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 التوحيد فضل

 األوىل اخلطبة

 ُمِضل   فال هللا يهِده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينو حنمده هلل، احلمد إن
 صل ى ورسولو، عبده حممًدا أن وأشهد لو، شريك ال وحده هللا إال إلو ال أن وأشهد لو، ىاديَ  فال ُيضِلل ومن لو،
 .كثريًا تسليًما وسل م وأصحابو آلو وعلى عليو هللا

 :بعد أما

 .الش قا سبيلُ  وُُمالفُتها اذلُدى، طريقُ  هللا فتقوى التقوى؛ حق   - هللا عباد - هللا فاتقوا

 :ادلسلمون أيها

 ذلم ونو ع وحَده يعُبدوه أن عباَده وأمرَ  والن ظري، وادلَثيل الش ريك عن - سبحانو - نفَسو ونز ه بالوحدانية هللا تفر د
 والعملُ  بو، إال حسنةٌ  تُقبلُ  وال اخلري ِِجاعُ  وىو أركانو، وأو لَ  وأساَسو الدين أصلَ  بالعبادة إفراَده وجعلَ  العبادات،

 .اجلبال أمثالَ  كانت وإن حاِبطةٌ  الصاحِلةُ  األعمالُ  وبدونِو ُمضاَعٌف، معو القليلُ 

 نُوِحي ِإال   َرُسولٍ  ِمنْ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما:  - سبحانو - قال بُِعثوا، أجِلو ومن وُخالصُتها، الرُُّسل دعوة أولُ  وىو
 [.52: األنبياء]  فَاْعُبُدونِ  َأنَا ِإال   ِإَلوَ  اَل  َأن وُ  ِإلَْيوِ 

ه، يف أو ثوابِو أو واِجباتِو يف أو عليو، دال ةٌ  أو فيو صرحيةٌ  هللا كتاب يف آيةٍ  وكل  األمرُ : هللا كتابِ  يف أمرٍ  وأولُ  ِضدِّ
دوه: أي ؛[52: البقرة]  رَب ُكمُ  اْعُبُدوا الن اسُ  َأي َُّها يَا:  - وجل عز - قال بو،  .وحِّ

 . َنْسَتِعيُ  َوِإي اكَ   ِسواك نعبدُ  ال: أي[ 2: الفاحتة]  ْعُبدُ ن َ  ِإي اكَ :  بو القيام على رب و ادلُسلمُ  يُعاِىدُ  صالةٍ  كل ويف

 عنو هللا رضي - دلُعاذٍ  - والسالم الصالة عليو - قال التكالِيف، من عليهم واجبٍ  وأولُ  عباِده، على هللا حقُّ  وىو
 .عليو متفق ؛«هللا عبادةُ : إليو تدُعوىم ما أو لَ  فليُكن: »-

 معُبوُدك؟ من: أي «ربُّك؟ من: »قربِه يف لعبدُ ا عنو ُيسألُ  ما وأولُ 
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 رَب  َنا:  فقال التوحيد، على بالث بات ولذري تو لنفِسو احلُنفاء إمامُ  دعا بو إال الربِّ  لِرضا طريقَ  ال ولكونِو وألمهيتو
:  فقال رب و - السالم عليو - يوسفُ  ودعا ،[255: البقرة]  َلكَ  ُمْسِلَمةً  أُم ةً  ُذرِّي ِتَنا َوِمنْ  َلكَ  ُمْسِلَمْيِ  َواْجَعْلَنا

 [.202: يوسف]  بِالص احلِِيَ  َوَأحْلِْقِن  ُمْسِلًما تَ َوف ِن 

 .مسلم رواه ؛«ديِنك على قلِب  ثبِّت القلوبِ  ُمقلِّبَ  يا: »- وسلم عليو هللا صلى - نبيِّنا ُدعاء ومن

ينَ  َلُكمُ  اْصطََفى اّلل َ  ِإن   َبِن   يَا َويَ ْعُقوبُ  بَِنيوِ  ِإبْ َراِىيمُ  ِِبَا َوَوص ى:  ادلُرَسلي وصيةُ  وىو  َوَأنْ ُتمْ  ِإال   ََتُوُتن   َفاَل  الدِّ
 [.235: البقرة]  ُمْسِلُمونَ 

