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بسم هللا الرحمن الرحيم                                            

 دمةمق

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالال  للالم محمالد مالالم الن،يالين، وللالم 

سائر إموانال  مالن ابن،يالاا والمرساللين، وللالم ولصالم وأصالحابصم أومعالين، ومالن 

 ال،عصم بإحسان إلم يو  الدين.

 :وبعد

ا من لمالر  أدلالو إلالم من الشيعة والسنة: أني لشت دهر   فقد للم الفريقان

 ا بالتقريالب بالينأحيان ال التقريب بين الطوائف والفرق اإلسالمية، الذ  نع،ر لنال 

مالن الفاالات  - قالادحون أو قالد  فالي - الئمالون ، وربما المنيالمذاهب اإلسالمية

 المتشددة من أهل السنة، والصموني بما يعلم هللا أني من  براا.

شاركت فالي لالدد مالن مالالمرات التقريالب: فالي الربالار بالالم رب الالذ   ولقد

وقالد قالدمت  ،«اإلسيسكو»دلت إلي  المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلو  

 قصيرة، لكنصا مصمة.ورقة  في 

وفي مملكة ال،حرين شالاركت فالي المالالمر الالذ  دلالت إليال  ولارة الشالاون 

خ حمالد بالن ليسالم ول مليفالة. وقالدمت اإلسالمية لحت رلاية ملك ال،حرين الشي

فالي  ئم،الاد»، سالميتصا: ريبقفي  ورقة غير قصيرة، لضمنت ركائز أساسية للت

ال بالد  تصا فالي لشالرة م،الادئلخصال ،«الحوار والتقريب بين المالذاهب اإلسالالمية

 ا.ا حقيقي  ولنفذ إذا كنا نريد لقارب   أن لرلم

لفاق، والتحاور فالي م نقار االمنصا: حسن الفصم، وحسن الظن، والتركيز لل



 2 كلمات صريحة في التقريب بين المذاهب أو الفرق اإلسالمية 

ال إلالال  إال »لالالف فيالال ، ولانالالب االسالالتفزال، واوتنالالاب لكفيالالر كالالل مالالن قالالال: تخالم

، وال،عالالد لالالن شالالطة ال الالالة، والمصالالارحة بالحكمالالة، والحالالذر مالالن دسالالائ  «هللا

 ابلداا، وضرورة التالحم في وقت الشدة.

ا ومالالر فالالي دمشالالإ دلالالا إليالال  مامالالر الشالاليخ كفتالالارو مالالر كمالالا حضالالرت مالالالمر  

 ت الشيعية في سورية.بعض الاصا

  فالالالي الواليالالالة ابولالالالم للالالالرئي  1998ولرت اإلمالالالوة فالالالي رصالالالران سالالالنة 

ال ا، واحتفالم حسالن  ، وقد استق،لني الرئي  استق،اال  الميم ا، كمالا بالي احتفالاا ماص 

مالن ويالات هللا وحاالإل اإلسالال ،  المساولون وك،ار المشايخ والماللالياحتفم بي 

صالالالا: رصالالالران، وقالالالم، ومشالالالصد، ومنوأقالالالاموا ابحفالالالال فالالالي كالالالل مدينالالالة لرلصالالالا، 

لترحيالب، وأصفصان، وكانت كالل اللقالااات لقالو  للالم المالودة وال،شاشالة وشالدة ا

 في نصرة التقريب. واإلشادة بدور  العالمي

مالالمي ورفسالنااني، وبالالدينيين  :كما كنت في كل لقااالي بالسياساليين مثالل

وويالالة هللا التسالالخير ، وويالالة هللا والالال، لادة،  صالالديقنا ويالالة هللا محمالالد للالالي :مثالالل

الشالاليخ وعفالالر سالال،حاني، وغيالالرهم، ال أكالالف لالالن المصالالارحة بضالالرورة لالالذليل 

، وإلاحة العوائإ التي لقف في ووصال . ولصالارحنا حالول العق،ات أما  التقريب

 هذه ابمور التي لعكر وو التقارب أو التقريب.

المشالايخ الك،الار هنالاأ: أن أق،الل لضالوية مامالر التقريالب  وقد لالر  للالي

رصالالران، وقالالالوا: إن مثلالالك فالالي منزلتالال  العلميالالة والدلويالالة بالالين المالالذاهب فالالي 

 والعالمية ال ياول أن يخلو من  المامر العالمي للتقريب.

وقالالد كلمالالتصم بصالالراحة حالالول هالالذا الموضالالو.، ولالالم أوامالالل. قلالالت: إن مامالالر 
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روا فيمالا بيالنصم التقريب لم ين،ثإ لن مالمر وامر بهل المالذاهب المختلفالة، قالر

 إنشاا هذا المامر.

صالالدر مالالن السالاللطة السياسالالية  إيرانالالي منفالالرد، بقالالرار ئالمامالالر أنشالال ولكالالن

 اإليرانية، فصو مامر إيراني بحت، لووص  إيران، ولنفإ للي .

 رائر.ذلك، لن رضا أو غير رضا. هللا أللم بالس وقد ق،لوا مني

، وهالو موقالف لتقريالب التالي حضالرلصا كالان هالذا مالوقفيوفي كل مالالمرات ا

 لكالن الاميالر يعرفالون لالاريخي فالي السالعيالنالا،، وصريح، قد ي ضب بعالض 

من أول التقريالب بالين أبنالاا ابمالة، وإصالال  ذات ال،الين، ومقاومالة كالل أسال،اب 

 التفريإ بين أبناا ابمة الواحدة.

ولكالالن كالالان ي لالالب للالالم معظالالم المشالالاركين المااملالالة، ولالالد  لمالال  ابمالالور 

 . وبةالحساسة، أو االقتراب منصا، حتم ال لثير حساسيات أو مواقف غير محس

هال  1428محالر   3 - 1»ابميالر لصذا رأيت من واو،ي فالي مالالمر الدوحالة 

 ن موقالر شالعور  بالمسالاولية نحالو أمتاليوم « 2007ناير ي 22 - 20الموافإ 

د. أسلوب الماامالت ول،ادل المد  والثنالاا، وأن ألاال  بالالمالمر أالك،رى: أن 

الاالرا ، ضالر ووصة إياابية يااب  فيصا ابمور بوضو ، ويضالر يالده للالم موا

فالالي هللا لومالالة الئالالم، مالالر رلايالالة أدب الخطالالاب،  ويقالالول كلمالالة الحالالإ وال يخشالالم

 وأدب الحوار، وأدب الخالف.

قلالالت كلمتالالي فالالي االفتتالالا  واالمتتالالا  مرلالالالة للالالم لالالادلي، ولكنالالي هنالالا  وقالالد

رأيالالت أن أسالالال مالصالالة محالالررة لمالالا قلتالال  فالالي هالالذا المالالالمر، حتالالم ال يتناقلالال  

 مسالالال بالصالالوت والصالالورة، ولكالالن أردت أن النالالا، للالالم غيالالر حقيقتالال ، وهالالو
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 .أسال  كتابة حتم يقرأ، وحتم ي،قم

 :هالذه بعالض االقت،اسالات مالن رسالالتي للالم أن فالي كلمتالي أن أن،  وال أنسم

 فصي لكملة لصا.« في الحوار والتقريب بين المذاهب اإلسالمية م،ادئ»

 .وومر دلوانا: أن الحمد هلل رب العالمين

 ه 1428الدوحة في: ربير اآلمر 

  2007إبريل 

 الفقير إلي  لعالم

 يوسف القرضاو 

* * * 
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 مالصة كلمتي في المالمر في االفتتا  واالمتتا 

أ  ال،حالالف فالالي الاانالالب « التنظيالالر»هالالذه أن أبتعالالد لالالن  وتصد فالالي كلمتالاليسالال 

النظالالر  والعلمالالي مالالا اسالالتطعت، بنالالي أمشالالم إذا أنالالا غصالالت فالالي المصالالادر، 

التالي ال يطلالر لليصالا إال  - الخطيالرةوغرقت في الكتب: أن أود مالن النصالو  

مالالا ي،الالالد وال يقالالرب، ومالالا يفالالرق وال يامالالر، ومالالا يالالزر. العالالداوة  - القليلالالون

وال، ضالالاا، ال المح،الالة والصالالفاا، ونحالالن فالالي مالمرنالالا هالالذا نريالالد أن ن،نالالي وال 

 نصد ، وأن نامر وال نفرق.

سالالالدنا للالالم نالالز. فتيالالل ولصالالذ نريالالد أن نركالالز للالالم الاوانالالب العمليالالة التالالي ل

أسالال،اب الفرقالالة، وبنالالاا ل،نالالات ابمالالوة، ومطالالاردة مثيالالرات العالالداوة  فتنالالة، ونفالاليال

، ال لحلالإ (1)وال، ضاا هي الحالقة كما واا في الحديف وال، ضاا من القلوب،

 الشعر، ولكن لحلإ الدين!

