
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  " باِدروا ِباَألعماِل سبعاً "- عنهرضي اهللا-شرح حديث أبي هريرة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 أن - عنهرضي اهللا- حديث أبي هريرة -رحمه اهللا-في باب ذكر الموت وقصر األمل أورد المصنف 
 ىا، أو غنًنسي تنتظرون إال فقراً ما، هلبادروا باألعمال سبع((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

مطغيا، أو مرضاً مفسدا، أو هرفنِّماً مدجِها، أو موتاً مأو الساعة فشر غائب ينتظر،ا، أو الدجالز ،، 
  .)١())؟والساعة أدهى وأمر

سارعوا قبل أن ينزل بكم واحد من هذه األمور المذكورة، فقد ذكر وسابقوا : يعني، ))ل سبعاًبادروا باألعما((
 قبل أن يدهمكم ما ال قبل ، فبادروا باألعمال وقت إمكان الفرصة، سبعة أشياء-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  .بينكم وبين العمل، هذا هو المراد فيحول ،لكم به

ولذلك اإلنسان إذا ، ))انسيمهل تنتظرون إال فقراً ((:  في ذكر هذه السبع- وسلمصلى اهللا عليه-فيقول النبي 
 ، فال يتمكن من كثير من األعمال،افتقر فقراً شديداً فإن هذا الفقر ينسيه، يشتغل قلبه بلقمة العيش أين يجدها

 من ع لربما يغمى عليه اإلنسان يجو،بل ال يتمكن من كثير من لذاته؛ ألنه مشغول بتوفير شيء يسد جوعته
   .شدة الجوع
 ويأتي الرجل ويأخذ -صلى اهللا عليه وسلم- كان يسقط في مسجد رسول اهللا -رضي اهللا عنه-أبو هريرة 

  .وما بي إال الجوع:  ويقول، ويظن أن به الصرع والجن والمس،بخناقه
  . أو ما حفظت مسألة،حفظت مسألةفت بشراء بصلة لما لِّلو كُ:  اإلمام المعروف يقول-رحمه اهللا-والشافعي 

 ومشغول البال كيف يوفرها أنت ال تجد قلبه فيه محل للمعالي والمطالب ،فاإلنسان الذي يتطلب لقمة العيش
   . بما يقيم عيشه،م صلبه، بما يبقيهفي كثير من األحيان؛ ألنه مشغول بما يقي

كَلَّا ِإن الِْإنسان {: -عز وجل- كما قال اهللا ،يان مظنة للطغ-كما هو معلوم-نى فإن الِغ، ))اطغيى مغنًأو ((
 وأعانه على -عز وجل-فهذه طبيعة في اإلنسان إال من عصمه اهللا ، ]٧-٦: العلق[ }َأن رآه استَغْنَى* لَيطْغَى

 ،نفسه وقليل ما هم، ولذلك تجد في كثير من الحاالت أن الغنى يحمل صاحبه على شيء من الفسق والبطر
   . بل والتعالي على الخلق-عز وجل- والتفريط في حقوق اهللا ،تضييعوال
 وال ، فال يستطيع أن يعتمر، يصيبه بالشلل، يقعده على الفراش،مرض يفسد األعضاء، ))افسدمأو مرضاً ((

 هو وم النهار، ال يستطيع أن يفعل شيًئا،ج، وال يستطيع أن يقوم الليل، وال يستطيع أن يصيستطيع أن يح
  . ويمنعه األطباء من ذلك،يتمكن منه حتى صيام رمضان قد ال ،عيفض

                                                
: ، رقـم )٤/٥٥٢(، باب ما جاء في المبادرة بالعمل -صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب الزهد عن رسول اهللا        -١
)٢٣٠٦(.  
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 أن اإلنسان إذا وصل إلى مرحلة متقدمة في العمر يحصل عنده شيء :د بمعنىفنِّرم الماله، ))ادفنِّماً مرهأو ((
أن هذا اإلنسان ال : د رأيه، بمعنىفنَّيعرفه األطباء اليوم بتلف في خاليا المخ فيما  وهذا ،من الخلل في عقله

