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أل@هاوأأعبة

الطافوتوأجتنبوأ

المرسلينتوحيدبيان

الشخلسماحة

باز@إللةبندلهعبد@بنعبدالعزيز

انجكهم@ابخفلاث@أفي



طتؤ@،@دل@ظ

محفوظةيلطبعحقوق

ايثرلى@لطبعة

@ئآنكبا/ك@!
ااكن@@لا@ربلفاسم@بللسعولية-للربيةل@مم@ثة

ثاهره*فاكسكث@عأ،هاتف.



الصنهوتياجتنبوا@كلبموا@ل@ه

ب5

الرحيوالرخمقآدتهصب@

لثهالحمد
والصلاةللمتقين،والعاقبةالعالمين،رب

والمرسلين،النبيينجميعوعلىمحمدنبيناعلىوالسلام

بعد:أماالصالحين..وسائر

به،معريينالكرامرسلهبعثوتعالىسبحانهاللهفإن

تعالى:قالكماله،العبادةداخلاصتوحيده،إلىودعاة

@ختنبواأد@هأغبلأواأترسمو،أئةفى@لدعثنا)ولقذ

.(36@وأ@لنحح:الطعوت

فيسبحانهاللهفأبان
كلفيبعثأنهالكريمة،الايةهذه

أمة
وحده،اللهيعبدؤاأنإلىيدعوهمرسولأالناسمن

الطاغوت.عبادةويجتنبوا

وأممهمالرسلبينالخصومةلأنةالتوحيدهيوالعبادة

معهويعبدونسبحانهاللهيعبدونالمشركينلأنذلك،في

وتركوحده،اللهبعبادةتأمرهمالرسلال@هفبعثغيره،

7وفؤمهلايهإنرهيمقالد@)تعالى:قالكماسواهماعبادة

@@سيهدينفإنهرفطرقالث@إلا@تعبدونثنابر)بروإئنى

ية.لآا(2،627أ@لزحرت

معبوداتمنتبرأأنهإبراهيمخليلهعنسبحانهأخبر

فطرنى@،ائذى)إلاقوله:معنىوهووحده،اللهإلاقومه،
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تبرأفلهذاغيره،ويعبدونالله،يعبدونأنهمعلىذلكفدل

فإنهوحده،اللهوهوفطره،الذيسوىكلهامعبوداتهممن

ورازقهم.الجميعخالقلكونهللعبادةالمستحقهوسبحانه

ومنسبق،مثالغيرعلىخلقنيأي@)فطرقومعنى

سواه،ماكلدونيعبدأنالمستحقفهوالمثابةبهذهكان

أن!إلجهلؤحىإلارسول@قبلفمنأزسقنا)وماتعالى:وقال

أنهوجلعزفبينالألاء52(،1@لا@فاغبدونأناإلالآإله

لاأنهجم@حمامحمدنبيناخاتمهمقبلالزسلجميعإلىأوحا

وحده.بعبادتهأمرهموأنهالعبادة،يستحقغيره،إله

أنعلىذلكفدل
مندونهمنالمعبودةالالهةجميع

ذلكوغيروملائكةوجنوأشجاروأصناموأولياءأنبياء

بالباطل.معبوثةكلها

يوضحومما
أدلهبأت)ذلثتعالى:قولهالمعنىهذا

1أ@لحح.@وألنطلهولمحون@منمايذعوتو)تالحقهو 6،2

إليمجيهحدهمحمدنبينادعاهملماالمشركينعنوجلعزوقوله
إلفاوصدالأالةا)لجحلقالوا:أنهمالله،إلاإللهلايقولواأن

