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 بنِ  الل َعْبدِ  بنِ  سالم وحديث"  ُدَعاِئك ِمنْ  ُأخي   َيا تْنسَنا لَ " -عنه اللُ  رضي- الخطاب بنِ  ُعَمرَ  حديث شرح
 "ِديَنكَ  الل َأْسَتْودعُ " -عنهما الل رضي- ُعَمرَ  بنِ  الل عبدَ عن  ُعَمرَ 

 السبتالشيخ/ خالد بن عثمان 
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

-     والدعاء لو وطمب الدعاء منو أورد المصنف ففي باب وداع الصاحب ووصيتو عند فراقو لسفر وغيره 
 ،في العمرة -صمى اهلل عميو وسمم-: استأذنت النبي قال -رضي اهلل عنو-بن الخطاب حديث عمر  -رحمو اهلل

نا يا ك  أشر  )) :في رواية قال ((لي بيا الدنيا ما يسرني أن   فقال كممةً  ،من دعائك ال تنسنا يا ُأخي  ))وقال: فأذن 
 صحيح.حديث حسن  :رواه أبو داود والترمذي وقال (1)((في دعائك ُأخي  

ومن  ،ضعيف :قال الحافظ ،اهلل العمري اهلل بن عبيد عاصم بن عبد :قال لوي و  ار  وفي ،ىذا الحديث فيو ضعف
وىو أن  ،وربما فيم منو ما ىو أعم من ذلك ،مشروعية طمب الدعاء من المسافرصحح ىذا الحديث أخذ منو 

ومن يصحح ىذا  ،خالف األولى :وأن ذلك ال يقال فيو ،من غير كراىةالمرء يطمب من غيره أن يدعو لو 
ن كان ىذا ىو موضع الشاىد ،الحديث يستنبط منو جممة من المعاني غير ما سبق   .وا 

 .وأن األعمى مرتبة يطمب من األدنى أن يدعو لو ،-صمى اهلل عميو وسمم-تواضع النبي  -مثالً -يستنبطون 
ذا قيل بأن الحديث ضعيف فال مجال الستنباط ىذه المعاني منو مسألة طمب الدعاء من و  ،وال الوقوف عندىا ،وا 

وليذا ذكر بعض أىل العمم كشيخ اإلسالم ابن  ،ولكنو لم يصح ،في الباب الغير لو صح ىذا الحديث لكان عمدة
ىل يشرع ولكن  ،ىو جائز ،ليس معنى ذلك أنو محرم ،طمب الدعاء من الغير ال يشرعأن  -رحمو اهلل-تيمية 
ما وجوب ،اً إما ندب ،بمعنى أن ذلك طمب الشارع ،؟والمشروعية قدر زائد عمى الجواز ،ذلك طمب وذلك أن  ،اً وا 

ن كانت غير مباشرة ،مب منوففيو تزكية لمن طُ  ،ادُع لي :إذا قمت ،ال يخمو من تزكية لوالدعاء من الغير    .وا 
 .[66: غافر] {َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني َربُُّكمُ  َوَقالَ } ،-تبارك وتعالى-أن الدعاء عبادة يحبيا اهلل  :واألمر الثاني

 .أن يدعو غيره لو :يعني ،وال يطمب ذلك من غيره ،بيذه العبودية -وتعالىتبارك -فيتقرب العبد إلى ربو 
 بايع -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،وىو أن ذلك ال يخمو من نوع افتقار إلى المخموق ،إضافة إلى أمر ثالث

 .(2)ناولنيو :وال يقول لصاحبو ،فكان السوط يسقط من أحدىم ،اً يسألوا أحًدا من الناس شيئن ال بعض أصحابو أ
نما يكون فقره وحاجتو إلى اهلل وحده ال شريك لو ،اً ما يطمب منيم شيئ ،ل عن المخموقيناالستغناء الكام وىذا  ،وا 

إنك قد ارتكبت شيًئا  :ىل يقال ،من الناس طمب من آخر أن يدعو لو اً أحدأن لكن لو  ،من كمال العبودية
  .واهلل تعالى أعمم ،لكن غاية ما ىنالك أن ىذا خالف األولى: ال، أو يمحقك فيو حرج في اآلخرة؟ الجواب ،اً محرم

                                                           

صمى اهلل -(، والترمذي، أبواب الدعوات عن رسول اهلل 1498(، رقم: )2/86أخرجو أبو داود، كتاب الصالة، باب الدعاء ) (1)
 (.3562(، رقم: )5/559) -عميو وسمم

 (.1643(، رقم: )2/721المسألة لمناس )( أخرجو مسمم، باب كراىة 2)



وسالم ىو أحد  ،-رحمو اهلل ورضي عن أبيو وجده-سالم بن عبد اهلل بن عمر ثم ذكر الحديث اآلخر وىو حديث 
 .الفقياء السبعة من التابعين

