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 نعم.. أفتى شلتوت بجواز التعبد على المذهب الجعفري

 

 عصام تليمة

 

 م13/4/2009إسالم أون الين ـ مدارك : 

 

 قرأت ـ كما قررأ لكثيررر ـ ريررشي يررلد لكر كوسف شسقرض لك،رحرا فت ىرسإل اورس  ل  را 

على  لكرلىل لكشرخ  حمسد يلوستت عن جسلز لكوعب  باكمذهب لكجعفرف لكشرعدت  ذكك فدل

جسلز بق  أص ف اوسله  -فىمه هللا  -صحفد إذل  ا كان اضرلة لكشرخ  حمسد يلوست قؤلإل 

ررة ة ل  ا لكوعب  على لكمذلهب ل قال رة لكيابوة  لكمعر ارة  لكموبعرةت   ا را  رذهب لكشررع

ف كورا  ألكجعفرف"ت ابادفه لكشرخ با جابة: "أنا أقسإل كك: هات كد لكفوس  دف )هرذه  ارد 

 ا ارد كورا أف هذه لكفوس .. أف  لىر   راثم الر،رسإل إنرد )أف لك(رافل  يرفو  ن كوبه.. أنا كم 

 كذل أ   جلة كذل". 

ه  أحاف: "أنا عاششت لكشرخ يلوست ع ة قراسلتت  كارت  رن أقرر  لكاراه إكررهت  را فأشور

عررة قراإل هرذل.. أشرن كوب راي  اررد أف كورا   رن كوبرهي أنرا ألرجررت كورب لكشررخ يرلوست ل فب

كعشررة ال  ع،ر ة  يرشعةت  كوا  اورا   لكشررخ يرلوستت  ل جرال  لل قاقرة.. كوا  ل ق

ض ل  كى اد كوا  لكوف(ررت  كوا   ن رسجر ات ل قال ت  كانرت هرذه حرافعة ارد لكيرح

  لكمجالت  ل ذلعةت اجمعت هذه ل يرا  أنا  ز رلد ل خ أىم  لكع(اإل".

 

  الىظات  رأ الت

 

 

 طاكع:      

  نص اوس  لكشرخ يلوست     

 كررد  قفررات   الىظررات  ررع ريرررشي يرررلاا لك،رحررا ف ىررسإل نفررره  جررسد اوررس  كشررلوست 

بجسلز لكوعب  علرى لكمرذهب لكجعفررفت بارن لكاظرر عرن  سقفارا  رن اورس  يرلوستت الرر  

ن  ،اكد هاا ن،ايا كرأف يلوست صحة أ  لطرأت برل  ،راكد  تبرات أ  نفرد صر  ف اورس  عر

 يلوست ب ذل لك،سإل.

  

ة يرلوست اعرال اورس  ب رذل ل  ررت اراكفوس   سجرسدة باير ا ارد  جلر أ ال: ك،  ص فت عرن

 هرةت  قر )فقاكة ل قال   لكود كانت ري ف عن دلف لكو،رشب برن لكمذلهب ل قال رة باك،را

شررر  جعلررت عاسلن ررا: )اوررس  رافشلرررة ت    رر ت كلفوررس  ب ررذه لكثلمررة: )رف(رري )كلمررة لكوحر

ة شررأن لكررذف أدكررى برره لك(ررر  صرراىب لكفضرررلصرر ف هررذل لكعرر د كلحرر شخ لكوررافشلد لكلطرررر لك

  نفررع ل قرواذ ل كبررر لكشرررخ  حمررسد يررلوست يرررخ لكجرا ع ل زهرررت  رر  هللا اررد عمرررهت  أدل

 ل  ة ل قال رة بعلمه  اضله  صاكي قعره .
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 ت  بع  بران  ن لكشرخ يلوست ىسإل  را   كلررة لكشررشعة ارد جا عرة ل زهرر لكج شر ت جرا

 اوسله ب ذه لكيراة:

ره علرى كفضرلوه: إن بعن لكااه شر  أنه شجب على لكم(لم كثد ر،ع عبادلره   عا ال )قرل

  جرره صررحري: أن ش،لرر  أىرر  لكمررذلهب ل فبعررة لكمعر اررةت  كررر   ررن برا ررا  ررذهب لكشرررعة

سن ه؛ اوماعل  ا رةت  ال لكشرعة لكاش شةت ا ل رسلا،سن اضرلوثم على هذل لكرأف على إطالق

 ا رة لالتاا عشرشة  يالير،لر   ذهب لكشرعة ل  

 

 اأجا  اضرلوه:

ل  (رلم ـ إن ل قال  ال شسجب على أى   ن أرباعه لربّاع  رذهب  عررنت برل ن،رسإل: إن كثر 1

  نرة لكحق ارد أن ش،لر  برادي ذف بر   أف  رذهب  رن لكمرذلهب لكما،سكرة ن،رال صرحرحا ت  لكم

ـ أف  شاو،ررل إكررى  ررررهأىثا  را اررد كوب ررا لكلاصررةت  كمررن قلرر   ررذهبا   رن هررذه لكمررذلهب أن 

  ذهب كان ـ  ال ىرج علره اد يد   ن ذكك.