إنحاكالؤاإتهئممال@سبحانه:وقوله1،5أص@ورفي(لمجابل@ثئئهذاإن

آئريستكبرونآدتهإلاإلهلآلهئ@قل
بم

عالهتنالا@ااإويقولون

أنهمعلىذلكفدك6(،3،53أ@لات@و@،رلشاعس



الطاغوتو@جتنبال@@كلبموا@لنه

5-

وهيالتوحيدكلمةأنعرفوا
ماتبطلاللهإلاإلهلا

عليههم

لاأنبذلكفعلمباطلة،الهتهمأنعلىوتدلالشركمن

أنهعلىوتدل@وحده،دلهالعباثةإخلاصتقتضياللهإلاإله

قولها،عنيستكبروالمذلكولولابالحق،المعبودسبحانه

جميعها..الالهةإبطالتقتضيإنهايقولواولم

لاقالمنأنظنواحتىالخلق،أكثرعلىخفيمماوهذا

صرفولووالمال،الدممعصوممسلمفهواللهإلاإلله

والرجاءوالخوفكالدعاءالله،لغيرالعبادةمنالكثير

عبادمنالواقعهووهذاذلك.وغيروالنذروالذبحوالتوكل

الله،إلاإللهلايقولونفإنهمالقبور،
معوهم

يلجأونذلك

فيسألونهمبالأولياء،يسمونهمممنالقبورأصحابإلى
الأعداء،علىوالنصرالكربات،وتفريجالحاجات،قضاء

عنهم.البعدمعوتارةقبورهم،عندتارة

ذلكيفعلونوقد
منغيرهومعك@ي@!،محمدنبينامع

فيستغيثونالجنإلىحاجاتهمفييلجأونوقدالأنبياء،

لمرضاهم،والشفاءنفعهميرجونلهم،ويذبحونبهم،

ذلك.وغيروزروعهمأنفسهمعنوالدفاع

منعلىتخفىلامشهورة،معلومةالأمورهذهوكل

ماورأىالقبور،بعباداتصل
الصريح،الثركمنعليههم
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هذاتنكرجميعهم،الرسلاللهفأرسلالبواح.والكفر

سبقكماوحده،اللهعبادةإلىوتدعومنه،وتحذرالشرك،

الكريمات.الآياتفيذلك

بربهمالناسيعزفواأنوتعالى،سبحانهاللهأمرهموقد

الحسنى،أسماءهلهميذكرواوأنورازقهم،وخالقهم

وعلمهوقدرته،عظمتهكمالعلىالدالةالعلا،وصفاته

النافعهوسبحانهوأنهإياهم،ورحمتهعبادهإلىوإحسانه
فلابأحوالهم،الخبيرخلقه،شؤونلجميعالمدبرالضار،

لأنهسواه،منحاجاتهميسألواأوغيره،يعبدواأنيليق

شيء،بكلعلمهالمحيطشيءكلالقادرعلىهوسبحانه
ئطن)وماضلقتوجل:عزقالكماإليه،فقيرسواهوما
@أ@صيطحمونأرلدومآرقثنمئهمأرلل!ما@ونليغبهألاقيثشؤ
وتال8،،5-56أ@لح@ربئ.@@يانشيناثقؤةذوالرز)قهواللهإن

قبتكتممنواثذيئفلقكماتذىرئبهماأغبد@ألئاس)يأيهاتعالى:
)فلاسبحانه:قولهإلى1(،2دمرهأ@@وكاتتقونلحفكتم
وقال2(،3د@مرهأ@@وتغلموتإ،@عو(نتخأندادال@هتخعلوا

العنىهووأللهأللهإلىأتفقرآءأنتوالاسيأيها@الو@تعالى:
علىذلكوماجديد@بخلقويةتضتميشآيئلمق@آتحم@

عليهمالمرسلينعنوأخبر7(،11أفاطر.@وبعشليز@الله
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سبحانه،اللهعظمةأممهمبلغواأنهما@سلامواالصلاة

هوسبحانهوأنهشيء،بكلوعلمهشيء،كلعلىوقدرته

يسمعالذي
الضار،النافعوأنهالمضطر،ويجيبالدعاء،

لاوتضر،ولاتنفعلاأنهامعبوداتهمعنيخبروهموأن

تسمع
أصنامهمعنأخبروهمكماتجيبه،ولاالداعيدعاء

لاواضرلهمتملكولاسبيلأ،تهديهمولاتكلمهم،لاأنها

العباثة،فيدلهإخلاصهميوجبمماذلكوكلنفعا،

والتزامأنبيائهوتصديقمنه،حاجاتهموطلبإليه،وتوبتهم

إنهوالسلامالصلاةعليهنوعنتعالىقالكماشريعته،

آلسصاءيزسلغفلا@تإنهعردبهم)اشتغفووالقومه:قال

ل@ئكؤجنمتى@تجعلوئحعلونجينويضدءبأفولمدر)ر)@عيكو

ألوخ@01-@أنهرا@
12).

