




ْمُس َواْلقمُر  .الشَّ
اُغوتُ  .الطَّ
اْْلَْصَنامُ 







ُهْم ََل َيْملُِكوَن لَِنْفُسُهْم َنْفًعا َوََل ضًرا َفَكْيَف َيْملُِك لَِغْيَره  .أَنَّ
.أَنَّ ََل ُيوَجْد أَحٌد َشِريًكا حقيقًيا هلل َتَعالَى

.لَْيَس لََديه اْلقُْدَرَة َعلَى اْلَخْلِق واإليجاد

.ََل َيْعلَْم اْلَغْيُب 

ُهْم ََل َيْخلُقُوَن شيًئا َبلْ ُهْم َمْخلُوقُ • .  وًن أَنَّ

ُهْم ََل َيْملُِكوَن لَِنْفُسُهْم َنْفًعا َوََل • . ضًرا َفَكْيَف َيْملُِك لَِغْيَره أَنَّ

.َهِة ؛ َفَكْيًف بُِوُجوٍد َهِذِه اْْللِ أَنَّ ََل ُيوَجْد أَحٌد َشِريًكا حقيقًيا هلل َتَعالَى•

.ا َفَقْط َفاهللُ ُهَو اْلَقاِدُر َعلَى َهذَ لَْيَس لََديُهْم اْلقُْدَرَة َعلَى اْلَخْلِق واإليجاد ؛•

ُهْم ََل ُيْعلَُموَن اْلَغْيبَ • .أَنَّ

ُهْم َيْعَتقُِدوَن أَنَّ ِعَباَدَتُهْم لَُهْم إِنَّ  ُ َتَعالَى َما ِهي لَِيُكوُنوا َواِسَطًة َبْيَنُهمْ ِِلَنَّ َن َّللاَّ  وَبيَّ

ُهْم َيقُولُوَن َما َدعَ  َهَنا إلَْيِهْم إَّل ُيْقَرُبوَنُهْم إِلَيه ، أَْي أَنَّ  لُِطلَِب اْلقِْرَبُة ْوَناُهْم َوَتَوجُّ

.والشفاعِة 









ْبُح لُِهْم ، ْذُر لِ الذِّ .ُهْم النَّ

َعاِء َعْن َطِريِق قُُبوِرُهْم  ُب ِبالدُّ َقرُّ .التَّ



اِس َوَساَدةُ اْلَبَشرِ _1ج أَْفُضلُ ؛ َفََل أَِحْد ِمَن اْلَبَشرِ ُهْم أْفَضلُ النَّ

ِ َوِرْسلُُه َعلَيُهْم الّسَل َعالَى َم ، َوَقْد ِاْخَتاَرُهْم َّللاَ تُ ِمْن أنبياٍء َّللاَّ

اِس ، َقالُ تُ  ُ َيْصَطفِي مِ }:َعالَى لُِحِملَ ِرَسالَُتُه إِلَى النَّ َن الَمَلئَِكِة َّللاَّ

َ َسِميٌع بَ  اِس إِنَّ َّللاَّ [.75: اْلَحجُّ ] {ِصيرٌ ُرُسَلً َوِمَن النَّ

_2ج

o ََرائُِعُهْم ُمْخَتلَِفٌة َجِميَع اِْلنبياِء َدَعْوتُِهْم َواِحَدًة َوش.

o ِ . َوَتْوِحيُدهُ َوْحِدِه َجِميَع اِْلنبياِء َيْدُعوَن لِِعَباَدٍة َّللاَّ

o َِرك ُروَن ِمْنه َجِميَع اِْلنبياِء ُيْنُهوَن َعِن الشَّ .َوُيَحذِّ

oُنوا أَنَّ اْْللَِهَة ا  ََل َتْنَفْع لَّتِي ُتْعَبُد ِمْن ُدوَن َّللاِ َجِميَع اِْلنبياِء َبيَّ

. َوََل ُنُشوًرا َوََل َتُضرُّ َوََل َتْملِْك َمْوًتا َوََل حياةً 

o ُْتَعالَى َوتُِهْم أَْجًرا إَّل ِمَن َّللاِ َجِميَع اِْلنبياِء ََل َيْطلُُبوَن َعلَى َدع 

oُهْم َّللاَ بِإقاَمةِ ال يِن َجِميَع اِْلنبياِء أُِمرُّ .دِّ

_3ج

. ِ اٌد ِمْن ِعَباٍد َّللاَّ أَنَّ اِْلنبياَء َعلَيُهْم الّسَلُم ُعبَّ بِيُّ 1  صل َّللا  ِعزُّ َوَجٍل ، َكَما َقالَ النَّ