 

 ـ إن  ررذهب لكجعفرشررة لكمعررر ف بمررذهب لكشرررعة ل  ا رررة لالتاررا عشرررشة  ررذهب شجررسز 2

 لكوعب  به يرعا ك(افر  ذلهب أهل لك(اة.

 

رارةت اراباد كلم(لمرن أن شعراسل ذكركت  أن شولليرسل  رن لكعيربرة باررر لكحرق كمرذلهب  ع

ان دشررن هللا   ررا كانررت يرررشعوه بوابعررة كمررذهبت أ   ،يررسفة علررى  ررذهبت ااكثررل امررا كرر

 لكعمرل   جو   ن  ،بسكسن عا  هللا رعاكى شجرسز كمرن كرر  أهرال كلاظرر  لالجو راد ر،لرر همت

نرص  [ . لنو رى 1بما ش،رف نره ارد ا،  رمت  ال ارر  ارد ذكرك بررن لكعبرادلت  لكمعرا الت  

 كال  يلوست.

 

عر  أن هذه لكفوس  كان ريرشحا  ن لكشرخ يلوست اد لكب لشرةت  ذكرك ب  اد لكح،ر،ة إن نص

بت   كجرش ة )لكحراة  بعا ه على لكو،رشرب بررن لكمرذله1959صرح يلوست اد ب لشة عا  

ل  لكمبايرررة بورر فش  لكف،رره لكشرررعد اررد كلرررة لكشرررشعة حررمن برل ج ررا لكج شرر ه.  مررا جعرر

 هرذل لك(رؤلإل  جررب يرلوستت  هرس  ارا ا    جرش ة )لكشعب  لك(ر   حمرسد قرلرمة ش(رأإل 

: ه بعاسلنن،لوه  جلة )فقاكة ل قال   بعاسلن: اوس  رافشلرةت  قا ت  جلة )ل زهر  باشر

 )برن لك(اة  لكشرعة   ق  نشرت لكحسلف كا ال.

 

ى تانرررا:  ررن لكسلحرري أن يررلوست كرران  ،واعررا بفوررسلهت  كررم رثررن  جرررد اوررس  لرجررت  لنو رر

[  ىررسلفل  طررسال  ررع  2اة نشرررت  جلررة )لكمجومررع لكعربررد  ل  رررت ابعرر ها بفورررة  جررر

لإل: هل يلوستت  ق  أعادت  جلة )ل زهر  نشر لكحسلف باكثا ل أشضات  جا  اره هذل لك(ؤ

م شعاررد ررر فش   ررذهب لكشرررعة اررد ل زهررر أنرره جررافا لكوطبرررقت أ  أنرره شرر فه كمجرررد لكعلرر

  لكوحيرل  زشادة  عافف فجل لك شني
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رلت ىرشيرن على أن رثسن دفلقواا اد ل زهر كمجرد لكعلم  لكوحير اأجا  يلوست: ك(اا

عة ا،ه لكشرإنما نحن ن فه كالقورعا   لكف مت تم لكوطبرق  لكعمل بثل  ا شمثن لكعمل بهت  

ا   ألسذ ببعن أىثا ه اد كيرر  رن لك،رانسن عار نات  كيررر  رن علمافارا عمرل بربعن أىثر

  رن كثورا   لك(راةت امورى كرم شلراكض لكررأف أصراللكعبادلت عا همت  نحن إنما نرجرع إكرى ل

ذ ل صسإل ل قال رة لكيحرحةت  كم شوعافض  ع نص يرعدت اال بأه  ن رطبر،هت  ل ل

 [  3بهت  ذك هس لكو،رشب لكماشسدت  لكور(رر لكمرجس. 

 

 لت عر د  كم ر،ض فد د ل اعاإل ىسإل اوس  يلوست عا  هذ لكح ت بل رفاعرل  ع را رأشرر ل  ن،ر

 ه لكفورس ما   لكمشاشخت اممن أش  ل: لك كوسف  حم  لكب د لكرذف كورب ـ  ؤشر ل كوسجر ن لكعل

قررواذ [  ت  اررد نفرر  لكعر د كوررب ل 4 يرلوست ـ  ،رراال بعارسلن: ) ررع لكمررذلهب ل قرال رة  

 [.  5 حمسد لكشرقا ف  ،اال بعاسلن: )ل زهر   ذلهب لكف،ه ل قال د  

 

 ،رد لك،مردكعر د لكوراكد كلفورس  لكعر د لكشررخ  حمر  رأ ا  جلة فقاكة ل قال ت ا،  كورب ارد ل

بج رسد  لك(ثرررر لكعرا  كجماعرة لكو،رشرب  ،راال بعارسلن: )قيرة لكو،رشرب ت ششرر  براكفوس ت 

