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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 : احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد

فقد سللم  بعلا الالبال السللعض بعلا األاليت ة الل  سلالوا فاحللا بعلا احللقلا  الل   ار 
فاحلللا الاقللاق ا  اللاة ا سللتقلة اللل  بللدبيتها مللن بيتبمشا اللا  فمللد ادللا ض واللار  فاحلللا عللد  مللن 
ا اتسللبإ  ىل السللاة مدللن عللد او عيتعللور وعبللد اللليتبن الدماللقاة وأبللو ا اتصلليت البلواللض وبعللا 

 .الصيتحاء كاألسدي أو ا تعا عإ معحلم واهلل أعلم حبادم اليتافضة 
لللة اللل   علللف السلللعاة وأهلحلللا ومصللا رها وألمتحلللا هللدفا  للمشعللن والتاللوبه بهلل ه ا اا اللا  اد  

مللن  بللن اليتافضللة اللف  الليتاي فمللد ادللا ض اللل ي عحللف للله  عسلله أو  عللن السلللعاة هللدفا  
 . ه ال ميدلحلم أحد أو كما  ال أاليتافضة حباة لمشعن اليتافضة ومل تسمح  عسه بالكالم ا 

 و  ضلاة التكعللو مو لو ة ا كللن  با لة كالاحلو بللة والاصليتا اة وعاللد كلن العلليتة الضلالة ا اتسللبة 
وهلض ال تكعرلليت  ال ملن بسللتحف التكعللو  لإلسلالم فلمللاتا توالع السلللعاة فقل  ا  علل  اال للام

 .وبايتوط
حلللاف فالسلللعاة وأهلحلللا  للد حللاربوه  بللن الاللا   اعللا   تا كللاو الباعلل  هللو التكعللو والتعاللو ا 

 .وحد وا مصا ره و اا ته وح روا وأ  روا 
اجلامالللللة وا يت للللللة والعملللللالء  :وملللللن أ لللللن هللللل ا أ للللللف القمشبالللللوو التكعوبلللللوو عللللللى السللللللعاإ

واجلواسلللابل بلللن وبكعللليتوعم والللاوا عللللاحلم حيتبلللا   عالمالللة وسااسلللاة وفكيتبلللة أالللد ملللن حللليت م 
 .وهم ا أفغا ستاو واجل اليت والسو او للحكام بن  تل

فلمللاتا بللل ها احللللوار وا تحلللاوروو بعالللدا  علللن مصلللدر العتالللة  لللاتا بللل هبوو بعالللدا  علللن التكعلللو 
الظلللامل العوالللوي تكعلللو الللليتوافا وارلللوار ل وارلللوار  اجللللد  ومصلللا ر هللل ه العللللا  و ا  لللا 

 .وكتا ا
وافا  عملا  واالحا  ال ابلار علاله فل بيتاو  و ه ا التكعلو ارلار ض اجلدبلد ملدعوم ملن  بلن الليت 

متاللد سللاد  مشللا وتاالليت كتبلله وت  حلللا ونعللله رملل ا  مللن رمو هللا وهلل ا أملليت ماللحلو  بعيتفلله كللن 
 .مدقف وكدو من العوام
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 للللاتا مل بضللللع ا تحللللاوروو أبللللدبحلم علللللى مكمللللن الللللداء  و كاللللتم اعلللللتم أو صلللليتفكم صللللاري  
أبللللدبكم عللللى مكمللللن اللللداء بكللللن اللللااعة فلللار عوا  ىل صللللوابكم واللللوا باا صللللاي والللعوا 

 .وصيتاحة مكمن التكعو الظامل البااض اليتافضض وارار ض القدمي واجلدبد
و  للله ملللن الظللللم أو  علللن موالللوف احللللوار هلللو السللللعاة وأهلحللللا وأو بيتالللى علللد او وملللن معللله  

ل علن  الاة حلوار وأو بسووا على المشيتبقة ال  رعحلا دم فملد ادلا ض ا سللو اا ااركة ا ه ا 
 .ا ستقلة وأو بكوو مااظيتوهم من اليتافضة الوااحإ وا تعا عإ معحلم 

وحنن  أسف أالد األسلف لللدفاف اد بلن الل ي بقلوم بله ملن ميدللوو السلاة نلاه ادالوم العلا يت 
العااللف علللى السلللعاة وال سللاما مللن  بللن حسللن ا للالكض العللدو اللللدو  للسلللعاة وأهلحلللا اللل ي  