 فهو تارة ،قد وصل إلى مرحلة الخرف وال بنظره في األمور، إنسان ، وال بتفكيره، وال بعقله،يعتد برأيه
، أو يصلي يصلِّ لم صليت وهو : وفرض يقول، يعي ما يقول، وتارة يخلط، فرض يصلي، هذا عاقل:تقول

ر باآلن كَ: دائماً الناس يسألون عن مثل هذا، يقولون و، ويحتاج أن يقول له من عنده بالبيت، ويتلفت،ثم يتكلم
: حمدك، دعاء االستفتاح، ثم يقولونسبحانك اهللا وب: م يبدءون يقولونتكبيرة اإلحرام، اهللا أكبر، فيكبر، ث

نحن نفعل هكذا معه في : اهللا أكبر، ركوع، يقولون: الفاتحة يقرءون عليه، ثم يقرءون له سورة، ثم يقولون
  .ولو تركناه ما عرف يصليكل شيء، 

م اآلخرين، فهذا  ولربما يعلِّاً، ونشيطاهذا بعدما كان قويالهوإذا ، وذهب عقله، بمعنى أنه ذهب رأيه،دفنِّرم الم 
  . انتهى،ذهب عقل اإلنسان ارتفع عنه التكليف

 اآلن اقرأ ، اآلن اركع،ربكَ اآلن :ال يجب عليكم أن تقولوا له: لذلك مثل هؤالء الذين يسألون عن هذا يقال لهم
  .ير مكلف هذا إنسان غ،الفاتحة، اتركوه

))جِهأو موتاً ماز(( ،ز هو الموت السريع، نحن نشاهد اآلن كثرة الموت جِهوالموت المسواء كان زجِهالم 
 ، والفتوة، والنشاط، تجد الناس في غاية القوة، مثل حوادث السيارات، أو كان بأسباب أخرى،بجلطة

 وبلحظات أقل من الدقيقة تحول ،يتحدث مع من حولهو أو يأكل ، ولربما يكون يشرب، وما إلى ذلك،الشبابو
   . نسأل اهللا العافية،شيء إلى أشالءكل 

 وكم ،ما كنت فيه وأرجع ع، وأفعل،تصدقأ و،أعمل اآلن، و أتوب: ال يسعه الوقت أنه يقولزجِهمفهذا موت 
   .عز وجل- وهو في حال المعصية باهللا زِهجالممن واحد جاءه هذا الموت 

 أخرجنا:غسل رجالً ممن يعرفهم حصل له حادث، يقول: يحدثني أحد اإلخوان ولعله معنا في المسجد اآلن
بكرات األغاني :  تمزق، يقول،م تقطّ، مختلط بطنه باألشياء التي في السيارة وكذا،بكرات األشرطة من بطنه

  . ويطلع فتبين أنه بكرة شيًئاأجر: قولفي بطنه، ي: شريط مكسر، يقول
يقرأ في كتاب الفتن في والدجال من أراد أن يعرف خبره وخطره فل، )) فشر غائب ينتظر،أو الدجال((

قال ، -رضي اهللا تعالى عنه-حديث تميم الداري من  ، الحديث الطويل الذي شوهد فيه الدجالصحيح مسلم
أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا : عن أي شأنها تستخبر؟ قال: ، قلناسانيخبروني عن نخل ب(( : الدجاللهم
عن أي شأنها تستخبر؟ : أخبروني عن بحيرة الطبرية، قلنا: أما إنه يوشك أن ال تثمر، قال: نعم، قال: له
أخبروني عن عين : أما إن ماءها يوشك أن يذهب، قال: هي كثيرة الماء، قال: هل فيها ماء؟ قالوا: قال
نعم، : هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: ر، قالواغَز

قد خرج من : أخبروني عن نبي األميين ما فعل؟ قالوا: هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها، قال
اه أنه قد ظهر على من يليه من كيف صنع بهم؟ فأخبرن: نعم، قال: أقاتله العرب؟ قلنا: مكة ونزل يثرب، قال
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أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم : نعم، قال: قد كان ذلك؟ قلنا: العرب وأطاعوه، قال لهم
  .)٢())عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج

  من األرض كيف ينشغل، انظروا اآلن حينما تقع حرب في جزء يسيرا الدجال إذا خرج فتنة عظيمة جدافهذ
، وإذا أردت أن تقيس مدى قابلية الناس لالستجابة ؟كم يحصل من الفتنة، ! فكيف إذا خرج الدجال؟،الناس بها