ر [ ت  راله ارد نفر  لكعر د لكشررخ  حمر   حمر  لكمر ند ففرر  رحرشر6يلوست اد لكو،رشب 

لكبعرخ  بم،راإل بعارسلن: )فجرة جلة )فقاكة ل قال    عمر  كلرة لكشرشعة بجا عة ل زهررت 

[ ت 7اد كلرة لكشرشعة  شؤش  اره اورس  يرلوستت  ش(ر ب ارد لكررد علرى لكملراكفرن كلفورس  

 قر   [ 8 اد نف  لكع د نشر لكشرخ  حم  لكاالكرد  ،راال بعارسلن: )علرى أ لفرل لكطرشرق   

 رن  ةناقش لكملاكفرن كفوس  يلوستت  دلاع عرن لكفورس ت بطرش،رة لكحرسلف لك(رالر لكمع رسد

 لكشرخ لكاالكد فىمه هللا.

 

ا ذككت إنمرعلى أن هذه لكفوس  كم رال إجماعا  ن ل زهرشرن كما ذكرتت بل كم رال أ لبرة كر

بر  عناكت  سلا،ة أعضا  جماعة لكو،رشبت باقوياا   ن كران ارد لكجماعرة  لررجت كاكشررخ 

كل جرة لال ير ش  لكلطرض لك(بثد ففر  كجاة لكفوس   يرخ لكحاابلة با زهرت لكذف كورب  ،را

اة اررد لكو،رشررب برررن لك(رراة  لكشرررعةت  بأنرره  هررم ال ى،ر،ررة كررهت  أنرره  ررن طرررف  لىرر  لك(رر

[ ت  ذكررك قبررل صرر  ف اوررس  يررلوست ب(رراسلتت  كوررب  عرره   اجمررا لكفثرررةت لكشرررخ 9ا،رر  

 [  10 حم  عراةت  ل قواذ  حب لك شن لكلطرب. 

 

 هااك اد لكافد

 

تت  هما  لكع(اإل كلفوس ت  أن ا كر(ت اد ررلث يلوس تاكيا: على أند أرف م نفد لك،رحا ف

ت فوس  كر(ألبر لكااه بورلتهت ا،  قا ا بجمعهت  ربسشبهت  إلرلجهت ا ما  يربان اد أن لك

 كوف(ررر ـاد ررلث يلوست لكمجمسع اد كوبه ل فبعة: ل قال  ع،ر ة  يرشعة ـ لكفورا   ـ ل

  ن رسجر ات ل قال .
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أن كورب  فوس  اد لكثوب لك(راب،ة كشرلوستت  هرد رميرل كوبره لكرفر(رة: علة أن ما كم شج ل لك

ل را يلوست طبعت قبل ص  ف هذه لكفوس ت ابراكووبع كثورب يرلوست  ررافشخ لكطبرعت نجر ها ك

ة نشرت أ  جمعت  أع ت كلطبع قبل ص  ف اوسله  سحسع لكم،راإلت اثورا  )ل قرال  ع،رر 

كرك  رن ىرسلف دلف بررن يرلوست  ت  شوضري ذ1959 يرشعة  ص ف اد ي ر نرسامبر قراة 

 طه ى(رن بحضسف  (وشر ت  ق  أهر له يرلوست ن(رلةت  قراإل كره:  رن ى(رن لكحر  أنثرم 

أ را  ت[  11را ف ند لكرس   ق  لنو ت لكمطبعة  ن طبع كورابد )ل قرال  ع،رر ة  يررشعة  

 كوسف كوا  )لكفوا    ا،  طبع إ ا  عه اد نف  لكش رت أ  اد ير ر دش(رمبرت ا،ر  كورب لكر

.  [ 12  1960م  لكب د رعرشفا باكثوا  اد  جلة ل زهرت ارد عر د ير ر شاراشر قراة  ح

   . أ ا كوا  ) ن رسجر ات ل قرال 1959  عاى هذل أن لكثوا  ص ف اد ي ر دش(مبر 

  .1959ا،  ص ف أشضا اد ن اشة عا  

 

د أ ا رف(رر يلوست الم شي فه ل زهرر كمرا أصر ف كورب يرلوست لكريالثت  ذكرك ب(ربب نفرا

عورره دلف  ت اطب1959لكرصررر  لكمرراكد اررد ل دلفة لكعا ررة كلي،ااررة ل قررال رة بررا زهر كعررا  

لك،لررم  لكوررد صررافت دلف لكشررر   ارمررا بعرر ت  صرر فت لكطبعررة ل  كررى  ارره  طلررع قرراة 

 ت   عاى هذل أن كل كوب يلوست لكورد قرا  لك،رحرا ف  لكع(راإل بجمع رات جمعرت 1960

 قبل ص  ف لكفوس  أشضا.

