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I
احلمد	هلل	رب	العاملني	والصالة	والسالم	عىل	املبعوث	رمحة	للعاملني	سيد	الكائنات	ونور	املخلوقات	

أيب	القاسم	حممد	بن	عبد	اهلل	وعىل	آله	الطيبني	الطاهرين	وأصحابه	املنتجبني.

كان	العلامء	عىل	مّر	التاريخ	مشاعل	نور	تيضء	بنورها	املعنوي	العامل،	وظهرت	وال	تزال	تظهر	بصامهتم	
يف	املجتمع	واألمة؛	ألن	علامء	الدين	كانوا	وال	زالوا	عوامل	مهمة	ومؤثرة	يف	ثقافة	البرش	وحضارهتم،	ويف	
هذا	العرص	نشهد	تأثر	املجتمع	اإلنساين	بالعلامء	وأفكارهم	وسلوكياهتم	وكلامهتم	أكثر	من	أي	يشء	آخر؛	

ألن	العلامء	يعيشون	بني	الناس	فأدركوا	آالمهم	وشاركوهم	أفراحهم	عن	َكَثب	وحقيقة.	

إن	أعداء	اإلنسانية	وأعداء	اإلسالم	يسعون	لبث	االختالف	بني	صفوف	الشعوب	وقادهتم،	وكلام	
سنحت	الفرصة	نرشوا	االختالف	بينهم،	وعملوا	عىل	التغلغل	يف	األمة	اإلسالمية	وتأسيس	مقّر	وموضع	

نافذ	هلم	فيها.

إن	الذي	يساعدنا	عىل	التعّرف	عىل	هذه	املؤامرة	وحيبط	املخططني	هلا	ويصيبهم	باليأس	هو	االحتاد	
الثقافة	والدين	بني	 الناس	عىل	دين	ملوكهم،	والعلامء	هم	ملوك	 العلامء؛	ألن	 والتامسك	بني	صفوف	
بمستقبل	 وأمل	 نور	 الناس	 قلوب	 يف	 ينبعث	 مهم	 موضوع	 عىل	 العلامء	 كلمة	 جتتمع	 وعندما	 الناس،	

مرشق.
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وعىل	رغم	تنوع	وتعدد	الثقافات	القومية	والدينية	واملذهبية	يف	سورية	إال	إن	هلذا	البلد	القابلية	والقدرة	
ليكون	مظهرًا	متجسدًا	من	مظاهر	التعايش	السلمي،	وال	شك	أن	علامء	الدين	يف	هذا	البلد	وسائر	بلدان	
اخلط	 هذا	 وثبات	 إجياد	 يف	 مهم	 بدور	 يتمتعون	 املقاومة	 حمور	 مع	 املتحالفة	 والبلدان	 اإلسالمي	 العامل	

د. الفكري	الصحيح	واملوحِّ

وبناء	عىل	ما	مىض	انطلقت	قبل	12	سنة	فعاليٌة	تبعث	عىل	األمل	من	ِقبل	مكتب	اإلمام	اخلامنئي		{ 
يف	 األوقاف	 وزارة	 اخلصوص	 وعىل	 وإيرانية	 سورية	 أخرى	 وجهات	 الدينية	 املؤسسات	 مع	 بالتعاون	
آثار	 تسطر	 أن	 وجل	 عز	 اهلل	 وأسأل	 اإلسالمي،	 العلامئي	 امللتقى	 فأقامت	 السورية	 العربية	 اجلمهورية	
وبركات	هذا	امللتقى	مستقباًل	مرشقًا	وواعدًا	عىل	شعوب	املنطقة	عمومًا	وعىل	الشعب	السوري	العزيز	

واملقاوم	بوجه	خاص.

 السيد أبو الفضل الطباطبائي األشكذري
ممثل اإلمام الخامنئي { في سورية 



9

	،P	األعظم	النبي	والدة	لذكرى	املخلدة	العطرة	األجواء	ظل	يف
واملقرونة	بوالدة	حفيده	اإلمام	الصادق	Q،		انعقد	

	يف	مكتبة	األسد	بدمشق،	عاصمة	اجلمهورية	العربية	السورية
بتاريخ:		االثنني	25	ربيع	الثاين	1438	هجرية	قمرية
املوافق	لـ	23	كانون	الثاين	2017	م	حتت	عنوان:	

دور العلماء بين ترسيخ األخوة وتوحيد الكلمة

وذلك	برعاية	مكتب	ويل	أمر	املسلمني	اإلمام	اخلامنئي	يف	سورية،	وبالتعاون	مع	وزارة	األوقاف	يف	
اهليئة	 بدمشق،	 اإليرانية	 الثقافية	لسفارة	اجلمهورية	اإلسالمية	 املستشارية	 السورية،	 العربية	 اجلمهورية	
فرع	سورية،	وقد	حرضه	نخب	من	 العاملية	 	P	املصطفى R،	وجامعة	 البيت	 أهل	 العلامئية	ألتباع	

العلامء	والشخصيات،	من	البلد	املنظم	سورية	وإيران	اإلسالمية	ولبنان	والعراق.
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 كلمة االفتتاح آلية الله السيد أبو الفضل الطباطبائي األشكذري 
ل ولي أمر المسلمين في سورية

ِّ
ُممث

وصحبه	 الطاهرين،	 وآله	 حممد	 عىل	 اهلل	 وصىّل	 العاملني،	 	 ربِّ هلل	 احلمد	 الرحيم،	 الرمحن	 اهلل	 بسم	
املنتجبني،	ومن	َتبعهم	بإحساٍن	إىل	يوم	الدين.

هذا	 يف	 باحلضور	 رّشفونا	 الذين	 والوفود	 العلامء	 األكارم،	 الضيوف	 والفضيلة،	 السامحة	 أصحاب	
من	 الدعوة	 لبَّوا	 والذين	 سورية،	 احلبيب	 البلد	 هذا	 ومن	 والعراق،	 ولبنان	 إيران	 من	 العظيم،	 املؤمتر	
العاصمة	دمشق،	ومن	كل	املحافظات،	خصوصًا	سعادة	وزير	األوقاف،	وسامحة	الشيخ	العالمة	آية	اهلل	

التسخريي،	علامء	اإلسالم	وأرباب	الثقافة،	السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته:
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ُركم	 وأذكِّ نفيس	 ر	 أذكِّ بداية	 وامتناين	حلضوركم،	 بجزيل	شكري	 إليكم	 وأتقّدم	 مجيعًا،	 بكم	 أرّحب	
بالشهداء،	شهداء	املقاومة	يف	سورية	ولبنان،	والعراق،	واليمن	ويف	كل	مكان،	وأستحرض	هبذه	املناسبة	
استشهاد	عّدة	ِمن	إخواننا	يف	إيران	ِمن	رجال	اإلطفاء،	يف	حادثة	)پالسكو(	يف	طهران،	وأستأذن	منكم	
وآل	 بالصالة	عىل	حممد	 مسبوقة	 الفاحتة،	 ثواب	سورة	 الطاهرة،	 أرواحهم	 إىل	 أْن	هندي	 احلضور،	 أهيا	

حممد.

إّن	مجيع	البرش،	يشرتكون	يف	اإلنسانية،	ويف	افتقارهم	إىل	طرق	اهلداية	وعواملها،	وخيتلفون	يف	الصفات	
الشخصية،	كاللون	واملالمح	والبدن	وطريقة	العيش،	وكلام	أمعنت	النظر	يف	وجود	اإلنسان،	وقفت	عىل	
اختالفات	جديدة،	حتى	يف	أبسط	األشياء	وأدقها،	كبنية	اإلنسان	التي	ختتلف	من	فرد	إىل	آخر.	﴿يا أيُّها انلَّاُس 

إنَّا َخلقناُكم ِمن َذَكٍر َوأنىث وََجعلناُكم ُشعوباً َوقبائَل ِلعارفُوا، إنَّ أكَرَمُكم ِعنَد اهللِ أتقاُكم﴾ ]سورة احلجرات: 13[.

ال	 جزءان	 واالختالف	 االحتاد	 أن	 وهي:	 حقيقة	 عىل	 نقف	 أن	 يمكن	 احلضور،	 أهيا	 هذا	 عىل	 بناًء	
يتجزءان،	من	وجود	اإلنسان	واملجتمع	اإلنساين،	وال	يمكن	جتاهلهام	يف	مسرية	احلياة	اإلنسانية،	واملهم	
	واحدة	من	هاتني	احلقيقتني؟	هل	االحتاد	واالختالف	 هو	كيف	يواجه	اإلنسان	واملجتمع	اإلنساين	كلَّ
دائاًم	ويف	مجيع	جماالت	احلياة	عىل	حّد	سواء؟	أم	أهّنام	خيتلفان	قيمة	ومعيارًا؟	ويف	اجلواب	أقول	ال	ريب	يف	
اختالف	قيمتهام،	ألّن	كل	عاقل	بام	له	من	عقل	ودراية،	حيّدد	لنفسه	اسرتاتيجيات	وأسسًا	وأصوالً	ثابتة،	

ويرسم	هلا	برامج	وخططًا،	من	أجل	أن	يقوده	العقل	السليم		إىل	املقصد	املطلوب.

	قد	أودع	الُسنن	الثابتة	يف	خلق	اإلنسان،	وأقّرها	يف	األديان	الساموية،	وبخاصة	دين	 	وجلَّ إّن	اهلل	عزَّ
للتغيري،	بحسب	 قابلة	 للتبديل	والتغيري،	وفروعًا	 قابلة	 ثابتة،	غري	 إن	يف	اإلسالم	أصوالً	 اإلسالم،	أي	

الزمان	واملكان	والظروف.
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أهيا	احلضور،	إّن	من	مجلة	األصول	الثابتة	يف	اإلسالم،	الوحدة،	واالحتاد،	والعناية	باألمة	الواحدة،	
نَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن﴾  ]سورة  األنبياء:  اآلية  92[.

َ
ًة واِحَدةً َو أ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
قال	اهلل	تعاىل:﴿ إِنَّ هِذهِ أ

إّن	املجتمع	االيامين،	هو	املجتمع	الذي	يسعى	للوصول	إىل	األمة	الواحدة،	ويسلك	يف	هذه	املسرية	طرقًا	
الواحدة،	 الكريم	املجتمع	اإلنساين	بطريق	عقالين،	لتحقيق	مرشوع	األمة	 القرآن	 عقالنية،	وقد	عّرف	

َخَويُْكْم﴾ ]سورة احلجرات: 10[.
َ
ْصلُِحواْ َبْيَ أ

َ
َما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ فَأ برتسيخ	األخوة	اإلسالمية	﴿إِنَّ

َع لَُكْم ِمَن ادّلِيِن ما َوصَّ  ومن	مجلة	األصول	الثابتة	يف	اإلسالم،	االبتعاد	عن	التفّرق.	قال	اهلل	تعاىل:	﴿َشَ
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قُوا فيه﴾ ]سورة الشورى: 13[  قيُموا ادّلِيَن َو ال َتَتَفرَّ
َ
ْن أ

َ
يْنا بِهِ إِبْراهيَم َو ُموىس  َو عيىس  أ وَْحيْنا إَِلَْك َو ما َوصَّ

َ
ي أ بِهِ نُوحاً َو الَّ

ويف	احلقيقة	إّن	جتنّب	التفّرق	والتوجه	إىل	الوحدة	واالحتاد،	من	الّتحف	واهلدايا	القيمة	لألديان	اإلهلية	
د،	دعا	إليه	القرآن	 والتوحيدية،	وهي	ليست	خاصة	باإلسالم،	إّن	الوحدة	واالحتاد	طريق	جامع	وموحَّ

قُوا ﴾ ]سورة آل عمران: 103[ ِ َجيعاً َو ال َتَفرَّ الكريم	كل	املجتمع	فقال:	﴿َو اْعَتِصُموا ِبَبِْل اهللَّ

للمجتمع،	وتكليفًا	عىل	مجاعة	 األمة	رضورة	 يعترب	وحدة	 الكريم	 القرآن	 أن	 املهم	يف	ذلك،	 واألمر	
األمة،	وليس	فقط	تكليفًا	عىل	األفراد		بشكل	مستقل،	وهذا	ما	يراه	سامحة	اإلمام	السيد	اخلامنئي	عندما	
يقول:	)علينا	أن	نجعل	حفظ	الوحدة	أصاًل،	ولو	شعرنا	أّن	هناك	تكليفًا	رشعيًا	ما،	ووجدنا	أّن	العمل	
هبذا	التكليف،	يمكن	أن	يوجد	شيئًا	من	التشنّج،	ويقيض	عىل	الوحدة،	فإّن	أداء	ما	كنا	نتصور	أنه	تكليف	

رشعي	يصبح	حرامًا،	وعندها	جيب	املحافظة	عىل	الوحدة(.

أهيا	احلضور،	إّن	االختالف	يف	اخللق	والقبيلة	والقومية،	يف	املنطق	واللهجة	واللغة	وسائر	األمور،	هي	
وسائل	وأدوات	للحوار	العلمي	والعقالين،	املمزوج	باألخّوة	واملحبة،	وليس	طريقًا	ملساوئ	االخالق،	

أو	مؤديًا	إىل	النزاع	واإلهانة	والتكفري،﴿َوال تَنازُعوا فَتفَشلوا َوتَذهَب رِيُحُكم﴾ ]سورة األنفال اآلية 46[

لكنّنا	ولألسف،	شهدنا	عىل	طول	التاريخ	أخطاء	يف	أحكام	البعض،	ويف	حتديدهم	لألهداف	العظمى	
أهم	 واألداة	 الوسيلة	 ويعتربون	 البسيطة،	 واخلطط	 والربامج	 األساليب	 إىل	 يميلون	 جعلتهم	 واملهّمة،	
التعّصب	 فوقعوا	يف	رشاك	 املعتقدات،	 بعض	 عن	 والدفاع	 املذهب،	 عن	 الدفاع	 وبذريعة	 اهلدف،	 من	
والعصبية	واجلاهلية،	فهم	ال	يألون	جهدًا	عن	اهتام	غريهم،	وإهانتهم	وتكفريهم،	وال	هيتمون	بموضوع	
الوحدة	اإلسالمية	اهلاّم	واملصريي،	وُيضاف	إىل	ذلك	أّن	غفلة	أمثال	هؤالء،	تعترب	يف	حد	ذاهتا،	مساعدة	
واالختالف،	 الُفرقة	 بّث	 أّن	 وذلك	 خالهلم،	 من	 أهدافه	 إىل	 للوصول	 يسعى	 الذي	 للشيطان،	 كبرية	
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وتصويرمها	أهنام	من	األصول	واالسرتاتيجيات	املهمة،	مها	عمل	من	أعامل	الشيطان	ضد	اإلنسان،	ألّن	
يطاُن أن يُوقَِع بَيَنُكُم العداوة َوابلَغضاَء﴾	وهلذا	 إرادة	الشيطان	مبنّية	عىل	الفرقة	واالختالف،	﴿ إنَّما يُريُد الشَّ
العامل،	سواء	 أي	تفرقة	واختالف	يف	األمة	اإلسالمية،	بأي	أسلوب	وطريقة	كانت،	ويف	أي	مكان	من	
)إّن الشيعي الربيطاين، والسنّي  صدر	ذلك	عن	شيعي	أو	سنّي،	فهام	سّيان،	كام	يقول	اإلمام	اخلامنئي:	
االختالف.  هبام  يزرع  له،  ذراعني  وصارا  بالشيطان،  مفتون  وكالمها  واحد،  ملقص  طرفان  األمريكي، 
واليوم ال أحد يف العامل يشك، بأّن أمريكا هي الشيطان األكرب، والطاغوت األعظم، والذين خيوضون يف 

هذا األمر، ُيلقون اخلالف والفرقة بني الشعوب، هم أولياء الشيطان(.
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الفرق	 تنشغل	 أن	 يوّدون	 الذين	 والفراعنة،	 الشيطان	 أولياء	 من	 كثريًا	 العرص،	 هذا	 يف	 نجد	 وإّننا	
وأرباب	 العلم،	 احلقيقة	سالطني	 الذين	هم	يف	 الدين	 علامء	 أّن	 إاّل	 الداخلية،	 باالختالفات	 اإلسالمية	
الثقافة	األصيلة،	هم	بمثابة	موسى	كل	زمان،	يذودون	الناس	عن	االنحراف،	وتفريق	فراعنة	العرص.

أهيا	احلضور،	إّن	هذا	البلد	العزيز	الذي	نعيش	فيه	اليوم،	جنبًا	إىل	جنب	مع	شعبه	يف	مواجهة	اخلراب	
والدمار	الذي	حل	به،	بسبب	املؤامرة	التي	حيكت	ضده،	وقد	جئنا	إليه،	ملد	يد	املساعدة	له،	يف	الدفاع	
عنه،	هذا	البلد	الذي	كان	معروفا	ومشهورًا	بالتعايش	السلمي،	بني	خمتلف	القوميات	واألديان	واملذاهب،	
وكان	من	أهداف	األعداء	الذين	عزموا	يف	السنوات	األخرية،	وبخاصة	الشيطان	األكرب	عىل	حتطيم	وحدة	
هذا	الشعب،	ويف	هذه	األجواء،	قامت	بعض	الدول	املحسوبة	عىل	اإلسالم	نسبًة،	والبعيدة	عنه	فعال،	
كحكام	آل	سعود،	بإذكاء	فتنة	االختالف	فيه،	وزادت	من	مواقفها	املتطرفة	املخالفة	لإلسالم،	فشّدت	
عىل	أيدي	اليهود،	وبذلت	مليارات	الدوالرات	لتثبيت	وجودها،	بزعزعة	أمن	واستقرار	املنطقة،	غري	أّننا	
وجدنا	أصدقاء	هذا	الشعب	وهذا	البلد،	قد	بادروا	إىل	نرصته	بمحبة	وإخالص،	وصانوا	خط	املقاومة	

يف	املنطقة	بجّد	ومناصحة.

والشعب	 اليمن،	 يف	 واملجاهدين	 لبنان،	 يف	 اهلل	 فلسطني،	وحزب	 يف	 املسلم	 الشعب	 عن	 الدفاع	 إّن	
العراقي،	مجيع	ذلك،	يدفع	اىل	الفهم	الصحيح	لإلسالم	املحمدي	األصيل،	الذي	ال	حمل	فيه	للطائفية	

واالختالف،	يرى	الدفاع	عن	املظلومني	والتصدي	للظاملني	واجبًا	دينيًا	وأخالقيًا.	

وال	يفوتني	أن	أقول	هنا:	إّن	خط	املقاومة	هو	خط	الوحدة،	وخط	األمة	الواحدة،	اخلط	الذي	كان	نبي	
األعداء،	 يّتبعون	 الذين	 وليعلم	 اإلهلي،	 باحلبل	 يتمسكوا	 بأن	 اجلميع	 أويص	 وهلذا	 زواله،	 خيشى	 اإلسالم	
 R ويسعون	أن	يظهروا	خط	املقاومة،	بأنه	خط	اختالف	وفرقة	وإرهاب،	وأّن	خط	مذهب	أهل	البيت	
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خط	طائفي،	ومثري	لالختالف	والفتنة،	فليعلموا	أهنم	وقعوا	يف	خطأ	اسرتاتيجي	كبري،	وهم	غارقون	يف	حلم	
واهم	خمادع،	لن	جيدوا	له	تعبريًا	وال	حتّققًا	أبدًا،	ألّن	اإلمام	اخلامنئي	تبعًا	لإلمام	اخلميني،	أكد	مرارًا	يف	خطاباته	
وكلامته،	املوجهة	اىل	مجيع	الشعوب	اإلسالمية،	بأّن	أولوية	الدين	تكمن	يف	احلفاظ	عىل	الوحدة	اإلسالمية.

نسأل	اهلل	تعاىل	أن	نصل	إىل	اهلدف	الذي	نسعى	اليه،	وهو	أن	تبنى	الوحدة	اإلسالمية	بني	الشعوب،	
الغدة	 القضاء	عىل	 باجتاه	 الكفر	واإلحلاد،	وأن	ختطو	 العامل	اإلسالمي،	يف	مواجهة	 تتوحد	قدرات	 وأن	
هلذه	 استامعكم	 حسن	 وأشكر	 الكريم،	 احلضور	 أهيا	 أحييكم	 الوجود،	 من	 إرسائيل	 وحمو	 الرسطانية،	

الكلامت،	وأعتذر	منكم	عىل	اإلطالة،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.	
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 كلمة سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني
ل ولي أمر المسلمين في العراق

ِّ
 ُممث

ُيرّشفني	أْن	أقف	يف	هذا	املكان،	وأنظر	إىل	هذه	الوجوه	الطيبة	الرشيفة،	التي	صاحبتها	منذ	اثني	عرش	
عامًا.	وقد	رأيُت	فيها	أيادي	كريمة	هلذا	البلد،	وإقباالً	مهاّم	عليه،	وهذه	النامذج	مطبوعٌة	عىل	أرض	سورية،	
التي	ال	أزال	أعايشها	رغم	انتقايل	منها،	باقية	آثارها	يف	قلبي،	وكم	ذكرُت	هذا	املؤمتر،	يف	بعض	املؤمترات	
األخرى،	وبعض	االجتامعات	الكبرية،	وما	استشهدُت	به	أمامهم،	أّن	الشعب	السوري	ويّف	هلذا	النظام،	

ولِوطنه	ولِبلده،	وملِا	يكون	سببًا	يف	عّزته	وكرامته.

لقد	تشّكل	هذا	املؤمتر	يف	أياٍم	عصيبة،	وصعبٍة	جدًا،	يف	فندق	)داما	روز(	بدمشق،	ويف	وقت	كانت	قذائف	
اإلرهاب	تنزل	غري	بعيد	عن	هذا	املؤمتر،	لكنها	مل	ُترِهب	املؤمترين،	ومل	ُتثنهم	عن	احلضور،	ومل	يتنازلوا	عن	
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مبادئهم	يف	الدفاع	عن	وطنهم،	اجتمعوا	رغم	مجيع	تلك	األخطار	املهددة،	لذلك	محلت	رسالة	التعريف	
الّصمود،	 وأهل	 الوفاء	 أهل	 وهو	 واملتصدي،	 الواقف،	 هو	 السوري	 الشعب	 أّن	 وقلُت	 هنا،	 باألوضاع	
وقف	وصمد،	وحقق	انجازات	كبرية	يف	مواجهة	االرهاب،	وهذا	دليل	عىل	أن	مجعا	قليال	منه	ُمغّرر	هبم	
وجهلة،	رضخوا	لبعض	إغراءات	األعداء،	ولكن	عامة	الشعب	وقفوا	يف	وجه	املؤامرة،	وانترصت	بذلك	
إرادهتم	عىل	ارادة	قوى	الرش،	وهذا	كله	حصل	من	خالل	وقوفكم،	ووعيكم	وحسن	فهمكم،	وقراءتكم	
للمستجدات	عىل	الساحة،	والنتيجة	كانت	وفق	املؤمل،	انتصارات	كبرية.	إرغام	أمريكا،	وإرغام	الصهاينة،	
وإرغام	أزالمهم	وأذناهبم،	وأتباعهم	من	الدول	العربية	وغري	العربية،	الذين	صّبوا	ويالهتم	عىل	هذا	البلد،	
كي	يوردوه	املتاعب	واملصائب،	وبالنتيجة	أقول	لكم	بارك	اهلل	لكم،	أنتم	املنترصون	حقا،	وما	جرى	عىل	
والتقّدم	 والكرامة،	 والعّزة	 الّصمود	 لسورية	 دومًا	 نتوقع	 ونحن	 خريًا،	 اهلل	 شاء	 إن	 سينقلب	 البلد،	 هذا	

واالزدهار،	وألعداء	سورية	إن	شاء	اهلل	االضمحالل	والسقوط	واهلوان	واخلَيبة.
ويف	 املبارك،	 املؤمتر	 هبذا	 القائمني	 وأشكُر	 املحرتم،	 األوقاف	 وزير	 معايل	 وأشكُر	 مجيعا،	 أشكركم	
مقدمتهم	آية	اهلل	السيد	أبا	الفضل	طباطبائي،	وأخونا	العزيز	األستاذ	مصطفى	رنجرب،	وكل	من	شارك	يف	

إقامته،	وأرجو	أن	تستمروا	إن	شاء	اهلل	يف	هذا	األمر.
أشكركم،	وال	أرى	نفيس	قاباًل	للتكريم،	وأعترب	أن	أحسن	تكريٍم	يل،	يف	أن	أكون	يف	هذا	احلفل	املبارك،	
	،Q		املؤمنني	أمري	زيارة	يف	عنكم،	نائبًا	أكون	بأن	ملتزم	الطيبة،	الوجوه	هذه	إىل	أنظر	واحدة	حلظة	ويف
وزيارة	احلسني	Q،	وسائر	أئمة	أهل	البيت	R،	وأدعوكم	أن	ترشفونا	هناك،	كام	قلُت	ملعايل	الوزير،	
ينبغي	لكم	أن	ختتاروا	ُثّلًة	من	الُعَلامء،	وأن	تأتوا	لزيارة	جدكم	عيل	بن	أيب	طالب	Q،	ألّن	هلذه	الزيارة	

آثارًا	طيبة	ورشيفة	وبركات	كبرية،	ونحن	بخدمتكم.	
	وأشكركم	جمددا	جزيل	الّشكر،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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 كلمة مستشار اإلمام الخامنئي { 
سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	حممد	وآله	الطيبني	الطاهرين،	وصحبه	األبرار	املنتجني.

السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته،	حضوري	يف	هذه	اجللسة،	يذّكرين	بكثري	من	اجللسات	التي	ُعقدت	
عىل	 اهلل	 فأشكر	 دائاًم،	 اإلنساين	 الذكر	 يف	 عالقة	 تبقى	 رائعة،	 جلسات	 وكانت	 العتيدة،	 القاعة	 هذه	 يف	

توفيقي	للحضور.

ساديت	سيدايت،	ال	أريد	أن	أجتاوز	هذه	الدقائق	العرش	التي	ُحّددت	يل،	وأردُت	أن	أؤكّد	عىل	أّن	لقاء	
العلامء،	يعني	لقاء	القادة	هلذه	األمة،	ولقاء	النخبة	التي	يقوم	عليها	بناء	الوحدة	اإلسالمية.	
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والفتوائية،	 الفكرية	 األمة	 مرجعية	 املقامات	 هذه	 من	 كثرية،	 مقاماٍت	 العلامء	 أعطى	 اإلسالم	 إّن	
كر،	واليهم	يرجع	كل	جاهل	باحلقيقة	العامة،	وهم	أيضًا	قوات	هذه	األمة،	واملسؤولية	 فهم	أهل	الذِّ
الرشعية	تقوم	عىل	أساس	من	املجتهدين	يف	املرتبة	األوىل،	وهم	بعد	هذا	حّكام	األمة،	اآلية	القرآنية	
بَّانِيُّوَن بَِما اْسُتْحفُِظواْ  ِيَن َهاُدواْ َوالرَّ ْسلَُمواْ لِلَّ

َ
ِيَن أ نَزنْلَا الَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر َيُْكُم بَِها انلَّبِيُّوَن الَّ

َ
تقول:	﴿إِنَّا أ

الثانية،	وهم	أولئك	الذين	أوىص	هبم	 44[	ويف	املرتبة	 ]سورة املائدة اآلية  ُشَهَداَء﴾  َعلَيْهِ  َوَكنُواْ  ِمن كَِتاِب اهللِ 
الثالثة:	واألحبار	 األنبياء،	وخَلفوا	األنبياء،	كنقباء	بني	إرسائيل،	حيث	جاء	النص	عليهم،	واملرتبة	

والعلامء،	األحبار	هم	العلامء.

هذه	مراتب	ثالثة	للحكام	عىل	األمم،	ألّن	هذه	اآلية	ال	تتحدث	عن	فرتة	معينة،	وإّنام	تتحدث	عن	
ْحَباُر بَِما اْسُتْحفُِظواْ ِمن كَِتاِب 

َ
نموذج	للرسالة	التي	ُأرسلت،	بأي	دليل	هذه	احلكومة	تقوم؟	تقول	اآلية	﴿َواأل

اهللِ﴾،	ألهنم	اسُتحِفظوا	كتاب	اهلل،	ورشيعة	اهلل،	وكانوا	عليه	شهداء،	هم	باملرتبة	الثالثة	شهداء	عىل	مسرية	
البرشية،	يف	حفظ	هذه	اخلالفة	اإلنسانية	إذا	العلامء	مراتبهم	متعددة،	طبًعا	املرحوم	الفخر	الرازي	يقول:	
جيب	أن	يكونوا	معصومني،	ألن	األمر	مطلٌق	بطاعته،	لكّن	هذه	اآلية	برصاحة	تذكر	العلامء،	بأهنم	هم	

الُوّراث	احلقيقيون	لألنبياء،	واألنبياء	هم	حكام	عىل	الناس.

الكبري،	والعلامء	جمموعة	كبرية	ذات	 له	مقامه	 العامِل	 احلقيقة	مني،	 أعلم	هبذه	 أقول	لكم	هذا،	وأنتم	
األمة،	ورّص	 توحيد	هذه	 أهم	مسؤولياهتم،	 كبرية	وكثرية،	ومن	 عالية،	وعليهم	مسؤوليات	 مقامات	
قُوا َواخَتلُفوا ِمن بَعِد ما َجاَءُهُم ابلَّيِنات  صفوفها،	واالبتعاد	عن	التمزيق	واالختالف	﴿َوال تَكونُوا َكّليَن تَفرَّ
فَذوقُوا  إيَمانُِكم  بَعَد  أَكَفرتُم  وُجوُههم  اسَودَّت  اّليَن  ا  فَأمَّ وُجوه  َوتَسَودُّ  وُجوهٌ  تَبَيضُّ  يَوَم  َعظيم  َعذاٌب  لَُهم  َوأولئَِك 

الَعذاَب بِما ُكنُتم تَكُفرون﴾ ]سورة آل عمران: 105-106[ .
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أرجو	أن	تكون	هذه	اللقاءات	العلمية	العلامئية	حمورًا	الجتامع	األمة	كلها،	إذا	َفَسد	العامِلُ	َفَسد	العامَل،	
وإذا	صُلح	العامِل	صلح	العامَل،	العامل	هنا	هو	العامل	اإلسالمي،	أرجو	أن	يكون	لقاؤنا	هذا	خطوة	عىل	طريق	
وباخلصوص	 والتكفريية،	 والعرقية	 الطائفية	 الرصاعات	 ونفي	كل	 األمة،	 الوحدة	وتالحم	هذه	 تأكيد	
أقول	التكفريية،	ألّن	هذا	البلد	املقدام،	قد	ابتيَل	بعنارص	تكفريية،	جاؤوا	من	أكثر	من	ثامنني	بلد	ليمّزقوه،	
وليمّهدوا	إلرسائيل	حياة	رغيدة	يف	هذه	املنطقة،	واملنطقة	تلُفُظها	وستبقى	ترفضها،	ألهّنا	غريبة	عىل	هذا	
اجلسم	اإلسالمي	الكبري،	أسأل	اهلل	أن	يوفقكم	مجيعًا	أهيا	اإلخوة	العلامء،	للقيام	بمسؤولياتكم	الكبرية،	

مسؤولية	وراثة	األنبياء،	لُتحققوا	األهداف	الكربى	هلذه	األمة.
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 كلمة وزير األوقاف في الجمهورية العربية السورية 
الدكتور الشيخ عبد الستار السيد

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	احلمد	هلل،	والصالة	والسالم	عىل	سيدي	رسول	اهلل،	وعىل	صحبه	وآله	ومن	وااله.	

قُوا﴾ ]سورة آل عمران: 103[  َتَفرَّ َو ال  ِ َجيعاً  يقول	اهلل	سبحانه	وتعاىل	يف	كتابه	العزيز:	﴿َو اْعَتِصُموا ِبَبِْل اهللَّ
»َمثُل  التسليم:	 وأتم	 السالم	 أفضل	 وصحبه	 آله	 وعىل	 عليه	 األعظم	 نبّينا	 ويقول	 العظيم،	 اهلل	 صدق	
ِهم َوَترامُحهم وتعاُطِفهم كَمثِل اجَلسِد إذا اشتكى ِمنه عضو تداعى َلُه سائُِر اجَلسِد بالسهر  املؤمننَي يف توادِّ

.Pاهلل	رسول	واحُلّمى« صدق

،	ألي	قطاٍع	من	قطاعات	الشعب	السوري	املقاوم	البطل،	أوالً: ال	بد	لنا	 يف	كل	لقاء،	ويف	أول	اجتامٍع	يتمُّ
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من	أن	نرتّحم	عىل	أرواح	شهدائنا	األبرار،	الذين	قضوا	يف	معركة	احلق،	دفاعًا	عن	مقدساتنا،	وعن	وجودنا،	
	جندٍي	 	ضابٍط،	ولكلِّ وعن	تارخينا،	وعن	حارضنا. ثانيًا:	ال	بّد	من	توجيه	حتية	اإلكبار	واإلجالل،	لكلِّ
البغِي	واإلرهاِب	 أكثر	من	مخس	سنوات،	قوى	 يقاتلون	منذ	 الذين	 الباسل،	 السوري	 العريب	 يف	جيشنا	
َه	حتية	الشكر	واملحبة	ألصدقائنا	وأحبابنا،	 والتكفرِي	والوهابّية،	وكل	قوى	العامل. ثالثًا:	ال	بّد	لنا	أن	نوجِّ

بخط	املقاومة	من	ايران،	إىل	حزب	اهلل،	ُمثَّاًل	بأمينه	العام،	سامحة	السيد	حسن	نرص	اهلل	حفظه	اهلل.	

أهيا	السادة	الكرام،	بعد	ذلك	يمكن	لنا	أن	نبدأ	احلديث	عن	موضوع	الوحدة	اإلسالمية،	وأنا	باسمي	
وباسم	علامء	سورية،	أتوّجه	بالشكر	ملمثلية	اإلمام	اخلامنئي	حفظه	اهلل،	وللمستشارية	الثقافية	اإليرانية	
يف	دمشق،	ولضيوفنا	األكارم	من	ايران،	ولضيوفنا	من	التجّمع	اإلسالمي	يف	لبنان،	وملمثل	حزب	اهلل،	
يف	 واإلسالم،	 العروبة	 قلب	 سورية،	 يف	 معنا	 عىل	حضورهم	 الشقيق،	 العراق	 من	 الكرام	 وللممثلني	

سورية	نبض	املقاومة،	يف	سورية	بشار	األسد	حفظه	اهلل	سبحانه	وتعاىل.	

طبعًا	َلَفَتتني	كل	الكلامت	التي	ًألِقَيت،	وال	شّك	بأّن	كالم	مّثل	حزب	اهلل،	الكالم	الذي	قاله	مؤّخرًا،	
بأّن	الكلامت	واملؤمترات	واالجتامعات	ال	ِغنى	عنها،	ولكن	جيب	أن	تتوّجه	مع	الدعوة	إىل	الوحدة،	ومع	
يَن  َوالَّ اْلَُهوَد  آَمُنوا  يَن  لِلَّ َشدَّ انلَّاِس َعداَوةً 

َ
أ ﴿َلَِجَدنَّ  كرس	الفتنة	بالعداء	ملن	أراد	اهلل	لنا	أن	نكون	أعداًء	هلم	

ُكوا﴾ ]سورة املائدة: 82[. ْشَ
َ
أ

إهّنا	دعوة	صحيحة	ورصحية،	نحن	ما	شهدنا	كل	هذا	اخلراب	وهذا	الدمار	يف	بالدنا،	إال	ملِوقِف	قائدنا	
املقاوم	البطل	السيد	الرئيس	بشار	األسد،	ألّنه	رفض	اخلنوع	واخلضوع،	للمخططات	الصهيونية	واألمريكية	
يف	املنطقة،	وهذه	حقيقة،	ولذلك	تكالبت	قوى	البغي،	من	األعراب	ومن	أمريكا	وإرسائيل	عىل	سورية،	
ألهّنا	وقفت	يف	وجه	الصهيونية	مع	خطها،	اخلط	احلقيقي	وهو	خط	املقاومة،	إىل	جانب	حزب	اهلل،	وإىل	
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جانب	الصمود،	باجتاه	العدوان	الصهيوين	عىل	أرضنا	وعىل	مقدساتنا،	وأوهلا	املسجد	األقىص	املبارك.	
نحن	عندما	نتحدث	أيضًا،	كام	تفضل	فضيلة	الدكتور	حممد	توفيق	رمضان	البوطي	)رحم	اهلل	والده	
شهيد	املنرب	واملحراب(	بذلك	القول	الذي	قاله	اإلمام	اخلامنئي	حفظه	اهلل	سبحانه	وتعاىل	مؤخرا،	بأن	
هناك	شيعيًا	بريطانيًا،	وُسنّيًا	أمريكيًا،	وهذه	هي	احلقيقة،	وهذه	الكلامت	املعرّبة،	تعرّب	عن	كل	من	يقف	

إىل	جانب	الفتنة،	ومن	أوقد	الفتنة	يف	سورية،	ويف	البالد	العربية	مجعاء.

لو	أّننا	منذ	قيام	الثورة	اإلسالمية	يف	ايران،	وعندما	حّولت	السفارة	الصهيونية	يف	طهران	إىل	سفارة	
فلسطني،	لو	أّن	العرب	وقفوا	إىل	جانب	ايران،	وُوضعت	اليد	باليد،	لكنّا	اآلن	من	أكرب	القوى	العاملية،	
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وها	هي	اجلمهورية	اإلسالمية	وصلت	إىل	النّووي	السلمي،	ووصلت	إىل	التقّدم	العلمي،	لكن	أمريكا	
وأزالم	أمريكا	يف	املنطقة	وهم	األعراب،	وعىل	رأسهم	الوهابية	التكفريية،	هي	التي	حالت	دون	ذلك،	
البنّاءة	 والعالقات	 والتطور،	 التقّدم	 عن	 اإلسالمية	 اجلمهورية	 ُتشغل	 حتى	 حسني،	 صدام	 وساندت	

واألخوية،	بني	اجلمهورية	اإلسالمية،	وبني	األمة	العربية	مجعاء.

هذه	حقيقة	أهيا	السادة،	ولكن	ال	ننسى	املوقف	اخلالد،	للقائد	اخلالد	حافظ	األسد	رمحه	اهلل،	الذي	صّحح	
واملخططات	 الصهيونية،	 ايران	ضد	 مع	 وقف	 عندما	 احلق،	 جانب	 إىل	 وقف	 عندما	 العربية،	 األمة	 مسار	
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الصهيونية،	وها	نحن	اليوم	نقف	وتقف	معنا	ايران	وحزب	اهلل،	وكل	القوى	الرشيفة	وروسيا،	إىل	جانبنا،	
يف	معركة	احلق،	قائد	الوطن	السيد	الرئيس	بشار	األسد	قال:	)إّن	املعركة	التي	جتري	ليست	معركة	دينية(	
باختصار،	وهذا	خمترص	كالم	السادة	العلامء	مجيعا،	املعركة	هي	ليست	معركة	دينية،	وال	يمكن	لإلسالم	أبدًا،	
وألي	منتسب	لدين	اإلسالم،	إن	كان	شيعيًا	أو	سنيًا	أو	من	أي	مذهٍب	من	املذاهب،	أن	خيالف	أوامر	القرآن	
الرصحية،	إاّل	إذا	كان	ُينّفذ	تعليامت	ختتلف	عن	اإلسالم،	وهي	تعليامت	اإلسالم	األمريكي	وهو	الوّهابية.

كام	نعرف	متامًا	وتعرفون	جيدا،ً	بالد	الشام	وعلامء	بالد	الشام،	هم	أول	من	تصّدى	للوهابّية	يف	هذه	
املنطقة،	نعم	السيد	الرئيس	بشار	األسد	قال	املعركة	ليست	دينية،	وإّنام	هي	املعركة	بني	احلّق	والباطل،	
كل	القوى	يف	سورية،	املتدّين	وغري	املتدّين،	وكل	القوى	الرشيفة،	تقف	يف	صف	اجليش	العريب	السورية	
الباسل،	وكل	القوى	املتآمرة	تقف	مع	املتطرفني	يف	الصف	اآلخر،	فال	ُسنّي	وال	شيعي	وال	مسيحي	وال	

مسلم،	وإّنام	احلق	ينتقي	أهله.	

إن	احلّق	جيمع	اجلميع،	وهذه	هي	احلقيقة	أهّيا	السادة،	ونحن	دينُنا	هو	دين	احلق،	قال	تعاىل:	﴿َوقُْل َجاَء 
اْلَقُّ َوزََهَق ابْلَاِطُل إِنَّ ابْلَاِطَل َكَن زَُهوقاً﴾ ]سورة اإلرساء: 81[،	ما	عّلمنا	الناس	أبدًا	القتل	واإلرهاب	والتكفري،	
سيدنا	رسول	اهلل	P	عندما	طاف	حول	الكعبة	بعد	الفتح،	كان	ُيشري	إىل	األصنام	إشارة	بعصا	صغرية،	
حتطمت	األصنام	التي	كانت	ُتعَبد،	ليس	بفعل	العصا	وإّنام	بالدليل	واإلقناع	والربهان،	خاطَب	العقول،	
مل	ُيكرّس	األصنام،	وإّنام	كرّس	اجلمود	واخلرافات	التي	كانت	يف	العقول،	ولذلك	وصل	اإلسالم	إىل	ما	

وصل	إليه،	فبلغ	حدود	الصني	رشقا	و	فرنسا	غربا،	وإىل	كل	قوى	العامل.

	،P	نبّينا	هو	املقاومة،	عّلمنا	الذي	األول	واملقاِوم	املقاومة،	خط	لوال	بقي،	أن	اإلسالم	هلذا	ماكان	
عندما	وقف	أمام	عّمه	الكريم	أيب	طالب	رادا	عرض	قريش،	وقال	-	وهذه	أعظم	كلمة	ُتقال	يف	املقاومة-:	
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مَس يف َيميني والَقَمَر يف َيساري عىل أن أتُرَك هذا األمر ما َتَركُته َحّتى ُيظِهَرُه اهللُ أو  »واهللِ َلو َوضعوا الشَّ
أهلَِك دوَنه«	وسار	عىل	خط	املقاومة	الصديق	أبو	بكر	ريض	اهلل	عنه،	عندما	وقف	أمام	حروب	الِرّدة،	
ووّحد	اإلسالم	واملسلمني	مجيعًا،	قال:	»واهلل لو منعوين ِعقال بعرٍي أّدوها لرسول اهلل P لقاتلتهم عليها«،	
	حصن	خيرب	 ووقف	احلفيد	كام	فعل	أبوه	قبله،	كام	فعل	إمام	اهلُدى	عيل	بن	أيب	طالب	Q،	عندما	َدكَّ
بيده	الباسلة،	وقف	اإلمام	احلسني	Qأمام	الُطغاِة	وأمام	الُبغاِة	قال:	»ال َواهللِ ال ُأعطِيِهم بَِيدي إعطاَء 

الّذليِل َوال ُأِقرُّ إقراَر الَعبيد«. 

	املنافقني	ال	يعلمون،	هذا	هو	دينُنا،	 هذا	هو	دينُنا،	دين	العزة،	وهلل	الِعزة	ولرسوله	وللمؤمنني،	لكنَّ
هذا	هو	إسالمنا،	إذًا	خط	املقاومة،	يقاوم	الصهيونية	وأذناب	الصهيونية،	نحن	نقول	للعامَل	أمجع،	أّنه	ال	
يوجد	يف	دينِنا	اإلسالمي	ال	إرهاب،	وال	تطّرف،	وال	تكفري،	وإّن	املوجود	يف	دينِنا	اإلسالمي:	﴿ َوَكذلَِك 

ّمًة وََسطا ِلكونوا ُشَهداَء ىلع انلَّاِس َويكوَن الرَّسوُل عليُكم َشهيداً﴾ ]سورة البقرة: 143[.
ُ
َجعلناُكم أ

ساديت	الكرام	ُأبارك	هذا	امللتقى،	وأدعو	أن	تكون	هذه	اللقاءات،	كام	قال	أخي	فضيلة	الدكتور	حممد	
	،P	نبينا	هبا	جاء	التي	اخلري،	معاين	كل	لزرع	لقاءات	هي	امُلتحدثون،	والسادة	البوطي،	رمضان	توفيق
وإّننا	ال	ننسى	أّننا	يف	سورية،	مع	السادة	رجال	الدين	املسيحي	األفاضل،	الذين	وقفوا	وقفة	عّز،	رغم	كل	
رت	كنيسة،	 ضوا	له	من	أذى	ورضر،	وكانوا	إىل	جانب	إخوهتم	املسلمني	يف	سورية	يدًا	بَِيد،	فكام	ُدمِّ ما	تعرَّ
ر	مسجد،	وكام	ُكرِس	صليب،	ُكرِست	ِمئذنة،	هذا	هو	فعل	الوهابية،	وهذا	هو	فعل	اإلرهاب	والتطرف. ُدمِّ

أبارك	لكم	هذا	امُللتقى	وهذا	اللقاء،	وأسأل	اهلل	سبحانه	وتعاىل	النرص	جليشنا	العريب	السوري	الباسل،	
ونسأل	اهلل	سبحانه	وتعاىل،	وباسمكم	مجيعًا	نرفع	صوتنا	مجيعًا	عاليًا	بكل	حمبة	ووالء	لسيد	الوطن،	وسيد	

الرجال،	السيد	الرئيس	بشار	األسد	حفظه	اهلل،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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 كلمة الدكتور الشيخ محمد توفيق محمد سعيد رمضان البوطي 
رئيس اتحاد علماء بالد الشام

	العاملني،	والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	آله	وصحبه	 بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	احلمد	هلل	ربِّ
أمجعني	وبعد:

فإّن	اإلسالم	قد	وّحد	األمة،	ومجع	شملها،	ودعا	إىل	االعتصام	بحبل	اهلل،	ونبذ	الفرقة،	وهنانا	عن	التنازع،	
نَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن﴾  ]سورة األنبياء: 

َ
ًة واِحَدةً َو أ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
نا	سبحانه	وتعاىل:﴿إِنَّ هِذهِ أ ألّنه	سبيل	الفشل،	أمل	يقل	ربُّ

نَا َربُُّكْم فَاتَُّقون﴾ ]سورة املؤمنون: 52[	وقال:﴿َواعَتِصُموا ِببِل اهللِ َجيعاً واِل 
َ
ًة واِحَدةً َو أ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
أ 92[ ﴿َو إِنَّ هِذهِ 

َتَفرَّقوا َواذُكروا نِعَمَة اهللِ َعلَيُكم إذ ُكنُتم أعداًء فَألََّف بََي قُلوبُِكم فَأصَبحُتم بِنِعَمتِهِ إخواناً َوُكنُتم ىلَع َشفا ُحفَرٍة ِمَن 
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َما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  ُ اهلُل لَُكم آياتهِ لَعلَّكم تَهَتدون﴾ ]سورة آل عمران: 103[	وقال:	﴿إِنَّ انلَّارِ فَأنَقَذُكم ِمنها َكذلَِك يُبَّيِ
َ َو رَُسوَلُ َو ال تَنازَُعوا َفَتْفَشلُوا َو تَْذَهَب ريُحُكم ﴾  طيُعوا اهللَّ

َ
َخَويُْكم ﴾ ]سورة احلجرات: 10[	وقال:﴿َو أ

َ
ْصلُِحوا َبْيَ  أ

َ
فَأ

فالنصوص	 سلبيًا،	 مظهرًا	 ُيعّد	 وال	 عليه،	 الناس	 ُجبل	 أمٌر	 االختالف	 املسلمون،	 أهيا	 	.]46 األنفال:  ]سورة 

الرشعية	بعضها	قطعي	الداللة،	وبعضها	ظني،	والّظني	جمال	لتباين	االجتهادات،	وانقداح	األذهان	سبيل	
للوصول	إىل	تعدد	اآلراء	واختالفها،	عندما	يصدر	عن	أكفاء	خملصني،	وإّنام	اليشء	املذموم	هو	أن	يتحول	

االختالف	إىل	نزاع،	ثم	يؤول	إىل	خصام	ورصاع،	وهو	ما	حّرمُه	اهلل	تبارك	وتعاىل	علينا	وهنانا	عنه.	
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اجِلذع؟	 أجيمعنا	 واحدٍة،	 وقبلٍة	 واحٍد،	 بكتاٍب	 والتزامهم	 واحد،ٍ	 لرٍب	 عبودّيتهم	 أّمتنا	 ما	جيمع	 إّن	
وتفرقنا	الفروع	واألغصان؟	ال	أقول	هذا	من	قبيل	املجاملة	والتودد،	ريثام	ينتهي	املجلس،	بل	إّنه	ما	جيب	

أن	يكون،	بغّض	النظر	عاّم	يكون.

