
 سددوا وقاربوا

آفلة، ومواىبو التي تجوؿ الحمد هلل على نعمو الكاملة، ومراحمو الشاملة، وعواطفو التي أضحت بها بدور اإلسالـ بازغة غير 
أحمده حمداً يعيد . وتجود وتحيي رميم اآلماؿ في يومها بعد رمسها بأمسها، في أضيق اللحود، ويقّر لها بالفضل كل جحود

، الذي خص وعم ونشهد أف ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، شهادة نؤدي حقوقها، . سالف النعم، ويفيد آنف الكـر
هد أف محمداً عبده ورسولو، المبعوث بمكاـر األخالؽ، والموصوؼ بالعلم والحلم على اإلطالؽ، صالة ونش. ونجتنب عقوقها

: أما بعد. ال تزاؿ عقودىا حسنة األنساؽ، ونسلم تسليماً كثيراً   

: عباد اهلل  

يَن َأَحٌد ِإالَّ غَ : )-صلى اهلل عليو وسلم-يقوؿ  يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ َلَبُو، َفَسدُِّدوا َوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا، َواْسَتِعيُنوا بِاْلَغْدَوِة ِإفَّ الدِّ
ْلَجةِ    1(َوالرَّْوَحِة َوَشْيٍء ِمْن الدُّ

َواَل أَنَا ِإالَّ َأْف يَػتَػَغمََّدِني اللَّوُ ِبَرْحَمٍة، ): َواَل أَْنَت يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاؿَ : قَاُلوا (َلْن يُػَنجَِّي َأَحًدا ِمْنُكْم َعَمُلوُ ): وفي رواية للبخاري
ُلُغوا ْلَجِة، َواْلَقْصَد اْلَقْصَد تَػبػْ (َسدُِّدوا َوقَارِبُوا َواْغُدوا َورُوُحوا َوَشْيٌء ِمْن الدُّ 2 

 

ُدوا َوقَارِبُوا وابشروا فَِإنَُّو َلْن يُْدِخَل اْلَجنََّة َأَحًدا َعَمُلوُ ): وفي رواية لمسلم َواَل أَنَا ِإالَّ َأْف ): َواَل أَْنَت يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاؿَ : قَاُلوا (َسدِّ
(َأَحبَّ اْلَعَمِل ِإَلى اللَِّو َأْدَوُمُو َوِإْف َقلَّ  يَػتَػَغمََّدِنَي اللَّوُ ِمْنُو ِبَرْحَمٍة، َواْعَلُموا َأفَّ  3

 

فمتى كانت العبادة توجب " "ىو االقتصاد في العبادة -صلى اهلل عليو وسلم-فإف المشروع المأمور بو الذي يحبو اهلل ورسولو "
عل واجب أنفع لو منها، كانت محرمة، مثل أف يصـو صوما يضعفو عن الكسب الواجب أو يمنعو عن لو ضرراً يمنعو عن ف

وكذلك إذا كانت توقعو في محل محـر ال يقاـو مفسدتو مصلحتها، . العمل أو الفهم الواجب، أو يمنعو عن الجهاد الواجب
ف أضعفتو عما ىو أصلح منها، وأوقعتو في مكروىات، وأما إ. مثل أف يخرج مالو كلو، ثم يستشرؼ إلى أمواؿ الناس ويسألهم

. 4"فإنها مكروىة  

: عباد اهلل  

.أف أحب األعماؿ إلى اهلل ما كاف على وجو السداد واالقتصاد والتيسير، دوف ما كاف على وجو التكلف واالجتهاد والتعسير  

العمل بالسداد، وىو القصد، والتوسط في : المراد بالتسديد(: سددوا وقاربوا: )في معنى -رحمو اهلل  -وقاؿ ابن رجب 
.العبادة فال يقصر فيما أمر بو، وال يتحمل منها ما ال يطيقو  

مقاربة فليبشر، فإنو يعني أف من مشى في طاعة اهلل على التسديد وال( "وابشروا) -صلى اهلل عليو وسلم-و في معنى قولو  
فإف طريق االقتصاد والمقاربة أفضل من غيرىا، فمن سلكها فليبشر بالوصوؿ، فإف . يصل ويسبق الدائب المجتهد في األعماؿ

