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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، نبينا محمــد وعلى اآله 

وصحبه أجمعين.

أما بعد: 

لقــد أمــر اللــه  المســلمين أن يكونوا 

متاآلفيــن غير متهاجرين، تشــيع فيهــم روح المحبة 

والوئــام، ولذلك حث على كل مــا فيه تقوية لروح 

الإخاِء بين الناس بإفشاء السلام والمصافحة وحسن 

الخلــق والتهادي والتزاور وقضاء حوائج الناس حتى 

تبســم الرجل في وجه أخيه جعــل الله ثوابه صدقة 

من الصدقات.
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وحذََّر من كل ما يؤول بالمسلمين إلى التهاجر 

فيما بينهم.

ــِب والمعايرة وســوء المعاملة  فحــذََّر من السَّ

والغيبة والنميمة وسوء الظن والتجسس والتناجي 

بين اثنين بحضور ثالث، والقطيعة والتهاجر والتدابر 

والتشاحن. 

وكثيــر من النــاس يجهلــون إثــم التهاجر بين 

الناس، وأنه قد يصل إلى أن يكون كبيرة من كبائر 

الذنوب. إذ لا يحل لمســلم أن يهجر أخاه أكثر من 

ثلاثــة أيام، لما روته َعائَِشــُة  أَنَّ رَُســوَل اللَِّه 

 َقــاَل: »ال َيُكوُن لُِمْسلٍِم َأْن َيْهُجَر ُمْسلًِما 

َم َعَلْيِه َثالَث ِمَراٍر، ُكلُّ َذلَِك ال  َفْوَق َثالَثٍة، َفإَِذا َلِقَيُه َسلَّ
َيُردُّ َعَلْيِه، َفَقْد َباَء بِإِْثِمِه«]]].

رواه أبو داود )4913(، وصححه األلباين يف صحيح الجامع )7775(.  [1[
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وبين  بــأن المبادر إلى التصالح هو 

من ســيفوز بالرتبة العليا والخيرية عند الله، لما رواه 

ـِه  اللَـّ رَُســوَل  أَنَّ    الأَنَْصــارِّيِ  ـوَب  ُـّ أَي أبــو 

 َقاَل: »ال َيِحلُّ لَِرُجٍل َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق 

َثالِث َلَيــاٍل، َيْلَتِقَيــاِن َفُيْعِرُض َهَذا َوُيْعــِرُض َهَذا، 
الِم«]]]. َوَخْيُرُهَما الَِّذي َيْبَدُأ بِالسَّ

وإذا رد الاآخر على السلام وَقبَِل التصالح اشتركا 

في الأجر.

وأما إذا لم يرد عليه، فاز الأول بالأجر وُعذر أمام 

الله تعالى، وباء الاآخُر بالإثم والعذاب.

  َّأَنَّ النَّبِي  فقد روى أبو ُهَريْرََة

َقاَل: »ال َيِحلُّ لُِمْؤِمٍن َأْن َيْهُجَر ُمْؤِمنًا َفْوَق َثالٍث، َفإِْن 

الَم  ْم َعَلْيِه، َفإِْن َردَّ َعَلْيِه السَّ ْت بِِه َثالٌث، َفْلَيْلَقُه َفْلُيَسلِّ َمرَّ
رواه البخاري )6077(، ومسلم )2560(.  [1[
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َفَقْد اْشــَتَرَكا فِي األَْجــِر، َوإِْن َلْم َيُردَّ َعَلْيــِه، َفَقْد َباَء 
بِاإِلْثِم«]]].

ولهذا فإن إثم الهجر يزول بمجرد الســلام، ومن 

ســلّم على صاحبه يريــد التصالح فلم يرد عليه، ردت 

عليه الملائكة، لما رواه ِهَشاُم بُْن َعاِمرٍ  َقاَل 

َســِمْعُت رَُســوَل اللَِّه  يَُقــوُل: »ال َيِحلُّ 

لُِمْسلٍِم َأْن َيْهُجَر ُمْسلًِما َفْوَق َثالِث َلَياٍل، َفإِْن َكاَن َتَصاَرَما 
ُهَما َناكَِباِن َعْن اْلَحقِّ َما َداَما َعَلى ُصَراِمِهَما،  َفْوَق َثالٍث، َفإِنَّ
َم َعَلْيِه َفَلْم  اَرُتُه، َفإِْن َسلَّ ُلُهَما َفْيًئا َفَسْبُقُه بِاْلَفْيِء َكفَّ َوَأوَّ
َيُردَّ َعَلْيِه َوَردَّ َعَلْيِه َسالَمُه، َردَّْت َعَلْيِه اْلَمالئَِكُة، َوَردَّ َعَلى 
ْيَطاُن، َفإِْن َماَتا َعَلى ُصَراِمِهَما َلْم َيْجَتِمَعا فِي  اآلَخِر الشَّ

اْلَجنَِّة َأَبًدا«]]].

