوُن تِْسعَةً َوِعْشِريَن يَْوًما"يَا نَبِيَّ َّللاَّ

 (5). 

 

،  ١، ط : مؤسسة الرسالة، ط: أحمد محمد شاكرتحقيق  (307/  8)  ، الطبريجامع البيان  (1)

ابن جرير رحمه  م٢000  -هـ  ١٤٢0 على  العلماء  من  كثير  أنكر  وقد  التأويل،  ،  هذا  هللا 
التنـزيل    :وشنَّعوا عليه فيه الكشاف عن حقائق  الثقالء"  فقال الزمخشري: "هذا من تفسير 

( التأويل  وجوه  في  األقاويل  العربي  ط(،  ١/٢٦٦وعيون  الكتاب  دار  طبيروت  –:   ،3 ،
هفوةٍ ١٤07 من  لها  "يا  العربي:  ابن  وقال  عالمٍ   هـ،  والسن  من  القرآن    "ةبالقرآن  أحكام 

القادر عطاعناية:    (533/١) عبد  بيروت  ، طمحمد  العلمية،  الكتب  دار  طلبنان  –:   ،3 ،
"وهذا القول في غاية البعد والشذوذ" الزواجر    :، وقال ابن حجر الهيتميم٢003  -هـ  ١٤٢٤

 م. ١987 -هـ ١٤07، ١، ط: دار الفكرط (٢/٤٦عن اقتراف الكبائر )

 . (١/533بن العربي )ا ،أحكام القرآن وينظر: (،30١/  9) فتح الباري( ٢)

للسيدة زينب بنت جحش، وهو ما روته السيدة َعائَِشةَ َرِضَي   لعله يقصد هجر النبي ( 3)
 ِ َرُسوُل َّللاَّ فَقَاَل  َظْهٍر  فَْضُل  َزْينََب  َوِعْنَد   ،ٍ ُحيَي  بِْنِت  ِلَصِفيَّةَ  بَِعير   اْعتَلَّ  أَنَّهُ  َعْنَها،   ُ :    َّللاَّ

ِ  ِلَزْينََب: »أَْعِطيَها بَِعيًرا« فَقَالَْت: أَنَا أُْعِطي تِْلَك الْ  فََهَجَرَها ذَا   يَُهوِديَّةَ؟ »فَغَِضَب َرُسوُل َّللاَّ
َم َوبَْعَض َصفٍَر« أخرجه أبو داود في سننه   ِة َواْلُمَحرَّ باب ترك السالم على    -ك السنة    – اْلِحجَّ

، والطبراني  ٢500٢( ح  ٤٦٢/  ٤١، وأحمد في مسنده )٤٦0٢ح  (١99/  ٤أهل األهواء )
  ١7٢7( ح ١0٦/ 5األحاديث المختارة )في  وقال المقدسي،  ١88( ح 7١/ ٢٤في الكبير )

،  لبنان  –: دار خضر، بيروت  ، طعبد الملك بن عبد هللا بن دهيش  د. تحقيق:    : إسناده حسن،
 (. 3١٦0/ 8م، وينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢000 -هـ ١٤٢0، 3ط

 (.٢77/  7سنن أبي داود )( ٤)

نساءه في   باب هجرة النبي    -ك النكاح    –اري في صحيحه  ( متفق عليه: أخرجه البخ5)
ً   -ك الصيام    –، ومسلم في صحيحه  5٢0٢( ح  3٢/  7غير بيوتهن )   باب الشهر يكون تسعا
 . ١085( ح 7٦٤/ ٢وعشرين )
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وعن عبد هللا بن عمَر رضي هللا عنهما قال: "دخل عمُر على حفصةَ وهي تبكي، فقال لها:  
ةً، ثم َراَجعَِك من أجلي، وهللا لئْن    مايُبكيِك؟ لعلَّ رسوَل هللا   طلَّقِك؟ إنَّه قد كان طلَّقِك مرَّ

ةً أخرى ال أُكل ِمِك أبًدا" كان طلَّقكِ   .  (١)  مرَّ

َحْيَدةَ   ْبِن  ُمعَاِويَةَ  َرُسوَل هللاِ,   َوَعْن  يَا  قُْلُت:  "أَْن    قَاَل:  قَاَل:  َعلَْيِه؟  أََحِدنَا  َزْوَجِة  َحقُّ  َما 
فِ  إاِلَّ  تَْهُجْر  َواَل  تُقَب ِْح  َواَل  اْلَوْجهَ,  تَْضِرْب  اْكتََسْيَت, َواَل  إِذَا  َوتَْكُسوَها  إِذَا َطِعْمَت  ي  تُْطِعَمَها 

 .(٢) اْلبَْيِت" 

 ** التوفيق بين أحاديث الهجر في البيت والهجر خارج البيت: 

نَِساَءهُ      رد اعتراض بين حديث "َواَل تَْهُجْر إاِلَّ فِي اْلبَْيِت" وبين حديث "َهَجَر النَّبِيُّ قد ي
الجمع    إمكانيةت تعارض بينهما، فقد ذكر الحافظ ابن حجر  َشْهًرا "، والحقيقة أنه ليس ثمَّ 

  اْلِهْجَرانَ   البخاري( أنقال: "يمكن الجمع بينهما... قال ابن المنير: وإنما أراد )أي  فبينهما  
  َحْيَدةَ   ْبنِ   ُمعَاِويَةَ   َحِديثِ   فِي  اْلَمْذُكورَ   اْلَحْصرَ   َوأَنَّ   اْلبُيُوتِ   َغْيرِ   َوفِي  اْلبُيُوتِ   فِي  يَُكونَ   أَنْ   يَُجوزُ 
 يَْختَِلفُ   ذَِلكَ   أَنَّ   َحقُّ َوالْ   أهـ،    النَّبِيُّ   فَعَلَ   َكَما  اْلبُيُوتِ   َغْيرِ   فِي  اْلَهْجرُ   يَُجوزُ   بَلْ   بِهِ   َمْعُمولٍ   َغْيرُ 

 بَلِ   َوبِاْلعَْكِس   َغْيِرَها  فِي  اْلِهْجَرانِ   ِمنَ   أََشدَّ   اْلبُيُوتِ   فِي   اْلِهْجَرانُ   َكانَ   فَُربََّما  اأْلَْحَوالِ   بِاْختاَِلفِ 
 . (3) " نُفُوِسِهنَّ  ِلَضْعفِ  الن َِساءَ   َوُخُصوًصا ِللنُّفُوِس  آلَمُ  اْلبُيُوتِ  َغْيرِ   فِي اْلِهْجَرانَ   أَنَّ  اْلغَاِلبُ 

 ** مدة هجر الزوجة:

هجر نساءه شهراً، وهجر السيدة زينب بنت جحش ثالثة   ورد في األدلة السابقة أن النبي 
، فاعتمد القرطبي رحمه هللا دليل هجر نسائه شهراً فقال: "وهذا الهجر غايته عند  (٤)أشهر

 .(5)" األربعة أشهر التي ضرب هللا أجالً عذراً للمولىالعلماء شهر،.... وال يبلغ به 

 

/  ١، والضياء في المختارة )305( ح  ١87/  ٢3( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١)
، وقال ابن  ١7٢( ح  ١59/  ١إسناده صحيح، وأبو يعلى في مسنده )وقال:  ٢٢١( ح  3٢7

جوه، مسند الفاروق )  . 5٤٤ح  (١9٢/ ٢كثير: هذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخر ِ

نساءه في غير بيوتهن ويذكر    باب هجرة النبي   -ك النكاح    –البخاري تعليقاً  أخرجه  (  ٢)
(  3٢/  7عن معاوية بن حيدة، رفعه: »غير أن ال تهجر إال في البيت« واألول أصح " )

التعليق ابن حجر في تغليق  الحافظ  القزقيتحقيق  ،وقال  الرحمن موسى  : ، ط: سعيد عبد 
عمار   دار   , اإلسالمي  عمان    -المكتب   , (  ٤3١/  ٤)  هـ١٤05،  ١، طاألردن  –بيروت 

(  ٤7٦/  3باب في حق المرأة على زوجها )  -النكاح  ك    –وأبو داود في سننه  ْسنَاده حسن،  َوإِ 
/  8تحريم ضرب الوجه في األدب )  -ك عشرة النساء    –، والنسائي في الكبرى  ٢١٤٢ح  

/  3)  الزوج  على  المرأة  حق  باب  -   النكاح  أبواب  –، وابن ماجة في سننه  9١٢٦( ح  ٢٦٦
/  ٢ستدرك )الم  في  والحاكم  ،٢00١١  ح(  ٢١3/  33)  مسنده  في  وأحمد  ، ١850  ح(  5٦
وقال: صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وعبد الرزاق في مصنفه    ٢7٦٤( ح  ٢0٤

 . ١٢58٤( ح ١٤8/ 7باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق ) -ك الطالق  –

 . (30١/  9) ، ابن حجرفتح الباري (3)

 . ينظر الحديث في هامش الصفحة السابقة (٤)

