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نّة واجلامعة  مركز النرص ألهل السّ

جاكرتا



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ـم وحم احلمد هللا بارئِ . عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني وسلّم وصىل اهللا ـم النَّسَ سَ ر القِ مَم ومقـدّ يـي الـرِّ

ق األُمم إىل اهلدايةِ  مللطريق األَ  ومفرّ حِ لَ باقرتاف الزَّ  النِ ذْ واخلِ  ,مَ م, موضِّ احلق بواضـحات الـدالئل  ل واللَّمَ

قِ  زهِ , مـن احلـقّ  تـورٍ من اخللق وفُ  ضاللٍ  عىل حنيِ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  والباطل, ومبتعثِ  الكفرِ  ومُ , بشـرياً ونـذيراً

نُوا ﴿ .اجاً منرياً بإذنه ورسِ وداعياً إىل اهللا  ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ وا اهللاَيَ قُ ا اتَّ يدً دِ الً سَ وْ ولُوا قَ قُ ا ﴿. 70األحزاب  ﴾وَ َ ا أَهيُّ يَ

مْ  لِيكُ أَهْ مْ وَ كُ سَ وا أَنفُ نُوا قُ ينَ آمَ ا الَّذِ ارً ـواْ ﴿ .6التحريم  ﴾نَ لَمُ ينَ ظَ ـيبَنَّ الَّـذِ ةً الَّ تُصِ ـواْ فِتْنـَ قُ اتَّ مْ  وَ ـنكُ ـةً خَ  مِ آصَّ

واْ أَنَّ اهللاَ مُ لَ اعْ ابِ  وَ يدُ الْعِقَ دِ  .25األنفال  ﴾شَ

 

 :ومؤسستهم يةناناألحباش اللب طائفتهو عبد اهللا اهلرري ملدعوضالالت اهذا تعريف لأما بعد ف  

 )مجعية املشاريع اخلريية اإلسالمية(

Association of Islamic Charitable Projects (AICP) 
واهللا ويلّ التوفيق . من قبلندنا من معلومات ومرويات, منها ما سبق أن نرش ومنها ما مل ينرش مجعناه مما صح ع

 .وهو حسبنا

 

, ولد )2008−1910(  ريرَ هو أبو عبدالرمحن عبداهللا بن حممد بن يوسف بن عبداهللا بن جامع اهلَ اهلرري   

ر(يف مدينة  رَ وفيها . نوا حيكمون مايسمى بإثيوبيا اليومالواقعة حتت سلطان األحباش النصار, والذين كا) هَ
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فـرتة مـن الـزمن حتـى انتقـل إىل الطريقـة الطريقة القادريـة  تقلّدوواحلديث  الشافعي قرأ بعض كتب الفقه

وبـايع عـىل ثم تـركهام مجيعـاً . التجانية وبعد مدة رجع إىل القادرية بسبب تكفريه ألصحاب الطريقة التجانية

أثار الفتن ضد املسلمني, حيـث تعـاون مـع حـاكم إنـدراجي  1950إىل  1940نة ومن س .الطريقة الرفاعية

ل ب فصـدر نـصهر هيالسياليس ضد اجلمعيات اإلسالمية لتحفيظ القرآن بمدينة هرر فيام عرف بفتنة بـالد كُ

احلكم عىل مدير املدرسة إبراهيم حسن بالسجن ثالثاً وعرشين سنة مع النفي حيـث قىضـ نحبـه يف مقاطعـة 

وبسبب تعاون عبد اهللا اهلـرري مـع هيالسـياليس تـم تسـليم الـدعاة واملشـايخ إليـه . بعد نفيه إليها جوري

واسـتقر يف دمشـق  1950ثم دخل اهلرري بالد الشام عـام . وإذالهلم حتى فر الكثريون إىل مرص والسعودية

ج منها  حتى كـزاً عـىل علـم الكـالم وارحتل حتى استقر يف بـريوت مشـتغالً بالتـدريس, مر يف الستيناتأُخرِ

 ي املقتـولوالتصوف وبعض املسائل الفقهية, فالتف حوله بعض املغرور هبم والزموه مـن أمثـال نـزار حلبـ

, وهـو إىل العـوامّ أقـرب الشـبه احلليـق حسـام قـراقريةرئيسـهم و, بـالتكفري والسـب والشـتم اً مولعوكان 

لسيّد ويعد من أقبحهم لساناً وأجـرئهم كـذباً عـىل والربملانيَّني عدنان طرابليس وطه تاجي وشاعرهم أسامة ا

وأراد اهلرري أن يكون لـه تواجـد . طالباً ) 150( 1975حتى بلغ أتباعه يف عام  علامء األمة ودعاهتا وغريهم

مجعيـة املشـاريع (ياء مجعية يطلق عليهـا اسـم أكثر فعالية عىل الصعيد االجتامعي والسيايس فقام بمحاولة إح

فاتصل باملسؤولني يف هذه اجلمعية حماولة منه لكسبهم وضـمهم حتـت لوائـه فحصـل لـه ) ميةاخلريية اإلسال

 – 1975(وحينام قرعت طبول احلرب يف لبنان, وحدثت احلـرب األهليـة اللبنانيـة يف الفـرتة مـا بـني . ذلك

املسلمني كام  تغل األحباش هذه الفرتة لتغلغل يف الطبقات االجتامعية لبث دعوهتم, والتفريق بنيشا) 1982
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وامللحوظ يف تاريخ األحباش اللبنانية أن عالقاهتم جيّدة مع مجيع  .صنع ذلك احلبيش يف موطنه السابق احلبشة

نّة حيثام وجـدوا يف لبنـان بصـورة تثـري الريبـة, حيـث انترشـت مدارسـهم وانترشـوا  .الطوائف إال أهل السّ

تفوق سعة املدارس احلكومية, عالوة عـىل الرواتـب الضخمة وصارت حافالهتم متأل املدن وأبنية مدارسهم 

وأصبح هلم إذاعة يف لبنان تبث أفكارهم وتدعو إىل مذهبهم, كام ينترش  ,املغرية ملن ينضم إليهم ويعمل معهم

 .والسويد والدانامركواليبان سرتاليا أأتباع احلبيش يف أوروبا وأمريكا وقد أثاروا القالقل يف كندا و

