األاحديث الوارية يف النهي عن هجر املسلم
مجعا وخترجيًا ودراسةً)
( ً

للدكتور إبراهيم بن عبد هللا الدوثش
األستدذ املشدرك بكلية العلوم واآلياب
يف جدمعة القصيم
1437هـ – 2015م
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ملخص البح
البحث يف بيان خطورة معصية اهلجر والتهاجر بني املسلمني ،وأنه من الكبائر اليت هنى عنها الشرع
احلنيف ،وحذر منها أشد التحذير ،ورتب عليها أشد الوعيد وآكده إذا زاد على ثالثة أايم بغري سبب
شرعي؛ وذلك ملا للهجر والتهاجر من آاثر سلبية سيئة على الفرد واجملتمع ،إذ ينال من ترابطه ووحدته،
فضال عن أنه يتصادم
ويقضي على نسيجه االجتماعي ،وينشر البغضاء واألحقاد والضغائن بني املسلمنيً ،
مع آصرة العقيدة واألخوة اإلميانية اليت توجب الوحدة واأللفة واحملبة ،..ومتنع من كل ما من شأنه إيغار
بعضا.
الصدور ،وبث بذور الفرقة والنفرة والكراهية ،حىت يبقى املسلم ألخيه املسلم كالبنيان يش ّد بعضه ً
وقد مت بفضل هللا تتبع األحاديث الواردة يف اهلجر ،ومجعها يف مكان واحد ،وخترجيها ودراسة أسانيدها
دراسة علميّة ،واحلكم على كل حديث منها حسب ما تقتضيه القواعد واألصول يف هذا الباب ،وكانت
احملصلة أن جمموع األحاديث الواردة يف النهي عن هجر املسلم للمسلم يبلغ ثالثة وعشرين حديثًا ،عن

أحد عشر صحابيًّا رضوان هللا عليهم أمجعني ،مخسة منها ضعيفة فقط ،والبقية -وعددها مثانية عشر
حديثًا -مقبولة ما بني صحيح وحسن.
أخريا مت االسرتشاد هبا لبيان األحكام الشرعية املتعلقة به ،وحتديد مفهوم اهلجر املمنوع ،وأنه متاركة املسلم
و ً
للمسلم عند التالقي ابلفعل أو القول دون سبب شرعي.
مقيدا؛ فريخص للهجرة للهوى وحظ
كما ن
تبني أن ما ورد من النهي عن اهلجر مطل ًقا فيحمل على ما ورد ً
النفس ملدة ثالثة أايم بلياليها فقط ،وعفي عنه يف هذه املدة رف ًقا ابإلنسان ،ومراعاة حلاله وما ُجبل عليه
من الغضب وسوء اخللق وحنو ذلك ،حىت يذهب ذلك العارض ،واهلجر يزول ابلسالم إن نوى ذلك ،وإن
أيضا منه ،وإن مل يرد فيبوء هو وحده إبمثه .وهللا املوفق.
ّ
رد عليه املسلم فيخرج هو ً

الكلمدت الدالة :هجر  -املسلم
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بسم هللا الرمحن الراحيم
مقدمة
أمهية املوضوع:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه ومن
تبعهم إبحسان إىل يوم الدين .وبعد :فإن هللا -جلنت قدرته -حبكمته الشاملة قد ختم النبوة
بعبده حممد  ،وأرسله بشريعة هي آخر الشرائع وأحكمها وأفضلها وأمشلها وأصلحها على
اإلطالق ،ومجع فيها حماسن ما قبلها ،وزادها من الفضائل والكماالت واخلصائص ما ليس يف
غريها حىت تبقى شريعة خالدة ،وحجة هللا على اخللق أمجع ،وإن النيب الكرمي -عليه أفضل
شر
الصالة وأمت التسليم -قد بلغ الرسالة ،ونصح لألمة ،فما من خري إال دعاهم إليه ،وما من ّ
إال ح نذرهم منه .ومن األخالق السيئة اليت حذران منها أشد التحذير :هجر املسلم ألخيه
املسلم فوق ثالثة أايم لغري سبب شرعي؛ ملا له من آاثر سيئة على الفرد واجملتمع ،إذ ينال من
فضال عن أنه
ترابطه ووحدته ،ونسيجه االجتماعي ،وينشر البغض والكراهية ،والتفرق والتناحرً ،
يتصادم مع آصرة العقيدة واألخوة اإلميانية اليت ذابت فيها سائر األواصر العرضية اليت ال عالقة
هلا جبوهر اإلنسان ،ومن هنا قرنت املهاجرة ابلشرك يف املنع من العفو عن صاحبها دون سائر
الكبائر(.)1
هذا وغريه مما دفعين إىل أن أسهم يف بيان عظم جرم اهلجر ،وفداحة خطبه وخطره ،وذلك
بتتبع األحاديث الواردة فيه ومجعها ودراستها وخترجيها خترجيًا علميًّا ،واالسرتشاد هبا لبيان بعض

عل ذلك يساعد على االجتناب منه أو ختفيفه .ومل أتطرق لألحاديث اليت
األحكام املتعلقة به ،ن

( )1انظر األحاديث )23 ،22 ،21( :من هذا البحث .وإيثار احلق على اخللق (ص.)384 :
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حصرا لنطاق البحث ،وال لألحاديث اليت ُُتيز اهلجر يف بعض األحوال لكوين
يف الباب ً
معن ً
قد أفردت اهلجر املشروع -الذي يكون لسبب شرعي -ببحث خاص مستقل.

أسبدب اختيدر املوضوع:
 - 1ما جاء يف أمهية املوضوع.
 - 2أنه خيدم املصدر الثاين للتشريع.
 - 3ملا جلمع األحاديث الواردة يف موضوع ما وتتبع طرقها من األمهية يف جالء ذلك
املوضوع ،وتيسري الوقو على أحاديث النهي عن اهلجر مدروسة جمتمعة يف مكان واحد.
 - 4خلطورة اهلجر يف إضعا متاسك اجملتمع ووحدته ،مث التفرق والتناحر.

منهج البح :
يتلخص منهج البحث يف النقاط اآلتية:
 - 1مجع واستقصاء األحاديث اليت فيها النهي عن هجر املسلم للمسلم.
 - 2ختريج األحاديث خترجيًا علميًّا ،واملنهج املتبع فيه :إن كان احلديث يف الصحيحني أو

أحدمها فأكتفي هبما وإن مل يكن يف أحدمها فأخرجه على بقية كتب السنة املعتمدة املتداولة.

معتمدا على كالم أهل
 - 3احلكم على األحاديث صحة وضع ًفا من خالل دراسة السند،
ً
االختصاص.
 – 4اإلجابة على اإلشكاالت اليت قد ترد على بعض األحاديث.
 - 5عزو اآلايت الواردة يف البحث إىل سورها مع ذكر أرقامها.
 - 6شرح الكلمات الغريبة.

خطة البح :
يشتمل البحث على مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة.
املقدمة ،وفيها:
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أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،ومنهج البحث ،وخطته.
املبح األول :يف مجع األاحديث اليت فيهد النهي عن اهلجر.
وثشتمل على ثالثة مطدلب:
املطلب األول :النهي عن اهلجر بلفظ( :فوق ثالثة أايم).
املطلب الثاين :النهي عن اهلجر بلفظ( :فوق ثالث ليال).
املطلب الثالث :النهي عن اهلجر مطل ًقا.
املبح الثدين :يف يراسة األاحديث  ،ومعىن اهلجر وأاحكدمه.
وثشتمل على ستة مطدلب:
املطلب األول :عدد األحاديث الصحيحة والضعيفة ،ورواهتا.
اصطالحا.
املطلب الثاين :تعريف اهلجر لغةً و
ً

املطلب الثالث :حكم هجر املسلم العدل.

املطلب الرابع :احلكمة يف حتديد ثالثة أايم جلواز اهلجر.
املطلب اخلامس :مب يزول اهلجر؟
املطلب السادس :تفسري الوعيد الوارد يف األحاديث.
اخلامتة ،وفيها:
النتائج ،وفهرس املصادر ،وفهرس احملتوايت.
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املبح األول
األاحديث اليت فيهد النهي عن اهلجر
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول
النهي عن اهلجر بلفظ :فوق ثالثة أايم

 – 1عن عب ِد هللاِ ب ِن عمر ب أَ نن رس َ ِ
ِ ِ ِ
َخاهُ فَ ْو َق
ول هللا  قَ َالَ(( :ال ََيل ل ْل ُم ْؤم ِن أَ ْن يَ ْه ُجَر أ َ
َ ْ َْ
َُ
ْ ُ ََ
ثََالثَِة أ نَايم))(.)2

ِ
اَّللِ (( :ال يَ ُكو ُن لِ ُم ْسلِم أَ ْن يَ ْه ُجَر ُم ْسلِ ًما فَ ْو َق
ت :قَ َال َر ُس ُ
ول ن
 - 2عن َعائ َشةَ ل قَالَ ْ
()3
ِ
ِ
ك َال يَ ُرد َعلَْي ِه ،فَ َق ْد َابءَ إبِِْمثِِه))(.)4
ثَالثَة  ،فإذا لَقيَهُ سلن َم َعلَْي ِه ثََال َ
ث ِمَرار ُكل َذل َ
ِ ِ ِ
ِ
َخاهُ فَ ْو َق ثَالثَِة
أيضا قَالَ ْ
 – 3و َعْنها ً
ت :قَال َر ُسول هللا (( :الَ ََيل ل ُم ْسلم أَ ْن يَ ْه ُجَر أ َ
أ نَايم إالن أَ ْن يَ ُكو َن ِمم ْنن ال يُ ْؤَم ُن بَ َوائُِقهُ(.)6()))5
( )2رواه مسلم يف الرب والصلة واألدب ،ابب حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعي (ح.)2561 :
منوي بقرينة(( :ثَالثَة))؛ ولذا حسن التنبيه.
( )3أي :أايم؛ فالتمييز يف احلديث -وكذا أمثالهّ -
( )4سنده حسن .رواه أبو داود يف األدب ،ابب يف هجرة الرجل أخاه (ح )4913 :قال :حدثنا حممد بن املثن ،حدثنا
حممد بن خالد بن عثمة ،حدثنا عبد هللا بن املنيب املدين ،أخربين هشام بن عروة ،عن عروة ،به.
ورواه أبو يعلى يف مسنده (ح ،)4583 ،4568 :وابن األعرايب يف معجمه (ح.)1967 :
أبسا .وقال أبو زرعة :ال أبس به .وقال أبو حامت :صاحل
وحممد بن خالد روى له األربعة ،قال أمحد :ما أرى حبديثه ً
احلديث .وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :رمبا أخطأ .وقال ابن حجر :صدوق خيطئ .انظر :الثقات البن حبان
( ،)67 /9والتقريب (ص.)476 :
وعبد هللا بن املنيب قال الذهيب يف الكاشف (" :)601 /1صدوق" .وقال احلافظ يف التقريب (ص" :)325 :ال أبس
به" .قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء (ص" :)689 :وحديث عائشة عند أيب داود دون االستثناء إبسناد
صحيح" .وحسن األلباين سنده يف اإلرواء (.)94 /7
( )5مجع ابئقة ،وهي الداهية ،والشيء املهلك ،واألمر الشديد الذي يوايف بغتة .انظر :النهاية (.)162 /1
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ال الْ ُم ْسلِِم ُك ْفر(َ ،)7و ِسبَابُُه
اَّللِ (( :قِتَ ُ
 - 4عن َس ْع ِد بْ ِن أَِيب َوقناص  قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ول ن
ِ ِ ِ
َخاهُ فَ ْو َق ثَالثَِة أَ نايم))(.)8
فُ ُسوقَ ،وال ََيل ل ُم ْسلم أَ ْن يَ ْه ُجَر أ َ
=

( )6صحيح لغريه دون زايدة ((إالن أَ ْن يَ ُكو َن ِممن ْن ال يُ ْؤَم ُن بَ َوائُِقهُ)) وهي ابطلة .رواه ابن عدي يف الكامل ( )330 /7من
طريق أمحد بن نوكرد ،واخلطايب يف العزلة (ص )22 :من طريق ابن األعرايب ،كالمها (أي :أمحد وابن األعرايب) عن
عسرا ،عن عبد العزيز بن حممد اجلهين ،عن هشام ابن
حممد بن إمساعيل الصائغ ،عن حممد بن احلجاج املصفر وكان ً
عروة ،عن أبيه ،به .قال ابن عدي" :وهذا غريب املنت غريب اإلسناد ،ويف هذا الباب عن هشام بن عروة ،عن أبيه
عن عائشة غريب ،ويف املنت حيث زاد ((إالن يكون ممن ال يؤمن بوائقه)) .وحملمد بن احلجاج غري ما ذكرت،
والضعف على حديثه ِّبني".
ورواه احلاكم يف الكن كما ذكره اهلندي يف كنز العمال (ح.)24871 :
ورواه اجلورقاين يف األابطيل (ح )306 :من طريق أيب نعيم اجلرجاين ،قال :حدثنا أبو أمية يعين :حممد بن إبراهيم،
ابإلسناد السابق ،وقال" :قال أبو أمية :فألقيت هذا احلديث على أمحد بن حنبل فكذبه ،وأنكر هذا الكالم ،وقال:
ما هذا من كالم النيب  يعين احلر األخري".
وذكره ابن اجلوزي يف العلل املتناهية (ح )1253 :وقال" :قال أمحد بن حنبل :هذا كذب ،وقد تركت حديث حممد ابن
احلجاج .وقال َيىي :ليس بثقة .وقال النسائي والدارقطين :مرتوك .وقال ابن حبان :ال َيل الرواية عنه"اه  .وانظر
أيضا :خمتصر العلل املتناهية للذهيب (ص .)266 :وذكره العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء (ص )689 :وقال:
ً
"أخرجه ابن عدي وقال :غريب املنت واإلسناد ،وحديث عائشة عند أيب داود دون االستثناء إبسناد صحيح".
إسنادا" .وقال األلباين يف الضعيفة (ح" :)4119 :ابطل بزايدة آخره" .قلت:
وقال ابن السبكي (" :)319 /6مل أجد له ً
هذه الزايدة وإن ُحكم عليها ابلباطل إال أن معناها صحيح ،قال اخلطايب يف العزلة (ص )23:بعد أن روى احلديث:
"دالئل الكتاب والسنة والقياس متظاهرة على جواز هجران من ال تؤمن بوائقه والتباعد منه ،بل هو الواجب على
كل أحد من الناس".
ِِ
ِ ِ ِ
َصلِ ُحوا
( )7كفر دون كفر ،وال يراد به الكفر املخرج من امللة بدليل قوله تعاىلَ { :وإِ ْن طَائ َفتَان م َن الْ ُم ْؤمن َ
ني اقْ تَ تَ لُوا فَأ ْ
بَْي نَ ُه َما} [احلجرات ،]9 :فس نماهم مؤمنني مع اقتتاهلم .ينظر :جمموع فتاوى ابن تيمية ( .)284 /3قال احلافظ يف
الفتح ( )112 /1يف شرح احلديث" :ظاهره غري مراد ،لكن ملا كان القتال أشد من السباب ألنه مفض إىل إزهاق
الروح عرب عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ،ومل يرد حقيقة الكفر اليت هي اخلروج عن امللة ،بل أطلق عليه
معتمدا على ما تقنرر من القواعد أن مثل ذلك ال خيرج عن امللة".
الكفر مبالغة يف التحذير،
ً
( )8صحيح بشواهده .رواه معمر بن راشد يف جامعه ( ،168 /11ح )20224 :من طريق أيب إسحاق ،عن عمر بن
سعد بن مالك ،عن أبيه .ومن طريقه عبد الرزاق يف املصنف (ح ،)20224 :وأمحد ( ،105 /3ح،)1519 :
وعبد بن محيد يف منتخبه (ص ،76 :ح ،)138 :وأبو بكر بن اخلالل يف السنة ( ،168 /4ح،)1446 :