أّن	املذهب	قبل	أن	 ُأذّكر	نفيس	وإّياكم،	 أيّن	 تّتبعونه،	إال	 بأّي	مذهب	 السادة،	لكم	أن	تتمذهبوا	 أهيا	
التزام	بام	ينبغي	أن	يكون	سببًا	للتقرب	إىل	اهلل،	والتزام	أمره،	واتباع	فئة	أو	مجاعة	أو	 انتامًء،	فهو	 يكون	
مذهب،	جيب	أن	يكون	معنًى	لتحقيق	طاعة	اهلل	والتقرب	إليه،	وسببًا	جلمع	الكلمة	وتوحيدها،	ال	سببًا	
لتمزيقها،	وأن	يستحرض	املرء	أيًا	كان	مذهبه	أو	مجاعته		مسؤوليته	بني	يدي	اهلل	سبحانه	وتعاىل،	قبل	انتامئه	
إىل	املذهب	أوالفئة	أو	اجلامعة،	وأن	يضع	نصب	عينيه،	أّن	له	موقفًا	َغَدًا	بني	يدي	اهلل	سبحانه،	ال	بني	يدي	
انسان،	وال	بني	يدي	مجاعة،وأّن	اهلل	يعلم	ما	يف	أنفسنا	ونوايانا،	وعندئذ	يغدو	انتامؤنا	منضبطًا،	بأسباب	
مجع	الكلمة	والتعاون،	ال	التمزيق	وال	التدابر،	ويغدو	والؤنا	-	ألي	فئٍة	كانت	من	فئاتنا-	تقربًا	إىل	اهلل،	

ال	إرضاًء	لشخٍص،	وال	ارضاًء	جلامعٍة	أو	فئٍة.

والشيخني	 املؤمنني،	 أّم	 من	 النّيل	 يف	 أوغَل	 الذي	 حبيب،	 يارس	 ظاهرة	 تستوقفني	 اإلخوة،	 أهيا	
العظيمني،	خليفتي	رسول	اهلل	P،	ونال	من	أصحاب	رسول	اهلل	P،	أنا	أقول	ظاهرة	يارس	حبيب،	
السنّة	من	 أهل	 وليس	شخص	يارس	حبيب،	ألن	يارس	حبيب	هو	ظاهرة،	وليس	جمرد	شخص،	ففي	
هو	يارس	حبيب،	ويف	الشيعة	من	هو	يارس	حبيب،	ويف	كل	فئة	من	فئاتنا	يارس	حبيب،	ولألسف	هؤالء	
الفتنة،	وجتاوزوا	أدب	 املوجودون	يف	قنوات	إعالمية،	ومواقع	وصفحات،	تسعى	سعيًا	حثيثًا	إلثارة	
إىل	 فيه	 ما	نكون	 والنزاع،	يف	وقت	نحن	أحوُج	 إىل	مستوى	االنحطاط،	الصطناع	اخلصومة	 اخلالف	
مجع	الكلمة،	وتوحيد	الصف،	ومنع	أسباب	اخلصومة	والنزاع،	فقد	غدا	األعداء	اليوم،	أشد	رشاسة	
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من	أي	وقت	مىض،	هناك	من	يضيق	صدره	باجتامع	الكلمة،	ويتمّيز	غيظًا	بمثل	هذا	اللقاء.

أفواَه	 نلجم	 ما	استطعنا	إىل	ذلك	سبياًل،	وأن	 السلوك	املشني،	 	ملثل	هذا	 	جيب	أن	نسعى	لوضع	حدٍّ
سوا	الفتنة،	لتمزيق	الصف	وتشتيت	األمة،	ونحن	ندرك	متامًا	أّن	ثمة	من	 أولئك	الذين	حاولوا	ان	ُيكرِّ
جنَّدوا	أنفسهم	سندًة	للعدو،	وَخَدَمًة	ألهدافه،	يف	متزيق	األمة،	بشكل	أو	بآخر،	وما	معاناة	سورية	طيلة	
السنوات	الست	املاضية،	ومن	قبلها	يف	الفتنة	السابقة	هلا،	إال	ثمرة	من	ثامر	احلنظل،	الذي	زرعته	تلك	

الفئات،	الساعية	لنرش	الفتنة	ومتزيق	األمة.	

أمتنا،	ال	تعّصبًا	لفئة،	وال	 جيب	أن	نكون	عىل	جانب	من	الوعي،	والشعور	باملسؤولية،	نحو	وحدة	
قُوا﴾	وقوله:	 تَفرَّ ﴿َوال  تَنازَُعوا﴾	وقوله:	 ﴿َوال  التزامًا	بقوله	سبحانه	وتعاىل:	 التزامًا	ومياًل	لفئة	أخرى،	بل	

﴿ َوأصلُِحوا﴾.

نا	تبارك	وتعاىل	هنانا	أن	نجادل	أهل	الكتاب،	إال	باّلتي	هي	أحسن،	وأمرنا	أن	ندعَوهم	إىل	 وإذا	كان	ربُّ
كلمة	سواء،	فإّنه	من	باب	أوىل	أن	ال	نجادل	املسلم	املخالف،	إال	باّلتي	هي	أحسن،	وأن	نجتمع	مجيعًا	عىل	

د	صفوفنا. كلمة	سواء،	جتمع	شملنا	وتوحِّ

د	كلمتنا،	 أسأل	اهلل	أن	يبارك	هذا	اللقاء،	حتى	يثمر	نتائج	عملية،	إن	شاء	اهلل	تعاىل،	من	شأهنا	أن	توحِّ
وجتمع	صفوفنا	يف	درب	مواجهة	العدو،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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 كلمة الدكتور الشيخ حسان عبد الله 
رئيس الهيئة اإلدارية في تجّمع العلماء المسلمين في لبنان

الطاهرين،	 الطيبني	 آله	 وعىل	 حممد،	 ونبينا	 سيدنا	 عىل	 والسالم	 والصالة	 الرحيم،	 الرمحن	 اهلل	 بسم	
وَصحبِه	األخيار	املنتجبني.

فني	أن	أحتدث	إليكم،	وانطالقًا	من	جتربة	امتدت	 احلفل	الكريم،	السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته،	يرشِّ
عىل	مدى	أكثر	من	مخسة	وثالثني	عامًا	يف	جمال	الدعوة	إىل	الوحدة	اإلسالمية،	والتقريب	بني	املذاهب	
اإلسالمية،	واالنخراط	يف	أرشف	ظاهرة	يف	تاريخ	أمتنا	اإلسالمية،	أال	وهي	املقاومة	اإلسالمية	يف	لبنان،	
ثكم	عن	واقع	األمة	اليوم،	عىل	ضوء	املستجدات	احلاصلة،	وأسباب	املشكلة	يف	األساس،	بالرجوع	 ألحدِّ
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إىل	تاريخ	أمتنا	املعارص،	ومع	احتالل	العدو	الصهيوين	ألرض	فلسطني،	وهتجري	أهلها،	بالتعاون	والتأييد	
من	معظم	دول	العامل	املستكرب،	وعىل	رأسه	الواليات	املتحدة	األمريكية	وبريطانيا،	وبتواطؤ	واضح	من	

بعض	الدول	اخلليجية،	وعىل	رأسها	حكام	احلجاز،	الذين	باركوا	احتالل	العدو	ألرضنا.

مل	تكن	املشكلة	يف	ذلك	اليوم	مشكلة	مذهبية،	ولقد	كان	الرصاع	خيترص	يف	مواجهة	رشسة،	بني	قوى	
القوى	القومية،	التي	كان	يمثلها	الرئيس	الراحل	مجال	عبدالنارص،	والرئيس	البطل	حافظ	األسد	خري	

متثيل.	

إّما	قوميون	أو	يساريون	 أهّنم	 العدو	الصهيوين،	 لّلذين	يقاومون	 الوقت،	 التهمة	يف	ذلك	 لقد	كانت	
عندما	 لذلك	 معنّي،	 مذهب	 إىل	 باالنتامء	 اليوم،	 املقاومة	 ُتتَّهم	 كام	 لُيتَّهموا،	 يكونوا	 ومل	 شيوعيون،	 أو	
كانت	احلرب	يف	تلك	األيام	يف	اليمن،	مل	يكن	هناك	مشكلة،	أن	تكون	السعودية	إىل	جانب	احلوثّيني،	
ومل	يكن	هناك	من	مشكلة	يف	مذهب	احلوثّيني،	بل	كانوا	يقاتلون	عىل	أرض	اليمن،	اليوم	الدولة	الُسنّية	
األكرب،	مرص،	عندما	كان	يثور	شعب	البحرين	يف	ذلك	اليوم،	مل	يكن	لدهيم	مشكلة	مع	شاه	ايران	الشيعي	
مت	ثورة	البحرين	بالشيوعية،	وليس	بالشيعية	كام	ُتّتهم	اليوم،	وأيضًا	مل	تكن	املقاومة	 بحسب	املولد،	واهتُّ
الفلسطينية	يف	ذلك	اليوم،	وهم	حاربوها،	وشنوا	عليها	حربًا	يف	األردن،	وطردوها	من	هناك،	أهّنا	تنتمي	

ملذهب	معنّي	يف	ذلك	اليوم.

أهيا	السادة	املشكلة	ما	زالت	هي	املشكلة،	يف	ذلك	اليوم	واليوم،	أّن	دول	اخلليج	وعىل	رأسها	السعودية،	
بقائهم	 عىل	 حيافظون	 عليه،	 باحلفاظ	 ألهّنم	 عليه،	 واحلفاظ	 الصهيوين،	 الكيان	 بناء	 مرشوع	 يف	 منخرطة	
عىل	عروشهم،	وأّن	هذا	البقاء	مرهون	بأداء	دورهم،	يف	املحافظة	عىل	الكيان.	واليوم	أيضًا	نفس	املشكلة	
موجودة،	هي	الكيان	الصهيوين،وقد	حوربت	سورية،	ألهّنا	رفضت	أن	تتخىل	عن	القضية	الفلسطينية،	وأن	
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تأخذ	حصتها	التي	تريد	من	أرض	سورية	كاملة	مقابل	التخيل	عن	قضية	فلسطني،	وكان	الرد	العظيم	للرئيس	
امللهم	حافظ	األسد،	وسار	عىل	دربه	القائد	البطل	الدكتور	بشار	األسد،	برفض	بيع	فلسطني،	ولو	كان	الثمن	

سفك	امُلَهج،	والتعّرض	حلرب	كونية،	خيضت	ومازالت	علينا،	ولن	نرتاجع	حتى	النرص	النهائي.	

ليست	املشكلة	مع	املقاومة	اإلسالمية	يف	لبنان،	يف	شيعّيتها	أو	مذهبها،	بل	يف	محلها	لقضية	فلسطني،	
يف	كل	جوانب	فكرها	ومنطلقاهتا،	وعرض	عليها	أكثر	من	مرة،	أن	يكون	لدهيا	اليد	العليا	يف	لبنان،	مقابل	
التخيّل	عن	قضية	فلسطني،	وكان	جواب	القائد	البطل	حجة	اإلسالم	السيد	حسن	نرص	اهلل،	أّن	القضية	
الفلسطينية	جزء	من	عقيدتنا	وديننا،	ولن	نتخىل	عنها	مهام	كانت	الصعاب	والنتائج،	ولذلك	خيضت	
ملا	 املادية،	 مصلحتها	 تريد	 كانت	 لو	 ايران،	 يف	 اإلسالمية	 اجلمهورية	 إّن	 املقاومة.	 عىل	 الكونية	 احلرب	
كّلفت	نفسها	أن	تدفع	من	اقتصادها،	وموقعها	االقتصادي	يف	العامل،	من	أجل	محل	راية	فلسطني،	هي	
هلا	 وَلداَن	 اخلليج،	 	 الشاه	رشطيَّ أيام	 كانت	 كام	 ولعادت	 األرض،	 هلا	خريات	 جلُِلَبت	 ذلك	 فعلت	 لو	
أهّنا	وألجل	فلسطني،	اختارت	اجلهاد	واملقاومة،	ودفعت	ومازالت	تدفع	 املحيط	هبا،	إال	 العامل	 حكام	
األثامن	الباهظة،	يف	سبيل	التمسك	بتحرير	فلسطني،	واالقتداء	بتوجيهات	اإلمام	اخلميني	قدس	اهلل	رّسه	

الرشيف،	بأّن	إرسائيل	غدة	رسطانية،جيب	أن	تزول	من	الوجود.

إّن	القضية	باختصار	أهيا	اإلخوة،	هي	منذ	البداية	رصاع	بني	حمور	احلق،	حمور	املقاومة،	الرافض	لتقسيم	
أمتنا،	والرافض	االعرتاف	برشعية	وجود	الكيان	الصهيوين،	عىل	شرٍب	واحد	من	أرضنا،	والداعم	لكل	
خيارات	الشعوب	يف	احلرية	واالنعتاق	من	الظلم	الذي	يامرسه	احلكام،	وبني	حمور	االستسالم	لالستكبار	
العاملي،	الساعي	لكسب	رضا	الصهاينة،	للبقاء	يف	سّدة	احلكم،	حتى	لو	كان	الثمن	تدمري	البلدان،	وهتجري	

الشعوب.
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أهيا	السادة،	عدا	اهلزيمة	املنكرة	للعدو	الصهيوين،	أمام	املقاومة	يف	العام	2000م،	وبعد	فشل	مرشوع	
الفتنة	الذي	ُووَجهت	به	املقاومة	يف	لبنان،	أراد	العدو	الصهيوين	أن	يقوم	مبارشة	بتصفيتها،	فخاض	حربًا	
اجتامع	 ويف	 أخرى،	 مرة	 املقاومة	 وانترصت	 العدو،	 مؤامرات	 وفشلت	 	،2006 العام	 يف	 عليها	 قاسية	
هرتزيليا،	عندما	أرادوا	أن	يناقشوا	أمر	هزيمتهم،	وبداية	حتوهلم	من	القوة	العسكرية	التي	ال	تقهر،	اىل	
كيان	أصبح	يشعر	بخطر	املقاومة	عليه،	خطرا	هيدد	وجوده،	توصلوا	إىل	مقرتحني،	وهذا	من	مقررات	

هذا	املؤمتر:
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ملنعة	 املنهجي	 التدمري	 وإيقاف	 املقاومة،	 من	 واخلالص	 الصهيوين،	 الكيان	 عىل	 احلفاظ	 إّن	 األول:	
العرقية	 املحيطة،	سواٌء	 للدول	 اإلثنية	 املكونات	 بني	 الفتنة،	 إيقاع	 من	خالل	 يكون	 الصهيوين،	 الكيان	
أو	الطائفية	أو	املذهبية،	وأّن	أهم	فتنة	جيب	أن	نعمل	عىل	تأجيجها،	هي	الفتنة	بني	الّسنة	والشيعة.	فلامذا	

نساعد	الكيان	الصهيوين	عىل	حتقيق	أهدافه؟

الثاين:	جيب	أن	نخلق	هلم	إسالمًا	آخر،	غري	اإلسالم	الذي	انترصوا	به	علينا،	فتأسست	داعش	والنرصة،	
ألهّنم	التفتوا	إىل	أّن	نرص	املقاومة	يف	كل	جماالهتا،	وخاصة	يف	لبنان،	هو	يف	جانبه	الفكري،	دعوة	لإلسالم	
ه	نظرة	 املحمدي	األصيل،	فال	بّد	من	تشويه	صورة	هذا	الدين،	من	خالل	مارسات	تنسب	إليه،	فتشوِّ

الرأي	العام	العاملي	إىل	اإلسالم	األصيل،	دين	املحبة	والرمحة،	الذي	جّسدته	املقاومة.

كي	ال	أطيل	عليكم،	إّن	الّرد	عىل	ما	أنتجته	مؤسسات	الفكر	الصهيوين،	هو	أن	جيتمع	أهل	الرأي	يف	
أمتنا،	لرسم	خطط	من	أجل	إيضاح	طبيعة	الرصاع،	وأّنه	ليس	رصاعًا	مذهبيًا	أو	طائفيًا،	وإّنام	هو	رصاٌع	
بني	هنج	حّق،	متمثاًل	باملقاومة،	وهنج	باطٍل،	متمثاًل	باالحتالل،	كام	أّن	اإلسالم	ليس	هذا	الذي	جّسدته	
للظلم،	وهذا	ما	حيتم	 الرمحة	اإلهلية،	واملقاومة	 املنفتح،	دين	 إّنام	هو	هذا	اإلسالم	 التكفريية،	 احلركات	
عىل	العلامء	وعىل	مؤمترنا	هذا،	أن	يضعوا	اخلطط،	أوالً:	لتبيان	معامل	الدين	اإلسالمي	الصحيح،	وثانيًا: 
لفضح	منطلقات	اجلامعات	التكفريية،	بأّن	مارساهتا	ليست	من	الدين	يف	يشء،	بل	هي	حتريف	منهجي،	

له	مقّدمة	لتدمريه،	وفقكم	اهلل	واحلمد	هلل	رب	العاملني.
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 كلمة الشيخ إبراهيم بدوي
 ممثل أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	واحلمد	هلل	رب	العاملني،	وصىل	اهلل	عىل	حممد	وآله	الطيبني	الطاهرين	وصحبه	املنتجبني.

إليكم،	حتيات	وسالم	سامحة	 أنقل	 أن	 اهلل	وبركاته،	يسعدين	 السالم	عليكم	إخويت	وأخوايت	ورمحة	
األمني	العام	حلزب	اهلل،	السيد	حسن	نرص	اهلل	حفظه	اهلل،	الذي	رشفني	بأن	طلب	مني	أن	أمثله	يف	هذا	

املؤمتر،	الذي	نرجو	اهلل	تعاىل	له	التوفيق	والنجاح	يف	حتقيق	أهدافه.	

األمة،	 بني	رشائح	 اإلسالمية	 الوحدة	 حتقيق	 ألجل	 تزال	حتصل،	 وال	 سابقًا،	 كثرية	حصلت	 حماوالت	
الداعية	 النبوية،	 واألحاديث	 القرآنية،	 اآليات	 بمختلف	 األمة	 خياطبون	 واملصلحون،	 العلامء	 انطلق	 حيث	
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التنازع،	 التفرقة،	وااللتقاء	عىل	رسالة	اهلل،	والبعد	عن	 إىل	الوحدة،	عىل	أساس	االعتصام	بحبل	اهلل،	ونبذ	
املرير	 الواقع	 يغرّي	ذلك	يف	 مل	 الشديد،	 الطاقات،	ولكن	ولألسف	 القوى،	ويضيع	 ُيبعثر	 الذي	 واالختالف	

القائم	عىل	التفرقة،	مل	يغرّي	تغيريًا	يمكن	البناء	عليه.

نعم	ربام	تكون	تلك	املحاوالت	خّففت	من	شّدة	اخلالف،	وأّجلت	إىل	حني	غرة	الشقاق،	ولكنها	مل	
تثمر	الثمرة	املطلوبة،	فبالرغم	من	جودة	اخلطابات	التي	ُتلقى	يف	املؤمترات،	إال	أّنه	ما	أن	تقّوض	املؤمترات	

خيامها،	وما	أن	ينفّض	احلضور	من	املؤمترات	والندوات،	حتى	يعود	اجلو	كام	كان.

َض	حقيقًة	هلذه	النقطة	حتديدًا،	وأكتفي	هبا،	إذا	كان	يتسع	الوقت،	ملاذا	يا	ترى	نحن	نصّب	 أريد	أن	أتعرَّ
كل	جهودنا	كعلامء	ومصلحني	ومفكرين،	حيرصون	كل	احلرص	عىل	الوحدة،	نصّب	كل	جهودنا	يف	هذا	
االجتاه؟	ولكن	يف	نفس	الوقت	الذي	نقوم	هبذا	العمل،	هناك	قوى	أخرى	ولعّلها	أقوى	منّا،	تقوم	بعمل	
معاكس،	نحن	نشّد	باجّتاه،	وآخرون	أقوى	يشّدون	باجتاه	آخر،	نحن	نفّرغ	ما	لدينا	من	قدرات	يف	وعاء،	
وآخرون	يسحبونه	من	حمل	آخر،	كّل	ما	لدينا	قدمناه،	وال	نزال	نقدمه	يف	مؤمترات	وحوارات	وندوات	
الروايات	 نزال،	 وال	 نتلوها	 كنا	 تدعو،	 التي	 القرآنية	 اآليات	 وكل	 اجلميلة،	 الكلامت	 وكل	 وتعايش،	
حتدثنا	فيها	واخلطط	واألفكار،	ولكن	مع	ذلك،	نجد	لألسف	الشديد	ما	نعيشه	من	أيام،	وخصوصًا	ما	

رأيناه	يف	سورية	يف	الفرتة	األخرية،	وجدنا	أن	الكثري	من	األمور،	مل	تكن	كام	كنّا	نرغب؟	

إّن	الطرف	الذي	يواجهنا	ال	يزال	قويًا	وحيًا	ونابضًا،	ويعمل	عىل	تفريغ	جهودنا	من	حمتواها،	هذا	
اجلهد	مل	يعد	يؤثر،	وذلك	أّن	صاحب	الفتنة،	وهو	بنظرنا	الكيان	الغاصب	اإلرسائييل،	ومن	وراءه	من	
استمرينا	عىل	 يوقدها	يف	حمالت،وإذا	 وهو	 النار	يف	حمل،	 نطفئ	 فنحن	 الفتنة،	 يسّبب	 الذي	 هو	 معه،	
الذي	 ليس	 إىل	حمل،	ولكنه	 نريده،	قد	نصل	 الذي	 املحل	 إىل	 أّن	نصل	 املعقول	 املنوال،	فمن	غري	 هذا	
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نريده،	ألنه	ال	بّد	من	قطع	رأس	الفتنة،	ال	بد	من	مواجهة	العدو	الغاصب،	وهذا	ما	يسوقنا	مرة	أخرى	
للحديث	عن	املقاومة	تأكيدًا،	ملا	ذكره	الشيخ	حسان.

نتحدث	عن	املقاومة،	ليس	فقط	بصفتها	)واجب	سيايس(،	و)واجب	ديني	وقومي	وإنساين(،	بل	بصفتها	
أحد	أهم	العوامل	التي	يمكن	أن	تساعدنا	يف	حتقيق	وحدة	األمة،	والتآخي	بني	أفرادها،	وإبعاد	شبح	الفتنة	

عنها.	

الوحدة،	وهو	 إىل	 فيه	 ندعو	 الذي	 الديني،	 األساس	 إىل	جانب	 عمليًا	 هدفًا	سياسيًا	 تشكل	 املقاومة	
العميل	 اهلدف	 لدينا	هذا	 إىل	جانب	هذا	 األمة	اإلسالمية	بكل	رشائحها،	 يعني	وحدة	 الديني،	 اجلانب	
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السيايس	املصريي.

