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وبعد
امحلد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نيب بعده
انترش بني عامة الناس قبل فرتة من الزمن الهني عن قول ( هللا خيليك ) يف
بعض مواقع الانرتنت  ،مث بدأ انتشارها عرب رسائل الواتس ويه أرسع انتشار ًا
من غريها لهنا يف متناول يد امجليع 0
ولكون ما تردد عا ٍر عن الصحة ودليل عىل فهم خمالف لروح الدةل فقد رأيت أن
أمجع ما تيرس حول هذه العبارة وبيان أن الهني ال دليل عليه  ،وأن ما نسب
للش يخ ابن عثميني رمحه هللا من الهني عهنا غري حصيح 0
ورد يف موقع املعاين :
إانء وغريهام  :جعهل خال ًيا فارغًا
أخىل َ
املاكن واال َ
أخىل العقار  :تركه وأعاده اإىل مالكه
أ َ
خىل الرجل  :وقع يف موضع ٍ
خال ال يُ َزا َح ُم فيه
ال أخىل هللا ماكنك  :دعاء ابلبقاء وطول العمر
أخىل َ
سبيهل  :أطلق رساحه بعد حبس أخلت النيابة سبيهل بضامن
أخىل َط َرفه  :أعطاه خمالصة أقاهل املدير وأخىل طرفه
جملسه  :تركه هل
أخىل لفالن َ
خ ىَىل ال َمر  :ترك ُه
ى
خىل ى
الَّش َء  :أرسهل وأطلقه
خ ىَىل بيهنام  :تركهام جممت َع نني
فالن ماكن َه  :مات
خ ىَىل ٌ
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خ َِّل َابَل  :تعبري دارج يعين  :كن ً
حذرا ،
يقظا ً ،
هللا ِّ
بقاءك  ،حفظك
خيليك  :تعبري دارج  ،يعين  :أدام هللا َ
ويف معجم اللغة العربية املعارص
• ى
خل بيين وبني صديق .
خىل بيهنام تركهام جممت َع نني ِّ -:
• ى
خىل ى
الص َال َة َو َءاتَ ُوا ىالز ََك َة فَ َخلُّوا
الَّش َء  :أرسهل وأطلقه  { -:فَا نن َتَ بُوا َو َأقَا ُموا ى
ِ
َس ِّبيلَه نُم } -:
خىل َ
حذرا  - ،ى
• خ َِّل َابَل  :تعبري دارج يعين  :كن ً
سبيهل  :أطلق رسا َحه
يقظا ً ،
 ،وغال ًبا ما يكون بعد احتجاز .
خل عنك اهلمو َم  ،خ ىَىل َمنن ِّص َبه  ?:هللا ِّ
• ى
خيليك :
املاكن  :تركه ِّ :
خىل ال َمر أو َ
بقاءك  ،حفظك  ،ى
فالن ماكن َه  :مات 0
خىل ٌ
تعبري دارج  ،يعين  :أدام هللا َ
ويف معجم الرائد
 - 1أخىل املاكن  :جعهل خاليا .
 - 2أخىل املاكن  :وجده خاليا .
 - 3أخىل املاكن  :فرغ .
 - 4أخاله أو به أو معه  :اجمتع معه يف خلوة .
 - 5أخاله معه  :جعهل خيلو معه .
 - 6أخىل عنه  :تركه .
 - 7أخىل املاكن  :كرث فيه « اخلىل » ،أي العشب .
 - 8أخىل ادلابة  :علفها اخلىل .
ويف معجم اللغة العربية املعارص
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الساكن - ،
• أخىل َ
إانء وغريهام جعهل خال ًيا فارغًا  -:ىمت اإخالء املبىن من ُّ
املاكن واال َ
أخىل العقار  :تركه وأعاده اإىل مالكه -:
• ال أخىل هللا ماكنك  :دعاء ابلبقاء وطول العمر .
• أخىل َ
سبيهل  :أطلق رساحه بعد حبس  -:أخلت النيابة سبيهل بضامن .
• أخىل َط َرفه  :أعطاه خمالصة  -:أقاهل املدير وأخىل طرفه .
جملسه  :تركه هل .
• أخىل لفالن َ
ويف املعجم الوس يط
أ َ
املاكن واالإان ُء وغريهام َ :خ َال .
خىل ُ
ويقال  :أخىل فالن  ،و أ َ
خىل الرجل  :وقع يف موضع ٍ
خال ال يُ َزا َح ُم فيه .