=
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اَّللِ ،قَ َالَِ :مسعت أَِيب ي ُق ُ ِ
ول
ول :قَ َال َر ُس ُ
ت أ ََاب ُهَريْ َرَة  يَ ُق ُ
َ - 5ع ْن ََْي َىي بْ ِن عُبَ ْي ِد ن
ولَ :مس ْع ُ
ْ ُ َ
ِ ِ ِ
نِ
اجلَن ِنة))(.)9
َخاهُ فَ ْو َق ثَالثَِة أَ نايمَ ،وال نسابِ ُق ال نسابِ ُق إِ َىل ْ
اَّلل (( :ال ََيل ل ُم ْسلم أَ ْن يَ ْه ُجَر أ َ
ول هللاِ
ِ
ول :قَ َال َر ُس ُ
يل بْ ِن َس ْعد ،أَننهُ َِمس َع ابْ َن َعبناس -رضي هللا عنهما -يَ ُق ُ
َ - 6ع ْن ُشَر ْحب َ
ِ ِ
ِ
ِِ
َح ُد ُمهَا َعلَى ْاآل َخ ِر فَ َرند َعلَْي ِه ْاآل َخ ُر
َ(( :ال َحتل ا ْهل ْجَرةُ فَ ْو َق ثََالثَة أَ نايم ،فَإن الْتَ َقيَا فَ َسلن َم أ َ

=

والطرباين يف الكبري ( ،145 /1ح ،)324 :والقضاعي يف مسند الشهاب ( ،263 /2ح ،)1325 :والضياء يف
املختارة ( ،218 /3ح ،)1023 ،1021 :والدارقطين يف العلل( ،)358 /4والبيهقي يف الشعب ( ،20 /9ح:
 ،)6198وذكره اهلندي يف كنز العمال ( ،19 /15ح.)39879 :
وأبو إسحاق هو :السبيعي ،ثقة مكثر اختلط أبخرة ،وهو مدلس وقد عنعن ،ومل أقف على تصريح له ابلسماع ،وانظر
ترمجته يف :هتذيب الكمال ( ،)102 /22وطبقات املدلسني (ص ،)42 :والتقريب (ص ،)423 :وذكر أمحد شاكر
يف حاشية املسند ( )243 /2أنه مسع من عمر بن سعد .وعمر هذا صدوق كما يف التقريب (ص ،)413 :وقد
اتبعه على اجلملة اخلرية منه أخوه حممد بن سعد -وهو ثقة -كما سيأيت خترجيه .ينظر احلديث ( )15من هذا
البحث.
والصواب أن أاب إسحاق يروي احلديث عن حممد بن سعد ال عن عمر بن سعد ،كما أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري
( ،89 /1ح ،)246 :والنسائي يف السنن الكربى (ح )3554 :مث قال البخاري" :وقال عبد الرزاق عن معمر عن
ِ ِ
نيب ِ مثْله ،واألول أصح".
أيب إسحاق عن عمر بْن سعد مسع َس ْع ًدا عَن الن ِّ
وقال الدار قطين يف العلل ( )358 -357 /4بعد سئل عن رواية أيب إسحاق عن عمر بن سعد قال" :وال يصح،
والصواب حديث حممد بن سعد".
وقد صحح احلديث أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)243 /2واأللباين يف الصحيحة بشواهده (ح ،)2298 :وقال
األرنؤوط وزمالؤه يف حتقيقهم للمسند (" :)105 /3إسناده حسن ،واحلديث صحيح".
واحلديث له شواهد ،يشهد لل شطر األول منه حديث ابن مسعود املتفق عليه ،رواه البخاري يف األدب ،ابب ما ينهى عن
السباب واللعن(ح ،)6044 :ومسلم يف اإلميان ،ابب بيان قول النيب  سباب املسلم(ح .)64 :وأما الشطر الثاين
أيضا (رقمه التسلسلي )7 :وغريه من األحاديث الواردة يف هذا البحث.
فيشهد له حديث أيب أيوب املتفق عليه ً
( )9سنده ضعيف .رواه ابن املبارك يف الزهد ( ،252 /1ح )726 :قال :أخربان َيىي ،به
وَيىي هو :بن عبيد هللا ،وهو :القرشي ،وقد ضعفه كثري من العلماء .قال احلافظ يف التقريب (ص :)594 :مرتوك.
وانظر :هتذيب الكمال ( ،)449 /31وهتذيب التهذيب (.)252 /11
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ئ َه َذا ِمن ِْ
اإل ِْمث َوَابءَ بِِه اْآل َخ ُرَ ،وقَ ْد
َج ِرَ ،وإِ ْن أ َََب ْاآل َخ ُر أَ ْن يَ ُرند ال نس َال َم بَِر َ
ال نس َال َم ا ْشتَ َرَكا ِيف ْاأل ْ
َ
اات و ُمها مت ه ِ
ِ
اجلَن ِنة))(.)10
اجَر ِان أَ ْن َال َْجيتَ ِم َعا ِيف ْ
َخش ُ
يت إِ ْن َم َ َ َ َُ َ

( )10سنده ضعيف .رواه الطرباين يف األوسط ( ،378 /8ح )8930 :قال :حدثنا مقدام ،ان أسد بن موسى ،ان سعيد
ابن سامل القداح ،عن ابن جريج ،به .ومن طريقه اخلطيب البغدادي يف موضح أوهام اجلمع والتفريق (.)169 /2
ورواه احلاكم ( )180 /4من طريق أيب العباس حممد بن يعقوب قال :ثنا الربيع بن سليمان إبسناد الطرباين ،إال أن
شرحبيل شك يف رفع ابن عباس اجلملة األخرية فقال -(( :وأحسبه قال -وإن ماات ومها متهاجران ال جيتمعان يف
اجلنة)) .وقال الطرباين" :مل يرو هذا احلديث عن ابن جريج إال سعيد بن سامل ،تفرد به :أسد بن موسى".
وقال احلاكم" :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" ،ووافقه الذهيب.
وذكره املنذري يف الرتغيب ( )457 /3وعزاه إىل الطرباين واحلاكم ،واهليثمي يف اجملمع ( )67 /8وقال" :رواه الطرباين يف
األوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف ،وقال ابن دقيق العيد يف اإلمام :إنه وثق" .واحلافظ يف إحتا املهرة
(ح )7725:وعزاه إىل احلاكم وحده ،وكذا اهلندي يف كنز العمال ( ،)47 /9وقال األلباين يف صحيح الرتغيب (/3
" :)32صحيح لغريه".
ويف احلديث :مقدام بن داود الرعيين ،ضعفه النسائي والدارقطين ،وقال مسلمة بن قاسم :رواايته ال أبس هبا .انظر :اجلرح
والتعديل ( ،)303 /8واملغين يف الضعفاء (.(675 /2
وأسد بن موسى ،صدوق يغرب ،تويف سنة (212ه ) .انظر :هتذيب التهذيب ( ،)260 /1وميزان االعتدال (،)207 /1
والتقريب (ص.)104 :
وسعيد بن سامل القداح صدوق يهم ،رمي ابإلرجاء .انظر :اجلرح والتعديل ( ،)31 /4وميزان االعتدال (،)139 /2
والتقريب (ص.)236 :
وشرحبيل بن سعد هو :أبو سعد اخلطمي األنصاري موالهم ،صدوق اختلط آبخره .انظر :اجلرح والتعديل (،)338 /4
وهتذيب التهذيب ( ،)320 /4والتقريب (ص.)265 :
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املطلب الثدين
()11

النهي عن اهلجر بلفظ :فوق ثالث ليدل

ِ ِ
ول نِ
ي أَ نن َر ُس َ
اَّلل  قَ َال(( :الَ ََيل لَر ُجل أَ ْن يَ ْه ُجَر أ َ
َخاهُ
وب األَنْ َ
َ - 1 / 7ع ْن أَِيب أَي َ
صا ِر ِّ
ِ
ِ ِ
ض َه َذاَ ،و َخْي ُرُمهَا الن ِذي يَْب َدأُ ِابل نسالَِم))(.)12
ض َه َذا َويُ ْع ِر ُ
فَ ْو َق ثَالَث لَيَال ،يَ ْلتَقيَان :فَيُ ْع ِر ُ
ول هللاِ  قَ َالَ(( :ال تَ َداب روا وَال تَ َقاطَعوا وُكونُوا ِعباد هللاِ
ضا -أَ نن َر ُس َ
 – 2 / 8و َعْنه -أَي ً
ََ
َُ َ
ُ َ
ِ
ِِ
ض هللاُ َعنز َو َج نل َعْن ُه َما َح نىت يَتَ َكلن َما))(.)13
إِ ْخ َو ًاان ،ه ْجَرةُ الْ ُم ْؤمن َ
ني ثََال ًاث ،فَِإ ْن تَ َكلن َما َوإِنال أ َْعَر َ

( )11قد يُذكر التمييز( :ليال) كما يف األحاديث الثالثة األول ،وقد َيذ كما يف األحاديث الباقية ،والدليل على
خلو (ثالث) من عالمة التأنيث.
احلذ هو ّ
ب اهلِ ْجَرةِ (ح ،)6077 :ومسلم يف الرب والصلة واآلداب ،ابب حترمي اهلجر
( )12متفق عليه .رواه البخاري يف األدبَ ،اب ُ
ب السالم للمعرفة وغري املعرفة
فوق ثالث بال عذر شرعي (ح .)2560 :وقد ورد عند البخاري يف االستئذانَ ،اب ُ
(ح )6237 :بلفظ( :فَ ْو َق ثَالَث) دون تقييد بليل.
( )13سنده ضعيف .رواه الطرباين يف الكبري ( 150 ،145 /4ح )3974 ،3957 :وقال :حدثنا إمساعيل بن احلسن
اخلفا  ،حدثنا أمحد بن صاحل ،قال :قرأت على أنس بن عياض ،حدثين عبد هللا بن عبد العزيز ،عن ابن شهاب،
عن عطاء بن يزيد ،به.
ورواه أبو حممد الفاكهي يف فوائده (ح ،)181 :وابن عدي يف الكامل ( ،)157 /4وابن املقرئ يف معجمه (ح،)533 :
والشجري اجلرجاين يف أماليه (ح.)2097 :
قلت :يف سنده عبد هللا بن عبد العزيز ،وهو :الليثي أبو عبد العزيز املدين ،ضعيف ،واختلط أبخرة .انظر :علل احلديث
البن أيب حامت ( ،)33-32 /6والتقريب (ص .)312 :قال ابن أيب حامت يف علل احلديث بعد أن نقل ضعف
ِ
حبديث عبد هللاِ ب ِن عبد العزيز ،ليس
"سألت أيب عن هذا احلديث؟ فقال :ال تَشتغل
الليثي عن أيب زرعة (:)32 /6
ُ
شتغل خبطئه ،عا نمة حديثه على هذا".
عبد هللا يف هذا الوزن أن يُ َ
ورواه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )95 /7قال :حدثنا عبد هللا بن حممد ،حدثنا إسحاق بن أمحد الفارسي ،ثنا النجاري،
حدثنا حممد بن يوسف ،حدثنا سفيان ،عن حممد بن عبد الرمحن ،موىل آل طلحة  ،عن الزهري ،به .وقال" :غريب
من حديث الثوري  ،تفرد به الفراييب".
وذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( )306 -305 /3وقال .." :ورواته ثقات إال عبد هللا بن عبد العزيز الليثي".
واهليثمي يف اجملمع ( )67 /8وقال" :هو يف الصحيح ابختصار .رواه الطرباين وفيه عبد هللا بن عبد العزيز الليثي،
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ول نِ
َ - 3 / 9ع ْن أَنَ ِ
س بْ ِن َمالِك :أَ نن َر ُس َ
اس ُدواَ ،والَ
اَّلل  قَ َال(( :الَ تَبَا َغ ُ
ضواَ ،والَ َحتَ َ
اَّللِ إِخو ًاان ،والَ ََِيل لِمسلِم أَ ْن ي هجر أَخاه فَو َق ثَالَ ِ
ِ
ث لَيَال))(.)14
َ ْ َُ َ ُ ْ
ُْ
تَ َدابَ ُرواَ ،وُكونُوا عبَ َاد ن ْ َ َ
 – 4 / 10عن معا َذ َة الْع َد ِوينِة قَالَتَِ :مسع ِ
ول هللاِ
ِ
ِ
ت َر ُس َ
ت ه َش َام بْ َن َعامر  قَ َالَ :مس ْع ُ
ْ ْ ُ
َُ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ص َارَما( )15فَ ْو َق
 يَ ُق ُ
ولَ(( :ال ََيل ل ُم ْسلم أَ ْن يَ ْه ُجَر ُم ْسل ًما فَ ْو َق ثََالث لَيَال ،فَِإ ْن َكا َن تَ َ
ِ ()17
()16
ثََالث فَِإننهما َانكِب ِ
صَر ِام ِه َماَ ،وأَنوُهلَُما فَ ْي ئًا فَ َسْب ُقهُ ِابلْ َف ْيء
ان َع ِن ْ
احلَِّق َما َد َاما َعلَى ُ
َ
َُ
ت َعلَْي ِه الْ َم َالئِ َكةَُ ،وَرند َعلَى ْاآل َخ ِر
نارتُهُ فَِإ ْن َسلن َم َعلَْي ِه فَلَ ْم يَ ُرند َعلَْي ِهَ ،وَرند َعلَْي ِه َس َال َمهُ َرند ْ
َكف َ
اجلَن ِنة أَبَ ًدا))(.)18
صَر ِام ِه َما َملْ َْجيتَ ِم َعا ِيف ْ
الشْنيطَا ُن ،فَِإ ْن َم َ
اات َعلَى ُ
=

وثقه ابن حبان ،وضعفه غريه ،وبقية رجاله ثقات" .وابن كثري يف جامع املسانيد (ح ،)11421 :واهلندي يف كنز
العمال (ح.)24866 :
( )14متفق عليه .رواه البخاري يف األدب ،ابب اهلجرة (ح .)6076 :ومسلم يف الرب والصلة واآلداب ،ابب حترمي
التحاسد والتباغض والتدابر(ح .)2559 :واللفظ للبخاري .وذكره مسلم بلفظ (فَ ْو َق ثََالث) ،وأما أمحد ذكره يف
املسند (ح )13053 :بلفظ( :فَ ْو َق ثََالثَِة أَنايم).
( )15أي :هتاجرا ،الصرم :القطع .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)26 /3
( )16أي :مائالن عن احلق .انظر :املرجع السابق (.)112 /5
( )17الفيء :الرجوع .انظر :املرجع السابق (.)482 /3
( )18إسناده صحيح على شرط مسلم .رواه أمحد ( ،188 /26ح ،)16258 ،16257 :قال :حدثنا روح بن عبادة
قال :حدثنا شعبة ،يزيد الرشك- ،قال شعبة :قرأته عليه -به.
ضا
ورواه ابن املبارك يف الزهد ( ،271 /1ح ،)784 :وأبو يعلى يف مسنده ( ،126 /3ح )1557 :ويف املفاريد له أي ً
(ص ،68 :ح )69 :من طريق زهري قال :حدثنا أبو عامر العقدي ،ابإلسناد السابق.
وابن حبان يف صحيحه (اإلحسان ،480 /12 ،ح )5664 :من طريق أيب يعلى.
ورواه أبو داود الطيالسي يف مسنده( ،550 /2ح )1319 :من طريق شعبة ابإلسناد السابق .وعن طريقه :اخلطيب يف
تلخيص املتشابه (.)619 /2
والطرباين يف الكبري (ح )454 :من طريق أيب مسلم الكشي ،ثنا عكرو بن حكام ،به.
والبخاري يف األدب املفرد (ص ،145 :ح ،)402 :من طريق أَيب َم ْع َمر عبد هللا بن عمر التميمي قال :حدثنا عبد
الوارث بن سعيد العنربي ،به.
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اجلَنةَ َوَملْ َْجيتَ ِم َعا ِيف
اات َعلَى ِصَر ِام ِه َما َملْ يَ ْد ُخ َال ْ
ويف لفظ عند ابن حبانَ (( :وإِ ْن َم َ
اجلَن ِنة))(.)19
ْ
ِ
صطَ ِرَما فَ ْو َق ثََالث ،فَِإ ْن ْ
ويف رواية البن أيب شيبةَ(( :ال ََيل أَ ْن يَ ْ
اصطََرَما فَ ْو َق ثََالث َملْ
اجلن ِنة أَب ًدا ،وأَي هما ب َدأَ ص ِ ِ
ِ
ت ذُنُوبُهُ ،فَِإ ْن ُه َو َسلن َم فَلَ ْم يَ ُرند َعلَْي ِه َوَملْ يَ ْقبَ ْل
احبَهُ ُك ّفَر ْ
َْجيتَم َعا ِيف َْ َ َ ُ َ َ َ
ِ
ك الشْنيطَا ُن))(.)20
َس َال َمهُ َرند َعلَْي ِه الْ َم َالئِ َكةُ َوَرند َعلَى َذل َ
اَّللِ  قَ َالَ(( :ال ِه ْجَرَة بَ ْع َد ثََالث))(.)21
َ – 5 / 11ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة  أَ ّن َر ُس َ
ول ن
ِ ِ
نيب  قَ َالَ(( :ال
 - 6 / 12عن ُحمَ نمد بْ ِن ه َالل ،قَ َالَ :ح ندثَِين أَِيبَ ،ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،أَ نن النِ ن
ِ
ت بِِه ثََالث فَ ْليَ ْل َقهُ ،فَ ْليُ َسلِّ ْم َعلَْي ِه ،فَِإ ْن َرند َعلَْي ِه
ََِيل ل ُم ْؤِمن أَ ْن يَ ْه ُجَر ُم ْؤِمنًا فَ ْو َق ثََالث ،فَِإ ْن َمنر ْ
ِ
َج ِرَ ،وإِ ْن َملْ يَ ُرند َعلَْي ِه فَ َق ْد َابءَ ِابِْإل ِْمث))(.)22
ال نس َال َم فَ َقد ا ْشتَ َرَكا ِيف ْاأل ْ
=

