
 

 ( إعذاد فضيلة الشيخ د. فهذ بن عبذهللا آل طالب  6)خطب وعظيه 

 )نوٌح عليو السالم .. الدعوة إىل التوحيد وشيء من فضائلو( 

عباد اهلل/ يف َقَصِص األنبياِء وسَتِىم معامُل يهتدي هبا السائرون، أولئَك أقواٌم اختارىُم اهلل 
واصطفاىم على العادلُت، )اهلل أعلم حيث جيعل رسالتو(، أََمَر اهلُل نبيَّو أن يقتدَي بإخوانو 

نقتدَي بنبينا فقال:  األنبياِء فقال: )أولئك الذين ىدى اهلل فبهداىم اقتده(، وأََمَرنا اهلُل أن
 )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة(، إنو موكُب النور، إنو موكُب األنبياء.

عباد اهلل/ أوُل رسوٍل بعثو اهلل إىل أىل األرِض ىو نوٌح عليو السالم، كان الناُس قبَلو على 
الشرُك يف قوِم نوح، اإلسالم قرونا ما بينو وبُت آدَم عليو السالم، كلُّهم على التوحيد، فوقَع 

وكان أوَل ذلك أن ماَت قوٌم صاحلوَن يف قوِم نوح فأوحى الشيطاُن إىل قوِمهم، أِن انِصبوا إىل 
رلاِلسهم اليت كانوا جَيلسوَن فيها أنصابا ومسُّوىا بأمسائهم، ففعلوا، ومل تُعبد، حىت إذا َىَلَك 

صحيِحو عن ابِن عباٍس رضي اهلل عنهما،  أولئك وُنِسَخ العلُم ُعِبَدْت، كما رواه البخاريُّ يف
رُىم، ولَِبَث فيهم ألَف سنٍة  فَبعَث اهلل داعيَة التوحيِد نوًحا عليِو السالُم إىل قوِمو، يُنذرُىم وحيذِّ
إال مخسَُت عاما، ألَف سنٍة إال مخسَُت عاما، وىو يدعوىم إىل اهلل، وما آمَن معو إال قليل .. 

ا من مل يزده مالو وولده إال خسارا * ومكروا مكرا كبارا * وقالوا )قال رب إهنم عصوين واتبعو 
ال تذرن آذلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا * وقد أضلوا كثَتا( َأَضلُّوا 
هبذه األصنام َخْلقا كثَتا، وامتدَّ ذلك فيما بعَدىم من الزمان، حىت قال اخلليل عليو السالم: 

 ن نعبد األصنام * رب إهنن أضللن كثَتا من الناس(. )واجنبٍت وبٍت أ

عباد اهلل/ أعظُم ما يُدعى الناُس إليو وأوُل ذلَك وأواله: توحيُد اهلل عز وجل وإفراُده بالعبادة، 
ىذا نوٌح عليو السالم يقوُل لقومو: )اعبدوا اهلل ما لكم من إلو غَته(، وىكذا  دعوُة األنبياِء 

ن قبلك من رسول إال نوحي إليو أنو ال إلو إال أنا فاعبدون(، )قل أمجعُت: )وما أرسلنا م
ىذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصَتة أنا ومن اتبعٍت وسبحان اهلل وما أنا من ادلشركُت(، أقام 



 

نوٌح عليو السالم يف قوِمو ألَف سنة إال مخسُت عاما، وىو يدعو إىل التوحيد، ومل َيذكِر اهلل 
يئا من دعوتو غََت التوحيد، فهي أساُس كلِّ دعوة، مل يزْل يُبدُئ فيها تعاىل يف القرآن ش

ويعيد. التوحيُد رأُس ادلاِل وإذا َسِلَم رأُس ادلاِل جاءِت األرباح، وَمن مات ال ُيشرُك باهلل شيئا 
دخل اجلنة، ومن مات ُيشرك باهلل شيئا َدخَل النار، ولو َعِمَل ما َعِمل، )وقدمنا إىل ما عملوا 
من عمل فجعلناه ىباء منثورا( .. وفضائُل التوحيِد ومثراتُو يف الدنيا واآلخرة كثَتٌة جاءت هبا 

 اآلياُت واألحاديث.