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مفن معا ِّنـهيا :
ن
 1ـ ىالرتكُ
إعتاق  ،والتىرس ُحي  ،ومن ُه ُ
 2ـ اال ُ
قوهل تعاىل  (( :فا نإن
إطالق  ،واال ُ
إرسال  ،واال ُ
الصال َة وءاتَ ُوا ىالزَك َة خفلُّوا سبيلَ نهم)  ،واخلليىـ ُة  :النىاق ُة تُطلَ ُق نمن عقالها
َتبُوا وأقاموا ى
 3ـ االإخال ُء والتىفري ُغ ( ى
فالن ماكن َه )
خىل ٌ
قال  :ى
ختىل خليىـ ًة  ،أ ني  :ا َخت َذها ل ِّ
 4ـ الاصطفا ُء  ،ي ُ ُ
نفسه .
عن كذا )  ،و ( ى
قال  ( :ى
 5ـ الرباء ُة  ،ي ُ ُ
ختىل من ُه ) مبعىن  :ىترب َأ
ختىل ن
معان متقارب ٌة 0
ولكُّها ٍ
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=43473
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قال ادلكتور سلامين بن عبدالعزيز العيوين الس تاذ ادلكتور يف قسم النحو
والرصف بلكية اللغة العربية ،جبامعة االإمام  :ملا س ئل  :هل قول الناس ( هللا
خيليك ) حصيح  :فقال  :نعم  ،هو حصيح  ،ومعناه :هللا ُ نُييِّيك وي ُ ِّطي ُل بقاءك ،
وأصل الالكم أن العرب تقول كام يف املعامج اللغوية ( ال أخىل هللا ماكنك )  ،أي
الن َماكن َ ُه ) ،
ال جعهل خاليا مبوتك  ،وهو دعاء يطول احلياة  ،وتقول ( خ ىَىل فُ ٌ
أي مات  ،أي جعهل خاليا مبوته  ،قال ُدريندُ بن ِّ
الص ىم ِّة كام يف المصعيات ص
: 108
فارس ًا فقلـت أعبـد هللا ذلمك الردي
تنادوا فقالوا أردت اخليــــــــل
فمل يك وقاف ًا وال طائش اليــــــــــد
فاإن يـك عبـد هللا خىل ماكنه
يك )  ،أي هللا ُ َخي ِّل َ
مث اإن الناس قالوا  ( :هللا ُ َخي ِّل َ
يك يف ماكنك  ،أي يرتكك فيه
وال جيعهل خاليا منك مبوتك  ،فهو مبعىن قول العرب ( ال أخىل هللا ماكنك ) 0
ن ُسب للش يخ محمد العثميني رمحه هللا أن رجال قال هل  :هللا خيليك  ،فقال الش يخ
ابن عثميني  :اإذا خالين مفن يتوالين 0
املصدر ( :كتاب املنايه اللفظية) البن عثميني رمحه هللا 0
وهذه النس بة غري حصيحة فال يوجد يف كتاب الش يخ أي ذكر لهذا 0
فقد نبه الش يخ أسامة العمري عىل هذا النقل اذلي نرشه بعضهم بقوهل  " :الخ
اذلي نقل الكم ش يخنا محمد رمحه هللا يف قوهل هللا خيليك ارجو مراجعة هذه
املسأةل فال أعرفها اثبتة عن ش يخنا ؛ مث النارش ُييل اإىل كتاب املنايه اللفظية
وليست من الكم الش يخ يف املنايه  ،ويزيد من رَككهتا قوهل قال رجل للش يخ
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ابن عثميني  ،فكيف يقول الش يخ عن نفسه يف كتابة هل قال رجل للش يخ ابن
عثميني ! " اهـ .
وقال ادلكتور خادل املصلح  :مل يقل به الش يخ ابن عثميني وال أعمل عنه ذَل 0
وورد حبث مجيل يف موقع حصاد هو  :انترشت مؤخرا رسائل نسبت لبعض أهل
العمل – للش يخ ابن عثميني رمحه هللا خاصة  -يف عدم جواز قول ( هللا خيليك )
وأهنا مبعىن ( هللا يرتكك ) لن التخلية معناها الرتك?
هذا السؤال ُيوي عدة مواضيع :
الول  :هل ثبت هذا القول عن الش يخ ابن عثميني?