 

بـن القطـب السيد إبـراهيم النحرير مفتي املالكية ثم احلنفية يف اجلامع األُمَوي يف دمشق مة العالذكر قد و  

يف  رريفـاهل ,أيـام إقامتـه يف دمشـق بتعليه بعض الكقرأ اهلرري  نأه تاشَ نَ يف كُ اهللا  امرمحهإسامعيل اليعقويب 

لكونه منـتحالً علـم احلـديث  ر اهلررية من أمرَّ وكان علامء دمشق يف غِ  ,اليعقويب السيد إبراهيمالميذ تعداد 

 للرد عىل نارص األلباين ف ويتصدّ , علامً بأن األلباين أعىل باعاً منه يف علم احلديث وأوسـع إطّالعـا والتصوّ

ؤوا منه ,بكثري ضاالً (يراه  نوكا ,سوريا نم اهلرري أخرج نالسيد إبراهيم يف طليعة م نوكا ,فلام تبنيّ أمره تربّ

حفظه اليعقويب  حممد أيب اهلد السيدالفقيه الداعية املجاهد املسند حدث املابنه العالمة تعبري  عىل حد )مضالً 

ال سيام فـيام  تكفريياً مبتدعاً  رمحه اهللالدمشقي  سالَّ أديب كَ حممد الشيخ ادة األحناف سفقيه الكان يراه و ,اهللا

املريبّ الشـيخ الفقيه تلميذ الشيخ أديب العالمة  األحباش وأجاب يف ,تكفري املعتزلةإجياب أتى به اهلرري من 

األحباش عقيدهتم األساسية صحيحة موافقة لعقيدة أهل السنة واجلامعـة ولكـن (ه عبد اهلادي خرسة ما نصّ 
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دخل إليهم انحراف يف مسألة تكفري املعنيّ من العلامء والعامة لكالمٍ حيتمل التأويل وتكفري من مل يوافقهم عىل 

 .ها) وا بسبب ذلك وأضلوا وخرجوا بتلك املسألة عن عقيدة أهل السنة واجلامعةالتكفري فضلّ 

 

يف داره بمكة  1999سنة رمحه اهللا يد حممد بن علوي املالكي سالشيخ اإلسالم يف البلد احلرام املسنِد وقال   

راهلرري ألينّ كفّرين (أيام احلج األكرب قال  ثـم  )وهذا غلو وظلمكتبي يف  استشهدت به وألينابن تيمية  مل أكفّ

نيَ هللاِ﴿قرأ  امِ وَّ واْ قَ ونُ نُواْ كُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ اءَ  يَ دَ هَ ىلَ  شُ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ الَ جيَ طِ وَ لُواْ اِ  بِالْقِسْ ـدِ لُواْ أَالَّ تَعْ ـدِ عْ

واْ اهللاَ قُ اتَّ  وَ بُ لِلتَّقْوَ رَ وَ أَقْ عْ  اهللاَ إِنَّ  هُ بِريٌ بِامَ تَ لُونَ خَ  فرقة الدمشقيوهبة الزحييل حممد  الدكتور ووصف ﴾مَ

وأهنم مشـبوهون يف صـلتهم وانحالل من الدين وأهواء فتنة ومجاعة  م ضالون مضلونأهنباألحباش اللبنانية 

ر بدولة أجنبيّة  ة  عىلألهنم دخالء  نهم أشد التحذيرموحذّ  متسرتون بالرد عىل التجسيم والتنقيص فيغـرتّ األمّ

ي  .ري من علامء العرب فضالً عن العجم والعوامهبم كث زِّ وهذا حمقق إذ ممثلهم يف إيطاليا املدعو عبد اهلادي بَالَ

توفيـق حممد الدكتور فنّدهم وكذا  .عىل حد تعبريه) مسلم صهيوين حمب لدولة إرسائيل وشعبها(جيهر بكونه 

خ كا وغريهم من العلامء بهطَ بن حممد سعيد البوطي يف خُ  ـبَيني  زّ معتَـحممـد شيخ أيب العِز الملؤرّ الدمشـقي السُ

املرصيني والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور أمحد عمر هاشم  الدكتور عىل مجعةوك ثم تركهموكان منهم 

 .األحياء ورحم اهللا األموات اهللا حفظ
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ق كاهلرري هذا ألّف  قدو   سـامه أمنهـا مـا  ههللا عنريض االذين قاتلوا علياً الصحابة  مجيع افيهويؤثّم تباً يفسّ

وينسـب فيـه أم املـؤمنني عائشـة  )ابعيتـصـحايب أو  نلهم عيل متقا نم نعصيا تالدليل الرشعي عىل إثبا(

د  والبغي وطلحة والزبري املبرشين باجلنة إىل العصيان ) رصيح البيـان(ويف كتب أخر كـجلياً والظلم والتمرّ

وكـذا خالـد بـن ) املقاالت السنية(و) بغية الطالب(و) ل القويمالدلي(و) املطالب الوفية(و) إظهار العقيدة(و

إال أنه ينسب الفريق األول إىل التوبة وينسب الفريـق الثـاين وعمرو بن العاص سفيان أيب الوليد ومعاوية بن 

 كـان عـنريض اهللا عـنهم وال يقبل ما اتفق عليه العلـامء أن فعلهـم  ,وهذا كلّه ترفّض قبيح إىل ميتة اجلاهلية

ـنّة كـأيب احلسـن كمأجور وكلهم من أهل االجتهاد  اجتهادتأويل و األشـعري واألئمـة ام قال أئمـة أهـل السّ

وابن والنووي  وابن فورك وإمام احلرمني واآلمديطايب حاسبي واخلواخللف كامل األربعة وسائر أئمة السلف

ـنّة  نهام كـل البعـدميد وهو بع شعريالشافعي واألب يتسرتّ ويستشهد مع كونه, أرسالن و اللقاين إذ أهـل السّ

ون عن ذكر الصحابة بالسوء : قال اإلمام الشافعي ريض اهللا عنه للربيع .قاطبةً يثبتون أن عليّاً عىل احلق ثم يكفّ

ُضْ يف أصحاب النبي فإنَّ ( صْ  ال ختَ ك اهللا يومَ القيامةخَ وكان عمر بن عبـد العزيـز إذا سـئل عـن صـفني ). مَ

لُ لساين فيهأمرٌ أ: واجلمل قال تلك دماء غيّب اهللا عنها يدي أأحرضـها : ويف رواية. خرج اهللا يدي منه ال أُدخِ

: ملا سئل ماذا تقول فيام كان من عيل ومعاوية رمحهام اهللا قـال اإلمام أمحد ريض اهللا عنهوناهيك بقول  بلساين?

