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ُملخَّص: 

يقوم هذا البحث على درا�سة مو�سوع فقهي ُمهمٍّ بعنوان: »اأْحَكاُم َهْجريِ الزَّْوَجةيِ يفيِ 
املبحث  كان  وخامتة،  مباحث،  �ستة  من  انبَنى  وقد  ُمَقاَرَنٌة«،  َرا�َصٌة  –ديِ ي  االإ�ْصلميِ ْقهيِ  الفيِ
الزوجة،  هجر  �سبب  يف  والثالث  الزوجة،  هجر  ُحكم  يف  والثاين  الَهجر،  تعريف  يف  الأول 
والرابع يف موقع الهجر يف علج الن�سوز، واخلام�س يف تف�سري هجر الزوجة، وال�ساد�س يف 

مدَّة هجر الزوجة، ثم جاءت اخلامتُة يف النتائج والتو�سيات. 
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The Rulings of the Deserted Wife 
in Islamic Jurisprudence- A Comparative Study

Abstract: 
This research is fundamental in studying an important jurisprudential 

subject entitled: The Rulings of the Deserted Wife in Islamic Jurisprudence: 
A Comparative Study. It consists of six topics, and a conclusion. The first is 
devoted to the definition of desertion; the second, the ruling of deserting a 
wife; the third, the reason behind deserting a wife; the fourth, the position 
of desertion in the treatment of recalcitrance; the fifth, the interpretation 
of deserting of a wife, and finally, sixth, the duration of desertions. The 
conclusion consists of the findings and recommendations
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مقدمة: 
احلمد هلل رب العاملني، وال�سلة وال�سلم على �سيد الأنبياء واملر�سلني، حممد بن عبد 

اهلل، وعلى اآله واأ�سحابه ومن واله، وبعد: 
ْوَجِة  ًا بعنوان: »اأْحَكاُم َهْجِر الزَّ فهذا بحثحٌ علميٌّ ُيعالج الباحُث فيه مو�سوعًا فقهيًا ُمهمَّ

.» يِف الِفْقِه الإ�ْسلِمي –ِدَرا�َسةحٌ ُمَقاَرَنةحٌ

مشكلة البحث: 
تتمثل م�سكلة هذا البحث يف اأن من الزوجات من تظهر عليها اأمارات الن�سوز، بحيث 
ا افرت�سه اهلل عليها من طاعته، فتع�سي اأوامره، وتق�رش يف  ع على زوجها، وتخرج عمَّ ترتفَّ
حقوقه، وقد تع�سي اأوامر اهلل –�سبحانه وتعاىل- ، فاأر�سد اهلل الزوج اإىل ا�ستخدام عدد من 
الأ�ساليب التي ُت�سلح الزوجة النا�زش، وتعيدها اإىل الطريق ال�سليم، ليعود البيت امل�سلم اإىل 

ما كان عليه من التاآلف والن�سمام.
ويعدُّ الهجر واحداً من هذه الأ�ساليب، مما يعني احلاجة اإىل تو�سيح الأحكام ال�رشعية 
املتعلقة به، وو�سعها بني اأيدي الأزواج والباحثني وطلب العلم، ليكون امل�سلم على بينة 

من اأمره، بعيداً عن التع�سف والظلم.

أهمية البحث: 
الفقه  مبوقف  يتعلق  ًا،  ُمهمَّ مو�سوعًا  ليعالج  جاء  كونه  من  البحث  هذا  اأهمية  تاأتي 
الإ�سلمي من هجر الزوجة، باعتباره لبنة جديدة يف بناء الفقه الإ�سلمي، يف ظلِّ عدم َوْفَرِة 
بحث ُيعالج م�سائل هجر الزوجة على نحو ُمنفرد، وي�سعها بني اأيدي الباحثني وطلب الِعلم، 
وحاجة الأزواج اإىل التعرف اإىل الأحكام ال�رشعية املتعلقة به، ليكونوا على بينة من اأمرهم، 
ولئل يقعوا يف املحظور ال�رشعي، فيظلمون زوجاتهم من حيث ل ي�سعرون.فهو يجمع �َستات 
اأقوال الفقهاء امُلتعلِّقة مب�سائله املختلفة، ويعر�س اأدلَّتها، وُيناق�سها، يف حماولة للو�سول 

اإىل الراأي الذي يغلب على الظنِّ �سواُبه.

أهداف البحث: 
ال�رشعية  بالأحكام  والأزواج  العلم  وطلب  الباحثني  تعريف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
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املتعلقة مبو�سوع هجر الزوجة، وذلك من خلل: 
تعريف الهجر لغة وا�سطلحًا، وهجر الزوجة.. 1
بيان حكم هجر الزوجة.. 2
بيان ال�سبب الذي يبيح للزوج هجر زوجته.. 3
تو�سيح موقع هجر الزوجة يف علج الن�سوز. 4
تف�سري هجر الزوجة.. 5
بيان مدة هجر الزوجة.. 6

الدراسات السابقة: 
توجد مو�سوعات هذا البحث متناثرة يف املو�سوعات الفقهية القدمية، وتبعًا للمذاهب 
ا يجعل الو�سول اإىل كل ما يتعلَّق به من غري املتخ�س�س اأمراً ع�سرياً،  الفقهية املختلفة، ممَّ
ات  اأمَّ من  املو�سوعات  هذه  �َسَتات  يجمع  منفرد،  بحث  اإىل  ة  امُللحَّ احلاجة  يعني  ا  ممَّ
ا يف كتابات املعا�رشين،  امل�سادر، وي�سعها بني اأيدي الباحثني وطلب العلم، والأزواج، اأمَّ
فلم اأعرث- بعد البحث والتَّحرِّي- على اأي بحث اأو درا�سة وافية تناولت م�سائل هذا البحث 

ا يقوِّي امُلربِّر للقيام بهذه الدرا�سة. ْر�س والتَّمحي�س على نحو منفرد، ممَّ بالدَّ

منهج البحث: 
ا�ستخدم  ة منه،  امَلرُجوَّ النتائج  اإىل  البحث، والو�سول  ُمفردات هذا  �سبيل معاجلة  يف 
، م�ستفيداً من املنهجني: ال�ستنباطي، وال�ستقرائي، كما هو احلال  الباحث املنهج الو�سفيَّ

يف الُبحوث والدرا�سات املتعلِّقة بالعلوم ال�رشعية.

خطة البحث:

ا�صتملت خطة هذا البحث على مقدمة، و�صتة مباحث، وخامتة، على النحو االآتي: 
ال�سابقة،  ● والدرا�سات  واأهدافه،  واأهميِّته،  البحث،  م�سكلة  نت  ت�سمَّ وقد  املقدمة، 

ومنهج البحث، وخطته.
املبحث الأول: تعريف الهجر. ●
املبحث الثاين: حكم هجر الزوجة ●
املبحث الثالث: �سبب هجر الزوجة. ●
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املبحث الرابع: موقع الهجر يف علج الن�سوز. ●
املبحث اخلام�س: تف�سري هجر الزوجة. ●
املبحث ال�ساد�س: مدَّة هجر الزوجة. ●
نت النتائج والتو�سيات. ● اخلامتة: وت�سمَّ

املبحث األول:

َتْعِريُف اهَلْجِر:

اهَلْجُر يِف اللَُّغِة )1( : 

ل، وَهَجرُه، َيْهُجُره َهْجراً، وِهْجرانًا: اأي  دَّ الَو�سْ الَهْجرُ يف اللغة م�سدُر َهَجَر، وهو �سِ
َبْعَد  الِهْجَرُة، ويف احلديث ال�رشيف: »ل ِهْجَرَة  َيْهَتِجراِن وَيَتهاَجراِن، وال�سم  َمه، وهما  َ �رشَ
َثلٍث« )2( ، اأراد به الَهْجَر �سدَّ الو�سِل، يعني فيما يكوُن بني امل�سلمني من َعْتٍب، وَمْوِجَدٍة، 
َر فلنحٌ  ْحَبِة.والَهْجر: الَقْطُع، والتَّهاُجُر: التَّقاُطُع، وَهَجَ اأَو تق�سري يقُع يف حقوِق الِع�رْشَة وال�سُّ
ُك والإْعرا�ُس، يقال: َهَجَر ال�سيَء واأَْهَجَره: اأي ترَكُه، وَهَجْرُت  ُفلنًا: اأي قاَطَعُه.والَهْجُر: الرتَّ
ال�سيء َهْجراً: اأي ترْكُته، وَهَجَر فلنحٌ ال�رشك َهْجراً وِهْجَرانًا: تَرَكُه.ومنه ما جاء يف حديث 
اأبي الدرداء عن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َوِمَن النَّا�ِس َمْن ل َيْذُكُر اهلل اإل ُمَهاِجَراً« )3( ، 
اأي تاركًا الإخل�س يف الذكر، يريد ِهْجَراَن القلب، فكاأن قلبه ُمَهاِجرحٌ لل�سانه غري موا�سل له، 
ْراآَن اإل َهْجَراً« )4( ، يريد الرتك له،  ومنه قول اأبي الدرداء –ر�سي اهلل عنه- : »َول َي�ْسَمُعُوَن القحٌ
ي املهاجرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم وم�ساكنهم التي ن�ساأوا  والإعرا�س عنه، و�سمُّ
بها هلل، وحلقوا بدار لي�س لهم بها اأهل ول مال حني هاجروا اإىل املدينة.وكل من ترك بلده 
و�سكن بلداً اآخر فهو ُمَهاِجرحٌ.والَهْجُر: ترك ما َيلَزُم تعاهده.والَهْجُر: الناأُي والُبْعُد، والعتزال، 
اإِذا تباعد وَناأَى عنه، وَهَجَر يف ال�سوم َيْهُجُر ِهْجرانًا: اعتزل فيه  يقال: َهَجَر الرجُل َهْجراً: 

النكاح.
تعاُهدُه،  َيلَزم  ما  ترُك  الفقهي  ال�سطلح  يف  بالَهجر  ُيراد   : لحيِ طيِ اال�صْ يفيِ  الَهْجرُ 
ومفارقة الإن�سان غريه، اإما بالبدن، اأو بالل�سان، اأو بالقلب، فقوله- تعاىل- : {َواْهُجرُوُهنَّ 
َهَذا  َخُذوا  اتَّ ي  َقْوميِ {اإيِنَّ  –تعاىل-:  وقوله  قربهن،  عدم  عن  .كناية   )5(  { عيِ امْلَ�َصاجيِ يفيِ 
اْلُقْراآََن َمْهُجوًرا} )6( ، فهذا هجر بالقلب، اأو بالقلب والل�سان، وقوله –تعاىل- : {َواْهُجْرُهْم 

يل} )7( ، يحتمل الثلثة )8( . َهْجًرا َجميِ
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بالبدن،  اأو  بالل�سان،  لها  الزوج  البحث: مفارقة  �سياق هذا  الزوجة يف   واملراد بهجر 
وعلى  نف�سه،  البحث  من  اخلام�س  املبحث  يف  تف�سريه  ياأتي  �سوف  نحو  على  بكليهما،   اأو 

اهلل –تعاىل- العتماد.

