بسم هللا الرحمن الرحيم
نواقض شهادة أن محمداً رسول هللا
أيها األخوة الكرام:
هذه الشهادة التي هي نصف اإلسالم شههادة التوييهد أت تقت هد أنهم ب دقبهود بيه شب د وشههادة الرسهال أت
تقت د أت هذا اإلنسات ديدد بهت ببهد د ييتيهم الهويي واهد اهاحي الهويي دتهواتراب وأنهم يبهيت بيديمهم دهراد د دنهي
النصف اآلخر .
 .1الطعن برسول هللا:
ابت ادي أنم ليس رسول د لكنم شنسهات بيهيم ي هل برهس رأس الدأله األواألهل اهي القهالم كرهم شت لهم تقت هد أنهم
رسول د اينت لست دؤدنا ب اوبب وايد شنم رسول د ،الدليل ولوب الدليل ل ال دت شاح دا شاح طهالبوني بالهدليل ب
يارؤ شنسات اي األرض أت يتكرم بيخطر شيح اي يياة اإلنسهات وههو الهديت برأيهم دهت أنهت يتهس ت هول اهي الهديت
برأيي لوب الدليل ل ال دت شاح دا شاح.
اال د تقالس:
ض ُّروا هللا شيئا ً
سول مِن بع ِد ما تبين ل ُه ُم ال ُهدى لن ي ُ
يل هللاِ وشا ُّقوا الر ُ
إِن الذِين كف ُروا وصدُّوا عن س ِب ِ
سول ول ُتبطِ لُوا أعمال ُكم
وس ُيح ِب ُط أعمال ُهم ( )23يا أ ُّيها الذِين آم ُنوا أطِ ي ُعوا هللا وأطِ ي ُعوا الر ُ
[ سورة محمد :اآلية ]23-23

شذاب شت لم تؤدت برسال النبي وشت لم تقهززه وتنصهره ارسهت دؤدنها ب واهد اقرهت دها يهن ض شيدانهي برسهول د
صرس د بريم وسرم.
أو أت تطقت اي صدام أو أت تطقت اي أدانتم أو أت تطقهت اهي بهتهم شذا يهدمي اههو صهاد شذا بادرهي اههو
أديت شذا استميرت شهوتم اهو بهيف.
كنا قوما ً أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش حتى بعث هللا فينا رجالً نعرف أمانته
وصدقه وعفافه.
اعدل يا محمد فقال عليه الصالة والسالم :ويحك من يعدل إن لم أعدل،
ألت د سبيانم وتقالس بصدم دت أت يخطئ اي أاقالم وأاوالم وشاراره وأدرنا أت نيخذ بنهم كهل شهيح وشت
لم يكت دقصودا ب لكات األدر أت نيخذ بنم كل شيح أدراب بدقصي وهذا دستييل.

 .3الستهزاء أو الستخفاف أو السباب:
اآلت ابستهزاح أو ابستخهاف أو السباب هذه كرها تن ض شيداني برسول د الدليل:
سولِ ِه ُكن ُتم تسته ِز ُئون ( )56ل تعت ِذ ُروا قد كفر ُتم بعد إِيمانِ ُكم
قُل أ ِباّللِ وآياتِ ِه ور ُ
[ سورة التوبة :اآلية ]55-56

هل هناي أنصل دت هذا الدليل،
اال بقض القرداح :دت سب د ورسولم طوبا ب بغير شكراه ،بل دت تكرم بكردات الكهر طاألقا ب غير دكره ودهت
استهزأ باهلل وآياتم ورسولم اهو كاار ياهراب وباطنا ب.
الدؤدت واليدد هلل ب يخطر وب لماني اهي يياتهم أت يهتكرم كالدها ب يشهم دنهم بهدم م ه بكهالم رسهول د أو اهي
شيح دهت الهتهكم أو السهخري أو التنهدر أو تهرداد يهديا دهت بهاب ش هياي النهاس واليدهد هلل رب القهالديت ب تاهد
دؤدنا ب ايم اليهد األدنهس دهت اإليدهات يهكهر لرييه وايهدة أت يطقهت أو أت يسهتهزس أو أت يسهتخف ب هول االهم النبهي
صرس د بريم وسرم شب شذا كات هذا ال ول دو وبا ب ليس لرسول د لهي أت تسهتهزس بههذا ال هول دبينها ب أنهم يهديا
دو ههوو وب صههر لههم برسههول د شطالا ها ب أادههل القردههاح أت شههاتم النبههي صههرس د بريههم وسههرم الدنههت

