خطبة مختصرة عن نواقص اإلسالم  -الناقض األول (الشرك بالله)
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أما بعدَ ،إن أصدق الحدَث َتاب الله ،وأحسن الْدي هدي محمد ،وشر األمور محدثاتْا ،وَ َّ محدثة بدعة ،وَ َّ
بدعة ضَلة ،وَ َّ ضَلة َي النار
 عداد الله ،اتقوا الله تعالى وعظموه ،وأطيعوه وَل تعصوه ،واعلموا أن الله تعالى ختم األدَان بدَن اإلسَم ،وختم
الرس َّ بمحمد (صلى الله عليه وسلم) ،وختم الكتب بالقرآن العزَز ،وختم األمم بأمة اإلسَم
 معاشر المؤمنين ،إن مما اتفقت عليه جميْ الشرائْ السماوَة وجوب إَراد الله بالعدادة ،قال تعالى وما أرسلنا من
قدلك ِمن رسول إَل نوحي إليه أنه َل إلٰه إَل أنا َاعددون ،وقال ﴿َاعدد الله مخلصا له الدَن﴾ ،قال الشيخ عدد الرحمٰن
السعدي 1رحمه الله َي تفسير هذه اآلَة :أي :أخلص لله تعالى جميْ دَنك ،من الشرائْ الظاهرة ،والشرائْ الداطنة؛
اإلسَم واإلَمان واإلحسان ،بأن تُفرد الله وحده بْا ،وتقصد بْا وجْهَ ،ل غير ذلك من المقاصد
وقوله ﴿أَل لله الدَن الخالص﴾ :هذا تقرَر لألمر باإلخَص ،وبيان أنه تعالى َما أنه له الكمال َله ،وله التفِ َّ على
عداده من جميْ الوجوه؛ َكذلك له الدَن الخالص والصاَي من جميْ الشوائبَْ ،و الدَن الذي ارتِاه لنفسه ،وارتِاه
لصفوة خلقه ،وأمرهم به ،ألنه متِمن للتأله لله َي حده وخوَه ورجائه واإلنابة إليه َي عدودَته ،واإلنابة إليه َي تحصي َّ
مِالب عداده ،وذلك الذي َُصلِح القلوب وَزَيْا وَِْرها ،دون الشرك به َي شي من العدادةَ ،إن الله بري منه،
وليس لله َيه شي َْ ،و أغنى الشرَا عن الشرك ،وهو مفسد للقلوب واألرواح ،والدنيا واآلخرةُ ،م ْش ٍق للنفوس غاَة
الشقا اه


عداد الله ،وإن مما اتفقت عليه الشرائْ أَِا التحذَر من الشرك َي عدادة الله ،قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى

الذين من قبلك لئن أشرَت ليحدِن عملك ولتكونن من الخاسرَن * ب َّ الله َاعدد وَن من الشاَرَن

 1هو العَمة الفقيه المفسر ،الشيخ عدد الرحمٰن بن ناصر السعدي ،صاحب المؤلفات الكِيرة ،والدصيرة الِاقدة َي دَن الله ،له
تَمذة َِر ،توَي عام  ،1731انظر ترجمته بقلم تلميذه الشيخ عدد الله بن عدد الرحمٰن الدسام َي َتابه «علما نجد خَل
ثمانية قرون» ،وقد تُرجم له َي َتب أخرى رحمه الله

 و ِ
الش رك َي اللغة من َش َّرك الشي المفرد بغيره ،إذا جعله مشترَا بين اثنين أو أَِر ،تقول :قد اشترك الرجَن
وتشارَا ،1وعليه َقول (ََن أشرك بالله) أي جع َّ مْ الله شرَكا له َي شي من خصائصه التي َل َندغي أن َُجع َّ أحد
شرَكا له َيْا ،سوا َانت تلك الخصائص مما َتعلق بأسمائه سدحانه أو أوصاَه أو أَعاله ،أو استحقاقه ج َّ وعَ
للعدادة دون ما سواه ،وسوا َان الشرَك آدميا أو ِجنيا أو جمادا أو قدرا أو غير ذلك
 عداد الله ،وقد َان الناس على التوحيد عشرة قرون من عْد آدم عليه السَم ،ثم وقْ الشركَ ،أرس َّ الله نوحا
ليدعو الناس إلى التوحيد ،قال تعالى َان الناس أمة واحدة َدعث الله النديين مدشرَن ومنذرَن ،قال ابن عداس رضي
2
الله عنْماَ :ان ب ين نوح وآدم عشرة قرونَ ،لْم على شرَعة من الحقَ ،اختلفواَ ،دعث الله النديين مدشرَن ومنذرَن
وقال تعالى وما َان الناس إَل أمة واحدة َاختلفوا ،أي اختلفوا عما َانوا عليه من الدَن الصحيح ووقعوا َي الشرك