لقومه:قالإنهوالسلامالصلاةعليههودعنوقال

لعلكخمصاخوتتخذونهلغبثون@ايةرحبكل)أنتنون
@وأطيعوناللهفاتقوا@خا@لنبطشتصبطتثتصوإذا@تخلحون

وجنئئ@ولمينباثغوأمدكوإبئبمتغلمونبماأمدكوالن@و)ئقوا

(135-128@أ@لنر@عظيو@ويؤميعدا%عييهتمأضافإفى-@وعيوت

لقومه:قالإنهوالسلامالصلاةعليهصالحنبيهعنوقال

@نرعوطوعيوتجمئفىههنآءامالبى@إف@مامافى)أتزكون
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@@@فرهينبرتااتجبالمفؤلختونفىبمهفحيصطلعهاونخل
عيتطيعوأ(ولا@وأطيعوناللهفاتقوأ

فىيقسدونألذين@لممترفينا

1-1460@أ@نر@@وفئولايضلحونألارض@ الايات.0(52

نجأعلتالئموأتلم@والسلام:عليهإبراهيمخليلهعنوقال

لقحناصماقالو)نغبد@حماتغبدونماوقوجم@لائيهقالإذ@إبنهيص

أوينفعونكتماؤ@،تذعوناذيسمعوبم@هلقالل!@@عبهفينلهافنظل

-69@عى@@أ@@وئربئبميقعل@نكذلكصحذنآءاباباقار)بلجيضرون

.(89حر@ى@أ@@سليوجبققباللهأقإلامن@الوقوله:إلى4،،7

قصةفيوقال
)داتخذالعجل:وعبادتهيلإسرائيلبني

لاأتهريرؤأألوخوازعخلأجسلأاصليهومنبغلإءمنمولمىقؤم

1@8،الأعر@أسبيلأ@ويهديهمولايكلمهتم فيقالوالايات.1
طهسورة

قؤلاولاإليه@لايزجع)أفلايرؤن(نفسها:القصةفي

ذهبتأينوالمعنى:.(89أطه@ونفعا@يمولاخاالتميضلك

قولا،إليهميردلاعجل،صورةعبدواهؤلاءعقول

يهديهمولايكلمهمولانفعا،ولاضزالهميملكولا
الذيالنافعالضارهوسبحانهاللهأنبذلكفحلمسبيلا.

يسمع
الدعاء،

شاء،إذاويتكلمدعاه،إذاالمضطرويجيب

يكونأنيجبالتيالكمالصفاتمنالصفاتهذهوأن

ونحوها،الأصنامبخلافبها،موصوفابحق،المعبود
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منتجيبولاتضرولاتنفعولاتسمعلافإنها
لاودعاها،

سبيلأ.تهديهولاقولا،إليهترجع

معتعبدأنيجوزفكيف
المجيب،السميعالحقالملك

لاشيءكلعلىوالقادرشيء،بكلالعالمالضار،النافع

سواه.ربولاغيره،إلله

فيوالآيات
اللهأنإلىترشدوكلهاكثيرة،المعنىهذا

النقصصفاتعنمنزهالكمال،بصفاتموصوفسبحانه

لهالعبادةداخلاصتوحيدهيوجبمماوذلكوالعيب،

الأمورجميعفيعليهوالتوكلإليه،القلوبوتوجيهسبحانه

شيء،لكلالمالكالرزأفالخلاقلكونهسواه،ماكلدون

غيره.معهيعبدأنيجوزفلاالأمور،لجميعالمدبر

وصالحوهود،نوحأنبياثه:عنسبحانهاللهأخبروقد

منلحممااللهاغبدوامالولقومهم:قالواأنهموشعيب،

قالواأنهمالمرسلينجميععنأخبركعا0(،5أمود@وإله

لا@
ممهم

ذلك.فيالآياتسبقتكماذلك

وأتقوهاللهآعبددألقؤمهقالإذ)و)بنهيوتعالى:وقال

1،6تدأ@مهوابز@اتغلموت@نت@إننكتمضترذل@

شيع@معمنوإت@الو@الصافات:سورةفيتعالىوقال7(،1

مافاوقؤم@لالهقالإذبز؟،سليو@بقلبرتل!جذإدلإبزهيو@
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بربنمبهوفمافينر@أونال@هدونعاالةق@إلقبدونأ@