نّة واجلامعة وقال أيضا يف بيان عقيدة. ما أقول فيها إال احلسنى رمحهم اهللا أمجعني  :أهل السّ
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عـن  والكـفّ  كلهم أمجعني ملسو هيلع هللا ىلصمن احلجة الواضحة الثابتة البينة املعروفة ذكر حماسن أصحاب رسول اهللا «

أو أحدا مـنهم أو تنقصـه أو  ملسو هيلع هللا ىلصفمن سب أصحاب رسول اهللا هم واخلالف الذي شجر بينهم ئذكر مساو

 خبيث خمالف ال يقبل اهللا منـه رصفـا طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافيض

وخـري األمـة بعـد  .بل حبهم سنة والدعاء هلم قربة واالقتداء هبم وسيلة واألخذ بآثارهم فضيلة وال عدال

أبو بكر وعمر بعد أيب بكر وعثامن بعد عمر وعيل بعد عثامن ووقف قوم عىل عثامن وهـم خلفـاء  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

بعد هؤالء األربعة خري الناس ال جيوز ألحد أن يـذكر شـيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصراشدون مهديون ثم أصحاب رسول اهللا 

فمن فعل ذلك فقد وجب عـىل السـلطان تأديبـه من مساوهيم وال يطعن عىل أحد منهم بعيب وال بنقص 

وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبـت عـاد عليـه بالعقوبـة وخلـده 

كمسدد بن مرسـهد . ومثله مروي عن كثري من أصحابه, عنه رمحه اهللا .ها ».اجعاحلبس حتى يموت أو ير

 .وعبدوس بن مالك واالصطخري وغريهم

 

ـةٍ (سرتشـدين يف رسـالة امل املحاسـبي ريض اهللا عنـه احلارثوقال اإلمام    ثَ ةِ يفِ ثَالَ امَ ـتِقَ سْ ـلُ االِ بَـاعُ :أَصْ  اتِّ

, كِتَابِ , الْ نَّةِ السُّ َ  وَ مُ اجلْ وْ زُ لُ ةِ وَ عَ نّة اهلرري وهذا ) امَ  .وراء ظهرهواإلمجاع املارق فارق اجلامعة ونبذ الكتاب والسّ

نعلم أن القوم كانوا أعلم بام دخلوا فيه منـا, ونتبـع مـا (: عن الصحابة ريض اهللا عنهم أمجعنياملحاسبي وقال 

دوا وأرادوا اهللا عـز وجـل, إذ جتهـااجتمعوا عليه, ونقف عند ما اختلفوا فيه وال نبتدع رأيا منا, ونعلم أهنم 

 .كام يف تفسري القرطبي) مني يف الدين, ونسأل اهللا التوفيقهَ كانوا غري متَّ 
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وال نفرط يف حب أحد منهم وال نتربأ  ملسو هيلع هللا ىلصونحب أصحاب رسول اهللا «: قال اإلمام الطحاوي يف عقيدتهو  

, وحبهم دين وإيامن وإحسان, وال نذكرهم إال بخريمن أحدهم , ونبغض من يبغضهم وبغري احلق يذكرهم , 

وأزواجه وذرياته فقـد بـرئ  ملسو هيلع هللا ىلصن أحسن القول يف أصحاب رسول اهللا ومَ ... .وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

وبره توقري أصـحابه وبـرهم ومعرفـة حقهـم ملسو هيلع هللا ىلص ومن توقريه : وقال القايض عياض يف الشفا .ها »من النفاق

: )الصواعق املحرقـة(مي يقول يف تواإلمام اهلي. بينهم واإلمساك عام شجرواإلقتداء هبم وحسن الثناء عليهم 

كل أحد تزكية مجيع الصحابة بإثبات العدالـة هلـم  جيب عىلعلم أن الذي أمجع عليه أهل السنة واجلامعة أنه إ«

منهـا قولـه  ,ه وتعاىل علـيهم يف آيـات مـن كتابـهفقد أثنى اهللا سبحان ,عيلهم والثناءُ  فيهم والكف عن الطعنِ 

َ خَ  مْ تُ نْ كُ ﴿ :تعاىل : قلـت[ ,فأثبت اهللا هلم اخلريية عىل سائر األمـم110آل عمران  ﴾اسِ لنَّ لِ  تْ جَ رِ خْ أُ  ةٍ مَّ أُ  ريْ

ـةً وَ مَّ أُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ  كَ لِ ذَ كَ وَ ﴿بقوله تعاىل  والوسطية أي العدالة واخلريية وال يشء يعـادل  ]143البقـرة ﴾ طاً سَ

بـل ال يعلـم ذلـك غـريه  ,ه وما انطووا عليه من اخلـريات وغريهـاشهادة اهللا هلم بذلك ألنه تعاىل أعلم بعباد

با هللا يف فإذا شهد تعاىل فيهم بأهنم خري األمم وجب عىل كل أحد اعتقاد ذلك واإليامن به وإال كان مكذِّ  .تعاىل

وعـدّ  .ها ».بإمجاع املسلمني كان كافراً  ,ية يشء مما أخرب اهللا أو رسوله بهوال شك أن من ارتاب يف حقّ  ,إخباره

 كام سبقه إىل هذا احلكم كثري من األئمة منهم القايض عيـاض يف الشـفا )الزواجر(الكبائر يف  نالكالم فيهم م

سـب الصـحابة ريض اهللا عـنهم حـرام مـن فـواحش : (حيـث قـال واإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم

حلروب متأولون كـام أوضـحناه يف أول من البس الفتنة منهم وغريه ألهنم جمتهدون يف تلك ا واءٌ املحرمات سَ 
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وأما معاوية ريض اهللا عنه فهو من العـدول الفضـالء والصـحابة النجبـاء ريض اهللا (وقال ) ةفضائل الصحاب