 وبَ يَ ْعقُ  َحَضرَ  ِإذْ  ُشَهَداءَ  ُكْنُتمْ  َأمْ :  تعاىل قال ادلوت، َسَكرات يف وىم عنو وُسؤاذُلم ألوالدىم تعليُمو الرُُّسل وهنجُ 
 َوحَنْنُ  َواِحًدا ِإذَلًا َوِإْسَحاقَ  َوِإْْسَاِعيلَ  ِإبْ َراِىيمَ  آبَاِئكَ  َوِإَلوَ  ِإذَلَكَ  نَ ْعُبدُ  قَاُلوا بَ ْعِدي ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  َما لَِبِنيوِ  قَالَ  ِإذْ  اْلَمْوتُ 

 [.233: البقرة]  ُمْسِلُمونَ  َلوُ 

 - عب اسٍ  البنِ  قال ِسواه، ما دون وحَده باهلل التعلُّقَ  الصحابةِ  ِغلمانَ  يُعلِّمُ  - وسلم عليو هللا صلى - النب وكان
 فاسأل سألتَ  إذا جُتاَىك، جِتده هللاَ  احَفظ حيَفظك، هللاَ  احَفظ: كلماتٍ  ُأعلُِّمك إين! ُغالم يا: »- عنهما هللا رضي
 .الرتمذي رواه ؛«باهلل فاستِعن استعنتَ  وإذا هللَا،

: عمران آل]  ُمْسِلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  ِإال   ََتُوُتن   َواَل  تُ َقاتِوِ  َحق   اّلل َ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  َأي َُّها يَا:  عليو إال منوتَ  أال هللا وأمَرنا
205.] 

 َصْدرَهُ  َيْشَرحْ  وُ يَ ْهِديَ  َأنْ  اّلل ُ  يُِردِ  َفَمنْ   اخللِق، عبودي ة من ويتحر رُ  القلُب، ويطمئنُّ  الصدُر، ينشِرحُ  هلل العبادة بإفراد
 [.252: األنعام]  ِلْْلِْساَلمِ 

  الظ اِلِميَ  ِمنَ  ُكْنتُ  ِإيّنِ  ُسْبَحاَنكَ  َأْنتَ  ِإال   ِإَلوَ  اَل  َأنْ  الظُُّلَماتِ  يف  فَ َناَدى  الُكروب، وُتكَشفُ  اذلُموم تُفَرجُ  وبو
 [.54: األنبياء]

 ".التوحيد مبثلِ  الدنيا شدائدُ  ُدِفعت ما: "- هللا رمحو - القيم ابن قال

 هلل، العملِ  إخالصُ : ُمسلمٍ  قلبُ  عليهن   يُغلُّ  ال ثالثٌ : »- والسالم الصالة عليو - قال القلَب، وُيصِلحُ  الغل   يُزيلُ 
 .الرتمذي رواه ؛«ورائِهم من حُتيطُ  الدعوةَ  فإن ِجاعتهم؛ وُلزومُ  ادلُسلمي، أئمة وُمناصحةُ 
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 َوُىوَ  أُنْ َثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ :  - سبحانو - قال بو، إال الدنيا يف سعادةَ  ال بل الطيبة؛ احلياة سببُ  وىو
 [.64: النحل]  طَيَِّبةً  َحَياةً  فَ َلُنْحِييَ ن وُ  ُمْؤِمنٌ 

 [.253: طو]  َيْشَقى َواَل  َيِضلُّ  َفاَل  ُىَدايَ  ات  َبعَ  َفَمنِ   النفوس، تطلُبها اليت احلياة ِقوامُ  وىو

دُ  الذي وىو   فَاْعُبُدونِ  رَبُُّكمْ  َوَأنَا َواِحَدةً  ُأم ةً  أُم ُتُكمْ  َىِذهِ  ِإن    وغرَِبم، شرَقهم وعجَمهم، عرَِبم ادلُسلميَ  يُوحِّ
 [.65: األنبياء]

 ِكفاًحا ُموَسى هللا مكل   وِبا الُعليا، هللا كلمةُ  ىي السماء، يف وفرُعها ثابتٌ  أصُلها شاُِمٌة، طيبةٌ  كلمةٌ  التوحيد كلمةُ 
 [.21: طو]  فَاْعُبْدين  َأنَا ِإال   ِإَلوَ  اَل  اّلل ُ  َأنَا ِإن ِن :  واِسطة غري من

 إلو ال: قولُ  فأفضُلها ُشعبٌة؛ وِستُّون ِبضعٌ  اإلميانُ : »- والسالم الصالة عليو - قال اإلميان، يف منها أعلى ُشعبةَ  وال
 .مسلم رواه ؛«هللا إال