الناس	إذا	كلمتها	يف	الّدين،	من	غري	املعروف	أهنا	تتخىّل	عن	خصوصياهتا	وتبايناهتا	وعصبّياهتا،	أحيانًا	
التكلم	يف	الدين	ُيذّكرها	بعصبّيتها،	ولكن	إذا	حدثتها	عن	مصريها،	وأهنا	ستهلك	إن	استمرت	يف	الطريق	
الفالين،	ثّم	تعرض	عليها	ما	وصل	إليه	اآلخرون	من	النتائج	الكارثية،	ربام	عند	ذلك	تستطيع	أن	تقنعها	

بيشء	كنت	قد	فشلت	به	يف	السابق.

الصهيوين	 العدو	 قتال	 إىل	 الدعوة	 عرب	 التآخي،	 وإىل	 اإلسالمية،	 األمة	 توحيد	 إىل	 الدعوة	 من	 بد	 ال	 أقول	
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فيه	 قاد	 الذي	 الوقت	 نفس	 يف	 الذي	 اخلميني}	 اإلمام	 أفكار	 مسّلامت	 من	 هذا	 أّن	 أعتقد	 وأنا	 الغاصب،	
الثورة	اإلسالمية	يف	إيران،	دعا	إىل	مقاتلة	الغدة	الرسطانية	إرسائيل،	وازالتها	من	الوجود،	متزامنني	مع	بعضهام	

البعض.

رسول	اهلل	P	دعا	إىل	توحيد	األمة،	عىل	أساس	توحيد	اهلل	تعاىل،	ويف	نفس	الوقت	كان	يدعوها	إىل	
حماربة	الظلم	والظاملني،	ومنهم	وثنّيو	قريش،	والرشك	باهلل	أشّد	أنواع	الظلم،	لذلك	أقول	أهّنا	الطريقة	
الوحيدة،	تعالوا	بدل	إعطاء	اجلهود	الكثرية	يف	إطفاء	احلرائق،	تعالوا	نتخلص	من	هذا	امُلشّعل	هلا،	وذلك	
باملقاومة،	وما	يسّمى	اليوم	بمحور	املقاومة،	وأعتقد	أّن	نجاحات	كثرية	كانت	قد	حتققت	سابقًا	ورأينا	
اإلنجاز	 هذا	 مع	 تفاعل	 اإلسالمي	 والشارع	 العريب	 الشارع	 كل	 أّن	 كيف	 2000م،	 عام	 يف	 ما	حصل	
)املرحيل(	عىل	أمل	أن	نصل	إىل	اإلنجاز	النهائي،	يف	حترير	بالدنا	وأرضنا،	مع	أّنه	إنجاز	مرحيل،	إال	أّنك	
كنت	ترى	املسريات	املليونية،	املؤيدة	للمقاومة،	يف	كثري	من	عواصم	العامل،	ونحن	نعرف	كم	كانت	تأتينا	

من	كتب	ورسائل	التهنئة،	ودعوات	لالنضامم	وااللتحاق،	والتفاخر	باملشاركة	ولو	بيشء	بسيط.	

هذا	أمر	يدعو	املسلمني	كاّفة،	والعرب	كافة،	إىل	السري	يف	هذا	الطريق،	وهذا	طريق	يمكن	أن	نبني	
عليه	فيام	يأيت،	ولو	عىل	املدى	البعيد،	وباستطاعته	أن	يوّحد	األمة	يف	خط	واحد.

أسأل	اهلل	تعاىل	أن	يوفقنا	إىل	حتقيق	هذا	اهلدف،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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 كلمة سماحة الدكتور
 الشيخ محمد أنس الدوامنة

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	فهمت	من	هذا	العنوان	»اإلسالم بني الثوابت واملتغريات«،	ان	كل	ثوابت	
اإلسالم،	تدعو	اىل	الوحدة	اإلسالمية،	وان	من	اعظم	ثوابت	اإلسالم،	وأجّل	ثوابت	اإلسالم،	الوحدة	
متغريات	 الواقع،	 متغريات	 تكون	 قد	 هكذا،	 سميت	 كام	 أتركها	 املتغريات،	 فان	 وكذلك	 اإلسالمية،	
العرص،	حتى	املتغريات	تقودنا	اىل	مزيد	من	االهتامم	والعناية	بالوحدة	اإلسالمية،	وفهمت	كذلك	من	
هذا	العنوان	أن	الثوابت	التي	عليها	كل	فريق	من	أهل	احلق،	وهم	كثر	بارك	اهلل	فيهم	مجيعًا،	تكفيه	كذلك	
فيام	اخذه	عن	أهل	احلق،	 إذا	متسك	باصوله	وثوابته،	 ان	كل	مسلم	 الوحدة	اإلسالمية،	بمعنى	 إلقامة	
الذين	هم	أصول	الدين،	وعلامؤه	الوراثون	املحمديون،	العلامء	الربانييون،	بصفائه	ونقائه،	فهو	مرشح،	
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ويستطيع	ان	يعيش	الوحدة	اإلسالمية،	وان	يكون	رشيكًا	يف	الوحدة	اإلسالمية،	وهذه	فكرة	مهمة	جدًا،	
وهذه	البضاعة	أصبحت	واسعة	املطالب،	قضية	التقارب	والندوات	والبحوث	واالعالم	وغري	ذلك.

	البعض	عندما	يريد	ان	يشتغل	يف	هذا	امللف	من	كل	الفرقاء،	ونحن	نتكلم	باخلصوص	بني	السنة	
والشيعة،	ومها	كام	ساممها	أستاذنا	الدكتور	الشيخ	حممد	رشيف	الصواف	مدير	املجمع	يومًا،	يف	كتابه	
بني	السنة	والشيعة،	ساممها	جناحا	األمة،	فالسنة	والشيعة	عندما	يعيشان،	أو	يعيش	بعض	طالب	العلم	
والعلامء،	يشتغلون	يف	اإلعالم	الديني	جهودًا	يف	الوحدة	اإلسالمية،	فهم	يقعون	يف	تفريط	بالثوابت،	
وإما	كذلك	 أثبت	رجولة،	 أو	 موقفًا،	 أو	سجل	 ربح	جولة	 فريقه،	كيف	 لريى	 إما	-وبكل	رصاحة-	
يفرط	يف	الثوابت	من	وجه	آخر،	فيغازلوا	الطرف	اآلخر،	ويتكلم	بكالم	خارج	احلقيقة،	اإلسالم	بني	
الثوابت	واملتغريات	أرى	هذا	العنوان	دعوة	لنقف	بوضوح	ورصاحة،	مع	أصول	كل	مذهب،		بالعلم	
الراسخ	وبالدليل	القاطع،	وباالخالق	التي	امتزجت	هبذه	االحكام	الرشعية،	وهبذه	الفروع	الفقهية،	
الوحدة	 أعظمها	 من	 أو	 وأعظمها،	 الدين،	 هذا	 مقاصد	 من	 نفسها،	 النتيجة	 اىل	 احلقيقة	 يف	 لتوصلنا	

اإلسالمية.

	حقيقًة	من	املعاين	التي	نتكلم	فيها	عن	الثوابت،	ونريد	أن	نؤسس	هلا	يف	مثل	هذه	اجللسات،	بأنه	ال	
حيسن	بأي	من	الفريقني	أن	يغرّي	احلقائق	يف	ما	يعتقد	من	أجل	اإلعالم،	أو	الرأي	العام،	بل	عندما	نكون	
متمسكني	بأصول	مذهبنا،	ونكون	كذلك	واضحني	يف	تقديمها،	يكون	هذا	االختالف	العلمي،	املبني	
عىل	أسس	علمية	موضوعية،	مع	أفق	واسع	من	احلب	والرشاكة	واملصالح	واألهداف	الكربى	املرجوة،	
وهذه	 العالقة،	 هذه	 لنؤسس	 األصدق	 والبضاعة	 األقوى،	 واألرضية	 األفضل،	 األرضية	 برأيه	 تكون	

الرشاكة،	وهذه	الوحدة	املرجّوة.
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	انا	أريد	أن	احتفظ	بدقيقة	واحدة	من	حظي،	فليأذن	يل	مدير	اجللسة،	قبل	أن	أنتهي	بدقيقة،	ألين	أريد	
أن	أشارك	بتالوة	آيات	مًن	القرآن	الكريم.

قُوا﴾	سبحان	اهلل،	إذا	 َتَفرَّ َوال  َجيعاً   ِ ِبَبِْل اهللَّ ﴿َواْعَتِصُموا  إخواننا:	اآليات	العظمى	التي	دائاًم	نتكلم	هبا	
يَن آَمُنوا إِْن تُطيُعوا فَريقاً ِمَن  َها الَّ يُّ

َ
وقفنا	مع	سياق	اآليات،	أفيد	احلارضين،	تبدأ	اآليات	من	قوله	تعاىل	﴿يا أ

وُكْم َبْعَد إيمانُِكْم كفِرين ﴾	سبحان	اهلل،	هذه	إشارة	قرآنية،	إىل	أن	ملف	التنازع،	وملف	 وتُوا الِْكتاَب يَُردُّ
ُ
يَن أ الَّ

نُْتْم ُتتىْل  َعلَيُْكمْ  
َ
االختالف،	وملف	الفرقة	هذه،	امللف	يفتحه	فريق	من	أهل	الكتاب،	﴿َو َكيَْف تَْكُفُروَن َو أ

َ َحقَّ تُقاتِهِ ﴾   يَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ َها الَّ يُّ
َ
ِ َفَقْد ُهِدَي إىِل  ِصاٍط ُمْسَتقيٍم، يا أ ِ  َو فيُكْم رَُسوُلُ َو َمْن َيْعَتِصْم بِاهللَّ آياُت  اهللَّ

َ َحقَ  تُقاتِهِ  َو ال  سبحان	اهلل	أوصانا	مرات	كثرية	يف	القرآن	بالتقوى،	وهنا	فقط،	وفقط	هنا	قال	﴿اتَُّقوا اهللَّ
قُوا﴾ واآلية	وأقرأها	لو	 ِ َجيعاً َو ال َتَفرَّ نُْتْم ُمْسلُِموَن ﴾	ثم		يريد	أن	يوصلنا،	﴿َو اْعَتِصُموا ِبَبِْل اهللَّ

َ
َتُموُتنَّ إاِلَّ َو أ

سمحتم،	وستكون	القراءة	بقراءة	اإلمام	ابن	كثري،		برواية	أمحد	البزي:	أعوذ	باهلل	من	الشيطان	الرجيم.

نُْتْم 
َ
وُكْم َبْعَد إيمانُِكْم كفِريَن َو َكيَْف  تَْكُفُرونَ  َو أ وتُوا الِْكتاَب يَُردُّ

ُ
يَن أ يَن آَمُنوا إِْن تُطيُعوا فَريقاً ِمَن الَّ َها الَّ يُّ

َ
﴿يا أ

 َ يَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ َها الَّ يُّ
َ
ِ َفَقْد ُهِدَي إىِل  ِصاٍط ُمْسَتقيم  يا أ ِ َو فيُكْم رَُسوُلُ َو َمْن َيْعَتِصْم بِاهللَّ ُتتىْل  َعلَيُْكْم آياُت اهللَّ

قُوا َو اذُْكُروا نِْعَمَت اهللِ َعلَيُْكْم إِذْ ُكنُْتْم  ِ َجيعاً َو ال َتَفرَّ نُْتْم ُمْسلُِمون  َو اْعَتِصُموا ِبَبِْل اهللَّ
َ
َحقَ  تُقاتِهِ  َو ال َتُموُتنَّ إاِلَّ َو أ

 ُ ُ اهللَّ نَْقَذُكْم ِمنْها َكذلَِك يُبَّيِ
َ
ْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِهِ إِْخواناً َو ُكنُْتْم ىلَع  َشفا ُحْفَرٍة ِمَن انلَّارِ فَأ

َ
لََّف َبْيَ قُلُوبُِكْم فَأ

َ
ْعداًء فَأ

َ
أ

لَُكْم آياتِهِ لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن ﴾ 

صدق	اهلل	العظيم	واحلمد	هلل	رب	العاملني.
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 كلمة الدكتور الشيخ خضر شحرور 
مدير أوقاف ريف دمشق

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	احلمد	هلل	رب	العاملني،	وأفضل	الصالة	واتم	التسليم	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	
آله	وصحبه	أمجعني،	أما	بعد،

احلقيقة	هذا	املصطلح	»الثوابت واملتغريات«،	هو	من	املصطلحات	املستحدثة،	يعني	هذه	املصطلحات	
املعارصة،	صارت	 العصور	 ويف	 والظني،	 القطعي	 هو	 املوجود	 إنام	 القدماء،	 كتب	 يف	 موجودة	 تكن	 مل	
الثوابت	واملتغريات،	عىل	كل	ال	مشاحة	يف	االصطالح،	نحن	نفهم	من	 تستخدم	املعارصة	واألصالة،	
كلمة	الثوابت	القطعيات،	ومعنى	القطعي،	هو	الذي	ثبت	بوجه	قطعي،	ثبت	ورودًا،	وثبت	داللة،	فثبت	

بدليل	قطعي،	وداللته	قطعية،	هذه	هي	الثوابت.
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	يتجىل	هذا	يف	ترشيعنا	اإلسالمي،	يف	العقيدة	اإلسالمية،	العقيدة	اإلسالمية،	كلها	ثوابت،	كل	ما	ورد	
يف	القرآن	الكريم	من	آيات	العقيدة	هي	ثابتة،		لذلك	قال	علامؤنا	منكر	العقيدة	يكّفر،	وال	تثبت	العقيدة	
العقيدة	 نفتح	كتب	 نجد	عندما	 أننا	 قلياًل،	هو	 املوضوع	شيئًا	 يفيد	 آيت	بشكل	رسيع	 باملتواتر،	وهنا	 إال	
اإلسالمية،	بأننا	نثبت	كثريًا	من	العقائد	بالدليل	الظني،	مثل	حديث	اآلحاد	غري	متواتر،	ونحن	نقول	أن	
العقيدة	ال	تثبت	إال	باملتواتر،	هذا	مفهومه	بشكل	بسيط،	العقيدة	التي	يكّفر	منكرها،	أما	العقيدة	التي	ال	

يكّفر	منكرها،	هي	التي	تثبت	باآلحاد.

	لذلك	مل	خيرج	كثرٌي	من	الفرق	اإلسالمية	عن	دائرة	اإلسالم،	كام	هو	مذكور	يف	كتب	الفرق	املوجودة،	
املعتزلة	مثال	يف	تارخينا	اإلسالمي،	أنكروا	الشفاعة،	أنكروا	الرؤية،	أنكروا	كثريًا		من	األحاديث	الصحيحة	
ر	اخلوارج	الذين	 الثابتة،	ولكن	مل	يكّفروا،	ومل	خُيرجوا	عن	دائرة	اإلسالم،	سيدنا	عيّل	كرم	اهلل	وجهه	مل	يكفِّ
خرجوا	عليه،	وهم	كّفروه،	وبقي	عىل	موقف	عدم	تكفريهم،	انام	أرسل	هلم	سيدنا	عبد	اهلل	بن	عباس،	

وجادهلم	وأرجع	منهم	أكثر	ثالثة	آالف	إنسان،	إىل	الدائرة	اإلسالمية.

	املقاصد	اإلسالمية،	املقاصد	اخلمس،	هي	من	الثوابت،	ما	علم	من	الدين	بالرضورة،	الذي	نقول	عنه	
باإلمجاع،	هو	أيضًا	من	الثوابت،	إذا	تعدينا	الرشيعة	اإلسالمية،	مثال	عىل	ذلك	رسيع	أن	البعض	اآلن،	
للجميع،	 مباحًا	 اإلسالم	صار	كأل	 كأن	 يعني	 ما	شاء،	 يقول	 الفضائيات،	صار	 وخاصة	عىل	شاشات	
من	يشاء	يقول	ما	يشاء،	دون	ضوابط	ودون	قيود،	وجتد	كالمًا	ال	يليق	ال	باملتحدث	وال	باملستمع،	أن	
يستمع	مثل	هذا	الكالم،	مثاًل	يقول	لك:	إن	اخلمر	ال	يوجد	دليل	عىل	حتريمه،	مقتىض	اآلية	تقول	رجس،	
بالرضورة،	هذا	صار	حمل	إمجاع،	يعني	قضية	ال	 الدين	 ُعلم	من	 التحريم،	لكن	هذا	 تفيد	 والرجس	ال	

تصلح	أن	تطرح	للمناقشة	أصاًل.
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وهو	فائدة	االمجاع،	وعندما	نتحدث	عن	املتغريات،	املتغريات	يعني	الدليل	الظني،	لكن	هنا	البعض	
يسوغ	لنفسه،	أن	هذا	دليل	ظني	انا	أتركه،	نحن	ال	نريد	من	املتغري	أن	يكون	تفّلتًا،	أي	ال	يعني	أن	هذا	
من	املتغريات،	بمعنى	أنه	هذا	دليل	ظني،	أنه	يصري	عندنا	حالة	من	التفلت،	نحن	عندنا	قواعد	تضبط	
مضغوط	 قرص	 وإال	 »عامل«،	 أسموه	 ما	 نصًا	 حيفظ	 الذي	 واجلاهل،	 العامل	 بني	 الفرق	 ما	 النصوص،	
كمبيوتري	صغري	فيه	مئات	آالف	األحاديث،	يصري	هو	عامل	القضية،	وصلتنا	أفكار	تطرح	عىل	الساحة	
أو	 للفرعيات	 التفّلت،	ألن	جاؤوا	 هو	 الوهابية،	 تطرحها	 والتي	 والنرصة	 داعش	 تطرحها	 التي	 اليوم،	
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املتغريات	أو	الظنيات،	وفلتوا	من	القواعد،	يعني	يقرأ	نصًا	ويعمموه،	أمرت	أن	أقاتل	الناس،	يعني	أمحل	
سيف،	وأقطع	الرؤوس،	ال،	هناك	قواعد	ناظمة،	هناك	علم	اسمه	علم	أصول	الفقه،	هناك	قواعد	اسمها	
قواعد	تفسري	النصوص،	ُجعلت	من	أجل	املتغريات،	هذا	الذي	جعل	الناس	تضيع	يف	هذه	القضية،	ألّنا	
فقدنا	االختصاص،		والكل	ينّصب	نفسه	أنه	وحده	فقيه	العرص،	ويأيت	لك	إنسان	ببساطة،	ينسف	لك	
تارخيًا	كاماًل	من	الفقه	والترشيع،	وهو	ال	يعلم	ما	يقول	شيئًا،	عندما	تضعه	أمام	القواعد	الفقهية	املتغري،	
تعامل	مع	أئمتنا	يف	قضايا	الفقه	كثريًا	يعني	مثاًل	باب	األيامن	كله	مبني	عىل	الُعرف،	تتغري	األحكام	بتغري	
األزمان	بني	األئمة	أنفسهم،	بني	اإلمام	أيب	حنيفة	وصاحبه،	ال	تكاد	جتد	مسألة،	إال	وجتد	فيها	خالف،	
اذا	كان	االختالف	 لكن	 االمام،	 نتبع	 اختالف	حجة	وبرهان،	 اذا	كان	اخلالف	هو	 العلامء	 ويقول	لك	

خالف	زمان	وعرف،	نسري	مع	العرف.

الثبوت	 هذا	 ومع	 والسنة،	 كالكتاب	 ثابتة	 قضايا	 الترشيع،	 قضايا	 يف	 وجتدها	 كثرية،	 القضايا	 هذه	 	
هذه	 يبنّي	 أن	 اآلن	 العامل	 واجب	 لذلك	 الظنية،	 النصوص	 بدالالت	 اختالف	 هناك	 والسنة،	 بالكتاب	
الثوابت	لنتمسك	هبا،	وهذه	املتغريات	هلا	ضوابط	تنظمها،	هذه	الضوابط	إذا	مل	تكن	موجودة،	سيكون	
هنالك	تفّلت،	وسنصل	إىل	ما	وصلنا	إليه،	وسنجد	أمثال	هؤالء	الذين	يتبجحون،	ويقطعون	الرؤوس	
ويبقرون	البطون	باسم	اإلسالم،	احلقيقة	الوقت	ضيق	جدًا،	ونحاول	أن	نجمع	العبارات	برسعة،	لذلك	
اكثر،	 برشح	 نتوسع	 ذلك،	 من	 أوسع	 أخرى،	 ندوات	 يف	 اهلل	 شاء	 وان	 الرسيعة،	 اخلالصة	 هبذه	 أكتفي	

واحلمد	هلل	رب	العاملني.
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 كلمة المستشار الثقافي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في دمشق
 الدكتور مصطفى رنجبر الشيرازي

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	احلمد	هلل	رب	العاملني،	والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	وحبيب	قلوبنا	وحميي	
نفوسنا،	سيدنا	أبو	القاسم	املصطفى	حممد	P	وعىل	آل	بيته	الطيبني	الطاهرين	املعصومني،	الذين	أذهب	

اهلل	عنهم	الرجس	وطهرهم	تطهريًا،		وعىل	أصحابه	املنتجبني،	ومن	وااله.

السادة	احلضور،	العلامء	احلضور،	إخويت	وأخوايت،	السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته		

وأرّص	 أمرنا	 الذي	 طباطبائي،	 الفضل	 أبو	 السيد	 اهلل	 آية	 سورية	 يف	 اخلامنئي	 االمام	 مثل	 عن	 نيابة	
األوقاف	يف	سورية	 وزير	 السيد،	 الستار	 عبد	 الدكتور	حممد	 الشيخ	 الوزير	 معايل	 أخينا	 برعاية	 علينا،	
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أشكر	 املنصة،	 عىل	 احلضور	 العلامء	 أشكر	 مجيعًا	 أشكركم	 أن	 عيّل	 	 املباركة،	 القاعة	 هذه	 يف	 احلبيبة،	
يقول	 هناك	حديث	رشيف،	 وأقول	 القيم،	 املؤمتر	 هذا	 من	شاركني	وساهم	يف	 أشكر	 اخلطباء	مجيعًا،	
عليه	الصالة	والسالم:	»اذا	رأيت	الظامل	مستمرًا	يف	ظلمه	فاعلم	أن	هنايته	حمتومًة.	وإذا	رأيت	املظلوم	
السوري،	 العريب	 الباسل	 اجليش	 وأخاطب	 أقول	 حمتومًا«	 انتصاره	 أن	 فاعرف	 مقاومته،	 يف	 مستمرًا	
َ ِمۡن  ﴿إِنََّما َيَۡش ٱهللَّ وأخاطب	علامء	سورية،	وأخاطب	مصاديق	ما	قال	اهلل	سبحانه	وتعاىل	يف	حقهم:	
﴾	وأقول	خماطبًا	رئيس	هذا	البلد	الرشيف،	املناضل	الدكتور	بشار	األسد	حياكم	اهلل،	وأنتم	 ْۗ ُؤا ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ
مع	النرص،	والنرص	قريبًا	لنا	ولكم،	بجهودكم	املباركة.		أقول	أحد	احلكامء	قال	يف	حكمة	له:	إن	أخطر	
الكبري	 إيامنًا	كبريًا،	وعلاًم	قليال،	فهم	مع	إيامهنم	 الذين	يملكون	 السلم	األهيل	هم	أولئك	 الناس		عىل	
وعىل	 السلم،	 عىل	 األعظم	 اخلطر	 يكمن	 وهنا	 اجلهل،	 ظلامت	 وعقوهلم	 قلوهبم	 عىل	 ختيم	 بالظاهر،	
الفاقدين	 هؤالء	 إيامن	 يدفع	 إذ	 واإلسالمية،	 العربية	 املجتمعات	 من	 الكثري	 يف	 العامل	 وعىل	 املواَطنة،	
ثالث	 وعىل	 بالردة،	 ذاك	 وعىل	 بالكفر،	 هذا	 عىل	 احلكم	 إطالق	 يف	 الترسع	 إىل	 واملعرفة،	 العلم	 لنور	
بالبدعة،	ثم	يصدرون	أحكامهم	الظاملة	عىل	خمالفيهم	بالرأي،	إما	بالقتل	أو	االستيالء	عىل	أمواهلم،	أو	
انتهاك	أرضهم	وعرضهم،	إىل	غري	ذلك	من	أساليب	التعذيب	والتعدي	عىل	كرامة	اإلنسان	وحريته،	
ولذا	فاجلهل	أساس	املشكالت	يف	هذا	البلد،	ويف	كل	العامل،	وصحيح	أننا	عرّبنا	بواقعية	ترى	اجلاهل	
يأيت	دور	علامء	 اإلنسانية	واإلسالمية،	ومن	هنا	 املجتمعات	 مفّرطا،	وهو	أصل	كل	رش	يف	 أو	 مفِرطًا	
رفع	 األمة-	يف	 -يا	علامء	 اهلل	مساعيكم	 الناس،	شكر	 بني	 الوعي	 الرشعي	يف	نرش	 وتكليفهم	 الدين،	
مستواها	العلمي	واملعريف،	وخاصة	بام	يتعلق	بالعيش	املشرتك،	والعالقات	االجتامعية،	وحب	الوطن	
واملواَطنة،	لذلك	عىل	العلامء	الرشفاء	األتقياء،	أن	يضعوا	أيدهيم	بأيدي	بعض،	وينهضوا	متكلني	عىل	
اهلل	جل	وعال،	لرأب	الصدع	بني	املسلمني،	وإصالح	ذات	البني،	فقد	روي	عن	رسول	اهلل	P:		»َأاَل 
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اَلِة َقاُلوا َبَلى َيا َرُسوَل اللِه َقاَل َصاَلُح َذاِت اْلَبْيِن  َدَقِة َو الصَّ َياِم َو الصَّ ُأْخبُِرُكْم بَِأْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّ
َوَفَساُد َذاِت اْلَبْيِن َو ِهَي اْلَحالَِقة«.