. ة ألهن الساة السلعاإ  بأعم بكعيتوو األمة وب عم أو كتبحلم ملالة بل ل بكان التحلم الكاتب
ومل بت كيت تكعو اليتوافا للصحابة وعلى رأسحلم أبو بكيت الصدبف وعميت العاروة وعدماو تو 

ملللاحلم  ال أعللم آمالللوا بللاهلل ووحللدوه وآمالللوا بيتسللوله وعللل روه  االاللوربن راللض اهلل علللاحلم ومللا  قمللو 
ة ا يتتللدبن وفتحللوا البلللداو بالتوحاللد وااميللاو كمللا كعلليت اللليتوافا أهللن و صلليتوه و ضللوا علللى  ر 

الساة وما  قموا ماحلم  ال أو ساروا ا  رل الصحابة  ميا ا  وتوحادا  و ايتا  للقيتآو والساة وتبا 
 .عاحلما وعن بلتحلما بعقه وصدة 

بت كيت تكعو  مل بت كيت ا الكض كن ه ا ومل بت كيت تكعو  والف اليتوافا بعضحلم لبعا ل ومل
اروار  لعدماو وعلض ومن اابعحلما وتكعوهم لألمة بال  ول واحلكم علاحلم بارلو  ا الالار 

 .وتكعو بعا  والعحلم لبعا 
وأهلللن السلللاة  لللاربوو هللل ا التكعلللو الظلللامل ادمالللض وباااللللوو علللن الصلللحابة وملللن سلللار عللللى 

 .عاحلم  ميا ا وتوحادا وعقادة وفقحلا وماحلاا 
كن ه ا وتا  وبكان التحلم الظا ة ألهن الساة بن بالار  الليتوافا وارلوار  ا    حلن ا الكض

تاق  كدو من أصحال فمد صلى اهلل علاه وسلم ل فحلن باتظيت ماله وهل ا حالله أو باصلف 
أصلللحال فملللد وبغلللار عللللاحلم أو بلللواف وبعلللا ي ملللن أ لحللللم   وهلللن باتظللليت  لللن هللل ا حالللله 

 .التاربخ  ىل بوماا ه ا   صاي أهن الساة وأهن الساة من فايت
 للاتا وافقللتم علللى الللداول ا حللوار بسللتحلدي السلللعاة  :وحنللن  سللأل عللد او عيتعللور ومللن معلله

 . وأهلحلا و علحلا ا  ع  اال ام ه ا أوال  
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 تا وافقللتم علللى هلل ه الداهاللة الللدهااء فلمللاتا مل توا حلللوا اداللوم الالليت  علاحلللا  اللوم  :وثا اللا  
 . بعن حدهم وبقمشع  ابيت كادهم مضا  أ وى من هاوم اليتوافا
عللدوا وال  أصللادا  وال باكلل ند بللن  للدا  كارلل ي اللل ي ال بقتللا و اللل ي  مللتم بلله مللن الللدفاف 

بعقلللأ عاالللا  وال بكسللليت سلللاا  و و كلللاو بعلللا ارللل ي  لللد بعقلللأ العلللإ وبكسللليت السلللن وللللو فقلللأ 
واعلالوا علالله   لف علد او فلاعكم دلم عاالا  أو كسليت سلاا   لا بلار  السلامعوو ملاحلم وملدحوا مو 

 .بالدااء 
 .وأفيتحته و يتحف مااعيت السلعاإ ولقد أكسبف العدو اليتوافا اجلولة با عد ا

واجلملع بلإ  ل قول أليب ا اتصيت البلواض  اتا ه ا التخب  وارل  والتعيتبلف بلإ امتملع :وثالدا  
 لميت للللة ل امالللة :ا تعللليتةل  سلللمف السللللعاإ  ىل سلللبعة أ سلللام فاعللللف السللللعاإ احلقاقالللإ

الظا للللة اللللل  بع بحلللللا علللللاحلم القمشباللللوو   وهلللل ا تلخللللا  لال امللللا لملللل ربن ألعمللللال احلكللللام
والوا لع  لوكأو من تسماحلم باجلاماة  اعة من اجلحللة ثا اا   و علف العلماء  سما   لالتكعوبوو

 أو ه ا تقسام ايتبا ظامل بعيتة بإ من  عحلم العلم والعقادة وا احلج السلعض الصلحاح فلال
 . بإ من  علتحلم  سمإ فيتة أبدا  

أملا األ سلام ارمسلة اللل  ألصلقتحلا فلوا عحلم ومالاهاحلم السااسللاة والعكيتبلة والعملالة وم لعللا م  
 و وا عحلللم ا متللد مللن أفغا سللتاو  ىل اجل اللليت  لأو بكو للوا مللن السلللعاإ باتللا   كلحلللا تلليتفا رفضللا  

