إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده
اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد الإلو وحده ال شريك لو وأشهد أن حممدا عبده
أما بعد:
ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو أمجعني.
فأوصيكم ونفسي أيها ادلؤمنون بتقوى اهلل يف السر والعلن  ،وتقوى اهلل أمر عظيم ألن حقيقتو أن
تطيع أمر اهلل عز وجل يف مجيع أحوالك على نور من اهلل ،ترجو ثواب اهلل ،وأن ترتك معصية اهلل
عز وجل يف مجيع أحوالك ومجيع تقلباتك ختشى عقاب اهلل على علم وعلى نور من اهلل عز وجل.
أيها اإلخوة ادلؤمنون إن قلب ادلؤمن ال يصلح إال بتعظيم اهلل عز وجل ،ال يصلح وال يثبت على
اإلديان وال يستقيم على ذلك إال بتحقيق التوحيد هلل عز وجل ،فكلما قوي العبد يف اإلخالص هلل
ويف توحيده لربو ويف حتقيقو الشهادتني :شهادة أن ال إلو إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل -كلما قوي
يف حتقيق ذلك -ثبت على اإلديان ،وقوي على مغالبة الشيطان ،وكان قيامو يف عقد اإلديان قياماً
قوياً صحيحاً.
ِ
ت أَ ْن أ َْعبُ َد
أمر اهلل عز وجل عباده بتحقيق التوحيد لو وبإخالص الدين لو فقال [ :قُ ْل إِ يِّن أُم ْر ُ
ِ
ِ
الزمر. }3 :وقال
يين اخلَالِ ُ ] { ُّ
يين] { ُّ
اهللَ ُْل ً
الزمر }11 :وقال عز وجل[ :أََال هلل الد ُ
صا لَوُ الد َ
تعاىلَ [ :وَما أُِمُروا إِاَّلال لِيََي ْعبُ ُدوا إِ َذلًا َو ِاح ًدا َال إِلَ َو إِاَّلال ُى َو ُسْب َحانَوُ َع اَّلما يُ ْش ِرُكو َن] {التوبة }31 :وقال
ِ
ِِ
ِ
يين ُحنََي َفااَ] {البينة }5 :وىذا األصل العظيم عليو
تعاىلَ [ :وَما أُمُروا إِاَّلال ليََي ْعبُ ُدوا اهللَ ُْلص َ
ني لَوُ الد َ
قامت السموات واألرض ومن أجلو خلق اجلن واإلنس [وما خلَ ْقت اجلِ اَّلن وا ِإلنْس إِاَّلال لِيَيعب ُد ِ
ون]
ََ َ ُ
َ َ َ ُْ
{الذاريات}56:
وىذا األمر العظيم من أجلو بعثت الرسل ومن أجلو خلقت اجلنة وخلقت النار ،ومن أجلو قام
اجلهاد ورفعت ألويتو ،ومن أجلو حاق بالذين كفروا سوا ما عملوا ،ومن أجلو نصر اهلل ادلؤمنني،
ذلذا وجب على ادلؤمنني أن يسعوا سعياً جاداً يف حتقيق اإلخالص هلل ،يف حتقيق التوحيد هلل عز
وجل بأن تكون عبادهتم هلل عز وجل وحده دون ما سواه فطاعة ادلصطفى صلى اهلل عليو وآلو
اا اهللَ] {النساا}80 :
الر ُس َ
وسلم تبع لطاعة اهلل عزوجلَ [ :م ْن يُ ِط ِع اَّل
ول فََي َق ْد أَ َ َ
أيها ادلؤمنون :إن العبد ادلؤمن إذا حقق التوحيد فإنو حيصل على فضل عظيم من اهلل يف الدنيا ويف
اآلخرة ،ذلذا بني اهلل عز وجل لعباده ادلؤمنني فضل حتقيق التوحيد وأنو أعظم ما يتقرب العبد بو
إىل ربو عز وجل ،ومن فضل التوحيد أنك بقدر حتقيقك للتوحيد وإخالصك هلل وبعدك عن
الشرك الظاىر والبا ن بقدر ذلك يكون لك األمن وتكون لك اذلداية امسع قول احلق جل جاللو:
اَّل ِ
ك َذلُ ُم األ َْم ُن َوُى ْم ُم ْهتَ ُدو َن] {األنعام }82 :دلا نزلت
ين آَ َمنُوا َوَْ يََيلْبِ ُسوا إِديَانََي ُه ْم بِظُلْ ٍم أُولَئِ َ
[الذ َ
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ىذه اآلية شق ذلك على الصحابة وقالوا :يا رسول اهلل أينا ال يظلم نفسو؟ فقال(( :ليس الذي
