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 انكرٚــــى انقـــــرآٌ فـٙ انٓدـــــر

 "دراضـــــة يٕضٕػٛــــــة"

 
 

الباحث إعداد 
عمر بف عبد الحي بف حمداف آؿ شراب 

 
 إشراف فضيمة الدكتور

كليد بف محمد العامكدم  

 
قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

غزة - ـ القرآف مف كمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية لك كعسيرالتؼ
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إىل ين رتٍانً عهى انفضٍهح، ًسرعـا حة انعهـى ًانتعهـى 
. ًانـديَّ انعـشٌـشٌـن ىذه مثزج دعائكًا انذي ال ٌنقطع

. ًإخٌانيا انكزاو، ًًاندٌيا األعشاء، إىل سًجتً انغانٍح
ًاألعًاو ًانعًـاخ،  ، ًاألخٌاخ ًأسًاجيى، إىل اإلخـٌج ًسًجاتيى

. ًاألخـٌال ًاخلاالخ، ًاألجداد ًاجلداخ
. إىل أتناء عائهح شزاب انكزميح كمٍ تامسو 
. إىل كم غٌٍر عهى ىـذا اندٌن احلنٍـف

. أىدي مثزج ىذا انثحث ادلتٌاضــع
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 

 .(٧: إبراهيم) چ ..ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 
 

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل، كبعد، فأحمد اهلل 
تبارؾ كتعالى، كأثني عميو الخير كمو، الذم كفقني إلتماـ بحثي ىذا، كلكال تكفيقو جبل كعبل لما 
ٌنًو عمٌي أف ىيأ لي مف األساتذة،  ف ًمف مى خرج ىذا البحث إلى النكر، فيك أىؿ لمشكر كالثناء، كا 

َمْن َلْم َيْشُكِر " :-كاألىؿ، كاألحبة، مف آزرني في مشكار بحثي ىذا، كانطبلقان مف قكؿ النبي 
 .)1("اللَّن َس َلْم َيْشُكِر اللَّن َ 

 

  استاذم كالمشرؼ عمى رسالتي --فإف الكاجب يدفعني أف أخص بالذكر بعد اهلل 

 .وليد بن حممد العمودي/ فضيلة الدكتور 
 

فقد تجشـ معي عناء البحث، كلـ يدخر جيدان في مساعدتي كتقديـ العكف العممي كالمعنكم، فكاف 
نعـ األستاذ، فجزاه اهلل عني كؿ خير، كما كأتقدـ بالشكر كالعرفاف أًليستاذمَّ الكريميف عيٍضكىٍم 

: لجنة المناقشة
                          حفظو اهلل،،،،،،  صبحي رشيد حسف اليازجي    / فضيمة الدكتكر    - 
حفظو اهلل ،،،،،،   زياد ابراىيـ حسيف مقداد      /فضيمة الدكتكر     - 

 

ٌمة، فجزاىـ اهلل  عمى ما بذاله مف جيد في قراءة بحثي كتصكيبو كتنقيحو، ليخرج في أبيى حي
 .عني، كعف طمبة العمـ، كعف أمة اإلسبلـ خير الجزاء

/ زةػػػػالعزم مػػػػاف إلى جامعتػػػػػر كالعرؼػػػػػػػػػص الشؾػػػػدـ بخاؿػػػػػػػكال يفكتني في ىذا المقاـ إال أف أتؽ
كأعضاء الييئة التدريسية جميعان، كمكتبة  ،الجامعة اإلسبلمية، كأخص بالذكر كمية أصكؿ الديف

.  فجزاىـ اهلل عني خيران كثيران بخالص شكرم كتقديرم كاحترامي،الجامعة 

                                                
. (445/ص) ،(1955/ح)باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ   -(35)- كتاب البر كالصمة عف رسكؿ اهلل:  سنف الترمذم- 1

شكر وتقدير 
 



  د

 

 

/ ســــي خان يونـــــــد مفتــــــخ مساعـــــلة الشيــــــي فضيــــــأخكما كأرفع برقيات الشكر كالثناء إلى  
محمود رمضان / يوسف عبد الحي شراب، واألستاذ/ حمدان عبد الحي شراب، وأخي األستاذ

رشاد في إتماـ ىذه  أبو صوصينمحمد/ شبير، والشيخ ، عمى ما بذلكه مف جيد كنصح كا 
 .الرسالة

التي  جمعية دار الكتاب كالسنة/  كما ال يسعني إال أف أىدم خالص الشكر كاالمتناف إلى   
 .أمدتنا بكثير مف الكتب كالمراجع التي تتعمؽ بجكانب البحث

كما  ،    كجزل اهلل كؿ األصدقاء كاألحبة الذيف كقفكا بجانبي كدعكا لي كشجعكني خير الجزاء
. كأشكر كؿ مف أحسف إلٌي، كفاتني التنبيو إليو
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 دمةـــــــاملق
: توطئة: أأوًال 

      إف الحمد هلل نحمده، كنستعينو، كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا، كمف سيئات 
أعمالنا، مف ييده اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أفَّ ال إلو إال اهلل كحده ال 

. شريؾ لو، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو
                                                        چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ  :     قاؿ تعالى

. (102: آي ػّزاْ)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٹ چ  ٹ      

  .(1: إٌضبء)چ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٿٺ ٺ

   ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    *ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ٹ چ  ٹ     

﮼ ﮴﮳ ﮹   ﮺   ﮻  ﮸    ﮶   ﮷  . (70/71: األحزاة) چ    ﮵ 
 

: أما بعد
إفَّ فضؿ القرآف العظيـ كشرفو، كرفيع قدره، كعمك مكانتو أمره ال يخفى عمى أحدو مف     

المسمميف، فيك كتاب اهلل رب العالميف، ككبلـ خالؽ الخمؽ أجمعيف فيو نبأ ما قبمنا كخبر ما 
بعدنا، كحكـ ما بيننا، كىك حبؿ اهلل المتيف، كىك الذكر الحكيـ، كأشد الناس احتياجا إليو 

 . ذلؾ أنيـ ال يستطيعكف أف يكاجيكا قضايا عصرىـ كزمانيـ إال بالقرآف العظيـ؛المسممكف
كلذلؾ فإٌف اإلسبلـ جاء لمحفاظ عمى العبلقات االجتماعية، كتنشئتيا، كجعميا أساسان لبناء     

مجتمع كامؿ االستسبلـ ألكامر الرحمف، كانت األلفة، كالكحدة، كالترابط، كالمكدة مقصدان إسبلميان 
﮵ چ  ٹقاؿ  عظيمان حض عميو الرحمف، ﮴     چ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ 

 .(52: اٌّؤِْٕٛ)
 

َمَثُل اْلُمْؤِمِليَن ِفي تَ َوادِِّهْم، َأتَ َراُحِمِهْم، َأتَ َع ُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْلُ  ُعْضٌو  ":--كقاؿ     
 .)1("َتَداَعى َلُ  َس ِئُر اْلَجَسِد بِ لسَّنَهِر َأاْلُحمَّنى

الُمْؤِمَن ": --كحرص اإلسبلـ عمى ىذا الترابط ليبقى المجتمع متماسكان متكحدا فقاؿ     
َي ِا َيُشدُّد بَ ْعُضُ  بَ ْع ًال   .)2("الِْلُمْؤِمِن َ  ْل ُ ل ْ

                                                
. (1352/ص) ،(2586/ح)تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ  (17)  كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب : صحيح مسمـ- 1

 : صحيح مسمـ،  بنحكه (1053/ص)، (6026/ح) ان تعاكف المؤمنيف بعضيـ بعضباب  (36) كتاب اآلداب : صحيح البخارم- 2
  .(1352/ص) ،(2585/ح) المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ ـتراحباب  (17)كتاب البر كالصمة كاألدب 



ٔ  

 

 

ہ   ہ  ہ  چ:      كمنع اإلسبلـ كؿ ما يؤدم إلى تفكيؾ ىذا المجتمع فقاؿ تعالي

﮳  ﮴ ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے . (105: آي ػّزاْ )چ   ۓ  ﮲ 

   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ:كقاؿ أيضان سبحانو كتعالى     

 .(46: األٔفبي ) چ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ    ڀڀ

الَح ِلَقُة وَ َأُقوُل َتْحِلُق  ،فإاَّن فس د ذات ال ين،  ذات ال ينفس دإي  م أ: "--كقاؿ النبي      
ينَ   .  )1("الشَّنَعَر، َأَلِكْن َتْحِلُق الدِّ

: طبيعة الموضوع:  ااياً 
يتناكؿ حقيقة اليجر، كأنكاعو، كحكمو، كصكره المشركعة  (اليجر في القرآف)    مكضكع 
 . كالممنكعة

 

: أهمية الموضوع:  ال اً 
. حماية العبلقات االجتماعية، كزيادة الترابط، بتبييف الجائز مف اليجر كالممنكع- 1
أىمية اليجر في تقكيـ مسار األفراد المخالفيف عف منيج اإلسبلـ، كتحسيف عبلقتيـ - 2

. بالمجتمع كأفراده
. مف أىـ قضايا العقيدةىى ، ككالبراءارتباط اليجر بقضية الكالء  -3
. تحديد ضكابط اليجر فيما ىك مشركع، كاالبتعاد عف اليجر الممنكع- 4
. إبراز دكر اليجر في حماية األفراد الممتزميف بالشرع مف أمراض غيرىـ كمعاصييـ- 5
. لؼ، كالتراحـ كاالجتماعآنبذ البغضاء كالشحناء، كالفرقة، كالدعكة إلى الت- 6
  .بياف أنكاع اليجر، كأقسامو، كتبييف طرؽ التخمص مف األنكاع السيئة- 7
 .بياف الحاالت التي يجب فييا اليجر تحقيقان لممصمحة- 8

: أسباب اختيار الموضوع: رابعاً 
.  شرعان حاجة األمة لبياف حكـ اليجر- 1
. اإلسياـ في إحياء ركح األخكة اإليمانية-2
تذكير المسمميف بكاجبيـ تجاه إخكتيـ المضطيديف، كالكقكؼ معيـ في ىجر منتجات - 3

. األعداء
.  بياف كتكضيح متى يككف اليجر محمكدان نافعان، كمتى يككف محرمان ضاران - 4

                                                
 . بنحكه (565/ص)، (2508/ح)باب   -(56)-كالرقاؽ كالكرع عف رسكؿ اهلل  كتاب صفة القيامة : سنف الترمذم- 1



  ز

 

 

 القرآف العظيـ، كىجره،  ليستمسككا بو كيجتيدكا في  أحكاـتحذير المسمميف مف الغفمة عف- 5
. تعممو، كتعميمو، كتبلكتو، كحفظو، كتدبره، كالعمؿ بو

القرآنية مف كعظ، البعد عف األحكاـ األسر مف الفرقة كالطبلؽ بسبب مف بعض ما يحدث - 6
. كىجر، كتأديب

 .ىذا المكضكع لـ يدرس دراسة متخصصة تجمع متفرقو، كتمـ شتاتو- 7
: الدراسات السابقة: خامساً 

      بعد السؤاؿ، كاالطبلع، كالبحث، كالتنقيب في الكتب كسؤاؿ ذكم االختصاص، كمراسمة 
مركز الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعكدية، لـ أجد أحدان تناكؿ ىذا المكضكع بشكؿ خاص، 

 ىجر القرآف :رسالة جامعية بعنكاف: إال أنني كجدت مف تناكؿ جزءان مف ىذا المكضكع، كمف ذلؾ
ككجدت العظيـ، كىي أطركحة عممية ناؿ بيا محمكد أحمد الدكسرم درجة العالمية، الدكتكراه؛ 

اليجر أنكاعو كأحكامو دراسة تأصيمية في ضكء الكتاب كالسنة، كىك بحث تكميمي : رسالة بعنكاف
: لمباحث بميغ محمد غالب عمى السكيدم، بإشراؼ الدكتكر (الماجستير  )لنيؿ درجة المشيخة 

الزجر باليجر، ككتابان آخر لمشيخ بكر : عبد الحؽ القاضي، ككجدت كتابان لئلماـ السيكطي بعنكاف
 لذلؾ ؛فقطكترؾ العمؿ بو كىذه الدراسة كانت تتعمؽ بيجر القرآف ىجر المبتدع، : أبك زيد بعنكاف

 .أردت جمع ىذا المكضكع في سفر كاحد، يجمع شتاتو كمتفرقو مف بطكف الكتب
: ماهج البحث: سادساً 

: يمكف إبراز المنيج الذم اتبعتو أثناء كتابة البحث مف خبلؿ النقاط التالية  
 .عزكت اآليات القرآنية إلى سكرىا، مع ذكر أرقاـ اآليات -1
خرجت األحاديث الشريفة مف مظانيا، فما كاف منيا في الصحيحيف كفاني عناء البحث في  -2

ال بحثت عنو عند أصحاب السنف كالمسانيد، متتبعان في ذلؾ الصفحة، كالكتاب،  غيرىما، كا 
. كرقـ الباب، كرقـ الحديث لمداللة عميو إذا كجد

 .بينت معاني الكممات المبيمة، كذلؾ بالرجكع إلى المعاجـ المغكية -3
كثقت المراجع كالمصادر في الحكاشي مبتدئان باسـ الكتاب، ثـ المؤلؼ،  دكف ترجمة ليما،  -4

 .لتحاشي الحشك، كمكتفيان بالتكثيؽ الكامؿ ليما في فيرس البحث
 .ىـ في البحث مقتصران عمى مف ظننتو مغمكران منيـؤترجمت لؤلعبلـ التي كردت أسما -5

: خطة البحث
 .خطة مف مقدمة، كثبلثة فصكؿ، كخاتمةاؿ كتتككف ىذه     
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: المقدمة
الجيكد السابقة، كمنيج ك، كأسباب اختياره، تو     تشتمؿ عمى تكطئة، كطبيعة المكضكع، كأىمي

 . البحث
الفصل األول  

 حقيقة الهجر، وأاواعه
 

 :ني مبحثيشتمل عمىو
. حقيقة الهجر، ومعاايه: المبحث األول

: وفيه مطمبان         
. معنى اليجر لغة، كاصطبلحان :          المطمب األول

 .(التي تدؿ عميواأللفاظ )نظائر اليجر:  المطمب ال ااي        
 

 

. أاواع الهجر، وشروطه، ومراتبه: المبحث ال ااي
: وفيه  ال ة مطالب          

. أنكاع اليجر:  المطمب األول         
. شركط اليجر:          المطمب ال ااي
 .مراتب اليجر:          المطمب ال الث

 
 

 

الفصل ال ااي 
الهجر المشروع  

: مباحثخمسة  يشتمل عمىو
. هجر أهل البدع واألهواء: المبحث األول

:  وفيه مطمبان        
. معنى البدعة كاليكل:          المطمب األول
 . ىجر أىؿ البدع كاألىكاءحكـ:         المطمب ال ااي

 
 
 



  ط

 

 

. هجر المعاصي: المبحث ال ااي
: وفيه مطمبان         

 .تعريؼ المعاصي :          المطمب األول
   . ىجر المعاصي كأصحابياحكـ:         المطمب ال ااي

. هجر الزوجة: المبحث ال الث
: وفيه مطمبان          

. التكييؼ الفقيي ليجر الزكجة:           المطمب األول
 . ىجر الزكجةحكـ:           المطمب ال ااي

 
. هجر األوطان: المبحث الرابع

: وفيه مطمبان         
. معنى األكطاف:          المطمب األول
 . ىجر األكطافالغاية مف:          المطمب ال ااي

 
.  وضوابطه الهجر المشروعأسباب: المبحث الخامس

: مطمبينوفيه          
أسباب اليجر المشركع :          المطمب األول

. الحفاظ عمى الكميات الخمسة :أووً           
. البعد عف الفتنة:  ااياً           

 .ضكابط اليجر المشركع: ال ااي         المطمب 
 
  

الفصل ال الث 
 الهجر المماوع

 
:  أربعة مباحثيشتمل عمىو

. هجر القرآن الكريم، والساة: المبحث األول
: وفيه أربعة مطالب       

. معنى ىجر القرآف :        المطمب األول
. مراتب ىجر القرآف:        المطمب ال ااي
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. معنى ىجر السنة:        المطمب ال الث
 .مراتب ىجر السنة: المطمب الرابع       

 
.  بعضهم بعضاً :صور هجر المسممين: المبحث ال ااي

: وفيه خمسة مطالب        
. التدابر بيف المسمميف:         المطمب األول

. قطع األرحاـ: المطمب ال ااي        
. عقكؽ الكالديف: المطمب ال الث        

. ىجر الزكجة:         المطمب الرابع
 .أسباب تياجر المسمميف: المطمب الخامس        

 
.  هجر األوطان: المبحث ال الث

: وفيه مطمبان           
. أسباب ىجر الكطف:            المطمب األول

.  أسباب منع ىجر الكطف: المطمب ال ااي           
 

. الترهيب من الهجر المماوع: المبحث الرابع
: وفيه  ال ة مطالب          

. الدعكة إلى الكحدة:           المطمب األول
. أثر اليجر الممنكع:           المطمب ال ااي
   .ضكابط اليجر الممنكع:           المطمب ال الث

 
: الخاتمة

 .قكتشتمؿ عمى أىـ نتائج البحث كتكصيات
 

: الفهارس العامة
:  كتشتمؿ عمى  

. فيرس اآليات -
 .فيرس األحاديث -
 .فيرس األعبلـ -



  ك

 

 

 .فيرس المراجع -
 .فيرس المكضكعات -
 
 
 
: وأخيراً 

 ىذا البحث، كتقكيـ ة      أقدـ ىذا الجيد المتكاضع ألساتذتي األفاضؿ ليتكرمكا بمناقش
اعكجاجو؛ حتى يككف أقسط عند اهلل، كأقكـ لمشيادة، كأدنى لمسداد، كال أىدَّعي العصمة كالكماؿ، 

ف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف، إكأقر سمفان بعجزم كقصكرم، فإف أصبت فمف اهلل تعالى، ك
ؿ اهلل العمي العظيـ أف يسدد خطام، كأف يشرح صدرم، كأف يعينني عمى ىذه الرحمة أكأس

كاهلل كلي ، ف ينفع برسالتي ىذه طمبة العمـ، كأف يرزقني اإلخبلص في القكؿ كالعمؿأالطكيمة، ك
 .التكفيؽ

 
، وعلى آلو وصحبو --وفقنا اهلل وإياكم ملا حيبو ويرضاه، وصلى اهلل على سيدنا حممد 

. وسلم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ل
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الفصل األول 
 حقيقة الهجر، وأاواع

 :ني مبحثيشتمل عمىو             
 .حقيقة الهجر: المبحث األول

: وفيه مطمبان             
. معنى اليجر لغة، كاصطبلحان : المطمـب األول             
. نظائر اليجر: المطمب ال ااي             

 أاواع الهجر، وشروطه، ومراتبه:  المبحث ال ااي       
 : وفيه  ال ة مطالب       

. أنكاع اليجر:             المطمب األول
. شركط اليجر:             المطمب ال ااي
. مراتب اليجر:             المطمب ال الث
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َٔظائرِ فٙ انقرآٌ انكرٚى حقٛقة انٓدر، : انًثحث األٔل

          

 :ٔفّٛ يطهثاٌ            
 

 .ِؼٕٝ اٌٙجز ٌلخة ٚااصطحبًا : انًطهة األٔل           

 

. ٔظبئز اٌٙجز: انًطهة انثاَٙ           
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: ، واظائره في القرآن الكريمحقيقة الهجر :المبحث األول

    لقد جاء اإلسبلـ بالشريعة السمحاء عمى أكمؿ خصاليا، كجميؿ صفاتيا، كمف قكاعدىا 
األساسية اإلخكة كالمحبة كالتعاكف، كترؾ الفرقة كالبعد كاليجراف، كدعت إلى اإلحساف، كالتالؼ، 
نما فيو  كالتكاد، كاستخداـ األسمكب األمثؿ في اليجر، كىك اليجر الجميؿ الذم ال أذل فيو، كا 

. التأديب كالزجر كالكعظ كاالرتداع

. (اليجر في القرآف الكريـ  )    كانطبلقان مف ىذه المبادئ السامية كاف اختيار مكضكع 

كقد شرع الشارع الحكيـ أمران يطالب بو اإلنساف أف يفعمو تجاه فاعؿ المنكر عند اإلصرار     
كنظائره في  تدكر حكؿ حقيقة اليجر البحث ىنا، كعميو فإف رحى  )1(عميو، كىك بغضو كىجره

 :، كذلؾ في المطمبيف اآلتييفالقرآف الكريـ
:  الهجر للة واصطالحاً  مفهوم:المطمب األول

: الهجر للة: أووً 
الياء، كالجيـ، : قال ابن فارس، (ىجر) ضد الكصؿ، كىك مصدر مشتؽ مف الفعؿ الهجر   

: والتهاجر، )2(كالراء أصبلف، يدؿ أحدىما عمى قطيعة كقطع، كاآلخر عمى شٌد شيء كربطو
كىجر الشيء ييجره ، صرمو كقطعو: يعني التقاطع، ىجره ييجره ىجران كىجرانان بالكسر؛ أم

،  أم اعتزؿ عنيا كلـ يطمقيا:ىجر زكجو:  أم تركو، كأغفمو، كأعرض عنو، يقاؿن:ىجرا
 كا أم ترؾ؛كىاجر القكـ مف دار إلى دار،  )3(مصارمة الغير، كمتاركتو: كالمياجرة في األصؿ

 .....چ :، قاؿ تعالى)4( لمثانية، كما فعؿ المياجركف حيف ىاجركا مف مكة إلى المدينةلاألكؿ

 أم ترككا دار (ُٓٗ: آؿ عمراف) چ  ....ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 .)5(الشرؾ، كأتكا إلى دار اإليماف

: ويأتي الهجر بمعاٍن ماها
ر الشيء: الترك، والصد، واإلعراض:      أووً  أم تىرىكىوي كىيًجر أم تيًرؾ: ىىجى

أم : ، كىاجر )6(

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   چ: ترؾ كطنو، قاؿ تعالى

    ی  جئیۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

                                                
  .(1/530)عبد العزيز المسعكد :  األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كأثرىما في حفظ األمة- 1

 .، مادة ىجر(6/34)ابف فارس:  معجـ مقاييس المغة - 2
  .(495: )الفيركز آبادم: ، مادة ىجر، القامكس المحيط(32-15/31)ابف منظكر : لساف العرب:  انظر- 3

  .(6/34)ابف فارس:  معجـ مقاييس المغة- 4

  .(1/451)ابف كثير : تفسير القرآف العظيـ:  انظر- 5

مادة ىجر  (495 )الفيركز ابادم :القامكس المحيط - 6
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أم تركو كخرج منو :  كىاجر مف مكاف كذا(ٗ: الحشر) چ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب
  )1(إلى غيره

   كترؾ أصحاب المعاصي كالبدع، كترؾ مخالطتيـ كمجالستيـ ردعان ليـ، حتى ال ينفذكا إلى 
.  )2(الناس بنشر أباطيميـ كزيفيـ

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   چ :     قاؿ تعالى

. (140: النساء)چ....  ی  ی  ییۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
كفي ىذه اآلية دليؿ عمى كجكب اجتناب أصحاب المعاصي، كعدـ القعكد معيـ، إذا ظير )     

ٍف لـ يجتنبيـ فقد رضي فعميـ، كلذلؾ فكؿ مف جمس في مجمس معصية، كلـ  منيـ منكر؛ ألف مى
ينكر عمييـ يككف معيـ في الكزر سكاء، كينبغي أف ينكر عمييـ إذا تكممكا بالمعصية، كعممكا 

، فأقؿ )3(بيا، فإف لـ يقدر عمى النكير فينبغي أف يقكـ عنيـ حتى ال يككف مف أىؿ ىذه اآلية
األحكاؿ أف يترؾ مجالستيـ، كذلؾ يسير غير عسير، كال يقتصر عدـ الجمكس عمى الذيف 

 .) 4((يستيزؤكف بالقرآف، كيكفركف بو
 َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوَق َثاَلِث لََي لٍل ، يَ ْلَتِقَي ِا فَ يُ ْعِرُض َهَذا َأيُ ْعِرُض َهَذا ، رَُ لٍل وَ َيِحلُّد لِ - :" -     كمنو قكلو

ُرُهَم  الَّنِذ  يَ ْ َدأُ بِ لسَّناَل ِ  .   كاالعراض بمعنى الصد ) 5( "َأَخي ْ
وَ تَ َ  َغُضوا، -:"-،كمنو قكؿ النبي )6(أم تعادكا كتقاطعكا: يقاؿ تدابر القكـ: التدابر:       ااياً 

. )7(" َأوَ َتَح َسُدأا، َأوَ َتَدابَ ُرأا، أَُ ووُوا ِعَ  َد اللَّنِ  ِإْخَواوًال ، َأوَ َيِحلُّد ِلُمْسِلمٍل َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوَق َثاَلَثِة َأيَّن  ٍل 
، ىا تدكر عمى حرؼ كاحد، كىك البعد عف الشيءاكنظرنا في ىذه المكارد فألفيف" :يقال ابن العرب

ما ال ك، ضد الكصؿ: مكارد ىجر في لساف العرب عمى ىذا النظاـ فكجدناىا سبعة نظرنا فيك
الشاب ك، انتصاؼ النيارك، ىذياف المريضك، كمنو اليجرة، مجانبة الشيءك، ينبغي مف القكؿ

 . )8(قالحبؿ الذم يهشد في حقك البعير، ثـ يشد في أحد رسغيك، الحسف
    كعمى ضكء ما تقدـ فإف مادة ىجر، كمشتقاتيا في لغة العرب تدكر حكؿ معافو عدة كما 

. سبؽ، كالعبلقة التي تجمع بيف ىذه المعاني، ىي البعد،كالترؾ، كاإلعراض

                                                
 .مادة ىجر (2/973) إبراىيـ بف أنيس كآخركف: المعجـ الكسيط:  انظر- 1

 .(159)السخيمي :  أسس منيج السمؼ في الدعكة إلى اهلل - 2
 .(3/362)القرطبي :   الجامع ألحكاـ القرآف- 3

 .(2/781)سيد قطب : في ظبلؿ القرآف:  انظر- 4

 (1060/ ص )(6077/ ح)باب اليجرة (62)كتاب االدب : صحيح البخارم - 5
  .(252)الرازم : مختار الصحاح:  انظر- 6

 (1059/ص)  .(6065/ح)باب ما ينيى عف التحاسد كالتدابر  (57)كتاب األدب :  صحيح البخارم- 7

  .(419-1/418)ابف العربي : أحكاـ القرآف:  انظر- 8
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  جب  يئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ چ :    قاؿ تعالى

. (68: األٔؼبَ) چحب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت   
 

: ويأتي بمعاى اواتقال من بمد إلى بمد ألجل الدين:      ال اً 
 . (26: اٌؼٕىجٛد) چگ   ک    ک    کک  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑڈ  ڌ  ڎ     ڎ چ  :   قاؿ تعالى

حيف رأل النار عميو - -أكؿ مف صدؽ إبراىيـ - -أم لكط  : (فآمف لو لكط)فقكلو )   
، أم أعمف أنو مياجر ديار قكمو؛ --عائد عمى إبراىيـ  (قاؿ)بردان كسبلمان، كالضمير في 

عمى لكط  (قاؿ)إف الضمير عائد في : كذلؾ ألف اهلل تعالى أمره بمفارقة ديار أىؿ الكفر، كقيؿ
 - - لبلنتياء المجازم؛ أم جعؿ ىجرتو مف المكاف الذم ال يعبد  (إلى ربي)، كفى قكلو

. )1((أىمو اهلل لطمب مكاف ليس فيو مشرككف باهلل كأنيا ىجرة إلى اهلل
.  )2((ىك أكؿ مف آمف بو مف قكمو كىاجر معو إلى ببلد الشاـ- -إف لكطان  ):وقيل

. )3((منتقؿ مف دار قكمي حراف إلى الشاـ فمسطيف)   كانتقؿ مف بمد إلى بمد؛ لسبلمة الديف، أم 
   ې  ى  ى  ائ  ائ  ېۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې چ:    قاؿ تعالى

 .(100: إٌضبء) ةچ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئېئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

كىذا بياف في الحث عمى اليجرة كالترغيب فييا، كبياف ما فييا مف المصالح، فىكىعىد أف مف ىاجر 
 .)5(  في األرض كسعة)4(في سبيمو، ابتغاء مرضاتو أنو يجد مراغمان 

ۇ  ۇ  ۆ  چ   : التي كعد اهلل عمييا الجنة، في قكلو تعالى:إحداهما:  هجرتان    والهجرة

 يأتيفكاف الرجؿ  (111: اٌتٛثخ)  چ... ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ
، فمما فتحت مياجرهكمالو، ال يرجع في شيء منو، كينقطع بنفسو إلى ق كيدع أىؿ- - النبي 

 .)6( كالمدينة، كانقطعت اليجرةاإلسبلـمكة صارت دار 

                                                
 .(7/302)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 1
  .(3/653)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 2

  .(20/142)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 3

 تيسير الكريـ ،كالمراغـ مشتمؿ عمى مصالح الديف، اسـ جامع لكؿ ما يحصؿ بو إغاظةه ألعداء اهلل، مف قكؿ أك فعؿ:  كالمراغمة- 4
  .(232-1/231)السعدم :  في تفسير كبلـ المنافالرحمف

، كشدَّة بعد ، مشتممة عمى مصالح الدنيا: ة كالسَّع- 5 كذلؾ أف كثيران مف الناس يظنكف أف في اليجرة شتاتان بعد األلفة، كذالن بعد العزّْ
  .(232-1/231)السعدم : الخ..الرَّخاء

 .مادة ىجر (15/32)ابف منظكر : لساف العرب 6-
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ٍف ىاجر ًمٍف : لهجرة ال اايةكا      مع المسمميف كلـ يفعؿ كما فعؿ أصحاب ا، كغزاألعرابمى
ذا األكلىاليجرة  ، ىجرة الحبشة، كىجرة ا يراد بيـفإنما الحديث ذكر اليجرتيف، أطمؽ، كا 

  . )2("َسَتُكوُا ِهْجَرٌة بَ ْعَد ِهْجَرةٍل، َفِ َي ُر َأْهِل اْاَْرِض َأْلَ ُمُهْم ُمَه َ َر ِإبْ َراِهيمَ " :، كمنو الحديث )1(المدينة
 .)3(الشاـ كأقاـ بيا  إلىللما خرج مف أرض العراؽ مض- - إبراىيـ ألف ؛يريد بو الشاـ

 إذا ران أىجر في منطقو ييجر إىجا" : يقاؿ، الفيحش في الكبلـ كاليذيافلكيأتي اليجر بمعف 
 .اليجر بالضـ: سـال، كذلؾ إذا أكثر الكبلـ فيما ال ينبغي، كا"أفحش

ذا ىذلخمطكىجر ييجر ىىٍجران بالفتح إذا   .)4( في كبلمو، كا 
؛ )5( أم استيزأت بو، كقمت فيو قكالن قبيحان : أىجرت بالرجؿ: يقاؿ، االستيزاءلكيأتي بمعف      
ر تيجيران ؛ كاليجير كالياجرة،)6(ابف المبَّاد: كقاؿ  أم ؛ أم نصؼ النيار في القيظ  خاصة، كىجَّ

 .)7(ف الناس يستكّْنكف في بيكتيـ كأنيـ قد تياجركاأل: كسميت ىاجرة ،صار في الياجرة
ف أل ؛ بذلؾلأم الميجكر المتركؾ، كمنو يبيس النبت الذم كسرتو الماشية، كتسـ: كاليجير

 .)8(الراعي ييجره
     

: ويأتي بمعاى هجر الزوجة في الفراش:     رابعاً 
   فإف تعمؽ اليجر بالمرأة مشركع في بعض األحياف، كذلؾ عند النشكز، أك مخافتو مصداقان 

 (ّْ: النساء)،چ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ : لقكلو تعالى

 .)9((حكلكا كجكىكـ عنيف في الفراش)أم 
قمت يا رسكؿ اهلل ما حؽ : قاؿ- -   كالمرأة ال تييجر إال في البيت لحديث معاكية القشيرم 

َأْا ُتْطِعَمَه  ِإَذا َطِعْمَت، َأَتْكُسَوَه  ِإَذا اْ َتَسْيَت، َأَو َتْضِرِب اْلَوْ َ ، َأَو تُ َق ِّْح،  :"زكجة أحدنا عميو؟ قاؿ
. )10(" َأَو تَ ْهُجْر ِإوَّن ِفي اْل َ ْيتِ 

                                                
  .(2/893) ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاالثر، المصدر السابؽ-  1
 .(376ص) ،(2482/ ح)، باب في سكنى الشاـ (3) كتاب الجياد، : سنف أبي داكد- 2
الفيركز : القامكس المحيط: ، انظر(2/893)ابف األثير : ، النياية في غريب الحديث كاألثر(15/32)ابف منظكر :  لساف العرب- 3

  .(495)آبادم 

 (495)الفيركز آبادم : ، مادة ىجر، القامكس المحيط(326)الفيكمي :  المصباح المنير- 4
 (15/33)ابف منظكر :  لساف العرب- 5
أبك محمد عبد المطيؼ بف يكسؼ بف عمى بف محمد بف عمى البغدادم الشافعي النحكم المغكم المنعكت :  الشيخ اإلماـ العبلمة- 6

الذىبي : سير أعبلـ النببلء : ، انظر(ىػػ629) ةكتكفي سف (575) ةبالمكفؽ، عالـ بالنحك كالمغة كعمـ الكبلـ، كالطب، كاألدب، كلد سف
(22/320). 
 (6/35)ابف فارس: ، مقاييس المغة(412)بف المباد ا:  المجرد لمغة الحديث،مادة ىجر (961)الكفكم :  الكميات- 7
 .(962-961)الكفكم:، مادة ىجر، الكميات(1014)إبراىيـ بف أنيس كآخركف :  المعجـ الكسيط- 8
  .(3/155)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 9

 .(325ص) ،(2142/ح)، باب في حؽ المرأة عمى زكجيا (42)كتاب النكاح :  سنف أبي داكد- 10
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   كبعد ىذا العرض لمعاني اليجر مف الناحية المغكية نجد أنيا تتقارب كتمتقي في معنى كاحد، 
 .(الترؾ كالبعد عف الشيء قكالن كاف أك فعبلن سكاء كاف ماديان أك معنكيان ): وهو

:  عمى أقوالعاختمف أهل التفسير في تأويل المراد بهجر الزوجة في المضج
.  بترؾ الجماع، في مضاجعتكـ إياىف:الهجر في المضجع- 
 .يطؤىا كال يكمميا- 
 .ىجر مضاجعتيا حتى ترجع إلى ما يريد- 
. ترؾ النكـ معيا في فراش كاحد- 
 . )1(يضاجعيا كييجر كبلميا، كيكلييا ظيره- 

.  جاءت بمعنى الترؾ كالبعد كاالمتناع" كاىجركىف"كعمى ىذا فإف لفظ 
:  ويأتي بمعاى اوافراد واوبتعاد والعزلة:      خامساً 

أم اعتزؿ فيو عف :  ، كيقاؿ ىجر في الصكـ)2( أم اعتزؿ عنيا كلـ يطمقيا:   يقال هجر زوجه
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  : ، قاؿ تعالى)3(النكاح

  .)4((أىاجر بديني عنكـ كعف معبكداتكـ)أم  (٤٨: مريم)چۇئ

﮲   ۓ  ھ  ے  ے  ۓھہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ چ :   قاؿ تعالى  

 .(46: مريم)چ﮳

، چۓۓ ھ  ے  ے چ :ألنو عقيب قكلو ) ؛)5((أم اىجرني سكيان سميمان مف عقكبتي)     
كاألكلى لو أف ، فسكؼ يرجمو بالقكؿ السيئ، كذلؾ كعيد منو لو إف لـ ينتو عف ذكر آليتو بالسكء

  .)6((ينتيي عف كبلمو، قبؿ أف تنالو عقكبتو
تعتزليـ، كتجانبيـ  ) أم(10: المزمؿ) چک  گ  گ.... چ :    كمنو قكلو تعالى

  )7((كتدارييـ
اعتزلني ما دمت حيان صحيحان، كال ) أم (46: مريـ)،چ﮲  ﮳.... چ  :    ككقكلو تعالى

 .)8((تكممني طكيبلن 
     

                                                
. (64-5/63)الطبرم : امع البياف عف تأكيؿ آم القرآفج - 1

 .مادة ىجر (2/972) إبراىيـ بف أنيس كآخركف:  المعجـ الكسيط- 2
. مادة ىجر (495)الفيركز آبادم :  القامكس المحيط- 3

 .(3/481)الشككاني :  فتح القدير- 4

 .(7/5505)الطبرم :  القرآفم جامع البياف عف تأكيؿ آ- 5

. (3/230)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 6

. (5/352)لممنصكرم :  المقتطؼ مف عيكف التفاسير- 7

  .(2/667)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير الكريـ المناف- 8
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:  يأتي بمعاى القطع: سادساً 
. )1(أم يتقاطعاف، كتياجر القكـ أم تقاطعكا،ام بمعنى التقاطع: ىما ييتجراف كيتيجراف:    يقاؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ

 أم إذا فارقتمكىـ كخالفتمكىـ بأديانكـ في عبادتيـ غير اهلل ،(١٦: الكهف) چ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
، فيؤالء فضمكا حياة الكيؼ عمى ما فيو مف شظؼ العيش عمى حياة )2(ففارقكىـ أيضان بأبدانكـ

القصكر، كعميو فإف ىجراف القكـ يككف كسيمة مف كسائؿ الدعكة كالتغيير، كالحفاظ عمى أنفسيـ 
. كدعاة
: الهجر اصطالحاً :  ااياً 

:  لقد عرف العمماء الهجر بعدة تعريفات ماها
.          )3(اليجر عقكبة زجرية متعددة الغايات كالمقاصد الشرعية المحمكدة- 1
عراض كؿ منيما عف صاحبو عند االجتماع- 2  .)4(ىك مفارقة كبلـ أخيو المؤمف مع تبلقييما كا 
 .)5(اليجر ىك ترؾ الشخص كمكالمة األخر إذا تبلقيا- 3
اليجر كاليجراف، مفارقة اإلنساف غيره أما بالبدف أك بالمساف أك بالقمب، كالمياجرة في - 4

. )6(األصؿ، مصارمة الغير كمتاركتو
ىك عبارة عف ترؾ السبلـ، كالكبلـ، كالمبلقاة، كنحك ذلؾ ألخيو سكاء كاف أخان حقيقيان - 5

 . )7(بالنسب أك حكميان باإلسبلـ كالنسب
. )8(اليجر ىك الترؾ، كالقطع، كعدـ االتصاؿ بالميجكر- 6
اليجر ىك عبارة عف إعبلف مف المسمـ عف سخطو كبغضو لممعصية كلفعميا كلفاعميا عمى - 7

  )9(قدر ىذه المعصية
اليجراف ىك االبتعاد عما ال يرتاح إليو اإلنساف كال يرضو لنفسو أك لذكيو مف سمكؾ غير - 8

. )10(سميـ، أك صحبو تؤدم إلى مفسده أك معاشرة مف ال خبلؽ ليـ مف الكفرة كالممحديف
 
 

                                                
 .، مادة ىجر(288)الرازم : ، مختار الصحاح(495)الفيركز آبادم : القامكس المحيط:  انظر- 1
. (3/160)ابف كثير : تفسير القرآف العظيـ - 2
  .(11)بكر عبد اهلل أبك زيد :  ىجر المبتدع- 3

  .(6/59)المباركفكرم :  األحكذم شرح جامع الترمذمة تحؼ- 4

  .(4/466)الحافظ ابف حجر العسقبلني :  إتحاؼ القارم باختصار فتح البارم- 5

  .(536)الراغب األصفياني :  المفردات في غريب القرآف- 6

  .(3/437)ركاية محمد بف حسف الشيباني مع التعميؽ الممجد عمي مكطأ محمد شرح العبلمة عبد الحي المكنكم :  مكطأ اإلماـ مالؾ- 7
  .(98)مطيع اهلل المييبي :  العقكبات التفكيضية كأىدافيا في ضكء الكتاب كالسنة- 8

  .(535)سيد عبد الغني :  حقيقة الكالء كالبراء في معتقد أىؿ السنة كالجماعة- 9

  .(93)محمكد بابمي :  اليجرة في اإلسبلـ- 10
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:  التعريف الشامل
ىك مقاطعة اإلنساف أك مفارقتو لغيره إما بالبدف أك المساف أك القمب، كذلؾ كمنيج تقكيمي  )   

. (إما لمزجر أك التربية، كفؽ الضكابط الشرعية
: )1(اظائر الهجر: المطمب ال ااي

     يتناكؿ الباحث في ىذا المطمب األلفاظ ذات الصمة باليجر، حيث إف ىناؾ ألفاظان مرتبطة 
: أشهرها  الث، وهي عمى الاحو اآلتيبمفيكـ اليجر، 

طرحو كخبله، أم  ان؛ ترؾ الشيء ترؾ: يقاؿ، حيثمصدر ترؾ: الترك في الملةو: الترك- 1  
 ، )2( أم فارقتو، ثـ استعير لئلسقاط في المعاني: رحمت عنو، كتركت الرجؿ:كتركت المنزؿ

  . ترؾ حقو إذا أسقطو، كترؾ ركعة مف الصبلة لـ يأت بيا، فإنو إسقاط لما ثبت شرعان :فقيؿ
 .)3( التركةكاالسـ خمفو، :كتركت البحر ساكنان، لـ أغيره عف حالو، كترؾ الميت ماالن 

عدـ فعؿ المقدكر بقصد أك بغير قصد، أك مفارقة ك :الترؾىك :قاؿ البركتي :وفي اوصطالح   
. ما يككف اإلنساف فيو

 .أف اليجر أعـ مف الترؾاليجر كالترؾ،    كالعبلقة بيف 
العصياف كاالمتناع، يقاؿ نشزت المرأة مف زكجيا :  مف معاني النشكز في المغة:الاشوز- 2

.  نشكزان، تركيا كجفاىاقتأمرانشكزان، عصتو كامتنعت عميو، كنشز الرجؿ مف 
 كسكء ، )4( كىك كراىة كؿ كاحد منيما صاحبو،النشكز يككف بيف الزكجيف ك:    قال أبو إسحاق

.  )5(عشرتو
.  المغكمل االصطبلحي عف المعفلكال يخرج المعف

 بيف اليجر كالنشكز، أف الزكجة تككف سببان ليجر الزكج ليا في المضجع تأديبان ليا العبلقةك    
 .)6(عمى نشكزىا

 شدة أم: كالتباغض أم كرىو كمقتو، ؛ بغض الشيء بغضان : الكره كالمقت، يقاؿ:للة البلض- 3
 .)7(أم يبغض كثيران : ، كىك ضد التحاٌب، كرجؿ مبغضالبغض

نفىاري النفس عف الشيء الذم ترغب عنو، كىك ضد الحب الذم  ً :قاؿ الراغب: وفي اوصطالح   
  ىك انجذاب النفس إلى الشيء الذم ترغب فيو

 . )8(ر أف البغض قد يككف سببان مف أسباب اليجكالعبلقة
                                                

  .(42/163)كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية : المكسكعة الفقيية الككيتية- 1

 .أم كضع ىذا المفظ في األصؿ ليدؿ عمى معنى مادم ثـ انتقؿ لمداللة عمى معنى معنكم:  المقصكد بذلؾ- 2
 .، مادة ترؾ(1/345)ابف فارس :  معجـ مقاييس المغة،مادة ترؾ (2/31)ابف منظكر :  لساف العرب- 3
  .(14/143) المصدر السابؽ - 4

  .(5/226)البيكتي :  كشاؼ القناع- 5

 .، مادة نشز(14/143)ر ابف منظك: لساف العرب ، مادة نشز،(312)الفيكمي :  المصباح المنير- 6
 .، مادة بغض(43)الرازم : ، مادة بغض، مختار الصحاح(1/453)ابف منظكر :  لساف العرب- 7
  .(42/163) كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية:  المكسكعة الفقيية الككيتية- 8
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 .ٔيراتثّإَٔاع انٓدر، ٔشرٔطّ، : انًثحث انثاَٙ

  

 :ٔفّٛ ثالثة يطانة               

 

 .أٔٛاع اٌٙجز: انًطهة األٔل              

 

 .شزٚط اٌٙجز: انًطهة انثاَٙ              

 

 . اٌٙجزِزاتت: انًطهة انثانث              
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: ومراتبهأاواع الهجر، وشروطه، : المبحث ال ااي
، كيكادىـ، كيتحبب إلييـ بكؿ ما لفيـأخكانو مف أىؿ دينو، كمإ في المسمـ أف يقارب     األصؿ

يمكنو، كلما كاف ىذا األصؿ الذم ينبغي أف يككف عميو المسممكف كاف اليجر ممنكعان، كجاءت 
. النصكص الشرعية الكاضحة كالصريحة تتران في الزجر عف ىجرىـ

كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد يككف اليجر في بعض األحياف دكاءن في معالجة بعض األدكاء مف 
. النفكس، فاليجر لو أنكاع، كلو شركط، كلو ضكابط ال بد منيا

: لذا جعمت هذا المبحث في المطالب ال ال ة اآلتية
: أاواع الهجر: المطمب األول

  لما كاف األصؿ في اليجر بيف المسمميف المنع، كما كاف مباحان منو فيك لمحاجة، كالحاجة 
 :وذلك عمى الاحو اآلتي، لذا أحببت أف أتناكؿ في ىذا المطمب نكعيف مف اليجر، )1(تقدر بقدرىا
: الهجر المماوع: الاوع األول

عراض كؿ كاحد منيما عف صاحبو     كىك ترؾ الشخص مكالمة اآلخر إذا تبلقيا، كمفارقتو كا 
ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     چ  : ، كمنو قكلو تعالى)2(عند االجتماع، كترؾ السبلـ كالكبلـ عند المبلقاة

 .(30: اٌفزلبْ) چ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
كاإلقباؿ عمى ، االنقياد لحكمو، مع أف الكاجب عمييـ، كترككه، أم أعرضكا عنو، كىجركه)   

  خت   حتخب  مب  ىب  يب  جتچ :عمى ذلؾ قكلو تعالى كمف األدلة، )3((كالمشي خمفو، أحكامو

 .(26: األٔؼبَ)چمت  ىتيت  جث  مث
كسماع كبلمو، كاالبتعاد عنو - -يعني أف كفار مكة كانكا ينيكف الناس عف مجالسة النبي )  

 . )4((بأنفسيـ مبالغة في مقاطعتو كمقاطعة دينو
 قاؿ العمماء في ىذا الحديث بياف تحريـ اليجر بيف المسمميف أكثر مف ثبلث، :   قال الاووي

ىجر القرآف، كىجر السنة، كىجر الزكجة فراش زكجيا مف )كيدخؿ في اليجر الممنكع المحـر 
 . )5((غير بأس، كىجر األكطاف

: الهجر المشروع: الاوع ال ااي
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    چ :   كىك لمف رد السنف، كأظير المعاصي كالبدع، كمنو قكلو تعالى

 أم ال ة(113: ٘ٛد)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ

                                                
 . (315)ابف القيـ الجكزية :  القكاعد الفقيية- 1
 . (15/224)العيني : عمدة القارم - 2
 . (2/795)السعدم : تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف - 3
 . (3/722)القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف - 4
  .(16/117)  صحيح مسمـ بشرح النككم- 5
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 تميمكا إلى الذيف ظممكا كال تستعينكا بالظممة فتككنكا كأنكـ قد رضيتـ بأعماليـ، فتمسكـ النار أم 
)1(ليس لكـ مف دكنو مف كلي ينقذكـ كال ناصر يخمصكـ مف عذابو

 .

   كالصحيح في معنى ىذه اآلية أنيا دالة عمى ىجراف أىؿ الكفر كالمعاصي مف أىؿ البدع 
 .)2(كغيرىـ، إذ الصحبة ال تككف إال عف مكدة

: والهجر المشروع عمى  ال ة أوجه
:  الهجر ديااة: الوجه األول

، كىك ًمٍف عمؿ أىؿ التقكل في ىجر السيئة، كىجر فاعميا، (أم اليجر لحؽ اهلل تعالى)   
. )3(عاصيان كاف أك مبتدعان 

:  ، كىما)4(كىذا الكجو مف اليجر عمى نكعيف
:  هجر ترك: الاوع األول

. )5( كمنو ىجر السيئات، كىجر قرناء السكء الذيف تضره صحبتيـ، إال لحاجة أك مصمحة راجحة
  جب  يئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ :    قاؿ تعالى

 .(68: األٔؼبَ) چحب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت

أم التكمـ بما يخالؼ الحؽ، باالستيزاء كالتكذيب مف : المراد بالخكض في آيات اهلل تعالى)    
تحسيف المقاالت الباطمة، كالدعكة إلييا، كمدح أىميا، كاإلعراض عف الحؽ، كالقدح فيو كفي 

ٍف يخكض في آيات اهلل بشيء - -أىمو، فأمر اهلل رسكلو محمدان  أصبلن كأمتو تبعان، إذا رأكا مى
؛ كعدـ حضكر مجالس الخائضيف بالباطؿ، كاالستمرار عمى (تركيـ)مما ذكر، باإلعراض عنيـ 

ذا جمس معيـ ناسيان فميقـ إذا تذكر، كىذا دليؿ عمى أف مجالسة أىؿ المنكر ال )6((ذلؾ ، كا 
 .)7(تحؿ

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   چ  :    قاؿ تعالى

 .(140: إٌضبء)ةچ ....  ی  ی  ییۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
دلت اآلية عمى كجكب اجتناب أصحاب المعاصي، كالنيي عف مجالستيـ إذا ظير منيـ      

ٍف لـ يجتنبيـ فقد رضي فعميـ، كالرضا بالكفر كفر، فكؿ مف جمس في  مجمس  منكر؛ ألف مى
ينكر عمييـ يككف معيـ في الكزر سكاء، كينبغي أف ينكر عمييـ إذا تكممكا معصية كلـ 

                                                
. (2/679)ابف كثير : تفسير القرآف العظيـ - 1
 .كما بعدىا (25)  الثاني سكؼ يأتي تفصيمو في الفصؿ- 2
  .(5/99)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 3

  .(11)أبك زيد :  ىجر المبتدع- 4

 .كما بعدىا (204ص/28ج /14ـ) ابف تيمية:  مجمكعة الفتاكل- 5
  .(324-1/323)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 6

 .(2/731)ابف العربي : أحكاـ القرآف:  انظر- 7
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 13  

 

بالمعصية، كعممكا بيا، فإف لـ يقدر عمى النكير عمييـ، فينبغي أف يقكـ عنيـ حتى ال يككف مف 
. )1(أىؿ ىذه اآلية

   أم إنكـ إذا ارتكبتـ النيي بعد كصكلو إليكـ كرضيتـ بالجمكس معيـ في المكاف الذم يكفر        
. )2( بيا، كأقررتمكىـ عمى ذلؾ، فقد شاركتمكىـ في الذم ىـ فيوفيو بآيات اهلل كيستيزأ كينتقص

: )3(هجر تعزير: الاوع ال ااي
   كىذا مف العقكبات الشرعية التعبدية التي يكقعيا المسمـ عمى مف يستحؽ اليجر، كالمبتدع 

ٍف ىيًجرى كيفيء،  كنحكه عمى كجو التأديب في دائرة الضكابط الشرعية لميجر، حتى يتكب مى
. )4(كالتعزير يككف لمف ظير منو ترؾ الكاجبات، كفعؿ المحرمات

: الهجر إلستصالح أمر دايوي: الوجه ال ااي
، كفيو جاءت أحاديث اليجر بما دكف ثبلثة أياـ، ركاىا جماعة مف (أم اليجر لحؽ العبد)   

. )5(بأسانيد صحيحة- -الصحابة 
.  كجميعيا تفيد أف الشرع لـ يرخص بيذا النكع مف اليجر بيف المسمميف، إال بما دكف ثبلث لياؿ

وَ  :"أنو قاؿ- -   كما لـ يرخص في إحداد غير الزكجة أكثر مف ثبلث لياؿ، فقد ثبت عنو 
، ِإوَّن َعَلى َزْأجٍل َأْربَ َعَة َأْشُهرٍل  َيِحلُّد ِوْمَرَأةٍل تُ ْؤِمُن بِ للَّنِ  َأاليَ ْوِ  اآلِخِر َأْا ُتِحدَّن َعَلى َميِّتٍل فَ ْوَق َثاَلِث َلَي لٍل

ىجر نساءه شيران  : "أنو- -كيدخؿ في ىذا النكع ىجر الزكج لزكجتو فقد ثبت عنو )6( "َأَعْشرًالا
.  ، عندما جاءتو نساؤه يسألف النفقو)7( "أك ًتٍسعنا كىًعٍشًريفى 

: الهجر قضاءً : الوجه ال الث
أك رد ، كعدـ التحدث إليو، كصكرتو مقاطعة الجاني،     كىك مف العقكبات التعزيرية لممعتديف

. )8(كيتـ إشعاره بأف اليجر كاف بسبب ما ارتكبو مف معصية، السبلـ عميو
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   چ       :   كىي عقكبة تعزيرية نص عمييا القرآف الكريـ لقكلو تعالى

النساء  )   چ     ڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڦڤ  ڤ  ڦ     ڦ
 :34). 
 