  لداث ا ددملةحلم من العتاوى ا األحللواض وموا ع ىل ساليت أ مشار األرض بيتفا ما بقوله الب
و عللاحلم ا علمللاء السلللعاة وتألاللا الاللبال  لكأ مللة ارلللاج وفلسللمشإ والللامن و ضللاة  البللاو

وموا عحلم من  قد السلعاإ  لتل  من األمور الوااحة ا احلورة واو لادهم وتاعوهم ماحلم
دللم    الكاتبللة الظا للةن اال امللاوكالل لأمداللله وعللداو م الاللدبدة دللملضللالال  سللاد  مشللا و 

كتلللللا والقالللللوا  العضلللللالاة عالمالللللة ا سلللللتعيتة ا األاللللليت ة والوعلللللداو م الالللللدبدة وحللللليت م اا
اة؛ كلللن تللل  بللدفع مللا بقولللله فلل  والبحلتللاو وملللن مامشلقللا  اللو سلللعواللبكا  اا   للف باا

 . البلواض
بلتقلللض ملللع  حلللر بيتفضلللوا ملللاحلج سلللاد  مشلللا وتيتاثللله ا ظللللم الللل ي ال وللللن بكو لللوا سللللعاإ أبلللدا  

السلللعاة بللن هللو ماللا ا دللا ا عقاللد ا وماحلاحلللا وأصللودا وفيتوعحلللا فكاللف  تمللع الاقاضللاول 
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حلر بتل أوا ملن هل ا البا لن و لاربوه ملن مامشللف الكتلال والسلاة وملن  لن بكو وا سللعاإ أبلدا  
 . مامشلف ماحلج السلف الصاحل 

الليتوافا ملن  اوا الال و للاكم ولقد تو  علد او مو عله الضلعاف ا تخلاتل ب عال له حبملا  أو 
صورة من صور  االحلم ألهن السلاة بالحلا ة أحلد علملالحلم أال وهلو السلاد حسلإ ا وسلويل 

ملللللن " هلل مث للتلللللاربخ" ا كتابلللللههم ا عتملللللدة ا وثقلللللة ملللللن مصلللللا ر حاللللل  أ ىل  للللل ه الالللللحلا ة 
 : ال (29-38)ص

 نظرة الشيعة إلى أهل السنة))
ال فقحلالاللا وهتحلللدباا نللد أو العللدو الوحاللد للاللاعة هللم أهللن عاللدما  مشللالع كتباللا ا عتلل ة وأ للو 

وما  ال  ل(الاواصا)وعوهم  لفسموهم العامة لالساة ول ا وصعوهم بأوصاي وعوهم بأعاء
و تا اللتم أحللدهم  لا  بلليته االعتقللا  عاللد معاالليت الاللاعة أو لكللن فلليت  مللن أهللن السللاة تبللال  

وتلللل  لاااسلللة  ل(عظلللم سللل  ا  للل  أباللل : ) اآلاللليت وأرا  أو بغلللل  لللله ا الالللتامة  لللال لللله
 .الس  ا  ظيتهم  ىل  ر ة لو ااتسن ألف ميتة  ا  حليت و ا تهبف عاه ناسته

و علللوه مللن  و فقحلاء للا  يت للوا السلل  بالكللافيت وا الليت  وارا بلليت ل  ت وهلل ا اعتقللا  الاللاعة  اعللا  
 : األعااو الااسة ود ا

 لف لليتاا علاله : عن علض بن أسباط  ال  فقد روى الصدوة: و ا االاتالي معحلم -1
 لدث األمليت ال أ لد بلدا  ملن معيتفتلهل وللاب ا البللد الل ي أ لا فاله ملن أسلتعتاه ملن : السالم 

أحضلليت فقالله البلللد فاسللتعته ا أملليت  فلل تا أفتللا  باللضء  فخلل   الفلله : فقللال : موالالل     للال 
 .ط  حليتاو 1/972عاوو أابار اليتاا ( ف و احلف فاه 

الللاعتاا ل ا سللللموو ألميت لللا اآلاللل وو بقولالللا : ) حلسلللإ بلللن االلللد علللن اليتالللا أ للله  لللال وعلللن ا
 . ا م 992العصول ا حلمة ( ا خالعوو ألعدالاا ل فمن مل بكن ك ل  فلاب ماا 

