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عنوان اخلطبة

العقيدة أوال

عناصر اخلطبة

ٔ/أمهية سالمة العقيدة وصحة ادلعتقد ٕ/فضائل
صالح العقيدة وتوحيد اهلل تعاىل ٖ/سلاطر إضعاف
العقيدة ومناذج من ذلك ٗ/العقيدة الصحيحة النافعة
٘/مفهوم اإلسالم الشامل /ٙبعض مظاىر اخللل
العقدي.

الشيخ

أمحد الشاوي

عدد الصفحات ٔٔ
اخلطبة األوىل:
احلمد هلل الذي أمت علينا النعمة ،وأكمل لنا الدين ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل
زلمدا
وحده ال شريك لو ،أنزل الكتاب وىو يتوىل الصاحلني ،وأشهد أن ً
عبده ورسولو سيد األولني واآلخرين ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو
تسليما كثرية.
الربرة ادلهتدين وسلم ً
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أما بعد :فاتقوا اهلل عباد اهلل ،ومتسكوا حببل اهلل ادلتني ،واعتصموا بالصراط
ادلستقيم.
واعلموا أن أساس كل شيء ،وأول الدين وآخره ،وظاىره وباطنو ،وقطب
رحاه وذروة سنامو ،الذي نُ ِ
صبت عليو القبلة ،وأُس َست عليو ادللة ،ووجبت
بو الذمة ،وع ِ
صمت بو األنفس ،وانفصلت بو دار الكفر عن دار اإلسالم،
ُ
ٍ
ومهتد وغوي ..إنو التوحيد والعقيدة.
وانقسم بو الناس إىل سعيد وشقي،
إن للعقيدة أكرب األثر يف حياة الفرد واجملتمع ،فالعقيدة السليمة ىي السبب
األعظم لتفريج الكربات ورفع العقوبات وبسط النعم واخلريات.
صاحب العقيدة السليمة يتمتع بسكينة النفس وأمن الروح ،ويتذوق نعمة
الرضا ،ويسًتوح نسمات األمل ،وحييا يف ظالل احلب الفسيح ،وحيس
سر ما نعيشو من
بالقوة ،ويشعر بالكرامة ..العقيدة سبب كل رخاء ،وىي ّ
أمن حىت يسري الراكب من مشال البالد إىل جنوهبا ال خيشى إال اهلل والذئب
على غنمو.
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َّ ِ
ين آ ََمنُوا َولَ ْم
وما استجلبت األُمة األمن والرخاء مبثل سالمة العقيدة (الذ َ
ِ
ك لَ ُه ُم ْاْل َْم ُن َو ُى ْم ُم ْهتَ ُدو َن)[األنعام،]ٕٛ:
يمانَ ُه ْم بِظُل ٍْم أُولَئِ َ
سوا إِ َ
يَ ْلب ُ
ِ
ِ
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
َّه ْم فِي
ات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
ين آ ََمنُوا م ْن ُك ْم َو َعملُوا َّ َ
( َو َع َد اللَّوُ الذ َ
ض َكما استَ ْخلَ َ َّ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَ ُه ْم ِدينَ ُه ُم الَّ ِذي
ْاْل َْر ِ َ ْ
ف الذ َ
َّه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا يَ ْعبُ ُدونَنِي ََل يُ ْش ِرُكو َن بِي
ْارتَ َ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
ك ُىم الْ َف ِ
َش ْيئًا ومن َك َفر ب ْع َد ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن)[النور.]٘٘:
ََ ْ َ َ
ك فَأُولَئ َ ُ
العقيدة ىي أصل كل شيء ومجيع األعمال واألقوال الظاىرة والباطنة
متوقفة يف قبوذلا ويف كماذلا ويف ترتيب الثواب عليها على سالمة العقيدة،
فكلما قوي التوحيد واإلخالص هلل كملت ىذه األمور ومتت.
والعقيدة قاعدة الدين وأصلو ،وال يتم إسالم ادلرء إال بصالح عقيدتو( ،قُ ْل
شر ِمثْ لُ ُكم يوحى إِلَ َّي أَنَّما إِلَه ُكم إِلَوٌ و ِ
اح ٌد فَ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجوا
ْ ُ َ
إِنَّ َما أَنَا بَ َ ٌ
َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ادةِ َربِِّو
صالِ ًحا َوََل يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَ َ
اء َربِّو فَ لْيَ ْع َم ْل َع َم ًًل َ
ل َق َ

