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املسلم بني املشركني صاحب قضية، هذه القضية هي خالصة عقيدته، ومن عقيدته ينطلق 
عقائد اآلخرين على أتباعها من انشغاالت ال مه يف تعامله مع الغري، وال ينساق وراء ما متليه 

هو يف دعوته اخلاصة، وال ينجر خلف معارك هامشية تضيع عليه هدفه احملدد، وهذا كان 
، فقد وجدوا والءات وصراعات مل جياروها، واضحا يف دعوات األنبياء عليهم الصالة والسالم
  .فليست هي معركتهم، وإن كان فيها حق وباطل

املسائل الشرعية خيتلف عن إثارة مسائل الرياضيات، فاملسائل الشرعية مرتبطة وإثارة 
  .ارتباطا وثيقا بالواقع والظرف احمليط

هناك ج برز بقوة يف اآلونة األخرية وهو تصنيف الناس إىل سنة وشيعة، ليصري هذا 
صته العقائد هذا التصنيف الذي امتالفرز حدا فاصال للوالء والرباء، مث جبهة للمواجهة، 

الوطنية والقومية قد أُثري من جديد، لتصبح حدود التماس بني الطائفتني هي خطوط القتال 
  .عوضا عن احلدود السياسية أو العرقية

إنكم معشر أهل السنة : هناك من يريد الضحك على أذقان من ال دين هلم بالقولو
  .واجلماعة مستهدفون من طرف الشيعة

احلكام املهددة عروشهم لصرف أنظار شعوم إىل معارك جتعل والتقى هذا مع مصلحة 
فتنسى هذه الشعوب  اجلبهة الداخلية موحدة حكاما وحمكومني ضد خطر خارجي هو الشيعة،

ضرورة التغيري اجلارية باستشعارها اخلطر اإلقليمي عوض اإلستبداد الداخلي، وتدخل يف 
  . )سنة ـ شيعة(صراع على أساس 

ها احلكام منذ القدم، وهي مواجهة اخلطر الداخلي بتوجيه املعركة حنو وفق قاعدة حيفظ
اخلارج، ولو باستحداث عدو ومهي، وهذا ال يكون إال باإلصطفاف خلف احلاكم حامي 

  .احلمى، وتأجيل املطالب الداخلية أو إلغائها
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فتني ال ، حيث قسمت هذه األمة إىل طائ)محاية أهل السنة واجلماعة(والشعار املرفوع هو 
ثالث هلما، الشيعة من جهة وأهل السنة من جهة بكل ما فيهم من علمانيني وقبوريني، فهذا 
مسكوت عنه خاصة يف هذه الفترة، إال بالقدر الذي يكون يف صاحل السلطة ويقمع معارضيها، 
وبالتايل فالفتاوى ستسري وفق هذا اخلط وال حتيد عنه، حىت كفر الدميقراطية ينكَر على 

  . عارضني فقط ال على احلكامامل
بعض البالد اليت مل يكن أهلها يعرفون الفرق بني الشيعي والشيوعي، ينتشر خرب عن  يف

جملس سري يسب فيه أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، فتنخلع قلوب الناس هلذا اخلطب الذي 
وجد فيه شارع وال أملّ م، وتتعاىل الصيحات فوق املنابر ويف وسائل اإلعالم، يف وقت ال ي
كشرب املاء وشم  مقهى وال مدرسة وال ثكنة إال ويسب فيها اهللا عز وجل صباح مساء

    !آاهللا خري أم أبو بكر؟ !اهلواء
 فمن ال يسب أبا بكر وعائشة فهو من أهل السنة واجلماعة، حىت وإن كان يسب رب

أصول فري األمريكي املنحدر من أيب بكر ودينه، ومن مل يكن من الشيعة فهو سني، حىت الس
  ).!سين حنفي املذهب(شرقية 

ال يقلّون جهالة عن الشيعة، ، وهم )!أهل السنة واجلماعة( والصوفية جزء ال يتجزأ من
وصار يخشى من تسرب التشيع إليهم قد كانوا عامة أجدادنا مهما حاولنا أن نتناسى ذلك، و

واستغالهلم من طرف الشيعة، مبعىن أن اخلطر الوحيد هو أن ترتبط بالشيعة، وال خطر يف 
  .الشرك باهللا مادام محلّيا

ساء وأخبار عن تسرب الشيعة يف مفاصل الدولة عن طريق زواج مسؤولني وضباط بن
  ).!دول أهل السنة واجلماعة(من إيران وجنوب لبنان يف مؤامرة مدبرة ضد 