بعليتوة ك ل من  عم أ ه من ااعتاا وهو متوثلف : ) وعن ا عضن بن عميت عن  ععيت أ ه  ال 
 .992العصول ا حلمة ( او ا 

 : عدم  وا  العمن مبا بوافف العامة وبوافف  يتبقتحلم  -9
 :تابه وسالن الااعة فقال وه ا بال عقده احليت العاملض ا ك
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ا ختلعلإ    فمن تل   ول الصا ة علاه السالم ا احلدبدإ .. واألحا ب  ا تل  متواتيتة 
 .فخ وه ابارهم ل فما وافف أابارهم ف روه وما االف أ (1)اعيتاومها على أابار العامة: 

 . " تا ور  علاكم حدبداو خمتلعاو فخ وا مبا االف القوم": و ال الصا ة علاه السالم 
 . "مااالف العامة فعاه اليتاا : ا  مبا فاه االي العامة و ال ": و ال علاه السالم 
ل  هلم عللى الضء  لا أ لتم فاله ل والهلم فاله  ما أ تم واهلل عللى الضء  لا": و ال علاه السالم 

 ."فخالعوهم ل فما هم من احلقاقة على اضء 
واهلل ما عن اهلل ألحد اوه ا اتباف او ا و و من وافقاا الالف علدو ا ": و وله علاه السالم 

 . "ومن وافف عدو ا ا  ول أو عمن فلاب ماا وال حنن ماه
ل ومللا وافللف  الل  مبللا اللالف القللوم": ا احلللدبدإ ا ختلعللإ و للول العبللد الصللاحل علالله السللالم 

 ."القوم فا تابه 
 تا ور  علللاكم الل او متعاراللاو فللا ظيتوا  ىل مللا  للالف ماحلمللا ": و للول اليتاللا علالله السللالم 

 . "العامة فخ وه ل وا ظيتوا مبا بوافف أابارهم فدعوه
. "واهلل مللا بقللض ا أبللدبحلم اللضء مللن احلللف  ال اسللتقبال القبلللة": و للول الصللا ة علالله السللالم 

 . 893ل 892ا حلمة ا ظيت العصول 
 فالعاا من بعا ا تأايتبن د ناو   حد التواتيت ل : ) و ال احليت عن ه ه األابار بأعا 

 ( .حا  ظن أو الدلان هاا ا  واحد 
بمشالو أكديت القواعد األصلولاة  (2)واعلم أ ه بظحليت من ه ه األحا ب  ا تواتيتة : ) و ال أبضا 

 . 893ص حلمة العصول ا ( ا  كورة ا كتا العامة 
ال نتمللع   للا : )  للال السللاد  عملة اهلل اجل اللليتي :  علم ال  تمعللوو مللع السللاة عللى اللضء  -8

 و : علللى  للله وال علللى  لل  وال علللى  مللام ل وتللل  أعللم بقولللوو  –أي مللع  السللاة  –معحلللم 
 .ر م هو ال ي كاو فمد  باه والاعته من بعده أبو بكيت 

                                                 

(
1
 .بع  بالعامة أهن الساة وبدان ا أابارهم أحا ب  الصحاحإ واومها   (

(
9
 .أحا بدحلم أكاتبا وايتافا  كأكاتبا الاصارى حول ألوهاة عاسى مث بدعوو دم التواتيت  (
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الل ي الاعلة  باله أبلو بكليت  و الليتل : ل بلن  قلول (1) ل  الال وحنن ال  قول  ل ا الليتل وال بل
بللال  للور ا حقاقللة  بللن ااماماللة  9/973األ للوار اجل اليتبللة ( لللاب رباللا وال تللل  الالل   بااللا 

 .والعلة ال  من أ لحلا  ا األا   الي ما تقوله العامة 
 : عقد الصدوة ه ا البال ا علن الايتالع فقال 

 : ال أبو عبد اهلل علاه السالم :  رفعه  ال ينر اة اااسح عن أيب 
 أتدري مل أميتمت باألا   الي ما تقوله العامة  

 .فقلف ال دري 
 ال اللالف علالله األمللة  ىل اللوه  را ة ابمشللال أملليته  و علاللا مل بكللن بللدبن اهلل بللدبن : ) فقللال

ه ل فل تا أفتلاهم  عللوا لله وكا وا بسألوو أمو ا  ماإ علاه السالم عن الالضء الل ي ال بعلمو ل
 . بع  بيتاو  281ص( ادا من عادهم لالبسوا على الاا  