واحلارث يف مسنده (بغية ،829 /2 ،ح )870 :من طريق العباس بن الفضل ،ثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك ،به.
والعباس مرتوك ،لكنه توبع.
وذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( )305 /3وقال" :رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح ،وأبو يعلى والطرباين وابن
اجلننة َومل جيتمعا ِيف ا ْجلننة))" .وذكره ابن مفلح يف اآلداب الشرعية (/1
حبَان ِيف صحيحه إال أنه قال(( :مل يدخال ْ
 )252وقال" :إسناده جيد" .واهليثمي يف املقصد العلي ( ،52 /3ح ،)1077 :ويف موارد الظمآن (ص،486 :
ح )1981 :ويف اجملمع ( )66 /8وقال.." :ورجال أمحد رجال الصحيح".
وصححه األلباين يف اإلرواء ( )95 /7وقال" :إسناده صحيح على شرطهما" .وقال األرنؤوط وزمالؤه يف حاشية املسند:
"إسناده صحيح على شرط مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري يف (األدب
املفرد) ومسلم ،وأصحاب السنن".
( )19صحيح ابن حبان (اإلحسان ،480 /12 ،ح.)5664 :
( )20مل أعثر عليه يف مصنف ابن أيب شيبة ،رواه عنه عبد احلق اإلشبيلي يف األحكام الكربى( ،)182 /3وذكره املنذري
يف الرتغيب والرتهيب( )305 /3واهليتمي يف الزواجر عن اقرتا الكبائر ( ،)67 /2وعزواه إىل ابن أيب شيبة.
( )21رواه مسلم يف الرب والصلة واألدب ،ابب حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعي(ح.)2562 :
( )22صحيح لغريه .رواه أبو داود يف األدب ،ابب يف هجرة الرجل أخاه(ح )4912 :قال :حدثنا عبيد هللا بن عمر بن
ميسرة ،وأمحد بن سعيد السرخسي ،عن أيب عامر العقدي ،به.
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َمحَ ُد (( َو َخَر َج الْ ُم َسلِّ ُم ِم َن ا ْهلِ ْجَرةِ))(.)23
خرج احلديثَ :ز َاد أ ْ
وقال أبو داود بعد أن ّ
ولفظ البيهقي(( :وإِ ْن َمل ي رند علَي ِه فَ َق ْد ب ِرأَ الْم ِ ِ
ت علَى ص ِ
احبِ ِه))(.)24
َ ْ َُ َ ْ
ص َار ْ َ َ
سلم م َن ا ْهل ْجَرةَِ ،و َ
َ ُ ُ
رسول هللاِ (( :ال َيل ملسلم أ ْن
قال ُ
قالَ :
 - 7 / 13عن أيب حازم ،عن أيب ُهَريْ َرَة َ 

()25
((ال
فمات َد َخ َل النّ َار))  .ولفظ أمحدَ :
فم ْن َه َجَر َ
أخاهُ َ
فوق ثالث َ
يهجر َ
فوق ثالثَ ،
َ

=

ورواه البخاري يف األدب املفرد ،ابب إن السالم جيزئ من الصرم (ح ،)149 :والتاريخ الكبري ( ،257 /1ح820 :
ترمجة حممد بن هالل) ،قال :حدثنا إمساعيل بن أيب أويس ،به.
ورواه البزار يف البحر الزخار ( ،102/15ح )8389 :قال :حدثنا حممد بن عثمان بن كرامة ،به.
وابن أيب شيبة يف املصنف (ح ،)25377 :واخلرائطي يف مساوئ األخالق (ص ،248 :ح )528 :قال :حدثنا أمحد
بن اهليثم البزار ،ثنا القعنيب ،به.
ورواه البيهقي يف الكربى ،كتاب اإلميان ،ابب من حلف أن ال يكلم رجالً فأرسل إليه رسوالً( ،108 /10ح:
 ،)20028وشعب اإلميان ( ،18 /9ح )6195 :قال :أخربان أبو عبد هللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو
سعيد حممد بن موسى ،ان أبو العباس حممد بن يعقوب ،ان العباس بن حممد الدوري ،ان خالد بن خملد ،به.
قال األلباين :يف إرواء الغليل ( " )94 /7هالل هذا جمهول وبقية رجاله ثقات" .قلت :هو :هالل بن أيب هالل املدين،
والد حممد بن هالل موىل بين كعب املذحجي ،ذكره ابن حبان يف الثقات ( ،)503/5وقال الذهيب يف الكاشف:
(ُ :)343 /2وثِّق ،وقال ابن حجر يف التقريب ( :)325/2مقبول .يشهد له احلديث الذي بعده ،وحسن سنده
النووي يف رايض الصاحلني (ص ،)452 :وصححه احلافظ يف الفتح (.)495 /10
( )23انظر خترجيه يف احلاشية السابقة.
( )24انظر خترجيه يف احلاشية ما قبل السابقة.
( )25سنده صحيح .رواه أبو داود يف األدب ،ابب يف هجرة الرجل أخاه (ح )4914 :قال :حدثنا حممد بن الصباح
البزار ،حدثنا يزيد بن هارون ،أخربان سفيان الثوري ،به.
ورواه أمحد ( ،45/15ح )9092 :من طريق شيبان بن عبد الرمحن التميمي ،به .إال أن منصور ابن املعتمر شك يف
رفعه .ورواه النسائي يف الكربى (،369/5ح)9161 :من طريق شعبة ،به .واخلرائطي يف مساوئ األخالق (ص:
 ،247ح ،)527 :واخلطيب يف اتريخ بغداد ( ،)223 /2كالمها من طريق سفيان الثوري ،به .وأبو نعيم (/8
 )126من طريق فضيل بن عياض ،به.
أيضا ( ،544 /15ح )9881 :من طريق شعبة عن منصور ،به .وقال شعبة فيه" :رفعه مرة [يعين منصور
وأخرجه أمحد ً
بن املعتمر] مث مل يرفعه بعد".
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ِ
اتَ ،د َخ َل
اجَر بَ ْع َد ثََالث -أ َْو فَ ْو َق ثََالث -فَ َم َ
ه ْجَرَة بَ ْع َد ثََالث -أ َْو فَ ْو َق ثََالث ،-فَ َم ْن َه َ
نار))(.)26
الن َ
ِ
َ – 8 / 14ع ْن أَنَ ِ
اس ُدواَ ،وَال تَ َدابَُرواَ ،وُكونُوا
س بْ ِن َمالك  أَ نن النِ ن
نيب  قَ َالَ(( :ال َحتَ َ
ِ ِ ِ
ِعباد نِ
ِ ِ
ض َه َذا،
ََ
ض َه َذا َويُ ْع ِر ُ
َخاهُ فَ ْو َق ثََالث يَ ْلتَقيَان فَيُ ْع ِر ُ
اَّلل إِ ْخ َو ًاانَ ،وَال ََيل ل ُم ْسلم أَ ْن يَ ْه ُجَر أ َ
اجلَن ِنة))(.)27
َوالن ِذي يَْب َدأُ ِابل نس َالِم يَ ْسبِ ُق إِ َىل ْ
=

وأخرجه موقوفًا على أيب هريرة اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد( )141 /6من طريق حممد بن جحادة ،عن منصور ،به.
وصححه أبو نعيم يف احللية( ،)126 /8واملنذري يف الرتغيب( ،)304 /3والنووي يف رايض الصاحلني (ص:
 ،)452والعراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء (ص ،)688 :وأمحد شاكر يف تعليقه على املسند ،واأللباين يف اإلرواء
( ،)94 /7وصحيح أيب داود (.)928 /3
( )26انظر خترجيه يف احلاشية السابقة.
( )27إسناده حسن  :رواه الطرباين يف األوسط ( ،33 /8ح )7874 :قال :حدثنا حممود ،ثنا وهب ،ثنا خالد ،عن
عبد هللا بن عمر ،عن الزهري ،به .وقال" :مل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن الزهري(( :والذي يبدأ ابلسالم
يسبق إىل اجلنة)) إال عبد هللا بن عمر ،وال عن عبد هللا بن عمر إال خالد ،تفرد به :وهب بن بقية " ورواه أبو نعيم،
عن عبد هللا بن عمر".
ورواه ابن فاخور يف موجبات اجلنة (ص ،230 :ح ،)341 :من طريق احلسن بن أمحد قال :ثنا أمحد بن عبد هللا ،ثنا
سليمان بن أمحد .وأنبا أبو الفتح احلداد ،ثنا أبو عبد هللا بن محدان ،ثنا سليمان بن أمحد ،به.
وذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب( ،)304 /3واهليثمي يف جممع البحرين( )292 /5وقال" :هو يف الصحيح ابختصار.
مل يقل عن الزهري( :والذي يبدأ ابلسالم) إال عبد هللا بن عمر ،وال عنه إال خالد ،تفرد به وهب بن بقية" ،وقال يف
اجملمع (" :)67 /8هو يف الصحيح ابختصار .رواه الطرباين يف األوسط ،وفيه من مل أعرفه".
قلت :رجاله كلهم معروفون من رجال مسلم غري حممود وعبد هللا بن عمر ،فاألول هو :ابن حممد أبو عبد هللا الواسطي،
احملدث الكبري ،احلافظ املفيد العامل ،تويف سنة (307ه) انظر :اتريخ بغداد ( ،)94 /13واتريخ اإلسالم (/23
 ،)222وسري أعالم النبالء (.)242 /14
وأما عبد هللا بن عمر فهو :العمري ،أخرج له مسلم متابعة ،وهو ضعيف عابد كما يف التقريب (ص.)314 :
ووهب هو :ابن بقية الواسطي ،ثقة من رجال مسلم .انظر :التقريب (ص .)584 :وخالد هو :ابن عبد هللا املزين ،ثقة من
رجال كتب الستة .انظر :التقريب (ص.)189 :
قال العراقي :متفق عليه من حديث أنس دون قوله والسابق زاد فيه الطرباين يف األوسط إبسناد حسن والذي يبدأ ابلسالم
يسبق إىل اجلنة  .انظر ختريج أحاديث إحياء علوم الدين (.)1264 /3
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ول هللاِ َ(( :ال ََِيل لِ ُم ْسلِم أَ ْن يَ ْه ُجَر
َ – 9 / 15ع ْن َس ْع ِد بْ ِن َمالِك  قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
َخاهُ فَ ْو َق ثَالث))(.)28
أَ
ِ
ول هللاِ  قَ َالَ (( :م ْن
ضالَةَ بْ ِن عُبَ ْيد  أَ نن َر ُس َ
َ - 10 / 16ع ْن َعام ِر بْ ِن ََْي َىيَ ،ع ْن فَ َ
َخاهُ فَ ْو َق ثََالث فَ ُه َو ِيف الننا ِر ،إِنال أَ ْن يَتَ َد َارَكهُ هللاُ بِ َكَرِم ِه))(.)29
َه َجَر أ َ
( )28إسناده صحيح .رواه أمحد ( ،149 /3ح )1589 :قال :حدثنا َيىي بن آدم ،حدثنا إسرائيل ،به.
ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )529 /8من طريق َيىي بن معني ،به .والبزار يف البحر الزخار ( ،)11 /4وأبو يعلى يف
مسنده ( ،75 /2ح )720 :من طريق أيب أمحد حممد بن عبد هللا األسدي ،به.
والقضاعي يف مسند الشهاب ( ،60 /2ح ،)880 :من طريق أيب مهام حممد بن حمبنب الدالل ،ثنا إسرائيل ،به .والضياء
يف املختارة ( ،239 /3ح ،)1046 :من طريق عبد هللا بن أمحد عن أبيه.
وذكره اهليثمي يف كشف األستار (ح ،)2051 :ويف املقصد العلي ( ،52 /3ح.)1078 :
مدلسا اختلط يف آخره ،إال أن أمحد شاكر ذكر يف حاشية املسند ( )243 /2أنه مسع من
وأبو إسحاق السبيعي وإن كان ً
األخوين ( :عمر وحممد ابين سعد بن أيب وقاص) ،وللحديث شواهد تقدم خترجيها ،منها حديث أيب أيوب
األنصاري عند الشيخني وغريمها (البخاري ،6237 :ومسلم ،)2563 :وحديث أنس بن مالك (البخاري،
 ،6065ومسلم )5718 :وعائشة ،وابن عمر وغريهم.
قال اهليثمي يف اجملمع ( )66 /8وقال" :رواه أمحد وأبو يعلى والبزار والطرباين ،ورجال أمحد رجال الصحيح" ،وصحح
احلديث أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)270 /2وذكره األلباين يف الصحيحة ( ،)377 /5وقال األرنؤوط
وزمالؤه يف حتقيقهم للمسند (" :)149 /3إسناده صحيح على شرط الشيخني".
( )29صحيح ،رجاله رجال مسلم .رواه ابن وهب يف جامعه (ص ،370 :ح ،)261 :قال :أخربين سعيد بن أيب
أيوب ،عن خالد بن يزيد ،عن عامر بن َيىي ،عن فضالة بن عبيد.
ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه (،215 /5ح ،)25371 :من طريق ايب عبد الرمحن املقرئ به ،والطرباين يف الكبري (/18
 ،315ح )815 :من طريق إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال :ثنا أيب ،ثنا عبد هللا بن َيىي املعافري ،به.
أورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( )306 /3وقال" :رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح" .واهليثمي يف اجملمع ()67 /8
وقال" :رواه الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح" ،كما ذكره ابن حجر اهليتمي يف الزواجر عن اقرتا الكبائر ()68 /2
وقال سنده صحيح .وذكره اهلندي يف كنز العمال ( ،47 /9ح )24868 :وعزاه للطرباين.
وقال الكتاين يف نظم املتناثر (ص" :)224 :رواته رواة الصحيح".
وفيه :عبد هللا بن َيىي املعافري ،مقبول ،قال الذهيب يف الكاشف :ثقة .وقال احلافظ يف التقريب" :ال أبس به" .وقال
األلباين يف صحيح الرتغيب( ،51/3ح .)2761 :حسن لغريه.
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 – 11 / 17عن عب ِد نِ
اَّللِ  قَ َال(( :إِنَّنَا ُمها اثْنَ تَ ِ
ان ،الْ َك َال ُم
اَّلل بْ ِن َم ْسعُود  أَ نن َر ُس َ
ول ن
َ
َ ْ َْ
اَّللِ ،وأَحسن ا ْهل ْد ِي ه ْدي ُحم نمد ،أََال وإِ ناي ُكم وُْحم ِد َاث ِ
ت اْأل ُُموِر،
َح َس ُن الْ َك َالِم َك َال ُم ن َ ْ َ ُ َ َ ُ َ
ي ،فَأ ْ
َ ْ َ
َوا ْهلَْد ُ
ض َاللَة ،أََال َال يَطُولَ نن َعلَْي ُك ُم ْاأل ََم ُد،
فَِإ نن َشنر ْاأل ُُموِر ُْحم َد َاثتُ َهاَ ،وُكل ُْحم َدثَة بِ ْد َعةَ ،وُكل بِ ْد َعة َ
يد ما لَيس ِآبت ،أََال إِنَّنَا الش ِ
فَتَ ْقسو قُلُوب ُكم ،أََال إِ نن ما هو آت قَ ِريب ،وإِنَّنَا الْبعِ
نقي َم ْن َش ِق َي
ُ
ْ
َ
َ َ
َُ ُ ْ
َ َُ
َ
ظ بِغَ ِْريهِ ،أََال إِ نن قِتَ َال الْ ُم ْؤِم ِن ُك ْفر َو ِسبَابُهُ فُ ُسوقَ ،وَال ََِيل لِ ُم ْسلِم
يد َم ْن ُو ِع َ
ِيف بَطْ ِن أ ُِّم ِهَ ،وال نسعِ ُ
ِ
ِ
صلُ ُح ِاب ْجلِ ِّد َوَال ِاب ْهلَْزِلَ ،وَال
ب َال يَ ْ
أَ ْن يَ ْه ُجَر أ َ
ب ،فَِإ نن الْ َكذ َ
َخاهُ فَ ْو َق ثََالث ،أََال َوإِ ناي ُك ْم َوالْ َكذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
صبِينهُ مثُن َال ي ِفي لَهُ ،فَِإ نن الْ َك ِذ َ ِ ِ
نار،
يَع ُد النر ُج ُل َ
َ
ب يَ ْهدي إ َىل الْ ُف ُجوِرَ ،وإ نن الْ ُف ُج َور يَ ْهدي إ َىل الن َ
ال لِل ن ِ ِ
ِ
ال
الص ْد َق يَ ْه ِدي إِ َىل الِْ ِّربَ ،وإِ نن الِْ نرب يَ ْه ِدي إِ َىل ْ
ص َد َق َوبَنرَ ،ويُ َق ُ
اجلَن ِنةَ ،وإِننهُ يُ َق ُ
َوإِ نن ّ
صادقَ :
ِ
ْذب ح نىت يكْتب ِعْن َد نِ
ِ ِِ
ِ
اَّلل َك نذ ًااب"(.)30
ل ْل َكاذبَ :ك َذ َ
ب َوفَ َجَر ،أََال َوإ نن الْ َعْب َد يَك ُ َ ُ َ َ
مرفوعا  .رواه ابن ماجه يف مقدمة سننه  ،ابب اجتناب البدع واجلدل (ح ، )46 :قال :حدثنا حممد
( )30سنده ضعيف ً
بن عبيد بن ميمون املدين أبو عبيد قال :حدثنا أيب ،عن حممد بن جعفر بن أيب كثري ،عن موسى بن عقبة ،عن أيب
إسحاق ،عن أيب األحوص ،به.
وأبو عبيد املدين قال احلافظ يف التقريب (ص" :)495 :صدوق خيطئ" ،وأبوه -وهو :عبيد بن ميمون املدين املقرئ-
مستور كما يف التقريب (ص .)378 :وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة (" :)10 /1هذا إسناد ضعيف ،عبيد بن
ميمون أبو عبيد قال فيه أبو حامت :جمهول".
ورواه الشهاب القضاعي يف مسنده ( ،263 /2ح )1325 :عن طريق أيب القاسم ،محزة بن عبد هللا األطرابلسي ،أان
القاضي أبو بكر ،يوسف بن القاسم املياجني ،ان أبو جعفر ،حممد بن صاحل بن ذريح ،ان عثمان بن أيب شيبة ،ان
جرير بن عبد احلميد ،عن إدريس بن يزيد األودي ،به .واألطرابلسي صدوق حسن احلديث ،ذكره ابن عساكر يف
اتريخ دمشق (.)201 /15
واملشهور أن احلديث موقو على ابن مسعود ،وكثري من فقراته صحيحة وردت يف أحاديث أخرى مرفوعة ،قال ابن تيمية
فوعا أنه كان يقول(( :إَّنا مها اثنتان الكالم واهلدي
يف الفتاوى الكربى (" :)78 /6وعن ابن مسعود  موقوفًا ومر ً
فأحسن الكالم كالم هللا ،وأحسن اهلدي هدي حممد ،أال وإايكم وحمداثت األمور ،فإن شر األمور حمداثهتا ،وإن
كل حمدثة بدعة)) ويف لفظ(( :غري أنكم ستحدثون وَيدث لكم فكل حمدثة ضاللة وكل ضاللة يف النار)) .وهذا
مشهور ،عن ابن مسعود ،وكان خيطب به كل مخيس ،كما كان النيب  خيطب به يف اجلمع .وقد رواه ابن ماجه،
وابن أيب عاصم أبسانيد جيدة إىل حممد بن جعفر بن أيب كثري ،عن موسى بن عقبة ،عن أيب األحوص ،عن عبد هللا
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املطلب الثدل
النهي عن اهلجر مطل ًقد

