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 مقـــــدمــة
ن،  الحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم؛ على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد األمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهري

واجتنابها واجتناب أهلها وهجرهم. فهجر أهل البدع دع هو الحذر والتحذير منها،  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعدإن طريق النجاة من الب  
 ومنابذتهم من أعظم أصول الدين التي تحفظ على المسلم دينه وتقيه شر مهالك البدع والضالالت. ولهذا اهتم السلف بهذا األصل العظيم وهو 

أن أنقل ما جاء عنهم في ذلك   ائهم، وإذاللهم، ولو أردت  هجر أهل البدع أعظم اهتمام، وأْولوه بالغ العناية، فسيرتهم مليئة بهجر أهل البدع، وإخز 
فسيجد أنهم مّتبعون لكتاب ربهم    ، وطيلة خالفة الشيخين أبي بكر وعمرلبلغ مجلًدا، بل مجلدات. وإن الناظر إلى الّناس طيلة حياة النبي 

إلى نفوسهم سبياًل إاّل ما كان من حاالت فردّية ي قضى عليها في مهدها    ال تعرف البدع إليهم طريًقا وال التَّكلُّف والتعمُّق  وم قتفون لسّنة نبيهم  
. ثم ظهرت في ثم بدأت تظهر بوادر الفتن في آخر عهد سيدنا عثمان بن عفان  (1) وخلفائه، فما تلبث أن تخمد وتنطفئ  من قبل النبي  

م بتدعين وهم: الخوارج، ثم تال ذلك ظهور القدرّية وغيرهم. فواجه الصحابة والتابعون هذه الفرق  الأول فرق    خالفة سيدنا علي بن أبي طالب 
ا للطريقة  المبتدعة مواجهة حاسمة بالسيف واللسان، فحذروا الناس منهم وتبرؤوا من البدع وأهلها وهجروهم ونهروهم ونابذوهم. وما ذلك إال اّتباعً 

حها هللا ورسو  كون بكتاب ربهم وبسّنة نبّيهم  له الشرعّية التي وضَّ ئل عن   . فهذا ابن عمر بن الخطاب كما سبق بيانه، فهم م تمسّ  حين س 
: )) ال تجالس أهل األهواء فإن مجالستهم . وقال ابن عباس  (2) القدرية قال: )) فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني((

وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه فقلت: قد ت كلم في القدر. قال: أَو    اء رحمه هللا قال: أتيت ابن عباس. وعن عط(3) ممرضة للقلوب((
. واآلثار عن الصحابة في معاملتهم ألهل البدع كثيرة، وما هذا إال غيض من فيض. وقد جعلت هذا العمل في مبحثين. (4)قد فعلوها؟ فقلت: نعم

  بحث حوى مطلبين.مكل 
 تعريف اهلجر، وضوابطه، وأحكامه، وأنواعه. ملبحث األولا

 املطلب األول: تعريف اهلجر لغة واصطالًحا.
: الهجر لغة : مصدر هجر، وهو ضد الوصل، يقال: هجرته هجًرا: قطعته، وهجر فالن هجًرا: تباعد، وهجر الشيء أو الشخص: تركه أوًلا

ع  { ]سورة   وأعرض عنه، وهجر زوجته: اعتزل عنها ولم يطلقها. وه نَّ ف ي الَمَضاج  وَزه نَّ َفع ظ وه نَّ َوإْهج ر  وفي التنزيل العزيز: } َواْلالت ي َتَخاف وَن ن ش 
. كناية عن عدم قربهن، والهجر والهجران: مفارقة اإلنسان غيره؛ إما بالبدن؛ أو باللسان؛ أو بالقلب. وقوله تعالى: } إنَّ َقْوم َي  (5) [34النساء/

ياًل { ]المزمل/ 30وْا َهَذا الق ْرآَن َمْهج وًرا { ]الفرقان/إتََّخذ   ْره م َهْجًرا َجم  [ يحتمل 10[ فهذا هجر بالقلب، أو بالقلب واللسان. وقوله تعالى: } َواْهج 
ْرن ي َمل يًّا { [، وقوله تعالى: } َوالر ْجَز  46]مريم/ الثالثة، ومدعو إلى أن يتحرى أي الثالثة إن أمكنه مع تحري المجاملة، وكذا قوله تعالى: } َوأْهج 

ْر { ]المدثر/   . (6) [، فحث على المفارقة بالوجوه كلها5َفأْهج 
ا:   . والهجر بمعنى الترك واإلعراض  (7)ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك األولى للثانية  ؛الهجرة  من  مأخوذثانياا: الهجر اصطالحا

ْجرة  أخذت من الَهْجر، ألّنهم هجروا قوَمهم وتباعدوا عنهم(8)ساجد، بل يهجرونهاعن الشيء، أي: أنهم ال يقربون الم . والهجر: ترك (9). واله 
[: قالوا فيه  30. وروي في قول هللا عز وجل: } إن قومي اتخذوا هذا القرءان مهجورا { ]الفرقان:  (10)الكالم والمخالطة، يقال: هجره يهجره هجًرا

قه.  (11) غير الحق، ع    .والهجر: اْلف ْحش من أَهجر ف ي َمْنط  وروى: ال يسمعون اْلق ْرآن إ الَّ هجًرا َأي ترًكا وإعراًضا َيْعن ي َأّنهم وضع وا الهجر َموض 
بالفتح: الترك    ر،جَ . الهَ (13) . والهجر يراد به الترك له واإلعراض عنه. يقال: هجرت الشيء هجًرا إذا تركته وأغفلته(12) السماع فسماعهم َله  َتركه

 . (15). والهجر من الهجران، وهو ترك ما ال يلزمك تعاهده. وهجر في الصوم يهجر هجراًنا: اعتزل فيه عن النكاح كان أخصر (14)والقطيعة
 ضوابط الهجر:  ❖

المسائل العلمية والعملية التي تنازع فيها :  الضابط الثاني: التفريق بين المظهر للفجور أو الداعي إلى البدعة والمستتر والساكت.الضابط األول
: الهجر عقوبة شرعية ال مجال للهوى فيه، فليس لإلنسان أن يهجر من شاء، ويوالي من شاء، بغير هدى الضابط الثالث.أهل السنة ال هجر فيها

: الهجر عند المصلحة الراجحة ال  بط الخامسالضا: المقصود من الهجر اإلحسان والرحمة بالمهجور ال التشفي االنتقام.الضابط الرابعمن هللا.
 .(16) : الهجر ألجل حظ اإلنسان ال يجوز أكثر من ثالثالضابط السادس يلزم منه الحكم على المهجور بالبدعة أو الفسوق.

 األحكام المتعلقة بالهجر:  ❖
: هجر ما نهى الشرع عنه قال: » المسلم من    عن النبي    د هللا بن عمرو  . ورد األمر بهجر المنهي عنه شرًعا وتركه واجتنابه، فعن عبأوًلا

. وعن الشعبي، قال: سمعت عبد هللا بن عمرو، ورب هذه اْلَبن يَّة  يعني (17)سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه«
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. وعن أبا مالك كعب  (18) يقول: » المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«  الكعبة، يقول: سمعت رسول هللا  
قال في حجة الوداع في أوسط أيام األضحى: » أليس هذا يوم حرام؟« قالوا: بلى يا رسول هللا، قال:    بن عاصم األشعري يقول: إن رسول هللا  

كحرمة هذا اليوم، ثم أنبئكم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنبئكم من المؤمن من أمنه   » فإن حرمتكم بينكم إلى يوم القيامة
 .(19) المؤمنون على أنفسهم، وأنبئكم من المهاجر من هجر السيئات وهجر ما حرم هللا عليه«

ومكان حدوثها، فاإلمام أحمد رحمه هللا كان يفرق بين    : فإنه يختلف باختالف نوع البدعة، ثانياا: الهجر الشرعي ألهل البدع له ضوابط شرعية
أهل العلم  األماكن التي تكثر فيها البدع، كبدعة القدر بالبصرة، والتّجهم بخراسان، والتشّيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. فالقاعدة التي قعدها  

الشرعية، فإنَّما يهجر من ينتفع بالهجر، وأّما من ال ينتفع بالهجر  واألئمة من المحققين وقررها شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الهجر تبع للمصلحة  
 .(20)لم يهجر الجميع فإّنه ال يهجر؛ ألن الهجر تعزير إصالح، فإذا كان التعزير غير نافع فإّنه ال يشرع؛ ألّنه 