 :ونحوه قول ابن كثري يف اختصاره ملقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث .وغريمها )عنه

 

ا وقع عن غري قصد كيوم اجلمل, ومنه ما كان عـن وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصالة والسالم فمنه م«

, وأمـا  اجتهاد كيوم صفني, واالجتهاد خيطئ ويصيب, ولكن صاحبه معـذور وإن أخطـأ ومـأجور أيضـاً

املصيب فله أجران اثنان, وكان عـيل وأصـحابه أقـرب إىل احلـق مـن معاويـة وأصـحابه ريض اهللا عـنهم 

 » .أمجعني

 

ادق املَصدوق    ِمأَصْ (ملسو هيلع هللا ىلص قال الصّ ومِ بِأَهيِّ النُّجُ ايبِ كَ تُمْ  حَ يْ تَدَ تُم اِهْ يْ تَدَ ج طرقه احلافظ ابـن حجـر يف  )اقْ خرّ

ربَ (املجلس السادس والثالثني من كتاب  اهـا احلافظـان البيهقـي يف كتـاب ) موافقة اخلُربْ اخلـَ منهـا طريـق قوّ

ـنّة ). جامع بيان فضل العلم(وابن عبد الرب يف ) اإلعتقاد( ام السّ احلجـة يف بيـان (األصـبهاين يف كتابـه قال قوّ

 ): ة ورشح عقيدة أهل السنةجَّ حَ املَ 

 

ـد  فّ الكَ : قال أهل السنة « َمَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلصعن مساوئ أصـحاب حمُ ـىلَ احلقيقـة ألن تِلْـكَ املسـاوئ مل ت ةٌ نّ سُ كـن عَ

َ كانوا أخْ  عنهم اهللا يضر فالصحابة ,مساوئ اخلـري يفِ , واإلمـام إذا الح لـه الناس وهم أئمة ملن بعدهم ريَ
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لِكَ اليشمَّ سَ يشء حتى فعله ال جيب أن يُ  ىلَ ء إساءةى ذَ ا كان عَ اختيار يفِ قصد احلق من غـري , إذ املساوئ مَ

 » .لوبنا من القدح فيهم وأحلقنا هبمر اهللا ق, طهّ أفعاهلم مساوئ, وقد أمر اهللا باالقتداء هبم دّ عَ , فكيف تُ إمام

 

د بن أمحد أمحد أبو العبّاس شهاب الدين  األشعري قال اإلمام احلافظ األثريو −992(املالكي  يُّ رِ قَّ املَ بن حممّ

نّة ةنَّ جُ إضاءة الدُ منظومة (يف ) 1041  ):يف إعتقاد أهل السّ

َ خِ  ولٌ دُ عُ  مْ هُ لُّ كُ  بُ حْ الصَّ وَ  ِ دَ تِ اهْ  هَ جْ وَ  دْ رِ يُ  نْ مَ فَ     ** *  هْ ريَ  هْ رَ يَ  مْ ا هبِ

 َ  يِّ بِ النَّ  ةَ بَ حْ صُ  مْ اهُ بَ حَ  امً لْ عِ      ***    يِّ بِ اخلَ بِ  اطَ حَ أَ  نْ مَ  نَّ ألِ

َ يفِ  ومٌ جُ نُ  مْ هُ فَ  ِ     ***  دَ تَ اقْ  نِ مَ   الرسَّ ِ عَ  مَ ىلَ إِ  مْ هبِ  دَ تَ اهْ  قِّ احلَ  املِ

ضْ فِيامَ مِ  فَالَ  تَلَطْ نَخُ رِ اخْ لَطْ     ***  نَ األَمْ غَ تَ الْ ضْ ا خُ رْ إِذَ ذَ احْ مْ وَ يْنَهُ  بَ

الْ  جِ وَ ارِ نَ املَْخَ سَ نَّ أَحْ سَ ُ     ***    تَمِ جِ هلَ ارِ عَ ادُ ذُو مَ تِهَ جْ  مْ فَاالِ

لامً أعطاهم صحبة النبي : أي فهم نجومٌ يف السري ليالً واملراد أهنم قدوة يف الـدين,  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا املحيط بكل خفي عِ

وال نخوض فيام وقع بينهم حـذراً مـن أن ينسـب إلـيهم مـا ال يليـق  .فمن اقتد بالصحابة اهتد إىل احلق

لهم عدول, وما وقع بينهم فكل واحد منهم جمتهد, ومن أصاب فله أجران ومن أخطـأ فلـه بمكاهنم فإهنم ك

من قول الشارح حممد الداه الشنقيطي بترصف . ها. والتمس أحسن التأويالت هلم, فلالجتهاد درجات. أجر

 .يسري
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ة مجـيعهم خالفـاً ألهـل يمتنع من القول بعدالـ )يةنّ إظهار العقيدة السّ (الذي أسامه في كتابه وأما اهلرري ف  

نّة الصحابة كلهم عدول, أولياء اهللا تعاىل وأصفياؤه, وخريتـه : (يف التفسري واجلامعة, قال اإلمام القرطبي السّ

وقال ابـن عبـد  )هذا مذهب أهل السنة, والذي عليه اجلامعة من أئمة هذه األمة. من خلقه بعد أنبيائه ورسله

ل ويـؤ ).ون وهذا أمر جمتمع عليه عند أهل العلم باحلديثرضيّ عدول مَ الصحابة كلهم (: الرب يف اإلستذكار وّ

ـحَ أَ وا بُّ سُ تَ  الَ (مسلم كحديث  والشتم بّ السن مالتحذيرات النبوية اهلرري  ـأَ  نْ داً مِ الـذي أورده و) ايبِ حَ صْ

ث وحـدي) كلهم ثقات عدول ملسو هيلع هللا ىلصذكر اخلرب الدال عىل أن أصحاب رسول اهللا (ابن حبان يف صحيحه يف باب 

نَـةُ اهللا(وحـديث رواه أمحـد والرتمـذي, ) ايبِ حَ صْ يف أَ  اهللاَ اهللاَ( يْـهِ لَعْ لَ عَ ايبِ فَ ـحَ ـبَّ أَصْ ـنْ سَ رواه البـزار  )مَ