:عليه وسلم 

لُوا ]  َما أََنا َعْبُدهُ َفَقوَّ !ُد َفَكْيَف ُيْعَبُد  أَْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ ، َفِمْن َيْعبُ [ ُه َعْبُد َّللاِ َوَرُسولُ : َفإِنَّ

ِ أَنَّ َجِميَع اِْلنبياِء َعلَيُهْم الّسَلَم َجاُؤوا َيْدُعونَ .    2 اَس َجِميًعا إِلَى ِعَباَدٍة َّللاَّ هُ  النَّ  َوَحدَّ

َ َولََقْد َبَعْثَنا فِي ُكلِّ } :، َكَما َقالَ َّللاُ ُتَعالَى 
ُسوَلً أَِن اُْعُبُدوا َّللاَّ ٍة رَّ َوِاْجَتنُِبوا أُمَّ

اُغوَت  ْحلُ ] {الطَّ .ا ِبِه  َخالََف َما جاؤ؛ َفِمْن َعْبِدُهْم ِمْن ُدوَن َّللاِ َفَقدْ [36: النَّ





ْيِر َفَيْنفُُخ فِي.   1 يُن َكَهْيَئِة الطَّ ُيْبِرُئ اِلَْكَمَه .  2.ه َفَيُكوُن َطْيًرا بِإِْذِن َّللاِ َيْخلُُق الطِّ

ِ .   3. َواِْلْبَرَص  ُئُكْم بَِما َتأُْكلُونَ .  4.ُيْحيِي اْلموتى بِإِْذٍن َّللاَّ ِخُروَن فِي ُيَنبِّ  َوَما َتدَّ

.ُبُيوتُِكْم 





.   أَُب أَنَّ َّللاَ َخْلقِِه بِأَْمِرهِ ِمْن َغْيرَ 

.  ُكلُّ ِمْن ِسَوى َّللاِ َفُهَو َعْبُد َّللاِ 

ةِ َفُهَو ا ُبلَِغ ِمَن اْلَمَكانَ ُكلُّ ِمْن فِي الّسمواِت َواِْلْرُض َمْهمَ 

ٌر ََل  .  ًعا َوََل ضًرا  َيْملِْك لَِنْفُسه َنفْ َعْبٌد هلل َتَعالَى َمْخلُوُق ُمَدبَّ

ِ وَ أَنَّ َّللاَ أُْرِسلُُه لِْلِهَداَيِة َوالدَّ  هُ ْعَوَة إِلَى ِعَباٍد َّللاَّ .  َحدَّ

ُهْم ُرُسلَ َّللاِ ُتَعالَى إِلَى َخلْ  .قِِه أَنَّ



ه َعْبُد َّللاِ .* ْيَر أَُب أَنَّ َّللاَ َخْلقِِه بِأَْمِرِه ِمْن غَ * _1ج أَنَّ

.َسالََة َوَرُسولُُه ِاْصِطفاِء َّللاِ بالنبوِة َوالرِّ 

سْ *  ه أَحٌد أََولِي اْلَعْزَم ِمَن الرِّ لَيه أَنَّ َّللاَ أُْنِزلُ عَ .* ِل أَنَّ

لِِرَسالَِة ُموسى عليه أَنَّ َّللاَ أُْرِسلُُه مصدًقا.* اإْلِْنجيلَ 

ًد بياِء َواْلُمْرَسلِينَ وُمبشًرا بِِرَسالَِة َخاتِِم اِْلن. * السَلم  ُمَحمَّ

.صل َّللا عليه وسلم

.ِعيَسى عليه السالم _2ج

ه َعلَيه الّسَلَم َبَشٌر _ 3ج ِل ِرَسالَتِِه  ُتَعالَى َوَكْرَمُه بَِحمْ ِاْصَطَفاهُ َّللاَ ، أَنَّ

ِة َنِصيٌب ،  ْبٌن َما اْلَمِسيُح اِ :" َّللاُ ُتَعالَى َقالَ ، َولَْيَس لَُه ِمَن اإْللَِهيَّ

يَقٌة كَ َمْرَيًم إَِلَّ َرُسولٌ َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِهِ  ُه ِصدِّ ُسلُ َوأُمُّ اَنا َيأُْكََلِن الرُّ