 

                                                
  .(362/ـ): القرطبي:  الجامع ألحكاـ القرآف- 1

  .(1/848)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 2

كحيد عبد السبلـ بالي : المتفقة ، بداية(4/191)الشربيني: التأديب عمى ذنب ال حد فيو كال كفارة، مغني المحتاج:  كالتعزير ىك- 3
 .(6/127)البيكتي : ، كشاؼ القناع(168)

 . ىذا القسـ ىك الذم يدكر حكلو الفصؿ الثاني في ىذه الرسالة في المبحث األكؿ كالثاني- 4
  .(3/49) األلباني : الترغيب كالترىيب صحيح: انظر- 5

 .(953/ص) ،(5334/ح) ،باب تحد المتكفى عنيا أربعة أشير كعشرا (46) كتاب الطبلؽ، : صحيح البخارم- 6
 .(753/ص) ،(1478/ح)، باب بياف أف تخيير أمرآتو ال يككف طبلؽ إال بالنية (4)كتاب الطبلؽ، :  صحيح مسمـ- 7
  .(293) الماكردم: األحكاـ السمطانية :  انظر- 8
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ف صمح األمر بالكعظ فبل تستعمؿ العصا ، ارتقكا في تيذيبيف بالتدريج كالرفؽ )   أم كا 
 . )1((فاآلية تتضمف آداب العشرة، بالضرب

          كيككف اليجر بقطع االتصاؿ مع الجاني، كعدـ معاممتو، كما في شأف مقاطعة النبي محمد   
- - ٱ  ٻ  ٻ    چ:تعالى  كما في قكلو تبكؾ،ةزكغلمثبلثة الذيف تخمفكا عف الجياد في

.  )2(ىـكاعترفكا بالتقصير، كقدمكا معاذير (118: التكبة )چٻ
    فيؤالء يعاقبكف بقدر الذنب الذم ارتكبكه، فإذا كاف الذنب كبيران زاد في العقكبة بخبلؼ ما إذا 

  )3(كاف قميبلن، فمذلؾ يككف العقاب عمى حسب حاؿ المذنب
 

: شروط الهجر: المطمب ال ااي
: ولقد وقف الباحث عمى أهم شروط الهجر وهي كاآلتي

: أن و يزيد الهجر عمى  ال ة أيام: أووً 
    كقد حمؿ العمماء اليجر المنيي عنو فكؽ ثبلث، عمى ما كاف لحظ النفس بأف ييجر أخاه 
في عتب كمكجدة، أك تقصير في حقكؽ العشرة كالصحبة، دكف ما كاف في جانب الديف، كلذلؾ 

فإف ىجر أىؿ البدع كاألىكاء، كأصحاب المعاصي دائـه عمى مر األكقات ما لـ تظير منيـ 
ىجر الذيف تخمفكا عف غزكه تبكؾ، كأمر بيجرىـ نحك - -التكبة كالرجكع إلى الحؽ، فإف النبي 

  ڤ     ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ ....چ: ثمٌٛٗ تؼبٌٝخمسيف يكمان إلى أف أنزؿ اهلل تكبتو عمييـ

  .)4((ككفقيـ ليا لتقع منيـ فيتكب عمييـ، أم أىًذفى في تكبتيـ)، (118: التكبة) چڦ    ڦ

، يَ ْلَتِقَي ِا فَ يُ ْعِرُض َهَذا َأيُ ْعِرُض َهَذا، "- -    كقاؿ  َو َيِحلُّد ِلُمْسِلمٍل َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوَق َثاَلِث َلَي لٍل
ُرُهَم  الَّنِذ  يَ ْ َدأُ بِ لسَّناَل ِ   . )5( "َأَخي ْ

: أن يكون الهجر لمتأديب والردع:  ااياً 
   كىذا اليجر يختمؼ باختبلؼ الياجريف في قكتيـ كضعفيـ، كًقٌمتيـ، ككثرتيـ، فإف المقصكد بو 
زجر الميجكر كتأديبو كرجكع العامة عف مثؿ حالو، فإف كانت المصمحة في ذلؾ راجحة بحيث 

ف كاف ال الميجكر كال غيره يرتدع بذلؾ، ييفضي ىجره إلى ضعؼ الشر كخفيتو ، كاف مشركعان، كا 
لـ  ييشرع ، بحيث يككف مفسدة ذلؾ راجحة عمى مصمحتو، كالياجر ضعيؼ، بؿ يزيد الشر

 .)6(اليجر، بؿ يككف التأليؼ لبعض الناس أنفع مف اليجر

                                                
  .(1/330) القشيرم:  لطائؼ اإلشارات- 1

  .(150)ابف تيمية : السياسة الشرعية:  انظر- 2

 .(149) السابؽالمصدر :  انظر- 3
  .(1/466)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 4

 .(342/ص )(2560/ح)باب تحريـ اليجر فكؽ ثبلث ببل عذر شرعي  (8) ،  كتاب البر كالصمة كاآلداب: صحيح مسمـ- 5
  .(206ص/28ج/14ـ)ابف تيمية :  مجمكعة الفتاكل- 6



اٌفصً االٚي                                                                             حم١مخ اٌٙجز ٚأٛاػٗ 
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                                      :ىجرىا في المضجع، كمنو قكلو تعالى:  كمنو تأديب الزكج زكجتو إذا نشزت بأمكر منيا

. (34: النساء) چڦٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦچ 
 .  )1(في عقكبة زكجتو إذا عصتو، باألسيؿ فاألسيؿ، كما كرد في اآليةفأمر اهلل الزكج أف يىتدٌرج 

 : أن يكون الهجر لمن أظهر المعصية:  ال اً 

ذىب العمماء إلى مشركعية ىجر المجاىريف بالمعاصي، كأصحاب المنكرات، كالبدع، كاألىكاء، 
ڑ   ک  ک  ک  چ: لحؽ اهلل تعالى عمى سبيؿ الزجر كالتأديب، كمف ذلؾ قكؿ اهلل تعالى

. (10: المزمؿ ) چک  گ  گ

أم اصفح عنيـ كقؿ سبلمان أك أعرض عف سفييـ كال تبالي مف عداكتيـ كاىجرىـ ىجران ال )    
. )2((جزع فيو

عمى ما يقكلو المعاندكف مف األذل كالسب كاالستيزاء، كال تجزع مف ):    أم اصبر يا محمد
حيث اقتضت المصمحة أف يككف ) ،(ک  گ  گ)،  )3((قكليـ، كال تمتنع مف دعائيـ

كاإلعراض عف أقكاليـ التي تؤذيو، كأمر بجداليـ . اليجر الذم ال أذية فيو بؿ يعامميـ باليجر
. )4((بالتي ىي أحسف

 :مراتب الهجر :المطمب ال الث
               :بقكلو ، )5(كيككف اليجر بالبدف كبالمساف، كبالقمب، كما ذكر ذلؾ الراغب األصفياني    
                                                                                                                     :قاؿ تعالى، (أك بالقمب، ما بالبدف، أك بالمسافإاليجر كاليجراف مفارقة اإلنساف غيره،  )

                            : كقكلو تعالى،  عف عدـ قربيفة كىك كنام(34: النساء)چ ...ڤ  ڤ  ڦ   ...چ 

 فيذا ىجر بالقمب، أك بالقمب (30: الفرقاف) چ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ....چ 

 يحتمؿ الثبلثة كمدعك إلى (10: المزمؿ  ) چ ک  گ  گ....چ: كقكلو تعالى ، كالمساف
.  أم الثبلثة، إف أمكنو مع تحرم المجاممةل؛أف يتحر

                                                
 .(1/204)السعدم: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف:  انظر- 1
 .بتصرؼ (3/381) العز بف عبد السبلـ:  تفسير القرآف- 2
 .(10/40)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 3
 .(2/1246)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 4
أبك القاسـ الحسيف بف محمد بف المفضؿ األصفياني، الممقب بالراغب، قاؿ عنو الذىبي، كاف مف األذكياء المتكمميف، كىك الفاضؿ  -5

 .(18/120)الذىبي : سير أعبلـ النببلء: ، انظر(ىػ502)العبلمة، إماـ المغة، كشيخ زمانو، تكفي سنو 
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          چ   ۆ     ۆچ  :كقكلو تعالى (46: ِز٠ُ ) چ﮲  ﮳....چ:ككذا قكلو تعالى    

كعميو فإف اليجر مف حيث المرتبة عمى ،)1(فحث عمى المفارقة في الكجكه كميا ،(5: المدثر)
 :ثبلث، كىي عمى النحك اآلتي

: وياقسم إلى قسمين: الهجر بالبدن: أووً 
 

:  هجر البدن الكمي- 1
   كىك اليجرة مف دار الكفر كالفسكؽ إلى دار اإلسبلـ، كاإليماف؛ فإنو ىجر لممقاـ مف بيف 

إف ىذا القسـ ليس مختصان بدار .)2(الكافريف كالمنافقيف، الذيف ال يمكّْنكنو مف فعؿ ما أمر اهلل بو
الكفر، بؿ ىك شريعة قائمة، كسنة ثابتة، عند استعبلف المنكر، كعدـ االستطاعة بالقياـ بكاجب 
ٍف يأخذ عمى أيدم المنتيكيف لمحاـر اهلل،  األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كعدـ كجكد مى

التظاىر بالمعاصي هلل تعالى، كعدـ التناكر عمى فعميا فإف لـ يجد فميس في اإلمكاف أحسف مما 
 كيقع ىذا النكع عمى اليجرة مف مكة إلى ،)3(كاف، كعميو أف يأمر بالمعركؼ، كينيى عف المنكر

لتعمـ - -المدينة، كىجرة الحبشة عندما آذل الكفار الصحابة، كىجره القبائؿ إلى الرسكؿ 
-الشريعة ثـ يرجعكف إلى أكطانيـ ليعممكا أقكاميـ، كىجرة مف أسمـ مف أىؿ مكة يأتي إلى النبي 

 -4(ثـ يرجع إلى مكة، كاليجرة إلى الشاـ في آخر الزماف( .
:  هجر البدن الجزئي-2

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ:     كمنو قكلو تعالى

ففي ىذه  (68: األٔؼبَ ) چ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت متيئىئ
ٍف يتكمـ بآيات اهلل بشيء أف يعرض عنيـ، - -رسكلو محمد - -اآلية يأمر اهلل  إذا رأل مى

ذا أنساؾ الشيطاف  كيفارؽ مجالسيـ، حتى يتكممكا في حديث آخر غير الذم كانكا يتكممكف بو، كا 
مفارقتيـ، فبعد أف تتذكر، يجب عميؾ أف ال تقعد مع القكـ الذيف ظممكا أنفسيـ بالتكمـ في آيات 

 .)5(اهلل تعالى بغير عمـ، كال يجكز لؾ أف تقعد معيـ، كىـ عمى ما ىـ عميو مف الخكض
 . )6(كيدخؿ فيو ىجر الزكجة، كىي مف باب ىجراف البدف الجزئي

.   فاليجرة الكاردة في ىذا الحديث باطنة، كىجرة مف فر بدينة مف الفتف ظاىرة
: ظاىرة، كباطنة: اليجرة ضرباف : )7(   قاؿ ابف حجر

                                                
  .(833)الراغب األصفياني :  المفردات في غريب القرآف- 1

  .(204ص/28ج/14ـ)ابف تيمية :  مجمكعة الفتاكل - 2

  .(4/576)الشككاني :  السيؿ الجرار - 3

  .(1/11) ابف دقيؽ العيد: في إحكاـ األحكاـ:  انظر- 4

  .(1/323)السعدم : تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف:   انظر- 5

 .كما بعدىا (37) سكؼ يأتي تفصيمة في الفصؿ الثاني، المبحث الثاني - 6
  .(20-18/19)ابف حجر :  فتح البارم بشرح صحيح البخارم- 7
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. فيي الفرار بالديف مف الفتف: أما الظاهرة
 . )1(فيي ترؾ ما تدعكا إليو النفس األمارة بالسكء، كالشيطاف: وأما الباطاة

: الهجر بالمسان:  ااياً 
: وهو عمى الاحو اآلتي:   وياقسم إلى قسمين

. كىك ترؾ السبلـ كالكبلـ بالكمية: هجر كمي
 )2(كىك ترؾ صحبة الفاسؽ كمعاممتو، كلكف يجاممو بالسبلـ كالكبلـ اتقاء فحشو: هجر جزئي

كترؾ صحبة الفاسؽ تتفاكت بحسب حاؿ الياجر، كبحسب مقدار الفسؽ كحالو ، فقد يككف ىجره 
.  كقد يككف ىجره بالمساف جزئيان ، بالمساف كميان 
ِبْئَس اْبُن : اْسَتْ َذَا رَُ ٌل َعَلى َرُسوِل اللَّنِ  َ لَّنى اللَّنُ  َعَلْيِ  َأَسلَّنَم َأَأوَ  ِعْلَدُه فَ َق لَ  ": َع ِئَشَة قَ َلتْ      عف

يَ  َرُسوَل اللَّنِ ، قُ ْلَت َلُ  َم  : الَعِشيَرِة َأْأ َأُخو الَعِشيَرِة ُثمَّن َأِذَا َلُ ، فََ َوَا َلُ  الَقْوَل، فَ َلمَّن  َخَرَج قُ ْلُت َل ُ 
يَ  َع ِئَشُة، ِإاَّن ِمْن َشرِّ اللَّن ِس َمْن تَ رََ ُ  اللَّن ُس َأْأ َأَدَعُ  اللَّن ُس ات َِّق َء :قُ ْلَت، ُثمَّن َأَلْلَت َلُ  الَقْوَل فَ َق لَ 

 .)3("ُفْحِش ِ 
كال ذيكر أنو أثنى عميو في كجيو، كال في قفاه، إنما تأٌلفو بشيء مف - -    لـ يمدحو النبي 
كأما قكلو بئس ابف العشيرة، أك رجؿ العشيرة فالمراد بالعشيرة، قبيمتو، أم ، الدنيا مع ليف الكبلـ
. )4(بئس ىذا الرجؿ منيا

  كترؾ صحبة الفاسؽ تتفاكت بحسب حاؿ الياجر، كبحسب مقدار الفسؽ، كحالو أيضان، فقد مع 
قرناء السكء فقد تككف مجاكرتو ليـ سببان لرجكعو لما عيد؛ ألنيـ ال يترككنو لما أراد لشيطنتيـ، 

 چ....ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ....چ :فقاؿ تعالى
. (112: األنعاـ)

   كشيطاف اإلنس أشد عمى المرء مف شيطاف الجف؛ ألف شيطاف الجف، قد يزكؿ بالتعكذ 
كالقراءة، كغير ذلؾ، كشيطاف اإلنس، تتعكذ منو، كىك لـ يزؿ عمى تشكيشو كتسكيمو؛ أم لئلنس 

 ، فيمقى شيطاف اإلنس شيطاف الجف، فيكحي بعضيـ إلى بعض )5(شيطاف، كلمجاف شيطاف
. )6(زخرؼ القكؿ غركرا 

   كيصؿ ىذا القسـ إلى اليجر بالكمية أيضان إف كاف الفسؽ شديدان نحك بدعة متفؽ عمى 
       :- -قالت، قاؿ رسكؿ اهلل -  رضي اهلل عنيا–بدعيتيا، كمنو أيضان ما ثبت عف عائشة 

                                                
  . (44-1/33)ابف دقيؽ العيد :  العدة- 1

  .(110)سمماف مشيكر :  اليجر في الكتاب كالسنة- 2

صحيح ، بنحكه (1057/ص)، (6054/ح)، باب ما يجكز مف اغتياب أىؿ الفساد كالريب (48)،  كتاب األدب: صحيح البخارم- 3
  .(1354/ص )(2591/ح)باب مداراة مف يتقي فحشو،  (22)، كتاب البر كالصمة كاآلداب مسمـ

  .(16/144) صحيح مسمـ بشرح النككم - 4

  .(111)سمماف مشيكر : اليجر في الكتاب كالسنة : انظر -5
  .(248-2/247)ابف كثير : تفسير القرآف العظيـ:  انظر- 6
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ِإوَّنِ  ِإَذا ُ ْلِت : " أََ ْيَ  تَ ْعِرُ  َذِلَ  يَ  َرُسوَل اللَّنِ   قَ لَ : قُ ْلتُ : ِإوِّي َاَْعِرُ  َغَضَ ِ  َأِرَ  ِا ، قَ َلتْ "
، َأِإَذا ُ ْلِت َس ِخَطةًال قُ ْلتِ : رَاِ َيةًال قُ ْلتِ  َأَ ْل، : قُ ْلتُ : ، قَ َلتْ "َو، َأَربِّ ِإبْ َراِهيَم : بَ َلى، َأَربِّ ُمَحمَّندٍل

"َلْسُت ُأَه ِ ُر ِإوَّن اْسَم َ 
)1(  

إنما عبرت عف الترؾ باليجر، لتدؿ بيا عمى أنيا تتألـ مف ىذا الترؾ الذم ال : "   قال الطيبي            
اختيار ليا فيو، كىذا الحصر لطيؼ جدان؛ ألنيا أخبرت أنيا إذا كانت في حاؿ غضب الذم 

. )2("ييسمب العاقؿ اختياره، ال تتغٌير عف المحٌبة المستقٌرة
: ويكون لمكافر: الهجر بالقمب:  ال اً 

ىجراف الكافر بالقمب، كبترؾ التكدد، كالتعاكف، ):-  رحمه اهلل تعالى–   قال ابن حجر 
نما لـ يشرع ىجرانو بالكبلـ، لعدـ ارتداعو بذلؾ عف كفره ،  كالتناصر، ال سيّْما إذا كاف حربٌيان، كا 
بخبلؼ العاصي المسمـ، فإنو ينزجر بذلؾ غالبان، كيشترؾ كؿ مف الكافر كالعاصي في مشركعية 

 كقد تجتمع الكجكه كميا )3((مكالمتو بالدعاء إلى الطاعة، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
األصناـ،  (بالرجز)المراد  كيحتمؿ أف)، (5: المدثر ) چ   ۆ     ۆچ  :كما في قكلو تعالى

كاألكثاف التي  عبدت مع اهلل فأمره بتركيا كالبراءة منيا، كمما نسب إلييا مف قكؿ أك 
. )4((إلى آخره،  فيككف أمران بترؾ الذنكب صغارىا ككبارىا ظاىرىا كباطنيا.. ……عمؿ

أنني أرل أف ىجرة القمب ىي اليجرة الكاممة، كىي األصؿ، كىجرة :    ومن الجدير بالذكر
 .الجسد كالمساف تابعة ليا

: وأخيرًا يمكن القول عمى ضوء ما تقدم
. إف ىجرة القمب ىي ىجرة كبرل، كدائمة

ف ىجرة البدف كالمساف ىي ىجرة صغرم، كعارضة .  كا 
ن هجرة القمب .   ىجرة النفس مف مألكفاتيا كشيكاتيا، كردىا إلى اهلل تعالى في كؿ أحكاليا:    وا 

چ  چ چ ڇ  ڇ  ڇ  چ   :عمى ذلؾ في القرآف فقاؿ- -كقد نص اهلل 

ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

 .(24: اٌتٛثخ) چڱ  ڱ

                                                
، البخارم:بمفظو  األدب المفرد (932/ص)، (5228/ح)باب غيره النساء ككجدىف،  (109)،  كتاب النكاح: صحيح البخارم- 1
-باب في فضؿ عائشة (13)كتاب فضائؿ الصحابة، ، صحيح مسمـ،  بمفظو (141/ص)، (403/ح)باب ىجرة المسمـ،  (189)

  .(1280/ص )(2439/ح)، -رضي اهلل عنيا

  .(9/344)ابف حجر :  فتح البارم بشرح صحيح البخارم- 2

 .(10/560) المصدر السابؽ - 3

 . (2/1249)السعدم:  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 4
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كىذه اآلية الكريمة أعظـ دليؿ عمى كجكب محبة اهلل كرسكلو، كالنيي عف مكاالة الكفار، )    
ٍف كاف شيء مف  كتقديـ محبة اهلل عمى كؿ شيء، كتبيف الكعيد الشديد، كالمقت األكيد عمى مى
المذككرات أحب إليو مف اهلل كرسكلو، كاليجرة تقكل كتضعؼ بحسب داعي المحبة في قمب 

  ).1((العبد
 

 

                                                
. بتصرؼ، (2/505): ابف كثير:  تفسير القرآف العظيـ- 1
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الفصل ال ااي 
الهجر المشروع 

 : مباحثيشتمل عمى خمسة  و
 .هجر أهل البدع واألهواء: المبحث األول

:  وفيه مطمبان                 
  المطمـب                        

. معنى البدعة كاليكل: األول                     
 . ىجر أىؿ البدع كاألىكاءحكـ: المطمب ال ااي                        

 هجر المعاصي: المبحث ال ااي                          
:  وفيه مطمبان                 
 .تعريؼ المعاصي :  المطمـب األول                      
 . ىجر المعاصي كأصحابياحكـ:  المطمب ال ااي                      

 .هجر الزوجة: المبحث ال الث                          
:  وفيه مطمبان                 

 .التكييؼ الفقيي ليجر الزكجة: المطمـب األول                       
 . ىجر الزكجةحكـ: المطمب ال ااي                       

 .هجر األوطان: المبحث الرابع                         
:  وفيه مطمبان                 
. معنى األكطاف:     المطمـب األول                   

 . ىجر األكطافالغاية مف:  المطمب ال ااي                      
. ، وضوابطه الهجر المشروعأسباب: المبحث الخامس       
:  مطمبينوفيه                        
 أسباب اليجر المشركع :المطمـب األول                        
.  الحفاظ عمى الكميات الخمسة:أووً                          

. البعد عف الفتنة:       ااياً                     
. ضكابط اليجر المشركع:  ال اايالمطمب                      
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 .ْدر أْم انثذع ٔاألْٕاء: انًثحث األٔل

          

 : ٔفّٛ يطهثاٌ        

 

 .ِؼٕٝ اٌجذػخ ٚاٌٜٙٛ: انًطهة األٔل                

 

 . ٘جز أً٘ اٌجذع ٚاأل٘ٛاءحىُ: انًطهة انثاَٙ               
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: تؼرٚف انثذػة ٔانٕٖٓ : انًطهة األٔل

: يتناكؿ ىذا المطمب حقيقة البدعة كاليكل عند اىؿ  المغة كاالصطبلح
 :تعريف البدعة للة واصطالحاً : أووً 
 .البديع... بدع الشيء يبدعو بدعا كابتدعو أنشأه كبدأه:  قاؿ ابف منظكر:انثذػة نغة- 1

 ،(٩: األحقاف)  چڈ  ڈ  ژ    ژ   ڑ  ڑ    چ : كفي التنزيؿ ،الشيء الذم يككف أكال :    كالبدع
. أم ما كنت أكؿ مف أرسؿ قبمي رسؿ كثير 

أتى ببدعة قاؿ اهلل : كأبدع كابتدع كتبدع،الحدث كما ابتدع مف الديف بعد اإلكماؿ :     كالبدعة
. كبدعو نسبو إلى البدعة، (٢٧: الحديد) چگ    گ  چ : تعالى 

كالبديع مف أسماء اهلل تعالى إلبداعو . كالبديع المحدث العجيب. عده بديعا:      كاستبدعو 
حداثو إياىا . )1( (...األشياء كا 

... اإلبداع إنشاء صنعة ببل احتداء كاقتداء ):    كقاؿ الراغب األصفياني 
 كقكلو ،) ١١٧: البقرة) چڭ  ۇ  ۇ  چ  :     كالبديع يقاؿ لممبدع نحك قكلو تعالى 

... قيؿ معناه مبدعا لـ يتقدمني رسكؿ  ،(9: األحقاف)  چڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑ    چ : تعالى 
كالبدعة في المذىب إيراد قكؿ لـ يتسف قائميا كفاعميا فيو بصاحب الشريعة كأماثميا المتقدمة 

 )2( (كأصكليا المتقنة
 )3( (البدعة كؿ عمؿ عيمؿ عمى غير مثاؿ سبؽ فيك بدعة ):      كقاؿ أبك البقاء الكفكم

 : تعريف البدعة اصطالحا-2
     اختمفت أنظار العمماء في تعريؼ البدعة كتحديد مفيكميا فمنيـ مف حصر البدعة في باب 

. العبادات فضيؽ مفيكميا فقصرىا عمى االبتداع في باب العبادات اصطبلحا 
:    كمنيـ مف كسع مفيكميا فأطمقيا عمى كؿ محدث مف األمكر كجعميا تنقسـ إلى أقساـ خمسة

. )4( فيي إما كاجبة أك مندكبة اك مباحة اك مكركىة أك محرمة
    كقد سار عمى أحد ىذيف المنيجيف عمماء أجبلء كعمماء أعبلـ لكؿ كجية ىك مكلييا ككؿ 
 منيـ يقصد الكصكؿ إلى ما اعتقد أنو الحؽ كالصكاب ككؿ منيـ اجتيد فمو أجراف إف أصاب 

 

                                                
1

 .، مادة بدع(342-1/341)ابف منظكر:  لساف العرب- 
2

 .(39-38)الراغب األصفياني : المفردات في غريب القرآف - 
3

 .(226) أبك البقاء الكفكم : الكميات- 
4

. (1/37)الشاطبي : االعتصاـ :  انظر- 
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 كسأذكر المنيجيف كأدلتيما كأبيف ما أرل انو راجح مع ،كأجر كاحد إف خالؼ قكلو الصكاب
 .االستدالؿ

: مااهج العمماء في تعريف البدعة 
: الماهج األول في تعريف البدعة

يرل جماعة مف أىؿ العمـ منيـ اإلماـ عز الديف بف عبد السبلـ سمطاف العمماء كابف   
الجكزم كأبك شامة المقدسي كالنككم كالعيني كابف األثير كالقرافي كالحافظ ابف حجر 

 )1(كالسيكطي كغيرىـ
أف البدعة تطمؽ عمى كؿ محدثة لـ تكجد في كتاب اهلل كال في سنة رسكلو سكاء أكانت في 

كبناء عمى ىذا األساس قالكا إف البدعة ، العبادات أـ العادات كسكاء أكانت محمكدة أك مذمكمة
. تنقسـ إلى األقساـ الخمسة فيي إما أف تككف كاجبة أك مندكبة اك مباحة اك مكركىة أك محرمة

أبك – المجمع عمى إمامتو كجبللتو كتمكنو في أنكاع العمكـ كبراعتو –     قاؿ الشيخ اإلماـ 
البدعة منقسمة إلى كاجبة : محمد عبد العزيز بف عبد السبلـ رحمو اهلل في آخر كتاب القكاعد 

قاؿ كالطريؽ في ذلؾ أف تعرض البدعة عمى قكاعد الشريعة ،  كمندكبة كمكركىة كمباحةكمحرمة
فإف دخمت في قكاعد اإليجاب في كاجبة أك في قكاعد التحريـ فمحرمة أك الندب فمندكبة أك 

:  أمثمة منياولمبدع الواجبةمكركىة أك المباح فمباحة 
 كذلؾ كاجب ألف  االشتغاؿ بعمـ النحك الذم يفيـ بو كبلـ اهلل تعالى كبلـ رسكؿ اهلل :أحدهم

.  حفظ الشريعة كاجب كال يتأتى حفظيا إال بذلؾ كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب 
.  حفظ غريب الكتاب كالسنة مف المغة : اايهم

.   تدكيف أصكؿ الديف كأصكؿ الفقو : ال هم 
 الكبلـ في الجرح كالتعديؿ كتمييز الصحيح مف السقيـ كقد دلت قكاعد الشريعة عمى أف :رابعهم

.  حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد عمى المتعيف كال يتأتى إال بما ذكرناه 
مذاىب القدرية كالجبرية كالمرجئة كالمجسمة كالرد عمى ىؤالء مف :  أمثمة منيا  ولمبدع المحرمة
. البدع الكاجبة 

إحداث الرابط كالمدارس ككؿ إحساف لـ يعيد في العصر األكؿ :  أمثمة منيا ولمبدع المادوبة
كمنيا التراكيح كالكبلـ في دقائؽ التصكؼ كفي الجدؿ كمنيا جمع المحافؿ لبلستدالؿ إف قصد 

.  بذلؾ كجو اهلل تعالى 
. كزخرفة المساجد كتزكيؽ المصاحؼ:  أمثمة منياولمبدع المكروهة

                                                
. (8/245)العيني : عمدة القارم شرح صحيح البخارم - 1
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 مف ذالمصافحة عقب صبلة الصبح كالعصر كمنيا التكسع في المذم:  أمثمة منياولمبدع المباحة
المأكؿ كالمشرب كالممبس كالمسكف كلبس الطيالسة كتكسيع األكماـ كقد يختمؼ في بعض ذلؾ 

فيجعمو بعض العمماء مف البدع المكركىة كيجعمو آخركف  مف السنف المفعكلة في عيد رسكؿ اهلل 
1(  فما بعده كذلؾ كاالستعاذة في الصبلة كالبسممة( .

: ٔيٍ أشٓر يا اػتًذ ْؤالء انؼهًاء ػهّٛ يا ٚأتٙ

:                     الذم ركاه اإلماـ البخارم بسنده عف عبد الرحمف بف عبد القارم أنو قاؿقكؿ عمر 
خرجت مع عمر بف الخطاب ليمة في رمضاف إلى المسجد فإذا الناس أكزاع متفرقكف يصمي  )

جمعت ىؤالء  إني أرل لك: فقاؿ عمر ، كيصمي الرجؿ فيصمي بصبلتو الرىط ، الرجؿ لنفسو 
عمى قارئ كاحد لكاف أمثؿ ثـ عـز فجمعيـ عمى أبي بف كعب ثـ خرجت معو ليمة أخرل كالناس 

يريد آخر الميؿ ، نعـ البدعة ىذه كالتي ينامكف عنيا أفضؿ :قاؿ عمر ، يصمكف بصبلة قارئيـ 
. ، كقكلو أكازع أم جماعة متفرقكف)2( (ككاف الناس يقكمكف أكلو 

دخمت أنا كعركة بف الزبير المسجد فإذا عبد اهلل بف عمر جالس إلى ): عف مجاىد قاؿ  .1
ذا أناس يصمكف في المسجد صبلة الضحى  فسألناه عف صبلتيـ فقاؿ : قاؿ، حجرة عائشة كا 

حدثنا بف عمية عف الجريرم عف الحكـ بف األعرج قاؿ  ): ، كقاؿ ابف أبي شيبة )3((...بدعة 
: فقاؿ ، عف صبلة الضحى كىك مسند ظيره إلى حجرة النبي - كذا- سألت محمد : 

 .)4( (بدعة كنعمت البدعة 
حديث ببلؿ بف :كاحتجكا باألحاديث التي تفيد انقساـ البدعة إلى حسنة كسيئة فمف ذلؾ  .2

مف أحيا سنة قد أميتت بعدم فإف لو مف :  يقكؿ سمعت رسكؿ اهلل ):  قاؿحارث 
كمف ابتدع بدعة ال ، األجر مثؿ مف عمؿ بو مف الناس ال ينقص ذلؾ مف أجكرىـ شيئا 

ترضي اهلل كرسكلو فإف لو مثؿ إثـ مف عمؿ بيا مف الناس ال ينقص ذلؾ مف آثاـ الناس 
. )5((شيئا 

ْساَلِ  ُسلَّنةًال َحَسَلةًال، فَ َل ُ َأْ ُرَه ، َأَأْ ُر ):  قاؿحديث المنذر بف جرير عف أبيو أف النبي   َمْن َسنَّن ِفي اْْلِ
ْساَلِ  ُسلَّنةًال َسيَِّئةًال، فَ َعَلْيِ  ِأْزرَُه ، َأِأْزُر َمْن َعِمَل  ُقَص ِمْن ُأُ ورِِهْم َشْيئًال ، َأَمْن َسنَّن ِفي اْْلِ  َمْن َعِمَل ِبَه  ِمْن َغْيِر َأْا يَ ل ْ

                                                
 .(23-3/22)إٌٛٚٞ : تٙذ٠ت األصّبء ٚاٌٍلبد: أظز - 1
. (322/ص)، (2010/ح)باب فضؿ مف قاـ رمضاف  (11)كتاب صبلة التراكيح : صحيح البخارم - 2
. (286/ص)، (1775/ح)  باب كـ اعتمر النبي (3)كتاب العمرة : صحيح البخارم - 3
. (172/ص)، (7775/ح)، باب مف كاف ال يصمي الضحى (2ـ) :مصنؼ ابف أبي شيبة - 4
 .(75ص)مف أحيا سنة قد أميتت  (15) باب (1ـ ): سنف ابف ماجو - 5
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ُقَص ِمْن َأْأزَارِِهْم َشْيئًال  قالكا إف ىذه األحاديث تدؿ انقساـ البدعة إلى بدعة حسنة .)1((ِبَه  ِمْن َغْيِر َأْا يَ ل ْ
ْساَلِ  ُسلَّنةًال ): بؿ إف اإلماـ النككم يرل إف حديث جرير بف عبد اهلل. كبدعة سيئة  َمْن َسنَّن ِفي اْْلِ

 كأف )2((ُ لَّن ُمْحَدثَةٍل ِبْدَعٌة، أَُ لَّن ِبْدَعةٍل َ اَلَلةٌ ) : يعتبر تخصيصا لقكلو  (الخ...َحَسَلةًال، فَ َل ُ َأْ ُرَه 
 .)3(المراد بو المحدثات الباطمة كالبدع المذمكمة

 
: الماهج ال ااي في تعريف البدعة

     كذىب جماعة مف أىؿ العمـ إلى إف البدعة مخالفة لمسنة كمذمكمة شرعان ألنيا محدثة ال 
، أصؿ في الشرع كعمى ىذا اإلماـ مالؾ كالبييقي كالطرطكشي كابف تيمية كابف رجب كغيرىـ 

. )4(كاختاره جماعة مف العمماء المعاصريف
     كأساس ىذا المنيج ىك تعريؼ البدعة بالمحدث المخالؼ لمسنة الذم جعؿ دينا قكيما 

فالبدعة إذا عبارة ): كصراطا مستقيما كعمى ىذا مشى الشاطبي في أحد تعريفيو لمبدعة حيث قاؿ
عف طريقة في الديف مخترعة تضاىي الشرعية يقصد بالسمكؾ عمييا المبالغة في التعبد هلل 

نما يخصيا بالعبادات. سبحانو . )5( (كىذا عمى رأم مف ال يدخؿ العادات في معنى البدعة كا 
فالطريقة كالطريؽ كالسبيؿ كالسنف ىي بمعنى كاحد كىك ما رسـ لمسمكؾ  ) :    وقال الشاطبي

ليو يضيفيا صاحبيا كأيضا فمك كانت طريقة مخترعة  نما قيدت بالديف ألنيا فيو تخترع كا  عميو كا 
. في الدنيا عمى الخصكص لـ تسـ بدعة كإحداث الصنائع كالبمداف التي ال عيد بيا فيما تقدـ

فمنيا ما لو أصؿ في الشريعة كمنيا ما ليس لو أصؿ - كلما كانت الطرائؽ في الديف تنقسـ     
فييا خص منيا ما ىك المقصكد بالحد كىك القسـ المخترع أم طريقة ابتدعت عمى غير مثاؿ 

تقدميا مف الشارع إذ البدعة إنما خاصتيا أنيا خارجة عما رسمو الشارع كبيذا القيد انفصمت عف 
كؿ ما ظير لبادم الرأم أنو مخترع مما ىك متعمؽ بالديف كعمـ النحك كالتصريؼ كمفردات المغة 

. كأصكؿ الفقو كأصكؿ الديف كسائر العمكـ الخادمة لمشريعة
ف لـ تكجد في الزماف األكؿ فأصكليا مكجكدة في الشرع  .)6( (    فإنيا كا 

 
 

                                                
نيا حجاب مف النار  (20)كتاب الزكاة : صحيح مسمـ - 1 باب الحث عمى الصدقة كلك بشؽ تمرة أك كممة طيبة كا 
 .(486/ص)، (1017/ح)
. (200ص، 4607ح/4)باب لزكـ السنة : سنف أبي داكد - 2
. (30)األلباني : صحيح الترغيب كالترىيب  - 3
. (3/86)  شرح النككم:صحيح مسمـ - 4
. (335)الحافظ ابف عبد البر : جامع العمكـ كالحكـ - 5
 .(1/37)الشاطبي : االعتصاـ  - 6
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أم تشابو الطريقة الشرعية مف غير أف تككف في الحقيقة كذلؾ  (تضاىي الشرعية )     كقكلو 
: بؿ ىي مضادة ليا مف أكجو متعددة

     منيا كضع الحدكد كالناذر لمصياـ قائما ال يقعد صاحيا كال يستظؿ كاالختصاص في 
كمنيا التزاـ الكيفيات كالييئات المعينة كالذكر بييئة االجتماع عمى صكت ... االنقطاع لمعبادة

.  عيداكاحد كاتخاذ يكـ كالدة النبي 
    كمنيا التزاـ العبادات المعينة في أكقات معينة لـ يكجد ليا ذلؾ التعييف في الشريعة كالتزاـ 

. صياـ يكـ النصؼ مف شعباف كقياـ ليمتو
ىك تماـ معنى البدعة إذ ىك  (يقصد بالسمكؾ عمييا المبالغة في التعبد هلل تعالى  ):     كقكلو

كذلؾ أف أصؿ الدخكؿ فييا يحث عمى االنقطاع إلى العبادة كالترغيب في ، المقصكد  بتشريعيا
 أم إنما ،(٥٦: الذاريات) چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ : ذلؾ ألف اهلل تعالى يقكؿ

 فكأف المبتدع رأل أف المقصكد ىذا المعنى كلـ ،)1( خمقتيـ آلمرىـ بعبادتي ال احتياجي ليـ 
كقد تبيف بيذا القيد أف البدع ال ... يتبيف لو إف ما كضعو الشارع فيو مف القكانيف كالحدكد كاؼ 

تدخؿ في العادات فكؿ ما اخترع مف الطرؽ في الديف مما يضاىي المشركع كلـ يقصد بو التعبد 
.  )2( (فقد خرج عف ىذه التسمية 

: استدل العمماء القائمون بذم البدعة بما يمي
                   : فقاؿ سبحانو كتعالى  إف اهلل سبحانو كتعالى قد أكمؿ ىذا الديف قبؿ كفاة الرسكؿ :    أوو

 فبل يقبؿ مف ة ) ٣: المائدة) چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ 
أم إنساف اف يزيد عمى الديف أك يخترع فيو شيئا ألف ىذه الزيادة كاالختراع تعتبر استدراكا عمى 

 لـ يبمغ الرسالة تبميغا كباف محمدا اهلل تبارؾ كتعالى كتكحي بأف الشريعة ناقصة 
)3(كامبل

. 
مف أحدث في ىذه األمة شيئا لـ يكف عميو سمفيا فقد زعـ أف  ):      قاؿ اإلماـ مالؾ بف انس

 فّب ٌُ ٠ىٓ ٠ِٛئذ د٠ٕب ال چچ  چ  چ  ڇ چ    : خاف الرسالة الف اهلل يقكؿرسكؿ اهلل 

 .)4(يككف اليكـ دينا
 

                                                
 .(4/346)اثٓ وث١ز : تفض١ز اٌمزآْ اٌؼظ١ُ - 1
 .(41-1/37)اٌّصذر اٌضبثك  - 2
. (111)تكفيؽ الكاعي : انظر البدعة كالمصالح المرسمة  - 3
. (2/53)الشاطبي : االعتصاـ - 4
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      كألف الزيادة عمى الشريعة فييا إظيار االستظيار عمى الشارع كىك قمة أدب معو ألف شأف 
 .)1(العظماء إذا حددكا شيئا كقؼ عنده كعد الخركج عنو قمة أدب

فمف ذلؾ ما ،  في البدعة كميا عمى سبيؿ الذـ  قالكا إف األحاديث الكاردة عف الرسكؿ :    اايا
َل ُه، َأَعاَل َ ْوتُُ ، ) :تقدـ في حديث جابر قاؿ َ  َا َرُسوُل اهلِل َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم ِإَذا َخَطَب اْحَمرَّنْت َعي ْ

، َأيَ ْقُرُا « بُِعْثُت أَوَ  َأالسَّن َعةُ َ َه تَ ْينِ »: ، َأيَ ُقولُ « َ  َّنَحُكْم َأَمسَّن ُ مْ »: َأاْشَتدَّن َغَضُ ُ ، َحتَّنى َ  َوَّن ُ ُمْلِذُر َ ْي ٍل يَ ُقولُ 
ُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحمَّندٍل، »: بَ ْيَن ِإْ  َ َعْيِ  السَّن َّن بَِة، َأاْلُوْسَطى، َأيَ ُقولُ  َر اْلَحِديِث ِ َت ُب اهلِل، َأَخي ْ َأمَّن  بَ ْعُد، فَِإاَّن َخي ْ
 .)2((َأَشرُّد اْاُُموِر ُمْحَدثَ تُ َه ، أَُ لُّد ِبْدَعةٍل َ اَلَلةٌ 

مف جكامع الكمـ ال يخرج عنو شيء  (ُ لَّن ِبْدَعةٍل َ اَلَلةٌ ) قكلو :      كقاؿ ابف رجب الحنبمي 
 :كىك أصؿ عظيـ مف أصكؿ الديف كىك شبيو بقكلو 

 فكؿ مف احدث شيئا كنسبو إلى الديف كلـ يكف لو )3( (َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِوَ  َهَذا َم  لَْيَس ِمْل ُ فَ ُهَو رَدٌّ) 
 .)4( (أصؿ مف الديف يرجع إليو فيك ضبللة كالديف برمء منو

 : قاؿ رسكؿ اهلل  ):  كاحتجكا بما كرد في الحديث عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت:     ال ا
كىذا الحديث  ): قاؿ الحافظ ابف رجب الحنبمي  ، )5( (َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِوَ  َهَذا َم  لَْيَس ِمْل ُ فَ ُهَو رَدٌّ

ميزاف لؤلعماؿ في باطنيا " األعماؿ بالنيات " أصؿ عظيـ مف أصكؿ اإلسبلـ كما إف حديث 
كىك ميزاف لؤلعماؿ في ظاىرىا فكما أف عمؿ ال يراد بو كجو اهلل تعالى فميس لعاممو فيو ثكاب 

فكذلؾ كؿ عمؿ ال يككف عميو أمر اهلل كرسكلو فيك مردكد عمى عاممو ككؿ مف أحدث في الديف 
. )6( (ما لـ يأذف بو اهلل كرسكلو فميس مف الديف في شيء

    كبناء عمى ما تقدـ فيؤالء العمماء يركف أف كؿ بدعة في الديف ضبللة فبل تنقسـ البدعة في 
الديف إلى حسنة كسيئة بؿ ىي قسـ كاحد كىي البدعة السيئة كاف البدع ال تككف إال قبيحة 

 .كمذمكمة
: الماهج المختار في تعريف البدعة

     بعد إجالة النظر في أقكاؿ العمماء كاستعراض أدلتيـ التي اعتمدكا عمييا مما ذكرتو في ىذا 
البحث كمما لـ أذكره كاطمعت عميو في كتبيـ كلـ انقمو خشية اإلطالة فإني أرجح قكؿ الفريؽ 

 الثاني مف العمماء كىك حصر البدعة في باب العبادات كالذم رجح ىذا القكؿ عندم ما 

                                                
 (4/218)محمد عمي حسيف  : تيذيب الفركؽ كالقكاعد السنية في األسرار الفقيية  - 1
 .(410/ص)، (867/ح)باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة  (13)كتاب الجمعة : صحيح مسمـ - 2
 .(914/ص)، (1718/ح)باب نقض األحكاـ الباطمة كرد محدثات األمكر (8)كتاب االقضية : صحيح مسمـ - 3
.  (336)الحافظ ابف عبد البر: جامع العمكـ كالحكـ  - 4
 .(914/ص)، (1718/ح)باب نقض األحكاـ الباطمة كرد محدثات األمكر (8)كتاب االقضية : صحيح مسمـ - 5
 . اٌّصذر اٌضبثك  -6
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إف القكؿ بأف البدعة في الديف تنقسـ إلى حسنة كسيئة مما ال أصؿ لو في الشرع فبل - 1:   يمي
.  إال عمى سبيؿ الذـ فمـ يرد لفظ البدعة عمى لساف رسكؿ اهلل دليؿ عميو مف قكؿ الرسكؿ 

 فميس فيو ما يفيد أف لفظ البدعة بمجرده يطمؽ ،)1( (وِْعَمِت اْلِ ْدَعةُ َهِذهِ ):        كأما قكؿ عمر 
نما يقصد بقكؿ عمر   البدعة بمعناىا المغكم فيي التي تنقسـ في الشرع عمى ما ىك حسف كا 

. إلى حسنة كسيئة
أكثر ما في ىذا تسمية عمر تمؾ بدعة مع حسنيا كىذه ):       قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

تسمية لغكية ال تسمية شرعية كذلؾ أف البدعة في المغة تعـ كؿ فعؿ ابتداء مف غير مثاؿ سابؽ 
 .)2( (كأما البدعة الشرعية فكؿ ما لـ يدؿ عميو دليؿ شرعي 

أمر مخترع ال يدؿ عمى – تقسيـ البدعة خمسة أقساـ – إف ىذا التقسيـ  ): قاؿ الشاطبي - 2
دليؿ شرعي بؿ ىك في نفسو متدافع ألف مف حقيقة البدعة أف ال يدؿ عمييا دليؿ شرعي ال مف 
نصكص الشرع كال مف قكاعده إذ لك كاف ىنالؾ ما يدؿ مف الشرع عمى كجكب أك ندب أك إباحة 

.  )3( (...لما كاف ثـ بدعة ككاف العمؿ داخبل في عمكـ األعماؿ المأمكر بيا أك المخير فييا 
ْساَلِ  ُسلَّنةًال َحَسَلةًال، فَ َل ُ َأْ ُرَه ، َأَأْ ُر َمْن َعِمَل ِبَه  ِمْن ) : ال تعارض بيف قكؿ النبي - 3 َمْن َسنَّن ِفي اْْلِ

ْساَلِ  ُسلَّنةًال َسيَِّئةًال، فَ َعَلْيِ  ِأْزرَُه ، َأِأْزُر َمْن َعِمَل ِبَه  ِمْن َغْيِر َأْا  ُقَص ِمْن ُأُ ورِِهْم َشْيئًال ، َأَمْن َسنَّن ِفي اْْلِ َغْيِر َأْا يَ ل ْ
ُقَص ِمْن َأْأزَارِِهْم َشْيئًال  فإنو ال يمكف أف يصدر عف  (كؿ بدعة ضبللة ): كبيف قكلو ، )4( (يَ ل ْ

 أبدا كبياف الصادؽ المصدكؽ قكؿ يكذب قكال آخر لو كال يمكف أف يتناقض كبلـ رسكؿ اهلل 
ْساَل ِ ) : يقكؿدفع التعارض بيف الحديثيف أف الرسكؿ ، كالبدع ليست مف اإلسبلـ  (َمْن َسنَّن ِفي اْْلِ

. كالبدعة ليست بحسنة كفرؽ بيف السف كاالبتداع  (َحَسَلةًال ): كيقكؿ 
أم مف أحيا سنة كانت مكجكدة فعدمت  (َمْن َسنَّن ):       كيمكف إف يقاؿ إف معنى قكلو 

إضافيا نسبيا كما تككف البدعة إضافية نسبية لـ أحيا سنة بعد " السف" فأحياىا كعمى ىذا فيككف
كىك قصة النفر الذيف  (َمْن َسنَّن ): كيمكف أف يقاؿ أيضا إف سبب كركد الحديث ىك، أف تركت

 إلى التبرع ليـ فجاء رجؿ  ككانكا في حالة شديدة مف الضيؽ فدعا النبي كفدكا إلى النبي 
فجعؿ كجو النبي ، مف األنصار بصرة مف فضة كادت تثقؿ يده فكضعيا بيف يدم رسكؿ اهلل 

ْساَلِ  ُسلَّنةًال َحَسَلةًال، فَ َلُ  َأْ ُرَه ، َأَأْ ُر َمْن َعِملَ ):  يتيمؿ مف الفرح كالسركر كقاؿ  َمْن َسنَّن ِفي اْْلِ

                                                
. (115ص/3ح/1ـ)باب ما جاء في قياـ رمضاف : مكطأ مالؾ - 1
. (276)ابف تيمية : اقتضاء الصراط المستقيـ - 2
. (192-1/191)الشاطبي : االعتصاـ - 3
. (75ص/2554ح/5ـ)باب التحريض عمى الصدقة : سنف النسائي - 4
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ُقَص ِمْن ُأُ ورِِهْم َشْيئًال  سف العمؿ تنفيذا كليس سف " السف " فينا يككف معنى  )1( ( ِبَه  ِمْن َغْيِر َأْا يَ ل ْ
ْساَلِ  ُسلَّنةًال َحَسَلةًال )العمؿ تشريعا فصار معنى  مف عمؿ بيا تنفيذا ال تشريعا ألف  (َمْن َسنَّن ِفي اْْلِ

. )2(التشريع ممنكع
ف سمي بدعة لغة فبل       كأما األمكر العادية كالدنيكية فالمحدث منيا ال يسمى بدعة شرعا كا 

. الخ...تعد المحدثات الجديدة بدعا في الديف مثؿ الطائرات ككسائؿ االتصاالت كمكبرات الصكت
     ككذلؾ ما يعد مف الكسائؿ كتعمـ العمكـ المختمفة كعمـ النحك ككذا طبع المصحؼ كحفظو 
بكسائؿ الحفظ الحديثة كاألشرطة المسجمة كالحاسكب كنحكىا فيذه الكسائؿ ليا أحكاـ الغايات 

كالمقاصد فإذا كانت الغايات مشركعة كانت كسائميا المؤدية إلييا مشركعة كليست مف البدع في 
.  الشيء

البدعة أحب إلى إبميس مف  ): كما قاؿ سفياف الثكرم ، كالحقيقة أف البدع شر مف المعاصي    
. )3( (كالبدعة ال يتأب منيا، ب منيا افإف المعصية يت،المعصية 

ألف يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا، أحب إليى مف أف يصحب  ):      عف سعيد بف جبير قاؿ
. )4( (عابدا مبتدعا

 
: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أف المبتدع الذم يتخذ دينا لـ يشرعو اهلل كال  : (ب منيااإف البدعة ال يت):      كمعنى قكليـ
ألف أكؿ التكبة العمـ ، فرآه حسنا فيك ال يتكب ماداـ يراه حسنا ، قد زيف لو سكء عممو ، رسكلو

بأف فعمو سيئ ليتكب منو أك بأنو ترؾ حسنا مأمكرا بو أمر إيجاب أك استحباب ليتكب كيفعمو فما 
بأف ، كلكف التكبة منو ممكنة ككاقعة، فإنو ال يتكب، داـ يرل فعمو حسنا كىك سيئ في نفس األمر

حتى يتبيف لو الحؽ كما ىدل سبحانو كتعالى مف الكفار كالمنافقيف كطكائؼ ، ييديو اهلل كيرشده 
. )5( (كىكذا بأف يتبع مف الحؽ ما عممو... مف أىؿ البدع كالضبلؿ

:  وقال رحمه اهلل أيضا* 
إذ أىؿ المعاصي :      إف أىؿ البدع شر مف أىؿ المعاصي الشيكانية بالسنة كاإلجماع 

 اك أكؿ ماؿ بالباطؿ، ، أك شرب خمر ، أك زنى ، مف سرقة، فعؿ بعض ما نيك عنو: ذنكبيـ

                                                
 .المصدر السابؽ -1
 .بتصرؼ (20-18)ابف عثيميف  : اإلبداع في كماؿ الشرع كخطر االبتداع - 2
. (9ص/10ج/5ـ)ابف تيمية : مجمكع الفتاكل: انظر - 3
. (132)" االبانو الصغرل " نقمو ابف بطة في  - 4
. (9ص/10ج/5ـ)ابف تيمية : مجمكع الفتاكل - 5
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كبتأمؿ النظر في .(1)ترؾ ما أمركا بو مف أتباع السنة كجماعة المؤمنيف: كأىؿ البدع ذنكبيـ
: كاليؾ فيما يأتي بيف ىذه األقساـ، البدعة يظير جميا إف االبتداع يدخؿ في أقساـ متعددة

 :-اوعتقادات* 
فمما ، الخصكمة كالجداؿ كالمراء في الديف بدعة كقصة صبيغ الذم كاف يسأؿ عف المتشابيات

كبعث بو إلى البصرة  كأمرىـ إف ، بمغ عمر رضي اهلل عنو ذلؾ أمر بو فضرب ضربا شديدا
فتفرقكا عنو  (عزمو أمير المؤمنيف): ال يأتي مجمسا إال قالكا: فكاف بيا كالبعير األجرب، يجالسكه

فمما ، فأذف عمر في مجالستو، حتى تاب كحمؼ باهلل ما بقي يجد مما كاف في نفسو شيئا ، 
 .(2)نفعتني مكعظة العبد الصالح، ال : فقاؿ. ىذا كقتؾ : خرجت الخكارج أتي فقيؿ لو 

:- العبادات والقربات* 
، )3(الغمك في العبادة بالزيادة فييا عمى  القدر المشركع كالتشدد كالتنطع في اإلتياف بيا بدعة

 كباعتزاؿ النساء كترؾ الزكاج ، كبصكـ الدىر كمو ، كالتقرب إلى اهلل بقياـ الميؿ كمو كترؾ النكـ 
 :-العادات والمعامالت* 

كؿ تقرب إلى اهلل بفعؿ شيء مف العادات أك المعامبلت مف كجو لـ يعتبره الشارع فيك : مثاؿ
 ....، ككذلؾ التقرب إلى اهلل بالصمت الدائـ كغيره )5(كاتخاذ لبس الصكؼ عبادة .)4(بدعة

 
 :-المعاصي والماهيات* 

، كالتقرب إلى اهلل )6(كؿ تقرب إلى اهلل بفعؿ ما نيى عنو سبحانو فيك بدعة:        مثاؿ
 .)7(بمشابية الكافريف أك بسماع المبلىي أك بالرقص

:- مشابهة الكافرين* 
كإقامة ..التي لـ تشرع باإلسبلـ بدعة ،كاإلتياف بشيء مف أعماؿ  الجاىمية :        مثاؿ 

كىذا ، يفعؿ ىذا استقباال لممكلكد الذكر دكف األنثى ، الكالئـ كدعكة الناس إلييا ابتياجا كفرحا 
 الصنيع فيو مكافقة ظاىرة ألىؿ الجاىمية فقد كانكا يستبشركف بالذكر كيحتفكف بو كيحتفمكف لو 

                                                
 .(1/178)الحافظ ابف عبد البر : جامع العمكـ كالحكـ: انظر - 1

 .(427ص/3ج/ـ2)ابف تيمية : مجمكع الفتاكل:  انظر-2

 .(103ص/20ج/10ـ)ابف تيمية :  مجمكع الفتاكل3-
. (4-3ص/4ج/ـ2)ابف تيمية : مجمكع الفتاكل :انظر - 4
. (4-3ص/4ج/ـ2)المصدر السابؽ : انظر - 5

. (82-2/79)الشاطبي : االعتصاـ : انظر - 6
 .(555ص/11ج/ـ6)ابف تيمية : مجمكع الفتاكل: انظر - 7
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  ڍچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ*ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   :قاؿ تعالى

، أم كئيبا مف اليـ ساكت مف (٥٩ – ٥٨: النحل) چ    ڑ  ڑ  ک  کژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ
   .)1(شدة ما فيو مف الحزف، كيكره أف يراه الناس مف سكء ما بشر بو

:  للة واصطالحاً معاى الهوى:  ااياً 
:  الهوى للة- 1
كاليكل في األصؿ العشؽ في الخير كالشر، كما تريده النفس، كجمعو أىكاء، كىكل إذا أحب،    

 كيأتي بمعنى سقط، كفي الجممة فإف ىذه المعاني لميكل تدكر حكؿ الميؿ إلى رغبة النفس
كشيكاتيا، كمحبة الشيء كغمبتو عمى القمب، كاستحكاذ الشياطيف، كالحيرة كالضبلؿ، كالفجكر، 

. )2(كالظمـ

  .)3(ىك ميؿ النفس إلى ما تستمذه مف الشيكات مف غير داعية الشرع: الهوى اصطالحاً - 2
 

: العالقة بين البدعة والهوى:  ال اً 
إنما تطمؽ حقيقة (أىؿ البدع )كعبارة  (أىؿ األىكاء)إف لفظ  :-رحمه اهلل-    قال الشاطبي 

كاالستدالؿ عمى فييا شريعة اليكل باالستنباط، كالنصر ليا، عمى الذيف ابتدعكىا، كقدمكا 
صحتيا في زعميـ، حتى عيٌد خبلفيـ خبلفا، كشيبييـ منظكران فييا، كمحتاجان إلى ردىا كالجكاب 

بخبلؼ العكاـ، فإنيـ متَّبعكف لما تقرر عند عممائيـ؛ ألنو فرضيـ، فميسكا بمتبعيف عنيا 
نما يتبعكف ما يقاؿ ليـ كائنان ما كاف، فبل يطمؽ عمى العكاـ لفظ أىؿ األىكاء  لميكل، كا 

كيحسنكا بنظرىـ كيقبحكا، كعند ذلؾ يتعيف لفظ أىؿ األىكاء، ، حتى يخكضكا بأنظارىـ فييا
كأىؿ البدع مدلكؿ كاحد، إال أف أىؿ البدع أشد خطران؛ كذلؾ لتمبسيـ في البدعة كانغماسيـ 

التقميد، ثـ فييا، كالدفاع عنيا، كأما أىؿ الغفمة عف ذلؾ كالسالككف سبؿ رؤسائيـ بمجرد 
فيضيؽ العذر عمى المقمديف، فيقرر أف تقميد العكاـ آلبائيـ، كمف يعتقدكف : يستدرؾ الشاطبي

فيو الصبلح مف مشايخيـ، دكف النظر إلى ككنيـ مف أىؿ العمـ كاالجتياد أكال، نكع مف 
   ؛ ألف اهلل)4((أىؿ األىكاء كالبدع)استدالليـ لمبدعة لمجرد اليكل، فيدخمكف بيذا في مسمى  

                                                
 .(22)أبف كثير : تفسير القرآف العظيـ: انظر - 1
، النياية في غريب (332-331)الفيكمي : ، المصباح المنير(15/168)ابف منظكر : لساف العرب: انظر - 2

 . (2/920)ابف األثير : الحديث كاألثر
. (962)الكفكم : الكميات - 3

 .بتصرؼ (533-2/532)الشاطبي : االعتصاـ: نظرا -1       
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ڀ  ..... چ :تعالى ذـ مف احتج بيذا التقميد، كقاؿ تعالى في شأف الكفار في تقميدىـ آلبائيـ

 .(ِّ: الزخرؼ) چ ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

كالبدعة التي يعد بيا الرجؿ مف أىؿ  :" -رحمه اهلل–ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      
األىكاء ما اشتير عند أىؿ العمـ بالسنة مخالفتيا لمكتاب كالسٌنة، كبدعة الخكارج، كالركافض، 

 )1(كالقدرية، كالمرجئة

حيث جعؿ - رحمو اهلل-كالذم ترجح مف ىذيف القكليف بعد تأمميما ىك قكؿ شيخ اإلسبلـ     
ضابط أىؿ األىكاء ىك ابتداع أمر ما اشتير عند العمماء مخالفتو لمكتاب كالسنة، كىذا ضابط 