لههم كههاار

والوبيد اار بريم بقذاب د.
س ت برس هذا شاهداب ذكرتم دراراب
أت أيدهم لدا اال النبي بريم الصالة والسالم ب ت تروا بدي القباس اكر واد أت أصياب النبي ييندا تنشب
الدقاري دل الدشركيت اد ي تروت آباألهم وأبناحهم ا ال أيدنا ي تل أباه وأخاه وينهانا بت اتل بدم تصورها بصهبي ب
وكات سيدنا القباس اي دك اد أسرم وكات بيت النبي صرس د بريم وسرم اي دك وكهات يرسهل لهم األخبهار تبابها ب
بت كل دا ياري اي اريش لم دهد و والنبي بريم الصالة والسالم ايادتم ذكي اداب اي دهوطت ال هرار اهي اهريش
ييتيم الخبر لو أت النبي سكت ل تروه لو أنم بيت لهم أنم دسرم بنتهت دهدتم كشف لو أت سيدنا القبهاس لهم يشهاركهم
اي ال تال لكشف أي ا ب ينبغي أت يشاري وينبغي أت ب يذكر النبي يال شسالدم وينبغهي أت يهتكرم لكهي ب ي تهل ،اهال
ب ت تروا بدي القباس.
ي ول هذا الرال الذي وال اي نهسم شيح دت اقل النبي بريم الصالة والسالم اال ود يررت أتصهد بشهر
سنيت رااح أت يغهر د لي سوح يني برسول د.
 .2الطعن في أحاديث الرسول:
اآلت الطقت اي أياديا الرسول الصييي أو تكذيبها دا مبت بت رسول د صرس د بريم وسرم أنم يهديا
صييح وأنت لم ت برم أو رددتم اهذا ن ض إليداني برسول د صرس د بريم وسرم.

هنههاي راههل يسههتدل شلههس يههديا النبههي صههرس د بريههم وسههرم ي ههول لههيس دق ههول هههذا اليههديا ب يتناسههب دههل
القصر هو درال اكر اريالب تيدل اريالب ارأى أت هذا ليس يديا رسول د لم يقبئ بسنده وب بسرسهرتم الذهبيه وب
بسهنده الدتصهل وب بتهواتره أييانها ب لداهرد أت تهرد يهديما ب دتهواتراب أو صهيييا ب أو يسهنا ب تهرده وتيهت أت النبهي بريههم
الصالة والسالم دا االم ب لسبب وايم شب ألنم دا را لي اههذا التصهرف وههذا الهرد يقهد ن

ها ب لشههادة أت ديدهداب

رسول د.
صرهس ه
د ُ َبرَ ْي ِم َو َسره َم:
َاا َل َرسُو َل ه ِ
د َ
ت ِب ِه أو نهي ُ
ل أُلفِين أحد ُكم ُمت ِك ًئا على أ ِريكتِ ِه يأتِي ِه األم ُر مِما أمر ُ
ت عن ُه فيقُول ُ ل أد ِري ما وجدنا فِي كِتا ِ
ب
هللاِ اتبعناهُ
كيت د أخبره أنم سيكوت اي آخر الزدات أناس يردوت السن بيكدرها وي ول يسبنا ال رآت ،ال رآت ا ط كيهف
برات أت الزكاة نصابها كذا كيف برات أت صالة الهار ركقتات بدد الركقهات ونصهاب الزكهاة ودألهات األيكهام
وآبف ال

ايا ااحت دت النبي بريم الصالة والسالم اإذا أردت أت ب تيخذ بهت النبهي بريهم الصهالة والسهالم شهيألا ب

انتهس ديني ود بز وال ي ول:
سول ُ ف ُخ ُذوهُ وما نها ُكم عن ُه فانت ُهوا
وما آتا ُك ُم الر ُ
[سورة الحشر :اآلية ]7