، وقد يكون بترك دعوته أو استجابة دعوته إلى  . مثل عمل القلب، وقد يكون بترك السالم، أو بترك رد السالمثالثاا: والهجر قد يكون بالعمل
َي منه أن يؤتي ثماره المطلوبة، وقد تكون مجالسة العلماء ألهل البدع، ودعوتهم إلى الخير وبيان   غير ذلك، وهذا الهجر يكون مطلوًبا إذا ر ج 

يقول ابن قيم رحمه هللا: " سمعت  (21)ي عن المنكرالحق لهم، ومناظرتهم إلبطال شبههم، أفضل من الهجر؛ ألن هذا من األمر بالمعروف، والنه
شيخ االسالم يقول: ذكر هللا الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل فالصبر الجميل الذي ال شكوى معه والهجر الجميل الذي ال أذى 

ٍة م َغاَضبٍة أو  . واالستعماالت القرآنية للَهجر كثيرة؛ (22) معه والصفح الجميل الذي ال عتاب معه" دَّ فالهجر ليس مجرد ترك سلبي وإّنما هو عن ح 
{ ]النساء:   ع  وه نَّ ف ي اْلَمَضاج  ر الهجر هنا بالنوم في غير فراشهن، وبتوليتهن الظهر في الفراش مع عدم 34نحوها. قال تعالى: }َواْهج ر  [، ف سّ 

يف أنَّه مع كل من ذلك ال بد من إظهار الغضب ليتبين أّنه تعبير عن عتاب أو الكالم، وبعدم الجماع، وعلى األخير يكون التعبير كناية. وأض
ْرن ي َمل يًّا{ ]مريم:  ْر{ ]المدثر:  46عقاب. }َواْهج  [ اللفظ هنا للتعبير عن وجوب قوة المباعدة وإصحابها 5[، هذا هجر إبعاٍد سخًطا. }َوالرُّْجَز َفاْهج 

يهجر بعض المؤمنين، كما هجر الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ألن المقصود دعوة   السنة: كان .قال شيخ اإلسالم في منهاج (23) نفوًرا
. فبين رحمه هللا أن المقصود دعوة الخلق  (24)الخلق إلى طاعة هللا بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح، والرهبة حيث تكون أصلح 

، وقد  وسيرته فحسن. وكذلك لما سلم عليه عمار بن ياسر  لدعوة إلى هللا، ومن هدي رسول هللا إلى طاعة هللا، فإذا كان فيه مصلحة من ا
. والفقهاء ذكروا وجوب الهجر على من لم يقدر على إظهار دينه أو  (25)خلقه أهله بزعفران فلم يرد عليه السالم وقال: اذهب فاغسل عنك هذا

  فقيل: أين أنت أيام الفتنة؟ يعني فتنة مقتل عثمان وما بعده فأنشد:خاف الفتنة، وقد سأل بعض الصحابة 
 .(26) طيرأت إنسان فكدت وى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ***  وصوَّ ع

نس ومن لطف هللا أنَّ كل حال يؤدى بالعبد إلى االبتالء يعقبه حال من الرخاء وكشف البالء فبعد الهجر وصل وبعد القبض بسط وبعد الهيبة أ
فيها   التي تعقبها وتتفاوت  النفسية  التغيرات  الثنائيات تتسمى بحسب  البعد قرب وهكذا مجموعة من  الفقر وجد وبعد  الخوف رجاء وبعد  وبعد 
المسمَّيات وتختلف فيها أنظار العابدين فكل يعبر عن حاله وعن إحساسه وشعوره ، وكل ذلك يرجع إلى أن هللا يقلب القلوب في جهتين بين 

 .  (27)عين من أصابعهإصب
 يمكن تلخيص المقاصد الشرعية للهجر في اآلتي: ❖
أن الزجر بالهجر عقوبة شرعية للمهجور، فهي من جنس الجهاد في سبيل هللا لتكون كلمة هللا هي العليا، وأداًء لواجب األمر بالمعروف   -1

 والنهي عن المنكر، تقرًبا إلى هللا تعالى بواجب الحب فيه. 
 اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة وتحذيرهم.بعث  -2
 تحجيم انتشار البدعة.  -3
 قمع المخالف وزجره، ليضعف عن نشر بدعته، فإنه إذا حصلت مقاطعته، والنفرة منه؛ بات كالثعلب في جحره. -4
 .(28)تنبيه المخالف على خطئه؛ ليستشعر مخالفته للمسلمين، فيتوب ويرجع عن بدعته -5
 الهجر المشروع وغير المشروع. ❖

هل  الهجر المشروع إنَّما هو في حق العصاة المذنبين ال في حق الكافر؛ ألنَّ عقوبته على كفره أعظم من الهجر، وهجر العصاة المذنبين من أ 
التأديب، فيراعي الهاجر المصلحة الراجحة في الهجر أو الترك. فالهجر الشرع إنَّما هو على وجه  الترك    أحدهما:ي نوعان:  اإلسالم  بمعنى 

 : بمعنى العقوبة عليها.  والثانيللمنكرات. 
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وا ف ي َحد  النوع األول ْم َحتَّى َيخ وض  وَن ف ي آَيات َنا َفَأْعر ْض َعْنه  يَن َيخ وض  ْيَطان   : هو المذكور في قوله تعالى: }َوإ َذا َرَأْيَت الَّذ  َينََّك الشَّ يٍث َغْير ه  َوإ مَّا ي ْنس 
ْكَرى َمَع اْلَقْوم  الظَّال م يَن{ ] سورة األنعام:  ْد َبْعَد الذّ  ْعت ْم آَيات  َّللاَّ  ي ْكَفر  ب َها َوي ْسَتْهَزأ  ب َها 68َفال َتْقع  َل َعَلْيك ْم ف ي اْلك َتاب  َأْن إ َذا َسم   [  وقوله: } َوَقْد َنزَّ

ْم{ ] سورة النساء:   ا يراد به أنَّه ال َيرى المنكرات بخالف من حضر عندهم لإلنكار عليهم أو حضر بغير اختياره ولهذا [  فهذ140َفال َتْقع د وا َمَعه 
يقال: حاضر المنكر كفاعله. وفي الحديث من كان يؤمن باهلل اليوم اآلخر فال يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر وهذا الهجر من جنس هجر 

. ومن هذا الباب فإنَّ الهجر من دار الكفر والفسوق إلى  (29)» المهاجر من هجر ما نهى هللا عنه«  اإلنسان نفسه لفعل المنكرات قال النبي  
 [.  5َز َفاْهج ْر{ ]المدثر:دار اإلسالم واإليمان هجٌر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين ال ي مكّ نوَنه من فعل ما أمر هللا به، ومن هذا قوله: }َوالرُّجْ 

والمسلمون؛ الثالثة الذين    : الهجر على وجه التأديب: وهو هجر من يظهر المنكرات في هَجر حتى يتوب منها كما هجر النبي  النوع الثاني
لّ فوا حتى أنزل هللا توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين من غير عذر ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافًقا فهذا الهجر بم نزلة خ 

عزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصالة والزكاة والمتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع  التعزير، والت
قبل  المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف األمة التي ظهر أنها بدعة. وهذا حقيقة قول من قال من السلف واألئمة: أن الدعاة إلى البدعة ال ت  

. والهجر ألجل حفظ النفس ال يجوز أكثر من ثالث  (30)  ي صلى خلفهم وال ي ؤَخذ عنهم العلم وال ي ناكحون فهذه عقوبتهم حتى ينتهواشهادتهم وال
دُّ َهَذا َويَ   كما جاء في الصحيحين عن النبي   َر َأَخاه  َفْوَق َثالٍث، َيْلَتق َيان  َفَيص  لُّ ل م ْسل ٍم َأْن َيْهج  ى َيْبَدأ   أنه قال: » ال َيح  دُّ َهَذا، َوَخْير ه َما الَّذ  ص 

الم « أنه قال:    فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثالث كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثالث، وفي الصحيح عنه    (31)ب السَّ
حتى  » تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل عبد ال يشرك باهلل شيئًا إال رجاًل كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين  