كما كان  ،ادن مني حتى أودعك :اً سفر كان يقول لمرجل إذا أراد  -رضي اهلل عنيما-ن عبد اهلل بن عمر إ :يقول
  .يودعنا -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 
رضي اهلل -فقد كان ابن عمر  ،-صمى اهلل عميو وسمم-من رسول اهلل فالذي يظير أن ىذا أخذه  ،ادن مني

أراد أن يودع  اً فمو أن أحد ،واقتداء بو في كل شيء -صمى اهلل عميو وسمم-لمنبي  اً أشد الناس اتباع -عنيما
  .حتى أودعكاقترب  :ادن مني ،ال يودع من بعيد :يعني ،ادن مني :وقال لو ،آخر
 :ناأمر يؤخذ منو أو قد يفيم من ظاىره  ،يودعنا -صمى اهلل عميو وسمم-كما كان رسول اهلل  :وقولو

 ،ادن مني حتى يتحقق ذلك ،ما يكون من حال القرب :واألمر الثاني ،ما كان يقال في الصيغة :األمر األول
وأمانتك  ،دينك أستودع اهلله )) :فيقول ،يودعنا -صمى اهلل عميو وسمم-اقترب حتى أودعك كما كان رسول اهلل 

  .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال (1)((وخواتيم عممك
 ،كقصر الصالةالترخص وليذا شرع فيو بعض  ،باعتبار أن السفر مظنة لممشقة ...((أستودع اهلل دينك))

أو لبعض الناس عمى  ،ولربما كانت ىذه المشقة حاممة لإلنسان ،والفطر في رمضان ،والجمع بين الصالتين
لمتخفف من كثير والغربة مظنة  ،إضافة إلى أن اإلنسان إذا كان في حال السفر فيو في غربة ،شيء من التفريط

في  ،في كثير من مزاوالتو ،قد يحفظ اإلنسان مروءتو في بمده ،وما كان يراعيو اإلنسان في بمده ،من المروءات
قد يكون في بمده ال  ،لكنو إذا سافر قد يترخص ،وما إلى ذلك ،وفي ليوه ،وفي عالقاتو ،وفي تصرفاتو ،لباسو

ذا سافر  ،يذىب إلى المسجد بثياب النوم ما لرب ،-مثاًل -ذىب إلى بمد ال ُيعرف فييا لربما يتبذل في المباس و وا 
أو أسواق ُعرفت بكثرة  ،أو النزىة ،أماكن الفرجة ،كان ىذا اإلنسان في بمده ال يذىب إلى أماكن فييا اختالط

  .األماكنفيغشى تمك  ،ولكنو قد يسافر فيترخص ،وال يقترب منيا ،المنكرات
من الكبائر  بل لربما وقع في شيء ،إلى غير ذلك من األمور التي قد توقعو في شيء من المحرمات الواضحة

كممة يقولونيا غير  ،البمد التي ال تعرف أىميا :يقولون ،العامة عندىم مثل ال يصمح أن يقال ىنا ،حينما يسافر
 .لكن ىكذا يقولون ،غير صحيح ،وىذا المثل فاسد ،معناىا أنك ال تبالي بشيء تصنعو فييا :يعني ،مناسبة

من الترخص في كثير  اً يم عمى ما يميل إليو الطبع أحيانيحممون عميو لربما ئوينش ،وما يسمعونو ،يذه األمثالف
 .إذا سافروا من المنكرات

سافرت  ،ما نسمع السؤال عن ىذا سأسافر مع زوجي اً وكثير  ،وأقل ذلك تخمع غطاء الوجو ،المرأة تخمع حجابيا
الرب المعبود  ،يجوز ما ،؟بد  من كشف الوجوال :زوجي يقول ،بد  من خمع الحجابال :زوجي يقول ،مع زوجي

ذا كان الحجاب  ،واحد ال يذىب إلى بالد الكفار  ،عمى األقل من كثير من البالد والناس ىنا أحسن حاالً  ،ىناوا 
نما الكفر بعينو ال يردعيم ال دين ،وىناك ليس فقط المعصية  .فالحجاب منيم أولى ،وال يعرفون اهلل ،وا 

                                                           

(، والترمذي، أبواب الدعوات عن رسول 2666(، رقم: )3/34أخرجو أبو داود، كتاب الجياد، باب في الدعاء عند الوداع )( 1)
 (.3442( ، رقم: )5/499، باب ما يقول إذا ودع إنسانا )-صمى اهلل عميو وسمم-



 ،اسمو غض البصر اً ال يعرفون شيئ ؟فكيف بالرجل الكافر ،ة الكافرةالمرأة تحتجب من المرأ :وبعض العمماء قال
ألنيم ال يعرفون  ؛وليس عندىم فرق بين كبائر وصغائر ،ال يعرفون الحالل وال الحرام ،وال التنزه عن الفواحش

