بسم اهلل و احلمد اهلل و الصالة والسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم و
عىل اله و صحابته أمجعني أما بعد:
هذا تفريغ لكلمة الشيخ أيب حممد عبد احلميد احلجوري الزعكري كانت
بعنوان «النهي عن متني املوت ومنزلة زيادة العمر للمؤمن»
احلمد اهلل و الصالة و السالم عىل رسول اهلل و أشهد أن ال إله إال اهلل و حده ال
رشيك له و أشهد أن حممد عبده ورسوله وصفيه من خلقه و خليله صىل اهلل
عليه وسلم تسليام كثريا أما بعد  :فقد أخرج الرتمذي رمحه اهلل يف جامعه عن
عبد اهلل بن برس ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال «:خري الناس
من طال عمره و حسن عمله » و مفهوم احلديث أيضا أن رش الناس من طال
عمره و ساء عمله فعىل املسلم أن يستغل ما منحه اهلل عزو جل من العمر و من
األيام و الشهور و األعوام يستغلها يف طاعة اهلل عز و جل فإن زيادة اليوم يف
عمر املسلم تعترب نعمة عظيمة سواء كان املسلم حمسن ًا فيزداد إحسان ًا أو مسيئ ًا
فلعله أن يتوب و يرجع إىل اهلل عز و جل و يف حديث أبو هريرة ريض اهلل عنه
يف البخاري«:عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ال يتمنى
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أحدكم املوت إما حمسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب)أي حيصل منه
العتب عىل نفسه و العود إىل اهلل سبحانه و تعاىل و يف رواية ملسلم  «:ال َيت ََمنَّى
ات َأ َحدُ ك ُْم ا ْن َق َط َع َع َم ُل ُه ,
َأ َحدُ ك ُْم اْلَْ ْو َت َ ,وال َيدْ ُع بِ ِه ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأتِ َي ُه  ,إِ َّن ُه إِ َذا َم َ
َوإِ َّن ُه ال َي ِزيدُ اْلُْ ْؤ ِم َن ُع ْم ُر ُه إِال َخ ْ ًريا » ولو كانت تسبيحة أو حتميده أو هتليلة أو
صالة ضحى أو صالة فريضة فأنت رابح بزيادة العمر فقد روى أمحد
(َ )5918عن َأ ييب ُهرير َة ر ي
يض اهللهُ َعنْ ُه َق َال  :ك َ
َان َر ُج َال ين َأ ْس َل َام َم َع النهبي ِّي َص هىل
ْ
ََْ َ َ

ي
ُها َو ُأ ِّخ َر ْاْل َخ ُر َسنَ ًة َ .ق َال َط ْل َح ُة ْب ُن ُع َب ْي يد اهللهي :
است ُْش يهدَ َأ َحدُ ُ َ
اهللهُ َع َل ْيه َو َس هل َم َو ْ
الش يه ي
اْلنه َة َ ،ف َر َأ ْي ُت في َيها املُْ َؤ هخ َر يمن ُْه َام ُأ ْد يخ َل َق ْب َل ه
يد َ ،ف َع يج ْب ُت ل ي َذل ي َك ،
َف ُأ ير ُ
يت ْ َ
ت َذل ي َك ليرس ي
ول اهللهي َص هىل اهللهُ َع َل ْي يه َو َس هل َم َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللهي
َف َأ ْص َب ْح ُت َف َذك َْر ُ
َ ُ
ان ! وص هىل يس هت َة ي
ي
آالف َر ْك َع ٍة
َص هىل اهللهُ َع َل ْيه َو َس هل َم َ ( :أ َل ْي َس َقدْ َصا َم َب ْعدَ ُه َر َم َض َ َ َ
السن يَة )  .صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
َأ ْو ك ََذا َوك ََذا َر ْك َع ًة ! َصال َة ه