مريمسورةفيسبحانهوقال7(،8س3أ@لصا@ك@و@ا@اليئ

إبراهيمعن
فى)وأيمزوالسلام:الصلاةعليهنفسهالخليل"

لاماتغبدلميأبتفيلهقالإدئبيا@صحديقاكانإنيإنرهيمأتكنف

@تجآبئقذإقيابتشئاجيخنىعكولاولايصييسمع

لقبدلايأبتسويا@صرطاقدكفاتجنى(يأتكلئممااتعلو

اق@ضا@تإف@أبتبر@!عصياللرخنكانالشيطنإنالث@يطن

صفتكونأ@رحمنمنعذابيمسك

أنتأر)غ@بقال@ايطنءولتالث@

قالمياجمفصيو)قجزنيلازخكثؤتن@هليئيا@ترهيمعاله@عن

علئل@سنئ@
"

بىحفيا@اوأغتزلكثمتإتهو؟ربلكسأشتغفر
ربئبدغذأكونالأعصع)ربذعوو(اللهدونمنتدعوتوما

شحقلمؤإوهجنااللهدونمنيغبمونومااغزالتمفلماشما@

لسانرخمئناوجعقنالهتممنووهئنالهمكلاجعقنايخابر،بمويغقحب

دمأصعليا@ك@وصحذقي
41-50).

اقالوإنهمهود،قومعنالأعرافسورةفيسبحانهوقال

ونذرما@انوخدهلنغبدأل@ه)أجتتاالشلام:عليهلهود

@جالضدقيئمنكنتإنلقدنآبمافأننااباؤنا5يغبلأ
العرب،مشركيعنيون@سورةفيوقال@07(،ا@ن@ر@أ

الله@سدوت)ويغبدوتمحمد@:نبيناإليهمبعثينال@
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@و،اللهعندشفعؤناهوكويقولوتولايخفعهزيضرهملاما

لايغدملماأدلهأتنئوت)قلبقوله:عليهموعلاجلاللهفرد
@وبييشركوتعماستحنلإوتفكالازقنولاقالشئؤتفى

صأس
اللهمناتكئب)تزللالزمر:سورةفيوقال8(،1

آللهفاغمدبألحقاقنبالكأنزتاإئا@تيهو@ائعزين

)متأتخذوؤالذلىلمخالمىالدينلئهألا@@ألدبثهنخلصحا

ماأوليآدوفي

ئحكماللهإنزلفعأدلهإلىإلا@يقربونانغبدهيل
بهذبهومقيقدىلاآدلهإنمجتلفوتفيهممثممافىبينهؤ

أ-3(.أ@لرص@@فار@

فيسبحانهفأوضح
بعثالذينالمشركينأنالاياتهذه

والأنبياءوالأوثانالأصناميعبدوالمعيهت،محمدفيهم

يخلقونأووينفعون،يضرونلأنهموغيرهم؟والصالحين

شفاعتهميرجونعبدوهمو)نمايرزقون،أو
الله،عند

بعملهموتعالىسبحانهعليهمفحكمزلفى،لديهوتقريبهم
مشركون.كفارأنهمهذا:

أدلهذ@م@وتعالى:تباركيقولالمعنىهذاوفى

منمايقلكوتدون@منتذعوتدالذلىالمحللثلهرثبهئم

اشتجابواماحمع@ولودغل@كؤلايمصممعواتذعوهوإنفطمير@

@ههر@ظنجيرصعلولايئئكبمثحر-يكفرونالقيمةوئيزملكؤ
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فيسبحانهفأخبرأ(،لم1،3أماطر
دلهالملكأنالآية:هذه