  .مثل البيائم ،ذلك
 -عز وجل-والتفمت من أحكام اهلل  ،والتخفف ،قد يحصل لو شيء من الترخص اً نسان أحيانفالمقصود أن اإل

كم من إنسان سافر ثم رجع بحال  ،دينو يولئال يضيع عم ((دينك أستودع اهلله )) ،الوداعفيحتاج إلى مثل ىذا عند 
ما الذي أحل  ،نساء وبنات ،يذىب الشاب يدرس ويسكن مع أسرة ،من الدين في ىذا السفر اً ضيع كثير  !،أخرى

 واهلل المستعان ،لك ىذا؟
وعمى  ،أن يحافظ عمى مواقيت الصالة ،فيدخل في ىذا قضايا الدين ،اإلنسانكل ما يؤتمن عميو  ((وأمانتك))

وىكذا أيًضا ال يخطو خطوة إال  ،والسمع أمانة فيحفظ سمعو من كل محرم ،فيغض بصره ،والنظر أمانة ،الطيارة
عيود اإلنسان  اً ويدخل في األمانات أيض ،ومحال المنكر ،ال يذىب إلى أماكن الريبة ،أو في طاعة ،في مباح
 .إلى غير ذلكووعده 

يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،نقوليا وقد ال نفكر في معناىا ،ىذه وصية عظيمة ((وخواتيم عممك))
 .(1)((إنما األعمال بالخواتيم))

 النار، أىل من وىو لمناس، يبدو فيما الجنة، أىل عمل ليعمل الرجل ))إنخواتيم العمل ىي التي عمييا المعول 
ن   .(2)الجنة(( أىل من وىو لمناس، يبدو فيما النار، أىل عمل ليعمل الرجل وا 

 ،الحمد هلل عمى السالمة :يقول ،ولذلك إذا رجع اإلنسان ،فيذا اإلنسان الذي يسافر ىو مظنة لركوب األخطار
ن زادت واآل ،األخطار من كل ناحية في السفر تعتريوألن اإلنسان  ؛ىذه السالمةا رجاء وأىمو يتصمون عميو دائمً 

وما يعتور الناس في الطريق  ،بسبب الوسائل التي يسافر الناس عميياكانت في السابق المخاوف  ،ىذه األمور
ا فييا من األخطار ما إال أنو أيض ،ن ىذه المراكب التي استراح الناس فييا بعض الشيءواآل ،من أنواع اآلفات

 فخواتم العمل اإلنسان يختم لو بماذا؟  ،أرقام أعداد الحوادث أكثر من قتمى الحروب ،ال يخفى
أو مسافر سكن في الفندق وفتح قناة  ،الخاتمة سيئة ،وحصل لو حادث ،ويسمع أغنية ،راكب في ىذه السيارة

فتح ىذا الجياز  ثم ،معو جياز محمول وأ ،لعموالجياز ي ،في غرفتو اً جد ميتثم وُ  ،وجمس ينظر إلييا ،سيئة
وقد تسمعون أشياء غريبة امرأة تتعرى أمام الناس في موقع من مواقع  ،وجمس ينظر فمات ،عمى مواقع سيئة

 .ثم تسقط ميتة ،يشاىدىا جموع من الشباب البائسىذه التي  اإلنترنت
يدعو اإلنسان أن وىذا  ،بمعنى أنو يختم لإلنسان بخاتمة حسنة ((وخواتيم عممك)) :دعى لو بذلك قالوىنا يُ 

من كل عمى المسافر فيو المخاوف تزداد ألن السفر  ؛يتحرى ،أو أكثر ،يجتيد في السفر كما يجتيد في اإلقامة
مراقبة اهلل  ،االستقامة ،صالح الحال ،يحتاج اإلنسان إلى االحتياط في دينو م  ومن ثه  ،يعتور المقيموجو أكثر مما 

                                                           

 (.6667(، رقم: )8/124باب: العمل بالخواتيم )أخرجو البخاري، كتاب القدر، ( 1)
(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب غمظ 2898(، رقم: )4/37البخاري، كتاب الجياد والسير، باب ال يقول فالن شييد ) أخرجو (2)

(، رقم: 1/166تحريم قتل اإلنسان نفسو، وأن من قتل نفسو بشيء عذب بو في النار، وأنو ال يدخل الجنة إال نفس مسممة )
(112.) 



ذلك من  كانأو  ،رع فيو الترخصما شُ ال إ ،عمى األعمال الصالحة وأن يداوم ،في السر والعمن -عز وجل-
كان لو ورد من الميل يحافظ  ،لكنو يحافظ عمى الصموات المكتوبة ،والوتر ،السنن الرواتب سوى الفجركسنة ال

   .وقراءة القرآن ،إلى غير ذلك من األذكار ،عميو
  وصحبو. وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم


