
التصديق الجازم بوجود هللا تعالى و أنه سبحانه هو المنفرد 

 بالملك و الخلق و الرزق و التدبير وأنه المحيي و المميت 

انه ال يصح إسالم شخص إال بتحقيق توحيد األلوهية و إذا نقض هذا التوحيد 

 وقع في الشرك ألنه اول ما يؤمر به من عزم الدخول في اإلسالم 
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َر الشاْمَس َواْلقََمَر كُلٌّ يَْجِري   يُوِلُج اللاْيَل فِي الناَهاِر َويُوِلُج الناَهاَر فِي اللاْيِل َوَسخا

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك َوالاِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما يَْمِلكُوَن ِمْن  ى ذَِلُكُم َّللاا أِلََجٍل ُمَسمًّ

قِْطِميٍر )13( إِْن تَْدُعوهُْم اَل يَْسَمعُوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَ ُكْم َويَْوَم 

 (اْلِقيَاَمِة يَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم َواَل يُنَبِِّئَُك ِمثُْل َخبِيٍر )14

عبادة األولياء الصالحين كمن يقوم بعمل الحد و يدعى 

عليه ولي من أولياء هللا و يذهب عنده لينال البركة و 

يتوسل له بان يشفع له عند هللا و كذلك الذهاب للسيدة 

 زينب لنيل البركة
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الموحد مثله مثل عبد عند 

رجل واحد قد سلم له و 

علم مقاصده و الطريق 

 لرضاه 

المشرك مثله كمثل العبد يمتلكه 

مجموعة من الرجال فليس بقادر أن 

يرضيهم كلهم وال هو سالم من 

الخلطاء و اختالفهم فيه تشاحن  

طمأنينة و استقرار و 

 جزائه الجنة و نعيمها 
 تذبذب و عدم استقرار 
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ا  َواتاَخذُوا ِمن ُدونِِه آِلَهةً الا يَْخلُقُونَ  َشْيئًا َوهُْم يُْخلَقُونَ  َواَل يَْمِلكُوَن أِلَنفُِسِهمْ  َضرًّ

 ( َواَل نَْفعًا َوالَ  يملكون موتا وال حياة وال نشورا

يملكه جماعة من الشركاء المتنازعون فيه فهذا يريد من العبد طلبا و اآلخر يريد  الشرك : -2ج

 غيره . النتيجة : يعيش  في تذبذب و عدم استقرار 

النتيجة : يعيش في طمأنينة و االستقرار  –الموحد : خالص لسيد واحد يحقق مقصود سيده   

وإثبات ذلك يوجب إفراد هللا تعالى بالعبادة و القصد ) توحيد االلوهية (  -3ج  

اقُوَن )21( الاِذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض فَِراًشا   )) يَا أَيَُّها النااُس اْعبُُدوا َرباكُُم الاِذي َخلَقَكُْم َوالاِذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لَعَلاُكْم تَت

ِ أَْنَداًدا وَ أَ ْنتُْم تَْعلَُمونَ  ((  َوالساَماَء بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمَن الساَماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثاَمَراِت ِرْزقًا لَكُْم فَاَل تَجْ عَلُوا َّلِلا

 فأمر هللا تعالى بعبادته وحده ال شريك له .فهو المستحق لذلك سبحانه  

يوضح هذا الدرس لنا ان األدلة على إثبات توحيد 

األلوهية تتلخص في االستدالل بتوحيد الربوبية و 

االستدالل باأللوهية  العقلية وبيان حالة اإلله التي تعبد 

 من دون هللا 
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