املبحث الثاني: 

حكم هجر الزوجة: 

هجر  ذلك  يف  ويدخل  حمظور،  �سبب  غري  من  امل�سلم  لأخيه  امل�سلم  هجر  اأن  الأ�سل 
َوَل  ا�َسُدوا،  حَتَ َوَل  وا،  َتَباَغ�سُ »َل   : و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  النبي  بقول  ا�ستدلًل  الزوجة، 

�ْسِلٍم اأَْن َيْهُجَر اأََخاُه َفْوَق َثَلِث َلَياٍل )10( »)9( . ِ اإِْخَواًنا، َوَل َيِحلُّ مِلُ َتَداَبُروا، َوُكوُنوا ِعَباَد اهللَّ
. وعليه   )11( فاإن وجد �سبب ي�ستدعي الهجر، فل مانع منه- حينئذ- وفق �سوابطه 
 )13( واملالكية   ،  )12( احلنفية  فريى  الهجر،  تبيح  التي  الأ�سباب  من  الزوجة  من  ظهر  فاإن 
عندئذ هجرها.قال  للزوج  يجوز  اأنه   ،  )16( والظاهرية   ،  )15( واحلنابلة   ،  )14( وال�سافعية   ،
يلزم  اإذا مل تطعه فيما  للزوج  التاأديب  النكاح- ولية  اأحكام  –اأي من  الكا�ساين: « ومنها 
طاعته؛ باأن كانت نا�زشة، فله اأن يوؤدبها، لكن على الرتتيب، فيعظها اأوًل على الرفق واللِّني، 
...فاإن جَنَعت فيها املوعظة، ...واإل َهَجَرها« )17( ، وقال الدردير: »ووعظ الزوج من ن�زشت، 
...ثم اإن مل يفد فيها الوعظ َهَجَرها« )18( ، وجاء يف مغني املحتاج قوله: »واإذا خاف الزوج 
الن�سوز  اإل  اأبت مع وعظه  ...فاإن  ...وعظها،  اأمارات ن�سوزها فعًل،  ن�سوز املراأة، باأن ظهرت 
هجرها يف امل�سجع )19( )20( «، وقال البهوتي: »واإذا ظهر منها اأمارات الن�سوز...وعظها؛ باأن 
يذكر لها ما اأوجب اهلل عليها من احلق، وما يلحقها من الإثم باملخالفة، وما ي�سقط بذلك من 

النفقة والك�سوة، وما يباح له من َهْجِرها« )21( .
واأدلة جواز هجر الزوجة ماأخوذة من القراآن، وال�صنة، واملعقول: 

فمن القراآن: 
يفيِ  َواْهُجرُوُهنَّ  ُظوُهنَّ  َفعيِ ُن�ُصوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  ي  تيِ {َواللَّ  : –تعاىل-  اهلل  قول 
} )22( .ووجه الدللة من هذه الآية الكرمية اأنها تبيح للزوج هجران زوجته �سمن  عيِ امْلَ�َصاجيِ

حماولت علجها عند ن�سوزها )23( .
ومن ال�صنة: 

ما ورد اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- قد هجر ن�ساءه �سهراً، فقد اأخرج الإمام . 1
لَّى اهلُل َعَلْيِه  - �سَ ِبيُّ م�سلم والن�سائي عن جابر بن عبد اهلل –ر�سي اهلل عنه- قال: « اْعَتَزَل النَّ
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َو�َسلََّم- ِن�َساَءُه �َسْهًرا« )24( .واأخرج الأمام اأحمد يف م�سنده وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه عن ابن 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم- ، ِن�َساَءُه �َسْهًرا،  ِ- �سَ عبا�س –ر�سي اهلل عنهما- قال: « َهَجَر َر�ُسوُل اهللَّ

ْهُر« )25( . يُنَك َوَقْد مَتَّ ال�سَّ ْت مَيِ يُل، َفَقاَل: َقْد َبرَّ وَن، اأََتاُه ِجرْبِ ى ِت�ْسعحٌ َوِع�رْشُ ا َم�سَ َفَلمَّ
” َفاإِْن . 2 قال:  و�سلم-  اهلل عليه  –�سلى  النبي  اأن  ه  الرَّقا�سي عن عمِّ ة  ُحرَّ اأبي  وعن 

اِجِع” )26( . ِخْفُتْم ُن�ُسوَزُهنَّ َفاْهُجُروُهنَّ ِفى امْلَ�سَ
وعن اأبي َقَزعة عن حكيم بن معاوية عن اأبيه عن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- . 3

ْوِج؟ َقاَل: ُتْطِعُمَها اإَِذا َطِعْمَت، َوَتْك�ُسوَها اإَِذا اْكَت�َسْيَت،  ْراأَِة َعَلى الزَّ َلُه َرُجلحٌ َما َحقُّ امْلَ قال: �َساأَ
ْب اْلَوْجَه، َوَل ُتَقبِّْح، َوَل َتْهُجْر اإِلَّ يِف اْلَبْيِت” )27( . َول َت�رْشِ

وعن عمرو بن الأحو�س- ر�سي اهلل عنه- اأنه �سهد حجة الوداع مع النبي –�سلى . 4
ا  َ ا، َفاإِمنَّ وا ِبالنِّ�َساِء َخرْيً َر َوَوَعَظ، ُثمَّ َقاَل: ا�ْسَتْو�سُ َ، َواأَْثَنى َعَلْيِه، َوَذكَّ اهلل عليه و�سلم- َفَحِمَد اهللَّ
ِلُكوَن ِمْنُهنَّ �َسْيًئا َغرْيَ َذِلَك، اإِلَّ اأَْن َياأِْتنَي ِبَفاِح�َسٍة ُمَبيَِّنٍة، َفاإِْن َفَعْلَن  ُهنَّ ِعْنَدُكْم َعَواٍن، َلْي�َس مَتْ
َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوا  َفَل  اأََطْعَنُكْم  َفاإِْن  ُمرَبٍِّح،  َغرْيَ  ًبا  ْ �رشَ ُبوُهنَّ  ِ َوا�رشْ اِجِع،  امْلَ�سَ ِفى  َفاْهُجُروُهنَّ 

�َسِبيًل” )28( .
ووجه الدللة من الن�سو�س ال�سابقة هو جواز ا�ستخدام الهجر من قبل الزوج اأ�سلوبًا 

ملعاجلة ن�سوز الزوجة )29( .
ومن املعقول: 

بعد  على  ت�سرب  ل  بطبيعتها  املراأة  لأن  الن�ساء،  تاأديب  كبرياً يف  اأثراً  للهجر  اأن  وهو 
زوجها عنها )30( ، قال ال�رشبيني عند حديثه عن هجر الزوج لزوجته: « ولأن يف الهجر اأثراً 

ظاهراً يف تاأديب الن�ساء« )31( .

املبحث الثالث:

سبب هجر الزوجة:

يتفق فقهاء احلنفية )32( ، واملالكية )33( ، وال�سافعية )34( ، واحلنابلة )35( ، والظاهرية 
)36( ، على اأن ن�سوز الزوجة هو ال�سبب الرئي�س الذي يبيح للزوج هجرانها، وهو وا�سح من ن�س 

اِجِع«)37(. ِتي َتَخاُفوَن ُن�ُسوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف امْلَ�سَ الآية القراآنية الكرمية: « َواللَّ
ارتفع  ما  وهو   ، �زَشِ النَّ من  ماأخوذ  وهو  يان،  الِع�سْ هو   )38( اللغة  يف   والن�سوز 
اهلل  قول  ومنه  قائمًا،  فنه�س  قاعداً  كان  اإذا   : َوَيْن�زِشُ َيْن�زُشُ  الرجل  َن�زَشَ  يقال:  الأر�س،  من 

يَل اْن�ُشُوا َفاْن�ُشُوا} )39( ، اأي ارتفعوا وانه�سوا اإىل حرب، اأو اأمر   - عز و جل- : {َواإيَِذا قيِ
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من اأمور اهلل –تعاىل- ، واملراأة النَّا�زِشُ هي املرتفعة على زوجها، التاركة لأمره املبغ�سة له 
�ُسوُز كراهية  )40( ، فبن�سوزها كاأنها ارتفعت وتعالت عما اأوجب اهلل عليها من طاعته )41( ، والنُّ

ْت َتْن�زُشُ َفِهَي َنا�زِشحٌ، وهي ال�سيئة للع�رشة، وقال  كل واحد من الزوجني �ساحبه، يقال: َن�زَشَ
ابن فار�س: « َن�زَشَت املراأة: ا�ست�سعبت على بعلها، وكذلك َن�زَشَ بعُلها جفاها و�رشبها«)42(.

