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عنوان اخلطبة

فضل التوحيد وسبل تعزيز املواطنة الصاحلة

عناصر اخلطبة

/1عظم أمر التوحيد وفضله /2من مثرات التوحيد
من هللا به على اململكة من نشر التوحيد
وفضائله /3ما َّ
والقيام به /4مظاهر املواطنة الصاحلة /5تعزيز املواطنة
احلقة

الشيخ

عبدهللا الطريف

عدد الصفحات 9
ُول:
اخلُطْبَةُ األ َ
احلمد هللِ على نعمائِه ,والشكر له على ِ
أشهد أن ال إله
توفيقه وعطائِه ,و ُ
ُ
ُ
ِ
ومنح فت َفضَّل,
يك له
إال هللا َ
وحدهُ ال شر َ
ُ
املتفرد بكربايئه ،أعطى فأجزل َ
ونصح
عبد هللا ورسولُه ومصطفاهُ وخليلُه ,أدى الرسالةَ,
وأشهد أن حممداً ُ
َ
وجاهد يف هللاِ حق ِ
جهاده حىت أاته اليقني ،بعد أن أمت هللا به الدين,
األمةَ,
َ
َ
عني بنظر,
فصلوات ريب وسالمه عليه ،وعلى آله وصحبه ,ما اتصلت ٌ
وأذ ٌن خبرب ,وسلم تسليماً كثرياً ,أما بعد:
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أيها اإلخوة :اتقوا هللا حق التقوى ,واستمسكوا من اإلسالم ابلعروة الوثقى.
توحيد هللا
أيها األحبة :إذا ذُكِرت نَِع ُم هللا وعُدَّت ,فإن أجلَّها وأفضلَها
ُ
كل النعم ،واملنحةُ الكربى اليت
وإفر ُاده ابلعبادة؛ إهنا النعمةُ اليت ُ
تصغر جبنبها ُ
ِ
أجل نعمة؛ لذلك
ال تدانيها منحة؛ لذلك فإن نعمةَ التوحيد واإلميان هي ُ
ِ
أنكر هللا على بعض ِ
ك أم ْن
الناس ِمْن تَهم
إبسالمهم فقال( :مَيُنُّو من معلمْي م
اَّلل مَيُ ُّن معلمْي ُكم أم ْن مه مدا ُكم لِ ِْْلَيم ِ
ان
أْ
مسلم ُموا قُ ْل مَل مَتُنُّوا معلم َّي إِ ْس مَل مم ُك ْم بم ِل َُّ
ْ
ْ
إِ ْن ُكنْ تُم ص ِ ِ
ي)[احلجرات.]17:
ادق م
ْ م
فاملنة هلل -تعال -عليهم ،فكما أنه -تعال -مين عليهم ابخللق والرزق،
والنعم الظاهرة والباطنة ،فمنته عليهم هبدايتهم إل اإلسالم ،ومنته عليهم
ب عليه
ابإلميان ،أعظم من كل شيء؛ من ُح ِرَمها ُح ِرَم اخلريُ كلُه ،وانْ َ
صَ
الشر كلُه ،من أ ِ
مجيع ِ
الرسل يدعون
اجلن واإلنسَ ،
ْ
َجلها َ
وبعث َ
خلق هللاُ َ
ُ
إليها ،وهي عبادته ،املتضمنةُ ملعرفتِه وحمبتِه ،و ِ
اإلانبة إليه واإلق ِ
بال عليه،
واإلعر ِ
اض عما سواه.
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ومتام العبادة متوقف على املعرفة ابهلل ،بل كلما ازداد العبد معرفة لربه،
كانت عبادته أكمل ,وألجلها خلق هللاُ املكلفني ،فما خلقهم حلاجته إليهم
وإمنا خلقهم لعبادته ,فقال -عز من قائل ( :-مومما مخلم ْق ُ ِ ِ
س إََِّل
ت ا ْْل َّن مو ْاْلنْ م
ون* ما أُ ِري ُد ِم ْن ُهم ِمن ِر ْز ٍق وما أُ ِري ُد أم ْن يط ِْعم ِ
لِي ْعب ُد ِ
ون* إِ َّن َّ
اَّللم ُه مو
مُ
مم
ْ ْ
م
