(خطب وعظيه  ) 5إعذاد فضيلة الشيخ د .فهذ بن عبذهللا آل طالب

(نوح عليو السالـ  ..الداعيةُ الصبور)
ٌ
إف احلمدهلل حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو ،وأشهد أف زلمدا عبده ورسولو ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ،وسلم تسليما،
وشر
ىدي زلمد صلى اهلل عليو وسلمَّ ،
خري احلديث ُ
كتاب اهلل ،وخ َري اذلدي ُ
أما بعد :فإف َ
كل ٍ
بدعة ضاللة.
األمور زلدثا ُُتا ،و َّ
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهلل إف اهلل خبري مبا تعملوف)،
احل إىل اهللِ والدا ِر اةرخرة،
الدنيا ما َم َ
قي فأماين ،و ُ
األياـ والليايل َمر ُ
ضى منها فَ ُحلُم ،وما بَ َ
أنتم صائرو َف إىل ربِّكم ،وموقُوفو َف بني يديو( ،يومئذ تعرضوف ال ختفى منكم خافية).
ْ
أنبياء اهلل ،من أُويل الع ِ
كرمي من ِ
عباد اهلل /ىذا خرب ن ٍيب ٍ
ىم اهلل
ر
ك
ذ
ة
مخس
وىم
سل،
الر
من
زـ
َ
َ
ٌ
ُّ
َ
ُ
َ ُ

يف موضع ِ
ني من كتابو ،يف سورِة الشورى واألحزاب( ،وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك
أوؿ ٍ
ث إىل ِ
أىل األرض ،فقد
ومنك نوح وإبراىيم وموسى وعيسى ابن مرمي) ،ىو ُ
رسوؿ بُعِ َ
كاف الناس قبلَو على التوحيد ،إنو نوح ِ
أفضل الصالة والسالـ  ..ذَ َكَر اهلل
عليو وعلى نبيِّنا
ٌ
ُ
ُ
نوح ِ
وقومو ،وىو أبو
َخ َربه يف سوٍر كثريةٍ من القرآف ،بل مسَّى سورةً بامسو فليس فيها غريُ ٍ
بعد ِ
ِ
ىالؾ ِ
بعده من ذريتو عليو السالـ،
األرض أمجعني،
أىل
فالناس كلُّهم َ
البش ِر الثاين َ
ُ
(وجعلنا ذريتو ىم الباقني).

شرؾ ِ
عباد اهللٍ ِ ُ /
ِ
قوـ صاحلو َف
قع يف ىذه
قوـ ٍ
األرض ىو ُ
نوح عليو السالـَ ،
مات ٌ
أوؿ شرؾ َو َ
فأوحى الشيطا ُف إىل ِ
أف ِ
قومهمِ ،
انصبوا إىل رلالِسهم اليت كانوا ََيلسو َف فيها أنصابا ومسُّوىا
ِ
البخاري يف
ت ،كما رواه
ُّ
بأمسائهم ،ففعلوا ،ومل تُعبد ،حىت إذا َىلَ َ
العلم عُبِ َد ْ
ك أولئك ونُس َخ ُ
ِ
ِ
صحيحو عن اب ِن ٍ
السالـ إىل
نوحا عل ِيو
عباس رضي اهلل عنهما ،فبَ َ
ُ
عث اهلل داعيةَ التوحيد ً

سنة إال مخسني عاما ،ألف ٍ
ث فيهم ألف ٍ
ِ
نذرىم ِّ
مخسني عاما،
سنة إال
وحيذ ُرىم ،ولَبِ َ
َ
َ
َ
َ
قومو ،يُ ُ
وعظَمتِهم!
آمن معو إال قليل  ..يا َذلِ َم ِم األنبياء! ويا لَ ِّ
ىم َ
سمو ْ
وىو يدعوىم إىل اهلل ،وما َ
(اهلل أعلم حيث َيعل رسالتو) ،ويف دعوةِ نوح عليو السالـ ويف ص ِربه عظةٌ وعربةٌ لكل ٍ
داعية
َ
إىل اهلل ولنا أمجعني( ،أولئك الذين ىدى اهلل فبهداىم اقتده).

توحيد اهلل عز وجل وإفر ُاده بالعبادة،
الناس إليو و ُ
ذلك وأوالهُ :
أوؿ َ
أعظم ما يُدعى ُ
عباد اهللُ /
ِ
األنبياء
نوح عليو السالـ ُ
يقوؿ لقومو( :اعبدوا اهلل ما لكم من إلو غريه) ،وىكذا دعوةُ
ىذا ٌ
أمجعني( :وما أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال نوحي إليو أنو ال إلو إال أنا فاعبدوف) ،فأعظم
ِ
حق اهلل تعاىل فلن يقوـ ِ
ِ
حبقوؽ ِ
ومصاحلهم ،ولن
الناس
احلقوؽ ُّ
ومن َّفرط يف ِّ
َ
حق اهلل تعاىلَ ،
تقوـ لو دعوةٌ أو دولة( ،قل ىذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحاف اهلل
َ
وما أنا من ادلشركني).