اينت شت لم تيخذ كل دا ااح بت النبي بريم الصالة والسالم شني ترد ال رآت أنت شذاب لسهت ارآنيها ب ألت ال هرآت
ييدري أت تيخذ دا آتاي الرسول وأت تنتهي بدا نهاي.
كتههاب د ايههم كريههات بيندهها التهاصههيل اههاحت اههي السههن وأنههت ينبغههي أت تطيههل د اسههت البب وأت تطيههل النبههي
است البب ب أت تربط طابه النبهي بريهم الصهالة والسهالم بالكتهاب لكهت دها سهوى النبهي بريهم الصهالة والسهالم تقره
طابتم برس دواا تم لدا االم النبي اإت ااح الذي االم دخالها ب ليهديا رسهول د لهيس لهي أت تطيقهم أدها النبهي بريهم
الصالة والسالم هو دشرو اال تقالس:
سول
وأطِ ي ُعوا هللا وأطِ ي ُعوا الر ُ
[ سورة المائدة :اآلية ]23

لداذا أباد كرد أطيقوا؟ ألت النبي بريم الصالة والسالم يطاو است البب لكهت ب يه النهاس ب يطهابوت شب تبقها ب
لطاب ه الرسههول د ألنههم ب طاب ه لدخرههو اههي دقصههي الخههال اديههل النههاس بههدا رسههول د طههابتهم دشههروط
بدواا أدرهم لدا اي ال رآت والسن شب أت طاب النبي ويدها واابه لهذاتها دهت دوت أت تهربط بهال رآت ألت النبهي
بريم الصالة والسالم ي ول:
أوتيت القرآن ومثله معه.

هي السن واد أادل برداح الق يدة برس أت ال رآت ويي دترهو وبرهس أت السهن ويهي غيهر دترهو بهدليل أت د
بز وال ي ول:
وما ينطِ ُق ع ِن الهوى ( )2إِن هُو إِل وحي ُيوحى
[ سورة النجم :اآلية ]3-2

 .3تجحد أحد الرسل الذين أرسلهم هللا قبل محمد صلى هللا عليه وسلم:
ين ض شيداني بيت ديدداب رسول د أت تايد أيد الرسل الهذيت أرسهرهم د ابهل ديدهد صهرس د بريهم وسهرم
هذا الهديت ديهت دويهد الهديت وايهد والشهراألل دخترهه الهديت أت تسهرم واههي هلل ههذا ههو الهديت لكهت الشهراألل دتبدله
ودختره وآخرها ينسخ دا سب م ايكههي أت تنكهر رسهال سهيدنا بيسهس بريهم وبرهس نبينها أا هل الصهالة والسهالم شذا
أنكرت هذه الرسال ارست دؤدنا ب شذا أنكرت رسال سيدنا دوسس ارست دؤدنا ب شذا أنكرت رسال سهيدنا دوسهس لسهت
دؤدنا ب سيدنا شبراهيم لست دؤدنا ب.
اال تقالس:
سلِ ِه ويقُولُون ُنؤمِنُ بِبعض ونكفُ ُر بِبعض
سلِ ِه و ُي ِريدُون أن ُيف ِّرقُوا بين هللاِ و ُر ُ
إِن الذِين يكفُ ُرون بِاّللِ و ُر ُ
و ُي ِريدُون أن يت ِخ ُذوا بين ذلِك سبِيالً ( )161أُولئِك ُه ُم الكافِ ُرون ح ّقا ً وأعتدنا لِلكاف ِِرين عذابا ً ُم ِهينا ً
[ سورة النساء :اآلية ]161-161