)الذين آمنوا ومل يلبسوا إدياهنم بظلم أولئك ذلم األمن وىم مهتدون( .. صاحُب التوحيد 
 رابِ بقُ  أتيتٍت لو إنك ،آدم ابنَ  يااخلالِص يَغفر اهلل لو الذنوَب والسيئات، يف احلديث: )

عن  " ؟!( وروى الًتمذيُّ مغفرة راهبابقُ  ألتيتك شيئا يب شركُ تُ  ال يتٍتقِ لَ  مث خطايا األرضِ 
عبداهلل بِن عمرو بِن العاص رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: "إن اهلل 

ُر لو تسعًة وتسعُت سجال من سُيَخلُِّص رجال من أميت على رؤوِس اخلالئِق يوم القيامة، فَينش
الذنوب، كلُّ سجٍل منها مدَّ البصر، فيقوُل لو اهلل تعاىل: ىل ظلمك كتبيت احلافظون؟ فيقول 
العبد: ال يا رب ، فيقول اهلل: ىل لك من عذر؟ فيقول العبد: ال يا رب، فيقول اهلل: بلى 

)أشهد أن ال إلو إال اهلل إن لك عندنا حسنة، وإنو ال ظلَم اليوم، فُتحضُر بطاقٌة فيها: 
وأشهد أن زلمدا رسول اهلل( فيقول العبد: وما تفعُل ىذه البطاقُة مع ىذه السجالت؟ 
فتوضُع البطاقُة يف كفة، وسجالُت الذنوِب كلُّها يف كفة، فتطيُش السجالُت وتَثقُل البطاقة، 

حده ال شريك لو، وأن وال يَثقُل مع اسِم اهلل تعاىل شيء".. )من شهد أن ال إلو إال اهلل و 
زلمدا عبُده ورسولُو، وأن عيسى عبُداهلل ورسولُو، وكلمُتو ألقاىا إىل مرمَي وروٌح منو، وأن اجلنَة 
حٌق وأن الناَر حٌق أَدَخَلو اهلل اجلنَة على ما كان من العمل(، )فإن اهلل َحرََّم على الناِر من 

"أسعُد الناِس بشفاعيت من قال ال  احلديث: قال ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك وجَو اهلل( .. ويف
إلو إال اهلل خالصا من قلبو" .. اللهم اجعلنا من أىل التوحيِد اخلالص، الذين ال خوف 

 عليهم وال ىم حيزنون ..



 

 )اخلطبة الثانية( 

، وأن وأن يتدارَس ذلك مع أوالدهالتوحيد،  م مسائلَ تعلَّ أن يَ  على كل مسلمٍ احلمدهلل/ حٌق 
حٌق على من أكرمو اهلل فجعلو  على نعمِة اذلداية إىل التوحيد، فإهنا أعظُم نعمة .. اهلل حيمدَ 

و أن ُيسلب منو على ، أَر كلَّ احلذِر من أن يُنتقص توحيُدهأن حيذن ادلؤمنُت ادلوحدين، م
 }َكاَن أُمًَّة قَانًِتا لِّلِو َحِنيًفا وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكَُت{، الذي فهذا إماُم ادلوحدين، حُِت غفلٍة منو

 بعد إبراىيم ؟!  فمن يأمُن البالءَ }َواْجنُْبٍِت َوَبٍِتَّ َأن ن َّْعُبَد اأَلْصَناَم{ على نفسو الشرك  خيافُ 
دعاِة ن ال ينخدَع اإلنساُن ب، وألألشخاِص واجلماعات جيب أن تكون العقيدُة ىي ادليزانَ 

 الضالِل يف القنوات الفضائية وغَتىا، من الصوفيِة والرافضِة وغَتِىم، وإن كان مظهرُىم طيبا
التوحيِد بكل ما نصرُة  واحدٍ  على كلِّ م فاسدة .. ىهم حسنا، إذا كانت عقائدُ ومنطقُ 

سائِل أو الكتِب والر  ، بطباعةِ إليو، بكفالِة داعيٍة إىل التوحيد و والدعاةِ أىلِ  ، بنصرةِ يستطيع
 على نشرِ  الضاللِ  أىلِ  صُ رْ كيف حِ   ، وانظرْ ادلواقع اليت تُعٌت بنشِر التوحيد ، بدعمِ توزيِعها

هدي اهلل ألن يَ ف )و  أعجَز عن نصرِة احلق؟! -ىم على احلقِّ و – أىُل اإلسالمِ  ، أفيكونُ باطلهم
 لفظ أيب داود( النعم رِ رجال واحدا خَت لك من حُْ  داكاهلل هبُ 

 