 م،ادرة التقريب بدأت من أهل السنة:

« تقريالبال»هالم الم،الادرين بال   - وهم ومصالور المساللمين - لقد كان أهل السنة

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ  ـــ
 لحسييو ل لضاءيييا  يي  دب إلييم د د ا  م:ييد  »: صالاللم هللا لليالال  وسالاللم قالالال رسالالول هللا  (1)

 لحيلقة، ال أقول تحلق  لشير،، لل يت تحليق  ليووت، ل ليسي بيسي   ميول ال تيونلو   ل  ية 

حتييت تن: ييو ، لال تن: ييو  حتييت تحييي و ، أبيي  أبضييل د  مييي ووضييل الليي  ل ييد  أبشييو   لسيي   

(، وقالالال مخروالالوه: إسالالناد ضالالعيف النقطالالال ، 1412« )المسالالند»رواه أحمالالد فالالي  .« ميي  د

(، وقالالالال: حالالالديف صالالالحيح، 2510) «قالالالائإ والالالالور.رصالالالفة القيامالالالة وال»ي والترمالالالذ  فالالال

(، وال،يصقالالي فالالي 2/32« )المسالالند»(، وأبالالو يعلالالم فالالي 1/27« )المسالالند»والطيالسالالي فالالي 

مامالالالر »فالالالي  ي( لالالالن الزبيالالالر، وقالالالال الصيثمالالال10/232« )الشالالالصادات»كتالالالاب « الك،الالالرى»

 (.8/64) .رواه ال،زار وإسناده ويد«: الزوائد
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والدالين إلي ، والمرح،ين ب . ومن العاب أن ي،دأ ذلك في القاهرة، وأن يكالون 

الم،ادرون من ك،ار روال ابلهر المشصود لصم، مثل: الشيخ ل،د المايد سالليم، 

والشيخ محمالود شاللتوت، والشاليخ محمالد المالدني، والشاليخ ل،الد العزيالز ليسالم، 

 ا.حسن ال،نا رحمصم هللا وميع   وغيرهم. وكان ممن يايد ووصتصم اإلما  الشصيد

فالالالي بلالالالد ابلهالالالر، وق،لالالالة الثقافالالالة اإلسالالالالمية: « دار التقريالالالب»وقالالالد أنشالالالات 

فالر  القاهرة، وكان ابمين العا  لصالذه الالدار، أو هالذه الماسسالة. هالو العالالم الاع

«. قالم»، أ  الذ  ينتمي إلم الحالولة العلميالة فالي الشصير الشيخ لقي الدين القمي

الفصاللية، التالي كالان يكتالب فيصالا ك،الار  «الرسالالة»مالة ار الدوقد أصدرت هذه 

عالت ، التالي ومللماا أهل السنة، وكتب فيصا الشيخ شلتوت مقااللال  فالي التفسالير

 وظصرت في لفسيره لألوزاا العشرة ابولم.

د اإلمالا  ال،نالا: ولقد استق،ل المركز العا  لإلموان المسلمين بالقالاهرة فالي لصال

 ب ب .الشيخ القمي، ورح

لالم يكالن مالن روالال الحالولة، ا، ا معروف الا شاليعي  استق،ل بعد سنوات لليم   كما

« فالدائيان إسالال »لليم ومالالة « نواب صفو »ولكن من روال الاصاد، هو: 

 ا للي  من . ا لحكم الشاه، وم ضوب  الذ  كان معارض  

شالاليخ مالالن القالالرن العشالالرين أصالالدر العالمالالة اإلمالالا  ابك،الالر الوفالالي السالالتينيات 

باالالوال التع،الالد بالمالالذهب الاعفالالر . للالالم  خ ابلهالالر: فتالالوىمحمالالود شالاللتوت شالالي

قريالب مالن مالذاهب أهالل السالنة، إال فالي أشالياا  - في الاانب الفقصالي - أسا، أن 

قليلة، ال لخرو  لن ووال التع،د بال  فالي الاملالة فالي الصالالة والصاليا  والزكالاة 

 والحإل، والمعامالت.
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فيصالالا  التالاليمل فالالي قضالالية العقائالالد وابصالالول، شالاللتوت لالالم لتالالد ن فتالالوىولكالال

الخالف الحقيقي بين السنة والشاليعة، مثالل: قضالية اإلمامالة وابئمالة ولصالمتصم 

وللمصم بال يب، ومنالزلتصم التالي لالم يصالل إليصالا ملالك مقالرب، وال ن،الي مرسالل، 

ومثل لقيالدلصم فالي الصالحابة، وغيالر ذلالك ممالا يعتقدونال  مالن أصالل ديالنصم، وقالد 

  .من لم يامن ب - أو للم ابقل يكفر بعضصم - يكفرون

الحسالالنة بالحسالالنة، ومالالن رد التحيالالة  ومالالر هالالذا لالالم نالالر مالالن الشالاليعة مالالن والالزى

فالي منزلالة شاللتوت مالن أهالل  - يا، أو بمثلصا، فلم يصدر مرور شيعب حسن منص

لايالالز بل،الالالصم التع،الالد بمالالذاهب أهالالل  فتالالوى: «الناالالف»أو « قالالم»فالالي  - السالالنة

 السنة!! للم أنصم ليسوا في حاوة إلم ذلك.

 :بين ابكثرية وابقلية

لقد كان الشيعة روال لاريخصم أقلية لعالي  فالي كنالف ابكثريالة السالنية، ومنالة 

ولنشالالر ذلالالك بالالين مسالالتقرة، لامالالر أل،الصالالا، ولالالالف كت،صالالا، ولنتصالالر لمالالذه،صا، 

أو محاولة لصفية، رغم مالا فالي  هل السنة، ولم يتعر  لصم أحد ب ذىومصور أ

 يالر وإمالراوصمكت،صم من رعن شديد، ولاريح قالا، بهالل السالنة، إلالم حالد التكف

 من الملة.

، فالالي لصالالرها ابول، ولصالالرها هكالالذا لاشالالوا فالالي سالاللطان الدولالالة الع،اسالالية

 الثاني.

 ية، إال ما كالان بينصالا وبالين الصالفويينناوهكذا لاشوا في لصر الدولة العثم

 من صرا. معروف.

بالالل هكالالذا لاشالالوا فالالي لصالالرنا فالالي ظالالل الدولالالة الوهابيالالة المعروفالالة بموقفصالالا 
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هم الشاليعة فالي المنطقالة الشالرقية مالن المملكالة يقومالون النظر  مالن الشاليعة. فصالا

ب نشالالطتصم الدينيالالة والدلويالالة، ولالالم لفكالالر الدولالالة فالالي القضالالاا للالاليصم، أو لقلالاليم 

 أظافرهم.

مالن أهالل  عربالي لامالة، بالرغم أن حكامصالا وميع الاوهكذا لاشوا في الخلاليإل ال

سالية، ولصم ثرولصم االقتصادية، ومكانتصم االوتماليالة، ومشالاركتصم السيا السنة.

فمالالنصم نالالواب وولراا وسالالفراا ومالالديرو دوائالالر، ورتسالالاا وامعالالات، ولمالالداا 

 كليات، وشخصيات ماثرة في الماتمر.

بوصالفصم ابكثريالة السالاحقة  - ولم يحاول أهل السنة في لصر من العصور

 يعية، أو يضالالاليقوا لليصالالالا فالالالي شالالالعائرهاأن يسالالالحقوا ابقليالالالة الشالالال - فالالالي ابمالالالة

ر أن بعالض شالعائرهم لصالاد  الحال  الالديني لنالد ومواريثصا الدينية المذه،ية. مال

أن لليا ولي هللا!! ف هالل السالنة ال يعرفالون السنة، مثل قولصم في ابذان: وأشصد 

 .(2)إال شصادلين ال غير

وإذا كان هالذا موقالف ابكثريالة السالنية بالابم  واليالو ، فمالا لنالا نالرى ابقليالة 

بصالورة مكشالوفة،  اهالسالنية، ولتحالرب بصالا، ولسالتفز الشيعية لسالتثير ابكثريالة

وبطريقالالة لصالاليإل غضالالب الحلالاليم، ولالالو اسالالتايب بحالمصالالا ولطلعالصالالا، وأرلالالإ 

 العنان ل رائز ال ضب والثورة: لوقر مطر ك،ير، وشر مستطير.