الظاهر أن هذا القول ال يثبت عن الش يخ رمحه هللا رمحة واسعة ومل جنده يف
كتابه املنايه اللفظية  ،ومما يزيد من رَككة النس بة قوهلم يف نسبهتا :قال رجل
للش يخ ابن عثميني ،فكيف يقول يف كتابه رمحه هللا قال رجل للش يخ ابن عثميني
 ،ومثل هذه الانتحاالت كثرية وقد يكون وراءها من وراءها عن قصد وتبييت
نية ،خاصة أهنا شاعت يف الآونة عن كثري من املشاخي  ،وقد قال ابن بطة يف
كتابه اإبطال احليل  " :ورمبا أفىت أحدمه ابلفتوى ما س بقه اإلهيا أحد  ،مل توجد يف
كتاب مسطور وال عن اإمام مذكور  ،وال ُيتشم أن يقول  :هذا قول فالن ،
ومذهب فالن  ،خترصا وتأمثا " اهـ
الثاين  :هل معىن التخلية حمصور يف الرتك?
وللتخلية والتخيل يف العربيـة معان  ،وأصلها من اخللو  ،وهو  :الفراغ  ،مفن
معانـهيا :
 -1الرتك  ،كام ذكر املانع  ،وال يلزم منه االإبعاد كام يأيت  ،قال ابن املعزت العبايس ـ
خليفة اليوم والليةل ! ـ يف أبياته املشهورة :
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وكـبـريهــا ذاك الـتــقى

خـل اذلنـوب صغـريهـا
مبعىن اترك اذلنوب
 -2وقريب منه  :االإرسال  ،واالإطالق  ،واالإعتاق  ،والترسحي  ،ومنه قوهل تعاىل
اَّلل غَ ُف ٌور ىر ِّح ٌي ) ،
الص َال َة َوأآتَ ُوا ىالز ََك َة فَ َخلُّوا َس ِّبيلَه نُم ۚ ا ىن ى َ
 ( :فَان َتَ بُوا َو َأقَا ُموا ى
ِ
ِ
واخلليـة  :الناقة تطلق من عقالها  ،وأنشد :
أين السـالسـل والقـيـود
مـا لـ أراك مـخــلـيـا
أي مرتوَك أو معتقا أو مرسحا
 -3ومهنا  :االإخالء والتفريغ  ،وهل اتصال ابملعنـيـني السابقني  ،ومنه يقال كناية :
( خىل فالن ماكنه ) اإذا مات  ،قال دريـد بن الصمة :
مفا َكن وقـافا وال طائش اليد
فاإن يـك عبد هللا خـىل ماكنـه
ومنه يف أآداب السلوك ويف كثري من الحاكم ـ ( التخلية ) اليت تس بق ( التحلية
)  ،ويه  :تفريغ املوضع مما يكدره ؛ هتيئـة هل  ،لتحليـته ابخلري يك يبقى ويمنو ويزكو
 ،ويقولون كناية  ( :ال أخىل هللا ماكنك ) ؛ يدعون هل ابلبقاء وطول العمر ،
ويقال  :ختىل فالن للعبادة أي  :تفرغ  ،وهو تفعل من اخللو
 -4ومهنا  :الاصطفاء  ،يقال  :ختىل خليـة  ،أي  :اختذها لنفسه .
 -5ومهنا  :الرباءة  ،يقال  ( :ختىل عن كذا )  ،و ( ختىل منه ) مبعىن  :تربأ
ولكها معان متقاربة ؛ الجامتعها يف الصل  ،وأقرهبا اإىل مراد الناس هبذه ادلعوة
هو الول والثاين  ،ولكن ال يعين معىن الرتك فيه أن يكون ترَك من النرصة
والعون والرمحة ـ كام فهمه املانع ـ  ،ولكن هو تركه وإاهماهل  ،والنسأ يف أجهل ،
فيخليك وال خيلـ ماكنك يف ادلنيا  ،وميتعنا بك ؛ وذلا فزايدة ( يبعدك ) اليت
ذكرها املانع من كيسه اإحقام  ،ال حمل هل هنا .
7

ومن لطيف ما يفهم به معىن هذا  :ادلعاء الآخر اذلي تقوهل العامة اإذا ما دعوا
عىل أحد ابملوت  ،يقولون  ( :هللا يأخذك )  ،فهذا مقابل ذلاك ومعاكس هل ( ،
هللا خيليك ) أي  :يرتكك لنا ويبقيك  ،ويرسكل ويطلقك من أخذه  ،و ( ال
يأخذك )  ،ويصح فيه ـ وإان مل يـرد ـ املعاين الخرى  ،فيصح املعىن اخلامس :
الرباءة  ،مبعىن الرباءة من العيوب  ،كام يقال  ( :خالك ذم )  ،أي  :سقط عنك
ما تذم به  ،وكذا السالمة من الرشور  ،وهنا موضع ذكر ( االإبعاد )  ،فهو دالةل
تركيبيـة للتخلية مع حرف ( عن )  ،يقال  :خل عنك كذا  ،أي  :أبعده  ،فـ (
هللا خيليك ) هبذا املعىن أي  :يبعدك عن الرشور  ،ال أنه يبعدك عنه وعن
رمحته ونرصته  ،وكذا يصح املعىن الثالث  :التفريغ  ،مبعىن  :تفريغ البال من اهلموم
وحنوها  ،ولكن ـ كام س بق ـ مراد العامة ادلعاء بطول العمر .
