
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 "سبعا باألعمال بادروا" :-عنو اهلل رضي- ىريرة أبي حديث السابع الحديث( 6)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
 :أما بعد ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،الحمد هلل

-أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-وىو حديث أبي ىريرة  "باب المبادرة إلى الخيرات"فيذا ىو الحديث السابع في 
 .(1)((...بادروا باألعماؿ))قاؿ:  -صلى اهلل عليو وسلـ

قبػػؿ أف زنػػزؿ بيػػـ فييػػوف ذلػػؾ  :أي ((بػػادروا باألعمػػاؿ سػػبع ا)) ،يعنػػي سػػارعوا ، بػػادروا: باألعمػػاؿ الصػػالح يعنػػي
 .صارف ا ليـ عف العمؿ الصالح

فيحصؿ مف جراء ذلؾ أف ينسى اإلنساف  ،ليـاأنو فقر شديد يغشايـ بسببو  :أي ((نسي اىؿ زنزظروف إال فقر ا م  ))
 .ويحصؿ لو الذىوؿ عف يثير مما ىو بصدده مف العمؿ الصالح

وذلؾ أف اليثيريف مف الناس إذا حصؿ ليـ السع  وحصؿ ليـ شيء مف  ،وىو يقابؿ األوؿ ((أو غنى مطغي ا))
نَسانَ  ِإنَ  َكَّل }أنو يطغى  -عز وجؿ-ض فإف مف طبيع  اإلنساف إال مف عصـ اهلل ىذا العر    رَآه   َأن * َلَيطإَغى اْلِإ
َتغإَنى فاإلنساف إما أف يحصؿ لو فقر يدىشو وينسيو فينيمؾ في البحث عف لقم  العيش  ،[7-6:العلؽ سورة] {اسإ

فإنو ال  ـ  ال يجد لقم  العيش ومف ث   ،مشارؽ األرض ومغاربيا اؿ في يثير مف أحواؿ المسلميف فييما ىو الح
 .موف بو عيشيـواـ يقييشغليـ البحث عف ق   ،يزفرغ ليثير مف األعماؿ الطيب  والعلـو النافع 

ا مفسد ا)) أو يفسد العقؿ فال يسزطيع اإلنساف أف يقوـ بوظائؼ العبودي  في  ،مرض يفسد البدف ((أو مرض 
نما ييوف منشغال  بعلزو وآالمو ،الغالب  ،وما يؤدي ذلؾ إليو ،ومف يقع لو المرض ،ونحف نعرؼ حاؿ المرض ،وا 

ياف في  :سأؿ أبناؤه يقولوفالرجؿ في   تو مي ،حزى إنو لربما أصابو ذىوؿ عف الصالة الميزوب  يما ىو مشاىد
يعقؿ ليف ياف مرضو شديد ا فشغلو نعـ ياف  :يقولوف ؟ىؿ ىذا اإلنساف ياف يعقؿ :زقوؿ ،آخر أيامو ال يصلي
 .المرض عف الصالة

ػا م  أو ى  )) اليػـر إذا صػار اإلنسػػاف  أنػو يخػرج بصػػاحبو عػف جػادة الصػػواب، ىػػذا ىػـر مفنػد بمعنػػى :زقػوؿ ((فنػد ارم 
ويميػز  ،فيزحػوؿ بعػدما يػاف يميػز بػيف الحػؽ والباطػؿ والصػواب والخطػأ ،يبير ا في السػف فإنػو يخػزلط ويزغيػر عقلػو

يصير ىذا اإلنساف يخلط ويزيلـ بيػالـ خػارج  ،ويزيلـ باليالـ الجزؿ الذي يأزي على جادة الصواب ،ألواف األمور
سػػوياء وغيػػر األيػػالـ غيػػر  ،فييػػوف يالمػػو علػػى غيػػر الصػػواب ،ىػػذا اليػػـر المفنػػد ،ويالميػػـ ،نف العقػػالءعػػف س ػػ

 .ألنو مخزلط ؛عقالءال
 .موز ا سريع ا يقع باإلنساف فال ييوف ىناؾ ميل  للزوب  والمراجع  :أي ((أو موز ا مجيز ا))
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ما مف نبي إال حذر أمزو )) دنيا،وىو أعظـ فزن  زقع لعموـ الناس في ىذه ال ((نزظرأو الدجاؿ فشر غائب ي  ))
ب  ويمر بالخر   ،قزؿ الرجؿ بؿ يقطعو نصفيف ثـ يأمر فيجزمع شقاه ثـ يقـو يمشيي   ،فزن  عظيم  جدًّا (1)((الدجاؿ

أخرجت مف ألواف الثمار  اويمر باألرض الجدب  فإذا أطاعو أىلي ،سيب النحؿ زمشي خلفوعافزخرج ينوزىا يي
وىذه فزن   ،(2)وزنزؿ علييـ األمطار فزروح سارحزيـ أعظـ ما يانت ضروع ا وأسمف ما يانت ،والزروع والنبازات

 .عظيم  يزبعو علييا يثير مف الخلؽ
وأمػر السػاع  أمػر سػريع يمػا قػاؿ  ((أو السػاع  فػي النيايػ  والسػاع  أدىػى وأمػر ،فشر غائػب ينزظػر أو الدجاؿ))

ر   َوَما} :-عز وجؿ-اهلل  حِ  ِإلَ  الَساَعةِ  َأمإ حزػى  ،مػف لمػح البصػر أقرب [77:النحػؿ سورة] {َأقإَرب   ى وَ  َأوإ  الإَبَصرِ  َكَممإ
ذير ذلؾ بأف الرجليف يزبايعاف الثوب فزقـو الساع  في ىذه الحػاؿ وال زػزـ ىػذه  -صلى اهلل عليو وسلـ-إف النبي 
صػػلى اهلل عليػػو -غيػػر ذلػػؾ ممػػا ذيػػر النبػػي  إلػػى ،وضػػو فزقػػـو السػػاع  ومػػا سػػقى منػػووالرجػػؿ يصػػلح ح ،الصػػفق 
 .(3)في صفزيا -وسلـ

أنػت انف فػي حػاؿ عافيػ   ؟زظػرفمػاذا زن :يقػوؿ ،والمقصود أف ىذا الحديث يدعو إلى المسارع  في العمؿ الطيب
 .راوصح  واقزد

ا يقعدؾ ؟أو غنى يطغيؾ ؟ىؿ زنزظر فقر ا ينسيؾ ويلييؾ أو ىرم ا يذىب معو العقؿ ويرزفػع معػو  ؟أو زنزظر مرض 
 أو ،؟يزصػرؼ فػي شػيء مػف األمػورأف وييوف اإلنساف يالطفػؿ الصػغير زغلػؽ دونػو األبػواب ال يحسػف  ،الزيليؼ

فينبغي أف يبػادر ويعمػؿ ويجزيػد فػي طاعػ   ؟ماذا ينزظر اإلنساف ،؟أو ينزظر الساع  ،أف اإلنساف ينزظر الدجاؿ
 وآلو وصحبو ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،واهلل أعلـ ،ىذا ،-عز وجؿ-اهلل 
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