ُ ُ
ِ
ي)[الذارايت]58-56:
َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال مْمتِ ُ
قال الشيخ السعدي -رمحه هللا :-وللتوحيد هللا فوائد عظيمة ,وفضائل
كثرية ال حتصى لكثرهتا ,نذكر ما تيسر منها:
أن التوحيد هو السبب األعظم لتفريج كرابت الدنيا واآلخرة ودفع
يكفر الذنوب ,ومن أجل فوائده أنه مينع اخللود يف النار,
عقوبتهما ,وأنه ُ
كم َل يف القلب منع
إن كان يف القلب منه أدىن مثقال حبة خردل ,وإذا ُ
دخول النار ابلكلية ,وحيصل لصاحبه به اهلدى الكامل ،واألمن التام يف
الدنيا واآلخرة ,وهو السبب الوحيد لنيل رضا هللا وثوابه ،وأسعد الناس
بشفاعة حممد -صلى هللا عليه وسلم -من قال :ال إله إال هللا خالصا من
قلبه.
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ومن أعظم فضائله :أن مجيع األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة متوقفة يف
قبوهلا ويف كماهلا ,ويف ترتيب الثواب عليها على التوحيد ،فكلما قوي
التوحيد واإلخالص هلل كملت هذه األمور ومتت ,ومن فضائله أنه يسهل
على العبد فعل اخلريات وترك املنكرات ,ويسليه عن املصيبات ,فاملخلص
ِ
ف عليه الطاعات؛ ملا يرجو من ثواب ربه ورضوانه,
هلل يف إميانه وتوحيده ََت ُ
ويهون عليه ترك ما هتواه النفس من املعاصي؛ ملا خيشى من سخط هللا
ب هللاُ لصاحبه اإلميا َن وزينه يف
وعقابه ,والتوحيد إذا كمل يف القلب َحب َ
قلبه ,وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ,وجعله من الراشدين.
خيفف عن العبد املكاره ويهون عليه اآلالم ،فبحسب
ومن فوائده :أنه
ُ
تكميل العبد للتوحيد واإلميان يتلقى املكاره واآلالم بقلب منشرح ,ونفس
مطمئنة ,وتسليم ورضا أبقدار هللا املؤملة ,ومن أعظم فضائله أنه حيرر العبد
من رق املخلوقني والتعلق هبم وخوفهم ورجائهم والعمل ألجلهم ،وهذا هو
العز احلقيقي والشرف العايل ،ويكون مع ذلك متأهلاً متعبداً هلل ال يرجو
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فالحه ويتحقق
سواه ,وال خيشى إال إايه ,وال ينيب إال إليه ،وبذلك يتم ُ
جناحه.
ومن فضائل التوحيد :أنه إذا مت وكمل يف قلب العبد ,وحتقق حتققاً كامالً
ص ََّري القليل من عمله كثرياً ،وتضاعفت أعماله وأقواله
ابإلخالص التامَ ،
بغري حصر وال حساب ،ورجحت كلمة اإلخالص يف ميزان العبد حبيث ال
تُ َقابِلها السماوات واألرض ،وعمارها من مجيع خلق هللا.
هذا قليل من كثري من فوائد التوحيد وفضائله ,فلله احلمد أن هدان إليه,
وجعل بالدان راعية له وقائمة عليه.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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اخلطبة الثانية:
( مَيأميُّ مها

