






".إفراد هللا سبحانه وتعالى بالخلق، والملك، والتدبير: "هو

".إفراد هللا سبحانه وتعالى بالعبادة: "هو





.توحيد األسماء والصفات.     توحيد ألوهية.       توحيد ربوبية.       توحيد ربوبية

.توحيد الربوبية.توحيد الربوبية.   توحيد األسماء والصفات توحيد األسماء

.والصفات

.توحيد الربوبية.        توحيد ألوهية.                            توحيد ألوهية توحيد األسماء

.والصفات



أقسام التوحيد ثالثة هي:

القسم األول: توحيد الربوبية؛              
القسم الثاني: توحيد األلوهية؛

القسم الثالث: توحيد األسماء والصفات؛

.فرًدا: مصدر وحده يوحده توحيًدا، جعله واحًدا أي:التوحيد لغة

.إفراد هللا تعالى في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته: شرًعا



ُ الَِّذي َخلَقَ : )قول هللا تعالى َمَواِت َواألَْرَض فِي سِ إِنَّ َربَُّكْم هللاَّ تَِّة  السَّ

(.أَيَّام  

اجتنبوا ولقد بعثنا في كل أمة رسوًًل أن اعبدوا هللا و: )قول هللا تعالى

(الطاغوت

ِ األَْسَماُء اْلحُ : )قول هللا تعالى .(ْسنَى فَاْدُعوهُ بَِهاَوّلِِلَّ

َمَواِت َواألَْرِض : )قال تعالى ْحَمِن َعْبدإِْن ُكلُّ َمْن فِي السَّ (  93)اً  إًِلَّ تتِي الرَّ

ُهْم َعّداً  ((.95)اَمِة َفْرداً َوُكلُُّهْم تتِيِه َيْوَم اْلقِيَ ( 94)لََقْد أَْحَصاُهْم َوَعدَّ

ْفُس اْلُمْطمَ : )قال هللا تعالى ُتَها النَّ ُة َيا أَيَّ اْرِجِعي إِلَى َربِّكِ ( 27)ئِنَّ

ًة  تِي َواْدُخلِي َجنَّ ( 29)َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي ( 28)َراِضَيًة َمْرِضيَّ

(30.))





ترك أن هللا سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسوًلً، يدعوهم إلى عبادة هللا وحده، و

أن عبادة ما سواه، فلم يزل ُيرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني تدم في عهد نوح إلى

ختمهم بمحمد مما يدل على  أن الدعوة إلى التوحيد والنهَي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم، و

.أن دين األنبياء واحد، وهو إخالص العبادة هلل وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم



.من خلق الجن واإلنس

.لألمر بالتوحيد والنهي عن الشرك

.أول الواجبات

.أوجب الواجبات

.أساس قبول األعمال

.أعظم حقوق هللا على عباده



.عبادة هللا تعالى وحده ًل شريك له: هيالحكمة من خلق الخلق

 َواإلِنَس إًِلَّ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ : )قول هللا تعالى:والدليل على هذا

.كون بي شيًئاما خلقتهم إًل ليعبدوني وحدي ًل يشر: ، أي(لَِيْعُبُدونِ 



.األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك: الحكمة من إرسال الرسل هي

 رسوِل هللاِ صلى هللا كنُت ِرْدفَ : حديث ُمَعاِذ بن َجبَل  رضي هللا عنه قالَ 

يَا ُمَعاُذ، تَْدرىِ : "قالَ ف: ، قالَ (ُعفَْير  : )عليه وسلم على ِحَمار  يُقَاُل له

هللا : قلتُ : ، قالَ "هللاِ؟َما َحقُّ هللاِ على اْلِعبَاِد؟ وما َحق  اْلِعبَاِد على

الَ ِعبَاِد أَْن يَْعبُُدوا هللاَ وفإنَّ َحقَّ هللاِ على الْ : "َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قالَ 

َب َمن اليُْشِرُكوا بِِه شيئًا، َوَحُق اْلِعبَاِد على هللاِ ع زَّ وجلَّ أَن ال يَُعذِّ