هـذا و .الصـحابة السابقني األولني ال مجيـعفقط بأهنا تعني  والطرباين وابن أيب عاصم وغريهم وهو صحيح,

ينَ  ﴿تعاىل القائل ل عجيب عىل اهللا تقوُّ من اهلو و الَّـذِ ـارِ وَ األَنصَ ينَ وَ رِ ـاجِ ـنَ املُْهَ لُـونَ مِ ونَ األَوَّ ابِقُ السَّ  وَ

انٍ  سَ م بِإِحْ بَعُوهُ َ اهللاُ اتَّ يضِ دَّ  رَّ أَعَ نْهُ وَ واْ عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ ا عَ دً ا أَبَ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ ا األَهنْ تَهَ ْ ي حتَ رِ ْ نَّاتٍ جتَ مْ جَ لِكَ  هلَُ ذَ

ظِيمُ  زُ الْعَ وْ وقـد سـبق أن . تلك األحاديث العربة لعموم اللفظ ال خلصوص سبب ورودو .100وبة الت﴾ الْفَ

 . العمومعىل وليس فقط  د من الصحابةفرد يف مفهوم النهي عن سب أي ذكرنا قول اإلمام أمح

 

ل  اهلررييأيت هذا ثم    يف مـا أسـامه  فيقـول) الـخ ملسو هيلع هللا ىلص ونحـب أصـحاب رسـول اهللاِ(كالم الطحاوي فيؤوّ

نتَقد  ,معناه أنه يف اإلمجال ال نذكرهم إال بخري أما عند التفصيل فمن ثبت عليه يشء() يةنّ دة السّ إظهار العقي( يُ
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عند قول اإلمام النسفي  )املطالب الوفية رشح العقيدة النسفية(يف كتابه  عطيلوالتويكرر هذا التحريف  )عليه

) ٍ ريْ ةِ إال بِخَ ابَ حَ رِ الصَّ نْ ذِكْ فُّ عَ يَكُ رم ذكرُ أحد من أفراد الصحابة بغـري اخلـري ليس(فقال ) وَ ويف ) مراده أنّه حيَ

الرفاعي ريض اهللا عنه عند أمحد عقيدة اإلمام أي  )يعتقاد الرفاعإإىل بيان  يإجابة الداع(لكتاب طبعة زمالئه 

ةِ وترتيبَهم, وأن أفضلَ النّاسِ بعد رسولِ اهللا (قوله  مرُ ثم عثامنُ ثمّ أبو بكرٍ ثمّ ع ملسو هيلع هللا ىلصوأن يعتقدَ فَضلَ الصحابَ

ةِ ويثن. عيلٌّ رضوان اهللا عليهم أمجعني نَ الظّن بجميع الصحابَ سِ ه  يوأن حيُ عليهم كـام أثنـى اهللا تعـاىل ورسـولُ

الرذيـل  ن عـىل رأهيـمسـتدلويثم ) ليس مراده أهنم كلهم أتقياء صاحلون(فرتاهم يقولون يف اهلامش  )عليهم

ك به الروافض وبح من خرج من الطاعة وفارق اجلامعة فامت مـات ميتـة (ديث بحديث احلوض الذي يتمسّ

 .)وهذا ينطبق عىل معاوية ومن معه( بملء فيهم نلووقيثم ) جاهلية

 

ريض اهللا  عمرو بن العاصويعنيّ خالد بن الوليد ومعاوية بن أيب سفيان ) انيرصيح الب( اهلرري ويف كتاب  

 معصومنيبالصحابة ليسوا ح بالقول إن ويتبجّ  .سبّهمنى حتريم سبّ الصحابة أي يبيح عنهم باخلروج من مع

 يقـول إن) املقـاالت السـنية(ويف  معاويـة كـان أنانيـاً ) املفيـد الدرّ (ويقول يف كتابه وأن علياً تكلم يف معاوية 

, فلقد كان به الطمع يف امللك وفرط الغرام القتال الدنيا كان قصده من هذا هوكل من حرض صفني معمعاوية 

له النبـي  كاتب وحيه وخال املؤمنني الذي دعىو ملسو هيلع هللا ىلصعن صاحب رسول اهللا  رجلهذا ال , كذا قالاسةيف الرئ

اً وَ يف احلديث الصحيح  ملسو هيلع هللا ىلص يّ دِ هْ ادِياً مَ هُ هَ لْ عَ مَّ اجْ دِ بِهِ اللهُ وكبرشـاه  الذي رواه أمحد والرتمـذي وغريمهـا, اهْ

ـالبَ  ونَ زُ غْـي يَ تـِمَّ أُ  نْ مِ  شٍ يْ جَ  لُ وَّ أَ جليش معاوية باجلنة يف حديث البخاري يف الصحيح  ملسو هيلع هللا ىلص ـ رَ حْ  وابُـجَ وْ أَ  دْ قَ
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عىل بالد الشـام وأقـره عـثامن ذو النـورين ريض اهللا عـنهم فقـام باجلهـاد وسـدِّ الثُغـور  ه عمر الفاروقووالّ 

مَ بني العباد بالسياسة الرشعية كَ  .والظهور عىل أعداء اإلسالم وحَ

 

كام فعل بكتـاب األشياء التي لغريه نفسه لنقوالته حيث ينسب  وقد اشتهر اهلرري بعدم األمانة العلمية يف  

تـأليف عبـد اهللا (وقـال  حتـت اسـمه 1407الـذي طبعـه سـنة ) بغية الطالب ملعرفة العلم الديني الواجب(

اهللا  ف الفقيه عبديلأتمن أنه  1416ثم افتضح واعرتف يف طبعته الثالثة سنة  1411ومرة ثانية سنة , )اهلرري

رت النصوص وحيوهلا عن معناها إىل ما يوافق هواه, ويسقط بعض العبـارات يب, وباعلوين طاهر  بنيبن حس

حقيقة مأخوذ مـن وهو ) الكافل بعلم الدين الرضوري(ففي كتابه  .يف اختصاره لكتب غريه ألهنا ختالف رأيه

ل ال توافـق منهجـه قام اهلرري بحذف عدة مسـائ ,للحبيب عبد اهللا بن حسني املذكور) سلم التوفيق(كتاب 

حيث حذف مسألة االستخفاف بالعلامء ومسألة هني خروج املـرأة متعطـرة أو متزينـة ولـو مسـتورة وبـإذن 