 صلى - النب قال يوٍم، كل يف الشيطان من وِحرزٌ  الّرِقاب، عتقَ  وتعِدلُ  ادِليزان، يف شيءٍ  وأثَقل الكالم ىأزكَ  ىي
 شيءٍ  كل على وىو احلمُد، ولوُ  ادلُلكُ  لوُ  لو، شريك ال وحده هللا إال إلو ال: مر ة مائةَ  قالَ  من: »- وسلم عليو هللا

 .البخاري رواه ؛«ذلك من أكثرَ  عِملَ  أحدٌ  الإ بو جاءَ  مما بأفضلَ  أحدٌ  يأتِ  مل قدير،

فاه وحتر َكت األفواه تعط َرت ما" هللا إال إلو ال"  أنا قلتُ  ما خريُ : »- والسالم الصالة عليو - قال منها، بأحسنَ  الشِّ
 رواه ؛«قدير شيء كل على وىو احلمُد، ولو ادلُلكُ  لو لو، شريك ال وحده هللا إال إلو ال: قبِلي من والنبيُّون
 .الرتمذي

  َعِقِبوِ  يف  بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها:  - سبحانو - قال إليها، ويدُعو يقوذُلا من الناسِ  يف يبَقى أن هللا وعدَ  خاِلدةٌ  كلمةٌ 
 [.55: الزخرف]

 بِاْلَقْولِ  آَمُنوا ال ِذينَ  اّلل ُ  يُ ثَبِّتُ :  - وجل عز - قال واآلخرة، الدنيا يف هللا ثب َتو ِبا َتس ك من الثابُت، القولُ  ىي
نْ َيا احْلََياةِ  يف  الث اِبتِ   [.54: إبراىيم]  اآْلِخَرةِ  َويف  الدُّ

 عن يُداِفعُ  وهللا مكانِتو، وُْسُوُّ  العبدِ  كمالُ  يكونُ  التوحيدِ  حتقيقِ  قدرِ  وعلى عبودي ًة، هلل أكمُلهم اخللقِ  وأكملُ 
د د، ىو هللا مبغفرةِ  حيَظى من ىوأرجَ  وُدنياه، ديِنو يف ادلُوحِّ  بُقرابِ  أتيَتن لو: »- والسالم الصالة عليو - قال ادلُوحِّ
 .الرتمذي رواه ؛«مغفرةً  بُقراِِبا ألتيُتك شيًئا يب ُتشِركُ  ال لِقيَتن مث َخطايا، األرضِ 
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 بأعظم أَتى فقد بو جاء ومن ادلفرَة، فَقدَ  فقَده فمن األعظُم؛ السببُ  ىو فالتوحيدُ : "- هللا رمحو - رجبٍ  ابن قال
 ".ادلغِفرة أسباب

د، إىل لو سبيلَ  ال والشيطانُ   [.66: النحل]  يَ تَ وَك ُلونَ  َرِبِِّمْ  َوَعَلى آَمُنوا ال ِذينَ  َعَلى ُسْلطَانٌ  َلوُ  لَْيسَ  ِإن وُ   ادلُوحِّ

 [.35: احلج]  آَمُنوا ال ِذينَ  َعنِ  يَُداِفعُ  ّلل َ ا ِإن  :  - سبحانو - قال عنو، هللا ُمدافَعة تزدادُ  توحيِده وبقدرِ 

 لَِنْصِرفَ  َكَذِلكَ :  - السالم عليو - يُوسف عن قال والفواِحش، ادلُوبِقات من لو حافظٌ  فاهللُ  هللا توحيدَ  حق قَ  ومن
 [.51: يوسف]  اْلُمْخَلِصيَ  ِعَباِدنَا ِمنْ  ِإن وُ  َواْلَفْحَشاءَ  السُّوءَ  َعْنوُ 

 ".فاِحشة أكثرَ  كان ِشرًكا وأعظمَ  توحيًدا أضعفَ  القلبُ  كان كلما: "- هللا رمحو - القيم بنا قال

دُ   ِبظُْلمٍ  ِإميَانَ ُهمْ  يَ ْلِبُسوا َوملَْ  آَمُنوا ال ِذينَ   إميانِو، بقدر فيها وآِمنٌ  والطُّمأنينُة، الس كينةُ  الدنيا احلياة يف عليو وادلُوحِّ
 [.55: األنعام]  ُمْهَتُدونَ  َوُىمْ  نُ اأْلَمْ  ذَلُمُ  ُأولَِئكَ 

