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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
: الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيو محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد

إفراُد اهلِل بالعبادة وأعظُم ما نهى عنو الشرُك؛ وىو دعوُة غيرِه معُو، والدليل : وأعظُم ما َأمَر اهللُ بو التوحيَد وىو: قال
التوحيد أعظم ما أمر اهلل بو ولو ما بعده وبدونو ال [: 36:النساء]﴿َواْعُبُدوا اللََّو َوال ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا﴾: قولو تعالى

 إذا كان عندنا الكلية أو ادلدرسة عدة فصول :مثال، جعل الشيء واحًدا: قيمة لشيء، فما التوحيد ؟ التوحيد يف اللغة
اعتقاد أن اهلل واحد، ولذلك كان : ما معٌت توحيدىا؟ يعٍت ضمها إىل بعض، ولكن ادلراد بو ىنا، وقاعات فقررت توحيدىا

 .بالربوبية وبالعبادة وباألمساء والصفات- مباذا ؟– إفراد اهلل سبحانو وتعاىل : التوحيد بادلعٌت االصطالحي يعٍت
التوحيد ينقسم إلى ثالثة أقسام: 

ىو االعتقاد اجلازم بأن اهلل سبحانو وتعاىل ىو اخلالق ال خالق :  ومعٌت توحيد الربوبية:توحيد الربوبية: القسم األول
إفراد اهلل باخللق وادللك والتدبَت؛ ألن ىذه : وبعبارة أخرى. سواه، وىو ادلالك ال مالك سواه ،وىو ادلدبر ال مدبر سواه

الثالثة عليها مدار الربوبية وبقية صفات الربوبية ترجع إىل ىذه الثالثة، فتوحيد الربوبية توحيد قد فطر عليو رتيع اخلالئق 
اإلنس واجلن الطَت والبهائم، فاهلل تعاىل قد فطر رتيع ادلخلوقات على توحيده يف ربوبيتو، ومل يكن خمالفو الرسل ينازعون 

، بل كانوا يقرون رتيًعا بأن اهلل تعاىل ىو اخلالق وادلالك وادلدبر سبحانو وحبمده، وال يعرف أحد من .يف توحيد الربوبية أبًدا
ومن أشهر من ُعرف بتظاىره بإنكار الربوبية فرعون حينما ، البشر أنكر توحيد الربوبية إال أفراد قالئل  وشواذ يف اآلفاق

لكنو قال ذلك من لسانو تكربًا وجتربًا، فإن اهلل سبحانو وتعاىل قد نعى !! ؟ [23: الشعراء{ ]الْلَعاَلِمُتَ  َر ُّب  َوَما}: قال
َها ِِبَا َوَجَحُدوا}: عليو وعلى قومو، فقال تعاىل َقَنت ْل تَ ي ْل ، وقال لو موسى عليو  [14: النمل{ ]َوُعُلوًّا ظُلْلًما أَن ْلُفُسُهمْل  َواسْل

َرْل ِ  الساَّلَماَواتِ  َر ُّب  ِإالاَّل  َىُ اَلءِ  أَن ْلَ لَ  َما َعِلمْل َ  َلَقدْل  قَالَ }: السالم : اإلسراء { ]َمثْلُبورًا ِفرْلَعوْلنُ  يَا أَلَظُنُّبكَ  َوِإ يِّن  َبَصائِرَ  َواألْل
: قال تعاىل، ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية ، وأيًضا مشركو العر  الذين بُعث فيهم النيب صلى اهلل عليو وسلم [102

َرْل َ  الساَّلَماَواتِ  َخَلقَ  َمنْل  َسأَلْلتَ ُهمْل  َولَِ نْل } كانوا و ،[9: ال خرف{ ]الْلَعِليمُ  الْلَع ِي ُ  َخَلَقُهناَّل  لَيَ ُقوُلناَّل } [9: ال خرف{ ]َواألْل
إذن توحيد الربوبية ىو توحيد اهلل باخللق . يذكرون اسم اهلل ع  وجل يف أمور كثَتة لكنهم كانوا يفسدون ذلك بالشرك

 .وادللك والتدبَت
إفراد اهلل بالعبادة، مبعٌت أالاَّل يصرف شيء من : وادلقصود بو،  ويسمى أيًضا توحيد العبادة:توحيد اإللوىية: القسم الثاني

كاخلوف : أنواع العبادة لغَت اهلل ع  وجل،  فجميع صور العبادة تصرف لر  العادلُت سواء كان  تلك العبادة عبادة قلبية
كالدعاء والذكر وتالوة القرآن واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر، أو : والرجاء واحملبة والتوكل، أو كان  عبادة لسانية

