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 طريق الحوار الصحيح الهادف الموصل إلى الوحدة اإلسالمية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم 

 :أما بعد    
/ 2                   يف يووم اممعوة( الرسالة ) ها قنشرت جريدة املدينة ضمن ملحفقد     
مووود عحيوووة  ووو  حمل مقوووا   :  (78252)العووود  /م 2002موووار   37ق املوافوووهوووو 7221 / 3

 ."واملراجعة كتب الشيعة الروائية مجيعها قابلة للعرض الدقيق والتمحيص " عنوان 
الوذ  ببوا احلووار  –حفظوه اهلل  –ثناء على خا م احلورم  : جاء يف هذا املقال  -أو   

ه علووى مووا يصوولحها ويوودفة عنهووا الووو و ويشووحلعه حلرصووه علووى مجووة كلمووة ا مووة وحرصوو
 .وأثا على علماء السنة الذين يدعون إىل احلوار ب  السنة والشيعة , الفنت 

وأ لوووب مووون أ وووران احلووووار أن ي وووعوا ا صوووول , وحنووون ن يووود الووودعوة إىل احلووووار النوووو يه 
احملمووو ة الووو ينشوودها كوو   ائجنتوووالووو بوصوولنا إىل ال الصووحيحة الووو يقوووم عليهووا احلوووار

مووة رجووائ  أن يتوووفر الصوود  وارخووالى واحلوورى علووى الوصووول إىل , مصوولخم صلووص 
 .احلق وا خذ به 

 : وخري مثال أضربه للحوار اما  النو يه 
حوووار الصووحابة املهوواجرين وا نصووار يف السووقيفة حيوو  انتهووى  لسووة واحوودة فقوو   -أ

مت  البيعة  يب بكر  على ذلك وبناء  , بتسليم ا نصار ملهاجرين بأن اخلالفة يف قريش 
. 

حيو  انتهوى هوذا احلووار يف , ال أه  الر ة  يب بكر يف قت والصحابةحوار عمر  -ب 
فاجتمعووو   , جلسوووة واحووودة إذ اقتنعووووا رحلوووة أيب بكووور علوووى وجووووب قتوووال أهووو  الووور ة 

كلمتهم على قتال أهو  الور ة وحفوهلل اهلل ارسوالم وأ هورت باجتمواه كلموتهم علوى احلوق 
 .صرة ارسالم نوالتصميم على 
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 رضو  اهلل عنوه حملواوروم وكوانوا يف –حوار ابن عبا  موة اخلووارج حو  أرسوله علو   - ج
رضو  اهلل عنوه  –علو   ايات أربعة وعشرين ألفوا عرضووا عليوه هوبههم علوىأصخم الرو 

 .يف ق ية التحكيم ففندها ابن عبا  هبهة هبهة يف ضوء الكتاب والسنة  –

عوونهم بلووك صلصووا  يف  لووب احلووق فسوورعان مووا ببوود ت وملووا كووان جلهووم صووا قا  يف  ينووه 
رضو   –الشبه وواوت أمام ححلج الكتاب والسنة الو أ ىل هبوا حوا ا موة ابون عبوا  

يف جولة واحدة فرجة منهم إىل احلق عشرون ألفا  من أربعة وعشورين ألفوا  – مااهلل عنه
. 

 إىل الصواب واحلق  يرجة فيها أه  ارنصان و الب احلق قليلة من كثريهذت أمثلة 
  هووورعا  ماملووذمو ااسووا  مسووم كثوورة اموودال واملووراء نفهوو  يت ووذ متحاورونووا هووذت أ مثلووة 

 .وعقال 
هنائوه  الوصول إىل احلوق وحسوم اخلوالن وإجيب أن يكون أ ران احلوار من اما ين يف

ر ا موواحلوووار موون أجوو  احلوووار يكووون و  جيوووحب رووال أن , الووذ  يرضوو  اهلل علووى الوجووه 
 . الذ    يقف عند حد 

 –حفظووه اهلل  –جوواء ضوومن مقالووه مووا نسووبه إىل الشوويل عبوود احملسوون العبيكووان  -ثانيووا  
بسوووتند إىل  ليووو  وقوووول  فأفعوووال النوووا  الوووو  , ميووو  بووو  ا قووووال وا فعوووال " مووون أنوووه 

 , املعتوووا هوووو قوووول أربووواب املوووذاهب ولكووون, وححلوووة هووورعية    سوووب علوووى املوووذاهب 
الروائيوة  فونن كتوب الشويعة, الصوحيخم يف كتوبهم الشيعة ليس لديهم قاعودة أن   هفهموب

وثب  صدورت  وافق كتاب اهلل فما , والتدقيق والتمحيص واملراجعةمجيعها قابلة للعرض 
عوون رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم بحريووق معلوووم سووواء عوون  ريووق أهوو  البيوو  علوويهم 

 عليهم قب  وما خالفه ضرب به عورض امودارالصحابة املنتحلب  رضوان اهلل  وأالسالم 
. " 