دين، بدعواتِ  ينتفِعون واألمواتُ   ما: »- والسالم الصالة عليو - قال دعواُُتم، إال اجلنائزِ  صالة يف تُقَبلُ  وال ادلُوحِّ
 .مسلم رواه ؛«فيو هللا شف َعهم إال شيًئا، باهلل ُيشرِكون ال رجالً  أربعون جنازتِو على فيقومُ  ميوتُ  ُمسلمٍ  رُجلٍ  من

د وفاةُ  دَنت وإذا  هللا إال إلو ال: كالِمو آخرَ  كان من: »- والسالم الصالة عليو - قال باجلن ة، هللا بش ره ادلُوحِّ
 .داود أبو رواه ؛«اجلنة دخلَ 

د هللا أعز   وكما  على ماتَ  فمن اِملي؛الع جزاءِ  خبري وجازَاه مكانَتو، وأعَلى اآلخرة يف هللا أكرَمو فقد الدنيا، يف ادلُوحِّ
: - والسالم الصالة عليو - قال فيها، ُُيل د مل بذنُوبِو النارَ  دخلَ  وإن مآاًل، أو ابِتداءً  إما اجلنةُ  لو كانت التوحيد

 .مسلم رواه ؛«اجلنةَ  دخلَ  شيًئا باهلل ُيشِركُ  ال ماتَ  من»

د ِسَوى - وسلم عليو هللا صلى - النب شفاعةَ  ينالُ  وال  أسَعدُ  من: - عنو هللا رضي - ىريرة أبو قال ين،ادلُوحِّ
 خاِلًصا هللا إال إلو ال: قال من: القيامة يوم بشفاَعيت الناسِ  أسعدُ : »قال هللا؟ رسول يا القيامة يوم بشفاعِتك الناسِ 

 .البخاري رواه ؛«نفِسو ِقَبل من

 أحدٍ  من ِمنكم ما: »- والسالم الصالة عليو - قال شاء، الثمانيةِ  اجلنةِ  أبوابِ  أيِّ  من يدخلُ  للتوحيدِ  وادلُحقِّقُ 
 اجلنة أبوابُ  لو فُِتَحت إال ورسولُو، هللا عبدُ  حُمم ًدا وأن هللا، إال إلو ال أن أشهد: يقول مث الوضوَء، فُيسِبغُ  يتوض أُ 

 .مسلم رواه ؛«شاء أيِّها من يدخلُ  الثمانية
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 شيًئا بو ُيشِركُ  ال لِقَيو فمن أمت ؛ لو هللا مغفرةُ  كانت أعظمَ  العبدِ  توحيدُ  كان كلما: "- هللا رمحو - القيم ابن قال
 ".كل ها ذنوبَو لو غفرَ  البت ة

 ال الذين ىم: »- والسالم الصالة عليو - قال التوحيد، أىلِ  من كلُّهم حسابٍ  بغري ألًفا سبُعون اجلنةَ  ويدخلُ 
 .عليو متفق ؛«يتوك لون مرِبِّ  وعلى يكتُوون، وال يتطي  ُرون، وال يسرَتقون،

 :ادلسلمون أيها وبعد،

 أو فيو يقَدحُ  أو يُناِقُضو مما وليُصْنو بالنواِجذ، عليو فليُعض   إليو هللا ىداهُ  ومن ادلُسِلم، ميِلكُ  ما أغلى فالتوحيدُ 
 طاعة، لو تُقَبل ومل و،وفضائِلَ  التوحيد أنوارَ  خِسرَ  فقد لو ذَبحَ  أو قربٍ  على طافَ  أو هللا غريَ  دعا ومن يُنِقُصو،
 .النار يف باخلُلود الَوعيد لُنصوص وتعر ض

َا ُقلْ :  الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ َا ِإَل   يُوَحى ِمثْ ُلُكمْ  َبَشرٌ  َأنَا ِإمن   رَبِّوِ  ِلَقاءَ  يَ ْرُجو َكانَ  َفَمنْ  َواِحدٌ  ِإَلوٌ  ِإذَلُُكمْ  َأمن 
 [.220: الكهف]  َأَحًدا رَبِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َواَل  َصاحِلًا َعَماًل  فَ ْليَ ْعَملْ 