كالصالة واحلج واجلهاد يف سبيل اهلل وإماطة األذى عن : أو كان  عبادة بدنية، كالصدقة وال كاة: كان  عبادة مالية
 .الطريق 
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إفراد اهلل تعاىل بالعبادة حبيث ال يصرف شيء من أنواع العبادة لغَت اهلل، وىذا : وتوحيد العبادة أو توحيد اإللوىية معناه 
 أَرْلَسلْلَنا َوَما}: فإن مهمة األنبياء تعبيد الناس لر  العادلُت ونفي الشركاء عن اهلل ع  وجل، ىو ما بعث اهلل بو أنبيائو رتيًعا

 أُماَّلةٍ  ُكليِّن  يف  بَ َعث ْلَنا َوَلَقدْل }: ، وقال تعاىل[25: األنبياء{ ]فَاعْلُبُدونِ  أَنَا ِإالاَّل  إَِلوَ  اَل  أَناَّلوُ  إِلَيْلوِ  نُوِحي ِإالاَّل  َرُسولٍ  ِمنْل  قَ بْلِلكَ  ِمنْل 
َتِنُبوا اللاَّلوَ  اعْلُبُدوا َأنِ  َرُسواًل  عبادة اهلل، واجتنا  : ؛ فلذلك ال بد من اجلمع بُت األمرين [36: النحل{ ]الطاَّلاُاوتَ  َواجْل

 .الطااوت مًعا حىت يتحقق التوحيد 
وإفراد العبودية وحصرىا ،أي ال معبود حبق إال اهلل، ففيها نفي كل معبود سوى اهلل : (ال إلو إال اهلل )ومعٌت كلمة التوحيد 

فقد كان األنبياء يبادئون ، وىذا النوع من التوحيد ىو معًتك الصراع وحلبة الن اع بُت األنبياء وأقوامهم، يف اهلل ع  وجل
 اللاَّلوَ  اعْلُبُدوا قَ وْلمِ  يَا}– كل رسول أرسلو اهلل سبحانو وتعاىل إىل قومو يبادئهم ِبذه اجلملة – أقوامهم جبملة واحدة متكررة 

رُهُ  إَِلوٍ  ِمنْل  َلُكمْل  َما ، قاذلا نوح عليو السالم وىود وصاحل وشعيب عليهم الصالة والسالم، كما ذكراهلل  [59: األعراف{ ]َاي ْل
، (اعبدوا اهلل  ): ذلك يف سورة األعراف والشعراء إىل أن انته  النوبة إىل حممد صلى اهلل عليو وسلم فقاذلا صرحية مدوية

ال إلو إال اهلل، فهذه القضية وىي توحيد اإللوىية أو توحيد العبادة ىي الفيصل للن اع ومفًتق الطرق بُت أىل : قولوا
 .التوحيد وأىل الشرك 

وىو أن يعتقد العبد أن اهلل سبحانو وتعاىل لو األمساء احلسٌت والصفات العلى : توحيد األسماء والصفات: القسم الثالث
بل ، ال بُت ادل منُت و ادلشركُت، ال يشاركو وال دياثلو أحد يف أمسائو وصفاتو، وقد جرى اخللف يف ىذا النوع بُت أىل القبلة

بُت أىل القبلة أي ادلنتسبُت إىل اإلسالم، فقد نازع يف ىذه القضية على درجات متفاوتة ادلخالفون من أىل التعطيل ومن 
وىدى اهلل أىل اإلديان والسنة إىل ما اختلف فيو من احلق بإذنو؛ فصاروا يثبتون ما أثبتو اهلل تعاىل لنفسو يف ، أىل التمثيل

وينفون عن اهلل تعاىل ما نفى عن نفسو يف كتابو أو ما نفى عنو نبيو ، كتابو من اَت تعطيل ومن اَت تكييف وال دتثيل
 .صلى اهلل عليو وسلم 

 :وتختلف تقسيمات العلماء للتوحيد
 فمن العلماء من يقسم التوحيد إىل ىذه األقسام اليت ذكرهتا. 

  ،فيقول التوحيد نوعانومنهم من يقسمو تقسيًما فنًيا آخر ال يعار  التقسيم الثالثي: 

 . ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات:توحيد في المعرفة واإلثبات: النوع األول
 وىو توحيد اإللوىية أو توحيد العبادة، فال تعار  بُت التقسيم الثنائي والتقسيم :توحيد القصد والطلب: النوع الثاني

التوحيد ، التوحيد اخلربي، يسمي أيًضا التوحيد العلمي" ادلعرفة واإلثبات"أن توحيد : الثالثي، وزيادة يف اإليضاح نقول
وتوحيد ، وتوحيد العبادة، ، فإنو يسمي التوحيد العملي"القصد والطلب"أما توحيد ، النظري كلها أمساء دلسمي واحد
ُقلْل ُىَو اللاَّلُو َأَحٌد { توحيد ادلعرفة واإلثبات دل  عليو سورة اإلخالص: فالنوع األول، اإللوىية كلها أمساء دلسمي واحد