دقيؽ في تمييز أىؿ األىكاء 

: والبدع ألمرين 

مف ، إف ابتداع أمر، اشتيير أنو مخالؼ لمكتاب كالسنة ال يككف إال بدافع مف اليكل: ألمر األولا
 .أتى بذلؾ يككف مف أىؿ األىكاء

ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  چ  :إف اليكل ضد اتباع النص كما قاؿ تعالى: األمر ال ااي

  ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ىئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئوئەئ  وئ

فإف لـ يفعمكا ما كمفتيـ مف اإلتياف فاعمـ أنما يتبعكف أىكائيـ )أم  (َٓ: القصص) چی
ٍف أضمكا ممف اتبع " الزائفة، مف غير أف يككف ليـ تمسؾ بشيء ما، إذ لك كاف ليـ ذلؾ ألتكه  كمى

أم ال أضؿ ممف اتبع ىكاه، كىك استفياـ إنكارم كتقييد اتباع اليكل بعدـ اتباع " ىكاه بغير ىدل 
 .)2((اليدل مف اهلل

 (ُٓ: الشكرل) چ ........  ەئ  وئ  وئەئ  ى  ائ  ائىې  ېچ :  قاؿ تعالى

ـٍ عمى االستقامة، كال )كذلؾ إشارة إلى إقامة الديف؛ أم  دي قامتو كاستقـ كى فادع لديف اهلل تعالى كا 
 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ :  ؛ قاؿ تعالى)3((تتٌبع أىكائيـ المختمفة الباطمة

 .(٤ – ٣: إٌجُ)

                                                

 .(414ص/35ج/18ـ)ابف تيمية :  مجمكعة الفتاكل- 2          
2
 .(4/151)مصطفى المنصكرم :  المقتطؼ مف عيكف التفاسير-        

3
  .(7/491)أبي حياف :  تفسير البحر المحيط- 
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      فقد جعؿ اهلل تعالى في مقابؿ اتباع أمره اتباع اليكل، كلما كاف أىؿ المتابعة ألمر اهلل ىـ 
أىؿ المكافقة لمكتاب كالسنة، كاف أىؿ اتباع اليكل ىـ أىؿ المخالفة لمكتاب كالسنة، كىذا ما ذكره 

لكنو احترز بأف تككف المخالفة في مسألة اشتيرت بيف العمماء أنيا - رحمو اهلل–شيخ اإلسبلـ 
ٍف  مخالفة لمكتاب كالسنة؛ ألف ىناؾ مف دقائؽ المسائؿ ما يخفى فيو الحؽ عمى بعض الناس، فىمى
خالؼ فييا ال يعد متبعان لميكل بؿ ىك مجتيد، كىذا الذم أدَّاه إليو اجتياده كلذلؾ خرج مف أىؿ 

. )1(األىكاء

    كالبدعة شٌر مف اليكل، كعميو فكؿ بدعة في الديف مف أم نكع كانت محرمة كضبللة لقكؿ 
ِإيَّن ُ ْم َأُمْحَدثَ ِت اْاُُموِر؛ فَِإاَّن ُ لَّن ُمْحَدَثةٍل ِبْدَعٌة أَُ لَّن  : "مف حديث العرباض بف سارية- -الرسكؿ 

 ، فدؿ الحديث )3(" َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِوَ  َهَذا َم  َلْيَس ِمْلُ  فَ ُهَو َردٌّ-:" -، كقكلو )2(" ِبْدَعةٍل َ اَلَلةٌ 
عمى أف كؿ محدث في الديف فيك بدعة، ككؿ بدعة ضبللة مردكدة، كالديف برمء منو، كعميو 

فمف قسـ البدعة إلى بدعة حسنة كبدعة سيئة فيك ميغالط كمخطئ كمخالؼ لقكؿ الرسكؿ                 
-" :-  ٌألف الرسكؿ "  فَِإاَّن ُ لَّن ِبْدَعةٍل َ اَلَلة- - حكـ عمى البدع كميا بأنيا ضبللة كسكاء في

:              ذلؾ مسائؿ االعتقادات أك األعماؿ أك األقكاؿ الظاىرة ك الباطنة، كقد قاؿ اإلماـ مالؾ
                                       :ألف اهلل يقكؿ: خاف الرسالة- -مف ابتدع في اإلسبلـ بدعة يراىا حسنو فقد زعـ أف محمدان 

، كليس )4( فما لـ يكف يكمئذ دينان فبل يككف اليكـ دينان (ّ: المائدة) چ  چ  چ  چ  ڇچ 
ِوْعَم : "في صبلة التراكيح بقكلو- -ليؤالء حجة عمى أف ىناؾ بدعة حسنة إال قكؿ عمر 

، كقالكا أيضان إنيا أيحدثت أشياء لـ يستنكرىا السمؼ مثؿ كتابة الحديث كتدكينو، )5(ِ"الِ ْدَعُة َهِذه
. ككذلؾ جمع القرآف في كتاب كاحد

؛ يريد البدعة  " ِاْعَم الِبْدَعةُ "إف ىذه األمكر ليا أصؿ في الشرع، فميست محدثة، كقكؿ عمر     
ذا قيؿ أنو بدعة؛ فيك بدعة لغة ال : المغكية ال الشرعية؛ فما كاف لو أصؿ في الشرع يرجع إليو، كا 

شرعان، ألف البدعة شرعان ما ليس لو أصؿ في الشرع يرجع إليو،  فكتابة الحديث ليا أصؿ في 
، ككاف المحظكر مف بعض األحاديث مف بعض أصحابوبكتابة -  -الشرع؛ فقد أمر النبي 

   انتفى ىذا -   -  فمما تكفي ، خشية أف يختمط القرآف بغيره --  كتابتو في عيده

                                                
1

 .(207ص/19ج/10ـ)ابف تيمية :  مجمكعة الفتاكل- 
2

 .(691/ص )(4607/ح) كتاب الديات، باب في لزكـ السنة : سنف أبي داكد- 
3

 .(440/ص )(2697/ح)باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد  (5) كتاب الصمح : صحيح البخارم- 
4

  .(1/37)الشاطبي :  االعتصاـ- 

5
 .(322/ص)، (2010ح)باب فضؿ مف قاـ رمضاف  (1)كتاب صبلة التراكيح : صحيح البخارم - 
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بط قبؿ كفاتو   فدَّكف المسممكف السنة بعد ذلؾ؛ لحفظيا --المحذكر؛ ألف القرآف قد تكامؿ كضي
-ككذلؾ جمع القرآف في كتاب كاحد لو أصؿ في الشرع؛ ألف النبي . مف الضياع كعبث العابثيف

 - كاف يأمر بكتابة القرآف، فىكيتب متفرقان، فجمعو الصحابة- - بعد كفاتو- - في
بصحابتو ليالي، كتخٌمؼ - -ككذلؾ صبلة التراكيح قد صبلىا النبي ، مصحؼ كاحد حفظان لو

يصمكنيا متفرقيف في حياة - -عنيـ في األخير؛ خشية أف تفرض عمييـ، كاستمر الصحابة 
خمؼ إماـ كاحد كما كانكا - -كبعد كفاتو، إلى أف جمعيـ عمر بف الخطاب -    -النبي 

. )1(، كليس ىذا بدعة في الديف- -خمؼ النبي 
 

: حكم هجر أهل البدع واألهواء: المطمب ال ااي
ٍف  )- :رحمو اهلل-    فاليجر المشركع لمزجر كالتأديب، كفي ذلؾ يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كمى

كاف مبتدعان ظاىر البدعة كجب اإلنكار عميو، كمف اإلنكار المشركع، أف يييجر حتى يتكب، كمف 
.  )2((اليجر امتناع أىؿ الديف مف الصبلة عميو لينزجر مف يتشٌبو بطريقتو كيدعك إلييا 

كىذا اليجر أسمكب نبكم يقصد منو ردع المخالؼ كاتباعو، حتى ال يغتر بو أحده مف الناس فيك 
. مشركع لمصمحة الديف

كال ينبغي ألحد مف أىؿ السنة كالجماعة أف يخالط  ) : -رحمه اهلل–    يقول شيخ اإلسالم 
أحدان مف أىؿ األىكاء حتى يصاحبو كيككف خاصتو؛ مخافة أف يستزلو، أك يستزؿ غيره لصحبة 

. )3((ىذا
      كىذا األسمكب النبكم جاء لحماية الفرد كالمجتمع مف كؿ ما يضٌر بو في دنياه كآخرتو، 

َمَثُل اْلَجِليِس الصَّن ِلِح، َأاْلَجِليِس السَّنْوِء، َ َح ِمِل اْلِمْسِ ،  " :حينما قاؿ- -كيدؿ عمى ذلؾ قكلو 
ِإمَّن  َأْا ُيْحِذَيَ ، َأِإمَّن  َأْا تَ ْ َت َع ِمْلُ ، َأِإمَّن  َأْا َتِجَد ِمْلُ  رِيحًال  َطيَِّ ةًال، َأوَ ِفُ  : َأوَ ِفِ  اْلِكيِر، َفَح ِمُل اْلِمْس ِ 

 . )4( "ِإمَّن  َأْا ُيْحِرَق ثَِي َبَ ، َأِإمَّن  َأْا َتِجَد رِيحًال  َخِ يَثةًال : اْلِكيرِ 
أف مجالسة الصالحيف في االنتفاع بيا كمجالسة : في ىذا التشبيو البميغ- -     فقد بيف النبي 

بائع المسؾ فإف لـ تشتر منو، أك يعطؾ فإنؾ ال تيعدـ أف تجد عنده ريحان طيبة، كما أف مجالسة 
السيئيف في التضرر بيا كمجالسة نافخ الكير فإنو إف لـ يحرؽ ثيابؾ بناره كشررىا المتطاير، 

ف مف أعظـ ما يحصؿ الضرر بمجالستيـ كمخالطتيـ  فإنؾ ال بد أف تجد عنده ريحان خبيثة، كا 

                                                
1

  .(307)صالح الفكزاف : اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد:  انظر- 

2
  .(292ص/24ج/12ـ)ابف تيمية :  مجمكعة الفتاكل- 

3
 .(292ص/24ج/12ـ) السابؽ المصدر - 
4

 .(338ص) ،(2101/ح)باب في العطار كبيع المسؾ  (38) كتاب البيكع : صحيح البخارم- 
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ىـ أىؿ األىكاء كالبدع فإف الضرر الحاصؿ بمجالستيـ، أعظـ بكثير مف الضرر الحاصؿ 
.   بمجالسة أىؿ المعاصي

    كلذا اشتير في كتب االعتقاد كالسنة التحذير مف مجالسة أىؿ البدع بصكرة ال تضاىييا أم 
صكرة أخرل مف صكر تحذيرىـ مف أنكاع التعامؿ مع أىؿ البدع، حتى إف الركايات كاآلثار في 

. ذلؾ عف السمؼ كثيرة
، كبحسب ما يقتضيو المقاـ مكقؼ أىؿ -إف شاء اهلل تعالى -     كأنا أعرض في ىذا المطمب 

السنة مف مجالسة أىؿ البدع بذكر األدلة الشرعية المقررة لترؾ مجالستيـ ككجكب مباعدتيـ، إذ 
إف األدلة ىي عمدة أىؿ السنة في تقرير مذىبيـ كتأصيمو، كأما ما جاء عف الصحابة مف 

ىجر : مباشرتيـ اليجر لبعض المحدثيف كالعصاة فدلت عمى ذلؾ كثير مف األخبار، فمف ذلؾ
لمسطح بف أثاثو، لكبلمو في حادثة اإلفؾ، كتركو النفقة عميو، حتى - -أبي بكر الصديؽ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ :نزلت اآلية قاؿ تعالي

 چ   گ  گ  گ ک  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کژ  ڈ  ڈڎڍ  ڌ     ڌ  ڎ

  .)1("بَ َلى َأاللَّنِ  ِإوِّي ُأِحبُّد َأْا يَ ْغِفَر اللَّنُ  ِلي ":فترؾ أبك بكر ىجره كأعاد عميو النفقة، كقاؿ (ِِ: النكر)
عف افتراؽ ىذه - -قد أخبر النبي  ): مؤكدًا عمى هذا األسموب- رحمه اهلل-   يقول البلوي 

-األمة، كظيكر أىؿ األىكاء كالبدع فييـ، كحكـ بالنجاة عمى مف اتبع سنتو كسنة أصحابو   
 - أجمعيف؛ فعمى المرء المسمـ إذا رأل رجبلن يتعاطى شيئان مف األىكاء كالبدع معتقدان أك 

يتياكف بشيء مف السنف أف ييجره كيتبرأ منو؛ كقد مضت الصحابة كالتابعكف كأتباعيـ كعمماء 
.      )2((السنة عمى ىذا مجمعيف معتقديف عمى معاداة أىؿ البدع كمياجرتيـ

    فإف ىجر أىؿ البدع كاألىكاء مطمكب عمى مر األكقات ما لـ تظير منيـ التكبة، كالرجكع 
.   إلى الحؽ، فمف كٌقر صاحب بدعة فقد أعاف عمى ىدـ الديف

    كمما يدؿ عمى ذلؾ أيضان قصة كعب بف مالؾ المشيكرة مع أصحابو حينما تخمفكا عف غزكة 
َأوَ َهى َرُسوُل اللَّنِ  َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم  : "كعبان كصاحبيو، كفي الحديث- -تبكؾ، فيجر النبي 

الُمْسِلِميَن َعْن َ اَلِمَل  َأي ُّدَه  الثَّناَلَثُة ِمْن بَ ْيِن َمْن َتَ لَّنَ  َعْلُ ، فَ ْ تَ َل َ َل  اللَّن ُس، َأتَ َغي َّنُرأا َلَل  َحتَّنى تَ َلكَّنَرْت ِفي 
َلةًال  . )3("وَ ْفِسي اَاْرُض َفَم  ِهَي الَّنِتي َأْعِرُ ، فَ َلِ ثْ َل  َعَلى َذِلَ  َخْمِسيَن َلي ْ

                                                
1

 چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ     چ باب (6) كتاب التفسير ،صحيح البخارم - 
باب في حديث االفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ  (10)  كتاب التكبة : صحيح مسمـ،(829/ص)،(4750/ح) ،(13-12/النكر)
 .(1443/ص )(2770/ح)
2

  .(1/224)لبغكم ا:  شرح السٌنة- 

3
   .(1437/ص )(2769/ح)باب حديث تكبة كعب بف مالؾ  (9)كتاب التكبة :  صحيح مسمـ- 
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    كالفاسؽ كالمبتدع صبلتو في نفسو صحيحة، فإذا صمى المأمكـ خمفو لـ تبطؿ صبلتو، كأما 
إذا أمكنو أف يصمي خمؼ غير المبتدع فيك أحسف كأفضؿ ببل ريب، لكف إف صمى خمفو ففي 

 .  )1(صبلتو صحيحة، كال يعيدىا: نزاع، كقيؿصبلتو 
 أنو دخؿ عمى عثماف بف عفاف كىك ":ركل البخارل عف عبيد اهلل بف عدل بف خيار    

الصبلة : فقاؿ، كيصمى لنا إماـ فتنة كنتحرج ، إنؾ إماـ عامة كنزؿ بؾ ما ترل : محصكر فقاؿ
ذا أساءكا فاجتنب إساءتيـ، أحسف ما يعمؿ الناس  . (2)"فإذا أحسف الناس فأحسف معيـ كا 

-يقكؿ ابف عباس :  ىذا أسمكبان في دعكتيـ كردعيـ ألىؿ الباطؿ--    اتخذ الصحابة 
": ِ3(" َو ُتَج ِلْس َأْهَل اْاَْهَواِء، فَِإاَّن ُمَج َلَستَ ُهْم َمْمَرَ ٌة لِْلُقُلوب( .

    كمما تقدـ يتبيف لمباحث أف أسمكب اليجر قد انتيجو الصحابة كالتابعكف مقتديف بالنبي 
بؿ أصبح ىذا األسمكب مؤصبلن في كتب أىؿ السنة، ال يخمكا كتاب مف -  -محمد 

كتب أىؿ السنة إال كفيو تأصيؿ كتقعيد ليذا األسمكب بذكر األمثمة عميو، كتقريره عف 
سمؼ األمة، فكؿ مف أحدث شيئان كنسبو إلى الديف، كلـ يكف لو أصؿ مف الديف يرجع إليو؛ 
فيك ضبللو، كالديف براء منو كسكاء كاف ذلؾ في مسائؿ االعتقادات أك األعماؿ أك األقكاؿ 

ف البدع بريد الكفر، كىي زيادة  الظاىرة كالباطنة، كالبدع إنما ىي نسيج اليكل المتبع، كا 
، كالبدعة تباعد عف اهلل تعالى، كتكجب --كال رسكلو - -في الديف لـ يشرعو اهلل 

غضبو كتسبب زيغ القمكب، يتبيف لنا مف ىذا القكؿ المستفيض حرمة زيارة المبتدع 
كمجالستو إال عمى كجو النصيحة لو كاإلنكار عميو؛ ألف مخالطتو تؤثر عمى الميخالط، 
كتنشر عدكاه إلى غيره، كيجب التحذير منيـ كمف شرىـ إذا لـ يكف األخذ عمى أيدييـ، 

في  (َُِ: البقرة)چٿ  ٿ  ٿ چ :كمنعيـ مف مزاكلة بدعيـ، كمنو قكلو تعالى
ىذه اآلية تيديد ككعيد شديد لؤلمة عف اتباع طرائؽ الييكد كالنصارل بعد ما عممكا مف 

. )4(كاألمر ألمتو - -كالخطاب في ىذه اآلية مع الرسكؿ ، القرآف كالسنة

 
 
 
 

                                                
1

  .(1/365)إبراىيـ الزحيمي : مكقؼ أىؿ السنة كالجماعة مف أىؿ األىكاء كالبدع:  انظر- 

 .(310ص )(529/ح)، (2ج)االلباني : إركاء الغميؿ في تخريج احاديث منار السبيؿ - 2
3

  .(1/452)اآلجرل :  الشريعة- 

4
 .(96)ابف كثير:  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 
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 .ْدر انًؼاصٙ: انًثحث انثاَٙ

            

 : ٔفّٛ يطهثاٌ         

 

 . تؼز٠ف اٌّؼباٟ: انًطهة األٔل                

 

 . ٚأاحبثٙب ٘جز اٌّؼباٟحىُ: انًطهة انثاَٙ               
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: مفهوم المعصية وأقسامها: المطمب األول
:  المعصية للة- 1

إذا خالؼ أمره، كعصى فبلفه أميره يعصيو : عصى العبد ربو:     العصياف خبلؼ الطاعة، يقاؿ
  .)1(عىٍصيان كًعٍصيانان، كمعصيةن إذا لـ يطعو، فيك عاص

كالعصياف يعني  )  ٕ: الحجرات)چ  ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژچ  :    قاؿ اهلل تعالى
 . )2((كتضييع ما أمر اهلل بو- -ارتكاب ما نيى اهلل عنو في خبلؼ أمر رسكؿ اهلل )

. )3((ىك مخالفة اآلمر قصدان؛ أم  ترؾ االنقياد: العصيان)-: رحمه اهلل-   وقال الجرجااي 
: المعصية اصطالحاً - 2

ىي مخالفة األمر الشرعي، فمف خالؼ أمر اهلل الذم أرسؿ بو رسمو كأنزؿ بو كتبو فقد -     أ
 .(ُُِ: طٗ) چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  :،قاؿ تعالى)4(عصى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  :   قاؿ اهلل تعالى

 . )٣٦: األحزاة) چ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹٺٺ

﮸   ﮹  ےھ  ھ   ھ  ھ  ےچ :    قاؿ تعالى ﮳   ﮴  ﮵  ﮶   ﮷     ۓ  ۓ   ﮲ 

. ( ٢٣: اٌجٓ)چ﮺

 ِٓ  ٚفؼً ِب ٔٙٝ هللا ػٕٗ أ ٚ ٔٙٝ ػٕٗ أٚ أِز ثٗ رصٌٛٗ ة ٟ٘ تزن ِب أِز هللا ثٗ-      ة

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    چ   :األلٛاي ٚاألػّبي اٌظب٘زح ٚاٌجبطٕخ لبي تؼبٌٝ

 (ُْ: النساء) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
 

: المعصية في اآليات القرآاية- 3

: جاء معاى المعصية بألفاظ ك يرة، ومن ذلك ما يأتي
  ڑ  ڑ  ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ چ:  قاؿ اهلل تعالى:الفسوق والعصيان-  1

 )ٕ: الحجرات) چک 
 

                                                
1

 (.عصا)مادة  ( 9/251)ابف منظكر :  لساف العرب- 

2
  .(26/126)الطبرم :  القرآفآم جامع البياف عف تفسير - 

3
  .(187)لجرجاني  ا: التعريفات- 

4
 .(269ص/15ج/8ـ)ابف تيمية :  مجمكعة الفتاكل- 
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ىك كؿ ما خرج عف : أنو الكذب خاصة، كاآلخر: كجاءت كممة العصياف عمى كجييف، أحدىما) 
  )1((الطاعة

ٹ   ٹ  ٹ  چ : فقاؿ تعالى: في ذكره لقكؿ إخػػكة يكسؼ- - قاؿ اهلل :الخطيئة -  2

كىذا الحكـ ثابت فيمف آذل مسممان في نفسو أك مالو )،  )ٕٗ: يكسؼ) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
. )2((أك غير ذلؾ، فإنو يجب عميو أف يتحمؿ لو كيخبره بالمظممة كقدرىا

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  -:- قاؿ اهلل :الفساد -  3

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

 ،)ّّ: المائدة) چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگگ
المحاربكف هلل كلرسكلو ىـ الذيف بارزكه بالعداكة، كأفسدكا في األرض بالكفر كالقتؿ، كأخذ األمكاؿ )

خافة السبؿ، كالمشيكر أف ىذه اآلية الكريمة في أحكاـ قطاع الطرؽ  .)3((كا 
  ڃ   چ  چ  چ  ڃ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڄڦ  ڦ  ڄ  چ: قاؿ اهلل تعالى:الُحوب -  4

 .)4( أم إثما عظيمان، ككزران جسيمان ؛(ِ: النساء) چ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍڇچ

﮴  ۓچ :  قاؿ اهلل تعالى:السيئة -  5 ﮲   ﮳  إفَّ فعؿ ) أم (ُُْ: ىكد) چ ﮵ ۓ  
  )5((الخيرات يكفر الذنكب السالفة

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ      چ: -- قاؿ اهلل :اإل م  - 6

قاؿ  ) (ّّ: األعراؼ)  چڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ 
اإلثـ : كقاؿ مجاىد، كالبغي أف تبغي عمى الناس بغير الحؽ، أما اإلثـ فالمعصية: السدم

كحاصؿ ما فسر بو اإلثـ أنو الخطايا المتعمقة ، المعاصي كميا كأخبر أف الباغي بغيو عمى نفسو
 .  (6)(كالبغي ىك التعدم إلى الناس فحـر اهلل ىذا كىذا، بالفاعؿ نفسو

 
 

                                                
1

. (5/329)الماكردم :  النكت كالعيكف- 

2
  .(5/236)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 

3
  .(1/279)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف- 

4
  .(1/186)المصدر السابؽ :  انظر- 

5
  .(2/680)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 

 .(474)ابف كثير :  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 6
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بعد أف ذكر قكـ لكط، كمديف، كعاد، كثمكد، كقاركف، كفرعكف، - - قاؿ اهلل : الذاب- 7
  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٿچ  :كىاماف

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

مف ىؤالء األمـ المكذبة أخذنا بذنبو عمى )أم  (َْ: العنكبكت) چچ  چ  چ
. )1((قدره، كبعقكبة مناسبة لو

: األعراؼ)چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌچ  -:- قاؿ اهلل :العتوّ  -  8

فمما تجاكزكا في معصية اهلل قمنا ليـ ككنكا قردة خاسئيف، كدؿ عمى أف المعاصي ) أم )ُٔٔ
.  )2((سبب النقمة

  ەئ  وئ  وئ   ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ ....چ :قاؿ اهلل تعالى: اإلصر- 9

 ...چ:  ، كقاؿ تعالى(٢٨٦ : البقرة) چ.... ېئۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 –، قاؿ ابف سيده (١٥٧: األعراف) چ...    گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک
 )3( اإلصر بمعنى الذنب كالثقؿ–رحمو اهلل 

 
: أقسام المعاصي:  ااياً 

.  قسم جمهور عمماء أهل الساة المعاصي إلى قسمين كبائر وصلائر
جماع الصحابة  )- : رحمو اهلل- قاؿ اإلماـ ابف القيـ      كقد دٌؿ القرآف، كالسنة، كا 

 چ : ، قاؿ اهلل تعالى)4((كالتابعيف بعدىـ، كاألئمة عمى أف مف الذنكب كبائر كصغائر

 ڱ  ڳ  ڱ  ڱ    ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  

      (ُّ: النساء)چڱ

  .(ِّ: النجـ)   چ ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ:كقاؿ تعالى
 
 

                                                
1

  .(2/870)السعدم :  في تفسير كبلـ المناف تيسير الكريـ الرحمف- 

2
  .(4/266)القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف - 

3
  .(4/80)ابف سيده : المخصص - 

4
  .(126-125)الجكزية ابف القيـ : الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي:  انظر- 
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ْوِب : " --سألت رسكؿ اهلل :  قاؿ--    كعف ابف مسعكد  َأْا :  ِعْلَد اللَّنِ   قَ لَ أعظمَأ ُّد الذَّن
ا َأُهَو َخَلَقَ  ، قَ لَ  ُثمَّن َأْ   : ُثمَّن َأْا تَ ْقُتَل َأَلَدَا َمَ  َفَة َأْا َيْطَعَم َمَعَ ، قَ لَ : ُثمَّن َأْ   قَ لَ : َتْدُعَو لِلَّنِ  ِودًّد

 . )1( "َأْا تُ َ اِوَي َحِليَلَة َ  ِراَ : قَ لَ 
 

بَ َلى يَ  : َثاَلثًال ، قَ ُلوا« َأوَ ُأوَ  ُِّئُكْم بَِ ْ َ ِر الَكَ  ِئِر  -: "-قاؿ النبي :  قاؿ--     كعف أبي بكرة 
، « َأوَ َأقَ ْوُل ال ُّدأرِ - َأَ َلَس أََ  َا ُمتَّنِكئًال  فَ َق َل - اِْلْشَراُا بِ للَّنِ ، َأُعُقوُق الَواِلَدْيِن »: َرُسوَل اللَّنِ ، قَ لَ 

 . )2("َلْيَتُ  َسَكتَ : َفَم  زَاَل ُيَكرِّرَُه  َحتَّنى قُ ْلَل : قَ لَ 
اْلصَّنَلَواِت اْلَ ْمِس َأاْلُجُمُعِة ِإَلى اْلُجُمَعِة، : "قاؿ- -أف رسكؿ اهلل - -  كعف أبي ىريرة 

لَ ُهنَّن َم  اْ ُتِلَ ِت اْلَكَ  ِئرُ  . )3("َم  َلْم تُ ْغَ  اْلَكَ  ِئرُ  : "، كفي ركاية"َأَرَمَض ِا ِإَلى َرَمَض َا ُمكفَِّراٌت ِلَم  بَ ي ْ
يَ  َرُسوَل اللَّنِ  : اْ َتِلُ وا السَّنْ َع الُموِبَق ِت ، قَ ُلوا: "أنو قاؿ- -عف النبي - -  كعف أبي ىريرة 

الشِّْرُا بِ للَّنِ ، َأالسِّْحُر، َأقَ ْتُل الل َّنْفِس الَّنِتي َحرَّنَ  اللَّنُ  ِإوَّن بِ لَحقِّ، َأَأْ ُل الرِّبَ ، َأَأْ ُل َم ِل : َأَم  ُهنَّن  قَ لَ 
 . )4("الَيِتيِم، َأالت َّنَولِّي يَ ْوَ  ال َّنْحِ ، َأَقْذُ  الُمْحَصَل ِت الُمْؤِمَل ِت الَغ ِفاَلتِ 

 أف الكبائر لـ تيضبٍط بعد، كأنيا كؿ ذنب ترٌتب عميو حدّّ في الدنيا، أك تيكعّْد عميو :    والصواب
.  بالنار، أك المعنة، أك الغضب، أك العقكبة، أك نفي إيماف

 

وما لم يترّتب عميه حدٌّ في الدايا، وو وعيٌد في اآلخرة، فهو صليرة ، ولكن قد تكون الصلائر 
: من الكبائر ألسباب، ماها

َو َ ِ يَرَة َمَع اِوْسِتْغَف ِر، َأَو  -: "- اإلصرار كالمداكمة عمييا، كما في قكؿ ابف عباس - 1
 . )5("َ ِغيَرَة َمَع ِإْ َرارٍل 

يَ  َع ِئَشُة -:"-قاؿ لي رسكؿ اهلل : قالت- - استصغار المعصية كاحتقارىا، فعف عائشة - 2
. )6(" ِإيَّن ِا َأُمَحقَّنَراِت اْاَْعَم ِل، فَِإاَّن َلَه  ِمَن اللَّنِ  طَ ِل ًال 

 

                                                
1

  .(861/ص) ،(4477/ح)باب فبل تجعمكا هلل أندادا  (3)كتاب التفسير :  صحيح البخارم- 

2
 : صحيح مسمـ،بنحكه (430/ص)، (2654/ح)باب ما قيؿ في شيادة الزكر  (10)كتاب الشيادات :  المصدر السابؽ- 

 .(64/ص) ،(87/ح)باب بياف كبائر كأكبرىا  (38)كتاب اإليماف 
3

باب الصمكات الخمس كالجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينيف ما اجتنبت الكبائر  (5) كتاب الطيارة : صحيح مسمـ- 
 .(140/ص )(233/ح)
4

ا يىٍأكيميكفى ًفي  : باب قكؿ اهلل تعالى (23) كتاب الكصايا :صحيح البخارم -  ا ًإنَّمى ًإفَّ الًَّذيفى يىٍأكيميكفى أىٍمكىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍممن
سىيىٍصمىٍكفى سىًعيرنا  ـٍ نىارنا كى باب بياف الكبائر  (38) كتاب اإليماف، : مسمـصحيح. بمفظو (458ص)، (89/ح)،بيطيكًنًي

 .(64/ص) ،(89/ح)كأكبرىا
5

  .(443-442)البف أبي العز : شرح العقيدة الطحاكية:  انظر- 

6
 .(703ص) ،(4243/ح)باب ذكر الذنكب  (29) كتاب الزىد : سنف ابف ماجة- 
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وُوِب، فَِإو َّنُهنَّن َيْجَتِمْعَن َعَلى  :"قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ- -كعف سيؿ بف سعد  ِإيَّن ُ ْم َأُمَحقَّنَراِت الذُّد
أرض فبلة فىحضر قكـ نزلكا كمثؿ : ضرب ليف مثبلن - -، كأف رسكؿ اهلل  "الرَّنُ ِل َحتَّنى يُ ْهِلْكَل ُ 

صنيعي القكـ، فجعؿ الرجؿ ينطمؽ فيجيء بالعكد، كالرجؿ يجيء بالعكد، حتى جمعكا 
. )1(سكادان،فأٌججكا ناران، كانضجكا ما قذفكا فييا

ِإاَّن الُمْؤِمَن يَ َرى ُذوُوَبُ  َ َ وَّنُ  قَ ِعٌد َتْحَت َ َ لٍل َيَ  ُ  َأْا يَ َقَع : " قاؿ- -كعف عبد اهلل بف مسعكد 
 .)2("ِبَيِدِه فَ ْوَق َأْوِف ِ : َعَلْيِ ، َأِإاَّن الَف ِ َر يَ َرى ُذوُوَبُ  َ ُذبَ بٍل َمرَّن َعَلى َأْوِفِ  فَ َق َل ِبِ  َهَكَذا، قَ َل َأبُو ِشَه بٍل 

الفرح بالصغيرة كاالفتخار بيا، كأف يقكؿ ما رأيتني كيؼ مىزَّقت ًعرض فبلف، كذكرت -  3
متو، أك خدعتو . مساكئو حتى خجَّ

. أف يككف عًالمان ييقتدل بو، فإذا فعؿ العًالـ الصغيرة، كظيرت أماـ الناس كبر ذنبو -  4
 ، فينبغي لكؿ مسمـ أف يبتعد عف )3(إذا فعؿ الذنب ثـ جاىر بو؛ ألف المجاىر غير معافى -  5

. جميع الذنكب صغيرىا ككبيرىا؛ ليككف مف الفائزيف في الدنيا كاآلخرة
اْلُمَه ِ َر َمْن َهَجَر -: " -كىذا اليجر مف جنس ىجر اإلنساف نفسو عف فعؿ المنكرات كما قاؿ 

  )4( "َم  وَ َهى اهلل َعْل ُ 
 

 :حكم هجر المعاصي وأصحابها: المطمب ال ااي
      يجب ىجر مف جير بالمعاصي القكلية، كالفعمية، كاالعتقادية، كمنيا تقدير المصالح 

، كذلؾ أف كاف ىجر العاصي يجمب شران )5("فدرء المفاسد أكلى مف جمب المصالح " كالمفاسد 
كفتنة أعظـ مف فتنة المخالطة، فإف المصمحة الشرعية تقتضي مخالطتو لتحصيؿ المصمحة كدرء 

، كقد تكالت نصائح األئمة في عدـ الجمكس كالكبلـ مع المجاىريف في المفسدة
المعاصي، كقد اشتيرت الركاية عف اإلماـ أحمد في ىجر مف أجاب في محنة خمؽ 

ف كاف صاحب المعصية يستتر بالمعاصي فظاىر كبلـ اإلماـ أحمدالقرآف إلى  : أف مات، كا 
أنو ال ييجر، كعميو فإف مف سكر أك أمتنع عف الصبلة لغير عذر أك جير بالذنكب كالمعاصي 

ْ َه ِر َأْا يَ ْعَملَ -: -فكجب اإلنكار عميو كىجره، لقكلو   ُ لُّد ُأمَّنِتي ُمَع فَ ٌة، ِإوَّن اْلُمَج ِهرِيَن، َأِإاَّن ِمَن اْْلِ

                                                
1

  .(3818/ح)، (367ص/6ـ) : مسند اإلماـ أحمد- 

2
   .(1096ص) ،(6304/ح)باب لكؿ نبي دعكة مستجابة  (1)كتاب الدعكات :  صحيح البخارم- 

3
  .(293-292)المقدسي : مختصر منياج القاصديف:  انظر- 

4
 .(5ص) ،(10/ح)، باب المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده (4) كتاب اإليماف : صحيح البخارم- 
5

 .(2/768)محمد الزحيمي :  القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة- 
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، ُثمَّن ُيْصِ ُح َقْد َستَ َرُه رَبُّدُ ، فَ يَ ُقولُ  يَ  ُفاَلُا َقْد َعِمْلُت اْلَ  رَِحَة َ َذا أََ َذا، َأَقْد بَ َت :  اْلَعْ ُد بِ للَّنْيِل َعَمالًال
َر اهلِل َعْل   . )1(ُ"َيْستُ ُرُه رَبُّدُ ، فَ َيِ يُت َيْستُ ُرُه رَبُّدُ ، َأُيْصِ ُح َيْكِشُ  ِست ْ

ٍف أظير المعصية أٍف يينكر عميو، كأف يعاقب عبلنية بما يردعو عف ذلؾ كال      كيجب عمى مى
تبقى لو غيبة، كينبغي ألىؿ الخير أف ييجركه ميتان إذا كاف فيو كؼّّ ألمثالو فيترككف تشييع 

. جنازتو، كيجب قبؿ ىجره األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
 

إما أف يككف مستتران بيا كيغمؽ بابو عميو، :     فإذا كاف لؾ جار صاحب كبيرة فبل يخمك
ف كاف مجاىران  ف أمكف أف ينصحو في السر كيعظو، فحسف، كا  فمييعرض عنو كيتغافؿ عنو، كا 

، أك ميرابي، فاىجره ىجران جميبلن، ككذا إف كاف تاركان لمصبلة في كثير مف )2(بفسقو، مثؿ مٌكاس
ال فاىجره في اهلل، لعمو أف  األكقات، فأمره بالمعركؼ كأنياه عف المنكر مرة بعد األخرل، كا 

يرتدع، كيحصؿ لو انتفاع باليجر، مف غير أف تقطع عنو كبلمؾ كسبلمؾ كىديتؾ، فإف رأيتو 
- -متمردان عاتيان بعيدان عف الخير فأعرض عنو كأجيد أف تتحكؿ مف جكاره، فقد تعٌكذ النبي 

. )3(مف جار السكء في دار اإلقامة
كىجر الرجؿ زكجتو عمى ترؾ الصبلة مف أعماؿ البر التي  ):      كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

. )4((يحبيا اهلل تعالى كرسكلو
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

1
   .(1548ص) ،(2990/ح)باب النيي عف ىتؾ اإلنساف ستر نفسو  (8) كتاب الزىد كالرقائؽ : صحيح مسمـ- 

2
  .بمعنى جامع الضرائب، كسمي مكاسان مف كثرة ما يرتكبة مف الذنكب كالمعاصي: مكاس - 

3
  .(368-367)البخارم : األدب المفرد:  انظر- 

4
  .(276ص/32ج/32ـ)ابف تيمية :  مجمكعة الفتاكل- 
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 .ْدر انسٔخة: انًثحث انثانث

 

 :ٔفّٛ يطهثاٌ               

 

 .اٌتى١١ف اٌفمٟٙ ٌٙجز اٌزٚجخ: انًطهة األٔل              

 

.  ٘جز اٌزٚجخحىُ: انًطهة انثاَٙ              
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: التكييف الفقهي لهجر الزوجة: المطمب األول
. )1(ىك ترؾ الدخكؿ عمييا كاالقامة عندىا: الهجر

 فيما فرض اهلل عمييا مف طاعتو، مأخكذ مف النشز، ةمعصية الزكج    إف معنى النشكز ىك 
كىك االرتفاع، فكأنيا ارتفعت كتعالت عما فرض اهلل عمييا مف طاعتو، فمتى ظيرت منيا أمارات 

اهلل بيعظيا، فيخٌكفيا  النشكز، مثؿ أف تتثاقؿ إذا دعاىا، كال تصير إليو إال بتكٌره كدمدمة، فإنو
سبحانو، كيذكر ما أكجب اهلل لو عمييا مف الحؽ كالطاعة، كما يمحقيا مف اإلثـ بالمخالفة 

، كما يباح لو مف ضربيا كىجرىا )2(كالمعصية، كما يسقط بذلؾ مف حقكقيا، مف النفقة، كالكسكة
 .  )٣٤: النساء) چ  ......  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ......چ :لقكلو تعالى 

 الزكجة زكجيا كترفع تخالؼكمف النشكز أف تخرج المرأة مف بيتو بدكف إذنو، كمنو أف      
 .صكتيا عمى صكتو، كتؤذيو بالقكؿ كالفعؿ

 ىك أف تخاؼ المرأة إعراض زكجيا عنيا، لكبر سنيا، أك لمرض بيا، أك غير :واشوز الرجل   
ذلؾ، فمممرأة أف تسقط بعض حقكقيا تسترضي زكجيا إف كانت تريد أف تبقى في عصمتو، كما 

، طمبت مف --، فإنيا لما كبرت كخشيت أف يفارقيا رسكؿ اهلل -- سكدةفعمت أـ المؤمنيف 
- ، كذلؾ رغبة منيا --أف يمسكيا كال يفارقيا كتيب يكميا كليمتيا لعائشة - -رسكؿ اهلل 

- أف تككف مف زكجاتو في اآلخرة؛ فكافؽ النبي -- .
وْ َي ، ِإوَّن قَ َلْت َزْأَ ُتُ  ِمَن الُحوِر الِعينِ  ) : --قاؿ  : فائدة      َو : َو تُ ْؤِذ  اْمَرَأٌة َزْأَ َه  ِفي الدُّد

َل    .)3(( تُ ْؤِذيِ ، قَ تَ َلِ  اللَّنُ ، فَِإوَّنَم  ُهَو ِعْلَدَا َدِخيٌل يُوِشُ  َأْا يُ َف رَِقِ  ِإَلي ْ
 .والحديث فيه تحذير لمزوجات المؤذيات 

: هجر الزوجة متى يكون وكيف يكون
 

ىجر الرجؿ لزكجتو ىك إحدل الكسائؿ لعبلج نشكز المرأة، كىي المرحمة الثانية التي تمي     
 الكعظ كالتذكير، كاليجر قد يككف بسبب معصية، كقد يككف بغير سبب معصية كىك اليجر

فالمقيد منو ىك المحدد بثبلثة أياـ، كىك اليجر الذم ال يككف سببو معصية، كالشحناء  المقيد؛
" : --قاؿ  التي تقع بيف اإلخكاف؛ فإف ترتب عميو ىجر، فبل يجكز أف يككف فكؽ ثبلث لياؿ

، يَ ْلَتِقَي اِ   فَ يُ ْعِرُض َهَذا َأيُ ْعِرُض َهَذا، : وَ َيِحلُّد ِلَرُ لٍل َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوَق َثاَلِث َلَي لٍل
ُرُهَم  الَّنِذ  يَ ْ َدأُ بِ لسَّناَل ِ   . )4( "َأَخي ْ

                                                
1

  .(9/212)شرح صحيح البخارم : فتح البارم - 

2
  .(10/259)ابف قدامو :  المغني- 

3
  . (278ص) ،(1174/ح)- - كتاب الرضاع عف رسكؿ اهلل : سنف الترمذم- 

4
كتاب البر :  صحيح مسمـ.بمفظو  (1060ص)، (6077/ح)  ة، باب اليجر(62) كتاب األدب : صحيح البخارم- 

 .(1342ص) ،(2560/ح)باب تحريـ اليجر فكؽ ثبلث ببل عذر شرعي  (8)كالصمة كاألدب 
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كمتى كقع بيف الزكجيف خبلؼ كشحناء كىجر أحدىما اآلخر، أك ىجر كؿ منيما اآلخر،     
 كالتمادم فيو ال خير فيو، كليس ىك مف ،فإنو ال يحؿ ليما أف يمكثا فيو أكثر مف ثبلث لياؿ

 . العشرة بالمعركؼ 
ثْ لَ ْيِن، َأيَ ْوَ  اْلَ ِميِس، فَ يُ ْغَفُر ِلُكلِّ َعْ دٍل َو ُيْشِرُا بِ هلِل  " : --قاؿ       تُ ْفَتُح َأبْ َواُب اْلَجلَّنِة يَ ْوَ  اْْلِ

َلُ  َأبَ ْيَن َأِخيِ  َشْحَل ُء، فَ يُ َق لُ  َأْوِظُرأا َهَذْيِن َحتَّنى َيْصطَِلَح ، َأْوِظُرأا َهَذْيِن َحتَّنى : َشْيئًال ، ِإوَّن رَُ الًال َ  َوْت بَ ي ْ
  .)1( "َيْصطَِلَح ، َأْوِظُرأا َهَذْيِن َحتَّنى َيْصطَِلَح 

 فيذا النكع يستمر حتى يقمع العاصي عف معصيتو، كينزؿ عميو :اليجر بسبب المعصية    
. )2( ألزكاجو فمـ يدخؿ عمييف شيران كامبلن --ىجر النبي 

 

كمف اليجر بسبب المعصية؛ أف ييجر الزكج جماع زكجتو، فيناـ عمى فراشيا كيكلييا ظيره     
 .كال يجامعيا حتى تتكب عف معصيتيا، كتترؾ نشكزىا، كىذا النكع مؤلـ لكثير مف النساء

 
: حكم هجر الزوجة: المطمب ال ااي

    تبيف مف تعريؼ اليجر أنو ترؾ لممعاشرة الزكجية؛ كلذلؾ فإف الحديث عف ماىية كمشركعية 
التفريؽ بسبب اليجر يرتكز إلى إثبات حقكؽ الزكجة في العشرة، فأتناكؿ ذلؾ في فرعيف، أتكمـ 
في أكليا عف حرص الشريعة عمى حسف المعاشرة مف الزكجيف، ثـ انتقؿ إلى إثبات حؽ الزكجة 

: وذلك عمى الاحو اآلتيفي المبيت، مع ذكر أقكاؿ العمماء في المسألة، 
: حرص الشريعة عمى حسن المعاشرة: أووً 

    إف االعتناء بضبط نظاـ األسرة مقصد شرعي، اعتنت بو جميع الشرائع السماكية كلما كانت 
الشريعة اإلسبلمية خاتمة، فقد أىكلىت األسرة اىتماما عظيمان، فكاف اعتناؤىا بأمر النكاح مف أسمى 
مقاصدىا؛ ألف النكاح أصؿ نظاـ العائمة، كاستقراره نكاة الستقرار األسرة كبناء المجتمع، كقد بيف 

األسس التي يجب أف تبنى عمييا العبلقة الزكجية حتى يمكف ليذه -  تبارؾ كتعالى–الحؽ 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ:العبلقة أف تؤتي ثمارىا، كذلؾ في قكلو تعالى

    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ

 

                                                
1

 .(1344/ص) ،(2565/ح) باب النيي عف الشحناء كالتياجر (11) كاألدب كالصمة كتاب البر : صحيح مسمـ- 

2
ٻ چ  :باب قكلو اهلل تعالى (92) كتاب النكاح : صحيح البخارم-  ٻ    ،(5201/ح) ،(٣٤: النساء) چٱ  ٻ  
 .(930/ص)
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-كال يككف حسف المعاشرة إال بدكاـ المكدة كالرحمة الدالة عمى رحمتو ) ،(ُِ: الرـك)  چ    ڱ
كعنايتو بعباده، كحكمتو العظيمة حيث جعؿ مف أنفسكـ أزكاجان تناسبكـ - سبحانو كتعالى

- ، لما ثبت عف الرسكؿ)1((كتناسبكنيف، ككما رتب عمى الزكاج األسباب الجالبة لممكدة كالرحمة
 -َأالَّنِذ  وَ ْفِسي ِبَيِدِه، َم  ِمْن رَُ لٍل َيْدُعو اْمَرَأَتُ  ِإَلى ِفَراِشَه ، فَ َتْ َبى َعَلْيِ ، ِإوَّن َ  َا الَّنِذ  ِفي  : "أنو قاؿ

َه  َه  َحتَّنى يَ ْرَ ى َعل ْ َه  :"،كفي لفظ آخر)2("السَّنَم ِء َس ِخطًال  َعَلي ْ ِإَذا بَ َتِت اْلَمْرَأُة، َه ِ َرةًال ِفَراَش َزْأِ َه ، َلَعَلت ْ
". اْلَماَلِئَكُة َحتَّنى ُتْصِ حَ 

كما حؼ الشارع العبلقة الزكجية بشرؼ عظيـ؛ أال كىك شرؼ المشركعية التي اختص بيا بني 
ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    چ   :، فقاؿ تعالى)3(البشر؛ لما يترتب عمييا مف شرؼ اآلثار كالنتائج

  ڌ  ڎ  ڎ   ڌڍ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 .(١٨٩: األعراف) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

فبل أدؿ عمى اىتماـ الشريعة بحسف المعاشرة الزكجية، إذ جعؿ منيا زكجيا، يعني حكاء،  )    
. )4((ليسكف إلييا؛ أم ليأنس بيا كيطمئف

   كما راعت الشريعة اإلسبلمية مصمحة المرأة لككنيا الجانب األضعؼ في العبلقة الزكجية، 
عمى حسف معاممة الزكجة - -فميس مف حؽ الجانب القكم أف يقير الضعيؼ، كقد حث النبي 

.   )5( "اْستَ ْوُ وا بِ للَِّس ِء َخي ْرًالا: " فقاؿ

أف أعظـ ما يككف مف الخير ىك ما يككف في حؽ الزكجة مف المعاممة - -   كقد نبو النبي 
بالمعركؼ، كحسف العشرة، ثـ إف الحؽ تبارؾ كتعالى، قد بيف أف لمزكجة حقكقان كما عمييا 

  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڻڱ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ.... ڳچ  :كاجبات فقاؿ تعالى

.  )6((كىك المعاشرة الحسنة كالصحبة الجميمة) ،(ِِٖ: البقرة)چۀ
    فإف التماثؿ ىا ىنا ىك تأدية كؿ كاحد منيما ما عميو مف الحؽ لآلخر بالمعركؼ، كال يماطمو 

:                          بو، كال يظير الكراىية، بؿ يؤديو ًبًبشر كطبلقة، كال يتبعو أذل، لقكلو تعالى

                                                
1

 .بتصرؼ (2/880)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 
2

 .(722/ص) ،(1436/ح)باب تحريـ امتناعيا مف فراش زكجيا  (20) كتاب النكاح : صحيح مسمـ- 
3

  .(317)ابف عاشكر : مقاصد الشريعة اإلسبلمية:  انظر- 

  .(4/290)القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف-  4
5

 .(926ص) ،(5186/ح)باب الكصاة بالنساء  (81) كتاب النكاح : صحيح البخارم- 
6

  .(1/261)البغدادم :  زاد الميسر في عمـ التفسير- 
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 كىذا مف المعركؼ، كذلؾ كما جاء في ،(ُٗ: النساء) چ  ې......ۉ  ۉ......چ 
. )1(المغني عف بعض أىؿ العمـ

َعْن ِعْكِرَمَة ْبِن َعْ ِد الرَّنْحَمِن، َعْن ُأ ِّ َسَلَمَة َرِ َي بعض نسائو شيران، - -    كقد ىجر رسكؿ اهلل 
َه ،  َأاَّن اللَّنِ يَّن َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم آَلى ِمْن ِوَس ِئِ  َشْهرًالا، فَ َلمَّن  َمَضى ِتْسَعٌة َأِعْشُرأَا يَ ْومًال ، َغَدا َأْأ "اللَّنُ  َعل ْ
 )2(" ِإاَّن الشَّنْهَر َيُكوُا ِتْسَعةًال َأِعْشرِيَن يَ ْومًال : ِإوَّنَ  َحَلْفَت َأْا وَ َتْدُخَل َشْهرًالا، فَ َق لَ : رَاَح َفِقيَل َل ُ 

َأْ َ ْحَل  يَ ْومًال  َأِوَس ُء اللَّنِ يِّ َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم يَ ْ ِكيَن، ِعْلَد ُ لِّ اْمَرَأةٍل ِمل ُْهنَّن  ": كعف ابف عباس قاؿ * 
َأْهُلَه ، َفَ َرْ ُت ِإَلى الَمْسِجِد، فَِإَذا ُهَو َمْْلُا ِمَن اللَّن ِس، َفَج َء ُعَمُر ْبُن الَ طَّن ِب، َفَصِعَد ِإَلى اللَّنِ يِّ َ لَّنى 
اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم َأُهَو ِفي ُغْرَفةٍل َلُ ، َفَسلَّنَم فَ َلْم ُيِجْ ُ  َأَحٌد، ُثمَّن َسلَّنَم فَ َلْم ُيِجْ ُ  َأَحٌد، ُثمَّن َسلَّنَم فَ َلْم ُيِجْ ُ  َأَحٌد، 

َو، َأَلِكْن آَلْيُت ِمل ُْهنَّن : َأطَلَّنْقَت ِوَس َءَا  فَ َق لَ : فَ َل َداُه، َفَدَخَل َعَلى اللَّنِ يِّ َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم فَ َق لَ 
 .)3("َشْهرًالا َفَمَكَث ِتْسعًال  َأِعْشرِيَن ُثمَّن َدَخَل َعَلى ِوَس ِئ ِ 

: حق الزوجة في مبيت زوجها عادها:  ااياً 
  ال أحد ينكر ماىية  كمشركعية مبيت الزكج عند زكجتو، إال أف األقكاؿ قد تباينت في كجكب 

 :وذلك عمى قولينىذا الحؽ كمقداره، 
 أف المبيت حؽ لمزكجة، فإذا طالبت بو ألـز الزكج بأقمو، كىك ليمة مف أربع، كىك ما :القول األول

. )4(ذىب إليو أبك حنيفة، كالمالكية، كالحنابمة
نما يستحب ذلؾ، كأدنى االستحباب ليمة مف أربع :القول ال ااي  ال يجب المبيت عند الزكجة، كا 

. )5(لياؿ، اعتباران لو أربع زكجات، كىذا قكؿ جميكر المالكية، كالشافعية
:  استدل القائمون بوجوب المبيت عاد الزوجة بالساة والمعقول: أدلة القول األول

: الساة
ُهَم ، قَ َل :  َأبُو َسَلَمَة ْبُن َعْ ِد الرَّنْحَمِن، قَ لَ عن      ثَِلي َعْ ُد اللَّنِ  ْبُن َعْمِرأ ْبِن الَع ِص َرِ َي اللَّنُ  َعل ْ َحدَّن

: يَ  َعْ َد اللَّنِ ، َأَلْم ُأْخ َ ْر َأوَّنَ  َتُصوُ  الل َّنَه َر، َأتَ ُقوُ  اللَّنْيَل  ، فَ ُقْلتُ " :ِلي َرُسوُل اللَّنِ  َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنمَ 
َفالَ تَ ْفَعْل ُ ْم َأَأْفِطْر، َأُقْم َأَوْم، فَِإاَّن ِلَجَسِدَا َعَلْيَ  َحقًّد ، َأِإاَّن ِلَعْيِلَ  َعَلْيَ  : بَ َلى يَ  َرُسوَل اللَّنِ  قَ لَ 

  .)6(" َحقًّد ، َأِإاَّن ِلَ ْأِ َ  َعَلْيَ  َحقًّد 

                                                
1

  .(10/220) قداموابف :  المغني- 

2
 .(930ص) ،(5202/ح)كنساءه في غير بيكتيف - -باب ىجرة النبي محمد (93) كتاب النكاح : صحيح البخارم- 
3

 .(931ص) ،(5203/ح)كنساءه في غير بيكتيف - -باب ىجرة النبي محمد (93) كتاب النكاح :المصدر السابؽ - 
4

  .(2/493) لمكاساني: بدائع الصنائع:  انظر- 

5
  .(4/380)ابف عابديف : رد المحتار:  انظر- 

6
   .(930ص) ،(5199/ح)باب لزكجؾ عميؾ حؽ  (90) كتاب النكاح : صحيح البخارم- 
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بعد قكلو، صـ كأفطر، كقـ كنـ، "  َأِإاَّن ِلَ ْأِ َ  َعَلْيَ  َحقًّد - " - إف قكؿ النبي :  وجه الدولة
. )1(ينصرؼ إلى حقيا في كقت الرجؿ في النيار كالميؿ

:  المعقول
    لك لـ يكف لممرأة حؽ في المبيت، لممؾ الرجؿ تخصيص إحدل زكجتيو  بو،  كالزيادة في 

. )2(النفقة عمى قدر الكاجب
 

 .  استدؿ القائمكف بعدـ كجكب المبيت عند الزكجة بدليؿ مف:أدلة القول ال ااي
  :المعقول

    لك كجب عمى الزكج ليمة مف أربع، كلو أربع زكجات طالبناه بالكاجب، فإف نصيب كؿ كاحدة 
منيف ليمة مف أربع لياؿ، فمك جعمنا ىذا حقان لكؿ كاحدة منيف، فإنو لـ يجد كقتان يتفرغ فيو 

. )3(ألعمالو، فبل يجب التكقيت في ذلؾ
     

بأف اإلنساف يستطيع أف يطكؼ عمى زكجاتو األربع، كيقكـ بباقي أعمالو : ويمكن الرد عمى ذلك
كصحابتو مف بعده - -في نفس الكقت، كذلؾ بتنظيـ كقتو، كلو األسكة الحسنة في رسكؿ اهلل 

- -أجمعيف .
بعد النظر في القكليف كأدلتيما، فإني أميؿ إلى ترجيح األكؿ القاضي بأف :    والقول المختار

: وذلك لألسباب اآلتيةالمبيت حؽ لمزكجة، فإذا طالبت بو أيلـز الزكج بأقمو، كىك ليمة مف أربع؛ 
إف األصؿ في الحياة الزكجية االستمرار كالبقاء، كطريؽ ذلؾ قياـ كؿ مف الزكجيف بما عميو - 1

 .(٢٢٨: البقرة)چڱ.ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ چ :مف الكاجبات اتجاه اآلخر،مصداقان لقكلو تعالى

إف ترؾ المبيت عند الزكجة يمحؽ بيا ضرران فإذا لـ يكف لمزكج عذر مقبكؿ؛ فإف لمزكجة - 2
  .)4( (الضرر يزاؿ)المطالبة برفع ذلؾ الضرر تحقيقان لمقاعدة الفقيية 

 ........چ :إف ترؾ الرجؿ المبيت عند زكجتو مخالفة لؤلمر الكارد في قكلو تعالى- 3

 .(ُٗ: النساء) چ ......ېۉ  ۉ
 

                                                
1

 (5199/ح)باب لزكجؾ عميؾ حؽ  (89)كتاب النكاح  (9ـ)ابف حجر : شرح صحيح البخارمبفتح البارم :  انظر- 
. (344/ص)

2
 .(10/238)ابف قدامو :  المغني- 
3

  .(2/493)كاساني  اؿ: بدائع الصنائع- 

4
 .(38)سيكطي  اؿ: األشباه كالنظائر- 
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إف المرأة بطبيعتيا أضعؼ مف الرجؿ، كحاجتيا إلى اإليناس كالصحبة، كالحماية تبمغ - 4
: أضعاؼ حاجة الرجؿ؛ لذلؾ كاف لزامان عمى الزكج أف يراعي ذلؾ؛ نزكالن عند قكلو تعالى

. (ّْ: النساء) چ  ......ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ......چ

ڤ  ڤ  ..... چ: كقد جاء في معنى إعادة صياغة اليجر في تفسير قكلو تعالى

 :عمى أربعة أقوال متقاربة ،(ّْ: النساء) چ....ڦ     
. أم يكلييا ظيره في فراشو، قالو ابف عباس: اليجر في المضجع: األول
. يكمميا كيجامعيا، كلكف بقكؿ فيو شدة كغمظة، قالو أبك سفياف: ال ااي
 ترؾ النكـ معيا في فراش كاحد، كال كطء حتى ترجع إلى الذم يريد، قالو إبراىيـ، :ال الث

. كالشعبي، كقتادة، كالحسف البصرم
ف كطئيا: الرابع . ، قالو عكرمة كأبك الضحى)1(ال يكمميا، كا 

: إف جميع مكارد ىجر في لساف العرب تدكر عمى حرؼ كاحد كىك البعد، فيككف معنى اآلية )
. )2((أم أبعدكىف في المضاجع 

    كالمتأمؿ في قكؿ ابف العربي يجده يميؿ إلى ترجيح القكؿ الثالث؛ كمكافقتو لتفسيره؛ ألف ترؾ 
الفراش كالكطء معان ال يتحققاف إال باإلبعاد في المضجع، كالحؽ أف حصكؿ اليجر كاقع بترؾ 

الكطء، أك بترؾ المبيت أك بيما معان؛ ألف مف كطء زكجتو مرة في الشير، كلـ يبت عندىا باقي 
الشير، يصدؽ عميو أنو ىاجر ليا، كما أف مف يبيت عند زكجتو باستمرار كال يطؤىا، يصدؽ 

. عميو انو ىاجر ليا، كمف ترؾ الكطء كالمبيت معان يصدؽ عميو أنو ىاجر لزكجتو أيضان 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1

  .(1/418)ابف العربي : أحكاـ القرآف:  انظر- 

2
  .كما بعدىا (5) سبؽ القكؿ فيو في الفصؿ األكؿ - 
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 .ْدر األٔطاٌ: انًثحث انراتغ

                 

 : ٔفّٛ يطهثاٌ                

 

 .ِؼٕٝ األٚطبْ: انًطهة األٔل                      

 

.  ٘جز األٚطبِْٓ اٌلب٠خ: انًطهة انثاَٙ
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: معاى الوطن للة واصطالحاً : المطمب األول
: الوطن في الملة- 1

 

. أىٍكطاف:  ىك المنزؿ الذم تقيـ بو، كىك مكطف اإلنساف كمحٌمو، كالجمع:الوطن    
طىفى فبلفه بالمكاف كأىٍكطىف  .أقاـ بو، كاتخذه محبلن كمسكننا يقيـ فيو: كى

طىننا: كأىٍكطىنىو     مرابضيا كأماكنيا التي : مكاقفيا، كأىٍكطاف الغنـ كالبقر: كمكاًطفي مكة، اٌتخذه كى
المشيد مف مشاىد الحرب، كالكطف، ككؿ مكاف أقاـ بو اإلنساف ألمر، : كالمىٍكًطف، تأكم إلييا
طىننا: كأىٍكطنتي األرض ككطَّنتييا كاستكطنتييا، كالمجمس  كؿ مقاـ قاـ بو :واْلَمواِطن، أم اتخذتييا كى

كتكطيف ،  جعمتما في أنفسكما أف تفعبلهذكاطنتي فبلننا عمى ىذا األمر إ: كيقكؿ، اإلنساف ألمر
 .)1(النفس عمى الشيء كالتمييد

 

  :اوصطالح  فيالوطن- 2
. مكلد اإلنساف أك البمدة التي تأىؿ فييا: ىك منزؿ اإلقامة، كالكطف األصمي   

 

 

 ىك البمدة أك القرية التي ليس لممسافر فييا أىؿه، كنكل أف يقيـ فيو خمسة :ووطن اإلقامة   
 .عشر يكمان فصاعدنا، مف غير أف يتخذه مسكننا

 

 ىك المكاف الذم ينكم المسافر أف يقيـ فيو أقؿ مف خمسة عشر يكمنا:ووطن السكاى   
)2( .

