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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

وحث  ،باب المبادرة إلى الخيرات"في  -رحمو اهلل تعالى-فالحديث األول من األحاديث التي ذكرىا اإلمام النووي 
أن رسول  ،-رضي اهلل تعالى عنو-ىو حديث أبي ىريرة  "من توجو لخير عمى اإلقبال عميو بالجد من غير تردد

يصبح الرجل  ،فستكون فتًنا كقطع الميل المظمم ،بادروا باألعمال الصالحة))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
 .رواه مسمم (1)((يبيع دينو بعرض من الدنيا ،ويمسي مؤمًنا ويصبح كافًرا ،مؤمًنا ويمسي كافًرا

 ،سارعوا إلييا قبل أن تصرفكم عنيا الصوارف :أي ((بادروا باألعمال الصالحة)) :-صمى اهلل عميو وسمم-فقولو 
 ،حياتك قبل موتك -وذكر الحياة قبل الموت-اغتنم خمًسا قبل خمس )) :-عميو وسممصمى اهلل -كقولو  وىذا

 .(2)((وفراغك قبل شغمك ،وشبابك قبل ىرمك ،وعافيتك قبل سقمك
ففي أوقات العافية والفراغ واإلمكان ينبغي أن يستغل ذلك قبل أن  ،فالمقصود أن اإلنسان ال يدري ما يعرض لو

وقد يكون بسبب المرض أو الشيخوخة  ،وىذا العجز قد يكون بسبب األشغال وتكاثرىا عمى اإلنسان ،يعجز عنو
عز -أو بسبب فتن عامة تشغل الناس عما ىم بصدده من عبادة اهلل  ،أو يكون بسبب أمور تمييو أو تطغيو

عبادة في  ،(3)((كيجرة إلي  ج عبادة في الير  )) :أنو قال -صمى اهلل عميو وسمم-النبي عن ولذلك صح  ،-وجل
 ،وبين التفسيرين مالزمة ،وبعضيم يفسره باختالط اآلراء واختالف الناس ،والمقصود باليرج ىو القتل ،جالير  

فالمقصود  ،وكثرة التفرق واالنقسام يؤدي إلى االقتتال غالًبا ،وذلك أن اختالف اآلراء واختالط ذلك عمى الناس
عز -ذلك يشغل الناس عن عبادة اهلل  -الفتن العظام ،األحداث الكبار-الكثير  أن وقت اليرج الذي ىو القتل

عز -والقمب إذا انصرف إلى شيء وتوجيت ىمتو إليو فإنو ال يبقى فيو محل لعبادة اهلل  ،فتنشغل قموبيم ،-وجل
ن سمم من أن ىذا م   ،كفيشغل الناس بالقيل والقال والجدال والتحميالت واألخبار وما أشبو ذل ،والتقرب إليو -وجل

يعني البعيد لربما ينصرف جيده وىمتو بالقيل والقال فيشغمو ذلك عن سبحان  ،ويمج في مثل ىذه الفتن بعممو غ  يم  
ولذلك فإن أىل العمم  ،والتقرب إليو -عز وجل-ينصرف عن عبادة اهلل  ،اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر

فما تبقى قموب الناس كما  ،أو أن الحروب التي تقع يكثر بعدىا االختالف ،ذكروا أن الفتن التي تقع بين الناس
وانظروا إلى ما جرى بين  ،ويكثر في ىذه القموب التحول والتقمب من حال إلى حال ،كانت عميو قبل ذلك

قدم عمى أمر لربما لم ن وما حصل لمن بعدىم وصار الرجل ي  من الفت -صمى اهلل عميو وسمم-أصحاب النبي 
الرجل لربما قتل خيار الناس كما حصل  وصار ،يخطر ببالو بحال من األحوال أن يقدم عميو في يوم من األيام

                                                           

 (.111) برقم الفتن، تظاىر قبل باألعمال المبادرة عمى الحث باب اإليمان، كتاب مسمم، رواه (1)
 (.1711) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(11132) برقم الكبرى، السنن في النسائي رواه (2)

 (.2441) برقم اليرج، في العبادة فضل باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب مسمم، رواه (3)



ويرى أنو قد أقدم عمى عمل ىو أفضل -عنو   رضي اهلل -ا ن ممجم من الخوارج حينما قتل عمي  ذلك الب
صرف عن الحق أو ي   ،ويصبح عمى بصر اإلنسان غشاوة ،وتختل الموازين ،ذا تختمط األموروىك ،األعمال

ولو أنو غيرىا إلى لون آخر لتحول ذلك  ،كالذي يمبس نظارة ممونة فيرى ىذه األشياء بمون النظارة التي يمبسيا
عادة في مثل تمك األحوال واألوقات  ،فيكذا يتقمب الناس ثم تحصل الجراءة أيًضا ،إلى لون نظارتو الجديدة

وكل يريد أن  ،ويتكمم من يحسن ومن ال يحسن ،فيجتيد من يصمح ومن ال يصمح ،تحصل الجراءة لدى الكثيرين
ويحصل بسبب ذلك  ،ويتكمم عنو الصحفي ،الرويبضة -عز وجل-ويتكمم عن دين اهلل  ،يشارك أو أن يدلي بدلوه