إذ أن القضية مل تعد قضية  !فأي شحمة هذه اليت سقطت على كلب العلمانية وهو نائم؟
قد فصلوا يف هذا ) !أهل السنة واجلماعة(إسالم أو كفرٍ متغلب يعزل اإلسالم يف املسجد، فإن 

  .بأنه كفر دون كفر
قد فصلوا ) !أهل السنة واجلماعة(ال حىت قضية استبداد وفساد وشعوب مقهورة، فإن و

  يف هذا بعدم جواز اخلروج على احلاكم وإن كفر، ما بالك إن سرق فقط؟ 
وجيب أن يرفع قميص عثمان وقميص احلسني من جديد،  !وإمنا هي قضية احلسني ويزيد
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  .وإىل األبد
من مرياث الطائفتني، وتربط بكثري من العنصرية الشعوبية وبالطبع يتم استمداد املربرات 

يف جوهرها، وتستحضر النصوص يف مثالب العرب والفرس وحماسنهم، ويستدعى التاريخ 
  . السيء واحلسن لتغذية ذلك

أنتم ورطتم احلسني مث : ، ويرد عليه اآلخر!فينسب هذا الطرف خصمه إىل األمويني
يقول أن احلسني وأهل العراق وبنو أمية وسائر األمة ممن ناصر هذا أو ، بينما التاريخ !خذلتموه

اإلسالم، ومل يعرفوا حينها : ذاك أو مل يناصر أحدا منهم كانوا كلهم على عقيدة واحدة هي
دين الذين يتسمون اليوم بالسنة أو الشيعة، ولك أن تتأمل الفرق الشاسع بني العلويني الذين 

نوا يرونه حق ذرية علي يف السلطة والعلويني الذين يؤهلون عليا من كانوا يدعون إىل ما كا
  .دون اهللا اليوم

لقد كان التشيع سياسيا غري عقدي، وبعد ذلك العصر صار ما يندرج يف إطار املصاحل 
  .املرسلة عند الكثريين ديانة وعقيدة يبىن على اإلعتقاد فيها كفر وإميان وجنة ونار

هم أنفسهم عباده اليوم حىت يالموا على جبنهم السابق، فهم  وليس شيعة احلسني قدميا
اليوم شجعان حماربون، إال إذا كان األمر من باب ااز، كأن ننسب جنب يهود اليوم إىل جنب 

، وإال فإن بين إسرائيل األولني هم بين إسرائيل قدميا وخذالم ملوسى عليه الصالة والسالم
إال : سلم سواء، فهم على دين واحد، مهما بلغت اإلحنرافاتوصحابة حممد صلى اهللا عليه و

إذا وصلت حد الكفر، واملسلم أوىل مبوسى من اليهود، يؤمن باإلنتماء إىل قوم موسى عليه 
السالم، ويتعاطف معهم، وحيس بأن قضيتهم هي قضيته، حىت ولو اتصل نسبه بفرعون، وهذا 

  .ما مييزنا عن غرينا
فرقتم : وهؤالء الذين يقولون مسلمني وكفار ال سنة وشيعة، املسلم يصنف الناس اىل

وال خيجلون من تفرقتهم مبسائل  ،املسلمني وكفرمتوهم ال يتورعون عن تكفريهم مبا ال كفر فيه
فقهية مرفوعة فوق كل شأن، ومنها مسائل اختلف فيها علماء أهل السنة كما اختلف فيها 

إلسالم ألنكر عليهم تصاوير الكنيسة قبل الكفر، الشيعة، لو راح بعضهم يدعو النصارى ل
وقذف أم املؤمنني مبا برأها اهللا منه ال يهتم الناس مبا فيه من تكذيب للقرآن، ولكن ينكرون 

  .التطاول عليها فقط
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هو من القشور، لكن الناس يطرحون : ال نستهني بأي حكم من شرع اهللا، وال نقول
املهم عندهم فحيولون التوحيد حقيقة إىل قشور ال شأن هلا، املسائل بطريقة تغطي على الكفر، و

كمثل الذين يهربون من غلو اخلوارج  موقفك من سب الصحابة وزواج املتعة، هذا هو املعيار،
وهم غارقون يف غلو كغلو النصارى،  خيتلفون يف من كان أحق باخلالفة قدميا وهم غارقون يف 

فصل (انوا يدعون حلكم اإلسالم مل يستطيعوا إاء حكاية الدميقراطية العلمانية، حىت الذين ك
  .ملا وصلوا إىل احلكم) الدين عن الدولة