ُن لَُهْم اْلَياتِ  َعاَما نُظْر َكْيًف ُنَبيِّ ".ُثمَّ اُْنُظْر أَنَّى ُيْؤَفُكونَ الطَّ



جاَء ِمْنه ُدوَن َّللاِ ِعزِّ َوَجٍل  .اْلَخْوُف َوالرَّ
.بث الشكوى إليه من دون َّللا



 إِلَهٌ َواِحٌد وَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهُكمْ قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم يُ "

يُْشِرْك يَْعَمْل َعَمال َصالًِحا َولَ فََمْن َكاَن يَْرُجو لِقَاَء َربِّهِ فَلْ 

، فأمره أن يخبر أمته [110:الكهف" ]بِِعبَاَدةِ َربِّهِ أََحًدا

لرسالة بأنه بشر مثلهم إلَّ أن هللا اصطفاه لتحمل أعباء ا

.وأوحى إليه بشريعة التوحيد والهداية





أنه :صل هللا عليه وسلمأوجه بطالن عبادة النبي

ه نفًعا بشر، وأنه ل يملك لنفسصل هللا عليه وسلم

.ول ضًرا



هو سيد الناس وصفوتهم وأفضلهم صل َّللا عليه وسلمنبينا محمد _1ج

وقد دل على ، وهو أفضل الرسل وخاتمهم، صل َّللا عليه وسلموأكرمهم 

قال: حديث أبي هريرة رضي َّللا عنه قال: منها، فضله نصوص كثيرة
ُد الناِس يوَم اْلقَِيا: )صل َّللا عليه وسلمرسول َّللا  (.َمةِ أََنا َسيِّ

انة يصل الغلو فيه ورفعه فوق مكانته التي أنزله هللا فيها وهي أعلى مك_ 2ج

.ةفال يجوز إعطاؤه شيئاً من خصائص الربوبية أو األلوهي، إليها بشر

نزله هللا من الغلو فيه ورفعه فوق مكانته التي أحذر صل هللا عليه وسلم _3ج

ائص فال يجوز إعطاؤه شيئاً من خص، فيها وهي أعلى مكانة يصل إليها بشر

ع عمر فعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما أنه سمالربوبية أو األلوهية، 

لَ ):يقولسمعت النبي صل هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه يقول على المنبر

ُد هللاِ َعبْ :فَقُولُوا، إِنََّما أنا َعْبُدهُ فَ ، تُْطُرونِي َكَما أَْطَرِت الَّنَصاَرى ابَن َمْريَمَ 

(.َوَرُسولُهُ 

،  من أعمامه وعماته، ل يملك شيئا ألقرب الناس إليهالنبي صل هللا عليه وسلم _ 4ج

،  ثيرةواألدلة على ذلك ك! ؟ل في حياته ول بعد مماته صل هللا عليه وسلم، وأبنائه وبناته

حين أنزل هللا صل هللا عليه وسلمقام رسول هللا : قالعن أبي هريرة رضي هللا عنه:منها

أَو –يَا َمعَشَر قَريشٍ ):م قال صل هللا عليه وسل،"َوأَنِذْر َعِشيَرتََك األَْقَربِينَ ":عز وجل

ْغنِى َعْنُكْم يَا بَنِي َعبِد َمنَاٍف لَ أُ ،  َشيئاً لَ أُغنِي َعنُكم ِمَن هللاِ ، اْشتَُروا أَنفَُسُكم–َكلَِمةً نَْحوَها 

ةَ َرُسوِل هللاِ ويَاَ َصفِيَّةُ َعمَّ ، ي َعنَك من هللاِ شيئايَا َعبَّاُس ْبَن َعْبِد الُمطَّلِِب لَ أُْغنِ ، ِمَن هللاِ َشْيئاً 

نِك ِمَن لِينِي َما ِشئِت ِمن َمالي لَ أُغنِي عَ َويَا فاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمَّد سَ ، لَ أُغنِي َعنِك ِمَن هللاِ َشيئاً 

، طريق األولىفغيرهم ب،  فإذا كان ل يقدر على نفع ابنته وعمه وعمته وقرابته(.هللاِ َشيئاً 

ه إل هللا وإذا كان ل يقدر على ذلك فال يجوز أن يسال ول غيره من المخلوقين ما ل يقدر علي