 

 كل ررلث يلوستيهل جمع 

 

ثلررض رفلبعا: كما أن ررلث يلوست كم شجمع جمعا كا الت ف م  حا كة ل زهرر  وميلرة ارد 

لك،رحا ف  لكع(اإل بجمع  ا أنوجه يلوست  رن  ،راالت  بحرسث ارد كوربت  هرس أشضرا  را 

شبرف  ا صرح بره لكشررخ لك،رحرا فت ااك،رحرا ف  لكع(راإل كالهمرا قراار إكرى قطررت ارد 

 ت 1959 ن لك،رن لكماحدت  ق  ص فت كرل كورب يرلوست بررن عرا د:  طلع لك(ورارات 

 ت  قرررراار لكع(رررراإل قبلرررره بعررررا  1961 ت  قرررراار لك،رحررررا ف إكررررى قطررررر عررررا  1960 

ك  ت  اد هذه لكفورة كانت هاا1963[  ت براما رساد يلوست اد دش(مبر  13   1960)

ت كيررررل  ررن بحررسث   ،رراالت  ريرررشحات   مررة جرر ل كشررلوست  كررم رجمررع بعرر ت  قرر  قابلرر

ن جمرع لكم،االت  لكم،ابالت  لكفوا   لكم مة كشرلوست كرم أفهرا ارمرا جمرع  رن كوربت كمرا أ

ك لك،رحا ف  لكع(اإل كم شثن  و،يرا كثل رررلث لكرجرلت ا،ر  جمعرسه  رن  ظانرهت   رع ذكر

سلن اار م بعن لكشد   ما نشرت   ن برن هؤال   ،االت كشلوست اد  جالت  جرلف  ل ل

لوست لكمجالت لكم(وأجرة كإللرسلن كاكمباىرخ لك،ضرافرة لكورد كورب ار را يرلكم(لمرنت  اد 

 ع ة  ،االت.

هذه  قفات  ع ريرشي يرلاا لك،رحرا فت  رأكرر  يررلاا لكع(راإل كرهت أفدت أن أحرع هرذه 

لكح،افق أ ا  مات بان لكاظر عن  سلا،واا أ   لاكفوارا كلعال رة يرلوست ارد اورسلهت  بارن 
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،رل   ن اوس  يلوست رأشر ل أ   لاكفةت  هللا ش،رسإل لكحرق  هرس لكاظر عن  سقض لكعلما   لك

 ش  ف لك(برل.

--------------------- 

باىررخ يرررعد  يرررف  ،رررم اررد قطرررت شمثاررك لكوسلصررل  عرره علررى لكبرشرر  ل كرثور نررد: 
Essamt74@hotmail.com  

 

ة لكيادف عشر[لنظر:  جلة )فقاكة ل قال   لكفيلرةت لكع د لكياكخ  ن لك(اة لكحادشة 1   

 . 228،227 . ص: 1959هـ ـ شسكرس 1379اد  حر  

 [لنظررر:  جلررة لكمجومررع لكعربررد لكعرر د لكيرراند  لكيالتررسن لكيررادف اررد يرر ر أ (ررط 2   

1959.  

ع ل  إل [لنظر:  جلة ل زهر لكع د لكياكخ لكمجلر  لكحرادف  لكيالترسن لكيرادف ارد فبرر3   

 .362 . ص: 1959هـ ـ قبومبر 1379

 رة صفر  ر:  جلة ل زهر لكع د لكياند  ن لكمجل  لكحادف  لكيالترنت لكيادف اد[لنظ4   

 .141-137  ص:1959هـ ـ أ (ط  قاة 1972قاة 

 .146-142[لنظر: لكمي ف لك(ابق ص: 5   

د جمراد  [لنظر:  جلة فقاكة ل قال  لكع د لكرلبع  ن لك(اة لكحادشة عشرة لكيادف ا6   

 .359-348  ص: 1959هـ ـ قبومبر 1379ل  كى 

د جمراد  [لنظر:  جلة فقاكة ل قال  لكع د لكرلبع  ن لك(اة لكحادشة عشرة لكيادف ا7   

.   جلرة )ل زهرر  لكعر د لك(راده 388-373  ص: 1959هـ ـ قربومبر 1379ل  كى 

 . 1959هرـ ـ دش(رمبر 1379 ن لكمجل  لكحرادف  لكيالتررن لكيرادف ارد جمراد  ل لررة 

 .536-526ص: 

د جمراد  [لنظر:  جلة فقاكة ل قال  لكع د لكرلبع  ن لك(اة لكحادشة عشرة لكيادف ا8   

 416-412  ص: 1959هـ ـ قبومبر 1379ل  كى 

ك(بثدت ل[لنظر:  ،اإل )طسلفض ب افرة  كبايرة تم جماعة لكو،رشب  كلشرخ عب  لكلطرض 9   

ف ارد  لكعشررشنت لكيرادلكماشسف اد  جلرة )ل زهرر  ارد لكعر د لكياكرخ  رن لك(راة لكرلبعرة 