فلهذا التعبري يف العربيـة وجه أي وجه ،ومن اخلطأ أن يأخذ الواحد كتااب من
كتب اللغة فميرر عينيه بال تثبـت ،يلقط اللكمة واللكمتـني  ،مث خيرج للناس يقول
 :هذا معناه كذا ؛ فال جيوز ،بل جيب أن يبحث وُيقق ويتثبت ويراجع املسأةل
مرارا وتكرارا ويعرضها عىل أهل العمل ليكون عىل بينة يف أمره.
وليس هذا – وإان َكن فيه نوع اشرتاك – من جنس ما ميتنع النطق به من
اللفاظ لهنا تومه معنيني ،فاإن العبارة حصيحة املعىن يف الداء وس ياق اذلكر.
وليس أيضا من قبيل تصحيح اللفظ اخلطأ بصحة نية قائليه ،كام يفعل البعض يف
بعض العبارات الشائعة اخلاطئة فيقول :جيوز اس تعاملها لن العامة تعين هبا كذا،
فاإن نية القائل ال تصحح معىن العبارة ،نعم قد ترفع املؤاخذة عن قائلها ،لكهنا ال
تصحح ما هو خطأ يف نفسه ،وفرق بني التصحيح وبني اإسقاط املؤاخذة.
هل جيوز ادلعاء بطول العمر بأي صيغة َكنت?
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هللا عَلَ ني ِّه َو َس ى َمل أهنا
ورد يف حصيح مسمل من حديث ُأ ُّم َحبِّي َب َة َز نو ُج النى ِّ ِّيب َص ىىل ُ
ول ِّ
قالت :اللهُ ىم َأ نم ِّت نع ِّين ِّب َز نو ِِّج َر ُس ِّ
هللا عَلَ ني ِّه َو َس ى َملَ ،و ِّبأَ ِِّب َأ ِِّب ُس نف َي َان،
هللا َص ىىل ُ
هللا ِّل آ َج ٍال
َو ِّبأَ ِِّخ ُم َعا ِّوي َ َة قَا َل :فَ َقا َل النى ِّ ُّيب َص ىىل ُ
هللا عَلَ ني ِّه َو َس ى َمل« :قَ ند َسأَلن ِّت َ
ْضوب َ ٍةَ ،و َأ ىاي ٍم َم نعدُ و َد ٍةَ ،و َأ نر َز ٍاق َم نق ُسو َم ٍة ،ل َ نن ي ُ َع ِّج َل َشينئًا قَ نب َل ِّح ِّ ِّهلَ ،أ نو ي ُ َؤ ِّخ َر
َم ن ُ
هللا َأ نن ي ُ ِّع َيذ ِّك ِّم نن عَ َذ ٍاب ِّيف النىا ِّرَ ،أ نو عَ َذ ٍاب
َشينئًا َع نن ِّح ِّ ِّهلَ ،ول َ نو ُك نن ِّت َسأَلن ِّت َ
ِّيف الن َق ن ِّربََ ،ك َن خ ن ًَريا َو َأفنضَ َل» .
وعليه فقد كره بعض أهل العمل ادلعاء بطول العمر مس تدلني هبذا احلديث.