قال بعكسها أي أن هلا اخلـروج متعطـرة متزينـة إن مل يكـن قصـدها ) حل ألفاظ الكافل(, ثم يف كتابه زوجها

ض للرجال ة ما كان فيهم ويل, أما الذين خرجوا إىل البرصـة هؤالء الذين كانوا مع معاوي«: ويقول فيه .التعرّ

فقاتلوا عليّاً فهؤالء كان فيهم من خيار الصحابة من أكابرهم اثنان, ومع ذلك هذان اإلثنان نقول عصيا وقعا 

كذا قال, واهللا أعلم من يعني باإلثنني أمها طلحة والزبري ريض اهللا عنهام فأما أم املـؤمنني عائشـة  ».يف املعصية

 !بوية ريض اهللا عنها وأرضاها فلعله ال يراها من األولياء األخيارالن
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إظهـار العقيـدة (يف نقل النصوص وأنه كذاب فلينظر إىل كتابيـه  تهعدم مصداقيعنده وملن أراد أن يتحقق   

 )يمقاالت األشـعر(كتاب  عزاه إىلوليقارن بني إيراده كالم اإلمام األشعري الذي ) رصيح البيان(و) يةنّ السّ 

وكذا خيالف إمـام احلـرمني  .لإلمام ابن فورك ثم لينظر إىل املقاالت نفسها سري برت كالم األشعري وحتريفه

ف كالمهـم وحيـذف مـا مل يناسـب  من كبار األشاعرة يف املسألةممن ذكرنا وغريهم والزركيش واآلمدي  وحيرّ

يف  رميلالبن أرسالن الـ) يف الفقه الشافعيد بَ ألفية صفوة الزُ (وكذلك درج مقلّدوه فقد أخرجوا كتاب  .هواه

 :وحذفوا منه هذا البيت 1994ثم الطبعة الثالثة سنة  1991ثم سنة  1988بريوت سنة 

 بَنيَ ا رَ ا جَ مَ تُ لصَّ وَ كُ ابِ نَسْ رَ     حَ أَجْ نْهُ وَ ثْبِتُ  عَ ادِ نُ تِهَ جْ  االِ

اهللا عنهم, واألحباش يريـدون إخفـاء ألشاعرة يف الصحابة ريض األنه يبنيّ مذهب ابن أرسالن والشافعية و

 .وا فيه من خبائث ظنوهنمبثّ  اً أعادوا البيت مكانه لكن زادوا هامش 2001فلام طبعوه مرة رابعة سنة  .احلقيقة

 

رةً  معتزّ حممد الشيخ يف األحباش  قالو   بَيني يف دمشق أنه حتقق عنده اختالقهم فتـو مـزوّ زعمـوا أن  السُ

الشـيخ  فيها يضلل القربيصحق الشيخ عبد اهللا فائز الداغستاين شيخ الشيخ ناظم مفتي داغستان أصدرها يف 

يف صـغره إىل تركيا داغستان  هاجر منالداغستاين الشيخ عبد اهللا إذ , يكذبه علم التاريخافرتاء  ذا, وهعبد اهللا

صاً أسامه حممـد زاهـد شخواخرتع عبد اهللا اهلرري  .ونشأ يف تركيا ومل يشتهر يف داغستان قط دون سنّ البلوغ

هو مقطـوع , وإنه ليس سنّيّاً وال نقشبندياً (اهلرري أنه قال يف الشيخ عبد اهللا الداغستاين , ينقل عنه النقشبندي
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وحممد  ., وكم حيبّون الطعن يف دين الناس وأنساهبمنرش األحباش هذا الكالم عىل مواقعهم. )ليس موصوالً 

اعنيزور عنه من اهلرري  ونقل ,زاهد هذا شخص ومهي ال وجود له ابني الوضّ  . الكذّ

 

مجعـه ) كشـف ضـالالت نـاظم القـربيص(أي يف حياة شيطاهنم كتاباً أسـموه  2004ونرشت مجعيتهم سنة 

ات   مـدير أوقـاف ديب آنـذاك فانتـدب. الشـيخ نـاظمأرضاب األكاذيب عىل جاؤوا فيه بو سمري القايضالبَهَّ

ه يف بـريوت ونصـحه أن يتـوباإلمارايت الشيخ عيسى احلمريي الداعية البحاثة  وأن  لزيارة اهلـرري يف مقـرّ

اه  استغربو يكفّ من الوقيعة يف الناس فيهم كأن القوم لام خرج من البناء قال فجداً وتأذّ منهم معاملتهم إيّ

حر  !يتعاطَون السِّ

 

مـن قـال بعـدم تكليـف  هيـلالقـول بتجاهلرري عبد اهللا تبنى ي )التعاون عىل النهي عن املنكر(يف كتابه ثم   

والسيوطي يف اجلاللـني والسـنويس يف  والقرطبيبعض األنبياء بالتبليغ من األئمة واملفرسين كاإلمام الرازي 

 .وغريهم )احلقائق(

 

) إظهـار العقيـدة السـنية(و) الدليل القويم(و) الرصاط املستقيم(و) املطالب الوفية(و) رصيح البيان(يف و 

ه أهنم املعنيون بالقدرية األوائل الذين تربأ منهم الصحابة كام يف أول بتدع اهلرري إجياب ي تكفري املعتزلة لتومهّ

رهم األئمة, بل ادّعى اهلرري  ـة اإلصحيح مسلم وكفّ مجـاع عـىل تكفـري املعتزلـة فـأظهر جهلـه بـام أثبتـه أئمّ
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احلق أنه ال يكفر أحد من (ائل البن دقيق العيد الق )إحكام األحكام(هو مذكور يف األشاعرة بعدم كفرهم كام 

أهل القبلة إال بإنكار متواتر من الرشعية عن صاحبها فإنه حينئذ يكون مكذبا للرشع وليس خمالفـة القواطـع 

اين يف والدوَّ  )الذخرية(رايف يف والقَ ) مأخذا للتكفري وإنام مأخذه خمالفة القواعد السمعية القطعية طريقا وداللة

دي( ضُ ويراجع أيضـاً حتـذيرهم الشـديد . وغريهم )اإلعالم بقواطع اإلسالم(واهليتمي يف  )ةرشح العقائد العَ

