
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  " .. نَعوده- عنهرضي اُهللا- اب بِن اَألرتِّدخَلْنَا على خَب"شرح حديث قَيِس بِن َأبي حازٍم 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 تحدثنا عن هذه " وال بأس به لخوف الفتنة في الدين،ل بهكراهة تمني الموت بسبب ضر نز" ففي باب 
  . ومتى ال يجوز، ومتى يجوز لإلنسان أن يتمنى الموت،المسألة

  .يني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لياللهم أح: ومتى يقول
 وأدرك ،أدرك الجاهلية ، وهو حديث قيس بن أبي حازم وهو من المخضرمين،بقي حديث في هذا الباب

صلى اهللا - إذ مات النبي ، فلم يحصل له شرف الصحبة-صلى اهللا عليه وسلم- النبي  ولكنه لم يلقَ،اإلسالم
 وهذا الوحيد من ،-صلى اهللا عليه وسلم- وأبوه من أصحاب النبي ، وهو في الطريق إليه-عليه وسلم

 ، عام أربع وثمانين للهجرة، مات بعد الثمانين،ر كثيراًموع ،التابعين الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة
  .وقيل غير ذلك

  . " وقد اكتوى سبع كيات، نعوده-رضي اهللا تعالى عنه-دخلنا على خباب بن األرت ": يقول
  . بمعنى أن ذلك يكرر، وهي من العود، في زيارة المريضالعيادة عادة تقال

إن ":  فقال،بعض الروايات أنه اكتوى في بطنه سبع كيات وجاء في ، قد اكتوى سبع كيات،نعوده: قولي
  ."أصحابنا الذين سلفوا مضوا

 وأن األرجح من أقوال أهل العلم ،موضوع الكي سبق الكالم عليه في الحديث عن التوكل في األعمال القلبيةو
صلى اهللا - والنبي ،حرم إال أنه ال ي ألمته-صلى اهللا عليه وسلم- وكرهه النبي ، فيه تعذيب بالنار،أنه مكروه
  . لما ذكر األمور التي يحصل بها الشفاء ذكر الكي-عليه وسلم

صلى اهللا - يقصد من أصحاب النبي ،"إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا:  فقال،قد اكتوى سبع كيات": يقول
   . ولم يحصل له شيء من زهرة الدنيا ومتاعها، ولم يعمر، ممن مات-عليه وسلم

 بمعنى أن الواحد منهم مات قبل أن يحصل له شيء من المال والغنى الذي حصل ،"صهم الدنيانقولم تَ": قال
    .صلى اهللا عليه وسلم-للمتأخرين في الوفاة من أصحاب النبي 

  ل شيئاً من الدنيا أن ذلك يكون نقصاً في مرتبته؟  وهل هذا يعني أن من حص،"نقصهم الدنياولم تَ": قال
 كان له مذهب في هذه المسألة سبقت -رضي اهللا تعالى عنه- عمر ، هذا تكلموا على-رحمهم اهللا-العلماء 

َأذْهبتُم طَيباِتكُم ِفي حياِتكُم الدنْيا {: -تبارك وتعالى-  فكان يحتج بقوله،اإلشارة إليه في بعض المناسبات
  .]٢٠: األحقاف[} واستَمتَعتُم ِبها

 من نعيم ،نسان من التوسع في مالذها أن ذلك يكون نقصاً من حظه في اآلخرةفكان يرى أن ما يحصل لإل
  . فمن بعدهم-مرضي اهللا تعالى عنه- وهذا مذهب مشى عليه جماعة من السلف ،اآلخرة
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 منها أن ذلك ال -تبارك وتعالى-  فيها وأدى حق اهللا-عز وجل- وهو أن اإلنسان إذا اتقى اهللا :والقول اآلخر
  . ولعل هذا هو األقرب،ي حقهيكون نقصاً ف

الذين حصل لهم الغنيمة-صلى اهللا عليه وسلم-ر النبي كْ ِذمثل ،شكل على هذا بعض األحاديثولكن قد ي    
  .نقص ذلكه قد ي فهذا قد يفهم منه أن،نهم يكونون قد تعجلوا نصف أو شطر أجرهمأ -الغزاة-