إين أبفاءل بتسليم الشيل حممد عحية بأن الشويعة لويس لوديهم قاعودة الصوحيخم : أقول 
وكتب الشويعة الروائيوة مجيعهوا قابلوة للعورض والتودقيق والتمحويص  واملراجعوة , يف كتبهم 

. " 
 :وأسأله 
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انوا كلهوم أو جلهوم علوى هوذا ه  علماء الشيعة كلهم على هذا ا عتقا  ؟ فنذا ك -7
 .  لنا ذلك با  لة يثبفل ا عتقا 

 .اخل ...وسائ  و ر  ومواحبين هذا التدقيق والتمحيص  أ لب منه بيان -2

فما وافق كتاب اهلل وثب  صدورت عن رسول اهلل صلى اهلل : " جاء يف كالمه قوله  -3
 ريوق و عون عليه وسلم بحريق معلوم سوواء عون  ريوق أهو  البيو  علويهم السوالم أ

 " . رضوان اهلل عليهم قب  وما خالفه ضرب به عرض امدار ب نتحلاملالصحابة 

 .تفاءل به يف امملة وهذا كالم جيد ن
لكن هو  الشويعة مسوتعدون لاللتو ام با صوول الصوحيحة املعتواة يف نقود ا خبوار وبيوان 

 . ن با لها وكذهباصحيحها من سقيمها م
  بقبوووو  وأهوووو  الفسووووق  لكووووذاب  واملتهموووو  بالكووووذبيووووة اأن روافموووون بلووووك ا صووووول  

وروايووات ال ووعفاء يف   بقبوو   والروايووات املرسوولة واملنقحعووة واملع وولة وروايووات اوهووول 
 .والروايات الشاذة واملنكرة   بقب   ,   بقب  احلفهلل وفاحش  الغل 

صوو  السووند احلوودي  الصووحيخم بأنووه روايووة عوودل بووام ال ووب  مت املعتوواون ويعوورن العلموواء
  .وأ لتهم على ذلك الكتاب والسنة  و  هاذ مع غري 

املنهج الصووحيخم يف بفسووري القوورآن وموون ذلووك بفسووري بوووهوو  الشوويعة مسووتعدون لاللتوو ام 
وبفسري القورآن بوأقوال الصوحابة الوذين نوو ل القورآن  القرآن بالقرآن وبفسري القرآن بالسنة

الرسوووول وعاصوووروا نووو ول الووووح  علوووى بلغوووتهم وعرفووووا أسوووباب النوووو ول وهووواهدوا بحبيوووق 
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

رآنيوة والنبويوة النصووى الق التفقوه يف يفللسري على املنهج الصوحيخم  وه  هم مستعدون
قيود , والعوام علوى اخلواى ومعرفوة الناسول ومحو  املحلوق علوى املعلى املبو  اوم  م  ر

 .من املنسوخ وبقدمي الناسل على املنسوخ 
فوونن كووان الشوويعة مسووتعدون لاخووذ هبووذت ا صووول يف نقوود كتووبهم وكتبنووا فقوود اختصوورنا  

 . ريق احلوار الحوي  ب  وصلنا إىل ما نريدت 
 : قال ابن عحية  -ثالثا  
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أ روحة الشيل العبيكان وكموا قلتهوا يف  ابصوال هوابف  موة ا سوتاذ عبود  إن" 
إجيابيووا  يف وحووودة املسوولم  مووون  الع يوو  قاسووم بعووود املكاهووفة بوووان رووا أثووورا  و ورا  
ان بووال  التوحيوود يتسووة قلبهووا . جهووة و عووم الوحوودة الو نيووة موون جهووة أخوور  

لكوو  موحوود يوو من بوواهلل ربووا  وهللحموود صوولى اهلل عليووه وسوولم نبيووا  وبالكعبووة قبلووة 
وبووالقرآن الكوورمي الووذ  بوورأت اهلل وضوومن سووالمته وصوويانته موون التحريووف حيوو  

والقائووووو  (  ا حنحْووووونز نوح  ْلنحوووووا الوووووذَْكرح وحِإن وووووا لحوووووهز حلححووووواِفظزونح ِإن ووووو)يقوووووول سوووووبحانه وبعووووواىل 
بووالتحريف لووالف هووريعة السووماء وقوود ابفقوو  أقوووال املووذهب الشوويع  املعتوواة 

 ." ل وان قرآهنم قرآن سائر املسلم على براءة القرآن وبراءوم من ذلك القو 

موا قالوه هنوا حممود عحيوة ملوا  لوو كانو  الشويعة يف كو  حبموان ومكوان يقولوون مثو : أقول 
فالشيعة ارماميوة , وجدت هذت الفحلوة الكبرية واروة السحيقة ب  أه  السنة والشيعة 

 .يكفرون أصحاب حممد وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان ويكفرون أه  السنة 
 .وكتبهم يف التفسري ويف الرواية والعقائد مشحونة بذلك 