البـن ) الكـربطبقات الشافعية (حلجة اإلسالم الغزايل وأول  )االقتصاد يف االعتقاد(من تكفري املسلمني يف 

تنبيه ثانٍ ينبغي (ال يف كتاب الردة حيث قللهيتمي  )حتفة املحتاج يف رشح املنهاج(السبكي واجلزء التاسع من 

 .)أنه حيتاط يف التكفري الخللمفتي 

 

 الشاذةوكذلك فتاواهم  تكفري املسلمني ورميهم بالرشك والوثنيةواألحباش اخلوارجية يف  او اهلرريوفت  

بدعو أهنا ال عالقة هلا بالزكـاة إذ هـي  سقاط الربا والزكاة عن النقود الورقيةكإ ,العرب مشهورة عند علامء

, فهذا حتليله للحرام وحتريمه للحالل الذي نبّه عليه الدكتور يف الذهب والفضة كام جييز أكل الربافقط بة واج

د صور ظلّية و ن فيهاالتمعّ وجواز مشاهدة الصور اخلليعة كو .وهبة الزحييل وغريه من العلامء عاً تذرّ ألهنا جمرّ

ـائِزٍ أَ تعليقاً عىل قوله  حاشية البجريمي عىل اخلطيببام يف  ُ جَ ـريْ غَ نَبِيَّـةٍ فَ نِ أَجْ هُ إىلَ بَـدَ ا نَظَرُ هَ دُ : قـال املحيشـحَ

ة وَ ـهْ ـعَ شَ ـوْ مَ لَ مُ وَ رُ ْ نْهُ املَْاءُ فَالَ حيَ مِ آةِ وَ ِرْ وِ املْ ةِ يفِ نَحْ ورَ ةُ الصُّ يَ ؤْ جَ بِهِ رُ رَ خَ وقـال اهليتمـي يف الفتـاو الفقهيـة  وَ

ةُ ا: قال: الكرب يَ ؤْ وزُ رُ ُ ئِلَ هل جتَ سُ ازِ ذلـك وَ ـوَ مْ بِجَ ـهُ ضُ تَى بَعْ لِهِ أَفْ وْ ابَ بِقَ أَجَ ايفِ فَ املَْاءِ الصَّ آةِ وَ ِرْ نَبِيَّةِ يف املْ َجْ ألْ

ةِ  يَ ؤْ لَّقَ عىل الرُّ نَثُ بِهِ من عَ ْ الَ حيَ ةِ املَْبِيعِ وَ يَ ؤْ لِكَ يف رُ تَفَى بِذَ كْ هُ الَ يُ نَّ ا من أَ ذً ب من صالة اجلمعة جواز التهرّ و ,أَخْ
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ـبل من اللمم يف مفاخذة األجنبية أنه ليس بزنا مقوهلو م والبصلكل الثوأب القصـري  باحة, وإباحتـه لـبس السِ

 مـع انتحالـه مـذهبَ أهـل السـنة واحلـديث والتصـوفكـل هـذا  .للرجال أي كشف الفخذ إىل أعاله جدا

ب لألشعري والشافعي والرفاعي وكلّه فيه ما فيه من التزييف واملراءاة   .والتعصّ

 

ة عـىل تكفـري العلـامء وتضـليلهم, وارجيّـاخل تـهجرأأورثهـم عىل األولياء والتفرعن  أتباعهاهلرري  وعلّم  

التعـاون عـىل النهـي عـن (اهلـرري يف قال عنـه الذي  يسعيد البوطحممد األستاذ السيد متويل الشعراوي وك

حق اهللا تعاىل والعياذ باهللا يرصح باحللول والتجسيم يف  يالبوط( األحباش قال عنهإنه ينرش الضالل و) املنكر

هـذا  هذا الدكتور الذي انسلخ من اإليامن(الذي قالوا عنه  حفظه اهللا واألستاذ وهبة الزحييل )تعاىل من الكفر

وهـو وبمحاربة االحتفال باملولد النبوي الرشـيف ويرموه بالتجسيم  )الكذاب األرشِ  اخلسيس املنافق الزبييل

لـه كفتارو أمحد اجلمهورية السورية الشيخ صاحب مفتي النقشبندي ديب والشيخ رجب  إفك وهبتان عظيم,

أن يمنـع  أرادبعد مـا شهيداً تل قُ الذي ومفتي لبنان الشيخ حسن خالد تفسري يفوق ثالثني جملداً مل يطبع بعد, 

يوسـف والدكتور  القربيصاظم ن والشيخاملالكي الشيخ حممد بن علوي  السيدو ,اهلرري من اإلقامة يف لبنان

ره أو  نيمية وكل مت ناب نروكفّ ويُ  ,وغريهمالقرضاوي  ثيـث ب احلَ نرصة التعقُّ (يف كتابه و ,هشهد بتيسمل يكفّ

ر اهلرري نارصاً األلباين مل 1959املطبوع سنة ) من احلديث طعن فيام صحّ  نعىل مَ  د خمكفّ الفته لـه يف أدلـة جرّ

 .السبحة
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عبـد اهللا  تنتسب هذه الطائفة إىل شخص يـدعى :ية مرص العربيةالدكتور عىل مجعة مفتي مجهوروقال فيهم   

ك بظاهر مـذهب الشـافعي يف الفقـه ومـذهب فظاهرها التمسّ . وهي طائفة هلا ظاهر وباطن. اهلرري احلبيش

 −وباطنها تكفري املسلمني, وتفسيق املؤمنني, وإشاعة الفتنة بني األمـة, والعاملـة . اإلمام األشعري يف العقيدة

فرأينـاهم يثـريون مسـألة اجتـاه القبلـة يف أمريكـا خمـالفني .  . . .ألعداء اإلسالم واملسلمني −ابل املال يف مق

مقتضيات العلم احلديث منكرين الواقع املحسوس باعتباره بدعة, ويف نفس الوقت أثاروا نفـس املشـكلة يف 

لزواج مـن الكتابيـات, وغريهـا اليابان, وأثاروا مشكلة الصالة خلف غريهم, ومشكلة األطعمة, ومشكلة ا

وذهبـوا إىل حـل اخـتالط  .من املسائل املختلف فيها بني املجتهدين العظام واألئمة األعالم عىل مر العصـور