 : هجرة األوطان-3
   كاليجرة ال تقتصر في اإلسبلـ عمى نكع كاحد بؿ ىي خمسة أنكاع كما ذكر العمماء، كىذا 
بدكره يمنح اليجرة معنى ككقعان متجددان إلى يكـ القيامة؛ إذ إف تعدد األنكاع يضفي عمى ذاتية 

المكضكع حيكية كركنقا يجعؿ األمة بأكمميا تطمع في أف يناؿ كؿ فرد مف أفرادىا شرؼ االنتماء 
إلى كاحد مف ىذه األنكاع طمعان في حصكؿ ثكابو المترتب عميو، كال أعتقد أفَّ كاحدان مف 

المسمميف ال يطمع في أف يككف ممف ىاجر إلى ربو عمى حد قكؿ إبراىيـ عميو كعمى نبينا أعظـ 
 چ         ک    ک    ک      گک  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑڈڌ  ڎ     ڎ  چ :الصبلة كأتـ التسميـ كقاؿ

 .(ِٔ: العنكبوت)
     كمف ىنا فإف عظمة اإلسبلـ كمجاراتو لحياة اإلنساف إلى يكـ القيامة تجعؿ ليذا المكضكع 

تجدده كتعدد أنكاعو التي نسأؿ اهلل تعالى أف يمنحنا ثكابيا كأف يكتبنا ممف ىاجر إليو ابتغاء 
 .)3(مرضاتو إنو ىك السميع البصير

                                                
1

 .مادة كطف (15/338)ابف منظكر : لساف العرب انظر - 
2

  .(212)الجرجاني : معجـ التعريفات: ، انظر(940)الكفكم :  الكميات- 

3
  .كما بعدىا (8)مجمة االسراء  - 
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    كمف خبلؿ البحث سيتضح لنا جميان أف اليجرة في اإلسبلـ ال تعني بحاؿ الخركج مف الكطف 
كمغادرتو كالتحكؿ عنو إلى بمد آخر بؿ قد يككف المؤمف مياجران إلى ربو كىك يقيـ في كطنو كفي 

أحضاف بيتو كأرضو كمزرعتو كمتجره، كىذا ما أكد أف أركز عميو بجبلء ككضكح كىك مما قد 
. يخفى عمى بعض الناس

 
: )1(أاواع الهجرة كما ذكرها العمماء خمسة

كالقياـ بالمياـ - - اليجرة مف مكة المكرمة إلى المدينة المنكرة لنصرة النبي : الاوع األول
المنكطة كالمككمة تجاه الدعكة اإلسبلمية كتجاه دكلة اإلسبلـ، ككانت ىذه كاجبة أكؿ اإلسبلـ 

 ، كذلؾ أف )2("وَ ِهْجَرَة بَ ْعَد الَفْتِح، َأَلِكْن ِ َه ٌد َأوِيَّنٌة، َأِإَذا اْستُ ْلِفْرُتْم فَ ْوِفُرأا -: "-حتى قاؿ النبي 
يماف كلـ تعد دار حرب كشرؾ، كأصبحت تستيكم قمكب  مكة بعد الفتح تحكلت إلى دار إسبلـ كا 

 .)3(المؤمنيف مف كؿ أصقاع المعمكرة
في الغزكات ألخذ الغنائـ، مع إظيارىـ لئلسبلـ - - ىجرة المنافقيف مع النبي :الاوع ال ااي

بطانيـ لمكفر، كىذه ىجرة انتفت فييا النية الصالحة كانتقض الركف األعظـ لقبكؿ العمؿ أال  كا 
. كىك تحقؽ اإلسبلـ في السر كالعمف، فكانت عديمة النفع األخركم، متحققة النفع الدنيكم الزائؿ

 
 ىجرة مف أسمـ في دار الحرب إلى دار اإلسبلـ فإنيا كاجبة؛ ليتمكف المسمـ مف :الاوع ال الث

عبادة اهلل تعالى عمى الكجو الشرعي المطمكب، كليأمف مف غدر أىؿ الكفر كنكايتيـ لو في نفسو 
أك مالو أك أىمو، كليقكـ بما يستطيعو مف كاجبات لنصرة إخكانو في ديف اهلل تعالى كعمى رأس 

. كؿ ذلؾ حتى يتمكف مف الجياد في سبيؿ اهلل تعالى
    كىذا النكع مف اليجرة قائـ إلى يكـ القيامة، إال أنو في ىذا الزمف مف الصعب تطبيقو نظران 

الختبلط الحابؿ بالنابؿ، كلعدـ تميز دكؿ اإلسبلـ عف غيرىا، كاألىـ مف ذلؾ سقكط دكلة 
الخبلفة، كعدـ كجكد مف يقكـ مقاميا عمى الكجو الشرعي المطمكب، كحيف تقكـ لئلسبلـ دكلتو 

كيمكف تحديد الدكلة المعادية مف المسالمة عندىا يككف لكؿ حدث حديث، كمف المعمكـ أف الفتكل 
تتغير بتغير الزماف، فما صمح مف جممة األحكاـ لعصر صدر اإلسبلـ ال يصمح بالضركرة لكؿ 

 األزماف، الميـ إال ما كاف متعمقان بالعقائد كبالمعمكمات مف الديف بالضركرة، 

                                                
1

 .كما بعدىا (8)مجمة اإلسراء - 
  . (296ص) ،(1834/ح)باب ال يحؿ القتاؿ بمكة  (10) كتاب جزاء الصيد : صحيح البخارم- 2

 ألف فييا أكؿ بيت كضع لمناس كالصبلة في حرميا بمائة ألؼ صبلة، كاآليات كاألحاديث في فضؿ مكة كحرميا أكثر مف أف تذكر - 3
 .(9)في مثؿ ىذا المقاـ، مجمة اإلسراء 
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كالتي ىي قطعية الداللة فيذه ليا شأف االستمرارية كالشمكؿ لكؿ مف كاف مف أىميا في كؿ  
. زماف كفي كؿ مكاف

الُمْسِلُم -:" - ىجرة المسمـ ما حـر اهلل عميو مف الذنكب كالمعاصي لقكؿ النبي :الاوع الرابع
. )1( "َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَا ِمْن ِلَس ِوِ  َأَيِدِه، َأالُمَه ِ ُر َمْن َهَجَر َم  وَ َهى اللَّنُ  َعْل ُ 

    كىذا النكع مف اليجرة كاجب عمى كؿ مسمـ إلى يكـ القيامة، كذلؾ كي ينجك المسمـ مف 
عذاب اهلل تعالى، ككي تبقى لمدَّيف ىيبتو في النفكس كليككف دليبلن قاطعان عمى مخافة اهلل تعالى 

. كاستحضار رقابتو عمى كؿ خمقو
 ىجرة أىؿ المعاصي حتى يرجعكا؛ تأديبان كزجران ليـ، فبل يكممكف كال يخالطكف :الاوع الخامس

 (تبكؾ)مع كعب كصاحبيو الذيف تخمفكا عف غزكة العسرة - -حتى يتكبكا، كما فعؿ النبي 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ    چ :كالذيف قاؿ اهلل تعالى فييـ

  ڤ     ڤ  ڦ  ڤڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

كىـ كعب بف مالؾ، كىبلؿ بف أمية، كمرارة بف الربيع، كقد ذكر ) (ُُٖ: التكبة) چ    ڦ
اهلل تعالى ما فرج بو عف ىؤالء الثبلثة مف الضيؽ كالكرب مف ىجر المسمميف إياىـ نحكان 

ليمة بأياميا، كضاقت عمييـ أنفسيـ، كضاقت عمييـ األرض بما رحبت؛ أم مف خمسيف 
مع سعتيا فسدت عمييـ المسالؾ كالمذاىب، فبل ييتدكف ما يصنعكف، فصبركا ألمر اهلل 

في - -كاستكانكا ألمر اهلل كثبتكا حتى فرج اهلل عنيـ بسبب صدقيـ رسكؿ اهلل 
تخمفيـ، كأنو كاف عف غير عذر فعكقبكا عمى ذلؾ ىذه المدة ثـ تاب اهلل عمييـ، فكاف 

، كحتى ال نقع فيما كقع فيو بنك إسرائيؿ مف )2((عاقبة صدقيـ خيران ليـ كتكبة عمييـ
چ  چ   چ :الذنكب حتى يرجعكا، قاؿ تعالى عنيـعدـ التناصح كعدـ مقاطعة أىؿ 

كاف ال ينيى ) أم (ٕٗ: المائدة) چ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ
، ثـ ذميـ عمى ذلؾ ليحذر أف ييركىبى مثؿ الذم  أحده منيـ أحدان عف ارتكاب المآثـ كالمحاـر

 متحقؽ إلى يكـ القيامة، كيجب القياـ بو دكف تردد؛ – أيضان –النكع مف اليجره  ، ىذا)3((ارتكبكه
كذلؾ أف ىجراف العاصي يحدث لو نكعان مف الكحشة كالضيؽ ال يستطيع أف يتحممو طكيبل 

 فيسارع إلى التكبة كالرجكع إلى دكحة اإليماف دكف أف يجد الفرصة المكاتية لبلستمرار في
 

                                                
1

 .(5ص) ،(10/ح)باب المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده  (4) كتاب اإليماف :صحيح مسمـ - 

  .(2/588)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 2
  .(394)ابف كثير :  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 3
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 مزاكلة المعصية كمكاصمتيا، كفي أيامنا ىذه نجد تقصيران عظيمان في ىذا الجانب مف جكانب 
اليجرة، فنككف بذلؾ قد أعطينا العصاة تشجيعان لما ىـ عميو، كلـ نشكؿ رادعان ليـ بالمقاطعة 
الصارمة التي تعينيـ عمى العكدة كالرجكع كالتكبة كىذه الثمة في المجتمع اإلسبلمي المعاصر 

كاتباعان ليدم اإلسبلـ في ىذا الجانب مف جكانب - -بحاجة إلى مف يرتقيا أسكة بالنبي 
. اإلسبلـ

 
 

: اللاية من هجر األوطان:المطمب ال ااي
 

القرآف الكريـ، إٌف األٌمة المسممة ىي التي تحقؽ  المفاىيـ كالمصطمحات كفؽ ما جاء في     
السنة النبكية عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة كالتسميـ، كمف ىذا المنطمؽ العظيـ نحاكؿ أف نتناكؿ ك

 :اآلتيةمف الكحي المبارؾ مف خبلؿ النقاط   الكطف ىجرمفيكـ
: الهجرة من أجل الدين: أووً 

 

- ـاألنبياء عميوقصص  مف ة المبيف قصص كثيرقل عمينا في كتاباؿقٌص اهلل تبارؾ كتع    
  . كىـ يياجركف مف أكطانيـ كييجركنيا بأكامر اهلل تعالى ليـ-الصبلة كالسبلـ

-:  عميه السالم –هجرة الابي اوح - 1
ابتبله اهلل تعالى قد  -- نكح اهللكىذا نبٌي     ككاف سبب ىجرتو عدـ طاعة قكمو لدعكتو، 

: قاؿ تعالىبالخركج مف كطنو بالفمؾ كمف تبعو عند مجيء أمر اهلل تعالى كفكراف التٌنكر، 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ

  ڳ       ڳ  گ ک  ک     ک  ک       گ  گ  گ*  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ ڎڍ    ڌ  ڌ

  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  *ڳ     ڳ

ڇ  ڍ    ڍ  چ :إٌٝ لٛي هللا تؼبٌٝ (٤٢ – ٤٠: هود) چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

 چ     ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گڑڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

حيف أرست السفينة عمى الجكدم مف - عميو السبلـ–يخبر تعالى عما قيؿ لنكح ) (ْٖ: ىكد)
ٍف معو ًمٍف المؤمنيف، كعمى كؿ مؤمف مف ذريتو إلى يكـ القيامة، كما قاؿ  السبلـ عميو، كعمى مى

دخؿ في ىذا السبلـ كؿ مؤمف كمؤمنة إلى يكـ القيامة، ككذلؾ في العذاب :  محمد بف كعب
. )1((كالمتاع كؿ كافر ككافرة إلى يكـ القيامة

                                                
1

  .(639)ابف كثير :  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 
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  ەئ  وئ     *ې  ى   ى    ائ  ائچ  :--عف نكح كتعالى كقاؿ اهلل سبحانو      

  ىئ  ىئ    ی     ی  ی  ی  ىئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ

ٱ       *  مت  ىتخت  مب   ىب  يب  جت   حتخبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ     ٺ*ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ

يخبر تعالى عف نكح )  (٣٠ – ٢٦: المؤمنون)   چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ*ٹ  ٹ   ٹ    
أنو دعا ربو ليستنصره عمى قكمو، فعند ذلؾ أمره اهلل تعالى بصنع السفينة - عميو السبلـ-

حكاميا كاتقانيا، كأف يحمؿ فييا مف كؿ زكجيف اثنيف، أم ذكران كأنثي مف كؿ صنؼ مف  كا 
. )1((ىذا- عميو السبلـ-الحيكانات كالنباتات كالثمار، كغير ذلؾ، كقد امتثؿ نكح 

 - : عميه السالم –هجرة الابي إبراهيم - 2
 

 بالدعكة --كأتى خميؿ اهلل إبراىيـ .     فكاف سبب ىجرتو مف أجؿ ىجر أىؿ المعاصي
 كاليجرة عف كطنو حتى قاؿ لو أبكه االعتزاؿكاضطركه إلى  الصادقة ألبيو كقكمو فأنكركه كرٌدكه

: مريم) چ ﮲   ﮳  ۓ  ھ  ے  ے  ۓھہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ  :آزر

ففي ىذه اآلية قابؿ األب استعطاؼ كلده بالفظاظة كغمظة العناد فناداه باسمو، ثـ ىدده إف ) (٤٦
لـ تنتو عف مقالؾ ألرجمٌنؾ بمساني، يعني بالسب كالشتـ كالذـ أك بالحجارة حتى تمكت أك تبعد 

 .  )2(ن(عني، كاىجرني مميان؛ أم فاحذرني زمانان طكيبل
ا--كقاؿ اهلل سبحانو عف سيدنا إبراىيـ         ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڎ     ڎ   چ:  أيضن

       گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    *  ک    ک    ک      گکڑ

إف إبراىيـ ) أم (٢٧ – ٢٦:العنكبوت)      چ   ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہڻڱ  ں  ں  ڻ
أعمف أنو مياجر ديار قكمو؛ كذلؾ ألف اهلل أمره بمفارقة ديار أىؿ الكفر، كىذه أكؿ ىجرة مف 

 . )3((أجؿ الديف، كلذلؾ جعميا اهلل ىجرة إليو
 بعدما كسَّر األصناـ كأرادكا بو كيدنا كقتبلن أٌنو --كذكر اهلل سبحانو كتعالى عنو       
    چ ۈئ  ېئ    ېئ   *    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       *ى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئچ :قاؿ

                                                
1

 (2/33)البيضاكم : أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ - 

2
 (10/238)ابف عاشكر :  التحرير كالتنكير- 
3

 (11/405) القنكجي:  فتح البياف في مقاصد القرآف- 
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أم مياجر مف مكلدم كبمد قكمي الذيف فعمكا ما فعمكا تعصبان لؤلصناـ ) (١٠١ – ٩٩: الصافات)
ككفران باهلل كتكذيبان لرسمو إلى حيث أمرني بالمياجرة إليو أك إلى حيث أتمكف مف عبادتو، كعميو 

. فإف ىذه اآلية أصؿ في اليجرة كالعزلة 
 -: عميه السالم–هجرة الابي لوط - 3

 بإخراجو --كقد ىٌدد قكـ نبٌي اهلل لكطو .    فكاف سبب ىجرتو الخكؼ عمى الديف كالنفس
 چ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ  چ        : كتعالىكآلو مف الكطف، قاؿ اهلل سبحانو

 أم إف لـ تنتو عف اإلنكار عميف كتيقٌبح أمرنا لتككنف مف الميخرجيف (١٦٩ – ١٦٧: الشعراء)
.  )1((المنفييف مف بمدنا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ :  كيقكؿ اهلل سبحانو عنيـ    

أجابكه بإخراجو كمف معو مف ) أم (٨٣ – ٨٢: األعراف) چ  ڀ  ڀ  ٺڀڀ
.  )2((المؤمنيف مف قريتيـ

 ؿ اهلل سبحانواؽؼ أف يسرم بأىمو ليبلن مغادرنا كطنو، --كفي القصة أف اهلل تعالى أمره     
  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋچ :كتعالى

بجزء مف الميؿ ككف مف كرائيـ لئبل يتخمؼ منيـ أحد فينالو العذاب، ) أم (٦٥: الحجر) چۋ
. )3((ثـ نيكا عف االلتفات ليجدكا في السير كيتباعدكا عف القرية قبؿ أف يفاجئيـ الصبح

 

 

 -: عميه السالم–هجرة الابي موسي - 4
   فكانت ىجرتو بسبب الدعكة إلى اهلل تعالى كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كاليركب مف 

. البمد السيئ
 

 مف كطنو مصر مرتيف، المٌرة --لنا خركج نبٌي اهلل مكسى - سبحانو كتعالى- كذكر اهلل    
فتسامع القكـ بالخبر  فرعكف فمات، األكلى عندما فٌر خائفنا مف القتؿ؛ ألٌنو ككز القبطي مف آؿ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     چ :   كتعالىقاؿ اهلل سبحانوؼتمركا بو، أؼ

 ىت      خت  متحت مب  ىب  يب  جت*ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

                                                
1

 .(4/132)الشككاني :  فتح القدير- 
2

  .(1/553)النسفي :  تفسير القرآف الجميؿ المسمي بمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ- 

3
  .(5/398)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 
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ركض عمى قدميو مف نصحو لمكسى، كخكفو أف ) أم (٢٢ – ٢٠: القصص) چيت  جث    مث
يكقعكا بو قبؿ أف يشعر، كقاؿ يا مكسى إف القكـ يتشاكركف فيؾ ليقتمكؾ فاخرج مف المدينة، 

    . )1((فامتثؿ مكسى نصحو، كخرج منيا خائفان أف يكقع بو القتؿ
پ  پ  ڀ  چ :  عف ىذا الخركج أماـ فرعكف، فقاؿ--كتحٌدث نبٌي اهلل مكسى    

ثـ عاد عميو الصبلة كالسبلـ إلى  (٢١: الشعراء) چ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 .كطنو مصر رسكالن نبيِّا

 

 

كالمٌرة الثانية حيف أمره اهلل تعالى أف يسرم ببني إسرائيؿ ليبلن مف مصر، قاؿ اهلل العظيـ      
 أم فمما يأس مكسى (٥٢: الشعراء) چ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ        ائ  چ: سبحانو

فخرج منيا مف إيمانيـ كحقت عمييـ كممات العذاب، أكحى اهلل إلى مكسى أف اخرج ببني إسرائيؿ 
--2(الييا كاألخيرة كلـ يعد ، لممرة الثانية(. 

 مف قصص العزيزىذا غيض مف فيض مٌما ذكره اهلل تعالى كقٌصو عمينا سبحانو في كتابو     
 .ىؤالء األنبياء كالرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ كىـ يغادركف أكطانيـ في سبيؿ اهلل تعالى

 
:  قصة أصحاب أهل الكهف- 5

كىـ - -كما قٌص اهلل الحكيـ سبحانو عمينا قصص بعض خمقو مف غير األنبياء      
ييجركف كيغادركف أكطانيـ في سبيؿ اهلل سبحانو كتعالى، فمف ذلؾ قصة الفتية أصحاب الكيؼ 

فكانت  غادركا قكميـ ككطنيـ الذم كانت تعبد فيو األكثاف مف دكف اهلل تعالى، --كالرقيـ 
. ىجرتيـ مف أجؿ حماية الديف

     *ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑچ:كتعالىقاؿ اهلل سبحانو     ؼ

                  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

يعني حيف أكل الفتية أصحاب الكيؼ إلى الجبؿ، ىربان بدينيـ إلى اهلل، رغبة ) (٩،١٠: الكهف)
منيـ إلى ربيـ، في أف يرزقيـ مف عنده رحمة، حيث قالكا يسر لنا ما نبتغي كما نمتمس مف 
رضاؾ، كاليرب مف الكفر بؾ، كمف عبادة األكثاف التي يدعكف إلييا قكمنا سدادان إلى العمؿ  

 
 

                                                
1

  .(2/844)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير الكريـ المناف- 
2

 . (2/810)السعدم : تيسير الكريـ الرحمف في تفسير الكريـ المناف - 
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الذم تيحب، كقيؿ كاف ليـ ممؾ عابد كثف، دعاىـ إلى عبادة األصناـ فيربكا بدينيـ خشية أف 
. )1((يفتنيـ عف دينيـ أك يقتميـ، فاستخفكا منو في الكيؼ

 
: قصة ذي القراين- 6

 الذم غادر كطنو األصمي -- قٌص عمينا قٌصة ذم القرنيف  كتعالىكما أف اهلل سبحانو     
 :  عف رحمتو كتعالىإلقامة ديف اهلل تعالى كنشر العدؿ في اآلفاؽ غربنا كشرقنا، يقكؿ اهلل سبحانو

 چ .... ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ*ڀ  ڀ    چ 

سمؾ طريقان يكصمو إلى مقصكده؛ أم منتيى األرض مف جية الغرب، ) أم (٨٦ – ٨٥: الكهف)
 ڱ   ڱ    *ڳ  ڳ  ڳ   چ :  إلى أف قاؿ اهلل سبحانو، )2((....بحيث ال يتمكف أحداه عف مجاكزتو

    *ھ      ھ  ھ  ھ  ے  ے*ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

                       چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  *ۓ  ڭ   ڭ  

 فيض مف يض ما ىي إاٌل غ--تباع الرسؿ اكىاتاف القٌصتاف مف قصص  )٩٣، ٨٩: الكهف)
 .مٌما امتؤل بو القرآف الحكيـ

 
 : هجرة الرسول من مكة إلى المدياة-7
خراجيـ ، مف مكة--كأصحابو - -ككثير تناكؿ القرآف العظيـ لقضية خركج النبٌي      بؿ كا 

ک  ک   گ  گ   چ:  في كثير مف المكاطف، يقكؿ اهلل سبحانوالقرآف الكريـمنيا كما ىك تعبير 

قاؿ ابف عباس كمجاىد ليثبتكؾ؛ أم ) (٣٠: األنفال) چڱ  ....گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳ
. )3((يقيدكؾ كقاؿ عطاء كالسدم؛ أم ليثخنكؾ بالجرح كالضرب

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  چ :  كتعالىكيقكؿ اهلل سبحانو    

ككـ مف أىؿ قرية ىـ أشد قكة مف أىؿ قريتؾ التي أخرجكؾ منيا ) يعني (١٣: محمد) چڄ   ڃ   
. )4((أىمكناىـ

 

                                                

  .(9/200)الطبرم :  جامع البياف عف تفسير آم القرآف -1
  .(3/278)المنصكرم :  المقتطؼ مف عيكف التفاسير -2
3

  .(4/481)أبي حياف :  البحر المحيط- 

4
  .(5/40)الشككاني :  فتح القدير-
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   چ :  كتعالىكقاؿ اهلل سبحانو      

  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ

  چ....  چ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چڄڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ

كالمراد بالعدك ىنا ىـ  )، إلى غير ذلؾ مف اآليات المستفيضة في ىذا المكضكع،(١: الممتحنة)
. )2((كالمعنى يخرجكف الرسكؿ كيخرجكنكـ مف مكة ألجؿ إيمانكـ باهلل)، )1((كفار قريش

كلقد تحدث القرآف المبيف عٌما يقكـ بو أعداء الديف كالمٌمة مف تيديد أكلياء اهلل تعالى      
ڌ  ڎ  ڎ  چ: باإلخراج عف أكطانيـ كنفييـ منيا، يقكؿ اهلل الخبير البصير سبحانو

 گ   ک  گ   گ  گکڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

 (١٤– ١٣: إبراهيم)چ   ڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ *
بيف اهلل تعالى في ىذه اآلية الكريمة أف الكفار تكعدكا الرسؿ باإلخراج مف أرضيـ كالنفي مف )

بيف أظيرىـ إف لـ يترككا ما جاءكا بو مف الكحي، ثـ بيف اهلل تعالى في ختاـ ىذه اآلية أنو أكحى 
  .)3((إلى رسمو أف العاقبة ليـ عمى أعدائيـ، كأف اهلل يسكنيـ بعد إىبلؾ أعدائيـ

 

 -: عميه السالم–هجرة الابي شعيب - 8
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ :الذيف ىٌددكه بذلؾ، يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى    

 أم (٨٨: األعراف)چ    ٿ  ٿ   ٹ   ٹٿپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ
كقريبه مف ىذا ،)4(ن(الخركج مف الكطف أك العكد في ًممىًتكُّـ؛ أم إف فعمتـ ىذا أتيتـ عظيما)بمعنى 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    چ   : قاؿ تعالى–عميو الصبلة كالسبلـ - نبٌي اهلل لكط  ما أراده قكـ

المنفييف مف قريتنا، ككأنيـ كانكا ييخرجكف مف أخرجكه )أم مف  (١٦٧: الشعراء) چڑ  ڑ
ًمع ىذا الببلء لمنبٌي محٌمد ، )5((مف بينيـ عمى عنؼ كسكء حاؿ طرفيو حيثي ىيدّْد مف  --كجي

 .بيذا في مكة عمى يد كألسنة قريش، كفي المدينة عمى ألسنة المنافقيف

                                                
1

  .(3/323)الثعالبي :  الجكاىر الحساف في تفسير القرآف- 

2
  .(9/307)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 

3
 .(96-3/95)الشنقيطي :  أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف- 
4

 .(5/6)ابف عاشكر :  التحرير كالتنكير- 
5

  .(6/261)أبي السعكد :  إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ- 
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  ڱک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳچ   :يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى     

حيف تشاكر المشرككف في دار ) أم (٣٠: األنفال) چ    ں  ڻ  ڻںڱ  ڱ   ڱ
ما أف يقتمكه  إما أف يثبتكه عندىـ بالحبس كيكثقكه،- -الندكة فيما يصنعكف بالنبي محمد  كا 

ما أف يخرجكه كيجمكه مف ديارىـ  . )1((فيستريحكا بزعميـ مف دعكتو، كا 
َأاللَّنِ  ِإوَّنِ  : مف مكة، قاؿ- - لما خرج رسكؿ اهلل ": ، قاؿ--عف عبد اهلل بف عباس     ك

ُر َأْرِض اللَّنِ ، َأَأَحبُّد َأْرِض اللَّنِ  ِإَلى اللَّنِ ، َأَلْوَو َأوِّي ُأْخرِْ ُت ِمْلِ  َم  َخَرْ تُ     .)2( "َلَ ي ْ

اهلل   أظير حيزنو الشديد عمى فراؽ خير األكطاف كأحٌبيا إلى--كفي الحديث أف النبي     
لى نفسو   .عكَّضو البمد المبارؾ بالبمد األميفثـ إف اهلل  --تعالى كا 

: الهجرة من أجل العمم:    ااياً 
 . مع الخضر في طمب العمم– عمية السالم –هجرة الابي موسي - 1

    كىناؾ ىجرة مف أجؿ طمب العمـ، فإف اهلل سبحانو كتعالى ضرب لنا نمكذجان عظيمان مع 
كىناؾ ىجرة فراران مف . في رحمتو مع الخضر بطمب العمـ، كذلؾ في سكرة الكيؼ- -مكسى 

  ژ  ژ  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  :الظمـ، كذلؾ قكلو تعالى

  ڱ  ڱڳ  ڱ   ڱ ڳ   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳکڑ  ڑ  ک

 .(٩٧: النساء  )   چں

      ې  ى  ى  ائ  ېۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې    چ        :     وقوله تعالى

(١٠٠: النساء)  چ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئېئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
)3(   

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1

  .(1/414)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 

2
 .(880ص) ،(3925/ح)باب في فضؿ مكة   -(69)- كتاب المناقب عف : سنف الترمذم- 
3

  .(6) سبؽ تفسير اآلية - 
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.  ٔضٕاتطّ انًشرٔعانٓدر أضثاب: انًثحث انخايص

          

 :يطهثاٌ ٔفّٛ         

 

.  أصجبة اٌٙجز اٌّشزٚع: ب األٔلـانًطم              

 

.  اٌحفبظ ػٍٝ اٌى١ٍبد اٌخّضخ:أٔالًال              

 

 .اٌجؼذ ػٓ اٌفتٕخ:    ثاَٛاًال           

 

 .ضٛاثط اٌٙجز اٌّشزٚع: انثاَٙانًطهة             
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: أسباب الهجر المشروع:المطمب األول
: الحفاظ عمى الكميات الخمسة: أووً 

ال لـ يبؽ لمحياة معنى بدكنيا     إف الضركريات الخمسة مف المعمكـ أنو يجب الحفاظ عمييا كا 
حيث يفقد اإلنساف كؿ مقكماتيا الدنيكية كاألخركية، كيعيش حياة بييمية ال ترتقي إلى مستكل 
؛ فمذلؾ جاء اإلسبلـ لينظـ ىذه الكميات بما ليا كبما عمييا، كفي ىذا المبحث  اإلنساف المكـر

. نتكمـ عف ىذه الضركريات بإيجاز
 : )1(حفظ الدين- 1

   كىك مف أعظـ المقاصد ضركرة كأىمية، كال يشؾ أحده في أف الديف مف المصالح الضركرية 
ف كاف الديف بمعنى اإليماف باهلل،  لحياة البشر، فالكازع الديني عامؿ ميـ جدان في حياة البشر، كا 
فيك ضركرة لحماية حياة اإلنساف الحاضرة كالمستقبمة؛ ألف العمؿ الذم يثاب عميو في اآلخرة ال 

ال كاف ىباءان منثكران، قاؿ اهلل تعالي (اإليماف باهلل )بد مف أف يككف أساسو الديف  ڦ  چ  :كا 

مف  ) أم)٨٥: آل عمران) چڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 ، كمف تماـ حفظ الديف طيارة قمكب )2((ابتغى غيره فعممو مردكد كليس لو ديف يعكؿ عميو

المؤمنيف مف دنس المعاصي الذم يحجب نكر اإليماف الصادؽ عف قمكب العصاة، كما جاء في 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   :كثير مف آيات القرآف، قاؿ تعالى

كنظرنا إلى ما عممكا في كفرىـ مف المكاـر كإكراـ الضيؼ، كصمة ) أم )٢٣: الفرقان)چچ
غاثة المميكؼ، فأحبطنيا بسبب كفرىـ  . )3((الرحـ، كا 

ڃ  ڃ   ڃ          چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ   ڃ  چ  :    قكلو تعالى

في ىذه اآلية ) ( ٣٩: النور) چ       ژ  ژ  ڑڈڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
ضرب اهلل مثبلن ألعماؿ أىؿ الكفر عندما يجيء يكـ القيامة، كىك يحسب أف لو عند اهلل خيران فبل 

كعميو فإف الذم تبيف لمباحث أف مصمحة الديف كالحفاظ عميو مقدمان عمى  ،)4((يجد فيدخمو النار
جميع المصالح؛ ألنو ضركرة لحياة الجماعة كاألفراد، فإذا خشي الفتنة عمى الديف كجب الفرار 

. بالديف بعيدان إلى بمدو آخر يأمف فيو عمى دينو
 

                                                
1

 لذكم العقكؿ السميمة، الختيارىـ المحمكد إلى الصبلة في الحاؿ كالفبلح في المآؿ، المسبؽىك كضع اإللو :  الديف شرعان - 
  .(205)يكسؼ حامد العالـ : المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية

2
  .(1/156)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 

3
  .(2/139)البيضاكم :  أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ- 

4
 .بتصرؼ (10/149)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 
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: حفظ الافس- 2
    كىك حفظ األركاح مف التمؼ أفرادان كعمكمان؛ ألف العالـ مركب مف أفراد اإلنساف، كفي كؿ 
نفس خصائصيا التي بيا بعض قكاـ العالـ، كليس المراد بيا حفظيا بالقصاص، كما مثؿ بيا 
بعض الفقياء، كعميو فإف مف أىـ كسائؿ الحفاظ عمى النفس ما فعمو عمر بف الخطاب عندما 

. )1(منع الجيش مف دخكؿ الشاـ ألجؿ طاعكف عمكاس
    كمما ال شؾ فيو أف حفظ النفس مف أعظـ المقاصد التي قصدت ببعثة األنبياء عمييـ السبلـ 
ىي دفع المظالـ بيف الناس، كأف مف أعظـ المظالـ قتؿ النفس بغير حؽ، كىك مف أكبر الكبائر 

بجماع أىؿ الممؿ قاطبان، لما فيو مف مناقضة لما أراد اهلل تعالى مف انتشار النكع كالجنس 
. اإلنساني

     لقد جاءت الشريعة اإلسبلمية فكجدت جريمة القتؿ بغير حؽ منتشرة بيف العرب في 
: وقد سمكت في معالجة هذه الجريمة الخطيرة مسمكينجاىميتيـ، كبيف غيرىـ مف األمـ، 

. التحريـ القاطع بأدلة صريحة عمى جريمة القتؿ بغير حؽ- 
 .ترتيب الجزاء الدنيكم كالعذاب األخركم عمى حصكؿ الجريمة- 

    كقد حٌرـ اهلل تعالى االعتداء عمى األنفس بغير حؽ، كاعتبر ىذا الفعؿ مف أعظـ المفاسد 
 .   )2(عمى ظير األرض، بعد الكفر باهلل، فقد كرد النيي كالتصريح بالتحريـ

  ی  ی  جئ  حئ  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی .....  چ:   قاؿ تعالى

  ڱ   ں  ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  :قكلو تعالى و(١٥١: األنعام) چمئ

 ( 33: اإلسراء) چ      ہ   ھ     ھہں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ
عبر بمفظ الكلد الذم ىك داعية إلى الحنك كالعطؼ بعدـ قتؿ األكالد خكفان مف فقر متكقع لـ يقع )

- بعد، فبعد ذلؾ حـر قتؿ النفس مف أجؿ نفاستيا كال يحؿ قتؿ النفس إال بإحدل ثبلث ثـ عىقَّبى 
؛ أم فمف قتؿ نفسان بغير حؽ فقد عصا اهلل (كمف قتؿ  )بقكلو تعالى - سبحانو كتعالى

 .)3((كرسكلو
 

      
 

                                                
1

  .(225)سميح الجندم :  أىمية المقاصد في الشريعة اإلسبلمية كآثارىا- 

2
 .كما بعدىا ( 298)يكسؼ حامد العالـ :  المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية- 
3

 .بتصرؼ (4/378)البقاعي :  نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر- 
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ  :كفي ترتيب الحد قاؿ اهلل تعالى

 كمما ال شؾ فيو أف القصاص شرع جزاء كفاقان لمجريمة فالجريمة اعتداء (١٧٩: البقرة)چۈ
عمى النفس، فتككف العدالة أف يؤخذ المعتدم بمثؿ ما اعتدل، كالجاني بمثؿ ما جنى، كىذا 

الجزاء يمقي في نفس الجاني عند ىمو باإلقداـ عمى ارتكاب الجريمة، ظممان كعدكانان، فإف العقاب 
األليـ ينتظره فقد يكؼ عف اإلقداـ عمى الجريمة، كقد ال يكتفي عف قتؿ النفس، كقد جعؿ اهلل 
لكلي المقتكؿ سمطانان عمى القاتؿ بمشركعية القصاص لشفاء غيظو، فمف أجؿ ذلؾ كتب اهلل 

. القصاص عمى ىذه األمة، كجعؿ ليا فيو حياة لمنفس
حسانو بيذه األمة خفؼ عنيا كشرع ليا البدؿ ليذا األصؿ حتى ال يسد باب      إال أف رحمتو كا 
المعركؼ عمييـ، كاإلحساف إف أرادكا التنازؿ عف حقيـ كبلن كاف أك جزءان فشرع ليـ العفك عف 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ....چ:  ، قاؿ تعالى)1(الجاني بدكف مقابؿ أك عمى مقابؿ مف الماؿ

  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہۀں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

 .(١٧٨: البقرة) چ ۓ ۓ

: )2(حفظ العقل- 3
    لقد فضؿ اهلل اإلنساف بالعقؿ، كميزه بو عف سائر الحيكانات، كبيذا العقؿ صار اإلنساف 

خميفة اهلل في أرضو، كككف العقؿ مصمحة عظمى، كقيمة عميا، كمزية كبرل ال يمارم في ذلؾ 
أحد، كجمب مصالح الدنيا كاآلخرة يحتاج إلى الشرع، كالشرع ال يقكـ إال عمى العقؿ؛ ألنو أساس 

ڱ  ں  چ  : التكميؼ، لذا يجب المحافظة عميو ، كلذلؾ فإف اهلل تعالى خاطب العقؿ فقاؿ

  (٢٢ – ٢٠: الذاريات) چ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ*   ۀ  ہۀڻ  ڻ*ں   ڻ
أعطى الحرية لمعقؿ أف يتفكر كأف يتأمؿ في الككف، كفي النفس ليصؿ - سبحانو كتعالى - كاهلل 

خمؽ كؿ شيء فأحسف خمقو، كلممحافظة عمى - سبحانو كتعالى - إلى الحقيقة، كىي أف اهلل 
عف كؿ ما يفسد العقؿ مف شرب الخمر كاستماع الغناء، - سبحانو كتعالى - العقؿ نيانا اهلل 

 .كعف كؿ ما يؤثر عمى جميع أجيزة اإلنساف العصبية كالتناسمية؛ كغيرىا
 

 

                                                
1

 .كما بعدىا (312)ليكسؼ حامد العالـ :  المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية- 
2

ليكسؼ حامد : ىك قكة في نفس اإلنساف يستطيع عف طريقيا إدراؾ العمكـ كتحصيؿ المعارؼ، المقاصد الشرعية:  العقؿ- 
  .(328)العالـ 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  :    قاؿ تعالى

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   *ڀ  ٺ  ٺ

نيى اهلل المؤمنيف عف  ) أم (٩١ – ٩٠: المائدة) چ     ڄ  ڄ   ڄڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
.  )1((تعاطي الخمر كالميسر؛ ألنو قذر كىك مف عمؿ الشيطاف كفي تركو سبلمة األبداف كالنفكس

كالشريعة لـ تحـر المسكرات مف أجؿ حماية العقؿ فحسب بؿ مف حماية العقؿ، كحماية الجسـ، 
كحماية األفراد كالجماعة، كحماية األمة، كبمعنى آخر حرمت الخمر لما يترتب عمى شربيا مف 
ما أف  أضرار، كىذه األضرار إما أف تعكد عمى شاربيا في عقمو أك في جسمو كمالو كأسرتو، كا 

 . )2(تعكد عمى الجماعة التي يتعامؿ معيا، كالتي يعيش معيا، أك عمى األمة التي ينتمي إلييا
 
 : )3(حفظ الاسل- 4

      اإلسبلـ دعا إلى الزكاج؛ ألف الزكاج سنةه في خمقو تعالى؛ ألف فيو مصالح الدنيا كاآلخرة، 
كعميو خمؽ اهلل البشر كميـ مف نفس كاحدة كخمؽ منيا زكجيا عف طريؽ التناسؿ كالتكالد، كبث 

عمار ىذه األرض ليككنكا  منيـ الرجاؿ، كالنساء، كالشعكب، كالقبائؿ، لمتعارؼ فيما بينيـ، كا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   چ: خمفاء اهلل فييا، فقاؿ تعالى

أييا الناس احذركا كاتقكا كخافكا عصياف ربكـ ) أم (١: النساء) چ.....  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ
  )-))4-الذم أنشأكـ كسكاكـ مف نفس كاحدة ىي نفس آدـ 

      
كقد فطر اهلل الذكر كاألنثى عمى نكازع كدكافع تكفؿ ليذا اإلنساف طريقة سميمة كريمة لمكجكد، 
كذلؾ باالرتباط بعقد الزكاج، ذلؾ الزكاج الذم ىك سنة اهلل في عباده، كطريؽ المتداد النسؿ 

إلى أف تقـك الساعة، كبما أف المقصد الحقيقي لمزكاج، - عميو السبلـ–البشرم منذ عيد آدـ 
النسؿ، كالمكاثرة باألكالد فقد حث اإلسبلـ عمى الزكاج، مف الكدكد الكلكد ذات  ىك حفظ

 الديف؛ ألف المعاممة الحسنة الطيبة تنبع مف الديف، أما بالنسبة لصفة الكٌد، فميا أىمية
 

                                                
1

  .(7/37)كىبة الزحيمي :  تفسير المنير- 

2
  .(377)يكسؼ حامد العالـ : المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية:  انظر- 

3
ىك الكلد، كالذرية، التي تعقب اإلباء كتخمفيـ في بقاع المسيرة الطكيمة لمنكع البشرم،المقاصد العامة :  النسؿ في الشرع- 

  .(393)ليكسؼ حامد العالـ : لمشريعة

4
 .بتصرؼ (2/184)نائمة ىاشـ صبرم :  المبصر لنكر القرآف- 
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 كبرل في بناء الحياة بيف الزكجيف، كصفة الكالدة ىي المقصكد األصمي مف الزكاج، كبتكفير 

. )1(ىذه الصفات تتحقؽ المقاصد األصمية، كالتبعية لمزكاج
، كقد جعؿ اهلل مف )2( "تَ َ أَّنُ وا اْلَوُدأَد اْلَوُلوَد فَِإوِّي ُمَك ِثٌر ِبُكُم اْاَُممَ : " قاؿ- -    قاؿ الرسكؿ 

. مقاصد ىذه الرابطة رابطة الزكاج كمقكماتيا التآلؼ، كالتعارؼ، كالسكف، كالمكدة، كالرحمة
  ڇ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :    قاؿ تعالى

جعمناكـ متناسبيف، فبعضكـ  ) أم(١٣: الحجرات) چ     ڎ  ڈ   ڈ  ژڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ :  ؛ كقاؿ تعالى)3((يناسب بعض

 .(٢١: الروم) چ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱڳگ  گ  گ  ڳ
    كالصكرة التي اختارىا اإلسبلـ في حفظ النسؿ، أنو كضع لو مف الضكابط كاألحكاـ ما 

ژ   چ :يحصؿ بو المقصكد، كيميزىا عف السفاح تميزان ظاىران، كاإلسبلـ حـر الزنا، فقاؿ تعالى

نيى اهلل تعالى عف قرباف الزنا؛  ) أم(٣٢: اإلسراء) چ  ک     ک      ک  ک   گ  ڑژ  ڑ
 ، كالقبمة، كالغمزة، كالنظر )4((كألف ذلؾ النيي يشمؿ النيي عف جميع مقدماتو كدكاع عميو

كساء سبيبل؛ أم بئس طريؽ الزنا؛ ألنو يٌجر صاحبو إلى  )،)5(بالشيكة، فضبلن عف أف تباشركه
 - : "- ،كحٌرـ المكاط فقاؿ الرسكؿ )6((النار، كىك طريؽ أيضان إلى قطع األنساب كتيييج الفتف

، فَ قْ تُ ُلوا اْلَف ِعَل، َأاْلَمْفُعوَل ِب ِ  . )7(" َمْن َأَ ْدُتُموُه يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِ  ُلوطٍل
 : )8(حفظ المال- 5

   إف الماؿ ضركرة مف ضركريات الحياة التي ال غنى لئلنساف عنيا في قكتو، كلباسو، كمسكنو، 
 سبحانو أىمية الماؿ في حياة الناس، قرنو مع األبناء، كجعؿ منيما زينة كقد بيف اهلل 

 
 

                                                
1

 .كما بعدىا (159-4/158)الشككاني : نيؿ األكطار:  انظر- 
2

 .(311/ص) ،(2050/ح)باب النيي عف تزكيج األبكار  (4) كتاب النكاح : سنف أبي داكد- 
  .(8/441)القاسمي : محاسف التأكيؿ - 3
  .(1/614)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 4
  .(9/70)ابف عطية : المحرر الكجيز:  انظر- 5
كسيكٌم :  تنكير األذىاف مف تفسير ركح البياف- 6  .(2/342)البري
 .(345ص) .(1456/ح)باب ما جاء في حد المكطي    -(24)-كتاب الديات عف رسكؿ اهلل:  سنف الترمذم- 7
 .(5)أحمد إبراىيـ : المعامبلت الشريعية المالية: ىك ما يميؿ إليو الطبع، كيمكف ادخاره لكقت الحاجة، انظر:  الماؿ- 8
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  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : ليذه الحياة، كقد كرد ذكر الماؿ في القرآف فقاؿ تعالى

  .(٤٦: الكهف) چ پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
    كالماؿ في الحقيقة مع ضركرتو الممحة، كتحقيقو لمصمحة اإلنساف في حياتو، كمعاشو إف ىك 

ذا ما خرج الماؿ عف  اكسبو كأنفقو كما أراد لو الشارع، فالماؿ، كسيمة لمصالح الديف كالدنيا، كا 
نفاقو في طريؽ الحبلؿ، فإنو يككف كسيمة لشر عظيـ عمى نفسو، كغيره في  ككنو كسب حبلؿ، كا 

سبحانو - بأنو سبب الطغياف حيف قاؿ -  سبحانو كتعالى - الدنيا كاآلخرة، كقد ذكره اهلل 
 كلكف اهلل تعالى سخر األمكاؿ (٧ – ٦: العلق)چ    ڳ  ڱ    ڱ*  گ  گ    ڳ  ڳ  چ  - :كتعالى

  ىت      يت  جث  متيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختچ : لمصمحة اإلنساف جممة فقاؿ

 .(١٣: الجاثية) چمث  ىث  يث 

     كاإلسبلـ لكى يحافظ عمى الماؿ كضع عدة ضكابط منيا، عدـ االحتكار، كمنع الميسر، 
َـّ السرقة، كحـر الغش، كالخيانة،  رى كانفاقيا في طاعة اهلل كخدمة اإلسبلـ، كلممحافظة عميو حى

                                              :فقاؿ تعالى  ،)1(كالربا، كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، ككجب الحد بقطع يد السارؽ كالسارقة

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ 

نيى اهلل تعالى عباده   )، (٢٩: النساء) چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇچ  ڃ  چ  چڃڃ  ڃ
المؤمنيف أف يأكمكا أمكاليـ بينيـ بالباطؿ، كىذا يشمؿ أكميا بالمغصكب كالسرقات، كأخذىا 

ىئ  ىئ ىئ  ی    *ۈئ  ېئ  ېئچ    :كقاؿ تعالى ة )2((ةبالقمار، كالمكاسب الرديئ

ال تسرؼ في اإلنفاؽ بغير  ) أم(٢٧ – ٢٦: اإلسراء) چ  ی  جئ  حئمئیی
ِإاَّن ِدَم ءَُ ْم َأَأْمَواَلُكْم َحَراٌ  َعَلْيُكْم، َ ُحْرَمِة يَ ْوِمُكْم : " في خطبة حجة الكداع- - كقكلو )3((حؽٌ 

       )4(" َهَذا ِفي َشْهرُِ ْم َهَذا، ِفي بَ َلدُِ ْم َهَذا
 
 

                                                
1

ليكسؼ : كما بعدىا، المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية  (285)لمجندم : أىمية المقاصد في الشريعة اإلسبلمية: انظر-  
كما بعدىا  (471)حامد العالـ 

 (1/202)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 2
 (5/583)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 3
. (906ص) ،(1218/ح)- -باب حجة النبي  (19) كتاب الحج : صحيح مسمـ- 4
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: )1(البعد عن الفتاه: ااياً 

    إف الناظر بعيف بصره كبصيرتو في عالـ اليكـ، كخاصة لحاؿ المسمميف، فإنيـ يمركف بفتف 
عظيمة، تنكعت أسبابيا، كاختمفت مكضكعاتيا، كتعددت مصادرىا في العقكؿ كاألنفس، كفي 
األمكاؿ، كاألعراض، كاألكالد، كالممتمكات، تتضمف في طياتيا تحسيف القبيح، كتقبيح الحسف، 
كألجؿ ىذا فقد جاء الشارع الكريـ بالتحذير مف غكائميا كشركرىا، كليذا أحببت أف أكتب بعض 
الكسائؿ كاألسس كالضمانات التي ترسـ المسار الصحيح تجاه ىذه الفتف حاؿ ظيكرىا صيانة 

 .لؤلمة مف الزلؿ كالخمؿ، كالبعد عف اليبلؾ كالدمار في الفرعيف التالييف
  :)2(وردت الفتاه في القرآن الكريم عمى  ال ة عشر وجهاً - 1
چ :  كقكلو تعالى(١٩١: البقرة) چ    ڀ......  پ       ڀ  ڀ  ڀپ ......چ:  قاؿ تعالىالشرك باهلل،- 

 .)3((شركيـ أشد مف القتؿ)؛ أم (٣٩: األنفال) چ.......ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ

 كقكلو تعالى                            (٧: آل عمران) چ .......ے  ے  .......چ : قاؿ تعالىالكفر،- 

شككتـ في خبر اهلل الذم ال يقبؿ ) أم (١٤: الحديد) چ .....ڑ       ڑ       ک.....   چ
 .)4(ن(شكا
 يعني جعؿ (١٠: العنكبوت) چ  .ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ      ڑ  چ: قاؿ تعالى- 

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :عذاب الناس كعذاب اهلل، كقكلو

. )5((عذبكا) يعني (١١٠: النحل) چ  .....ۉ

. )6(( ابتبلءؾابتمينا)أم( ٤٠: طه) چ   ژ.... ڈ  ڈ....چ :قاؿ تعالىاومتحان واوبتالء،- 
 

كىـ ) يعني (٢: العنكبوت) چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ : كقاؿ تعالى
 .)7((ال يمتحنكف

 

                                                
1

  .(171)الجرجاني : ما يبيف بو حاؿ اإلنساف مف الخير كالشر، التعريفات:  الفتنو ىي- 

2
  .(1/271)محمد أمحزكف : تحقيؽ مكاقؼ الصحابة في الفتنة:  انظر- 

3
  .(1/721)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 

4
  .(2/1169)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 

5
  .(20/132)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 

6
  .(3/121)البغكم :  معالـ التنزيؿ في التفسير كالتأكيؿ- 

7
  .(3/646)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 
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يحرقكف في  ) يعني(١٣: الذاريات) چڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦچ  :قاؿ تعالىاإلحراق بالاار، - 

. )1((عذبكا كأحرقكا )أم چ  ......ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈچ : ، كقاؿ تعالى(النار

   ىۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى چ  :قاؿ تعالىالصد، - 

ې  ې   ې    ۉ  ې .....چ :  كقاؿ تعالى(٧٣: اإلسراء) چائ  ائ  ەئ 

. )2((يصرفكنؾ كيصدكنؾ )   يعني(٤٩: المائدة) چ ......ى  ى  ائ  ائ
 

 (٨٣: يونس) چ  ڑ......ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ......چ:  قاؿ تعالىالقتل،- 

 ( ١٠١: النساء)چ  ىت    يت  جث         مث   ىث  يثمت  مب      ىب   يب  جت   حت  خت......چ: قاؿ تعالى
 .)3((يقتمكـ)أم 
 .)4((أم معذرتيـ) ( ٢٣: األنعام) چ      .....ہ  ھ  ھ  ھچ  :قاؿ تعالىالمعذرة، - 

