
التوحيد الصبيان تعليم

السإلما لشيخ
الله رحمه الوهاب عبد بن محمد

هـ1206 المتوفى
 نبذة عن الكتاب

صاغ المؤلف رحمه الله مؤلفه على طريقة سؤال
وجواب ليسهل على الصغار تناوله وحفظه ، وأنصح
كل ولي أمر أن يعلمه ولده لما فيه من توحي صاف

والعياذ بالله     خال من شوائب البدع  

به اعتنى
الحرمين بدار التحقيق قسم



الناشر كلمة
والسلما والصلةا ، لله والحمد ، الله بسم

بالشفاعة، الُمَشّرفَّ محمد سإيدنا على
الساعة، قياما إلى شريعته ببقاء المخصوص

وأتباعه البرار وأصحابه الطأهار آله وعلى
والنهار. الليل تعاقب ما باقية صلةا الخأيار

أن والسرور الشرفَّ دواعي من وبعد: فإن
العلوما من للنافع نشر أداةا الحرمين دار تكون

إذ المقاما هذا في وإننا  المصون، المة وتراث
أولونا أن الكراما القراء ونشكر تعالى الله نشكر
لمما هذا فإن الدار؛ مطبوعات باقتنائهم ثقتهم
ًا يزيدنا تيسير من انتهجناه الذي بالخط تمّسك
ٍة بأسإعار النافعة المطبوعات اقتناء علوةا مخفض
وجودةا المراجعة ودقة الخأراج حسن على

عرض – الهم وهو – كله هذا وفوق الطباعة،
المختصين على طأبعها قبل الدار مطبوعات
في القارئ ليكون النظر يحسن ممن والمؤهلين

ٍإ من مأمٍن فكانت صانعوه، نحن لسنا خأط
التقان بديعة – والمنة الحمد ولله – منشوراتنا

كان))، ((لو لفظة من سإليمة الركان صحيحة
المة هذه تراث عن جعلنا الذي لله فالحمد

والله محافظين، العلم أهل كتب وعلى ذابين
التوفيق. ولي

الحرمين دار



التوحيد الصبيان تعليم



الرحيم الرحمن الله بسم
والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد

وأصحابه آله وعلى المرسإلين، سإيد على
أجمعين.

بعد: أما
النسان على يجب نافعة. فيما 1رسإالة فهذه

يصير حتى القرآن تعلمهم قبل الصبيان يعلم أن
ًا ً إنسان ًا السإلما فطرةا على كامل ًا وموحد جيد
سإؤال طأريقة على ورتبته اليمان طأريقة على

وجواب:
ربك؟ : من لك قيل : إذا1س

الله. : ربي ج: فقل
الرب؟ معنى : وما2س

... ... الله والمعين المعبود : المالك ج: فقل
أجمعين. خألقه على والعبودية اللوهية ذو

ربك؟ عرفت : بما لك قيل : فإذا3س
آياته: ومن ومخلوقاته، بآياته : أعرفه ج: فقل

والقمر. والشمس والنهار، الليل
وما والرض، مخلوقاته: السموات ومن
إإَّن : { تعالى قوله ذلك على والدليل فيهما،
َواَلْرَض الَّسَماَواإت َخَلَق اَّلإذي الَّلُه َرَّبُكُم
إشي اْلَعْرإش َعَلى اْسَتَوى ُثَّم َأَّياٍم إسَّتإة إفي ُيْغ

قوله: } إلى َحإثيًثا َيْطُلُبُه الَّنَهاَر الَّلْيَل
} اْلَعاَلإميَن َرُّب الَّلُه َتَباَرَك {

 ].54[ العرافَّ:

، عفيفي حسين : (( محمد حققها الهجرةا)) التي ((دار مطبوعة على الرسإالة لهذه طأبعنا في اعتمدنا 1
ًا الله )) فجزاهم العمروي غرامة بن وعمر يهم. إل الرسإالة عرفنا فما ، خأير



خألقك؟ شيء لك: لي قيل : فإن4س
وطأاعته له، شريك ل وحده : لعبادته ج: فقل

قال كما عنه، ينهى ما وترك به، أمر ما بمثال
إإلَّ َواإلنَس اْلإجَّن َخَلْقُت َوَما تعالى: { الله

].56} [الذاريات: إلَيْعُبُدوإن
إبالَّلإه ُيْشإرْك َمن إإَّنُه تعالى: { قال وكما

َوَمْأَواُه اْلَجَّنَة َعَليإه الَّلُه َحَّرَم َفَقْد
 ].72} [ المائدةا: الَّناُر

ًا لله يجعل : أن والشرك ويرجوه، يدعوه، ند
دون من إليه يرغب أو عليه، يتوكل أو يخافه، أو

العبادات. أنواع من ذلك وغير الله،
الله يحبه ما لكل جامع : اسإم العبادةا فإن
والظاهرةا. الباطأنة والعمال القوال من ويرضاه

َوَأَّن تعالى: { قال وقد الدعاء، ومنها
} َأَحًدا الَّلإه َمَع َتْدُعوا َفل إلَّلإه اْلَمَساإجَد