أنبياح د رسل د الذيت ذكرهم د اي ال رآت لدارد أت تكهر بوايد دنهم اينت لست دؤدنا ب شذاب دهت نهوااض
شيداني برسول د صرس د بريم وسرم أت تنكر أصهل رسهالتم أو أت تطقهت بهها ازأليها ب أو أت تطقهت بصهد سهيدنا
ديدد صرس د بريهم وسهرم أو أدانتهم أو بهتهم أو أت تسهتهزس أو أت تسهتخف بههذه الهدبوة أو أت تطقهت بيياديها
النبهي بريههم الصهالة والسههالم الصههييي أو أت تكهذبها أو أت تنهههي األخبههار المابته التههي أخبههر بنهها كيهههور الههداال
ويهور سيدنا بيسس بريم الصالة والسالم وبذاب ال بر الشيح الهذي أخبهر بهم شذا أنكرتهم اينهت لسهت دؤدنها ب بههذه
الرسال أو أت تايد نبيا ب دت أنبياح د الساب يت أو رسوبب دت رسل د الساب يت.
 .6ادعاء النبوة بعد محمد صلى هللا عليه وسلم:
وددا ين ض شهادة الرسال أي أت ديدد صرس د بريم وسرم رسهول د ادبهاح النبهوة بقهد ديدهد صهرس د
بريم وسرم ألت د ال االلم ي ول:
سول هللاِ وخاتم الن ِب ِّيين وكان هللا ُ ِب ُكل ِّ شيء علِيما ً
ما كان ُمحمد أبا أحد مِن ِرجالِ ُكم ولكِن ر ُ
[ سورة األحزاب :اآلية ]31

لذلي اي شراي آسيا هناي دت يدبي أنم نبيا ب ااح بقد ديدد صرس د بريم وسرم وهي ارا

ال اصطنقها

ابستقدار كي يرغي الاهاد.
صرهس ه
د ُ َبرَ ْي ِم َو َسره َم:
َاا َل َرسُو ُل ه ِ
د َ
ان دجالُون كذا ُبون يأ ُتون ُكم مِن األحادِي ِ
ث ِبما لم تسم ُعوا أن ُتم ول آباؤُ ُكم فِِيا ُكم وإِياهُم ل
ي ُكونُ فِي آخ ِِر الزم ِ
ُيضِ لُّون ُكم ول يفتِ ُنون ُكم
شذاب هناي دت ادبس النبوة أول وايد دسيرد الكذاب وكميروت ادبوا النبوة.
 .5أن تصفه بما ل يوصف به إل هللا:
ولكت الذي ألح بريم أت الذي ين ض شيداني برسول د أت تصهم بدا ب يوصف بم شب د وههذا الشهطط واهل
بم دسردوت كمير يقني أيد الشقراح ي ول :يا بالم الغيوب اد لاينا شليي وي صد رسول د.
اال د تقالس:
قُل ل يعل ُم من فِي السماوا ِ
ت واألر ِ
ض الغيب إِل هللاُ
[ سورة النمل :اآلية ]65

أت تيت أنم يقرم الغيب،
درة واف خطيب أدام النبي يخطب ا ال :دها شهاح د و شهألت ،ا هال بريهم الصهالة و السهالم :بهألس الخطيهب
أنت ،اقرتني هلل نداب ،ال دا شاح د كات و دا لم يشي لم يكت.
شذاب دت ن األض شهادة أت ديدداب رسول د أت تصهم بدا ب يوصف بم شب د ،داذا اال د بز وال:
ت أعل ُم الغيب لستكثر ُ
قُل ل أملِ ُك لِنفسِ ي نفعا ً ول ض ّراً إِل ما شاء هللا ُ ولو ُكن ُ
ت مِن الخي ِر وما مسنِي
سو ُء إِن أنا إِل نذِير وبشِ ير لِقوم ُيؤ ِم ُنون
ال ُّ
[ سورة األعراف :اآلية ]111

درة ماني :
قُل ل أملِ ُك لِنفسِ ي نفعا ً ول ض ّراً
األت ب أدري لكم دت باب أولس ،ب أدري لكم نهقا ب و ب

راب:

اف إِن عصي ُ
ت ر ِّبي عذاب يوم عظِ يم
قُل إِ ِّني أخ ُ
[ سورة األنعام :اآلية ]16

النبي ،ادت وصف النبي صرس د بريم و سرم بخصاأل

هذه خصاأل

ليست شب هلل اههذا ن هض لشههادة أت

ديدداب رسول د.
اي صييح البخاري:
صرهس ه
د ُ َبرَ ْي ِم َو َسره َم:
اال ال هن ِبيه َ
سول ُ ُه
ل ُتط ُرونِي كما أطرت النصارى ابن مريم فِِنما أنا عب ُدهُ فقُولُوا عب ُد هللاِ ور ُ
[ البخاري ،مسلم ،الترمذي ،أبو داود ،ابن ماجه ،أحمد ،مالك ،الدارمي ]