واملراد بالن�سوز الذي يبيح هجر الزوجة عند الفقهاء )43( : كراهية الزوجة لزوجها، 
ومع�سيتها له فيما يجب عليها، وع�سيانها لأوامر اهلل، كرتكها للطهارة وال�سلة، ونحوهما.
ُذكر  فقد  ن�صوزهن}،  تخافون  {واللتي   : –تعاىل-  قوله  معنى  يف  اختلفوا  وقد 
–ر�سي اهلل   )44( ابن عبا�س  اأي تعلمون وتتيقنون، وهو قول  اأن معنى تخافون ن�سوزهن: 

عنهما- ، وال�سافعي )45( .
ع�سيانهن  تخافون  اأي  ن�سوزهن،  تخ�سون  اللتي  اأي  بابه،  على  هو  قال  من  ومنهم 
وتعاليهن عما اأوجب اهلل عليهن من طاعة الأزواج )46( ، وهو قول ال�سافعي )47( ، وابن حزم 
)48( ، وذكره القرطبي، وابن كثري ب�سيغة وقيل، من دون اأن ين�سباه اإىل اأحد )49( .جاء يف 

} )50( .يحتمل اإذا راأى  ي َتَخاُفوَن ُن�ُصوَزُهنَّ تيِ كتاب الأم قوله: « قال اهلل- عز و جل: {َواللَّ
الدللت يف اإيغال املراأة واإقبالها على الن�سوز، فكان للخوف مو�سع اأن يعظها، فاإن اأبدت 
} )51( اإذا  ن�سوزاً هجرها فاإن اأقامت عليه �رشبها، ...وقد يحتمل قوله: {َتَخاُفوَن ُن�ُصوَزُهنَّ

اَجِتِهنَّ يف الن�سوز« )52( . ن�زشن، فخفتم جَلَ
ذلك  ويكون  طاعته،  وترف�س  وتبغ�سه،  زوجها،  تع�سي  باأن  الزوجة  ن�سوز  وُيعرف 
من  باخَل�ِسِن  فتجيبه  يكلُِّمها  اأو  يناديها  اأن  بالقول:  الن�سوز  فمن   ،  )53( بالفعل  اأو  بالقول 

ف، ومن الن�صوز بالفعل )54( :  القول، بدل اللِّني والتَلطُّ
اأن ُتعر�س عنه وتعب�س يف وجهه. -
ه  - بتَكرُّ اإل  اإليه  ت�سري  ول  وتدافع،  تتثاقل  اأو  اإليه،  دعاها  اإن   )55( فرا�سه  تاأبى  اأن 

وَدْمَدَمة )56( .
اأن ُتغلق الباب دونه. -
اأن تخرج من منزله بغري اإذنه. -
اأن تخونه يف نف�سها اأو ماله. -

اإعرا�سًا  منها  يجد  »كاأن  الزوجة:  ن�سوز  اأمارات  عن  يتحدث  وهو  ال�رشبيني  قال 
 وعبو�سًا، بعد لطف وطلقة وجه، اأو قوًل، كاأن جتيبه بكلم خ�سن، بعد اأن كان بلني” )57( .
اإليه  ت�سري  ول  دعاها،  اإذا  وتدافع  تتثاقل  اأن  مثل  الن�سوز  اأمارات   » قدامة:  ابن  وقال 

ه وَدْمَدَمة« )58( . اإل بتَكرُّ
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املبحث الرابع:

موقع اهلجر يف عالج النشوز:
 ،  )61( وال�سافعية   ،  )60( واملالكية   ،  )59( احلنفية  الفقهاء:  جمهور  عند  الهجر  ياأتي 
واحلنابلة )62( ، يف املرتبة الثانية من العقوبات )63( التي �رشعها اهلل –�سبحانه وتعاىل- 
اأمارات الن�سوز مثل  علجًا للزوجة يف حال ن�سوزها، قال ابن قدامة: »فمتى ظهرت منها 
ه ودْمَدَمة، فاإنه يعظها، فيخوفها اهلل-  اأن تتثاقل وتدافع اإذا دعاها ول ت�سري اإليه اإل بتكرُّ
�سبحانه وتعاىل- ، ويذكر ما اأوجب اهلل له عليها من احلق والطاعة، وما يلحقها من الإثم 
النفقة والك�سوة، وما يباح له من  باملخالفة واملع�سية، وما ي�سقط بذلك من حقوقها من 
�رشبها وهجرها...فاإن اأظهرت الن�سوز...فله اأن يهجرها يف امل�سجع« )64( .وقال البهوتي: 
وال�رشب،  الهجر  الطاعة حرم  اإىل  ...فاإن رجعت  الن�سوز...وعظها،  اأمارات  منها  »واإذا ظهر 

...واإن اأ�رشَّت...هجرها يف امل�سجع ما �ساء« )65( .
َواْهُجرُوُهنَّ  ُظوُهنَّ  َفعيِ ُن�ُصوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  ي  تيِ {َواللَّ  : –تعاىل-  وا�ستدلوا بقول اهلل 
} )66( ، ووجه الدللة اأن الآية للرتتيب على التوزيع )67( ، فاإن رجعت الزوجة  عيِ يفيِ امْلَ�َصاجيِ
 عن ن�سوزها بالوعظ فل يجوز الهجر، واأن رجعت بالهجر فل يجوز ال�رشب، ولأنه يحتمل 
من  اأو  اأولدها  من  �سدر  ل�سيق  يكون  اأن  ويحتمل  بعد،  فيما  تفعله  الن�سوز  هذا  يكون  اأن 
اأو قلق خاطر، فاإن تكرر ذلك منها فيلجاأ  اأو نحو ذلك من �سغل قلب  اأقربائها  اأو   جاراتها 

عندئذ للهجر )68( .
وعلى هذا فل يجوز للزوج اأن يهجر يف هذه احلالة )69( ، بل عليه اأن ي�ستخدم اأ�سلوب 
للزوج  الفقهاء  ا�ستحب  وقد  بالظهور،  الن�سوز  اأمارات  بداأت  اإذا  ما  حال  يف   )70(  الوعظ 
، جاء يف تكملة   )71( اأوجب اهلل له من احلقوق عليها  اأن يذكر زوجته مبا  يف هذه احلالة 
املجموع قوله: « فاملوعظة اأن يقول لها: ما الذي منعك عما كنت اآلفه من ِبرِِّك وما الذي 
غريك، اتقي اهلل وارجعي اإىل طاعتي، فاإن حقي واجب عليك؛ ونحو ذلك من عبارات الوعظ؛ 
القيام هلل،  الأقدام يف  ه اهلل للآثمني والآثمات من ح�ساب يوم تت�ساوى  وتذكريها مبا يعدُّ

ويعلم كل امرئ ما قدمت يداه« )72( .
وذكروا )73( باأنه يح�سن له اأن يذكرها بقول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »اإَِذا َباَتِت 
ِبَح« )74( .كما ا�ستحبوا له اأن يربَّها  َلِئَكُة َحتَّى ُت�سْ ْراأَُة، َهاِجَرًة ِفَرا�َس َزْوِجَها، َلَعَنْتَها امْلَ امْلَ
ُة ُخِلَقٍت ِمْن  ْراأَ وي�ستميل قلبها ب�سيء )75( ، متذكراً قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »امْلَ
« )76( .فاإن رجعت  َتَرْكَتَها َتِع�ْس ِبَها َوِفيَها ِعَوجحٌ َواإِْن  َتَها،  اأََقْمَتَها َك�رَشْ ْن  اإِ َك  َواإِنَّ اأَْعَوَج  َلٍع  �سِ

الزوجة اإىل الطاعة بالوعظ، فل يجوز الهجر عندئذ )77( .
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 { ي َتَخاُفوَن ُن�ُصوَزُهنَّ تيِ ويرى ال�سافعي اأنه على القول باأن معنى الآية الكرمية: {َواللَّ
)78( ، اإذا ن�زشن فختم جَلاَجَتهن يف الن�سوز، تكون الآية قد جمعت للزوج بني الوعظ، والهجر، 

 ،)79( { ي َتَخاُفوَن ُن�ُصوَزُهنَّ تيِ وال�رشب.جاء يف كتاب الأم قوله: « وقد يحتمل قوله: {َواللَّ
اإذا ن�زشن فخفتم جَلاَجَتهن يف الن�سوز اأن يكون لكم جمُع العظة، والهجرة، وال�رشب« )80( .

وذكر ال�سيمري من ال�سافعية )81( اأنه اإذا ظهرت من املراأة اأمارات الن�سوز جاز للزوج 
اأن يجمع بني العظة والهجران، لكن ال�سافعية يف امل�سهور عندهم يتفقون مع اجلمهور على 

اأن الهجر يكون يف املرتبة الثانية بعد الوعظ، ول يلجاأ اإليه اإل بعد ف�سل الأول )82( .
ويف رواية عند احلنفية )83( يخوفها بالهجر اأوًل، فاإن رجعت واإل فيهجرها، وعلى هذا 
القول يكون هجرها يف املرتبة الثالثة، ويلجاأ اإليه يف حال ف�سل الوعظ، قال الكا�ساين: »فله 
اأن يوؤدبها –اأي النا�زش- لكن على الرتتيب، فيعظها اأوًل على الرفق واللني، باأن يقول لها 
كوين من ال�ساحلات القانتات احلافظات للغيب، ول تكوين من كذا وكذا، فلعل تقبل املوعظة 
فترتك الن�سوز، فاإن جنعت فيها املوعظة ورجعت اإىل الفرا�س، واإل هجرها، وقيل يخوفها 

بالهجر اأوًل، ...فاإن تركت واإل هجرها، لعل نف�سها ل حتتمل الهجر« )84( .
وقول اجلمهور هو الراجح عند الباحث لقوة ما ا�ستندوا اإليه من الآية واملعقول، ولأن يف 
ا�ستعمال الأ�سلوب الأ�سد يف اإرجاع الزوجة عن ن�سوزها مع تيقن ح�سول املق�سود مبا هو دونه 
 نوعًا من التع�سف يف حق الزوجة، وهو يتنايف مع املعا�رشة باملعروف التي اأ�سار اإليها قول اهلل 

. )85( { امْلَْعرُوفيِ ُوُهنَّ بيِ {َوَعا�رشيِ  : –تعاىل- 

املبحث اخلامس:

تفسري هجر الزوجة: 

اختلفت كلمة الفقهاء يف تف�سري هجر الزوجة بعد اتفاقهم على م�رشوعيته وجوازه )86( 
، ولهم يف ذلك ع�رشة اأقول اأعر�صها يف التف�صيل االآتي: 

القول االأول: يهجرها باأن ل يجامعها ول ي�ساجعها على فرا�سه، وهو قول احلنفية  ♦
يف رواية )87( ، واملالكية )88( يف قول، وابن عبا�س –ر�سي اهلل عنهما- )89( .