.عز وجل



نارنور

طين

،أن َّللا هو الوحيد الذي له القدر على هذا

وأنه له الملك الكامل والتصرف المطلق 

.جميع اِلشياءعلى 





.               جبريل عليه السالم

إسرافيل عليه السَلم

. ميكائيل عليه السَلم

.النفخ في الصور يوم القيامة

.إنزال المطر وإنبات النبات

.إنزال الوحي



_1ج

.الستغفار للمؤمنين. 1

.تسبيح هللا تعالى. 2

.لأنهم عباد هللا تعالى مجتهدون في عبادته من غير فتور ول مل_ 2ج

يَُسبُِّحونَهُ تَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِهِ وَ إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد َربَِّك لَ يَسْ ":قال هللا تعالى

[.206:األعراف " ]َولَهُ يَْسُجُدونَ 

باطلة_ 3ج

ل هللا قاأن هللا تعالى حذر من عبادة المالئكة واتخاذهم أرباباً من دونه؛

أُْمُرُكْم بِاْلُكْفِر ةَ َوالنَّبِيِّيَن أَْربَاباً أيَ َول يَأُْمَرُكْم أَْن تَتَِّخُذوا اْلَمالئِكَ ):تعالى

(.بَْعَد إِْذ أَْنتُْم ُمْسلُِمونَ 











الم ابن قال شيخ اإلس:صفاتهالمؤمن التقي، :الذي يستحق أن يطلق عليه اسم ولي_1ج

ابقون الس: كل من كان مؤمنًا تقيًا كان هلل ولي ًا وهم على درجتين: تيمية رحمه هللا

ِ أَلَ إِنَّ أَْولِيَ {: كما قسمهم هللا تعالى الدليلالمقربون، وأصحاب اليمين المقتصدون؛ اَء هللاَّ

[.63-62:يونس ]}انُوا يَتَّقُونَ لَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َولَ ُهْم يَْحَزنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا َوكَ 

والدليل ده، أن األولياء والصالحين يعبدون هللا تعالى تقربًا إليه وابتغاء للوسيلة عن_2ج

ُجوَن َرْحَمتَهُ ِهُم الَوِسيلَةَ أَيُُّهْم أَْقَرُب َويَرْ أُْولَئَِك الَِّذيَن يَْدُعوَن يَْبتَُغوَن إِلَى َربِّ }:قوله تعالى

[.57:راء اإلس]{ َويََخافُوَن َعَذابَهُ إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوراً 

:عالىوالدليل قوله تأن األولياء والصالحين مملوكون هلل تعالى وليس لهم من الملك شيء، 

ِ ُشفََعاَء قُْل أََولَْو َكانُوا لَ يَ } [.43:مر الز]{ْملُِكوَن َشْيئاً َولَ يَْعقِلُونَ أَِم اتََّخُذوا ِمن ُدوِن هللاَّ

:وله تعالىوالدليل قأن األولياء والصالحين ل يملكون ألنفسهم ول لغيرهم نفًعا ول ضًرا، 

َولَ را ً َولَ نَْفعاً لَقُوَن َولَ يَْملُِكوَن ألَنفُِسِهْم ضَ َواتََّخُذوا ِمن ُدونِِه آلَِهةً لَ يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوُهْم يُخْ }

[.3:الفرقان ]{يَْملُِكوَن َمْوتاً َولَ َحيَاةً َولَ نُُشوراً 

ر ق_3ج ومهم كان أصل عبادة األولياء والصالحين أنه كان هناك رجاٌل صالحون؛ فلما ماتوا صوَّ

لشيطان لهم الصوير، ونصبوها في مجالسهم ليتذكروهم ويقتدوا بهم في العبادة، ثم تالعب بهم ا

.حتى عظموا هذه الصور وعبدوها من دون هللا تعالى

.التأسي والقتداء، وأن يُحفظ لهم هذا المقام

 تعالى كانت شبهة الُمشركين في عبادة األولياء والصالحين من دون هللا تعالى زعمهم أن األولياء أقرب إلى هللا_4ج

تعالى منهم وأنهم لهم جاًها ومنزلة رفيعة عند هللا تعالى وأن عبادتهم لهم إنما هي ليكونوا واسطة بينهم وبين هللا

.يقربونهم إليه

.ملةبالمَلئكة من الواجبات اإلعتقادية فمن شك في وجودهم وخلقهم فإنه خارج من الاَليمان 

.حبهم واتباعهم واإلقرار بكرامتهم

.التأسي والقتداء، وأن يُحفظ لهم هذا المقام