اإال أن الرتغيب بطول العمر وادلعاء فيه ورد يف عدة أحاديث أخر ،مهنا ما رواه
َادل ِّبن ن ِّت خ ِّ ٍ
البخاري َع نن ُأ ِّم خ ِّ ٍ
هللا عَلَ ني ِّه َو َس ى َمل ِّب ِّث َي ٍاب ِّفهيَا َ َِّخ َيص ٌة
َادلُ :أ ِّ َيت النى ِّ ُّيب َص ىىل ُ
َس نودَا ُء َص ِّغ َري ٌة ،فَ َقا َلَ « :م نن تَ َر نو َن َأ نن نَ نك ُس َو َه ِّذ ِّه» فَ َس َك َت ال َق نو ُم ،قَا َل« :ائن ُت ِّوين
ِّبأُ ِّم خ ِّ ٍ
َادل» فَأُ ِّ َيت هبِّ َا ُ نُت َم ُل ،فَأَخ ََذ اخل َ ِّم َيص َة ِّب َي ِّد ِّه فَأَلنبَ َسهَاَ ،وقَا َلَ « :أبن ِّيل َو َأ نخ ِّل ِّق »
نْض َأ نو َأ نص َف ُر ،فَ َقا َلَ « :اي ُأ ىم خ ِّ ٍ
َادلَ ،ه َذا َس نَا نه» َو َس نَا نه ِّابحلَبَ ِّش ىي ِّة
َو ََك َن ِّفهيَا عَ َ ٌمل َأخ َ ُ
َح َس ٌن .وادلعاء ( أبيل وأخلق ) دعاء يراد به طول العمر.
هللا عَلَ ني ِّه َو َس ى َمل
ومهنا ما ترمج به البخاري يف حصيحه َ(اب ُب َدع َنو ِّة النى ِّ ِّيب َص ىىل ُ
ِّل َخا ِّد ِّم ِّه ب ُِّط ِّ
اَّلل َع ننهُ،
ِض ى ُ
ول ال ُع ُم ِّرَ ،و ِّب َك ن َرث ِّة َم ِّ ِّاهل ) وأخرج بعدها حديث َأن َ ٍس َر ِّ َ
قَا َل :قَال َ نت ُأ ِّم َ :اي َر ُسو َل ى ِّ
اَّلل َهلُ ،قَا َل« :اللىهُ ىم َأ نك ِّ نرث َم َاهلُ،
اَّلل ،خَا ِّد ُم َك َأن َ ٌس ،ا ند ُع ى َ
َو َو َ َدل ُهَ ،و َاب ِّركن َ ُهل ِّفميَا َأع َنط ني َت ُه» فلفظة طول العمر مما مل يصح عند البخاري رمحه
هللا فرتمج لها يف الباب وهذه عادته يف حصيحه ،وقد أخرج لفظة ادلعاء بطول
العمر يف كتابه الدب املفرد ،ورمبا َكنت هذه الرتمجة اإشارة منه رمحه هللا اإىل
جواز مثل هذا ادلعاء.
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وطول العمر يف العموم مطلوب مرغوب يف الرشع ،وادلليل عىل ذَل ما رواه
ول ِّ
البخاري من حديث أِب هريرة رِض هللا عنه عن َر ُس ُ
هللا عَلَ ني ِّه
هللا َص ىىل ُ
ات َأ َحدُ ُُكُ
َو َس ى َملَ « :ال ي َ َت َم ىىن َأ َحدُ ُُكُ الن َم نو َتَ ،و َال ي َ ند ُع ِّب ِّه ِّم نن قَ نب ِّل َأ نن يَأْتِّ َيهُ ،ان ى ُه ا َذا َم َ
ِ ِ
انن َق َط َع َ ََع ُهلَُ ،وان ى ُه َال يَ ِّزيدُ الن ُم نؤ ِّم َن ُ نَع ُر ُه ا ىال خ ن ًَريا» ،فبني يف هذا احلديث أن طول
ِ
َعر املؤمن ا ِإمنا هو خري هل ،فاإن موته يعين انقطاع َعهل ،والعامر يف العموم
مساحات العامل ،ولكام زادت العامر زادت العامل ،والصل أن املؤمنني ال
يزدادون يف طول أعامرمه اإال من اخلري.
وأما حديث أم حبيبة فالظاهر أن املنع فيه ليس من ادلعاء بطول العمر  ،فقد
وهجها صىل هللا عليه وسمل اإىل ادلعاء ابلنجاة من عذاب القرب وعذاب النار وهذا
أيضا مقسوم مكتوب ،فتبني من هذا الوجه أن الهني اإمنا هو من ابب املوعظة
والتذكري لم املؤمنني رِض هللا عهنا وللمة من بعدها ابلآخرة وبكوهنا ابقية
وبتفضيلها عىل ادلنيا كوهنا مما ينقطع عاجال أم أآجال ،فاإهنا مل تدع بطول العمر هلم
مبارشة ولكن دعت بأن ميتعها هبم ،وهذا يقتيض بال شك طول أعامرمه اإال أن
ظاهر الالكم يشري اإىل المتتع بوجودمه اذلي ال بد أن ينهتي عىل لك حال كام نبه
اإليه بأِب هو وأيم.