أجارنا اهلل -ونحن نرى البالد التي تقع فييا الحروب  ،-تبارك وتعالى-إال اهلل  من التخميط والتخبيط ما ال يعممو
ياكم وجميع المسممين من كل مكروه  ،يصبح مؤمًنا ويمسي كافًرا ،تجد الناس فعاًل يتقمبون صباح مساء -وا 

ا أمسى ينخرط في صف يتقمبون تقمًبا شديًدا فتجد أن ىذا اإلنسان في ذلك اليوم إذ ،ويمسي كافًرا ويصبح مؤمًنا
وىكذا يستيويو الدينار والدوالر  ،م وقد غير حالو في اليوم اآلخرىر وفي عسك ،ويكون عوًنا ليم ومعيمالكفار 
وليذا  ؛مروق عن اإلسالم وخروج عنوربما فيحصل بسبب ذلك التمون والتقمب  ،ىعط  فيو بحسب ما ي   ،فيتقمب

يحتمل أن يكون المراد أنيا كساعات الميل المظمم  ((كقطع الميل المظممفتًنا )) :-صمى اهلل عميو وسمم-في قولو 
أنيا فتن مظممة ال يكاد  :أو أن المراد بذلك ،كمما انقضت ساعة مظممة جاءت بعدىا ساعة مظممة أخرى وىكذا

 .يتبين الحق فييا لمناس
يحتمل أن يكون المراد أن ذلك من كفر  ((يصبح الرجل مؤمًنا ويمسي كافًرا)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال 
اإليمان وقابمو بالكفر مما يدل عمى أنو الكفر الحقيقي  -صمى اهلل عميو وسمم-ذكر النبي ف ،لكنو بعيد ،النعمة

  .المعروف الذي ىو الخروج عن اإلسالم
السريع من  ل والتقمبىذا كأنو تفسير ليذا التحو  ((يبيع دينو بعرض من الدنيا ،ويمسي مؤمًنا ويصبح كافًرا))

قدم عمى أعظم األمور كونو يصبح مؤمًنا ويمسي كافًرا أنو بمجرد ما يموح لو الطمع ىو عمى أتم االستعداد أن ي  
وفراغ  ،وأوقات فراغ القمب ،فينبغي لإلنسان أن يستغل األوقات أوقات العافية ،وأشنعيا بحسب ما يعرض لو

سبحانو - وتكون أنفاسو في طاعة مواله ،ويبادر ويسارع ،-عز وجل-الجوارح وعافية البدن فيشتغل بطاعة اهلل 
 ،فقد يكفر الرجل وىو ال يشعر ،-تبارك وتعالى-وأن يبتعد عن كل ما يمكن أن يوقعو في محادة اهلل  ،-وتعالى

نما السالمة في ىذا ،وقد يضل وىو يحسب أنو عمى ىدى عز -ىو أن يعرف اإلنسان حقائق ما أنزلو اهلل  وا 
النبي صمى اهلل عميو -وما كان عميو أصحاب  ،فيتمسك بيا -صمى اهلل عميو وسمم-وبعث بو رسولو  -وجل
رفوا ع  م ن ويسأل في ذلك األكابر وىم  ،فإن لم يكن من أىل العمم فإنو يسأل من يثق بدينو وعممو ،-وسمم

 ،فيسأليم -تبارك وتعالى-من ليم فيو دراية ومعرفة ورسوخ مع ديانة راسخة وتقوى هلل  ،بالتحقق في باب العمم
ذا التبس عميو أمران فإنو في عافية اهلل  يقيم  ،يبقى يستمسك في األمور التي يعرفيا ويعيدىا -عز وجل-وا 

عز -فإن اهلل  ،و واشتبوويدع ما التبس عمي -صمى اهلل عميو وسمم-ويطيع اهلل ورسولو  ،ويؤتي الزكاة ،الصالة
فتكون زلتو  ،لو عن تمك األمور والدقائق والمسائل الخفية التي لربما ال يقع عمى الصواب فيياألن يس -وجل

ذىبت فإنو قد يندم وال و واحدة فإذا أزىقت ىذه النفس  ألنو ليس لو إال نفس ؛وال يغرر اإلنسان بنفسو ،عظيمة
وأما األمور الدقائق واألمور  ،نتمسك بما نعرف وما نعمم وما نتيقن ونستوثقفالنصيحة النصيحة أن  ،ينفعو الندم



ولو أن الناس عمموا  ا،فإن اهلل لن يحاسبو عميي ،الخفية وما أشبو ذلك فإنو ال يخوض فييا من لم يتأىل لذلك
لربما ال يعرفون ومن الورطات التي  ،وخرجوا من كثير من اإلشكاالت ،بمثل ىذا الستراحوا من بالء كثير عظيم

 .طريق الخروج منيا
ياكم بما سمعنا -عز وجل-وأسأل اهلل  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين ،أن ينفعنا وا  وصمى اهلل عمى نبينا  ،وأن يجعمنا وا 

 وآلو وصحبو ،محمد