وا َو صابُِروا َو رابُِطوا َو اتَُّقوا  يَن آَمُنوا اْصِبُ َها الَّ يُّ
َ
صدق	رسول	اهلل	P،	وأقول	ما	قال	اهلل	عز	من	قائل:	﴿يا أ

َ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن﴾،	هذا،	وشكرًا،	والسالم	عليكم	 اهللَّ
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كلمة سماحة الدكتور  الشيخ مصطفى ملص 
 رئيس اللقاء التضامني الوطني في شمال لبنان

احلمد	هلل،	والصالة	والسالم	عىل	رسول	اهلل،	وعىل	آله	وصحبه	ومن	وااله،	ال	أعرف	هل	يتفق	ما	
كتبته	مع	ما	يريده	مدير	الندوة.

نعم	وبرصاحة،	حلد	اآلن	مل	نفهم	الفرق	بني	»الثوابت واملتغريات«.

التي	أظنها	ختدم	 أنا	أعددت	ورقة	صغرية،	أرشت	فيها	إشارات	بسيطة،	إىل	بعض	األمور،	 احلقيقة	
ِمَن  انلَّاَس  ِلُْخرَِج  إَِلَْك  نَْزنْلاهُ 

َ
أ ﴿الر*كِتاٌب  الرحيم،	 الرمحن	 اهلل	 تعاىل:	بسم	 اهلل	 قال	 اإلسالم	واملسلمني،	

لُماِت إىَِل انلُّورِ بِإِذِْن َرّبِِهْم إىِل  ِصاِط الَْعزيزِ اْلَميد﴾	صدق	اهلل	العظيم. الظُّ
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املجتمعات	اإلنسانية	 النور،	والناس	هم	 إىل	 الظلامت	 الناس	من	 هدف	رسالة	اإلسالم	هي	إخراج	
األفراد،	 العمل	عىل	 أن	 القصوى،	رغم	 الغاية	 ليس	هو	 النور،	 إىل	 الظلامت	 األفراد	من	 إخراج	 إن	 أي	
سبيل	إصالح	املجتمعات،	إال	أن	الغاية	ال	تتحقق،	إال	إذا	انتقل	املجتمع	من	حاالت	الظالم،	إىل	حالة	
فإن	 العام،	 اإلصالح	 هي	 الرسالة	 غاية	 كانت	 فإذا	 واملعرفة،	 والتبرص	 الواضحة،	 الرؤى	 حالة	 النور،	
الوسائل	واآلليات	جيب	أن	تكون	مقبولة،	بقدر	ما	تساهم	يف	حتقيق	الغاية،	وإذا	كان	املسلمون	جممعني	
املتغريات	 النصوص	من	 الكريم،	فإن	فهم	 القرآن	 النصوص	اإلسالمية	هو	 الثابت	األعظم	يف	 عىل	أن	



56

حتاًم	وخيتلف	املتغري	من	جيل	إىل	جيل،	ومن	مكان	إىل	آخر،	تبعًا	لتغري	املعطيات	والظروف،	ولكن	البالء	
الذي	ابتيل	به	املسلمون	هو	الوقوف	عند	فهم	جيل	معني	للنصوص،	والتمسك	به	رغم	املتغريات،	التي	
أصبح	معها	ذلك	الفهم	حجر	عثرة	يف	طريق	حتقيق	الغاية	األساسية	للدين،	وهي	اصالح	املجتمعات،	

بل	رّبام	حتول	هذا	الفهم	إىل	سبيل	إفساد	وتدمري	للمجتمع.	

األفهام	 تلك	 نتاج	 هو	 للحرمات،	 وهتك	 وتدمري	 قتل	 من	 املسلمني	 بالد	 من	 كثري	 يشهده	 ما	 أليس	
من	 ألكثر	 اإلسالمية،	 احلضارة	 بناء	 يف	 املنافسة	 ميدان	 من	 وأخرجته	 اإلسالم،	 التي	شوهت	 العقيمة،	
مائة	عام	قادمة؟	كام	أن	ثبات	اخلطاب	اإلسالمي	الوعظي	عىل	نمط	حمدد،	جعل	من	هذا	اخلطاب	الذي	
الالحق	عن	 ينقله	 مكرر	ومجوج،	 الدعاة،	جمرد	كالم	 أو	 الوعاظ	 ألسنة	 املنابر،	عىل	 يردد	عىل	خمتلف	
املعارصة،	 احلياة	 تواكب	هذه	 قبضة	 إحداث	 أو	 التبديل،	 أو	 التطوير	 أي	حماولة،	يف	 بذل	 السابق،	دون	
وال	نتحدث	هنا	عن	النص	املستخدم	يف	اخلطاب،	وإنام	عن	كيفية	االستفادة	من	النص،	عماًل	بقوله	عز	
قْفالُها﴾ ]سورة حممد: 24[،	وال	بد	من	إشارة،	إىل	أن	القول	بطهورية	

َ
ْم ىلَع  قُلُوٍب أ

َ
 فاَل َيَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
وجل	﴿أ

الديني	 اخلطاب	 املقولة	عىل	 تطغى	هذه	 والتسويف،حيث	 االهتام	 مقام	 اآلخر	يف	 مقابل	جعل	 الذات،	
الوعظي،	السيام	عىل	منابر	اجلمعة،	إنام	هو	خطاب	عدواين،	مهام	حاول	البعض	تربيره،	مستعينًا	ببعض	
النصوص	واآلراء،	التي	قال	هبا	بعض	السلف،	هذا	اخلطاب	يؤسس	ملزيد	من	التطرف،	ويمد	التطرف	
املوجود	بالعنارص	واألفراد،	حيث	يعتمد	عىل	ما	يرتكه	خطاب	تزكية	الذات	وتسفيه	اآلخر	من	أثر	لدى	
إليه،	هو	 الثاين	الذي	جتدر	اإلشارة	 الفكري	لديه،	واألمر	 بقية	منظومة	اإلرهاب	 بناء	 الفرد	املسلم،	يف	
دور	ووظيفة	املسجد	يف	املجتمع،	حيث	عمد	البعض	إىل	حتويل	املسجد	يف	أذهان	املسلمني،	إىل	مؤسسة	
رديفة	للدولة،	عرب	زعمهم	أن	املسجد	يف	زمن	النبي	P،	كان	يقوم	مقام	كل	مؤسسات	املجتمع،	ففيه	
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يتفقه	الناس	يف	الدين،	وفيه	يتجيش	اجليوش،	وفيه	تعقد	الشورى،	وتناقش	شؤون	األمة،	حتى	القضايا	
الصحية،	واالختالفات	بني	الناس،	كان	يفصل	فيها	يف	املسجد،	إنام	أطلق	هذا	الفهم،	هو	تلك	اجلامعات	
عبادي	 دور	 هو	 املسجد	 دور	 إن	 السلطة،	 إىل	 للوصول	 أهدافها،	 املساجد،	خلدمة	 استغالل	 تريد	 التي	
ارشادي	وتعليمي	بسيط،	ألن	التعليم	املتقن	حيتاج	إىل	مناهج	وبرامج،	واملساجد	ليست	مؤهلة	هلا،	ألنه	
ليس	كل	إمام	مسجد	فقيه	وال	جمتهد،	وكثري	من	أئمة	املساجد،	حيتاج	إىل	تعليم	إننا	نحتاج	إىل	مراجعة	
ما	 املغلوطة،	 املفاهيم	 من	 فيها	 يزرع	 أن	 السيايس،	 االخواين	 الفكر	 فيها	 استطاع	 التي	 السابقة،	 املرحلة	
،	واقتتال	ودمار	ملجتمعاتنا	ودولنا	وشعوبنا،	لكم	 أوصل	جمتمعاتنا	إىل	ما	أوصلها	إليه،	من	فساد	وتردٍّ

مجيعًا	وإلدارة	املؤمتر	كل	الشكر	والتقدير،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته	

قبل	أن	أغادركم	عىل	عجل،	أريد	أن	أذكركم	بثابت	قرآين،	أمل	تالحظوا	أن	أقوى	سالح	بيد	أعداء	
حمور	املقاومة	هو	الكذب،	إعالمهم	كاذب،	هم	يكذبون	يف	كل	يشء،	ومعلمهم	هو	الكيان	الصهيوين،	
اتَُّقوا  آَمُنوا  يَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿يا  لنا	اهلل	سبحانه	وتعاىل	 القرآين،	يقول	 الثابت	 والشيطان	األكرب	أمريكا،	ولذلك	

ادِقي ﴾ ]سورة التوبة: 119[		لنبحث	عنه،	هبذا	الثابت	يوحدنا	اهلل	سبحانه	وتعاىل،	وهؤالء	 َ َو ُكونُوا َمعَ  الصَّ اهللَّ
الصهيوين،	 والكيان	 وبريطانيا	 أمريكا	 تقوده	 الذي	 الرش،	 حمور	 وجه	 يف	 يقفون	 الذين	 هم	 الصادقون	

والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته	
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كلمة سماحة الشيخ بدر الدين النمر

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	وأفضل	الصالة	واتم	التسليم	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	آله	الطيبني	الطاهرين،	
الثانية	هلذا	 ساديت	أصحاب	العلم	أرباب	الفضل	والفكر،	أصحاب	السامحة	والفضيلة،	نفتتح	اجللسة	

املؤمتر	املبارك.

ساديت	األفاضل،	تعلمون	أن	أمريكا	هذا	الكيان	املتغطرس	يف	العامل،	ما	قامت	حضارته	الزائفة	إال	
عىل	مائة	مليون	من	مجاجم	اهلنود	احلمر،	السكان	األصليني	لتلك	البالد،	من	هنا	أهيا	السادة	يمكن	لنا	
أن	نفهم،	أن	»التطرف«	يف	األصل	ال	عالقة	له	يف	الدين،	إنام	هي	حالة	من	الشذوذ	الفكري،	تستقر	يف	
نفس	إنسان،	قد	يتطرف	يف	بيته	أو	يف	منزله	أو	يف	عمله،	إىل	غري	ذلك،	ورد	عن	النبي	P	أنه	قال: »هلك 
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املتنطعون«	كررها	ثالثًا،	ومل	خيصص	النبي	عليه	الصالة	والسالم	أن	املتنطعني	املقصود	هبم،	من	تشددوا	
فقط	يف	دينهم،	إنام	كان	اللفظ	يتناول	مطلق	التنطع،	هذا	أهيا	األخوة	ما	جيّر	إىل	التطرف	و	جيّر	إىل	العنف،	
جير	إىل	اإلرهاب،	حول	هذه	املعاين	وغريها،	نستمع	وإياكم	إىل	فضيلة	الدكتور	حممد	رشيف	الصواف،	
املرشف	العام	عىل	جممع	الشيخ	أمحد	كفتارو،	ورئيس	فرع	جامعة	بالد	الشام،	فليتفضل	ليتحفنا	حول	

هذه	املعاين،	وما	حرّض	لنا	بارك	اهلل	تعاىل	به.
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كلمة الدكتور الشيخ محمد شريف الصواف
المشرف العام على مجمع الشيخ أحمد كفتارو فرع جامعة بالد الشام

	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	وأفضل	الصالة	وأتم	التسليم	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	آله	وأصحابه	أمجعني،	
أوال	أشكر	القائمني	عىل	تنظيم	هذا	امللتقى	الطيب	املبارك	مجيعًا،	وأسأل	اهلل	تعاىل	عز	وجل	أن	جيزهيم	
خري	جزاء،	وأشكر	مدير	اجللسة	الذي	مل	خيرب	احلضور،	أنه	ُبلِّغ	قبل	دقائق	قليلة	جدًا،	وكان	أداؤه	هبذا	

الشكل	جزاه	اهلل	تعاىل	خريًا.

	أهيا	األحبة	التطرف	الذي	نتحدث	عنه،	والتطرف	الذي	نعاين	منه،	والتطرف	الذي	نعيش	منه	اآلالم	
الكربى	بسببه	هو	يف	احلقيقة،	ليس	تطرفًا	باملعنى	اهلنديس،	أو	باملعنى	الفيزيائي،		الذي	هو	األخذ	بطرف	
اليش،	وإنام	هو	»التطرف الفكري«،	الذي	هو	االبتعاد	يف	فهم	النص،	االبتعاد	يف	وضع	النص	يف	غري	
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مكانه،	االبتعاد	يف	تطبيق	هذا	النص	عىل	غري	مقتضاه،	وهنا	بيت	القصيد،	وهذا	يشمل	املتنطعني	املغالني،	
كام	يشمل	أيضًا	املفرطني،	ولذلك	نحن	أمام	نوعني	خطريين	من	التطرف:

التطرف	األول:	هو	التنطع	يف	أخذ	هذه	النصوص	بشكل	متشدد،	يكفر	اآلخر،	يرفض	اآلخر،	يقيص	
اآلخر،	ويوقع	األمة	يف	هذا	االنقسام.

التطرف	الثاين:وهو	أخطر	التطرف	عىل	املدى	األبعد،	وهو	التطرف	التي	يفرط	بالثوابت،	فيوقع	األمة	
يف	مآزق	كربى	ال	تنتهي	أبدًا،	التطرف	املتشدد	املؤقت،	التطرف	املتشدد	جيعل	األمة	يف	أزمة	مؤقتة،	ولكن	
التطرف	املغرق	يف	التطرف،	جيعل	األمة	يف	أزمة	أكرب	وأبعد،	هنا	أهيا	األحّبة	نسأل	ما	دور	العلامء،وما	دور	
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املؤسسات	الدينية	وما	دور	املدارس	واملعاهد	الرشعية	يف	معاجلة	الظاهرة؟

أوالً	للوقاية	من	الوقوع	يف	هذا	األمر،	ثم	معاجلة	هذا	األمر،	إن	وجدت	يف	جمتمعاتنا،	هنا	أريد	أن	أقول	
أن	هناك	إشكالية	كبرية	تعرتضنا،	وهي	أننا	ننسب	أحيانًا	هذا	التطرف	بوعي	أو	بال	وعي،	ننسبه	أحيانًا	
إىل	التعليم	الرشعي،	إىل	املساجد،	إىل	املدارس،	وهذه	أزمة	كبرية	جدًا،	ألننا	يف	احلقيقة	ال	نعرف	مكامن	
اليوم	هناك	معركة	عسكرية،	هذه	معركة	خيوضها	اجليش	 اليوم	عن	األمة،	 تدافع	 التي	 القوة	احلقيقية،	
العريب	السوري،		وله	منا	كل	التحية،	خيوضها	املقاتلون	املناضلون	املقاومون،	ولكن	يف	احلقيقة	املعركة	
األهم،	هي	املعركة	الفكرية،	املعركة	التي	يتصدى	فيها	العلامء،	تتصدى	فيها	املدارس	الرشعية،	تتصدى	
فيها	املعاهد	الدينية،		احلقيقة	تتصدى	هلذا	الفكر	املتطرف	يف	االجتاهني،	لذلك	مثاًل،	سنجد	أننا	يف	خطابنا	
الديني	يف	مساجدنا،	هذا	اخلطاب	الذي	حصن	املساجد،	جعل	هذه	املساجد	كلها	غري	متورطة	يف	هذا	
بكل	 باملال،	وحاولوا	 أو	 باإلعالم،	 اىل	حماوالت	سيطرة	 املساجد	تعرضت	 أن	 لذلك	سنجد	 التطرف،	
الوسائل،	إقحام	مجهور	املساجد	يف	سورية	يف	هذا	التطرف،	ومل	يفلحوا،	ثم	ملا	استولوا	عليها	بالغلبة،	
وأرجوا	أن	ندقق	يف	هذه	القضية،	يف	املناطق	التي	استوىل	عليها	املتطرفون،	ملا	استولوا	عليها	بالغلبة	مل	
جيدوا	سبياًل	لنرش	أفكارهم	إال	بتغيري		اخلطباء،	تغيري	األئمة،	تغيري	املناهج،	وإدخال	أصحاب	التطرف،	

وأصحاب	الفكر	املتطرف	إىل	هذه	املساجد،	ليامرسوا	هذا	الدور،	ويبثوا	هذه	الروح	املتطرفة	العفنة.

		التدريس	والتعليم	يف	مدارسنا،	التي	أيضًا	كانت	حمصنة	من	هذا	التطرف،	هذا	كام	قلت	مصدر	قوة	
القوة،	ونتمسك	هبا،	حتى	نستطيع	مواجهة	عدونا،	أحيانًا	نريد	مواجهة	 كبرية،	جيب	أن	نعيش	مفاهيم	
عدونا،	ونريد	االنتصار	عليه،	ولكن	بوعي	أقول	أو	بغري	وعي،	نضعف	مكامن	القوة	املوجودة	يف	أمتنا،	
ومن	أمهها	التعليم	الرشعي	احلقيقي،	الذي	حيصن	األمة	من	الفهم	اخلاطئ،	هذه	املدارس	واملؤسسات	
قامت	وزارة	األوقاف	مشكورة	بتطوير	مناهجها،	تطويرًا	حضاريًا	شكاًل	ومضمونًا،	بام	حيقق	أوالً	مقصد	
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الوحدة	اإلسالمية،	وأعود	وأقول	عندما	نتحدث	عن	الوحدة	اإلسالمية،	فإننا	نتحدث	عن	معنى	القوة،	ملا	
يقول	اهلل	عز	وجل	﴿َواْعَتِصُمواْ ِبَبِْل اهللِ َجِيعاً َواَل َتَفرَّقُواْ﴾ ]سورة آل عمران: 103[،	هذا	هو	مكمن	القوة،	والتحذير	
من	الضعف،	هو	حديث	النبي	عليه	الصالة	والسالم،	الذي	قاله	يف	آخر	كالمه	صىل	اهلل	عليه	وآله	وسلم،	
أو	من	آخر	كالمه:	»ال ترجعوا بعدي كفارًا يرضب بعضكم أعناق بعض«	وملا	حتقق	هذا	التحذير،	عاد	
املسلمون	وصاروا	كفارًا	يرضب	بعضهم	أعناق	بعض،	تفرقت	األمة	ضعفت	األمة،	انتهى	الدور	احلضاري	
لالمة،	وملا	اعتصمت	األمة	وتوحدت	عادت	قوية.	الدور	احلضاري	هلذه	األمة،	الكالم	يف	هذا	طويل	جدًا،	
ولعل	الوقت	شارف	عىل	االنتهاء،	ولكن	من	األفكار	اهلامة	التي	جيب	أن	ال	ننساها،	أننا	يف	هذه	األمة	نعيش	
اليوم	مأزقًا	حضاريًا،	نعيش	مأزقًا	فكريًا،	من	اإلثم	الكبري،	ومن	اخلطأ	الكبري،	أن	نحّمل	كل	تبعات	هذا	
املأزق	السيايس،	كل	تبعات	هذا	البالء	الكبري	الذي	نعيشه	اليوم،	أن	نحّمل	هذا	اإلثم		للخطاب	الديني،	
حتى	اخلطاب	الديني	املتطرف،	اخلطاب	الديني	كان	يزرع	يف	أرض	خصبة،	هذه	األرض	اخلصبة	هي	التي	
حرثتها	الصهيونية،	واالرض	التي	حرثتها	الثقافة	األمريكية،	التي	غربت	الناس	عن	دينها،	وغربت	عن	
أفكارها،	هذه	الزراعة	لو	أهنا	كانت	أمام	كل	هذا	اإلعالم	املأجور،	وأمام	هذا	املال	املأجور،	وأمام	هذه	
السياسة	الصهيونية	املتآمرة	املأجورة،	وهؤالء	األعراب	الذين	خانوا	قضايانا،	ما	استطاعوا	أن	يؤثروا	يف	
يشء،	وليست	املشكلة	هنا	فقط،	حتى	يف	اخلطاب	الديني	املتطرف،	وإن	كنا	نحاربه،	وإن	كنا	نرفضه	بكل	
الوسائل،	هذه	األزمة	هلا	قاعدة	فكرية	هامة،	نقول	ال	توجد	مشكلة	كربى	هلا	سبب	واحد	فقط،	يعني	ال	
يعقل	أن	يكون	ختلف	األمة	اليوم	مبنيًا	عىل	قضية	يف	الفكر	اإلسالمي،	وخطأ	يف	الفكر	اإلسالمي،	ويأيت	
من	ال	يفقه	شيئًا	يف	الفقه	اإلسالمي،	وال	يف	الفكر	اإلسالمي،	ليتحدث	يف	بعض	الفضائيات،	ويف	بعض	
وسائل	االعالم،	ويتحدث	عن	أزمة	الفكر	اإلسالمي،	برأيي	أن	الفكر	اإلسالمي	ليس	يف	أزمة،	وإنام	املشكلة	
احلقيقية،	هي	أننا	نحارب	الفكر	اإلسالمي،	يوجد	فكر،	وهذا	الفكر	واضح	املعامل،	ما	تركه	لنا	علامؤنا،	وما	
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تركه	لنا	مفكرونا،	اليوم	نحن	أمام	قامات	فكرية	كبرية،	وعشنا	مع	قامات	فكرية	كبرية،	تركت	لنا	جماالً	
خصبًا	من	الفكر،	ولكن	األزمة	أننا	نحارب	هذا	الفكر،	إما	يف	حالة	الغروب،	وإما	يف	حالة	التفريط،	ما	
تعيشه	سورية	اليوم،	وما	تعيشه	األمة	اليوم،	فيه	بوادر	خري	كثرية،	املقاومة	اإلسالمية	التي	نوجه	هلا	كل	حتية	
االكبار،	اجليش	العريب	السوري،	القيادة	السياسية	يف	سورية،	املتمسكة	هبذه	الثوابت،	ووزارة	االوقاف،	
واملؤسسة	الدينية	التي	لوال	وجودها	الفاعل	يف	هذه	األزمة،	لكانت	اخلارطة	السورية	كلها	خمتلفة،	وخارطة	
املنطقة	كلها	خمتلفة،	املؤسسات	الدينية	التي	نعيشها،	ومنها	جامعة	بالد	الشام،	أو	معهد	الشام	العايل	اللذان	
أرشف	عليهام،	كرئيس	فرع	جممع	الشيخ	أمحد	كفتارو	فيها،	هذه	املؤسسة	التي	تبنى	عىل	أساس	الفقه	املقارن،	
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وعدم	احتكار	احلقيقة،	وعدم	احتكار	احلق،	فنحن	يف	معهد	الشام	العايل،	أمام	جملس	أمناء،	وجملس	معهد،	
وأمام	فروع	متثل	كل	االجتاهات	املوجودة	من	جممع	الفتح	اإلسالمي،	إىل	جممع	الشيخ	أمحد	كفتارو،	إىل	
جممع	السيدة	رقية،	لنكّون	بذلك	ليس	حديثًا	عن	التقريب،	وليس	حديثًا	عن	الوحدة	اإلسالمية،	وليس	
أساطري	وخياالت	الفكر	اإلسالمي،	وإنام	حقيقة	الوحدة	اإلسالمية	التي	نعيشها	يف	كل	يوم،	وهذا	أكرب	
شاهد	ودليل	عليها،	حتى	اللجنة	الفقهية	العليا	يف	وزارة	األوقاف	هي	تضم	كل	أطياف	املذاهب	اإلسالمية،	
من	سنة	وشيعة	و	علويني،	هذه	اللجنة	الفقهية	العليا	يف	وزارة	االوقاف،	فإذا	القضية	مثل	ما	قلت،	أننا	نعيش	
أزمة	كربى،	وهذه	األزمة	الكربى	هلا	أسباب	خمتلفة،	وجيب	أن	نبحث	فيها	عن	مكامن	القوة	فنقوهيا،	ومن	
أهم	معاين	القوة	املساجد،	التي	كانت	حمصنة	ضد	هذا	الفكر،	واملناهج	التي	طّورت	يف	شكلها	ومضموهنا	
دون	التفريط	يف	الثوابت،	ورجال	هذه	املرحلة،	من	املقاومني	ومن	العلامء	ومن	أصحاب	الفكر	النرّي،	الذين	
نحييهم،	ونرجو	من	اهلل	عز	وجل	أن	جيعلنا	منهم،	وأن	نكون	إن	شاء	اهلل	عىل	خطى	السلف،	الذين	تعلمنا	
منهم،	من	علامئنا	ومن	مشاخينا،	أكرر	الشكر	مرة	أخرى	جلميع	احلضور،	وأكرر	الشكر	للقائمني	عىل	هذا	

امللتقى،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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 كلمة الدكتور الشيخ نبيل الحلباوي 
O نائب المشرف العام لمجمع السيدة رقية

قلوبنا،	 للعاملني،	حبيب	 املبعوث	رمحة	 التسليم	عىل	 وأتم	 الصالة	 وأفضل	 العاملني،	 واحلمد	هلل	رب	
وطبيب	نفوسنا،	أيب	القاسم	حممد،	وآله	الطيبني	الطاهرين،	وصحبه	الغر	امليامني.

