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المادة :العقيدة اإلسالمية.
(أ.حامد أديرمي يوسف )

الموضوع:فضل التوحيد وما يكفر الذنوب .

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينو ،ونستغفره ونتوب إليو ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل
حممدا عبده ورسولو،
فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أن ً
ٍ
بإحسان إىل يوم الدين.
صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ،ومن تبعهم
أيها األخوة الكرام ،إن أعظم ما َديلِكو ادلرء يف ىذه احلياة الدنيا ،ىو التوحيد هلل جل وعال ،الذي ينبغي أن يكون مهو
رب العادلٌن ،وينجو بو من نار اجلحيم؛ قال اهلل جل وعال  ﴿:إِ َّن
وشغلو الشاغل؛ ألنو ىو ادلِفتاح الذي يدخل بو جنة ِّ
شاءُ ﴾ [النساء].48 :
ك لِ َم ْن يَ َ
اللَّوَ ََل يَ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِو َويَ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ
التوحيد في اإلسالم
ِ
الت ِ
غًن متعدِّد ،ويف اصطالح ادلسلمٌن ،ىو اإلديان َّ
بأن اهلل واح ٌد يف ذاتو وصفاتو
احدا
َّوحيد ،وىو لُغةً
جعل الشيء و ً
َ
ُ
ُ
صرف لغًنه .ويُعترب التَّوحيد عند ادلسلمٌن حمور
وحده
يك لو يف ُملكو وتدبًنه ،وأنّو َ
وأفعالو ،ال شر َ
ّ
ادلستحق للعبادةفال تُ َ
][1
ِ ِ
حيث ورد يف القرآن« :وما أَرس ْلنَا ِمن قَبلِ َ ِ
ٍ
العقيدة اإلسالميّة ،بل حمور الدِّين كلّو،
ُ
ََ ْ َ ْ ْ
ك م ْن َر ُسول إَِّال نُوحي إِلَْيو أَنَّوُ َال إِلَوَ
اعب ُد ِ
ِ
ون»[2]،والتَّوحيد ِّ
يشكل نصف الشهادتٌناليت ينطق هبا َمن أرادالدخول يف اإلسالم ،كما يُعتَرب األساس
إَّال أَنَا فَ ْ ُ
الذي يُبىن عليو باقي ادلعتقدات اإلسالميّة.
أي آذلة أُخرى مع اهلل ،ونفي الشَّبو بٌن اهلل وبٌن خلقو ،فاهلل يف اإلسالم واح ٌد
ّ
ويتضمن التَّوحيد يف اإلسالم نفي وجود ّ
عما يفعل ،ال خيرج عن مشيئتو وإرادتو
فرد صم ٌد ،ال شريك وال نِ َّد لوٌ ،
أح ٌد ٌ
التصرف يف ُملكو ،ال يُسأل ّ
منفرد يف ّ
الفعال دلا يريد ،ال ر ّاد ألمره ،ما شاءه كان ،وما مل يشأه مل يكن .ليس جبس ٍم ،وال يشبو األجسام ،ليس
شيء ،بل ىو ّ
حمدود بزمان وال مكان ،بل الزمان وادلكان من َخلقو وتدبًنه].[3
كمثلو شيء وال ىو مثل شيء ،ليس ٌ
وقد قسم التوحيدإىل ثالثة أقسام رئيسية  -وإمنا يف أساس فهمو ومعناه ال جيزأ -ىي:

 .1توحيد الربوبية:ويقصد بتوحيد الربوبية إفراد اهلل بأفعالو ،وبعبارة أخرى أن يعتقد ادلسلم تفرد اهلل باخللق والرزق واإلحياء
واإلماتة وادللك والتدبًن وسائر ما خيتص بو من أفعال وقد كان ىذا النوع من التوحيد واضحاً بيناً حىت لدى قريشقبل
اإلسالم].[8
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 .2توحيد األلوىية:معىن توحيد األلوىية ىو االعتقاد اجلازم بأن اهلل ىو اإللو احلق وال إلو غًنه وإفراده بالعبادة .واإللو ىو
ادلألوه أي ادلعبود وتعرف العبادةلغةً بأهنا االنقياد والتذلل واخلضوع .فال يتحقق توحيد األلوىية إال بإخالص ادلسلم
العبادة لربو وحده يف باطنها وظاىرىا حبيث ال يكون شيء منها لغًنه .ويقول ابن تيميةيف توحيد األلوىية" :وىذا
التوحيد ىو الفارق بٌن ادلوحدين وادلشركٌن ,وعليو يقع اجلزاء والثواب يف األوىل واآلخرة ,فمن مل يأت بو كان من
ادلشركٌن]".[9وهبذا فإن تطبيق توحيد األلوىية يستلزم التوجو إىل اهلل وحده جبميع أنواع العبادة وأشكاذلا .ومنها األمور

التالية :إخالص المحبة هللفال يتخذ العبد من دون اهلل نداً حيبو كما حيب اهلل .إفراد اهلل يف الدعاء والتوكل والرجاء فيما
ال يقدر عليو إال اهلل .إفراد اهلل بالخوف منو فال يعتقد ادلؤمن أن بعض ادلخلوقات تضره مبشيئتها وقدرهتا فيخاف منها
فإن ذلك شرك باهلل .إفراد اهلل بجميع أنواع العبادات البدنية مثل الصالةوالسجودوالصومومجيع العبادات القولية مثل
النذر واالستغفار.