تذىبون إليو ،الظلم الشرك أ تسمعوا إىل قول العبد الصاحل [َال تُ ْش ِر ْك بِ ِ
اهلل إِ اَّلن الش ْيرَك لَظُلْ ٌم
ِ
يم] {لقمان( }13:رواه الشيخان) ،فهذه اآلية فيها وعد من اهلل عز وجل بأن احملققني للتوحيد
َعظ ٌ
ادلبتعدين عن الشرك بأنواعو ذلم األمن يف الدنيا واآلخرة ،وذلم اذلداية يف الدنيا واآلخرة ،وىذه من
مثرات التوحيد؛ ذلذا ترى ادلؤمن ادلوحد أكثر الناس أمناً يف الدنيا وأكثر الناس أمناً يوم القيامة أ
اَّلاى ُم ادل َالئِ َكةُ َى َذا يََي ْوُم ُك ُم الاَّل ِذي
ا األَ ْكبََيُر َوتََيتََيلَق
تسمع قول اهلل عز وجل يف ادلؤمننيَ[ :ال َْحيُزنَُي ُه ُم ال َفَز
ُ
ُ
َ
الناس يف الدنيا فإنو ال خياف ألن
ُكْنتُ ْم تُ َ
وع ُدو َن] {األنبياا }103 :نعم ادلؤمن ادلسداَّلد إذا خاف ُ
الناس يوم القيامة من
يف قلبو من اإلخالص هلل والتوحيد ما جيعلو يف أمن وأمان ،وكذلك إذا خاف ُ
ِ اَّل ِ
ك َعْنَي َها ُمْبَي َع ُدو َن * َال
ت َذلُ ْم ِمناَّلا احلُ ْس ََن أُولَئِ َ
ين َسبََي َق ْ
النار إذا برزت اجلحيم فإنو ال خياف [إ اَّلن الذ َ
ِ
ت أَنَْي ُف ُس ُه ْم َخالِ ُدو َن] {األنبياا }102 - 101 :نعم أيها
يس َها َوُى ْم ِيف َما ا ْشتََي َه ْ
يَ ْس َم ُعو َن َحس َ
ادلؤمنون ىذا األمر العظيم جيب علينا أن نفقهو وأن نسعى يف حتقيقو أال وىو إخالص الدين هلل
وىذا بعض فضلو يف ىذه اآلية  ،أن أىل التوحيد اخلال ذلم االىتداا ،واذلداية مراتب وأىلها فيها
درجات وذلذا كان أعظم الناس ىداية األنبياا وادلرسلون ألهنم حققوا اإلخالص والتوحيد هلل عز
وجل.
أيها ادلؤمن :كذلك إذا حققت اإلخالص يف قولك وعملك وابتعدت عن الشرك يف أقوالك
وأعمالك فإن لك فضال عظيماً وىو أنك تغفر لك الذنوب اليت ىي فيما بينك وبني اهلل عز
وجل ،جاا يف احلديث الصحيح أن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال(( :قال اهلل عز وجل:
عبدي إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا -يعين مبلا األرض خطايا -مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً
أتيتك بقراهبا مغفرة)) (متفق عليو)  ،فادلوحد يغفر لو ذنبو ،وبتحقيق (ال إلو إال اهلل ) تكون لك
يوم القيامة بطاقة إذا وضعت يف كفة احلسنات اشت سجالت السيئات ،لثقل ىذه الكلمة
لكن دلن حققها وعمل مبعناىا وتيقن بذلك وعمل مبقتضاىا ،وابتعد عن الشرك كلو فإن نور ال إلو
إال اهلل ال يعدلو شيا ،حيرق الشهوات وحيرق الشبهات يف الدنيا وكذلك حيرق أثر الشهوات وأثر
الشبهات يف اآلخرة حني توضع ادلوازين وحني يلقى الناس حساهبم.
كذلك أىل اإلخالص يف الدنيا دين اهلل عليهم بأنو يصرف عنهم السوا والفحشاا أ تسمع إىل
قول اهلل يف حق يوسف عليو السالمَ [ :ك َذلِ ِ
السواَ َوال َف ْح َشااَ إِناَّلوُ ِم ْن ِعبَ ِادنَا
ف َعْنوُ ُّ
ص ِر َ
َ
ك لنَ ْ
ِ
يعين :الذين
ني] {يوسف( }24 :يف قرااة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر ويعقوب :لِصني)
ادلُ ْخلَص َ
أخلصوا أعماذلم وأقواذلم وحققوا التوحيد هلل فيصرف عنهم السوا والفحشاا.