فقد ، توحيد القصد والطلب: والنوع الثا ، }(4)وملْل َيُكنْل َلُو ُكُفًوا َأَحٌد  (3)ملْل يَِلدْل وملْل يُوَلدْل  (2)اللاَّلُو الصاَّلَمُد  (1)
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 َعاِبدٌ  أَنَا َواَل ( 3 )أَعْلُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَن ْلُتمْل  َواَل ( 2 )تَ عْلُبُدونَ  َما أَعْلُبدُ  اَل ( 1 )الْلَكاِفُرونَ  أَي ُّبَها يَا ُقلْل { دل  عليو سورة الكافرون
ُ ْل  َما  ، وألجل ذا كان نبينا صلي اهلل عليو وسلم } (6 )ِدينِ  َوِ َ  ِديُنُكمْل  َلُكمْل ( 5 )أَعْلُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَن ْلُتمْل  َواَل ( 4 )َعَبدْل

ويف صالة ، وركعيت الفجر، حيتفي ِباتُت السورتُت حفاوة تامة ويشرع لألمة قراءهتا يف مناسبات عدة مثال ركعيت الطواف
وكذلك يف أوراد الصباح وادلساء مضمومتان إ  اَتىم، وما ذلك إال لعظيم فضل ىاتُت السورتُت، وتضمنهما ، الوتر

 .للتوحيد جبميع أنواعو
 وقد جعلو النيب صلي اهلل عليو ،[13: لقمان { ]َعِظيمٌ  َلظُلْلمٌ  الشيِّنرْلكَ  ِإناَّل }  قال تعاىل: وأعظُم ما نهى عنو الشركُ  :قال

َمْلنُ  ذَلُمُ  أُولَِ كَ  ِبظُلْلمٍ  ِإديَانَ ُهمْل  يَ لْلِبُسوا وملْل  آَمُنوا الاَّلِذينَ }: وسلم أعظم الظلم، فلما تال النيب صلي اهلل عليو وسلم قولو تعاىل  األْل
َتُدونَ  َوُىمْل  يا رسول أينا مل يظلم نفسو، فقال إنو ليس الذي تعنون : فشق ذلك علي الصحابة وقالوا [82: األنعام { ]ُمهْل

؟، فالظلم احملذور ىو الظلم الذي ىو الشرك [13: لقمان { ]َعِظيمٌ  َلظُلْلمٌ  الشيِّنرْلكَ  ِإناَّل }: أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل
رِكْل  َمنْل  إِناَّلوُ }: قال تعاىل منفرًا من ىذا، باهلل َناَّلةَ  َعَليْلوِ  اللاَّلوُ  َحراَّلمَ  فَ َقدْل  بِاللاَّلوِ  ُيشْل  { أَنْلَصارٍ  ِمنْل  لِلظاَّلاِلِمُتَ  َوَما الناَّلارُ  َوَمأْلَواهُ  اجلْل
رِكْل  َوَمنْل }: ، وقال تعاىل[72: ادلائدة] َا بِاللاَّلوِ  ُيشْل َطُفوُ  الساَّلَماءِ  ِمنَ  َخراَّل  َفَكَأَّناَّل رُ  فَ َتخْل ِوي أَوْل  الطاَّلي ْل  َسِحيقٍ  َمَكانٍ  يف  الريِّنييُ  بِوِ  تَ هْل

 [.31: احلج{ ]
رِكْل  َوَمنْل }: ويبيي الدم وادلال؛ ولذلك قال تعاىل، وحيبط العمل، واعلم أن الشرك يهدم اإلنسانية ويهدم العبودية  بِاللاَّلوِ  ُيشْل

ًا اف ْلتَ َرى فَ َقدِ  رِكْل  َوَمنْل }: ، ويف آية أخرى [48: النساء{ ]َعِظيًما ِإذتْل ، [116: النساء{ ]بَِعيًدا َضاَلاًل  َضلاَّل  فَ َقدْل  بِاللاَّلوِ  ُيشْل
َبلَ  َأنْل  َمنَ َعُهمْل  َوَما}: فإن اهلل ال يقبل من مشرك عماًل، قال تعاىل ُهمْل  تُ قْل : التوبة{ ]َوِبَرُسولِوِ  بِاللاَّلوِ  َكَفُروا أَن اَّلُهمْل  ِإالاَّل  نَ َفَقاتُ ُهمْل  ِمن ْل