ول هللاِ  قَ َالَ (( :ال تَ ْه ُج ُروا(َ ،)31وَال تَ َدابَُرواَ ،وَال
َ – 1 / 18ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة  أَ نن َر ُس َ
()32
ض ُك ْم َعلَى بَْي ِع بَ ْعضَ ،وُكونُوا ِعبَ َاد هللاِ إِ ْخ َو ًاان))(.)33
َحتَ نس ُسوا َ ،وَال يَبِ ْع بَ ْع ُ
ول:
اَّللِ  يَ ُق ُ
َ – 2 / 19ع ْن ِع ْمَرا َن بْ ِن أَِيب أَنَسَ ،ع ْن أَِيب ِخَراش السلَ ِم ِّي ،أَننهُ َِمس َع َر ُس َ
ول ن
((من هجر أَخاه سنَةً فَهو َكس ْف ِ
ك َد ِم ِه))(.)34
َ ْ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ
=

بن مسعود ((أن رسول هللا  قال :إايكم وحمداثت األمور ،فإن شر األمور حمداثهتا ،وإن كل حمدثة بدعة ،وإن كل
بدعة ضاللة)) .وهذا إسناد جيد لكن املشهور أنه موقو على ابن مسعود".
رواه الطرباين يف األوسط ( ،31 /8ح )7871 :من طريق حممود بن حممد الواسطي ،عن وهب بن بقية ،عن َخالِد -
وهو ابن عبد هللا الطحان -عن إمساعيل بن محاد بن أيب سليمان ،عن أيب إسحاق ،عن أيب عبيدة ،عن ابن مسعود
 موقوفًا.
ورواه البغوي يف شرح السنة (153 /13ح )3575 ،3478 :فقال :أخربان عبد الواحد بن أمحد املليحي ،ان أبو بكر
حممد بن أمحد بن عبدوس املزكي ،بنيسابور ،أان أبو أمحد محزة بن العباس البزاز ،ببغداد ،ان عباس بن حممد بن حامت،
ان عبيد هللا بن موسى ،ابإلسناد السابق.
وانظر ما مجعه ابن القيم من كالم ابن مسعود يف فصل مستقل يف الفوائد (ص.)149 -145 :
اجُروا) ومها
( )31قال النووي يف شرحه على مسلم (" :)120 -119/16كذا هو يف معظم النسخ ،ويف بعضها (تَ َه َ
مبعن ،واملراد النهي عن اهلجرة ومقاطعة الكالم .وقيل :جيوز أن يكون ال هتجروا أي تتكلموا ابهلجر بضم اهلاء وهو
ً
ضبط يف نسخة اسطنبول ،املطبعة العامرة سنة (1334ه) ،ويف نسخة حممد فؤاد
الكالم القبيح" .قلت :هكذا قد ُ
ابلتشديد من التفعل(َ :ال تَ َه نجُروا) .انظر :طبعة دار السالم لصحيح مسلم (ص )1123 :ذات اجمللد الواحد.
( )32أي :ال تبحثوا عن عيوب الناس وال تتبعوها .انظر :النهاية ( ،)384 /1وفتح الباري (.)482 /10
( )33رواه مسلم يف الرب والصلة ،ابب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها (ح.)2563 :
( )34صحيح ،رجاله رجال مسلم غري الصحايب أيب ِخراش السلَ ِم ِّي وهو :حدرد بن أيب حدرد .رواه أبو داود يف األدب،
ابب يف هجرة الرجل أخاه(ح ،)4915 :وابن وهب يف جامعه (ص ،368 :ح ،)259 :وابن سعد يف الطبقات(
 ،)232/7وأمحد ( ،455 /29ح ،)17935 :والبخاري يف األدب املفرد(ح ،)404 :وابن أيب عاصم يف اآلحاد
واملثاين (ح ،)2735 :والدواليب يف الكن (ح ،)164 :واخلرائطي يف مساوئ األخالق (ح ،)526 :والطرباين يف
الكبري ( ،308 -307 /22ح ،)781 ،780 :والعسكري يف تصحيفات احملدثني ( ،)528 /2وابن منده يف
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اَّللِ (( :لَ ْو أَ نن ر ُجلَ ْ ِ
ني َد َخ َال ِيف
اَّللِ بْ ِن َم ْسعُود قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ول ن
َ – 3 / 20ع ْن َعْب ِد ن
َ
ِْ ِ
َح ُد ُمهَا َخا ِر ًجا َع ِن ِْ
اإل ْس َالِم َح نىت يَ ْرِج َع)) يَ ْع ِين :الظن ِاملَ ِمْن ُه َما))(.)35
اإل ْس َالم فَ ْاهتَ َجَرا لَ َكا َن أ َ
()36
ول هللاِ
َ - 4 / 21ع ْن مالك بن أنس ،عن سهيل ،عن أبيه  ،عن أَِيب ُهَريْ َرَة  أَ نن َر ُس َ
اإلثْنَ ْ ِ
اجلَن ِنة يَ ْوَم ِْ
اخلَ ِم ِ
يس ،فَيُ ْغ َف ُر لِ ُك ِّل َعْبد َال يُ ْش ِرُك ِابهللِ َشْي ئًا،
نيَ ،ويَ ْوَم ْ
اب ْ
 قَ َال(( :تُ ْفتَ ُح أَبْ َو ُ
=

معرفة الصحابة (ص ،)840 ،407 ،406 :واحلاكم يف املستدرك ( ،)180 /4وأبو نعيم يف معرفة الصحابة
(ح ،)6758 ،2272 ،2271:والبيهقي يف الشعب (ح ،)6207 :واآلداب (ص ،93 :ح ،)230 :واملزي يف
هتذيب الكمال ( )488 /5يف ترمجة صحابيه أيب خراش) من طريق عبد هللا بن أمحد ،عن أبيه ،هبذا اإلسناد .وذكره
أيضا يف حتفة األشرا (ح ،)3296 :واحلافظ يف إحتا املهرة (ح ،)17464 :والسيوطي يف الفتح الكبري (/3
ً
 ،)234واهلندي يف كنز العمال (ح.)24788 :
وقال احلاكم" :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء (ص:
 ،)688والنووي يف رايض الصاحلني (ص ،)452 :وابن الوزير يف إيثار احلق (ص ،)385 :وصححه األلباين يف
الصحيحة (ح.)928 :
( )35إسناده صحيح ،رجاله ثقات .رواه البزار يف البحر الزخار ( ،176 /5ح ،)1773 :قال :حدثنا عبد الوارث بن
عبد الصمد قال :حدثين أيب قال :ان شعبة ،عن األعمش ،عن زيد بن وهب ،به.
مجيعا ،ومل خيرجاه وعبد الصمد بن عبد الوارث ابن
واحلاكم ( )71 /1وقال(( :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ً
مجيعا له غري حديث تفرد به ،عن أبيه وشعبة وغريمها)) ووافقه الذهيب.
سعيد ثقة مأمون ،وقد خرجا ً
ورواه أبو نعيم يف حلية األولياء ( ،)173 /4وقال" :غريب من حديث األعمش عن زيد ما كتبناه إال من حديث أيب
رجاء".
ورواه اخلرائطي يف مساوئ األخالق (ص ،245 :ح )519 :قال :حدثنا علي بن احلسني الرباد ،أنبأ حممد بن الطفيل،
ثنا شريك ،عن األعمش ،عن زيد بن وهب ،عن عبد هللا موقوفًا.
وسئل الدارقطين كما يف العلل الواردة يف األحاديث النبوية ( ،75 /5ح )721 :عن حديث زيد بن وهب ،عن عبد هللا،
عن النيب (( :إِذَا اهتَجر الْمسلِم ِ
ان )..فقال :يرويه األعمش وطلحة بن املصر  ،عن زيد بن وهب ،رفعه عبد
ْ ََ ُ ْ َ
الصمد ،عن شعبة ،عن األعمش ،وقفه غريه ،واملوقو أشبه".
وذكره الديلمي يف الفردوس مبأثور اخلطاب (ح ،)5095 :واملنذري يف الرتغيب والرتهيب (ح )4185 :وقال.." :رواته
مرفوعا ،ويف اجملمع موقوفًا ( )66 /8وقال .." :ورجاله
رواة الصحيح" .واهليثمي يف كشف األستار (ً )437 /2
رجال الصحيح" .واحلافظ يف إحتا املهرة (ح .)12602 :واهليتمي يف الزواجر ( )68 /2وقال :سنده صحيح.
واهلندي يف كنز العمال(ح .)24876 :وصححه األلباين يف الصحيحة (ح.)3294 :
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إِنال رجل َكانَت ب ي نَه وب ني أَ ِخ ِيه َشحنَاء ،فَي َق ُ ِ
صطَلِ َحا ،أَنْ ِظ ُروا َه َذيْ ِن َح نىت
ْ َْ ُ َ َ ْ َ
ال :أَنْظ ُروا َه َذيْ ِن َح نىت يَ ْ
ْ ُ ُ
َُ
يصطَلِحا ،أَنْ ِظروا ه َذي ِن ح نىت يصطَلِحا)) ،وزاد يف رواية عن عبد العزيز الد ِ
ي ((إِنال
ُ َ ْ َ َْ َ
َْ َ
نر َاوْرد ِّ
َ
الْمت ه ِ
اجَريْ ِن)) ِم ْن ِرَوايَِة ابْ ِن َعْب َدةَ ،وقَ َال قُتَ ْي بَةُ(( :إِنال الْ ُم ْهتَ ِجَريْ ِن))(.)37
َُ َ
ِ
ِِ
صا ِرَم ْ ِ
ني))(.)38
قال الرتمذيَ (( :وَم ْع َن قَ ْوله الْ ُم ْهتَجَريْ ِن :يَ ْع ِين :الْ ُمتَ َ
ال ِيف ُك ِل ي وِم َِ
مخيس ،واثْنَ ْ ِ
اَّللُ َ -عنز
ض ْاأل َْع َم ُ
ني ،فَيَ ْغ ِف ُر ن
ويف لفظ آخر عند مسلم(( :تُ ْعَر ُ
ّ َْ
َ
ِ
ك الْي وِم لِ ُك ِل ام ِرئ َال ي ْش ِرُك ِاب نَّللِ َشي ئًا ،إِنال امرأً َكانَت ب ي نَه وب ني أ ِ
َخ ِيه َش ْحنَاءُ،
ْ َْ ُ َ َ ْ َ
ْ
ّ ْ
ُ
َو َج نلِ -يف َذل َ َ ْ
َْ
ال:ارُكوا( )39ه َذي ِن ح نىت ي ِ
صطَلِ َحا)) ويف لفظَ (( :ح نىت
صطَل َحاْ ،ارُكوا َه َذيْ ِن َح نىت يَ ْ
َ ْ َ َْ
فَيُ َق ُ ْ
يَِفيئَا))(.)40
صالِحَ ،ع ْن أَبِ ِيه(َ ،)41ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،أَ نن
 - 5 / 22عن حممد بن رفاعةَ ،ع ْن ُس َهْي ِل بْ ِن أَِيب َ
ِ
ول نِ
ني و ْ ِ
ني و ْ ِ
صُ ِ ِ
صُ ِ ِ
يس؟
يلَ :اي َر ُس َ
اَّلل إِن َ
النِ ن
نك تَ ُ
نيب َ (( كا َن يَ ُ
وم االثْنَ ْ َ
وم االثْنَ ْ َ
يس ،فَق َ
اخلَم َ
اخلَم َ
اَّلل فِي ِهما لِ ُك ِل مسلِم ،إِنال مت ه ِ
ِ
اخلَ ِ
فَ َق َال(( :إِ نن يَ ْوَم ِاالثْنَ ْ ِ
ولَ :د ْع ُه َما
م
و
ني
ْ
اجَريْ ِن ،يَ ُق ُ
َُ َ
يس يَ ْغف ُر نُ َ ّ ُ ْ
َ
َ
صطَلِ َحا))(.)42
َح نىت يَ ْ
=