 .3توحيد األسماء والصفات:وىو اإلديان مبا وصف اهلل بو نفسو يف كتابوأو وصفو بو رسولو حممدمن األمساء
احلسىنوالصفات وإمرارىا .ويف صياغة أخرى:اعتقاد انفراد اهلل بالكمال
ادلطلق من مجيع الوجوه بنعوت العظمة وذلك بإثبات ما أثبتو اهلل لنفسو أو أثبتو لو رسولو حممد
من األمساء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة بالكتابوالسنة
.
منفضائل التوحيد وما يكفر الذنوب:

التوحيد ىو السبب األعظم لتفريج كربات الدنيا واآلخرة ،يدفع اهلل بو العقوبات يف الدارين ،ويبسط بو النعم
ِ
واخلًنات.قال تعايل (من َع ِمل ِ
س ِن
َج َرُىمبِ ْ
َّه ْم ْ
صال ًحا ِّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَ ٰى َو ُى َو ُم ْؤم ٌن فَ لَنُ ْحيِيَ نَّوُ َحيَاةً طَيِّبَةً ۖ َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َْ َ َ
َح َ
َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن ) النحل ()97
َّ ِ
ك َذلُ ُم
ين َآمنُواْ َوَملْ يَ ْلبِ ُسواْ إِديَانَ ُهم بِظُْل ٍم أ ُْولَئِ َ
التوحيد اخلالص يثمر األمن التام يف الدنيا واآلخرة ،قال اهلل عز وجل :الذ َ
األ َْم ُن َوُىم ُّمم ْهتَ ُدو َن[األنعام ].-82 :حيصل لصاحبو اذلدى الكامل ،والتوفيق لكل أجر وغنيمة.
يغفر اهلل بالتوحيد الذنوب ويكفر بو السيئات ،ففي احلديث القدسي عن أنس رضي اهلل عنو يرفعو(( :يا ابن آدم إنك
لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئًا ألتيتك بقراهبا مغفرة
يدخل اهلل بو اجلنة ،فعن عبادة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسلّم(( :من شهد أن ال إلو إال اهلل
حممدا عبده ورسولو ،وأن عيسى عبد اهلل ورسولو وكلمتو ألقاىا إىل مرًن وروح منو ،وأن اجلنة
وحده ال شريك لو ،وأن ً
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حق ،وأن النار حق ،أدخلو اهلل اجلنة على ما كان من العمل) ،ويف حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما عن النيب
صلّى اهلل عليو وسلّم أنو قال(( :من مات ال يشرك باهلل شيئًا دخل اجلنة.
التوحيد دينع دخول النار بالكلية إذا كمل يف القلب ،ففي حديث عتبان رضي اهلل عنو عن النيب صلّى اهلل عليو وسلّم :
((...فإن اهلل حرم على النار من قال :ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل)).
ٍ
مسعود
دينع اخللود يف النار إذا كان يف القلب منو أدىن حبة من خردل من إديان .وعن عبداهلل بن
خردل من ٍ
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :ال يدخل النار أح ٌد يف قلبو مثقال حبة ٍ
إديان ،وال يدخل اجلنة
أح ٌد يف قلبو مثقال حبة ٍ
خردل من كربياء))؛ رواه مسلم.