بصور  بوأن القورآن قود حرفوه الصوحابة وحبا وا فيوه ونقصووا و  وكتبهم يف التفسري والروايوة 
ة وما يتعلق بارمامة                وأه  البيو  بذم الصحاب مسيما ما يتعلق يف حبعمه

. 
فصوو  ) ضوو م احلحلووم  ووات  ا  كتابوواسوو  يف إثبووات  ريووف القوورآن  حوقوود مجووة النووور  ال

أكثوور موون ألفوو  روايووة بوونص  مجووة فيووه( اخلحوواب يف إثبووات  ريووف كتوواب رب ا ربوواب 
علوى التحريوف ومجووة فيوه أقوووال مجيوة الفقهواء وعلموواء الشويعة التصووريخم بتحريوف القوورآن 
املوجو  اليوم بأيد  املسلم  حي  أثب  أن مجية علمواء الشويعة وفقهواءهم املتقودم  

" انظوور , إن هوذا القوورآن املوجووو  اليووم بوو  أيوود  املسولم  حموورن : واملتوأخرين يقولووون 
وانظور كتواب  17ى" للسويد حسو  املوسوو  " كشف ا سرار وبائوة ا ئموة ا  هوار

( 233-2/221)للشيل إحسان إر   هري وانظر الكايف للكليو " الشيعة والقرآن " 
. 

فنن أر ت أن ينحلخم احلوار وبتحد ا موة فعليوك بالشوحلاعة والصوراحة وا عووان بواقوة 
كتوبهم وبداولتوه أجيوارم وا لوة عليوه أهو  السونة مون   الشيعة وهو ما اعتقودوت و ونووت يف
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عوا  يف احلوووار بتيووابن عحيوة أرجووو ا , أن الصوحابة قود حرفوووا القورآن وحبا وا فيووه ونقصووا 
 . البدهيات  عن إنكار

      
إن الوحوووودة ارسووووالمية قا مووووة ومووووا كووووالم هوووو  ء : " ابوووون عحيووووة  قووووال -رابعووووا      

عوم حلركوة احلووار الوو و ليأخوذ  ورت احلقيقو  ا عالم إ  نور علوى الودرب و  
 وبعدت العميق يف بوثيق الصلة والرواب  ب  أبناء املسلم  وأبناء الو ن الواحد

 " 
 : أقول 
يف  قيوق الوحودة ارسوالمية وثنواء  هإن القار  رذا الكوالم جيود رغبوة قويوة مون قائلو -7

ء الوووذ  فتحووووا صووودورهم للحووووار عووا را  علوووى قيوووا ة هوووذت الوووبال  احلكيموووة وعلوووى العلموووا
و  يشووك أحوود يف رغبووة القيووا ة  ووضووو  صووراحةنبغوو  هووكرهم والتعاموو  معهووم بكوو  يف

والفنت وهوذا أمور يشواركهم فيوه كو  والعلماء الصا قة يف إحبالة أسباب الفرقة وا ختالن 
 مسلم ناصخم هلل ولكتابه ولرسوله و ئمة املسلم  وعوامتهم و  سويما علمواء هوذا البلود
فنهنم واحلمد هلل  عاة إىل مجة الكلمة واجتماه ا مة كلها على كتاب اهلل وسنة رسوله 

وما أمج  ذلك اليوم الذ  ب ول فيه ك  أسباب الفرقة واخلالن وبقوم على أنقاضوها , 
الوحوودة الصووحيحة الووو يووتعحش رووا ويرنووو إليهووا كوو  موون  ان بكتوواب اهلل وسوونة رسوووله 

فوونن بنوواحبعتم يف هوو ء : " ة ومنهحلووا  و ان بقووول اهلل بعوواىل صوولى اهلل عليووه وسوولم عقيوود
" فوور وت إىل اهلل والرسووول إن كنووتم ب منووون بوواهلل واليوووم اأخوور ذلووك خووري وأحسوون بووأويال  

: " وبقولووه بعووواىل " ومووا اختلفوووتم فيووه موون هووو ء فحكمووه إىل اهلل : " وبقووول اهلل بعوواىل 
إن الوووذين فرقووووا  يووونهم وكوووانوا : " ه بعووواىل وقولووو" واعتصوووموا ربووو  اهلل مجيعوووا  و  بفرقووووا 

بوووركتكم علوووى البي ووواء : " وقولوووه صوولى اهلل عليوووه وسووولم " هوويعا  لسووو  مووونهم يف هووو ء 
 يوووةالقرآنوغوووري ذلوووك مووون النصووووى " إ  هالوووك            ي يووون عنهوووا ليلهوووا كنهارهوووا 

وبتوعودهم  والسنة النبوية الو  و  ا موة علوى الوحودة و وذرهم مون الفرقوة وبوذم أهلهوا
 . بالعذاب الشديد وارالك املبيد 
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 قد برأت اهلل وضمن سالمته وصيانته من التحريف  إن ابن عحية ليصف القرآن بأنه -2
وهذا حوق   غبوار " إنا حنن ن لنا الذكر وإنا له حلافظون : " ويستشهد بقول اهلل بعاىل 