وخماطبًا	 خماطبًا	 يفرتض	 أنه	 معلوم	 واخلطاب	 باخلطاب،	 يبدأ	 اجللسة،	 هلذه	 اختذ	 الذي	 العنوان	 هذا	
واملثل	 األسوة	 بأن	 فال	شك	 ديني،	 بأنه	 كام	وصف	 اخلطاب	 هذا	 كان	 إذا	 اخلطاب،	 بينهام	هي	 والصلة	

والنموذج،	ال	يكون	مثل	خطاب	اهلل	خللقه،	وهذا	ما	ينبغي	أن	نذهب	إليه	وأن	نقرأه.

القرآن	الكريم،	نجد	أن	اهلل	عز	وجل	خياطب	هذا	اإلنسان،	فيكرمه	وجيعله	خليفة	يف	األرض،	 	يف	
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ينبهه	إىل	أشياء،	وخياطبه	بكل	املستويات،	 وحيمله	أمانة	عجزت	عنها	الساموات	واألرض	واجلبال،	و	
َو قَبائَِل ِلَعاَرفُوا ﴾  نىْث  َو َجَعلْناُكْم ُشُعوباً 

ُ
أ إِنَّا َخلَْقناُكمْ  ِمْن َذَكٍر َو  َها انلَّاُس  يُّ

َ
أ يعني	تارة	خياطب	الناس،﴿يا 

]سورة احلجرات:13[	يا	أهيا	الناس	إىل	آخر	هذا	الكالم،	يا	أهيا	اإلنسان،	يا	أهيا	الذين	أمنوا،	وبالطبع	فضاًل	عن	

خطاباته	لرسوله	وحبيبه،	تارة	يا	أهيا	الرسول،	تارة	يا	أهيا	النبي،	فإذا	اخلطاب	الذي	جيب	أن	نتمثله	هو	
خطاب	اهلل	لرشائح	اخللق،	وإن	لكل	خطاب	خماطبا	مالئام	له،	يعني	حينام	ختاطب	الناس،	عليك	أن	ترعى	

أنك	ختاطب	الدائرة	الواسعة،	حينام	ختاطب	الذين	آمنوا،	فتلك	خصوصية،	هذه	هي	النقطة	األوىل.

يف	مشهد	اخللق	االول،	كان	هناك	ألوان	من	اخلطاب	بني	اهلل	وبني	مالئكته،	وحتى	بني	ذلك	املتمرد	
الرجيم	عليه.

النقطة	الثانية،	هو	اخلطاب	الديني،	نأخذه	من	القرآن،	من	املصادر	االصيلة	عندنا،	و	مع	فهم	لآليات،	
يناغم	ويربط	بينها،	يعني	يأخذ	آية	قرآنية	ثم	ينطلق،	ال	جيب	أن	تأخذ	الرؤية	القرآنية	كاملة،	لتقدمها	يف	
هذا	اخلطاب،	جيب	أن	نفهم	الدين،	ال	يف	جانب	واحد	منه،	وإنام	يف	مقاصده	الشاملة،	يف	روحه	التي	
حتمل	كل	تفاصيله،	وأن	يكون	خطابًا	ليس	فيه	تأثري	مغاير،	وليس	فيه	تشديد،	وليس	فيه	تعسري،	كام	أمرنا	
بالقرآن،	وعىل	لسان	رسول	اهلل	P،	الرسول	أيضًا	قدوتنا	يف	اخلطاب،	»إنا معارش األنبياء أمرنا أن نكلم 

الناس عىل قدر عقوهلم«	يعني	تفريد	اخلطاب،	وتنويع	اخلطاب.

النقطة	الثانية	الوعي	الديني،	الوعي	ما	املقصود	منه؟	وعي	الزمان،	وعي	املصالح	واملفاسد،	ووعي	
قال:﴿ إِنَّ  سبحانه	 البداية،	 منذ	 اهلل	 عدو	 نعي	 أن	 عظيم،	 درس	 عندنا	 وإننا	 العدو،	 ووعي	 األوليات،	
ا﴾	ال	يكفي	أن	نعرف	أنه	العدو،	جيب	أن	نربمج	وأن	نفهم،	كيف	نقف	 َعُدوًّ ُِذوهُ  فَاتَّ َعُدوٌّ  لَُكْم  يَْطاَن  الشَّ
يف	وجه	عدواته،	بالطبع	هذا	الشيطان	يتمثل	يف	شيطان	أكرب،	وشيطان	صهيوين	وهكذا	دواليك،	هذا	
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اخلطاب	الديني،	جيب	أن	ينفتح	إذًا	عىل	رشائح	الشعب،	ويف	كل	وطن،	وعىل	رشائح	األمة	كلها،	وعىل	
رشائح	البرشية	مجعاء،	هذا	اخلطاب	يراد	له	أن	يواجه	العنف	والتطرف،	وقلنا	لو	أن	املسألة	مسألة	تطرف	
فحسب،	فليتطرف	املتطرفون	ما	شاؤوا،	أما	من	قرنوا	بني	التطرف	والعنف،	فهم	يامرسون	الذبح	والتفجري	
والتخريب،	فها	هنا	صارت	القضية	من	أسوء	ما	يكون،	وصارت	خماطرها	أكرب،	اخلطاب	ينبغي	أن	يكون	
يف	مواجهة	هؤالء،	أن	يكون	عىل	مستويني،	أن	يكون	خطابًا	وقائيًا،	يعني	أن	نوّعي	شبابنا	وأطفالنا	الذين	
القذرة،	واأللفاظ	 األلفاظ	 التواصل	توصل	كل	يشء،	حتى	 جيتمعون	ويرون،	واليوم	صارت	وسائل	
البشعة،	وأشياء	يندى	منها	اجلبني،	فكيف	نسطيع	أن	نحصن	شبابنا	وأطفالنا	ونساءنا	ورجالنا	وجمتمعاتنا؟	
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ثم	اخلطاب	العالجي،	وأنا	أدعو	إليه،	يعني	حتى	هؤالء،	كام	أشار	بعض	اإلخوة	األعزاء،	يعني	هؤالء	
االعداء،	وجيعلهم	 يستوعب	كل	 اهلل،	وكيف	كان	 أسوة	حسنة	يف	رسول	 لنا	 وابتعدوا،	 الذين	خرجوا	
Q	مع	اخلوارج،	 34[	علينا	أن	نستوعبهم،	كام	فعل	عيل	 ]سورة فصلت:  ْحَسن ﴾ 

َ
أ بِالَّيت  ِهَ   ﴿اْدَفْع  أصدقاء	

وقد	أشار	اىل	ذلك	أحد	االساتذة	الذين	سبقوين،	وكيف	استعاد	منهم	آالفًا،	فأنقذهم	من	الضالل،	بأن	
خطابنا	جيب	أن	يبقى	دائاًم	عىل	غرار	البيت	الشعري،	الذي	كان	يستشهد	به	عيل	Q	يف	هنج	البالغة،	
»أريد حياته ويريد مويت«،		نحن	نريد	حياهتم،	ال	نريد	موهتم،	عدونا	نعرفه	جيدا،	عدونا	هو	إرسائيل،	
منهم	 واستفاد	 واستغلهم	 استغفلهم	 األسف	 مع	 العدو،	هؤالء	 ليسوا	 العامل،	هؤالء	 عدوتنا	صهيونية	
وأغرهتم	شياطني	 وفهمهم،	 من	جهلهم	وسطحيتهم	وقرشيتهم،	وضعف	حتليلهم	 واستفادوا	 العدو،	
اإلنس	واجلن،	وٌدفعت	هلم	أموال،	ودفعوا	هبم	إىل	اجتاهات	ال	يعرفوهنا،	جيب	أن	نحاول	بكل	جهدنا	أن	
نسرتد	من	يستطيع	منهم،	أن	يعود	إىل	جادة	الصواب،	آخر	ما	أريد	أن	أقوله،	أمهية	تقوى	اهلل	يف	اخلطاب	
الديني،	يعني	أن	عىل	هذا	اخلطيب	الذي	يقف	عىل	املنرب	ليلقي	حمارضة،	أو	يف	مكان	عام،	أن	يتقي	اهلل	يف	

َ َو قُولُوا قَْواًل َسديداً ﴾ ]سورة األحزاب: 70[. يَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ َها الَّ يُّ
َ
كل	كلمة	يقوهلا،	﴿يا أ

هذا	اخلطاب	ينبغي	أن	جيمع	وال	يفرق،	أن	يقوي	وال	يضعف،	أن	يرقى	وال	ينحط	بالناس،	أن	يكون	
فيه	رىض	اهلل	ورضا	رسوله،	أن	يكون	فيه	إنقاذ	للبرشية،	وأن	يكون	تطوير	احلضارة	اإلنسانية	يف	اجتاه	

الصحيح،	ولقد	قلت	فيام	قلت	من	الشعر	قلت:

	وخطابًا	يسحق	اإلنسان	يف	اإلنسان	سحقا،		وكأنه	وّكل	أن	يمحق	كل	الناس	حمقا،		وتراه	ذلك	يأكل	
قلبًا	أو	تراه	حز	عنقًا،		إنام	اإلسالم	ما	جيعلنا	أرقى	وأتقى

	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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 كلمة سماحة الدكتور الشيخ أحمد قباني 
مدير أوقاف دمشق

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	احلمد	هلل،	والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	حممد	وآله	وأصحابه	أمجعني،	شكرًا	لفضيلة	
الشيخ	بدر	الدين	النمر،	عضو	اهليئة	التدريسية،	يف	فرع	معهد	الشام	العايل،	يف	فرع	جممع	الفتح	اإلسالمي،	

والشكر	لفضيلة	الدكتور	رشيف	حفظه	اهلل،	ولفضيلة	الدكتور	الشيخ	نبيل	حفظه	اهلل	سبحانه	وتعاىل.

أهيا	االخوة	الكرام،	الذي	يتبع	أركان	رسالة	احلبيب	املصطفى	P	وبعثته،	جيد	أن	أركان	هذه	الرسالة،	
]سورة   ﴾ لِلْعالَميَ   إاِلَّ رَْحًَة  رَْسلْناكَ  

َ
أ َو ما  ﴿وما  وأركان	هذه	البعثة	بنيت	عىل	أسس	متينة،	أوهلا	قوله	تعاىل:	

األنبياء: 107[	الثانية	قوله	P »إنام بعثت ألمتم صالح االخالق«،	ويف	رواية	مكارم	األخالق،	رمحة	وأخالق	

رَْسلْناَك شاهِداً 
َ
َها انلَِّبُّ إِنَّا أ يُّ

َ
الرسول	P،	يقول	بعثت	باحلنيفية	السمحة،	واهلل	سبحانه	وتعاىل	يقول:	﴿يا أ
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كلكم	 واجلالل،	 العزة	 ورب	 	]45-46 األحزاب:  ]سورة  ُمنرياً﴾  ِساجاً  َو  بِإِذْنِهِ   ِ اهللَّ إىَِل  َوداِعياً  نَذيراً،  َو  اً  ُمبَّشِ َو 
P:	إن	هذا	الدين	يرس	وال	يضاد	الدين	أحدًا	 آية	نزلت	يف	ديننا	إقرأ،	وكذلك	الرسول	 يعلم	أن	أول	
إال	غلبه،	فيرسوا	وال	تعرسوا،	وبرشوا	وال	تنفروا،	وسددوا	وقاربوا..	أركان	الرسالة	ـ	وبعثة	احلبيب	
املصطفى	P،	العلم	أقّر	الرمحة	واألخالق،	الفطرة	السليمة	وهداية	الناس،	هداية	البرشية	إىل	الرصاط	
اهلل	سبحانه	وتعاىل،	هذه	األركان	تعلمناها	يف	هذه	البالد	بالد	الشام،	فأهاًل	وسهاًل	بكم	يف	بلد	اخلطاب	
الديني	الواعي	يف	سورية	األسد،	أهاًل	وسهاًل	بكم	يف	بالد	الشام،	التي	ما	فتئت	تصدر	إىل	العامل	العريب	
واإلسالمي	اخلطاب	الديني	الواعي،	أهاًل	وسهاًل	بكم	يف	بلد	كان	يدّرس	أكثر	من	ثالثة	وتسعني	جنسية،	
إىل	أصقاع	 بعد	ذلك	سفراء	خري	 انطَلقوا	 العربية،	 اللغة	 الرشعية،	وعلوم	 العلوم	 العامل،	 من	جنسيات	
الدنيا،	كلام	نزلنا	يف	بلد	أو	قطر،	وهذا	يعرفه	كثري	من	السادة	العلامء،	يستقبلنا	طالب	من	كافة	اجلنسيات،	

ونسأهلم	هل	تعرفوننا؟	يقولون	أنتم	أساتذتنا،	درستمونا	يف	املعاهد	الرشعية	يف	بالد	الشام.

أهاًل	وسهاًل	بكم	يف	بلد	اخلطاب	الديني	الواعي،	يعترب	من	أهم	أولوياته،	فوزارة	االوقاف	كانت	تعنى	
بالعقارات	الوقفية،	واليوم	أصبحت	العناية	بالعقارات	الوقفية،	جزًء	من	عنايتها،	ووجهت	كل	عنايتها	
إىل	اخلطاب	الديني،	فعندنا	اآلن	اخلطاب	الديني	الشبايب،	الذي	يعنى	باخلطاب	الديني	الواعي،	أن	يعتنى	
بمواجهة	التطرف	يف	كل	حمافظات	السورية،	وعندنا	خطاب	الداعيات	السيدات،	الداعيات	يف	املساجد،	
ويف	املدرسة	النورية،	التي	حتفظ	كتب	السنة	النبوية،	أهاًل	وسهاًل	بكم	يف	بلد،	كل	خطبائه	وأئمته	هم	
نتاج	خطاب	ديني	واع،	من	مؤسسات	رشعية،	أرشفت	عليها	وزارة	كريمة،	هي	وزارة	االوقاف،	وتتابع	
اخلطاب	بشكل	دائم،	أهيا	اإلخوة	الكرام،	مل	يكن	هذا	اجلمع	ليتم	هبذه	الطريقة،	بعد	ست	سنوات	من	
أن	 لنا	 مقدرًا	 يكن	 مل	 السوري،	 العريب	 القطر	 كونية	عىل	هذا	 التكفريية،	حرب	غاشمة،	حرب	 احلرب	
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نجتمع	هذا	االجتامع	لوال	اخلطاب	الديني	الواعي	املوجود	يف	سورية،	هذه	حقيقة	لوال	سواعد	اجليش	
هبذه	 هكذا	 ونجتمع	 اجللوس،	 نستطيع	 نكن	 مل	 املقاومة،	 حمور	 لوال	 الرديفة،	 والقوة	 السوري،	 العريب	
وبعد	ست	سنوات،	يشء	عجيب،	 دمشق،	 وهنا	يف	 اجللسة،	 هذه	 املتنوعة،	يف	 العامئم	 هبذه	 األطياف،	
ولكن	أمام	قدرة	اهلل	عز	وجل،	كل	يشء	هيون،	أو	ال	يشء	أمام	قدرة	اهلل	)كن	فيكون(،	كان	مقّدرًا	من	
السنة	االوىل،	أن	ينقلب	وجه	هذا	البلد،	بالد	الشام	سورية	احلبيبة،	كانوا	خيططون	أالّ	جتتمع	أبدًا	هذه	
العامئم	املتنوعة	األطياف،	يف	جملس	مثل	هذا	املجلس،	كان	هناك	عوامل	عديدة	النتصارنا،	اليوم	انترص	
القطر	العريب	السوري،	وانترص	حمور	املقاومة،	اذا	أردنا	أن	نذهب	إىل	التحليل،	كيف	انترص	هذا	املحور،	
الدكتور	 املوجود،	كام	تفضل	أخي	 الواعي	 الديني	 باخلطاب	 ثانيًا	 السوري،	 الشعب	 بوعي	 انترص	أوالً	
التي	معه	 الرديفة	 العريب	السوري،	والقوة	 انترص	بسواعد	اجليش	 املتكلمون	قبيل،	 الشيخ،	وكام	تفضل	
من	املقاومة،	هذه	هي	احلقيقة	جيب	أن	ال	ننساها،	وأن	تكون	نصب	أعيننا،	عندما	كنا	يف	زيارة	الرئيس	
الدكتور	بشار	األسد،	مع	نخبة	من	أهل	العلم	يف	القطر	العريب	السوري،	وكانت	هذه	اللقاءات	كثرية	يف	
األزمة،	كان	يقول	السيد	الرئيس	احلل	سهل،	طلب	مني	التخيل	عن	إيران،	التخيل	عن	حمور	املقاومة،	
وكل	يشء	نريده	يكون	يف	هذا	البلد	ببساطة،	ولكن	نحن	ندفع	اآلن	ثمن	صمود	هذا	الرجل	املؤمن	بربه،	
العريب	 للعامل	 نقدم	 املعطاء	سورية،	 البلد	 اليوم	يف	هذا	 بالناس	من	حوله،	نحن	 املؤمن	بشعبه،	واملؤمن	
واإلسالمي	وكذلك	اخواننا	يف	لبنان،	عرب	جتمع	علامء	املسلمني	يف	احتاد	علامء	بالد	الشام،	نقدم	نموذجًا	
ال	أعتقد	أنك	ستجد	منه	كثريا	يف	العامل،	اذهب	إىل	جتمع	علامء	املسلمني	يف	لبنان،	وادخل	إليه	وانظر	إىل	
هذه	األلفة	وهذه	املحبة،	أظن	فضيلة	الشيخ	حسان	بعام	82	أسس،	ونحن	اليوم	2017،	يعني	صار	له	
35	سنة،	اآلن	أصبحت	مؤاخاة،	أخوة	بني	كل	العلامء	وطلبة	العلم،	والدعاة	إىل	اهلل	عز	وجل	يف	هذا	
التجمع،	تدخل	فتجدهم	قلبًا	واحدًا	ويدًا	واحدًة،	وكم	راهنوا	عىل	التجمع	أنه	سينتهي،	من	أول	ستة	
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أشهر	من	أول	سنة،	لكن	عندما	كان	هناك	خطاب	ديني	واع	استطاع	اجلمع	أن	يصمد،	وكذلك	جتمع	
احتاد	بالد	الشام،	كام	تفضل	أخي	الدكتور	رشيف،	اللجنة	الفقهية	العلية	يف	وزارة	االوقاف،	احتاد	علامء	
الشام	التي	تضم	كل	االطياف،	هذا	كله	كان	نتيجة	خطاب	ديني	واعي،	يف	مواجهة	العنف،	ومواجهة	
التطرف،	ثقوا	متاما	لوال	أن	اهلل	عز	وجل	مّن	علينا	بالفضل	سبحانه	وتعاىل	هبذا	اخلطاب	الديني	الواعي	
املوجود	يف	بالد	الشام،	والذي	هو	قدوة	لكل	العرب	واملسلمني	يف	كل	أنحاء	العامل،	أن	يأتوا	ويتعلموا	هذا	
اخلطاب	الديني	الواعي،	لكنتم	ترون	اآلن	شيئًا	خمتلفًا	يف	سورية،	ويف	كثري	من	بلدان	العربية	واإلسالمية،	
الدكتور	بشار	االسد	حفظه	اهلل،	كان	يستمع	إىل	نداءات	هنا	وهناك،	ولذلك	قال	هذه	الكلمة	من	أجل	
أن	تبقى	حمفورة	وراسخة	لدينا،	ليس	الدين	هو	سبب	التطرف،	وإنام	البعد	عن	الدين	هو	سبب	التطرف،	
أصبحت	لنا	حكمة،	أصبحت	لنا	مقولة	نضعها	يف	كل	عنوان	لنا،	يف	كل	مؤمتراتنا	وندواتنا،	نعم	ليس	
الدين	هو	التطرف،	بل	البعد	عن	الدين	هو	التطرف،	كان	يدعم	كل	مقرتح	خلطاب	ديني	واعي،	جزاه	
اهلل	عنا	كل	خري،	وذلك	بتوجيهاته	املستمرة	سيادة	الرئيس	السيد	الدكتور	حممد	عبد	الستار	السيد	وزير	
األوقاف،	يف	كل	هذه	املشاريع	التي	قامت	هبا	وزارة	االوقاف،	ويف	احلقيقة	كان	الشيخ	حممد	السيد	بطاًل	
حقيقيًا	يف	هذه	األزمة،	الكثري	ربام	ال	يعلم	أنه	كان	يسهر	للثالثة	لياًل،	وخصوصًا	بني	العام	2011،	الذين	
كانوا	يعملون	معه،	فضيلة	الدكتور	رشيف،	فضيلة	الدكتور	خرض	شحرور،	حتى	الساعة	الثالثة	لياًل،	
ثامر	هذا	اخلطاب	 رأينا	 لياًل،	حتى	 الثالثة	 إىل	 التاسعة	صباحا،ً	 الساعة	 يوم	من	 لياًل	كل	 الثانية	ونصف	
الديني	الواعي،	وصمدنا	حتى	هذه	الساعة،	فهو	بطل	من	أبطال	الصمود	جزاه	اهلل	عنا	كل	خري،	شكرًا	
اهلل	 ملدير	اجللسة،	شكرًا	لكم	عىل	إصغائكم،	والسالم	عليكم	ورمحة	 الذين	سبقوين،	شكرًا	 ألساتذتنا	