 هل هناأ ل،الد حتم نحتاج إلم لقريب؟

ا بين ررفين، ونحن نريد أن نقالرب أحالدهما : أن هناأ ل،الد  والتقريب يعني

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ  ـــ
المحققون يقررون أن هذه الشصادة لم لث،ت لندهم، ولكالنصم يسالكتون لليصالا، للماا الشيعة  (2)

 مشية هياج العوا .
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 واحد منصما من صاح، . من اآلمر، أو نقرب كل

المختلفالة حتالم نحتالاج للالدلوة  - أو الفالرق - فصل هناأ ل،الالد بالين الطوائالف

 ا بين الطائفتين الك،يرلين: السنة والشيعة؟إلم التقريب بينصم؟ ومصوص  

للالالم السالالاحة  - إذا أردنالالا أن نصالالار  أنفسالالنا - الحالالإ: أن الت،الالالد مووالالود

 ساحة السياسية.الفكرية، وللم الساحة العملية، وللم ال

الال ا فالالي قضالالية فعلالالم السالالاحة الفكريالالة أو العقديالالة، فالالإن الت،الالالد قالالائم ومصوص 

فصم يرونصا من أصالول العقيالدة وأركانصالا. ونحالن نراهالا مالن الفالرو. « اإلمامة»

ال من ابصول، ومن العمليات ال مالن العقالديات. وهالي لنالدهم أسالا، المالذهب 

 والروعة.كل ، فصو يقو  للم: الوصية واإلمامة وال ي،ة 

بع،الالارات قويالالة، وأن مالالن لالالم يالالامن بصالالا « اإلمامالالة»والشالاليعة يالالذكرون أمالالر 

، ابتالداا صاللم هللا لليال  وساللم مالن رسالول هللا  وأنصالا منصالو  لليصالا ،إيمانصم

 ا.ا من بعده، فإن  ال يعد مامن  لشر إمام   ، فابحدرضي هللا لن  من للي

 من نصو  الشيعة في اإلمامة:

اإلسالال   يأنال  قالال: بنال« ال،الاقر»ن أبالي وعفالر لال «الكالافي»واا في أصالول 

 ، والحالالإل، والواليالالة، ولالالم ينالالاد للالالم ممالال ، للالالم الصالالالة، والزكالالاة، والصالالو

 :عنالالاليي - بالواليالالالة، ف مالالالذ النالالالا، بالالال ربر، ولركالالالوا هالالالذه ا كمالالالا نالالالود يبشالالال

 .(3)«الوالية

اإلسالال  للالم ممسالة أشالياا: للالم  يبنال»ولن لرارة لن أبالي وعفالر قالال: 

ا مالالن و  والواليالالة، قالالال لرارة: قلالالت: وأ  شالاليلحالالإل والصالالالصالالالة والزكالالاة وا
ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ  ـــ

 (.2/18« )أصول الكافي» (3)
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 .(4)«ذلك أفضل؟ فقال: الوالية أفضل، بنصا مفتاحصن

اإلسالال  ثالثالة:  أثالافي»أنال  قالال: « .»بسالنده لالن الصالادق  ويرو  الكلينالي

 .(5)«الصالة والزكاة والوالية، وال لصح واحدة منصن إال بصاح،تيصا

أ:ية  إن هللا  بت،ض عليت»ل،د هللا قال:  والوالية ال رمصة فيصا، فعن أبي

للالوت يييي، :حميييو نميييض بييي، ،    لكييي و، ل لم،ييييو، ل لكيييمي ، ل لح ،

بيي،نل ل ييد بيي  أنييميا :ييت  لييي، ،   مخ ريية، للييد ويي،نل محييو :ييت 

  ي  »! وفالي روايالة: « لمسلممت بي  تي،و لالوت يي، ال لهللا :يي بم يي خنكية

:حميييور  خسيييول هللا، لإقيييي   نييي يدو أن ال إلييي  إال هللا لأن إلسييي   عليييت  

لإوتيا  لم،يو، لصو  ن ، خ:ءيين، ل لحي  إليت  لضميل، للالوية  لك و، 

 .(6)«علت  ت أ   طيلب

بل هم في الواقر ال يقفون لنالد أمالر اإلمامالة وحالدها، بالل يتعالدونصا إلالم أمالر 

فصم يرون أهل السنة غيالر مالامنين باإللال  الالذ  يامنالون بال . وهالذه « ابلوهية»

الالنقطالالة مالالالف  ا، فمالالن المعلالالو : أن الشالاليعة يت،نالالون فالالي اإللصيالالات أساسالالية أيض 

، رادةالعلالم، واإل، مثالل: مذهب المعتزلة، الذين ينفون لن هللا الصالفات الث،وليالة

والقدرة، وغيرها ويقولون: هو لالالم بذالال ، ولكالن لالي  لال  صالفة اسالمصا العلالم، 

 إلخ. ..وقادر بذال ، ولكن لي  ل  صفة اسمصا القدرة.

ة بين المعتزلة وأهل السنة محتدمة حول هذه القضية، وأهالل السالنة والمعرك

. أ  المعطلالالالالة هلل لعالالالالالم مالالالالن إث،الالالالات صالالالالفال « المعطلالالالالة»يسالالالمون المعتزلالالالالة 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ  ـــ
 (.2/18« )أصول الكافي» (4)

 (.2/18« )أصول الكافي» (5)

 (.2/21« )أصول الكافي» (6)
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مالثلصم ابشالالرة والمالريديالة فالي وقالتصم، بال نصم والمعتزلة يتصمون السنة الالذين ي

 مر هللا س،حان .« قدماا»يث،تون 

فالي التقالادهم، وكالل بدلالة « م،تدلين»تزلة ا يعت،رون المعف هل السنة وميع  

ضاللة، وكل ضاللة في النار. ومالن المقالرر: أن بدلالة ابقالوال أشالد مالن بدلالة 

ولكنالال  « افاسالالق  »ابفعالالال، بدلالالة االلتقالالاد أشالالد مالالن بدلالالة العمالالل. والم،تالالد. يعالالد 

 فسإ ل ويل، ال فسإ سلوأ ولمل.

لصم فالي شال ن ومعنم هذا: أن الشيعة في نظر أهل السالنة م،تالدلون فالي لقيالد

ابلوهيالالالة. ولكالالالن االلاالالالاه العالالالا  والسالالالائد لنالالالد أهالالالل السالالالنة: أنصالالالم ال يكفالالالرون 

الم،تدلين في العقائد، فال يكفالرون المعتزلالة وال المرواالة، وال الا،ريالة، بالل ال 

حاديف بال نصم يمرقالون مالن الالدين كمالا يمالرق يكفرون الخوارج الذين صحت اب

 ، مالا دامالوا يقولالون: ال إلال  إال السصم من الرميالة، وي،قالونصم للالم أصالل اإلسالال

 هللا، محمد رسول هللا، ويصلون إلم الق،لة.

بالالل ووالالدنا مالالن المحققالالين مالالن للمالالاا السالالنة: مالالن يعالالذر الماتصالالد إذا أمطالال ،  

 سالالالواا فالالالي ذلالالالك ابصالالالول والفالالالرو.، فالالالي العقائالالالد أو ابلمالالالال، مالالالا دا  أهالالالال  

ورل،الال ،  لالوتصالالاد، ومالالا دا  هالالو بالالذل وصالالده واسالالتفرر وسالالع  فالالي لحالالر  الحالالإ

 ا إال وسعصا.وسع  وال يكلف هللا نفس  ولكن  لم يصتد إلي . ولكن هذا 

ا، لمالا بذلال  مالن وصالد فالم الطلالب، ا واحالد  بل هذا الماتصد لندهم م وور أور  

 . وهذا هو رأ  ابن ليمية ومن وافق .ال  وهللا اليضير أور من أحسن لم

أهالالل « ل،الالدير» يكتفالالون بالال  وال سالاليما المتطالالرفين مالالنصم، ال - الشالاليعةولكالالن 

 لفسيإ الت ويل، بل يكفرونصم ويخروونصم من الملة.« لفسيقصم» السنة، أو
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ابنالالالوار »فالالالي كتابالالال  « هالالال 1212ت » ئالالالر زايقالالالول الشالالاليخ نعمالالالة هللا الا

ناتمالر معصالم للالم إلال ، وال للالم  إننا لم»لن أهل السنة والامالة: « النعمانية

ا ن،يال ، و الالذى كالان محمالد  إن ربصالم هال، وال للم إمالا . وذلالك أنصالم يقولالون: ن،ي

. بالالل نقالالول: إن  نقالالول بصالالذا الالالرب، وال بالالذلك الن،الاليومليفتالال  أبالالو بكالالر، ونحالالن ال

 وال ذاأ الن،اليأبو بكالر: لالي  ربنالا، « مليفة ن،ي  الصواب:» الرب الذى مليفت 

 !!(7)«ن،ينا

 : وإذا كالالان ومصالالور أهالالل السالالنة فالالي العقيالالدة أشالالالرة، كمالالا هالالو معلالالو ، أ

فإن ابشالرة فالي . « ه324ت » الحسن ابشعر  المعروفيت،عون اإلما  أبا 

لالم يعرفالوا ربصالم بووال   - المالذكور كمالا هالي ل،الارة الشاليخ الازائالر  - رهمنظ

فالال فالرق بالين معالرفتصم هالذه ومعرفالة  ،صحيح، بل لرفوه بووال  غيالر صالحيح

رفالة الصالانر، مالن  فالي بالاب معباقي الكفار، فابشالالرة ومتالابعوهم: أسالوأ حالاال  

لنا لنصم فالي بالاب الربوبيالة. فربنالا مالن ا وانفص. ولقد ل،اينلنصارىالمشركين وا

  لفرد بالقد  وابلل، وربصم من كان شركاته في القد  ثمانية!!

: العلالم يوالمالريدية هلل، وهصا ابشالرة، أث،ت يقصدون صفات المعاني التي

فة صال رادة والقدرة والحياة والسمر وال،صر والكال ، وأضالاف المالريديالة:واإل

 التكوين.