 ويدعوهم يقول ،بة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ويمر على األرض المجدبةِرلفتنة الدجال الذي يمر بالخَ
 وعادت إليهم سارحتهم ممتدة الخواصر ممتلئة ، وأنبتت، فإن تبعوه أخصبت أرضهم،نه هو إلههمإ: لهم

  . أرضهم وهلكت داوبهم كذبوه أمحلتْالضروع، وإذا
من الناس يتلقفون من الفضائيات افمثل هذا الذي يفعل هذه األشياء لو خرج ما ظنكم؟ ونحن نشاهد كثير 

 ويصدقون ما يقولون لهم، ،كيف يسألون المشعوذينو ،كيف يسألون السحرةو ،كيف يصدقونهو ،دجلال
 ومع ذلك تروج ،ويخبرونهم عن أمور غيبية، انظروا إلى تلقف الموضة بأشياء أحياناً هي من األمور الوثنية

وإن ((: -صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا قال النبي ، فهذه فتنة عظيمة جدا، فإذا جاء الدجال،عند كثير من الناس
  .)٣())ا إال حذر أمته الدجالعث نبياهللا لم يب

يوم {:  يقول-تبارك وتعالى-الساعة أشد من هذا كله، واهللا ، ))؟ والساعة أدهى وأمر،أو الساعة((: قال
ى وكَارس ى النَّاستَرا ولَهمٍل حمكُلُّ ذَاِت ح عتَضتْ وعضا َأرمٍة عِضعرُل كُلُّ ما تَذْهنَهوى تَركَارم ِبسا هم

اللَِّه شَِديد ذَابع لَِكن٢: الحـج[ }و[.  
الَ ينفَع نَفْسا ِإيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ ِمن قَبُل َأو كَسبتْ {قبل الساعة إذا خرجت الشمس من مغربها فعند ذلك 

و أسرع، الرجالن يتعاطيان الثوب فال يحصل  أ،والساعة تقوم بلمح البصر، ]١٥٨: األنعام[ }ِفي ِإيماِنها خَيرا
 تقوم الساعة الرجل يصلح حوضه فال يسقي منه، والرجل يحلب لقحته وال يشرب،و  تقوم الساعة،هذا البيع

  .وهو في هذه األثناء
 األعمال قبل فوات األوان قبل أن ينزل به ما يحول بينه وبين العمل، هذا هو المراد، وذكرإلى اإلنسان يبادر 

رواه  ،)٤(يعني الموت ))أكثروا ذكر هاذم اللذات((: -رضي اهللا عنه-حديث أبي هريرة  -أيضا-بعده 
  .يالترمذ

 وهادم هو  هاذم بمعنى قاطع،:، فيقولبعضهم يفرق بين الهاذم والهادم، ))هادم اللذات((ـوبعضهم ضبطه ب
  .الذي يقتلعها من أصلها

                                                
أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في األرض، ونزول عيسى وقتله إياه، وذهـاب                    -٢

: ، رقـم )٤/٢٢٦٣(إليمان، وبقاء شرار الناس وعبادتهم األوثان، والنفخ في الصور، وبعث مـن فـي القبـور            أهل الخير وا  
)٢٩٤٢(.  
: ، رقـم  )٢/١٣٥٩( ومأجوج   خروج عيسى ابن مريم، وخروج يأجوج     أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال، و         -٣
)٤٠٧٧(.  
: ، رقـم )٤/٥٥٣(، باب ما جاء في ذكـر المـوت   -صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب الزهد عن رسول اهللا      -٤
  .)١٨٢٤: (، رقم)٤/٤(كر الموت، ، والنسائي، كتاب الجنائز، كثرة ذ)٢٣٠٧(
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أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ال يكون في كثير إال قلله، ((: -مصلى اهللا عليه وسل-  قالفي الحديث اآلخر
  .)٥())وال في قليل إال كثره

  .)٦()) وال في حال ضيق إال وسعه،ما ذُكر في حال سعة إال ضيقها(( :-صلى اهللا عليه وسلم-وقال 
لجنة ذكر الخلود فيها؛  لما ذكر الجنة ونعيم ا-عز وجل-فإذا تذكر اإلنسان الموت انهدمت لذاته، ولذلك اهللا 