وبركاته



74

 كلمة الشيخ محمد عمرو 
المسؤول اإلعالمي في تجمع العلماء المسلمين في لبنان  

 

نبينا		 أعوذ	باهلل	من	الشيطان	الرجيم،	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	والصالة	والسالم	عىل	سيد	املرسلني	
وآله	وصحبه	الطيبني	الطاهرين،	السالم	عليكم	مجيعًا	ورمحة	اهلل	وبركاته	

يُْتهُ  َو َنَفْخُت فيهِ ِمْن ُرويح  َفَقُعوا َلُ ساِجدين ﴾ ]سورة احلجر: 29[	كلنا	نفخة	من	اهلل،	والنفخة	 قال	تعاىل:﴿فَإِذا َسوَّ
هي	قبس	من	روح	اهلل،	وألننا	من	روح	اهلل،	فإن	كل	البرش	دون	استثناء	يملكون	امكانيات	وطاقات،	
وهذه	االمكانيات	والقابليات	واملالكات،	حتتاج	إىل	من	خيرجها	من	حيز	القوة	إىل	حيز	الفعل،	فكان	ال	
بد	من	وجود	اإلنسان	عىل	هذه	االرض،	ويف	هذه	االرض،	هنا	اإلنسان	خمري	بني	طريقني،	هذا	الطريق	
يكون	فيه	إما	شاكرًا	وإما	كفورا،	فإذًا	هنا	موقع	البالء	يف	االرض،	موقع	البالء	يف	البالء،	هنا	اإلنسان	
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ْمنا بيَن  آَدَم ﴾ ]سورة  دوره	يف	هذا	السياق،	طبعًا	اهلل	سبحانه	وتعاىل،	خلق	هذا	اإلنسان	وأوجده،	﴿َو لََقْد َكرَّ
اإلرساء: 70[	اهلل	كرمنا،	وألنه	كرمنا،	كرم	اجلميع،	إذًا	ابن	آدم	مكرم،	كل	املالئكة	سجدو	ملخلوق	اهلل	آدم	

ونحن	يف	صلبه،	فإذا	هنا	ال	يوجد	تفرقة	يف	هذا	السياق،	أين	التفرقة	إذا؟	لنأيت	لكي	نصل	إىل	نتيجة،	كيف	
يكون	احلوار	لنؤسس	ملوضوع	احلوار،	احلوار	ما	هو؟	عندما	نريد	أن	نخرج	مالكاتنا،	كيف	يمكن	أن	
نخرج	هذه	املالكات	املوجودة	يف	داخلنا؟	كيف	يمكن	أن	ندعوا؟	أن	نعتقد؟	أن	نفهم؟	أن	نعلم؟	كيف	
ْحَسُن ﴾ ]سورة النحل: 125[	فإذا	

َ
يمكن	ذلك؟	﴿اْدُع إىِل  َسبيِل َرّبَِك بِاْلِْكَمةِ َو الَْموِْعَظةِ اْلََسَنةِ َو جادِلُْهْم بِالَّيت  ِهَ أ

الدعوة	إىل	اهلل	تكون	باحلكمة	واملوعظة،	واجلدال	يعني	إذا	خاصمتهم	ال	جيوز	اخلصام	إال	باجلدال،	هو	
باملنطق،	باحلوار،	بالعطاء،	بالفكر	بنقض	الفكر	مقابل	الفكر،	لكن	الشيطان	ينزغ	بينكم،وهنا	املشكلة	
أهيا	االخوة،	اهلل	سبحانه	وتعاىل	خلق	هذا	اإلنسان	وأوجده،	هذا	اإلنسان	هو	كائن	فيه	مقومات	كبرية	
جدًا،	إىل	اآلن	مل	نستخدم	هذه	املقومات	وهذه	القابليات،	هذه	االمكانيات	املوجودة	يف	داخلنا،	لكن	هذه	
القابليات	واالمكانيات،	هي	التي	يريد	اهلل	أن	نعود	هبا،	لنكون	أصحاب	اجلنة	يف	مكاننا	االصيل،	لكن	مع	
هذه	االمكانيات،	هناك	شيطان	رجيم	يف	االرض،	هناك	نفس	أمارة	بالسوء،	يعيش	اإلنسان	حالة	رصاع،	
ِ  انلَّاَس  َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت  حالة	الرصاع	موجودة	يف	داخله،	هذه	االرض	حتتاج	إىل	دفع،	﴿َو لَْو ال َدْفعُ  اهللَّ
رُْض﴾ ]سورة البقرة: 251[	لكن	كلمة	دفع	ال	تعني	القتل	والقتال،	وال	تعني	املعركة،	الدفع	هو	املقاومة،	

َ
اأْل

عندما	يأتيك	غازي	تدفعه،	عندما	يأتيك	من	يريد	أن	يتسلط	عليك	تدفعه،	لكن	ال	جيوز	لك	أن	تتسلط	
عىل	اآلخر،	هذا	أيضًا	من	املفاهيم	األساسية	يف	املوضوع،	أن	نؤسس،	أن	نفهم	ما	هو	اإلنسان؟	إىل	أين	
يتجه	هذا	اإلنسان؟	وما	هو	دوره	يف	هذا	السياق	أيضًا؟	إذا	أردنا	أن	نتكلم	عن	احلوار،	طيب	احلوار	كيف	
يكون؟	أجيب	أن	يقول	اإلنسان	أن	أفرض	رؤيتي	عىل	اآلخر،	أو	أن	أكرهه	كيف	يمكن؟	واهلل	يقول:	﴿ ال 
إِْكراهَ  ِف ادّلِيِن ﴾ ]سورة البقرة: 256[	فإذًا	عندما	أكون	إنسانًا	خملوقًا	مثيل	مثل	اآلخر،	عندما	أنظر	إىل	اآلخر،	
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»إما	أخ	لك	يف	الدين	أو	نظري	لك	يف	اخللق«،	فإذا	أنا	أنظر	إىل	اآلخر	كوجود،	أحرتم	وجوده	كيف	ما	
كانت	رؤيته،	هذا	االحرتام	يعطيه	مساواة	بيني	وبينه	يف	احلوار،	ويف	اخلطاب،	﴿تَعالَْوا إىِل  َكَِمٍة َسواٍء﴾ ]سورة 
ْو ف  َضالٍل ُمبٍي ﴾ ]سورة سبأ: 24[	فإذا	هذا	نعطيه	

َ
ْو إِيَّاُكْم لََعىل  ُهدىً  أ

َ
آل عمران/ 64[	بني	العقائد	املختلفة	﴿َو إِنَّا أ

الثقة،	لإلنسان	اآلخر	لكي	نستطيع	أن	نتحاور	معه.	

أما	موضوع	اإلرهاب	الفكري،	هذا	يؤدي	إىل	صدام،	يؤدي	إىل	عدم	وصول	إىل	أي	يشء،	ألنه	عندما	
استتباب	 للحوار	 بيئة	حاضنة	 أهم	 للحوار،	 احلاضنة	 البيئة	 نؤّمن	 أن	 احلوار،	جيب	 نتكلم	عن	 أن	 نريد	
االمن	والسالم،	وهي	الثقة	مع	اآلخر،	كيف	يمكننا	أن	نحاور	اآلخر	ونحن	نكفره،	ونحن	نبّدعه،	ونحن	
نرّشكه،	ونحن	نقول	إما	أن	تستسلم	ملا	أريد،	وإما	أنت	قاتل	أو	أقتلك	يف	هذا	السياق،	فإذا	نحن	إذا	أردنا	
أن	نبني	حوارا،	جيب	أن	نفهم	باألساس	كيف	جيب	أن	ينطلق	هذا	احلوار،	من	قلب	حمب،	أن	نحب	اجلميع	
تتفاوت	 	- املعصومني	 باستثناء	 	- البرش	خطاؤون	 اهلل،	وكلنا	خطاؤون،	وكل	 أمام	 كلنا	سواسية	 ألننا	
أخطاؤهم،	مكن	هذا	خيطئ	قلياًل،	وهذا	خيطئ	كثريا،ً	هذا	هو	كام	يقال	البيئة	احلاضنة	للحوار،	بيئة	احلب	
والسالم	إذا	أنا	أحب	اآلخر،	يمكنني	أن	أبني	حوارًا،	وجيب	أن	يكون	هذا	احلوار	مثمرًا	وذا	نتيجة،	لكن	
من	الذي	يفرض	النزاع	إن	الشيطان	ينزغ	بينكم،	عندما	يكون	الشيطان	هو	الذي	ينزغ،	هو	الذي	يصنع	
يْطانَ   العداوة	بيني	وبني	اآلخر،	عند	ذلك	أنا	واآلخر	جيب	أن	نكون	متحدين	يف	مواجهة	الشيطان،﴿إِنَ  الشَّ

ا﴾ ]سورة فاطر: 6[	واحلمد	هلل،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته. ُِذوهُ َعُدوًّ لَُكمْ  َعُدوٌّ فَاتَّ
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 كلمة الدكتور 
الشيخ عبد السالم راجح 

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	احلمد	هلل	رب	العاملني	والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	إخوانه	من	
األنبياء	واملرسلني	وآله	وصحبه	أمجعني	إىل	يوم	الدين.

»احلوار  أمهية	 اجللسة	 هذه	 حمور	 يمثل	 الذي	 العنوان	 هذا	 من	 إنطالقًا	 االكــارم،	 السادة	 أهيا	 	
األخوة	 ترسيخ	 يف	 ككل،	 الندوة	 عنوان	 وبني	 املوضوعية،	 الفكرة	 هذه	 بني	 سأربط	 املوضوعي«،	
وتوحيد	الكلمة،	إذًا	نحن	أمام	مطلوبني	اثنني،	توحيد	كلمة،	وترسيخ	األخوة،	وأداة	الوصول	إليهام،	
هو	احلوار	املوضوعي،	يف	عجالة	من	أجل	أن	ألتزم	بدقائقي	الست،	سأحدثكم	عن	تعريفات	عامة،	
املوضوعية:	 الورقة	 أقرأها	برسعة،	ألصل	يف	هناية	هذه	 أن	 املوضوعية،	واسمحوا	يل	 معنى	 إىل	 تشري	
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وهي	تعني	رعاية	املوضوع،	وعدم	اخلروج	عن	املوضوعية،	تعني	عدم	النيل	من	املتحدث،	فضاًل	عن	
اهتامه	يف	نيته،	أو	الكالم	يف	شخصيته	املوضوعية،	تقتيض	أن	ال	خترج	من	نقطة	إىل	نقطة،	إال	إذا	انتهيت	
الدقة	 املوضوعية	 آخر،	من	 إدخال	موضوع	يف	 املوضوعية	عدم	 إىل	غريها،	 بعد	ذلك	 تنتقل	 ثم	 منها،	
يؤيد	دعواه	 بام	 املتحدث،	 لتخدم	غرض	 النصوص،	واجتزائها	 برت	 النقل،	وعدم	 يف	االستشهاد،	ويف	
ويقوي	دليله،	من	املوضوعية	إنك	إن	مل	تعرف	اجلواب	عن	مسألة،	أن	تقول	ال	أدري،	ومن	هنا	قال	
التوثيق	 السيدات	 أيتها	 السادة	 املوضوعية	أهيا	 العامل	ال	أدري،	أصيبت	مقاتله،	ومن	 إذا	ترك	 علامئنا:	
دلياًل،	من	 أو	 مستندًا،	 فيها	 بنصوص	مسموعة،	ال	متلك	 تستدل	 فال	 بكالم،	 استدللت	 فإذا	 العلمي،	
املوضوعية	احرتام	الطرف	املحاور،	من	املوضوعية	ترك	التعصب	بالكلية،	وااليامن	أن	كل	أحد	يؤخذ	
املحاور،	 يتحرى	 أن	 املوضوعية	 اهلل	عليه	وآله	وصحبه،	من	 املقام	صىل	 ذاك	 ويرد	عليه،	إال	صاحب	
للنية	 تصحيحا	 والفعل،	 بالقول	 تواضعًا	 ذلك	 وسبيل	 اآلخر،	 مع	 واالجتامع	 االتفاق	 مواطن	 اختيار	

حسن	املقصد،	حسن	اإلصغاء	لآلخر.

أهيا	السادة	أيتها	السيدات،	هذه	عناوين	رسيعة،	أنا	ألقيها	بني	يدي	أهل	الفضل	والعلم،	وكلكم	لعله	
يتوقف	عند	تفصيل	كل	عنوان،	وهو	بحد	ذاته	يمثل	موضوعًا	متكاماًل،	 الدليل،	ألجل	أن	 يستجلب	

يمكن	أن	يفرد	له	األخ	الباحث	بحثًا	كاماًل،	يصول	وجيول	فيه	عىل	قدر	علمه.	

التي	استشهد	 باآلية	 املطلوب	يف	اخلتام،	واستشهد	 إىل	 أن	ًأصل	 بينت	لكم	ذلك	ألجل،	 أن	 حسبي	
هبا	أخي	الذي	سبقني،	حيث	يقول	اهلل	سبحانه	وتعاىل،	يف	أبرز	أسلوب	قرآين،	متميزًا	يف	وضع	الفكرة	
املوضوعية،	واحلوار	اهلادف،	والبعد	األسمى	يف	الطرف	اآلخر،	خمالفًا	لك	كان	أم	موافقًا،	يف	هذه	اآلية	
َرّبَِك بِاْلِْكَمةِ َو  التي	جتمع	بني	طريف	املوافق	واملخالف،	يقول	ربنا	باآلية	التي	أشار	إليها	﴿اْدُع إىِل  َسبيِل 
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اْلََسَنةِ ﴾ ]سورة النحل: 125[	أريدكم	فضاًل	أن	تضعوا	خطوطًا	حتت	كلمة	حسنة،	ألين	سآيت	إليها	 الَْموِْعَظةِ 
ْحَسُن﴾.

َ
بعد	قليل،	ثم	يقول	جل	شانه:﴿َو جادِلُْهْم بِالَّيت  ِهَ أ

	حتدث	أخي	يف	فرع	من	فروع	فهم	هذه	اآلية،	وأنا	أضيف	فرعًا	آخر،	أرجوا	أن	يوافقني	أخي	فيام	أقول،	
األصل	يف	املستمع	أهيا	السادة،	أن	يكون	موافقًا	لك،	مؤيدًا	لدعواك	غري	واقف	يف	ضد	قولك،	أو	خمالفًا	
آلرائك،	والفريق	اآلخر،	بل	املحاِور	اآلخر،	ربام	كان	جمادالً،	وهذا	األصل	فيه	أنه	خيالفك	رصاحة،	إذا	
نحن	يف	حيال	جماهبة	مع	اآلخر،	بل	نقول	احلوار	مع	اآلخر،	لنا	أن	نجد	موافقًا	يل،	كام	السادة	الكرام	الذين	
يتفضلون	باالستامع	إيل	اآلن،	فهم	يف	الغالب	يوافقون،	فإذا	بدر	مني	ما	خيالف	قام	وأعرب	عن	جمادلته	
يل،	فيام	مل	ينسجم	مع	رؤياه	التي	قدمته	بني	يديه،	إذا	ال	خيلو	حال	املخاطب،	أن	يكون	موافقًا،	وهذا	أمر	
القرآن	أن	ختاطبه	باحلسنى،	هذا	الذي	يوافقه	ادعه،	فإنه	مستمع	وإنه	مؤيد،	قال	هذا	ادعه	باحلسنى،	من	
أساليب	الدعوة،	قال	ثم	آخر	هو	خمالف،	هو	غري	موافق	ملا	تقدم،	وملا	تبسط	من	القول	بني	يديه،	قال	هذا	
يصنف	بأنه	جمادل،	فإن	كان	ثمة	طريقتان	للحوار،	مع	املوافق	ومع	املخالف،	فالقرآن	أمرك	أن	توافق	

املوافق	باحلسنى،	طيب	واملخالف	عجيب،	املخالف	واملجادل	ختاطبه	باألحسن	هذا	منهج	القرآن.

أدلف	برسعة	إىل	الدليل	اآلخر،	الذي	ساقه	حبيبنا	يف	اآلية	االخرى،	التي	بدأها	ربنا	﴿قُْل َمنْ  يَْرزُقُُكمْ  
ْو ف  َضالٍل ُمبٍي ﴾ ]سورة سبأ: 24[	ثم	أردف	بعد	ذلك	

َ
ْو إِيَّاُكْم لََعىل  ُهدًى أ

َ
ُ َو إِنَّا أ رِْض قُِل اهللَّ

َ
ماواِت َو اأْل ِمنَ  السَّ

ْجَرْمنا 
َ
ا أ سبحانه	وتعاىل	يف	أسلوب	يعلمنا	إياه،	ومصدر	علومنا	القرآن	الكريم،	قال:	﴿قُْل ال تُْسَئلُوَن َعمَّ

]سورة سبأ:25-24[	عجيب	  ﴾ الَْعليُم  الَْفتَّاُح  َوُهَو  بِاْلَّقِ  بَيَْننا  َيْفَتُح  ُثمَّ  َربُّنا  بَيَْننا  َيَْمعُ   قُْل  َتْعَملُوَن  ا  َعمَّ نُْسَئُل  َو ال 
بتفصيلها	 املوضوعية	 املخالف،	وأنا	ذكرت	لكم	 القرآن،	ونحن	نخاطب	 إياه	 يعلمنا	 الذي	 املنهج	 هذا	
وفروعها،	قال:	وأنت	بصدد	خماطبة	املخالف،	عليك	أن	تتجرد	من	األنا	والذات،	قال	ال	هذا	أمر	حسن،	
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قال	ال	يوجد	يشء	أكثر	من	ذلك،	هو	أن	جتعل	نفسك	يف	موطن	التهمة،	وإن	كنت	لست	متهاًم	من	أجل	
أن	توطئ	القبول	هلذا	اآلخر،	فإذا	به	يقبلك	تبعًا	لذلك،	تبعًا	هلذا	اخلروج	من	هذا	الذات	بالكلية،	تصور	
ْجَرْمنا﴾	أنا	أبن	اإلسالم،	وأنا	ابن	الدين،	وانا	ابن	رسالة	حممد	

َ
أ ا  تُْسَئلُوَن َعمَّ أنا	أقول	ملخالفي،	قال	﴿ال 

P،	انسب	لنفيس	االجرام،	مع	ما	قمت	به،	ومع	ما	اعتقده	عىل	خري	وصواب،	وأنسب	ما	له	من	املعرفة	
إيامين،	 وأنا	 فعاًل،	 يسمى	عماًل،	ويسمى	 فعله	 أقول	هو	 أنه	عىل	غري	حق،	 العقائدية،	 األمور	 التامة	يف	
الذي	 هذا	 مع	 احتدث	 اآلن	 سادة؟	 يا	 يقبلني	 ال	 كيف	 هذا،	 إجرامًا	 أسميه	 أن	 القرآن،	 علمني	 ويقيني	
خيالفني	بالكلية،	فإذا	يب	اهتم	نفيس	باإلجرام،	ألجل	أن	أجد	مدخاًل	إىل	قلبه،	ثم	هذا	الذي	عليه،	ولربام	
ْجَرْمنا َو 

َ
ا أ كان	داخاًل	يف	االجرام	دخوالً	أوليًا،	اعتربته	عماًل،	اسمعوا	معي	وسأختم:	﴿قُْل ال تُْسَئلُوَن َعمَّ

ا َتْعَملُوَن﴾،	أرجو	اهلل	سبحانه	وتعاىل	أن	هييئ	لنا	من	هذا	اللقاءات	نفوسًا	طيبة،	تقبل	اآلخر،	 ال نُْسَئُل َعمَّ
أن	 أنتم	سنة	وشيعة،	األصل	 أنكم	نحن	ونحن	 السادة،	واألصل	 وتنفتح	عليه	خاصة	نحن	وأنتم	أهيا	
أنظار	األمة	وآماهلا	معقودة	علينا،	ترى	اخلري	فيام	ما	نصنع،	والرش	فيام	ندع،	وهي	مسؤولية	حتملنا	أن	
نكون	صفًا	واحدًا	يف	مقابل	هذا	اآلخر،	الذي	صنف	نفسه	عدوًا	لنا،	وكاد	لنا	بكل	صنوف	العدوان،	

أسأل	السالمة	ألمتنا،	وأن	جتتمع	عىل	ما	فيه	خريها،	إنه	سميع	جميب	واحلمد	هلل	رب	العاملني.
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 كلمة الشيخ محمد خير الطرشان 
معاون مدير معهد الفتح اإلسالمي

آله	 وعىل	 حممد	 سيدنا	 	 عىل	 والسالم	 والصالة	 العاملني،	 رب	 هلل	 احلمد	 الرحيم،	 الرمحن	 اهلل	 بسم	
وصحبه	أمجعني،	وبعد،	يف	زمن	انترشت	فيه	ثقافة	القتل	وإلغاء	اآلخر،	وامتألت	الصدور	واحتقنت	
القومي،	 والتباغض	 العرقي،	 والتمييز	 املذهبي،	 والتعصب	 الديني	 التطرف	 بمخّلفات	 النفوس	
من	 طوابري	 بتنفيذها	 وقام	 وارسائيل،	 أمريكا	 من	 	 كلٌّ هلا	 خططت	 التي	 قة	 اخلالَّ الفوىض	 وخّيمت	
اجلهلة	واملغرر	هبم،	ومّولتها	دويالت	ومالك	من	جلدتنا،	يف	هذا	الزمن	الذي	سمي	باخلريف	العريب،	
املتغريات	 الزمن،	ومع	كل	 َعقد	واحد	من	 امتدت	إىل	سنوات،	يف	 بل	 يعد	أشهرًا	من	عام،	 والذي	مل	
واملفارقات،	أصبحت	األمة	أحوج	ما	تكون	إىل	تعزيز	ثقافة	الوعي	باحلوار،	وإىل	عمل	دؤوب،	وجهد	
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كبري	غايته	صنع	اإلنسان	العاقل	املنفتح	املتوازن،	الذي	يعرف	كيف	يعيش	مع	اآلخرين،	حتت	سقف	
مفهوم	 اإلنسان	 يعيش	 لكي	 بد	 وال	 واحلوار،	 التواصل	 مفهوم	 تكريس	 خالل	 من	 وذلك	 الوطن،	
التواصل	واحلوار،	من	أن	حيقق	أمرين	اثنني	رئيسيني	يف	حياته،	أال	ومها	االنفتاح	عىل	القلب	والعقل،	
فاإلنسان	عالقته	األساسية	باحلوار،	تكمن	يف	كون	اإلنسان	يمتاز	بفطرة	جتعله	يأنس	ويألف	اآلخر،	
	عن	أمهية	املاء	واهلواء	والغذاء،	وهذه	 وُيعد	احلوار	بالنسبة	لإلنسان	حاجة	أساسية	ورضورية،	ال	تقلُّ
تقدمت	 وكلام	 عليها،	 ومن	 األرض	 اهلل	 يرث	 أن	 إىل	 	،Q	 آدم	 سيدنا	 منذ	 اإلنسان،	 تالزم	 الفطرة	
العامل	 الفكرية	واالقتصادية	والسياسية	عىل	مستوى	 العلوم	واملعارف	واحلضارات،	وتعددت	الرؤى	
بأرسه،	زادت	احلاجة	إىل	احلوار	واالنفتاح	والتواصل	احلضاري،	سواء	عىل	مستوى	األفراد،	أو	بني	
أجواء	 يف	 يتحقق،	 أن	 بد	 ال	 موضوعي،	 حوار	 لتكوين	 الرئيسية	 املالمح	 هذه	 إذا	 واألمم،	 الشعوب	
ومناخات	من	احلوار	الصحيح	السليم،	الذي	ُأفرغ	من	مضمونه	وحمتواه،	يف	عرص	ميلء	بالتناقضات	
املتعددة،	وقد	تم	تعطيل	احلوار	يف	املجتمع،	من	خالل	األساليب	الرتبوية	والتعليمية	واالجتامعية،	أما	
من	الناحية	الرتبوية،	فكثري	من	األرس	تعيش	عىل	عامل	اخلوف	ونحو	ذلك،	وأما	من	حيث	التعليم،	
للعقل،	 إعامل	 أو	 مناقشة،	 التلقني	دونام	 تعتمد	 األبناء،	كانت	 تلقاها	كثري	من	 التي	 التعليمية	 فاملناهج	
التعليم	الرشعي،	هلا	دور	رائد	 ولكننا	اآلن	بفضل	اهلل	تعاىل،	وصلنا	إىل	مرحلة	أصبحت	فيها	مناهج	
بالتطوير	واحلداثة،		وأخص	بالذكر	هنا	مناهج	التعليم	يف	وزارة	االوقاف،	وأنا	عضو	يف	صناعة	هذه	
الطالب	يف	 والفردية،	وإرشاك	 الذاتية	 املهارات	 تقوم	عىل	أسس	هامة،	أمهها	استخدام	 التي	 املناهج،	
بني	 تشاركيًا	 موضوعًا	 أصبح	 بل	 التلقني،	 موضوع	 عىل	 اليوم	 التعليم	 يعتمد	 فال	 التعليمية،	 العملية	
املعلم	وبني	املتعلم،	أما	نظرة	اإلسالم	إىل	احلوار،	من	حيث	هو	مادة	رئيسية	يف	القرآن	الكريم،	فنجد	
أن	آيات	القرآن	وُسوره،	قد	عنيت	عناية	كبرية	باحلوار،	وأنامطه	وأهدافه،	كحوار	اهلل	سبحانه	وتعاىل	
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ذلك	 وغري	 أقوامهم،	 مع	 األنبياء	 وحوار	 إبليس،	 ومع	 املالحدة،	 ومع	 الدهريني،	 ومع	 املالئكة،	 مع	
من	أنواع	احلوار،	التي	شملها	القرآن	الكريم،	ونجد	أن	القرآن	قد	دعى	إىل	تفعيل	احلوار،	بقول	اهلل	
ْحَسن﴾ ]سورة النحل:  125[ 