 :يت وبتبا ر  ىل األتهاو الس ال اآل
 أ للاب   علااللا أو  أالل   لالي  للودمأ لا للو فيتاللاا أو احللف كللاو مللع العاملة ا مسللألة مللا 

 عللم  للا األالل   للالي  للودمل ألو األالل   للالي ": السللاد فمللد بللا يت الصللدر ملليتة فقللال
ا تلللل   لللودم و و كلللاو امشلللأ فحللللو أهلللوو ملللن ملللوافقتحلم عللللى افللل اض و لللو  احللللف عالللدهم 

 . "ا سألة
 و كيتاهاللة الاللاعة ألهللن السللاة لاسللف ولاللدة الاللوم ل وال اللت  بالسللاة ا عاصلليتبن ل بللن هللض  

أع  الصحابة ما عدا ثالثة ماحلم وهم أبو كيتاهاة عماقة متتد  ىل اجلان األول ألهن الساة ل و 
أهللن ر ة بعللد  كللاو الاللا : )  للال تر وا قللدا  وسلللماو ل ودلل ا روى الكلالل  عللن أيب  ععلليت 

( الا  صللى اهلل علاله وسللم  ال ثالثلة ا قلدا  بلن األسلو  وسللماو العارسلض وأبلو تر الغعلاري 
 . 3/943رواة الكاا 

 لاا  ا ملتكم  من هم أفضن ا: لو سألاا الاحلو  
 . عم أصحال موسى : لقالوا 

 من هم أفضن الاا  ا أمتكم  : ولو سألاا الاصارى 
 .عاسى   عم حواربو: لقالوا 

                                                 

(
1
 .واهلل هو الكعيت األك  ه ا  (
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 من هم أسوأ الاا  ا  ظيتكم وعقادتكم  : ولو سألاا الااعة 
 :صلى اهلل علاه وآله  عم أصحال فمد : لقالوا 

سللا الاللاعة ولعللاحلم و عللاحلم باللل ا  أبللو بكلليت  و أصللحال فمللد هللم أكدلليت الاللا  تعيتاللا ل
وعمللليت وعدملللاو وعالالللة وحعصلللة  و تلللا الاللل  صللللوا  اهلل علاللله ل دللل ا ور  ا  علللاء صلللامض 

– ااوتاحلمللا واباتاحلمللا و بتاحلمللا و  -أبللو بكلليت وعملليت –اللحلللم العللن صللامض  لليتب  : ) لليتب  
وكلللاو ااملللام  وهللل ا  علللاء ماصلللوص علاللله ا الكتلللا ا عتللل ة ل(  خل ...  - عالالللة وحعصلللة

 .ارما  بقوله بعد صالة صبح كن بوم 
عاللد أيب عبللد اهلل علالله السللالم  تكيت للا فمللد بللن أيب بكلليت: عللن بلل ة بللن فمللد المشاللار أ لله  للال 

ابسل  : يب بكيت ألمو ا  ماإ بوملا ملن األبلام أ ال فمد بن ل ربه اهلل وصلى علاه : )فقال 
أالللحلد أ إللل   ملللام م عتل للليت ض  : فبسللل  بلللده فقلللال ل ى بلللل:  لللال  (1)  .. : فقلللالل بللد  أبابعللل  

 . 31ال الكاض صر . ا الاار ( بيتبد أبا بكيت أباه) اعته وأوإ أيب 
نالللا ملللن ملللا ملللن أهلللن بالللف  ال وفلللاحلم :) وعلللن الللعاا علللن أيب عبلللد اهلل علاللله السلللالم  لللال

 . 31الكاض ص(. وأنا الااباء من أهن باف سوء فمد بن أيب بكيت ل أ عسحلم 
 ".(2) ...ما عميتوأ

مالحلدا  عللى اليتار اجلالدي ( بلااض فلإ)واعلم أوإ ا مدبالة كاالاو اابيتا الة ا مامشقلة تسلمى 
ل امحلول فاه    ومهض أليب ل ل ة فوو  العارسض اموسض  اتن ارلاعة الداين عميت بلن ارمشلال 

ف الللدبن هللو لقللا وبابللا اللاا ( ميت للد بابللا اللااف الللدبن)حالل  أ لقللوا علالله مللا معاللاه بالعيتباللة 
أ لقوه على أيب ل ل ة لقتله عميت بلن ارمشلالل و لد كتلا عللى  لدراو هل ا ا الحلد بالعارسلض 