َح ًدا)[الكهف.]ٔٔٓ:
أَ
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وإننا إذ ضلمد اهلل أننا يف بالد تنعم بالسالمة من ادلظاىر الشركية ادلخالفة
للعقيدة؛ فال أصنام تُعبَد ،وال قبور يُطاف عليها ويُنذر ذلا ويُدعى عندىا،
وال أضرحة تُزار وتُقدس ،وال بِ َدع تنشر ويُ ْدعى إليها ،لكن الذي صلهلو أو
نتجاىلو ىو أن ىذه العقيدة اليت ىي ِسّر رخائنا وسبب أمننا ،وعامل
بقائنا تتعرض اليوم ٍ
حلرب معلنة وتشويو حلقيقتها واضلراف يف مفهومها.
ِ
بصور ومشاىد ألىل البدع وادلذاىب ادلنحرفة
صخرة متيزنا العقدي ثُل َم ْ
ت ُ
 ..فرأينا من جيهر بدعاء األموات ،ومن يستغيث بغري اهلل ..مسعنا يف برامج
ومن يدعو لالستهانة بشعائر اهلل،
يسب صحابة رسول اهللَ ،
التواصل من ّ
وشاىدنا عرب الرسوم من يسخر من أحكام اهلل.
متيزنا العقدي يهدمو فئةٌ من مرجئة ىذا العصر شلن يطالبون بإسالم مطابق
للمواصفات الغربية ،إسالم جيعل ادلسلمني كاجملرمني .إسالم حيفظ للمسلم
وسب الدين ما دام يؤمن يف قلبو باهلل ،إسالم يبيح
إسالمو ولو ترك الصالة ّ
اخلمور والزنا ،ويربر للعاصي معصيتو ،فماذا بقي من معامل متيزنا العقدي؟!
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نوعا من إضعاف العقيدة رمبا جهالً وغفلة ،وذلك حينما قصرنا
ضلن منارس ً
مفهوم العقيدة على جوانب من توحيد األلوىية أو الربوبية.
سالمة العقيدة أن ننظر إليها من مفهومها الشامل ،والذي يتضمن أصول
الدين وأحكامو القطعية من اإلديان باهلل وتوحيده ،واإلديان بادلالئكة،
والكتب ادلنزلة والرسل واليوم اآلخر والقدر خريه وشره من اهلل -تعاىل-
وسائر أمور الغيب الواردة بالنصوص الثابتة ومنها فرائض الدين واألحكام
القطعية.
ليس التوحيد -يا مسلمون -رلرد إقرار العبد بأنو ال خالق إال اهلل ،وأن اهلل
مقرين بذلك وىم مشركون،
رب كل شيء ومليكو كما كان عُبّاد األصنام ّ
بل التوحيد يتضمن زلبة اهلل واخلضوع لو والذل لو ،وكمال االنقياد لطاعتو،
وإخالص العبادة لو ،وإرادة وجهو األعلى جبميع األقوال واألعمال وادلنع
والعطاء واحلب والبغض ،ما حيول بني صاحبو وبني األسباب الداعية إىل
ادلعاصي واإلصرار عليها ،ومن عرف ىذا عرف قول النيب -صلى اهللُ عليو
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وسلمَّ " :-
حرم على النار َمن قال َل إلو إَل اهلل يبتغي بذلك وجو
إن اهلل َّ

اهلل"؛ فإن ادلقصود قول القلب وقول اللسان.