 . (١7٢/ 5تفسير القرطبي ) (5)
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المنذري:   قال  أحد رواته وهي سمية،  لجهالة  السيدة زينب بنت جحش  ولعله ترك حديث 
ن الضياء  ، ولهذا حسَّ (٢) ، لكن حكم عليها الحافظ ابن حجر بقوله: مقبولة" (١) ُسميَّة لم تْنسب" "

  .(3) المقدسي إسناد الحديث" 

 هجر غير المسلم: ** المطلب الرابع: 

هجرته تكون بالقلب، وعالقة المسلم مع هذه  ووغير المسلم هو من ال يدين باإلسالم،       
الفئة تكون بعدم مواالتهم أو التودد إليهم إال إذا وجد سبب شرعي بصفٍة عامٍة، وهم ثالثة  

 أقسام:  

 ُّٱ :ورد األمر بهجرهم في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى  وهؤالء  ن:يالمشركهجر    -أ

 حك  جك  مق حق مف خف حف  جف مغ جغ  مع جع مظ  حط مض خض حض
 [. ١٤0]النساء:  َّ حل جل مك لك خك

 فِي   َمعَُهمْ   بِاْلُجلُوِس   َوَرِضيتُمْ   إِلَْيُكمْ   ُوُصوِلهِ   بَْعدَ   النَّْهيَ   اْرتََكْبتُمِ   إِذَا   إنكم  أيقال ابن كثير: "  
ِ   بِآيَاتِ   فِيهِ   يُْكفَرُ   الَِّذي  اْلَمَكانِ   َشاَرْكتُُموهُمْ   فَقَدْ   ذَِلَك،  َعلَى  َوأَْقَرْرتُُموهُمْ   بَِها  َويُْنتَقَصُ   َويُْستَْهَزأُ   َّللاَّ
 .(٤)" فِيهِ  هُمْ  الَِّذي فِي

 حنجن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ُّٱ وقال أيضاً:

 [. ٦8]األنعام:  َّ مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن

د    َواْلِخَطابُ قال القرطبي: "  ِ   ُمَجرَّ  َوهُوَ   َمعَهُ،   اْلِخَطابِ   فِي   َداِخلُونَ   اْلُمْؤِمنِينَ   إِنَّ :  َوقِيلَ     ِللنَّبِي 
، ِ، آيَاتِ  فِي اْلَخْوِض  َسَماعُ  اْلِعلَّةَ  فَإِنَّ  َصِحيح   .(5) " َوإِيَّاهُ  يَْشَملُُهمْ  َوذَِلكَ  َّللاَّ

 

 . ٤٢87( ح 3٢7/ 3) ، المنذريالترغيب والترهيب (١)

  – تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد    8٦١0( ت  7٤8)ص:    ، ابن حجر( تقريب التهذيب٢)
 .م١98٦  - هـ١٤0٦ ،١ط سوريا،

 . ١7٢7( ح ١0٦/ 5) ، المقدسياألحاديث المختارة (3)

هـ  ١٤٢0  ،٢، ط: دار طيبة، ط: سامي بن محمد سالمةتحقيق  (385/  ٢( تفسير ابن كثير )4)

 م. ١999 -

 (. ١٢/ 7( تفسير القرطبي )5)
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ِ    فهؤالء يجب هجرهم كلياً، لما رواه َجابٍِر بن عبد هللا   : "إِنَّ َمُجوَس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
ِ تَعَالَى إِْن َمِرُضوا فاَل تَعُوُدوهُْم َوإِْن لَِقيتُُموهُْم فاَل تَُسل ِ  بُوَن بِأَْقَداِر َّللاَّ ِة الُمَكذ ِ ُموا َعلَْيِهْم  َهِذِه األُمَّ

 .(١)ا فال تصلوا عليهم" َوإِْن ماتو

 .(٢) قال ابن بطال: "هجر الكفار من أفضل األعمال" 

  يئ ىئ ُّٱ  :فإن كانوا أولي قربى، فيجب هجرهم فيما يتعلق بأمور العقيدة، قال تعالى
 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب
 [. ١١٤]التوبة:  َّ  ىق يف ىف يث ىثنث

  أنه  وعلم  له   تبين  فلما  إياه،  وعدها  لموعدة  إال  ألبيه  إبراهيم  استغفارُ   يكن  فلم " قال الطبري:  
،  هلل   له   تبين  حين  منه  فتبرأ  عليه،  وأمَره  هللا   وآثر  له،  االستغفار  وترك   وتركه،  خاله  عدو 

 .(3) " أمره

أما ما يتعلق باألمور الدنيوية كالصحبة وقضاء حوائجهم وغير ذلك مما ال عالقة له بالعقيدة، 

 ىف  يث ىث نث مث ُّٱ  وتكون صحبتهم بالمعروف، كما قال تعالى:فال هجر فيه،  
 نن من زن  رنمم ام يل  ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف

 [. ١5]لقمان:  َّ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن

اًرا   أَوْ   ُكفَّاًرا  َكانُوا  فَإِنْ قال الحافظ ابن حجر: "  ِ   فِي  فَُمقَاَطعَتُُهمْ   فُجَّ   بَْذلِ   بَِشْرطِ   ِصلَتُُهمْ   ِهيَ   َّللاَّ
وا إِذَا  إِْعاَلِمِهمْ  ثُمَّ  َوْعِظِهمْ  فِي اْلَجْهدِ   ذَِلكَ  َمعَ  يَْسقُطُ  َوالَ  اْلَحق ِ  َعنِ  تََخلُِّفِهمْ  بَِسبَبِ  ذَِلكَ  أَنَّ  أََصرُّ
 .(٤)" اْلُمثْلَى الطَِّريقِ  إِلَى يَعُوُدوا أَنْ  اْلغَْيبِ  بَِظْهرِ  لَُهمْ  بِالدَُّعاءِ  ِصلَتُُهمْ 

وهم اليهود والنصارى، فهؤالء نهينا عن مواالتهم، أو التودد إليهم،   الكتاب:أهل  هجر    -ب

 ين  ىن منخن حن   جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ قال تعالى:
 [. 5١المائدة: ] َّ يي  ىي مي خي حي جي يهىه  مه جه

 

، والطبراني  9٢  ح(  ٦9/  ١)  القدر  في  باب  –  السنة  أبواب  –( أخرجه ابن ماجة في سننه  ١)
ِ  يَْرِو َهذَا اْلَحِديَث َعنِ لَْم  وقال عقبه: "   ٤٤55ح    ٤/3٦8في األوسط   َد  بَِقيَّةُ، إاِلَّ  اأْلَْوَزاِعي  تَفَرَّ

ُد ْبُن ُمَصفَّ  : بِهِ   . ٦١5ح  ١/3٦8ي"، وفي الصغير ُمَحمَّ

: دار إحياء التراث ط  (٢5/  ٢٢)  ، الكرماني( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري٢)
 م. ١98١  -هـ ١٤0١ ،٢، طلبنان-العربي، بيروت

 . (509/  ١٤) الطبري تفسير (3)

 (. ٤١8/  ١0) ، ابن حجر( فتح الباري٤)
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 ً  [. ١الممتحنة: ] َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :وقال أيضا

 ً  خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :وقال أيضا
 [. ٢٢المجادلة:  ] َّجي يه ىه مه  جه ين ىن من

التعامالت فقط، دون موافقتهم فيما يعتقدون، على  المسلم مع هؤالء تكون قاصرةً   فعالقة 
  عن النبي    ومن توجيهات السنة المطهرة في هجر أهل الكتاب، ما رواه أبو هريرة  

»قَالَ  وهُ   َطِريقٍ   فِي  أََحَدهُمْ   لَِقيتُمْ   َوإِذَا   بِالسَّاَلِم،  َوالنََّصاَرى  اْليَُهودَ   تَْبَدأُوا  الَ :    إِلَى   فَاْضَطرُّ
  (١) «أَْضيَِقهِ 

 

 َوَكْيفَ   بِالسَّاَلمِ   اْلِكتَابِ   أَْهلِ   اْبتَِداءِ   َعنِ   النَّْهيِ   بَابُ   -ك السالم    –أخرجه مسلم في صحيحه    (١)
أبواب االستئذان واآلداب عن    –، والترمذي في سننه  ٢١٦7ح    (١707/  ٤)  َعلَْيِهمْ   يَُردُّ 

ةِ   أَْهلِ   َعلَى   التَّْسِليمِ   فِي  َجاءَ   َما  بَابُ   -     رسول هللا مَّ وال يعارض هذا    ٢700ح    (٦0/  5)  الذ ِ
  َهذَا  إِلَى  اْلَمِصيرُ   َحْنبَلٍ   ْبنُ  أَْحَمدُ   قَالَ الحديث بما يفيد جواز السالم عليهم، قال ابن عبد البر:  

