
التـــوحـــيد

الوهاب عبد بن محمد السلم لشيخ

الرحيم الرحمن الله بسم

اصطفى الذين عباده على وسلم وكفى لله الحمد نستعين، وبه

نن تعالى الله أرشدك اعلم بعد أما قال شيئا به يشركوا ول ليعبدوه الخلق خلق الله أ

تعالى

تت وما نن خلق نل والنس الج ليعبدون إ

56 الذاريات
نن التوحيد، هي والعبادة تعالى قال كما فيه والمم النبياء بين الخصومة ل

نل في بعثنا ولقد نمة ك نن رسول أ هه اعبدوا أ الطاغوت واجتنبوا الل

36 النحل
نما توحيد:  ثلثة فهو التوحيد وأ والصفات السماء وتوحيد اللوهية، وتوحيد الربوبية، أنواع

الربوبية توحيد  

نر الذي فهو الله رسول وقاتلهم السلم، في تيدخلهم ولم وسلم، وآله عليه الله صلى الله رسول زمن على الكفار به أق

تعالى قوله والدليل تعالى، بفعله توحيده وهو وأموالهم، دماءهم واستباح وسلم وآله عليه الله صلى  

ني تيخرج ومن والبصار السمع يملك همن أم والرض السماء من يرزقكم همن قل نيت من الح تيخرج الم نيت و الم  

ني من همن الح نبر و نتقون أفل فقل الله فسيقولون المر تيد ت  

31 يونس  

همن الرض لمن قل نن فيها و سيقولون.  كنتم إ قل.  أفل قل لله تعلمون نب من تذكرون العرش ورب السبع السموات ر

سيقولون.  قل.  أفل قل لله العظيم نتقون سيقولون.  كنتم إن عليه تيجار ول تيجير وهو شيء كل ملكوت بيده همن ت تعلمون

ننى قل لله تتسحرون فأ  

89-84 المؤمنون  

تتذكر أن من وأشهر تحصر أن من أكثر جدا كثيرة هذا على واليات  

اللوهية توحيد  

والخوف والرجاء والنحر والنذر كالدعاء العبادة، بأفعال الله توحيد وهو وحديثه، الدهر قديم في النزاع فيه وقع الذي فهو

والنابة والرهبة والرغبة والتوكل  

تعالى قوله الدعاء ودليل  

نبكم وقال نن لكم أستجب ادعوني ر ننم سيدخلون عبادتي عن يستكبرون الذين إ داخرين جه  

60 غافر  

القرآن من دليل عليه النواع هذه من نوع وكل  

تعالى قال وسلم وآله عليه الله صلى للرسول المتابعة وتجريد وحده تعالى لله الخلص تجريد العبادة وأصل  

نن أحدا الله مع تدعوا فل لله المساجد وأ  

18 الجن  

تعالى وقال  

ننه إليه نوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا وما نل إله ل أ فاعبدون أنا إ  

25 النبياء  



تعالى وقال  

نط إل بشيء لهم يستجيبون ل دونه من يدعون والذين الحق دعوة له نفيه كباس وما ببالغه هو وما فاه ليبلغ الماء إلى ك

تء نل الكافرين دعا ضلل في إ  

14 الرعد  

تعالى وقال  

نن ذلك نن الحق هو الله بأ نن الباطل دونه من يدعون ما وأ الكبير العلي هو الله وأ  

30 لقمان  

وقال.  واليات تعالى معلومات  

تم وما نرسول أتاك فانتهوا عنه نهاكم وما فخذوه ال  

7 الحشر  

تعالى وقال  

نن قل نبون كنتم إ هه تح نتبعوني الل ته تيحببكم فا رحيم غفور والله ذنوبكم لكم ويغفر الل  

31 عمران آل  

والصفات والسماء الذات توحيد  

تعالى قال  

اا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الصمد الله أحد الله هو قل أحد كفو  

 الخلص

تعالى وقال  

تء ولله تحسنى السما تيجزون أسمائه في تيلحدون الذين وذروا بها فادعوه ال يعملون كانوا ما س  

180 العراف  

تعالى وقال  

نمثله ليس ءء ك نسميع وهو شي البصير ال  

11 الشورى  

نن اعلم ثم شرك:  ثلثة وهو الشرك التوحيد ضد أ وشرك أصغر، وشرك أكبر، أنواع

 خفي

الكبر الشرك  

تعالى قوله الكبر الشرك على والدليل  

نن هه إ تر ل الل هرك أن يغف همن يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به تيش نل فقد بالله تيشرك و ال ض اا ضل بعيد  

116 النساء  

هه اعبدوا إسرائيل بني يا المسيح وقال نبي الل نبكم ر ننه ور نه تيشرك همن إ نرم فقد بالل ته ح ننة عليه الل وما النار ومأواه الج

أنصار من للظالمين  

72 المائدة  

أنواع أربعة وهو  

شرك:  النوع والدليل.  الول تعالى قوله الدعوة  

هعوا الفلك في ركبوا فإذا هه هد نما الدين، له تمخلصين الل نجاهم فل نر إلى ن تيشركون هم إذا الب  