ا للو  أليب بكلليت ل : ومعاللاه بالعيتباللة ( ملليت  بلليت عدمللاو ل ملليت  بلليت عملليت ل ملليت  بلليت أبللو بكلليت ) 
ه األملللوال لقلللى فالللت  و ل وهللل ا ا الللحلد بل للل  ار ملللن  يب لللني اابللليتا اإ . ا لللو  لعدملللاو ل ا لللو  لعمللليت 

وكا للللف و ارة ااراللللا  اابيتا اللللة  للللد باالللليت  ل و للللد رأبللللف هلللل ا ا اللللحلد باعسللللض ل والت عللللا  
بتوساعه وندبده وفف تل   اموا بمشبع صورة ا احلد عللى كارتلا  تسلتخدم ارسلال اليتسلالن 

 .وا كاتاا 

                                                 

(
1
 .ح فاا الكالم هاا أل ه ال بستمشاف تكيته  (

(
9
 .و ال هاا كالما  ا ارلاعة عميت بن ارمشال راض اهلل عاه كالما  ال  ستمشاع تكيته ولعاة اهلل على  الله  (
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ر ا الد اا فا -أبا بكيت وعميت- وإ الااخإ:) .. روى الكلا  عن أيب  ععيت راض اهلل عاه  ال
فعلاحلملا لعالة اهلل وا اللكلة والالا  ل ومل ب كيتا ملا صلاعا بلأمو ا ل ماإ علاله السلالم ل ومل بتوبا 
 .3/943رواة الكاا ( أ عإ 

  . 9/83الصيتاط ا ستقام . (1) ..."كاو عدماو : وأما عدماو فعن علض بن بو ب الباااض 
(2) ....عالاللة  عللف أربعللإ  باللارا  مللن  وإ :) وأمللا عالاللة فقللد  للال ابللن ر للا ال سللض 

  )
 . 33ماارة أ وار الاقإ ص

فليلم  بلابعحلم أملو ا ل ماإ علاله السلالم   ا  تا كلاو ارلعلاء الدالثلة  ل ه الصلع: و يني أتساءل 
 .وملي  صار و بيتا  لدالثتحلم  الة مدة االفتحلم   أكاو  افحلم   معات اهلل 

(3) ...عمليت بلن ارمشلال م صلابا  مثإ  تا كاو ارلاعة الدلاين 
فكالف ل  كملا  لال السلاد اجل الليتي   

أكا للف  صللابته  لل ا الللداء اافاللة علللى    تو  وإ لله أمللو ا لل ماإ علالله السللالم اباتلله أم كلدللوم 
ا والللوف ال  تلللا   ىل أكدللليت ملللن   وإ ..  !أملللو ا للل ماإ علاللله السلللالم وعيتفحللللا السلللاد اجل الللليتي 

 . استعمال العقن للحظا 
 . 3/182اليتواة (  وإ الاا  كلحلم أوال    ا أو بغابا ما اال ااعتاا :) روى الكلا  

 لللف أليب عبللد اهلل علالله : فعللن  او  بللن فيت للد  للال ل ودلل ا أبللاحوا  مللاء أهللن السللاإه وأمللوادم 
ف و  در  ل اتقض علا  ولك  ل حالل الدم : ) ما تقول ا  تن الاإاصا   فقال : السالم 

وسلللللالن الالللللاعة ( . ا ملللللاء لكلللللاال بالللللحلد علاللللل  فافعلللللن  تقللللللا علاللللله حالمشلللللا  أو تغيت للللله أو
 ( .97/981)حبار األ وار ل ( 13/438)

فللل و اسلللتمشعف أو تأاللل  مالللله فخللل ه وابعللل   لاالللا :) وعلإلللف ااملللام ارماللل  عللللى هللل ا بقولللله 
 ( .بارمب 

ليتااد ا تمع ا حبسله  اعلة ملن  وإ علض بن بقمشإ و بيت ا:) و ال الساد  عمة اهلل اجل اليتي 
احملللبب علللى احملبوسللإ فمللاتوا كلحلللم وكللا وا  سللمالة ا خللالعإ لفللأميت الما لله وهللدموا أسللقف 

 ( .8/833)األ وار الاعما اة (.ر ن 
                                                 

(
1
 .أل ه ال بستمشاف تكيتهأبضا  ح فاا الكالم هاا   (

(
9
 .لم  تمن عاف   فحلا راض اهلل عاحلاح فاا هاا كلمة   ي لعالاة وأي مس  (

(
8
 العاروة   ي عاف  تمن مسلم وأي عيتاه علااا صعا تل  ومع للا اليتي  ا دا   ا وسوي  ادا كلما  ح فاا  (