العقيدة هتتز حينما ديسخ الناس مفهوم العبادة الشامل الكامل للحياة الدنيا
واآلخرة إىل جزء يسري منها ،وىو الشعائر التعبدية من صالة وصيام وزكاة
وحج ،أما النظام الذي تقوم عليو احلياة ..أما الوالء دلن يكون والرباء شلن
يكون ..أما احلب دلن والبغض دلن فهذه ٍ
معان بعيدة عن تصورىم ورلال
تفكريىم .
اإلسالم يعين يف مفهومو الشامل :االستسالم اهلل بالتوحيد ،واالنقياد لو
بالطاعة ،والرباءة من الشرك وأىلو ،إنو يعين اخلضوع ألحكام اهلل والقبول
وك
ك ََل يُ ْؤِمنُو َن َحتَّى يُ َح ِّك ُم َ
ذلا واالنقياد ألمر اهلل والرضى هبا (فَ ًَل َوَربِّ َ
ِ
سلِّ ُموا
يما َش َج َر بَ ْي نَ ُه ْم ثُ َّم ََل يَ ِج ُدوا فِي أَنْ ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِم َّما قَ َ
ض ْي َ
فَ
ت َويُ َ
ِ
يما)[النساء.]ٙ٘:
تَ ْسل ً
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إنو ال يكفي يف اإلسالم أن يتحاكم الناس إىل شريعة اهلل ،وحكم رسولو،
وما مل يصحبو الرضى النفسي والقبول القليب وإسالم القلب واجلنان يف
اطمئنان.
العقيدة السليمة تتضمن فيما تتضمنو عقيدة احلب هلل ويف اهلل ،فمن لوازم
اإلديان أن حيب العبد ربو زلبة تظهر آثارىا يف سلوكو وعملو .والعقيدة
الصحيحة تتضمن اخلوف والرجاء فادلؤمن يعيش يف ىذه احلياة بني
شعورين يسيطران على نفسو؛ شعور باخلوف من عذاب اهلل وأليم عقابو،
يع ال ِْع َق ِ
ور
وشعور بالرجاء يف رمحتو وواسع مغفرتو (إِ َّن َربَّ َ
اب َوإِنَّوُ لَغَ ُف ٌ
ك َس ِر ُ
ِ
يم)[األنعام.]ٔٙ٘:
َرح ٌ
إذا كنا نؤمن أن عقيدة اإلسالم تعين االستسالم واخلضوع لرب األرض
والسماء ،وتتضمن اخلوف والرجاء واحملبة والوالء ،فهذا الكمال العقدي
مرددا "حي على الصالة ،حي
خيرمو جيل جيلجل يف آذاهنم صوت احلق ً
على الفالح ،الصالة خري من النوم" ،وداعي الشيطان يردد" :عليك ليل
طويل فارقد"؛ فما يلبث أولئك حىت يستجيبوا لداعي النفس واذلوى؛
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فيفتحوا آذاهنم ليبول فيها الشيطان ويستيقظ أحدىم خبيث النفس
كسالن.
فأين االستسالم اهلل؟ وأين زلبة اهلل واخلوف من اهلل؟ وقد علمت أن من
لوازم احملبة طاعة احملبوب ..أين كمال االعتقاد وبعض نسائنا ترى يف
حبسا
احلجاب ً
قيدا ،ويف احلشمة واحلياء إىانةً وذالً ،ويف القرار يف البيوت ً
وتعطيالً دلا يسمونو بنصف اجملتمع ،فأين أولئك من قول احلقَ ( :وَما َكا َن
ضى اللَّوُ ورسولُوُ أَمرا أَ ْن ي ُكو َن لَهم ال ِ
ْخيَ َرةُ ِم ْن
لِ ُم ْؤِم ٍن َوََل ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ََ ُ ًْ َ
ُُ
أ َْم ِرِى ْم َوَم ْن يَ ْع ِ
ض ًَل ًَل ُمبِينًا)[األحزاب.]ٖٙ:
ض َّل َ
ص اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد َ

أين كمال العقيدة ومبدأ الوالء والرباء عندنا يهتز؟ ،والواقع يكشف أن
والء الناس اليوم لشهواهتم وأىوائهم ،فلها حبهم األكرب وانقيادىم الواضح،
وتكشف أحداث احلياة أن والءىم لذاهتم ولصاحلهم ،وتكشف أحداث
احلياة أن والءىم لعائالهتم وعشائرىم وأىليهم أو لقوميتهم وأوطاهنم حني
رفعوىا فوق كل شيء.
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أين كمال العقيدة؟ ويف كل يوم تربز لنا ادلواقف واألحداث جوانب
الضعف يف والء ادلسلمني لدينهم وإخواهنم ادلسلمني وبراءهتم من الكفر
وحزبو والفسوق وأىلو ،وما واقع شبابنا يف تعلقهم وحبهم لرموز كافرة
وانغماسهم يف مستنقع التشبو بالكفار يف مالبسهم ومظاىرىم وحركاهتم
إال أكرب شاىد على ذلك.
إننا إن سلمنا من عبادة أصنام من حجارة أو أشجار فإننا وقعنا يف عبادة
صنم اذلوى فآثرنا زلبوبات النفس على ما حيبو اهلل ورسولو ،ونزعم بعد ىذا
ت تَ ُكو ُن َعلَْي ِو َوكِ ًيًل * أ َْم
ت َم ِن اتَّ َخ َذ إِلَ َهوُ َى َواهُ أَفَأَنْ َ
سالمة عقيدتنا (أ ََرأَيْ َ
ب أ َّ
َن أَ ْكثَ َرُى ْم يَ ْس َمعُو َن أ َْو يَ ْع ِقلُو َن إِ ْن ُى ْم إََِّل َك ْاْلَنْ َع ِام بَ ْل ُى ْم
سُ
تَ ْح َ
َض ُّل َسبِ ًيًل)[الفرقان.]ٗٗ-ٖٗ:
أَ