القول الثاين: يهجرها باأن ل يكلمها يف حال م�ساجعته اإياها، ل اأن يرتك جماعها  ♦
وم�ساجعتها، لأن ذلك حق م�سرتك بينهما، فيكون يف ذلك عليه من ال�رشر ما عليها، فل 
يوؤدبها مبا ي�رش بنف�سه ويبطل حقه، وهو قول احلنفية يف الأظهر )90( ، وال�سافعية )91( يف 

قول.
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حقها  ♦ يف  اأخرى  وي�ساجع  امل�سجع،  يف  يفارقها  باأن  يهجرها  الثالث:  القول 
، ل يف  –تعاىل-  الق�سم يف حال املوافقة، وحفظ حدود اهلل  وَق�ْسمها، لأن حقها عليه يف 

حال الت�سييع، وخوف الن�سوز والتنازع، وهو قول احلنفية يف رواية )92( .
القول الرابع: يهجرها برتك م�ساجعتها وجماعها لوقت غلبة �سهوتها وحاجتها،  ♦

نف�سه  يوؤدب  اأن  يوؤدبها ل  اأن  والزجر، فينبغي  للتاأديب  اإليها، لأن هذا  ل يف وقت حاجته 
بامتناعه عن امل�ساجعة يف حال حاجته اإليها، وهو قول احلنفية يف رواية )93( .

ويوليها  ♦ فرا�سها،  على  وي�ساجعها  يجامعها،  ل  باأن  يهجرها  اخلام�س:  القول 
دِّي، وال�سحاك وعكرمة، وابن عبا�س يف رواية )94( . ظهره، ول يكلمها، وهو قول ال�سُّ

اأن يرد نكاحها،  ♦ يهجرها باأن ل ي�ساجعها ول يكلمها من غري  ال�صاد�س:  القول 
وهو رواية عن ابن عبا�س، قال ابن كثري: « وقال علي بن اأبي طلحة اأي�سًا عن ابن عبا�س: 
اأن يرد نكاحها وذلك  يعظها فاإن هي قبلت واإل هجرها يف امل�سجع ول يكلمها من غري 

عليها �سديد« )95( .
القول ال�صابع: يهجرها باأن يرتك فرا�سها ول ي�ساجعها فيه، وهو قول احلنفية يف  ♦

قول )96( ، واملالكية )97( يف رواية، وال�سافعية يف رواية )98( ، واحلنابلة )99( ، وهو مروي 
عن جماعة من التابعني )100( منهم: جماهد، وال�سعبي، واإبراهيم النخعي، وحممد بن كعب، 

وِمْق�َسم، وقتادة )101( .
القول الثامن: يهجرها باأن ل يجامعها فح�سب، وهو قول احلنفية )102( يف رواية  ♦

اأخرى، وال�سافعية يف رواية )103( .
القول التا�صع: يهجرها باأن يقول لها َهْجَراً، اأي اإغلظًا يف القول، وهو رواية عند  ♦

ال�سافعية )104( .
القول العا�رش: يهجرها باأن يربطها يف البيت )105( ، لأن من معاين الهجر الربط  ♦

)106( ، وهجر البعري اأي ربطه، قال الطربي: « واإن اأبني الأْوبة من ن�سوزهن فا�ستوثقوا منهّن 

رباًطا يف م�ساجعهن، يعني: يف منازلهن وُبيوتهن التي ي�سطجعن فيها وُي�ساجعن فيها 
اأزواجهّن« )107( .

ويرى الباحث اأن يف الأقوال الت�سعة الأوىل من املرونة التي جتعل الزوج يف �سعة من اأمره، 
وتعطيه الفر�سة لأن يختار منها ما يرى اأنه الأن�سب ل�ستخدامه يف معاجلة ن�سوز زوجته، اأما 
القول العا�رش فمرجوح، وفيه تكلَّف، وقد �سذ به الإمام الطربي كما يقول العلماء )108( ، اإذ هو 
 ي�ستند على اأحد معاين الهجر يف اللغة، علمًا باأن الهجر اأكرث ما ي�ستعمل يف الرتك لل�سيء والبعد 
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اإن احلمل على هذا  ، ثم   )109( الهجر احتماًل  اأقل معاين  الربط هو  عنه، وا�ستعماله مبعنى 
ْمَنا َبنيِي اآَدَم} )110( ، وقول الر�سول  املعنى ي�سطدم مع قول اهلل –عز وجل- : {َوَلَقْد َكرَّ
اأي�سًا يتنافى مع �سرية  ا« )111( ، وهو  وا ِبالنِّ�َساِء َخرْيً »ا�ْسَتْو�سُ  : و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى 
يح�سل  كان  وقد  نتاأ�سى،  وبه  قدوتنا،  فهو  اأزواجه،  مع  و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  الر�سول 
بينه وبني اأزواجه ما يح�سل بني الزوجني، ومع ذلك فقد روى ابن عبا�س –ر�سي اهلل عنه- 
)112( ، واهلل  ِلأَْهِلي«  ُكْم  َواأََنا َخرْيُ ِلأَْهِلِه،  ُكْم  ُكْم َخرْيُ : »َخرْيُ – عليه ال�سلة وال�سلم-  قوله 

اأعلم. –تعاىل- 

املبحث السادس:

مدة هجر الزوجة:

اختلف الفقهاء يف تقدير املدَّة التي يجوز للزوج اأن يهجر فيها زوجته تبعًا للأ�سلوب 
فللفقهاء  اأو جماعها،  الذي ي�ستخدمه الزوج يف الهجر: فاإذا كان الهجر برتك م�ساجعتها 

يف ذلك قوالن: 
القول االأول: لي�س للهجر بهذا الأ�سلوب مدَّة معينة، فيجوز للزوج اأن يهجر زوجته  ♦

رجعت  ومتى  الطاعة،  اإىل  وتعود  ن�سوزها،  عن  ترجع  حتى  وجماعها  م�ساجعتها  برتك 
حرم عليه الهجر، وهو ظاهر قول احلنفية )113( ، وال�سافعية )114( ، واحلنابلة )115( ، قال 
واإن  مبيحه،  لزوال  وال�رشب،  الهجر  عليه  والأدب حرم  الطاعة  اإىل  »فاإن رجعت  البهوتي: 
ته، وامتنعت من اإجابته اإىل الفرا�س، اأو خرجت من بيته  اأ�رشَّت...واأظهرت الن�سوز باأن ع�سَ
اهلل  بقول  وا�ستدلوا   ،  )116( �ساء«  ما  امل�سجع  يف  هجرها  ذلك  ونحو  ذنه  اإ بغري 
} )117( ، حيث مل حتدد الآية الكرمية مدة زمنية  عيِ {َواْهُجرُوُهنَّ يفيِ امْلَ�َصاجيِ  : –تعاىل- 
للهجر املذكور، وقد هجر النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- ن�ساءه فلم يدخل عليهن �سهراً )118( .

القول الثاين: اإن غاية الهجر برتك امل�ساجعة واجلماع �سهر، ول يبلغ به الأربعة  ♦
اأ�سهر، وهو قول املالكية )119( ، جاء يف مواهب اجلليل قوله: « وغاية الهجر �سهر، ول يبلغ 
الأربعة الأ�سهر التي للمويل« )120( ، وقال ال�ساوي: « وغاية الهجر امل�ستح�سن �سهر ول يبلغ 

به اأربعة اأ�سهر« )121( .
ولعل م�ستند هذا القول يف حتديد ال�سهر هو فعل النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- عندما 
هجر ن�ساءه �سهراً )122( ، واأما عدم جواز بلوغ الهجر الأربعة اأ�سهر فلئل يكون الزوج موليًا، 

ومن ثم ترتتب عليه اأحكام الإيلء.
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�رُشع  الهجر  ولأن  الآية،  لإطلق  الباحث،  نظر  من وجهة  الراجح  هو  اجلمهور  وقول 
كاأحد الأ�ساليب التي يباح للزوج ا�ستخدامها لرد زوجته عن ن�سوزها، فاإذا ما لزم ا�ستخدامه 
فلي�س له مدة معينة طاملا اأن �سببه قائم، وهناك فرق بني منع ال�سارع احلكيم من الإ�رشار 
بالزوجة عند الإيلء، وحتديد مدة زمنية معينة متنح للزوج لأن يفيء فيها، وبني ا�ستخدام 
الهجر و�سيلة لرد الزوجة اإىل الطاعة وترك الن�سوز.واأما هجر النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- 
الأق�سى للهجر،  ال�سهر هو احلد  اأن  الهجر، ولي�س فيه  اإباحة  فهو دليل على  لأزواجه �سهراً 

بحيث ل يجوز للزوج جتاوزه، واهلل –تعاىل- اأعلم بال�سواب.
 واإذا كان هجر الزوجة برتك كلمها حلظِّ الزوج نف�سه، فل يجوز ذلك فوق ثلثة اأيام 
يف قول الفقهاء )123( ، قال ال�رشبيني: »واحرتز امل�سنف بالهجر يف امل�سجع عن الهجران 
يف الكلم، فل يجوز الهجر به ل للزوجة ول لغريها فوق ثلثة اأيام، ويجوز فيها« )124( 
اأبو  رواه  وا�ستدلوا مبا   ،  )125( فوقها«  ل  اأيام  ثلثة  الكلم  »وهجرها يف  البهوتي:  .وقال 
اأَْن  هريرة –ر�سي اهلل عنه- عن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- اأنه قال: »َل َيِحلُّ ِلْلُموؤِْمِن 
اٍم« )126( ، وقول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َفَمْن َهَجَر َفْوَق  َيْهُجَر اأََخاُه َفْوَق َثَلَثِة اأَيَّ

اَر« )127( . َثَلٍث َفَماَت َدَخَل النَّ
اأما لو كان الهجر برتك كلمها بهدف ردعها عن املع�سية، واإ�سلح دينها فل مانع 
–اأي  لو كان  واأما   » النفراوي:  قال   ،  )128( الفقهاء  قول  اأيام يف  الثلثة  الزيادة على  من 
اأو لأجل الأدب والردع عما ل يحل، كهجر  الهجر- حلق اهلل، باأن كان مللب�سته ملع�سية، 
الزوج الزوجة لزجرها، وكهجر الوالد لولده، وال�سيخ مع تلميذه حتى يقلع املهجور عما لأجله 
الهجر فل حرج فيه، ولو زادت املدة فوق �سهر« )129( .وقال ال�رشبيني: « وحمل الأذرعي 
عن  ردها  به  ق�سد  فاإن  نف�سه،  حلظ  ردها  بهجرها  ق�سد  اإذا  ما  على  التحرمي  لغريه  تبعًا 
املع�سية واإ�سلح دينها فل حترمي وقال ولعل هذا مرادهم، اإذ الن�سوز حينئذ عذر �رشعي« 