التوحيد ىو السبب األعظم يف نيل رضا اهلل وثوابو ،عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أنَّو قال :قِيل يا رس َ ِ
عد
َس ُ
ول اهلل! َم ْن أ ْ
َ َُ
ِ
الن ِ
ت يا أبا ُىَريْ َرَة أَ ْن َال يَ ْسأَلَِين َع ْن َىذا
يام ِة؟ قال َر ُس ُ
اعتِ َ
َّاس بِ َش َف َ
ول اهلل صلى اهلل عليو وسلم« :لََق ْد ظَنَ ْن ُ
ك يَ ْوَم الق َ
يث أَح ٌد أ ََّوَل ِمْن ِ
ِ ِ
عد الن ِ ِ ِ
ِ
احل ِد ِ
َس ُ
ت ِم ْن ِح ْر ِص َ
َ
ك ،ل َما َرأَيْ ُ
ك َعلى احلديث ،أ ْ
َّاس ب َش َفاعيت يَ ْوَم القيَ َامةَ ،م ْن قَالَ :ال إِلَوَ َّإال اهللُ
َ
َ
الصا ِم ْن قَ ْلبِو أو نَ ْف ِسو».
َخ ً
مجيع األعمال ،واألقوال الظاىرة والباطنة متوقفة يف قبوذلا ويف كماذلا ،ويف ترتيب الثواب عليها على التوحيد ،فكلما قوي
ِ
التوحيد واإلخالص هلل كملت ىذه األمور ودتت. .قال تعايل (من َع ِمل ِ
صال ًحا ِّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَ ٰى َو ُى َو ُم ْؤم ٌن فَ لَنُ ْحيِيَ نَّوُ
َْ َ َ
سنِ َما َكانُوايَ ْع َملُو َن ) النحل ()97
َج َرُىمبِ ْ
َّه ْم ْ
َحيَاةً طَيِّبَةً ۖ َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َح َ
يُ َس ِّهل على العبد فعل اخلًنات ،وترك ادلنكرات ،ويسلِّيو عن ادلصائب ،فادلوحد ادلخلص هلل يف توحيده ختف عليو
ويهون عليو ترك ما هتواه النفس من ادلعاصي؛ لِ َما خيشى من سخط اهلل
الطاعات؛ لِ َما يرجو من ثواب ربو ورضوانوِّ ،
وعقابو.
كره إليو الكفر والفسوق والعصيان ،وجعلو من
التوحيد إذا كمل يف القلب حبب اهلل لصاحبو اإلديان وزينو يف قلبو ،و َّ
الراشدين.
ويهون عليو اآلالم ،فبحسب كمال التوحيد يف قلب العبد يتلقى ادلكاره واآلالم بقلب
التوحيد خيفف عن العبد ادلكارهِّ ،
ورضا بأقدار اهلل ادلؤدلة ،وىو من أعظم أسباب انشراح الصدر(.الذين قال ذلم الناس إن
منشرح ونفس مطمئنة ،وتسلي ٍم ً
3

الناس قد مجعوا لكم فاخشوىم فزادىم إديانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل) آل عمران ) ( 173
العز احلقيقي ،والشرف العايل،
حيرر العبد من ِر ّق ادلخلوقٌن والتعلُّم ِق هبم ،وخوفهم ورجائهم ،والعمل ألجلهم ،وىذا ىو ُّم
ِّ
يتم فالحو ،ويتحقق جناحو.إِنَّ َما َٰذلِ ُك ُم َّ
الش ْيطَا ُن
متعبدا هلل ال يرجو سواه ،وال خيشى إال إيَّاه ،وبذلك ُّم
ويكون مع ذلك ً
ي َخ ِّو ُ ِ
ِ
ِِ
ين )آل عمران()175
اءهُ فَ َال تَ َخافُ ُ
ُ
وى ْم َو َخافُون إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
ف أ َْوليَ َ

كثًنا ،وتضاعف
التوحيد إذا كمل يف القلب ،وحتقَّق حتق ًقا كامالً باإلخالص التام فإنو يصًن القليل من عمل العبد ً
أعمالو وأقوالو الطيبة بغًن حصر ،وال حساب.
تكفَّل اهلل ألىل التوحيد بالفتح ،والنصر يف الدنيا ،والعز والشرف ،وحصول اذلداية ،والتيسًن لليسرى ،وإصالح
األحوال ،والتسديد يف األقوال واألفعال.
دين عليهم باحلياة الطيبة ،والطمأنينة إليو ،واألُنس
اهلل عز وجل يدافع عن ادلوحدين أىل اإلديان شرور الدنيا واآلخرة ،و ُّم
بذكره.
قال العالمة السعدي رمحو اهلل( :وشواىد ىذه اجلمل من الكتاب والسنة كثًنة معروفة ،واهلل أعلم.
وقال ابن تيمية رمحو اهلل( :وليس للقلوب سرور ولذة تامة إال يف حمبة اهلل تعاىل ،والتقرب إليو مبا حيبو ،وال تتم حمبة اهلل
إال باإلعراض عن كل حمبوب سواه ،وىذا حقيقة ال إلو إال اهلل )
أنو أكرب دعامة للرغبة يف الطاعة؛ ألن ادلوحد يعمل هلل سبحانو وتعاىل؛ وعليو ،فهو يعمل سراً وعالنية ،أما غًن ادلوحد؛
كادلرائي مثالً ،فإنو يتصدق ويصلي ،ويذكر اهلل إذا كان عنده من يراه فقط ،وذلذا قال بعض السلف :إين ألود أن
أتقرب إىل اهلل بطاعة ال يعلمها إال ىو .
التوحيد أعظم من الصالة ،وأعظم من الصيام والزكاة ،ومن احلج وبر الوالدين ،وغًن ذلك من مكارم األعمال
واألخالق ،التوحيد ىو منبع الفضائل ،وىو منطلق األعمال واألقوال الصاحلةَ ،من حافظ عليو غنِم وأفلح يف الدنيا
واآلخرة.
نسأل اهلل جل وعال أن يُثبتنا على توحيده ،وأن يُعيذنا من الشرك صغًنه وكبًنه!
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