 مهما كان اإلنسان فيه من اللذة والنعيم والسرور ، بل وقوع الموت ينغص عليه لذته،ألن ذكر الموت
  وهذا المكان وهذا القصر المشيد سيدخله الناس للعزاء، إذا ذكر أنه سينقل في يوم من األيام ويموت،والحبور

 ،-عز وجل- وال يترفع على عباد اهللا ، وما فيها، وال يبطر فال يغتر بالدنيا وحطامها،تنغصت عليه لذاته
 وإنما يأخذ من هذه ، ولقاءه والعمل آلخرته-عز وجل-وإذا كان في لذة فإنها ال تستهويه فينسى ذكر اهللا 

اإلكثار منه باللسان وهذا اإلكثار يشمل ،  ومن لذاتها بقدر يبلغه إلى آخرته، ويحتاج هذا إلى إكثار،الدنيا
  .وذكر القلب، الذكر يشمل ذكر اللسان: كثار منه أيضاً بالقلب، يعنيواإل

، فال يحصل عندهم االعتبار والتذكرأن  من أجل ،فيتحدث الناس في مجالسهم عن الموت واألجل وقرب ذلك
  .تحصل غفلة

 وما أشبه ،ت أو لذات الدنيا وشهواتها والبيع والشراء والتجارات والعقارا،كلما جلسوا يتحدثون عن الدنيا
 وأن يذكره اإلنسان أيضاً ، فالبد لنا من ذكره في المجالس،وهو حتم البد من وقوعهوينسون الموت، ذلك، 

لموت، إذا عافس اللذات ذكر  فإذا الح له طمع ذكر ا، فيكون حاضراً في قلبه دائماً،فيما بينه وبين نفسه
  .الموت

  ، ما هي أعظم لذات الدنيا؟ ه بالفناءد كل لذات الدنيا تذكرولو تبصر العاقل فإنه يج
 فإذا أكل يتلذذ أثناء ، األطيبان األكل والنكاح، تجد اإلنسان في غاية الجوع ويستشرف للطعام:العرب يقولون

  .ولو أكل ثانية لربما يمرض ويتنغص ، لكن بعد األكل تنقضي هذه اللذة،األكل
ره بانتهاء لذات الدنيا ه يذهب ذلك كله وينقشع، فيذكّوأما النكاح فإنه بمجرد ما تنقضي شهوته وينقضي وطر

 إن درس فهو يدرس ؟ ما هو حال الكثيرين، وأنها ال تستحق أن اإلنسان يبذل ويعيش من أجلها،هاوانقضائ
 وإن قام وقعد بل حتى بعضهم وإن عبد ربه فهو يعبد ،من أجل الدنيا، وإن عمل فهو يعمل من أجل الدنيا فقط

 ،وإما أن يعمل العمل الصالح من أجل الدنيا، لة في قلوب الخلقل منز إما رياء وسمعة ليحص،من أجل الدنيا
لبركة المال، وصلة الرحم سبب لطول العمر، إلى آخره، فهو يقوم ويقعد من أجل امثالً الزكاة تكون سبب 

ينَتَها نُوفِّ ِإلَيِهم َأعمالَهم ِفيها وهم ِفيها الَ من كَان يِريد الْحياةَ الدنْيا وِز{:  يقول-عز وجل-الدنيا، واهللا 
 ونخَسبي* لُونمعا كَانُواْ ياِطٌل مبا وواْ ِفيهنَعا صِبطَ محو ِة ِإالَّ النَّارِفي اآلِخر ملَه سلَي الَِّذين لَِئكهود[ }ُأو :

  .واهللا أعلم، ]١٦-١٥
  . وآله وصحبه،نا محمدوصلى اهللا على نبي

                                                
  .)٦٧١: (، رقم)١/٣٩٢(، أخرجه القضاعي في مسنده -٥
  .)٨٥٦٠(: ، رقم)٨/٢٥٦(معجم األوسط ال، والطبراني في )٢٩٩٣: (، رقم)٧/٢٦٠(أخرجه ابن حبان  -٦
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