  .1952 ن نسامبر  19هـ ـ 1372فبرع ل  إل 

رن بر[كوب  حب لك شن لكلطرب ع ة  ،االت اد  جلة ل زهرت ش اجم اثرة لكو،رشرب 10   

 لر م.لك(اة  لكشرعةت بل  كه كوا  )لكلطسط لكعرشضة  اره ن،اش  اثاف لكشرعة   عو، 

لكيرادف  لكلا    ن لكمجل  لكحادف  لكيالترن[لنظر:  جلة ل زهر لكع دلن لكرلبع  11   

 .496  ص: 1959هـ ـ نسامبر 1379اد جماد  ل  كى 

فجرب  [لنظر:  جلة ل زهر لكع د لك(ابع  ن لكمجلر  لكحرادف  لكيالتررن لكيرادف ارد12   

 .759-756  ص: 1960هـ ـ شااشر 1379

  .2/317[لنظر:  ذكرلت لك،رحا ف )لبن لك،رشة   لكثوا   )13   
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 ) رشاوش  14:01 16-04-2009 -فل ب لكركابد 

سد  إكررثم نرص لكفوررس  لكورد أصر فها لك(ررر  صراىب لكفضررلة لالقررواذ ل كبرر لكشررخ  حمرر 

 يلوست يرخ لكجا ع ل زهر اد يأن جسلز لكوعب  بمذهب لكشرعة ل  ا رة .. 

 نص لكفوس  

  ثوب يرخ لكجا ع ل زهر قجل ب لف لكو،رشب

 لكرىرم ب(م هللا لكرىمن 

الرره قرل كفضرلوه : إن بعن لكاراه شرر  أنره شجرب علرى لكم(رلم ت كثرد ر،رع عبادلرره   عا 

كشرعة لعلى  جه صحري ت أن ش،ل  أى  لكمذلهب ل فبعة لكمعر اة ت  كر   ن برا ا  ذهب 

ن ه اوماعرسل  ا رة  ال لكشرعة لكاش شة ت ا ل رسلا،سن اضرلوثم على هذل لكرأف علرى إطالقر

 ذهب لكشرعة ل  ا رة لالتاى عشرشة  يال  يي ر،لر   

 اأجا  اضرلوه : 

ثل  (رلم إن ل قال  ال شسجب على أى   ن أرباعه إرباع  ذهب  عرن ت بل ن،سإل : إن ك - 1

كم  نرة لكحق اد أن ش،ل  برادي ذف بر   أف  رذهب  رن لكمرذلهب لكما،سكرة ن،رال  صرحرحا  ت  ل

ب ه أف  ذهذهبا   ن هذه لكمذلهب أن شاو،ل إكى  ررأىثا  ا اد كوب ا لكلاصة ت  كمن قل   

 كان  ال ىرج اد يد   ن ذكك . 

 إن  ذهب لكجعفرشرة لكمعرر ف بمرذهب لكشررعة ل  ا ررة لالتارى عشررشة  رذهب شجرسز - 2

 لكوعب  به يرعا  ك(افر  ذلهب أهل لك(اة .. 

رارة ت كمرذلهب  ع اراباد كلم(لمرن أن شعراسل ذكك ت  لن شولليسل  ن لكعيبرة باررر لكحرق

امررا كرران دشررن هللا   ررا كانررت يرررشعوه بوابعررة كمررذهب أ   ،يررسفة علررى  ررذهب ت ااكثررل 

 هم ت  جو رر  ن  ،بسكررسن عارر  هللا رعرراكى ت  شجررسز كمررن كررر  أهررال  كلاظررر  ل جو رراد ر،لررر

  لكعمل بما ش،رف نه اد ا،  م ت  ال ار  اد ذكك برن لكعبادلت  لكمعا الت ..

 ل كبر إكى :  كوب قماىة لكشرخ

جماعرة لك(ر  صاىب لك(رماىة لكعال رة لكجلررل لالقرواذ  حمر  ر،رد لك،مرد لك(رثرررر لكعرا  ك

 لكو،رشب برن لكمذلهب ل قال رة : 

 ررا قررال  هللا علرررثم  فىمورره ت أ ررا بعرر  ار(رررند أن أبعررخ إكررى قررماىوثم بيررسفة  سقررع ار

 لجررا  لنب لكشرعة ل  ا رة فبا ضافد  ن لكفوس  لكود أص فر ا اد يأن جسلز لكوعب  بمذه

قر(ر ا رحفظسها اد قجالت دلف لكو،رشب برن لكمذلهب ل قال رة لكود أقر ماا  عثرم ارد رأ

   ا،اا هللا كوح،رق فقاكو ا .. 

