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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

 باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجو لخير  " :في ىذا الباب العاشر -رحمو اهلل-يقول اإلمام النووي ف
 . "عمى اإلقبال عميو بالجد من غير تردد

فاإلنسان  ،وقبل الضعف والعجز والوىن الذي قد يصيب اإلنسان ،وقبل الصوارف والشواغل ،المبادرة قبل الموت
 ،وكثير من الناس ال يفكر بطريقة صحيحة ،ويكسل ،ثم بعد ذلك يعجز ،قد يؤخر في أيام قوتو وشبابو ونشاطو

ثم إذا صار إلى ذلك  ،ويجعل ذلك في أيام الضعف والوىن والعجز ،ف في الطاعةسو  في أيام قوتو ونشاطو ي  
 ،وفتح عمى قمبو -عز وجل-ا ىداه اهلل إذىذا  ،يعجز عن كثير مما كان يؤممو -در لو عيشإن ق  -الحال 

كمما تقدم  اإلنسانىل رأيتم  ،يتعمق بيا بيديو ورجميو ،يكبر معو األمل وحب الدنيايتقدم بو السن  عندما اإلنسانو 
 ،ويحرص عمى الدنيا حرًصا شديًدا ،يبني الدور والقصور ويكتسب ،أبًدا ؟قصر آمالوتو  ،بو السن يزىد في الدنيا
بل ال تزيده األيام إال تشبثًا بيا بل لربما مرض من غير  ،وال الكبير زىد فييا وعرف قدرىا ،فال الصغير زىد فييا

ليس بين  ،يتوىم أنواع العمل خوًفا من الموت ،الكبير تكثر أوىامو ووساوسو وخواطره فيتوىم المرض ،مرض
 .من األيام ما عشت   ،طيب يكفي ما بقيت   ،عينيو إال الموت يخافو

ذا ىداه اهلل أن اإلنسان يعرض لو ما يعرض ىذا إذا و   :فالمقصود ذا  ،لمخير وفتح عمى قمبو -عز وجل-فق وا  وا 
ذا أراد أن يحج أو يعتمر قالوا ،أنت ضعيف والصوم يتعبك :زوجتو وقراباتوو أوالده  ءهد أن يصوم جاأرا أنت  :وا 

 ،وأيام الشباب وأيام القوة يؤمل أنو سيفعل فيما بعد ،ىذا إذا وصل إلى سن الوىن ،عاجز وضعيف ومعذور
ال فالحياة لي ،-إن صح التعبير-في الوقت الضائع كما يقال  ؟متى في آخر العمر حينما يكون  ،س فييا ىذاوا 

  .قد تالشت قواه وضعف وعجز عن كل شيء
 ،ألنو ما يقتل اإلنسان مثل التسويف "؛وحث من توجو لخير عمى اإلقبال عميو بالجد من غير تردد" :يقول

فالعمر  ،من توجو لشيء من عمم أو عمل فينبغي أن يبادر إلى الجد فيو ،وتضيع عميو األيام كممح البصر
، فإذا كان من أجل أن يبمغ اإلنسانالجد فالجد  ،تنصرف وتنصرم أيامو ولياليو وساعاتو انصراًما شديًدا سريًعا

 ،في قراءة قرآن بحفظ كتاب اهلل أو نحو ذلك يبادر ،في صالة ليل ،صيامفي بمون من العمل  اإلنسان لو ىمة
وكذلك إذا كان لو  ،مغ مراده ويعتاد ويرتاض عمى ىذا العملكون لو عزيمة جازمة قوية ثابتة ال تنكسر حتى يبتو 

بعد  ،بعد سنة ،بعد ذلك :ويقول ،فىمة في لون من العموم فيبدأ باالشتغال بو بالطريقة الصحيحة وال يسو  
 ،-عز وجل-إال ما شاء اهلل -فإن من يقول ذلك لن يفمح  ،جازة التي بعدىافي اإل ،القادمة جازةاإل، في سنتين

والسبب  ،وقد رأيناىم وقد شابت مفارقيم ولحاىم وىم ال زالوا يسألون كيف نبدأ بطمب العمم ،ولن يحصل مطموًبا
اآلن  ،بعد رمضان ،بعد العيد ،بداية الفصل الدراسي الثاني ،بداية الفصل الدراسي ،جازةاإلبداية  ،ىو التسويف