 تسَمعون، ما أقول احلكيم، والذكرِ  اآلياتِ  من فيو مبا وإياكم هللا ونفعن العظيم، القرآن يف ولكم ل هللا بارك
 .الرحيمُ  الغفورُ  ىو إنو فاستغِفروه، ذنٍب، كل من ادلُسلمي وجلميع ولكم ل هللا وأستغفر

 ثانيةال اخلطبة

 لشأنِو، تعظيًما لو شريك ال وحده هللا إال إلو ال أن وأشهد وامِتنانِو، توفيِقوِ  على لو والشكرُ  إحسانو، على هلل احلمد
 .مزيًدا تسليًما وسل م وأصحابو آلو وعلى عليو هللا صل ى ورسولُو، عبُده حممًدا نبي نا أن وأشهد

 :ادلسلمون أيها

 واألقَربي وذرِّي تو نفِسو يف لتحقيِقو يسَعى أن ادلُسِلم وعلى عباده، من يشاءُ  دلن يَهُبها ظيمٌة،ع هللا من من ةٌ  التوحيدُ 
 .الناس ِجيع ومن أىِلو من

 .كماَلو أو أصَلو تُنايف  آفةٍ  كلِّ  من والتحذيرُ  إليو، اخللقِ  دعوةُ : التوحيد نعمة ُشكر ومن

 الطاعات، من واإلكثارُ  والش َهوات، والشُُّبهات الِبدَع عن والُبعدُ  ات،بالث ب هللا دعاءُ : عليو الث بات وسائل ومن
 .منها ُيشِكلُ  عما الرب انيِّي الُعلماء وُسؤالُ  الشريعة، علوم من والتزوُّدُ 
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 يَا الن ِبِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتوُ  هللاَ  ِإن  :  التنزيل حُمَكم يف فقال نبيِّو، على والسالمِ  بالصالةِ  أمرَكم هللا أن اعلموا مث
 [.23: األحزاب]  َتْسِلْيًما َوَسلُِّموا َعَلْيوِ  َصلُّوا آَمُنوا الِذْينَ  َأي َُّها

 أيب: يعِدلون كانوا وبو باحلق قَضوا الذين الراشدين خلفائو عن اللهم وارضَ  حممٍد، نبيِّنا على وسلِّم صلِّ  اللهم
، وعثمان، وعمر، بكٍر،  .األكرمي أكرم يا وكرِمك جُبوِدك معهم وعن ا أِجعي، الصحابةِ  سائر وعن وعليٍّ

 ُمطمئنًّا آِمًنا البلد ىذا اللهم واجعل الدين، أعداء ودمِّر وادلشركي، الشرك وأِذل   وادلسلمي، اإلسالم أِعز   اللهم
 .ادلسلمي بالد وسائر رخاءً 

 خزايا غريَ  بالصاحِلي وأحلِقنا ُمسلمي، وتوف نا ُمسلمي، أحِينا للهما والعمِل، القولِ  يف اإلخالصَ  نسأُلك إنا اللهم
 .مفُتوني وال

 .عملٍ  أو قولٍ  من إليها قر ب وما النار من اللهم بك ونعوذُ  عمٍل، أو قولٍ  من إليها قر بَ  وما اجلنةَ  نسأُلك إنا اللهم

 أىلُ  فيو يُعزُّ  ُرشدٍ  أمرَ  األمة ذلذه وأبرِم اللهم دين،ادلُوحِّ  عباَدك خذلَ  من واخُذل الدين، نصرَ  من انُصر اللهم
 .ادلُنَكر عن فيو ويُنَهى بادلعروف، فيو ويُؤَمرُ  معصيِتك، أىلُ  فيو ويُذلُّ  طاعِتك،

 يا شرعك وحتكيمِ  بكتابك، للعملِ  ادلسلمي أمور والة ِجيعَ  ووفِّق ِرضاك، يف عمَلو واجَعل ذلُداك، إمامنا وفِّق اللهم
 .لعادليا رب

 رب يا وعدوِّىم عدوِّك على الس وء دوائِر وأِدر اللهم ادلُسلمي، أحوالَ  أصِلح اللهم ادلُسلمي، أحوالَ  أصِلح اللهم
 .العادلي

 :هللا عباد

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّلل َ  ِإن    َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ   َتذَك ُرونَ  َلَعل ُكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َكرِ َواْلُمنْ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ
 [.60: النحل]

 .تصنعون ما يعلم وهللا أكرب، هللا ولذكر يزِدكم، ونعمو آالئو على واشكروه يذكركم، اجلليل العظيم هللا فاذكروا