( )36هو ذكوان أبو صاحل السمان.
( )37رواه مسلم يف الرب والصلة واألدب ،ابب النهي عن الشحناء والتهاجر (ح.)2565 :
( )38جامع الرتمذي (ص )466 :بعد حديث رقم.)1942( :
ِ
ِ
أخرين.
أخروا ،يقال :ركاه يركوه إذا أخره ،ويقال للغرمي :اركين إىل كذا أيّ :
( )39أيّ :
ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ،)261 /2لسان العرب ( )334 /14كالمها يف (ركا).
( )40رواه مسلم يف الرب والصلة واألدب ،ابب النهي عن الشحناء والتهاجر (ح.)2565 :
( )41هو ذكوان أبو صاحل السمان.
( )42صحيح لغريه .رواه أمحد ( ،98 /14ح .)8361 :وابن ماجه يف الصيام ،ابب صيام يوم االثنني واخلميس (ح:
 ،)1740من طريق العباس بن عبد العظيم العنربي ،به.
ورواه املزي يف ترمجة حممد بن رفاعة من هتذيب الكمال ( )202 -201 /25من طريق عبد هللا بن أمحد بن حنبل ،عن
أبيه ،إبسناد أمحد.
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ني وَال َِ
ِ ِ ِ
صا ِر ِّ ِ ِ
مخيس
وب ْاألَنْ َ
َ - 6 / 23و َع ْن أَِيب أَي َ
نيب  قَ َالَ (( :ما م ْن يَ ْوم اثْنَ ْ َ
يَ ،عن الن ِّ
ال ،إِنال الْمت ه ِ
اجَريْ ِن))(.)43
إِنال تُ ْرفَ ُع فِي ِه َما ْاأل َْع َم ُ
َُ َ

=

قال البوصريي يف مصباح الزجاجة (" :)77 /2هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" .وصححه ابن امللقن يف حتفة احملتاج (/2
 ،)106وأمحد شاكر يف حاشيته على املسند ( ،)289 /8واأللباين يف صحيح سنن ابن ماجه (ح،)1415:
واألرنؤوط وزمالؤه يف تعليقهم على املسند (.)98 /14
ورجاله رجال الشيخني إال حممد بن رفاعة مل يوثقه إال ابن حبان (الثقات ،)423 /7 ،وتفرد ابلرواية عنه أبو عاصم
النبيل ،قال احلافظ يف التقريب (ص" :)478 :مقبول" .إال أنه متابَع ،فقد اتبعه عبد العزيز بن حممد الدراوردي،
أيضا عند الرتمذي يف الرب والصلة ،ابب ما جاء يف املتهاجرين (ح:
كما عند مسلم ،انظر حاشية (رقمها ،)40 :و ً
 ،)2023وقال" :حديث حسن صحيح" ،وابن حبان يف صحيحه (اإلحسان ،479 /12 ،ح .)5663 :وقد
أخرج اجلماعة للدراوردي ،وقال عنه احلافظ يف التقريب (ص :)358 :صدوق كان َيدث من كتب غريه فيخطئ.
أيضا ابن جريج كما عند الطرباين يف األوسط ( ،121 /7ح.)7037 :
واتبعه ً
( )43سنده ضعيف .رواه الطرباين يف الكبري ( ،150 -149 /4ح .)3972 :وأبو حممد الفاكهي يف فوائده (ح:
 .)83وعنه ابن بشران يف فوائده (ح.)737 :
وفيه :عبد هللا بن عبد العزيز ،وهو :الليثي ،سبق ذكره يف "املطلب الثاين :النهي عن اهلجر بلفظ :فوق ثالث ليال"،
حديث (رقم ،)8 :وهو ضعيف ،واختلط أبخرة .انظر :علل احلديث البن أيب حامت ( ،)33 - 32 /6والتقريب
(ص.)312 :
وذكره اهليثمي يف اجملمع ( )67 /8وقال" :رواه الطرباين ،وفيه عبد هللا بن عبد العزيز الليثي وثقه ابن حبان وضعفه غريه".
وذكره اهلندي يف كنز العمال (ح .)24867 :والعجلوين يف كشف اخلفاء (ح.)2753 :
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املبح الثدين
يف يراسة األاحديث  ،وبيدن معىن اهلجر وأاحكدمه
وفيه ستة مطالب:
املطلب األول
عدي األاحديث الصحيحة والضعيفة ،ورواهتد
األحاديث الواردة يف النهي عن اهلجر :ثالثة وعشرون حديثًا ،على هذا التفصيل:

 - 1األحاديث الواردة بلفظ (ثالثة أايم) عددها ستة أحاديث.

 – 2األحاديث الواردة بلفظ (ثالث ليال) أحد عشر حديثًا.
 - 3األحاديث اليت فيها النهي املطلق عن اهلجر عددها ستة أحاديث.
وكل ذلك عن أحد عشر صحابيًّا حسب اجلدول التايل:
الصحايب

م

عدد أحاديثه

أرقام األحاديث
22 ،21 ،18 ،13،12 ،11 ،5

1

أبو هريرة

7

2

أبو أيوب

3

23 ،8 ،7

3

عائشة

2

3 ،2

4

أنس بن مالك

2

14 ،9

5

سعد بن أيب وقاص

2

15 ،4

6

عبد هللا بن مسعود

2

20 ،17

7

ابن عباس

1

6

8

ابن عمر

1

1

9

هشام بن عامر

1

10
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 10فضالة بن عبيد

1

16

 11أبو خراش السلمي

1

19

عدد األحاديث املقبولة يف اجلملة -بناءً على ما توصل إليه البحث :-مثانية عشر حديثًا،
وأرقامها،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1( :
.)22 ،21
واتفق الشيخان على ختريج حديثني منها ،)9 ،7( :وانفرد مسلم بتخريج أربعة منها،1( :
.)21 ،18 ،11
وحديث واحد (رقمه )15 :إسناده على شرط الشيخني .وحديثان (رقمهما)16 ،10 :
على شرط مسلم .وحديث واحد (رقمه )13 :سنده صحيح.
ومخسة أحاديث( :أرقامها- 3 :دون الزايدة-14 ،12 ،4 ،-دون الزايدة)22 -
أسانيدها صحيحة لغريها .وحديث واحد (رقمه )2 :حسن.
أما الزايداتن يف حديثني منها ،ومها :حديث رقم ،)3( :والزايدة فيه ابطلة ،وهي االستثناء:
((إالن أَ ْن يَ ُكو َن ِمم ْنن ال يُ ْؤَم ُن بَ َوائُِقهُ)) ،واحلديث بدون الزايدة صحيح لغريه .وحديث رقم:
اجلَن ِنة)) ،وإسناده حسن كما سبق .وأما
( ،)14والزايدة فيهَ (( :والن ِذي يَْب َدأُ ِابل نس َالِم يَ ْسبِ ُق إِ َىل ْ
األحاديث الضعيفة فهي مخسة )23 ،17 ،8 ،6 ،5( :واحلديث السابع عشر سنده ضعيف

فوعا ،واملشهور أنه موقو
مر ً
أحاديث أخرى مرفوعة.

على ابن مسعود  ،وكثري من فقراته صحيحة وردت يف
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املطلب الثدين
الاحد
تعرثف اهلجر لغةً واصط ً

(ه َجَر) ،وهو ضد الوصل ،يقال :هجرته َه ْجًرا من ابب (قَتَ َل) ،واالسم:
اهلَ ْج ُر لغةً مصدر َ

هجرا إذا تباعد
اهلجران .واهلجر :التباعد ،واإلعراض ،واالعتزال ،والرتك .يقال :هجر الرجل ً
وأنى ،ومنه جاءت تسمية املهاجرين ملهاجرهتم أهلهم وأرضهم ،وه َجر املريض يف كالمه َه ْجًرا:
ط َوَه َذى .وا ْهلُ ْج ُر ِ -ابلضم :-الفحش(.)44
َخلَ َ

ابلضم :الفحش يف املنطق"(.)45
قال
الكفوي" :اهلَجر ابلفتحّ :
ّ
الرتك والقطيعة .واهلُجر ّ

وقال ابن العريب -بعد أن ذكر سبعة من املعاين املتقاربة ل لهجر يف لسان العرب" :-ونظران

يف هذه املوارد فألفيناها تدور على حر واحد وهو البُعد عن الشيء ،فاهلجر قد بعد عن
الوصل الذي ينبغي من األلفة ومجيل الصحبة.)46("...
وقد أتى اهلجر يف القرآن الكرمي على أربعة أوجه كما ذكره الدامغاين يف كتابه " :إصالح
الوجوه والنظائر"(:)47
ِِ
ين بِِه َس ِامًرا تَ ْه ُج ُرو َن}
الوجه األول:
ّ
السب :ومنه قولهُ { :م ْستَكْرب َ
 والقرآ َن.

()48

حممدا
أي :تسبون ً

( )44انظر :مجهرة اللغة ( ،)468 /1وهتذيب اللغة ( ،)28 /6والصحاح ( ،)851 /2واملفردات (ص،)833 :
والنهاية يف غريب احلديث ( ،)245 /5ولسان العرب ( ،)31 /15واملصباح املنري ( ،)634 /2والقاموس احمليط
(ص ،)495 :واتج العروس ( ،)396 /14كلهم يف مادة( :هجر).
( )45الكليات (ص.)961 :
( )46أحكام القرآن البن العريب (.)534 /1
(( )47ص.)472 - 471 :
( )48سورة املؤمنون .] 67 [ :
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اصِ ْرب َعلَى َما يَ ُقولُو َن َو ْاه ُج ْرُه ْم َه ْجًرا
الوجه الثدين :االنفراد والعزلة ،ومنه قولهَ { :و ْ
َِ
مج ًيال}( )49أي :اعتزهلم.
الوجه الثدل  :هاجر ،أي :رجع إىل طاعة هللا ،وانتقل من بلد إىل بلد طلب سالمة أمر
الدين ،ومنه قوله{ :فَآمن لَه لُوط وقَ َال إِِين مه ِ
اجر إِ َىل َرِّيب}( )50أي :منتقل من حران إىل
ََ ُ
ّ َُ
َ
أرض فلسطني.
وه نن ِيف
الوجه الرابع :حتويل الوجه يف الفراش عن الزوجة ،ومنه قولهَ { :و ْاه ُج ُر ُ
الْمض ِ
اج ِع}( )51أيِّ :
حولوا وجوهكم عنهن يف الفراش.
َ َ
وأمد اهلجر يف االصطالح فقال الراغب" :اهلجر واهلجران :مفارقة اإلنسان غريه إما ابلبدن،

أو ابللسان ،أو ابلقلب"( .)52وهذا تعريف شامل ألنواع اهلجر ،ويدخل فيه اهلجر املشروع
أيضا.
ً

وعرفه احلافظ ابن حجر بقوله" :ترك الشخص مكاملة اآلخر إذا تالقيا ،وهي يف األصل:

الرتك فعالً كان أو قوالً"( .)53وهذا التعريف َيصر اهلجر يف ترك الكالم.
وميكن أن يقال يف تعريف اهلجر املمنوع" :متاركة املسلم للمسلم عند التالقي ابلفعل أو
القول دون سبب شرعي".

( )49سورة املزمل .] 10 [ :
( )50سورة العنكبوت .] 26 [ :
( )51سورة النساء .] 34 [ :
( )52املفردات للراغب (ص ،)833 :وذكره بعينه يف تفسريه ( ،)448 /1ونقل عنه املناوي يف التوقيف على مهمات
التعاريف (ص .)342 :وانظر :اتج العروس (.)398 /14
( )53فتح الباري (.)492 /10
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املطلب الثدل
احكم اهلجر
يتبني من األحاديث السابقة أن هجر املسلم العدل يف اعتقاده وأفعاله حمرم إال ملدة ثالثة
أايم بلياليها فقط( ،)54واملهاجرة فوق هذه املدة من الذنوب العظام والسيئات اجلسام( ،)55وما
مقيدا ابلثالث .وكذلك ما جاء من النهي
ورد من وعيد مطلق يف املهاجرة َيمل على ما ورد ً

املطلق عن اهلجر فهو حممول على ما يكون سببه الدنيا وحظوظ النفس( .)56قال أبو َد ُاوَد:
ِ ِ ِِ
ِ
س ِم ْن َه َذا بِ َش ْيء))( )57أي :ليس من أحاديث الوعيد ابهلجران.
((إذَا َكانَت ا ْهل ْجَرةُ نَّلل فَلَْي َ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :واهلجر ألجل حظ اإلنسان ال جيوز أكثر من ثالث كما
ِ ِ ِ
َخاهُ فَ ْو َق ثََالث؛
جاء يف الصحيحني عن النيب  أنه قالَ(( :ال ََيل ل ُم ْسل ِم أَ نن يَ ْه ُجَر أ َ
ِ ِ
صد َه َذا َو َخْي ُرُمهَا الن ِذي يَْب َدأُ ِابل نس َالِم))( ،)58فلم يرخص يف هذا اهلجر
صد َه َذا َويَ ُ
يَ ْلتَقيَان فَيَ ُ