كفالروا  ا المعتزلة، وقالالوا: إن النصالارىردده قديم   هنا دده الازائر وما ير

بإث،ات ثالثالة قالدماا، فكيالف لمالن أث،الت ثمانيالة؟!! ولمحاليل هالذا القالول والالرد 

 يتسر ل  هذا الماال، وماال  للم الكال . للي  ال

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ  ـــ
 ( ر،عة: ماسسة ابللمي بيروت.2/279« )ابنوار النعمانية» (7)
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 لقريب بين المذاهب أو بين الفرق:

 بين من يكون؟والتقريب المطلوب أو المنشود 

 لنالاوين ومالالات التقريالالب ومالالمرات التقريالب، كلصالالا لقالول: التقريالب بالالين

 «.المذاهب اإلسالمية»

 وأرى أن هالالذا التع،يالالر غيالالر دقيالالإ فالالي داللتالال  للالالم المقصالالود. إذ أن كلمالالة

المالالدار،  :مثالالل «المالالدار، الفقصيالالة» للالالم ا داال  أمسالالت مصالالطلح   «المالالذاهب»

والمالكيالة والشالافعية والحن،ليالة، يضالاف إليصالا  السنية ابربر المعروفالة: الحنفيالة

 ومثلصا: مذاهب الزيدية، والاعفرية واإلباضية. مذهب الظاهرية،

متالف بين هذه المدار، أو المذاهب يدور كل  حالول ابحكالا  الفرليالة الوا

 يتصل بالعقائد وأصول اإليمان، أو أصول الدين. والعملية، مما ال

الفقصي، فقد امتلالف م مشكلة من أول الخالف ولي  أحد من للماا ابمة يقي

الصالحابة بعضالالصم مالر بعالالض، وامتلالف لالالابعوهم بعضالصم مالالر بعالض، وامتلالالف 

ت وراتهالم، امتلفال ا، بلابئمةالمت،ولون بعضصم مر بعض، ولم يار  أحد أحد  

وراا بعالض، وقالال مالنصم مالن قالال: رأيالي بعضالصم  ولم لختلالف قلالوبصم، وصاللم

 مطالال  يحتمالالل الصالالواب. بالالل هنالالاأ مالالنغيالالر   صالالواب يحتمالالل الخطالال ، ورأ 

أن الصواب يمكالن أن يتعالدد.  ىومير الماتصدين في الفرو.، ورأ صوب رأ 

 «.المصوبة»وهم الذين يسمونصم في أصول الفق : 

شاليعة حينمالا لرت إيالران فالي لدد مالن للمالاا ال وأنا بالفعل قد صلم ورائي

 فالي ميناليفالي مسالادهم بمدرسالة اإلمالا  الخ وصليت أنالا ورااهالم  ،1998سنة 

 حين قامت صالة الامالة.« قم»
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بالين لالي  هالو المالاثر فالي العالقالة  يالفقصي أو العمل أو فاالمتالف الفرولي

الالالذ  لحالالدثنا لنالال  مالالن ق،الالل فالالي « د الخالالالف العقالال» السالالنة والشالاليعة، إنمالالا هالالو

المختلفالة مالن « الفرق» وهو الخالف الذ  بس،،  نش ت«. التقريب»كالمنا لن 

 ،وساللفية ،لريديةوما ،وأشعرية ،وموارج ،وشيعة ،اةومرو ،وو،رية ،معتزلة

 وغيرهم.

 «التقريالالب بالالين الفالالرق البالالين المالالذاهب» أن يكالالون لملنالالا هالالو ولصالالذا ياالالب

فإنمالالا نقصالالد « المالالذاهب»ب. وإذا لسالالاهلنا وقلنالالا: لالالم لقريالالفالمالالذاهب اللحتالالاج إ

 الالفقصية.« المذاهب االلتقادية»

ديف المشالالصور فالالي افتالالراق هالالو الحالال« الفالالرق» وإن كالالان أسالالا، هالالذه التسالالمية

  ابمالة إلالم ثالالس وسال،عين فرقالة كلصالا فالي النالار إال واحالدة. وهالو اليث،الت لنالالد

الصالالحوة اإلسالالالمية بالالين االمالالتالف »وقالالد بينالالت ذلالالك فالالي كتالالابي ا.وال متن   اسالالند  

وفصالاللت أقالالوال لالالدد مالالن المحققالالين مالالن للمائنالالا «.المشالالرو. والتفالالرق المالالذمو 

نصم: ابالن حالز ، وابالن الالولير، والشالوكاني رووا الحديف، ولم يسلموا بق،ول . مال

 وغيرهم.

موضالولة.  «،ل يي بي   ل ييخ إال ل حيوو» :وقال اإلما  ابن حز : إن ليالادة

فإنصالا مالن  ،«،ل يي بي   ل ييخ إال ل حيوو» :: احذر ليادةوقال اإلما  ابن الولير

 .(8)دسي  المالحدة

 الفالالرق بالالين»و« الفالالرق» وألفالالت كتالالب فالاليولكالالن الحالالديف شالالا. وانتشالالر، 

وكان من المقررات التالي كنالا ندرسالصا فالي كليالة أصالول الالدين: لالاريخ «. الفرق
ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ  ـــ

(، 39 - 34) « اإلسالمية بين االمتالف المشالرو. والتفالرق المالذمو الصحوة »: انظر (8)

  .2001دار الشروق ر،عة
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الفالالالرق اإلسالالالالمية.وحاول كثيالالالرون إحصالالالاا هالالالذه الفالالالرق الالالالثالس والسالالال،عين، 

 ولكلفوا ما لكلفوا في ذلك.

، إلالم ابمالة - حتالم المنحرفالة منصالا - والمصم: أن الحديف نسب ومير الفالرق

 من الملة، إال بقارر شرلي. فال ياول إمراج بعضصا« ستفترق أمتي»

للالم  - فيمالا يقولال  بعالض المتحالدثين لالن التقريالب - ولصذا أرى أن التركيالز

فالي الاامعالات الدينيالة المختلفالة، لالي  هالو الالذ  يحالل « الفقال  المقالارن»لدري  

ارب أو التقريالالالب الحقيقالالالي، المشالالالكلة الفرقيالالالة أو الطائفيالالالة، ويالالالاد  إلالالالم التقالالال

 أمر أبعد من ذلك، كما سنرى. هو . وإنماالالشكلي أو الكالمي

 ننشده: الذ  التقريبمفصو  

حينمالا نالذكرها؟ هالل المالراد بصالا: أن لتالرأ « التقريالب»ما المالراد إذن بكلمالة 

كل ومالة معتقدالصا ومفاهيمصالا ابساسالية، ولتنالالل لنصالا لتكسالب الامالالة أو 

 الامالات المخالفة لصا؟

ومساللمال  الدينيالة  لتقادالال وبع،ارة أمرى: أن يتنالل الشيعي لن شيعيت  وا

والفكرية من أوالل مالارر أهالل السالنة؟ أو يتنالالل السالني لالن معتقدالال  الدينيالة، 

ليكسالب قالرب الشاليعة منال ، ووقالوفصم إلالم  مسلمال  الفكرية، وأصول  العقديالة و

 وان، ؟!!

أحالالد مالالن الفالالريقين: السالالنة أو  ا فالالي ذهالالنألتقالالد أن هالالذا التصالالور لالالي  وارد  

ولالالن يتنالالالل لالالن معتقدالالال  ومسالاللمال  ب  هالالدف  ،صمالالا الا منالشالاليعة، وأن أحالالد  

اإلنسالالان فالالي سالال،يلصا بنفسالال  ومالالال  وأهلالال   المعتقالالدات الدينيالالة يضالالحي كالالان. فالالإن

 وورن  وكل لزيز للي  دون أن يفرر فيصا.
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التقريب المنشود: هو لقريب أل،ا. المعتقدات أو المذاهب أو الفالرق بعضالصم 

 ولوسير نطاق االلفاق بالين الطالرفين من بعض، وغر، مفاهيم التسامح بينصم،

الصالالحوة اإلسالالالمية بالالين االمالالتالف »مالالا أمكالالن ذلالالك، وقالالد وضالالعت فالالي كتالالابي 

للتقريب بالين المختلفالين، كمالا وضالعت  م،ادئلدة « المشرو. والتفرق المذمو 

« فالالي الحالالوار والتقريالالب بالالين المالالذاهب اإلسالالالمية م،الالادئ»فالالي كتالالابي اآلمالالر: 

 ل لفكرة التقريب واإلصال .صولا أو قوالد لاس  م،ادئلشرة 

 السالنيقدمة هذا الكتاب: لي  المقصالود بالتقريالب أن يتنالالل ومما قلت  في م

لالن شاليعيت ،  ي، وال أن يتنالالل الشاليعيلن سالنيت ، وينالدمإل فالي مالذهب الشاليع

استمرت منالذ  التي - أ  االلتقادية - بن المذاهب ... في مذهب السنيويندمإل 

اآلبالالاا، وابحفالالاد لالالن ابوالالداد، والخلالالف لالالن قالالرون، ولوارثصالالا اببنالالاا لالالن 