ا  أَْولَى  )يعني حديث أبي هريرة في النهي عن بدئهم بالسالم(  اْلَحِديثِ   أَبُو  َوذََكرَ   ،َخالَفَهُ   ِممَّ
دِ   َعنْ   َعيَّاٍش   ْبنِ   إِْسَماِعيلَ   َعنْ   َشْيبَةَ   أَبِي  ْبنُ   بَْكرِ  ِ   ِزيَادٍ   ْبنِ   ُمَحمَّ  ُمْسِلمٍ   ْبنِ   َوُشَرْحبِيلَ   اأْلَْلَهانِي 
ِ   أَُماَمةَ   أَبِي  َعنْ  ٍ   َوالَ   بُِمْسِلمٍ   يَُمرُّ   الَ   َكانَ   أَنَّهُ   اْلبَاِهِلي  ٍ   َوالَ   يَُهوِدي    َوُرِويَ   بِالسَّاَلمِ   بََدأَهُ   إاِلَّ   نَْصَرانِي 
ةِ   أَْهلَ   يبدأون  كانوا  أَنَُّهمْ   ُعبَْيدٍ   ْبنِ   َوفََضالَةَ   الدَّْرَداءِ   َوأَبِي  َمْسعُودٍ   اْبنِ   َعنِ  مَّ   نِ ابْ   َوَعنِ   بِالسَّاَلمِ   الذ ِ

  فِْرَعْونُ   ِلي  قَالَ   لَوْ   قَالَ   أَنَّهُ   أَْيًضا  َوَعْنهُ   َعلَْيكَ   السَّاَلمُ   اْلِكتَابِ   أَْهلِ   ِمنْ   َرُجلٍ   إِلَى  َكتَبَ   أَنَّهُ   َمْسعُودٍ 
 اْلبَاِهِليَّ   أَُماَمةَ   أَبَا  َرأَْيتُ   قَالَ   ُرَوْيمٍ   ْبنِ   ُعْرَوةَ   َعنْ   ُمْسِلمٍ   ْبنُ   اْلَوِليدُ   َوَرَوى  ِمثْلَهُ   َعلَْيهِ   لََرَدْدتُ   َخْيًرا
ٍ   ُمْسِلمٍ   ِمنْ   لَِقيَ   َمنْ   ُكل ِ   َعلَى  يَُسل ِمُ  ي  تِنَا  أِلَْهلِ   َوأََمان    ِملَّتِنَا  أِلَْهلِ   تَِحيَّة    ِهيَ   َويَقُولُ   َوِذم ِ  َواْسم    ِذمَّ
ِ   أَْسَماءِ   ِمنْ  دِ   َوقِيلَ   بَْينَنَا  نُْفِشيهِ   َّللاَّ ِ   َكْعبٍ   ْبنِ   ِلُمَحمَّ   َعنِ   ُسئِلَ   اْلعَِزيزِ   َعْبدِ   ْبنَ   ُعَمرَ   إِنَّ   اْلقَُرِظي 

ا  فَقَالَ   نبدأهم  وال  عليهم  نرد  فقال  الذمة  أَْهلِ   اْبتَِداءِ    قِيلَ   بِالسَّاَلمِ   نَْبَدأَهُمْ   أَنْ   بَأًْسا  أََرى فاََل   أَنَا  أَمَّ
ِ   ِلقَْولِ   قَالَ   ِلمَ   لَهُ    ذَِلكَ   فِي  َماِلكٍ   َوَمْذَهبُ   (يَْعلَُمونَ   فََسْوفَ   َساَلم    َوقُلْ   َعْنُهمْ   فَاْصفَحْ )    َّللاَّ

  يكون  أَنْ   ُسَهْيلٍ   َحِديثُ   ِعْنِدي  يَْحتَِملُ   َوقَدْ   َوْهبٍ   اْبنُ   ذَِلكَ   َوأََجازَ   اْلعَِزيزِ   َعْبدِ   ْبنِ   ُعَمرَ   َكَمْذَهبِ 
  َهذَا   َعلَى  ُحِملَ   َوإِذَا  بِاْلُمْسِلِمينَ   تَْصنَعُونَ   َكَما  تبدؤهم  أن  عليكم  ليس  أي  تبدؤوهم  ال  قوله  معنى
 شرح، وينظر:  (9٢/  ١7)   واألسانيد  المعاني  من  الموطأ  في  لما  التمهيد،  ااِلْختاَِلفُ   اْرتَفَعَ 
 . ٢١٦7ح   (١٤٤/  ١٤)  مسلم على النووي
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ِ    َرُسولُ   قَالَ :  بمخالفتهم في أكثر من موضعٍ منها ما رواه شداد بن أوس قَالَ   وأمرنا   َّللاَّ
  :" قال الطيبي:   (١)"نِعَاِلِهمْ   فِي  َوال  ِخفَافِِهمْ   فِي   يَُصلُّونَ   ال  فَإِنَُّهمْ   َوالنَصاَرى،   اْليَُهودَ   َخاِلفُوا

 .(٢) "قوام الدين الحنيف على مخالفة األعداء من أهل الكتاب، وإن في موافقتهم تلفاً للدين" 

وال يمنع هجرهم من دعوتهم إلى اإلسالم، أو برهم واإلقساط معهم إذا لم يكونوا محاربين، 

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ  قال تعالى:

 [. 8]الممتحنة:  َّ  ىق يف ىف يث ىثنث مث

    النَّبِيَّ   يَْخُدمُ   يَُهوِدي    غاُلَم    َكانَ :  قَالَ   بن مالك    مرضاهم، فعن أَنٍَس   وقد عاد النبي  
 ِعْنَدهُ   َوهُوَ   أَبِيهِ   إِلَى  فَنََظرَ   ، «أَْسِلمْ : »لَهُ   فَقَالَ   َرأِْسِه،  ِعْندَ   فَقَعَدَ   يَعُوُدهُ،    النَّبِيُّ   فَأَتَاهُ   فََمِرَض،

ِ   الَحْمدُ : »يَقُولُ   َوهُوَ     النَّبِيُّ   فََخَرجَ   فَأَْسلََم،    القَاِسمِ   أَبَا  أَِطعْ :  لَهُ   فَقَالَ    ِمنَ   أَْنقَذَهُ   الَِّذي  ّلِِلَّ
 ( 3) «النَّارِ 

ْساَلمِ   إلَى   ِليُْدَعى  اْلُمْشِركُ   يُعَادُ   إنما" :  بطال  ابن  قال إليه،  ُرِجيَ   إذَا   اإْلِ   أَنَّ   تََرى  أاَلَ   إَجابَتُهُ 
ْساَلَم،    هللا  رسول  َعلَْيهِ   َعَرضَ   ِحينَ   أَْسلَمَ   اْليَُهوِديَّ  ه  على  اإلسالم  عرض  وكذلك  اإْلِ   أبي   عم ِ
ا به،  هللا يقض فلم  طالب، ْساَلمِ   فِي يَْطَمعْ  لَمْ  إذَا   فَأَمَّ  (٤)"ِعيَاَدتُهُ  يَْنبَِغي فاََل  إَجابَتَهُ  يَْرُجو َوالَ  اإْلِ

  إلى   فليدعه  لقيه  أو  عاده  إذا   أنه  لليهودي، وفيه  المسلم  عيادة  جواز  وفيه"وقال ابن هبيرة:  
 (5)."اإلسالم

 وهذا الحكم شامل لكل طوائفهم سواء كانوا معاهدين أو غير معاهدين.

دخلوا في اإلسالم انقطع هجرهم وصار لهم ما  وهؤالء هجرهم ما داموا على دينهم، أما إذا 
 للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وحرم هجرهم بدون سبب شرعي. 

وقد يشكل جواز كالمهم مع عدم جواز كالم العصاة من المسلمين، قال الحافظ ابن حجر:  
  أََشدُّ   َوهُوَ   اْلَكافِرِ   ِهْجَرانُ   يُْشَرعُ   َوالَ   َمْشُروًعا  اْلُمْبتَِدعِ   أَوِ   اْلفَاِسقِ   ِهْجَرانِ   َكْونُ   اْستُْشِكلَ   َوقَدِ " 
 

،  ٦5٢ح    (٤8٦/  ١)  النَّعل  في  الصالة  باب  -ك الصالة    –أخرجه أبو داود في سننه    (١)
  95٦ح    (39١/  ١)، والحاكم في المستدرك  ٢١8٦ح    (5٦١/  5)وابن حبان في صحيحه  

ْسنَادِ   َصِحيحُ " وقال:   َجاهُ   َولَمْ   اإْلِ الذهبي،  "يَُخر ِ /  7)  الكبير  المعجموالطبراني في    ، ووافقه 
 . كلهم من حديث شداد بن أوس 7١٦5ح  (٢90

المفاتيح شرح مشكاة    (٢) المباركفوريالمصابيحمرعاة  البحوث ط  (٤7٦/  ٦)  ،  إدارة   :
 م. ١98٤ - هـ ١٤0٤ ،3، طبنارس الهند -الجامعة السلفية  -العلمية والدعوة واإلفتاء 

بِيُّ   أَْسلَمَ   إِذَا  بَابُ   -ك الجنائز    –أخرجه البخاري في صحيحه    (3)   يَُصلَّى   َهلْ   فََماَت،  الصَّ
ِ   َعلَى  يُْعَرضُ   َوَهلْ   َعلَْيِه، بِي    ( 78/ ٢١)، وأحمد في مسنده  ١35٦ح    ( 9٤/ ٢)  اإِلْسالَمُ  الصَّ
 . ٢9٦0ح   (٢٢7/  7)، وابن حبان في صحيحه ١3978، وح  ١3977، وح ١3375ح 