كلمابوه املعحلو ة حرفوا  و  عليه وهو واقة القورآن فوال يسوتحية أحود أن ي يود يف نصوصوه و 
 . يستحية أن ينقص منه حرفا  ومن حاول ذلك ف حه اهلل وأخ ات 

و   ولكوون التحريووف ملدلو بووه ومقاصوودت قوود حصوو  موون بعووا الفوور  و  سوويما الشوويعة 
 !!! بفسريهم وكتب رواياومسيما يف كتب 

صووووى ولكووون اهلل الوووذ  ضووومن حفوووهلل هوووذا القووورآن بووو  هوووذا التحريوووف والتبووودي  مووون ن
 . القرآن نفسه وعلى أيد  العلماء الرباني  

 . عن إثبات ما أقول  املسئولية أ م و  ينكر هذا إ  مكابر وأنا 
 .اخل ... بالتحريف لالف هريعة السماء  والقائ " : ابن عحية  وقول -3

 !؟مث ما حكم من يدع  أن الصحابة حرفوت ويلعنهم ويكفرهم : أقول 
ارجابة على هذا الس ال ب  أرجو ارجابة من كو  مون مورى مون أرجو من ابن عحية 

 . غريهم و الشيعة على احلوار ووحدة الكلمة ب  أه  السنة والشيعة 
وقووود ابفقووو  أقووووال املوووذهب الشووويع  املعتووواة علوووى بوووراءة القووورآن : ابووون عحيوووة  قوووول -2

 " . م قرآن سائر املسلم  وبراءوم من ذلك القول وأن قرآهن
املعتوواة بوور   عووو  هووذا  همفوونن كتووبالشوويعة  بفووا   يسوولم  بوون عحيووة  عووو  ا :قووول أ

ا بفووا  وعلموواء السوونة املحلعووون علووى مووا يف خبايووا كتووب الشوويعة يوور ون هووذت الوودعو  
 . الكبرية 

وعلماء الشيعة ومنهم الحاسو  الوذ  فوتش كتوبهم وفالهوا صور  بنمجواه علمواء الشويعة 
 . على  عو   ريف القرآن 

ححلوة علوى مون   ومون علوم ,  نسلم بدعو  ابن عحيوة ولعو  مور  قولوه إىل عودم إ العوه و  
 . يعلم 
يكمووون يف اعووووافهم هبوووا وإ انوووة هووو  ء هللوووا  اقرة العظموووىخوووالى الشووويعة مووون هوووذت الفوووإن       

 .يستحقون من ا حكام العا لة 
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                 هووووووذا هووووووو املوقووووووف الصووووووحيخم الووووووذ  جيووووووب علووووووى موووووون موووووورى علووووووى احلوووووووار وعلوووووووى 
 .وحدة ا مة 

إن الوحوودة ارسووالمية قا مووة ومووا كووالم هوو  ء ا عووالم إ  نووور " : ابوون عحيووة  قووول -8
علووى الوودرب و عووم حلركووة احلوووار الووو و ليأخووذ  ورت احلقيقوو  وبعوودت العميووق يف بوثيووق 

 " . الصلة والرواب  ب  أبناء املسلم  وأبناء الو ن الواحد 
مجيعوا  يف  قيوق هوذت الحموحوات ونودعمها بالصود  والصوراحة  أن جنتهودجيب : أقول 

 .يف ا قوال والشحلاعة يف ا فعال و حيم العقبات الو بقف يف وجه هذت الوحدة 
العقائد وا قوال وا عمال امل الفوة لصوريخم القورآن والسونة : وبلك العقبات الكثرية ه  

 ضوء الكتاب والسنة وموا كوان فمن بوجد عندت هذت امل الفات جيب أن يعون هبا يف
هوا اهلل يف كتابوه وحبكاهوا رسوول اهلل يف سونته وهوهد روم عودول عليه سولف ا موة الوو حبكا

 . ا مة بالت ام نصوى الكتاب والسنة ونشرها وامها  يف إعالئها وهداية البشرية إليها 
املسولم  نوة بو  فنن فعلنا ذلك  قق ما نصبو إليه من وحدة ا مة وبوثيوق الورواب  املتي

 .كون أسوة حسنة لغرينا يف سائر العا  ارسالم  وغريت وب  أبناء هذا الو ن ون
وإذا كانووو  هوووذت الوحووودة بووو  املسووولم  سوووون بووودعم : " قوووال ابووون عحيوووة  -خامسوووا  

وموون قبوو  العلموواء ا فاضوو   , موون جهووةوحوودبنا الو نيووة وقوود باركتهووا القيووا ة احلكيمووة 
يف إيصوووال هوووذا ارعوووالم اروووا ن لووودورت احلقيقووو   خووور  وببووواوأهووو  العلوووم مووون جهوووة أ