السلف، ونش  لليصا الص ير، وهالر  لليصالا الك،يالر: لالي  مالن السالصل أن يتخلالم 

 ، أو ب،حف يكتب، أو بندوة لعقد!.حابصا بمقالة لقرأ، أو بخط،ة للقملنصا أص

إنما المطلوب من الحالوار والتقريالب هنالا: لصالفية ابوالواا ممالا يكالدرها مالن 

 - سوا الظن، وفقالدان الثقالة بالين الفالريقين، ممالا يمكالن أن يالاد أس،اب التولر و

كمالالا والالاا فالالي  - إلالالم فسالالاد ذات ال،الالين، وفسالالاد ذات ال،الالين - إذا لفالالاقم واسالالتمر

 .(9)الشعر، ولكن لحلإ الدينهو الحالقة، ال لحلإ  - الحديف

ب أن يحلالالإ دينالال  كمالالا يحلالالإ يحالال - اا كالالان أ  شالاليعي  سالالني   - اوال أحسالالب أحالالد  

 .(10)اا موفور  ب أن يكون دين  محفوظ  شعر، بل كل منصما يحال الموسي

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ  ـــ
 س،إ لخريا .  (9)

(، ر،عالالة مكت،الالة وه،الالة 12) « م،الالادئ فالالي الحالالوار والتقريالالب بالالين المالالذاهب»انظالالر:  (10)

 بالقاهرة.
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 «:التقية»التقريب المنشود: لي  هو الذ  يقو  للم م،دأ 

المقالرر لنالد « التقيالة»وإن التقريب المنشود: لي  هو الذ  يقالو  للالم م،الدأ 

ال « التقريالب»إمواننا الشاليعة، بن هالذا إذا الخالذ أساسالا فالي التعامالل بالين دلالاة 

سال،ة ا بالنلثقة واالرمانان بين ابرراف بعضصا وبعض، ومصوص  ياد  إلم ا

إذ التقيالة «! لقيالة»لليال  إنمالا لالم  بهل السنة، إذ ما يالدريني أن الالذ  يتفالإ معالي

لايز أن لظصر غير ما ل،طن، وأن لعلن لن شيا، وأنت غير مالامن بال  للالم 

 اإلرالق.

اِخيِس }مال موذ مالن القالرون الكالريم، فالي قولال  لعالالم: « التقيالة»وأصل م،دأ  الا وَت

ِ بِيي   ِلييَ  بَلَييۡمَض ِ:ييَت ٱ ا
َۡ الَِ ِيييِ،وَت أَۡلِلمَييينَا ِ:ييت دُلِن ٱۡلُمييۡنِ: ِمَتف َلَ:ييت وَۡيرَيي ٱۡلُمۡنِ: ُييوَن ٱۡلَ ِ

 
اقُييو ن ِ:ييۡ ُ ۡد تُقَِ يية   ن أَن تَت ُخ،ُُد َنييۡ اإ إاِلا ِ ٱۡلَمِكييم،ُ ٱ َلوَُحييسرِ ُ بَۡيَسيي ُ   َلإِلَييت ٱ ا ]ول لمالالران:  { ا

28]. 

 مر الكفار ال مر المسلمين. - أو التقية - ولكن القرون ذكر التقاة

اقُيو ن ِ:يۡ ُ ۡد تُقَِ ية  }اا للضرورة، نووعلصا رمصة للم س،يل االستث  ن أَن تَت ، {إاِلا

ا أو قالالدة ن يصال،ح م،الدا  وما واا للضرورة وللم سال،يل االسالتثناا ال ياالول أ

 للتشرير أو للتربية والسلوأ.

نِ }  كما في قول  لعالم  يَمَٰ  بِٱإۡلِ
 .[106] ل حَ   {إاِلا َمۡن أُۡكِرهَ َوقَۡل،ُ ُۥ ُمۡطَماِن ُّۢ

 التقريب المنشود: هو الذ  ي،تعد لن التكفير:

ا وبعضالن - بلال  االلحالاد - ولصذا ال ياول أن ندلو إلالم التقالارب أو التضالامن

فكيالف  ا، وكت،ال  لتضالمن ذلالك بوضالو  ووالالا.ا صريح  يامن بكفر اآلمر كفر  

ال الأضر يالد  فالي يالدأ، وألت،الرأ أم  ا لالك: وأنالت فالي قالرارة ا لالي، ولعت،رنالي أم 
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ا واه ضعيف، وأمالا بطة بيني وبينك، وأن ما يامعنا شينفسك لامن ب ن ال را

ليصالالود  مالالا يفالالرق بيننالالا فشالاليا كثيالالر كثيالالر، وك،يالالر ك،يالالر، وأن المشالالرأ أو ا

 والنصراني أقرب إليك مني؟!!

ن مالن وهالو أبعالد مالا يكالون لالن التقريالب. فالإ إن الفكر التكفير  فكالر مطالر،

 ا يخرو  من الملة، ويسلخ  من ابمة، فكيف يقترب من ؟يكفر أحد  

والتكفير مووود لند الطائفتين، ولي  لند أهل السنة فقة كما يالذكر بعالض 

أبشر وأقوى مما لند أهل السالنة. وقالد ذكرنالا بل إن التكفير لند الشيعة  الشيعة،

 ا من . وهناأ نماذج أصر  وأق،ح.من ق،ل نموذو  

، فلالم رضي هللا لن بن أبي رالب  يأبعد النا، لن التكفير: سيدنا للوكان 

يكفر أصحاب الامل، ولالم يكفالر أهالل صالفين، ممالن قالاللوه وب الوا لليال . بالل لالم 

ا دم . سال لنصم: هالل هالم ،احوا أمير  يكفر الخوارج الذين كانوا يكفرون ، واست

كفار. قال: من الكفر فروا. قيالل: هالل هالم منالافقون؟ قالال: المنالافقون ال يالذكرون 

فما هم؟ قالال: إمواننالا بالابم  ب الوا للينالا اليالو ! فلالم يصالفصم  . قيل:هللا إال قليال  

. ما كان أبل   وأصالدق  وألظالم إنصالاف . وهالذا رضي هللا لن ب كثر من ال، ي، 

المالامن إذا غضالب لالم يخروال  غضال،  لالن الحالإ، وإذا رضالي لالم يدملال  ش ن 

 رضاه في ال،ارل.

 التقريب المنشود: الذ  يت،نم فكر أهل الوسة:

ال بد لنا مالن أن نت،نالم إشالالة فكالر أهالل الوساليطة وااللتالدال مالن الفالريقين، 

مثل أفكار المرور الشيعي المعروف العالمة السيد محمد حسن فضالل هللا، فالي 

، وفي كت،  المختلفة، الذ  يفند فيصا الروايات المكذوبالة للالم الصالحابة، لفسيره
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وفي لفسير القرون، ويردها بالالمنطإ العلمالي الرصالين، الالذ  يقالو  للالم النقالل 

 الصحيح، وللم العقل الصريح.

وإن كنالالالا ن سالالالف أن ووالالالدنا مالالالن الشالالاليعة مالالالن لخصالالالل فالالالي الالالالرد لليالالال ، 

ا للالم اإلنترنالت، حتم ووالدنا موقع الوالتشوي  للم ورائ  والصام  بما ال يليإ، 

ي  والالالرد عقالالب مقالالوالت ووراا فضالالل هللا بالتسالالفيت «ضالالالل نالالت»لحالالت لنالالوان 

 واإلنكار.

ا، رضالي هللا لنصالومن ذلك: رده للم ما قيل من أن السيدة فارمة الزهالراا 

مالت شصيدة مقتولة، وأن الالذ  قتلصالا هالو لمالر ابالن الخطالاب، ألصالقصا بال،الاب، 

ا، فكان هو سال،ب مولصالا، فال   بالاب هالذا الالذ  فيال  هالذا فدمل مسمار في ظصره

ا إنمالا كانالت سالتور  المسمار؟ وهل كانت اببواب في لصرهم للم هذا النحو؟ 

للالم هالذه الاريمالة،  رضالي هللا لنال . ثم كيف سكت لووصا سيدنا للالي لرمم

وهو فار، ابمة الم وار، وسيف اإلسال  ال،تار؟ بل كيف يصاهره بعالد ذلالك، 

 بنت  أ  كلثو ؟!!.ويزوو  من ا

أن أسالالال هنالالا كلمالالة حكيمالالة قالصالالا أحالالد روالالال الشالاليعة الالالوالين  ويسالالرني

« الحيالالالاة»ماسالالال  صالالالحيفة « كامالالالل مالالالروة»هالالالو ابسالالالتاذ  مالمخلصالالالين، ذلكالالال

الل،نانيالالالة. فقالالالد لارنالالالا فالالالي قطالالالر فالالالي أوائالالالل السالالال،عينات مالالالن القالالالرن الماضالالالي 

ثنا لالالالن ا مالالن العلمالالاا والالالدلاة فالالي قطالالر، ولحالالدوالتقالالاني ولالالدد  « العشالالرين»

الخالف بين السنة والشيعة، وإمكانية التقريب بين الفاتين: هالل هالي مروالوة أو 

مسالالالتحيلة؟ ومالالالاذا يالالالرى بحكالالالم لاربتالالال  فالالالي الصالالالحافة والسياسالالالة وامتالرالالال  

 بالفريقين؟
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وكالالان والالواب الروالالل غايالالة فالالي الحكمالالة وإصالالابة المحالالز، فقالالد قالالال: كنالالا أمالالة 

نة وال شاليعة وال غيرهالا،   ال سالصاللم هللا لليال  وساللم واحدة ملف رسالول هللا 

ٱۡلمَۡوَ  أَۡ،َمۡلُل لَ ُۡد ِدو َ ُۡد َلأَۡتَمۡمُل َعلَۡم ُۡد بِۡرَمتِ  َلَخِضمُل لَُ يُد }حتم نزل قول  لعالم: 

يي َد ِدو   ۡسييلَِ كمالالل الالالدين دس االمالالتالف بعالالد ذلالالك، أ  بعالالد أن . ثالالم حالال[3]المائالالدة:  {يٱإۡلِ

 ولمت نعمة هللا للم ابمة.