فاذلي يظهر يف املسأةل بأن الصل يف ادلعاء بطول العمر جائز ال حرج فيه ،بل
اإن مثل هذا المر قد يكون حس نا ويؤجر عليه صاحبه اإن َكن للوادلين مثال
لعموم قول هللا تعاىل ( وقل هلام قوال كرميا ) ،ورمبا َكن اإال أن يعرتضه انقل فينقهل
عن الصل لعةل يف حال الشخص املدعو هل بطول العمر من عداء لدلين وأههل،
وهذا شأن أآخر  ،هذا ما ظهر يل فاإن أخطأت مفن نفيس ومن الش يطان وال
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ُيل لحد ظهر هل خطأ قويل بدليل أن يقول مبقاليت وإان أصبت من توفيق هللا
ورمحته.
=http://7a9ad.com/index.php?option=com_content&view=article&id
1155:2016-05-18-11-44-18&catid=96:2014-06-27-19-34-31&Itemid=479

انترشت فتاوى غري مس ندة يف الواتس أب وقبلها يف مواقع الانرتنت الهني عن
قول ( هللا خيليك ) وأهنا لفظة حمرمة حيث أن معناها الرتك أي مرتوك من رمحة
هللا  ،ونسبت للش يخ محمد العثميني ويه غري حصيحة وانترش مقطع فيديو لحدمه
يقول ابلهني وينسب الهني للش يخ ابن عثميني وهذا غري حصيح  ،ونصها  :من
الخطاء ادلارجة عىل ألس نتنا ( قول الشخص اإذا أراد أن يدعوا لغريه (هللا
خيليك )  ،التخلية يف اللغة  :الرتك  ( ،هللا خيليك تعين :هللا يرتكك ويبعدك) ،
وقال رجل للش يخ ابن عثميني  :هللا خيليك  ،فقال  :اإذا خالين مفن يتوالين ،
فلتكن دعوتنا ملن حنب ( هللا ُيفظك ويرعاك وُيميك ويتوالك ويبارك فيك ) 0
قال ادلكتور اإبراهي النارص  :يف مقطع فيديو هل  :لكمة أو دعاء هللا خيليك هذه
اللكمة ال تصح اإطالقا  ،لن هللا خيليك لغة يه الرتك  ،ومعىن أن هللا خيليك
أي يرتكك ويبعدك مث اس تدل بقصة الش يخ ابن عثميني  000000اخل
https://www.youtube.com/watch?v=t7VRk6yF3y4
ويوجد مقطع أآخر لشخص غري معروف يهنيى عهنا وهو :
https://www.youtube.com/watch?v=J1o4NImPptk
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قال الش يخ  :سلامين بن عبدهللا املاجد  :ال بأس يف قول هذه العبارة { عبارة هللا
خيليك يل }  ،فهي نظري قول :حفظك هللا .والوىل ترك ذَل؛ ملا رواه مسمل
عن املعرور بن سويد عن عبد هللا قال  :قالت أم حبيبة زوج النيب صىل هللا
عليه وسمل  :اللهم أمتعين بزوِج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وبأِب أِب
سفيان وبأِخ معاوية .قال  :فقال النيب صىل هللا عليه وسمل " :قد سألت هللا
لآجال مْضوبة وأايم معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حهل أو يؤخر
شيئا عن حهل  ،ولو كنت سألت هللا أن يعيذك من عذاب يف النار أو عذاب
يف القرب َكن خريا وأفضل" .والبديل الفضل هو ادلعاء بأن يبارك هللا يف القريب
؛ كن تقول  :اللهم ابرك يل فيه  .وهللا أعمل.
http://www.salmajed.com/node/11443
وقال الش يخ عبدالرمحن السحي  :عن عباريت ( هللا خيليك ) أو ( ربنا خيليك )
 :اإذا َكنت مبعىن أبقاك هللا لنا ُذخرا  ،أو أبقاك هللا لنا سا ِّل ًما  ،فيجوز  ،وإاال
يُهنَيى عنه ؛ لن النيب صىل هللا عليه وسمل هنَيى أم املؤمنني أم حبيبة عن ادلعاء
بِّطول العمر ! كام يف حصيح مسمل .
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9861
وقال الش يخ أِب عبد الرمحن قيس اخلياري  :هذه العبارات من قبيل ادلعاء
ابإطاةل العمر  ،وطول العمر ليس يف ذاته خريا وال رشا اإال حبسب العامل اليت
تكون فيه كام قال النيب صىل هللا عليه وسمل  « :خري الناس من طال َعره
وحسن َعهل ورش الناس من طال َعره وساء َعهل »  ،أخرجه الرتمذي ()79
وقال  :حديث حسن .