رة مووون ا نسووحلام ارسووالم  الوووو و إىل النووا  فووونن نقوو  هوووذت الصووو و  الصوووت
القوووارب الوووذ  كوووان   يتسوووة إ  لفئوووة واحووودة سوووون يتسوووة  لغوووريهم  نوووه بووودأ 
يعوووذر بلوووك الفئوووات ا خووور  فيموووا أختلوووف معهوووا مووون الفوووروه الوووو هووو  أصوووال  
موضووووة  جتهوووووا  اوتهوووودين وبأمووووو  احملققووووو  واخووووتالفهم   يكووووون يف مصووووودر 

عذر العلماء بع هم بع ا يف أب  يف موضة ( رمي والسنة القران الك) التشرية 
اخووووتالفهم فيووووه وهووووو فهووووم الوووودلي  وقراءبووووه وسووووون  مووووة السووووفينة كوووو  بلووووك 
ا  يوووان ولووون بغووور   خوووتالفهم يف الفوووروه الوووو   ضوووري يف ا خوووتالن فيهوووا 
 املووا اسووتندت إىل  ليوو  وححلووة وبرهووان مووة احوووام  ليوو  اأخوور و املووا كانوو  
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عووة رووذت السووفينة أقووو  موون الفووروه أ  وهوو  بلووك ا صووول القحعيووة القوووة الداف
وستصو  .الو   جمال لالجتها  فيها وك  من آمن هبوا  خو  يف إ وار ارسوالم

السوووفينة إىل بووور ا موووان فوووا ختالن بووو  ركاهبوووا مووون املسووولم  يف البسوووملة يف 
فوروه الصالة من حي  وجوب امهر هبا أو ارخفات, أو قوروا أو عدموه مون 

الصووالة وأن ا صوو  ارقوورار بالصووالة ومووا موون مسوولم سووو أو هوويع    يقوور هبووا 
و  يصوول  إ  إىل الكعبووة املشوورفة قبلووة املسوولم  مجيعووا, وا خووتالن يف الصوووم 
وإفحارت عند سقوط قرى الشمس أو غياب احلمرة املشورقية أو ا خوتالن يف 

ذلوك كو  ذلوك    اخلمس من حي  وجوبوه يف الغنوائم فحسوب أو أوسوة مون
ا صووول القحعيووة  إن. ي ور يف وحوودبنا ارسووالمية بعوود ارقوورار بقحعيووة ا صووول

الووو  مووة بوو  مووذاهب املسوولم  كافيووة  ن نتحوود فيهووا ونعووذر بع وونا الووبعا 
  " . فيما اختلفنا فيه بدلي  وححلة هرعية فليس للفروه حكم ا صول

 :أقول 
الذ  بتحقق فيه الوحدة الصحيحة احلية  صا   يتحلة بشو  إىل اليوم مك  مسل  -7

القائمة على كتواب اهلل وسونة رسووله وعلوى احووام سولف هوذت ا موة و سويما الصوحابة 
      .   الكرام 

جيوووب احووووام القيوووا ة احلكيموووة روووذت الوووبال  وهوووكرها بعووود اهلل علوووى حرصوووها علوووى  -2
د امللووك عبوودالع ي  آل وبوذرا كوو  مووا بسوتحيعه لتحقيووق هوذت الغايووة موون عهو وحودة ا مووة

الووذ  وحوود اهلل أهوو  ام يوورة علووى يديووه بعوود هووتات ومتوو   وبنوواحر  -رمحووه اهلل –سووعو  
وبووووالت أجنالووووه الكوووورام يف احلفووووا  علووووى هووووذت الوحوووودة وبوسووووية  ائروووووا لتحقيووووق الوحوووودة 

 والوبوووذل ا موووهوووذت الغايوووة النبيلوووة  الشووواملة لاموووة ارسوووالمية وعقووود املووو مترات لتحقيوووق
مووة ارسووالم والتعووا ف معهووا يف كوو  مووا يواجههووا موون مشوواك  فيحلووب علووى  النصووخم و 
احلوار املبا رة بتحقيق ما بصبو إليه هذت القيا ة وما يصوبو إليوه علمااهوا الكورام  ران أ

و  يتحقوووق ذلوووك إ  رسووون التحلووواوب وا سوووتحلابة للحوووق واخل ووووه لنصووووى الكتووواب 
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ي منون حىت مكموك فيموا هوحلر بيونهم  فال وربك  : " والسنة و قيق قول اهلل بعاىل 
 " .مث   جيدوا يف أنفسهم حرجا  مما ق ي  ويسلموا بسليما  

ولون بتحقوق الوحودة املنشوو ة إ  إذا و  كو  الفئوات والحوائوف وجيب أن بسو  هذت الر 
وجدت هذت الرغبة وهذت الرو  السلسة املنقا ة حلكم اهلل وحكم رسوله صلى اهلل عليه 

 . وسلم 
ميووويهم حوووىت بنتقووو  صوووورة إىل ا سوووتحلابة هلل وملوووا  وغوووريت بوووا ر أ وووران احلووووار الوووو وفلي

  .سى هبم وينسج على منوارم ارسالم  فيتأوحدوم الصحيحة إىل العا  
فوونن القووارب الووذ  كووان   يتسووة إ  لفئووة " : إنووو أعتووب علووى ابوون عحيووة يف قولووه  -3

  "اخل ....ك الفئات ا خر  واحدة سون يتسة لغريهم  نه بدأ يعذر بل
 : أقول 

كان ينبغ  أن بتذكر املعاملة احلسنة والعناية الحيبة الو بقوم هبوا قيوا ة هوذت الوبال  حنوو 
الشووويعة يف هوووذا البلووود وأن بنقووو  هوووذت الصوووورة إىل القيوووا ات الشووويعية يف إيوووران والعووورا  

 . لتعام  أه  السنة هللثلها أو بقريب منها 
مواضوووووة مووووون  ن بووووو  أهووووو  السووووونة والشووووويعة يف الفوووووروه وأهنوووووا اخلوووووال كحصووووور  -أ  -2

 .ا جتها 
متثيلوووك بووووا ختالن يف البسووووملة وبووووا ختالن يف الصووووم وارفحووووار عنوووود سووووقوط  -ب

           قوووووورى الشوووووومس وبووووووا ختالن يف اخلمووووووس موووووون حيوووووو  وجوبووووووه يف الغنووووووائم فحسووووووب
بعوووود ارقوووورار أو أوسووووة موووون ذلووووك كوووو  ذلووووك   ي وووور يف وحوووودبنا ارسووووالمية : وقولووووك 

 . ا صولة يعبقح
فهذا احلصر وهذا التمثي  غري صحيخم فنن هناك خالفات جسيمة   جيوحب لك إغفارا 

واملثقفووو  وحوووىت اليهوووو   هنوووا معروفوووة عنووود ألوووون مووون علمووواء املسووولم  و وووالب العلوووم 
 .ب  أه  السنة والشيعة واقعة  بأهنا خالفات جسيمةوالنصار  
 : وأنا أسألك 

 مامية وار اعيلية من الصحابة ؟ ه  موقف الشيعة اره    -7
  .أو من ا صول ؟ وأسألك ه  ارمامة عند الشيعة من الفروه  -2
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 .أو من ا صول ؟ معرفة ا ئمة عند الشيعة من الفروه إجياب وه   -3
  . أو من ا صول ؟ وه  اعتقا  عصمة ا ئمة عند الشيعة من الفروه  -2
والقووول بووأن الصووحابة اغتصووبوها منووه عنوود الشوويعة موون  علوو  باخلالفووةوهوو  الوصووية ل -8

  . أو من ا صول ؟ الفروه 
 . أو من ا صول ؟ وه  ارميان باملهد  املنتظر عند الشيعة من الفروه  -2
أو موون وهوو  ارميووان بالرجعووة ومووا يتبعهووا ومووا يوبووب عليهووا عنوود الشوويعة موون الفووروه  -1

 ؟. ا صول ؟ 
وأهووو   مووون الفوووروه عنووود الشووويعة اهم علوووى الصوووحابة أهنوووم حرفووووا القووورآنوهووو  ا عوووا -5

 ؟  السنة
وه  اعتقا هم يف ا ئمة أهنم يعلمون الغيوب ب  إن روم سولحة بكوينيوة علوى كو   -7

 .ذرة من ذرات الكون من الفروه عند أه  السنة والشيعة 
 ؟وه  التقية عند الشيعة والسنة من الفروه  -70

ملون   بقيوة لوه  من الفروه وه  عندهم بسعة أعشار الودين و   يون كيف بكون التقية
 "أىب اهلل ع  وج  لنا ولكم يف  ينه إ  التقية :" وينسبون إىل أيب جعفر أنه قال 

انظوور " ملوون   بقيووة لووه التقيووة موون  يووو و يوون آبووائ  و  إميووان : وينسووبون إليووه أنووه قووال 
  ( . 275-2/271)الكايف للكليو 

 ب  يكفرون بك  واحدة منها ؟ لعقائد يكفر هبا الشيعة من   يدين هبا هذت ا
وبقووودمي ا مووووال الحائلوووة  وهووو  بشوووييد القبوووور والحووووان حوروووا وا سوووتعانة بأهلهوووا -77

 عند الشيعة ؟ من الفروه لعتباوا والقراب  والنذور
ال ورورة مث نسو ها نكا  املتعة رخوص فيوه النول صولى اهلل عليوه وسولم عنود احلاجوة و  -72   
علووووى لسووووان رسوووووله صووووولى اهلل عليووووه وسوووولم وموووون رواة  ووووورمي املتعووووة علوووو  رضوووو  اهلل عنوووووه اهلل 