كان للم التاريخ، من أحالإ ممالن؟ ونحالو ذلالك. وهالذا كلال  فخالفنا بعد ذلك، 

لالالاريخ قالالد يفرقنالالا وال يامعنالالا، أمالالا الالالذ  يامعنالالا فصالالو القالالرون الكالالريم، ولعالالاليم 

ا ب ن هللا ول شال ن  أكملال  لنالا، وألالم بال  النعمالة اإلسال  العظيم، الذ  نامن وميع  

 ا.للينا، ورضي  لنا دين  

إ، فكالل مالفالنالالا إنمالالا نشالال ت بعالالد هالذا مالالا قالالال  هالالذا الروالل الحكالاليم، وإنالال  لحالال

إكمالالال الالالدين، ولمالالا  نالالزول القالالرون، وهالالي مالفالالات للالالم أمالالور لاريخيالالة، لالالم 

ية  }نشصدها ولم نشارأ فيصا، ويسعنا في  قالول هللا لعالالم:  قَيۡو َنلَيۡلف لََ يي َ:يي  تِۡليَ  أُ:ا

ي َ،َسۡضتُۡدف َلاَل تُسۡ  ي َ،يبُو ن وَرۡ   َ،َسضَۡل َللَ ُد :ا  .[134]ال،قرة:  {َملُونَ لُوَن َعما

 لكي يالي التقريب أكل :

ال بالد  - لكالي يثمالر ويالالي أكلال  - وأود أن أبين هنالا بكالل والالا: أن التقريالب

ر ابيالد  في  من المصارحة والمكاشفة، ووضر النقار للالم الحالروف، ووضال

 تالالية، وكشالالف المسالالتور مالالن الحقالالائإ والوقالالائر، الللالالم مواضالالر الاالالرا  النالفالال

التقالالالارب الحقيقالالالي، ولضالالالر لوائالالالإ بالالالين الفالالالريقين يصالالالعب خالالالر فالالالي لظالالالا  لن

 لااولها.

لالي ، وال بالد «فالي الحالوار والتقريالب م،ادئ»لن ذلك في كتابي  لحدثتوقد 
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كرهالون التكالرار. ولكالن إذا يمن لكرار الحديف لن هذا ابمر، وإن كنت ممالن 

 .كان في التكرار لفت ابنظار، ول كيد ابفكار، وإشالة ابنوار، فال ب ، ب 

 ل:ت الل   

أن يتانالالب بعضالالنا لكفيالالر بعالالض، فتكفيالالر المسالاللم مطياالالة ك،يالالرة، ال ياالالول 

 ا لندنا في  من هللا برهان.ا بواح  للمسلم أن يتورر فيصا، إال ما كان كفر  

فصالو مساللم، وقالد  «ال إل  إال هللا، :حميو خسيول هللا»وابصل: أن من قال: 

. (11)ا صالح فالي الحالديفلصمت هذه الكلمالة دمال  ومالال  وحسالاب  للالم هللا، كمال

ومن دمل اإلسال  بيقين ال يخرج من  إال بيقين، واليقين ال يزال بالشك. فكيالف 

ا ا للقالرون، ذاكالر  ا، قارئ  ا حاو  ا مزكي  ا صائم  يكفر المسلم المسلم، وهو يراه مصلي  

 إسالم ؟!لرب . أليست هذه كلصا دالئل للم 

السالالنة، يكفالالرون الشالاليعة وممالالا ال ينكالالره منكالالر: أن هنالالاأ لكفيالالريين مالالن أهالالل 

كمالالا  - ويخروالالونصم مالالن الملالالة، اللت،الالارات لنالالدهم. ولكالالن هالالاالا التكفيالالريين

ا ممالالن يخالالالفونصم فالالي ال يكتفالالون بتكفيالالر الشالاليعة، بالالل يكفالالرون كثيالالر   - يسالالمونصم

ووصتصم من أهل السنة، ومن للمائصم. وربما أصابني وأصالاب بعالض إمالواني 

 شواظ من نارهم.

وفالون لنالد أهالل الشاليعة، يسالتمدون لكفيالرهم مالن ولكن هناأ لكفيريون معر

مصادرهم الشيعية المعتمدة، ومالن مالراوعصم المعت،الرين، وكثيالر مالنصم يكفالرون 

وأنصالالم أكفالالر مالالن « اناس الال». وبعضالالصم يعت،الالرهم أهالالل السالالنة، وملالالة ولفصالاليال  

 المشركين، ومن اليصود والنصارى.

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ  ـــ
 ( لن رارق بن أشيم.23) « اإليمان»رواه مسلم في  (11)
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تكفيريالة الم اليالة، فال بد لدلاة التقريب من الشيعة: أن ينكروا هذه النزلالة ال

 وأال ياعلوا هاالا المكفرين مراور لصم يعتمدون لليصا، ويستندون إليصا.

ومالالن المصالالارحة المصمالالة هنالالا، مالالا ذكرلالال  مالالن ق،الالل، وهالالو: ال،عالالد لالالن م،الالدأ 

فالالي « التقيالالة»الالالذ  هالالو م،الالدأ شالاليعي أصالاليل فالالي مالالذه،صم  بن دمالالول « قيالالةتال»

يتفالإ لليال ، إذ ربمالا كالان ذلالك  العالقات الك،يرة، يسقة الثقة بكل مالا يقالال، ومالا

 من باب التقية!!

ومن المصارحة المطلوبة: أن نعترف بالحقائإ القائمة للم ووال  ابر ، 

التالالي لقتالالل النالالا، للالالم !! «فالالرق المالالوت»مثالالل مالالا ياالالر  فالالي العالالراق باسالالم: 

الصويالالة، ولقتالالل كالالل مالالن اسالالم  لمالالر أو لثمالالان! ولالالذبح النالالا، فالالي بيالالالولصم، 

النا، رتوسصم بعالد ذلالك فالي الخرائالب أو فالي يرى ولخطفصم من بين أهليصم، و

 الطرقات.

الوحشالالي فالالالي « التعالالالذيب»وأدهالالم مالالالن ذلالالك وأمالالالر: أن يالالرى النالالالا، وثالالار 

أوسادهم، بما لقشعر من  اببدان. وإذا كان اإلسال  قالد نصالم لالن المثلالة بالالقتلم 

من المشركين في الحرب، فكيف نايالز التمثيالل ب وسالاد ابحيالاا مالن المساللمين 

 حرب؟!!.في غير 

الت االمتالالراق المتكالالررة للماتمعالالات السالالنية بنشالالر المالالذهب وومثالالل محالالا

الشيعم فيصا. وهو غير ما نادى ب  الحكماا والعقالا مالن للمالاا الفالريقينث مثالل 

اإلما  محمد مصد  شم  الدين رئي  المال  الشيعي ابللم في ل،نانث الالذ  

 .رحم  هللا  احة ووالاةث وأللن موقف  من  بصردان هذا التوو ث وأنكره بشد

ومن ذلك: وقف الحمالت اإللالميةث التي لصاوم السالنةث ولالدلو إلالم التشالير 
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لن رريالإ القنالوات الفضالائية التالي ال هالم لصالا إال التشالوي  للالم اإلسالال   اللن  

 السنيث التي لدين ب  وماهير ابمةث وهي قنوات بالت معروفة لدى المتابعين.

 التقريب للم المحك:

 أصار  الامير هنا بحقيقة ال ياول إمفائصا.  وأود أن

 التقريب في امتحان مطير. لمحك،اليو  للم ا «التقريب» وهم أن

أوالالل إن فكالالرة التقريالالبث ودلالالاة التقريالالبث وومالالالات التقريالالبث وماسسالالات 

دورهالا. إذا  اث قد لرسب في  الفكالرة وينتصاليمطير  ا التقريب: لواو  اليو  امتحان  

 بصا والمتحمسون لصا: أنفسصم وماسسالصم.لم يتدارأ المامنون 

للم المحك. فإما أن يث،ت وووده للم أر  الواقالرث ويقالو   «التقريب»إن 

ة الااهليالةث بدور ملمو، فيما قا  بول ث وينتصر للم دلاة الطائفيالة والعصال،ي

ا شالالعلت ث يالحرائالالإث وإمالالا أن لالالنفض سالالوق ث ولنطفالال وموقالالد  الفالالتنث ومشالالعلي

 ا بعد أثر.ا بعد لينث أوم،ر  ،ح أثر  ولتفرق ومالت ث ويص

 ا لدة:وكل المسلمين يطل،ون من دلاة التقريبث والمتحمسين ل : أمور  

ئفية ال ل،قالي ابول: التكالف إلمماد نار الفتنة العراقيةث التي لنذر بحرب را

ذا انالالدلعتث ولطالالاير شالالررهاث وامتالالد لصي،صالالاث وال لالالذرث وقالالد يصالالعب إرفاتهالالا إ

 سر نطاقصا.واشتعل أوارهاث وال

بل كلنا فيصالا منصزمالونث حتالم وإن  ،وهذه الحرب لي  فيصا منتصر ومنصز 

ظن بعضنا أن  انتصر!!المنتصر الوحيد في هذا المقا  هالو: الكيالان الصالصيوني 

المعاديالالة لإلسالالال  وأمتالال   ومعالال  أمريكالالا وغيرهالالا مالالن القالالوى« ئيلدولالالة إسالالرا»
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 وحضارل .