نوح دلا قصها
َّرس
العظيم الذي َختَ َم اهلل بو قصةَ ٍ
يق الدعوةِ ٌ
عباد اهلل /طر ُ
شاؽ وطَويل .والد ُ
ُ
على نبيِّو ىو درس الصرب ،قاؿ اهلل لنبيِّو ٍ
زلمد صلى اهلل عليو وسلم( :تلك من أنباء الغيب
ُ
الصرب
نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل ىذا فاصرب إف العاقبة للمتقني)َ ،
ث يف قومو ألف ٍ
شهرا
سنة إال
نوح عليو السالـ لبِ َ
َ
َ
الصرب ،ىذا ٌ
َ
مخسني عاما ،سنةً سنةًً ،
شهرا ،ليالً وهنارا ،سرا وجهارا ،إعالنا وإسرارا ،ال يَػ ْفتُػ ُر وال َيََ ُّل( ،قاؿ رب إين دعوت قومي
ً
ليال وهنارا * فلم يزدىم دعائي إال فرارا * وإين كلما دعوُتم لتغفر ذلم جعلوا أصابعهم يف

آذاهنم واستغشوا ثياهبم وأصروا واستكربوا استكبارا *

إين دعوُتم جهارا *

إين أعلنت

ذلم وأسررت ذلم إسرارا) ،ىذا صربه على الدعوة إىل اهلل ..وأما صربُه على األذى يف طر ِيق
ِ
سأذلم أجرا ،وال يَطلب
عظيم آخر ،إنو يدعوىم إىل اهلل ىذه ادلد َة الطويلة ،وال يَ ْ
فأمر ٌ
الدعوة ٌ

يد أف يَػتَػ َفضَّل عليكم،
منهم ماال ،وإهنم ليَ ْس َخروف منو ،ويقولوف ما ىذا إال بشر مثلكم ير ُ
ِ
ِ
آمن معو إال قليل( ،سالـ
رجل بو جنَّة ،ومع ىذا العناء الطويل :ما َ
ويقولوف :إف ىو إال ٌ
على نوح يف العادلني) (إنو من عبادنا ادلؤمنني).

(اخلطبة الثانية)
نوح وأمتُو،
عباد اهلل /روى البخاري يف صحيحو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿَ :ييء ٌ
فيقوؿ ألمتِو :ىل بلَّغكم؟ فيقولوف :ال،
ربُ ،
ت؟ ُ
ُ
أي ِّ
فيقوؿ اهلل تعاىل :ىل بَػلَّ ْغ َ
نعم ْ
فيقوؿْ :

يشهد لك؟ فيقوؿ :زلم ٌد صلى اهلل عليو وسلم وأمتُو،
لنوح َمن
فيقوؿ ٍ
ما جاءنا من نيبُ ،
ُ
فنشهد أنو قد بػلَّغ" مبا علِمنا يف ىذا ِ
القرآف العظي ِم الذي بلَّغو إلينا رسولُنا صلى اهلل عليو
ُ
َْ
َ
نوح عليو السالـ( ،وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)
وسلم من خرب ٍ

غ ادلبني.
نشهد أنو عليو السالـ بلَّغ رسالةَ ربِّو البال َ
ُ ..
بعض ما لَقيو األنبياءُ الكر ُاـ يف ِ
وجهادىم،
ىم
ُ
عباد اهلل /ىذا ُ
سبيل الدعوة إىل اهلل ،وىذا صربُ ْ
يًتؾ

جاره أو صديقو مرًة أو مرتني ،أو سنةً أو سنتني،
فأين ىذا ممن يدعو و َلده أو َ
ِ
بكلمة أو ما فوقها تَػَرَؾ الطريق؟! ..
ذلك؟! وأين ىذا ممن إذا أُوذي يف طر ِيق الدعوةِ إىل اهلل
نفسو ،واجبةٌ على كل و ٍ
مقصرا يف ِ
احد منا مبا
كل مسلم ،ولو كاف ِّ
الدعوةُ إىل اهلل واجبةٌ على ِّ
يستطيع ( ..ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلا وقاؿ إنين من ادلسلمني) ،من
استطاع الدعوةَ إىل اهلل ِ
وىدى فَ َح َسن ،ومن استطاع الدعوةَ مبالو فحسن،
بنفسو على عل ٍم
َ
ً
ِ
ِ
دين
ومن استطاع جباىو فكذلك ،وقد َّ
تيسرت حبمد اهلل ُسبُ ُل الدعوة يف ىذا الزماف ْ ..
انشر َ
ِ
ِ
النور فال
اهلل ،وبلِّ ْغ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ولو آيةً واحدة  ..يف يَد َؾ اذلدى و ُ
ِ
يكن أىل الكف ِر و ِ
وضالذلم؟  ..من دعا إىل ىدى
منك على نش ِر باطلِهم
الضالؿ
أحرص َ
َ
ْ ُ
ادلوظف يف عملِو،
ادلعلم يف مدرستو داعيةٌ إىل اهلل ،و ُ
كاف لو من األجر مثل أجور من تبعو ُ ..
ِ
ِ
الد يف بيتِو ،وادلرأةُ مع
اجلار مع جا ِره ،والو ُ
العامل يف بيعو وشرائو ،و ُ
اإلماـ يف مسجده ،و ُ
و ُ
ِ
ومسؤوؿ عن ىذه الدعوة( ،وإنو لذكر لك ولقومك وسوؼ
داع إىل اهلل
ٌ
أوالدىا ،وكلُّكم ٍ
تسألوف)  ..اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصرية  ..وتولنا فيمن توليتو وكنت نصريه..
وجتاوز عن تقصرينا يا أرحم الرمحني ..