ص في هجر  . فهذا لحق اإلنسان حرام وإنَّما رخَّص في بعضه كما رخَّص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت، وكما رخَّ (32)يصطلحا«
: » ال  الثالث. فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق هللا وبين الهجر لحق النفس فاألول مأمور به، والثاني منهي عنه ألنَّ المؤمنين إخوة وقد قال  

 .(33)تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال تحاسدوا وكونوا عباد هللا إخوانًا«
بناه على المصلحة يدور معها أينما دارت, فمتى وجدت المصلحة فثّم الهجر, ومتى إنَّ الهجر ممتى يشرع الهجر ومتى يمتنع؟   ❖

رد في  لم توجد فال هجر. ومنها مسألة الغلو في الدين وتحذير الشارع منه, وذكر صوًرا من الغلو وقع فيها بعض المنتسبين إلى الدين, كما استط
. وهناك أدبا  (34)ذين في عصره. وتكلم عن الرخص الشرعية مبينا أحكامها وضوابطهاسرد قصة الخوارج األولين وقارن بينهم وبين إخوانهم ال

ي  معينا في هذا إجراء الهجر في المضاجع. وهو أاّل يكون هجًرا ظاهًرا في غير مكان خلوة الزوجين. وال يكون هجًرا أمام األطفال، يورث ف 
جة أو يستثير كرامتها، فتزداد نشوًزا. فالمقصود عالج النشوز ال إذالل الزوجة وال إفساد  نفوسهم شًرا وفساًدا. وال هجًرا أمام الغرباء َيذ ل الزو 

. فالهجر يختلف حكمه باختالف الباعث عليه وما يحققه، لكن ندرك أن الهجر  (35) األطفال! وكال الهدفين يبدو أنَّه مقصود من هذا اإلجراء
الشأن في جميع أحكام الشريعة، فإذا كان الهجر يترتب عليه مفسدة فإنَّه ال ي ؤمر    مصلحة، أي أن الهجر مقصودة تحصيل المصلحة كما هو 

إنَّما ي ؤمر به ويعمل به إذا كان مصلحة القول الفصل فيها،  (36) به وليس من الشرع،  الباب قضية مهمة ال بد من معرفة  .ومما يتعلق بهذا 
عن المخالف وعدم مجالسته وترك مكالمته وعدم السالم عليه وترك الدخول    خصوًصا في هذه األزمان، وهي: قضية الهجر، وهو: اإلعراض 

  عليه، وهذه القضية قضية ال بد من معرفة المقاصد الشرعية لها؛ حتى يمكن التعامل معها بالطريقة الصحيحة.فالهجر أمر مشروع عند الحاجة 
 .(37) يه كثيرة من الكتاب والّسّنة واإلجماعإليه، قد يستحب وقد يجب، واألدلة على مشروعية الهجر عند الحاجة إل

: من القرآن:   أوًلا
يٍث َغْير   -1 وا ف ي َحد  ْم َحتَّى َيخ وض  وَن ف ي آَيات َنا َفَأْعر ْض َعْنه  يَن َيخ وض  [، ففي هذه اآلية داللة  68ه  { ]األنعام:قول هللا تعالى: } َوإ َذا َرَأْيَت الَّذ 

 واألهواء وأهل الكبائر والمعاصي. على تحريم مجالسة أهل البدع 
ْعت ْم آَيات  َّللاَّ  ي ْكَفر  ب َها َوي ْسَتْهَزأ  ب هَ  -2 َل َعَلْيك ْم ف ي اْلك َتاب  َأْن إ َذا َسم  يٍث َغْير ه  إ نَّك ْم قوله تعالى: } َوَقْد َنزَّ وا ف ي َحد  ْم َحتَّى َيخ وض  ا َفال َتْقع د وا َمَعه 

ْم{ ]النس ْثل ه   [. 140اء:إ ًذا م 
ْن َأْول َياءَ  -3 م  النَّار  َوَما َلك ْم م ْن د ون  َّللاَّ  م  ك  يَن َظَلم وا َفَتَمسَّ وَن{ ]هود:قوله تعالى: } َوال َتْرَكن وا إ َلى الَّذ   [. 113 ث مَّ ال ت نَصر 
ر  ي َوادُّونَ  -4 د  َقْوًما ي ْؤم ن وَن ب اهللَّ  َواْلَيْوم  اآلخ  ْم{  قول هللا تعالى: } ال َتج  يَرَته  ْم َأْو َعش  وَله  َوَلْو َكان وا آَباَءه ْم َأْو َأْبَناَءه ْم َأْو إ ْخَواَنه   َمْن َحادَّ َّللاََّ َوَرس 

 [. 22]المجادلة: 
 ثانياا: من السنة النبوية:
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عن ابن و  .(38)قال: » سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم وإياهم«  عن النبي  عن أبي هريرة  -1
 .(39)قال: »لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون ال قدر، إن مرضوا فال تعودوهم، وإن ماتوا فال تشهدوهم «  أن رسول هللا  عمر 

ا أو ، وفيه: »المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثً عن النبي    حديث الصحيفة المشهور عن علي بن أبي طالب   -2
والناس أجمعين ال يقبل منه يوم القيامة صرف وال عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة هللا    ا فعليه لعنة هللا والمالئكةحدثً آوى م  

 .(40)والمالئكة والناس أجمعين «
» ما من نبي بعثه هللا في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون    قال:   أن رسول هللا    وعن عبد هللا بن مسعود   -3

هم  بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهد
 .(41) بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل«

ْنه  آَياٌت م ْحَكَماٌت ه نَّ أ مُّ اْلك َتاب  َوأ َخر       حديث عائشة رضي هللا عنها قالت: » تال رسول هللا  -4 هذه اآلية: ))ه َو الَّذ ي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلك َتاَب م 
ْنه  اْبت َغاَء اْلف ْتَنة  َواْبت غَ  ْم َزْيٌغ َفَيتَّب ع وَن َما َتَشاَبَه م  يَن ف ي ق ل وب ه  يل  م َتَشاب َهاٌت َفَأمَّا الَّذ  ْلم  َيق ول وَن آَمنَّا ب ه   اَء َتْأو  خ وَن ف ي اْلع  يَله  إ الَّ َّللاَّ  َوالرَّاس  ه  َوَما َيْعَلم  َتْأو 

(( ]آل عمران: ْند  َربّ َنا َوَما َيذَّكَّر  إ الَّ أ ْول وا اأَلْلَباب  الذين سمَّى    : فإذا رأيت الذين يتَّب عون ما تشابه منه، فأولئك[. قالت: قال رسول هللا  7ك لٌّ م ْن ع 
 .(42) هللا؛ فاحذرهم«

جماعة من الصحابة    ألهل المعاصي حتى يتوبوا، ثبت ذلك في وقائع متعددة، رواها عن النبي    األحاديث المتكاثرة في هجر النبي   -5
  منهم: كعب بن مالك، وابن عمرو روى حديثين، وعائشة، وأنس، وعمار، وعلي، وأبو سعيد الخدري، وغيرهم ،  فقد هجر النبي .   كعب

 بتوبة هللا عليهم.   لما تخلَّفوا عن غزوة تبوك، واستمر هجرهم مدة خمسين ليلة، حتى آذن رسول هللا  بن مالك وصاحبيه 
زياد بن حدير لما    بالهجر في مواضع. فهجر سيدنا عمر    ومن بعدهم لهذه السنة النبوية. وقد أخذ الصحابة    تطبيق الصحابة   -6

كان    يه طيلساًنا وشاربه عافية، إذ سلم زياد فلم يرد عليه سيدنا عمر السالم حتى خلع الطيلسان وقص شاربه. وعلي بن أبي طالب  رأى عل
كان    ، بعدما أعلمه أن النبي  (43)رجاًل رآه يخذف  يعتقل أصحاب النرد غدوة ونحوها، وينهى عن السالم عليهم. وهجر عبد هللا بن عمر  

فقال له معاوية:   في مخالفته له في مسألة ربوية،  معاوية    . وهجر عبادة بن الصامت  (44) ، وقال: ) وهللا ال أكلمك أبًدا (ينهى عن الخذف 
وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني هللا ال أساكنك   يا أبا الوليد ال أرى الربا يكون في هذا إال ما كان من نظرة , فقال عبادة: أحدثك عن رسول هللا  