أنا أاٍت الشركاء عن الشرك من عمل عماًل : ]، ففي الدنيا ال يقبل من مشرك عماًل، قال تعاىل يف احلديث القدسي [54
َنا}: ، قال تعاىل رتيع اإلعمال حيبطإن اهلل، وأما يف اآلخرة ف[أشرك معي فيو اَتي تركتو وشركو  ِمنْل  َعِمُلوا َما ِإىَل  َوَقِدمْل

رَكْل َ  لَِ نْل  قَ بْلِلكَ  ِمنْل  الاَّلِذينَ  َوِإىَل  إِلَيْلكَ  أُوِحيَ  َوَلَقدْل } ، وقال تعاىل [23: الفرقان { ]َمنْلثُورًا َىَباءً  َفَجَعلْلَناهُ  َعَملٍ  َبَطناَّل  َأشْل  لََيحْل
َاِسرِينَ  ِمنَ  َولََتُكوَنناَّل  َعَمُلكَ  ، فيجب أن يكون عمدة دعوتنا الدعوة إ  التوحيد والتحذير من الشرك،  [65: ال مر { ]اخلْل

فقبل أن حنذرىم من الشهوات وادلعاصي حنذرىم من الشرك باهلل؛ ألنو إذا صلح  قلوِبم ختلصوا من تبعات ذلك من 
أن جتعل هلل نًدا وىو : أي ذنب أعظم؟، قال]: ادلنكرات وادلعاصي،  وقد س ل النيب صلي اهلل عليو وسلم، فقيل لو

. [خلقك
قيو يشرك بو شي ا دخل ل ال يشرك بو شيً ا دخل اجلنة ومن لقي اهللمن ]: ىو النقص، وقال يف احلديث أيًضا: والظلم
، فمن وحد اهلل توحيًدا تاًما دخل اجلنة تلقائًيا، ومن وقع يف توحيده شيً ا من الكبائر فهو حت  ادلشي ة واإلرادة إن "النار

شاء اهلل عفا عنو مث أدخلو اجلنة، وإن شاء عذبو بقدر ذنبو، لكن ما لو إال اجلنة ألن عنده أصل التوحيد،  وأما من أشرك 
باهلل فانو ال ينفعو أي عمل صاحل حىت لو قام بأعمال خَتية يف الدنيا قد تنفعو يف الدنيا بتوسعة الرزق والصحة يف البدن 

 .مساواة اَت اهلل باهلل فيما خيتص بو اهلل: لكنها حتبط يف اآلخرة، وحقيقة الشرك
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الشرك نوعان :
 . شرك أكرب:النوع األول
 . شرك أصغر:النوع الثاني

 قلنا مساواة اَت اهلل باهلل فيما خيتص بو اهلل يف الربوبية أو يف األلوىية أو يف األمساء والصفات، فقد يقع :فالشرك األكبر
ىو : الشرك يف الربوبية بأن يعتقد خالًقا مع اهلل، أو مالًكا مع اهلل، أو رازقًا مع اهلل، أو مدبرًا مع اهلل، والشرك يف األلوىية

أن يعتقد أحًدا يتصف بصفات دماثلة لصفات اهلل، وفرعون قد وقع يف : أن يعبد اَت اهلل، والشرك يف األمساء والصفات
 .الشرك جبميع أنواعو والكفر جبميع أنواعو

ما :  فيتعلق ببعض األلفاظ واألعمال اليت ال تبلغ مبلغ الشرك األكرب فلذلك يعرفو بعض العلماء بأنو:وأما الشرك األصغر
 .مل يبلغ حد الشرك األكرب

الشرك األكبر يفترق عن الشرك األصغر في عدة أمور :
 . ال خيرج عن ادللة، بينما الشرك األصغر خمرج عن ادللةالشرك األكبر: الفرق األول
 يغفر :من يقول فمن العلماء،  خمتلف فيو، بينما الشرك األصغر ال يغفره اهلل تعاىل أبًداالشرك األكبر: الفرق الثاني

 .ال يغفر ولكن يدخل يف ادلوازنة بُت احلسنات والسي ات: ومنهم من يقول، كالكبائر
 ال خيلد بينما الشرك األصغر،  صاحبو خالد خملد يف النار مع فرعون وقارون وىامانالشرك األكبر :الفرق الثالث

 .صاحبو يف النار، ومآلو إىل اجلنة حىت لو عذ  مبقدار ما معو من شرك أصغر
 :   فهو كما قلناما الشرك األصغر؟: فإذا قيل لك

 أو مطرنا بنوء كذا وكذا، ما شاء اهلل و ش  : أو قول، كاحللف بغَت اهلل: ما يتعلق ببعض األلفاظ. 

 سبب كالذي يربط احللقة واخليط أو يستعمل التمائم والرقي   كمن اعتقد شيً ا سبًبا وليس :ما يتعلق ببعض األعمال
 .علي وجو معُت فهذا يدخل يف الشرك األصغر

 . وسلموصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو

 
 

 