رواه أبو داود )4912(، َزاَد أَْحَمُد »َوَخَرَج الُْمَسلُِّم ِمَن الِْهْجرَِة«.  [1[
رواه اإلمام أحمد )16257(.  [2[
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واعلموا أن المتهاِجَريْن يُحرمون من مغفرة الله  

-تعالى- حين تعرض أعمال العباد على الله  كل 

اثنين وخميس، فعن أبي ُهرَيْرََة  رفعه الى النبي 

 َقــاَل: »ُتْعــَرُض األَْعَماُل فِــي ُكلِّ َيْوِم 

ُه  فِي َذلَِك اْلَيْوِم لُِكلِّ  َخِميٍس َواْثنَْيــِن، َفَيْغِفُر اللَّ
ِه َشْيًئا إاِلَّ اْمَرًأ َكاَنْت َبْينَُه َوَبْيَن َأِخيِه  اْمِرٍئ ال ُيْشِرُك بِاللَّ
اْرُكوا  َيْصَطلَِحا  َهَذْيِن َحتَّــى  اْرُكوا  َفُيَقاُل  َشــْحنَاُء، 

َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا«]]].

وفــي حديث اآخــر أن النبي  قال: 

»ُتْفَتُح َأْبَواُب اْلَجنَِّة َيْوَم االْثنَْيِن َوَيْوَم اْلَخِميِس، َفُيْغَفُر 
ِه َشْيًئا، إاِلَّ َرُجاًل َكاَنْت َبْينَُه َوَبْيَن  لُِكلِّ َعْبٍد ال ُيْشِرُك بِاللَّ
َأِخيِه َشْحنَاُء، َفُيَقاُل: َأْنظُِروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا َأْنظُِروا 

َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا َأْنظُِروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا«.
رواه مسلم )2565(.  [1[
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 فكم شــهر وكم ســنة أُّخرت عنكم المغفرة..

يــا متهاجريــن يــا محروميــن؛ لأنه يقــال كل اثنين 

وخميس: »َأْنظُِروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا«. 

لو قيل لأحدنا: إن راتبه سيتم إيقافه لمدة شهر 

ماذا سيفعل؟

وماذا ســيفعل لو قيل له: أن الراتب سيتوقف 

لمدة سنة، فماذا سيتخذ من إجراءات؟

فلا شك أن هذا الشــخص سيفعل المستحيل، 

ويطالــب وينادي ويوســط وجهــاء النــاس لكي لا 

يوقف عنه راتبه. 

إذن مــا رأيكــم فيمــن يُرفــُع عملــه كل اثنين 

وخميس فلا يُغفر له؛ فُيحرُم المغفرة؛ لأنه متشاحن 

مع زميل له أو مع جار له؟
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هل هناك أعظم من هذا الحرمان؟ 

ألا تبحــث عمن يصلــح ما بينــك وبين خصمك 

حتى لا تحرم المغفرة؟

والهجر فوق ثلاثة أيام كبيرة من كبائر الذنوب؛ 

لأنــه توعد صاحبه بالنار، فَعــْن أَبِي ُهَريْرََة َقاَل: َقاَل 

رَُسوُل اللَِّه : »ال َيِحلُّ لُِمْسلٍِم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه 

َفْوَق َثالٍث َفَمْن َهَجَر َفْوَق َثالٍث َفَماَت َدَخَل النَّاَر«]]].

قال النووي -رحمه الله تعالى-: حيرم اهلجر بني 

املسلمني أكثر من ثالث ليال بالنص، وتباح يف الثالث 
باملفهوم، وإنام عفي عنه يف ذلك؛ ألن اآلدمي جمبول عىل 
الغضب، وسوء اخللق، فسومح بذلك القـدر لريجع 

ويزول ذلك العارض. اه .
الرتغيـب  صحيـح  يف  األلبـاين  وصححـه   ،)4914( داود  أبـو  رواه   [1[

.)2757( والرتهيـب 
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ومــن هجر أخاه ســنة كاملــة كان إثمه كإثم 

قاتــل نفس مؤمنــة، فما بالكم بمن هجــر أخاه أو 

جاره لســنوات عديدة، وما زال مصرا على رأيه؛ فما 

مقدار عقابه يا ترى؟

َُّه َســِمَع  ِ  أَن ّ
ــلَِمي فَعــْن أَبِــي ِخَراشٍ السُّ

رَُســوَل اللَِّه  يَُقــوُل: »َمْن َهَجَر َأَخاُه َسنًَة 

َفُهَو َكَسْفِك َدِمِه«]]].

وإذا وقــع التهاجر بين الأقارب زاد الإثم، لأنهما 

جمعا بين إثم التهاجر وإثم قطيعة الرحم.

فبادر أخي المسلم إلى التصالح مع أخيك المسلم.