ُر الناَس؟ قالَ يا َرُسوَل هللاِ : قلتُ : ، قالَ "يُْشِرُك بِِه شيئًا ال ":، أَفاَل أُبَشِّ

ْرُهْم فَيَتَِّكلُوا ".تُبَشِّ





ارتكاب المعاصي( بُِظْلم  )

عبادته، إفراد هللا بالعبادة والنهي عن الشرك باهلل في 









:لتوحيد هللا تعالى فضائل كثيرة أهمها ما يأتي

من ال أن هللا تعالى أوجب على نفسه أن ال يعَذب: الفضيلة األولى

شيئَايشرك به 

تكفير الذنوب،: الثانيةالفضيلة 

دخول الجنَّة،: الفضيلة الثالثة



.هو الشرك باّلِل، وهو أعظم الظلم: المراد بالظلم هنا

.الغالة والجفاة: الرد على طائفتين وهما

يهود فهم النصارى الذين ادعوا ألوهيته، وأما الُجفاة فهم ال: أما الغاله

ته، واتهموه بما هو بريء منه، فقوله رد ( عبد هللا: )الذين جحدوا نبوَّ

.رد على الجفاة( ورسوله: )على الغالة، وقوله







ل دخولَ الجنة بغير حساب وًل عذاب، فاهلل عز وجل تكف

ألهل التوحيد باألمن والطمأنينة والوًلية ودخول الجنان



ُتكَ " "َفَرأَْيُت َسَواًدا َكثِيًرا َسدَّ األُفَُق َفقِيلَ َهُؤًلَِء أُمَّ

، هم الذين ًل يتطيرون، وًل يسترقون، وًل يكتوون"•

"  وعلى ربهم يتوكلون

أمنهم أنا يا رسول هللا؟: قول عكاشة بن محصن•





ةً )• جامًعا للخير : بمعنى مأموم، أي( أُمَّ

تعالىالخاشُع المطيُع هلل : هو( القانتُ )•

.دالمنحرف عن الشرك المائل إلى التوحي: هو( الحنيفُ )•

لجميع أنواع الشرك تاركاً : أي( ِمَن ْاْلُمْشِرِكينَ َيكُ َولَْم )•

.صغيره وكبيره



ئب الشِّرك تحقيق التوحيد يكون بإخالص العمل هلل تعالى، وتخليصه من شوا

.والبدع والمعاصي، وتكميله بفعل السنن وترك المكروهات

ويكون ن، تحقيٌق واجٌب، وهو َمقاُم أصحاب اليمين المقتصدي: المرتبة األولى

: بخمسة أمور

اإلخالُص هلل تعالى، . 1

ترُك الشِّرك . .األصغر2

.المحافظُة على الواجبات التي هي ِمن كمال التوحيد الواجب3.

ترُك البِدع . .  المحرمة4

.  المعاصيترُك 5.

ب: المرتبة الثانية وذلك يكون ين، تحقيٌق مستحٌب، وهذا َمقاُم السابقين المقرَّ

: بالخمسة المتقدمة مع ما يلي

فِعلُ المستحبَّات. 1،  .

.،ترُك المكروهات2.