، ابن  الصحيح  الجامع  لشرح  التوضيح،  (380/  9)  بطال  ابن ،    البخاري   صحيح   شرح  (٤)
 . (٢93/ ٢7) الملقن

 . (305/ 5) ، ابن هبيرةالصحاح  معاني عن اإلفصاح (5)
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ِ   بِأَنَّ   بَطَّالٍ   ابن  َوأَجاب  اْلُجْملَة،  فِي  التَّْوِحيد  أهل  من  ِلَكْونِِهَما  ِمْنُهَما  ُجْرًما   َمَصاِلحُ   فِيَها  أَْحَكاًما  ّلِِلَّ
 َوأََجابَ   َمْعنَاهُ،  يُْعقَلُ   الَ   تَعَبُّد    أَنَّهُ   إِلَى  فََجنَحَ   فِيَها  أِلَْمِرهِ   التَّْسِليمُ   َوَعلَْيِهمُ   بَِشأْنَِها  أَْعلَمُ   َوهُوَ   ِلْلِعبَادِ 
 بِاْلقَْلبِ   اْلَكافِرِ   فَِهْجَرانُ   بِالل َِساِن،  َواْلِهْجَرانُ   بِاْلقَْلِب،  اْلِهْجَرانُ   َمْرتَبَتَْيِن:   َعلَى  اْلِهْجَرانَ   بِأَنَّ   َغْيُرهُ 
  بِاْلَكاَلمِ   ِهْجَرانُهُ   يُْشَرعْ   لَمْ   َوإِنََّما   َحْربِيًّا،  َكانَ   إِذَا  ِسيََّما  الَ   َوالتَّنَاُصرِ   َوالتَّعَاُونِ   التََّودُّدِ   َوبِتَْركِ 
 ُكل    َويَْشتَِركُ   اَغاِلبً   بِذَِلكَ   يَْنَزِجرُ   فَإِنَّهُ   اْلُمْسِلمِ   اْلعَاِصي  بِِخاَلفِ   ُكْفِرِه،  َعنْ   بِذَِلكَ   اْرتَِداِعهِ   ِلعََدمِ 
 َوالنَّْهيِ   بِاْلَمْعُروفِ   َواأْلَْمرِ   الطَّاَعةِ   إِلَى  بِالدَُّعاءِ   ُمَكالََمتِهِ   َمْشُروِعيَّةِ   فِي  َواْلعَاِصي  اْلَكافِرِ   ِمنَ 
 .(١) "َونَْحِوَها بِاْلُمَوادَّةِ  اْلُمَكالََمةِ  تَْركُ  اْلَمْشُروعُ  َوإِنََّما اْلُمْنَكرِ  َعنِ 

الكفر ويظهرون اإلسالم، وهؤالء هجرهم مستحب   ن:قيالمناف هجر    -ت وهم من يبطنون 
 حتى ينتهوا عن نفاقهم.

  إذَا   نَعَمْ :  فَقَالَ   أََحًدا؟  يَُكل ِمَ   الَ   أَنْ   أِلََحدٍ   يَْنبَِغيقال اإلمام أحمد في رواية الفضل وقد قيل له: " 
  أَنْ   النَّاسَ   فَأََمرَ   ُخل ِفُوا  الَِّذينَ   الثَّاَلثَةِ   َعلَى  َخافَ     النَّبِيَّ   أِلَنَّ   تَُكل ِْمهُ؛  فاََل   نِفَاقًا  أََحدٍ   ِمنْ   َعَرْفت

 .(٢) " يَُكل ُِموهُمْ  الَ 

، ورجعوا فهذه األصناف التي أباح الشرع هجرهم إذا تابوا من معاصيهم، وأنابوا إلى هللا  
للعالج، لذا قال    عَ رِ عن غيهم وأسلموا هلل تعالى، ترك هجرهم، ألن الهجر في اإلسالم إنما شُ 

َمامِ   ِهْجَرانِ   َعلَى  َدِليل    َوفِيهِ ابن القيم عقب حديث الثالثة الذين خلفوا: "   َواْلُمَطاعِ   اْلعَاِلمِ وَ   اإْلِ
فَاءِ   ُحُصولِ   َعنْ   يَْضعُفُ   الَ   بَِحْيثُ   لَهُ   َدَواءً   ِهْجَرانُهُ   َويَُكونُ   اْلعَتَْب،  يَْستَْوِجبُ   َما  فَعَلَ   ِلَمنْ    الش ِ
يَّةِ  فِي يَِزيدُ  َوالَ  بِِه،  .(3)" إِتاَْلفُهُ  الَ  تَأِْديبُهُ  اْلُمَرادُ  إِذِ  فَيُْهِلَكهُ، َعلَْيهِ  َواْلَكْيِفيَّةِ  اْلَكم ِ

 : المشروع ضوابط الهجرالمطلب الخامس: ** 

الهاجرين          حالة  بحسب  الهجر  ويختلف  والتعزير،  للتأديب  شرع  إنما  الهجر 
تِِهمْ   فِي  اْلَهاِجِرينَ   بِاْختِاَلفِ   يَْختَِلفُ   واْلَهْجرُ والمهجورين، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "    قُوَّ

ةِ   َوُرُجوعُ   َوتَأِْديبُهُ   اْلَمْهُجورِ   َزْجرُ   بِهِ   اْلَمْقُصودَ   فَإِنَّ   َوَكثَْرتِِهمْ   َوقِلَّتِِهمْ   َوَضْعِفِهمْ    ِمثْلِ   َعنْ   اْلعَامَّ
  َكانَ   َوِخْفيَتِهِ   الشَّر ِ   َضْعفِ   إلَى  َهْجُرهُ   يُْفِضي  بَِحْيثُ   َراِجَحةً   ذَِلكَ   فِي   اْلَمْصلََحةُ   َكانَتْ   فَإِنْ   َحاِلِه،

  بَِحْيثُ   َضِعيف    َواْلَهاِجرُ   الشَّرَّ   يُِزيدُ   بَلْ  بِذَِلكَ   يَْرتَِدعُ   َغْيُرهُ   َوالَ   اْلَمْهُجورُ   الَ   َكانَ   َوإِنْ   َمْشُروًعا،
 أَْنفَعَ   النَّاِس   ِلبَْعِض   ِليفُ التَّأْ   يَُكونُ   بَلْ   اْلَهْجُر؛  يَْشَرعْ   لَمْ   َمْصلََحتِهِ   َعلَى  َراِجَحةً   ذَِلكَ   َمْفَسَدةُ   يَُكونُ 
  َويَْهُجرُ   قَْوًما  يَتَأَلَّفُ     النَّبِيُّ   َكانَ   َوِلَهذَا  التَّأِْليِف؛  ِمنْ   أَْنفَعُ   النَّاِس   ِلبَْعِض   َواْلَهْجرُ .  اْلَهْجرِ   ِمنْ 

 .(٤)" آَخِرينَ 

وعليه فإذا ترتب على الهجر ضرر أشد منه، كأن يكون المهجور جار سوء أو صاحب عمل  
اكتفى  المكائد،  له  يكيد  و  بالهاجر  يتربص  وقد  والمنكرات،  المعاصي  على  مؤذي، مكب 
المسلم بأن يهجره بقلبه، ولجأ إلى المدارة وتباح في هذه الحالة دفعاً للضرر، واألصل في  

 

/  9بن بطال )ا  ،لبخاري(، وينظر: شرح صحيح ا ٤97/  ١0)  ، ابن حجرفتح الباري(  ١)
٢73 .) 

 (. ٢٢9/  ١) ، المقدسياآلداب الشرعية والمنح المرعية (٢)

 (. 50٦/ 3) ، ابن القيم( زاد المعاد في هدي خير العباد3)

 (. ٢0٦/ ٢8) ، ابن تيمية( مجموع الفتاوى٤)
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ِ  مشروعيتها ما روته ال ا َرآهُ    سيدة عائشة رضي هللا عنها: "أَنَّ َرُجاًل اْستَأْذََن َعلَى النَّبِي  فَلَمَّ
النَّبِيُّ   ا َجلََس تََطلََّق  فَلَمَّ اْبُن العَِشيَرةِ  فِي َوْجِهِه َواْنبََسَط   قَاَل: "بِئَْس أَُخو العَِشيَرةِ، َوبِئَْس 

ُجُل قَالَ  ا اْنَطلََق الرَّ ُجَل قُْلَت لَهُ َكذَا َوَكذَا،  إِلَْيِه، فَلَمَّ ِ، ِحيَن َرأَْيَت الرَّ ْت لَهُ َعائَِشةُ: يَا َرُسوَل َّللاَّ
  ِ اًشا، إِنَّ ثُمَّ تََطلَّْقَت فِي َوْجِهِه َواْنبََسْطَت إِلَْيِه؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : يَا َعائَِشةُ، َمتَى َعِهْدتِنِي فَحَّ

ِ مَ  ِه" َشرَّ النَّاِس ِعْنَد َّللاَّ ْنِزلَةً يَْوَم الِقيَاَمِة َمْن تََرَكهُ النَّاُس ات ِقَاَء َشر ِ
(١). 