وال يسأل أحد عن ويف هذا الشأن نرى تقييم فالن مبيزان قوله بكذا من مسائل فقهية، 
الكفر الذي اجتمعت عليه األمة ومل خيتص به مذهب دون آخر، هنا يتجلى قدر موقعه من 

التوحيد يف قلوبنا، وهنا نعرف موقعنا من هذا الدين، وهذا هو الدين، موقف وانتماء ووالء، 
  على أي أساس تصنف الناس؟ ومع من أنت؟ وما هو هدفك؟   

وما زالوا إىل اليوم يبتدعون العقائد من املعلوم أن عقائد الشيعة هي ركام من اخلرافات، 
واألحكام، فإن كان لك خيال واسع فتصور أي خرافة ستجد ما يشبهها يف كتبهم ومدائحهم 

ليس كل ما قال به الشيعة كفر، فقد يكون مسألة متعلقة بالتأويل، ال يكفر وبكائيام، لكن 
ليس كفرا، وال ) حي على خري العمل(املسلم ا إال إذا قامت عليه احلجة وكذّا، فاألذان بـ 

وسب الصحايب ليس كفرا، فاجلميع يعلم أن من الصحابة من حىت نكاح املتعة كفر بذاته، 
سب اآلخر بل اقتتلوا ومل يكفروا، وقد كان علي بن أيب طالب يلعن على املنابر زمن معاوية، 

ل من لعن معاوية رضي فهل كفر املسلمون يومها؟ وهل كانت صالم خلفه باطلة؟ كذلك حا
  .اهللا عنه وعن الصحابة أمجعني

واخلالف يف الوصية وجدت أو مل توجد، وقوهلم بأفضلية علي بن أيب طالب على أيب بكر 
فأن يوصي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتولية فالن أو فالن  وأحقيته باخلالفة ليس كفرا،

و األصلح، هذا ال عالقة له بأصل الدين وال أو يترك األمر الجتهاد املسلمني لينظروا من ه
بفروعه، وأن حيكمنا أبو بكر أو علي، هذا ال عالقة له بالعقيدة وال بالشريعة، وإال ملا كان 
األمر متروكا الجتهاد أهل احلل والعقد، وكيف يتناقش أهل السقيفة يف أمر مفصول فيه 

  .حكم اهللا فيه، ولكن كانوا حنفاء مسلمنيشرعا؟ فما كانوا دميقراطيني حيكّمون األغلبية فيما 
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لقد كان الظلم الذي أصاب ذرية علي رضي اهللا عنه دافعا النتشار حمبتهم والتعاطف 
معهم على أساس أم ذرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولقد كان هناك رد فعل على ظلم 

ليا على سائر الصحابة، األمويني واخلوارج آلل البيت تراوح بني اإلعتدال والشدة ففضلوا ع
مث كان فيهم من كفّر الصحابة واملسلمني الذين ال يدينون بأفضليته وألّهوا عليا وأهلوا ذريته 
  .من بعده، وهكذا نفهم سبب قيام دولة الشيعة الفاطمية على أنقاض دولة اخلوارج الرستمية

لى علي، واعتربوا واليوم نرى ردود فعل اعتباطية، فالشيعة كفّروا من فضل أبا بكر ع
  .عدم تولية علي كفرا خمرجا من امللة، وال تسأل عن الدليل

والطرف اآلخر وإن مل يكفّر من فضل عليا إال أنه جعل من مثل هذه املسائل حمورا للوالء 
والرباء حياربوا غافلني عن الكفر، ويتم فرز الناس وفق اإلقتراب من الشيعة والبعد عنهم، 

  .رائحة انتقاد معاوية أو حىت يزيد يتم حتييدهفكل من يشم منه 
مث ملاذا يربط الشيعي باوسي؟ ومىت كان أهل السنة حيكمون على بواطن الناس؟ إن 

ونعلن أن   لذات الكفر الظاهر، ال حناكم نيام فحكمهم الكفركان يف عقيدة الشيعة كفر 
وهذا أشبه بذاك الشيخ الذي ام أحد   !اوس قادمون: هدفهم املبطّن عبادة النار، ونصيح

مدعي النبوة يف أمريكا بالعمالة للمخابرات األمريكية، وكأنه مل جيد وسيلة غري تلك التهمة 
أتباعه عنه نظرا لغياب العقيدة لإلستدالل على كفره وصرف.  