)130( .وا�صتدلوا على جواز الزيادة يف الهجر على الثلثة اأيام مبا ياأتي: 

1 .– ، ونهيه   )131( بن مالك و�ساحبيه  لكعب  و�سلم-  اهلل عليه  النبي- �سلى  هجر 
�سلى اهلل عليه و�سلم- ال�سحابة عن كلمهم )132( ، حيث هجرهم –�سلى اهلل عليه و�سلم- 
بن  كعب  عن  �سحيحيهما  يف  وم�سلم  البخاري  اأخرج  فقد  ليلة،  خم�سني  الكرام  و�سحابته 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم-  مالك وق�سة تخلفه عن غزوة تبوك وفيها قوله: « َوَنَهى َر�ُسوُل اهلِل- �سَ
َوَقاَل:  النَّا�ُس،  َفاْجَتَنَبَنا  َقاَل:  َعْنُه،  َتَخلََّف  َمْن  َبنْيِ  ِمْن  َلَثُة،  الثَّ َها  اأَيُّ َكَلِمَنا،  َعْن  �ْسِلِمنَي  امْلُ
َرْت يِل يِف َنْف�ِسَي اْلأَْر�ُس، َفَما ِهَي ِباْلأَْر�ِس الَِّتي اأَْعِرُف، َفَلِبْثَنا َعَلى َذِلَك  وا َلَنا َحتَّى َتَنكَّ ُ َتَغريَّ
�َسبَّ اْلَقْوِم  ا اأََنا َفُكْنُت اأَ مَّ اِحَباَي َفا�ْسَتَكاَنا َوَقَعَدا يِف ُبُيوِتِهَما َيْبِكَياِن، َواأَ ا �سَ َخْم�ِسنَي َلْيَلًة، َفاأَمَّ
َر�ُسوَل  َواآِتي  اأََحدحٌ،  ُيَكلُِّمِني  َوَل  اْلأَ�ْسَواِق،  َواأَُطوُف يِف  َلَة،  َفاأَ�ْسَهُد ال�سَّ اأَْخُرُج  َفُكْنُت  َواأَْجَلَدُهْم، 
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َلِة، َفاأَُقوُل يِف َنْف�ِسي: َهْل  ِل�ِسِه َبْعَد ال�سَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم- َفاأُ�َسلُِّم َعَلْيِه، َوُهَو يِف جَمْ اهلِل- �سَ
َلِتي  َظَر، َفاإَِذا اأَْقَبْلُت َعَلى �سَ لِّي َقِريًبا ِمْنُه، َواأُ�َساِرُقُه النَّ َلِم، اأَْم ل؟ ُثمَّ اأُ�سَ َك �َسَفَتْيِه ِبَردِّ ال�سَّ َحرَّ

، َواإَِذا اْلَتَفتُّ َنْحَوُه اأَْعَر�َس َعنِّي« )133( . َنَظَر اإِيَلَّ
وهجر عائ�سة اأم املوؤمنني –ر�سي اهلل عنها- لبن الزبري مدة، ملا قال: « لأحجرن . 2

عليها« )134( ، فنذرت )135( اأن ل تكلمه اأبداً )136( .
 وهجران ال�سلف بع�سهم بع�سًا )137( ، فقد اأخرج الإمام اأحمد يف م�سنده عن جماهد عن . 3

َياأُْتوا  اأَْن  اأَْهَلُه  َرُجلحٌ  َنَعنَّ  مَيْ ل  َقاَل:  َو�َسلََّم-  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ  - ِبيَّ النَّ اأَنَّ   » عمر:  بن  اهلل  عبد 
 -ِ اأَُحدُِّثَك َعْن َر�ُسوِل اهللَّ  :ِ ، َفَقاَل َعْبُد اهللَّ َنُعُهنَّ ا مَنْ ِ ْبِن ُعَمَر: َفاإِنَّ ِلَعْبِد اهللَّ �َساِجَد، َفَقاَل اْبنحٌ  امْلَ

ِ َحتَّى َماَت« )138( . اهد: َفَما َكلََّمُه َعْبُد اهللَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم- َوَتُقوُل َهَذا، َقاَل جُمَ �سَ
اخلامتة:

وتت�صمن النتائج والتو�صيات: 

النتائج: 
 ا�ستناداً اإىل ما مت بيانه يف هذا البحث حول مو�سوع هجر الزوجة يف الفقه الإ�سلمي 

–درا�سة مقارنة، خل�س الباحث اإىل النتائج االأ�صا�صية االآتية: 
ُيراد بالَهجر يف ال�سطلح الفقهي: ترُك ما َيلَزم تعاُهدُه، ومفارقة الإن�سان غريه، . 1

اإما بالَبَدن، اأو باللِّ�سان، اأو بالقلب.وهجر الزوجة هو مفارقة الزوج لها باللِّ�سان، اأو بالَبَدن، 
اأو بكليهما.

الأ�ساليب . 2 الزوج كواحد من  الهجر من قبل  ا�ستخدام  اأنه يجوز  الفقهاء على  يتفق 
التي اأر�سد اإليها ال�سارع احلكيم لإعادة الزوجة اإىل الطاعة وترك الن�سوز.

يتفق الفقهاء على اأن ن�سوز الزوجة هو ال�سبب الرئي�س الذي يبيح للزوج هجرانها.. 3
يكون ن�سوز الزوجة بالقول؛ كاأن تعب�س يف وجه زوجها، اأو نحو ذلك، اأو بالفعل؛ . 4

كاأن تاأبى فرا�سه، اأو تخرج من بيته بغري اإذنه، اأو تغلق الباب دونه، ...اإلخ.
جمهور الفقهاء على اأن الهجر ياأتي يف املرتبة الثانية من العقوبات التي اأر�سد اهلل اإليها . 5

 ملعاجلة ن�سوز الزوجة وخروجها عن الطاعة، فل يجوز للزوج هجرها اإل بعد ف�سل اأ�سلوب الوعظ 
يف علجها.

اختلف الفقهاء يف تف�سري هجر الزوجة، واختار الباحث اأن يف هذا الختلف من . 6
ن�سوز  معاجلة  يف  ل�ستخدامه  الأن�سب  اأنه  يرى  ما  يختار  باأن  للزوج  ت�سمح  التي  املرونة 

زوجته.
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اختلف الفقهاء يف املدة التي يجوز للزوج فيها هجر زوجته يف حال ما اإذا كان . 7
الهجر برتك امل�ساجعة واجلماع، واختار الباحث عدم حتديد ذلك مبدة معينة طاملا بقيت 

الزوجة على ن�سوزها.
ويجوز . 8 اأيام،  ثلثة  من  لأكرث  ذلك  يجوز  فل  كلمها  برتك  الزوجة  هجر  كان  اإذا 

فوقها اإذا كان الهجر حلق اهلل.

التوصيات: 

يف �صوء ما �صبق من نتائج يو�صي الباحث مبا ياأتي: 
يو�سي �سباب الأمة ب�رشورة التنبه عند اختيار زوجاتهم بحيث يكنَّ من ال�ساحلات . 1

العابدات هلل، والعارفات بحقوق الأزواج.
يو�سي الأزواج ب�رشورة التعامل مع زوجاتهم باللِّني والإح�سان، بعيداً عن الظلم . 2

ف. والتع�سُّ
احلكيم . 3 ال�سارع  اأوجبه  فيما  اأزواجهن،  ثم  اهلل،  طاعة  ب�رشورة  الزوجات  يو�سي 

عليهن، لينعم البيت امل�سلم بال�سعادة واملحبة وال�ستقرار.
يو�سي العلماء والدعاة ب�رشورة عقد الندوات والدرو�س واملحا�رشات التي تو�سح . 4

حقوق كل من الزوجني على الآخر، واإعداد الن�رشات ال�رشعية التي ت�سهم يف ذلك، حتى يعرف 
كل منهم ما له وما عليه، ومن ثم يتفرغان لتن�سئة اجليل الذي تن�سده الأمة.



139

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون )1( - حزيران 

اهلوامش:
ابن منظور، حممد، ل�سان العرب، 15/ 31-36، مادة )هجر( . والأزهري، حممد، تهذيب . 1

اللغة، 6/ 28-31، مادة )هجر( . 
2 . ،1984  /4 491، برقم )8919( . وم�سلم يف �سحيحه،   /14 اأحمد يف م�سنده،  رواه 

برقم )2562( . 
لعلماء . 3 قول  على  اأعرث  ومل   .294 �س  احلديث،  اأمثال  يف  الأ�سبهاين،  ال�سيخ  اأبو  رواه 

احلديث يف حكمه فيما توفر لدي من امل�سادر. 
برقم . 4  ،113  /7 امل�سنف،  يف  �سيبة  اأبي  ابن  رواها  الدرداء،  لأبي  موعظة  من  جزء 

الإميان،  �سعب  يف  والبيهقي   .221  /1 الأولياء،  حلية  يف  والأ�سبهاين   .  )34605(
 . 414، برقم )1151(   /2

الآية رقم )34( من �سورة الن�ساء. . 5
الآية رقم )30( من �سورة الفرقان. . 6
الآية رقم )10( من �سورة املزمل. . 7
األفاظ . 8 مفردات  احل�سني،  والأ�سفهاين،  �س551.  الفقهية،  التعريفات  حممد،  الربكتي، 

وال�رشبيني،   .171  /5 القراآن،  لأحكام  اجلامع  حممد،  والقرطبي،   .464  /2 القراآن، 
حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 5/ 209. 