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وكذلك من فضل التوحيد على أىلو أن الناس إذا أصابتهم ادلصائب وحلت هبم العقوبات فإن
الع َمى
أىل اإلخالص وأىل التوحيد ىم أىل النجاة قال عز وجلَ [ :وأ اَّلَما َمثُ ُ
ود فََي َه َديَْينَ ُ
اى ْم فَ ْ
استَ َحبُّوا َ
اَّل ِ
ِ
علَى اذل َدى فَأَخ َذتَْيهم ِ
ِ ِِ
ين آَ َمنُوا َوَكانُوا يََيتاَّلَي ُقو َن]
َ ُ
صاع َقةُ َ
َ ُْ َ
الع َذاب اذلُون مبَا َكانُوا يَكْسبُو َن * َوَاَّلْيَينَا الذ َ
صلت }18 -17:فإذا أصاب الناس ما أصاهبم فإن أىل التوحيد ىم أىل النجاة.
{ف ي
إذا علمت أيها ادلؤمن بعض فضل التوحيد فاعلم أن اهلل عز وجل ال يغفر دلن أشرك بو [إِ اَّلن اهللَ َال
ِ
ِِ ِ
ِ
ك لِمن ي َشاا ومن ي ْش ِر ْك بِ ِ
اهلل فََي َق ِد افَْيتََيَرى إِْمثًا َع ِظ ًيما]
يََي ْغفُر أَ ْن يُ ْشَرَك بو َويََي ْغفُر َما ُدو َن َذل َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
ك لِمن ي َشاا ومن ي ْش ِر ْك بِ ِ
ِ
اهلل فََي َق ْد
{النساا[ }48:إ اَّلن اهللَ َال يََيغْفُر أَ ْن يُ ْشَرَك بو َويََيغْفُر َما ُدو َن ذَل َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
ض َالًال بَعِ ًيدا] {النساا }116 :وإذا يرض اهلل عز وجل إال التوحيد وال يغفر الشرك فإن
ض اَّلل َ
َ
عقاب أىل الشرك عظيم ،بل إن عقاهبم اخلزي يف الدنيا وعذاب النار يف اآلخرة [ومن ي ْش ِر ْك بِ ِ
اهلل
ََ ْ ُ
ِ
السم ِاا فََيتَ ْخطَُفو الطاَّليَير أَو تََيه ِوي بِِو اليريح ِيف م َك ٍ
ان َس ِح ٍيق] {احلج }31 :وقال
ُ ُْ ْ ْ
ُ َ
فَ َكأَاَّلَا َخاَّلر م َن اَّل َ
عز وجل[ :وقَ َال ادل ِسيح يا ب ِين إِسرائِيل ْاعب ُدوا اهلل رييب ورباَّل ُكم إِناَّلو من ي ْش ِر ْك بِ ِ
اهلل فََي َق ْد َحاَّلرَم اهللُ َعلَْي ِو
َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ ْ ُ َ ْ ُ
اجلناَّلةَ ومأْواه الناَّلار وما لِلظاَّلالِ ِم ِ
صا ٍر] {ادلائدة}72:
َ
ني م ْن أَنْ َ
َ ََ َ ُ ُ ََ
أيها اإلخوة ادلؤمنون :إذا تبني لنا أن حق اهلل ىو توحيده وأن فضل التوحيد عظيم وأن عقاب
الشرك عظيم فإننا حباجة دائمة إىل تعلم التوحيد وإىل اخلوف من الشرك فإن التوحيد واإلخالص
ال يدرك بدون علم ،وإذا كان اهلل عز وجل أمر نبيو بالعلم بالتوحيد فنحن مأمورون من باب أوىل
اعلَم أَناَّلو َال إِلَو إِاَّلال اهلل واستَي ْغ ِفر لِ َذنْبِك ولِلْم ْؤِمنِني وادل ْؤِمنَ ِ
ات]
َ
امسع قول اهلل جل جاللو [فَ ْ ْ ُ َ
ُ َ َْ ْ
َ ُ ََُ
{حممد }19:فالعلم بالتوحيد أمره عظيم وذلذا ال يسوغ لنا أن يقول القائل منا فهمنا التوحيد
وفهمنا أنواعو دون أن يكرر ذلك و دون أن يراجع ذلك بني احلني واآلخر ،و دون أن يطلع على
كالم أىل العلم فيو؛ ألن ىذا ليس من باب الرتف العلمي بل ىو باب حق اهلل جل جاللو فإذا
تعلمناه وكررناه فإ ا ذلك ألمهيتو  ،ولكونو حق اهلل عز وجل على العبيد .
أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم ولسائر ادلؤمنني وادلؤمنات فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.

لينغري (اجلمعة 1435/5/27ىَي = 2014/3/28م)

3