فمن سلك طريقو كاف  -صلى اهلل عليو وسلم-وخير الهدي ىدي محمد . االقتصاد في السنة خير من االجتهاد في غيرىا
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صواباً على متابعة  -عز وجل  -وليست الفضائل بكثرة األعماؿ البدنية، لكن بكونها خالصة هلل . أقرب إلى اهلل من غيره
فمن كاف باهلل أعلم وبدينو وأحكامو وشرائعو ولو أخوؼ وأحب وأرجى فهو أفضل . السنة، وبكثرة معارؼ القلوب وأعمالها

. 5"ممن ليس كذلك، وإف كاف أكثر منو عماًل بالجوارح  

َفَة َعْن أَبِيِو قَاؿَ  وقد ثبت في الصحيح  ْرَداِء،  -صلى اهلل عليو وسلم-آَخى النَِّبيُّ : َعْن َعْوِف ْبِن أَِبي ُجَحيػْ بَػْيَن َسْلَماَف َوأَِبي الدَّ
َـّ الدَّ  ْرَداِء، فَػَرَأى ُأ َلًة، فَػَقاَؿ َلَهافَػَزاَر َسْلَماُف أَبَا الدَّ نْػَيا، : َما َشْأُنِك؟ قَاَلتْ : ْرَداِء ُمَتَبذِّ ْرَداِء لَْيَس َلوُ َحاَجٌة ِفي الدُّ َأُخوَؾ أَبُو الدَّ

ْرَداِء َفَصَنَع َلوُ طََعاًما فَػَقاؿَ  فََأَكَل، فَػَلمَّا َكاَف اللَّْيُل : قَاؿَ  َما أَنَا ِبآِكٍل َحتَّى تَْأُكَل،: فَِإنِّي َصاِئٌم، َقاؿَ : ُكْل، قَاؿَ : َفَجاَء أَبُو الدَّ
ْرَداِء يَػُقوـُ، قَاؿَ  ـَ، ثُمَّ َذَىَب يَػُقوـُ، فَػَقاؿَ : َذَىَب أَبُو الدَّ ُقْم اآْلَف، َفَصلََّيا، فَػَقاَؿ : َنْم، فَػَلمَّا َكاَف ِمْن آِخِر اللَّْيِل قَاَؿ َسْلَماف: َنْم فَػَنا

صلى اهلل - ْيَك َحقِّا، َولِنَػْفِسَك َعَلْيَك َحقِّا، َوأِلَْىِلَك َعَلْيَك َحقِّا، َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّو، فَأََتى النَِّبيَّ ِإفَّ ِلَربَِّك َعلَ : َلوُ َسْلَمافُ 
  .6(َصَدَؽ َسْلَمافُ : )-صلى اهلل عليو وسلم-َفَذَكَر َذِلَك َلُو، فَػَقاَؿ النَِّبيُّ  -عليو وسلم

. فينبغي مراعاة الواجبات والموازنة بينها وأف ال يجتهد المؤمن في جانب ويترؾ جوانب أخرى من الواجبات التي عليو  

وليعلم المؤمن أف المشقة ليست مقصودة في التكليف كما قرره علماء األصوؿ من أىػل السنة، بل األصل ىو رفع الحرج 
. فليس ألحد أف يقصد المشقة طالباً بذلك األجر. عنت عن الناسوال  

والمشقة ليس للمكلف أف يقصدىا في التكليف نظراً إلى عظم أجرىا، ولو أف يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقتو من "
". حيث ىو عمل  

ال يقصد بالتكليف نفس المشقة، فإذا كاف مقصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع، من حيث إف الشارع " 
". وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل  

ومما ينبغي أف يعرؼ أف اهلل ليس رضاه أو محبتو في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاؽ، حتى يكوف العمل كلما كاف " 
ألجر على قدر منفعة ولكن ا! أشق كاف أفضل، كما يحسب كثير من الجهاؿ أف األجر على قدر المشقة، في كل شيء، ال 

فإف . فأي العملين كاف أحسن، وصاحبو أطوع، وأتبع، كاف أفضل. العمل، ومصلحتو، وفائدتو، وعلى قدر طاعة أمر اهلل ورسولو
.7"األعماؿ ال تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حاؿ العمل  

وىو إشارة إلى أىمية العلم النافع ( واعلموا: )وىذه األمور ال تدرؾ إال بالعلم وطلبو، ولذلك ورد في حديث عائشة السابق 
.الذي يثمر العمل الصالح المقبوؿ  

. -صلى اهلل عليو وسلم-نفعني اهلل وإياكم بالقرآف العظيم، وبهدي محمٍد   

ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه؛ إنو ىو الغفور الرحيموأقوؿ قولي   

  



