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الخيرات   إلى   المبادرة   باب   
 

تردد غير من  بالجد عليه اإلقبال على  لخير توجه من  وحث    

  وقال ، [148: البقرة﴾ ] اْلَخْيَراتِ  فَاْستَبِقُوا: ﴿ تعالى  هللا قال

  َعْرُضَها َوَجنَّة   َرب ُِكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   إِلَى  َوَساِرُعوا: ﴿ تعالى 

[.133:  عمران  آل﴾ ] ِلْلُمتَِّقينَ  أُِعدَّتْ  َواْْلَْرضُ  السََّماَواتُ    

 

مةُ  قال : - هللا رحَمه - عثيمين  ابنُ  العَّلَّ  

 

  الخيراتِ  إلى  المبادرة باب : » -تعالى  هللا رحمه  - المؤلف  قال

ه  أن  الخيرِ  على  أقبل من  وحث  «، غير من  يُتمَّ   وهذا تردُّد 

ن  العنوان  :أمرين  تضمَّ  

 

.الخير إلى  والمسارعة المبادرة: اْلول  

 

  فليَمض - خير وهو  - الشيءِ   على  عزم إذا اإلنسان  أن : والثاني 

.يتردد وال فيه   
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 وكم والكسل، التَّواني : المبادرة وضد المبادرة، فهو : اْلول أما

  عليه النبي  قال ولهذا كثير، خير ففاته وكسل؛ توانى  إنسان  من 

 من  هللا إلى  وأحبُّ  خير القوي   المؤمن : »والسَّلم الصَّلة

 ينفعُك ما على  احرصْ . خير   كل    وفي  الضَّعيِف، المؤمن 

.تعجز« وال  باللِ  واستعن    

 

  شيء   له  ذُكر كلَّما الخيرات، في  يسارعَ  أن  له ينبغي  فاإلنسانُ 

 والصوم، والصدقة، الصَّلة، ذلك فِمن  إليه، باَدرَ  الخير من 

  مسائل من  ذلك غير إلى  اْلرحام، وصلة الوالدين، وبر والحج،

 فربما يدري، ال اإلنسان  ْلنَّ   إليها؛ المسارعة ينبغي  التي  الخير

ا ذلك، بعد عليه يقدر وال الشيءِ  في  يتوانى  ، إمَّ   أو  بموت 

  النبي  عن  الحديث  في  جاء وقد هذا، غير أو  فوات، أو  مرض،

 قد  فإنَّه فليتعجل؛ الحج  أحدكم أراد إذا: »والسَّلم الصَّلة عليه

.الحاجة« وتعرض الراحلة،  وتضل المريض، يمرض   

 

  وال الخير إلى  فسارع الفعل، من  يمنعه شيء   له يعرض فقد

.تتوانى    

 

  ،﴾ اْلَخْيَراتِ  فَاْستَبِقُوا: ﴿ تعالى  هللا قول المؤلف ذكر ثم

 إلى  سابقوا: من  أبلغ وهو  إليها، اسبقوا يعني : واستبقوها
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  ويكون  الخير، إلي  يسبق اإلنسان  أن : معناه فاالستباق الخيرات،

 في  الصفوف في  المسابقة ومن  الخير،  في  الناس أول من 

 صفوف خير: »قال وسلم عليه هللا صلى  النبي  فإن  الصَّلة؛

ها أولها،  الرجال  وخيرُ : » النساء في  وقال آخرها« وشرُّ

ها آخرها، الن ِساءِ  صفوفِ  .أولُها« وشرُّ  

 

  لم المسجد؛  مؤخرة في  أقواًما وسلم عليه هللا صلى  النبي  ورأى

 حتى  يتأخرون  قوم يزال ال: »فقال يتقدَّموا، ولم يسبقوا

« عزَّ  هللا يؤخرهم .الخير إلى  واسبق الفرصة فانتهز. وجلَّ  

 

  َعْرُضَها َوَجنَّة   َرب ُِكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   إِلَى  َوَساِرُعوا: ﴿ تعالى  وقال

اءِ  فِي  يُْنِفقُونَ  الَِّذينَ *  ِلْلُمتَِّقينَ  أُِعدَّتْ  َواْْلَْرضُ  السََّماَواتُ    السَّرَّ

اءِ    إلى  سارعوا: قال [ 134  ،133:  عمران  آل... ﴾ ] َوالضَّرَّ

.والجنة المغفرة   

 

 فيه ما إلى  اإلنسان  يسارع فأنْ : المغفرة إلى  المسارعة أما

  اللهم أو  هللا،  أستغفرُ : كقول االستغفار، من  الذنوب؛ مغفرة

:  أيًضا وكذلك ذلك، أشبه وما  أستغفرك، إني  اللهم أو  لي، اغفر

  والصلوات  الوضوء، مثل  المغفرة، فيه ما إلى  اإلسراع
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 فإن  رمضان، إلى  ورمضان  الجمعة،  إلى  والجمعة الخمس،

  إال  إله ال أن  أشهد:  قال ثم الوضوء، فأسبغ توضأ، إذا اإلنسان 

ًدا أن  وأشهد هللا،  التوابين  من  اجعلني  اللهم ورسوله، عبده محمَّ

 الثمانية؛ الجنة أبواب  له تفتح فإنَّه المتطهرين؛ من  واجعلني 

  من  تخرج خطاياه فإن  توضأ؛ إذا وكذلك شاء، أيها من  ويدخل

 أسباب  من  فهذه  الماء، قطر من  قطرة   آخر مع وضوئه؛ أعضاء

. المغفرة  

 

  بينهنَّ  لما  كفارة   الخمس الصلوات : أيًضا المغفرة أسباب  ومن 

  ما بينهما لما كفارة   الجمعة إلى  الجمعة الكبائر، اجتُنبتِ  ما

 ما بينهما لما كفارة رمضان  إلى  رمضان  الكبائر، اْجتُنبتِ 

.المغفرة أسباب  إلى  اإلنسان  فليسارع الكبائر، اجتنبت   

 

  وهذا ،﴾ َواْْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َعْرُضَها َوَجنَّة  : ﴿ الثاني  اْلمر

  وال لها، بالعمل للجنة تسارع أن : أي المأمورات، بفعل يكون 

 لدخول سببًا يكون  الذي هو  هذا الصالح،  العمل إال للجنة عمل

. إليه فسارع الجنة،   

 

  وهذا واْلرض، السماوات  عْرَضها  بأن  الجنة؛ هذه هللا بيَّن  ثم

. وجلَّ  عزَّ  هللا إال قدرها يقدر  ال وأنَّه وعظمها، سعتها على  يدل
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  اْلعمال من  إليها يوصلك ما بفعل الجنة هذه إلى  فسارع

  هيئت : يعني ﴾  ِلْلُمتَِّقينَ  أُِعدَّتْ : ﴿ وجلَّ  عزَّ  هللا  قال ثم. الصالحة

،  عزَّ  هللا هو  لهم أعدَّها والذي لهم،  الحديث  في   جاء  كما وجلَّ

  أذن   وال رأْت، عين   ال ما الصالحين  لعبادي أْعددتُ : »القدسي 

« قلب  على  خطرَ  وال سمعْت، .بشر   