ق القرطبي وليس هذا من قبيل المداهنة المنهي عنها، وهي ترك الدين لصالح الدنيا، إذ فرَّ 
ينِ   أَوِ   الدُّْنيَا  ِلَصاَلحِ   الدُّْنيَا  بَْذلُ   اْلُمَداَراةُ بينها وبين المداراة بقوله: "    ُمبَاَحة    َوِهيَ   َمعًا  هَُما  أَوْ   الد ِ

ينِ  تَْركُ  َواْلُمَداَهنَةُ  اْستُِحبَّتْ  َوُربََّما  .(٢) " الدُّْنيَا ِلَصاَلحِ  الد ِ

ابن تيمية هذه القاعدة فقال عقب هجر الظالم: "فَإِذَا لَْم يَُكْن فِي ِهْجَرانِِه اْنِزَجاُر    اإلماموقرر  
َها َكَما أََحٍد َواَل اْنتَِهاُء أََحٍد؛ بَْل بُْطاَلُن َكثِيٍر ِمْن اْلَحَسنَاِت اْلَمأُْموِر بَِها لَْم تَُكْن ِهْجَرةً َمأُْموًرا بِ 

ُخَراَساَن إْذ ذَاَك: أَنَُّهْم لَْم يَُكونُوا يَْقَوْوَن باْلَجْهِميَّة، فَإِذَا َعَجُزوا َعْن إْظَهاِر    ذََكَرهُ أَْحَمد َعْن أَْهلِ 
َرِر َعْن اْلُمْؤمِ  ِعيِف  اْلعََداَوةِ لَُهْم َسقََط اأْلَْمُر بِِفْعِل َهِذِه اْلَحَسنَِة َوَكاَن ُمَداَراتُُهْم فِيِه َدْفَع الضَّ ِن الضَّ

ا َكثَُر اْلقََدُر فِي أَْهِل اْلبَْصَرةِ فَلَْو تُِرَك رِ   َولَعَلَّهُ  ِ، َوَكذَِلَك لَمَّ َوايَةُ  أَْن يَُكوَن فِيِه تَأِْليُف اْلفَاِجِر اْلقَِوي 
َواِجبَاِت ِمْن  اْلَحِديِث َعْنُهْم اَل نَْدُرُس اْلِعْلَم َوالسُّنََن َواآْلثَاَر اْلَمْحفُوَظةَ فِيِهْم، فَإِذَا تَعَذََّر إقَاَمةُ الْ 

َكا اْلَواِجِب:  ذَِلَك  ةِ تَْرِك  ُدوَن َمَضرَّ تَُها  بِْدَعة  َمَضرَّ فِيِه  بَِمْن  إالَّ  ذَِلَك  َوَغْيِر  َواْلِجَهاِد  َن اْلِعْلِم 
تَْحِصيُل َمْصلََحِة اْلَواِجِب َمَع َمْفَسَدةٍ َمْرُجوَحٍة َمعَهُ َخْيًرا ِمْن اْلعَْكِس" 
 (3). 

 اهري قد يسقط إذا تسبب بضرٍر، ويبقى هجر القلب ال يسقط أبداً. وعليه فالهجر الظ

ر بحسب ما فيه من الشر، قال ابن تيمية جَ فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، فإنه يُهْ 
ُجلِ  فِي اْجتََمعَ   َوإِذَارحمه هللا: "  :  َوبِْدَعة   َوُسنَّة   َوَمْعِصيَة   َوَطاَعة   َوفُُجور   َوَشر   َخْير   اْلَواِحدِ  الرَّ

  َما   بَِحَسبِ   َواْلِعقَابِ   اْلُمعَاَداتِ   ِمنْ   َواْستََحقَّ   اْلَخْيرِ   ِمنْ   فِيهِ   َما  بِقَْدرِ   َوالثََّوابِ   اْلُمَوااَلةِ   ِمنْ   اْستََحقَّ 
ْكَرامِ   ُموِجبَاتُ   اْلَواِحدِ   الشَّْخِص   فِي  فَيَْجتَِمعُ   الشَّر ِ   ِمنْ   فِيهِ  َهانَةِ   اإْلِ   َوَهذَا   َهذَا  ِمنْ   لَهُ   فَيَْجتَِمعُ   َواإْلِ

  الَِّذي   اأْلَْصلُ   هُوَ   َهذَا.  ِلَحاَجتِهِ   يَْكِفيهِ   َما  اْلَمالِ   بَْيتِ   ِمنْ   َويُْعَطى  ِلَسِرقَتِهِ   يَُدهُ   تُْقَطعُ   اْلفَِقيرِ   َكالل ِص ِ 
 .( ٤) " َواْلَجَماَعةِ  السُّنَّةِ  أَْهلُ  َعلَْيهِ  اتَّفَقَ 

 الهجر:  ينتهي متى المطلب السادس: ** 

 ينتهي الهجر ويزول في الحاالت اآلتية:

 

فَاِحًشا    بَاُب »لَْم يَُكِن النَّبِيُّ    -ك األدب    –( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه  ١)
ًشا« ) ،  ٦05٤، وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ح  ٦03٢( ح  ١3/  8َوالَ ُمتَفَح ِ

باب   -ك البر والصلة واألدب    –، ومسلم في صحيحه  ٦١3١وباب المداراة مع الناس ح  
 . ٢59١( ح ٢00٢/  ٤مداراة من يتقى فحشه )

 (. ٤5٤/  ١0) ، ابن حجر( فتح الباري٢)

 (. ٢١٢/ ٢8) ، ابن تيميةمجموع الفتاوى( 3)

 (. ٢09/ ٢8) ، ابن تيمية( مجموع الفتاوى٤)
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ترك الذنوب والمعاصي، ألنها سبب عقاب هللا تعالى، وسخط عباده في الدنيا، فعن  عند    -١
ِ    أنس   َق بَْينَُهَما إِالَّ بِذَْنٍب يُْحِدثُهُ أََحُدهَُما"   أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل: "َما تََوادَّ اثْنَاِن فِي هللا فَيُفَرَّ

 (١). 

ق ُعقُوبَة ذَِلك الذَّنب، قال موسى الكاظم: إذا تغير صاحبك عليك   قال المناوي: "فَيكون التَّفَرُّ
وقال المزني: إذا    ،قيم لك ودهفاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته فتب إلى هللا من كل ذنب يست

وجدت من إخوانك جفاء فتب إلى هللا فإنك أحدثت ذنبا وإذا وجدت منهم زيادة ود فذلك لطاعة 
 .(٢) أحدثتها فاشكر هللا تعالى" 

ترك كل ما يوغر الصدور ويفسد العالقات بين المسلمين، كالجدل بدون فائدة، أو بث    -٢
ت تسبب الشحناء والهجر، أو سؤال الناس عنه، فعَْن ُمعَاِذ  الشر أو المعامالت المالية إذا كان 

قَاَل: إِذَا أَْحبَْبَت أًَخا فاَلَ تَُماِرهِ   ْبِن َجبٍَل  
هِ   (3)  َوالَ تَُشار ِ

َوالَ تَْسأَْل َعْنهُ، فَعََسى أَْن تَُوافَِي لَهُ    (٤)
َق بَْينَكَ  ا , فَيُْخبَِرَك بَِما لَْيَس فِيِه، فَيُفَر ِ  ( 5) َوبَْينَهُ". َعُدوًّ

هَُرْيَرةَ   أَبِي  فعْن  والتناجش،  والتحسس  والتجسس  والتباغض  التحاسد  قَاَل    وترك  قَاَل: 
اَل تََحاَسُدوا، َواَل تَبَاَغُضوا، َواَل تََجسَُّسوا، َواَل تََحسَُّسوا، َواَل تَنَاَجُشوا، َوُكونُوا ":  َرُسوُل هللاِ  
إِْخَوانًا".ِعبَاَد هللاِ 

(٦) 

التي ينبغي أن يتحلى بها   وفي قوله   إِْخَوانًا" جمع لكل صفات الخير  "َوُكونُوا ِعبَاَد هللاِ 
أخيه المسلم، كما اشتمل قوله أيضاً "ُكلُّ الُمْسِلِم َعلَى الُمْسِلِم َحَرام ، ِعْرُضهُ َوَمالُهُ    تجاهالمسلم  

 

 الجامع  شرح  التنويروحسَّنه الصنعاني،  ،  ٤0١( ح  ٢08)ص:    ، البخاري( األدب المفرد١)
 (٢80٤/  5)  « الباب  وفي»   الترمذي  قول  في   األلباب  نزهة، و 78٦0ح    ( 379/  9)  الصغير

وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح    ٢38٤( ح  3١٦/  3والطبراني في مسند الشاميين ) 
 . ، وحسنه الصنعاني، غير علي بن زيد وقد وثق وفيه ضعف

،  وقال: إسناده جيد، فيض القدير  (3٤7/  ٢)  ، المناويالجامع الصغير( التيسير بشرح  ٢)
 . 7879ح  (٤38/ 5) المناوي