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مفن قصد بطول العمر طوهل يف طاعة هللا َكن دعاؤه بذَل مس تحبا كام ثبت عن
النيب صىل هللا عليه وسمل أنه دعا خلادمه أنس بن ماَل فقال  « :اللىهُ ىم َأ نك ِّ نرث َم َ ُاهل
َ ،و َو َ َدل ُه َ ،و َأ ِّط نل ُ نَع َر ُه » .
دعاء عىل وجه ينف فيه ادلاع قدر هللا فاإن العامر
ورشط ذَل أن ال يكون ً
مقدرة عنده تعاىل ال تطول وال تقرص يف الصل فاإهنا اثبتة ابلنس بة لعلمه تعاىل
ون ))
ون َساعَ ًة َو َال ي َ نس َت نق ِّد ُم َ
الزيل كام قال تعاىل  (( :فَا َذا َجاء َأ َجلُه نُم َال ي َ نس َتأْ ِّخ ُر َ
 1ـ مفن دعا ابإطاةل العمر ِانفيًا لقدر هللا السابق فقد كفر ؛ ومن خَّش أن يُتومه
من عبارته نف القدر دون أن يكون قصده النف فهو مكروه ؛ وهو الوجه يف
كراهة غري واحد من السلف حنو هذه العبارات كعبارة "أدام هللا بقاءك" كام هو
منقول عن أمحد رمحه هللا وعلهل بأن العامر مفروغ مهنا ؛ ويؤيده ما يف حصيح
مسمل من َح ِّد ِّ
يث ابن مسعود قال  :قالت أم حبيبة  :اللهم متعين بزوِج رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل وبأِب أِب سفيان وبأِخ معاوية فقال لها رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل  « :اإنك سألت هللا لآجال مْضوبة وأآاثر موطوءة وأرزاق
مقسومة ال يعجل شيئا مهنا قبل حهل وال يؤخر مهنا شيئا بعد حهل  ،ولو سألت
هللا أن يعافيك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب لاكن خريا َل » مسمل
 2ـ وأما أن يدعو االإنسان ابإطاةل العمر اذلي يُمكن اإطالته ؛ وهو ما ميليه تعاىل
عىل بعض مالئكته أو يطلع عليه بعض خَلقه من َُعر يقبل النسخ فزييد اإن شاء
فيه اإىل ما يوافق قضاءه الزيل السابق يف علمه فهو جائز كام هو الراحج يف معىن
قوهل تعاىل  (( :ميحو هللا ما يشاء ويُثبت )) .
فهذا حمو وتبديل وإاطاةل ابلنس بة لعمل املالئكة ؛ وسبب االإطاةل والتبديل فيه هو
حب أن يُبسط هل يف
العامل الصاحلة كام قال النيب صىل هللا عليه وسمل َ « :من أ ى
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هللا
رزقه ،ويُنسأ هل يف أثره ( أي يُطول يف َعره ) فل َيصل ِّرمحه »  ،وقال َص ىىل ُ
عَلَ ني ِّه َو َس ى َمل قَا َل َ « :ال يَ ُر ُّد الن َقضَ َاء ا ىإال ادلُّ عَا ُء َ ،و َال يَ ِّزيدُ ِّيف الن ُع نم ِّر ا ىإال الن ِّ ُّرب » ،
فادلعاء بطول العمر عىل هذا الوجه والقصد = ال بأس به بل من قصد بطول
العمر طوهل يف طاعة هللا صار دعاؤه داخال يف ادلعاء املس تحب كام تقدم يف
دعاء النيب صىل هللا عليه وسمل خلادمه أنس بن ماَل  ،وهللا تعاىل أعمل .
http://khayraoumma.com/play.php?catsmktba=2231&PHPSESSID=c29cf69a9c17bb2eef319e8c73a88181

وقال ادلكتور وائل بن عبدهللا الهويريين  :تعد هذه اللكمة من اللكامت الشائعة
يف ادلعاء بني العرب عىل اختالف ثقافاهتم ولهجاهتم ،وجتري عىل اس تخدامات
متعددة ،فهل يه عبارة حصيحة يف ادلعاء ،أقول بعونه وتوفيقه :ادلعاء بـ( هللا
خيليك ) لها جانبان :
الول :الصحة اللغوية  :حصيحة  ،فهي تأيت مبعىن :أدام هللا بقاءك  ،أي  :حفظك
 ،ومنه قول العرب ( :ال أخىل هللا ماكنك )  ،أي مل يفرغه مبوتك ،لسان العرب
 ،البن منظور .)1/264( ،
فلكمة ( :هللا خيليك )  ،أي  :تركك وأبقاك لنا ،ومنه قوهل تعاىل  (:ا نقتُلُوا ي ُ ُوس َف
َأ ِّو ناط َر ُحو ُه َأ نرضً ا َ نخي ُل لَ ُ نمك َو نج ُه َأب ُ ن
ِّيمك ) [يوسف  ،]9 -أي :يفرغ ويبقى لمك.