 :روايات يرف ها الشره والعق  مث  قورم  فاستباحها الشيعة ورووا يف ف لها
 " من متتة بامرأة م منة كأمنا حبار الكعبة سبع  مرة "      
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إن املتعووة  يووو و يوون آبووائ  فموون : " ه السووالم قووال وقووورم رو  الصوودو  عوون الصووا   عليوو 
هبووذت الصوووورة املتعوووة و  (7)" عمووو  بووديننا ومووون أنكرهووا أنكووور  يننووا واعتقوود بغوووري  يننووا  عموو  هبووا

 .يكفر باركها  الو هم من أعظم ا صولعند
متتووة موورة كانوو  كدرجووة احلسوو  عليووه السووالم موون : " وهنوواك بعووا الروايووات عنوودهم ومنهووا  

تووة مووورب  فدرجتووه كدرجووة احلسووون عليووه السووالم ومووون متتووة ثووال  مووورات كانوو   رجتوووه  وموون مت
 ." كدرجة عل  بن أيب  الب عليه السالم ومن متتة أربة فدرجته كدرجو 

عشورات املورات فكوم يكوون التفواوت بينوه وبو  أعظوم الرسو  صولى اهلل عليوه  فنذا متتة املورأ    
  .؟ وسلم 

عة فنموووا أن يووودينها الشوووي, ة منهوووا عقبوووة كوووأ اء أموووام الوحووودة هوووذت الفوووواقر بشوووك  كووو  واحووود 
فتحصوو  الغايووة  ها هللووا يسووتحقونيومعتقوود ومكمووون علووى قائليهوواويتوواأون منهووا با نووا  و وواهرا  

 عووون الفرقووة وهوووم الوووذين يصووروا عليهوووا فيكونووون هوووم املسووئول  املنشووو ة وهووو  الوحوودة وإموووا أن
 .شدوهنا ومرصون عليها وضعوا العقبات يف وجه الوحدة والذين ين

 بووود أن بقووووم علوووى أصوووول صوووحيحة  إن الوحووودة ارسوووالمية الوووو يعتقووود أهووو  السووونة وجوهبوووا 
 .مستمدة من الكتاب والسنة 

ولقوود حووذر اهلل بعوواىل يف كتابووه الكوورمي موون ا خووتالن املووذموم : " قووال ابوون عحيووة _ سا سووا  
ذا ا خوتالن عوا عنوه القورآن الكورمي يف الذ  ي    إىل التفرقة ووهن ا مة وبفر  كلمتهوا وهو

وأمووا ا خووتالن احملمووو  فووذلك ا خووتالن الووذ  يكووون يف املواضووية , عوود  موون آيابووه الكرميووة 
ولويس اسوتنا ا  للهوو  والعوا وف ولقود فحرنوا الو جيوحب ا ختالن فيها وبد لة ا  لة الشرعية 

 . "775ة سورة هو  آي( صتلف  ن و  ي الو ) على ذلك ا ختالن 
 :أقول 
 اوتهود الوذ  اسووتفر لويس يف ارسوالم اخوتالن حمموو  و  مرغوب فيووه وإمنوا يعوذر  -7

فيعووذر ويتحلوواوحب اهلل عوون  جهوودت للوصووول إىل احلووق فلووم يتبوو  لووه احلووق و  يبلغووه الوودلي 
و  مووود  و  ثوووواب علوووى اخلحوووأ ولووويس  حووود أن , علوووى اجتهوووا ت فقووو  ه خحئوووه ويثيبووو

                                                 

1
بواسووحة كتوواب هلل مث للتوواريل كشووف ا سوورار (  3/322) انظوور موون   م وورت الفقيووه  (  ( 

 .   هار للسيد حس  املوسو وبائة ا ئمة ا 
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 هوور خحئووه بالوودلي  فننوه آمث وقوود يكفوور إذا  قلودت يف خحئووه بعوود لودت يف خحئووه وموونيق
 .عاند النص من القرآن أو السنة 

ه  بر  أن املسائ  الو مرت يف الفقرة السابقة والو يكفر هبا الشويعة أهو  السونة  -2
 . ب  ه  معاول ودم ارسالم واملسلم  نه    لي  عليها من الكتاب والسنةأمة 

الن يف هذت املسائ  من ا ختالن احملمو  إن قلو  نعوم فقود أخرجو  ه  هذا ا خت
 .أه  السنة والصحابة من ارسالم كما هو  ين الشيعة 

املهلووك فيحلووب أن بعلوون براءبووك موون هووذت  املووذموموإن قلوو    بوو  هووو موون ا خووتالن 
الووودواه  وأنوووه   ميكووون ا جتمووواه موووا ام الشووويعة ي منوووون هبوووذت ا صوووول ويكفووورون هبوووا 

 .لصحابة وأه  السنة ويستحلون  ماءهم وأموارم ومكمون عليهم باخللو  يف النارا
 .؟كيف جيتمة الكفار واملسلمون وبأ  عق  ومنحق 

وأن ا خوووووتالن أمووووور فحووووور  غوووووري ( و  ي الوووووون صتلفووووو  ) إن استشوووووها ك باأيوووووة  -3
) عاىل       صحيخم فاهلل فحر النا  على ارسالم كما جاء بذلك القرآن والسنة قال ب