  لك(ال  علرثم  فىمة هللا  بركاره 

 يرخ لكجا ع ل زهر 

  حمسد يلوست 

 اهرة  ثوبررة لكاجرراح قرراةطبررع لك،رر 24فلجررع كوررا  اررد قرربرل لكسىرر ة ل قررال رة صررفحة  -

  - رالدشة  1980
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 ) رشاوش  20:13 2009-04-14 -

  كره لكشرخ يلوست   كس كان يرخ ل زهر   ع إىورل اا كره ار ن هرذل لكمايرب ل دلفف كرر

ه ،برل لكاراأهمرة ك   أهل لك(اة   كر  ك شاا نحن أهل لك(اة "آشة هللا" ششررع   شلوررع   ش

ت اورسله علما  عافحسه   فبما شثسن ألطأ اد ر، شره   كانر اه بال  عافحة. لكع ش   ن لك

. ررر للل ا لك(راقررة   ىررب جمررع لكم(ررلمرن   كثررن ذكررك شجررب أال شثررسن علررى ى(ررا  لكع،ررر ة

لك(اة   لكشرخ يلوست  يله كارره شؤلذ  ن قسكه   شرد   كر  ك شاا يئ  ، ه  رر لك،رآن 

 اال عجب أال شؤلذ به.    ل جوماع   هذل لكرأف ال لكفوس  كم ش،ل به قسله

  

 ال شعوراسن باك(اة   ال باك،رآن   لكا(بة كألفمة لكماح فشن  ن ن(ل بات ك(ر 

 ) رشاوش  20:05 14-04-2009 -قع  

كرر شن  ررن  ن لكشرررعة ال شعوراررسن باكيررحابة لكررذشن ن،لررسل لكحرر شخ لكررذف راباررد علررره  عرراكم ل

ل بارت ف إكرى ل فمرة لكماحر فشن  رن ن(رعبادلت    عا الت ا ن م ن(بسل نف  لكح شخ لكابس

ك(ررر  لكوررد را ج ررا لكح(رررن فحررد هللا عارره   أكاررسل لك(ررا   ررن لكرقررسإل عررن طرشررق 

 ل لك،ررآنلكيحابة. بل إن رشثرث م اد لك،رآن نار  عن ع   ل عورلف باكيحابة لكرذشن ن،لرس

ورجرة م. باكامرو إكراا. كذكك لكرقسإل باكا(بة ك م تانسف باكم،افنة بعلد برل بأصرار إ را   رن أف

 كرقسإل برللكف،ه  وشابة  ن ىرخ إعوماده على لك،رآن   لكح شخ )  إن كم شثن  ا(سبا  عن ل

ر  كبررر  ن لكسىد كألفمة    كثن هااكك  يافب اد لكع،ر ة. كذكك اد  جاإل لكعبادلت ال ا

ة يرشرل ك أ ا اد  جاإل لكع،ر ة اال شمثرن ل قررلف بمرا شرذهب إكرره لكشررعة.   أنرا أرعجرب  رن

 لكود روسدد كألقلرة   كر  لكعث .   هللا أعلم. 

 

 كماذل كم رويل بشرلاا 

 ) رشاوش  19:40 14-04-2009 -أقا ه  

اا أن شبعررخ إكررد يرررل-ىفظرره هللا -كاررت أريررسف أن ل  كررد بررا خ لكفاحررل كارررب لكم،رراإل  

ا ب رر لكفاحررل ىضرررة لكعال رره ل قررواذ لكرر كوسف شسقررض لك،رحررا ف ىفظرره هللا برقرراكة شلفررت

ارا أن شرزق لنوباهه إكد  ا  صل إكره ب إل أن ششال لك،رل  بأ ر هم اد  اررة عاره  أقرأإل هللا

 ل لالص اد لك،سإل  لكعمل 

   

 ىرل  علرثم شا يرسخ هاكا ن لال بر

mahmoud - 2009-04-14 19:36  رشاوش ( 

رش كره ثرر كر هللا ىرل  كلس  لى   ن هاكشرسخ   ا م هاكباىخ لكثررشم شويرر  ارد لكمرا  لكع

 ه ف لال لظ اؤ لكفون اد لكمذهب لك(اد  برن لباا ه

 ل  ه ا م لكش ره   حا كة لكظ سف لالعال د
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 لااس فبثم لن كم شثرن هاراك  افرع  رن هرذل لكبحرخ اراال كى برك لن ر(رثت  ريرمت  رالرق

ان كرامك كات  ن رثسن النه برلشك هرذل رضرر  الشررن لكم(رلمرن لكرذشن قرروبعسن فلشرك لن 

 لاطا

 

 اى(ن  ا ل باكش

 ) رشاوش  17:59 14-04-2009 -عماف 

اا لنت روثلم بج ل  رعوبر كل  لى   ن لكمجمسع شميل لكجمررع  كثرن العجرب اراحن لصربح

اند ل ة   اكة  لى  ش،سإل  وعة  لكياند  يرراف  لكواكرخ  (رراف  كرل  لىر  شطعرن ارد لكير

  لكاناة  ور كرن 

 

  ا  فل ك شاعيا  !!!!