: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة  في أرض لك علي فيها إمرة , فلما قفل إلى المدينة ]لحق بالمدينة[ ، قال له عمر بن الخطاب  
رضا لست فيها وأمثالك , وكتب إلى معاوية ال إمرة  وما قال في مساكنته فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك ودارك فال إمرة له عليك قبح هللا أ

 . (45)لك عليه, واحمل الناس على ما قال فإّنه هو األمر
 .(46) حكاه جماعة، منهم: القاضي أبو يعلى، والبغوي، والغزالي. قال القاضي أبو يعلى رحمه هللا: "هو إجماع الصحابة والتابعين"ثالثاا: اإلجماع:

ما ينبه عليه في هذا المجال أن هجر المخالف إنما هو من باب القرب والعبادات، ولذا فال بد من شرطي القبول، مضوابط الهجر الشرعية: ❖
 وهما:

اإلخالص: وهو ميزان األعمال في باطنها، فال بد أن يقصد الهاجر للمخالف النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، وأن يقصد سد باب  -1
صاحبها ليعود إلى السّنة من غير أن يلتبس ذلك بمقاصد أخرى، حيث يدخل حظ النفس والهوى. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، البدعة، وزجر  

وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من األعمال التي أمر هللا بها ورسوله. فالطاعة ال بد أن تكون خالصة هلل وأن تكون موافقة ألمره "  رحمه هللا:
 .(47) هلل صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به: كان خارجا عن هذا"  فتكون خالصة

المتابعة: وهي ميزان األعمال في ظاهرها. فهجر المخالف له ضوابط تقوم على قاعدة رعاية المصالح ودرء المفاسد، يقول الشيخ بكر بن   -2
. وحتى يتحقق السبب  (48)رة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد"عبد هللا أبو زيد حفظه هللا: "مشروعية الهجر هي في دائ

 الموجب للهجر ال بد من التأكد من عدة أمور: 
 التأكد والتثبت من وجود البدعة، فال يكفي بالشائع والمنقول عن فالن، بل ال بد من التثبت بسماع قوله أو رؤية فعلته أو كتابته. -1
 تكون البدعة مما اتفق على بدعيتها، فال يهجر في المسائل التي اختلفت آراء العلماء في بدعيتها.أن  -2
 . ويمكن تلخيص الضوابط الشرعية للهجر في ضابطين:(49) بلوغ الحجة للمبتدع، وفهمها، وزوال مانع الجهل، وارتفاع الشبهة، وانقشاع الغفلة  - 3

 : أن العقوبة تكون على قدر الجرم. انيالث : مراعاة المصلحة والمفسدة.األول
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تحبات  قيل: "إن أقواًما جعلوا ذلك عاًما، فاستعملوا من الهجر واإلنكار ما لم يؤمروا به، فال يجب وال يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مس
أٍة َسَألْت زْوَجها الطَّالَق في غير  َما بأس، »أيَُّما امر   :ومن جانب آخر، نّفر من الطالق وبغضه إلى النفوس فقال    .(50) وفعلوا به محرمات"

. واعتبر الطالق آخر العالج، بحيث ال يصار إليه إال عند تفاقم األمر، واشتداد الداء، وحين ال يجدي عالج سواه. (51) فحَراٌم عليها رائ حة  الجّنة«
ر والتحمل على الزوجات، وإن كانوا يكرهون منهن بعض األمور، وأرشد إلى اتخاذ الكثير من الوسائل قبل أن يصار إليه، فرغب الزوج في الصب

، َفإْن َكر ْهت م وه نَّ َفَعَسى أْن َتْكَره وا َشْيًئا َوَيْجَعل  هللا  ف يه  ًخْيًرا َكث يًراإبقاًء للحياة الزوجية، قال تعالى:   وف  روه نَّ ب الَمْعر  . وأرشد الزوج إذا   َوَعاش 
والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن  الحظ من زوجته نشوًزا إلى ما يعالجها به من التأديب المتدرج: الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرح،  

ت فتوًرا في العالقة ا  .واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً  لزوجية، وميل زوجها وأرشد الزوجة إذا ما أحسَّ
ة،  إليها إلى ما تحفظ به هذه العالقة، ويكون له األثر الحسن في عودة النفوس إلى صفائها، بأن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية، أو المالي

ه اإلجراءات والوسائل تتخذ  وشرع التحكيم بينهما، إذا عجزا عن إصالح ما بينهما، بوسائلهما الخاصة. كل هذ  ترغيًبا له بها وإصالًحا لما بينهما.
وتجرب قبل أن يصار إلى الطالق.ومن هذا يتضح ما للعالئق والحياة الزوجية من شأن عظيم عند هللا. فال ينبغي فصم ما وصل هللا وأحكمه،  

. فال بد إذن من سلطة  (52)إلصالحما لم يكن َثمَّ من الدواعي الجادة الخطيرة الموجبة لالفتراق،  وال يصار إلى ذلك إاّل بعد استنفاد كل وسائل ا
غيه   محلية تقوم بهذا التأديب، هي سلطة الرجل المسؤول في النهاية عن أمر هذا البيت وتبعاته. وهي تبدأ بالوعظ الجميل الذي يرد الشارد عن

في المضاجع، وهي لفتة نفسية   وال يجرح كبرياءه، فإن أفلحت هذه الطريقة كان خير، وإال فهناك درجة أخرى أعنف من السابقة، هي الهجر
عدم   عميقة من اإلسالم لطبيعة المرأة التي تعتز بجمالها وفتنتها، وتدل بهما، حتى يؤدي ذلك أحياًنا إلى النشوز. والهجر في المضاجع معناه

ام حالة من الجموح العنيف ال يصلح  الخضوع لهذه الفتنة، من كبرياء الزوجة الجامحة ويردها إلى الصواب. فإذا لم تفلح جميع الوسائل، فنحن أم
والهجر الوارد في  (53)لها إال إجراء عنيف هو الضرب، بغير قصد اإليذاء، وإنما بقصد التأديب. لذلك نص التشريع على أنه ضرب غير مبرح

عليهم وترك عيادة المبتدعة إذا   كالم السلف يشمل: ترك الكالم وترك السالم وترك المجالسة والمخاطبة واالستماع وترك المناظرة وترك الدخول
لهم  مرضوا، وشهود جنائزهم إذا ماتوا، وترك الصالة عليهم والصالة خلفهم، وترك مبايعتهم ومناكحتهم والبعد عن مجاورتهم وترك توقيرهم وإجال

؛ بل يكون التأليف  (54) طلب المشورة منهمأو ما يؤدى إلى ذلك من بسط الوجه واالنشراح برؤيتهم أو تسميتهم وتلقيبهم بأسماء وألقاب التوقير أو 
يتألف قومًا ويهجر آخرين وإذا عرف هذا فالهجرة هي     لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي

تكون خالصة هلل صواًبا، فمن هجر لهوى نفسه من األعمال التي أمر هللا بها ورسوله، فالطاعة البد أن تكون خالصة هلل وأن تكون موافقة ألمره ف
.وقد سئل ابن تيمية عن  (55) ة أنها تفعله طاعة هللأو هجر هجًرا غير مأمور به، كان خارًجا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانَّ 

الناس أنفع من الهجر،   التأليف لبعض  التأليف، ولهذا كان  الهجر المشروع فقال: لم ي شّرع الهجر؛ بل يكون  الناس أنفع من  والهجر لبعض 
لّ فوا كانوا خيًرا من أكثر الم ؤلفة قلوبهم؛ ألنَّ أولئك كانوا سادة م طاعين في النبي عشائرهم،  يتألف قوًما ويهجر آخرين، كما أن الثالثة الذين خ 

سواهم كثير فكان في هجرهم عزٌّ للدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وأن   فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤالء كانوا مؤمنين؛ والمؤمنون 
وقد تكون الهجرة بالنية والقصد، وتكون  (56)المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب االحوال والمصالح

ع   باللسان، وبالبدن. قال الراغب: " الهجر، والهجران: مفارقة اإلنسان   غيره، إما بالبدن، أو باللسان، أو بالقلب، قال تعالى: }َوإْهج روه نَّ ف ي الَمَضاج 
[، فهذا هجر بالقلب 30[، كناية عن عدم قربهن. وقال تعالى: } إنَّ َقْوم ي إتََّخذ وا َهَذا الق ْرآَن َمْهج وًرا { ]سورة الفرقان:    34{ ]سورة النساء:  

