






ال يدبر األمر•

إال هللا

ال رب إال •

.هللا

ال منجي إال •

.هللا

ال نستعيذ•

.إال باهلل

ال نستعين•

.إال باهلل

ال نصوم إال•

.هلل

الرحيم               الرحمة

الكريم                 الكرم

العليم                  العلم

اللطيف                اللطف



.إفراد هللا تعالى بما يختص به من األلوهية والربوبية واألسماء

.توحيد األسماء والصفات, توحيد الربوبية, توحيد األوهية
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هللا  سبحانه وتعالى

هللا سبحانه وتعالى





.توحيد الربوبية



.توحيد األسماء والصفات

.توحيد األلوهية

.أن المخلوقات تدل على خالقها



ملكه                        مدبره
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هللا عز وجل

هللا عز وجل



.ال نخلص عملنا إال هلل



العبادة

العبادة
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.يدل على أهمية توحيد األولوهية



.خلق هللا الخلق ألجل التوحيد

.جميع األعمال ال تقبل إال بالتوحيد



{ وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون}: قال تعالى

{وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون}: قال تعالى
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.ويشركون معه غيره, ألنهم ال يوحدون هللا بالعبادة

القمر

العجل

الشجر





األلوهية                         العبودية

.وقع في الشرك األكبر المخرج من ملة اإلسالم:حكمه في الدنيا•

.إذا مات على ذلك ولم يتب فهو من أصحاب النار خالد فيها:حكمه في اآلخرة•

يشرك باهلل في العبادة

.هللا خلق الخلق ألجل التوحيد









قراءة القرآن         الحج          محبة هللا



المحبة

الرجاء

الخوف

.يضعف إيمانه وعزيمته في العبادة

.كل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة



.كل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة
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الصالة          قراءة القرآن

المحبة           الخوف            الرجاء

التوكل على هللا    اإليمان بأركان االسالم



التوكل على هللا

واإليمان بأركان

االسالم

الصومذكر هللا





.العبادة الظاهرة

.العبادة الباطنة

.كمحبة هللا تعالى والخوف منه, محلها القلب:العبادة الباطنة•

,  بأن نراها أو نسمعها, هي التي تكون ظاهرة لنا:العبادة الظاهرة•

.كالصالة وقراءة القرآن

الصالة والصيام

حفظ القرآن

حسن الخلق

محبة هللا وطاعته



اإلخالص هلل وحده







.أنام مبكًرا حتى أتمكن من االستيقاظ مبكًرا للصالة•

.ضبط المنبه على ميعاد الصالة•

.ألننا ننوي بها التقوى على طاعة هللا, نعم عبادة



.اإلخالص هلل تعالى

.المتابعة لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

.إذا تركناها بنية التقوى وطاعة هللا بالبعد عما حرمه سبحانه وتعالى

تتحول األعمال المباحة إلى عبادة إذا نوينا بها التقوى على طاعة هللا 

ألكل أو ا, النوم مبكًرا ألداء صالة الفجر: مثل, فتصير عبادة نثاب عليها

.للتقوى على الطاعة والعبادة

ويؤتوا وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة}

{الزكاة وذلك دين القيمة

إخالص العبادة هلل تعالى

الصالة                         الزكاة