 النهاية ،  الَمرُّ هو    لحبلُ فا  النهاية،  الحْبل  فَتْل   ِمنْ   َوهُوَ   ،وتخاِلفه  َعلَْيهِ   تَْلتَِوي  أَيْ :  ِِ تَُماِره  (3)
،   الشيءوقيل: من  ،  [  َمَررَ مادة ]  (3١7/  ٤)  ، ابن األثيرواألثر  الحديث  غريب  في   الُمَمر 
ين وهو  [. َمَررَ مادة ] (50٦/ 3) لخطابيا ،الحديث غريب، األمر ِ

هِ (  ٤) الشر: أي ال تفعل به شراً تَُشار ِ إلى أن يفعل بك مثله، ويروى   : تفاعل من  يحوجه 
 بالتخفيف من المالججة، أو من البيع والشراء أي ال تعامله، النهاية في غريب الحديث واألثر،

محمود محمد الطناحي،   -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى    ( مادة ]َشَرَر[٤59/  ٢)ابن األثير  
العلمية   التيسير١979  -هـ  ١399بيروت،    -المكتبة  الجامع الصغير    م، وينظر:  ،  بشرح 

 (. ٢٤8/ ١) ، المناوي(، فيض القدير٦١/ ١)المناوي 

  ، وقال األلباني: صحيح اإلسناد موقوفاً 5٤5( ح  ١9١)ص:    ، البخاري( األدب المفرد5)
 ً  . وروي عنه مرفوعا

باب تحريم الظن، والتجسس،    -ك البر والصلة واآلداب    –( أخرجه مسلم في صحيحه  ٦)
 . ٢5٦3( ح ١985/ ٤والتنافس، والتناجش ونحوها )
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لمسلم، أو يؤثر على عالقة األخوة ويسبب الهجر،  على النهي عن كل ما يؤذي ا  (١) َوَدُمهُ" 
 البياني.   وهذا من إعجاز النبي 

النبي   ترك    كما رغبَّ  لمن  الجنان  أعالي  بسكنى  لصاحبه  المخاصمة، وتكفل  ترك  في 
قَاَل:    السلبي على العالقات، فعن أَنَِس ْبِن َماِلٍك    المراء  المراء وإن كان محقاً، وذلك لتأثير

  ِ : "َمْن تََرَك الَكِذَب َوهَُو بَاِطل  بُنَِي لَهُ فِي َربَِض الَجنَِّة، َوَمْن تََرَك الِمَراَء  قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
 .(٢) َوهَُو ُمِحق  بُنَِي لَهُ فِي َوَسِطَها، َوَمْن َحسََّن ُخلُقَهُ بُنَِي لَهُ فِي أَْعاَلَها" 

ي ويجادل: أي وإن كان ذا الحق في نفس األمر، وذلك ومعنى )وهو محق( "أي فيما يمار
ألنه بعد أن يرشد خصمه إليه ويأبى عن قبوله، وليس من طالبي االستبصار فال ثمرة للمراء 

 .(3) إال تضييع الوقت فيما هو كالعبث" 

 وهلل در أبي وائلة عبد الرحمن بن الحسين:  

 َداِرهِ ـإِن لَّْم تَِجْد َعْنهُ َمحيصاً فَ فَ            تََجنَّْب قَِريَن السوء َواْصرْم ِحبَـــــالَهُ 

ْدِق َواْحذَْر ِمَراَءهُ   تَنَْل ِمْنهُ َصْفَو اْلُود ِ َما لْم تُمارهِ         َوأَْحبِْب َحبِيَب الص ِ

ْدِق َواْحذَْر ِمَراَءهُ  إِذا اْشتَعَلَْت نِيَرانُه فِي َعذَاِرهِ   َوأَْحبِْب َحبِيَب الص ِ
 (٤). 

 وقال صالح عبد القدوس: 

غير     من  المعروف  يطلب  ومن 
 له ــأه

 يجده وراء البحر أو في قراره       

محفوفة         ـة ــوهلل في عرض السماوات جنــــ    ولكنها 
 .(5) بالمكــــــاره

 

باب تحريم الظن، والتجسس،    -ك البر والصلة واآلداب    –( أخرجه مسلم في صحيحه  ١)
 . ٢5٦٤( ح ١98٦/ ٤والتنافس، والتناجش ونحوها )

باب ما جاء في   -     هللا  رسول  عن  لةوالص  البر  أبواب  –الترمذي في سننه    ( أخرجه٢)

وقال: حديث حسن ال نعرفه إال من حديث سلمة بن وردان،    ١993( ح  358/  ٤المراء )
 عن أنس بن مالك. 

،  اعتنى به: خليل مأمون شيحا  (83/  5)  ، البكري( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين3)
 . م٢00٤ -هـ ١٤٢5، ٤، طلبنان  –دار المعرفة، بيروت ط: 

(4( الثعلبي  تفسير  عاشور  (١3١/  7(  بن  محمد  أبي  نظير  ،  تحقيق:  وتدقيق:  مراجعة 

 . م ٢00٢ -هـ ١٤٢٢ ،١، طلبنان –: دار إحياء التراث العربي، بيروت ، طالساعدي 

الفريد5) العقد  ربه (  ابن عبد  الكتب   (١8٦/  ٢)  ،  دار  قميحة، ط.  مفيد محمد  د.  تحقيق: 
 .م١983 -هـ ١٤0٤، ١ط العلمية،
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 امتة اخل
والجالل، والفضل والكمال، وأصلي وأسلم على كامل الخصال، سيدنا  ذي العز ِ  الحمد هلل  

 محمٍد وعلى عترته وأصحابه خير صحب وآل، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم المآل. 

فبعد أن طفنا في حديقة السنة الوارفة واستنشقنا عبقاً من عبيرها، وتعطرت األقالم بتسطير  
 والتوصيات يحسن اإلشارة إليها، وهي كالتالي:   ما ورد منها في الهجر، بدت بعض النتائج 

 أهم النتائج: 
 .، وأنواعه، وأحكامهمعني الهجر، والمصطلحات المرادفة له معرفة -١

 أن الهجر منه ما هو محرم ومنه ما هو مشروع.  -٢

 موقف القرآن والسنة من الهجر.  معرفة -3

 تبرأ  إال به.  الهجر المشروع، إنما يكون عالجاً لبعض الحاالت التي -٤

 أن الهجر ليس مقصوداً في ذاته، وإنما هو وسيلة تأديب وتعزير. -5

، إن هو أخلص النية، وقصد  أن الهجر المشروع يعتبر عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه    -٦
 به دعوة العاصين إلى منهج هللا القويم.   

 ات بين المسلمين.يعتبر الهجر المحرم أحد الوسائل القوية في تهاوي العالق -7

 ** أهم التوصيات:

 الدعوة إلى دراسة السنة النبوية وتفعيل ما تضمنته من فوائد وأحكام. -١

 بيان أثر الهجر المحرم على العالقات، وتنافيه مع مقاصد الشريعة اإلسالمية. -٢

 بيان قيمة الهجر المشروع وأثره في عالج العصاة والكافرين.  -3
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 املراجعفهرس 
 القرآن الكريم، جل من أنزله. 

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد ،  أبو بكر بن العربي،  أحكام القرآن -١
 .م2003 -هـ 1424، 3لبنان، ط –: دار الكتب العلمية، بيروت ، طعبد القادر عطا

 .بيروت –: دار المعرفة ي، طأبو حامد محمد بن محمد الغزال، إحياء علوم الدين -٢
، تحقيق: د. القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي  ،إكمال المعلم شرح صحيح مسلم  -3

 م. 1998 -هـ 1419، 1يحيى إسماعيل، ط: دار الوفاء، ط
:  ، تحقيقأبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد المعروف بابن بَطَّة العكبري،  اإلبانة الكبرى -٤

ويوسف األثيوبي،  وعثمان  معطي،  وحمد    رضا  النصر،  سيف  بن  والوليد  الوابل، 
 م.2005 -هـ 1426، 1، ط: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، طالتويجري

دراسة    ،ضياء الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد المقدسي،  األحاديث المختارة -5
،  3، طلبنان  –: دار خضر، بيروت  ، طعبد الملك بن عبد هللا بن دهيش  د.وتحقيق:  
 . م2000 -هـ 1420

محمد فؤاد عبد    تحقيق:أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري،  ، اإلمام  األدب المفرد -٦
 م.1989  -هـ 1409، 3، طبيروت –: دار البشائر اإلسالمية ، طالباقي

،  ، أبو المظفر  اإلفصاح عن معاني الصحاح -7 فؤاد عبد   تحقيق:يحيى بن هُبَْيَرة الشيباني 
 ـ.ه1417، الوطن : دار، طالمنعم أحمد

:  ط   ،محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي  ، أبو عبد هللااآلداب الشرعية والمنح المرعية -8
 . عالم الكتب

القاموس -9 جواهر  من  العروس  الفيضتاج  أبو  الحسيني   ،  اق  الرز  عبد  بن  د   محم 
 .دار الهداية، : مجموعة من المحققينالزبيدي، تحقيق 