فهؤالء املغرر م الذين جيلدون ظهورهم بالسالسل ال ريب أم صادقون يف حزم على 
احلسني وآل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الظلمة، وحىت بغضهم لعمر بن اخلطاب 

مز، فال يصح تقويلهم ما إمنا هو احنياز لفاطمة كما يتومهون، ال بقصد اإلحنياز لكسرى بن هر
  .مل يقولوه وال تكفريهم باملآل وإن كانوا كفارا

بفرعون مشيد ) سنتكم(حىت وإن كان الشيعة الفرس يفتخرون بكسرى، أال يفتخر 
اإلهرامات؟ أكفاركم خري من كفارهم؟ وبقدر فخركم بقوميتكم العربية يفخر هؤالء بقوميتهم 

  .دود األفعال، تصبح دينا يوم يغيب الدينالفارسية، فالشعوبية هي سلسلة من ر
وهلذا فالقضية ملن يهمه األمر هي أن ندعو الشيعة بنفس طريقة دعوتنا للنصارى، وننكر 

وهكذا يحل الصراع التارخيي، وكل اخلرافات واألساطري تأليه البشر من دون اهللا، عليهم 
فعندما يعرف العرب اإلسالم واخلالفات ستنتهي، وقبل ذلك علينا أن نلتفت إىل أنفسنا، 
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سيعرفه الفرس ويدخلون فيه أفواجا، أما ما نراه فال يعدو أن يكون حماولة إلقناع الشيعة بأن 
  .أصنام قريش خري من نار اوس

ع الشيعة ال جتعل الناس يهتمون بالتوحيد كما يظن ذوو القلوب الطيبة، وإن إن احلرب م
كانت تطرح أسئلة يف الساحة، ويكون هناك تفكري يف جوانب من العقيدة، لكن لصاحل العقيدة 

) السنة(األخرى فقط، فليس هناك من الطائفتني من ينقد نفسه، فالرتاع يف باكستان ولبنان بني 
هم للتفكري يف التوحيد، ألن اخلالف يتحول إىل نزاع عرقي أو قبلي، مل يدع )الشيعة(و

فالعقيدتان موروثتان كالمها، وكل طرف يتمسك مبا وجد عليه آباءه، وجيري استعمال العقيدة 
ويف غمرة اإلندفاع والعناد والثأر ال يكون  للدفاع عن الطائفة، وتربير الوضع القائم ال تغيريه،

  .ومراجعة للنفس هناك تفكري واعتبار
تنتصر العلمانية كحاضنة للجميع، ونسمع يف النهاية ، و)الشيعة(و) السنة(يقتتلون باسم ف

أهل السنة (يف حق كل اصطفاف طائفي وإن كان ) دعوها فإا منتنة(بعدها حديث 
املواطنة حمل الطائفية،  وختتفي حينها األضواء املسلطة على خزعبالت الشيعة، وحتُل ،)واجلماعة

والتسامح بدل الكراهية، ويفسح اال لدعاة التقريب الذين يقررون أن اخلالف يناقش يف 
هب يف بالد اآلخر، وينام الناس والكفر ينخر عدم الدعوة ملذالغرف املظلمة ال على اهلواء، و

  .وماداموا يقربون بني اإلسالم والنصرانية فالسنة والشيعة أوىل وأحقعقائدهم، 
وإال كيف نفسر أن مناهضي التشيع ومسعري احلرب أنفسهم ينكرون على إيران أا 

يف احلكم، وهذا ال  دولة طائفية ألن احلكم فيها للشيعة وحدهم، مبعىن أم يريدون مشاركة
يكون دون فرض الدميقراطية العلمانية وعزل فقه السنة والشيعة معا عن احلكم، وماداموا ال 

  .يرون حرجا يف مشاركة القبطي واملاروين فالشيعي أوىل
أنه قد مت  واجلماعةهذا ليعلم الذين يظنون أن حكامهم مهم عقيدة أهل السنة   

وح، والنتيجة ال سنة وال إسالم، ولو أمهّتهم ما نشروا استغالهلم وتوظيفهم بشكل مفض
التصوف الذي خيدمهم، ولو عرف الناس اإلسالم ما استطاعت أي قوة تعبئتهم وجتنيدهم 

  .لصاحلها، والنطلقوا من منطلقات اإلسالم خلدمة اإلسالم
سطيح هذه املعاين املغيبة هي اليت جيب أن تشاع بني الناس ويهضموها، وال نساهم يف ت

 .عقوهلم ومتييع قضية الدين، وحتويلها إىل موجة يركبها الطغاة


