
 

قوله تعالى : )) َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيا اَل تُْشِرْك 

ِ ۖ إِنا الِشِّْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم (  بِاَّللا
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ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر  إِنَّ َربَُّكُم َّللاَّ

ُ َربُّ  َراٍت بِأَْمِرِه أاََل لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَمْ ُر تَبَاَرَك َّللاَّ يَْطلُبُهُ َحثِيثًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

 (اْلعَالَِميَن ) 54(سورة االعراف

َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزقَُكْم ِمَن  ُ الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض قََراًرا َوالسََّماَء بِنَاًء َوَصوَّ َّللاَّ
ُ َربُّ اْلعَالَِميَن ﴿ ذلكمالطَّيِِّبَاِت ۚ  ُ َربُُّكْم ۖ فَتَبَاَرَك َّللاَّ سورة غافر﴾٦٤َّللاَّ  ... 

 

 تَبَاَرَك الَِّذي َجعََل فِي السََّماِء بُُروًجا َوَجعََل فِيَها ِسَراًجا َوقََمًرا مُّ نِيًرا )61( الفرقان

 قوله تعالى ))فقال أنا ربكم األعلى ((
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 يترك للطالب

هو التصديق جازم بوجود هللا تعالى  و أنه  -1ج

هللا سبحانه هو المنفرد بالملك و الخلق و الرزق 

و التدبير و أنه المحيي و المميت الناف الضار 

ء وإغاثة الملهوفين  .المنفرد بإجابة الدعا  

وقد بين القرآن الكريم بطالن هذا الشرك في قوله  -2ج

تعالى ))  ما أتخذ هللا من ولد وما كان معه اله إذاً 

لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على بعض 

سبحان هللا عما يصفون (( ومعنى اآلية : أن اإلله 

الحق البد أن يكون خالقا فاعال . يوصل إلى عباده 

 (النفع و يدفع عنهم الضر

فال خالق وال رزاق إال هللا وحده . وال  -3ج

معطي وال مانع إال هو سبحانه . وال مدبر 

ألمر العالم غيره . فما شاء هللا كان و ما 

لم يشأ لم يكن ال تتحرك ذرة إال بتقديره 

 وال يجري حادث إال بمشيئته (( 

ُ  َخاِلقُ  ُكِلِّ َشْيءٍ  ((  قال تعالى )) َّللاا

على المرء أن يتعلم التوحيد بأقسامه الثالثة و عليه أن يعلم أن 

توحيد الربوبية هو التصديق الجازم بوجود هللا تعالى و أنه متفرد 

و ان انتظام  بالملك و الخلق و الرزق و التدبير وال شريك مع هللا

 األمر ال يكون إال بإله واحد  
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