:  تحقيق  ،الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكرأبو القاسم علي بن  ،  تاريخ دمشق -١0
 . م1995 -هـ 1415، : دار الفكر، طعمرو بن غرامة العمروي

، بدر الدين ابن جماعة، ط. دار البشاير  تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم -١١
 م.2012 -هـ 1433، 3اإلسالمية، عناية محمد مهدي العجمي، ط

  تحقيق:   ، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة  ، وف بتاريخ ابن أبي خيثمةالتاريخ الكبير المعر -١٢
 .م2006 -هـ 1427، 1القاهرة، ط –: الفاروق الحديثة، طصالح بن فتحي هالل

هـ 1424،  1، طدار الكتب،  محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي،  التعريفات الفقهية -١3
 . م2003 -
، ط:  عبد هللا بن صالح بن سليمان،  يموجباتها في الفقه اإلسالموالتعزيرات البدنية   -١٤

 م.  1988دار الحرمين 
،  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  تغليق التعليق على صحيح البخاري -١5

بيروت,    -: المكتب اإلسالمي , دار عمار  ، ط: سعيد عبد الرحمن موسى القزقيتحقيق 
 هـ.1405، 1، طعمان  األردن

: سامي بن محمد  ، تحقيقالفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرأبو  ،  تفسير القرآن العظيم -١٦
 .م1999 -هـ 1420 ،2، ط: دار طيبة، طسالمة
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تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، أبو عبد هللا محمد بن فتوح بن عبد  -١7
السنة   مكتبة  العزيز،  عبد  سعيد  محمد  زبيدة  تحقيق:  األزدي،  ط  -هللا  ، 1القاهرة، 

 م. 1995 -هـ 1415
تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق: محمد عوامة،   -١8

 .م1986 - هـ1406 ،1ط سوريا، –دار الرشيد 
عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد    ، أبوالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -١9

رة عموم وزا  ، ط.محمد عبد الكبير البكريوتحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي  ،  البر
 هـ.1387المغرب،  -األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ِغيرِ  -٢0 د.    تحقيق:محمد بن إسماعيل الصنعاني،    أبو إبراهيم،  التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
إبراهيم د  محمَّ إسحاق  د  طمحمَّ الرياض ،  السالم،  دار  مكتبة  ط:    - هـ  1432،  1، 

 .م2011
: محمد عوض  ، تحقيقاألزهري الهرويمحمد بن أحمد بن    ، أبو منصورتهذيب اللغة -٢١

 .م2001، 1، طبيروت –: دار إحياء التراث العربي ، طمرعب
: دار الفالح للبحث  ، تحقيق  الصحيح، سراج الدين ابن الملقن  الجامع  لشرح  التوضيح -٢٢

 م.2008 -هـ 1429، 1، طسوريا –دار النوادر، دمشق ، التراث العلمي وتحقيق
زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين المناوي  ،  التعاريفالتوقيف على مهمات   -٢3

 .م1990 - هـ1410، عالم الكتب، القاهري
 ،زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين المناوي،  التيسير بشرح الجامع الصغير -٢٤

 . م1988 -هـ 1408، 3، طالرياض –: مكتبة اإلمام الشافعي ط
: أحمد محمد  تحقيق  ،محمد بن جرير الطبريعفر  ، أبو ججامع البيان في تأويل القرآن -٢5

 .م2000 -هـ 1420، 1، ط: مؤسسة الرسالة، طشاكر
،  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمري، جامع بيان العلم وفضله -٢٦

،  1، ط: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، طأبي األشبال الزهيري  تحقيق:
 . م1994 -هـ 1414

تحقيق:    ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي،  لجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبيا -٢7
هـ  1384،  2، طالقاهرة  –: دار الكتب المصرية  ، طأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش 

 . م1964 -
دار    ط.  –  نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني  أبو  -  حلية األولياء وطبقات األصفياء  -٢8

 هـ.1405، 4، طالكتاب العربي، بيروت
الصالحين -٢9 الفالحين لطرق رياض  إبراهيم ،  دليل  محمد علي بن محمد بن عالن بن 

شيحا  ،البكري مأمون  خليل  بها:  ط:  اعتنى  بيروت  ،  المعرفة،  طلبنان  –دار   ،4 ،
 . م2004 -هـ 1425

،  محمد بن علي بن آدم بن موسى اإلثيوبي الَولَِّوي،  جتبى ذخيرة العقبى في شرح الم -30
 .1، ط: دار المعراجط
 ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  الرسالة التبوكية -3١

 .جدة –مكتبة المدني  ،  د. محمد جميل غازي تحقيق:
لمعروف بابن القيم،  امحمد بن أبي بكر  ، أبو عبد هللا  زاد المعاد في هدي خير العباد -3٢

األرن األرناؤوط  ،اؤوطـتحقيق: شعيب  القادر  طعبد  الرسالة  ،  مؤسسة  ، بيروت  -: 
 م. 1986 – هـ1407، 14ط
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: دار ي، طأحمد بن محمد بن حجر الهيتم، أبو العباس  الزواجر عن اقتراف الكبائر -33
 .م1987 -هـ 1407، 1، طالفكر

سبل السالم، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، ط:   -3٤
 هــ.1379، 4ط –بيروت  –دار إحياء التراث 

الراية   -35 دار  الزهراني،  د. عطية  تحقيق:  ل،  الَخالَّ محمد  بن  أحمد  بكر  أبو    –السنة، 
 .م1989 - هـ1410 ،1ط الرياض،

القزويني، تحقيق: شعيب األرنؤوط، عادل   سنن ابن ماجه، أبو عبد هللا محمد بن يزيد -3٦
بللي    -مرشد   د كامل قره  العالمية، ط  - محمَّ الل طيف حرز هللا، دار الرسالة  ،  1َعبد 
 م.2009هـ، 1430

ِجْستاني، تحقيق: محمد محيي الدين  -37 سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث الس ِ
 .بيروت –عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة الترمذي، تحقيق: بشار عواد   سنن -38
 .م1998 بيروت،  – معروف، دار الغرب اإلسالمي 

الدارمي -39 الدارمي،  ،  سنن  الرحمن  عبد  بن  هللا  عبد  محمد  هاشم   تحقيق:أبو  نبيل 
 . م2013 -هـ 1434، 1، ط: دار البشائر )بيروت(، طالغمري

للنسائي -٤0 الصغرى  النسائي،  السنن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  عبد  ،  أبو  تحقيق: 
 م.1986 - هـ1406،  2، طحلب – : مكتب المطبوعات اإلسالمية ، طالفتاح أبو غدة

الذهبي، تحقيق: شعيب   سير أعالم النبالء، أبو عبد هللا محمد بن عثمان بن قايماز -٤١
الرسالة    -األرناؤوط   مؤسسة  ط:  العرقسوسي،  نعيم  ،  5ط  –بيروت    –ومحمد 

 هـ. 1413
الزرقاني على موطأ اإلمام مالك -٤٢ الزرقاني،  شرح  الباقي بن يوسف  ، محمد بن عبد 

  - هـ  1424،  1، طالقاهرة  –: مكتبة الثقافة الدينية  ، طسعد  الرؤوفتحقيق: طه عبد  
 .م2003

تحقيق: شعيب    ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي،  نةشرح الس -٤3
الشاويش  -  األرنؤوط زهير  طمحمد  اإلسالمي  ،  المكتب  بيروت  -:  طدمشق،   ،2  ،
 . م1983 -هـ 1403

تحقيق:    ،ابن بطال  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملكالبخاري،  شرح صحيح   -٤٤
  - هـ  1423،  2، طالسعودية، الرياض  -لرشد  : مكتبة ا، طأبو تميم ياسر بن إبراهيم

 .م2003
عبد العلي عبد الحميد    د.  تحقيق:  ،أحمد بن الحسين البيهقي  ، أبو بكرشعب اإليمان -٤5

الدار  ،  حامد صاحب  الندوي،  أحمد  مختار  أحاديثه:  وتخريج  تحقيقه  على  أشرف 
ببومباي   طالهند  –السلفية  مع  ،  بالتعاون  بالرياض  الرشد  مكتبة  السلفية :  الدار 
 . م2003 -هـ 1423، 1، ط ببومباي بالهند

الكلوم -٤٦ من  العرب  كالم  ودواء  العلوم  اليمني،  شمس  بن سعيد   د تحقيق:    ،نشوان 
دار  ،  د يوسف محمد عبد هللا  -مطهر بن علي اإلرياني    - حسين بن عبد هللا العمري  
)بيروت   المعاصر  )دمشق    -الفكر  الفكر  دار   -هـ  1420،  1، طسورية(  -لبنان(، 

 .م1999
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق:  ،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -٤7

 م.1987 - هـ 1407، 4بيروت، ط –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 
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شعيب  تحقيق: ،محمد بن حبان البُستي، أبو حاتم صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -٤8
 م.1993 -هـ 1414، 2، طبيروت –مؤسسة الرسالة  ،األرنؤوط

َج ،  أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة،  صحيُح ابن ُخَزيمة -٤9 َحققهُ وَعل ق َعلَيه َوَخر 
هـ 1424،  3، ط: المكتب اإلسالمي، طمحمد مصطفى األعظمي  د.أَحاديثه َوقدَّم له:  