 .اهع اهلل راض
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ث اا كتا التاربخ عمإا  يتى ا بغدا  عاد  الول هوالكلو فاحللا  ف  إله ارتكلا أكل  هل رة ل وا  دي
فأعلار  ملن ل لكديتة من  تن من أهن السلاإة صبغ عيت   لة باللإوو األبيت  حبا لعيتفحلا التاربخ 

وصبغ مليتإة أاليتى بلاللإوو األ رة لكدليتة ل الدماء  يت  ا عيت   لة حر تغوإ لو ه فصار أبيت 
الكتا ال  ألقاف فاه وكن ه ا بسبا الو بيتبن القصو المشوسض وفمد بن العلقمض فقد كا لا 

وكا للا اللاعال إا وكا للف نلليتي بااحلمللا وبللإ هوالكللو ميتاسللال  سلليتبإة ل ة العباسللض و بلليتبن للخلاعلل
و سقاط ارالفة العباساة ال  كا ا و بليتبن فاحللا ل حا  متكإاا من   ااف هوالكو بداول بغدا  

للا تللدبن مبلل ها ل وكا للف دمللا الاللد المشللوىل ا احلكللم ل  ولكاإحلمللا مل بيتتضللاا تللل  ارالفللة ألعإ
مث ملا لبدلا حلر صلارا و بليتبن ل وأسلق  ارالفلة العباسلاة ل فلدان هوالكلو بغلدا  ل ة أهن الساإ 

 .دوالكو مع أوإ هوالكو كاو وثااا  
ومع تل  ف وإ اامام ارما  ب الى عللى ابلن بقمشلإ والمشوسلض والعلقملض وبعتل  ملا  لاموا بله 

 .بل ع دُّ من أعظم اردما  اجللالة لدبن ااسالم 
لبلللال بكلملللة أالللوة وهلللض الللاملة و امعلللة ا هللل ا البلللال  لللول السلللاد  عملللة اهلل وأالللتم هللل ا ا

لللم كعإلللار أنلللا  ب  لللاف علملللاء الالللاعة :) فقلللال( أهلللن السلللاإة)اجل الللليتي ا حكلللم الاإواصلللا   عإ
لم اليتم ملن الاحللو  والاإصلارى ل اامامالة  علاله  و وإ ملن عالملا  الااصل  تقلدمي الو عللض  ل و عإ

 . 937-933/األ وار الاعما اة . ( ا اامامة
 : أيتوهك ا  يتى أوإ حكم الااعة ا أهن الساإة بتلخإ  مبا ب

م كعإار  ميكن   ا  تلحلم وأا  أموادم لاللأنا  لايتم من الاحلو  والاإصارى لأوال  بغابا ل عإ
فقتحلم ا  للول  أو عمللن  مللوا للو   والل االلتقللاء معحلللم ا اللضء ال ا رل  وال  لل   وال ا  مللام  

 لللا لعلللاحلم والللتمحلم وبالللل ا  اجلالللن األوإل أوللللل  الللل بن أثللل  اهلل تعلللاىل عللللاحلم ا القللليتآو ل
الكلليتمي ل واللل بن و عللوا مللع رسللول اهلل صلللوا  اهلل علالله ا  عوتلله و حلللا ه لو ال فقللن ف بللاهلل 

حلا مللع الكعإللار  مللن اللل ي كللاو مللع الالل  صلللوا  اهلل علالله ا كللن ا عللار  اللل  ااالل:علالل 
فمااركتحلم ا تل  احليتول كلرحلا  لان على صدة  مياعم و حلا هم فلال بلتعلف  ىل ملا بقولله 

 .فقحلاؤ ا 
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ثليت  الام الدلورة ااسلالماة وت سللإم ااملام ارمال   ملام  إا ا تحلى حكم آل  لوي ا  بيتاو عللى  
م   ا الاإصيت العظام لقاام أوإل  وللة تو ا على العلماء الااعة  بارة و الة اامالاألمور فاحلا 

 .ااعاة ا العصيت احلدب   كمحلا العقحلاء 
وكاو وا ا التحلالة بقع علضإ اخصلاا  أكدليت ملن الوي لعال ل  الوثاقلة بااملام ارمال  فل ر  

مللن  اللول اامللام  حللليتاو  ثلليت عو تلله مللن ماعللاه بللاربب  -ورمبللا أكدلليت- بلليتاو بعللد اللحليت و صللف
 .وكا ف  باريت ماعيت ة عن  بارة وفد علماء الااعة ا العيتاةل فيتحإا يب كدوا  ل