. )5((ضبللتو) يعني (٤١: المائدة) چ    .....  ۉ  ۉ  ې  ې..... چ : قاؿ تعالىالضاللة،- 

 .)6((المجنكف) أم (٦: القلم) چ     ڻ  ۀچ  : قاؿ تعالىالجاون،- 

              چ  .....ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ .....چ  : قاؿ تعالىالعقوبة،- 

 .)7((محنة كعقكبة)أم  (٦٣: النور)
 چ  ......ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑچ   : قاؿ تعالىالمرض،- 

   .)8((أراجيؼ المشركيف أم مرضيـ) ( ١٢٦: التوبة)

 

 

 
 

                                                
1

  .(4/591)البغكم :  معالـ التنزيؿ في التفسير كالتأكيؿ- 

2
  .(4/473)ابف عطية :  المحرر الكجيز- 

3
  .(1/494)المنصكرم :  المقتطؼ مف عيكف التفاسير- 

4
  .(3/16)أبي الفرج الجكزم :  زاد الميسر في عمـ التفسير- 

5
  .(2/359) السابؽ المصدر - 

6
  .(6/390)السيكطي :  الدر المنثكر في التفسير المأثكر- 

7
  .(7/430)القاسمي :  محاسف التأكيؿ- 

8
  .(11/74)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 
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سقطكا في الفتنة ) ( ٤٩: التوبة) چ  ڦ.....ڤ  ڤ  ڤ     ڤ.....چ  :، قاؿ تعالىاإل م- 
 .أم كقعكا في اإلثـ) 1((بقكليـ ىذا

: الوسائل والضمااات واألسس، لمبعد عن الفتاة فهي كاألتي- 2
 

فراده جؿ كعبل بالعبادة-  .  تحقيؽ التكحيد الخالص هلل تعالى، كا 
مصيبة كانت دينيو  ) أم (١١: التغابن) چ.....ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  چ : قاؿ تعالى

. )2((أك دنيكية مف كفر أك غيره
 

 . )3("اْلِعَ  َدُة ِفي اْلَهْرِج َ ِهْجَرةٍل ِإَليَّن  -: "-الحرص عمى العبادة كالعمؿ الصالح، قاؿ الرسكؿ - 
 :الكحدة كاالتبلؼ، كترؾ التنازع كاالختبلؼ، كاالعتصاـ بالكتاب كالسنة؛ لقكلو تعالى- 

 .(١٠٣: آل عمران) چ   ڃ.....ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ

ى  ائ   ائ  ەئ  چ:لزكـ التكبة كاالستغفار، كاإلكثار مف التسبيح كالدعاء؛ لقكلو تعالى- 

  (٤٣: األنعام)چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
. )4((كىذه اآلية تفيد أف الدعاء يجب إف يككف في حالة الشدة كالرخاء)

ماميـ-  -فعف حذيفة بف اليماف قاؿ كاف الناس يسألكف رسكؿ اهلل : "لزكـ جماعة المسمميف كا 
 -يا رسكؿ اهلل  إنا كنا في : عف الخير، ككنت أسألو عف الشر مخافة أف يدركني، فقمت

كىؿ بعد ذلؾ : نعـ، قمت: جاىمية كشر، فجاءنا اهلل بيذا الخير، فيؿ بعد ىذا الخير مف شر، قاؿ
تعرؼ منيـ  قكـ ييدكف بغير ىديي:  كما دخنو؟ قاؿ؛نعـ، كفيو دخف، قمت: الشر مف خير؟ قاؿ

فيؿ بعد ذلؾ الخير مف شر؟ قاؿ نعـ، دعاة إلى أبكاب جينـ، مف أجابيـ إلييا : كتينكر، قمت
فما : ىـ مف جمدتنا كيتكممكف بألسنتنا، قمت: قذفكه فييا، قمت يا رسكؿ اهلل صفيـ لنا، فقاؿ

ماميـ، قمت فإف لـ يكف ليـ جماعة، كال  تأمرني إف أدركني ذلؾ، قاؿ تمـز جماعة المسمميف، كا 
فاعتزؿ تمؾ الفرؽ كيٌميا، كلك أف تعٌض بأصؿ شجرة حتى يدركؾ المكت كأنت عمى : إماـ، قاؿ

.  )5("ذلؾ

                                                
1

 .(572)ابف كثير : المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير -  
2

  .(8/15)البقاعي :  نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر- 

3
 .(1535/ص) ،(2948/ح)باب فضؿ العبادة في اليرج  (26) كتاب الفتف كأشراط الساعة : صحيح مسمـ- 
4

  .(3/110)نائمة ىاشـ صبرم :  المبصر لنكر القرآف- 

5
باب كجكب مبلزمة جماعة المسمميف عف ظيكر الفتف كفي كؿ حاؿ كتحريـ الخركج  (13) كتاب اإلمارة : صحيح مسمـ- 

  .(994/ص)، (1847/ح)عمى الطاعة كمفارقة الجماعة 
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الحذر مف النفاؽ كأىمو خاصة في أكقات الفتف، كالتي تزداد فييا شككتيـ كتكثر فتنتيـ، قاؿ - 
ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې   چ  :تعالى

إف المنافقيف كانكا يضمركف المكر )أم  (٤٧: التوبة) چ  ى  ائ  ائىې  ې
. )1((لممسمميف فيخرجكف مرغميف

االلتفاؼ حكؿ العمماء الربانييف، كالدعاة الصادقيف لمعرفة األحكاـ الشرعية حياؿ الفتف؛ لقكلو - 
ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ : تعالى

 .(٤٣: األنعام) چېئ  

ِإو َّنَه  : "عف آخر الزماف- -اجتناب الفتف، كالبعد عف مكاطنيا كالخكض فييا، قاؿ الرسكؿ - 
ٌر ِمَن  ٌر ِمَن السَّن ِعي ِإَلْي َ الم شي فيه َسَتُكوُا ِفَتٌن، اْلَق ِعُد ِفيَه  َخي ْ . )2("، َأاْلَم ِشي ِفيَه  َخي ْ

َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اللَّنِ  َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ   : "قاؿ- -النظر في مآالت األمكر، عف أبي ىريرة - 
. )3("( فََ مَّن  َأَحُدُهَم  فَ َ َثْثُتُ ، َأَأمَّن  اآلَخُر فَ َلْو بَ َثْثُتُ  ُقِطَع َهَذا ال ُ ْلُعو ُ : َأَسلَّنَم ِأَع َءْينِ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ: تحقيؽ مبدأ األخكة اإلسبلمية في اهلل، قاؿ تعالى   - 

پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

أم  (٢٢: المجادلة) چ.....  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹٿ
ذـ اهلل تعالى المؤمنيف الذيف يكأدكف مف عادل اهلل كرسكلو كلك كاف مف اإلباء كاألجداد، كجعؿ )

 . )4((سبحانو محبة المؤمف لممؤمف أعظـ مف محبة أىؿ الكفر
 

. )5( "وَ يُ ْؤِمُن َأَحدُُ ْم، َحتَّنى ُيِحبَّن ِاَِخيِ  َم  ُيِحبُّد ِللَ ْفِس ِ  - : "-  كقكلو 
 

ڭ   ۇ  ۇ  چ   :البشرل العظيمة بأف المستقبؿ لئلسبلـ كالعاقبة لممتقيف، قاؿ تعالى- 

                           ې  ې  ې  ې  ىۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

أم مف إيماف قكميـ النيماكيـ في الكفر، كظف الرسؿ أف القكـ ).(١١٠:يوسف) چى     

                                                
1

  .(6/216)ابف عاشكر :  التحرير كالتنكير- 

2
 .(604/ص) ،(3601/ح)باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ   (25) كتاب المناقب : صحيح البخارم- 
3

   .(26/ص) ،(120/ح)باب حفظ العمـ  (42) كتاب العمـ : المصدر السابؽ- 

4
  .(5/223)الشككاني :  فتح القدير- 

5
 .(5/ص) ،(13/ح)باب مف اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو  (7) كتاب اإليماف : صحيح البخارم- 
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ى اهلل الرسؿ كمف آمف معو كىمؾ  اء فىنىجَّ كذبكىـ فيما أىخبركا بو مف العذاب، جاء نصر اهلل فيجى
  .)1((المكذبكف

ْساَلِ ، ِبِع ِّ َع ِي ٍل َأْأ  - : "-كقكلو  َقى َعَلى َظْهِر اْاَْرِض بَ ْيُت َمَدرٍل، َأَو َأَبرٍل ِإوَّن َأْدَخَلُ  اهللُ َ ِلَمَة اْْلِ َو يَ   ْ
، ِإمَّن  يُِع ُّدُهُم اهللُ فَ َيْجَعُلُهْم ِمْن َأْهِلَه ، َأْأ ُيِذلُّدُهْم فَ َيِديُلوَا َلَه  . )2( "ُذلِّ َذِليلٍل

الثقة باهلل كبعث التفاؤؿ في النفكس، بأف يككف اإلنساف عامؿ طمأنينة، كناشر أمف في - 
. المجتمع

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   چ :قاؿ تعالى

 .(٦: الحجرات) چ     ڦ  ڦ
 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ   چ    :تحقيؽ اإليماف بالقضاء كالقدر في قمكب العباد، قاؿ تعالى -

 .(٥١: التوبة)   چ  ک  گ  گ  گ    کژ   ڑ  ڑ  ک  ک

 .(٤٩: القمر)   چ        حت  خت       مت  ىت  يتچ   :كقكلو تعالى

حئ  مئ       ی  جئچ  :التكاصي باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، قاؿ تعالى- 

أم أنو ال ييمؾ القرل بسبب شرؾ أىميا، كىـ ) (١١٧: هود) چ  ىئ  يئ  جب  حب
أك في أمكرىـ االجتماعية؛ أم ال ينزؿ عذاب االستئصاؿ  مصمحكف في المعامبلت فيما بينيـ،

ألجؿ ككف القكـ مجرد أنيـ معتقديف بالشرؾ كالكفر، بؿ ينزؿ العذاب إذا أساءكا في المعامبلت 
 . )3((كسعكا في االذاء كالظمـ

 

: ضوابط الهجر المشروع: المطمب ال ااي
 

    إف ىجر المسمـ إذا زاد عف ثبلثة أياـ لغير سبب شرعي فيك منيي عنو في اإلسبلـ، كلو 
أضرار سمبية عمى الفرد كالمجتمع، كالذم يدفع إلى اليجر بدكف مبرر شرعي ىك اتباع ىكل 
النفس، كاتباع كساكس الشيطاف، لكف ىناؾ ضكابط شرعية ذكرىا العمماء لجكاز اليجر، كىي 

 ضكابط دقيقة تجعؿ اليجر بعيدان عف غمك الغاليف كتراخي الجافيف
 
 

                                                
1

 (3/70)الشككاني :  فتح القدير- 
2

 (42/ح)كتاب اإليماف  (20ص/1)التبريزم :  مشكاة المصابيح- 

3
 (12/178)كىبة الزحيمي :  التفسير المنير- 
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 :ومن هذه الضوابط الشرعية ما يأتي

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ  :مراقبة اهلل تعالى في اليجر، فيك الذم يعمـ السر كأخفى، قاؿ تعالى- 1

 .(١٤: الملك) چٺ  ٿ    

كجكد سبب اليجر كانتفاء المانع، كعميو فيجكز ىجر مف يظير المعاصي كالمنكرات، - 2
. كأصحاب البدع، كذلؾ حسب تحقيؽ المصمحة كدفع المفسدة

أف يككف اليجر محققان لمغايات الشرعية، كىي حفظ الشريعة كزجر المبتدع، كتحذير الناس - 3
ف لـ يحققيا فتأليؼ القمكب ، مف البدعة، فإف كاف اليجر محققان ىذه المقاصد فيك ىجر شرعي، كا 

أنفع مف اليجر، كتحقيؽ اليجر ليذه الغايات يختمؼ باختبلؼ الياجر كالميجكر مف حيث القكة 
كالضعؼ، كالقمة كالكثرة، كباختبلؼ انتشار البدعة كعدـ انتشارىا، كعميو فإف اليجر يختمؼ 

 قباختبلؼ الياجريف في قكتيـ كضعفيـ، كقمتيـ ككثرتيـ، فإف المقصكد بو زجر الميجكر كتأديب
كرجكع العامة عف مثؿ حالو، فإف كانت المصمحة في ذلؾ راجحة بحيث يفضي ىجره إلى 

ف كاف ال الميجكر كال غيره يرتدع بذلؾ، بؿ يزيد الشر،  ضعؼ الشر كخفيتو، كاف مشركعان، كا 
كالياجر ضعيؼ، بحيث يككف مفسدة ذلؾ راجحة عمى مصمحتو، لـ يشرع اليجر، بؿ يككف 

التأليؼ ببعض الناس أنفع مف اليجر، كاليجر لبعض الناس أنفع مف التأليؼ، كليذا كاف النبي 
- -1(يتألؼ قكمان كييجر آخريف( .
 

مراعاة حاؿ أصحاب المعاصي كالبدع، كيككف ذلؾ حسب المصمحة كالمفسدة؛ ألف - 4    
الشريعة جاءت كميا لتحقيؽ المصالح كدرء المفاسد فإذا تعارضت المصالح كالمفاسد، كجب 
ذا تزاحمت المصالح فبل بد مف تحقيؽ أعظـ المصمحتيف، كتفكيت  ترجيح الراجح منيما، كا 

ذا تزاحمت المفاسد . فبل بد مف دفع أعظـ المفسدتيف، كاألخذ بأدناىما، أدناىما، كا 
:  وأحوال الهجر و تخمو عن  الث حاوت هي

. إما أف تترجح مصمحة اليجر فيككف مطمكبان -    أ
ما أف تترجح مفسدة اليجر فيككف منييان عنو-    ب . كا 

ما أف ال تترجح ىذه، كال ىذه، فاألقرب عدـ اليجر- ج    . كا 
   كبناء عمى ذلؾ؛ فإف الذم يظير لي أف ىجر صاحب المعصية كالبدعة، إنما يككف حسب 

كنصحيـ أنفع، كذلؾ ألف كثيران مف ، كعدـ ىجرىـ، المصمحة إذ قد تككف المصمحة في مخالطتيـ
 غالبان إال مكابرةن كتماديان في معاصييـ كبدعيـ، فبل أىؿ المعاصي كالبدع  ال يزيدىـ اليجر 

                                                
1

 .(206ص/28ج/14ـ)ابف تيمية : مجمكعة الفتاكل-  
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يككف في ىجرىـ فائدة ليـ كال لغيرىـ، كقد تككف المصمحة في ىجرىـ فائدة مما يضطرىـ لمعكدة 
. لجاٌدة الصكاب، إذ أف اليجر دكاء ييستعمؿ حيث كاف فيو الشفاء

فعميو  (الكطف)إف المسمـ إذا لـ يستطع أف ييقيـ شعائر الديف في البمد الذم يعيش فيو؛ أم - 5
ڇ  چ  :مصداقان لقكلو تعالى، اليجرة مف ىذا البمد ليقيـ شعائر دينو كيدعك إلى اهلل تعالى بحٌرية

   ک  ک  گ  گ  ک  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کڈڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 كقكلو سبحانو (٩٧: النساء) چ  ڱ  ںڱ  ڳ  ڱ   ڱڳگ  گ  ڳ  ڳ

   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ېۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېچ:تعالى

 .(١٠٠: النساء) چ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ېئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

كذلؾ بارتفاعيف عف ، كذلؾ عند النشكز أك مخافتو، إف اليجر في حؽ الزكجة مشركع- 6   
ال فيعظيا، فإف انتيت فذلؾ المطمكب، بأف تعصيو بالقكؿ أك الفعؿ، طاعة أزكاجيف كيذكرىا ، كا 

فإف لـ ، كالترىيب مف المعصية، كالترغيب في الطاعة، ببياف حكـ اهلل في طاعة الزكج كمعصيتو
كال يجامعيا ، بأف ال يضاجعيا، فييجرىا الزكج في المضجع، كتعٍد إلى رشدىا، تنتو عف غٌييا

ال ضربيا ضربان غير مبرح، بمقدار ما يحصؿ بو المقصكد فإف حصؿ المقصكد بكاحد مف ، كا 
فاترككا معاتبتيا ، ؛ أم فقد حصؿ لكـ ما تحبكف(فال تبلوا عميهن سبيال)كأطعنكـ ، ىذه األمكر

.  )1(عمى األمكر الماضية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  چ  :    فقاؿ سبحانو تعالى

       ٹ  ٹٹٿ  ٹ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿٺڀ  ڀ  ٺ

   ڃ    ڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ

    .(٣٤: النساء ) چڃ  چ    چ  چ
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 .بتصرؼ (205- 1/204)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 
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الفصل ال الث 
 الهجر المماوع

 : أربعة مباحثويشتمل عمى                   
 هجر القرآن الكريم، والساة: المبحث األول                              

:  وفيه أربعة مطالب                 
 .معنى ىجر القرآف :  المطمب األول                        

. مراتب ىجر القرآف: المطمب ال ااي                         
. معنى ىجر السنة: المطمب ال الث                         

 .مراتب ىجر السنة: المطمب الرابع                         
: صور هجر المسممين: المبحث ال ااي                              

 :وفيه خمسة مطالب                         
 .التدابر بيف المسمميف: المطمب األول                         

. قطع األرحاـ:  المطمب ال ااي                        
. عقكؽ الكالديف:                          المطمب ال الث
 .ىجر الزكجة:                          المطمب الرابع

 .أسباب تياجر المسمميف:  المطمب الخامس                        
 هجر األوطان: المبحث ال الث                              

:  وفيه مطمبان                        
. أسباب ىجر الكطف:                         المطمب األول

 .أسباب منع ىجر الكطف: المطمب ال ااي                        
. الترهيب من الهجر المماوع: المبحث الرابع    

: وفيه  ال ة مطالب                        
. الدعكة إلى الكحدة: المطمب األول                        

. أثر اليجر الممنكع:                         المطمب ال ااي
 .ضكابط اليجر الممنكع: المطمب ال الث                        
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 .ْدر انقرآٌ انكرٚى، ٔانطُة: انًثحث األٔل

                 

 : ٔفّٛ أرتؼة يطانة                

 

 .ِؼٕٝ ٘جز اٌمزآْ : انًطهة األٔل                       

 

 .ِزاتت ٘جز اٌمزآْ:  انًطهة انثاَٙ                      

 

 .ِؼٕٝ ٘جز اٌضٕخ:  انًطهة انثانث                      

 

 .ِزاتت ٘جز اٌضٕخ:  انًطهة انراتغ                     
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 :معاى هجر القرآن: المطمب األول

            ، ضكء ما أكردتو كتب اٌلمغةفي مصطمحان كيمكف (ىجر القرآف)لـ تذكر كتب المصطمحات 
  :أّن هجر القرآن له جاابانكما ذكره المفٌسركف 

  . يتعٌمؽ بالقرآف دكف أخذ لو، كىذا صنيع الكٌفار كالمنافقيف:أحدهما
 ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كىذا الذم يتعٌمؽ بو بعد اإلقرار بأٌنو كبلـ اهلل :واآلخر

 ال يجاكز حناجرىـ، فبل يعممكف بو، يقرءكنو القرآف، أك يقرءكفصنيع بعض المسمميف اٌلذيف ال 
كمف ىؤالء صنؼ يحفظ القرآف أك شيئان منو ثـٌ ييجر القراءة حٌتى ينسى ما قد يككف حفظو 

 . )1(منو
كاف الكٌفار إذا تيمٌي عمييـ القرآف أكثركا الٌمغط كالكبلـ في غيره حٌتى ال يسمعكه، فيذا مف )    

كترؾ تصديقو مف ىجرانو، كترؾ تدٌبره كتفٌيمو مف ىجرانو، كترؾ ، ىجرانو، كترؾ اإليماف بو
العمؿ بو كامتثاؿ أكامره كاجتناب زكاجره مف ىجرانو، كالعدكؿ عنو إلى غيره مف شعر أك قكؿ أك 

 .)2((غناء أك ليك أك كبلـ أك طريقة مأخكذة مف غيره مف ىجرانو
يتضح معنى ىجر القرآف مف خبلؿ ىذا العرض ألقكاؿ العمماء كالمفسريف في بياف قكلو     

 .( ٣٠: الفرقان) چ    ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  :تعالى 

 كاف اتخاذىـ ذلؾ ىجران ، قكليـ فيو السيئ مف القكؿ، كزعميـ أنو سحر، كأنو :القول األول
                    .( ٣٠: الفرقان) چ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  : تعالى قكلو فيعف مجاىدك ،شعر

ۇ  چ  : تعالىقكلوفي  كعف مجاىد أيضان ،ىك سحر:  ييجركف فيو بالقكؿ، يقكلكف:قال   

ييجركف فيو بالقكؿ، قاؿ  ( ٣٠: الفرقان) چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ ۅ 

مستكبريف بالبمد : قاؿ؛ )٦٧: المؤمنون)   چں  ںڻ  ڻچ: تعالىقكلو في مجاىد
 .بالقكؿ السيئ في القرآف غير الحؽ: تيجركف، قاؿ سامران مجالس

: قاؿ چ    ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ :عف إبراىيـ في قكلو تعالى 
 .قالكا غير الحؽ، ألـ تر إلى المريض إذا ىذل قاؿ غير الحؽ

 بؿ معنى ذلؾ الخبر عف المشركيف أنيـ ىجركا القرآف كأعرضكا عنو كلـ يسمعكا :القول اآلخر
ۇ  ۆ    ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  : تعالىقال ابن زيد في قول اهلل  بو

                                                
1

 .(11/5691)لمجمكعة مف لمختصيف- - مكسكعة نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ - 
  .(518-517/ 3)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 2
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ف دعيكا إلى اهلل قالكا چۅ خب  مب  ىب  يب  چ  :كقرأ، ال ال يريدكف أف يسمعكه، كا 

 .ينيكف عنو، كيبعدكف عنو : قاؿ (٢٦: األنعام)چ  حتجت

ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  چ  : أنيـ قالكاـاهلل أخبر عنو كىذا القكؿ أكلى بتأكيؿ ذلؾ، كذلؾ أف

﮷  ﮴   ﮵    ﮶   ﮳     .)1(( ٢٦: فصلت) چ  ﮲ 

 :قوون چ ۅ  چ:وفي المراد بقوله
.  مترككان ال يمتفتكف إليو كال يؤمنكف بو، كىذا معنى قكؿ ابف عباس، كمقاتؿ:أحدهما)

يىٍيذم، قالو : فبلف يىٍيجير في منامو، أم: جعمكه كاليذياف، كمنو يقاؿ:  أم؛ ىجركا فيو:وال ااي
. ما ال ينتفع بو مف القكؿ: الييٍجر: ، كقاؿ الزجاجقابف قتيب
شكى إلى ربو ىجر قكمو كىـ كفار -  - معنى ىذه اآلية الكريمة ظاىر، كىك أف نبينا       

 كفييا أعظـ ة أم تركيـ لتصديقو كالعمؿ بو، كىذه شككل عظيـ؛ا القرآف العظيـىذقريش ؿ
، كلـ  تخكيؼ لمف ىجر القرآف العظيـ، فمـ يعمؿ بما فيو مف الحبلؿ كالحراـ كاآلداب كالمكاـر

 . )2((ما فيو مف عقائد، كيعتبر لما فيو مف الزكاجر كالقصص كاألمثاؿبيعتقد 
 : )3( مما سبؽ يتضح أف ىجر القرآف يقع عمى المعاني اآلتية:الخالصة

  .( كغيرىماأبي نجيحمجاىد كقكؿ )
            اإلعراض كالبعد عف القرآف، كعدـ سماعو، كرفع أصكاتيـ باليذياف إذا قرئ لئبل يسمع  
. (قكؿ ابف زيد، كابف جرير  )

                  . كتركيـ لمعمؿ بو، ككذلؾ عدـ االلتفات إليو،  أم تركيـ لئليماف بو:الترك كمياً 
 .(قكؿ ابف عباس، كمقاتؿ  )

 

اإلعراض عنو أك الٌمغك فيو ترؾ القرآف ك ) : معااههجر القرآنفإن مصطمح  ما تقدمعمى وبااء 
. (كالقكؿ فيو بغير الحؽٌ 

 كترؾ تبلكتو أك العمؿ بو أك نسيانو ، القكؿسيءكالٌزعـ بأٌنو سحر أك شعر كنحك ذلؾ مف      
. بعد الحفظ

: مراتب هجر القرآن: المطمب ال ااي
لقد بىيَّفى اهلل سبحانو كتعالى أف القرآف العظيـ مصدر ىداية في الدنيا كاآلخرة، كمف تىمَّسؾى     

  كذلؾ أف المشركيف كانكا البو تبلكةن، كاستماعان، كتدبران، كعمبلن، فمف يضؿ كال يشقى، 
                                                

  .(11/9)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 1
 .بتصرؼ (6/320)الشنقيطي :  أضكاء البياف في تفسير القرآف بالقرآف- 2
  .(11/9)طبرم  اؿ: جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 3
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﮴   ﮵    چ  :يصغكف لمقرآف كال يستمعكنو كما قاؿ تعالى ﮳        ﮲   ھ  ے  ے           ۓ  ۓ 

﮷  فكانكا إذا يتمى عمييـ القرآف أكثركا المغط كالكبلـ في غيره حتى ال ) (٢٦: فصلت) چ﮶  
 كترؾ تصديقو مف ىجرانو، كترؾ تدبره كتفيمو مف ،يسمعكه، فيذا مف ىجرانو، كترؾ اإليماف بو

ىجرانو، كترؾ العمؿ بو كامتثاؿ أكامره كاجتناب زكاجره مف ىجرانو، كالعدكؿ عنو إلى غيره مف 
.  )1((شعر أك قكؿ أك غناء أك ليك أك كبلـ أك طريقة مأخكذة مف غيره مف ىجرانو

 

 :أاواع هجر القرآن فقال- رحمه اهلل  - )2(َبيَّن اإلمام ابن القيمقد و

.  ىجر سماعو كاإليماف بو كاإلصغاء إليو:أحدها
ف قرأه كآمف بو:وال ااي  . ىجر العمؿ بو كالكقكؼ عند حبللو كحرامو، كا 
           ىجر تحكيمو كالتحاكـ إليو في أصكؿ الديف كفركعو، كاعتقاد أنو ال يفيد اليقيف، :وال الث

 .كأف أدلتو لفظية ال تحصؿ العمـ
.  ىجر تدبره كتفيمو كمعرفة ما أراد المتكمـ بو منو:والرابع

 ىجر االستشفاء كالتداكم بو في جميع أمراض القمكب كأدكائيا، فيطمب شفاء دائو مف :والخامس
ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  چ  : ككؿ ىذا داخؿ في قكلو تعالى، كييجر التداكم بو،غيره

ف كاف بعض )٣٠: الفرقان) چ    ۋ  ۋ  ۅ . اليجر أىكف مف بعض  كا 
 

 الحرج الذم في الصدكر منو؛ فإنو تارة يككف حرجان مف إنزالو كككنو حقان مف عند اهلل، :والسادس
كتارة يككف مف جية التكمـ بو أك ككنو مخمكقان مف بعض مخمكقاتو أليـ غيره إف تكمـ بو، كتارة 

يككف مف جية كفايتو كعدميا كأنو ال يكفي العباد، بؿ ىـ محتاجكف معو إلى المعقكالت كاألقيسة 
أك اآلراء أك السياسات، كتارة يككف مف جية داللتو كما أريد بو حقائقو المفيكمة منو عند 

خراجيا عف حقائقيا إلى تأكيبلت مستكرىة مشتركة، كتارة يككف مف  الخطاب أك أريد بو تأكيميا كا 
ف كانت مرادة فيي ثابتة في نفس األمر أك أكىـ أنيا مرادة لضرب مف  جية ككف تمؾ الحقائؽ كا 

فكؿ ىؤالء في صدرىـ حرج مف القرآف كىـ يعممكف ذلؾ مف نفكسيـ كيجدكنو في .المصمحة
. صدكرىـ

                                                
 .بتصرؼ (4/141)ابف كثير : تفسير القرآف العظيـ:  انظر- 1
رعي الدمشقي، شمس الديف أبك عبد اهلل بف قيـ الجكزية، الـز - 2  ىك محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزَّ

، ككاف ذا عبادة كتيجد، لابف تيمية، كأخذ عنو كتفقو في مذىب اإلماـ أحمد، كتفنف في عمـك اإلسبلـ، كبرع كأفت
 ةكصنؼ تصنيؼ كثيرة منيا، زاد المعاد في ىدم خير العباد، كالداء كالدكاء، كقد امتيًحف كأيكذم مرات، تكفي سف

 .(4/447)ابف رجب : ذيؿ طبقات الحنابمة: ، انظر(ىػ751)
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كال تجد مبتدعان في دينو قط إال كفي قمبو حرج مف اآليات التي تخالؼ بدعتو، كما أنؾ ال تجد 
. )1(ظالمان فاجران إال كفي صدره حرج مف اآليات التي تحكؿ بينو كبيف إرادتو

 :، وهي كاآلتي مما سبق يتضح أن أاواع هجر القرآن ستة أاواع
 .االستماعك ، ىجر التبلكة:األول
.  ىجر التدبر:ال ااي
.  ىجر العمؿ:ال الث
.  ىجر التحاكـ:الرابع

.  ىجر التداكم كاالستشفاء:الخامس
. الحرج الذم في الصدكر :السادس

عمـ أنو ما مف نكع مف ىذه األنكاع إال كلك أراد اإلنساف استقصاءه الستفرغ عمره، ثـ لـ ييحكـ كا)
أمره؛ كلكف اقتصرنا مف كؿ نكع عمى أصكلو كالرمز إلى بعض فصكلو؛ فإف الصناعة طكيمة 

 .)2((كالعمر قصير، كماذا عسى أف يبمغ لساف التقصير 
 

: معاي هجر الساة: المطمب ال الث
   إف اتباع أمر اهلل كشرعو مف المصالح مما يدخؿ تحت الحصر، كلذلؾ أمر اهلل تعالى 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ...... چ :بالقاعدة الكمية، كاألصؿ العاـ فقاؿ تعالى

كىذا شامؿ ألصكؿ الديف كفركعو، كظاىره، كباطنو، كأف ما جاء بو ) (٧: الحشر) چہ......ہ 
- -يتعيف عمى العباد األخذ بو كاتباعو، كال تىًحؿُّ مخالفتو، كأف نص الرسكؿ - -الرسكؿ 

عمى حكـ الشيء كنص اهلل تعالى، ال رخصة ألحد كال عذر لو في تركو، كال يجكز تقديـ قكؿ 
.     )-))3-أحد عمى قكلو 

  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     *ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ :   قاؿ تعاؿ

  ۅ   ۅ  ۉ ۋ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ*ے    ۓ  

أم إذا طمبكا إلى اتباع اليدم فيما أنزؿ اهلل عمى رسكلو ) (٥٠ – ٤٧: النور) چۉ
ف يكف ليـ الحؽ يعني إذا كانت الحككمة ليـ  أعرضكا عنو كاستكبركا في أنفسيـ عف اتباعو، كا 

ذا كانت الحككمة عمييـ ال عمييـ جاءكا  سامعيف مطيعيف، كىك معنى قكلو مذعنيف، كا 
                                                

 .  بتصرؼ(102-101)ابف القيـ :  الفكائد- 1
. (1/32)الزركشي : البرىاف في عمـك القرآف - 2
  .(1185-2/1184)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 3
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ليركج باطمو، ثـ فإذعانو - - أعرضكا كدعكا إلى غير الحؽ، كأحبكا أف يتحاكـ إلى غير النبي 
أكالن لـ يكف عف اعتقاد منو إف ذلؾ ىك الحؽ، بؿ ألنو مكافؽ ليكاه، فميذا لما خالؼ الحؽ قصده 

أف يككف  ، يعنى ال يخرج أمرىـ عف(أفي قمكبيـ مرض): عدؿ عنو إلى غيره، كليذا قاؿ تعالى
في قمكبيـ مرض الـز ليا أك قد عرض ليا شؾ في الديف، أك يخافكف أف يجكر اهلل كرسكلو 

عمييـ في الحكـ، كأيان ما كاف فيك كفر محض كاهلل عميـ بكؿ منيـ، كما ىك منطك عميو مف ىذه 
ف كاف جزاء الطاعة الجنة فجزاء العصياف النار)1((الصفات  .، كا 

  (٨٠: النساء) چ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :    قاؿ تعالى

بأنو مف أطاعو فقد أطاع اهلل، كمف عصاه فقد - -يخبر اهلل تعالى عف عبده كرسكلو محمد )
عصى اهلل، كمف تكلى أم ما عميؾ منو، أف كما عميؾ إال الببلغ، فمف اتبعؾ سعد كنجا، ككاف 

ْٓ تٌٛٝ ػٕه خبة ٚخضزة ١ٌٚش ػ١ٍه ِٓ أِزٖ لؾ مف األجر نظير ما حصؿ لو، َِ ٚ

(شٟء
)2(

 .

يَ  َرُسوَل اللَّنِ ، َأَمْن يَْ َبى  : ُ لُّد ُأمَّنِتي َيْدُخُلوَا الَجلَّنَة ِإوَّن َمْن َأَبى، قَ ُلوا" : أنو قاؿ- -كقد ثبت عنو 
 . )3( "َمْن َأطَ َعِلي َدَخَل الَجلَّنَة، َأَمْن َعَص ِوي فَ َقْد َأَبى: قَ لَ 

أم خالفكا عف أمره ) (٣٢: آل عمران)چ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ .......چ :    كقاؿ تعالى
، فدؿ عمى أف مخالفتو في الطريقة كفر، كاهلل ال يحب مف اتصؼ (فإف اهلل ال يحب الكافريف)

ف ادعَّى كزعـ في نفسو أنو يحب اهلل، كيتقرب إليو، حتى يتابع الرسكؿ النبي األمي خاتـ  بذلؾ، كا 
. )4((اإلنس كالجف: الرسؿ، كرسكؿ اهلل إلى الثقميف

 (٩٢: المائدة) چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چچ .......چ :      قاؿ تعالى
عف  (فإف تكليتـ)، فإف في ذلؾ الشر كالخسراف المبيف --أم معصية اهلل، كمعصية رسكلو )

ف أسأتـ فعمييا، كاهلل  ما أمرتـ بو، كنييتـ عنو فاعممكا أنو قد أدل ذلؾ، فإف اىتديتـ فؤلنفسكـ، كا 
. )5((ىك الذم يحاسبكـ كرسكلو قد أدل ما عميو

     كالذم يترؾ السنة جاحدان ليا فيك كافر، كىذا متفؽ عميو عند أىؿ السنة كالجماعة، أما إذا 
كاف عنده شؾ كسكء فيـ كجيؿ فيبيف لو كيعمـ كتقاـ عميو الحجة، إف الذيف ترككا السنة  

                                                
  .(948)ابف كثير :  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 1
  .(310-309):المصدر السابؽ - 2
بعثت بجكامع الكمـ - -باب قكؿ النبي  (1) كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة : صحيح البخارم- 3
 .(1252/ص) ،(7280/ح)
  .(214)ابف كثير :  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 4
  .(1/299)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 5
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النبكية، كلـ يعممكا بيا ىـ فرقة تسمى بالقرآنييف،  ككؿ مف ال يأخذ بسنة النبي ليس بمؤمف كما 
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ : قاؿ تعالى

يقسـ اهلل تعالى بنفسو الكريمة ) (٦٥: النساء) چ    ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ
في جميع األمكر، فما - -المقدسة في ىذه اآلية، فيقكؿ إنو ال يؤمف أحد حتى يحكـ الرسكؿ 

ې  ې  ې       چ: حكـ بو فيك الحؽ الذم يجب االنقياد لو باطنان كظاىران، كليذا قاؿ اهلل تعالى

أم إذا حكمكؾ يطيعكنؾ في بكاطنيـ، فبل   چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ
يجدكف في أنفسيـ حرجان مما حكمت بو، كينقادكف لو في الظاىر كالباطف، فيسممكف لذلؾ تسميمان 

  ترؾ طريقةافىإفَّ ترؾ السنة إف كاف ييعنى بو ،)1((كميان مف غير ممانعة كال مدافعة كال منازعو
  النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىديو، فإنو ال يككف سينَّة بؿ ىك أمر خطير كما يدؿ لو حديث

. )2("َفَمْن َرِغَب َعْن ُسلَّنِتي فَ َلْيَس ِملِّي ":--النبي
سكل الفرض، فإنو ال يعتبر تركيا سنة، كلكنو يجكز   بترؾ السنة ترؾ مالكأما إٍف كاف ييعف   

الحاالت كمف يخشى عند فعمو لسنة أف يسبب ذلؾ لو أك لغيره  الترؾ، كقد يككف أكلى في بعض
تمؾ السنة، أك درء مفسدة يككف حصكليا أكبر مف مفسدة ترؾ  فكت مصمحة شرعية أكبر مف

 .المذككرة السنة
 

:  إن تعريف هجر الساة هو: وخالصة القول
. (ترؾ السنة كاإلعراض عنيا كعدـ اتباعيا سكاء كانت قكالن أك فعبلن )   

. مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير- -   أم ترؾ ما كرد عف النبي 
 

: مراتب هجر الساة: المطمب الرابع
 

-   يدكر رحى ىذا المطمب حكؿ مراتب ىجر السنة، كظيكر أفراد كجماعات تطعف في سنتو 
 - بؿ كتيجرىا، فعف النبي- -َو ُأْلِفَينَّن َأَحَدُ ْم ُمتَّنِكئًال  َعَلى َأرِيَكِتِ  يَْ تِيِ  اْاَْمُر ِمْن : " أنو قاؿ

                                                

  .(1/778)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 1
 چ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  :باب الترغيب في النكاح لقكلو تعالى (1)كتاب النكاح :  صحيح البخارم- 2

باب استحباب النكاح امف تاقت نفسو  (1)كتاب النكاح  :  صحيح مسمـ.(906/ص)،(5063/ح)،(ّ: النساء)
 .(696/ص) ،(1401/ح)إليو ككجد مؤنو كاشتغاؿ مف عجز مف المؤف بالصـك 
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 ىذا الحديث فيو )1( "َأْمِر  ِممَّن  َأَمْرُت ِبِ  َأْأ وَ َهْيُت َعْلُ  فَ يَ ُقوُل َو َوْدِر  َم  َأَ ْدوَ  ِفي ِ َت ِب اللَّنِ  ات َّن َ ْعَل هُ 
.  )2(تكبيخ مف غضب عظيـ عمى مف ترؾ السنة استغناء عنيا بالكتاب

حيث ظير بعد عيد الرسالة جماعات - -    ىذا الحديث مف عبلمات صدؽ نبكه محمد 
تيجر كتطعف في السنة النبكية، كقد بدأت ظاىرة إنكار السنة عمى أيدم الخكارج كالشيعة، 

كظيرت في العصكر المتأخرة طكائؼ تيجر السنة النبكية كتنكرىا، كتدعكا إلى االكتفاء بالقرآف 
. )3(الكريـ

َع ُا -: " -     كخبلصة األمر حديث النبي  َأَو ِإوِّي ُأأتِيُت اْلِكَت َب، َأِمثْ َلُ  َمَعُ  َأَو يُوِشُ  رَُ ٌل َش  ْ
َعَلى َأرِيَكِتِ  يَ ُقوُل َعَلْيُكْم ِبَهَذا اْلُقْرآِا َفَم  َأَ ْدُتْم ِفيِ  ِمْن َحاَللٍل فََ ِحلُّدوُه، َأَم  َأَ ْدُتْم ِفيِ  ِمْن َحَرا ٍل 

مما ليس لو ذكر - - ، كفي ذلؾ تحذير بمخالفة السنف التي سنيا رسكؿ اهلل )4(...."َفَحرُِّموهُ 
في القرآف عمى ما ذىب إليو الخكارج كالركافض مف الفرؽ الضالة فإنيـ تعمقكا بظاىر القرآف، 

 . )5(كترككا السنف التي ضمنت بياف الكتاب فتحيركا كضمكا
: فإن مراتب هجر الساة تدور حول المعااي اآلتية

.  ىجر العمؿ بالسنة، كالكقكؼ عند حبلليا كحراميا:أحدها- 
.  ىجر تحكيميا كالتحاكـ إلييا في أصكؿ الديف كفركعو:وال ااي- 
. كالتىعىرُّؼ عمييا،  ىجر تىعىمًُّميىا:وال الث- 
.  ىجر اإليماف بيا:والرابع- 

  

 
 
 
 

 

                                                
 .(691-690/ص) ،(4605/ح)باب في لزكـ السنة  (6)كتاب الدٌيات :  سنف أبي داكد-  1
محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم مع شرح الحافظ شمس الديف ابف قيـ الجكزية : عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد-  2
(6/233). 
كرى الكم (1902)في اليند، سنة  (ببل ىكر  )كالقرآنييف الذيف ظيركا -  3 ، عمى يد غبلـ  نبي المعركؼ بعبد اهلل جى

كتسربت ىذه األفكار اليدامة عند بعض األفراد في الدكلة العربية، ككبلىما تأثر بالفكر الغربي كنتيجة طبيعية لبلستعمار 
المحامي أحمد أفندم صفكت،  )كجحافمو الغازية كما أفرزتو مف انيزاـ فكرم كنفسي، كقد أنكر بعضيـ السنة إنكارا كميان 

السيد محمد رشيد رضا، أحمد أميف الشيخ، محمد شمتكت، الشيخ محمد )كبعضيـ جزئيان    (زينب أحمد، حسيف عامر
 .(100/ص)المختصر الحثيث في بياف منيج السمؼ أصحاب الحديث : انظر (بخيت المطيعي الحنفي

 .(690/ص) ،(4604/ح)باب في لزكـ السنة  (6)كتاب الدٌيات : سنف أبي داكد-  4
محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم مع شرح الحافظ شمس الديف ابف قيـ الجكزية : عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد-  5
(6/232). 
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 :ْدر انًطهًٍٛ: انًثحث انثاَٙ

              

 :ٔفّٛ خًطة يطانة               

 

 .اٌتذاثز ث١ٓ اٌّض١ٍّٓ: انًطهة األٔل              

 

 .لصغ األرحبَ: انًطهة انثاَٙ              

 

 .ػمٛق اٌٛاٌذ٠ٓ: انًطهة انثانث              

 

 .٘جز اٌزٚجخ: انًطهة انراتغ              

 

 .أصجبة تٙبجز اٌّض١ٍّٓ: انًطهة انخايص              
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: التدابر بين المسممين: المطمب األول

    حذر اإلسبلـ مف التدابر، كالتباغض، كالتقاطع، كالتخاصـ، كالتياجر بيف المسمميف، فقاؿ 
فقد نيى اهلل تعالى عف )  )٤٦: األنفال) چ   .....پ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ.....چ :تعالى

نما أىمؾ مف كاف قبمكـ اختبلفيـ، ككثرة  التدابر كالنزاع فإنو مدعاة لمفرقة كأساس اليزيمة، كا 
. )1((اعتراضيـ، إذ بو تذىب الدكلة، كتفنى القكة

     كالتدابر بيف المسمميف كخصكصان أىؿ الفضؿ كالعمـ أمر محـر شرعان، كقد نيى اهلل سبحانو 
وَ تَ َ  َغُضوا، َأوَ -: " -كتعالى عف التدابر كاليجراف بيف المسمميف لغير سبب شرعي، فقاؿ 

وَ  ، )2( "َتَح َسُدأا، َأوَ َتَدابَ ُرأا، أَُ ووُوا ِعَ  َد اللَّنِ  ِإْخَواوًال ، َأوَ َيِحلُّد ِلُمْسِلمٍل َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوَق َثاَلَثِة َأيَّن  ٍل 
ذا : َتَدابَ ُرأا أم ال تتياجركان فييجر أحدكـ أخاه، كىك مأخكذ مف تكلية الرجؿ اآلخر دبره، كا 

 .   )3(أعرض عنو حيف يراه
، كالتعاكف بيف المسمميف، د     كلذلؾ فإف الشريعة اإلسبلمية حثت عمى األلفة كالمحبة، كالتعاض

  ٿ    ٿٺ  ٺ     ٺچ:كنيت عف التياجر كالتدابر، كالتنافر، كالتباغض بينيـ، فقاؿ تعالى

  ڄ   ڄ   ڦٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ

، مع ما (األكس كالخزرج)أم ألؼ اهلل بيف قمكب المياجريف كاألنصار ) (٦٣: األنفال) چڄ
كاف بينيـ قبؿ ذلؾ مف العصبية كالضغينة كالتيالؾ عمى االنتقاـ، بحيث ال يكاد يأتمؼ فييـ 

. )4((قمباف حتى صاركا بتكفيقو تعالى كنفس كاحدة
: ومن األسباب التي تؤدي إلى التدابر والتقاطع والتخاصم بين المسممين   

. تزايد الفتف كتنكعيا حتى إف اإلنساف ال يفيؽ مف كاحدة حتى يرل أختيا أكبر كأخطر منيا  *  
.   التحاسد كسكء الظف، كالتكالب عمى الدنيا كالمنافسة عمييا دكف نظر أك اىتماـ باآلخرة  *  

ٺ       ڀ   ٺ  ٺڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  :    قاؿ تعالى

نيانا اهلل تعالى كرسكلو فأمر أف ال نقرب كثيران مف الظف ) (١٢: الحجرات) چ ٿ.....ٺ   ٿ
 -  - ، ثـ حذر  رسكؿ اهلل (5)(بالمؤمنيف، كذلؾ أف تظنكا بيـ سكءان، فإف الظاف غير محؽ

                                                
  .(1/7)محمد حجازم :  التفسير الكاضح- 1
  .(1059/ص )(6065/ح) عف التحاسد كالتدابر لباب ما ينو (57)كتاب األدب :  صحيح البخارم- 2
  .(10/543)ابف حجر : شرح صحيح البخارمب فتح البارم - 3
  .(4/33) السعكد كأب:  إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ- 4
  .(135-13/134)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 5
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، فَِإاَّن الظَّننَّن َأْ َذُب الَحِديِث، َأوَ َتَجسَّنُسوا، َأوَ -: " -مف الظف كالتجسس فقاؿ ِإيَّن ُ ْم َأالظَّننَّن
 .(1)....."َتَحسَّنُسوا

   أم ال يتبع بعضكـ عكرة بعض، كال يبحث عف سرائره، يبتغي بذلؾ الظيكر عمى عيكبو، كقد 
 .نيى اهلل المؤمف أف يتتبع عكرات المؤمف

چ  چ     چ  چ   چ : كىما داءاف قمبياف خطيراف، فقاؿ تعالىالحقد والحسد،* 

فإف اهلل تعالى يبيف أف اإلنساف إذا أظير حسده كعمؿ بمقتضاه كقع خطره ) (٥: الفلق)چڇ
ذا لـ يظير حسده فبل ضرر يعكد منو عمى مف حسده َسُيِصيُب -:" - ، كقاؿ (2)(عمى نفسو، كا 

وْ َي ، َأاْلَ َطرُ ، اْاََشُر : َأَم  َداُء اْاَُمِم  قَ لَ ، يَ  َرُسوَل اللَّنِ  : قَ ُلوا، ُأمَّنِتي َداُء اْاَُممِ  ، َأالتَّنَك ثُ ُر ِفي الدُّد
. (3)......"َحتَّنى َيُكوَا اْل َ ْغيُ ، َأالتَّنَح ُسُد ، َأالتَّنَ  ُغ ُ 

 

فقد حـر  )(١٢: الحجرات)چ    .....ٺ  ٺ  ٺ   ٿ .... چ:  قاؿ تعالىالليبة والاميمة،   * 
 .(4)(اهلل عمى المؤمف أف يغتاب المؤمف بشيء

  حئ  مئ  ىئ  يئ  جئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      ی چ:  قاؿ تعالىالكبر والعجب،   * 

بمعنى أف ال تعرض عف الناس تكبران عمييـ، كفي ذلؾ نيى اهلل ) (١٨: لقمان) چجب حب  خب  
- - عف المشي خيبلء كفرحان بصفة التجبر كالتكبر، كما حث عمى التكسط في المشي ما بيف

. (5)(اإلسراع كالبطء
مف ذلؾ ألنو سبب التدابر - -، فقد حذر الرسكؿ اوعتداء عمى األعراض والحرمات* 

ِإاَّن ِدَم ءَُ ْم، َأَأْمَواَلُكْم، َأَأْعَراَ ُكْم َحَراٌ ، َ ُحْرَمِة  -: "-كالتباغض بيف المسمميف، قاؿ رسكؿ 
 ، كحرمة العرض كحرمة الماؿ كالنفس سكاء بسكاء (6) "يَ ْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهرُِ ْم َهَذا، ِفي بَ َلدُِ ْم َهَذا

 ، فأعراض المسمميف حراـ، (7)" ُ لُّد اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌ ، َدُمُ ، َأَم ُلُ ، َأِعْرُ  ُ -:" -فقاؿ 
 .كالنيؿ مف المسمميف حراـ، كأمكاليـ

                                                
  (920/ص )(5143/ح)، باب ال يخطب عمى خطبة أخيو حتى ينكح أك يدع (46)  كتاب النكاح :صحيح البخارم - 1
 .بتصرؼ(3/740)النسفي :  مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ- 2
  .(3658/ح)، (1/682)األلباني :  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 3
  .(13/137)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 4
  .(288-10/287)القنكجي : فتح البياف في مقاصد القرآف-  5
 .(607/ص) ،(1218/ح)- -باب حجة النبي  (19) صحيح مسمـ  كتاب الحج - 6
باب تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو  (10)  كتاب البر كالصمة كاآلداب المصدر السابؽ-  7
  .(1343/ص )(2564/ح)
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           چ  جب....ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ....چ : قاؿ تعالىالهمز والممز،   * 

أم ال يطغى بعضكـ عمى بعض، كال يذكر أخاه بما يكره، كقكؿ الرجؿ يا منافؽ ) (١١: الحجرات)
اليمز ىك مف يعيبؾ في ) (١: الهمزة)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  : ، كقكلو تعالى(1)(يا كافر

 . ، كقد حـر اهلل ىذا كذاؾ(2)(غيبتؾ، كالممز ىك مف يعيبؾ في كجيؾ
پ  پ  ڀ  ڀ    .....چ  : قاؿ تعالى:عدم اوحتكام إلى شرع اهلل في العالقات   * 

  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

أم أنيـ لما غفمكا عف قدر مما ذكرىـ اهلل بو فيما أمرىـ بو ) (١٤: المائدة) چڤ
 .(3)( كالتباغضفكنياىـ عنو كانت العاقبة الكقكع في العداكات كالتدابر كفساد ذات البيف بالتشاح

كالذم يتبيف مف العرض السابؽ أف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية دلت عمى تحريـ التدابر 
كالتباغض، كالتحاسد، كالتياجر بيف المسمميف دكف سبب شرعي؛ ألف األصؿ بيف المسمميف 

َمَثُل اْلُمْؤِمِليَن ِفي تَ َوادِِّهْم، َأتَ َراُحِمِهْم، - : "-المحبة، كالتآلؼ، كالتعاضد، مصداقان لقكلو 
 .  (4) "َأتَ َع ُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْلُ  ُعْضٌو َتَداَعى َلُ  َس ِئُر اْلَجَسِد بِ لسَّنَهِر َأاْلُحمَّنى

 
: قطع األرحام: المطمب ال ااي

    كردت نصكص كثيرة ترغب بصمة األرحاـ كتحذر مف قطعيا، كىجرىا، كاهلل سبحانو 
فساد في األرض، فمف ذلؾ قكلو  كتعالى زجر ىؤالء كبىٌيف ما ىـ فيو مف قطيعة لمرحـ كا 

ڈ  ژ  *ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ :تعالى

في ىذه اآلية يخاطب اهلل تعالى ) )٢٣ – ٢٢: محمد) چژ  ڑ   ڑ    ک  ک
الخمؽ فيقكؿ كيؼ رأيتـ القـك حيف تكلكا عف كتاب اهلل عز كجؿ ألـ يسفككا الدماء الحراـ 
كيقطعكا األرحاـ، كعصكا الرحمف، فالرحـ ىذا رحـ ديف اإلسبلـ كاإليماف التي قد سماىا  

                                                
  .(13/132)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 1
  .(4/596)البركسكٌل :  تنكير األذىاف مف تفسير ركح البياف- 2
  .(221)محمد حسيف يعقكب :  األخكة أييا اإلخكة- 3
 ،(2586ح)باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ  (17)  كتاب البر كالصمة كاآلداب : صحيح مسمـ- 4
 .(1352ص)
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قاؿ ابف جريج المعنى فيؿ عسيتـ إف تكليتـ عف الطاعة أف تفسدكا في  )، (1)(اهلل تعالى إخكة
.  (2)(األرض بالمعاصي كقطع األرحاـ

 چ      ۉ  ې   ې  ېۉۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ :     قاؿ تعالى

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  چ  : قاؿ تعالى)١٠: الحجرات)

﮵   ﮶  ﮷ المراد بو صمة األرحاـ ) (٢٥: الرعد) چ        ﮹  ﮺  ﮻      ﮼  ﮽  ﮾﮸﮴ 
 .(3)(كالقرابات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  :   قكلو تعالى

 كفي معنى ىذه (١: النساء) چ    ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٿٺ  ٺ
أنو - -، فقد صح عنو (4)(اتفقت الممة عمى أف صمة الرحـ كاجبة، كأف قطيعتيا محرمة)اآلية 

. (5)فأمرىا بصمتيا كىي كافرة " وَ َعْم، ِ ِلي ُأمَّن ِ ! " أأصؿ أمي: قاؿ ألسماء كقد سائمتو
َمْن َسرَّنُه َأْا يُ ْ َسَط َلُ  ِفي ِرْزِقِ ، : "يقكؿ- -سمعت رسكؿ اهلل : قاؿ- -    كعف أبي ىريرة 

. (8) "، فَ ْلَيِصْل رَِحَم ُ  (7)َلُ  ِفي َأَثِرهِ   (6)َأَأْا يُ ْلَس َ 
َهَذا : ِإاَّن اللَّنَ  َخَلَق الَ ْلَق، َحتَّنى ِإَذا فَ َرَ  ِمْن َخْلِقِ ، قَ َلِت الرَّنِحمُ  : "قاؿ- -   كفي الحديث عنو 

بَ َلى : وَ َعْم، َأَم  تَ ْرَ ْيَن َأْا َأِ َل َمْن َأَ َلِ ، َأَأْقَطَع َمْن َقَطَعِ   قَ َلتْ : َمَق ُ  الَع ِئِذ ِبَ  ِمَن الَقِطيَعِة، قَ لَ 
، قَ لَ  . (9) "فَ ُهَو َل ِ : يَ  َربِّ
 . (10) "وَ َيْدُخُل الَجلَّنَة قَ ِطعٌ -: " -كأيضان عنو 

 
 
 

                                                
  .(12/112)ابف عاشكر : التحرير كالتنكير - 1
  .(8/528)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 2
  .(2/754)ابف كثير : تفسير القرآف العظيـ:  انظر- 3
  .(1/671) السابؽالمصدر :  انظر- 4
 .(1047/ص )(5979/ح)، باب صمة المرأة أميا كليا زكج (8)  كتاب األدب : صحيح البخارم- 5
  .(16/114)اإلماـ النككم : شرح صحيح مسمـ:  ينسأ بمعنى يؤخر- 6
  .(16/114)اإلماـ النككم : شرح صحيح مسمـ:  أثره بمعنى األجؿ- 7
  .(1048/ص )(5985/ح )، باب مف بسط لو في الرزؽ بصمو الرحـ(12) كتاب اآلداب : صحيح البخارم- 8
 .(1048/ص) ،(5987/ح)، باب مف كصؿ كصمو اهلل (13)  كتاب اآلداب :صحيح البخارم-  9

. (1048/ص) ،(5984/ح)، باب إثـ القاطع (11) كتاب اآلداب :المصدر السابؽ-  10
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  :ومن أهم المخاطر التي يتعرض لها قاطع الرحم في الدايا واآلخرة، والتي يجب توقيها ما يأتي

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ : قاؿ تعالىقاطع الرحم ممعون في كتاب اهلل،: أووً 

 (٢٣ – ٢٢: محمد) چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک*ڌ  ڎ  ڎ
ىذه اآلية إشارة إلى كؿ مف تكلى كأفسد في األرض كقطع األرحاـ، فعاقبتو أف يبعده اهلل عف )