شخوانا الكرام:
أنا أبت د أنم دا دت شنسات برس وام األرض ييب رسول د كسيدنا الصدي ،
ما دعوت أحداً إلى اإلسالم إل كانت له كبوة إل أخي أبا بكر.
ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر.
أي يواد أياديا بت سيدنا الصدي ب تقد وب تيصس ،كيف ي ول هذا الصدي يوم دات النبي الكريم:
من كان يعبد محمداً فِن محمداً قد مات ،ومن كان يعبد هللا فِن هللا حي ل يموت
انتبهتم شلس هذه الداليي أي يكهاد اربهم يتهطهر دهت شهدة األلهم ودها دهت شنسهات ايدها أبت هد أيهب شنسهانا ب برهس
سطح األرض دت آدم شلس يوم ال ياد كدا أيب الصهدي رسهول د ،ودهل ذلهي شن هاذاب لرتوييهد ،لهألال يقبهد دهت دوت
د ،لألال يؤلم ،اال :دت كات يقبد ديدداب ا ط لم ي ل رسول د ،لم ي ل دت كات يقبد يبيبي ،هو يبيبم،
من كان يعبد محمداً فِن محمداً قد مات ،ومن كان يعبد هللا فِن هللا حي ل يموت
سيدنا بدر سار برس هذا الدنهج بزل سيدنا خالد ،اال لم :لدا بزلتني؟ اهال :و د شنهي أيبهي ،اهال لهم :لدها
بزلتني؟ اال لم :ود شني أيبي ،اردا ألح بريهم ،اهال :ود دها بزلتهي يها بهت الوليهد شب دخااه أت يهتهتت النهاس بهي
لكمرة دا أبريت اي سبيل د ،لألال ييت الناس أني أنت الذي تنصر،
د هو الناصر ،بزلم و النصر دستدر شن اذاب لرتوييد،
سول ُ ُه.
ل ُتط ُرونِي كما أطرت النصارى ابن مريم فِِنما أنا عب ُدهُ فقُولُوا عب ُد هللاِ ور ُ
شذاب أت تصهم بدا ب يري شب هلل هذا ن ض لشهادة رسول د،
أو أت تطرب دت رسول د صرس د بريم و سرم دا ب ي در بريم شب د ،أي أت تسهيلم أت ينصهرنا ،ههذا بيهد
د النصر:
ِيم
وما جعل ُه هللا ُ إِل ُبشرى ل ُكم ولِتطمئِن قُلُو ُب ُكم ِب ِه وما النص ُر إِل مِن عِن ِد هللاِ الع ِز ِ
يز الحك ِ
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اآلي وا ي  ،اإذا ارت يا رسول د انصر الدسرديت؟ رسول د برس القيت و الهرأس لكهت نصهر الدسهرديت
بيد د ،ب تسيل رسول د دا ب ي در بريم شب د،
يروى أت أيد الخرهاح كات باليرم الدكي االت س بقالم اريل اال :سهرني يااتهي؟ اهال :ود أسهتييي أت أسهيل
اي بيهت د شب د ،اهالت س بهم خهارل اليهرم اهال :سهرني يااتهي؟ اهال :ود دها سهيلتها دهت يدركهها أايسهيلها دهت ب
يدركها ،اردا ألح بريم اال :أدخرني الان  ،اال لم :هذه ليس لي ،اال لم :شذاب ليس لي بندي ياا .
عن اب ِن عباس قال ُكن ُ
ول هللاِ صلى هللا ُ علي ِه وسلم يو ًما فقال يا ُغال ُم إِ ِّني أُعلِّ ُمك كلِمات احفظ
ت خلف ر ُ
س ِ
هللا يحفظك احفظ هللا ت ِجدهُ ُتجاهك إِذا سألت فاسأل هللا وإِذا استعنت فاستعِن ِباّللِ....
[ الترمذي ،أحمد ]