  وصابا األلملة صللوا  اهلل ساد حسإ آو األواو لتاعا: وا  لسة ااصإة مع اامام  ال ف
ولللن  لل   أحللدا  مللاحلم  لاصللا  قتللن أباللاءهم و سللتحاض  سللاءهمساسللع   مللاء الاإو  لعلللاحلم

وسلامحو مكلة وا دبالة ملن لصلة لالاعة أهلن البالف وسلتكوو أملوادم االلب علف ملن العقلال 
للاباإ و لله األرض ألوإ هللاتإ ا للدب وال ب للدإ أو تكللوو كلليتبالء أرض اهلل لاتإ صللارتا معقللن الوهإ

 .ا باركة ا قدسة  بلة للاإا  ا الصالة وساحقف ب ل  حلم األلمة علاحلم السالم 
 !!ن   امتحلا وما بقض  ال التاعا  لقد  امف  ولتاا ال   اهد ا ساوا   وبلة من أ 

ودلل ا أ للا  لحقللد ال مداللن للله  -أهللن السللاإة-اعلللم أوإ حقللد الاللاعة علللى العامإللة: مالحظللة 
فقحلاؤ لللا الكللل ل عللللى أهلللن السلللاإة و لصلللاة اللللتُّحلم الكاتبلللة  لللم لواالفللل اء عللللاحلم ووصلللعحلم 

 .بالعضالح 
عللى تو احللا  صلدر  ملن ميتا لع ع لالا ء واآلو باظيت الالاعة  ىل أهلن السلاإة  ظليتة حا لدة بالا

وصللدر  التو احلللا   ىل أفلليتا  الاللاعة بو للول التغلغللن ا أ حللل ة الدإولللة وم سسللا ا و اصللة 
ا حلمإة ماحلا كاجلا  واألمن وا خابيتا  واوها من ا سال  ا حلمإلة فضلال  علن صلعوي احلل ل 

. 
اال قضلاض عللى أهلن السلاإة حال  ساعة الصعيت اعالو اجلحلا  و -وباتظيت اجلماع بعارغ الص 

للم بلل ل  ب قللديموو ادمللة ألهللن الباللف صلللوا  اهلل علللاحلم و سللوا أوإ  بتصللوإر عمللوم الاللاعة أعإ
                                                    .اهل [ .. ال ي بدفعحلم  ىل ه ا أ ا  بعملوو وراء الكوالاب

 ":ومن عااوبن ه ا الكتال ما بأيت
 .المشعن ا رسول اهلل  -1
 .المشعن ا فا مة راض اهلل عاحلا -9
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 . المشعن ا احلسإ -8
 .المشعن ا احلسن  -4
 . المشعن ا اامام الصا ة  -2
 .المشعن ا عقان والعبا  وابااه  -3
 .المشعن ا علض  بن العابدبن ربه اهلل -7
 (.بعإ ميتة ومن مل بتمتع فحلو كافيتمن متتع فكأمنا  ار الكعبة س) ا تعة وما بتعلف  ا -3
 .أربع ميتا  فدر ته كدر ة اليتسول من متتع  -2

 .ارما  والتمتع بالمشعلة واليتااعة -13
 . عارة العيت   -11
 .عبد احلسإ ايتي الدبن و باحة اللواط -19
 .ارمب -18
 .القول بتحيتبف القيتآو -14
 . ظيتة الااعة ألهن الساة -12
 .ء اليتاادبن وا أمحلا  ا  ماإالمشعن ا ارلعا -13
 . باحة  ماء أهن الساة -17
 . بارة ااصة للخما  -13
 .أثيت العااصيت األ اباة ا صاع التااع -12
 ."اامام الداين عايت -93

 
والمشعلن فلاحلم  فحل ه صورة من صور كدوة من  باحلم وعقاد م وتكعوهم ألصحال فملد 

ظلليت م ألهللن السللاة ومللا بكاو لله دللم مللن تكعللو واللتالم و  لوأهللن باتلله  الالل  بللن والمشعللن ا
 .و عوو 

 
، وأي مسالم !!يقال في الروافض إنهم إخوانناا فاي الادين ن يصح بعد هذا وغيره أفهل 

 !!.مستعد لمؤاخاتهم في هذا الدين
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 .وصلى اهلل على  بااا فمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 .ااء اهلل تعاىل ا تحلف احللقة األوىل وبلاحلا احللقة الدا اة  و
 

 :كتبه و 
 رباع بن ها ي عمو ا دالض

 من ادايتة الابوبة 1494اوال 94
 مكة ا كيتمة