معاشر المؤمنين ،وأول رسول بعِه الله للدعوة إلى التوحيد بعد وقوع الشرك هو نوح عليه السَم َما قال تعالى

إنا أوحينا إليك َما أوحينا إلى نوح والند ي ين من بعده قال ابن َِير رحم ه الله :إن الناس َانوا على ملة آدم حتى
عددوا األصنامَ ،دعث الله نوحا عليه السَمَ ،كان أول رسول بعِه الله إلى أه َّ األرض  7انتْى

 وَان منشأُ الشرك َي عْد نوح عليه السَم من تعظيم الصالحينَ ،ما َي صحيح الدخاري عن ابن عداس رضي
ودا وَل سواعا وَل َغوث وَعوق ونسرا قال:
الله عنْما َي تفسير قول الله تعالى وقالوا َل تذرن آلْتكم وَل تذرن ًّ
أسما رجال صالحين من قوم نوحَ ،لما هلكوا 4أوحى الشيِان إلى قومْم أن ِ
انصدوا إلى مجالسْم التي َانوا َجلسون
3
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نسخ العلمُ 1عددت
وس ُّموها بأسمائْمَ ،فعلواَ ،لم تُعدد ،حتى إذا هلك أولئك وت َّ
أنصابا َ ،
 عداد الله ،وتحرَم الشرك من األمور المعلومة بالِرورة َي دَن اإلسَم ،وهو من نواقض اإلسَم ،من وقْ َيه خرج
من دائرة اإلسَم إلى دائرة الكفر ،ولو َان َاعله َصلي وَصوم وَقول إنه مسلم ،وهو أَِر النواقض وقوعا ،وَتاب الله
طاَح بذَر قدح الشرك وعقوبة المشرَين ،أعاذنا الله من ذلك
 وبعد عداد اللهَْ ،ذه مقدمة ناَعة لفْم معنى اإلخَص والشرك ،من َْمْا َقد انفتح له باب الْداَة لمعرَة غاَة
الله من خلق الناس
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم ،أقول قولي هذا ،وأستغفر
الله لي ولكم فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.

 1انظر «لسان العرب» ،مادة َش َرك
 2رواه ابن جرَر َي تفسير سورة الدقرة217 :
« 7تفسير بن َِير» ،الدقرة ،217 :بتصرف َسير
 4أي ماتوا
 5أي اصنعوا أنصابا ،وهي تماثي َّ تصنْ على هيئتْم ثم ت نصب َي المجالس ليراها الناس! وهكذا دخ َّ عليْم الشيِان
 1أي تحول من حال إلى حال انظر «النْاَة» قال مقيده :وسدب التحول والتحرَف هو عدم الحفظ
 3رواه الدخاري ()4224

الخطبة الثانية
 الحمد لله وحده ،والصَة والسَم على من َل ندي بعده ،أما بعدَ ،اتقوا الله عداد الله ،واعلموا أن الشرك َقْ َي
توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األسما والصفات
َ مِال الشرك َي توحيد الربوبية الله؛ اعتقاد أن للكون مدبرا مْ الله ،أو رازقا مْ الله ،أو خالقا مْ الله ،أو محييا
أو مميتا مْ اللهَ ،من َوقْ َي شي من ذلك َْو مشرك ،والواجب إَراد الله بأَعاله التي تقدم ذَرها وغيرها ،وَل َجوز
للعدد أن ََن ِسب شيئا منْا لغير الله


وأما الشرك َي أسما الله َمِاله تسمية ُمسيلمة الكذاب نفسه ب «رحمـٰن اليمامة ،»1وهو الذي خرج َي العْد

الندوي وادعى الندوة ،وسمى نفسه ب «الرحمـٰن» ،وهو اسم من أسما الله الخاصة به سدحانه وتعالى

 وأما الشرك َي صفات الله َمِاله ادعا علم الغيب لغير الله على سدي َّ المشارَةَ ،من َعتقد أن السحرة والكْان
ونحوهم َعلمون الغيب ،أو َصف الندي (صلى الله عليه وسلم) بذلكَ ،من ادعى ذلك لغير الله َْو مشرك ،والواجب
هو إَراد الله بصفة علم الغيب َما وصف الله نفسه بذلك َقال ق َّ َل َعلم من السماوات واألرض الغيب إال الله