جميعفيالمتصرفوأنهوحده،
جميعوأنخلقه،

وشجروإن@جنمنال@هدونمنالمشركينمعبودات

وهوقطمير،منيملكونلاكلهمذلك،وغيروحجر

دعاءيسمعونلاوأنهمالتمر،نواةعلىالتيالقشرة

مالأنهماستجابواماسمعوالووأنهمالداعي،
ميتبين

أنسبحانهوأوضحشيئا،يفعللاجمادأووغائب،

القيامة،يومبشركهميكفرونالله،دونمنمعبوديهم

إياهمودعاءهمبهم،تعلقهمأنعلىذلكفدلوينكرونه،
)ويرموجل:عزقالكماوتعالى،سبحانهباللهشرك

يلنافزودثركاؤكؤأشضمكلنكتمأشركماللذبننقولثمجميعانخشرهتم

بتنناشهيذابال@هفكق@لغبدونإياناكننمماشركاؤهموقالبينهتم

@92(،ألون@82@وجلمجفلينعباثليهتمعنكناإنوبتبهغ

لايشجيبصنأللهدورمنيدع@ممنأضحل)ومنوجل:عزوقال

انوعاللسحشروإذارلحغفثونممآيه@عنوهتماتقئمةيووإكلهوؤ

سبحانهفأبانالأحف@506(،أ@هول@بهفربنببحاتهمفاي@@كلداءالتم

في
أنالآياتهذه

منيتبرؤونالله،دونالمعبودينجميع

أنهمويخبرونهمبعبادتهم،ويكفرونالقيامة،يومعابديهم
غافلين.عنهاكانوا



الطاغتو@جتنبوابوا@لنه@

5-

خسارتهمأعظموماالمشركين،أولئكحسرةأعظمفما

غضبواستحقواوالخدامة،بالخيبةباؤواحيثالقيامة،يوم

معهوعبادتهمبهبكفرهمونقمتهالجبار
ولايضرلامن

يذعءومن@وجل:عزوقالشيئا،عنهميغنيولاينفع،
لايفلحربةإئ@حسابلإعدبلإفإنمال!برفنلاإلهايضأدله

1سونأ@لمضاتبهفرون،أ@و 17).

وعظمأهلهعاقبةوسوءالشرك،بطلانبيانفيوالايات

فيجاءوهكذاكثيرة.اللهكتابفيالقيامةيومخسارتهم
ماك@االلهرسولعنالصحيحةالسنة

المشركين،ضلاليبين

فييشركوالموأنهمخسارتهم،وعظمعاقبتهم،وسوء

الرازق،الخالقهواللهأنيعلمونهمبلالربوبية،توحيد

مععبادتهمفيأشركواوانماأمورهم،مدبر
غيرهالله

والنذر،والذبحوالضر،والنفعوالرجاء،والخوفبالدعاء

ابنعنالصحيحينفيثبتكماالعباثةأنولمنذلكوغير

رضيعباس
إلى@ا@4@ا@@الع@البيأنعنهماالله

ماأولفليكنالكتابأهلمنقوماتأتيإنك@البمن:

تل
@افادعهمرواية:وفي@ا،اللهإلاإلهلاأنشهادةإليهعوهم

وفيا@ا(-رسولوأنيالله،إلاإلهلاأنيشهدواأنإلى

وفيا(.ا@يوحدواأنإلى@افادعهم-5دئح@للبخاريرواية
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رضيأبيهعنالأشجعيطارقبنسعيدعنمسلمصحيح
بماوكفراللهإلاإلهلاقال@امنقال:عيهمالنبيأنعنهالله

اللهدونمنيعب@
حرم

علىوحسابهودمهماله
1

@ا.ال@ه
وفي

دورمنيعب@بماوكفراللهوحد@لمنبلفظ:لمسلمروأية

الحديث.@االله..

اللهتوحيدوجوبفيصريحانالحديثانوهذان

دونه.منيعبدبماوالكفرله،العبادةوإخلاصسبحانه،

عنهاللهرضيهريرةأبيعنالصحيحينوفي
النبيعن

سألهلفالمج@زجبراوول@@الأقمح@فا
أن@اقال:الإسلامعن

المفروضة،الصلاةوتقيمشيئأ،بهتشركولاال@هتعبل

الحديث.@ا.المكتوبة.،الزكاةوتؤدي

النبيعنعنهمااللهرضيعمرابنعنمسلمصحيحوفي
ال@ه،يوحدأنعلىخمس:علىالإسلام@ابنيقال:أنهعل!