.اًلستقامة على التوحيد واجتناب الشرك صغيره وكبيره•

.صدق التوكل على هللا تعالى•

.ترك التطير•



.أن التوحيد الخالص هلل يحجب المعاصي-

.إن التوحيد يمنع الخلود في النار-



.بيان على شفقة ورحمة النبي عليه الصالة والسالم ألمته



الذين يدخلون 

الجنة بغير حساب

وًل سابقة عذاب

قوا الموّحدون الذين حقَّ 

التوحيَد، بأن جاءوا 

بالتوحيد الواجب، 

د وأتبعوه بكمال التوحي

المستحب

وًل ، ًل يتطيرون

، وًل يكتوون، يسرقون

.وعاى ربهم يتوكلون

الذين يدخلون 

ُة بغير ع ذاب، الجنَّ

لكن قد يحاسبون

.حساًبا يسيراً 

دون الذين حقق وا الموحِّ

التوحيد الواجب، ولكن 

عليهم بعض الذنوب، 

اًبا فيحاسبون عليها حس

 لهميسيراً، ثم يغفر هللا

ا المقتصدون الذين فعلو

الواجبات وتركوا 

المحرمات وقد يفعلون 

بعض المكروهات 

ويتركون بعض 

.المستحبات وهم األبرار

الذين يدخلون 

َة بعد  الجنَّ

.الحساب والعذاب

دون الذين عليهم الموحِّ

ذنوب ومعاص  دون 

الشِّرك، ولم يغفرها هللا

ن تعالى، ولم يكن عندهم م

الحسنات القدر الكافي 

لمحو هذه الذنوب

الذين سلموا من الشرك،

وقد ًل يسلمون من 

الذنوب التي هي دون 

الشرك وهم الظالمون 

ألنفسهم وهم معرضون 

.للوعيد



الذين يدخلون الجنة بغير حساب وًل سابقة عذاب•

ُة بغير عذاب، لكن قد يحاسبون حساًبا يسيراً • .الذين يدخلون الجنَّ

َة بعد الحساب والعذاب• .الذين يدخلون الجنَّ

مها هللا تعالى على المشركين: أي أن الجنَّة ًل يدخلها إًلَّ أهل التوحيد، وقد حرَّ

:الشرك األكبر

ينافي التوحيَد بالُكلِّية، فُيخرج صاحُبه من اإلسالم

:الكذب

.ُتنقص التوحيَد، وُتنافي َكَمالَه الواجبَ 

:الربا

.ُتنقص التوحيَد، وُتنافي َكَمالَه الواجبَ 







ن فإتباع شهوات النفس وأهوائها يصد اإلنسان ع:اتباع الهوى•

الدين و يقوده غير الطريق الصحيح

السيئةالتمسك بالعادات •

ميوعدم اًلهتمام بتعاليم الدين اإلسالالتناسيومعناها :الغفلة•



ا يعبد هللا. أن اإلنسان األول هو تدم عليه السالم كان نبّيً  وحده 1

ًل شريك له، وعلَّم أبناءه التوحيد

أن هللا تعالى خلق البشر على الفطرة وهي، فطرة اإلسال. م 2

فخلقهم موحدين غير مشركين به

أن هللا استخرج ولد تدم من أصالب تبائهم، فقّررهم بتوح. يده3







عبادة المالئكة. 1.

عبادة األنبياء الصالحين. 2.

عبادة األصنام. 3



ويتمثل في أنهم أحبوا مخلوقاً كما يحب هللاوالتعظيم،الشرك هنا باهلل في المحبة 



َبيَّ ): قوله تعالى يِن َقد تَّ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفمَ ًلَ إِْكَراَه فِي الدِّ ْن َيْكفُْر َن الرُّ

اُغوِت َوُيْؤِمن بِاهلّلِ َفَقِد اْسَتْمسَ  انفَِصاَم لََها َك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى ًلَ بِالطَّ

(  َوهللّاُ َسِميٌع َعلِيمٌ 

.عدم البراءة من كل ما يعبد من دون هللا: أوًًل 

.دعاء غير هللا تعالى: ثانياً 

.محبة غير هللا كمحبة هللا: ثالًثا

.طاعة غير هللا في تحليل الحرام أو تحريم الحالل: رابًعا



ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم تمنوا بما أنزل إليك وما} : قوله تعالى

ه أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ب

{ويريد الشيطان أن يضلهم بعيًدا

.تمييز الحق من الباطل وتمييز التوحيد من الشرك يتبين بمعرفة ضده

َخُذوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباباً ): قوله تعالى ِ َواْلَمِسيَح اْبنَ اتَّ  َمْرَيَم َوَما  ِمْن ُدوِن هللاَّ

ا ُيْشِرُكونَ أُِمُروا إًِلَّ لَِيْعُبُدوا إِلَهاً َواِحداً ًل إِلََه إًِلَّ ُهوَ  (ُسْبَحاَنُه َعمَّ

ِ : )قال هللا تعالى ِ أَنَداداً ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ هللاَّ ِخُذ ِمْن ُدوِن هللاَّ اِس َمْن َيتَّ (.َوِمْن النَّ

(قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال يملكون كشف الضر: )قوله تعالى