[، حث على المفارقة  4[، يحتمل الثالثة، وقوله: } َوالرّ ْجَز ًفأْهج ْر{ ]من سورة المدثر:  10ه م َهْجًرا َجم ياًل { ]سورة المزمل:  واللسان. وقوله: } َوأْهج رْ 
فينبغي أن يفرق بين   .(58) . ويدخل في ذلك هجران المعاصي، والشهوات، واألخالق الذميمة، وجميع المعاصي ورفضها واجتنابها(57)بالوجوه كلها

في الحديث الصحيح: »   م نهى عنه؛ ألن المؤمنين إخوة، وقد قال النبي  والثانيمأمور به،  فاألوللهجر لحق َّللّا، وبين الهجر لحق نفسه. ا
لجسد  في الحديث الصحيح » مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ا  ، وقال  (59)ال تقاطعوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواًنا «

. وألن الهجر من باب العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في  (60)الواحد إذ اشتكي منه عضو، تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي «
هناك م ؤمن، كان  سبيل َّللّا. ويفعل لكي تكون كلمة َّللّا هي العليا، ويكون الّدين كله هلّل. والمؤمن عليه أن يعادي في َّللّا، ويوالي في َّللّا، فإن  

ْيَن َأَخَوْيك ْم َواتَّق وا َّللاََّ َلَعلَّك ْم ت ْرَحم وَن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم ال يقطع المواالة اإليمانية. قال تعالى: } إ نََّما اْلم ْؤم ن وَن إ ْخَوٌة َفَأْصل ح وا بَ 
ر باإلصالح بينهم. فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس [، فجعلهم إخوة؛ مع وجود القتال والبغي واألم10{ ] الحجرات:  

بعث  أحدهما باآلخر، ولي علم أن المؤمن تجب مواالته وإن ظلمك واعتدي عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن هللا سبحانه  
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وليائه والبغض ألعدائه، واإلكرام ألوليائه، واإلهانة ألعدائه، والثواب ألوليائه والعقاب الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله هلّل، فيكون الحب أل
, وبين ما فعله الصحابة والتابعون, في هذا االمر. فالنبي . فالهجر مرتبط أيًضا بالمصلحة والمفسدة, ومن هنا ال اشكال بين فعله  (61)ألعدائه

  لّ فوا  والجيش كان قوامه على بعض الروايات أربعون الًفا, ولم يحدث قتال, واإلسالم كان قد َظهر, وما ين قص مثاًل هجر الثالثة الذين خ 
هجرهم؛ بينما لم يهجر من تخلفوا    الجيش أبًدا َنْقص  ثالثة أنفار, بعضهم كبير, طاعن في السن, يمكن لو حضر لم ينفع بشيء، لكن النبي  

, كل أفعاله حكمة, وما ينطق عن الهوى فلماذا؟ هنا الحكمة طبًعا: كان الهجر وقت القوة,  عن بدر وال من تخلفوا عن األحزاب. والرسول  
ووقت الظهور، ألن الحكمة أنَّك ال َتشّذ, وحتى المنافقون خرجوا مع الجيش, فتتخلف أنت على فضلك. حتى إن أقرب أقربائك ال يرّد عليك  

 .(62)ول االسالمأ, كان األلم شديًدا وهذا الذي كان في السالم
 اخلامتة ونتائج البحث

(، والذي بيَّنت فيه تعريف الهجر اآلثار المترتبة على الهجر وموقف الشرع منها، في ضوء الكتاب والسنةبفضل هللا أتممت بحثي الموسوم )
عليها الهجر، وكذلك أحكامه وأنواعه، ثم عرجت على تلخيص المقاصد الشرعية للهجر،  لغة واصطالًحا، وأوضحت الضوابط الشرعية التي يستند  

الصواب    وبيَّنت متى يكون الهجر مشروًعا ومتى يكون غير مشروع؟ وأعطيت االدلَّة على ذلك؛ من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فإن كان
، وإن كان غير ذلك فه و تقصير منّ ي ووسوسة الشيطان، واستغفر هللا أواًل وأخيًرا على كل هفَوة وزلَّة. هذا وقد توصلت   حليفي فذلك فضل  هللا عليَّ

 من خالل البحث إلى نتائج علَّها ت ثري الموضوع وتنفعه وهي:
يتألف قوًما   كان النبي  إنَّ الهجر لم ي شرَّع؛ بل يكون التأليف لبعض الّناس أنفع من الهجر؛ والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا -1

 ويهجر آخرين.
يٌّ عنه.  -2  ينبغي أن ي فرَّق بين الهجر لحق َّللّا، وبين الهجر لحق النَّفس. فاألول مأمور به، والثاني َمنه 
من   -3 كثيرة  إليه  الحاجة  عند  الهجر  مشروعية  على  واألدلَّة  َيج ب،  وقد  ي ستحبُّ  قد  إليه،  الحاجة  عند  مشروع  أمٌر  والّسّنة  الهجر  الكتاب 

 واإلجماع.
 إنَّ الهجر مبناه على المصلحة يدور معها أيَنما دارت, فمتى وجدت المصلحة فثّم الهجر, ومتى لم توجد فال هجر.  -4
الهجر قد يكون بالعمل. مثل عمل القلب، وقد يكون بترك السالم، أو بترك رد السالم، وقد يكون بترك دعوته أو استجابة دعوته إلى غير  -5

َي منه أن يؤتي ثماره المطلوبة.ذلك  ، وهذا الهجر يكون مطلوًبا إذا ر ج 
 هجر أهل البدع ومنابذتهم من أعظم أصول الدين التي تحفظ على المسلم دينه وتقيه شر مهالك البدع والضالالت. -6

 املصادر واملراجع
 أوًلا: القرآن الكريم والسنة املطهرة

 ثانًيا: املصادر.

 هـ(،  606جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني )ت ابن األثير الجزري، م ❖
 م. 1979محمود محمد الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية،   - ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي النهاية في غريب الحديث واألثر  -1
 هـ(.   909ابن المبرد، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف )ت  ❖
 م. 1991، جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، 1، تحقيق: رضوان مختار بن غربية، طالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي -2
 هـ(.  840بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد هللا، عز الدين، من آل الوزير )ت   ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ❖
، بيروت: 3، حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعّلق عليه: شعيب األرنؤوط،  طالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم -3

 م. 1994مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
 هـ(. 449ي بن خلف بن عبد الملك )ت  ابن بطال، أبو الحسن عل ❖
 م. 2003، الرياض: مكتبة الرشد،  2، تحقيق: أبو تميم ياسر، طشرح صحيح البخاري  -4
 هـ(.  387ابن بطة، أبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن حمدان الع ْكَبري المعروف العكبري )ت  ❖
 هـ. 1415ياض: دار الراية للنشر والتوزيع، ، الر 1، تحقيق: د. عثمان عبد هللا آدم األثيوبي، طاإلبانة الكبرى  -5
 ه(.  728ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس)ت  ❖
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 ، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية.مجموع الفتاوى  -6
 العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية.، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -7
 م. 1986، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  1، تحقيق: محمد رشاد سالم، طمنهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية -8
 هـ(.  354محمد بن أحمد بن حبان، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي )ت ابن حبان،  ❖
 م. 1993، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ط بلبان صحيح ابن حبان بترتيب ابن -9
 هـ(.  241ابن حنبل،  أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن هالل بن أسد الشيباني )ت  ❖
 م. 2001، بيروت: مؤسسة الرسالة  1عادل مرشد، وآخرون، ط -، تحقيق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أحمد بن حنبل -10
 هـ(.  321أبو بكر محمد بن الحسن األزدي )ت ابن دريد،  ❖
 ، القاهرة: مكتبة الخانجي.  3، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، طاًلشتقاق -11
 هـ(.  1349بن سحمان، سليمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر, العسيري, النجدي )ت ا ❖
 هـ. 1408، دار العاصمة،  1، تحقيق: عبد السالم بن برجس بن ناصر، طكشف الشبهتين -12
 ، أضواء السلف. 1، طكشف غياهب الظالم عن أوهام جالء األوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب -13
 م. 2001، مكتبة الفرقان،  3، تحقيق: عبد السالم بن برجس العبد الكريم، طمنهاج أهل الحق واًلتباع في مخالفة أهل الجهل واًلبتداع -14
 هـ(. 63و عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عاصم النمري القرطبي )ت ابن عبد البر، أب ❖
، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة عموم األوقاف  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -15