أكثر من ثالث كما مل يرخص يف إحداد غري الزوجة أكثر من ثالث"(.)59

واحلكمة يف ذلك أن اهلجر ينايف األخوة الدينية اليت من متطلباهتا أن يكون املسلمون
كاجلسد الواحد ،يسود بينهم األنس واحملبة واأللفة اجلامعة اليت تنعطف القلوب عليها ،ويندفع
املكروه هبا؛ فوحدة املسلمني وترابطهم واجتماعهم وآتلفهم ضرورة دينية ،وواجب إمياينّ،
وخاصة يف عصران الذي تكالبت عليهم األمم ،ولكوهنم مستهدفني أكثر من غريهم؛ وحمسودين
( )54انظر :جمموع الفتاوى (.)207 /28
( )55انظر :التمهيد ( ،)262 /21والزواجر عن اقرتا الكبائر( .)71 -67 /2وشرح الزرقاين على املوطأ(،)420 /4
والذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريين (ص.)292 :
( )56طرح التثريب يف شرح التقريب للحافظ العراقي (.)120 /4
( )57سنن أيب داود ( )279 /4بعد حديث رقم( :ح.)4916 :
( )58تقدم خترجيه يف حديث رقم (.)13
( )59جمموع الفتاوى (.)207 /28
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ومقصودين ابألذية بسبب إسالمهم ،فإذا مل يكن املسلمون آلفني مألوفني ختطفتهم أيدي
حاسديهم ،وحتكمت فيهم أهواء أعاديهم(.)60
وال جيوز خرق هذا األصل إال ألسباب شرعية ومصاحل معتربة ،وملدة ثالثة أايم ولياليها فقط
لقلتها؛ مراعاة ملا فطر هللا العباد عليه من ضعف احليلة ،وضيق الصدر( ،)61وذلك عندما يقع
بينه وبني أخيه املسلم ما تنفر منه الطباع؛ من عتب أو َموجدة ،أو تقصري يف حقوق العشرة
والصحبة ،وما شابه ذلك( .)62ففي هذه األحوال يرتخص يف اهلجر للمدة املذكورة ،وما وراءها

()63
فضال عن
يبقى حتت احلظر؛ ملا فيه من انتهاك لألصل املقرر ،وأنه من الغل الذي ال َيل ً ،
أنه يسبب أذية املهجور ويضر به ويوحشه ،قال تعاىل{ :والن ِذين ي ْؤذُو َن الْم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
ات
َ َ ُ
ُ َ َ ُ
ّ
ِ
اان َوإِْمثًا ُمبِينًا}(.)64
احتَ َملُوا بُ ْهتَ ً
بِغَ ِْري َما ا ْكتَ َسبُوا فَ َقد ْ

قال أَبُو حامت البسيت" :ال َيل ملسلم أن يهجر أخاه املسلم فوق ثالثة أايم ،فمن فعل ذلك

ِ
نيب  ،..وغاية ما أبيح من اهلجران بني املسلمني ثالثة أايم"(.)65
كان مرتكبًا لنهي الن ِّ

أمجَع العلماءُ على أنه ال جيوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث إنال
وقال ابن عبد البَ ِّر" :و ْ
ِ
ضنرة يف دينه أو
أن يكون خيا من مكاملته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على ن ْفسه َم َ
ِ
ص له يف ُجمَانبته َوبُ ْع ِدهِ"(.)66
دنياه ،فإن كان ذلك فقد ُر ّخ َ

( )60انظر :أدب الدنيا والدين (ص.)146 :
( )61انظر :شرح صحيح البخاري البن بطال (.)270 /9
( )62انظر :معامل السنن ( ،)122 /4والنهاية يف غريب احلديث( ،)245 /5واأليب على مسلم( ،)16 /7وعون املعبود
( ،)174 /13واملوسوعة الفقهية الكويتية(.)166 /42
( )63انظر :شرح صحيح البخارى البن بطال (.)270 /9
( )64الزواجر عن اقرتا الكبائر (.)67 /2
( )65روضة العقالء ونزهة الفضالء (ص.)207 :
( )66التمهيد (.)127 /6
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وقد ذكر علماء حمققون أن اهلجر بغري موجب شرعي يعد من الكبائر ،ومنهم :ابن عبد
الرب ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن الوزير ،وابن حجر اهليتمي ،واحلجاوي ،والسفاريين ،وابن
عثيمني ،وغريهم( .)67وبعض صوره كبرية ابالتفاق كقطع الرحم ونشوز املرأة(.)68
ومما يؤيد أن اهلجر من الكبائر ما جاء عن ابن عباس يف تعريفها من أهنا" :كل ذنب ختمه
هللا بنار ،أو غضب ،أو لعنة ،أو عذاب"( .)69قال شيخ اإلسالم عن هذا التعريف إنه" :أمثل
األقوال يف هذه املسألة ،..وذكره أبو عبيد ،وأمحد بن حنبل ،وغريمها"(.)70
وهو معن قول القائل :الصغرية ما دون احلدني ِن ،أي :ليس فيها حد يف الدنيا ،وال وعيد
خاص يف اآلخرة؛ كالوعيد ابلنار والغضب واللعنة .وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على
عددا من الوجوه يف ترجيحه(.)71
غريه ،وقد ذكر ابن تيمية ً

قال ابن مفلح" :فأما هجر املسلم العدل يف اعتقاده وأفعاله فقال ابن عقيل :يكره ،وكالم

األصحاب خالفه ،وهلذا قال الشيخ تقي الدين -رمحه هللا :-اقتصاره يف اهلجرة على الكراهة
ليس جبيد ،بل من الكبائر على نص أمحد .الكبرية :ما فيه ح ّد يف الدنيا ،أو وعيد يف اآلخرة،
وقد صح قوله (( :فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار))"(.)72

( )67انظر :التمهيد( ،)262 /21وشرح الزرقاين على املوطأ ( ،)420 /4واملستدرك على جمموع فتاوى ابن تيمية(/3
 ،)212وإيثار احلق(ص ،)384 :واآلداب الشرعية( ،)242 /1والزواجر( ،)71 -67/2والذخائر لشرح منظومة
الكبائر(ص ،)197 -292:وجمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني( ،)16/3واملوسوعة الفقهية الكويتية(.)165 /42
( )68انظر :الكبائر للذهيب(ص ،)172 ،47 :والزواجر( ،)123 ،72 /2والكبائر حملمد بن عبد الوهاب(ص.)52:
( )69رواه عنه الطربي يف جامع البيان( .)41 /5وانظر يف حد الكبرية :احمللى ( ،)41/1وجمموع فتاوى ابن تيمية (/11
 ،)658–654وإعالم املوقعني( ،)64 /3وفتح الباري( .)411 -410 /10وتيسري الكرمي الرمحن(ص.)176 :
( )70جمموع فتاوى ابن تيمية (.)650 /11
( )71انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية (.)657 - 650 /11
( )72اآلداب الشرعية ( .)242 /1وانظر :جمموع فتاوى ابن تيمية( ،)650 /11وغذاء األلباب ( ،)271 /1وقد سبق
ختريج احلديث املذكور ،انظر حديث (رقم )13 :من هذا البحث.
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وقال ابن حجر اهليتمي" :الكبرية السادسة والسابعة والثامنة والسبعون بعد املائتني :التهاجر
أبن يهجر أخاه املسلم فوق ثالثة أايم لغري غرض شرعي .والتدابر وهو اإلعراض عن املسلم أبن
يلقاه فيعرض عنه بوجهه .والتشاحن وهو تغري القلوب املؤدي إىل أحد ذينك"(.)73
وقال شيخنا ابن عثيمني" :وهجر املسلم يف األصل حرام ،بل من كبائر الذنوب إذا زاد
على ثالثة أايم"(.)74
وإذا كان املهجور من ذوي القرَب فحينئذ يضا إىل اهلجر جرم آخر ،وهو قطع الرحم اليت
جيب وصلها ،ومن هنا كان هجر ذوي القرَب أشد حرمةً وأعظم خمالفةً ،وهو كبرية من كبائر
الذنوب ابالتفاق ،وقد أمجع العلماء على وجوب صلة الرحم وحرمة قطعها( ،)75ملا جاء يف
النصوص من اللعن والوعيد الشديد والتحذير األكيد يف حق قاطع الرحم ،وعن علي بن
ملعوان يف كتاب هللا يف
احلسني أنه قال لولده( :اي بين! ال تصحنب قاطع رحم فإين وجدته
ً
ثالثة مواضع)(.)76

نِ
اَّللِ ِم ْن بَ ْع ِد ِميثَاقِ ِه َويَ ْقطَعُو َن َما
ضو َن َع ْه َد ن
ين يَْن ُق ُ
يقصد -رمحه هللا -قوله -تعاىل{ :-الذ َ
اخل ِ
أَمر ن ِِ
وصل َويُ ْف ِس ُدو َن ِيف األ َْر ِ
اس ُرو َن}( .)77وقوله -سبحانه:-
ض أُولَئِ َ
ك ُه ُم َْ
ََ
اَّللُ به أَ ْن يُ َ َ
ض وتُ َق ِطّعوا أَرحام ُكم * أُولَئِ ن ِ
ِ
ِ
ين لَ َعنَ ُه ُم ن
َ
اَّللُ
{فَ َه ْل َع َسْي تُ ْم إ ْن تَ َولنْي تُ ْم أَ ْن تُ ْفس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ َ ُ ْ َ َ ْ
ك الذ َ
()78
جل شأنه{ :-والن ِ
اَّللِ ِم ْن بَ ْع ِد
ق
ن
ي
ين
ذ
له
و
وق
.
ص َارُه ْم}
ضو َن َع ْه َد ن
ْ
ُ
ن
َ َ َ ُ
َص نم ُه ْم َوأ َْع َمى أَبْ َ
فَأ َ
( )73الزواجر عن اقرتا الكبائر (.)71 - 67 /2
( )74جمموع فتاوى ورسائل ابن العثيمني (.)18 -16 /3
( )75الكبائر للذهيب (ص ،)146 :وانظر :شرح النووي على مسلم( ،)113 /16والزواجر ( ،)126 -123 /2وغذاء
األلباب ( ،)274 /1وفتاوى اللجنة الدائمة (.)340 /25
( )76صفة الصفوة ( ،)358 - 357 /1والكبائر للذهيب (ص ،)48 :والزواجر (.)126 /2
( )77سورة البقرة .] 27 [ :
( )78سورة حممد .] 23 – 22 [ :
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ِميثَاقِ ِه وي ْقطَعو َن ما أَمر ن ِِ
وصل َويُ ْف ِس ُدو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ض أُولَئِ َ
ك َهلُُم اللن ْعنَةُ َوَهلُْم ُسوءُ
َ َ ُ َ ََ
اَّللُ به أَ ْن يُ َ َ
الدنا ِر}( .)79واللعن يف آية سورة القتال صريح وواضح ،وأما يف آية الرعد اللعن فيها بطريق
العموم؛ ألن ما أمر هللا به أن يوصل يشمل األرحام وغريها ،وآية البقرة اللعن فيها بطريق
االستلزام إذ هو من لوازم اخلسران(.)80
وقال اجلالل البلقيين عن قطع الرحم" :وال ينبغي التوقف يف ذلك (أي :يف كون القطع من
الكبرية) مع النص يف القرآن على لعنة فاعله"(.)81

نيب  قَ َال:
وأما األحاديث يف الباب فكثرية جدًّا ،منها :ما رواه ُجبَ ْري بْن ُمطْعِمَ ،ع ِن النِ ِّ
اجلنةَ قَ ِ
اط ُع َرِحم))(.)82
((َال يَ ْد ُخ ُل َْ
غ ِمن خ ْل ِق ِه ،قَالَ ِ
َ ِ
ِ ِ
ت
نيب  قَ َال(( :إِ نن ن
اَّللَ َخلَ َق اخلَْل َقَ ،ح نىت إِ َذا فَ َر َ ْ َ
وع ْن أَيب ُهَريْ َرَةَ ،عن الن ِّ
ِ ِ
النرِحم :ه َذا م َقام العائِ ِذ بِ َ ِ
ِ
َصل من وصلَ ِ
كَ ،وأَقْطَ َع
ك م َن ال َقط َيعة ،قَ َال :نَ َع ْم ،أ ََما تَ ْر َ
ضْ َ
ني أَ ْن أ َ َ ْ َ َ
ُ َ َ ُ َ
ب ،قَ َال :فَهو لَ ِ
من قَطَع ِ
اَّللِ " :فَاقْ َرءُوا إِ ْن ِشْئ تُ ْم:
ك)) قَ َال َر ُس ُ
ول ن
ك؟ قَالَ ْ
ت :بَلَى َاي َر ِّ
َْ َ
َُ
{فَ َه ْل َع َسْي تُ ْم إِ ْن تَ َولنْي تُ ْم أَ ْن تُ ْف ِس ُدوا ِيف األ َْر ِ
ض َوتُ َق ِطّ ُعوا أ َْر َح َام ُك ْم}(.)84(")83
ِ
ِ
حام( ،)85وح ّد الرحم اليت ُتب
والنرح ُم هي :بَْي ُ
ت َمْنبِت الولد ووعاؤه يف البطنَ ،ومجعه :األ َْر ُ
صلتها :هو القراابت من جهة أصل اإلنسان ،كأبيه وج ّده وإن عال ،وفروعه كأبنائه وبناته وإن
( )79سورة الرعد .] 25 [ :
( )80انظر :الزواجر عن اقرتا الكبائر (.)126 /2
( )81املصدر السابق (.)126 /2
( )82رواه البخاري يف األدب ،ابب إمث القاطع (ح ،)5984 :ومسلم يف الرب والصلة ،ابب صلة الرحم وحترمي قطيعتها
(ح.)2556 :
( )83سورة حممد.] 22 [ :
ب { َوتُ َق ِطّ ُعوا أ َْر َح َام ُك ْم} [حممد( ]22 :ح ،)4830 :ومسلم يف الرب والصلة ،ابب
( )84رواه البخاري يف التفسريَ ،اب ُ
صلة الرحم وحترمي قطيعتها (ح.)2554 :
( )85انظر :العني ( ،)224 /3وهتذيب اللغة ( ،)165 /1( ،)34 /5وأساس البالغة (.)344 /1
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نزلوا .وما يتصل هبما من حواش كاإلخوة واألخوات ،واألعمام والعمات ،واألخوال واخلاالت،
وما يتصل هبم من أوالدهم برحم جامعة"(.)86

املطلب الرابع
احلكمة يف جواز اهلجر لثالثة أايم أو ثالث ليدل
عند النظر يف األحاديث اليت تنهى عن اهلجر نلحظ أن بعضها عرب بلفظ( :ثالثة أايم)،
أحياان اكتفى بلفظ( :ثالثة) أي :ثالثة أايم .والبعض اآلخر عرب بلفظ( :ثالث ليال) أو
و ً
اكتفى بلفظ( :ثالث) أي :ثالث ليال.

واحلكمة يف هذا -والعلم عند هللا :-أن املعتمد يف مدة اهلجر اليت رِّخص فيها هو :ثالثة
أايم بلياليها ،وحىت ال يتوهم متوهم أن املراد ابليوم :النهار فقط ،وأن املراد ابلليل من الغروب
أيضا،
إىل الطلوع ،ولذا حيث أطلقت الليايل أريد أبايمها ،وحيث أطلقت األايم أريد بلياليها ً
ويكون االعتبار مضي ثالثة أايم بلياليها ملفقة؛ إذا ابتدئت مثالً من الظهر يوم السبت كان

آخرها الظهر يوم الثالاثء ،وَيتمل أن يلغى الكسر ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة،
واألول أحوط(.)87

( )86انظر :شرح النووي على مسلم( ،)112 /16واملوسوعة الفقهية الكويتية( .)62 /8 ،53 /3هذا هو الصواب يف
حد الرحم خالفًا ملن قال":الرحم اليت ُتب صلتها هي كل ِ
رحم َْحمَرم" .وكذلك من قال":كل رحم ممن ينطلق عليه
حمرما كان أو غري حمرم" .قال القرطيب يف تفسريه ( )248 /16معقبًا على هذين
ذلك من ذوي األرحام يف املواريثً ،
القولني" :وهذا ليس بصحيح ،والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم ُتب صلته على كل حال".
( )87انظر :فتح الباري (.)492 /10
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وأما احلكمة يف حتديد هذه املدة جلواز اهلجر فقد قال العلماء -كما نقل عنهم النووي: -
"وإَّنا عفي عنها يف الثالث؛ ألن اآلدمي جمبول على الغضب وسوء اخللق ،وحنو ذلك ،فعفي
عن اهلجرة يف الثالثة ليذهب ذلك العارض"(.)88
وقال ابن رشد" :والثالث آخر حد اليسري يف أشياء كثرية من أحكام الشرع ،فاستخف يف
املهاجرة جلري العادة يف الطباع هبا عند وقوع ما يثريها .واألصل يف حتديدها يف اهلجرة وغريها
قول هللا -عز وجل{ :-فَ َق َال َمتَتنعُوا ِيف َدا ِرُك ْم ثَالثَةَ أَنايم}( ،)89وابهلل التوفيق"(.)90

وقال احلافظ" :قوله( :فوق ثالث) ظاهره إابحة ذلك يف الثالث ،وهو من الرفق؛ ألن

يقل يف الثالث"( .)91ويف
اآلدمي يف طبعه الغضب وسوء اخللق وحنو ذلك والغالب أنه يزول أو ّ

هذا دليل ساطع وحجة واضحة على عظمة اإلسالم ومساحة تشريعاته ،وأنه دين يراعي إىل

هذه الدرجة مشاعر اإلنسان وما ُجبل عليه.