واهلل  ،مت عميو من أجل أن تبمغوما عز  ،ا أنت بصددهبادر إلى م ،فال تسوف ،ولكنو التسويف ،من ىذه الميمة
 ِإَلى َوَسارُِعواْ } :تسابقوا وبادروا وسارعوا إلييا كما قال ،[841:البقرة سورة] {اْلَخْيرَاتِ  َفاْسَتِبُقواْ } :يقول -وجل عز-

فال  ،بالمبادرة إلى التوبة ،بتحصيل أسباب المغفرة بالعمل الصالح :يعني [811:عمران آل سورة] {رَّبُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرة  
وغيبة  -عز وجل-فميس لك حاجة بالذنوب والمعاصي ومحادة اهلل  ،يؤجل اإلنسان التوبة فقد يموت وىو ما تاب

 توبة نصوًحا -عز وجل-تب إلى اهلل  ،ذلك مما يكثر وقوعو من الناسغير إلى الناس والوقيعة في أعراضيم 
بُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرة   ِإَلى َوَسارُِعواْ }من كل الذنوب الصغار والكبار   َعْرُضَها َوَجنَّة  } ،كرت ىنا لمتعظيمولربما ن   {رَّ

 ،جنة عظيمة عرضيا السموات واألرض ،كرت أيًضا لمتعظيمىذه الجنة ن   ،{ِلْمُمتَِّقينَ  ُأِعدَّتْ  َواأَلْرُض  السََّمَواتُ 
 .عمى طريقة العرب في التعبير

 ؟!العرض فإذا كان عرضيا السموات واألرض إًذا فما طوليا ر  فذك   ،العادة أن الطول أكبر بكثير من العرضو 
وال شك أنيا  ،أو بالنسبة لمشمس ،نيا جزء صغير بالنسبة لمسماءإ :ي يقولونتصور اآلن األرض لوحدىا ىذه الت

 دونيا،فكل سماء أوسع من التي  ،كيف بالتي فوقيا والتي فوقيا من السمواتف ،بالنسبة لمسماء شيء ال يذكر
اإلنسان أراد أن يقطع مثاًل آالف األميال يذىب من ىنا إلى آخر أن فمو  ،فيذه عرضيا السموات جميًعا واألرض

العرض إًذا  ىذا !؟فكيف بالسموات ،فيذا شيء يسير بالنسبة لعرض الجنة ،تعتبر مسافة شاسعة ىائمة المغرب
 عرض شاسع وطول ىائل. ،شيء ال يمكن أن نتخيمو ؟،ما ىو الطول

 ؟ولمن ،واإلعداد يدل عمى عناية بالشيء المعد ،وىذا يدل عمى أنيا موجودة اآلن ،تيئبمعنى ى   {ُأِعدَّتْ }
 {ِلْمُمتَِّقينَ } ،ألىل التقوى عدتإنما أ   ،عدت لمفسقة والفجرة والظممة والكفار والمفرطين والمضيعينما أ   {ِلْمُمتَِّقينَ }

فمن أراد ىذه الجنة العريضة الواسعة ذات النعيم المقيم فعميو  ،وىذا المفظ يشعر أن ىذا من األوصاف الثابتة ليم
عز -والمسألة تجارة مع اهلل  ،ال تسوف {َمْغِفَرة   ِإَلى َوَسارُِعواْ } ،وأن يبادر إلى تحصيميا ،أن يتحقق بالتقوى

 ، كثيرة جداافإذا كان اإلنسان في أيام نشاطو وقوتو يستطيع أن يعمل أعماال ،المسألة جد واجتياد وعمل ،-وجل
 ،؟!وفي أيام شيبتو وضعفو يعجز عن كثير من األعمال فكيف يشتري نعيم الجنة بوقت الشيبة والضعف والعجز

المسألة  ،؟!فكيف نفكر بيذه الطريقة ،بفيو حتى لو أراد أن يعمل أعمااًل فإن قواه تقعده عن تحصيل المطمو 
وطول األمل  ،ولكنو النظر القصير إلى الدنيا ،ل فييا أعمى المكاسبتجارة رابحة الثمن ينبغي لإلنسان أن يحص  

 .والتيافت عمى حطاميا الزائل الذي ال يبقى منو شيء ،فييا
ياكم بما سمعنا -عز وجل-وأسأل اهلل  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين ،أن ينفعنا وا  وصمى اهلل عمى نبينا  ،ويجعمنا وا 

 .وآلو وصحبو ،محمد