 هـ. 1387والشؤون اإلسالمية، 
 هـ(.  395أبو الحسين )ت  ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، ❖
 م. 1979، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، بيروت: دار الفكر، معجم مقاييس اللغة -16
 ه(.  751اْبن َقيّ م الَجْوز يَّة ، َأبو َعْبد  َّللاَّ  محمد بن  أبي بكر ْبن  َأيُّوب )ت  ❖
 هـ. 1425عالم الفوائد،  ، تحقيق: علي بن محّمد العمران، مكة المكرمة: دار  َبَدائُع الفَواِئدِ  -17
 هـ(. 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، الرويفعي اإلفريقى )ت  ❖
 هـ. 1414، بيروت: دار صادر،  3، طلسان العرب -18
 هـ(. 1094أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت  ❖
 بيروت: مؤسسة الرسالة.   محمد المصري، -، تحقيق: عدنان درويش  الكليات -19
أبو عبد هللا الحاكم، محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )ت  ❖

 هـ(. 405
 م. 1990، بيروت: دار الكتب العلمية،1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طالمستدرك على الصحيحين -20
 .  انيأبو فيصل البدر  ❖
 .wBadrany@hotmail.com، أحكام الهجر والهجرة في اإلسالم  -21
 هـ(. 581أبو موسى المديني، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصبهاني )ت  ❖
 م.1988، جدة: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، 1، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، طالمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث -22
، أبو بكر  ❖  هـ(.360محمد بن الحسين بن عبد هللا البغدادي )ت اآلج رّ يُّ
 م. 1996، مؤسسة قرطبة،  1تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه سيف النصر، ظ الشريعة، -23
 هـ(. 1327أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد هللا بن عيسى )ت  ❖
 ه. 1406، بيروت: المكتب اإلسالمي،  3: زهير الشاويش، ط، تحقيقوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة اإلمام ابن القيم  -24
 هـ(. 370محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور )ت األزهري،  ❖
 م. 2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1، تحقيق: محمد عوض، طتهذيب اللغة -25

mailto:wBadrany@hotmail.com
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 ه (. 256البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي ) ت  ❖
 م.  1987، بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، 3تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط ،الجامع الصحيح المختصر -26
 هـ(. 1051البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي )ت  ❖
 ، لبنان: دار الكتب العلمية.كشاف القناع عن متن اإلقناع -27
 هـ(. 776)ت جمال الدين السرمري، يوسف بن محمد بن مسعود العبادي العقيلي  ❖
 م. 2014، أرسله محققه للمكتبة الشاملة،  1، تحقيق: أبو المنذر المنياوي، طنهج الرشاد في نظم اًلعتقاد -28
 خالد بن أحمد الزهراني.   ❖
 ، قدم له: معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دعوة أهل البدع -29
 خالد بن عبد هللا بن محمد المصلح.   ❖
 . شرح لمعة اًلعتقاد -30
 ه(. 502اني، الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم ) ت الراغب االصفه ❖
 ، تحقيق محمد سيد كيالني، لبنان: دار المعرفة. المفردات في غريب القرآن -31
 هـ(. 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار هللا )ت  ❖
 ، لبنان: دار المعرفة. 2الفضل إبراهيم، طمحمد أبو -، تحقيق: علي محمد البجاوي الفائق في غريب الحديث واألثر -32
 سفر بن عبد الرحمن الحوالي.   ❖
 .التكفير وضوابطه -33
 . قاعدة أهل السّنة في معاملة األمة -34
 الشيخ إبراهيم الرحيلي.  ❖
 . موقف أهل السّنة والجماعة من أهل األهواء والبدع -35
 هـ(. 1182راهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير )ت  الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني أبو إب ❖
ِغيرِ  -36  م. 2011، الرياض: مكتبة دار السالم، 1، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، طالتَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
 هـ(. 360الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم )ت  ❖
 م. 1984، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، طيينمسند الشام -37
 عادل بن محمد بن فرحان البحيري الشميري.  ❖
، راجعه وقدم له: فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى بن  مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ اإلسالم ابن تيمية وأهل اإلفراط والتفريط -38

 السليماني.إسماعيل 
 هـ(.  600عبد الغني المقدسي، بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين )ت  ❖
 م. 2009، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،1، تحقق: الدكتور سمير بن أمين الزهيري، طعمدة األحكام الكبرى  -39
 عبد هللا بن محمد الغنيمان. ❖
 .اب التوحيد من صحيح البخاري شرح كت -40
 علي بن نايف الشحود.  ❖
 م. 2009دار المعمور،  -، ماليزيا: بهانج 1، طالخالصة في أحكام هجر المسلم -41
 م. 2007، المفصل في أحكام الهجرة -42
 . 222، ص 1، جالمفصل في شرح آية الوًلء والبراء -43
 .َخصاِئُص المْنَهِج اإلسالميِّ في القرآن الكريم -44
 هـ(. 986ل الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الكجراتي )ت الَفتَّن ي، جما ❖
 م. 1967، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 3، طمجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار -45
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 هـ(.770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي، أبو العباس )ت  ❖
 ، بيروت: المكتبة العلمية. الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح  -46
 مجموعة من المؤلفين. ❖
 .مجلة البيان -47
 هـ(.1326محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني الهندي )ت  ❖
 ، المطبعة السلفية ومكتبتها. 3، طصيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن  -48
 محمد بن سعيد بن سالم القحطاني. ❖
 ، الرياض: دار طيبة. 1، تقديم: فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، طعقيدة السلفالوًلء والبراء في اإلسالم من مفاهيم  -49
 محمد حسن حسن جبل.  ❖
 م. 2010، مكتبة اآلداب،1، القاهرة: طالمعجم اًلشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم -50
 محمد قطب. ❖
 .شبهات حول اإلسالم -51
 محمود بن عبد الرازق.  ❖
 م. 1995، 1، طالصوفيةمفهوم القدر والحرية عند أوائل  -52
 مدحت بن الحسن آل فراج.  ❖
 ، دار األخيار.فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد -53
 (. هـ1205)ت  مرتضى الزَّبيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض ❖
 المحققين، دار الهداية. ، تحقق: مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموس -54
 هـ(.294الَمْرَوز ي، أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج )المتوفى:   ❖
 م. 1406، المدينة المنورة: مكتبة الدار،1، تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، طتعظيم قدر الصالة  -55
 ه(. 261أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري )ت   مسلم، ❖
 ، بيروت دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة.  لجامع الصحيح المسمى صحيح مسلما -56
 مصطفى بن محمد بن مصطفى. ❖
 م. 2003، تحقيق: خالد بن عبد الكريم، شرح تهذيب كتاب اًلعتصام للشاطبي  -57
 هـ(.  656المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا، أبو محمد، المنذري )ت  ❖
 ه،  1417، بيروت: دار الكتب العلمية،1، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، طترهيب من الحديث الشريفالترغيب وال  -58
 هـ(. 676النووي، زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت  ❖
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.تهذيب األسماء واللغات  -59
 ه(.418هبة هللا الاللكائي، بن الحسن بن منصور أبو القاسم )ت  ❖
، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان، الرياض: دار طيبة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة  -60

 ه.1402
 وليد كمال شكر. ❖
  ، مركز الفتوى بإشراف د. عبد هللا الفقيه، الشبكة اإلسالمية.شبهات النصارى حول اإلسالم  -61

 هوامش البحث 
 

 . 9، ص1، جموقف أهل السّنة والجماعة من أهل األهواء والبدعينظر: الشيخ إبراهيم الرحيلي،  (1)
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بيروت + دار األفاق  ،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلمه(، 261مسلم، أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري )ت   (2)

 .28، ص1، ج102ـ بيروت: دار الجيل، باب: معرفة االيمان واالسالم والقدر، حديث رقم  الجديدة