: الخطبة الثانية  

المتعاؿ، وأشهد أف محمداً عبده الحمد هلل على إحسانو المترادؼ المتواؿ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو الكبير 
الآلؿ، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وأصحابو أولي الهمم العواؿ، صالة   ورسولو الذي أضاءت أوصافو الحسنى إضاءة

. وسالماً دائمين ما دامت األياـ واللياؿ  

: أما بعػػد  

. فاتقوا اهلل رحمكم اهلل -عز وجل  -أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل : أيها الناس  

خذوا من األعماؿ ما تطيقوف، ): كاف أشد الناس اجتهاداً في العبادة إال أنو كاف يقوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم-ومع أف النبي 
ِمل إذا عَ  -صلى اهلل عليو وسلم-وكاف  8(وا، وأحب العمل إلى اهلل ما داـو عليو صاحبو وإف قلحتى تملُّ  فإف اهلل ال يملُّ 

. 10إذا صلى صالة داـو عليو -صلى اهلل عليو وسلم-وكاف . عماًل أثبتو  

صلى -وأين نحن من النبي : وقالوا -صلى اهلل عليو وسلم-أصحابو  من نفر -صلى اهلل عليو وسلم-عبادة النبي  وقد تقاؿَّ 
أنا : أما أنا فأنا أصلي الليل أبًدا، وقاؿ بعضهم: فقاؿ بعضهم ؟؟ وقد غفر اهلل لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر -اهلل عليو وسلم

صلى اهلل -فبلغ ذلك النبي  .ال آكل اللحم: زوج أبدًا، وقاؿ بعضهمأنا أعتزؿ النساء فال أت: أصـو وال أفطر، وقاؿ بعضهم
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل إني ألخشاكم اهلل أتقاكم لو، لكني أصـو وأفطر، وأصلي ): فجاء إليهم فقاؿ -عليو وسلم

والمراد بالسنة الهدي والطريقة ال التي تقابل الفرض، والرغبة عن . 11(وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
.الشيء اإلعراض عنو إلى غيره  

ثم ختم ذلك بأف المداومة على عمل من أعماؿ البر ولو كاف مفضواًل أحب إلى اهلل من عمل يكوف أعظم أجراً لكن ليس " 
". فيو مداومة  

أي قدر طاقتكم، والحاصل أنو أمر بالجد في العبادة واإلبالغ بها إلى ( ما تطيقوف(: )واكلفوا من األعماؿ ما تطيقوف): وقولو
".حد النهاية، لكن بقيد ما ال تقع معو المشقة المفضية إلى السآمة والمالؿ  

: أيها المسلموف  

يا عبد ): هلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما إذ قاؿ لووأوضح من ذلك وأبلغ إرشاد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عبد ا
إف لكل عابد ِشرة، ولكل ِشرة فترة، فمن كانت فترتو إلى سنتي أفلح، ومن كانت فترتو إلى بدعة خاب ! اهلل بن عمرو

.12(وخسر  

اهلل بأمر إال وللشيطاف فيو نزعتاف، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، وال يبالي بأيهما ظفر، زيادة أو ما أمر : وقاؿ بعض السلف
.نقصاناً   



األمر خطير فبعض الناس قد ال يفوتو علم أو عبادة، ولكن يفوتو التوفيق والصواب، استقامة في اقتصاد، وعمل : أيها اإلخوة
نة، اقتصاد يعصم عن بدعة التفريط واإلضاعة، ويحفظ من حد الغلو واإلسراؼ بعد علم، وإخالص في القلب، ومتابعة للس

.والمجاوزة  

. فاتقوا اهلل رحمكم اهلل، واستقيموا إلى ربكم واستغفروه  

اللهم يا رب األرباب، ويا مسبب األسباب، ويا أرحم الراحمين، نسألك أف تعيذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، واجعلنا ممن 
.ـ في روضات الجناتيكر   

صلى  -ويقوؿ  56:األحزاب{يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليماً }:صلوا على رسوؿ اهلل امتثااًل ألمر اهلل: عباد اهلل
اللهم صل وسلم على عبدؾ ورسولك محمد،   13(من صلى عليَّ صالة واحدًة، صلى اهلل عليو بها عشراً ): -اهلل عليو وسلم 

وارض اللهم عن خلفائو الراشدين أبي بكر وعمر وعثماف وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم 
.بإحساٍف إلى يـو الدين، وعنا معهم بعفوؾ وكرمك وإحسانك يا رب العالمين  
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