 ) رشاوش  17:51 14-04-2009 - د. ىا   عب لكماج 

  ف صحة قسإل لكشرخ لك،رحرا ف عرن عر    جرسد اورسف  -لكباىخ شااقش قضرة " ح دة" 

اكورراكد  قرر  ن،ررن  أتبررت عثرر  هررذللك،سإل با دكةلكعلمرررةت  ب -كلشرررخ يررلوست ....... لكررخ " 

لر،رات وعااكم(أكة ال رحومل قسف لكيسل  ل  لكلطأ  ف  ن لكطرارن ت  باكواكد اران كرل لك

 رذه بكألقض كر(ت اد لكمسحسع  لنما ىسكه اال رفرر  ارد ل  رر ت  أىرد هرذل لكباىرخ  ن 

ارن  هذل لكعمل ارد كرب  را   لكبحرخ  لكوح،ررق ب -لكج سد لكعلمرة روضي  رسزن ل  سف 

 لكاظر عن  ضمسن لكم(اكة  فأشاا   سقفاا  ا ا ... 

 

  ا هذل

 ) رشاوش  16:08 14-04-2009 -ى(ن 

 لرررة أعرف قبب نشر  يل هذل لكم،اإل  إكد  اذل ش  ف  لنا  ررر  ،وارع بجملرة لأفش  أن 

ز لكعبر  كلشرخ عيا  إذل كان شوفق  ع لكفوس أ شلولض افد لكمحيلة لكم،راإل شر عسل إكرد جرسل

  أكررل بمررذهب هررذه لكفرقررة لكضرراكة لكوررد ربررري ز لج لكموعررة  إرررران لكمرررأة اررد لكرر بر  رحررر

 اف  اح ث  ال ىرجل فلنب   رره... عن لكع،

 
Those who cause FITNAH by calling the Shiits 

Kafir are wrong 

  

Elsharkawy - 2009-04-14 14:21  رشاوش ( 
First I am a Muslim Sunni living in the 

Americas. Second, I had the honor to have 

participated in founding of the Muslim 

Students Association in the US and later in 

Canada. In this association we Muslim 
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students never felt deep conflict among those 

who call themselves Sunnis or Shiits. We 

joined together prayeers all in one room 

behind one Imam, among us were all Muslims 

folowing different sects and different 

nationalities. The five pillars of Islam were 

observed by both Sunnis and Shiits. Those who 

are trying to cause FITNAH, strive,should 

know and observe what prophet Muhammad said: 

Those who testify that there are no God 

except Allah and Muhammad is Allah Messenger, 

IS A MUSLIM. Thus, Sunnis and Shiits all 

abide by what is meant to be a Muslim. 

Differences in other things whether in Ibadat 

or Mu'amalatt are not causes to call each 

other Kafirs 

  

 هللا أعلم

 ) رشاوش  14:13 14-04-2009 -ى(ن 

 علم ف  لكعاكمرن  ن ش،ض للض لقال  ل ن الشن اى نشر  يل هذه لكمسلحرع.ش

لن  -! لكذ   صل كما كم شيل لكره لك،رحرا    لكع(راإل ! -تم أكم شثن أىر  بعيا  رلرمة 

شررذهب بعلمرره هررذل  شعرحرره علررى د. شسقررض لك،رحررا   قبررل نشررره علررى فؤه لاليرر اد 

  لكعا ة .

  ال ىسإل  ال قسة لال باهلل 

 

 قض علما  أهل لك(اة شاطلد علر م كذ  لكرلاضة كأل

 ) رشاوش  13:26 14-04-2009 -أبس كايض  

كشررعرة لهااك آاة عا  علما  أهل لك(اة  هد ق سكة لكضحك علر م  ن قبل أفبا  لك شانرة  

. 

  هرس أ ال ن فف قبب ذكك هل هس ع   إطالع علما  أهل لك(اة على كورب لك شانرة لكشررعرة 

 ى(ا  قسإل لكحق . ى(ن لكظن على

 يرحابة  رناا،سإل إن لك شن لكشرعد شو،ر  كباف لك هاقاة اره بوثفرر لكيرحابة أ  بر لرلج لك

 دلفة طاعة هللا  فقسكه إكى دلفرة لكوآ ر  ظلم آإل لكبرت .

شررة اح(ررب هررذل لكرررأف لكما(ررس  كلشرررخ يررلوست ال شعرر  يرروم لكيررحابة أ  لر ررا  لك(ررر ة عاف

 لكشرعد . ذنبا  ن هذل لكفعل أ  لك،سإل جافا   اس  اد لك شنفحسلن هللا علر م جرشمة أ  
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بل إن ل دهى  ن ذكرك إن لكطبرقرد ارد كوابره " ايرل لكلطرا  ارد إتبرات رحرشرض كورا  

 ف  ل فبا  " شع   جو  ل  ال شعوبر كاارل 

أفجس أن ن(مع فأف لك(ر  عيا  رلرمة اد ىثرم ل قرال  ارد لكطبرقرد صراىب كوابفيرل 

 لكلطا  .