 . م2003 -
البخ -50 إسماعيل  بن  أبو عبد هللا محمد  البخاري،  ناصر صحيح  بن  زهير  محمد  اري، 

 هـ.1422، 1الناصر، دار طوق النجاة، ط
صحيح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  -5١

 العربي، بيروت.
تحقيق: عبد المعطي ،  جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي  ، أبوالضعفاء الكبير -5٢

 . م1984 -هـ 1404، 1ط – بيروت – العلمية : دار المكتبة ط ،أمين قلعجي
،  1ط  العقد الفريد، ابن عبد ربه، تحقيق: د. مفيد محمد قميحة، ط. دار الكتب العلمية، -53

    م. 1983 -هـ 1404
الحديث  -5٤ وأصحاب  السلف  عثمان  عقيدة  أبو  الصابوني،  الرحمن  عبد  بن  ، إسماعيل 

 م.1998 -هـ 1419، 2، طتحقيق: ناصر بن عبد الرحمن الجديع، ط: دار العاصمة
محمد بن أحمد بن    شمس الدين، أبو العون  غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب -55

 .م1993  -هـ  1414، 2، طمصر  –: مؤسسة قرطبة ط ،سالم السفاريني الحنبلي
عبد   د.  تحقيق:   ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  غريب الحديث -5٦

القلعجي أمين  العلمية  :  ، طالمعطي  الكتب    -   هـ1405،  1، طلبنان  – بيروت    - دار 
 م.1985

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، رقم   -57
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على 

العزيز بن عبد هللا بن باز،  طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد  
 هـ.1379بيروت،  -دار المعرفة 

 ، زين الدين محمد علي بن زين العابدين المناوي،  فيض القدير شرح الجامع الصغير -58
 هـ.1356، 1، طمصر –: المكتبة التجارية الكبرى ط
 . م1988  -هـ  1408،  2، طدمشق  ،دار الفكر،  سعدي أبو حبيب، د.  القاموس الفقهي -59
ن، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د مهدي المخزومي، كتاب العي -٦0

 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. .د
أبو القاسم محمود   ، الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل -٦١

 ـ.ه1407، 3، طبيروت –الكتاب العربي : دار ط، عمرو الزمخشري
حد -٦٢ من  المشكل  الصحيحينكشف  محمد ،  يث  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو 

 .الرياض  –: دار الوطن ، ط: علي حسين البواب، تحقيق الجوزي
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي،    ، أبو إسحاقالكشف والبيان عن تفسير القرآن -٦3

: دار إحياء ، ط مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي،  تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور
 . م2002 -هـ 1422 ،1، طلبنان –التراث العربي، بيروت 

البخاري -٦٤ في شرح صحيح  الدراري  بن سعيد،  ،  الكواكب  بن علي  بن يوسف  محمد 
هـ 1401 ،2، طلبنان - ء التراث العربي، بيروت: دار إحياط ،شمس الدين الكرماني

 . م1981 -
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 هـ. 1414،  3بيروت، ط  ،لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، دار صادر -٦5
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق:  -٦٦

 م.1994هـ، 1414حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 
عبد ، تحقيق:  بن تيميةاتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  ،  مجموع الفتاوى -٦7

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  ، ط:  الرحمن بن محمد بن قاسم
 .م1995 -ـ ه1416، النبوية، السعودية

يوسف   مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: -٦8
 -هـ 1420، 5ط صيدا، –الدار النموذجية، بيروت  - الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

 م.1999
  ، المباركفوريمحمد  أبو الحسن عبيد هللا بن ،  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -٦9

 ،3، ط بنارس الهند  - الجامعة السلفية    - : إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  ط
 .م1984 - هـ 1404

  ، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -70
 . م2002 -هـ 1422، 1، طلبنان –: دار الفكر، بيروت ط
لحاكم محمد بن عبد هللا، تحقيق: مصطفى  المستدرك على الصحيحين، أبو عبد هللا ا -7١

 م.1990 -هـ 1411، 1ط بيروت، –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار   -7٢

 . م1984 - هـ1404 ،1ط دمشق، –المأمون للتراث 
 - د بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحم -73

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 
 م. 2001هـ، 1421، 1ط
رتبه: سنجر بن الشافعي،    أبو عبد هللا محمد بن إدريس، اإلمام مسند اإلمام الشافعي -7٤

رج أحاديثه وعلق عليه:  حقق نصوصه وخ،  عبد هللا الجاولي، أبو سعيد، علم الدين
 . ماهر ياسين فحل

 ،عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، أبو الفضل  مشارق األنوار على صحاح اآلثار -75
 .المكتبة العتيقة ودار التراث

 ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي  ، أبو العباسالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير -7٦
 .بيروت –المكتبة العلمية  

، : كمال يوسف الحوتتحقيقأبو بكر بن أبي شيبة،  ،  يث واآلثارالمصنف في األحاد -77
 هـ.1409، 1، طالرياض  –مكتبة الرشد  ط.

،  حبيب الرحمن األعظمي  تحقيق:  ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،  المصنف -78
 هـ.1403، 2، طالهند -: المجلس العلميط
  ، 1، طحلب –المطبعة العلمية : ، طمعالم السنن، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي -79

 . م1932 -هـ 1351
طارق بن عوض هللا   تحقيق:  ،المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -80

 . القاهرة –: دار الحرمين  ، طبن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
لمجيد المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد ا -8١

 م. 1994 - هـ1415 ،2ط القاهرة، –السلفي، مكتبة ابن تيمية 
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، 1، طعالم الكتب  ،أحمد مختار عبد الحميد عمر  .د،  معجم اللغة العربية المعاصرة -8٢
 . م2008 -هـ 1429

الوسيط -83 بالقاهرة،  المعجم  العربية  اللغة  أحمد  ،  المؤلف: مجمع   / )إبراهيم مصطفى 
 . دار الدعوة، د النجار(الزيات / حامد عبد القادر / محم

الفقهاء -8٤ لغة  قلعجي  ،  معجم  قنيبي  -محمد رواس  النفائس،  حامد صادق   ، 2، ط دار 
 .م1988 -هـ  1408

والرسوم -85 الحدود  في  العلوم  مقاليد  الدين  ،  معجم  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد 
هـ 1424  ،1، طالقاهرة  –مكتبة اآلداب  ،  : أ. د محمد إبراهيم عبادة، تحقيق السيوطي

 . م2004 -
،  : محمد صالح عبد العزيز المرادتحقيق  ،شمس الدين الذهبي،  المقتنى في سرد الكنى -8٦

 .هـ1408، 1طالمجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 
عبد الرحيم محمد   ، تحقيق:أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري،  الكنى واألسماء -87

القشقري ا،  أحمد  البحث  المنورة،  عمادة  المدينة  اإلسالمية،  بالجامعة  ،  1طلعلمي 
 . م1984-هـ1404

  ، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفرج  مناقب اإلمام أحمد -88
 .هـ1409، 2، ط: دار هجر، ط: د. عبد هللا بن عبد المحسن التركيتحقيق 

: دار ط  ،لنوويأبو زكريا يحيى بن شرف ا،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -89
 هـ.1392، 2، طبيروت –إحياء التراث العربي 

  ،مالك بن أنس األصبحي  هللا  أبو عبدرواية يحيي الليثي، اإلمام    –  موطأ اإلمام مالك -90
 .مصر –: دار إحياء التراث العربي ، طتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي

النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن األثير  -9١
الزاوى   أحمد  طاهر  تحقيق:  العلمية    -الجزري،  المكتبة  الطناحي،  محمد    -محمود 

 م. 1979 -هـ 1399بيروت، 
  



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع  
 اهلجر يف القرآن الكريم والسنة املطهرة                                                      

  

829                اجمللد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

 فهرس املوضوعات 

Contents 

 77٤ ...................................................................... ملخص البحث باللغة العربية 

 77٦ ............................................................................................... مقدمة

 78١ ..................................................................................... المبحث األول: 

 78١ ............................................................... أنواعه وحكمه تعريف الهجر وبيان 

 78١ ................................. :  تعريف الهجر لغةً واصطالحاً، وبيان مرادفاته المطلب األول

 78٦ ....................................................................... المطلب الثاني: أنواع الهجر 

 789 ........................................................................ المطلب الثالث: حكم الهجر 

 790 ..................................................................... المبحث الثاني: الهجر المحرم 

 795 ............................................................. لب الثالث: عالج الهجر المحرم: المط

 797 .............................................................. المطلب األول: هجر أهل المعاصي: 

 803 ....................................................................... طريقة هجر أهل المعاصي: 

 80٤ ........................................................................... ل العاصي: حكم هجر أه

 80٦ .................................................................. المطلب الثاني: هجر أهل البدع: 

 8٢٢ ............................................................................................. الخاتمة 

 8٢٢ ......................................................................................... أهم النتائج: 

 8٢3 .................................................................................... فهرس المراجع 

 8٢9 ............................................................................... فهرس الموضوعات 

 

 
 