وفالي ظالل حكومالة واحالدةث احالدث اث فالي ورالن وا واحالد  لقد لالاب العالراق شالع،  

ث بالل شاليرة الواحالدة لضالم فالي روالصالا السالني والشاليعيا رويلةث وكانالت العقرون  

 كانت ابسرة الواحدة لضم الطرفين. فقد كانت المصاهرة متوارثة بينصم.

ا اث وأقالل لشالدد  اليو ؟ هل كانت لصود العلمانيين أكثر لسالامح   ورى فما الذ 

المالال   :مثالل رات دينيةث والااهالات دينيالة.عامن ابحزاب التي لنتسب إلم ش

حالالزب الالالدلوةث وغيرهالالا مالالن  :التيالالار الصالالدر ث ومثالالل :للثالالورةث ومثالالل ابللالالم

الكثيرين ب ن لصالا لصالابات  نية الشيعية التي أص،حت متصمة لدىالتامعات الدي

مسالاللحةث لقتالالل النالالا، للالالم الصويالالةث وكالالل مالالن كالالان اسالالم  لمالالر أو لثمالالان يقتالالل 

م يلإ الصالحابة لك أنصا لعذبصم ق،ل مولصم ب لوان من العذاب لا. وأكثر من ذفور  

 كين ولتاة الكفار!!مثل  من ر اة المشر

م أسالالرة نالالومصمث أو التالالي لقتالالل النالالا، فالالي بيالالولصم وللالال« فالالرق المالالوت»إن 

ضالحايا  يالو  رتوسصم في الشوار. أو الخرائبث ولصم في كالل لخطفصمث ثم للقي

مالن ينسال،ون؟ وهالم يرلالالدون  مث وإلالبالعشالرات بالل بالماالات: للالم مالن يحسال،ون

عصم أسلحة الشالررةث ولصالم سالطوة الشالررةث وال أحالد يقالف فالي مل  الشررة و

 ا ما يسوقون أسراهم إلم ساون الحكومة!.رريقصمث وكثير  

والثاني: التوقف لالن الت،شالير بالمالذاهب فالي بالالد المالذهب اآلمالر. وهالذا مالا 

هالالو مالالا نالالادى بالال  أهالالل  . و1998ذكرلالال  لإلمالالوة فالالي إيالالران حينمالالا لرلصالالم سالالنة 

اإلمالا  محمالد  :العقل والحكمة من للمائصم الك،ار ممن لصم ولنصم وقدرهمث مثالل

ث والعالمالالة رحمالال  هللا شالالم  الالالدين رئالالي  المالالال  الشالاليعي ابللالالم فالالي ل،نالالان 
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 السيد محمد حسين فضل هللاث المرور الشيعي الك،ير.

ن يسالتقيم أمالر مالن مالراوعصم فالي إيالران أثنالاا ليالارلي لصالا: لال دولقد قلت لعالد

لقيالالدلصم. أو نقالالو  بيالالنكم إذا كنالتم لريالالدون أن لفتنالالوا أبناانالا لالالن والتقريالب بيننالالا 

نحن بتحويل أبنائكم لن لقيدلصمث فصذا يفسالد الالود بيننالاث ويالزر. المخالاوف فالي 

 ابفادةث وال ياعل الثقة ل مذ امتدادها بين الطرفين.

ل أهل  شافعية أو مالكيالةث أو نحالو ث كا كامال  ا سني  ثم ماذا يفيدكم أن لدملوا بلد  

حتالم يالدمل فالي لقيالدلكمث  - ساليلة أو أمالرىبو - ذلكث فتستدرووا بعالض أبنائال 

ا أو االة أو ماتالينث أو حتالم ألف الكم: كالم لكسال،ون: لشالرة أو لشالرين؟ موإني أسال ل

للالم الل،يبثكمالا يفعالل ذلالك الت،شالير  ..؟ يمكن أن يقر ذلك بطرق ال لخفالمألفين

 مسلمين.النصراني في بالد ال

يحقالد للاليكمث ويصالب وولكن حينما يكتشف الماتمر السني ذلك: ساليكرهكم 

وا  غض،  لليكمث وسيذمكم ويلعنكم ويكيل لكم االلصامات ما صح منصا وما لالم 

 يصحث في هذا الاو المشحون بالتولر والسخة والثورة.

ث فالي هالذا القالول ا ث وأيالدنيوقد كان صديقنا الشيخ وية هللا التسخير  حاضالر  

لالدل للالم  «ثالورة اإلنقالاذ»وقال: صدقتث وحكم قصة مالر اإلمالوة السالودانيين 

 مطر محاولة نشر التشير في أوران أهل السنة.

ولكالن هالذا قالد يحالدس للالم  ومثل هذا قائم في نشر التسالنن فالي بالالد الشاليعةث

لال   محالدودث أمالا مالا ياالر  مالن نشالر التشاليرث فصالو أمالر مخطالةث مسالتوى فالرد 

ميزانيتال  المفتوحالةث ولال  براماال  وأهدافال  ووسالائل ث وهالو روال ث ولال  ماليتال ث و

أمالالر معالالروف لكالالل مالالن لالال  صالاللة بالالالثورة اإليرانيالالةث وهالالو ملمالالو، فالالي مالالارج 
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 إيران.

ث فقالالد قلالالت وال ألال ترضالالي هللا لنصالال والثالالالف: مالالا يتعلالالإ بسالالب الصالالحابة

أقالالول: إن مالالن المسالالتحيل أن نتقالالاربث والمسالالافة بيننالالا شاسالالعة فالالي النظالالر إلالالم 

 والالالذينومصوصالالا السالالابقين ابولالالين مالالن المصالالاورين وابنصالالار الصالالحابةث 

وألالالد لصالم ونالالات لاالالر  مالن لحتصالالا ابنصالالارث  ورضالوا لنالال ث ترضالي هللا لنصالال

ِ ييِ،وَت } بالالنل القالالرون الكالالريم فالالي سالالورة التوبالالة: لُييوَن ِ:ييَت ٱۡلُمَ ِ ييضِقُوَن ٱۡمَلا َلٱلساِ

يت   ِِۡحَسِ ِضيَلٱۡمَبَكيِخ َلٱلاِسوَت ٱتاضَرُيو ُد  ِ يل  َ  ٱ خا
ُ َعيۡ ُ ۡد َلَخُضيو ن َعۡ ي ُ َلأََعيوا لَُ يۡد َت اِ   ا

 ،ُ ِلِووَت بِمَ ين أَ َو  تَۡ ِ،ي تَۡحتََ ي ٱۡمَۡبَ ِ ِلَ  ٱۡليَۡوُز ٱۡلرَِظمدُ ۚ  َنِ  .[100]التوبة:  {الَِ

ٱلاييِسوَت } حتالالم أن اآليالالة الكريمالالة لالالم لقصالالر الثنالالاا للالاليصمث بالالل أضالالافت إلالاليصم

ِِحۡ  تٱتاضَرُو ُد  ِ : أبالا وال ريب أن من هاالا السابقين ابولين مالن المصالاورين ،{َسِ

. وهالم الالذين والاا فاليصم ترضالي هللا لنصاللثمان ورلحالة والزبيالر بكر ولمر و

َِ ٱ} قول  لعالم: ُ ِخۡزقريي َلٱلاِسوَت َ ييَتُ،ل ن بِي  َسيضِم ِ ثُيدا قُتِلُيون ن أَۡل َ:ييتُو ن لَمَيۡ،ُزقَ اُ ُد ٱ ا  ا

ِزقِمتَ َلإِنا ٱۚي َحَسيي    َ لَُ يييَو َنۡمييُ، ٱلييي،اِ َ لَرَِليييمد   وَۡ،َضييۡوبَ ُۚ  لَمُييۡوِنلَ اُ د ۡ:يييۡوَن    58  ا َلإِنا ٱ ا

يِ،ِ ۡد } وقول  لعالم: ،[59، 58]الحإل: {َحِلمد   ِ ِ،وَت ٱلاِسوَت أُۡنِ،ُتو ن ِ:يت ِدوَِ ِلۡليُقََ، نِا ٱۡلُمَ ِ