رحمتو كيطرده مف جنتو، كيجعمو أصـ عف سماع الحؽ، كأعمى البصر عف طريؽ الحؽ، فمـ 
 .(1)(يسمككه كلـ يتبعكه

--قاؿ رسكؿ اهلل   : قالت- رضي اهلل عنيا– عف عائشة قطعها قطع لموصل مع اهلل،:  ااياً 
 . (2)" الرَّنِحُم ُمَعلَّنَقٌة بِ ْلَعْرِش تَ ُقوُل َمْن َأَ َلِلي َأَ َلُ  اهلُل، َأَمْن َقَطَعِلي َقَطَعُ  اهللُ  :"

 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ : قاؿ تعالىقاطع الرحم من الخاسرين،:  ال اً 

﮶  ﮴   ﮵  ﮳      ﮸   ﮹ ﮺ ﮷ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲  : البقرة) چ 

 . (3)(اليالككف)بمعنى  (٢٧
 

َو َيْدُخُل اْلَجلَّنَة -: " - قاؿ رسكؿ اهلل قطع األرحام سبب في الماع من دخول الجاة،: رابعاً 
  .(4) "قَ ِطُع رَِحمٍل 

 

- - عف أبي بكرقاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدايا ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى،: خامساً 
وْ َي ، َمَع َم   : "قاؿ- -أف رسكؿ اهلل  َم  ِمْن َذْوبٍل َأْ َدُر َأْا يُ َعجَِّل اللَّنُ  تَ َع َلى ِلَص ِحِ ِ  اْلُعُقوَبَة ِفي الدُّد

. (5) ...."َيدَّنِخُر َلُ  ِفي اآْلِخَرِة ِمْثُل اْل َ ْغِي َأَقِطيَعِة الرَّنِحمِ 
 

: القمق واوضطراب الافسي: سادساً 
 كذلؾ أف قاطع الرحـ مرتكب كبيرة مف الكبائر، كمثؿ ىذا يسكد قمبو عمى مدار األياـ، كسكاد 

ۆئ  ۈئ ۈئ   ېئ  ېئ   ىئ  چ: القمب مرضو، كقمقو كاضطرابو، مصداقان لقكلو تعالػػػػػػػػػػػػػػى

                                                
  .(6/182)البغكم :  لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ- 1
 (1340/ص )(2555/ح)باب صمو الرحـ كتحريـ قطيعتيا  (6) كتاب البر كالصمة كاآلداب : صحيح مسمـ- 2
  .(1/90)الماكردم :  النكت كالعيكف- 3
 .(1340ص) ،(2556/ح)باب صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا  (6) كتاب البر كالصمة كاآلداب : صحيح مسمـ- 4

  .(5705/ح)، (2/995)األلباني :  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 5
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الضيؽ ):يراد بالضنؾ ىنا في ىذه اآلية (١٢٤: طه)چ ىئ  ىئ  ی  ی      ی
. (1)(ضيؽ الدنيا كاآلخرة: كالشدة، كالمراد بالضيؽ

 

 فقطع األرحاـ كعدـ القياـ بحقكقيا تصيب المجتمع كاألمة :تمزيق وحدة المجتمع واألمة: سابعاً 
ذا تمزقت  بالمذلة كالضعؼ كاليكاف؛ ألنو إذا انقطعت األرحاـ فقد تمزقت كحدة المجتمع كاألمة، كا 
كحدة المجتمع كاألمة، صار مف السيؿ عمى األعداء النيؿ مف كرامة المجتمع كاألمة بالسيطرة 

 2)عمى األرض، كأخذ الثركات، كالعمؿ عمى تغيير اليكية كالثقافة
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ : قاطع الرحـ لو سكء الدار، قاؿ تعالى:    امااً 

﮵   ﮶  ﮷                  چ       ﮹  ﮺  ﮻      ﮼  ﮽  ﮾﮸ے  ے   ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

 .(3)(ليـ سكء العاقبة كالمآؿ)أم ، (٢٥: الرعد)
 : عقوق الوالدين: المطمب ال الث

    حثت عمكـ النصكص مف القرآف عمى بر الكالديف، كصمتيما، كتحريـ عقكقيما، كىجرىما فقد 
 ہ  ہ  ہ   ..... چ :نيى اهلل سبحانو كتعالى عف عقكؽ الكالديف، كلك بأقؿ األلفاظ، فقاؿ تعالى

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  *ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ 

ال تتضجر منيما بناء عمى أف التأفؼ ) أم   )٢٤ – ٢٣: اإلسراء) چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ 
عندىـ أقؿ شيء ييعؽ بو األب؛ ألنو ليس في العقكؽ شيء أخؼ مف التأفيؼ، كال تنيرىما 

 .(4)(بمعنى ال تزجرىما بإغبلظ كصياح

 (ُْ: لقماف)  چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ....چ :    كقرف سبحانو شكر الكالديف بشكره فقاؿ
. (5)(كصيناه كأمرناه بشكرنا كشكر كالديو)أم 

ڳ  ڳ  ڳ   چ:     كجعؿ اإلحساف إلييما بعد األمر بعبادتو كحده ال شريؾ لو، قاؿ سبحانو

يأمر اهلل عباده باإلحساف ) في ىذه اآلية (٢٣: اإلسراء) چ.....ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں
. (6)(إلى الكالديف بعد الحث عمى التمسؾ بتكحيده، فإف الكالديف ىما سبب في كجكد اإلنساف

                                                
  .(131-11/130)الفخر الرازم :  التفسير الكبير كمفاتيح الغيب: انظر- 1
  .(190)حسف جمعة حماد :  األرحاـة بر الكالديف كصؿ- 2
  .(687)ابف كثير : المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير-  3
  .(4/374)البقاعي :  نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر- 4
  .(6/319)ابف الجكزم :  زاد الميسر في عمـ التفسير- 5
  .(3/100)ابف كثير : تفسير القرآف العظيـ:  انظر- 6



92 اليجر الممنكع                                     الثالثالفصؿ    
 

 

عف - عز كجؿ-عقكؽ الكالديف مف أكبر الكبائر كقرنو بالشرؾ باهلل - -   كقد جعؿ النبي 
بَ َلى يَ  َرُسوَل اللَّنِ ، : َأوَ ُأوَ  ُِّئُكْم بَِ ْ َ ِر الَكَ  ِئِر  َثاَلثًال ، قَ ُلوا-: " -قاؿ النبي : قاؿ- -أبي بكرة 

. (1) "اِْلْشَراُا بِ للَّنِ ، َأُعُقوُق الَواِلَدْينِ : قَ لَ 
إيذاؤىما كعصيانيما كالخركج : ككما رغب اإلسبلـ في بر الكالديف فقد رىب مف عقكقيما، كمعناه

َأتَ ْتِلي ُأمِّي رَاِغَ ةًال، ِفي : "قالت- -عمييما، كأصمو العؽ، كىك القطع، فعف أسماء بنت أبي بكر 
. (2) "وَ َعمْ : آِ ُلَه   قَ لَ : َعْهِد اللَّنِ يِّ َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم، َفَسَ ْلُت اللَّنِ يَّن َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنمَ 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٺ     ٺ   ٺچ : قاؿ اهلل تعالى     

كصينا اإلنساف أف يحسف ) أم (٨: العنكبوت) چ       ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄڦڤ
. (3)(إلى كالديو

:  وهااك أمور و بد من الوقوف عميها وهي كاآلتي*  
:  حكم طاعتهما في ترك الاوافل أو قطعها- 

   ال طاعة ليما في ترؾ سنة راتبة، كحضكر الجماعات، كترؾ ركعتي الفجر كالكتر، كنحك 
ذلؾ، إذا سأاله ترؾ ذلؾ عمى الدكاـ، بخبلؼ ما لك دعكاه ألكؿ كقت الصبلة، كجبت طاعتيما، 

ف فاتتو فضيمة أكؿ الكقت . (4)كا 
 

: حكم طاعتهما في ترك فروض الكفاية- 
   فتقديـ طاعة الكالديف كخدمتيما كاجبة كجكبان عينيان عمى فركض الكفاية؛ كذلؾ ألف طاعتيما 

- -كبرىما فرض عيف، كفرض العيف أقكل، كقد ثبت أف معاكية بف جاىمة، جاء إلى الرسكؿ 
اْلَ ْمَه  : "فَ َق لَ . وَ َعمْ : َهْل َلَ  ِمْن ُأ ٍّم   قَ لَ :  فَ َق لَ . َأَرْدُت اْلَغْ َأ َأِ ْئُتَ  َأْسَتِشيُراَ  يا رسكؿ اهلل: "فقاؿ

 . (5) "فَِإاَّن اْلَجلَّنَة ِعْلَد رِْ ِلَه 
 

: حكم طاعتهما فيما لو أمرا بمعصية أو ترك وأجب- 
  ڳ  گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گچ  :     قاؿ تعالى

كجكب برىما كطاعتيما كاإلحساف إلييما ) ففي ىذه اآلية (١٥: لقمان) چ.....ڳ  ڳ  ڳ

                                                
 .(1406ص)، (5976/ح)باب عقكؽ الكالديف مف الكبائر  (6) كتاب األدب : صحيح البخارم- 1
  .(1047ص) ،(5978/ح)باب صمة الكالد المشرؾ  (7) كتاب األدب :صحيح البخارم-  2
  .(6/258)ابف الجكزم :  زاد الميسر في عمـ التفسير- 3
  .(73-72-8/71)  الككيتيةكزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية:  المكسكعة الفقيية- 4
 .(473-472ص) ،(2781/ح)ف اباب الرجؿ يغزك كلو أبك (12) كتاب الجياد : سنف ابف ماجو- 5
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كحرمة عقكقيما كمخالفتيما، إال فيما يأمرانو بو مف شرؾ أك ارتكاب معصية، فإنو في ىذه الحالة 
، كمما يؤكد عمى (1)(ال يطيعيما كال يمتثؿ ألكامرىما، لكجكب مخالفتيما كحرمة طاعتيما في ذلؾ

. (2) "َو طَ َعَة ِلَمْ ُلوقٍل ِفي َمْعِصَيِة الَ  ِلقِ -: " -ذلؾ قكلو 
: حكم طاعتهما في طمبهما تطميق زوجته- 

َ  َوْت َتْحِتي اْمَرَأٌة ُأِح  ُّدَه ، أََ  َا َأِبي َيْكَرُهَه ،  فََ َمَرِوي َأِبي َأْا ُأطَلَِّقَه ، فََ بَ ْيُت،  : "   عف ابف عمر قاؿ
.  (3) "يَ  َعْ َد اللَّنِ  ْبَن ُعَمَر، طَلِّْق اْمَرَأَت َ »: َفَذَ ْرُت َذِلَ  لِللَّنِ يِّ َ لَّنى اللَّنُ  َعَلْيِ  َأَسلَّنَم، فَ َق لَ 

أليس   : ال أطمقيا، قاؿ:  إف أبي يأمرني أف أطمؽ امرأتي، قاؿ:وسأل رجل اإلمام أحمد فقال
، يعني ال --حتى يككف أبكاؾ مثؿ عمر : أمر ابنو عبد اهلل أف يطمؽ امرأتو؟ قاؿ- -عمر

رّْيو الحؽ كالعدؿ، كقاؿ الشيخ ابف تيمية فيمف تأمره  تطمقيا بأمره حتى يصير مثؿ عمر في تىحى
 .(4)ال يحؿ لو أف يطمقيا، بؿ عميو أف يبرىا كليس تطميؽ امرأتو مف برىا: أمو بطبلؽ امرأتو، قاؿ

 

: وعقوق الوالدين قد يكون بالقول أو الفعل أو الاية السيئة
ہ  ...  چ : يككف باستعماؿ كممة أؼ أك ما في معناىا، لقكلو تعالى:وعقوق الوالدين بالقول

ال تؤفؼ مف شيء تراه ) أم (٢٣: اإلسراء) چ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ
مف أحدىما أك منيما مما يتأذل بو، كلكف اصبر عمى ذلؾ، كاحتسب في األجر صبرؾ عميو 

بىرىا عميؾ في صغرؾ  ؛ فبمجرد النطؽ بيذيف الحرفيف يعتبر عقكقان ليما، أما مف (5)(منيما كما صى
: قاؿ- -شتميما كسبيما فيك ممعكف مطركد مف رحمة اهلل سبحانو كتعالى، فعف ابف عباس   

 . (6) "َعَن اهللُ َمْن َلَعَن َأاِلَدْي ِ ل-: " -قاؿ رسكؿ اهلل 
 كيككف بكؿ فعؿ قبيح كخدعيما كخيانتيما، كسرقة أمكاليما كالتجسس :عقوق الوالدين بالفعل

ىماليما في حالة مرضيما، كعدـ رعايتيما، كحرمانيما مف النفقة، كضربيما، ككؿ  عمييما، كا 

                                                
  . (11/71)الطبرم : جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف:  انظر- 1
  .(7520/ح)، (2/1250)األلباني :  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 2
باب ما جاء في الرجؿ يسألو أبكاه أف   -(13)- كتاب الطبلؽ كالمعاف عف رسكؿ اهلل : سنف الترمذم- 3

  .(283/ص )(1189/ح)يطمؽ زكجتو 
  .(2/87)البف مفمح المقدسي :  اآلداب الشرعية- 4
  .(9/63)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 5
  .(5112/ح)، (2/909) األلباني:  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 6
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ِرَ ى الرَّنبِّ ِفي ِرَ ى الَواِلِد، َأَسَ ُط الرَّنبِّ ِفي : " قاؿ- -أفعاؿ تكجب سخط اهلل، فعف النبي 
 . (1) "َسَ ِط اْلَواِلدِ 

 ، فمف قطع أباه كأمو حـر اهلل عميو الجنة؛ ألنو (2)" َو َيْدُخُل اْلَجلَّنَة قَ ِطُع رَِحمٍل -: " -   كقاؿ 
 .(3)منكر لمجميؿ كالمعركؼ خبيث الطبع سيئ الخمؽ،

 كىك مف شر أنكاع العقكبة، فمف أبطف الشر ليما، كأظير المحبة :عقوق الوالدين بالاية السيئة
ليما حتى يتمكف مف خيانتيما كغدرىما، كاإليقاع بيما فيك عاؽ جاحد بفضميما شقي محركـ مف 

. رضاىما، ككؿ أنكاع العقكؽ لمكالديف مؤدّْية لصاحبيا إلى النار ألنيا مف الكبائر
يتبيف أف عقكؽ الكالديف، كىجرىما يعد مف أكبر الكبائر، كىأيسّْ الببلء، كرأس كؿ - سبؽ- كمما 

يُّدوُث، : َثاَلَثٌة َو َيْدُخُلوَا اْلَجلَّنةَ -: " -شر، كالكسيمة لخسارة الداريف، كما قاؿ  اْلَع قُّد ِلَواِلَدْيِ ، َأالدَّن
. (4)" َأرَْ َلُة اللَِّس ءِ 

 

    كالعقكؽ يجمع كؿ شر كينادم عمى كؿ فساد كببلء؛ ألف العاؽ لكالديو عاؽ لربو كأسرتو 
فاهلل تعالى ال ينظر إليو يكـ القيامة، كالجنة عميو حراـ كصاحبو ممعكف في ..... كمجتمعو

األرض كالسماء، كال يمكف لمعاؽ أف يناؿ الكرامة كالتكفيؽ ميما كاف قكيان أك غنيان، كستظير آثار 
َثاَلَثٌة َو يَ ْلُظُر اللَّنُ  َع َّن َأَ لَّن ِإَلْيِهْم يَ ْوَ  : " قاؿ- -العقكؽ عميو في حياتو قبؿ مكتو، عف النبي 

يُّدوُث، َأَثاَلَثٌة َو َيْدُخُلوَا اْلَجلَّنةَ : اْلِقَي َمةِ  اْلَع قُّد ِلَواِلَدْيِ ، َأاْلُمْدِمُن : اْلَع قُّد ِلَواِلَدْيِ ، َأاْلَمْرَأُة اْلُمتَ َر َِّلُة، َأالدَّن
 (5) "َعَلى اْلَ ْمِر، َأاْلَملَّن ُا ِبَم  َأْعَطى

  
: هجر الزوجة: المطمب الرابع

 

:         -قاؿ النبي : قاؿ- -   جاء الترىيب مف ىجر الزكجة لفراش زكجيا، فعف أبي ىريرة 
َه  الَماَلِئَكُة َحتَّنى تَ ْرِ عَ  " . (6) "ِإَذا بَ َتِت الَمْرَأُة ُمَه ِ َرةًال ِفَراَش َزْأِ َه ، َلَعَلت ْ
 

                                                
باب ما جاء مف الفضؿ في رضا الكالديف  - ،(3)-كتاب البر كالصمة عف رسكؿ اهلل :  سنف الترمذم- 1
  .(434/ص )(1899/ح)
  (1340/ص )(2556/ح)باب صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا  (6) كتاب البر كالصمة كاآلداب، : صحيح مسمـ- 2
  .(661)عائض القرني :  المسؾ كالعنبر في خطب المنبر- 3
  .(3063/ح)، (1/587) األلباني:  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 4
 .(399/ص )(2562/ح)باب المناف بما أعطى  (96) كتاب الزكاة : سنف النسائي- 5
   .(929/ص )(5194/ح)باب إذا باتت المرأة مياجرة فراش زكجيا  (86) كتاب النكاح، : صحيح البخارم- 6
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َه  الَماَلِئَكُة َحتَّنى ُتْصِ حَ  -:"-   كقاؿ  . (1) "ِإَذا َدَع  الرَّنُ ُل اْمَرَأَتُ  ِإَلى ِفَراِشِ ، فََ َبْت َأْا َتِجيَء، َلَعَلت ْ
 

: ويجوز لممرأة أن تهجر زوجها في حالتين هما
. إذا كاف ال يصمي بالكمية، أك صاحب بدعة مكفرة:  الحالة األولي
 إذا كاف ميًصران عمى الكبائر، أك صاحب بدعة غير مكفرة، ككاف يغمب عمى ظف :الحالة ال ااية

الزكجة أف ىجره سكؼ يككف لو أثر ايجابي، كأما إذا كاف اليجر يزيده إعراضان فعمييا بالرفؽ  
. كالميف، كاالستمرار في النصح كالتكجيو

.  كعميو فبل يجكز لممرأة أف تيجر زكجيا بؿ يحـر عمييا أف تيجره لحظ نفسيا
اطَّنَلْعُت ِفي  : "محذران كمكبخان النساء العاصيات الياجرات ألزكاجيف، فقاؿ- -   كقاؿ النبي 

. (2) "اللَّن ِر فَ َرَأْيُت َأْ ثَ َر َأْهِلَه  اللَِّس ءَ 
. (3)كذلؾ بسبب قمة طاعتيف هلل كلرسكلو، كألزكاجيف

    فعمى المرأة أف تعرؼ أنيا كالمممكؾ لمزكج فبل تيجره، كال تتصرؼ في نفسيا كال في مالو إال 
بإذنو كتقدـ حقو عمى حقيا، كحقكؽ أقاربو عمى حقكؽ أقاربيا، كتككف مستعدة لتمتعو بنفسيا، كال 

.  تفتخر عميو بجماليا، كال تعيبو بقبح إف كاف فيو
كيؼ ترضيف لنفسؾ أف تككني تحت :      دخمت البادية فإذا امرأة حسناء ليا بعؿ قبيح فقمت ليا

اسمع يا ىذا، لعمو أحسف فيما بينو كبيف اهلل خالقو فجعمني ثكابو، كلعمي أسأت : مثؿ ىذا؟ فقالت
. (4)فجعمو عقكبتي

     كيجب عمى المرأة أيضان دكاـ الحياء مف زكجيا، كغض طرفيا قدامو، كالطاعة ألمره، 
كالسككت عند كبلمو، كالقياـ عند قدكمو، كاالبتعاد عف جميع ما يسخطو، كالقياـ معو عند 
. خركجو، كعرض نفسيا عميو عند نكمو، كترؾ الخيانة لو في غيبتو في فراشو كمالو كبيتو

 
:- أسباب هجر المسممين: المطمب الخامس

                                                
  .(929/ص )(5193/ح)باب إذا باتت المرأة مياجرة فراش زكجيا  (86)  كتاب النكاح،:المصدر السابؽ-  1
باب أكثر أىؿ الجنة الفقراء، كأكثر أىؿ النار النساء، كبياف الفتنة  (26)  كتاب الرقاؽ، : صحيح مسمـ- 2

  .(1420/ص )(2737/ح)بالنساء 
 .(238)الذىبي :  الكبائر- 3
  .(236) السابؽ المصدر - 4
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كىك تعدم الحؽ إلى الباطؿ، كفيو نكع مف الجكر، إذ ىك انحراؼ عف العدؿ، كيطمؽ : الظمم
أف تجعؿ هلل  ) أم(١٣: لقمان) چ    ڦ  ڄ    ڄ  ڄ ڦ......چ: عمى الشرؾ، قاؿ تعالى

أم  (٨٢: األنعام) چ ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پچ :  كقكلو تعالى(1)(ندان في العبادة

 چ   ی  جئ   حئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   یچ  :قكلو تعالى  (2)بمعصية

.  (3)(ال يجد زيادة في سيئاتو، كال نقصانان مف حسناتو) أم (١١٢: طه)
: والظمم أاواع

: ظمم العبد لربه- 1
 (١٣: لقمان) چ    ڦ  ڄ    ڄ  ڄ ڦ....چ :أعظمو الكفر كالشرؾ، كالنفاؽ، قاؿ تعالى

ياه قصد اهلل تعالى بقكلو . (١٨: هود) چ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ......چ: كا 
  :ظمم العبد لليره- 2

ياه قصد اهلل تعالى  بقكلو ﮴   ﮵  ﮶ۓھ  ھ  ے  ےچ :  كا  ﮳   ﮲      ﮸   ﮹    ﮷  ۓ 

﮻    ۆئى  ى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ چ:قكلو تعالىة ٚچ ﮺ 

إنما العقكبة كالمؤاخذة عمى الذيف يبدؤكف ) أم (٤٢ – ٤٠: الشورى) چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
بالعدكاف، أك يعتدكف في االنتقاـ كيتكبركف عمى عباد اهلل تجٌبران كفسادان، أكلئؾ ىـ المكصكفكف بما 

.  (4)(ذيكر مف الظمـ كالبغي، كليـ عذاب أليـ بسبب ظمميـ كبغييـ
 

 :ظمم العبد لافسه -3
ياه قصد اهلل تعالى بقكلو بالتقصير في ) أم (٣٢: فاطر) چ    .....ڤ  ڤ  ڤ.....چ : كا 

 ككؿ ىذه الثبلثة في الحقيقة (١٦: القصص) چ.....      ژ  ژ  .....چ: ، كقكلو تعالى(5)(العمؿ
ُـّ بالظمـ كىك ظمـ نفسو . (6)ظمـ لمنفس، فإف اإلنساف في أكؿ ما يىًي

 

                                                
 .بتصرؼ (2/893)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 1
  .(1/327) السابؽالمصدر :  انظر- 2
  .(2/695) السعدم: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف-  3
  .(4/544)مصطفي المنصكرم :  المقتطؼ مف عيكف التفاسير- 4
  .(2/273)البيضاكم :  أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ- 5
 .كما بعدىا (139)سعيد عبد العظيـ :  خمؽ المسمـ- 6
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 چ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ         ٿچ :  كقد ذـ اهلل سبحانو كتعالى الظمـ في كتابو فقاؿ

 أم يفعؿ اهلل بيـ (٤٦: فصلت)چ جح  مح  جخ  حخ  ....... چ:  كقكلو تعالى(٧٦: الزخرف)

 أم ال يكتب عميو ما (٤٩: الكهف) چ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ ........چ :، قاؿ تعالى(1)ما ال يتخيمكنو
. (2)لـ يفعؿ أك يزيد في عقابو المبلئـ لعممو

  

:           ، ثـ قرأ(3)( ِل لِلظَّن ِلِم َحتَّنى ِإَذا َأَخَذُه َلْم يُ ْفِلْت ُ هِإاَّن اللَّنَ  ُيمْ  ): فقاؿ- -     كذمَّو رسكؿ اهلل 

في ىذه  ) (١٠٢: هود)چ    ڳ  ڳ    ڳ   ڳگڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گچ 
نذار كؿ ظالـ ظمـ نفسو  عبلـ بسنتو في أخذ الظالميف التي ال تتبدؿ، كا  اآلية إشعار بظمميـ، كا 

. (5) "ات َّنُقوا الظُّدْلَم، فَِإاَّن الظُّدْلَم ظُُلَم ٌت يَ ْوَ  اْلِقَي َمةِ -: " -، كقكلو (4)(أك غيره مف سكء العاقبة
 

. كالقرآف كالسنة زاخرة بذـ الظمـ كالظالميف
 

: شهادة الزور- 
ٱ  ٻ   چ :    كشيادة الزكر مف الكبائر، كقد عدلت شيادة الزكر الشرؾ باهلل، قاؿ تعالى

ک  ک  ک    چ:ثـ قاؿ بعدىا (٦٨: الفرقان) چ.....ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  

. (٧٢: الفرقان)چ....ک
كشيادة  )، (6)ىذه اآلية تحت باب ما قيؿ في شيادة الزكر- رحمو اهلل-    كقد ذكر البخارم 

الزكر ىي الشيادة بالكذب، ليتكصؿ بيا إلى الباطؿ مف إتبلؼ نفس، أك أخذ ماؿ أك تحميؿ حراـ 
ى   ..... چ : ، كقد كرد في ذـ الزكر آيات كثيرة منيا قكلو تعالى(7)(أك تحريـ حبلؿ

قكؿ الباطؿ، كالقكؿ القبيح،  ) أم(٣٠: الحج) چ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
 .(8)(كالقكؿ الكاذب

                                                
 .بتصرؼ (2/355)البيضاكم : أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ-  1
  .(2/14): المصدر السابؽ-  2
  .(5153/ح)،(7/307)ابف بمباف :  اإلحساف بترتيب صحيح ابف حباف- 3
  .(6/134)القاسمي :  محاسف التأكيؿ- 4
  .(101/ ح)، (1/82)األلباني :  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 5
   .(835ص) ،(4762/ح)باب ما قيؿ في شيادة الزكر  (2) كتاب التفسير : صحيح البخارم- 6
  .(3/532) ابف كثير:  تفسير القرآف العظيـ- 7
  .(17/126)نائمة صبرم :  المبصر لنكر القرآف- 8
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 :أنًت عميَّ كظير أمي، قاؿ تعالى:     كسمى سبحانو الظيار زكران، كىك قكؿ الرجؿ المرأتو

 .(1)(كذبان كباطبلن ) أم (٢: المجادلة) چ ..... چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ .....چ
 

   

بَ َلى يَ  : َأوَ ُأوَ  ُِّئُكْم بَِ ْ َ ِر الَكَ  ِئِر  َثاَلثًال ، قَ ُلوا-: " -قاؿ النبي : قاؿ- -عف أبي بكرة   ٚ
: ، قَ لَ « َأوَ َأقَ ْوُل ال ُّدأرِ - َأَ َلَس أََ  َا ُمتَّنِكئًال  فَ َق َل - اِْلْشَراُا بِ للَّنِ ، َأُعُقوُق الَواِلَدْيِن : َرُسوَل اللَّنِ ، قَ لَ 

. (2) "َلْيَتُ  َسَكتَ : َفَم  زَاَل ُيَكرِّرَُه  َحتَّنى قُ ْلَل 
     كيفيد ذلؾ تحريـ شيادة الزكر، كعظـ قبحو، كسبب االىتماـ بذلؾ ككف الزكر أك شيادة 

الزكر أسيؿ كقكعان عمى الناس، كالتياكف بيا أكثر، فإف اإلشراؾ ينبك عنو قمب المسمـ، كالعقكؽ 
يصرؼ عنو الطبع، كأما الزكر فالحكامؿ عميو كثيرة، كالعداكة كالحسد كغيرىا، فاحتيج إلى 

االىتماـ بتعظيمو، كليس ذلؾ لعظميا بالنسبة إلى ما ذكر معيا مف اإلشراؾ قطعان، بؿ لككف 
.  مفسدة الزكر متعدية إلى غير الشاىد، بخبلؼ الشرؾ، فإف مفسدتو قاصرة عميو غالبان 

نىاحه إف تشبعت : يا رسكؿ اهلل أقكؿ: أف امرأة قالت- -   كعف أسماء  رَّةن فيؿ عميَّ جي إف لي ضى
. (3)"الُمَتَش ُِّع ِبَم  َلْم يُ ْعَط َ اَلِبِس ثَ ْوَبْي ُزأرٍل -: "-مف زكجي غير الذم يعطيني؟ فقاؿ رسكؿ اهلل 

َمْن َلْم َيدَْع قَ ْوَل ال ُّدأِر َأالَعَمَل ِبِ ، فَ َلْيَس لِلَّنِ  -: "-قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ- -   كعف أبي ىريرة 
. (4)"َح َ ٌة ِفي َأْا َيدََع َطَع َمُ  َأَشَراَب ُ 

 

 (٣٠: الحج) چ  ەئ  وئ  وئ .....چ: في قكلو تعالى- -    كقاؿ ابف عباس 
أم اجتنبكا الرجس الذم ىك األكثاف، كقرف : ، كقاؿ ابف كثير(5)(االفتراء عمى اهلل كالتكذيب)يعني 

 ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈچ: اهلل الشرؾ بو بقكؿ الزكر، كقكلو تعالى

 

 

                                                
  .(18/7)نائمة صبرم : المبصر لنكر القراف -  1
  .(1406/ص )(5976/ح)باب عقكؽ الكالديف مف الكبائر  (6)كتاب األدب :  صحيح البخارم-  2
رًَّة  (107)كتاب النكاح :  المصدر السابؽ-  3  (5219/ح)باب المتشبع بما لـ ينؿ، كما يينيي مف افتخار الضَّ
  .(933/ص)
 (1903/ح)باب مف لـ يدع قكؿ الزكر كالعمؿ بو في الصـك  (8)كتاب الصـك :  المصدر السابؽ-  4
  .(306/ص)
  .(10/154)الطبرم : جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف-  5
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؛ (٣٣: األعراف) چ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
. (1)شيادة الزكر التي ىي المعصية كالبغي عمى الناس بغير الحؽ: كمنو

    كيتبيف مما سبؽ أف شيادة الزكر تطمس معالـ العدؿ، كفييا ضياع الحقكؽ، كىي سبب 
لسخط الجبار، كدخكؿ النار، كىي تعصؼ بالمجتمع كتدمره، كتقكض أركاف األمف، كتزعزع 

 .االستقرار، كفييا إعانة لمظالـ عمى ظممو، باإلضافة لزرع األحقاد كالضغائف في القمكب
  :اللرور  - 

ائ  ەئ  چ  :كىك بمعنى الخداع، سكاء كاف لمنفس أـ اآلخريف معان، كمنو قكلو تعالى

كما يعد الشيطاف أكلياءه الذيف اتخذكه كليان مف دكف )؛ أم (١٢٠: النساء) چ     ەئ  وئ       وئ
 . (2)(اهلل إال باطبلن 

ڇ  چ :     كقد كردت آيات بينات في القرآف تذـ الغركر كتنيى عنو، كمف ذلؾ قكلو تعالى

ال تنظر إلى ما عميو الكفرة مف ) يعني (١٩٦: آل عمران)چڎ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ
، كقكلو سبحانو (3)(السَّعة، كال تغتر بظاىر ما ترل مف تبسطيـ في مكاسبيـ كمتاجرىـ، كمزارعيـ

              چ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤٹ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ:كتعالى

أف العبد المكمؼ قد يككف ضعيؼ الذىف، قميؿ العقؿ، سخيؼ الرأيى فيٌغتىر بأدنى ) أم (٥: فاطر)
:              ، كقكلو سبحانو كتعالى(4)(شيء، كقد يككف فكؽ ذلؾ بقكة إيمانو كدينو فبل يىغُّر كال يىٍغتىر

   .(٦: االنفطار) چ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤچ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ..... چ :   كالغركر مف شأف الظالميف كالكفار، قاؿ تعالى

  .(٤٠: فاطر) چک  

أف الكافركف باهلل  ) أم ،(٢٠: الملك) چ   ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ.....چ :    كقاؿ سبحانو كتعالى
كالغركر مف عمؿ الشيطاف، قاؿ  ، (5)(في غركر مف ظنيـ أف آليتيـ تقربيـ إلى اهلل زلفى

 

                                                
  .(2/314)ابف كثير : تفسير القرآف العظيـ-  1
  .(4/286)الطبرم :  جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف- 2
  .(1/408)مصطفي المنصكرم :  المقتطؼ مف عيكف التفاسير- 3
  .(13/5)الفخر الرازم :  التفسير الكبير كمفاتيح الغيب- 4
  .(14/8)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 5
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تزيينان لمباطؿ )، أم (١٢٠: النساء) چ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ ائى  ىچ :تعالى

ظياران لما ال حقيقة لو، أك لو حقيقة سيئة . (1)(خداعان كمكران، كتمبيسان، كا 
ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  چ : كلقبح الغركر أراد المنافقكف اتياـ المسمميف بو، قاؿ تعالى

: األنفال)چ   ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھۀڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

. (2)(قالكا ذلؾ مف قمتيـ في أعينيـ فظنكا أنيـ سييزمكنيـ)،أم (٤٩
     كالغركر مذمكـ سكاء تمبس بو الفرد أك الجماعة، كالمبلحظ أف الغركر يتنافى مع العبكدية 
الحقة هلل تعالى، كفيو جيالة بحقيقة النفس، كمف شأنو أف يكرث الكبر كالعجب، كغيرىما مف 

أمراض القمب، كىك ييمؾ األمـ، كيصيب األفراد باألمراض النفسية الخطيرة، كيؤدم إلى الطغياف 
 .(3)كالفسؽ، كالفجكر، كفيو جرأة عظيمة عمى اهلل سبحانو كتعالى

: سوء الخمق- 
ف العبد ليبمغ مف      فالعبد يبمغ بحسف خمقو عظيـ درجات اآلخرة، كشرؼ المنازؿ في العبادة، كا 

ف فبلنة إيا رسكؿ اهلل، : قاؿ رجؿ : "قاؿ- -سكء خمقو أسفؿ درؾ جينـ، عف أبي ىريرة 
قَ َل ِإاَّن ُفالَوةًال ذََ َر ِمْن " ِهَي ِفي اللَّن ر: "َ الِتَه  أ ي مه  غير َأو َّنَه  تؤذ  ِ يَراوَه  بلس وه  قَ لَ تكثر مف 

َر َأو َّنَه  َو تُ ْؤِذ  ِ يَراوَه  قَ لَ  َقْت بَِ ثْ َواِر َأِقطٍل َغي ْ . (4)" ِهَي ِفي اْلجلَّنة: "ِقلَّنِة َ الِتَه  َأِ َي ِمَه  َأَأو َّنَه  َم  َتَصدَّن
ِسَ  ُب الُمْسِلِم ُفُسوٌق، َأِقَت ُلُ   - : "-كقد كردت النصكص في ذـ سكء الخمؽ، كمنيا قكؿ النبي 

. (5)"( ُ ْفرٌ 
: سوء الظن- 

    كسكء الظف بالمسمـ مف الكبائر الباطنة، كمما يذـ بو العبد أعظـ مما يذـ عمى الزنا كالسرقة، 
كشرب الخمر، فقد يدفع إلى احتقار المسمـ، كعدـ القياـ بحقكقو، ككؿ ىذه الميمكات،كقد ذكر 

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :القرآف سكء الظف في مكاطف كثيرة، منيا قكلو تعالى

  :ٚلٌٛٗ تؼبٌٝ (٢٧: ص) چ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

                                                
  .(2/231)البقاعي : نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر-  1
  .(2/470)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 2
 .بتصرؼ (154)سعيد عبد العظيـ :  خمؽ المسمـ- 3
  .(2560/ح)،(2/683)األلباني :  صحيح الترىيب كالترغيب- 4
، (سباب المسمـ فسكؽ كقتالو كفر )-: -باب بياف قكؿ النبي  (28) كتاب اإليماف : صحيح مسمـ- 5
 .(57/ص )(116/ح)
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 أم (٣٦: يونس) چ    گ  گ   ڳ  ڳ  ڳگ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژچ 
ما يتبع أكثرىـ في اإليماف باهلل، كاإلقرار بو إال ظنان، ثـ أخبرنا اهلل تعالى بأف مجرد الظف ال )

يغني مف الحؽ شيئان، ألف أمر الديف ينبني عمى العمـ، كبو يتضح الحؽ مف الباطؿ، كالظف ال 
ٻ  ٻ        .....چ:  ، كقكلو تعالى(1)(يدرؾ بو الحؽ، كال يغني عف الحؽ في شيء مف األشياء

نيى اهلل سبحانو كتعالى ) في ىذه اآلية (١٢: الحجرات) چ   ڀ.....پ  پ      پ  ڀ  ڀ پ
 . (2)(المؤمف أف يظف بالمؤمف سكء

 

: الخيااة- 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  .... چ :     كالخيانة ضد األمانة، دؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى

، كال يجكز خيانة النفس أك (3)(كارتكاب معصيتو، بترؾ سنتو) أم (٢٧: األنفال) چ  .....ڤ

ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            چ : الغير، كما ال يجكز اإلعانة عمييا قاؿ تعالى

 أم (١٠٥: النساء) چ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ......چ :كقكلو تعالى (٥٢: يوسف) چ    مت
. (4)(ال يجكز ألحد أف يخاصـ عف أحد إال بعد أف يعمـ أنو محؽ)

. (5)"ِإَذا َحدَّنَث َ َذَب، َأِإَذا َأَعَد َأْخَلَ ، َأِإَذا اْؤُتِمَن َخ اَ : آَيُة الُمَل ِفِق َثاَلثٌ -: "- كمنو قكؿ النبي 
. (6)"َأدِّ اْاََم َوَة ِإَلى َمِن ائْ َتَمَلَ ، َأَو َتُ ْن َمْن َخ َو َ - : "-كقكؿ النبي 

     كالخيانة بئست البضاعة، كىي أسكأ ما يبطف اإلنساف، كمف أمارات الساعة، كطريؽ يكصؿ 
 .إلى العار في الدنيا، كالنار في اآلخرة، كالرشكة، كالغش، كالمطؿ مف صكرىا

:  السخرية، واوستهزاء- 
 ى  ى  ائ  ائچ  :    نيى اهلل سبحانو كتعالى عف السخرية بأنكاعيا المختمفة، فقاؿ تعالى

یجئحئ  یەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئىئىئىئیی

  (١١: الحجرات)  چ  حت  خت  مت  ىت  يت  جثجت  حب  خب   مب  ىب  يبجبمئ  ىئ  يئ

                                                
  .(2/504)الشككاني :  فتح القدير- 1
  .(6/98)السيكطي :  الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر- 2
  .(2/445)ابف كثير : تفسير القرآف العظيـ- 3
  . (3/328)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 4
  .(437/ص )(2682/ح)باب مف أمر بإنجاز الكعد  (28)دات ا  كتاب الشو: صحيح البخارم-5
  .(240/ح)، (1/107)األلباني :  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 6
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يا أييا الذيف صدقكا اهلل كرسكلو ال ييزأ قكـ مؤمنكف مف  )يقكؿ اهلل تعالى : في تفسير ىذه اآلية
قكـ مؤمنيف، عسى أف يككنكا خيران منيـ، أم الميزكء منيـ خير مف اليازئيف، كال نساء مف 

مف نساء مؤمنات عسى الميزكء منيف أف يكف خيران مف  أم كال ييزأ نساء مؤمنات: نساء
 . (1)(اليازئات
 إف اهلل عـ بنييو المؤمنيف عف أف يسخر بعضيـ مف بعض جميع أنكاع السخرية، فبل :    وقال

كبالجممة فينبغي أالَّ ، (2)يحؿ لمؤمف أف يسخر مف مؤمف ال لفقره، كال لذنب ارتكبو، كال لغير ذلؾ
يجترئ أحده عمى االستيزاء بمف يقتحمو بعينو إذا رآه رث الحاؿ، أك ذا عاىة في بدنو، أك غير 

لبؽو في محادثتو، فمعمو أخمص ضميران، كأنقى قمبان ممف ىك عمى ضد صفتو، فيظمـ نفسو بتحقير 
. (3)مف كقَّره اهلل، كاالستيزاء بمف عظَّمو اهلل

يَ  َأبَ  َذرٍّم َأَعي َّنْرَتُ  بُِ مِِّ   ِإوَّنَ  اْمُرٌؤ -: " -، فعَّيره بأمو، قاؿ لو --    كلما سب أبك ذر ببلالن 
. (4)" ِفيَ  َ  ِهِليَّنةٌ 

    كعميو فإف السخرية كاالستيزاء داء مف أدكاء الجاىمية يجب تجنبو، كالبعد عنو، كخصكصان 
عند الخصكمة كالمشاحنة، كىي مف سمات الكفار كالمنافقيف، كمف شأنيا أف تفكؾ عيرل 

المجتمع، كيكفي أنيا مخالفة صريحة ألمر اهلل سبحانو كتعالى، كنذير شؤـ لصاحبيا، كمف 
. أسباب حمكؿ العذاب بالساخريف

: الطمع- 
كالطمع قد يككف محمكدان، كقد يككف مذمكمان، كالمحمكد منو ما كاف بمعنى الرجاء في رحمة اهلل 

ىئ  ىئ  ی  ی    ی  چ  : في قكلو- -كتكقع الخير، كىذا ما فعمو نبي اهلل إبراىيـ 

جك مف اهلل سبحانو كتعالى أف يعفك عف خطئي رأ) أم (٨٢: الشعراء) چ  ی  جئ  حئ

كامتدح سبحانو مف يدعكنو خكفان كطمعان، ككعدىـ بما تىقىرُّ بو أعينيـ، قاؿ ، (5)(كذنبي يكـ الجزاء
 ڻ  *گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   چ  :تعالى

ترتفع  ) أم(١٧ – ١٦: السجدة) چ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ   ھ
جنكبيـ، كتنزعج عف مضاجعيا المذيذة إلى ما ىك ألذ منو كأحٌب إلييـ كىك الصبلة في الميؿ، 

                                                
  .(131-13/130)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 1
  .(231)سعيد عبد العظيـ :  خمؽ المسمـ- 2
  .(8/591)القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف:  انظر- 3
  .(7822/ح)، (2/1291)األلباني  :تو صحيح الجامع الصغير كزياد- 4
  .(7/104)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 5



                                    الثالثالفصؿ     103 اليجر الممنكع
 

 

ٍمب مصالحيـ الدينية كالدنيكية، كدفع مضارىما خكفان كطمعان؛ أم : كليذا قاؿ يدعكف ربيـ في جى
جامعيف بيف الكصفيف خكفان أف ترد أعماليـ، كطمعان في قبكليا خكفان مف عذاب اهلل كطمعان في 

  .(1)(ثكابو

    أما إذا كاف الطمع في حطاـ الدنيا، مف ماؿ عارض، أك منصب زائؿ، أك جاه حائؿ، فإف 
چ  چ   چ : ذلؾ كمو مذمكـ، كىذا دأب المنافقيف الذيف كانكا يطمعكف في الصدقات قاؿ تعالى

 (٥٨: التوبة)چچ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ
أم ًمٍف ىؤالء المنافقيف مف يعيبؾ في قسمة الصدقات، كينتقص عميؾ فييا كليس انتقاصيـ )

ف لـ يعطكا  نما مقصكدىـ إف ييعطىكا منيا، فإف أعطكا منيا رضكا كا  كعيبيـ لقصد صحيح؛ كا 
كىذا ىك حاؿ مف كاف متعمقان برئاسة أك ثركة، كنحك ذلؾ مف أىكاء نفسو، إف حصؿ . (2)(سخطكا

ف لـ يحصؿ سخط . (3)لو رضي، كا 
 

    كقد كردت اآليات البينات في معرض الذـ إذا كاف تصرفان مف شأنو أف يثير طمع اآلخريف، 
  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : قاؿ تعالى

نيى اهلل سبحانو كتعالى نساء ) في ىذه اآلية (٣٢: األحزاب) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   
أف تميف القكؿ عمى كجو يظير في القمب عبلقة بما يظير عميو مف الميف، بؿ - -النبي 

 .(4)(أمرىف أف يككف قكليف جزالن، ككبلميف فصبلن، حتى ال يطمع اآلخريف
َلْو َ  َا ِوْبِن آَدَ  َأادٍل ِمْن َوْ لٍل َتَملَّنى ِمثْ َلُ ، ُثمَّن َتَملَّنى ِمثْ َلُ ، َحتَّنى يَ َتَملَّنى -: " -    كصدؽ النبي 

. (5)" َأْأِدَيةًال، َأَو َيْمَ ُ َ ْوَ  اْبِن آَدَ  ِإوَّن الت ُّدَرابُ 
ًحٌمو فإنو دليؿ عمى قٌمة اإليماف، كعبلمة سكء الظف باهلل الكاسع       كعميو فإف الطمع في غير مى

. العطاء، كيشعر صاحبو بالفقر كالذؿ، كيكرث احتقار كازدراء اآلخريف
: إفشاء السر- 

ذاعتو بيف الناس، كيككف ذلؾ بالكتابة كاإلشارة كالكبلـ،     فشاء السر يعني نشره، كا       كا 
كينطكم عمى خرؽ كخيانة، فإنو ليس بكقكر مف لـ يضبط لسانو، كلـ يتسع صدره لحفظ ما                         

                                                
  .(2/903)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 1
  .(1/445)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 2
  .(235)سعيد عبد العظيـ :  خمؽ المسمـ- 3
  .(7/479)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 4
  .(5289/ح)، (2/936) األلباني:  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 5
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ييستىسرُّ بو، كيحـر عمى كؿ مكمؼ كشؼ حديث أيمر بكتمو أك دلتو قرينة عمى ضركرة كتمانو، أك 
كاف مما يكتـ عادة، كخصكصان إذا كاف في إفشاء السر مضرة كتياكف بحؽ المعارؼ 

 . (1)كاألصدقاء، كىك مف قبيؿ المؤـ إف لـ يكف فيو إضرار
سرَّ - -   كيجكز اإلفشاء إذا كاف في ذلؾ مصمحة أك دفع ضرر، كمف ذلؾ إفشاء يكسؼ 

التي راكدتو عف نفسو، كسر النسكة البلتي قطعف أيدييف ليدفع التيمة عف نفسو، فإف الممؾ لك 
لًّْو عمى خزائف الببلد، كقد يستحب إفشاء السر إذا كاف فيو تزكية أك منقبة، أك نحك  اتيمو لـ ييكى

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ    :ذلؾ، فإف لـ يكف كذلؾ فيك منيي عنو، قاؿ تعالى

نيى اهلل سبحانو كتعالى ) في ىذه اآلية (٢٧: األنفال) چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ی  ی   ی  جئ  حئ   چ: قاؿ تعالى. (2)(المؤمنيف عف خيانة اهلل كالرسكؿ كما صنع المنافقكف

 في ىذه اآلية يحذر اهلل مف الخيانة، (٣٨: الحج)       چ ىب  يب   يئ  جب  حب  خب  مب   ىئمئ
. (3)(فالخائف ال يحبو اهلل كيبغضو كيمقتو، كسيجازيو عمى كفره كخيانتو)

    كعميو فإف كثرة إفشاء السر في المشاحنة كالخصكمة مف األمكر المعمكمة، كخصكصان كسط 
النساء، كقد يترتب عمى ذلؾ أكخـ العكاقب، كالعاقؿ يتيـ نفسو قبؿ أف يتيـ غيره، فقد ضاؽ 

صدره عف سره؛ كلذلؾ باح بو لغيره، كعمى مف اؤتمف أف يتقي اهلل في غضبو كرضاه،كأف يتقي 
مكارد اليمكة، كما يعقبو مف المذلة كالحسرة كالندـ، كالفضيحة، كالعار، كما ييخؿ بالمركءة، 

كيكصؼ بأنو مف أشر الناس، كيفقد الثقة، كييفسد الصداقة، كيدؿ ذلؾ عمى لؤـ الطبع، كخيانة 
. األمانة، كنقض العيد

: اوبتداع- 
    كالبدعة تذكر في مقابؿ السنة، كىي أحب إلى إبميس مف المعصية، كصاحبيا ال ترجى لو 
تكبة، فيك ممف زييّْف لو سكء عممو فرآه حسنان، كالمبتدع ككأنو يثبت لعقمو صفة الكماؿ، كيتيـ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ..... چ: الشرع بالنقصاف، قاؿ تعالى

أكممت لكـ حدكدم كفرائضي كأتممت اليداية كالتكفيؽ ) أم (٣: المائدة) چ  ڎ.....ڍ  ڌ  ڌ
 ، كلك أبصر لما خالؼ ما كاف عميو (4)(عميكـ، كرضيت لكـ ىذا الديف المقبكؿ عند اهلل ال غيره

، كالصحابة الكراـ، فيـ كانكا أبر ىذه األمة قمكبان، كأعنقيا عممان كأقميا      --رسكؿ اهلل 
                                                

  .(227)سعيد عبد العظيـ :  خمؽ المسمـ- 1
  .(2/445)ابف كثير :  تفسير القرآف العظيـ- 2
 .بتصرؼ (2/732)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 3
  .(1/130)األلباني :  صحيح الترغيب كالترىيب- 4
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تكمفان، كالمبتدع يستحسف ما لـ يستحسف الشرع، كاألصؿ في العبادات التكقيؼ، كالحظر، كالمنع، 
أم تؤخذ مف الشرع دكف زيادة أك نقصاف، أما المعامبلت فاألصؿ فييا اإلباحة، إذا ركعيت 

قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ- -كعف أنس : ضكابطيا الكمية، كقد كردت بعض النصكص في ذـ البدع
-" :-  َتىى يىدىعى  الت َّنْوَبَة َعْن ُ لِّ َ  ِحِب ِبْدَعةٍل بجَ تحَ اِإاَّن اللَّن تىو ً  حى - -كعف جابر  ،(1)"بدعى
َل ُه، َأَعاَل َ ْوُت ُ -: "-كاف رسكؿ اهلل : قاؿ َأمَّن  بَ ْعُد، " :  الحديث، كفيو يقكؿ"ِإَذا َخَطَب اْحَمرَّنْت َعي ْ

، َأَشرُّد اْاُُموِر ُمْحَدثَ تُ َه ، أَُ لُّد ِبْدَعةٍل  ُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحمَّندٍل َر اْلَحِديِث ِ َت ُب اهلِل، َأَخي ْ فَِإاَّن َخي ْ
 .  (2)...."َ اَلَلةٌ 

َ  َء َثاَلَثُة َرْهطٍل ِإَلى بُ ُيوِت َأْزَأاِج اللَّنِ يِّ َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم، : "قاؿ- -    كعف أنس بف مالؾ 
َأَأْيَن َوْحُن ِمَن اللَّنِ يِّ : َيْسَ ُلوَا َعْن ِعَ  َدِة اللَّنِ يِّ َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم، فَ َلمَّن  ُأْخِ ُرأا َ َ و َّنُهْم تَ َق لُّدوَه ، فَ َق ُلوا

َ  ِمْن َذْوِ ِ  َأَم  تََ خَّنَر، قَ َل َأَحُدُهمْ  ا، : َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم  َقْد ُغِفَر َلُ  َم  تَ َقدَّن َأمَّن  َأوَ  فَِإوِّي ُأَ لِّي اللَّنْيَل َأَبدًال
ا، َفَج َء َرُسوُل اللَّنِ  : َأوَ  َأُ وُ  الدَّنْهَر َأوَ ُأْفِطُر، َأقَ َل آَخرُ : َأقَ َل آَخرُ  َأوَ  َأْعَتِ ُل اللَِّس َء َفالَ َأتَ َ أَّنُج َأَبدًال

 َأوْ ُتُم الَّنِذيَن قُ ْلُتْم َ َذا أََ َذا، َأَم  َأاللَّنِ  ِإوِّي َاَْخَش ُ ْم لِلَّنِ  َأَأتْ َق ُ ْم َلُ ، »: َ لَّنى اهللُ َعَلْيِ  َأَسلَّنَم ِإَلْيِهْم، فَ َق لَ 
 .  (3)"َلِكلِّي َأُ وُ  َأُأْفِطُر، َأُأَ لِّي َأَأْرُقُد، َأَأتَ َ أَّنُج اللَِّس َء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسلَّنِتي فَ َلْيَس ِملِّي 

 . (4)"َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِوَ  َهَذا َم  َلْيَس ِمْلُ  فَ ُهَو َردٌّ-: "-قاؿ رسكؿ اهلل : قالت- -كعف عائشة 
: أذى المسممين وشتمهم والتجسس عميهم- 

    إف مف أسباب تياجر المسمميف الشتـ كالتجسس، كىك كثير في الخصكمات، فيندفع العبد إلى 
البحث عف الشيء، كقد يستمع إلى سر القكـ، كىـ لو كارىكف، أك يتسمع عمى أبكابيـ، كقد ذـ 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :اهلل سبحانو كتعالى التجسس عمى المسمميف دكف مصمحة شرعية، قاؿ تعالى

  ٿ  ٿ  ٹ   ٿ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿڀٻ  ٻ       پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ

أم  (ال تجسسكا) (١٢: الحجرات) چ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄڦ  ڤ  ڦڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 .  (5)(ال يتتبع بعضكـ عكرة أخيو، كال يبحث عف سرائره، يبتغي بذلؾ الظيكر عمى عيكبو)
 
 

                                                
  .(4711/ح)،(2/859) األلباني:  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 1
   .(906/ص) ،(5063/ح)باب الترغيب في النكاح  (1) كتاب النكاح : صحيح البخارم- 2
 (1718/ح)باب نقض األحكاـ الباطمة كرد محدثات األمكر  (8) كتاب األقضية : صحيح مسمـ- 3
. (914/ص)
  .(13/135)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 4
  .(2/252)البيضاكم :  أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ- 5
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كالتجسس ىك التفتيش عف بكاطف األمكر، كأكثر ما يقاؿ في الشر، كىك السؤاؿ عف عكرات 
. اإلخكاف كتتبعيا، كحيث يطمع عمى سرىـ

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : قاؿ تعالى

نيى اهلل سبحانو كتعالى عف إيذاء المؤمنيف كالمؤمنات لغير ) (٥٨: األحزاب) چڳ  ڱ  ڱ 
 .  (1)(جناية

يَم ُا قَ ْلَ ُ ، َو تَ ْغَت بُوا : " قاؿ- -   كفي الحديث أف النبي  يَ  َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَس ِوِ ، َأَلْم َيْدُخِل اْْلِ
ألو اْلُمْسِلِميَن، َأَو تَ تَّنِ ُعوا َعْورَاِتِهْم، فَِإوَّنُ  َمِن ات َّنَ َع َعْورَاِتِهْم يَ تَّنِ ُع اللَّنُ  َعْورََتُ ، َأَمْن يَ تَّنِ ِع اللَّنُ  َعْورََتُ  يَ ْفَضْحُ  

. (2) "بَ ْيِت ِ  و  ِفي 
: اتباع الهوى- 

 ۆ  ...چ:    كقد حذرت اآليات مف اتباع اليكل، ككبخت أىؿ األىكاء، فقاؿ سبحانو كتعالى

 أم    (٨٧: البقرة) چ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې
.  (3)(بما ال يكافقيا كيبلئميا بما ال تيكاه، استكبرتـ عف إجابتو احتقاران لمرسؿ، كاستبعادان لمرسالة )

أم ) (٣: القمر) چ     ۋ  ۋ  ۅٴۇۆ  ۈ  ۈچ : كقكلو سبحانو كتعالى
 .(4)(التي زينيا الشيطاف ليـ، كقالكا سيحر القمر، كسيحرت أعيننا

   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ .....چ:    كقكلو سبحانو كتعالى

أم تميؿ إليو بمذة، كتيكل ما ىك غير األفضؿ؛ ألنيا مجبكلة عمى حب ) (٢٣: النجم) چىئ    
. (5)(المبلذ، كيسكقيا إلى حسف العاقبة العقؿ

أٞ  (١٤: محمد)چڃ  ڃ   چ  چ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ :   قاؿ تعالى

(ٚاتجغ ٘ٛاٖ ثل١ز ٘ذٜ ِٓ هللا)
(6)

  .
 

