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 فمن أخل بشيء من هذه األركان لم يكن مسلماً.

 فإن أقر بالتوحيد، وعمل به، فهذا مسلم حقاً.

 وإن أقر بالتوحيد، ولم يعمل به، فهذا كافر معاند كفرعون، وإبليس.

وإن أقر بالتوحيد وعمل به ظاهراً، وكفر به باطناً، فهذا منافق أشر من 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) الكافر.

 .[102:]األنعام   (ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 :أقسام التوحيد 

 التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان:

 األول: توحيد الربوبية.

 وهو توحيد هللا بأسمائه، وصفاته، وأفعاله.

فاهلل سبحانه واحد ال شريك له، واحد ال مثيل له في ذاته وأسمائه 

 وصفاته كلها عليا.كلها حسنى، الرب وصفاته وأفعاله فأسماء 

فاألسماء كالحي والقيوم، والعزيز والعليم، والرحيم والحكيم، والسميع 

 والبصير.

 والصفات كالعلم والقدرة، والرحمة والحكمة، والسمع والبصر.

يفعل ما يشاء وحده.. ويحكم ما يريد وحده.. يعز من يشاء وحده.. ويذل 

ن يشاء وحده.. ويخلق من يشاء وحده.. ويهدي من يشاء وحده.. ويضل م

 ما يشاء وحده.. ويدبر األمر وحده.

ثبات الذي يجب على كل مسلم معرفته، وعبادة فهذا توحيد المعرفة واإل

 هللا ثمرة تلك المعرفة.
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 الثاني: توحيد األلوهية، ويسمى توحيد العبادة.

فراده بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب إلى إوهو توحيد هللا و

  عز وجل.هللا

فنوحد هللا ونفرده بجميع أنواع العبادة كالدعاء والصالة، والخوف 

والرجاء، والتوبة واإلنابة، واالستعانة واالستغاثة، والمحبة والتوكل، 

فالعبادة خالص حق هللا  ،والنذر والنحر، وغير ذلك من أنواع العبادة

ا شيئاً على عباده، فال يجوز صرف شيء منها لغيره، ومن صرف منه

 لغير هللا فهو مشرك كافر.

ٴۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قال هللا تعالى:  -1

 .[163-162 ]األنعام:   (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[117]المؤمنون:  ( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
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