].18[الجن:
قال كما كفر، الله غير دعوةا أن على والدليل

ل آَخَر إإَلًها الَّلإه َمَع َيْدُع َوَمن تعالى: {
إإَّنُه َرإّبإه إعنَد إحَساُبُه َفإإَّنَما إبإه َلُه ُبْرَهاَن

].117} [ المؤمنون: اْلَكاإفُروَن ُيْفإلُح ل
العبادات، أنواع أعظم من الدعاء أن وذلك

اْدُعوإني َرُّبُكُم َوَقاَل ربكم: { قال كما
َعْن َيْسَتْكإبُروَن اَّلإذيَن إإَّن َلُكْم َأْسَتإجْب

} [غافر: َداإخإريَن َجَهَّنَم َسَيْدُخُلوَن إعَباَدإتي
60.[



ًا أنس : عن2((السنن)) وفي : مرفوع
العبادةا)). مخ ((الدعاء
الكفر عباده على الله فرض ما وأول

َوَلَقْد : { تعالى قال بالله، واليمان بالطاغوت
اْعُبُدوْا َأإن َّرُسوًل ُأَّمٍة ُكإّل إفي َبَعْثَنا
].36} [النحل:الَّطاُغوَت َواْجَتإنُبوْا الَّلَه

أو الله دون من عبد والطاغوت: ما
ومن والمنجم، والكهانة، ،3والطاغوت الشيطان،

على مطاع متبوع وكل الله، أنزل ما بغير يحكم
الحق. غير

تعالى: الله رحمه القيم ابن العلمة قال
معبود، من حده العبد به يجاوز (( الطاغوت: ما

)). مطاع أو متبوع، أو
دينك؟ لك: ما قيل : فإذا5س

السإلما. : ديني ج: فقل
بالتوحيد لله السإلما: السإتسلما ومعنى

، المسلمين وموالةا بالطاعة له والنقياد
المشركين. ومعاداةا
إإّنتعالى: { قال ّديَن   َد ال إه إعن ّل إلسْإلمَُا ال } ا

َوَمنوقال: { ]،19عمران: [آل إغ   َت ْب ْيَر َي َغ
إما َ إلسْإل ًنا ا َلن إدي َبَل َف ْق ْنُه ُي ].85عمران: }[آل إم

    النبي عن وصح

 )) : 
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) وضعفه.2234( الترمذي سإوى يخرجه لم اللفظ بهذا 2
الجملة. في محل لها وليس المطبوع، بالصل كذا والطاغوت قوله 3



    :
       ...   } :َوإإْذ
َبَراء إإَّنإني َوَقْوإمإه َلإبيإه إإْبَراإهيُم َقاَل
َفإإَّنُه َفَطَرإني اَّلإذي إإلَّ) 26( َتْعُبُدوَن إّمَّما

إفي َباإقَيًة َكإلَمًة َوَجَعَلَها) 27( َسَيْهإديإن
].28-26} [الزخأرفَّ: َيْرإجُعوَن َلَعَّلُهْم َعإقإبإه

تعالى: { والزكاةا: قوله الصلةا على والدليل
ُمْخإلإصيَن الَّلَه إلَيْعُبُدوا إإلَّ ُأإمُروا َوَما
الَّصلَة َوُيإقيُموا ُحَنَفاء الإّديَن َلُه

} اْلَقإّيَمإة إديُن َوَذإلَك الَّزَكاَة َوُيْؤُتوا
].5[البينة:
من والبراءةا بالتوحيد الية هذه في فبدأ
نهى ما وأكبر ، التوحيد به أمر ما : أعظم الشرك

الزكاةا، وإيتاء الصلةا بإقامة وأمر الشرك، عنه
تابع الشرائع من بعده وما الدين معظم هو وهذا

له.
َياتعالى: { الصياما: قوله فرض على والدليل  

َها ّي أ
إذيَن َ ّل ْا ا ُنو إتَب آَم ُكُم ُك ْي َل َيامُا َع إتَب َكَما الّص ُك

َلى إذيَن َع ّل ُكْم إمن ا إل ْب ْهُرقوله: { } إلى َق  َش
َي َرَمَضاَن إذ ّل إزَل ا إه ُأن ُقْرآُن إفي ْل ًدى ا إس ُه ّنا ّلل
َناٍت ّي َب َدى ّمَن َو ُه ْل إن ا َقا ُفْر ْل َد َفَمن َوا إه ُكُم َش إمن
ْهَر َيُصْمُه الّش ْل ].185-183} [البقرةا: َف

: تعالى : قوله الحج فرض على والدليل
إه{ ّل إل َو َلى   إس َع ّنا إت إحّج ال ْي َب ْل عمران: } [آل ا

97.[
ستة: اليمان وأصول



ورسإله، وكتبه، وملئكته، بالله، تؤمن أن
وشره. خأيره وبالقدر الخأر، واليوما

بن عمر حديث ((الصحيح)) من في ما ودليله
.4الحديث الخطاب

نبيك؟ : من لك قيل : وإذا6س
عبد بن الله عبد بن محمد : نبينا ج: فقل

منافَّ. عبد بن هاشم بن المطلب
صفوةا وهم قريش من تعالى الله اصطفاه

وأنزل والسإود، الحمر إلى وبعثه إسإماعيل، ولد
إخألص إلى الناس تدعي والحكمة الكتاب عليه