قال النووي: « قال العلماء: يف هذا احلديث حترمي الهجر بني امل�سلمني اأكرث من ثلث . 9
عفا  واإمنا  قالوا:  مبفهومه،  والثاين  احلديث،  بن�س  الأول  الثلث  يف  واإباحتها  ليال 
الغ�سب، و�سوء اخللق، ونحو ذلك، فعفا عن  الآدمي جمبول من  الثلث لأن  عنها يف 
الهجر الثلث ليذهب ذلك العار�س. النووي، يحيى، �رشح النووي على �سحيح م�سلم، 

 .117  /16
رواه البخاري، حممد، يف �سحيحه، 8/ 21، برقم )6076( . . 10
كاأن ل تطول مدة الهجر، باأن تزيد على ثلثة اأيام اإذا كان الهجر حلظ النف�س، اأما اإذا . 11

كان حلق اهلل بارتكاب مع�سية اأو ترك طاعة، فهو غري موؤقت مبدة زمنية حمددة، وكاأن 
ابن عابدين، حممد، تكملة رد  اأو دفع مف�سدة.  الهجر حتقيق منفعة  الغر�س من  يكون 
املحتار، 7/ 561. والنفراوي، اأحمد، الفواكه الدواين، 2/ 294. والعدوي، علي، حا�سية 
 .259  /3 428. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج،   /2 الطالب،  العدوي على كفاية 
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والأن�ساري، زكريا، فتح الوهاب، 2/ 77
الكا�ساين، علء الدين، بدائع ال�سنائع، 2/ 334. وابن جنيم، زين الدين، البحر الرائق، . 12

 .236  /3
13 . .511  /2 ال�سالك،  بلغة  اأحمد،  وال�ساوي،   .343  /2 الكبري،  ال�رشح  اأحمد،  الدردير، 

 .545 وعلي�س، حممد، منح اجلليل، 3/ 
املجموع، . 14 تكملة  حممد،  واملطيعي،   .259  /3 املحتاج،  مغني  حممد،  ال�رشبيني، 

 .137  /18
ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 8/ 163. والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 5/ 209. . 15
ابن حزم، علي، املحلى، 9/ 176. . 16
الكا�ساين، علء الدين، بدائع ال�سنائع، 2/ 334. . 17
الدردير، اأحمد، ال�رشح ال�سغري، 2/ 511. . 18
ُجوع، اأي النوم، وا�سجع ا�سجاعًا: اأي نام، . 19 َجع، وهو مو�سع ال�سُ اِجع جمع امَل�سْ امَل�سَ

اإذا نام معها يف �سعار واحد، وهو �سجيعها، وهي  اأو جاريته:  و�ساجع الرجل امراأته 
منظور،  وابن   . )�سجع(  مادة   ،213 �س  املنري،  امل�سباح  اأحمد،  الفيومي،  �سجيعته. 

حممد، ل�سان العرب، 8/ 22، مادة )�سجع( . 
ال�رشبيني، حممد، الإقناع، 2/ 432. . 20
البهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 5/ 209. . 21
الآية رقم )34( من �سورة الن�ساء. . 22
حممد، . 23 والقرطبي،   .343  /2 الكبري،  ال�رشح  على  الد�سوقي  حا�سية  حممد،  الد�سوقي، 

 .334  /2 الدين، بدائع ال�سنائع،  170. والكا�ساين، علء   /5 القراآن،  اجلامع لأحكام 
257-258. وال�سوكاين، حممد، فتح   /2 القراآن العظيم،  اإ�سماعيل، تف�سري  وابن كثري، 
واملطيعي،   .259  /3 املحتاج،  مغني  حممد،  وال�رشبيني،   .532-531  /1 القدير، 
 .209  /5 القناع،  ك�ساف  من�سور،  والبهوتي،   .137  /18 املجموع،  تكملة  حممد، 

والإن�ساف، علي، الإن�ساف، 8/ 376، 377. 
24 . ،260  /8 للن�سائي،  الكربى  وال�سنن   .  )1084( رقم  763، حديث   /2 م�سلم،  �سحيح 

حديث رقم )9114( . 
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م�سند اأحمد، 4/ 15، حديث رقم )2103( . وم�سنف ابن اأبي �سيبة، 2/ 332، حديث . 25
رقم )9601( . 

الألباين، حممد، . 26 . وذكره   )2145( 245، برقم   /2 اأبو داود، �سليمان، يف �سننه،  رواه 
اإليه بلفظ: «ح�سن  2، برقم )2145( ، واأ�سار   /1 اأبي داود،  يف �سحيح و�سعيف �سنن 

�سحيح«. 
رواه اأحمد يف م�سنده، 33/ 217، برقم )20013( . والن�سائي، اأحمد، يف ال�سنن الكربى، . 27

244، برقم )2142(  64، برقم )11038( . واأبو داود، �سليمان، يف �سننه، 2/   /10
 ، 2، برقم )2142(   /1 اأبي داود،  . وذكره الألباين، حممد، يف �سحيح و�سعيف �سنن 

واأ�سار اإليه بلفظ: « ح�سن �سحيح«. 
رواه ابن ماجة، حممد، يف �سننه، 1/ 594، برقم )1851( . وذكره الألباين يف �سحيح . 28

و�سعيف �سنن ابن ماجة، 4/ 351، برقم )1851( ، واأ�سار اإليه بلفظ: « ح�سن«. 
ابن حجر، اأحمد، فتح الباري، 10/ 496. وال�سندي، حممد، حا�سية ال�سندي على �سنن . 29

ابن ماجة، �س 23. واخلويل، حممد، الأدب النبوي، �س144. والأحوذي، حممد، حتفة 
الأحوذي، 6/ 51. 

334. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، . 30  /2 ال�سنائع،  الدين، بدائع  الكا�ساين، علء 
 .238  /3 اأ�سنى املطالب،  432. والأن�ساري، زكريا،   /2 259. وله، الإقناع،   /3

ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 31
الكا�ساين، علء الدين، بدائع ال�سنائع، 2/ 334. وابن جنيم، زين الدين، البحر الرائق، . 32

 .236  /3
33 . .511  /2 ال�سالك،  بلغة  اأحمد،  وال�ساوي،   .343  /2 الكبري،  ال�رشح  اأحمد،  الدردير، 

وعلي�س، حممد، منح اجلليل، 3/ 545. 
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. واملطيعي، حممد، املجموع، 18/ 136. . 34
ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 8/ 163. والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 5/ 209. . 35
ابن حزم، علي، املحلى، 9/ 176. . 36
الآية رقم )34( من �سورة الن�ساء. . 37
ابن منظور، حممد، ل�سان العرب، 14/ 143، مادة )ن�زش( . . 38
الآية رقم )11( من �سورة املجادلة. . 39
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ابن كثري، اإ�سماعيل، تف�سري القراآن العظيم، 1/ 422. . 40
ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 8/ 163. . 41
ابن فار�س، اأحمد، معجم مقايي�س اللغة، 5/ 431، مادة )ن�زش( . . 42
الدردير، اأحمد، ال�رشح ال�سغري، 2/ 511. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 43

والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 5/ 209. واملرداوي، علي، الإن�ساف، 8/ 376. 
القرطبي، حممد، اجلامع لأحكام القراآن، 5/ 170. . 44
ال�سافعي، حممد، الأم، 5/ 120. واملطيعي، حممد، تكملة املجموع، 18/ 136. . 45
القرطبي، حممد، اجلامع لأحكام القراآن، 5/ -170 171. . 46
ال�سافعي، حممد، الأم، 5/ 120. واملطيعي، حممد، تكملة املجموع، 18/ 135. . 47
ابن حزم، علي، املحلى، 9/ 176. . 48
اإ�سماعيل، تف�سري القراآن العظيم، . 49 القرطبي، حممد، اجلامع لأحكام القراآن. وابن كثري، 

 .422  /1
الآية رقم )34( من �سورة الن�ساء. . 50
الآية رقم )34( من �سورة الن�ساء. . 51
ال�سافعي، حممد، الأم، 5/ 120. . 52
الدردير، اأحمد، ال�رشح ال�سغري، 2/ 511. وال�ساوي، اأحمد، بلغة ال�سالك، 2/ 511. وابن . 53

املجموع،  تكملة  حممد،  واملطيعي،   .422  /1 العظيم،  القراآن  تف�سري  اإ�سماعيل،  كثري، 
18/ 136-137. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 8/ 163. واملرداوي، علي، الإن�ساف، 

 .376  /8
امل�سادر ال�سابقة نف�سها. . 54
من . 55 اإياه  منعها  فقط  الظاهري هو  ابن حزم  عند  زوجته  للزوج هجر  يبيح  الذي  الأمر 

جماعها، وقد حمل كل الآثار التي رويت يف لزوم خدمة الزوج، واأن اأي ع�سيان فيها 
يعد ن�سوزاً، على اأن ذلك كان على �سبيل التربع، واأن حق الزوج على زوجته هو- فقط- 
اأن متكنه من نف�سها متى اأراد، واإذا ما خالفت تكون قد ن�زشت، ومن حقه هجرها حينئذ. 

ابن حزم، علي، املحلى، 9/ 228. 
يزعج . 56 الذي  الكلم  يف  الدمدمة  وتكون  بًا.  ُمْغ�سَ َكلََّمه  عليه:  وَدْمَدَم  ب،  الَغ�سَ ْمَدَمُة:  الدَّ

منظور،  وابن  امليم.  مع  الدال  باب   ،58  /14 اللغة،  تهذيب  حممد،  الأزهري،  الرجل. 
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حممد، ل�سان العرب، 4/ 410، مادة )دمم( . 
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 57
ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 8/ 163. . 58
الكا�ساين، علء الدين، بدائع ال�سنائع، 2/ 334. وابن جنيم، زين الدين، البحر الرائق، . 59

 .236  /3
60 . .15  /4 اجلليل،  مواهب  حممد،  واحلطاب،   .511  /2 ال�سغري،  ال�رشح  اأحمد،  الدردير، 

وال�ساوي، اأحمد، بلغة ال�سالك، 2/ 511. 
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. وابن كثري، اإ�سماعيل، تف�سري القراآن العظيم، . 61

 .137  /18 422. واملطيعي، حممد، تكملة املجموع،   /1
62 . .209  /5 القناع،  163. والبهوتي، من�سور، ك�ساف   /8 ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 

والرحيباين، م�سطفى، مطالب اأويل النهى، 5/ 287-286. 
جاءت . 63 ما  هي  ن�سوزها  عند  الزوجة  لعلج  احلكيم  ال�سارع  اأباحها  التي  العقوبات 

يفيِ  َواْهُجرُوُهنَّ  ُظوُهنَّ  َفعيِ ُن�ُصوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  ي  تيِ {َواللَّ  : –تعاىل-  اهلل  قول  يف 
يًّا  َعليِ َكاَن   َ اللَّ اإيِنَّ  يًل  �َصبيِ نَّ  َعَلْيهيِ َتْبُغوا  َفَل  اأََطْعَنُكْم  َفاإيِْن  ُبوُهنَّ  يِ َوا�رشْ عيِ  امْلَ�َصاجيِ

َكبيِريًا} ]الن�ساء/ 34[. 
ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 8/ 163. . 64
البهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 5/ 209. . 65
ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 8/ 163. والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 5/ 209. . 66
ابن جنيم، زين الدين، البحر الرائق، 3/ 236. . 67
املطيعي، حممد، تكملة املجموع، 18/ 137. . 68
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 69
رجاء . 70 زجرها  يتوىل  الذي  هو  الإمام  فاإن  زوجته،  ن�سوز  عن  الإمام  الزوج  بلََّغ  اإذا 

لإ�سلحها. احلطاب، حممد، مواهب اجلليل، 4/ 15. والد�سوقي، حممد، حا�سية الد�سوقي 
على ال�رشح الكبري، 2/ 343. 

ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 71
املطيعي، حممد، تكملة املجموع، 18/ 138-137. . 72
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ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 73
رواه م�سلم يف �سحيحه، 2/ 1059، برقم )1436( . . 74
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 75
َلِع، . 76 ْراأََة َكال�سِّ رواه م�سلم يف �سحيحه، 2/ 1090، برقم )1468( ، ولكن بلفظ: « اإِنَّ امْلَ

«. وباللفظ الوارد يف  ْن َتَرْكَتَها ا�ْسَتْمَتْعَت ِبَها َوِفيَها ِعَوجحٌ َتَها، َواإِ اإَِذا َذَهْبَت ُتِقيُمَها َك�رَشْ
املنت رواه احلارث، يف م�سنده، بغية الباحث عن زوائد م�سند احلارث، 1/ 550، برقم 
. واحلاكم، حممد، يف  76، برقم )851(   /2 . والروياين، حممد، يف م�سنده،   )1136(
امل�ستدرك، 4/ 192، برقم )7334( ، وقال: « وهذا اإ�سناد �سحيح على �رشط م�سلم ومل 

يخرجاه«، وقال الذهبي يف التعليق: « على �رشط م�سلم«. 
املطيعي، حممد، تكملة املجموع، 18/ 136. . 77
الآية رقم )34( من �سورة الن�ساء. . 78
الآية رقم )34( من �سورة الن�ساء. . 79
ال�سافعي، حممد، الأم، 5/ 120. . 80
املطيعي، حممد، تكملة املجموع، 18/ 137. . 81
امل�سدر ال�سابق نف�سه. . 82
الكا�ساين، علء الدين، بدائع ال�سنائع، 2/ 334. . 83
الكا�ساين، علء الدين، بدائع ال�سنائع، 2/ 334. . 84
الآية رقم )19( من �سورة الن�ساء. . 85
راجع املبحث الثاين )حكم هجر الزوجة( من البحث نف�سه. . 86
الكا�ساين، علء الدين، بدائع ال�سنائع، 2/ 334. . 87
علي�س، حممد، منح اجلليل، 3/ 545. . 88
ابن كثري، اإ�سماعيل، تف�سري القراآن العظيم، 1/ 423-422. . 89
البحر . 90 الدين،  زين  جنيم،  وابن   .334  /2 ال�سنائع،  بدائع  الدين،  علء  الكا�ساين، 

 .236 الرائق، 3/ 
املطيعي، حممد، تكملة املجموع، 18/ 138. . 91
الكا�ساين، علء الدين، بدائع ال�سنائع، 2/ 334. . 92
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امل�سدر ال�سابق نف�سه. . 93
ابن كثري، اإ�سماعيل، تف�سري القراآن العظيم، 1/ 423. . 94
امل�سدر ال�سابق نف�سه. . 95
ابن جنيم، زين الدين، البحر الرائق، 3/ 236. . 96
احلطاب، حممد، مواهب اجلليل، 4/ 15. والدردير، اأحمد، ال�رشح الكبري، 2/ 343. . 97
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. واملطيعي، حممد، تكملة املجموع، 18/ . 98

 .239 138. وابن الغرابيلي، حممد، فتح القريب، �س 
99 . /5 النهى،  اأويل  والرحيباين، م�سطفى، مطالب   .376  /8 الإن�ساف،  املرداوي، علي، 

287. وابن مفلح، اإبراهيم، املبدع، 6/ 263-264. وعندهم له اأن ي�سم اإىل الهجر يف 
امل�سجع عدم الكلم اأي�سًا. 

احلطاب، حممد، مواهب اجلليل، 4/ 15. . 100
ابن كثري، اإ�سماعيل، تف�سري القراآن العظيم، 1/ 423. . 101
ابن جنيم، زين الدين، البحر الرائق، 3/ 236. . 102
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 103
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 104
الطربي، حممد، جامع البيان، 8/ 306. . 105
ابن منظور، حممد، ل�سان العرب، 15/ 36. . 106
الطربي، حممد، جامع البيان، 8/ 309. . 107
ابن العربي، حممد، اأحكام القراآن، 1/ 534. . 108
ابن العربي، حممد، اأحكام القراآن، 1/ 534. . 109
الآية رقم )70( من �سورة الإ�رشاء. . 110
رواه م�سلم يف �سحيحه، 2/ 1091، برقم: )1468( . وابن ماجة، حممد، �سنن ابن . 111

ماجة، 1/ 594، برقم: « )1851( . 
رواه ابن ماجة، حممد يف �سننه، 1/ 636، برقم: )1977( . وذكره الألباين، حممد، . 112

يف �سحيح و�سعيف �سنن ابن ماجة، 4/ 477، برقم: )1977( ، واأ�سار اإليه بلفظ: « 
�سحيح«. 
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البحر . 113 الدين،  زين  جنيم،  وابن   .334  /2 ال�سنائع،  بدائع  الدين،  علء  الكا�ساين، 
الرائق، 3/ 236. 

املجموع، . 114 تكملة  حممد،  واملطيعي،   .259  /3 املحتاج،  مغني  حممد،  ال�رشبيني، 
 .136  /18

اأويل . 115 مطالب  م�سطفى،  والرحيباين،   .209  /5 القناع،  ك�ساف  من�سور،  البهوتي، 
عثيمني،  وابن   .264-263  /6 املبدع،  اإبراهيم،  مفلح،  وابن   .287  /5 النهى، 

حممد، ال�رشح املمتع، 12/ 444. 
البهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 5/ 209. . 116
الآية رقم )34( من �سورة الن�ساء. . 117
انظر الهام�س رقم )24، 25( من البحث نف�سه. . 118
119 . .511  /2 اأحمد، بلغة ال�سالك،  15. وال�ساوي،   /4 احلطاب، حممد، مواهب اجلليل، 

وعلي�س، حممد، منح اجلليل، 3/ 545. 
احلطاب، حممد، مواهب اجلليل، 3/ 545. . 120
ال�ساوي، اأحمد، بلغة ال�سالك، 2/ 511. . 121
انظر الهام�س رقم )24، 25( من البحث نف�سه. . 122
النفراوي، اأحمد، الفواكه الدواين، 2/ 294. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ . 123

ك�ساف  من�سور،  والبهوتي،   .138  /18 املجموع،  تكملة  حممد،  واملطيعي،   .259
القناع، 5/ 209. والرحيباين، م�سطفى، مطالب اأويل النهى، 5/ 287. 

ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 124
البهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 5/ 209. . 125
رواه م�سلم يف �سحيحه، 4/ 1984، برقم )2561( . . 126
رواه اأحمد يف م�سنده، 15/ 45-46، برقم )9092( . واأبو داود، �سليمان يف �سننه، . 127

اأبي  �سنن  و�سعيف  �سحيح  يف  حممد،  الألباين،  وذكره   .  )4914( برقم   ،279  /4
داود، 1/ 2، برقم )4914( ، واأ�سار اإليه بلفظ: « �سحيح«. 

ابن عابدين، حممد، تكملة رد املحتار، 7/ 561. والنفراوي، اأحمد، الفواكه الدواين، . 128
2/ 294. والعدوي، علي، حا�سية العدوي على كفاية الطالب، 2/ 428. وال�رشبيني، 

حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. والأن�ساري، زكريا، فتح الوهاب، 2/ 77. 
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النفراوي، اأحمد، الفواكه الدواين، 2/ 294. . 129
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 259. . 130
131 . ،49  /18 القاري،  العيني، حممود، عمدة  َة.  اأَُميَّ ْبَن  َوِهَلَل  ِبيِع  الرَّ ْبَن  ُمَراَرَة  وهما: 

الغرر  زكريا،  والأن�ساري،   .451  /6 ال�ساري،  اإر�ساد  اأحمد،  والق�سطلين،   .256
البهية، 4/ 225. 

ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 260. . 132
�سحيح البخاري، 6/ 5، برقم )4418( . و�سحيح م�سلم، 4/ 2124-2145، برقم . 133

 . )2769(
ابن حجر، اأحمد، فتح الباري، 10/ 493، وما بعدها. . 134
الزبري عند عائ�سة بعبيد بن عمري، فلم تقبل، فلما طال ذلك عليه كلم . 135 ا�ست�سفع ابن 

زهرة،  بني  من  وهما  يغوث  عبد  بن  الأ�سود  بن  الرحمن  وعبد  خمرمة  بن  امل�سور 
وهي  عائ�سة  الزبري  ابن  فاعتنق  معهما،  وكان  لهما  فاأذنت  بالدخول  فا�ستاأذناها 
خالته وطفق ينا�سدها ويبكي حتى َقِبَلْتُه، وكفرت عن نذرها. ابن حجر، اأحمد، فتح 

الباري، 10/ 495-494. 
جاء يف فتح الباري لبن حجر، اأن �سبب هجر عائ�سة –ر�سي اهلل عنها- لبن الزبري، . 136

اأمراً عظيمًا، وهو قوله لأحجرن عليها،  ارتكب مبا قال  الزبري  ابن  اأن  راأت  اأنها  هو 
املوجب  التبذير  من  يجوز  ل  ما  ارتكاب  اإىل  لها  ون�سبة  لقدرها،  تنقي�سًا  فيه  فاإن 
ملنعها من الت�رشف فيما رزقها اهلل –تعاىل- ، مع ما ان�ساف اإىل ذلك من كونها 
اأم املوؤمنني، وخالته اأخت اأمه، ومل يكن اأحد عندها يف منزلته، فكاأنها راأت اأن يف 
ذلك الذي وقع منه نوع عقوق، وال�سخ�س ي�ستعظم ممن يلوذ به ما ل ي�ستعظمه من 
الغريب، فراأت اأن جمازاته على ذلك برتك مكاملته، كما نهى النبي- �سلى اهلل عليه 
تبوك  غزوة  عن  لتخلفهم  لهم  عقوبة  و�ساحبيهن  مالك  بن  كعب  كلم  عن  و�سلم- 
بغري عذر، ومل مينع من كلم من تخلف عنها من املنافقني موؤاخذة للثلثة لعظيم 
منزلتهم، وازدراء باملنافقني حلقارتهم، فعلى هذا يحمل ما �سدر من عائ�سة- ر�سي 

اهلل عنها- . ابن حجر، اأحمد، فتح الباري، 10/ 493، 496. 
ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 3/ 260. . 137
م�سند اأحمد، 8/ 427، حديث رقم )4933( . . 138
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املصادر واملراجع: 
القراآن الكرمي.  ●

الأحوذي، حممد، حتفة الأحوذي ب�رشح جامع الرتمذي، دار الكتب العلمية، بريوت، )د، . 1
ط( ، )د، ت( . 