، أبو بكر محمد بن الحسين بـن عبـد هللا ال  (3) ، 1تحقيـق: الوليـد بـن محمـد بـن نبيـه سـيف النصـر، ظ الشرريعة،هــ(، 360بغـدادي )ت اآلج رّ يُّ
 .144، ص1ج ،130حديث رقم  تجالس اهل االهواء فان مجالستهم ممرضة، م، باب: ال1996مؤسسة قرطبة، 

اعة من الكتاب والسنة وإجمراع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجمه(، 418هبة هللا الاللكائي، بن الحسن بن منصور أبو القاسم )ت   (4)
 .643، ص1، ج1162، حديث رقم 4ه، باب: جزء 1402، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان، الرياض: دار طيبة، الصحابة

، تحقيــق محمــد ســيد المفررردات فرري غريررب القرررآنه(، 502ت  الراغــب االصــفهاني، الحســين بــن محمــد بــن المفضــل، أبــو القاســم )ينظــر:  (5)
، تهررذيب األسررماء واللغرراتهـــ(، 676النــووي، زكريــا محيــي الـدين يحيــى بــن شــرف النــووي )ت ؛ و 536، ص1لبنــان: دار المعرفــة، جكيالنـي، 

المصرباح المنيرر فري هــ(، 770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ثم الحمـوي، أبـو العبـاس )ت و ؛ 179، ص4بيروت: دار الكتب العلمية، ج
؛ والبهوتي، منصور بـن يـونس بـن صـالح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس الحنبلـي 634، ص2تبة العلمية، ج، بيروت: المكغريب الشرح الكبير

 .209، ص5، لبنان: دار الكتب العلمية، جكشاف القناع عن متن اإلقناعهـ(، 1051)ت 

 .2، ص1ج م،2007 ،المفصل في أحكام الهجرةعلي بن نايف الشحود،  (6)

تحقيق: عبد السالم محمد هارون، بيروت: ،  معجم مقاييس اللغةهــــ(،  395ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  (7)
المجموع  هــــــــــــــــــ(،  581أبو موســــى المديني، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصــــبهاني )ت   ؛34، ص6م، ج1979دار الفكر، 

؛  475، ص3م، ج1988، جدة: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع،  1، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، طديثالمغيث في غريبي القرآن والح
، مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبارهـ(،  986الَفتَّن ي، جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الكجراتي )ت  

هــــــــ(،  1326؛ محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني الهندي )ت 133، ص5م، ج1967انية،  ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثم3ط
 .43، ص1، المطبعة السلفية ومكتبتها، ج3، طصيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن

هــ(، 840 تالـدين، مـن آل الـوزير )ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد هللا، عـز   (8)
، بيروت: مؤسسـة 3، حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعّلق عليه: شعيب األرنؤوط،  طالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

 .294، ص3م، ج1994الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ، القاهرة: مكتبة الخانجي، 3، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، طشتقاقاًلهـ(، 321أبو بكر محمد بن الحسن األزدي )ت ابن دريد،  (9)

الردر النقري هــ(،  909ابن المبرد، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعـروف )ت   (10)
 .667، ص3، جم1991، جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، 1، تحقيق: رضوان مختار بن غربية، طفي شرح ألفاظ الخرقي

بيـروت: دار إحيـاء  ،1، طمحمـد عـوض مرعـب تحقيـق:، تهرذيب اللغرة، هــ(370أبو منصور )ت  محمد بن أحمد بن الهروي،األزهري،    (11)
 .28، ص6، جم2001التراث العربي، 

علــي محمــد  ، تحقيــق:الفررائق فرري غريررب الحررديث واألثرررهـــ(، 538الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، جــار هللا )ت  (12)
 .409، ص1لبنان: دار المعرفة، ج ،2، طمحمد أبو الفضل إبراهيم-البجاوي 

النهايرة فري هــ(، 606ابن األثير الجزري، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمـد ابـن عبـد الكـريم الشـيباني )ت   (13)
 .245، ص5م، ج1979د الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية، محمود محم -، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي غريب الحديث واألثر

 ، تحقيق: عدنان درويش الكلياتهـ(، 1094أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  (14)

 .(، تاج العروس من جواهرهـ1205الملّقب )المتوفى: بمرتضى الزَّبيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض،  (15)

، راجعـه مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ اإلسرالم ابرن تيميرة وأهرل اإلفرراط والتفرريطعادل بن محمد بن فرحان البحيري الشميري،   (16)
 .490 -489، ص1وقدم له : فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني، ج

، 3، تحقيــق: د. مصــطفى ديــب البغــا، طالجررامع الصررحيح المختصررر(،  ه256 ت البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدهللا الجعفــي ) (17)
صرحيح ؛ وينظـر: مسـلم، 13، ص1، ج10م، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، حديث رقـم 1987بيروت: دار ابن كثير، اليمامة،  

 . 48، ص1، ج171أي أموره أفضل، حديث رقم ، باب: بيان تفاضل اإلسالم و مسلم
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صرحيح ابرن حبران بترتيرب ، هــ(354 تمحمد بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن َمْعبـَد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، الب سـتي )ابن حبان،    (18)

 لم المسلمون من،.م، باب: ذكر إثبات اإلسالم لمن س1993، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2ط،  ق: شعيب األرنؤوطيحق، تابن بلبان

ْرَوز ي، أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن نصـــر بـــن الحجـــاج )المتـــوفى:  (19) ، تحقيـــق: د. عبـــد الـــرحمن عبـــد الجبـــار تعظررريم قررردر الصرررالةهــــ(، 294المـــَ
؛ 603، ص2، ج642م، بــاب: بقيــة الجــواب عــن القــائلين بمغــايرة االيمــان، حــديث رقــم 1406، المدينــة المنــورة: مكتبــة الــدار،1الفريــوائي، ط

 .م2009دار المعمور،  -، ماليزيا: بهانج 1، طالخالصة في أحكام هجر المسلمينظر: علي بن نايف الشحود، و 

، نهررج الرشرراد فرري نظررم اًلعتقررادهـــ(، 776 تجمــال الــدين الســرمري، يوســف بــن محمــد بــن مســعود بــن محمــد العبــادي العقيلــي، )ينظــر:  (20)
 .57، ص1، جم2014، أرسله محققه للمكتبة الشاملة، 1ق: أبو المنذر المنياوي، طيحقت

 .207 - 206، ص28، ج مجموع الفتاوى  ه(،728ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس)ت  (21)

، مكة 1تحقيق: علي بن محّمد العمران، ط، َبَدائُع الفَواِئدِ (، ه751 تاْبن َقيّ م الَجْوز يَّة ، َأبو َعْبد  َّللاَّ  محمد بن  أبي بكر ْبن  َأيُّوب )ينظر:  (22)
هــ(، 1327 تحمـد بـن محمـد بـن حمـد بـن عبـد هللا بـن عيسـى )أحمـد بـن إبـراهيم بـن   1027، ص3هــ، ج1425المكرمة: دار عالم الفوائـد،  

 ، بيروت: المكتب اإلسالمي،3ق: زهير الشاويش، طيحقت، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة اإلمام ابن القيم
 .2290، ص4م، ج2010اآلداب،، مكتبة 1، القاهرة: طالمعجم اًلشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريمد. محمد حسن حسن جبل،  (23)
 .65، ص1م، ج1986،اإلسالمية، 1ط، ، منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدريةابن تيمية، ينظر:   (24)

سليمان بن مصـلح بـن حمـدان بـن مصـلح بـن حمـدان بـن مسـفر بـن محمـد بـن مالـك بـن عـامر الخثعمـي, التبـالي, العسـيري,   ،بن سحمانا  (25)
 .46، ص1هـ، ج1408، دار العاصمة، 1ق: عبد السالم بن برجس بن ناصر، طيحقت، كشف الشبهتينهـ(، 1349 تالنجدي )

 .101، ص1، أضواء السلف، ج1طكشف غياهب الظالم عن أوهام جالء األوهام بن سحمان، ا (26)

 .266، ص1م، ج1995، 1، طمفهوم القدر والحرية عند أوائل الصوفيةمحمود بن عبد الرازق،  (27)

 .57 -53، ص1، قدم له: معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، جدعوة أهل البدعخالد بن أحمد الزهراني، ينظر:   (28)
، تحقيـق: شـعيب األرنـؤوط مسند اإلمام أحمد بن حنبلهـ(، 241ابن حنبل،  أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن هالل بن أسد الشيباني )ت   (29)