ل شيئاً من لذات  وال يكون لكل من حص،لمجاهدينل الغنائم من اهذا خاص فيمن حص: لكن يمكن أن يقال
  .الدنيا
 موضعا  يحتمل أن يكون أنهم ال يجدون،"نجد له موضعاً إال التراب وإنا أصبنا ما ال ،نقصهم الدنياولم تَ": قال

 وإنما هو شيء كثير ، فهو ليس بمصروف قصير قليل يسير-مثالً-ه في جيوبهم ء ال يستطيعون إبقالكثرته،
وإذا كان هذا هو المراد فإنه يدل  ، يحتاج إلى دفنه في األرض، ليس عندهم بنوك مثل اآلن،اج إلى دفنهفيحت

عز وجل- كما قال اهللا ،ره كنزاً يكوى به جنبه وظهرهعلى أن دفن المال ال يصي- :} بالذَّه ونكِْنزي الَِّذينو
يوم يحمى علَيها ِفي نَاِر جهنَّم فَتُكْوى ِبها * ِه فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم والِْفضةَ والَ ينِفقُونَها ِفي سِبيِل اللّ

ونتَكِْنز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م َألنفُِسكُم تُما كَنَزذَا مه مهورظُهو مهنوبجو مهاه٣٥-٣٤: التوبة[ }ِجب[.  
  .و كان تحت األرض ول، إذا أديت زكاته فليس بكنزإنما
  ."وإنا أصبنا ما ال نجد له موضعاً إال التراب": قال

 أو يبيع ،ر فيؤج،منه المبانيبني  ي، في البناء:يعني" ال نجد له موضعاً إال التراب" أن يكون :االحتمال اآلخر
  . ذلكوسيأتي قرينة تدل على -واهللا تعالى أعلم- وهذا لعله األقرب ، ويتوسع ونحو ذلك،أو يسكن

  ". نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به-صلى اهللا عليه وسلم-ولوال أن النبي : "قال
 سواء كان ذلك لخوف ، العموم)١())أصابه أحدكم الموت لضر ال يتمنين((كون فهم من النهي ي يحتمل أن

 ، يعني في الدنيا، أو نحو ذلك، أو الولد، أو المال،بسبب ضر نزل به في البدن أو كان ذلك ،الفتنة في الدين
  . وهم أهل الصبر على البالء،ظن به أنه بلغت به الحال لكن ال ي،وكان مريضاً وقد اكتوى ،يحتمل هذا

 -صلى اهللا عليه وسلم-كر أنه ال يعلم أحداً من أصحاب النبي ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أنه ذَ
  .ة الصبر فكانوا في غاي،أصابه من البالء ما أصابه

 -صلى اهللا عليه وسلم-إلى النبي مع بعض الصحابة وفي بعض روايات هذا الحديث ذكر فيه مجيئه 
صلى اهللا عليه وسلم-ها حينما كان النبي والشكوى التي شكو-أال :  فقالوا،رداً في ظل الكعبة متوسداً ب

  .فذكر لهم الحديث المعروف.  إلى آخره،)٢(؟تستنصر لنا
 وهو ، ثم أتيناه مرة أخرى، نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي ولوال : "قال

  ". يبني حائطاً له

                            
، ومسلم، كتاب الـذكر والـدعاء       )٥٦٧١: (، رقم )٧/١٢١(لمريض الموت   أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب تمني ا       -١

  ).٢٦٨٠: (، رقم)٤/٢٠٦٤(والتوبة واالستغفار، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 
  ).٣٦١٢: (رقم) ٤/٢٠١(أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم  -٢
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  .بستان؛ ألنه عادة يتخذ عليه الجدار ونحو هذالل ويقال ذلك أيضاً ،حائط بمعنى الجدارال
  . متفق عليه،)٣("إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إال في شيء يجعله في هذا التراب: "فقال