أما بعد:
الص ِ ِ
ي)[التوبة.]119:
َّ
ادق م

ِ
ين
الَّذ م

آمنُوا
م

اتَّ ُقوا

َّ
اَّللم موُكونُوا

مم مع

هذا هو التوحيد وهذا فضله ،وإن بلداً جعل
التوحيد له منهجاً والعقيدةَ
َ
وحق لقادته الطاعة والوفاء،
جلدير ابحلب واالنتماءٌ ،
الصحيحةَ دستوراً؛ ٌ
ِ
آمنُوا
ين م
ووحدة الصف خلفهم ,كما أمر ربنا بذلك بقوله ( :مَي أميُّ مها الَّذ م
اَّلل وأ ِ
ِ
ول موأ ِ
از ْعتُ ْم ِِف مش ْي ٍء
الر ُس م
مطيعُوا َّ
ُوِل ْاْل ْمم ِر ِم ْن ُك ْم فمِإ ْن تمنم م
أمطيعُوا َّم م
ِ
ول إِ ْن ُكنْ تم تُ ْؤِمنُو من ِِب َِّ
فم ردُّوهُ إِ مَل َِّ
الر ُس ِ
ْي
اَّلل مو َّ
َّلل موالْيم ْوم ْاْل ِخ ِر ذملِ م
ك مخ ٌْ
ُْ
ُ
مح مس ُن مَتْ ِو ًيَل)[النساء]59:؛ قال الشيخ السعدي" :وأمر هللا بطاعة أويل
موأ ْ
األمر ,وهم الوالة على الناس ،من األمراء واحلكام واملفتني ،فإنه ال يستقيم
للناس أمر دينهم ودنياهم إال بطاعتهم واالنقياد هلم؛ طاعة هلل ورغبة فيما
عنده ،ولكن بشرط أن ال أيمروا مبعصية هللا ،فإن أمروا بذلك فال طاعة
ملخلوق يف معصية اخلالق".
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ط رِ
ِ
مستقر
الوطن
أيها اإلخوة:
اإلنسان يف حياتِه ،ومسق ُ
أسه ،وراحةُ
ُ
ُ
فؤاده ،فهو نعمةٌ ومنّة م َّن هللا -سبحانه وتعال -هبا على ِ
عباده ،وإذا مجع
َ ُ
الوطن توحيداً خالصاً ,وأمناً مستتباً ،وسلطاانً يرعى مصاحل األمة؛ كان من
الواجب تعزيز االنتماء هلذا الوطن واحملافظة عليه.
واملواطنة الصاحلة ليست ابحلديث اجملرد ،وال ابألماين الكاذبة ,املواطنة
الصاحلة هلا دالالهتا وبراهينها ,وليست جمرد ادعاء ال أساس له ,فاملواطن
املنتمي لوطنه احلريص على أمنه واستقراره ورخائه ،هو املواطن املستقيم على
شرع هللا املخلص يف عبادته ،املؤمتر أبمر هللا واملنتهي بنهيه ,واملطيع لوالةِ
ُ
أمره ابملعروف ،وعليه فإن االستقامة أهم عمل يعزز االنتماء؛ فصالح الفرد
لبنة يف صالح اجملتمع ,فإذا صلح اجملتمع طابت احلياة ,وزاد األمن والرخاء,
ِ
ِ
ك ملُ ُم ْاْل ْمم ُن
سوا إَِيم ماَنُ ْم بِظُل ٍْم أُولمئِ م
ين م
قال هلل -تعال( :-الَّذ م
آمنُوا مومَلْ يم ْلب ُ
ِ
املخاوف والعذاب والشقاء،
مو ُه ْم ُم ْهتم ُدو من)[األنعام ،]82:األمن من
واهلدايةُ إل الصراط املستقيم.
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فإن كانوا مل يلبسوا إمياهنم بظل ٍم مطلقاً ،ال بشرك ،وال مبعاص ،حصل هلم
األمن التام ،واهلداية التامة ,وإن كانوا مل يلبسوا إمياهنم ابلشرك وحده،
ولكنهم يعملون السيئات ،حصل هلم أصل اهلداية ،وأصل األمن ،وإن مل
حيصل هلم كماهلا ,ومفهوم اآلية الكرمية :أن الذين مل حيصل هلم األمران ،مل
حيصل هلم هداية وال أمن ،بل حظهم الضالل والشقاء ,ويقول -سبحانه-
من أ ْمهل الْ ُقرى آمنُوا واتَّ مقوا لممفتم ْحنما معلمْي ِهم ب رمك ٍ
الس مم ِاء
ات ِم من َّ
 ( :مول ْمو أ َّ م م م م ْ
ْ مم
مو ْاْل ْمر ِ
ض)[األعراف]96:؛ أي :لفتح عليهم بركات السماء واألرض،
فأرسل السماء عليهم مدرارا ،وأنبت هلم من األرض ما به يعيشون وتعيش
هبائمهم ،يف أخصب عيش وأغزر رزق ،من غري عناء وال تعب ،وال كد وال
نصب.
يفخر إبجنازاتِه ,ويفر ُح ابخلري الذي حيق ُقه ،إن مسع
واملنتمي لوطنه ُ
احملب له ُ
الوسع لبنائه ،ويتفاءل مبستقبلِه ،وحيز ُن
به أو رءاهُ ،
اجلهد ويستفرغُ
ويبذل َ
َ
ألي مصاب أو ضرر يصيبه.
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هذه املعاين الكرمية حق على الوالدين واملعلمني واملعلمات ،وكل داعية
ٍ
ومرب حتقيقها أبنفسهم؛ ليكونوا قدوة للكبري والصغري من األسرة وغريهم،
مع التأكيد الفعلي والقويل عليها ،والتوجيه املباشر ابلقول ،ويتأكد ذلك
عند خمالفتها أو جتاهلها.
زادان هللا من فضله ,ووفقنا لالستقامة على دينه؛ إنه جواد كرمي.