كوو  مولووو  " ويف السوونة ( اهلل الووو فحوور النووا  عليهووا  ةفووأقم وجهووك للوودين حنيفووا فحوور 
ليووه وسوولم وقولووه صوولى اهلل ع" هو انووه أو ينصوورانه أو ميحلسووانه يولوود علووى الفحوورة فووأبوات ي

 " .احلدي  ... الشيا   عن  ينهم خلق  عبا   حنفاء فاجتالتهم "
 . استثا املرحوم  من امل تلف  ارالك  وآخر اأية ير  قولك فنن اهلل

 .وهناك أقوال أخر هذا أرجحها ( إ  من رحم ربك ) فقال 
وموة علوم اهلل سوبحانه وبعواىل بوذلك ا خوتالن ولكون اهلل : " قال ابن عحية  -سابعا  

                 سوووبحانه وبعووواىل يأمرنوووا بوووأن نتحووود يف بلوووك املشووووكات الوووو متثووو  حبووو  اهلل فقوووال بعووواىل
فاختالفنا احملموو    مينوة اعتصوامنا ربلوه بعواىل ( واعتصموا رب  اهلل مجيعا  و  بفرقوا ) 

بعوووود أن بوووووفرت هووووروط ا عتصووووام عنوووودنا فكلنووووا نعتصووووم بالشووووها ب  والصووووالة وال كوووواة 
والصوم واحلوج وا مور بواملعرون والنهو  عون املنكور وامهوا  واخلموس والتووا  وليواء اهلل 

تا  من أعداء اهلل كلنا سنة نتبة سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن كنا هيعة وال
 " .حنب آل بي  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن كنا سنة 

 : أقول 
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إن هذت ا مور الشها بان والصالة وال كاة والصوم واحلج وامهوا  وا مور بواملعرون  -7
ر اهلل با عتصوام بوه وإمنوا هو  مون مجلوة موا أمور والنه  هن املنكر ليسو  هو  كو  موا أمو

اهلل با عتصووام بووه موون أصووول وفووروه ومنهووا ارميووان بوواهلل ومالئكتووه وكتبووه ورسووله واليوووم 
وأوامووور كلفنوووا بابباعهوووا   اأخووور والقووودر خوووريت وهووورت وهنووواك حمرموووات أمووور اهلل باجتناهبوووا 

 .يتسة املقام لسر ها 
ي  يهوا الشويعة كموا أمور اهلل ومنهوا هوها ة أن   إلوه  إن هذت ا موور الوو ذكرووا   -2

إ  اهلل حي  يدعون غري اهلل ويستغيثون هبم ويتوكلون علويهم وغوري ذلوك مون صالفواوم 
وذلوووك ينوووايف هوووها ة أن   إلوووه إ  اهلل بووو   ووواوحبوا ذلوووك إىل اعتقوووا  أن ا ئموووة يعلموووون 

كو  ذرة مون ذرات الكوون فهوذا الغيب ويتصرفون يف الكون ب  رم سلحة بكوينية على  
 .يف الربوبية عظيم هرك 

رسول اهلل قد أخلوا هبا إذ أعحوا ا ئمة حق التشرية وف ولوهم علوى  ا  وهها ة أن حممد
 . نية كان أوائ  الشيعة يكفرون هبا البا نية اا نبياء واملالئكة وهذت عقيدة ب

 .هد  امل عوم امل أن يقوموامها  عقيدة الشيعة فيه أنه   جها  إىل 
وا مووور بووواملعرون والنهووو  عووون املنكووور قووود قلوووب موضووووعهما الشووويعة فأصوووبخم كثوووري مووون  

واملنكووور معروفوووا  وعلوووى رأ  ذلوووك , املعووورون عنووودهم منكووورا  وعلوووى رأ  ذلوووك التوحيووود 
 .اخل ...الشرك واخلرافات والغلو يف أه  البي  

 خوووائرة علوووى أسوووس فووونذا قامووو والوحووودة ارسوووالمية   بقووووم إ  علوووى أسوووس صوووحيحة 
 .متهاوية فسرعان ما بتهاو  وبسق  

هووووا علووووى لوحوووودة ارسووووالمية فليحلتهوووود يف إقامتناصووووحا صووووا قا يف نشوووودان اكووووان فموووون  
 صووولى اهلل عليوووه وسووولم الصوووحيحة الوووو قامووو  عليهوووا يف عهووود الرسوووول املتينوووة ا سوووس
 .واخلل  الغش ب تنوالقرون املف لة وليحل -رضوان اهلل عليهم  – ء الراهدينواخللفا

قاروووا يف بوووائة الحعوووام  " مووون غشووونا فلووويس منوووا " قوووال رسوووول اهلل صووولى اهلل عليوووه وسووولم 
 .فكيف هللن يريد أن يقيم صر  ارسالم 

   .وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد 
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 كتبه                                                                
 ربية بن ها   املدخل                                                       
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