 ظر بران ىثم ل قال   ن ل قواذ : عيا  اد ل  سف ل ررة :ناو

 ىثم ل قال  اد لكطبرقد . -1

 ىثم ل قال  ارمن شثفر لكيحابة . -2

وابرة ككرك لكلمرارد ارد ىثم ل قال  ارمن ش عس ب عا  صامد قرشش لكسلد اد كوا  لك ا -3

 .كشض ل قرلف

 عا ا . ىثم ل قال  اد  و م لك(ر ة عافشة فحد هللا -4

 ىثم ل قال  ارمن شر  أن ل  ا ة فكاا  ن لفكان لالشمان . -5

لرلاضرة ناوظر لكرد  ن لكشرخ عيا   نشثره على لكرد أ ا ع   لكررد امعاراه أنره ال شرر  ك

 عرب .

 

 اوس  قراقرة كاررها  ن لكفوا   لك(راقرة لكماوشرة

 ) رشاوش  13:09 14-04-2009 -أىم   حمسد 

أ ررسف  أبشررع  ارره ش،ررسإل برره لكرر كوسف قررلرم لكعررسل لكررذف شوحرر ث اررد لكف،رره  نفرر  هررذل لكثررال  

 لكعبرادلت بماظرسف قراقررد ار،فرا قفرالت كبررررة  ش(راع ه اررد هرذل ق فرره علررى لكارسص اررد

 أعما  كوب لك(لض كرلرج بثال  كإل ا   ن لك(لض لاكض اره جماهرر أهل لكعلم.

ل  ررة  ال شرشرر  أن شررر   لكررذف شحرررص علررى لكو،رشررب برررن لكمررذلهب  شحرررص علررى  ىرر ة

ن لكطاففرة رشق صفسف لكم(لمرن  رضر   ى ر م الرعلم أنه كرر   ضرطرل  كو(ر(ر  لكر ش

  رسظرض لكف،ه  لكعبادلت  جل هذه لكااشة لكابرلة.

  را  شرو مل قواذ قلرم لكعسل فأشوره ارد قاراة إقررأ شثرابر  شاراك   شر عد أيررا  ترم شوعيرب ك

ا    عظرم كال ره  جررد أ اررات  قراقرة كرس قرمع ب را ا، رل لرشن بأن م  وعيبرن  ج لة 

 لك(لض كضحثسل  كوعجبس  ن جرأة لكرجل.

رص  أنا أقأإل لكعسل  كل  ن ش،سإل بجسلز لكوعب  على لكمذهب لكجعفررف هرل شجرسز أن أىر

ب عة  اد لكيالة على لك(جسد على ىجر أ  يرئ  ن لكوربة كما شفعل لكشرعة  هد رع  هذه

 أ  الي اد  ا   أهل لك(اة

كمرذهب  كن نوح ث عن ل قوااتة با  كرا   لكود هرد ب عرة عار نا كثا را كر(رت ب عرة ارد ل

 لكجعفرف شعاد ال شحو  أى  كر،سإل أن نف  لكشرئ  سجسد عا  عسل  لك(اة.

ص ا  لكايرسقارل هللا لك(راقة لكود ريل باكااه كح  لكب وان  ل اورل  على لك شن  كد أعا

 بعن ل ىرانبل  لكثذ  لكيرلح اد 

 

 هم شثفر ناا

 ) رشاوش  13:01 14-04-2009 - حر  
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 علم ذكك.باكفعل هم شثفر ناا   ش(بسن عافشة   هى  ن آإل لكبرت... هل كان لكشرخ يلوست ش

ىررب م  ك،رر   صررل لال ررر ب ررم لكررى ر،رر ش   ررا ش،سكررسن لن ررم آإل لكبرررت لكيررر  ررن ر، ش(رر م هلل  

،رر ة ا،ر  لكع ا   كر  للوالاا اى لكعبرادلت  لالىثرا كرقسكه... لاللوالف اى لكع،ر ة   ن،اف 

 ششسب ا ا(اد ق  شيل بثيرر  ا م لكى لكشرك باهلل

 

 ج ل لهل لك(اة بميادف لكشرعة

 ) رشاوش  11:20 14-04-2009 -لقماعرل لفقالن  

لكمرذهب  نعم ق  شثسن لكشرخ يلوست ق  لاوى بجسلز لكوعب  باكمذهب لكجعفرف.. كثن  ا هرس 

ة لكورى .ا ل كان لكشرخ رلوست كان على  طاكعة كاارة  لارة على لكميرادف لكشررعرلكجعفرف

وست رعر  لكوثفررر  لكطعررن ارد لكللفررا  لكرلير شن  آلررشن  ررن لكيرحابة ل  لاوررى لكشررخ يررل

هب رة لكمذلبمجرد  طاكعوه اد لكم(افل لكموعل،ة باكعبادلت  لكمعا الت لكوى الرلولض عن ب،

فج   را شار  ...لكمباىخ لكشرعرة ليسصا لكموعل،ة باال ا رة   لالفمرةلالقال رة لالفبعة.....

ك،سلعر   ا ا  ن  (افل ع،اف شة علما  لهل لك(اة ال شعراسن را لطالقرا  هرى كرر   رن نرسع ل

 لكف، رة رما ا.....نعم كلسى ة لالقال رة  كثن كرض نوسى   ن شثفرنالصل....
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