( )88شرح النووي على مسلم ( .)117 /16وانظر :معامل السنن ( ،)122 /4وشرح صحيح البخاري البن بطال (/9
 ،)270واالستذكار ( ،)288 /8وفتح الباري (.)492 /10
( )89سورة هود .] 65 [ :
( )90املقدمات املمهدات البن رشد (.)446 /3
( )91فتح الباري (.)495 /10
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املطلب اخلدم
مب ثزول اهلجر؟

وظاهر قوله َ (( :و َخْي ُرُمهَا الن ِذي يَْب َدأُ ِابل نسالَِم))( ،)92وقوله ..(( :فَ ْليَ ْل َقهُ فَ ْليُ َسلِّ ْم َعلَْي ِه،
ِ
ِ
َج ِرَ ،وإِ ْن َملْ يَ ُرند َعلَْي ِه فَ َق ْد َابءَ ِابِْإل ِْمث))( ،)93وما شاهبه من
فَِإ ْن َرند َعلَْيه ال نس َال َم فَ َقد ا ْشتَ َرَكا ِيف ْاأل ْ
األحاديث يدل على أن اهلجر احملرم يزول ابلسالم ،وأن أحد املتهاجرين إذا ابتدأ صاحبه
ابلسالم ومل يرند عليه اآلخر فإن إمث اهلجر يسقط عنه ،ويبوء صاحبه ابإلمث ،وأما إذا رند عليه
مجيعا عن اهلجر.
السالم فقد عاد الصفاء بينهما ،وخرجا ً

وهذا قول مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعي ومالك ورواية عن أمحد ،وكلهم ذكروا أن

السالم يقطع اهلجرة ويرفع إمثها ويزيله( .)94قال احلافظ" :قال أكثر العلماء تزول اهلجرة مبجرد
السالم ورده"( .)95وينبغي أن يقيد ذلك أنه يف حال إذا قصد به اخلروج عن اهلجرة ،قال
النفراوي املالكي" :والسالم الواقع من مرتكب اهلجر احملرم خيرجه من إمث اهلجران إذا قصد
بسالمه اخلروج من اهلجران ،وأما لو مل يقصد ذلك فال خيرج به من اهلجران وهو نفاق ،وإذا
سلنم بقصد اخلروج من اهلجران فإن رند عليه اآلخر خرجا من اهلجران ،وإن مل يرد خرج املسلِّم

( )92رقمه التسلسلي يف البحث .)7( :
( )93رقمه التسلسلي يف البحث .)12( :
( )94انظر :الرسالة للقريواين(ص ،)153 :والكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب( ،)1138 /2وعمدة القاري (/18
 ،)179ومرقاة املفاتيح ( ،)3147 /8وشرح النووي على مسلم( ،)117 /16واملنتقى ( ،)215 /7والذخرية
للقرايف ( ،)313 /13واأليب على مسلم ( ،)16 /7وفتح الباري ( ،)496 /10وإرشاد الساري (،)54 /9
واآلداب الشرعية (.)244 /1
( )95فتح الباري البن حجر (.)496 /10

525

حمرما
فقط ،ويفهم من اشرتاطهم قصد اخلروج أنه لو سلنم عليه يعتقد أنه غري من هجره هجر ًاان ً
ال خيرج من اإلمث"(.)96

وفصل بعض العلماء يف ذلك أكثر ،حيث ذهب اإلمام أمحد يف رواية ،وابن القاسم من
أصحاب مالك إىل أن ترك الكالم إن كان يؤذيه مل تنقطع اهلجرة ابلسالم( .)97كأن تكون
بينهما قبل اهلجرة مودة ومل يعودا إليها ،ففي انقطاع اهلجرة حينئذ نظر؛ ألنه قد يسلِّم عليه وقد
ص ند عنه ،فإذا كان من عادهتما أهنما بعد السالم يكلمان أو يصافحان فلم يفعال ،فال تزول
اهلجرة .وكذلك روي عن مالك أنه قال ال تنقطع اهلجرة بدون العودة إىل املودة(.)98
ووجه هذا القول ظاهر وهو" :أنه إن كان ال يؤذيه فقد برئ من اهلجرة؛ ألنه قد أتى من
املواصلة مبا ال أذى فيه ،وإن كان يؤذيه فلم يربأ من املهاجرة؛ ألن األذى أشد من
املهاجرة"( .)99قال القاضي أبو يعلى" :ظاهر كالم أمحد أنه ال خيرج من اهلجرة مبجرد السالم
خارجا من اهلجرة
بل يعود إىل حاله مع املهجور قبل اهلجرة- ،..وقال :-وإَّنا مل جيعله أمحد ً
مبجرد السالم حىت يعود إىل عادته معه يف االجتماع واملؤانسة؛ ألن اهلجرة ال تزول إال بعوده
إىل عادته معه"(.)100

( )96الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين (.)295 - 294 /2
( )97انظر :شرح صحيح البخارى البن بطال ( ،)270 /9واملنتقى شرح املوطأ ( ،)215 /7وشرح النووي على مسلم
( ،)117 /16واأليب على مسلم ( ،)16 /7وفتح الباري ( ،)496 /10وعمدة القاري ( ،)179 /18وإرشاد
الساري (.)54 /9
( )98انظر :جامع العلوم واحلكم (.)270 /2
( )99املنتقى شرح املوطأ أليب الوليد الباجي (.)215 /7
( )100اآلداب الشرعية واملنح املرعية ( ،)254 /1وغذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب (.)274 /1
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وفرق بعضهم بني األقارب واألجانب ،فقال يف األجانب :تزول اهلجرة بينهم مبجرد السالم،
خبال

()101
أيضا ظاهر وهو أن
األقارب ،وإَّنا قال هذا لوجوب صلة الرحم  .ووجه هذا القول ً

املسلم يف الغالب يكتفي ابلسالم مع املسلم األجنيب عنه ،خبال ذوي قرابته من املسلمني.

املطلب السديس
تفسري الوعيد الواري يف األاحديث
شديدا
وعيدا ً
نالحظ أن األحاديث الواردة يف النهي عن هجر املسلم للمسلم تضمنت ً
فمات َد َخ َل
فم ْن َه َجَر َ
فوق ثالث َ
ملرتكب هذا اإلمث ،منها الوعيد بدخول النار كقوله َ (( :
()102
ِ
اجلَن ِنة
ى
ل
ع
اات
م
ن
إ
ف
((
:

له
و
كق
اجلنة
دخول
عدم
أو
،
النّ َار))
صَر ِام ِه َما َملْ َْجيتَ ِم َعا ِيف ْ
َ
ْ
َ
َ
َ َ ُ
أَبَ ًدا))( ،)103أو اخلروج من اإلسالم بسبب اهلجر كقوله (( :لَ ْو أَ نن ر ُجلَ ْ ِ
ني َد َخ َال ِيف ِْ
اإل ْس َالِم
َ
َح ُد ُمهَا َخا ِر ًجا َع ِن ِْ
اإل ْس َالِم َح نىت يَ ْرِج َع)) ،يَ ْع ِين :الظن ِاملَ ِمْن ُه َما"(.)104
فَ ْاهتَ َجَرا لَ َكا َن أ َ
وهذه األحاديث وما شاهبها ُحتمل على مذهب أهل السنة واجلماعة يف الوعيد الوارد يف
حق مرتكب الكبرية ،وخالصة مذهبهم أن مرتكب الكبرية مؤمن عاص ليس بكافر يف الدنيا،
وال خملند يف النار ما دام يف قلبه مثقال ذرة من إميان ،وأمره إىل هللا إذا مات قبل التوبة ،إن شاء
عفا عنه بفضله ،وإن شاء عذبه بعدله مبقدار ذنبه ،خالفًا ملن كفنره كاخلوارج ،أو ف نسقه يف
الدنيا وخلنده يف النار كاملعتزلة ،أو من قال إنه مؤمن كامل اإلميان ،كما قال غالة املرجئة.
وهو مذهب وسط بني املذاهب ،وقائم على اجلمع بني نصوص الوعد والوعيد ،حيث نظر
ِ
معا فأدرجوه يف العمومني،
أهل السنة إىل الفاسق امللّي فوجدوه أنه قام فيه سبب الوعد والوعيد ً
( )101انظر :جامع العلوم واحلكم (.)270 /2
( )102رقمه التسلسلي يف البحث .)16( :
( )103رقمه التسلسلي يف البحث .)9( :
( )104رقمه التسلسلي يف البحث .)20( :
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فيكون يف الدنيا مؤمنًا إبميانه وفاس ًقا بكبريته ،فال يعطى االسم املطلق ،وال يسلب مطلق
()105
َخاهُ فَ ْو َق ثََالث
االسم ،ويف اآلخرة
ّ
مستحق للثواب والعقاب  .ويف قوله َ (( :م ْن َه َجَر أ َ
فَ ُه َو ِيف الننا ِر ،إِنال أَ ْن يَتَ َد َارَكهُ هللاُ بِ َكَرِم ِه))( ،)106إشارة وأتييد هلذا املذهب ،حيث يدل على أن
اجلَنةَ َوَملْ َْجيتَ ِم َعا ِيف
الوعيد ليس على إطالقه .قال أبو حامت البسيت" :قوله َ (( :ملْ يَ ْد ُخ ِل ْ
ِ ()107
جل وعال -عليهما ابلعفو عن إمث صرامهما
اجلَننة))
ْ
يريد به إن مل يتفضل الرب  -ن
ذلك"(.)108

ِ
صل
( )105انظر :التبصري يف معامل الدين(ص .)186 –180:وشرح أصول اعتقاد أهل السنة( .)182 /1والف َ
( .)79/273،4/3وجمموع فتاوى ابن تيمية ( .)287 ،263 /20 498/14 ،27/8 ،676 -670/7ومدارج
السالكني ( .)302/1وموانع إنفاذ الوعيد (ص.)20– 19:
( )106رقمه التسلسلي يف البحث .)14( :
( )107رقمه التسلسلي يف البحث .)9( :
( )108صحيح ابن حبان (اإلحسان.)481 /12 ،
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اخلدمتة
توصل البحث -بفضل من هللا -إىل عدد من النتائج ،وأبرزها:
 - 1بلغ جمموع األحاديث الواردة يف النهي عن هجر املسلم للمسلم ثالثة وعشرين حديثًا،

عن أحد عشر صحابيًّا رضي هللا عنهم ،مخسة منها ضعيفة ،والبقية -وعددها مثانية عشر
حديثًا -مقبولة ما بني صحيح وحسن.
 – 2وردت زايدة ((إالن أَ ْن يَ ُكو َن ِمم ْنن ال يُ ْؤَم ُن بَ َوائُِقهُ))( ،)109وهي زايدة ابطلة.
اجلَن ِنة))( ،)110وهو زايدة منكرة.
(والن ِذي يَْب َدأُ ِابل نس َالِم يَ ْسبِ ُق إِ َىل ْ
وكذلك قولهَ ( :

 – 3موارد "ه ج ر" يف لسان العرب سبعة ،منها :ضد الوصل ،جمانبة الشيء...إخل ،وكلها

تدور على حر واحد ،وهو :الْبُ ْع ُد عن الشيء ،فاهلجر قد بَعُ َد عن الوصل الذي ينبغي من

األلفة ومجيل الصحبة.

 – 4اهلجر املمنوع يف االصطالح" :متاركة املسلم للمسلم عند التالقي ابلفعل أو القول
دون سبب شرعي".
 - 5يرخص للهجرة للهوى وحظ النفس ملدة ثالثة أايم بلياليها فقط ،ولذا ما ورد من
مقيدا.
النهي عن اهلجر مطل ًقا فيحمل على ما ورد ً
 – 6إَّنا عفي عن اهلجرة يف الثالث رف ًقا ابإلنسان ومراعاة حلاله وما ُجبل عليه؛ ألن
اآلدمي جمبول على الغضب وسوء اخللق وحنو ذلك فعفي عن اهلجرة يف الثالثة ليذهب ذلك
العارض ،ويف هذا إظهار عظمة اإلسالم يف مراعاته ملشاعر اإلنسان.

( )109رقمه التسلسلي يف البحث .)3( :
( )110رقمه التسلسلي يف البحث .)14( :
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 – 7الراجح أن اهلجرة فوق ثالثة أايم للهوى وحظوظ النفس من الكبائر؛ ملا ورد من
الوعيد الشديد فيها ،وهو وعيد ال يكون إال يف حق مرتكب الكبرية ،وبعض صوره كبرية
ابالتفاق كقطع الرحم ،ونشوز املرأة.
 – 8الراجح أن اهلجرة تزول ابلسالم إن نوى عودة املودة ،وإن رد عليه املسلنم عليه هبذه
أيضا من اهلجرة ،وإن مل يرد فيبوء هو وحده إبمثها .ويتأكد يف حق األقارب
النية فيخرج هو ً
أكثر منه يف حق األجانب.
 – 9الوعيد يف األحاديث بدخول النار أو اخلروج من اإلسالم َيمل على مذهب أهل
السنة ،وأن صاحبه مؤمن يف الدنيا ،وفاسق بكبريته ،فال يعطى االسم املطلق ،وال يسلب مطلق
اَّللَ َال يَ ْغ ِف ُر
االسم ،وال خيلند يف النار ،وأمره إىل هللا إذا مات قبل التوبة ،كما قال تعاىل{ :إِ نن ن
ِ
ِ
ك لِ َم ْن يَ َشاءُ}(.)111
أَ ْن يُ ْشَرَك بِِه َويَ ْغف ُر َما ُدو َن ذَل َ

( )111سورة النساء .] 48 [ :
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فهرس املصدير واملراجع

()112

 .1اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،البن مفلح احلنبلي (املتوىف763 :ه ) ،عامل الكتب.
 .2األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري للجورقاين ،حتقيق :الفريوائي ،دار الصميعي ،الرايض.
 .3إحتا املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطرا العشرة ،البن حجر ،حتقيق  :مركز خدمة السنة والسرية،
إبشرا  :زهري الناصر ،وجممع امللك فهد لطباعة املصحف ،ط1415( ،1:ه ).
 .4األحاديث املختارة لضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدسي ،حتقيق :عبد امللك بن عبد هللا بن
دهيش ،دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط1420( ،3:ه ).
 .5أحكام القرآن ،حملمد بن عبد هللا أيب بكر بن العريب (ت543 :ه ) ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1424( ،3:ه ).
 .6أدب الدنيا والدين للماوردي (ت450 :ه ) ،دار مكتبة احلياة.
 .7األدب املفرد ،للبخاري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر ،بريوت ،ط1409( ،3:ه ).
 .8إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطالين،املطبعة الكربى األمريية،مصر،ط1323 ،7:ه .
 .9إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لأللباين .املكتب اإلسالمي.بريوت.ط1399 .1ه .
 .10االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار .البن عبد الرب .دار قتيبة .دار الوعي1414 ،ه .
 .11اإلصابة البن حجر .حتقيق :عادل أمحد وزميله ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415( ،1:ه ).
 .12إعالم املوقعني عن رب العاملني .البن قيم اجلوزية .حتقيق :محد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1411( ،1:ه ).
.13
.14

بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ،لعلي بن أيب بكر اهليثمي(ت 807 :ه ) ،حتقيق :حسني
الباكري ،مركز خدمة السنة والسرية النبوية (ابملدينة) ،ط1413( ،1:ه ).
اتج العروس من جواهر القاموس للنزبيدي ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية.