ِلِ ۡد وَۡضتَاُيييوَن بَۡءييي    لِيييَ  ُ يييُد َلأَۡ:يييَوِ
ن لَِ َ َلَخُسيييولَ ُ نۚ أُلن ي َلوَ ُكيييُ،لَن ٱ ا ب  ِ َلِخۡضيييَوِ يييَت ٱ ا  :رِ

ِوقُونَ  فصالاالا هالم الصالادقون بالنل القالرونث وقالد أمرنالا هللا فالي  ،[8]الحشالر: {ٱلكاِ

َ َلُ،وبُييو ن } :الصالالادقينا مالالر كتابالال  أن نكالالون أبالالد   نأَوَۡ ييي ٱلاييِسوَت َا َ: ُييو ن ٱتاقُييو ن ٱ ا َ:ييَ  وَِ

ِوقِمتَ   .[119]التوبة:  {ٱلكاِ

وهالالاالا هالالم الالالذين بالالايعوا الن،الالي لحالالت الشالالارة للالالم المالالوت فالالي سالال،يل هللاث 

ُ َعيِت ٱۡلُميۡنِ: ِمَت إاِۡل وُضَيوِرُوبَيَ  تَۡحيَل ٱلشايَ َ،ِو } ونزل فيصم قول  لعالم: لاقَۡو َخِضيَ  ٱ ا

يبَرَِلَد َ:ي بِ  قُلُو ِِ ۡد بَأَبَمَل ٱلساِ م َةَ  ي قَِ،وض  ضَُ ۡد بَۡتح  َِ  .[18]الفتح:  {َعلَۡمِ ۡد َلأَث
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وهالالم الالالذين شالالصدوا المشالالاهد مالالر رسالالول هللا فالالي بالالدر وفالالي أحالالد وفالالي ل،الالوأ 

 وغيرها.

َ يوُل ن } :وهم الذين شصدت لصم سورة ابنفالال بِي  َلٱلايِسوَت َا َ: ُيو ن َلَ ييَتُ،ل ن َلَتِ

بَكَ  ِ َلٱلاِسوَت َا َلل ن لا َِ ٱ ا لَِ   ُُد ٱۡلُمۡنِ: ُوَن َحقر  َسضِم
ن لَِ  .[74]ابنفال: {يُ،لن ن أُلن

ُخللُ َلبََكيُ،للُ }وهم الذين ينط،إ للاليصم قولال  لعالالم:  بَٱلايِسوَت َا َ: ُيو ن  ِي َِ َلَعيما

لَِ   ُُد ٱۡلُمۡيِلُحونَ 
ن لَِ  .[157ابلراف: ] {َلٱتاضَرُو ن ٱل ۡوَخ ٱلاِسين أُبِمَل َ:رَ ُ ن أُلن

 62ُ يَو ٱلايِسين أَوايوََو  ِ َۡكيِ،لَِ َل ِيٱۡلُمۡنِ: ِمتَ } :لز وواللذين نزل فيصم قول  وهم ال

ي ِ يتا ٱَلأَلاَف  َۡمَت قُلُو ِِ ۡدۚ لَيۡو أَبيَۡقيَل َ:يي بِي  ٱۡمَۡخِض َتِممر  يين أَلاۡييَل  َيۡمَت قُلُيو ِِ ۡد َللَِ َ ي :ا  ا

 .[63، 62]ابنفال: {أَلاَف  َۡم َُ ۡدۚ إِبا ُ  َعِموم  َحِ مد  

 ث وألز بصم دين .سس فصم المامنون الذين نصر هللا بصم رسول   

ا بالال ن لصالالم الحسالالنم لنالالد هللاث وإن كالالان وهالالم الالالذين شالالصد القالالرون لصالالم وميع الال

َِ ٱۡليَيۡت ِ }س،قصمث كما قال لعالم:  للسابقين فضل يۡت أَبيَيَق ِ:يت قَۡضي اَل وَۡستَِوي ِ:ي  ُد :ا

لِ َ 
ن لَِ ََۚ أُلن تَ

ُ ٱۡلُحۡسي َِت َلقَِ  َلُ،ي ر  َلَعيوَ ٱ ا
تَلُيو نۚ َت ٱلاِسوَت أَبيَقُيو ن ِ:يتب  َۡريوُ َلقَِ  { أَۡعَظُد دََخَتة  :رِ

 .[10]الحديد: 

حتم الذين وقر منصم مط  في بعض ال زواتث مثل الذين فروا في أحالد بعالد 

 حان :أللن القرون أن هللا لعالم لفا لنصمث كما قالال سال، :إشالة موت رسول هللا

{ 
ُت  ِيضَۡرِ  َ:يي َ،َسيضُو نف

 إِنا ٱلاِسوَت تََولاۡو ن ِ:  ُۡد وَۡوَ  ٱۡلتَقَت ٱۡلَ ۡمرَيِن إِباَميي ٱۡسيتََملاُ ُد ٱلشايۡمَنِ

َ َغيُوخ  َحِلمد   ُ َعۡ ُ ۡد  إِنا ٱ ا  .[155]ول لمران:  {َللَقَۡو َعيَي ٱ ا

ِۚ :ۡ }لفالالتح: آليالالة ابميالالرة مالالن سالالورة اوهالالم الالالذين شالالصدت لصالالم ا ُسييوُل ٱ ا ييو  خا َحما

ي و   وَۡضتَاُيوَن بَۡءي   :رِ يي ُسي ا َت َلٱلاِسوَت َ:رَ ُ ن أَِنوا نُا َعلَت ٱۡلُ يايِخ ُخَحَمينُا  َۡمي َُ ۡدف تَيَ،ِ ُ ۡد ُخ،ار 
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ي ب  ِ َلِخۡضَوِ  .[29]الفتح: {ٱ ا

الرسالول  الذين شصدت لصم ويات القرون الكريمث وشالصدت لصالم أحاديالفهاالا 

 العظيمث شصد لصم التاريخ بما لم يشصد لمثلصم.

ا مالن كالل شصد لصم أنصم هم الذين حفظوا لنا القرون المايدث ونقلالوه إلينالا سالالم  

 ا من كل ل،ديل.لحريفث محفوظ  

وهم الذين رووا لنا ابحاديف الن،ويالةث والسالنن القوليالة والفعليالة والتقريريالةث 

وامعة مفصلةث بما لم يصي  لن،ي وال لعظاليم مالن ونقلوا لنا سيرة الرسول وحيال  

 ق،ل .

العالمث وفتحوا الفتو ث وقاموا بسيوفصم الا،الارة  وهم الذين بل وا اإلسال  إلم

المتسلطين للم الخلإث ونصرهم هللا للم ابكاسرة والقياصرةث لينشروا لالدل 

 هللا في ابر .

الن،الوةث والتتلمالذ أقالرب النالا، إلالم نالور  - بمقتضالم المنطالإ والفطالرة - وهم

قتداا بسناهاث واالهتالداا بصالداهاث وكالان الستمداد منصاث والت ثر بصاث وااللليصاث وا

لصم في رسول هللا ابسوة الحسنةث فكانوا نعم التالميذ لنعم المعلم. وحسال،ك أنصالم 

بحكالم  - فكالان هالاالا الصالحابة الكالرا  أصالحاب محمالد! التصقوا باسم ث فيقال:

أفضل ويالل لرفال  التالاريخث وال ريالبث فصالم  - اريخ والمنطإالقرون والسنة والت

لالميذ سيد ال،شرث وثمالرة لربيتال ث وغالر، يالدهث ومالن رعالن فاليصمث فك نمالا رعالن 

ا مالن كالانوا أقالرب إليال ث ث ومصوص الصلم هللا للي  وسلم في أستاذهم ومربيصم 

 رحمال  هللا ورضالوا لنال . وقالد قالال اإلمالا  مالالك  ترضي هللا لنصالوأمصصم ب  

لليال   - يأقوا  أرادوا القالد  فالي الن،الوالطالنين فيصم: إنما هاالا ين لقادحلن ا
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يقالال: روالل سالواث  ث فقدحوا في أصحاب  حتمفلم يمكنصم ذلك - الصالة والسال 

 .(12)ا لكان أصحاب  صالحين صالح  ولو كان روال  

لالت لقالدة الال، ض ظ بالين السالنة والشاليعةث إذا فال يمكالن أن يالتم لقريالب فعلالي

 للي  الصالة والسال . - و  السلوأ نحو أصحاب محمدي التي لوابسود ه

رضالي ث ولمالر  رضالي هللا لنال وأنالا أقالول: أبالو بكالر  ينعم ال يمكن أن نلتق

 لعن  هللا. - ولمر ثلعن  هللا - ث وأنت لقول: أبو بكرهللا لن 

 «!!لعن  هللا» وبين«ث رضي هللا لن » فرق بينإذ ما ألظم ال

ِت َلاَل }دلاا: بصذا ال يوأمتم كلمت وَمِ بِ َيي ٱلايِسوَت َسيضَقُوبَي  ِيٱإۡلِ ۡنَوِ َخ ا َي ٱۡغِيۡ، لَ َيي َلإِلِ

ِحمد   ن إِباَ  َخُالف  خا  لرِلاِسوَت َا َ: ُو ن َخ ا َي
َۡ بِ  قُلُو ِ َي ِغ ر   .[10]الحشر: {تَۡ رَ

* * * 
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