 وأما الشرك َي توحيد العدادة  -التي هي أَعال العداد َْ -و تشرَك غير الله مْ الله َي عدادة ما ،أَا َانت تلك
العدادة ،دعا ٍ أو سجود أو ذبح أو نذر أو رغدة أو رهدة أو رجا أو غيرهاَ ،من صرف شيئا من هذه العدادات لغير الله
َقد أشرك بالله العظيم ،سوا َان ذلك المعدود قدرا أو نديا أو ساحرا أو جنيا أو غير ذلك ،وسوا صرف العدادة لذلك
المعدود بحجة َونه واسِة تقربْم ،أو شفيعا أو وسيلة أو غير ذلكَ ،ك َّ ذلك شرك ،وهو من حجج المشرَين الداطلة،
قال تعالى عن المشرَين والذَن اتخذوا من دونه أوليا ما نعددهم إَل ليقربونا إلى الله زلفى ،وقال وَعددون من دون

الله ما َل َِرهم وَل َنفعْم وَقولون هؤَل شفعاؤنا عند الله ،وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء ق َّ أولو َانوا َل
َملكون شيئا وَل َعقلون
َ الحاص َّ أن الشرك َمكن أن َقْ على أنواع التوحيد الَِثة هذه َيفسدها؛ توحيد الربوبية ،وتوحيد األسما
والصفات ،وتوحيد العدادة ،ولكن َغلب وقوع الشرك َي توحيد العدادة
 عداد الله ،وقدح الشرك َتِح من وجوه خمسة:

األول :أنه أعظم الذنوب ،قال تعالى ومن َشرك بالله َقد اَترى إثما عظيما ،وقال إن الشرك لظلم عظيم
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :قلتَ :ا رسول الله ،أي الذنب أعظم؟ قال :أن تجع َّ لله ندا 2وهو خلقك
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الثاني :أن الشرك محبط للعمل ،قال تعالى ولو أشرَوا لحبط عنْم ما َانوا َعملون ،وقال تعالى لنديه (صلى
الله عليه وسلم) ولقد أوحي إليك وإلى الذَن من قدلك لئن أشرَت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرَن * ب َّ
الله َاعدد وَن من الشاَرَن

 1اليمامة اسم إلقليم َي الجزَرة العربية َقْ َي وسِْا
 2ال نِ د هو المِي َّ والنظير ،والمراد ما اتخذه الناس َعتقدونه مِيَ ونظيرا لله تعالى ،انظر «لسان العرب» ،مادة :ند
 7رواه الدخاري ( ،)1111ومسلم ()11

الثالث :أن الشرك ال يغفره الله لمن مات عليه ،وصاحبه مخلد في النار أبد اآلباد ،قال تعالى إن الله ال يغفر
أن يشرك به وَغفر ما دون ذلك لمن َشا ومن َشرك بالله َقد ض َّ ضََل بعيدا ،وقال تعالى إنه من َشرك
بالله َقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
الرابع :أن الله عظم أمر الشرك َي القرآن العزَز ،وحذر منه ،وذم أهله ،وذَر مصيرهم المشين َي اآلخرة ،وقد
تكررت لفظة الشرك وما تصرف منْا َي القرآن أَِر من مائة مرةَ ،ما حذر الندي (صلى الله عليه وسلم) منه َي
السنة المِْرة َي أحادَث َِيرة
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الخامس :أن األنديا وأتداعْم َانوا َتْيدون الشرك وَخشون الوقوع َيهَ ،من ذلك قول إبراهيم عليه السَم واجندني
وبني أن نعدد األصنام


وبعد عباد الله ،فهذه مقدمة نافعة لفهم التوحيد وضده ،والتحذير من الشرك والوقوع فيه ،وفق الله الجميع

للثبات على التوحيد حتى الممات ،فإن من استقام على الشريعة ومات على التوحيد دخل الجنة بغير حساب وال

عذاب.

ِ
صلُّو َن َعلَى النَّدِ ِي ََا أََُّ َْا
 ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سدحانه وتعالى أمرَم بأمر عظيم َقال إن اللَّهَ َوَم ََئ َكتَهُ َُ َ
َّ ِ
صلُّوا َعلَْي ِه َو َسلِ ُموا تسليما ،اللْم ص َّ وسلم على عددك ورسولك محمد ،وارض عن أصحابه الخلفا  ،األئمة
َن َآمنُوا َ
الذ َ
الحنفا  ،وارض عن التابعين ومن تدعْم بإحسان إلى َوم الدَن


اللْم إنا نسألك عيشا قارا ،ورزقا دارا ،وعمَ بارا ربنا آتنا َي الدنيا حسنة وَي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار



سدحان ربنا رب العزة عما َصفون ،وسَم على المرسلين ،والحمد لله رب العالمين



اللْم ص َّ وسلم على ندينا محمد وآله وصحده

أعد الخِدة :ماجد بن سليمان الرسي ،واتس ،44211545241311 :وهي منشورة َي
www.saaid.net/kutob

 1انظر «المعجم المفْرس أللفاظ القرآن الكرَم» ،مادةَ :ش َرك