بادر إلى السلام عليه..

ولا تقل هو الذي أخطأ في حقي..

رواه البخاري يف األدب املفرد )313(، رواه أبو داود )4915(  [1[
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ولا تقل أنا أكبر منه..

ولا تبحث عن مبررات..

فالمسألة جنة أو نار.

تواضع واصفــح عما حصل، وادفــن الماضي بما 

فيه، وكن سباقا إلى الخير لتفوز بكامل الأجر، وإلا 

سيقال في حقك كل اثنين وخميس: »َأْنظُِروا َهَذْيِن 

َحتَّى َيْصَطلَِحا«.

بــل احمــد الله تعالى أنه لم يــأت أجلُك وأنت 

مخاصم وهاجر لأحد المســلمين دون مبرر شرعي، 

ولــو حصل ذلــك لكنت مــن أهل النــار، فقد قال 

: »ال َيِحلُّ لُِمْسلٍِم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثالٍث، 
َفَمْن َهَجَر َفْوَق َثالٍث َفَماَت َدَخَل النَّاَر« ]]].

الرتغيـب  صحيـح  يف  األلبـاين  وصححـه   ،)4914( داود  أبـو  رواه   [1[

.)2757( والرتهيـب 
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ويختلف حكم الهجر باختالف المهجور..

فــإن تعلق الهجر بالزوجــة كان ذلك جائزا عند 

مخافة نشوزها، لقوله تعالى: ﴿ٹ ٹ  ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]النساء:34[.

ولا يكون هجرها إلا في البيت.

وقد هجر النبي  بعض أزواجه شهرا 

كاملا.

وإذا وقــع بين الأهل والإخــوان من المغاضبة، 

فيجــوز الهجر فيه بترك بســط الوجه مثــلا مع عدم 

هجر السلام والكلام.

وقد حصل مثل هذا مع عائشــة  حيث 

َقالَْت: َقاَل لِي رَُسوُل اللَِّه : »إِنِّي ألَْعَلُم 

إَِذا ُكنِْت َعنِّي َراِضَيًة َوإَِذا ُكنِْت َعَليَّ َغْضَبى«، َقالَْت: 
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ا إَِذا ُكنِْت  َفُقْلــُت: ِمــْن أَيَْن تَْعرُِف ذَلَِك؟ َفَقــاَل: »َأمَّ

ٍد، َوإَِذا ُكنِْت  َعنِّي َراِضَيًة، َفإِنَِّك َتُقولِيَن: ال َوَربِّ ُمَحمَّ
َعَليَّ َغْضَبى ُقْلِت: ال َوَربِّ إِْبَراِهيَم«، َقالَْت: ُقْلُت: 

َّ اْسَمَك]]]. أََجْل َواللَِّه يَا رَُسوَل اللَِّه، َما أَْهُجُر إِلا

وإذا تعلق الهجر بالمســلم، فإنه يعد كبيرة من 

الكبائــر إذا زاد علــى ثلاثة أيام مع عــدم وجوِد مبرر 

شرعي لهذا الهجر كفسق أو نحوه.

وإذا كان المهجــور من ذوي الرحم فإنه كبيرة 

حتــى وإن لم تبلغ المدُة ثلاثــةَ أيام؛ لأن الهجَر هنا 

أُضيف إليه قطيعة رحم.

أما هجر أهل البدع والأهواء فإنه مطلوب.

رواه البخاري )5228(، ومسلم )2439(.  [1[
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ولقــد أبــاح اللــه الكــذب وهو محــرم؛ لغرض 

الإصلاح بين الناس.

وأجزل الله المثوبة لمن ســعى في الإصلاح بين 

المتخاصمين شــفقة بهــؤلاء المتخاصمين أن يقعوا 

في الإثم العظيم، ويحرموا من مغفرة رب العالمين.

فهل نبادر إلى ذلك قبل فوات األوان؟ 
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 نسأل اهلل أن يؤلف بني قلوبنا.. 
 وجيعلنا متحابني فيه..
 ويبعد عنا عوامل الفرقة واالختالف،
ويطهر قلوبنا من الغل واحلقد واحلسد.

 جعلني اهلل وإياكم من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه..

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 
وعىل آله وصحبه وسلم.
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كتب للمؤلف :
كيف تطيل عمرك الإنتاجي ؟

كيف ترفع درجتك في الجنة ؟

كيف تحظى بدعاء النبي  ؟

كيف تنجو من كرب الصراط ؟

أمنيات الموتى .

كيف تملك قصورا في الجنة ؟

أعمال ثوابها كقيام الليل .

كيف تثقل ميزانك ؟

كيف تفتح أبواب السماء ؟ 

كيف تجعل الخلق يدعون لك ؟

كيف تنجو من عذاب القبر؟

ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدقة.

. أعمال أكثر منها النبي

كيف تسابق إلى الخيرات؟
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