فهي تأيت مبعىن ترك الَّشء ،كام تقول :خلـه أي :اتركه ودعه ،ومبعىن التويل للمر
والمتسك به ،كام تقول :خل المر يل أي  :اترك توليته والعناية به يل.
ويه بذَل من اللكامت اليت ُتمل معان متضادة يعمل أحدهام بس ياق الالكم،
ومراد املتلكم ،والعرف اجلاري بقولها ،وعبارة  ( :هللا خيليك ) لوحظ فهيا معىن
احلفظ واالإبقاء ،وهو معىن حصيح لغة ،وتس تخدم غالبا يف الاس تجداء لتحقيق
أمرا ما أو عبارة شكر عىل القيام به أو عبارة تلطف.
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الثاين :الصحة الرشعية :ويه مسأةل خالفية بني أهل العمل يف ادلعاء بطول العمر،
والصحيح جوازها من غري كراهة لعدد من المور:
 -1أن املؤمن ال يزيده َعره اإال خريا ،ودل عىل اعتبار مرور العوام وزايدة
العمر يف طاعة هللا نعمة مقصودة رشعا مجةل من الحاديث :
 قوهل صىل هللا عليه وسمل ( :وإانه ال يزيد املؤمن من َعره اإال خريا )،
رواه مسمل برمق ()2682
 وقوهل  ( :وإان من السعادة أن يطول َعر العبد ويرزقه هللا االإانبة )
رواه أمحد برمق ( ،)14564وحس نه شعيب الرانؤوط بشواهده.
 وقوهل  ( :طوىب ملن طال َعره وحسن َعهل ) ،رواه الطرباين يف
الوسط ،برمق ( ،)2340وحصحه اللباين يف حصيح اجلامع برمق (،)3928
ويف رواية  ( :خيارُك أطولمك أعامرا وأحس نمك أعامال ) ،رواه أمحد برمق
( ،)7212وحس نه شعيب الرانؤوط.
 ويف قصة الخوين اذلي مات أحدهام قبل الآخر وَكن اذلي مات
أفضل من الآخر فذكر ذَل للنيب صىل هللا عليه وسمل فقال  ( :ما يدريمك
ماذا بلغت به صالته ) رواه أمحد برمق ( )1534وحس نه الرنؤوط  ،وورد
برواايت متعددة .
 -2دعاءه صىل هللا عليه وسمل لنس رِض هللا عنه بقوهل ( :اللهم أكرث ماهل
وودله وأطل حياته واغفر هل ) رواه البخاري يف الدب املفرد برمق (، )88
وحصحه ابن جحر يف الفتح ( ، )4/269وحصحه اللباين يف الدب املفرد ويف
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السلسةل الصحيحة برمق ( ،)2541وأصهل يف الصحيحني برمق ( )6344عند
البخاري ،وبرمق ( )660عند مسمل دون قوهل  ( :وأطل حياته واغفر هل ).
 -3وروده عن بعض الصحابة رِض هللا عهنم  ،كام دعا َعر بن اخلطاب لعيل بن
أِب طالب رِض هللا عهنام بقوهل  ( :صدقت  ،أطال هللا بقاءك )  ،رواه ابن
عبد الرب يف الاس تذَكر برمق ( ، )27541واملتق الهندي يف كزن العامل برمق
( ، )14504وابن القي يف زاد املعاد ( ، )5/146ويف س نده ضعف.
ومبا تقدم من حصة املعىن امللحوظ يف العبارة لغواي ،وحصته رشعيا  ،فضال عام
تودله من اللفة واملودة فال ضري من قولها ،لكن لو قيدت ابلطاعة أو اخلري َكن
ذَل أمت وأمكل .
http://twitmail.com/email/2344853280/170/%D8%AD%D9%80%D9%83%D9%
80%D9%85-%D9%82%D9%80%D9%80%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%80%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%83

أن قولنا هللا خيليك جائزة لهنا من ابب ادلعاء بطول العمر وحسن العمل وال
يقصد مهنا البقاء البدي لن هذا املعىن ال يقول به عاقل وهللا اعمل 0
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