( )1819أي أن هذا الذي قتل بعد عام قد سبق الذي قتل قبل عام ألنه إزداد
صالة وصيام و ذكر اهلل عز و جل وطاعة و برا إىل غري ذلك و قد قال أنس بن
مالك ريض اهلل عنه  «:لوال أن النبي ﷺ هنى عن متني اْلوت لتمنيته » و قال
خباب ريض اهلل عنه (:ولوا أين سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول «:ال
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متنوا املوت لدعوت به » أو كام قال لكن إذا كان اإلنسان و البد و أصابه البالء
ملرض و نحوه أو إشتد به احلال خيش عىل نفسه الفتنه فله أن يدعوا هبذا
الدعاء الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال
ت لي
ُض ن ََز َل بي يه »
ُ
هني َأ َحدُ ك ُُم املَْ ْو َ
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َ «:ال َيت ََمن َ ه
ٍّ
مفهوم احلديث أنه إذا متناه خشية الفتنة ال بأس يف ذلك فقد ذكر أن البخاري
دعا ربه أن يقبض روحه مع أنه قد أخرج احلديثني بل الثالثة عن النهي من
متني املوت و ربام يدل عىل جواز ذلك املعنى حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه
ي ي ي
ي
ي
قالَ :ق َال َر ُس ُ
ب الدُّ ْن َيا
ول اهللهي َص هىل اهللهُ َع َل ْيه َو َس هل َم َ « :وا هلذي َن ْفِس بي َيده َال ت َْذ َه ُ
َان ص ي
ي
اح ي
الر ُج ُل َع َىل ا ْل َق ْ يرب َف َيت ََم هر ُغ َع َل ْي يه َو َي ُق ُ
ب
ول َيا َل ْيتَني ُكن ُْت َمك َ َ
َحتهى َي ُم هر ه
َه َذا ا ْل َق ْ يرب َو َل ْي َس بي يه الدِّ ي ُن إي هال ا ْل َب َال ُء»رواه مسلم .إذ ًا كان هذا خرب ال دليل فيه
عىل اْلواز لكن مفهوم احلديث (برض نزل به ) أي أنه إذا متناه خشية فتنة أو
نحو ذلك ال بأس بذلك ( َفإيذا ك َ
َان َال ُبده فاعال ) اي متمني ًا للموت « َف ْل َي ُق ْل:
اْليا ُة َخريا لِيوتَو َّفنِي إِ َذا كَان ِ
ِ
ِ
َت ا ْل َو َفا ُة َخ ْ ًريا ِل» يدعوا اهلل
ُ
الله َّم َأ ْحيِني اذا كَانَت َْ َ ْ ً َ َ
عز و جل أن جيعل حمياه

و مماته يف خرييته و يف طاعة اهلل عز و جل و

مفهوم هذا احلديث أن اإلنسان اليستغل طول العمر و كرب السن يف املعصية
الصفحة 7 | 4

َ
فإن هذا من البالء عليه و سيحاسب يوم القيامة به قال اهلل عز وجل﴿:أ َو َل ْ
ني ِمن ن ِ
ُنعمركُم ما يت ََذكَّر فِ ِ
َّص ٍ
َ
ري
ج
و
َّر
ك
َذ
ت
ن
م
يه
اءك ُُم الن َِّذ ُير ۖ َف ُذو ُقوا َف ََم لِل َّظاْل ِ َ
َ
َ
َ
َ
َ ِّ ْ َّ َ ُ
َ
﴾ وعن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال أعذر اهلل إىل امرئ أخر
أجله حتى بلغه ستني سنة بلغت ستني سنة أو حتى أربعني سنة مخسني سنة قد
بلغك اهلل عز و جل من العمر ما تستطيع بعد عون اهلل عز و جل أن تصل به
إىل الدرجات العىل و النعيم املقيم و األعامل باخلواتيم فام عىل اإلنسان إال
املبادرة املبادرة واملسارعة املسارعة ،املسارعة إىل العمل الصالح و املبادرة
بالعمل الصالح قبل أن حيال بينه و بينه
نعم أهيا املسلمون لكن الواقع أن كثري من الناس يف غفله تسلط عليهم
الشيطان و عقد عىل أقفيتهم فيسهرون عىل غري طاعة الرمحان ثم يصبحون
نائمني فاترين خبيثي النفس كام يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال يعقد الشيطان عىل قافية رأس أحدكم إذا هو نام
ثالث عقد يُضب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر اهلل
انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صىل انحلت عقدة فأصبح نشيطا
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طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن ) فاملسلم بطاعة اهلل هو عىل
خري و بمعصية اهلل هو عىل رش ؛و املسلم يف املسارعة إىل اهلل عز وجل هو عىل
الص َل َة
خري و بالعجز والكسل عن ذلك هو يف رش فإن الذين كانوا﴿ َال َي ْأت َ
ُون َّ
ون إِ َّال َو ُه ْم ك ِ
ون ﴾فهم املنافقون و أما املؤمنون
َار ُه َ
إِ َّال َو ُه ْم ك َُسا َ َٰل َو َال ُي ِنف ُق َ
فإهنم كانوا يتسابقون إىل مواطن العز ومواطن الطاعة تسابق حتى قال النبي
اهلل عليه وسلم كام يف حديث أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال
لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه
الستهموا ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة
والصبح ألتوُها ولو حبوا) فاإلنسان يبادر يف الطاعة و يستغل هذا العمر
القصري الذي يبني به العمر الطويل فمن اليوم من اليوم إذا أردت أن يكون
عمرك الطويل سعيدا فعليك بطاعة اهلل عز و جل و إستغالل هذا العمر
القصري و مثل ذلك كمثل أصحاب الغربة يذهبون يغرتبون ثم يف ثالث
سنوات أو األربع سنوات أو اخلمس سنوات التي يغرتبون فيها يبنون
ألنفسهم بيوتا و مساكن و يعدون العدة للعودة إىل بلدهم و وطنهم ليقضوا
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فيه بقية أعامرهم و ذلك احلال فنحن عائدون إىل منازلنا األوىل فعلينا بالعمل
الصالح حتى نلقى اهلل عز و جل و هو راض عنا
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