 ، 11، ج6912، حديث رقم م، باب: مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص 2001،بيروت: مؤسسة الرسالة 1عادل مرشد، وآخرون، ط -
 

ــد الـــرحمن الحـــوالي، ؛ 325 -323ص ،1، جكشرررف غياهرررب الظرررالمب ســـحمان، ا (30) ، 1، جالتكفيرررر وضررروابطهوينظـــر: د. ســـفر بـــن عبـ
، تقـديم: فضـيلة الشـيخ عبـد الروًلء والبرراء فري اإلسرالم مرن مفراهيم عقيردة السرلفمحمد بـن سـعيد بـن سـالم القحطـاني، و؛  207  –  206ص

 .309، ص1، الرياض: دار طيبة، ج1الرزاق عفيفي، ط
، 2، تحقيــق: أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، طشرررح صررحيح البخرراري ، هـــ(449 تابــن بطــال، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك ) (31)

 .18، ص9، ج8م، باب: السالم للمعرفة وغير المعرفة، حديث رقم 2003الرياض: مكتبة الرشد، 

التمهيررد لمررا فرري الموطررأ مررن المعرراني  هـــ(،63النمــري القرطبــي )ت ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن محمــد بــن عاصــم  (32)
هــ، بـاب: 1387، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير البكري، المغـرب: وزارة عمـوم األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية، واألسانيد

 .263، ص21، ج17الحديث الثامن، حديث رقم 

، الترغيب والترهيب من الحديث الشرريف، هـ( 656 تالقوي بن عبد هللا، أبو محمد، زكي الدين المنذري )عبد العظيم بن عبد المنذري،   (33)
اء ومــا، حــديث رقـــم دب وغيــره الترغيــب فــي الحيــه، بــاب: كتــاب األ1417كتــب العلميــة،، بيــروت: دار ال1ط : إبــراهيم شــمس الــدين،تحقيــق
 .326ص ،1، جالمكشف غياهب الظبن سحمان، ا ؛ ينظر:304، ص3، ج4173

 ، مكتبة 3ق: عبد السالم بن برجس العبد الكريم، طيحقت، منهاج أهل الحق واًلتباع في مخالفة أهل الجهل واًلبتداعبن سحمان، ا (34)
 . 151، ص 1، جَخصاِئُص المْنَهِج اإلسالميِّ في القرآن الكريمعلي بن نايف الشحود،  (35)
 .8، ص19، جشرح لمعة اًلعتقادخالد بن عبد هللا بن محمد المصلح،  (36)
 .52، ص1، قدم له: معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، جدعوة أهل البدعخالد بن أحمد الزهراني،   (37)
لجامع الصحيح المسرمى صرحيح اه(، 261أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسـابوري )ت  أخرجه مسلم في صحيحه،  (38)

 . 9، ص1، ج15، باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء، حديث رقم جيل بيروت + دار األفاق الجديدة، بيروت دار المسلم



   

         

 اآلَثــــــاُر امُلَتــَرِتَبـــُة َعَلــى اْلــــَهــْجــِر َوَمْوِقُف اْلشَّْرِع ِمْنَها، ِفي َضْوِء اْلِكَتاِب َواْلُسنَّة 

  

  

 
ري المعــروف العكبــري )ت  ابــن بطــة، أبــو عبــد هللا عبيــد هللا بــن محمــد بــن محمــد بــن حمــدان (39) ، تحقيــق: د. اإلبانررة الكبرررى هـــ(، 387الع ْكبــَ

 ، 4، ج1510ما روي بالمكذبين بالقدر، حديث رقم  باب:  هـ،1415 ، الرياض: دار الراية للنشر والتوزيع،1، طعثمان عبد هللا آدم األثيوبي

 .154، ص8، ج6755، باب: من انتظر حتى تدفن، حديث رقم صحيحهأخرجه البخاري في  (40)
 .69، ص1، ج50عن المنكر من، حديث رقم  ، باب: بيان كون النهي صحيحهأخرجه مسلم في  (41)
 .33، ص6، ج4547باب: } منه آيات محكمات{، حديث رقم  صحيحه،أخرجه البخاري في  (42)
، أنــه نهــى عــن الخــذف الخــذف: فإنــه الرمــي بالحصــى الصــغار بــأطراف األصــابع. يقــال: خذفــه بالحصــى خــذفا. وروي عــن النبــي،  (43)

محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ينظــر: ابــن منظــور،  بالحصــى وقــال: إنــه يفقــأ العــين وال ينكــي العــدو وال يحــرز صــيدا.
 .61، ص9هـ، ج 1414، بيروت: دار صادر، 3، طلسان العربهـ(، 711األنصاري الرويفعي اإلفريقى )ت 

 تأبو عبد هللا الحاكم، محمد بن عبد هللا بن محمـد بـن حمدويـه بـن ن عـيم بـن الحكـم الضـبي الطهمـاني النيسـابوري المعـروف بـابن البيـع )  (44)
 م، باب: حديث سالم بن 1990، بيروت: دار الكتب العلمية،1تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط ،المستدرك على الصحيحينهـ(، 405

، تحقيـق: حمـدي بـن مسرند الشراميينهــ(، 360ينظر: الطبراني، سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم )ت   (45)
 ، 1، ج390: برد عن اسحاق بن قبيضة بن ذؤيب الدمشقي، حديث رقم م، باب1984، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1عبدالمجيد السلفي، ط

 .58، ص1، قدم له: معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، جدعوة أهل البدعخالد بن أحمد الزهراني، ينظر:   (46)
 .207، ص28، جمجموع الفتاوى ابن تيمية،  (47)
 .51، ص21اإلسالمي، ج، المنتدى مجلة البيانمجموعة من المؤلفين،  (48)

 .59، ص1، قدم له: معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، جدعوة أهل البدعخالد بن أحمد الزهراني، ينظر:   (49)
 .24، ص1ج، wBadrany@hotmail.com، الهجر والهجرة في اإلسالمأحكام : : أبو فيصل البدرانيينظر (50)

عمرردة هـــ(،  600بــن عبــد الواحــد بــن علــي بــن ســرور الجمــاعيلي الدمشــقي الحنبلــي، أبــو محمــد، تقــي الــدين )ت ، عبــد الغنــي المقدســي (51)
 م، باب: كتاب الطالق، حديث 2009، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،1، تحقق: الدكتور سمير بن أمين الزهيري، طاألحكام الكبرى 

 .143، ص1ج الشبكة اإلسالمية ،مركز الفتوى بإشراف د. عبد هللا الفقيه ،سالمشبهات النصارى حول اإلوليد كمال شكر،  (52)
 .116، ص1، جشبهات حول اإلسالممحمد قطب،  (53)
 .69، ص1م، ج2003 ،، تحقيق: خالد بن عبد الكريمشرح تهذيب كتاب اًلعتصام للشاطبيمصطفى بن محمد بن مصطفى،  (54)
 .207، ص28ج،  مجموع الفتاوى ابن تيمية،  (55)
، 28، ج، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصـمي النجـدي، مكتبـة ابـن تيميـةرسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةابن تيمية،   (56)

، 1، دار األخيـار، جفتح العلي الحميد في شرح كتراب مفيرد المسرتفيد فري كفرر ترارك التوحيردينظر: مدحت بن الحسن آل فـراج،   ؛206ص
 .507ص

ــ(،  502الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف )ت  (57) ، تحقيق: صفوان عدنان الداودي،  المفردات في غريب القرآنهــــــ
 .833، ص1هـ، ج 1412، دمشق بيروت: دار القلم، الدار الشامية، 1ط

 .327، ص1، جالبخاري شرح كتاب التوحيد من صحيح عبد هللا بن محمد الغنيمان،  (58)

 .108، ص1، ج31، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو، حديث رقم شرح صحيح البخاري ابن بطال،  (59)
هـ(،  1182الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير )ت    (60)

ِغيرِ  م، باب: حرف الميم، حديث 2011، الرياض: مكتبة دار السالم،  1، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، طالتَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
 . 537، ص 9، ج8136م رق

 .222، ص1، جالمفصل في شرح آية الوًلء والبراءعلي بن نايف الشحود،  (61)
 .26، ص1، جمةة في معاملة األهل السنّ أقاعدة سفر بن عبد الرحمن الحوالي،  (62)
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