يا شيخ االت أريد ولداب ،هبط الدستوى ،هناي دت يسيل شيوخا ب اي ابورهم أت ي ددوا اراا ب لألد .
 .7العتقادات باطلة:
اآلت ددا ين ض هذه الشهادة ابت ادات باطر  ،دمالب :بق هم ي ول أت د سبيانم و تقالس خر الدنيا كرها دهت
أال ديدد ،هذا غير صييح ،لكت اسديوا لي أت أداال بت ههؤبح ،هنهاي اابهدة :دها كهل دهت واهل اهي الكههر واهل
الكهر بريم ،الدليل
النبي بريم الصالة و السالم روى لنا اص اال:
أبرابي ادتطس نااتهم بريهها طقادهم و شهرابم ،ارهس ليسهتريح ااسهتي ي ارهم ياهد النااه  ،أي هت بهالهالي اارهس
يبكي مم يبكي مم يبكي شلس أت أدركتم سن دت النوم ،نام اريالب ااستي ي ارأى الناا  ،دت شهدة اريتهم اختهل توازنهم،
واال يا رب أنا ربي وأنت ببدي ،هذا كالم كهر ،هل وال الكهر بريم؟ دت الديب تكرم كردات ليست صييي لكهت
ب نكهره
نيت أي ا ب ،تكرم كردات ليست صييي  ،ن ول لم ،دا كل دت اال هذا خرل دهت ههذه الشههادة أدها ههذه الهكهرة
غير صييي  ،شذا كات دقنا آي كريد ي ول د ايها:
وم ا خ ل ق ُ
ُون
ت ال ِ
جن واإلِنس إِل لِيع ُبد ِ
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و بندنا يديا دو وو :لوبي دا خر ت الدنيا.
أيهدا أصح؟ آي ارآني نيت دخرواوت لقبادة د ،أدا أننا دخرواوت دت أاهل ديدهد وههو سهيد الخره ويبيهب
الي هذا كالم غير صييح ب دليل لم شب هذا اليديا الدو هوو ،النبهي بريهم الصهالة والسهالم الهذي يزبدهوت أت
الدنيا خر ت لم ي ول لم ربم:

واع ُبد ربك حتى يأتِيك اليقِينُ
[ سورة الحجر :اآلية ]22

شذاب كرنا و النبي ديدد صرس د بريم و سرم برس رأس الخالأل كرها ديدوروت أت نقبد د.
سولً أ ِن اُع ُبدُوا هللا واجت ِن ُبوا الطا ُغوت
ولقد بعثنا فِي ُكل ِّ أُمة ر ُ
[ سورة النحل :اآلية ]25

شذاب دخرواوت لقبادة د ،هناي ابت اد آخر أت أول شيح خر م د هو نور سيدنا ديدد ،مم خر هت األشهياح دهت
بقده ،ي ول بريم الصالة و السالم اي اليديا الصييح:
صرهس ه
د ُ َبرَ ْي ِم َو َسره َم:
َاا َل َرسُو ُل ه ِ
د َ
ارج مِن نار و ُخلِق آد ُم مِما ُوصِ ف ل ُكم
ُخلِقت المالئِك ُة مِن ُنور و ُخلِق الجانُّ مِن م ِ
[ مسلم ،أحمد ]

هي دبالغات أراد أصيابها أت يراقوا ادر النبي لكنهم غهاب بهنهم أت راهل اهدره اهي أت يكهوت اهي الوصهف
الذي وصهم د لم.
هو ببد هلل بز وال ،هو سيد الخر و يبيب الي  ،وسيد ولد آدم وب اخر كدا اال بريم الصالة و السالم،
وي ول بريم الصالة و السالم:
كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب
كالم وا ح كالشدس.
أيها اإلخوة:
هذا الدو وو داتم بيت ب األد كميرة زاألغ شابت بيت الدسرديت اهي القصهور الدتهيخرة ،ولقهل بقهض الهذيت
أشابوها أرادوا رال ادر النبي لكنهم أخطألوا ،لكت أت ن ف بند يدود ال رآت والسن و أت نصف النبي بدها وصههم
د بز وال ،وأت نصف النبي بدا وصف بم نهسم ،هذا دت باب أولس ،وهذا األصح واألصوب ،وههذا الهذي يبقهد
بت اإلسالم الشطط والدبالغات ،ويبقده بت أت يكوت كدا هو دنهج د بز وال ،الدبالغات تسيح وب تيست.
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