@االبيتوحجرمضان،وصومالزكاة،وإيتاءالصلاة،قام"

@ادونه..بماويكفراللهيعبدأن@اعلىله:أخرىروايةوفي

@ابنيبلفظ:مرفوعأالصحيحينفيوأصلهالحديث.

محمدأوأنالله،إلاإلهلاأنشهادةخمس:علىالإسلام

رمضان،وصومالزكاة،دايتاءالصلاة،@اقامالله،رسول

@ا.البيتوحج



الصنهوتو@جتنبوا@كلبموا@لنه

ب5

عنع@زجبريلسؤالحديثد@هك@مسلموروى

عنهاللهرضيعمرحديثمنوالإحسانوالإيمانالإسلام

سألهلمالجبريلقالأنهع@يلىالنبيعن
الإسلام:عن

@ا

الله،رسولمحمداوأنال@ه،إلاإلهلاأنتشهدأنالإسلام

البيتوتحجرمضان،وتصومالزكاة،وتؤتالصلاة،وتقيم

سبيلأ@ا.إليهاستطعتإن

فيجاءوماالأحاديث،هذهفدئت
معنىأنعلىمعناها

له.العبادةخلاصدال@هتوحيدهوالله:إلاإلهلاأنشهادة

دونه.منيعبدبماوالكفر

بهاللهبعثالذيالتوحيدحقيقةهوالمعنىوهذا

الجهاد،سوقعليهوقامالكتب،بهلوأنبنالمرسلين،

وسعيد.وشقيومؤمن،كافرإلىفيهالناسوانقسم

أسبابعلىيحرصأنمكلف،كلعلىفالواجب

العبادةلهويخلصسبحانهاللهبتوحيديلتزموأنالنجاة،

علىويواليمنها،ويتبرأسواه،مابعبادةويكفروعلا،جل

لكغت)تد؟وجل:عزاللهقالكماعليه،ويعاديذلك،
@بمامنكئموأإنابرلقؤ@تمقالوادمحممإوالذفيإبزهيوفىحسنةأ@نولم

وانجغضلأأبذاانمدوةوبننكمئئنناداوي@كؤناأل@هونمنلغبدون

أ.أ@لسحط،@@حد"يالنهحتىتؤم@
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اللهبعثالذيالدينوهوجميعا،المرسلينثينهوفهذا

محمد@يه@ه.نبيناوأفضلهمخاتمهمبه

يستقيموأنبالنواجذ،عليهيعضأنمسلمكلفعلى
وأنداخلاص،صدقبكلذلكإلىالناسيدعووأنعليه،

كماإليهوالدعوةبه،التمسكسبيلفيأصابهماعلىيصبر

كمافأضبز@ووالسلام:الصلاةعليهلنبيهوجلعزاللهقال

تعالى:وقاللآية،االأحفا@53،@@ألرسلمنأتعرميأولواصبر.

1أ@لحل-@هوبأللهالأصبرثوما)وآضبز 27).

أدلهإنوأضبروام@وسبحانه:وقال
الإنادألصنبرلى@1مع

إلألنىخمر@لنئنأقيإن)وآلعضرجوجل:عزوقال6،،4

بالصبر@وتواصحؤابألحقوتواصؤاألصنلختآثذينءاص@)وعصلحا

@جرهمألضنهينيوفى@ا@الو!وتعالى:سبحانهوقالدعصى(،@أسورة
فيوالآيات0(،1درصأ@@وحساببغئن

ة.كثيرالمعنىهذا

وجميعالمسلمينوسائريوفقناأنالمسئولوالله
الدعاة

يوفقوأنعباده،أمروصلاحرضاهفيهمالكلالحقإلى

شعوبهمصلاحفيهمالكلالمسلمينأمرولاةجميع

والقادرذلكوليإنهالمستقيم،صراطهإلىوهدايتهم

ومنوصحبه،والهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلىعليه،

الدين.يومإلىنهجهمعلىسار
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