إن المسلم ليؤجر : "ولفهو يق" وإنا أصبنا ما ال نجد له موضعاً إال التراب: " وهو قولهفهذا قد يفسر ما سبق
  ".في كل شيء

  .ال: ؟ الجواب-صلى اهللا عليه وسلم- ل هذا من قول النبيه
 وقد ،-هللا عليه وسلمصلى ا- قد يكون فهم ذلك من رسول اهللا ،-رضي اهللا تعالى عنه-هذا من قول خباب 

  .يكون ذلك قاله بفهمه واجتهاده
 وهل هذا على عمومه أيضاً أن ،"إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إال في شيء يجعله في هذا التراب"

  اإلنسان ال يؤجر في البناء مطلقاً؟
 فإن ،على قدر الحاجةا ما كان  أم، كان على سبيل التوسع ذلك إنإن":  يقول-رحمه اهللا-الحافظ ابن حجر 

 ونحو ذلك ، وولده، يستغني به أهله،اإلنسان يؤجر عليه باعتبار أنه يتخذ له مسكناً يستغني به عن الناس
  . لكن الكالم في التوسع في البناء أكثر من الحاجة، فال إشكال في هذا،فيكيفهم الحاجة

 في ،صحيح لهذا الحديث وفيها فوائد وجاء في روايات أخرى في غير ال،وهذا لفظ رواية البخاري: قال
  . المسند وبإسناد صحيح فيهذه ، ونظر إليه بكى،بعض الروايات أنهم لما جاءوا له بكفنه

 وال ،إن هذا لم يكن من عمل السلف:  من أهل العلم من يقول،فدل هذا على أنه يمكن لإلنسان أن يتخذ كفناً
  .يشرع

  . وأن هذا ليس من البدع،ن يتخذ كفناًنسان له أحديث خباب هذا يدل على أن اإلو
  .)٤(فالشاهد نظر إليه فبكى فذكر حمزة

 في -رضي اهللا تعالى عنه- لما استشهد ،وفي بعض الروايات أنه ذكر مصعب بن عمير من غير ذكر الكفن
٥(ه وإذا غطوا رجليه ظهر رأس،رد قصير إذا غطوا رأسه ظهرت رجالهأحد لم يجدوا شيئاً يكفنوه به إال بب(.  

 ممن -صلى اهللا عليه وسلم-ثم ذكر أيضاً في بعض رواياته فيمن كان على شاكلته من أصحاب النبي 
  . فأدركوا كثيراً من عرض الدنيا،تأخرت وفاته

  . يجتنيها:يعني" هدبهافهو ي" ذكر ما حصل له من الدنيا :يعني" ..وما منا واحد إال وقد: "قال
، -صلى اهللا عليه وسلم- فهو يعتذر بنهي النبي ،لشاهد فيه تمني الموت وا،هذا آخر حديث في هذا البابو

لو  و، يرى أنه ال يشرع لإلنسان أن يتمنى الموت مطلقاً-رضي اهللا تعالى عنه-فهذا قد يفهم منه أن خباباً 
  .كان ذلك خوف الفتنة في الدنيا

 بعض الدالئل إذا خاف الفتنة، وذكرتُ وأن األقرب أنه يجوز أن يتمناه ،وقد سبق الكالم على هذه المسألة
                            

كتاب الذكر والدعاء  ومسلم،، )٥٦٧٢: (، رقم)٧/١٢١( المريض الموت أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب تمني -٣
  ) ٢٦٨١: (، رقم)٤/٢٠٦٤(والتوبة واالستغفار، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 

  .)٢١٠٧٢: (، رقم)٣٤/٥٥٠(أخرجه أحمد  -٤
  .)١٢٧٦: (، رقم)٢/٧٧(طى رأسه أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد كفنا إال ما يواري رأسه، أو قدميه غ -٥
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رضي اهللا تعالى -عمر بن الخطاب ك -مرضي اهللا تعالى عنه-والشواهد على هذا من حال السلف الصالح 
  . وجماعة حيث تمنوا الموت خوف الفتنة، واهللا أعلم-عنه

 . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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