 

 

                                                
  .(7984/ح)، (1323-2/1322) األلباني:  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 1
  .(1/448)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 2
  .(15/118)األلكسي :  ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني- 3
  . (8/160)أبك حياف :  البحر المحيط- 4
  .(2/1094)السعدم :  تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 5
 .(4/223)مصطفى المنصكرم :  المقتطؼ مف عيكف التفاسير- 6
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: الكبر والخيالء- 
ېئ  ېئ     چ  :   فالكبر كالفخر، كالخيبلء، كالعيجب، مف أسباب تياجر المسمميف، قاؿ تعالى

ال تعرض ) أم (١٨: لقمان) چ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب   جئىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      ی
كلكف ألف جانبؾ ، كاستكباران عمييـ، بكجيؾ عف الناس إذا كممتيـ أك كممكؾ احتقاران منؾ ليـ

. (1) (ال تفعؿ ذلؾ يبغضؾ اهلل، كال تمًش خيبلء متكبران جباران عنيدان ، كابسط كجيؾ إلييـ
ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    چ :      قاؿ تعالى

 .(٢٧: غافر) چڦ
أم مف كؿ ظالـ متكبر عمى اهلل، تكبر عف تكحيده كطاعتو؛ ألنو ال يؤمف بيكـ الحساب )    

 . (2)(كالجزاء

ہ  ہ  ہ  ہ    چ  :    كقاؿ بعض السمؼ أكؿ ذنب عصي اهلل بو الكبر، قاؿ تعالى

﮲   . (٣٤: البقرة) چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 
  .(3)(بإبائو كاستكباره مف الكافريف حيث إنو استقبح أمر اهلل صار) أم 

. (4)فمف استكبر عمى الحؽ كما فعؿ إبميس لـ ينفعو إيمانو
 . (5) " ِمْن ِ ْ رٍل ذرةَو َيْدُخُل اْلَجلَّنَة َأَحٌد ِفي قَ ْلِ ِ  ِمثْ َق َل : " قاؿ- -كعف النبي 
اْلِكْ رِيَ ُء ِرَداِئي، َأاْلَعَظَمُة ِإزَاِر ، َفَمْن وَ َزَعِلي : "يقكؿ اهلل تعالى: في الحديث القدسي-  -   كقاؿ 

ُهَم ، ا ِمل ْ  . (6)"ر ِفي اللَّن ألقيت َأاِحدًال
   كعميو فإف أشر الكبر الذم يتكبر عمى العباد بعممو، كيتعاظـ في نفسو بفضيمتو فإف ىذا لـ 
ينفعو عممو، كمف طمب العمـ لمفخر كالرئاسة، كتحامؽ عمى الناس كازدراىـ، فإف ىذا مف أكبر 

 .الكبر
 
 
 

                                                
1

 .(1064)ابف كثير : المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير -  

  .(12/57)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 2
  .(1/51)محمد الصابكني :  صفكة التفاسير- 3
 .(103)الذىبي :  الكبائر- 4
  .(65/ص )(147/ح)باب تحريـ الكبر كبيانو  (39) كتاب اإليماف : صحيح مسمـ- 5
  .(2899/ح)، (3/103)األلباني :  صحيح الترىيب كالترغيب- 6
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 .ْدر األٔطاٌ: انًثحث انثانث

                   

 :ٔفّٛ يطهثاٌ                   

 

 .أصجبة ٘جز اٌٛطٓ: انًطهة األٔل                  

 

 .أصجبة ِٕغ ٘جز اٌٛطٓ: انًطهة انثاَٙ                  
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: أسباب هجر الوطن:المطمب األول
نما ىي حالة طارئة، نشأت لكجكد تداعيات كبكاعث      لـ تكف اليجرة ىي الحالة األصمية، كا 
ف كجدت بكاعثيا كجدت، لذا سأكضح في ىذا المبحث بإذف اهلل  فإذا زالت مكجباتيا زالت، كا 

تعالى أسباب اليجر؛ ألف األحكاـ تتغير بتغير الباعث عمييا، أك ىي حالة اضطرارية أك حالة 
طبيعية، كاليجرة ظاىرة قديمة حديثة، فإف الذم يستقرئ حركة التاريخ يجد تشابيان في أسباب 
اليجرة بشكميا اإلجمالي عمى مرَّ التاريخ، كقد يجتمع أكثر مف سبب لميجرة في آف كاحد، لذا 

: أهم هذه األسباب، وهي كاآلتيسأبيف 
 

قامة شعائره- 1 : الحفاظ عمى سالمة الدين وا 
عندما سمح لممسمميف باليجرة إلى الحبشة، ثـ ىاجر معيـ إلى - -    كما فعؿ نبينا محمد 

قامتو  المدينة، فحينما يضيؽ عمى المرء إقامة دينو كعبادتو، كيعجز عف إظيار دينو كعبادتو، كا 
عمى كجيو، يمجأ لميجرة بحثان عف مكاف يؤيو، كيمكنو مف إظيار شعائره، إذ ىي أغمى ما يعنيو 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :مف ىذه الحياة الدنيا، قاؿ تعالى

ىاجركا مف ببلد لـ تتمكنكا فييا مف العبادة كأخرجكا منيا إلى ) أم (٥٦: العنكبوت)چچ
. (1)(أرض كاسعة فاعبدكني كحدم، كال تعبدكا معي غيرم كما يريد منكـ المشرككف

  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ :     قاؿ تعالى

                   چ    ڱ  ںڱ  ڳ  ڱ   ڱڳ   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳکک

. (٩٧: النساء)

مكسبي أنفسيـ غضب اهلل كسخطو كظالمييا بشحيـ  )أم چ  ڌ  ڌ چ:    قكلو تعالى
بالكطف كالديار إف تعارضت مع دينيـ، فيترككا اليجرة حبان لكطنيـ كأرضيـ، تكثيران لسكاد 

. (2)(المشركيف عمى المسمميف
يستضعفنا أىؿ الشرؾ باهلل في أرضنا )أم       چکژ  ڑ  ڑ  ک  چ :     كلما تعممكا بقكليـ

فمـ يقبؿ اهلل - -كببلدنا كذلؾ بكثرة عددىـ كقكتيـ فيمنعكننا مف اإليماف باهلل، كاتباع رسكلو 
  .(3)(تعالى منيـ عذرىـ لكجكد األرض التي يقدركف عمى اليجرة إلييا

                                                
  .(4/147)أبي بكر الجزائرم :  أيسر التفاسير لكبلـ العمى الكبير- 1
 .بتصرؼ (4/233)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 2
 .(4/233) :السابؽ المصدر - 3
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فتخرجكا مف أرضكـ كدكركـ فعبلـ لـ )أم چ ک  گ  گ  گ  گ چ :    فقالت المبلئكة
. (1)(تياجركا

ضعاؼ المشركيف عبر اليجرة لمجياد في سبيؿ اهلل، لذا قاؿ     كقد تككف لتقكية المسمميف كا 
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ : تعالى

 (٧٤: األنفال) چ   ائ  ائ   ەئ  ەئىې  ى
 . (2)   فالقرآف في أكثر مف مكضع جعؿ اليجرة كالجياد متبلزميف كما في ىذه اآلية

 

   كتمجأ قكل الكفر الضطياد المسمميف، كيتكاصؿ المكر السيئ الذم يصدر عف المشركيف، 
ک  ک   گ  گ   گ  چ : كالذم كاف مف األسباب الدافعة لميجرة، كما في قكلو تعالى

 في (٣٠: األنفال) چ  ں  ڻ  ڻ  ں  ڱ  ڱ   ڱڱگ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳ
اذكر أييا الرسكؿ ما مفَّ اهلل بو عميؾ حيف تشاكر )ىذه اآلية يذكر اهلل تعالى رسكلو فيقكؿ 

ما أف  المشرككف في دار الندكة، في ما يصنعكف بؾ إما أف ييثبتكؾ عندىـ بالحبس كيكثقكؾ، كا 
ما أف يخرجكؾ كيجمكؾ مف ديارؾ كأرضيـ، كاتفؽ رأييـ  يقتمكؾ فيستريحكا بزعميـ مف دعكتؾ، كا 

.  (3)(عمى أف يقتمكؾ، كلكف معية اهلل كانت أقكل
: اشر الدعوة والسعي لإلصالح في الكون- 2

   كقد كاف ىذا السبب ىك الباعث لؤلنبياء عمى اليجرة، ككذا الصحابة الذيف دفنكا في ديار 
شتى، كقد ترككا أجر الصبلة في المسجد الحراـ سعيان كراء األجر، فيجركا أىميـ كببلدىـ ألجؿ 
تبميغ الدعكة، كأف أصحاب الدعكات، سكاء الدعكات اإلصبلحية أك اليدمية في غالب األحياف، 

. يياجركف لنشر فكرتيـ كالتنظير ليا خارج ميد كالدتيـ
: حفظ الافس- 3

    فإذا كاف اإلنساف معرضان لمقتؿ مف الظالميف، كأصبح ىدفان لبلغتياؿ، فإنو يجد اليجرة سبيبلن 
ىيأ اهلل تعالى لو أسباب اليجرة مف مصر إلى مديف بسبب - -لحفظ النفس، فإف مكسى 

قتمو لمقبطي الذم اعتدل عمى اإلسرائيمي، كصار بسببو مطمكبان لدل فرعكف كجنده، كما قاؿ 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ : تعالى

 (٢١ – ٢٠: القصص) چ      خت  مت  ىت  يت  جث    مثحت   مب  ىب  يب  جت*يئ  جب  حب

                                                
  .(4/233)الطبرم :  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف- 1
  .(6/165)الطنطاكم : التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ:  انظر- 2
 .بتصرؼ (415-1/414)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 3



                                    الثالثالفصؿ     111 اليجر الممنكع
 

 

ركضان عمى قدميو ًمٍف نصحو لمكسى، كخكفو أف يكقعكا بو قبؿ أف يشعر كىـ يتشاكركف في )أم  
شأنو ليقتمكه، كأخبره أف اخرج مف المدينة، فامتثؿ مكسى نيصحو كدعى اهلل، كتاب مف فعمو كذنبو 

رىاءة   .(1)(الذم ارتكبو مف غير قصد، كالذم كاف تىكىعيديىيـ لو، ظمـ منيـ كىجى

      كقد حافظت الشريعة عمى النفس كجعمتيا مف الكميات الخمس الكاجب حفظيا كرعايتيا، 
كقد رخصت بعض المحرمات حفظان ليا، كمف ىدد بالقتؿ إف لـ يتمفظ بكممة الكفر، كلـ يتمكف 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   چ: مف حفظ نفسو، قاؿ تعالى

. (2)(مف كفر مف بعد إيمانو كارتد فعميو غضب اهلل) أم (١٠٦: النحل) چ .....ڈ 
ٍف أشرؼ عمى اليبلؾ كلـ يجد إال ميتة أك لحـ خنزير فإنو يجكز لو األكؿ بالقدر الذم  ككذلؾ مى

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    چ : يحفظ لو نفسو، قاؿ تعالى

 لذا كانت (١٧٣: البقرة) چ  ڻ  ۀ   ۀ  ہڻ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڳڳ  ڳ
. (3)اليجرة حفاظان عمى النفس معتبران شرعان 

: البحث عن األمن واوستقرار- 4
فقد يضطيد المرء في بمده، كال يتحمؿ األذل كالتعذيب كيعجز عف الصبر، فيبحث عف األمف 

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چ: الذم قد يفكؽ مف حيث األىمية الطعاـ أحيانان، قاؿ تعالى

 كالمتأمؿ في ىذه اآلية يرل أف اإلطعاـ يككف مف بعد جكع، كما (٤: قريش) چٿ  ٿ  ٿ
أم ال يصيبيـ ببمدىـ  )أمنيـ مف خكؼ الجذاـ : أنو أمنيـ مف خكؼ الحبشة مع الفيؿ، كقيؿ

 .  (4)(الجذاـ 
 :اوحتجاج عمى الوضع القائم واوعتراض عميه- 5

فعندما يعجز اإلنساف عف التأقمـ مع الكاقع المحيط، كال يستطيع تغييره يضطر لميجرة تاركان 
. مسكنو األصمي

 :العمل والتجارة واكتساب الخبرة- 6
يعد ىذا السبب مف األسباب األساسية لميجرة، فقد تحدث القرآف عف األسفار التجارية لمعرب في 
الشتاء كالصيؼ إلى اليمف كالشاـ، كتككف بحثان عف مزيد ربح، كبحثان عف الحصكؿ عمى عمؿ 

. أفضؿ
                                                

 .بتصرؼ (2/844)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 1
  .(5/526)القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف-  2
  .(6/383)الحقيؿ :  مقاالت مكقع االلككة- 3
 .بتصرؼ (10/436)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 4
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 :توفير اوحتياجات الحياتية- 7
   سكاء عمى مرتبة الضركريات أـ الحاجيات أـ التحسينات، فتككف اليجرة إستراتيجية لمبقاء عمى 

قيد الحياة كالخبلص مف العكز كالفاقة، كقد كانت ىجرة العرب األكائؿ بحثان عف الكؤل كالماء، 
فأينما كجد الماء كجدت الحياة، ككانت الحركب تنشب في معظما نتيجة الطمع كاالعتداء عمى 
ىذه االحتياجات، كأكثر األماكف اكتظاظان بالسكاف ىي المجاكرة لممكارد المائية، كصاحبة البيئة 

. األكثر خصكبة
 :الهجرة القسرية أو اوضطرارية- 8

   كالتي تككف بفعؿ العكامؿ الككنية كالزالزؿ كالبراكيف كالفيضانات، أك بفعؿ األمراض كاألكبئة، 
. (1)أك بفعؿ العكامؿ البشرية كالحركب كالمجازر

ذا ما كضعت اليجرة القسرية التي حدثت في فمسطيف، في ميزاف النصكص الشرعية التي     كا 
تناكلت قضية اليجرة كالمياجريف، فإنيا تظير أكالن أف مشكمة التيجير القسرم لـ تتكقؼ، بؿ ما 

زالت تمارس ضد المكاطف اآلمف البرمء مف خبلؿ اإلبعاد متعدد الصكر، كذلؾ ما تمارسو 
سمطات االحتبلؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة، فيي تتعسؼ في إجراءات إبعاد المكاطنيف 
الفمسطينييف إلى داخؿ فمسطيف كخارجيا، تبعدىـ مف جية إلى أخرل داخؿ فمسطيف، كتبعدىـ 

عف القدس كالمسجد األقصى، كعكدة المياجر مف ميجره تتطمب منو أف يتسمح باإلصرار 
كاإليماف كاألمؿ؛ اإلصرار عمى التمسؾ بحؽ العكدة إلى الديار كاألكطاف ميما جرل عمى أرض 

 . (2)الكاقع مف تغيير لممعالـ كاألكضاع
   كقرارات تيجير الناس مف ديارىـ تخالؼ شرع اهلل كمبادئ العدالة التي شرعيا اهلل لمخمؽ، قاؿ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :تعالى

 يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى منكران عمى الييكد الذيف كانكا في زماف (٨٤: البقرة) چ  ٺ  ٺ
. (3)(األنصار)كما كانكا يعانكنو مف القتاؿ مف قبؿ األكس كالخزرج - -رسكؿ اهلل 

 

    لكف الطغاة ال يكفكف هلل بعيد، كال يحفظكف لو ميثاقان، فيشيعكف في األرض البطش كالظمـ، 
كالقير، كالفساد، كيعيثكف في أىميا األبرياء قتبلن كتيجيران، كأشار اهلل إلى بعض أفعاليـ ىذه، قاؿ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ : تعالى

 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ

                                                
  .(122)حماد كآخركف :  دراسات في الجغرافيا البشرية- 1
  .(76-4/75)محمد حسيف :  الرسكؿ األسكة- 2
  .(75)ابف كثير :  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 3
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  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ڃ  ڃ  چ  چ   چڃ   ڃ

 چ     ک  گ  گ    گ  گک  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کڈڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

ففي ىذه اآلية أنبأىـ اهلل بذلؾ مف فعميـ، كقد حـر عمييـ في التكراة سفؾ دمائيـ، ) (٨٥: البقرة)
كافترض عمييـ فداء أسراىـ، كالذم أرشدت إليو اآلية الكريمة مف ىذا السياؽ، ذـ الييكد في 
خياميـ بأمر التكراة التي يعتقدكف صحتيا، كمخالفة شرعيا، مع معرفتيـ بذلؾ كشيادتيـ لو 

بالصحة فميذا ال يتمنكف عمى ما فييا، كال عمى نقميا، كال يصدقكف فيما كتمكه مف صفة النبي  
- -(1)(كنعتو كبعثو . 

 

    كجعؿ اهلل مف مسكغات مسالمة فئات مف غير المسمميف؛ ككنيـ لـ يعممكا عمى إخراج 
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ   چ :المسمميف مف ديارىـ، قاؿ تعالى

ال ينياكـ اهلل عف البر ) أم (٨: الممتحنة) چ         ژ  ڑ  ڑ  کژڎ  ڎ  ڈ  ڈ
كالصمة، كالمكافأة بالمعركؼ، كالقسط لممشركيف مف أقاربكـ كغيرىـ، حيث كانكا بحاؿ لـ يجتمعكا 
فيو لقتالكـ في الديف، كاإلخراج مف دياركـ، فميس عميكـ جناح أف تصمكىـ، فإف كصمتيـ في ىذه 

. (2)(الحالة، ال محذكر فييا كال تبعة
ركا المسمميف مف ديارىـ أك ساعدكا       جاء ذلؾ في مقابؿ النيى القاطع عف مكاالة مف ىجَّ

ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  چ :عمى إخراجيـ منيا، فقاؿ تعالى

قاتمككـ ألجؿ ) أم (٩: الممتحنة)چ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀڻڱ  ڱ  ڱ   ں  ں
دينكـ، كعاكنكا غيرىـ عمى إخراجكـ مف دياركـ، فقد نيانا اهلل في ىذه اآلية أف نتخذ مف قاتمنا 

.  (3)(عمى ديننا أكلياءن، كأنصاران، كأحبابا
    ككصؼ اهلل تعالى الذيف يضطركف المؤمنيف إلى اليجرة مف ديارىـ باألعداء، كنيى عف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ          چ: مكاالتيـ، قاؿ تعالى

  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ

  (١: الممتحنة)     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍچ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ چڄڦ
 
 

                                                
  .(76)ابف كثير :  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 1
  .(2/1193)السعدم :  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف- 2
 .بتصرؼ (9/312)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 3
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المتأمؿ في ىذه اآلية يرل أف اهلل سبحانو كتعالى نيى المؤمنيف أف يتخذكا الكافريف أكلياء مف 

  . (1)دكف المؤمنيف
    كاهلل سبحانو كتعالى كعد الصابريف عمى اليجرة مف ديارىـ نصرة لمديف بحسف الجزاء، فاهلل 

نزاؿ السكينة عمى قمكبيـ، ككعدىـ بالتأييد كالتمكيف، كما كعدىـ بيزيمة الباطؿ  تكفؿ بنصرتيـ، كا 
في اآلية القرآنية، قاؿ - -الذم يضطيدىـ، كأف ينصر الحؽ، ككرد مثؿ ىذا الكعد لمرسكؿ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   چ: تعالى

 ﮽    ﮾ ﮿  ﯀  ﯁   ﮼﮳  ﮴     ﮵  ﮶    ﮷ ﮸   ﮹  ﮺ ﮻ 

                        

إف لـ تنصركا رسكؿ اهلل، فإف اهلل ناصره كمؤيده ) أم (٤٠: التوبة) چ       
  .(2)(ككافيو كحافظو حيث أيده بالمبلئكة

لـ تكف رغبة في بمد عف بمد، كال طمبان لرزؽ أكسع، كال سعي ألم - -    كىجرة الرسكؿ 
اليجرة التي طمبت مف المؤمنيف بيدؼ - -غرض مف متطمبات الحياة الدنيا، كحصر الرسكؿ 

ِإوَّنَم  اَاْعَم ُل بِ لل ِّيَّن ِت، َأِإوَّنَم  ِلُكلِّ اْمِرئٍل َم  وَ َوى، َفَمْن َ  َوْت ِهْجَرُتُ   -: "-، قاؿ (3)كاحد ال ثاني لو
 . (4)" ِإَلى ُدوْ َي  ُيِصي ُ َه ، َأْأ ِإَلى اْمَرَأةٍل يَ ْلِكُحَه ، َفِهْجَرُتُ  ِإَلى َم  َه َ َر ِإَلْي ِ 

     كعميو فإف األكطاف غالية عمى أىميا، كال يككف ىجرىا مطمبان شرعيان إال حيف تتعمؽ دكافعيا 
بالديف، الذم ىك أسمى مف كؿ الرغبات كالشيكات، كاهلل تكعد في كتابو العزيز مف يؤثركف شيئان 

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    چ :عمى مطالب الديف، قاؿ تعالى

ڑ  ڑ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ

 (٢٤: التوبة)چ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڳک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
أف يتكعد مف آثر أىمو كقرابتو كعشيرتو كتجارتو عمى - -في ىذه اآلية أمر اهلل تعالى رسكلو )

. (5)(اهلل كرسكلو، كجياد في سبيمو أف انتظركا ما يحؿ بكـ مف عقابو كنكالو بكـ

                                                
  .(9/306) مصدر السابؽاؿ:  انظر- 1
  .(570-569)ابف كثير : المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير:  انظر- 2
  .(4/75)محمد حسيف :  الرسكؿ األسكة- 3
  .(1/107)األلباني :  صحيح الترغيب كالترىيب- 4
  .(559)ابف كثير :  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 5
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    كاليجرة التي حظيت بالمكانة المرمكقة في اإلسبلـ، لـ يرد اهلل ليا أف تبقى سبيبلن دائمان في 
نما كانت لمرحمة معينة، فمما جاكزكىا رجعكا إلى االستقرار في أكطانيـ  حياة المسمميف، كا 

وَ ِهْجَرَة بَ ْعَد الَفْتِح، َأَلِكْن ِ َه ٌد  -: "-قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ- - كديارىـ، فعف ابف عباس
 . (1)"َأوِيَّنٌة، َأِإَذا اْستُ ْلِفْرُتْم فَ ْوِفُرأا

  :(2)(أصحاب العقول )هجرة الكفاءات - 9
       تشكؿ ىجرة الكفاءات الفمسطينية مف أرض الكطف إلى الخارج خطران حقيقيان عمى تطكر 

المجتمع الفمسطيني كتقدمو، حيث اتسعت ىذه الظاىرة في السنكات المعيشية كاالقتصادية، 
كغياب أجكاء األمف كاألماف المستقبمة، إضافة إلى حالة التشرذـ كاالنقساـ الداخمي الفمسطيني، 

كؿ ىذا يؤثر سمبان عمى المكاطف الفمسطيني، حيث أصبحت المناخات لديو مييأة لميجرة في حاؿ 
تكافر أسباب كعكامؿ مقنعة كمشجعو ليا، كتكتسب ىذه الظاىرة أىمية متزايدة في ظؿ تزايد 

  إٌبشئ ِٓأعداد المياجريف خاصة مف الككادر العممية المتخصصة، مما ييٍحًرـ ىذا الكطف
االستفادة مف خبرات كمؤىبلت ىذه النخبة المؤىمة؛ مما يؤثر سمبان عمى تطكر االقتصاد 

. الفمسطيني
وهااك بعض الوسائل التي يمكن أن تساعد في استبقاء الكفاءات الفمسطياية في أرض الوطن 

 :  ماها

تحقيؽ االستقرار السياسي الداخمي لمكضع الفمسطيني، كالتكافؽ الكامؿ مع كافة مككنات - 1
البيئة المستقرة المناسبة  (أك تكفير)المجتمع الفمسطيني كشرائحو كتنظيماتو في سبيؿ إيجاد 

 .الستبقاء أصحاب الكفاءات العالية في فمسطيف
التركيز عمى تحسيف الكضع االقتصادم مف خبلؿ إقامة المشاريع االستثمارية في كافة - 2

المجاالت لتكفير فرص عمؿ تستكعب قدران مناسبان مف الكفاءات الفمسطينية التي تحد مف حجـ 
 .البطالة في المجتمع الفمسطيني

كضع سياسات كآليات تنظـ إجراءات التعيينات كالرقي الكظيفي حسب الكفاءة المينية فقط - 3
 .دكف أم اعتبار آخر

تكفير مكانة اقتصادية كاجتماعية جيدة ألصحاب المؤىبلت العالية، كذلؾ لتحسيف ركاتبيـ، - 4
مف راتب قاضي في كزارة العدؿ، % 50فمثبلن راتب األستاذ في الجامعات الفمسطينية ال يكازم 

أك ضابط متقاعد، بينما يعادؿ راتب األستاذ في الجامعات األكربية راتب رئيس كزراء، كمكانة 
 .اجتماعية تعادليا

                                                
  .(509/ص )(3077/ح)باب ال ىجرة بعد الفتح  (194)  كتاب الجياد كالسير : صحيح البخارم- 1
 .كما بعدىا (94)قسـ أصكؿ التربية : دراسات في التربية كقضايا المجتمع الفمسطيني: انظر-  2
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تشكيؿ لجنة مف الكفاءات الفمسطينية سكاء ممف تخرجكا مف الجامعات الفمسطينية أـ العربية - 5
لى فمسطيف كتكظيفيا بشكؿ يخدـ  أـ األجنبية، لتحديد أماكف تكاجدىـ كمتابعة حركتيا مف كا 

. (1)حركة التنمية في فمسطيف
 
:  أما عن أسباب هجرة الكفاءات ما يأتي* 
شعكر المياجر أف الكطف الجديد يمبي طمكحو العممي كالعممي، كيؤمف لو مكقعان لئلبداع - 1

. كالتطكر
 

. التعكد عمى أسمكب الحياة في البمداف المتقدمة التي ىاجركا إلييا- 2
 

. اعتناؽ المياجر بفكر سياسي محظكر في بمده يمنعو مف العكدة- 3
ضعؼ التككيف العقائدم كاالنتماء إلى الكطف عند بعضيـ مما يؤثر عمى عدـ استجابتيـ - 4

 . (2)لمعكدة لمكطف
 

 :الهجرة من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم- 10
     إذا كاف اإلنساف ال يستطيع أف يظير دينو فكجب عميو اليجرة مف ببلد الكفر، أما إذا كاف 

قادران عمى إظيار دينو كال ييعارض إذا أقاـ شعائر اإلسبلـ فإف اليجرة ال تجب عمييـ كلكنيا 
تستحب، كبناءن عمى ذلؾ يككف السفر إلى ببلد الكفر أعظـ مف البقاء فيو، فإذا كاف ببلد الكفر 
الذم كاف كطف اإلنساف، كلـ يستطع إقامة دينو فيو كجب عميو مغادرتو كاليجرة منو، ككذلؾ إذا 
كاف اإلنساف مف أىؿ اإلسبلـ كمف ببلد المسمميف فإنو ال يجكز لو أف يسافر إلى ببلد الكفر لما 
ضاعة مالو، كمف تقكية اقتصاد الكفار، كنحف  في ذلؾ مف الخطر عمى دينو كعمى أخبلقة، كا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ      : ، كما قاؿ اهلل تعالى(3)مأمكركف بأف نغيظ الكفار بكؿ ما نستطيع

ففي  )(١٢٣: التوبة)   چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ
ىذه اآلية إرشاد مف اهلل سبحانو كتعالى أف يبدؤكا القتاؿ باألقرب فاألقرب مف الكفار، كالغمظة 
.  )4((عمييـ كالشدة، كالشجاعة، كالثبات، كليكف لديكـ عمـ أف المعكنة مف اهلل تنزؿ بحسب التقكل

 
 

                                                
  .(102) قسـ أصكؿ التربية:  دراسات في التربية كقضايا المجتمع الفمسطيني- 1
 .(100) قسـ أصكؿ التربية:  دراسات في التربية كقضايا المجتمع الفمسطيني- 2
  .(31-1/30)محمد العثيميف : رياض الصالحيفشرح -  3
  .(1/468)السعدم : تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف-  4
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: أسباب ماع هجر الوطن: المطمب ال ااي
       إف مما ال ينبغي أف يختمؼ فيو في ىذا الكقت أف ىجرة المسمـ مف أرض فمسطيف إلى 

كالتعميـ، كالعبلج، كالعمؿ، : باستثناء مف يذىب ألمر ما مف األمكر اليامة )غيرىا بشكؿ دائـ 
تحـر تحريمان قطعيان؛ ألف في ذلؾ الفرار مف أرض الرباط، كمف ثغر مف الثغكر  (بنية الرجكع 

اإلسبلمية إلى مكاف آخر، كىك شبيو إلى حدّْ كبير بالتكلي يكـ الزحؼ الذم قاؿ اهلل تعالى 
ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ:فيو

أف ال )في ىذه اآلية - - حيث أمر اهلل (١٦: األنفال) چ  ېئ  ىئ ېئۈئ  ۈئ  ېئ
. )1((يكلّْي المؤمنكف أماـ الكفار، كأف ال يسممكا أرضيـ كديارىـ لمفجار

 

:  فال يجوز لإلاسان أن يسافر إلى بالد الكفر إو بشروط  ال ة
 

 أف يككف عنده عمـ يدفع بو الشبيات؛ ألف الكفار يكردكف عمى المسمميف :   الشرط األول
شبيات في دينيـ، كفي رسكليـ، كفي كتابيـ، كفي أخبلقيـ، في كؿ شيء يريدكف الشبية ليبقى 
اإلنساف شاكان متذبذبان، كمف المعمكـ أف اإلنساف إذا شؾ في األمكر التي يجب فييا اليقيف فإنو لـ 
يقـ بالكاجب، فاإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كالقدر خيره كشره يجب أف يككف 

. يقينان فإف شؾ اإلنساف في شيء مف ذلؾ فيك كافر
 أف يككف عنده ديف يحميو مف الشيكات؛ ألف اإلنساف الذم ليس عنده ديف إذا :الشرط ال ااي

. ذىب إلى ببلد الكفر انغمس؛ ألنو يجد زىرة الدنيا ىناؾ مف خمر كزنا كلكاط كغير ذلؾ
 أف يككف محتاجان إلى ذلؾ مثؿ أف يككف مريضان يحتاج إلى السفر إلى ببلد الكفر :الشرط ال الث

لبلستشفاء، أك يككف محتاجان إلى عمـ ال يكجد في ببلد اإلسبلـ، أك يككف اإلنساف محتاجان إلى 
 .)2(تجارة، يذىب كيتَّجر كيرجع، الميـ أف يككف ىناؾ حاجة

كليذا أرل أف الذيف يسافركف إلى ببلد الكفر مف أجؿ السياحة فقط، أرل أنيـ آثمكف، كأف كؿ 
ضاعة لماليـ كسيحاسبكف عنو يكـ القيامة؛ ألف  قرش ينفقكنو ليذا السفر فإنو حراـ عمييـ، كا 

. ىؤالء يضيعكف أكقاتيـ كيتمفكف أمكاليـ كيفسدكف أخبلقيـ
كمف المعمكـ بداىة أف ىجر أرض فمسطيف ، كالتنازؿ عف الجنسية الفمسطينية طكاعية أك مقابؿ 

مصمحة دنيكية متكىمة، يعد ىذا بكؿ المقاييس تفريطان في األرض اإلسبلمية الكقفية مف 

                                                
 .بتصرؼ (4/327)القرطبي :  الجامع ألحكاـ القرآف- 1
 .(1/31)محمد العثيميف :  شرح رياض الصالحيف- 2
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فساحا لممجاؿ أماـ القادميف الجدد مف بني صييكف ليحمكا تمقائيان محؿ أصحابيا  المسمميف كا 
. )1(األصمييف

. بؿ الذم يظير لي أف تككف ىناؾ ىجرة معاكسة كاجبة عمى كؿ مف يقدر عمييا
    كىي العكدة مف أرض الشتات إلى ربكع أرض البركة كالقداسة أرض فمسطيف بنية صالحة، 

ِإوَّنُكْم َسُتَجلُِّدأَا  "- :-كىي الرباط في ثغر مف ثغكر الشاـ كجند مف أجناده عمبلن بقكؿ النبي 
ا بِ ْلَيَمِن  ا بِ ْلِعَراِق َأُ ْلدًال ا بِ لشَّن ِ  َأُ ْلدًال َعَلْيُكْم : قَ لَ ، يَ  َرُسوَل اللَّنِ  اْختَ ْر َلَل  َأْأ ِخْروَ  : قَ ُلوا، َأْ َل دًالا ُ ْلدًال

. )2("بِ لشَّن ِ  َفَمْن َأَبى فَ ْليَ ْلَحْق ِبَيَمِلِ  َأْلَيْسِق ِمْن ُغُدِرِه فَِإاَّن اللَّنَ  َتَكفَّنَل ِلي بِ لشَّن ِ  َأَأْهِل ِ 
    كبناءن عمى ذلؾ فإف الذم يظير لي أف اليجرة مف ببلد الكفر الذم ال يستطيع اإلنساف أف 
يقيـ فيو دينو فاليجرة منو كاجبة، كالسفر إلى ببلد الكفر لمدعكة إلى اهلل يجكز إذا كاف لو أثر، 

.  كتأثير ألنو سفر لمصمحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .(11) العدد األربعكف، دار الفتكل كالبحكث اإلسبلمية:  مجمة اإلسراء- 1
  .(7306/ح)،(9/222)ابف بمباف :  اإلحساف بترتيب صحيح ابف حباف- 2
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 .انترْٛة يٍ انٓدر انًًُٕع:  انًثحث انراتغ

 

 :ٔفّٛ ثالثة يطانة              

 

 .اٌذػٛح إٌٝ اٌٛحذح:  انًطهة األٔل              

 

 .أثز اٌٙجز إٌّّٛع:  انًطهة انثاَٙ              

 

 .ضٛاثط اٌٙجز إٌّّٛع:  انًطهة انثانث              
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: الدعوة إلى الوحدة: المطمب األول
     الكحدة كتأليؼ القمكب مف أبرز نعـ اهلل عمى عباده المؤمنيف، فقد اقتضت حكمتو أف يقكـ 
كؿ شيء بالكحدة، فبدكنيا ال يقكـ لمشيء قائـ، ابتداءن مف المنظكمة الككنية الكاسعة، كانتياءن 

بالطبيعة كاإلنساف، فالككف بما فيو األجراـ كالنجكـ كالككاكب، فالكحدة في نظاـ الككف تعد مف 
آالء اهلل تعالى كعظمتو، كالمجمكعة البشرية عمى كجو األرض ليست بدعان مف خمؽ اهلل كحكمتو 

، كجرييا عمى المنظكمة الككنية الكاسعة، الفارؽ بينيما ىك --إنما تجرم عمييا حكمة البارم 
أف الكحدة في المنظكمة الككنية تككينية، بمعنى قدر لمككف أف ينتظـ عمى أساس الكحدة كليس لو 
إرادة في ذلؾ، أما في المجمكعة البشرية فتحقيؽ الكحدة مف مسؤكلياتيا، كىي مطمكبة لممسمميف 
المكحديف، فاإلنسانية المؤمنة باهلل الكاحد ال تتكامؿ كال ترتقي كال تناؿ سعادتيا إال بالكحدة، فإذا 
خرج جزء مف المجمكعة اإلنسانية المؤمنة مف دائرة الكحدة، يختؿ النظاـ كيتزعزع األمف كالسمـ 

. اإلنساني
    كمف المعمكـ يقينان أف المسمميف ربيـ كاحد كدينيـ كاحد كقرآنيـ كاحد كقبمتيـ  كاحدة، 

ًتيـ، كجعميا فريضة شرعية لؤلمة كَّ . كمرتبطكف بمصير كاحد، فاإلسبلـ أكجب كحدة اإلسبلـ كأيخي
   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :قاؿ تعالى

  ک  ک  ڑڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

 فيذه اآلية منيج في االعتصاـ كالكىحدىة، كنفي (١٠٣: آل عمران) چ     ک  ک  گ  گ  گ
ًيدىهي إليكـ في كتابو مف األلفة  ٍيديه الذم عى الفرقة، كفييا حث لمتمسؾ بديف اهلل الذم أمركـ بو، كىعى
كاالجتماع عمى كممة الحؽ، كالتسميـ ألمر اهلل، كىك السبيؿ الذم يكصؿ بو إلى البغية أال كىي 

. )1(االعتصاـ
كالرجكع إلييما عند االختبلؼ، - -     فأكجب اهلل تعالى عمينا التمسؾ بكتابو كسنة نبيو 

كأمرنا باالجتماع عمى االعتصاـ بالكتاب كالسنة، اعتقادان كعمبلن؛ كذلؾ سبب اتفاؽ الكممة 
 . )2(كانتظاـ الشتات الذم يتـ بو مصالح الدنيا كالديف، كالسبلمة مف االختبلؼ

    أمرىـ بما فيو صبلح أنفسيـ ألخراىـ، كأمرىـ بما فيو صبلح حاليـ في دنياىـ، كذلؾ 
. )3(باالجتماع عمى ىذا الديف كعدـ التفرؽ، ليكتسبكا باتحادىـ قكة كنماء

                                                
 .بتصرؼ (3/30)الطبرم : جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف:  انظر- 1
  .(2/517)القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف:  انظر- 2
 .(3/31)ابف عاشكر : التحرير كالتنكير:  انظر- 3
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    فاالعتصاـ بحبؿ اهلل تعالى فيو تحقيؽ الكحدة المنشكدة بيف المسمميف، كفيو سعادة األمة في 
نو ليجدر باألمة التي جعمت حبؿ اهلل المتيف ككتابو المبيف  عاجميا كآجميا، كفي دنياىا كآخراىا، كا 

مرشدىا في خبلليا كخصاليا، - -إماميا في أعماليا، كقائدىا في أمكرىا، كجعمت سنة نبييا 
-كنكرىا الذم تستضيء بو لسمكؾ سبيميا، ىذه األمة جدير بيا أف تككف خير األمـ عمى اهلل 

 -كأرفعيا شأنان، كأعبلىا قدران كمنزلة .
يحب الكحدة كأصحابيا الذيف يقاتمكف صفان كاحدان، كعمى قمب رجؿ كاحد، قاؿ - -     فاهلل 

﮸ چ  :تعالى ﮷     ﮶         ﮴   ﮵  ﮲   ﮳   (٤: الصف)چ ے   ے  ۓ  ۓ 
:  ، كقيؿ)1(يقاتمكف في سبيؿ اهلل صفان مصطفا، كأنيـ في اصطفافيـ ىنالؾ حيطاف مبنية)أم 

 . )2((ممتصؽ بعضو في بعض مف الصؼ في القتاؿ
، أىمية الكحدة في الحفاظ عمى الدكلة، فما إف لقي --     كلقد أدرؾ صحابة رسكؿ اهلل 

ربو، حتى ىرع الصحابة كؿ مف جانبو في البحث عمف ينكب كيخمؼ رسكؿ - -رسكؿ اهلل 
في تسيير أمكر األمة، فاألنصار يجتمعكف في سقيفة بني ساعدة الختيار أميرىـ، - -اهلل 

كيمحؽ بيـ المياجركف لنفس الغرض، كلـ ينفض االجتماع حتى كاف الصديؽ خميفة رسكؿ اهلل 
-- ىذا كمو كرسكؿ اهلل ،- -3(عمى فراش مكتو(. 

-:             -حاجة اإلنساف إلى الكحدة كاالعتصاـ، قاؿ - -      كفي السنة النبكية يبيف النبي 
َأْا تَ ْعُ ُدأُه، َأَو ُتْشرُِ وا ِبِ  َشْيئًال ، َأَأْا تَ ْعَتِصُموا : ِإاَّن اهللَ يَ ْرَ ى َلُكْم َثاَلثًال ، َأَيْكَرُه َلُكْم َثاَلثًال ، فَ يَ ْرَ ى َلُكمْ "

  .)4(" ِقيَل َأقَ َل، أََ ثْ َرَة السُّدَؤاِل، َأِإَ  َعِة اْلَم لِ : ِبَحْ ِل اهلِل َ ِميعًال  َأَو تَ َفرَّنُقوا، َأَيْكَرُه َلُكمْ 
    كبناءن عمى ذلؾ فإف بني آدـ ال تتـ مصمحتيـ ال في الدنيا كال في اآلخرة إال باالجتماع 

كالتعاكف كالتناصر، فالتعاكف كالتناصر عمى جمب منافعيـ كدفع مضارىـ، ليذا يقاؿ اإلنساف 
ف لـ يكف مف أىؿ الكتب السماكية كال مف  مدني بالطبع، فجميع بني آدـ ال بد ليـ مف طائفة، كا 

أىؿ ديف، فإنيـ يطيعكف ممككيـ فيما يركف أنو يعكد عمييـ بمصالح دنياىـ، مصيبيف تارة 
. )5(كمخطئيف أخرل

     فاإلنساف ال يستطيع أف يقكـ بأمر أمة لكحده، كلك كاف يعدؿ أمة كحده، كالقرآف الكريـ خير 
أف يبعث معو    -  تبارؾ كتعالى–يطمب مف اهلل - -شاىد عمى ذلؾ، فيذا ىك مكسى 

                                                
  .(14/86)الطبرم :  جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف- 1
  .(3/520)النسفي :  مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ- 2
  .(1398)ابف كثير:  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 3
  .(1895/ح)،(1/385) األلباني:  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 4
  .(920)سميح غنيـ :  مكسكعة مصطمحات العمـك االجتماعية كالساسية في الفكر العربي كاإلسبلمي- 5
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ى  ائ  چ  :أخاه ىاركف يشاركو في الدعكة إلى اهلل تعالى كحده، قاؿ تعالى عمى لساف مكسى

كالكزير، كالمؤازر ) (٣٢ – ٢٩: طه) چ   ېئ  ېئ  ېئ *   ۆئ  ۆئ  ۈئ *وئ   ۇئ  *ائ  ەئ  ەئ    
كاألكيؿ المكاكؿ، ألنو يحمؿ عف السمطاف كزره أم ثقمو، كاشتقاقو في المغة مف الكزر، كىك 

الجبؿ الذم يعتصـ بو لينجى مف اليمكة، كالكزير الذم يعتمد الممؾ عمى رأيو في األمكر كيمتجئ 
 . )1((ىك مشتؽ مف المكازرة كىي المعاكنة: إليو، كقيؿ

حاجة الناس إلى مف يعينو في الحكـ كالمشكرة - -    كفي السنة النبكية، يبيف النبي 
، َأوَ اْسَتْ َلَ  ِمْن َخِليَفةٍل، ِإوَّن َ  َوْت َلُ  ِبطَ وَ َت اِ -: " -كالنصيحة، قاؿ  ِبطَ َوٌة : َم  بَ َعَث اللَّنُ  ِمْن وَِ يٍّم

. )2("تَْ ُمُرُه بِ ْلَمْعُرأِ  َأَتُحضُّدُ  َعَلْيِ ، َأِبطَ َوٌة تَْ ُمُرُه بِ لشَّنرِّ َأَتُحضُّدُ  َعَلْيِ ، فَ ْلَمْعُصوُ  َمْن َعَصَم اللَّنُ  تَ َع َلى
 :             يذكرّْ جميع البشر بأصميـ اإلنساني الكاحد، ككحدتيـ الكاحدة، قاؿ تعالى- -    كاهلل 

  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 

مخبران الناس أنو خمقيـ مف نفس كاحدة ) يقكؿ اهلل تعالى (١٣: الحجرات) چ    ڎ  ڈ   ڈ  ژڎڌ
 . )3((كجعؿ منيا زكجيا، كىما آدـ كحكاء، كجعميـ شعكبان ليحصؿ التعارؼ بينيـ

دَّ القتاؿ مف أجميا جاىمية، ففي الحديث عف أبي ىريرة أف - -   كاإلسبلـ قد نبذ العنصرية كىعى
  )4("أيغضب للَعَصِ يَّنِة، َفِقتَلُتُ  َ  ِهِليَّنةٌ ، يلصر الَعَصِ يَّنةَ ، أمن قُِتَل تحت راية عمِّيَّنةٍل : "قاؿ- -النبي 

ؿى اهلل بيا أىؿ اإليماف مف المتقيف عمى غيرىـ، كما داـ      فاإلنسانية كميا كحدة متكاممة، فىضَّ
ًرمّّ بيـ أف يجتمعكا عمى قمب رجؿ كاحد . المسممكف أصميـ كاحد، فىحى

    كالناظر إلى حاؿ العالـ اليكـ، يجد أف البشر قد تجمعكا كاتحدكا عمى إنسانيتيـ، دكف أف 
يجمعيـ ديف؛ ألف الكحدة أصبحت قانكف العصر الذم ال يعرؼ إال القكة، كالقكة ال تأتي إال 

بالتكحد، فيذه أكركبا قد اتحدت سياسة كاقتصادان كمجتمعان، حيث يستطيع الكاحد منيـ أف يجكب 
كؿ مناطقيا، دكف عائؽ، كدكف أف يسألو بشر، فاتحدكا؛ ألف الكحدة مطمب إنساني حتمي يفرض 

نفسو في ىذا الزماف ككؿ زماف، كأىؿ الشرؾ جميعان قد كحدتيـ مصمحة كاحدة، كىي القضاء 
كتمتمؾ كؿ أما األمة اإلسبلمية التي تجمعيا اإلنسانية كالديف الكاحد، ،عمى اإلسبلـ كأىمو 

 مقكمات الكحدة ال زالت تفترؽ كتبتعد كتتنازع عمى حدكدىا ، في كقت أصبحت 

                                                
  .(409-3/408)الشككاني :  فتح القدير- 1
  .(5579/ح)، (2/977) األلباني: صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 2
  .(1305-1304)ابف كثير :  المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير- 3
  .(6442/ح)،(2/1100) األلباني:  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 4
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فيو قصعتيا مستباحة لغيرىـ، تتحكـ فييـ قكل الشرؽ كالغرب، فحرم بيا أف يجمعيا ىذا الديف، 
 .  )1(لمجابية أعدائيا الذيف يتربصكف بيا الدكائر

فإذا كانت المصالح الدنيكية ،     كعميو فإف اإليماف باهلل تبارؾ كتعالى مف أعظـ مقكمات الكحدة
 فاإلسالم يقوم عمى ،فاألمة اإلسبلمية يجمعيا التكحيد الذم تستظؿ بظمو، قد كحدت الشعكب

فكممة التكحيد ىي الباب الكحيد الذم يدخؿ منو ، كتكحيد الكممة،  كممة التكحيد:ركاين أساسين
.  كال شؾ أف التكحيد يبعث عمى الكحدة، كتكحيد الكممة سر البقاء فيو، الناس إلى ساحة اإلسبلـ

 
: أ ر الهجر المماوع: المطمب ال ااي

يُن   "-:-     إف اإلسبلـ يدعك إلى إسداء النصيحة، كيؤكد كجكبيا حتى قاؿ النبي  الدِّ
، فأفاد بيذا األسمكب أف الديف ينحصر في )2("لِلَّنِ  َأِلَرُسوِلِ  َأِاَِئمَّنِة الُمْسِلِميَن َأَع مَّنِتِهم: اللَّنِصيَحةُ 

النصيحة، إيذانان بأنيا مف أىـ مقاصد اإلسبلـ، كمف أحؽ تشريعاتو باالىتماـ، كىي ال تختص 
بالعمماء كأكلي األمر، بؿ تىطىمَّبى مف كؿ مف يستطيع القياـ بيا، كالرجؿ في بيتو، كالتاجر في 
متجره، كالصانع في مصنعو، كاألخ مع أخيو، كالصديؽ مع صديقو، كال شؾ أف اليجر يعطؿ 

. النصيحة، إذ ال يمكف أف يتناصح متياجراف
: ومن آ ار ومساوئ الهجر ما يأتي

أف اليجر انعزاؿ كانفراد، كاإلسبلـ ينيي عنو، كيحض عمى الجماعة، كيجعؿ المنعزؿ سيؿ - 1
االنقياد لمشيطاف، لخركجو عف عامة المسمميف، كضرب لو مثبلن بالشاة المنفردة عف الغنـ، يسيؿ 

ْئُب ِمَن اْلَغَلِم اْلَق ِ َية -: "-لمذئب اختطافيا، قاؿ   . )3(َ"ِإوَّنَم  يَْ ُ ُل الذِّ
فشاء عكرتو بالصدؽ أك الكذب، فيما - 2 أف المتياجريف يتجو كؿ منيما إلى تعييب خصمو، كا 

دائراف بيف الغيبة كالبيتاف، ككبلىما كبيرة، كقد يطكؿ اليجر حتى يبمغ فترة طكيمة، مما يجعؿ 
المتياجريف ال يجتمعاف عمى خيرو أبدان، فقد يترؾ أحدىما أك كبلىما عيادة مريض أك تشييع 

جنازة لئبل يقابؿ خصمو ىناؾ، كقد يصؿ األمر إلى لعف كؿ كاحد منيما خصمو لعنان صريحان، 
َمْن َهَجَر َأَخ ُه َسَلةًال فَ ُهَو َ َسْفِ  "-: -كلعف المسمـ ال يجكز، كينطبؽ حينئذ عمييما قكلو 

، كىذا الحديث يدؿ عمى ما يصؿ إليو انحطاط بعض الناس، بسبب تمسكيـ باليجر )4(ِ"َدِم 

                                                
. (56)أحمد عكدة :  كحدة األمة اإلسبلمية في السنة النبكية- 1
  .(1610/ح) ،(1/333) األلباني:  صحيح الجامع الصغير كزيادتو- 2
  .(427/ح)، (1/301)األلباني : صحيح الترغيب كالترىيب-  3
  .(6581/ح)،(2/1120) األلباني: صحيح الجامع الصغير كزيادتو-  4
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الممنكع الممقكت، بحيث لك استطاع أف يقضي عمى خصمو، ما تأخر لحظة، كال يرقب فيو إاٌل 
. كال ذمَّة

 

أف اليجر مناؼو لركح اإلسبلـ، فاإلسبلـ يدعك إلى التكاصؿ كالتعاطؼ كالتكدد، كالتآلؼ، - 3
. )1(كاليجر يؤدم إلى التقاطع كالتباغض

َأ ُّد اللَّن ِس َأْفَضُل قَ َل ُ لُّد َمْ ُموِ  -: " -أف اليجر ييفىكّْتي عمى صاحبو ثكابان عظيمان، قاؿ -4
اْلَقْلِب َ ُدأِق اللَِّس ِا قَ ُلوا َ ُدأق اللَِّس ا قد َعَرفْ َل ُه َفَم  َمْ ُموُ  اْلَقْلِب قَ َل التَّنِقيُّد اللَّنِقيُّد َو ِإْثَم ِفيِ  َأَو 

.  )2(َ"بَ ْغَي َأَو ِغلَّن َأَو َحَسد
إف المتياجريف محركماف مما يفيض اهلل عمى المسمميف في مكاسـ الخير، فصبلتيما ال ترفع 
كعمميما مكقكؼ، حتى يصطمحا، كلك لـ يكف مف قبائح اليجر إال ىذا لكاف كافيان في االبتعاد 

ثْ لَ ْيِن، َأيَ ْوَ  اْلَ ِميِس، فَ يُ ْغَفُر ِلُكلِّ َعْ دٍل َو ُيْشِرُا بِ هلِل َشْيئًال ، -:"-عنو، قاؿ  تُ ْفَتُح َأبْ َواُب اْلَجلَّنِة يَ ْوَ  اْْلِ
َلُ  َأبَ ْيَن َأِخيِ  َشْحَل ُء، فَ يُ َق لُ  َأْوِظُرأا َهَذْيِن َحتَّنى َيْصطَِلَح ، َأْوِظُرأا َهَذْيِن َحتَّنى َيْصطَِلَح ، : ِإوَّن رَُ الًال َ  َوْت بَ ي ْ

. )3("َأْوِظُرأا َهَذْيِن َحتَّنى َيْصطَِلَح 
 

إف الياجر يفرح إذا أصابت الميجكر مصيبة، كما يحزف إذا أصابتو نعمة، كىذا مناقض - 5
. لركح اإلسبلـ، غاية التناقض

إف اليجر يعطؿ حقكؽ المسمـ بيف المتىياًجرىٍيف، فبل يسمـ أحدىما عمى اآلخر، كال يرد - 6
سبلمو، كال يعكده إذا مرض، كال يشيع جنازتو إذا مات، كىذا مناقض لركح اإلسبلـ كلما جاء بو 

: َم  ُهنَّن يَ  َرُسوَل اهلِل ، قَ لَ : َحقُّد اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ ِقيلَ -: " -حيث قاؿ - -الرسكؿ 
ِإَذا َلِقيَتُ  َفَسلِّْم َعَلْيِ ، َأِإَذا َدَع َا فََ ِ ْ ُ ، َأِإَذا اْستَ ْلَصَحَ  فَ ْوَصْح َلُ ، َأِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اهللَ َفَسمِّْتُ ، َأِإَذا 

. )4(ُ"َمِرَض فَ ُعْدُه َأِإَذا َم َت فَ تَّنِ ْع 
إف اليجر يقضي بقبض يدم المساعدة عف الميجكر، كىك عقكؽ إف كاف الميجكر أحد - 7

.  الكالديف، كقطيعة رحـ إف كاف أحد األقارب، كالعاؽ كالقاطع ال يدخبلف الجنة
 

إف اليجر يعطؿ طاقة الخير في المتياجريف بالنسبة إلى بعضيما، فبل يتعاكناف عمى فعؿ - 8
  .البر، كال يجتمعاف عمى مصمحة

                                                
 .كما بعدىا (21)عبد اهلل الصديؽ :  النفحة الذكية في أف اليجر بدعة شركية- 1
  .(2889/ح)،(3/99)األلباني :  صحيح الترغيب كالترىيب- 2
 (2565/ح) باب النيي عف الشحناء كالتياجر (11)كتاب البر كالصمة كاآلداب :  صحيح مسمـ- 3
 .(1344/ص)
  .(1153/ص )(2162/ح)باب مف حؽ المسمـ لممسمـ ردُّ السبلـ  (3)كتاب السبلـ : المصدر السابؽ-  4
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: ضوابط الهجر المماوع: المطمب ال الث
     ال يحؿ التباغض، كال التحاسد، كال التنافس، كال التدابر بيف المسمميف، كالكاجب عمييـ أف 
ذا فرح، فرح اآلخر  يككنكا إخكانان كما أمرىـ اهلل كرسكلو، فإذا تألـ كاحد منيـ تألـ اآلخر بأىلمو، كا 
بفرحو، كال يجب اليجراف بيف المسمميف عند كجكد زلة مف أحدىما، بؿ يجب عمييما صرفيا إلى 

 .اإلحساف، كترؾ اليجراف
ال        فاليجر يستخدمو المسمـ عمى أنو دكاء، فينبغي مراعاة كقتو كنكعو ككيفيتو كمقداره، كا 
كاف حظان ليكل النفس كانتصاران ليا، فاليجر قد يككف مقصده ترؾ سيئة البدعة، التي ىي ظمـ 

ثـ، كفساد، كقد يككف مقصده فعؿ حسنة الجياد، كالنيي عف المنكر، كعقكبة الظالميف،  كذنب، كا 
 كيرتدعكا، حتى يقكل اإليماف كالعمؿ الصالح عند أىمو، فإف لـ يكف في ىجرانو إنزجار الينزجرك

، )1(أحد، كال انتياء أحد، بؿ بطبلف كثير مف الحسنات المأمكر بيا، لـ تكف ىجرتو مأمكران بيا
بيف القادر : كعقكبة الظالـ كتعزيره مشركط بالقدرة؛ فميذا اختمؼ حكـ الشرع في نكعي اليجرتيف

كالعاجز، كبيف قمة نكع الظالـ المبتدع ككثرتو كقكتو، كضعفو كما يختمؼ الحكـ بذلؾ في سائر 
أنكاع الظمـ، مف الكفر كالفسكؽ، كالعصياف، فإف كؿ ما حرمو اهلل، فيك ظمـ؛ إما في حؽ اهلل 

ما فييما، كما أمر بو مف ىجر الترؾ كاالنتياء كىجر العقكبة  ما في حؽ عباده، كا  فقط، كا 
ال فإذا كاف في السيئة  كالتعزير، إنما ىك إذا لـ يكف فيو مصمحة، دينية راجحة عمى فعمو، كا 