 الرجال بالنساء, واىل تكفري حكام املسلمني, واىل جواز التعاون مع املرشكني, يف خلط غريب مل حيـدث لـد

وقد أشاعوا موت إمامهم ثـم أشـاعوا حياتـه, وال . مني من قبلمذهب أو طائفة من مذاهب وطوائف املسل

يدري أحد نوع املرض النفيس أو العقيل الذي أصاب هؤالء فجعلهم هيرفـون بـام ال يعرفـون هبـذه الطريقـة 

العجيبة التي جعلت كل املسلمني يأنفون من سريهتم التي تذكر دائامً بالفتنـة والفرقـة, ولقـد أصـدرت عـدة 

ة التحذير منهم جهات إسالمية منها جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الرشيف, واهليئة العامـة إلدارة : معتربَ

. البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالسعودية, واملجلس األعىل لإلفتاء بأمريكا الشـاملية وغريهـا

 .اإلفتاءمجعة يل أي قبل أن يوىلَّ فضيلة الشيخ ع 1999 سنةيف أواخر نرشت هذه الفتو  .ها
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أصدر رئيس جامعة األزهر الدكتور أمحد عمر هاشم بياناً يعلن فيه براءة جامعة  2001 أغسطسويف آب   

عدم سـالمة هـذه اجلمعيـة وعـدم (األزهر من مجاعة األحباش اللبنانية ويؤكد موقف األزهر مما وصفته من 

: وقال فيهم الدكتور يوسف القرضاوي ما نصه .عىل حد تعبريه) مصداقيتها وعدم سالمة تفكريها اإلسالمي

وا علـامء املسـلمني, هـذه الفئـة التـي تسـمى « هؤالء يمثلون فئة من الناس خرجت عىل إمجـاع األمـة وكفـرّ

وا ابـن تيميـة ...  .وهذه الفئة هلا اجتهادات يف غاية الضاللة) األحباش( هؤالء خرجوا عىل إمجاع األمة, كفرّ

, ثم هم جهلةوابن القيم والذهبي واب واملشكلة  ,ن باز وابن عبدالوهاب وسيد قطب والغزايل ومل يدعوا أحداً

ـ يلَ ا قِ ذَ إِ وَ ﴿وهذا اسمه اجلهل املركَّب وكام قال اهللا تعاىل  ,أن هؤالء جيهلون وجيهلون أهنم جيهلون وا نُـآمِ  مْ هلَُ

ُ  إِ الَ أَ  اءُ هَ فَ السُّ  نَ  آمَ امَ كَ  نُ مِ ؤْ نُ وا أَ الُ قَ  اسُ النَّ  نَ  آمَ امَ كَ  ـلَ عْ  يَ الَ  نْ كـِلَ وَ  اءُ هَ فَ السُّ  مُ هُ  مْ هنَّ كـالم  نومـ. ها» .﴾ونَ مُ

هذه الطائفة ضالة ورئيسهم املدعو عبد اهللا احلبيش معروف بانحرافه وضالله « :فيهم مفتي اململكة السعودية

 .ها ».ا يقولونفالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدهتم الباطلة وحتذير الناس منهم ومن االستامع هلم أو قبول م

م﴿ واْ فِيكُ جُ رَ مُ  لَوْ خَ ونَكُ بْغُ مْ يَ الَلَكُ واْ خِ عُ ضَ بَاالً وألَوْ مْ إِالَّ خَ وكُ ادُ ا زَ اهللاُ مَّ ـمْ وَ ونَ هلَُ عُ ـامَّ مْ سَ يكُ فـِ تْنَةَ وَ يمٌ  الْفِ لـِ عَ

 .واهللا أعلم وأحكم .47التوبة  ﴾بِالظَّاملِِنيَ 

 

رحاصل الكالم أن اهلرري شاتم الصحابة    مـن جهـة خـوارج هـو واألحبـاش تكفرييـون للعلامء ف ومكفّ

كـام سـبق أن ذكـر مـن  ادعاء الظاهر الـذي خيـالف البـاطنمن جهة أخر, يشبهوهنام يف التقية ومتشيعون و
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 األفكـار التكفرييـة وناربحيـ( معىل أهن منفسهأ ونقدمومن جنون جرأهتم عىل النفاق أهنم ي. تنبيهات العلامء

ل العسكرية واألمنية ضد احلكومات واألشـخاص كـام يقـدمون أنفسـهم عـىل أهنـم عىل األعام ونوافقيوال 

هـذا و) منفتحون عىل اآلخر وأهنم غري راضني عىل األفكار الشاذة التي تقود إىل التكفري عىل أسباب خالفيـة

ته  ـنّة لبـث ندس يف صفوف أهـل الاملفتي عيل مجعة إذ هم أنشط تيّار مُ  أفادهعكس حقيقتهم كام الكالم برمّ سّ

ه  ملسو هيلع هللا ىلصوحسبنا حتذير املعصوم . االختالفات واآلراء الشاذة وإشعال الفتن بشكل مستمر كام رواه صـاحب رسّ

ةُ سيّدنا  فَ يْ ذَ نِ  بْنُ  حُ يَامَ ـالَ : ريض اهللا عنه ملّا سألهالْ ? قَ ٍّ نْ رشَ ِ مِ ريْ لِكَ اخلَْ دَ ذَ عْ لْ بَ ابِ «:هَ ـىلَ أَبْـوَ ـاةٌ عَ عَ ـمْ دُ نَعَ

نْ  نَّمَ مَ هَ اجَ وهُ فِيهَ فُ ذَ ا قَ مْ إِلَيْهَ ُ اهبَ لْتُ . »أَجَ ولَ اهللاِ: قُ سُ ا رَ مْ لَنَا يَ هُ فْ الَ . صِ ـونَ « :قَ لَّمُ تَكَ يَ تِنَا وَ لْـدَ ـنْ جِ ـمْ مِ هُ

نَتِنَا , وما علينا إال مجعية املشاريع اخلريية اإلسالمية فاحلذر من اهلرري ومن فرقة األحباش .متفَق عليه .»بِأَلْسِ

 .املستعان, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلّم, واحلمد هللا ربّ العاملنيالبالغ, واهللا 