: من الله دون من يعبدون كانوا ما ترك و العبادةا
والنبياء، الحجار- والشجار، – الصناما

وغيره. والملئكة، والصالحين،
إلى وقاتلهم الشرك ترك إلى الناس فدعى

: تعالى قال كمال الله لعبادةا تخلصوا وأن تركه
}َأَحًدا إبإه ُأْشإرُك َول َرإّبي َأْدُعو إإَّنَما ُقْل{

].20[الجن:
ُمْخإلًصا َأْعُبُد الَّلَه ُقإل تعالى: { وقال

].14} [الزمر: إديإني َّلُه
َأْعُبَد َأْن ُأإمْرُت إإَّنَما ُقْل تعالى: { وقال
َمآإب َوإإَلْيإه َأْدُعو إإَلْيإه إبإه ُأْشإرَك َول الَّلَه

].36} [الرعد:
َتْأُمُروإّني الَّلإه َأَفَغْيَر ُقْلتعالى: { وقال
ُأوإحَي َوَلَقْد) 64( اْلَجاإهُلوَن َأُّيَها َأْعُبُد
َأْشَرْكَت َلإئْن َقْبإلَك إمْن اَّلإذيَن َوإإَلى إإَلْيَك

( اْلَخاإسإريَن إمَن َوَلَتُكوَنَّن َعَمُلَك َلَيْحَبَطَّن
... )) الثياب بياض شديد رجل علينا : ((طألع ((الصحيحين)) ومطلعه في الذي 4



إّمْن َوُكن َفاْعُبْد الَّلَه َبإل) 65
إكإريَن ].66-64} [الزمر:الَّشا

الكفر: من المنجي اليمان أصول ومن
والحساب، والجزاء، والنشر، بالبعث، اليمان
حق. والنار والجنة،
َوإفيَها َخَلْقَناُكْم إمْنَهاتعالى:{ قال

}ُأْخَرى َتاَرًة ُنْخإرُجُكْم َوإمْنَها ُنإعيُدُكْم
].55[طأه:

َقْوُلُهْم َفَعَجٌب َتْعَجْب َوإإن تعالى:{ وقال
َجإديٍد َخْلٍق َلإفي َأإئَّنا ُتَراًبا ُكَّنا َأإئَذا

َوُأْوَلإئَك إبَرإّبإهْم َكَفُروْا اَّلإذيَن ُأْوَلـإئَك
َأْصَحاُب َوُأْوَلـإئَك َأْعَناإقإهْم إفي اَلْغَلُل
].5} [الرعد:َخاإلدوَن إفيَها ُهْم الَّناإر
كفر البعث منجحد أن على دليل الية وفي

ًا النار. في الخلود يوجب كفر
فضمت الكفر وأعمال الكفر من الله 5أعاذنا

   النبي به بعث ما بيان اليات هذه  
         

 6       
   } : َتُكوَن َل َحَّتى َوَقاإتُلوُهْم

} [النفال: إلّله ُكُّلُه الإّديُن َوَيُكوَن إفْتَنٌة
39.[

سإنة، أربعين رأس على تعالى الله بعثه وقد
سإوى ما عبادةا وترك الخألص، إلى الناس فدعا
ًا الله إلى به عرج ثم سإنين، عشر من نحو

: ((أعاذن)). المطبوع بالصل 5
المطبوع)). ((الصل في السياق كذا 6



غير من الخمس الصلوات عليه وفرض السماء
أمر ثم ذلك، في تعالى الله وبين بينه واسإطة

وأمر المدينة، إلى فهاجر بالهجرةا ذلك بعد
ًا جهاده حق الله في فجاهد بالجهاد، من نحو

الله دين في الناس دخأل حتى سإنين عشر
ًا، والحمد – سإنة وسإتون ثلث تمت فلما أفواج

َغ الدين تم – لله َل َب َبلغا و له تعالى الله إخأبار من ال
وسإلم. عليه الله صلوات بقبضه

وآخأرهم السلما، عليه نوح الرسإل وأول
قال .. مما وسإلم وآله عليه الله صلى محمد

َأْوَحْيَنا َكَما إإَلْيَك َأْوَحْيَنا إإَّناتعالى: {
} [النساء:َبْعإدإه إمن َوالَّنإبإّييَن ُنوٍح إإَلى
163.[

} َرُسوٌل إإلَّ ُمَحَّمٌد َوَما تعالى: { وقال
].144عمران: [آل

َأَحٍد َأَبا ُمَحَّمٌد َكاَن َّما تعالى: { وقال
إكن إّرَجاإلُكْم إّمن َوَخاَتَم الَّلإه َّرُسوَل َوَل

} َعإليًما َشْيٍء إبُكإّل الَّلُه َوَكاَن الَّنإبإّييَن
].40[الحزاب:
   محمد الرسإل: نبينا وأفضل  
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