ذا كاف في العقكبة مفسدة راجحة عمى الجريمة، لـ تكف حسنة، بؿ  حسنة راجحة، لـ تكف سيئة، كا 
ف كانت مكافئة لـ تكف حسنة كال سيئة، فإف أقكامان جعمكا ذلؾ عامان، فاستعممكا مف  تككف سيئة، كا 
اليجر، كاإلنكار ما لـ يؤمركا بو، فبل يجب كال يستحب، كربما ترككا بو كاجبات أك مستحبات، 
فعمكا بو محرمات، كآخركف أعرضكا عف ذلؾ بالكمية، فمـ ييجركا ما أمركا بيجره مف السيئات 
البدعية، بؿ ترككىا ترؾ المعرض، ال ترؾ المنتيي الكاره، أك كقعكا فييا، كقد يترككنيا ترؾ 

المنتيي الكاره، كال ينيكف عنيا غيرىـ، كال يعاقبكف باليجرة كنحكىا مف يستحؽ العقكبة عمييا، 
فيككنكف قد ضيعكا مف النيي عف المنكر ما أمركا بو إيجابان أك استحبابان، فيـ بيف فعؿ المنكر أك 
ترؾ النيي عنو، كذلؾ فعؿ ما نيكا عنو كترؾ ما أمركا بو، فيذا ىذا، كديف اهلل كسط بيف الغالي 

 .)2(فيو، كالجافي عنو
: ولذلك أبين في هذا المطمب ضوابط الهجر المماوع، وهي كما يأتي

. كليس فيو مقصد شرعي لميجر، إذا كاف اليجر ألمر دنيكم، أك ىكل النفس- 1

                                                
  .(222)مشيكر سمماف :  اليجر في الكتاب كالسنة- 1
  .(120-14/119)ابف تيمية :  مجمكعة الفتاكل- 2
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، -: " -إذا زاد اليجر عف ثبلثة أياـ، لقكلو - 2 وَ َيِحلُّد ِلُمْسِلمٍل َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوَق َثاَلثٍل
ُرُهَم  الَّنِذ  يَ ْ َدأُ بِ لسَّناَل : يَ ْلَتِقَي اِ    .)1(ِ"فَ َيُصدُّد َهَذا َأَيُصدُّد َهَذا، َأَخي ْ

 إذا كاف الياجر ليس لو تأثيره قكمه عمى الميجكر- 3    
 .إذا كاف اليجر دكف سبب شرعي- 4
الفتنة كيترتب عميو شر أكثر مف معصيتو كبدعتو عمى  يزيد الشر كيزيد اليجر  كافإذا- 5

 .فحيف إذ يككف اليجر ممنكعان ،  أك سيزداد شىرُّه كببلؤه،المسمميف
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .(1085/ص )(6237/ح)باب السبلـ لممعرفة كغير المعرفة  (9) كتاب االستئذاف : صحيح البخارم- 1

http://www.noor-alyaqeen.com/vb/t10768/
http://www.noor-alyaqeen.com/vb/t10768/
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انخاتًة 

 

:               تشتًم ػهٗ أْى

 

 .إٌتبئج:                       أٔالًال 

 

 .اٌتٛا١بد:                      ثاَٛاًال 
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 انُتائح: أٔالًال 
: أهم الاتائج التي توصمت إليها من خالل البحث والدراسة، ويمكن حصرها في الاقاط اآلتية 

ف باب التفسير المكضكعي ال زاؿ مفتكحان لمف أراد أف يمجو، فيك ال يقؼ عند حد كال إ -1
تنتيي عجائبو كأسراره، كباستطاعة أم باحث في أسرار القرآف الكريـ أف يقطؼ مف 

. أزىاره كيستنشؽ مف عبيره ما شاء اهلل لو
 .اليجر بيف المسمميف عارض كليس أصبلن، كىك حسب المصمحة -2
 .أف اليجر قد يككف بالمساف أك بالبدف أك بالقمب أك بجميع الكجكه -3
ينبغي في اليجر تحقيؽ المقاصد الشرعية، كىك أف ينزجر الميجكر كيرتدع، كيعكد إلى  -4

 .الصكاب، فإف لـ يؤًد اليجر مقصكده كاف التأليؼ أفضؿ
 .مشركع، كممنكع: اليجر ينقسـ إلى قسميف -5
 . الناشزاليجر كسيمة تربكية في تأديب أصحاب المعاصي كالبدع كالزكجة -6
 .ىك ىجر أىؿ البدع كاألىكاء، كأصحاب البدع كالسيئات: اليجر المشركع -7
 .ىك ىجر القرآف، كىجر الطاعات: اليجر الممنكع شرعان  -8
 . ف بيف المسمميفئاليجر الممنكع سبب في زرع األحقاد كالضغا -9

 .اليجر يختمؼ حسب اختبلؼ األشخاص كاألزماف -10
 .اليجر ألجؿ حظكظ النفس محـر شرعان  -11
 .ال بد في اليجر مف تكفر الضكابط حتى تككف شرعية -12
 .اليجر لغير سبب شرعي يؤدم إلى ضعؼ األمة، كيفكؾ أكاصرىا -13
أف األصؿ في اليجر المصمحة؛ فحيث كجدت المصمحة جاز اليجر، أما إذا فقدت  -14

 .المصمحة، أك كانت المفسدة المترتبة أكبر فيك حراـ
اليجر بيف المسمميف لغير سبب أك عذر شرعي يعطؿ كسيمة األمر بالمعركؼ كالنيي  -15

 .عف المنكر
 .مدة ىجر المسمـ ثبلثة أياـ، كما عاداىـ فحسب معصيتو كحسب المصمحة -16
فشا -17  . كالتحاببالتآلؼق كسيمة في ؤيرتفع اليجر بالسبلـ، كا 
 .اليجر المشركع عبادة مف جنس العمؿ بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كالجياد -18
 .الذم ال يستطيع أف يقيـ شعائر دينو في كطنو، كجب عميو اليجرة -19
 . كالمحرمات، صغيرىا ككبيرىا،أعظـ اليجر كأفضمو ىجر المعاصي -20
 .أف اليجر المحـر سبب في ىبلؾ األمـ كالشعكب -21
 .رتبط ارتباطان كثيقان بعقيدة الكالء كالبراءـإف اليجر  -22
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أهم التوصيات :  ااياً 
 

 :بعد أن أياعت أزهار هذا البحث وحان قطافها أود أن أسجل التوصيات والمقترحات اآلتية
أكصي الباحثيف في سمؾ التفسير المكضكعي بتكسيع دائرة بحثيـ، في مكضكعات القرآف  -1

الكريـ المتعددة، الستنباط أسرار القرآف التي ال تنتيي، كمحاكلة اإلجابة عمى الكثير مف 
 .األسئمة حكؿ السر في اختيار القرآف الكريـ لكممات كجمؿ دكف غيرىا

 ؛أكصي بعدـ اعتماد كؿ ما جاء في كتب التفسير، كضركرة التحقؽ كالتثبت مف المكتكب -2
ألف فييا الغث كالسميف، مع ضركرة تحقيؽ ما لـ ييحقؽ مف ىذه الكتب كالتفاسير، كتمييز 

 .غيرهالطيب مف 
ىتـ الباحثكف بالمكضكعات التي انفردت بيا بعض السكر، كجعميا في أبحاث ايا حبذا لك  -3

 .مستقمة، ككذلؾ الكممات التي لـ تتكرر في القرآف، كتفسير سبب ذلؾ
كتكزيعيا بأكبر قدر ممكف ، كضكابطوإصدار نشرات  تبيف لمناس اليجر كأنكاعو، ككيفيتو،  -4

 .مف خبلؿ الجيات المختصة
كخاصة ىجر التعامؿ مع الييكد ،  العمؿ عمى عقد ندكات ككرش عمؿ حكؿ مكضكع اليجر -5

.  المغتصبيف ألرضنا فمسطيف

:     وختاماً 
ىذه بضاعة صاحبيا المزجاة قد ساقيا إليؾ، كىذا فيمو قد عيرض عميؾ، لؾ غينٌٍميو، كعمى       

ف  الباحث غيٍرميو، كلؾ ثمرتو كعميو عائدتو، فإف عيدـ منؾ حمدان كشكرا فبل ييعدـ منؾ عذران، كا 
 .أبيت إال المبلـ فبابو مفتكح، كقد استأثر اهلل بالحمد كالثناء كحده

 
بلى  ؿَّ مف ال عىيبى فيو كخى مىبلى                           فىجى كاف تجد عيبان فىسيدَّ الخى

مدي هلًل عمى ما أىكلىى                            فىًنعـى ما أكؿ ـى المىكلىى لكالحى ًنٍع  كى
  
 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات 
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: انفٓارش انؼاية

 

 .فٙزس ا٠٢بد:                             أٔالًال 

 

 .فٙزس األحبد٠ث:                            ثاَٛاًال 

 

 .فٙزس األػطَ:                            ثانثاًال 

 

 .فٙزس اٌّزاجغ:                           راتؼاًال 

 

 .فٙزس اٌّٛضٛػبد:                          خايطاًال 
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چ .....پ  ڀ  ڀ  

 112 ْٖ: البقرة

10  
ٹ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 

چ .....  چٹ   ڤ  ڤ 

 112 ٖٓ: البقرة

11  
 106 ٕٖ: البقرةچ ..... ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ....چ

12  
   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆڭ  ۇ  ۇچ 

 22 ١١٧: البقرة
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  چۅ    

13  
أ  َُِ: آؿ عمراف چ ......ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ 

14  
 71-120 َُّ: آؿ عمرافچ    ڃ....ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

15  
   ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ 

 چ......

ب  َُٓ: آؿ عمراف

16  
 3 ُٓٗ: آؿ عمراف چ......ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ 

17  
 99 ُٔٗ: آؿ عمرافچ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎچ 

18  
  ڃڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ 

 چ......

 16 ُّ: آؿ عمراف

19  
 82 ِّ: آؿ عمراف چ......  ڍ  ڌ  ڌڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 

20  
 69 ٕ: آؿ عمرافچ   .... ے  ۓ....چ

21  
 63 ٖٓ: آؿ عمرافچ ......ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

22  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ 

 چ    ......ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     

 89-66-أ ُ: النساء

23  
 5 ََُ: النساء چ......  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ

24  
   ې  ې  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېچ

چ ......ى  ى  ائ  

 75-5 ََُ: النساء

25  
 70 َُُ: النساءچ  ...  ىت    يتمت مب      ىب   يب  جت   حت  خت...چ

26  
 101 َُٓ: النساءچ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ....چ

27  
 100 َُِ: النساءچ .....  .....  ائ  ەئ  ائى  ىچ 

28  
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  چ 

چ ......ۆئ  ۈئ

 38 ُْ: النساء
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29  
ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ 

  یۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 چ......

 12-4 َُْ: النساء

30  
 49 ُٗ: النساءچ  ......ۉ  ۉ......چ 

31  
  ڃ   چ  چ  ڃ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڄڦ  ڦ  ڄچ 

چ ......  ڇچ  چ

 39 ِ: النساء

32  
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

چ ......ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

 66 ِٗ: النساء

33  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  چ 

چ ......

 40 ُّ: النساء

34  
 50-15-8 ّْ: النساء چ......ڤ  ڤ  ڦ ......چ 

35  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ 

   ٺ   ٺٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

  ٹ  ٹ   ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

چ ......ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     

 75-50 ّْ: النساء

36  
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

چ ....ې    ې  ې  ې      ى  ى

 83 ٓٔ: النساء

37  
 82 َٖ: النساءچ ......ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

38  
  ژ  ژ  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

  ڳ   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳکڑ  ڑ  ک

ڻڻ  ڻ  ڻ      *ڱںڱڳ  ڱ

ھ  *ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 61 ََُ - ٕٗ: النساء
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ۈ  ۈ   *  ﮴  ﮵ ﮶   ﮷  ﮳ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲

چ ......ٴۇۋۋۅۅۉۉېې

39  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  چ 

  ٺ   ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

  ٹ  ٹ   ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ

   ڃ    ڃ  چ            چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

  چچ 

 15-13-6 ٣٤: النساء

40  
پ  پ  ڀڀڀڀٺٺ     ....چ

چ ....ٿٹٹٿٺٺٿٿ

 88 ُْ: المائدة

41  
......چچچڇڇڇڇڌچ

چ 

 39 ّّ: المائدة

42  
 70 ُْ: المائدةچ   .... ۉ  ۉ  ې  ې....چ

43  
 70 ْٗ: المائدةچ ..ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ ..چ

44  
  ڍ   ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 

چ ......

 54 ٕٗ: المائدة

45  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  چ 

ٺٿٿ  ٿ  *ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

چ ......ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   

 66 ُٗ - َٗ: المائدة

46  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     .....چ

 چ....  ڃڃ  ڃ

 17 ُُِ: األنعاـ

47  
 64 ُُٓ: األنعاـ  ی  ی  یېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی.....چ 
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چ .....جئ

48  
 70 ِّ: األنعاـچ   ....ہ  ھ  ھ  ھچ 

49  
 11 ِٔ: األنعاـ چ...... حتخب  مب  ىب  يب  جتچ 

50  
ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     چ 

چ .....ۆئ  

 71-70 ّْ: األنعاـ

51  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     چ 

چ .....

 102 ِٖ: األنعاـ

52  
 40 ُٔٔ: األعراؼچ ......چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

53  
  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

چ ......  چچ  چ

 47 ُٖٗ: األعراؼ

54  
ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ 

چ ......ڑ       ڑ

 98-39 ّّ: األعراؼ

55  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

    ٺ  ٺ   ٿ  *  ڀ  ڀ  ٺڀڀ

چ ......ٿ  

 - ِٖ: األعراؼ
ّٖ 

57 

56  
 60 ٖٖ: األعراؼچ ......  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ

57  
ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ 

چ ..... وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  

 117 ُٔ: األنفاؿ

58  
 104-99 ِٕ: األنفاؿچ .....ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ

59  
ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ 

 چ.....   ہ  ہ      ہ  ہ  ۀۀ

 100 ْٗ: األنفاؿ

60  
 86 ّٔ: األنفاؿچ .....  ٿ    ٿ   ٿ  ٿٺ  ٺ     ٺچ 
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61  
 104 ْٕ: األنفاؿچ .....ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ 

62  
 5 ُُُ: التكبة چ..  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ 

63  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ 

چ .....   ڀپ  ڀ  ڀ

 118 ُِّ: التكبة

64  
ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ 

چ  ....ڑ

 70 ُِٔ: التكبة

65  
چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ 

چ ......ڍ   ڍ  ڌ

 114 ِْ: التكبة

66  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  

چ .....﮶   

 114 َْ: التكبة

67  
ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ 

چ ......ۉ    ې

 71 ْٕ: التكبة

68  
 71 ْٗ: التكبةچ .... ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ ....چ

69  
 72 ُٓ: التكبةچ ......ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  چ 

70  
چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 

چ .....ڎ  ڎ  

 100 ٖٓ: التكبة

71  
 100 ّٔ: يكنسچ .....  گ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژچ 

72  
 69 ّٖ: يكنسچ  .ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ..چ 

73  
 97 َُِ: ىكدچ .....ڑ  ک  ک  ک       ک  گچ 

74  
ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ 

 چ......ڻ  ڻ  ڻ  ۀ 

 13 ُُّ: ىكد
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75  
 73 ُُٕ: ىكدچ ......ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئچ 

76  
 96 ُٖ: ىكدچ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ....چ

77  
  ڎچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ڍ    ڌ  ڌ......چ 

ک  ک     ک  ک       گ  گ  *ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  *  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ    گگ

چ ......ڻ

 55 ِْ - َْ: ىكد

78  
ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

چ ......   ڑژ

 55 ْٖ: ىكد

79  
  ۓ   ﮲  ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےچ 

  چ  ﮶  ﮷  ﮸       ﮵﮳  ﮴

 39 ١١٤: هود

80  
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ 

چ ......ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 72 َُُ: يكسؼ

81  
 101 ِٓ: يكسؼچ ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت حتختمتچ 

82  
چ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ           ڦ    چ 

 39 ٩٧: يوسف
83  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  چ 

چ .....﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷

 90 ِٓ: الرعد

84  
  کڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک......چ 

  ڳ  *ک  گ   گ  گ   گ  

چ ......ڳ    

 55 ُْ - ُّ: إبراىيـ

85  
 55 ٓٔ: الحجرچ ......ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 

86  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  

 111 َُٔ: النحؿ
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چ .....ک  ک  ک  

87  
ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

چ   ....ۉ

 69 َُُ: النحؿ

88  
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ 

  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

  چ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژڈ  ژ

 33 ٥٩ - ٥٨: النحل

89  
 97 ِّ: اإلسراءچ   ں.... ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ

90  
 ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ....چ

چ 

 99 ِّ: اإلسراء

91  
    *ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ ....چ

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          

چ ٴۇ   ۋ    

 97 ِْ - ِّ: اإلسراء

92  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ 

چ .. ی  ىئ  ىئ    ىئ  ی    ی*ېئ

 71 ِٕ - ِٔ: اإلسراء

93  
  ڌ  ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڍڇچ  چ   چ  چ  ڇچ 

چ .....

 71 ُّ: اإلسراء

94  
 70-65 ِّ: اإلسراءچ .....  ک     ک      ک  ڑژ  ژ  ڑچ 

95  
ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ 

چ ......   ىې  ى

 72 ّٕ: اإلسراء

96  
يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  چ

 چجس  

 16 َُُ: الكيؼ
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انحذٚث انشرٚف : ثاَٛاًال 

رقى انصفحة انحذٚث انشرٚف انرقى 

 97 (...ات َّنُقوا الظُّدْلَم، فَِإاَّن الظُّدْلَم ظُُلَم ٌت يَ ْوَ  اْلِقَي َمةِ ) 1
 41 (..................اْ َتِلُ وا السَّنْ َع الُموِبَق تِ ) 2
 101 (.....َأدِّ اْاََم وََة ِإَلى َمِن ائْ َتَمَلَ ، َأَو َتُ ْن َمنْ ) 3
 95 (........ِإَذا بَ َتِت الَمْرَأُة ُمَه ِ َرةًال ِفَراَش َزْأِ َه ) 4
 52 (........ِإَذا بَ َتِت اْلَمْرَأُة، َه ِ َرةًال ِفَراَش َزْأِ َه ) 5
َل ُه، َأَعاَل ) 6  105-27 (............ِإَذا َخَطَب اْحَمرَّنْت َعي ْ
 95 (...........ِإَذا َدَع  الرَّنُ ُل اْمَرأََت ُ ِإَلى ِفَراِشِ ،) 7
 43 (... ...............اْستَ ْوُ وا بِ للَِّس ِء َخي ْرًالا) 8
 89 (.............اطَّنَلْعُت ِفي اللَّن ِر فَ َرأَْيُت َأْ ثَ رَ ) 9
 96 (.....................الرَّنِحُم ُمَعلَّنَقةٌ بِ ْلَعْرشِ ) 10
َه ) 11  41 (...........اْلَ ْمَه ، فَِإاَّن اْلَجلَّنَة َتْحَت رِْ َلي ْ
 70 (....اْلصَّنَلَواِت اْلَ ْمِس َأاْلُجُمُعِة ِإَلى اْلُجُمَعةِ ) 12
 53 (................اْلِعَ  َدُة ِفي اْلَهْرِج َ ِهْجَرةٍل ) 13
 98 (...............أََلْم ُأْخ َ ْر أَوَّنَ  َتُصوُ  الل َّنَه رَ ) 36
 53 (.............الُمَتَش ُِّع ِبَم  َلْم يُ ْعَط َ الَِبسِ ) 14
 37-17 (..............الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُمواَ ) 39
 120 (...............اْلُمَه ِ َر َمْن َهَجَر َم  وَ َهى) 14
 37 (............ الت َّنْوبََة َعْن ُ لِّ بجَ تحَ اِإاَّن اللَّنَ  ) 15
 48 (...............ِإاَّن الُمْؤِمَن يَ َرى ُذوُوبَ ُ َ  َوَّن ُ ) 16
ا، َأُهَو َخ ِلُق َ ) 17  88-86 (...........َأْا َتْجَعَل لِلَّنِ  ِودًّد
 49 (.........ِإاَّن ِدَم ءَُ ْم َأَأْمَواَلُكْم َحَراٌ  َعَلْيُكمْ ) 18
 83 (.................َأِإاَّن ِلَ ْأِ َ  َعَلْيَ  َحقًّد ) 19
 18 (..........القاعد فييا إنيا ستككف ًفتىفه ) 20
 87 (........  ....ِإوِّي َاَْعِرُ  َغَضَ ِ  َأِرَ  اِ ) 21
 33 (.......ِإيَّن ُ ْم َأالظَّننَّن، فَِإاَّن الظَّننَّن َأْ َذبُ ) 22
 41 (.............ِإيَّن ُ ْم َأُمْحَدثَ ِت اْاُُموِر،) 23
وُوبِ ) 24  42 (.............ِإيَّن ُ ْم َأُمَحقَّنَراِت الذُّد



فيارس العامةاؿ     141 فيرس االيات  
 

 

 101 (...ِإَذا َحدَّنَث َ َذبَ : آيَةُ الُمَل ِفِق َثاَلثٌ ) 25
 75 (..........تَ َ أَّنُ وا اْلَوُدأَد اْلَوُلوَد فَِإوِّي) 26
ثْ لَ ْيِن،) 27  41 (......تُ ْفَتُح أَبْ َواُب اْلَجلَّنِة يَ ْوَ  اْْلِ
 93 (............. :َثاَلثَةٌ َو َيْدُخُلوَا اْلَجلَّنةَ ) 28
 94 (....َثالَثَةٌ وَ يَ ْلظُُر اللَّن ُ ِإلَْيِهْم يَ ْوَ  الِقَي َمةِ ) 29
 82 (.......َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اللَّنِ  ِأَع َءْينِ ) 30
 93 (...............ِرَ ى الرَّنبِّ ِفي ِرَ ى) 31
 100 (........ِسَ  ُب الُمْسِلِم ُفُسوٌق، َأِقَت لُ ُ ) 32
 88 (............َسُيِصيُب أُمَّنِتي َداُء اْاَُممِ ) 33
 83 (...............َفَمْن رَِغَب َعْن ُسلَّنِتي) 34
 88 (......ُ لُّد اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرا ٌ ) 35
 43 (......ُ لُّد أُمَّنِتي ُمَع فًالى ِإوَّن الُمَج ِهُرأاَ ) 36
 82 (.............ُ لُّد أُمَّنِتي َيْدُخُلوَا الَجلَّنةَ ) 37
 75 (.........ُ ْلُت َأْس َلُ ُ َعِن الشَّنرِّ َمَ  َفَة ) 38
 40 (.............وَ تَ َ  َغُضوا، َأوَ َتَح َسُدأا) 39
وْ َي ) 40  107 (........َو تُ ْؤِذ  اْمَرَأٌة َزْأَ َه  ِفي الدُّد
 53 (.................َو طَ َعَة ِلَمْ ُلوقٍل ِفي) 41
 68 (.............وَ ِهْجَرَة بَ ْعَد الَفْتِح، َأَلِكنْ ) 42
َقى َعَلى ظَْهِر اْاَْرِض بَ ْيُت َمَدرٍل ) 43  12 (.....َو يَ   ْ
 10 (...وَ َيِحلُّد ِوْمَرَأةٍل تُ ْؤِمُن بِ للَّنِ  َأاليَ ْوِ  اآلِخرِ ) 44
 14 (.......وَ َيِحلُّد ِلَرُ لٍل َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوقَ ) 45
 89 (.... َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوقَ لمؤمنوَ َيِحلُّد لِ ) 46
 92 (.... َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوقَ لمسلموَ َيِحلُّد ل) 47
 72 (................ وَ َيْدُخُل الَجلَّنَة قَ ِطعٌ ) 48
 83 (.............َو َيْدُخُل اْلَجلَّنَة قَ ِطُع رَِحمٍل ) 49
 84 (...........وَ يُ ْؤِمُن َأَحدُُ ْم، َحتَّنى ُيِحبَّن ) 50
 94 (.......َو أُْلِفَينَّن َأَحَدُ ْم ُمتَّنِكئًال  َعَلى َأرِيَكِت ِ  ) 51
 84 (....َأَو ِإوِّي ُأأتِيُت اْلِكَت َب، َأِمثْ َل ُ َمَع ُ َأَو ) 52
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 104-97-43 (.......َثالَثًال ،« َأوَ أُوَ  ُِّئُكْم بَِ ْ َ ِر الَكَ  ئِِر  ) 53
 94 (................َلَعَن اهللُ َمْن َلَعَن َأاِلَدْي ِ ) 54
 89 (...........حتى إذَخَلَق اللَّن ُ الَ ْلَق، لم  ) 55
، لََتَملَّنى) 56  102 (...َلْو َ  َا ِوْبِن آَدَ  َأادٍل ِمْن َوْ لٍل
 89 (...........َم  ِمْن َذْوبٍل َأْ َدُر َأْا يُ َعجِّلَ ) 57
 35 (....َمَثُل الَجِليِس الصَّن ِلِح َأالَجِليِس السَّنْوءِ ) 58
 87 ( .............مثل المؤملين في تؤادهم ) 59
 36 (.... ...من ابتدع في اْلسال  بدعة يراه  ) 60
 105-27-14 (......َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِوَ  َهَذا َم  لَْيَس ِفي ِ ) 61
 23 ( .........من دل على خيراًال فل  مثل أ ر ) 62
 88 (............َمْن َسرَّنُه َأْا يُ ْ َسَط َل ُ ِفي رِْزِق ِ ) 63
 98 (.........َمْن َلْم َيدَْع قَ ْوَل ال ُّدأِر، َأالَعَمَل ِب ِ ) 64
 62 (.......َمْن َأَ ْدتُُموُه يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِ  ُلوطٍل ) 65
 92 (.......................وَ َعْم ِ ِلي أُمَّن ِ ) 66
 48 (.....َشْهرًالا َأْأ ِتْسعًال  َأِعْشرِينَ هجر وس ءه ) 67
 42 ( .......أالذ  وفسي بيده م  من ر الًال  ) 68
ُر َأْرِض اللَّن ِ ) 69  65 (.............َأاللَّنِ  ِإوَّنِ  َلَ ي ْ
 102 (.........يَ  أَبَ  َذرٍّم َأَعي َّنْرَت ُ بِ ُمِِّ   ِإوَّنَ  اْمُرؤٌ ) 70
 19 ( ...ي  ع ئشة إا من شر الل س أأ أدع  ) 71
 49 (.......يَ  َع ِئَشةُ ِإيَّن ِا َأُمَحقَّنَراِت اْاَْعَم لِ ) 72
 96 (.............يَ  َعْ َد اللَّنِ  ْبَن ُعَمَر، طَلِّْق ) 73
َي ِا َيُشدُّد بَ ْعُض ُ ) 74 د  (......الُمْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َ  ْل ُ ل ْ
 6 (.....َأْا ُتْطِعَمَه  ِإَذا طَِعْمَت، َأَتْكُسَوَه  ِإَذا) 75
ق  ( .....إي  م أفس د ذات ال ين، فإا فس د) 76
 4 (.....َسَتُكوُا ِهْجَرٌة بَ ْعَد ِهْجَرةٍل، َفِ َي ُر َأْهلِ ) 77
 5 (........وَ َيِحلُّد ِلَرُ لٍل َأْا يَ ْهُجَر َأَخ ُه فَ ْوقَ ) 78
د  (........مثل المؤملين في توادهم أترحمهم) 79
 98 (................أَوْ ُتُم الَّنِذيَن قُ ْلُتْم َ َذا أََ َذا) 80
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 98 (..........َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِوَ  َهَذا َم  لَْيسَ ) 81
 99 (.... ..يَ  َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَس وِِ ، َأَلْم َيْدُخلِ ) 82
 107 (.... و يدخل الجلة أحد في قل   مث ل ذرة ) 83
 107 (............اْلِكْ رِيَ ُء رَِداِئي، َأاْلَعظََمةُ ِإزَاِر ) 84
 114 (.........ِإوَّنَم  اَاْعَم ُل بِ لل ِّيَّن ِت، َأِإوَّنَم  ِلُكلِّ ) 85
 114 (..........وَ ِهْجَرَة بَ ْعَد الَفْتِح، َأَلِكْن ِ َه دٌ ) 86
 117 ( ......إوكم ستجدأا أ ل داًال،  لداًال ب لش   ) 87
 120 (..................ِإاَّن اهللَ يَ ْرَ ى َلُكْم َثاَلثًال ) 88
 121 (.................ِبطَ وَةٌ : َ  َوْت َل ُ ِبطَ وَ َت اِ ) 89
 121 (..................َمْن قُِتَل َتْحَت رَايَةٍل ِعمِّيَّنةٍل ) 90
 123 (..................َمْن َهَجَر َأَخ ُه َسَلةًال فَ ُهوَ ) 91
 123 (........ .أفضل الل س  ل م مو  القلب ) 92
ثْ لَ ْينِ ) 93  124-47 (.............تُ ْفَتُح أَبْ َواُب اْلَجلَّنِة يَ ْوَ  اْْلِ
 124 (............َحقُّد اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ ) 94
 125 (.............وَ َيِحلُّد ِلُمْسِلمٍل َأْا يَ ْهُجَر َأَخ هُ ) 95
ْساَلِ  ُسلَّنةًال َحَسَلةًال ) 96  28 ( .............َمْن َسنَّن ِفي اْْلِ
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فهرس المراجع : رابعاً 
 :القرآن والتفاسير: أووً 
1. الطبعة األكلى )بابف العربي(أبي بكر محمد بف عبد اهلل المعركؼ : أحكاـ القرآف ،
 .دار إحياء الكتب العممية، دار الفكر (ـ1958-ىػ1378)
2. نكي : أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف محمد األميف بف محمد المختار الجى

 .، مطبعة المدني(ـ1967-ىػ1386)الشنقيطي، الطبعة 
3. (ىػ745)محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، المتكفى سنة : البحر المحيط 

 .، دار الكتب العممية بيركت، لبناف(ـ2001-ىػ1422)الطبعة األكلى 
4. محمد الطاىر بف عاشكر، دار سحنكف تكنس: التحرير كالتنكير. 
5. مطبعة (ـ1969-ىػ1389)محمد محمكد حجازم، الطبعة السادسة : التفسير الكاضح ،

 .االستقبلؿ الكبرل
6. أبي عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي، الطبعة : الجامع ألحكاـ القرآف
 .، دار الحديث، القاىرة(ـ2002-ىػ1423)
7. سيدم عبد الرحمف الثعالبي، الطبعة األكلى : الجكاىر الحساف في تفسير القرآف
 .دار الكتب العممية بيركت، لبناف (ـ1996-ىػ1416)
8. جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، : الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر

 .، دار الكتب العممية، بيركت(ـ1990-ىػ1411)الطبعة األكلى  (ىػ911)المتكفى سنة 
9. مطبعة (ـ2001-ىػ1422)نائمة ىاشـ صبرم، الطبعة األكلى : المبصر لنكر القرآف ،

 .الرسالة المقدسية
10. أبي محمد عبد الحؽ بف عطية األندلسي، : المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز

، الطبعة األكلى عمى نفقو صاحب السمك خميفة بف حمد الثاني، أمير دكلة (بإبف عطية)الشيير 
. قطر
11. إسماعيؿ بف عمر بف كثير، المتكفى : المصباح المنير في تيذيب تفسير ابف كثير
 .الطبعة األكلى (ىػ774)سنة 
12. مصطفي الحصف المنصكرم، الطبعة األكلى : المقتطؼ مف عيكف التفاسير
 .دار السبلـ (ـ1996-ىػ1417)

13. أبي الحسف عمى بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم، المتكفى : النكت كالعيكف
 .، دار الكتب العممية، مؤسسة الكتب الثقافية بيركت، لبناف(ىػ450-364)سنة 
14. أبي بكر جابر الجزائرم، الطبعة األكلى : أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير
 .(ـ1993-ىػ1414)
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15.  أبي السعكد : تفسير أبي السعكد المسمى إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ
، دار (ـ1994-ىػ1414)، الطبعة الرابعة (ىػ951)محمد بف محمد العمادم، المتكفى سنة 

 .إحياء التراث العربي بيركت، لبناف
16.  ناصر الديف أبي سعيد عبد : تفسير البيضاكم المسمى أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ

-ىػ1408)الطبعة األكلى  (ىػ791)اهلل ابف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم، المتكفى سنة 
 .دار الكتب العممية بيركت، لبناف (ـ1988

17.  عبلء الديف عمى بف محمد : تفسير الخازف المسمى لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ
تفسير البغكم المعركؼ ه ، كبيامش(ىػ725)بف إبراىيـ البغدادم الشيير بالخازف، المتكفى سنة 

، الطبعة (ىػ516)بمعالـ التنزيؿ أبي محمد الحسيف بف مسعكد الفراء البغكم، المتكفى سنة 
 . ، شركة كمطبعة مصطفي ألبابي الحمبي كأكالده، بمصر(ـ1955-ىػ1375)الثانية 
18.  محمد الرازم فخر الديف : تفسير الفخر الرازم المشتير بتفسير الكبير كمفاتيح الغيب

، الطبعة (ىػ604-544)ابف العبلمة ضياء الديف عمر المشتير بخطيب الرٌم، المتكفى سنة 
 .، دار الفكر(ـ1981-ىػ1401)األكلى 

19.  محمد جماؿ الديف القاسمي، المتكفى سنة : تفسير القاسمي المسمى محاسف التأكيؿ
. دار الحديث القاىرة (ـ2003-ىػ1424)، الطبعة (ـ1914-ىػ1332)

20.   أبك محمد عز الديف بف عبد السبلـ بف : (اختصار لتفسير الماكردم  )تفسير القرآف
 (ىػ660)، المتكفى سنة "الممقب بسمطاف العمماء" أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي 

 .(ـ1996-ىػ1416)الطبعة األكلى 
21.  أبي البركات عبد اهلل : تفسير القرآف الجميؿ المسمى بمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ

 .بف أحمد بف محمكد النسفي، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف
22.  أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي، المتكفى سنة : تفسير القرآف العظيـ
 .، دار الفجر لمتراث، القاىرة(ـ2002-ىػ1423)، الطبعة األكلى (ىػ701-774)

23.  دار  (ـ1988)محمد سيد الطنطاكم، الطبعة األكلى : تفسير الكسيط لمقرآف الكريـ
 .النيضة مصر، القاىرة

24.  كسيكم، المتكفى سنة : تنكير األذىاف مف تفسير ركح البياف إسماعيؿ حٌقي البيري
 .، دار القمـ(ـ1988-ىػ1408)، الطبعة األكلى (ىػ1137)

25.  عبد الرحمف بف ناصر السعدم، : تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف
، جمعية إحياء التراث (ـ1997-ىػ1418)، الطبعة األكلى (ىػ1376-1307)المتكفى سنة 

 .اإلسبلمي
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26.  أبي جعفر محمد بف جرير الطبرم، المتكفى سنة : جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف
 .دار الفكر بيركت، لبناف (ـ1988-ىػ1408)، الطبعة (ىػ310)

27.  أبي الفضؿ شياب الديف : ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني
 .دار الفكر بيركت، لبناف (ىػ127)محمكد األلكسي البغدادم، المتكفى سنة 

28.  أبي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمى بف محمد : زاد الميسر في عمـ التفسير
 (ـ1987-ىػ1407)الطبعة األكلى  (ىػ597-508)الجكزم القيرشي البغدادم، المتكفى سنة 

سبلمي  .المكتب اإلو
29.  محمد عمى الصابكني، دار الفكر بيركت، لبناف: صفكة التفاسير. 
30.  أبي الطيب صٌديؽ بف حسف بف عمى الحسيف : فتح البياف في مقاصد القرآف

، إدارة إحياء (ـ1989-ىػ1410)، الطبعة (ىػ1307-1248)الًقنكجي البخارم، المتكفى سنة 
 . التراث اإلسبلمي، بدكلة قطر

31.  محمد بف عمى بف : فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير
 .دار الخير بيركت (ـ1992-ىػ1413)محمد الشككاني، الطبعة األكلى 

32.  الطبعة الشرعية (ـ1972)سيد قطب، الطبعة الشرعية األكلى : في ظبلؿ القرآف ،
. دار الشركؽ (ـ1996-ىػ1417)الخامسة كالعشركف 

33.  عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم، المتكفى سنة : لطائؼ اإلشارات
 .الطبعة الثالثة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر (ىػ465)

34.  برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر : نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر
، دار الكتب العممية، (ـ1995-ىػ1415)الطبعة األكلى  (ىػ885)البقاعي، المتكفى سنة 

 .بيركت، لبناف
 
: كتب األحاديث:  ااياً 
35.  أحمد بف عمى بف حجر العسقبلني، الطبعة : إتحاؼ القارئ باختصار فتح البارم

 .، دار ابف الجكزم، الدماـ(ىػ1414)األكلى 
36.  محمد ناصر الديف األلباني، المتكفى : إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ

 .المكتب اإلسبلمي، بيركت (ـ1985-ىػ1405)الطبعة الثانية  (ىػ1420)سنة 
37.  عبلء الديف عمى بف بمباف الفارسي، المتكفى : اإلحساف بترتيب صحيح بف حباف

 .دار الكتب العممية بيركت، لبناف (ـ1819-ىػ1407)الطبعة األكلى  (ىػ739)سنة 
38.  أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم، : األدب المفرد الجامع لآلداب النبكية

 .دار الصديؽ (ـ1999-ىػ1419)الطبعة األكلى  (ىػ256)المتكفى سنة 
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39.  أبي العبل محمد عبد الرحمف ابف عبد الرحيـ : تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم
 .، دار الفكر(ىػ1399)، الطبعة الثالثة(ىػ1353-1283)المباركفكرم، المتكفى سنة 

40.  زيف الديف أبي الفرج : جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثان مف جكامع الكمـ
، المتكفى سنة "بابف رجب الحنبمي" عبد الرحمف بف شياب الديف البغدادم الدمشقي الشيير 

 .مكتبة الصفا (ـ2002-ىػ1422)الطبعة  (ىػ795)
41.  المتكفى (بإبف ماجو)أبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني الشيير : سنف ابف ماجو ،

، كعمييا أحكاـ المحدث الشيخ محمد ناصر الديف األلباني، الطبعة (ىػ273-209)سنة 
 .األكلى، مكتبة المعارؼ، الرياض

42.  تصنيؼ أبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني، المتكفى سنة : سنف أبي داكد
 .الطبعة األكلى، مكتبة المعارؼ، الرياض (ىػ202-275)
43.  كىك الجامع المختصر مف السنف عف رسكؿ اهلل : سنف الترمذم- - كمعرفة

محمد بف عيسى بف سىكرىةى : الصحيح كالمعمكؿ كما عميو العمؿ المعركؼ بجامع الترمذم
 .، الطبعة األكلى، مكتبة المعارؼ، الرياض(ىػ279)الترمذم، المتكفى سنة 

44. المتكفى (بالنسائي)أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمى الشيير : سنف النسائي ،
 .، الطبعة األكلى، مكتبة المعارؼ، الرياض(ىػ303-215)سنة 

45. الطبعة األكلى  (ىػ516-436)الحسيف بف سعكد البغكم، المتكفى سنة : شرح السنة
 .بيركت، المكتب اإلسبلمي (ـ1983-ىػ1403)دمشؽ، الطبعة الثانية  (1340-1400)
46. أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي، المتكفى سنة : صحيح البخارم

مكتبة دار السبلـ، الرياض، دار  (ـ1999-1419)الطبعة الثانية  (ـ194-ىػ256)
 .الفيحاء، دمشؽ

47. ىػ1421)محمد ناصر الديف األلباني، الطبعة األكلى : صحيح الترغيب كالترىيب-
 .مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع (ـ2000

48.  محمد ناصر الديف األلباني، الطبعة : (الفتح الكبير)صحيح الجامع الصغير كزيادتو
 (.المكتب اإلسبلمي)جمعية إحياء التراث اإلسبلمي  (ـ2000-ىػ1421)الثالثة 

49. أبي الحسف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم، المتكفى : صحيح مسمـ
 .دار ابف رجب (ـ2002-ىػ1422)الطبعة األكلى  (ـ204-ىػ261)سنة 

50. دار إحياء التراث  (ـ1972-ىػ1392)بشرح النككم، الطبعة الثانية : صحيح مسمـ
 .العربي، بيركت، لبناف

51.بدر الديف أبي محمد محمكد بف أحمد العيني : عمدة القارم شرح صحيح البخارم
 .دار الفكر، (ـ2002- ىػ 1422)الطبعة األكلى ، (بالعيني)الشيير
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52. أحمد بف عمى بف حجر العسقبلني، المتكفى سنة : فتح البارم شرح صحيح البخارم
 .دار الحديث، القاىرة (ـ2004-ىػ1424)الطبعة  (ىػ773-852)
53. الطبعة األكلى  (ىػ241-164)أحمد بف حنبؿ، المتكفى سنة : مسند اإلماـ

 .مؤسسة الرسالة (ـ1997-ىػ1417)
54. ىػ1405)محمد بف عبد اهلل الخطيب البتريزم، الطبعة الثالثة : مشكاة المصابيح-

 .المكتب اإلسبلمي، بيركت (ـ1985
55.  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج لمشيخ شمس الديف محمد بف الخطيب

أبي زكريا : الشربيني عمى متف منياج الطالبيف كمعو المنيج السكم في ترجمة اإلماـ النككم
، دار الفكر، (ـ1998– ىػ 1419)الطبعة األكلى ، (بالنككم)يحيى بف شرؼ النككم الشيير

 .بيركت
56. ركاية محمد بف الحسف الشيباني مع التعميؽ الممجد عمى مكطأ : مكطأ األماـ مالؾ

 بدر. ، دار القمـ، دمشؽ(ىػ1413)محمد، شرح العبلمة عبد الحي المكنكم، الطبعة األكلى 
 

: كتب عامة: ال اً 
 

 

57. فكاز بف ىميؿ بف رباح السحيمي، رسالة : أساس منيج السمؼ في الدعكة إلى اهلل
 .، دار بف عفاف(ـ2003-ىػ1423)جامعية، الطبعة األكلى 

58. دار (ـ2002-ىػ1421)عمى محفكظ، الطبعة األكلى : اإلبداع في مضار االبتداع ،
 .البياف العربي

59. أبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم : األحكاـ السمطانية في الكاليات الدينية
 . بيركت، دار الكتب العممية، (ق450)البغدادم الماكردم المتكفى سنة 

60. أبي الحسف عمى بف محمد بف حبيب البصرم : األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية
، دار الكتب (ـ1985-ىػ1405)، الطبعة األكلى (ىػ450)البغدادم الماكردم، المتكفى سنة 

 .، دار الكتاب العربي، بيركت(ـ1994-ىػ1415)العممية بيركت، لبناف، الطبعة الثانية 
61. دار (ـ2001-ىػ1422)محمد حسيف يعقكب، الطبعة الثانية : األخكة أييا اإلخكة ،

 .التقكل
62. (ىػ763)أبي عبد اهلل محمد بف مفمح المقدسي، المتكفى سنة : اآلداب الشرعية ،

 .، مؤسسة الرسالة(ـ2000-ىػ1421)الطبعة الثالثة 
63. صالح بف فكزاف بف : اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد

 .، دار ابف الجكزم(ىػ1431)عبد اهلل الفكزاف، الطبعة األكلى 
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64. ىػ1413)جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي، الطبعة األكلى : األشباه كالنظائر-
 .، دار الكتب العممية، بيركت(ـ1983

65. أبي أسحاؽ إبراىيـ بف مكسي بف محمد المخمي الشاطبي الغرناطي، : االعتصاـ
 .، مطبعة الحمبي القاىرة(ـ1994-ىػ1414)الطبعة األكلى 

66. ىػ1422)جبلؿ الديف السيكطي، الطبعة الثالثة : األمر باإلتباع كالنيي عف االبتداع-
 .، دار ابف القيـ، دار ابف عفاف(ـ2001

67.عبد العزيز بف أحمد : األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كآثرىما في حفظ األمة
 .، دار الكطف، الرياض(ىػ1414)، الطبعة الثانية (ىػ1413)المسعكد، الطبعة األكلى 

68. بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي، المتكفى سنة : البرىاف في عمكـ القرآف
 .، دار الكتب العممية بيركت، لبناف(ـ2001-ىػ1422)، الطبعة (ىػ794)
69.  ابف قيـ الجكزية، الطبعة : (الداء كالدكاء)الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي

 .، دار الفجر لمتراث، القاىرة(ـ1999-ىػ1420)األكلى 
70. بإبف )محمد أميف، الشيير : الرد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار

 .، دار الكتب العممية، بيركت(ـ1994-ىػ1415)، الطبعة األكلى (عابديف
71.  الرسكؿ األسكة- :- ،محمد احمد حسيف، مف إصدارات دار اإلفتاء الفمسطينية

 .(ـ2011-ىػ1432)القدس، الطبعة 
72. تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف : السياسة الشرعية في أصبلح الراعي كالرعية

. ، دار اإليماف(ـ2003)، تاريخ النشر (ىػ728)تيمية، المتكفى سنة 
73. محمد بف عمى الشككاني، المتكفى سنة : السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار

، دار الكتب العممية بيركت، (ـ1985-ىػ1405)، الطبعة األكلى (ـ1173-ىػ1250)
 .لبناف

74. حسيف بف محمد عمى جابر، الطبعة الثانية : الطريؽ إلى جماعة المسمميف
 .، دار الكفاء، المنصكرة(ـ1987-ىػ1408)
75. مؤسسة (ـ1975-ىػ1395)يكسؼ القرضاكم، الطبعة الرابعة : العبادة في اإلسبلـ ،

 .الرسالة بيركت
76. مطيع اهلل دخيؿ اهلل المييبي، : العقكبات التفكيضية كأىدافيا في ضكء الكتاب كالسنة

 .، دار تيامة، جدة(ىػ1404)الطبعة األكلى 
77. ابف قيـ الجكزية، دار إحياء الكتب العربية: الفكائد. 
78. العبلمة ابف قيـ الجكزية، : القكاعد الفقيية المستخرجة مف كتاب إعبلـ المكقعيف

 .، دار ابف القيـ، دار ابف عفاف، جميكرية مصر العربية(ىػ1421)الطبعة األكلى 
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79. محمد مصطفي الزحيمي، الطبعة : القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة
 .، دار الفكر، دمشؽ(ـ2006-ىػ1427)األكلى 

80. ىػ1423)الحافظ شمس الديف محمد بف عثماف الذىبي، الطبعة األكلى : الكبائر-
 .، دار ابف رجب(ـ2003

81. المختصر الحثيث في بياف أصكؿ منيج السمؼ أصحاب الحديث في تمقي الديف 
عيسى ماؿ اهلل فرج، سمسمة الدركس العممية لمدعكة السمفية : كفيمو كالعمؿ بو كالدعكة إليو

، غراس لمنشر كالتكزيع كالدعاية كاإلعبلف، الككيت، (ـ2009-ىػ1430)، الطبعة الثانية (3)
 .شارع الصحافة مقابؿ مطابع الرأم العاـ التجارية

82. (ـ2003-ىػ1421)عائض القرني، الطبعة الثانية : المسؾ كالعنبر في خطب المنبر ،
 .مكتبة العبيكاف، الرياض

83. (بإبف قدامو)مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامو، الشيير : المغني ،
، الطبعة الثانية (ـ1986-ىػ1406)، الطبعة األكلى (ىػ620-541)المتكفى سنة 

 .، ىجر ،القاىرة(ـ1992-ىػ1412)
84. ىػ1412)يكسؼ حامد العالـ، الطبعة األكلى : المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية-

 .، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي(ـ1991
85. ىػ1404)كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، الطبعة الثانية : المكسكعة الفقيية-

 .، مطبعة ذات السبلسؿ، الككيت(ـ1983
86. ىػ1406)كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية، الطبعة الثانية : المكسكعة الفقيية-

 .، مطبعة ذات السبلسؿ، الككيت(ـ1986
87. عبد اهلل بف محمد بف الصديؽ، الناشر، : النفحة الذكية في أف اليجر بدعة شركية

 .عمى رحمي، مصر
88. اليجر في الكتاب كالسنة أك إضاءة الشمكع في بياف اليجر الممنكع كالمشركع :

، دار ابف القيـ، دار ابف (ـ2001-ىػ1422)مشيكر حسف محمكد سمماف، الطبعة الثانية 
 .عفاف

89. دار ألخاني، (ىػ1416)محمكد محمد بابمي، الطبعة األكلى : اليجرة في اإلسبلـ ،
 .الرياض

90. أبي عبد اهلل الحسيف بف محمد الدمغاني، : الكجكه كالنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز
 .، دار الكتب العممية بيركت، لبناف(ـ2003)تاريخ النشر 

91. سميح : أىمية المقاصد في الشريعة اإلسبلمية كآثارىا في فيـ النص كاستنباط الحكـ
 . عبد الكىاب الجندم، دار القمة، دار اإليماف
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92. كحيد عبد السبلـ بالي، : بداية المتفقو كتاب يجمع األحكاـ الفقيية في قكاعد كمية
 .، دار ابف رجب(ـ2002-ىػ1422)الطبعة الرابعة 

93. عبلء الديف أبك بكر مسعكد بف أحمد الكاساني، : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
 .، دار الفكر، بيركت(ـ1996-ىػ1417)، الطبعة األكلى (ىػ587)المتكفى سنة 

94. (ـ2010-ىػ1431)حسف جمعة حماد، الطبعة األكلى : بر الكلديف كصمة األرحاـ ،
 .دار الفتح لمدراسات

95. محمد : تحقيؽ مكاقؼ الصحابة في الفتنة مف ركايات اإلماـ الطبرم كالمحدثيف
 .، دار طيبة، ككتبة الككثر(ـ1999-ىػ1420)محزكف، الطبعة الثالثة 

96. سيد سعيد عبد الغني، الطبعة : حقيقة الكالء كالبراء في معتقد أىؿ السنة كالجماعة
 .، مكة(ىػ1422)الثانية 

97. نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف : حمية األكلياء كطبقات األصفياء
، (ـ1974-ىػ1394)، الطبعة األكلى (ىػ430)مكسى بف ميراف األصفياني، المتكفى سنة 

 .دار الفكر
98. سعيد عبد العظيـ، دار اإليماف، دار القمة: خمؽ المسمـ. 
99. إعداد قسـ أصكؿ التربية، الطبعة : دراسات في التربية كقضايا المجتمع الفمسطيني

 .، جامعة األقصى(ـ2009)األكلى 
100.  حماد كآخركف، عبد القادر حماد، أشرؼ شقفو، : دراسات في الجغرافيا البشرية

 .، مكتبة اليازجي، غزة(ـ2008-ىػ1429)كفاية جبر، الطبعة األكلى 
101.  شمس الديف محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية، : ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف

 .، دار الحديث، القاىرة(ـ2001-ىػ1422)، الطبعة (ىػ751)المتكفى سنة 
102.  القاضي عمى بف عمى بف محمد بف أبي العز الدمشقي، : شرح العقيدة الطحاكية

 .، مؤسسة الرسالة(ـ1993-ىػ1413)، الطبعة الثانية (ىػ792)المتكفى سنة 
103.  أبي زكريا يحيى بف شرؼ النككم، : شرح رياض الصالحيف مف كبلـ سيد المرسميف

 .، مكتبة الصفا(ـ2002-ىػ1423)، الطبعة األكلى (ىػ676-631)المتكفى سنة 
104. محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم مع شرح :  عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد

، دار الكتب (ـ1990-ىػ1410)الحافظ شمس الديف ابف قيـ الجكزية، الطبعة األكلى 
. العممية، بيركت، لبناف

105.  أبي يحيى زكريا األنصارم الشافعي : فتح العبلـ بشرح اإلعبلـ بأحاديث األحكاـ
، دار الكتب (ـ1990-ىػ1411)، الطبعة األكلى (ىػ925-825)الخزرجى، المتكفى سنة 

 .العممية
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106. زيف الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف شياب :  كتاب الذيؿ عمى طبقات الحنابمة
، دار المعرفة، (ق795-736)المتكفى سنة ، الديف أحمد البغدادم ثـ الدمشقي الحنبمي

. لبناف، بيركت
107.  المتكفى (باآلجرم)أبي بكر محمد بف الحسيف اآلجرٌم، الشيير : كتاب الشريعة ،

 .، مدار الكطف(ـ2011-ىػ1432)، الطبعة الثالثة (ىػ360)سنة 
108.  حاشية العبلمة محمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني، المتكفى سنة : كتاب العدة
العبلمة ابف دقيؽ العيد، المتكفى سنة : ، عمى إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ(ىػ1182)
 .، دار الكتب العممية بيركت، لبناف(ـ1999-ىػ1419)، الطبعة األكلى (ىػ702)
109.  منصكر بف يكنس بف إدريس البىيكتي، : كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع ًلمحٌجاكم

، دار إحياء التراث العربي، (ـ2000-ىػ1420)، الطبعة األكلى (ىػ1051)المتكفى سنة 
 .مؤسسة التاريخ العربي بيركت، لبناف

110.  مجمة دكرية تصدر عف دار اإلفتاء مديرية العبلقات العامة : مجمة اإلسراء
كاإلعبلـ، دار الفتكل كالبحكث اإلسبلمية في القدس كالديار الفمسطينية، العدد األربعكف، 

 .(ـ2002)الطباعة 
111.  (ىػ728)تقي الديف أحمد ابف تيمية الحكراني، المتكفى سنة : مجمكعة الفتاكل 

 .، دار الحديث، القاىرة(ـ2001-ىػ1421)الطبعة الثانية 
112.  أحمد بف عبد الرحمف ابف قدامو المقدسي، الطبعة : مختصر منياج القاصديف

 .، دار الحديث القاىرة(ـ2001-ىػ1422)الثانية 
113.  حافظ بف أحمد : معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ في التكحيد

 .الحكمي، دار ابف خمدكف
114.  شرح الشيخ شمس الديف محمد : مغني المحتاج إلى معرفة معاني األلفاظ المنياج

، دار إحياء التراث العربي بيركت، (ىػ977)بف أحمد الخطيب الشربيني، المتكفى سنة 
 .لبناف

115. أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر :  مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة
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Abstract 
This study which entitled " abandonment in the Quran"  ,it concluded to 
deals with this matter objectively, it  has been divided into an 
introduction and three chapters as follows 
 
-Introduction :  -  it included on the preface, the nature of the subject, 
the importance of the subject, the reasons for his choice, the previous 
efforts and the  research methodology. 
 
Chapter I: The fact of abandonment and its types, and it consists of a 
tow theme. 
- the first theme: it focus on the linguistic and idiomatic definition of 
abandonment .  
 
- the second theme :-  it shows the types of abandonment, its 

conditions, and its class in the three demands. 
 
 
Chapter ll: " the allowed abandonment, and it includes five themes: 

 
 - first theme : abandonment of the people of innovation and passion, it 

limited the linguistic and idiomatic  definition  for the innovation and 
passion ,then it mentioned a mechanism to abandonment of the  people 
of innovation and passion. 
 
- the second theme :  it shows the  linguistic and idiomatic definition of 
abandonment of sins , then the researcher limited an abandonment 
mechanism of sin and their owners. 
 
- the third theme : abandonment of the wife, it explained the 
idiosyncratic adaptation to abandonment of the wife, and what the 
abandonment of the wife if she turned away from her husband. 
 
- the fourth theme: the abandonment of homeland, he gives us a 

definition of homeland, then he mentioned the reasons which allows the 
homeland migration. 
 
- fifth theme : Talk about the principle of order in the allowed 

abandonment, the necessity of maintain at the five basics and away 
from temptation, then he mentioned the allowed abandonment controls. 
 
 
Chapter III deals at with the prohibited abandonment, and this 
chapter consists of four themes. 
 
1 - first theme: abandonment of the Holy Quran and Sunnah, he 
mentioned what it means. 
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2 - Second theme: it shows some examples of the Muslims 
abandonment, it consists of five demands, the cutting of relationship 
between the relatives,  the disobeying parents, the abandoned wife to  
her husband's bed, and then he mentioned  the reasons for Muslims 
migration.  
 
3 - the third theme: abandoned of homelands, and the reasons for it, 
then he shows the reasons which  prevent the abandonment of the 
homeland. 
 
4 - the fourth theme: it includes at the intimidation of prohibited 
abandonment, he mentioned a treatment or solution, to the 
abandonment  in three demands, which consisted of independence on 
the unity, then the effects of prohibited abandonment, and it concluded   
the controls of prohibited abandonment. 
 
in the end of the study stated the included the conclusion, it included the 
most important results and recommendations, a list of major references, 
and the study consists of………. page. 

 

 

 