.15

اتريخ بغداد ،أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي (ت463 :ه ) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط1417 ،1:ه .
التبصري يف معامل الدين للطربي ،حتقيق :علي الشبل ،دار العاصمة ،ط1416 ،1:ه الرايض.
الرتغيب والرتهيب للمنذري ،حتقيق :مشس الدين ،دار الكتب العلمية،بريوت،ط1417 ،1:ه .

.18

تفسري القرآن العظيم البن كثري ،حتقيق:سامي سالمة ،دار طيبة ،ط1420 ،2:ه .

.16
.17

(ُ )112رتِّب هذا الفهرس حسب احلرو اهلجائية بعد عدم اعتبار أداة التعريف( :أل).
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.19
.20

تقريب التهذيب البن حجر العسقالين .دار املعرفة .بريوت .ط1395( .2ه ).
تلخيص كتاب املوضوعات البن اجلوزي ،أليب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب (ت748 :ه )،
حتقيق :أيب متيم ايسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،الرايض ،ط1419( ،1:ه ).

.21

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب ،حتقيق :مصطفى العلوي وزميله ،وزارة
عموم األوقا والشؤون اإلسالمية ،املغرب1387( ،ه ).
هتذيب التهذيب البن حجر ،مطبعة دائرة املعار النظامية ،اهلند ،ط1326( ،1:ه ).
هتذيب الكمال للمزي .حتقيق د .بشار عواد مؤسسة الرسالة .بريوت .ط1413( .1ه ).

.24
.25
.26

هتذيب اللغة لألزهري ،حتقيق :حممد عوض ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط2001 ،1:م.
التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناوي ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط1410( ،1:ه ).
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبد الرمحن السعدي (ت1376 :ه ) ،حتقيق :عبد

.27
.28
.29

الرمحن اللوَيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420( ،1:ه ).
الثقات .البن حبان .مؤسسة الكتب الثقافية .ط1399( .1ه ).
جامع البيان يف أتويل القرآن البن جرير الطربي ،حتقيق :أمحد شاكر ،الرسالة ،ط1420 ،1:ه .
جامع البيان يف أتويل القرآن للطربي حتقيق :عبد هللا الرتكي ،دار هجر ،ط1422 ،1:ه .

.22
.23

.30
.31

جامع الرتمذي للرتمذي .دار السالم .الرايض .ط1421( .2ه ).
جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ،حتقيق :األرنؤوط وزميله ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط1422 ،7:ه .

.32

اجلامع ملعمر بن أيب عمرو راشد األزدي (منشور كملحق مبصنف عبد الرزاق) ،حتقيق :حبيب
الرمحن األعظمي ،اجمللس العلمي بباكستان،وتوزيع املكتب اإلسالمي ببريوت ،ط1403 ،2:ه .
اجلرح والتعديل .أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي .دار الكتب العلمية .بريوت .ط.1
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين ،لعلي بن أمحد الصعيدي العدوي (ت:

.33
.34
.35

1189ه ) ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر ،بريوت1414( ،ه ).
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو خمتصر املزين .لعلي بن حممد املاوردي .حتقيق
علي معوض وزميله .دار الكتب العلمية .بريوت .ط1414( .1ه ).

.36
.37
.38
.39

حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم األصبهاين (ت430 :ه ) ،دار الفكر ،بريوت.
الرسالة ،أليب حممد القريواين املالكي (املتوىف386 :ه ) ،دار الفكر.
روضة العقالء ونزهة الفضالء البن حبان ،حتقيق :حممد حمي الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
رايض الصاحلني للنووي ،حتقيق:ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط1428 ،1:ه .
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.40
.41
.42

الزهد والرقائق البن املبارك ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
الزواجر عن اقرتا الكبائر البن حجر اهليتمي ،دار الفكر ،ط1407( ،1:ه ).
سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين ،دار املعار  ،الرايض ،ط1422 -1415( ،1:ه ).

.43
.44
.45
.46

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة مكتبة املعار  ،الرايض ،ط1412 ،1:ه .
السنة أليب بكر بن أيب عاصم ،حتقيق :األلباين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1400( ،1:ه ).
سنن أيب داود .أليب داود سليمان بن األشعث .دار السالم .الرايض .ط1421( .2ه ).
السنن الكربى للبيهقي.حتقيق:حممد عبد القادر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1424 ،3:ه .

.47
.48
.49

السنن الكربى للنسائي .حتقيق :البنداري وزميله ،دار الكتب العلمية .بريوت .ط1411 .1ه .
سنن ابن ماجه .أليب عبد هللا حممد بن ماجه .دار السالم .الرايض .ط1421( .2ه ).
سنن النسائي الصغرى للنسائي .دار السالم .الرايض .ط1421( .2ه ).

.50
.51
.52
.53

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماع لاللكائي،حتقيق:أمحد الغامدي،دار طيبة ،ط1423 ،8ه.
شرح رايض الصاحلني ،حملمد بن صاحل العثيمني ،دار الوطن للنشر ،الرايض1426(،ه ).
شرح الزرقاين على املوطأ .حتقيق :طه عبد الرءو ،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،ط1424 ،1:ه .
شرح السنة للبغوي ،حتقيق:شعيب األرنؤوط وزميله،املكتب اإلسالمي ،بريوت .ط1403 ،2:ه .

.54

شرح صحيح البخاري البن بطال،حتقيق:ايسر بن إبراهيم،مكتبة الرشد،ط 1423 ،2:ه ،
الرايض.
شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي (ت792 :ه ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،وعبد هللا

.55
.56
.57

الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1417( ،10:ه ).
شعب اإلميان للبيهقي .حتقيق :حممد زغلول .دار الكتب العلمية .بريوت .ط1410 .1ه .
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (ت393 :ه )،
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1407( ،4:ه ).

.58

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حملمد بن حبان التميمي البُسيت (ت354 :ه ) ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1414( ،2:ه ).
صحيح البخاري حملمد بن إمساعيل البخاري .دار السالم .الرايض .ط1421( .2ه ).

.60
.61
.62
.63

صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين ،مكتبة املعار  ،الرايض ،ط1421 ،1 :ه .
صحيح اجلامع الصغري وزايداته لأللباين (املتوىف1420 :ه ) ،املكتب اإلسالمي.
صحيح سنن ابن ماجه لأللباين .املكتب اإلسالمي .بريوت .ط1407 .1:ه .
صحيح سنن النسائي لأللباين .املكتب اإلسالمي .بريوت .ط1408( .1ه ).

.59
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.64
.65
.66
.67
.68

صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج .دار السالم .الرايض .ط1421 .2ه .
ضعيف سنن أيب داود لأللباين .املكتب اإلسالمي .بريوت .ط1412 .1ه .
العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،لعبد الرمحن بن علي اجلوزي (ت597 :ه ) ،حتقيق :إرشاد
احلق األثري ،إدارة العلوم األثرية ،فيصل آابد ،ابكستان ،ط1401( ،2:ه ).
العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،أليب احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين (ت385 :ه )،
حتقيق :عدد من احملققني ،دار طيبة ،الرايض .ودار ابن اجلوزي ،الدمام ،ط1427( ،1:ه ).
عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين .دار الكتب العلمية .بريوت .ط1421 .1ه .

.69

عون املعبود شرح سنن أيب داود .أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي .حتقيق عبد الرمحن
حممد عثمان .املكتبة السلفية .املدينة املنورة .ط1388( .2ه ).
غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب ،للسفاريين ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،ط1414( ،2:ه ).

.71
.72
.73

الفتاوى الكربى البن تيمية( ،ت728:ه ) ،دار الكتب العلمية ،ط1408( ،1:ه ).
فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر .حتقيق عبد العزيز بن ابز .دار املعرفة .بريوت.
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعرو حباشية اجلمل ،لسليمان بن عمر بن
منصور العجيلي األزهري ،املعرو ابجلمل (ت1204 :ه ) ،دار الفكر.

.74

الديلمي اهلمذاين (ت509 :ه )،
الفردوس مبأثور اخلطاب ،لشريويه بن شهردار ،أيب شجاع
ّ
حتقيق :السعيد بن بسيوين زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1406( ،1:ه ).
الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم ،حتقيق :حممد إبراهيم وزميله ،دار اجليل ،ط،1:

.70

.75
.76
.77
.78

(1402ه ) ،بريوت.
الفوائد البن قيم اجلوزية (ت751 :ه ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1393( ،2:ه ).
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،للنفراوي ،دار الفكر1415( .ه ).
القاموس احمليط للفريوزآابدي (ت817 :ه ) ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،

.79
.80

العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط1426( ،8:ه ).
إبشرا  :حممد نعيم
ُ
القدر ،أليب بكر ِ
الف ْر ِ
اييب ،حتقيق :عبد هللا بن محد املنصور ،أضواء السلف ،ط1418( ،1:ه ).
الكاشف للذهيب ،حتقق :عوامة وزميله ،دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ،جدة ،ط1413 ،1:ه .

.81
.82
.83

الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب ،حتقيق:املوريتاين ،مكتبة الرايض ،ط1400 ،2:ه .
الكامل البن عدي ،حتقيق :عبد املوجود وزميله ،الكتب العلمية ،بريوت ،ط1418 ،1:ه .
الكبائر للذهيب (ت748 :ه ) ،دار الندوة اجلديدة ،بريوت.
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.84
.85
.86
.87
.88
.89

الكبائر حملمد بن عبد الوهاب (مطبوع ضمن جمموع مؤلفاته) ،حتقيق :إمساعيل األنصاري ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود ،الرايض ،اململكة العربية السعودية.
كشف األستار عن زوائد البزار للهيثمي ،حتقيق :األعظمي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1:
(1399ه ).
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية للكفوي (ت1094 :ه ) ،حتقيق :عدانن
درويش ،حممد املصري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،لعلي بن حسام الدين الشهري ابملتقي اهلندي (املتوىف:
975ه ) ،حتقيق :بكري حياين ،صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،ط1401( ،5:ه ).
لسان العرب البن منظور اإلفريقى (ت711 :ه ) ،دار صادر ،بريوت ،ط1414( ،3:ه ).
لسان امليزان البن حجر العسقالين .مؤسسة األعلمي .بريوت .ط1406( .3ه ).

.90

جممع البحرين يف زوائد املعجمني ،للهيثمي ،حتقيق :عبد القدوس نذير ،مكتبة الرشد ،الرايض،
ط1413 ،1:ه .
جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،حتقيق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة،
1414ه .

.92

جمموع الفتاوى ،أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (ت728 :ه ) ،حتقيق :عبد
الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف ،املدينة النبوية1416( ،ه ).
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،مجع وترتيب :فهد بن انصر بن

.91

.93
.94
.95
.96

إبراهيم السليمان ،دار الوطن ،ودار الثراي ،الطبعة  :األخرية (1413ه ).
احمللى ابآلاثر .أليب حممد علي بن أمحد بن حزم .دار الفكر.
املخصص البن سيده ،حتقيق :خليل إبراهم ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1417( :ه ).
مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني البن قيم اجلوزية ،تقدمي :حممد املرعشلي ،دار

.97
.98

إحياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب ،ط1419( ،1:ه ) ،بريوت.
مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح لعلي القاري ،دار الفكر ،بريوت ،ط1422( ،1:ه ).
مساوئ األخالق ومذمومها للخرائطي ،حتقيق:الشليب ،مكتبة السوادي ،جدة،ط1413 ،1:ه .

 .99املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1411( ،1:ه ).
 .100املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مجع وترتيب :حممد بن عبد الرمحن بن
قاسم ،ط1418( ،1 :ه ).
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 .101املسند .ألمحد بن حنبل(ت241 :ه) ،حتقيق :أمحد شاكر .ط.2
 .102املسند ألمحد بن حنبل الشيباين ،حتقق :األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط1421،1:ه .
 .103مسند أيب يعلى ،حتقيق :حسني سليم ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط1404( ،1:ه ).
.104
.105
.106
.107

مسند أيب داود الطيالسي ،حتقيق :حممد عبد احملسن الرتكي ،دار هجر ،مصر ،ط1419 ،1:ه .
مسند البزار ،حتقيق:جمموعة من احملققني،مكتبة العلوم واحلكم،املدينة،ط2009 -1988( ،1:م.
مسند الشهاب ،حتقيق :محدي السلفي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1407( ،2:ه ).
مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه للبوصريي ،حتقيق :الكشناوي ،دار العربية ،بريوت ،ط،2:

1403ه .
 .108املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للفيومي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
 .109املصنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة .حتقيق األستاذ عبد اخلالق األفغاين.
.110
.111
.112
.113

املصنف لعبد الرزاق الصنعاين ،حتقيق :األعظمي ،اجمللس العلمي ،اهلند ،ط1403( ،2:ه ).
املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية البن حجر ،حتقيق :األعظمي .دار املعرفة .بريوت.
معامل السنن للخطايب (ت388 :ه ) ،املطبعة العلمية ،حلب ،ط1351( ،1:ه ).
معجم ابن األعرايب ،حتقيق :عبد احملسن احلسيين ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط1418 ،1:ه .

 .114املعجم األوسط للطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض وزميله ،دار احلرمني ،القاهرة1415( ،ه ).
 .115املعجم الكبري للطرباين ،حتقيق :محدي السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،ط ،2 :القاهرة.
 .116املعجم الوسيط جملمع اللغة العربية ابلقاهرة(إبراهيم مصطفى وأمحد الزايت وآخرين) ،دار الدعوة.
 .117ا ملغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار (مطبوع هبامش اإلحياء)
لعبد الرحيم بن احلسني العراقي (ت806 :ه ) ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،ط1426( ،1:ه ).
 .118املغين يف الضعفاء ،للذهيب (املتوىف748 :ه ) ،حتقيق :الدكتور نور الدين عرت.
 .119املفاريد عن رسول هللا  ،أليب يعلى املوصلي(ت307 :ه ) ،حتقيق:عبد هللا اجلديع ،مكتبة دار
األقصى ،الكويت ،ط1405( ،1:ه ).
 .120املفردات يف غريب القرآن للراغب ،حتقيق :صفوان الداودي ،دار القلم،بريوت ،ط1412 ،1:ه .
 .121املقدمات املمهدات البن رشد القرطيب ،دار الغرب اإلسالمي ،ط 1408 ،1:ه .
.122
.123
.124
.125

املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي للهيثمي ،حتقيق :كسروي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
املنتخب من مسند عبد بن محيد،حتقيق:السامرائي وزميله،مكتبة السنة،القاهرة ،ط1408 ،1:ه .
املنتقى شرح املوطأ ،أليب الوليد الباجي ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط1332( ،1:ه ).
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،ط1392 ،2:ه .
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 .126موانع إنفاذ الوعيد لعيسى بن عبد هللا السعدي ،دار ابن اجلوزي ،السعودية.
 .127موجبات اجلنة ،ملعمر بن عبد الواحد ،حتقيق :الدمياطي ،مكتبة عباد الرمحن ،ط1423 ،1:ه .
 .128املوسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة األوقا والشئون اإلسالمية ،الكويت ،ط.2:
.129
.130
.131
.132

ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب ،حتقيق :البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1382 ،1 :ه .
نظم املتناثر من احلديث املتواتر للكتاين،حتقيق:شر حجازي،دار الكتب السلفية ،مصر ،ط.2:
النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ،حتقيق :الزاوي والطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر العسقالين .دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.

 .133الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز ،للدامغاين ،حتقيق :عريب عبد احلميد ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
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