65 العنكبوت  



شرك:  النوع والدليل.  والرادة النية الثاني تعالى قوله والقصد  

نف وزينتها الدنيا الحياة يريد كان همن أولئك.  ل فيها وهم فيها أعمالهم إليهم نو نل الخرة في لهم ليس الذين يبخسون إ

هر نبط النا ءل فيها صنعوا ما وح يعملون كانوا ما وباط  

16-15 هود  

شرك:  النوع والدليل.  الثالث تعالى قوله الطاعة  

نتخذوا اا ورهبانهم أحبارهم ا هح الله دون من أرباب نل تأمروا وما مريم ابن والمسي اا ليعبدوا إ اا إله نل إله ل واحد نما سبحانه هو إ ع

تيشركون  

31 التوبة  

إياهم، تدعائهم ل المعصية، في والعباد العلماء طاعة فيه، إشكال ل الذي وتفسيرها

نسرها كما ني وسلم وآله عليه الله صلى النبي ف نما حاتم بن لعد لسنا:  سأله ل فقال

فذكر..  نن له نعبدهم المعصية في طاعتهم عبادتهم أ  

شرك:  النوع نبة، الرابع تعالى قوله والدليل المح  

هن نم نتخذ همن الناس و نه دون نمن ي اا الل نبونهم أنداد نب تيح الله كح  

165 البقرة  

الصغر الشرك  

والدليل.  وهو تعالى قوله الرياء  

همن نبه لقاء يرجو كان ف ال فليعمل ر اا عم نك ول صالح نبه بعبادة تيشر اا ر أحد  

110 الكهف  

الخفي الشرك  

الشرك:  وآله عليه الله صلى قوله عليه والدليل دبيب من أخفى المة هذه في وسلم

ننملة الليل ظلمة في سوداء صفاة على السوداء ال  

نفارته نلهم:  وآله عليه الله صلى قوله وك ال وأنا شيئا بك تأشرك أن بك أعوذ إني وسلم

أعلم ل الذي الذنب من وأستغفرك أعلم  

كفر:  فالكفر أصغر وكفر ـ أكبر كفر ـ الملة من تيخرج كفران  

الكبر الكفر  

أنواع خمسة وهو  

كفر:  النوع تعالى قوله والدليل التكذيب، الول  

همن نن أظلم و نم اا علىالله افترى م نذب أو كذب نما بالحق ك ننم في أليس جاءه ل اى جه للكافرين مثو  

68 العنكبوت  

كفر:  النوع والدليل:  مع والستكبار الباء الثاني تعالى قوله التصديق  

نل فسجدوا لدم اسجدوا للملئكة قلنا وإذ هس إ الكافرين من وكان واستكبر أبى إبلي  

34 البقرة  



كفر:  النوع وهو:  الثالث نك نن، كفر الش تعالى قوله والدليل الظ  

ننته ودخل ءم وهو ج نسه ظال نن ما قال لنف نن أظ هد أ وما.  هذه تبي اا نن أبد هلئن قائمة الساعة أظ تت و ند نبي إلى ترد نن ر اامنها لجد خير

قال.  تره وهو صاحبه له تمنقلبا هت تيحاو هفر هك بب نمن خلقك بالذي أ نم ترا نم تنطفة من ث نواك ث ننا.  س لك ال ته هو رج نبي الل ول ر

تك نبي أشر أحدا بر  

36-35 الكهف  

كفر:  النوع والدليل:  الرابع تعالى قوله العراض  

نما كفروا والذين تمعرضون تأنذروا ع  

3 الحقاف  

:  النوع والدليل:  النفاق تعالى قوله الخامس  

ننهم ذلك نم ءامنوا بأ نبع كفروا ث تط يفقهون ل فهم قلوبهم على ف  

3 المنافقون  

الصغر الكفر  

نلة من تيخرج ل تعالى قوله والدليل النعمة، كفر وهو الم  

ته وضرب ال الل ننة ءامنة كانت قرية مث تقها يأتيها مطمئ تعم فكفرت مكان كل من رغدا رز ته فأذاقها الله بأن الجوع لباس الل

يصنعون كانوا بما والخوف  

112 النحل  

إعتقادي:  النفاق وأما وعملي فنوعان  

العتقادي النفاق  

تكذيب:  ستة وهو به جاء ما بعض تكذيب أو وسلم، وآله عليه الله صلى الرسول أنواع

نرة أو الرسول، به جاء ما بعض بغض أو الرسول بغض أو الرسول، دين بانخفاض المس

فهذه..  دين بانتصار الكراهية أو الرسول الدرك أهل من صاحبها الستة النواع الرسول

النار من السفل  

العملي النفاق  

والدليل:  خمسة وهو آية:  وآله عليه الله صلى قوله أنواع إذا:  المنافق وسلم ثلث

ندث عاهد وإذا فجر خاصم وإذا ـ رواية وفي ـ خان اؤتمن وإذا أخلف وعد وإذا كذب ح

 غدر

أعلم والله الدب وسوء والشقاق النفاق من بالله نعوذ  

نمت ت