اأحمد، م�سند الإمام اأحمد، حققه �سعيب الأرناوؤوط، وعادل مر�سد، واآخرون، اأ�رشف على . 2
حتقيقه د. عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1421هـ- 2001م. 

العربي، . 3 الرتاث  اإحياء  دار  اللغة، حتقيق حممد عو�س مرعب،  الأزهري، حممد، تهذيب 
بريوت، ط1، 2001م. 

الأ�سبهاين، اأحمد، حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء، دار الكتب العلمية، بريوت، )د، ط(، . 4
1409هـ. 

الأ�سفهاين، احل�سني، مفردات األفاظ القراآن، دار القلم، دم�سق، )د، ط( ، )د، ت( . . 5
الثالث، . 6 الإ�سدار  ال�ساملة،  املكتبة  داود،  اأبي  �سنن  و�سعيف  �سحيح  حممد،  الألباين، 

م�سدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات احلديثية- املجاين- من اإنتاج مركز نور 
الإ�سلم لأبحاث القراآن وال�سنة بالإ�سكندرية، قام باإعادة فهر�سته وتن�سيقه اأحمد عبد 

اهلل ع�سو يف ملتقى اأهل احلديث. 
الثالث، . 7 الإ�سدار  ال�ساملة،  املكتبة  ماجة،  ابن  �سنن  و�سعيف  �سحيح  حممد،  الألباين، 

م�سدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات احلديثية- املجاين- من اإنتاج مركز نور 
الإ�سلم لأبحاث القراآن وال�سنة بالإ�سكندرية. 

الأن�ساري، زكريا، اأ�سنى املطالب يف �رشح رو�س الطالب، دار الكتاب الإ�سلمي، بريوت، . 8
)د، ط( ، )د، ت( . 

9 . ، الأن�ساري، زكريا، الغرر البهية يف �رشح البهجة الوردية، املطبعة امليمنية، )د، ط( 
)د، ت( . 

10 . ، ط(  )د،  بريوت،  الفكر،  دار  الطلب،  منهج  ب�رشح  الوهاب  فتح  زكريا،  الأن�ساري، 
1414هـ- 1994م. 

طوق . 11 دار  النا�رش،  نا�رش  بن  زهري  حممد  حتقيق  البخاري،  �سحيح  حممد،  البخاري، 
النجاة، بريوت، ط1، 1422هـ. 
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الربكتي، حممد، التعريفات الفقهية، ر�سالة مطبوعة مع اأربع اأخرى يف كتاب طبع على . 12
غلفه » قواعد الفقه لربكتي«، ال�سدف ببل�رشز، كرات�سي، ط1، 1407هـ- 1986م. 

البهوتي، من�سور، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، راجعه وعلق عليه هلل م�سيلحي . 13
م�سطفى هلل، دار الفكر، )د، ط( ، )د، ت( . 

البيهقي، اأحمد، �سعب الإميان، حققه وراجع ن�سو�سه وخرج اأحاديثه: الدكتور عبد العلي . 14
عبد احلميد حامد، اأ�رشف على حتقيقه وتخريج اأحاديثه: خمتار اأحمد الندوي، �ساحب 
– الهند، مكتبة الر�سد للن�رش والتوزيع بالريا�س بالتعاون مع  الدار ال�سلفية، بومباي 

الدار ال�سلفية ببومباي بالهند، ط1، 1423هـ- 2003م. 
د. . 15 حققه   ، احلارث(  م�سند  زوائد  عن  الباحث  )بغية  احلارث،  م�سند  حممد،  احلارث، 

ح�سني اأحمد �سالح الباكري، مركز خدمة ال�سنة وال�سرية النبوية، املدينة املنورة، ط1، 
1413هـ- 1992م. 

احلاكم، حممد، امل�ستدرك على ال�سحيحني، حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا، دار الكتب . 16
العلمية، بريوت، 1411هـ- 1990م. 

ابن حجر، اأحمد، فتح الباري �رشح �سحيح البخاري، رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد . 17
فوؤاد عبد الباقي، قام باإخراجه و�سححه واأ�رشف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه 
تعليقات العلمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة، بريوت، )د، ط( ، 1379هـ. 

ابن حزم، علي، املحلى بالآثار، دار الفكر، بريوت، )د، ط( ، )د، ت( . . 18
ط3، . 19 بريوت،  الفكر،  دار  خليل،  خمت�رش  �رشح  يف  اجلليل  مواهب  حممد،  احلطاب، 

1412هـ- 1992م. 

اخلويل، حممد، الأدب النبوي، دار املعرفة، بريوت، ط4، 1423هـ. . 20
املكتبة . 21 احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حققه  داود،  اأبي  �سنن  �سليمان،  داود،  اأبو 

الع�رشية، �سيدا، بريوت، )د، ط( ، )د، ت( . 
22 . ، ط(  )د،  بريوت،  املعارف،  دار  امل�سالك،  اأقرب  على  ال�سغري  ال�رشح  اأحمد،   الدردير، 

 )د، ت( . 
الدردير، اأحمد، ال�رشح الكبري على خمت�رش خليل، مطبوع مع حا�سية الد�سوقي عليه، دار . 23

الفكر، )د، ط( ، )د، ت( . 
24 . ، )د، ط(  الفكر،  دار  للدردير،  الكبري  ال�رشح  على  الد�سوقي  الد�سوقي، حممد، حا�سية 

)د، ت( . 
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الإ�سلمي، . 25 املكتب  املنتهى،  غاية  �رشح  يف  النهى  اأويل  مطالب  م�سطفى،  الرحيباين، 
بريوت، ط2، 1415هـ- 1994م. 

القاهرة، . 26 اأبو مياين، موؤ�س�سة قرطبة،  اأمين علي  الروياين، حققه  الروياين، حممد، م�سند 
1416هـ. 

ال�سندي، حممد، حا�سية ال�سندي على �سنن ابن ماجة، املعروف )كفاية احلاجة يف �رشح . 27
�سنن ابن ماجة( ، دار الفكر، بريوت، ط2، )د، ت( . 

ال�سافعي، حممد، كتاب الأم، دار املعرفة، بريوت، )د، ط( ، 1410هـ- 1990م. . 28
ال�رشبيني، حممد، الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع، حتقيق مكتب البحوث والدرا�سات، . 29

دار الفكر، بريوت، )د، ط( ، )د، ت( . 
األفاظ املنهاج، دار الفكر، بريوت، . 30  ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين 

 )د، ط( ، )د، ت( . 
وبريوت، . 31 دم�سق  الطيب،  الكلم  ودار  كرث،  ابن  دار  القدير،  فتح  حممد،  ال�سوكاين، 

ط1، 1414هـ. 
الر�سد، . 32 مكتبة  احلوت،  يو�سف  كمال  حتقيق  امل�سنف،  اهلل،  عبد  �سيبة،  اأبي  ابن 

ط1، 1409هـ. 
العلي عبد . 33 د. عبد  النبوي، حتقيق  الأمثال يف احلديث  اهلل،  الأ�سبهاين، عبد  ال�سيخ  اأبو 

احلميد حامد، الدار ال�سلفية، بومباي- الهند، ط2، 1408هـ- 1987م. 
ال�ساوي، حممد، بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك، حققه وخرج اأحاديثه: ح�سن عبد املنعم . 34

�سلبي، اأ�رشف عليه: �سعيب الأرناوؤوط، قدم له: عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، موؤ�س�سة 
الر�سالة، بريوت، ط1، 1421 هـ- 2001م. 

الطربي، حممد، جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن، حتقيق اأحمد حممد �ساكر، موؤ�س�سة . 35
الر�سالة، بريوت، ط1، 1420هـ- 2000م. 

ابن عابدين، حممد، تكملة رد املحتار )قرة عني الأخيار لتكملة رد املحتار( ، طبعة . 36
 منقحة م�سححة، باإ�رشاف مكتب البحوث والدرا�سات، دار الفكر، بريوت، )د، ط( ، 1415هـ

- 1995م. 
ابن عثيمني، حممد، ال�رشح املمتع على زاد امل�ستقنع، دار ابن اجلوزي، الدمام، بريوت، . 37

ط1، 1422هـ- 1428هـ. 
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العدوي، علي، حا�سية العدوي على كفاية الطالب الرباين، حتقيق يو�سف ال�سيخ حممد . 38
البقاعي، دار الفكر، بريوت، )د، ط( ، 1414هـ- 1994م. 

ابن العربي، حممد، اأحكام القراآن، راجع اأ�سوله وخرج اأحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد . 39
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3، 1424هـ- 2003م. 

1409هـ. 40  ، )د، ط(  الفكر، بريوت،  دار  اجلليل �رشح خمت�رش خليل،   علي�س، حممد، منح 
- 1989م. 

العيني، حممود، عمدة القاري �رشح �سحيح البخاري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، . 41
)د، ط( ، )د، ت( . 

ب�سام . 42 بعناية  التقريب،  األفاظ  �رشح  يف  املجيب  القريب  فتح  حممد،  الغرابيلي،  ابن 
الوهاب اجلابي، اجلفان واجلابي للطباعة والن�رش، دار ابن حزم للطباعة والن�رش  عبد 

والتوزيع، بريوت، ط1، 1425هـ- 2005م. 
ابن فار�س، اأحمد، معجم مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�سلم حممد هارون، دار الفكر، )د، . 43

ط( ، 1399هـ- 1979م. 
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