أما واقعنا يف التوكل ،ويف اإلخالص ،ويف اخلوف والرجاء ،واحلب؛ فأمر
يورث األمل .فهل يبقى بعد ىذا يا أخا اإلسالم رلال ألن نردد :ضلن
أحسن من غرينا ،جاعلني من ذلك وسيلة لتربير تع ّدينا حلدود اهلل وتفريطنا
يف جنب اهلل.
أقول ىذا القول وأستغفر اهلل يل ولكم...
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل ،وبعد:
مثة مظهر من مظاىر اخللل العقدي وقع فيها أناس باجلهل واالنقياد
ت
وخ َف َ
لألساطري واخلرافات واألوىام ،وحينما ضعف تعظيم اهلل يف قلوهبمَ ،
نُور اإلديان والتوكل واالعتصام باهلل القوي ادلتني.
مشاىد دلسلمني ضعفوا أمام البالء ،وتوجسوا خيفة من العني واحلسد،
وغاب عن قلوهبم أن رهبم ىو الذي جييب ادلضطر إذا دعاه ويكشف
ب
السوء ،وأن شعار التوحيد ىو ما رفعو اخلليل (فَِإنَّ ُه ْم َع ُدو لِي إََِّل َر َّ
ِ
ين * الَّ ِذي َخلَ َقنِي فَ ُه َو يَ ْه ِدي ِن * َوالَّ ِذي ُى َو يُط ِْع ُمنِي َويَ ْس ِقي ِن *
ال َْعالَم َ
ت فَ ُه َو يَ ْش ِفي ِن * َوالَّ ِذي يُ ِميتُنِي ثُ َّم يُ ْحيِي ِن * َوالَّ ِذي أَط َْم ُع أَ ْن
َوإِ َذا َم ِر ْ
ضُ
يَ ْغ ِف َر لِي َخ ِطيئَتِي يَ ْوَم الدِّي ِن)[الشعراء.]ٕٛ-ٚٚ :
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مسلمون فروا من البالء للبالء ،واستعاذوا من ادلخلوق بادلخلوق ،وغفلوا
أن األمر كلو هلل ،وأنو لو اجتمع اخللق كلهم على أن ينفعوك بشيء مل
يكتبو اهلل لك ما نفعوك.
مسلمون يستدفعون البالء بالتمائم ،والتعليقات والكتابات والصور يضعوهنا
يف بيوهتم وسياراهتم وأيديهم ورقاهبم وعلى واجهات زلالهتم يزعمون أهنا
خريا أو تدفع ضرا فأين اإلديان باهلل والتعلق بو والتوكل عليو ،وقد
جتلب ً

قال -صلى اهلل عليو وسلم" :-إن الرقى والتمائم والتولة شرك".

مسلمون يبتعدون عن خالقهم فال يفزعون إليو ،وال يثقون بو ،وال يتوكلون
عليو ..يستوحشون من ادلستقبل فيستطلعونو عند كل كاىن وعراف
ودجال ويتحسسونو يف برامج الوىم ،وينشد تقومي احلياة يف قوانني اجلذب
والطاقة اليت يسوق ذلا يف وسائل التواصل واإلعالم من نأى جبانبو عن
ومن اختذ لو ِمن دون اهلل وليا ووكيالً رَكن إىل ضعف ،واستند إىل
الدينَ ..
ٍ
ىباء ،وتوكل على َوَى ٍن..
ىذا وصلوا وسلموا على من أمركم بالصالة والسالم عليو...