َ
سبحانه	وتعاىل:	﴿اْدُع إىِل  َسبيِل َرّبَِك بِاْلِْكَمةِ َو الَْموِْعَظةِ اْلََسَنةِ َو جادِلُْهْم بِالَّيت  ِهَ أ

ُكَّما  إِّنِ  ﴿َو  نوح:	 سيدنا	 لسان	 عىل	 تعاىل	 اهلل	 قال	 كام	 الفكري،	 االنغالق	 حالة	 القرآن	 	 ذمَّ وباملقابل	
 ]7 نوح:  ]سورة  اْستِْكبارا﴾  وا  اْسَتْكَبُ َو  وا  َصُّ

َ
أ َو  ثِياَبُهْم  اْسَتْغَشْوا  َو  آذانِِهْم  ف   صابَِعُهْم 

َ
أ َجَعلُوا  لَُهْم  ِلَْغفَِر  َدَعْوُتُهْم 

البحث	 لنا	أن	نحقق	مجلة	من	األخالقيات	األساسية،	وأمهها	 احلوار املوضوعي،	ال	بد	 ولكي	نحقق	
أما	 احلوار،	 طريف	 بني	 متبادل	 فهم	 إىل	 يؤدي	 وأن	 املقصد،	 سليم	 احلوار	 يكون	 وأن	 نبيل،	 هدف	 عن	
إن	كان	الغاية	من	احلوار،	أن	يتحول	إىل	غلبة	وإفحام	وشهرة،	فام	ذلك	إال	جدالً	عقياًم	ال	فائدة	منه،	
املصطالحات	 وتفهيم	 والبحث	 احلوار،	 يتحقق	من	خالل	حتديد	 أن	 فيمكن	 احلوار،	 وأما	موضوعية	
ودالالهتا،	واالحتكام	إىل	األدلة	والرباهني	واحلجج،	واالحرتام	املتبادل	فيام	بني	املتحاورين،	والرتكيز	
عىل	االلتقاء	عىل	النقاط	املشرتكة	فيام	بينهم،	لعل	الوقت	مل	يسعفني	يف	أداء	أفكار	هذه	املحاور،	لكن	
الورقة	موجودة	وسأسلمها	إىل	إدارة	املؤمتر،	أشكر	لكم	حسن	إصغائكم،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	

وبركاته.
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 كلمة الشيخ ماهر مزهر 
رئيس الهيئة السنية لنصرة المقاومة

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	احلمد	هلل	رب	العاملني،	وصىل	اهلل	وسلم	عىل	املبعوث	رمحة	للعاملني،	سيدنا	
وحبيبنا	وقرة	أعيننا	أيب	القاسم	حممد،	النبي	طه	االمني،	وعىل	آله	وأصحابه	أمجعني،	السادة	العلامء،	أهيا	

اإلخوة	واألخوات،	السالم	عليكم	مجيعًا	ورمحة	اهلل	وبركاته.

ال	أريد	أن	أعتذر،	كام	اعتذر	قبل	قليل	مدير	اجللسة،	وبعض	اإلخوة	أهنم	مل	يبّلغوا	إال	قبل	قليل،	أنا	
أخوايت،	ولكن	 إخويت	 انتقاصًا	من	وجودكم	 ليس	 أكتب	شيئًا	 أن	 استطعت	 ما	 أيام،	ولكن	 من	 بلِّغت	
ألنني	تربيت	وترعرعت	يف	جتمع	علامء	املسلمني،	ونحن	يف	التجمع	ندرك	أن	الوحدة	اإلسالمية	ليست	
شعرًا	يتىل،	والكلامت	تقال،	وال	حمارضات	تلقى،	إنام	الوحدة	اإلسالمية	هي	أصل	من	أصول	الدين،	
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قُوا﴾  َتَفرَّ َو ال  َجيعاً   ِ ِبَبِْل اهللَّ اْعَتِصُموا  ﴿َو  التي	أمر	اهلل	سبحانه	وتعاىل	هبا	قائاًل:	 وهي	عمل	يومي،	وهي	
]سورة آل عمران: 103[	ونحن	ندرك	أيضًا	يف	جتّمع	العلامء	املسلمني،	أننا	يف	عملنا	اليومي	وجهدنا	اليومي	يف	

موضوع	الوحدة	اإلسالمية،	ندرك	أننا	سنقف	بني	يدي	اهلل،	إما	أن	يقول	لنا	كنتم	من	الصادقني،	وإما	أن	
ْن َتُقولُوا ما ال َتْفَعلُون ﴾ ]سورة الصف:3[	لذلك	أرى	أن	الوحدة	اإلسالمية	عمل	

َ
ِ أ يقول	لنا:	﴿َكُبَ َمْقتاً ِعنَْد اهللَّ

وجهد	فوق	الكلامت،	واملحارضات	التي	يريدها	اهلل	سبحانه	وتعاىل	ويرضاها،	كام	ريض	لنا	يف	اإليامن،	
أن	يكون	مقرونًا	بالعمل.

	قبل	أن	أحتدث	بكلمة	خمترصة	بدقائق	عدة،	أمحل	رسالة	إىل	علامء	سورية،	من	جتمع	علامء	املسلمني،	
وعىل	هذه	الطاولة	رئيس	التجمع	وأمني	الرس،	ولكن	أحببت	لكم	هذه	الرسالة،	وهذه	الكلامت،	هنيئًا	
لكم	يا	علامء	سورية	سنة	وشيعة،	تشن	عليكم	حربًا	رضوسًا،	وتدفع	فيكم	لرشاء	ذمكم	املليارات،	برائحة	
البرتول	العريب،	ويف	كل	يوم،	متطر	السامء	بقذائف	احلقد	والتفرقة	والرشذمة،	وأنتم	تقيمون	مؤمترًا	يدعو	
للوحدة	اإلسالمية،	واالعتصام	بحبل	اهلل،	هنيئًا	لكم،	َحَلَم	أعداؤكم،	وفيهم	كبار	العلامء	يف	العامل	العريب	
واإلسالمي،	أن	يصّلوا	يف	مسجدكم	األموي	-	عنيت	بذلك	القرضاوي	وغريه	-		وِحلمكم	أن	تصّلوا	
دينهم	 يبيعوا	 مل	 الذين	 أؤلئك	 إىل	 املسلمني،	 علامء	 من	جتمع	 لكم	 هنيئًا	 وفلسطني،	 األقىص	 املسجد	 يف	
بعَرٍض	من	الدنيا،	إنام	باعوا	الدنيا	من	أجل	اهلل	سبحانه	وتعاىل،	وحفاظًا	عىل	تراب	وطنهم	العزيز،	أهيا	
األحبة	كلمتي	أسئلة	رسيعة،	وأحببت	أن	أقوهلا،	وأنا	أسمع	منذ	الصباح	احلديث	عن	الوحدة	اإلسالمية	
واألخوة	اإلسالمية،	ومل	أسمع	عن	معوقات	الوحدة	اإلسالمية	أو	األخوة،	فأحببت	أن	أسلط	الضوء	ولو	
رسيعًا	عىل	بعض	األسئلة	عن	املعوقات	وهي	كثرية،	ولكن	أضيئ	عىل	بعضها،	وأوهلا	نحن	بحاجة	ماسة	
إىل	املصارحة	والصدق	يف	موضوع	الوحدة	اإلسالمية،	نحن	بحاجة	ماسة	ألن	نصارح	بعضنا	بعضًا،	ال	
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أن	يكّفر	بعضنا	بعضًا،	من	أجل	أسباب	ما	أنزل	اهلل	هبا	من	سلطان،	ال	تفسد	للود	قضية،	نحن	بحاجة	إىل	
صدق	يف	الدعوى،	للعودة	يف	الوحدة	اإلسالمية،	نحن	ال	ندعو	اىل	الوحدة	اإلسالمية،	ألن	األصل	يف	
هذه	األمة	أهنا	أمة	واحدة،	نحن	ندعو	إىل	العودة	للوحدة	اإلسالمية،	لذلك	نحن	بحاجة	إىل	مصارحة	
اجللسات،	 هذه	 مثل	 تنتهي	 عندما	 ولألسف	 لكنه	 اإلسالمية،	 الوحدة	 موضوع	 يف	 وصدق	 ومصادقة	
يذهب	كل	منا	إىل	دياره	املذهبية،	وال	نستفيد	من	هذه	الكلامت،	سوى	أن	يلقى	بعضنا	بعضًا،	وهذا	مفيد	
أيضا،	نحن	بحاجة	إىل	مصارحة،	وصدق	يف	املصارحة،	حتى	ال	يعود	بعضنا	إىل	مذهبيته،	املعّوق	الثاين: 
اإلعالم،	منذ	الصباح	وأنا	أسمع،	أن	اخلطر	احلقيقي	علينا	كمرشوع	وحدة	ومرشوع	مقاومة	هو	اإلعالم،	
طيب	نحن	ماذا	فعلنا	لنرّد	عىل	أولئك؟	ماذا	فعلنا؟	مثل	بسيط،	كان	يوجد	عىل	هذه	املنصة	الشيخ	خرض	
شحرور،	والشيخ	الصواف،	الشيخ	صواف	طلب	من	الشيخ	خرض	مسألة،	قال	له	الشيخ	خرض	ما	هي	
منتهية،	يتصور	عندنا	مشكلة	يف	اإلعالم،	ال	نستطيع	أن	نرد	عىل	اإلعالم	املتآمر،	عندما	بدأت	املعركة	
عن	 حلقايت	 إحدى	 عىل	 وأنا	 رسالة	 وصلتني	 السوء،	 ظّن	 ظّن	 العريب	 العامل	 من	 كبري	 جزء	 يف	سورية،	
الوحدة	اإلسالمية،		عندما	خرجت	وفتحت	هاتفي،	وجدت	رسالة	من	أخ	وهو	عامل	يف	أملانيا،	أرسل	
رسالة:	ما	زلت	تتحدث	مع	أولئك	الشيعة،	ما	زلت	تتحدث	عن	الوحدة	اإلسالمية،	هم	يكفروننا	هم	
الفيديو،	أحرضه	عىل	 يقولون؟	قال:	سأرسل	لك	هذا	 يقولون	عنا،	قلت:	ماذا	 ال	حيبوننا،	اسمع	ماذا	
اليوتيوب	لقناة	من	قنواتنا،	ولألسف	احلديث	مقطوع،	يقول	أحد	علامء	الشيعة،	السيد	السيستاين	يقول:	
ال	تقولوا	إخواننا	السنة	وانقطع	احلديث،	أنا	أعلم	وأعرف	أن	السيد	السيستاين	يقول:	ال	تقولوا	إخواننا	
السنة،	إنام	قولوا	أنفسنا	السنة،	قطع	املشهد،	وعلقت	عىل	هذا	املشهد	»اليكات«	ما	شاء	اهلل،	ونحن	ماذا	
فعلنا	سامحة	الشيخ	توفيق	البوطي	حفظك	اهلل؟		عندما	نقول	هنالك	مشكلة	مع	يارس	احلبيب،	نعم	فيه	
أرسلوا	 ولبنان،	 العراق	 إىل	 إيران	 العامل،	من	 بكل	 الشيعة،	 الشيعة	ومرجعيات	 إخواننا	 مشكلة،	ولكن	
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فتوى	مبارشة	ترد	عىل	كالم	هذا	اليسء،	وأنه	غري	صحيح،	وال	جيوز	أن	يسب	أحد	من	الشيعة	صحابة	
رسول	اهلل،	ولكن	نحن	عىل	تلفزيوناتنا	عىل	فضائياتنا	من	أهل	السنة،	ماذا	فعلنا	عندما	يقوم	فالن	وفالن	
وفالن	ليكفر	الشيعة،	وليكفر	علامء	الشيعة،	وليكفر	من	أجل	أمور	بسيطة؟	آسف	إخواين	أنني	أحكي	
بكل	رصاحة،	ألنه	جيب	أن	نتحدث	مع	بعضنا	البعض	بكل	رصاحة،	وبكل	صدق،	لذلك	أختم	كالمي	
نحن	بحاجة	اليوم	ليس	إىل	الدعوة	للوحدة	اإلسالمية،	وال	دعاة	للوحدة	اإلسالمية،	نحن	وصلنا	إىل	
َخَويُْكم﴾ ]سورة احلجرات:10[	نحن	بحاجة	

َ
ْصلُِحوا َبْيَ أ

َ
َما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ فَأ زمن	بحاجة،	كام	يقول	اهلل	لنا:﴿إِنَّ

إىل	مصلحني	صاحلني،	من	أجل	دعوة	الوحدة	اإلسالمية،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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 كلمة الدكتور الشيخ محمد توفيق محمد سعيد رمضان البوطي
 رئيس اتحاد علماء بالد الشام

هذه	 أن	 األوىل	 املرة	 مرتني،	 أطمئنه	 لكن	 غريته،	 عىل	 ماهر	 أستاذ	 أشكر	 الرحيم،	 الرمحن	 اهلل	 بسم	
االجتامعات	التي	تنعقد،	هي	ترسيخ	ملعنى	الوحدة	اإلسالمية،	وهي	تفويت	الفرصة	عىل	الذين	يريدون	
أن	يمزقوا	جمتمعنا	بشكل	أو	بآخر،	أما	ما	ذكرته،	فأنا	أرجو	أن	تكون	قد	استوعبت	ما	قلته،	قلت	أن	هناك	
ظاهرة	اسمها	يارس	حبيب،	وأنا	أعلم	جيدًا،	وقد	حتدثت	وأثنيت	عىل	فتوى	سامحة	القائد	اخلامنئي	أمامه،	
	،P	اهلل فيها	من	أصحاب	رسول	 نال	 التي	 التافهة	 الكلمة	 فتواه	يف	رد	هذه	 وأثنيت	وأكربت	وثّمنت	
السنة،	 إنام	قلت	أن	هناك	ظاهرة	تريد	أن	تفتت	األمة،	هناك	يارس	حبيب	بني	 الراشدين،	 ومن	اخللفاء	
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الوطن،	ومتزيق	 لتمزيق	 يكّرسوا	 أن	 يريدون	 الشيعة،	ويارس	حبيب	يف	كل	مذهب،	 بني	 ويارس	حبيب	
األمة	وتفتيتها،	نعم	هذا	اليشء	موجود،	وينبغي	أن	نكون	يف	حالة	من	الوعي،	لنقي	أنفسنا	من	الوقوع	يف	
هذه	الظواهر،	كلنا	ينبغي	أن	نكون	حريصني	عىل	سالمة	الصف	اإلسالمي،	مدافعني	هلذا	قلت	جيب	أن	

نلجم	تلك	األفواه	التي	تكرس	للفجوة	بني	األمة	اإلسالمية	وشكرًا.
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 كلمة الدكتور الشيخ نبيل الحلباوي
O نائب رئيس مجمع السيدة رقية 

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	والصالة	والسالم	عىل	خري	األنبياء	واملرسلني	حممد	وآله	الطيبني	الطاهرين،	
وصحبه	الغر	امليامني،	يف	هذه	اجللسة	القصرية،	التي	أردناها	هكذا،	ألننا	ال	نريد	أن	نثقل	عىل	اإلخوة،	وقد	
قضوا	وقتًا	طوياًل	يف	اجللسات	املتتالية،	عنوان	هذه	اجللسة:	»اخلالف الفقهي عامل لرتسيخ وحدة األمة« 

بداية	أحب	أن	أذّكر	بأن	اآلية	القرآنية	أو	اآليتني	اّللتني	تتحدثان	عن	أمة	واحدة،	تقول	إحدامها: ﴿ إِنَّ 
نَا َربُُّكْم فَاتَُّقون﴾ 

َ
ًة واِحَدةً َو أ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
نَا َربُُّكْم فَاْعُبُدون﴾ والثانية	تقول:	﴿َو إِنَّ هِذهِ أ

َ
ًة واِحَدةً َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
هِذهِ أ

وهنا	مالحظة	فقط،	»أمة	واحدة«	ليست	خربًا	لـ	»وإن	هذه	أمتكم«،	إذًا	ليس	لكم	خيار	أن	تكون	هذه	
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األمة	أمتكم،	أو	أن	ال	تكون	أمة	لكم،	فاهلل	بعد	أن	رّشفكم،	وجعلها	خري	أمة	أخرجت	للناس،	ال	يمكن	
ألحد	أن	يتخىل	عن	أمته،	ومن	يتخىل	عن	أمته،	يتخىل	عن	نفسه،	ويتخىل	عن	مصريه،	ويتخىل	عن	كل	
يشء	كريم	ومجيل	وجليل	يف	حياته،	ولكن	ملاذا	جاءت	أمة	واحدة،	يعني	هذه	األمة	ينبغي	أن	حترص،	
أن	تكون	حاهلا	دائاًم	وأبدًا	األمة	الواحدة	التي	ال	يفرطها	يشء،	والتي	ال	يمكن	أن	تذهب	طرائق	قددا.

	النقطة	الثالثة	التي	أريد	أن	أشري	إليها،	هي	أن	اخلالف	الفقهي،	هل	يمكنه	أن	يكون	عامل	ترسيخ	
للوحدة؟	نعم،	ملاذا؟	

أوالً:	هو	اختالف	وليس	خالفًا،	هذا	متفق	عليه	فاملقصود	من	اخلالف	هو	االختالف.			

ثانيا:	إذا	كان	الواحد	منا	ال	يتحمل	اآلخر،	يف	أن	خيتلف	معه	يف	أمر	فقهي،	فرعيًا	جزئيًا،	فإن	هذه	
يف	 يتحقق	حتى	 ذلك	 أنا،	وهل	 كام	 باملئة	 مئة	 تكون	 أن	 أريدك	 أنا	 يعني	 أساس،	 تقوم	عىل	 لن	 الوحدة	
الواحد؟	 الفقهاء	ختتلف	ضمن	املذهب	 آراء	 الواحد	فقهاء؟	أليس	 الواحد؟	أليس	يف	املذهب	 املذهب	
فإذا	كان	ذلك	ال	يصلح	أن	يكون	عامَل	تفتيت	وتفريق	ألتباع	مذهب،	فكيف	يكون	عامل	تفريق	ألتباع	
هذا	الدين	العظيم،	وهذه	األمة	الكريمة	التي	ننتمي	إليها؟	أريد	أن	أقول	شيئًا	أخريًا،	قبل	أن	أترك	الكالم	
لإلخوة	األعزاء	األجالء،	النقطة	األخرية	هي	أن	أمتنا	مدعوة	إىل	أن	تستفيد	فقهيًا	بعضها	من	بعض،	أن	
يستفيد	بعضنا	من	بعض	فقهيًا،	وأن	ينفتح	بعضنا	عىل	بعضًا	عىل	املستوى	الفقهي،	و	أذكر	يف	ذلك،	أن	
املرجع	الكبري	السيد	الربوجردي	يف	إيران،	كان	يقول	بأن	أي	فقيه،	إذا	أراد	أن	يناقش	مسألة،	فام	مل	يطلع	
أن	 أردَت	 فإذا	 وحمدودة،	 مناقشة	ضيقة	 للمسألة	 مناقشته	 فسيكون	 الفقهية،	 املذاهب	 خمتلف	 آراء	 عىل	
تكون	فقيهًا،	بام	أنك	جمتهد	وفقيه،	أن	تكون	يف	مستوى	رفيع،	فعليك	أن	تنفتح	عىل	كل	الفقهاء،	وآخر	
ما	أختم	به،	أن	شهيدين	عظيمني	من	فقهائنا	الكبار،	ومها	الشهيد	األول،	والشهيد	الثاين،	كان	كل	واحد	



92

منهام	يصلح	نموذجًا	ومثاًل،	بعد	أن	انتهى	من	االجتهاد	يف	املذهب	الفقهي	الذي	ينتمي	إليه،	ذهب	كل	
واحد	منهام	-	وبينهام	أكثر	من	مئة	سنة-	إىل	مرص،	وتتملذ	عىل	فقيه	حنفي،	ثم	عىل	فقيه	شافعي،	ثم	عىل	
ذاك	 التعصب	يف	 نتيجة	 لكن	 مذاهبهم،	 للناس	بحسب	 يفتي	 مالكي،	وصار	 فقيه	 ثم	عىل	 فقيه	حنبيل،	
	منهام	شهيدًا	وُقتل،	وأوهلام	مع	األسف،	ُحكم	عليه	من	بعض	ضيقي	األفق	بأن	يقتل،	 الوقت،	ذهب	كلٌُّ
ثم	أن	يصلب،	ثم	أن	حيرق،	ثم	أن	يذّر	رماده،	يعني	شتان	بني	البعدين،	بني	أن	تنفتح	بحيث	تتلقى	الفقه	
بكل	مدارسه	وآفاقه،	وبكل	خصبه	وغناه،	وبني	أن	تضيق	ذرعًا	باآلخر،	وحتاول	القضاء	عليه،	اآلن	أظن	
أنني	أخذت	أكثر	من	حظي	من	هذه	اجللسة،	وسأنقل	احلديث	إىل	األستاذ	الكبري،	فضيلة	الدكتور	حممد	
توفيق	رمضان	البوطي،	وهو		رئيس	احتاد	علامء	بالد	الشام،	و	عميد	كلية	الرشيعة،	فضاًل	عن	علومه	
اهلل،	 رمحه	 البوطي	 رمضان	 سعيد	 الدكتور	حممد	 الكبري	 األستاذ	 حمراب	 شهيد	 ابن	 وهو	 وكتبه،	 وآثاره	
فليتفضل	مشكورًا،	ليغني	مسألة	اخلالف	الفقهي	أو	االختالف	الفقهي،	و	دور	هذا	االختالف	يف	ترسيخ	

الوحدة	اإلسالمية.
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 كلمة الدكتور الشيخ
 محمد سعيد رمضان البوطي

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	احلمد	هلل	رب	العاملني،	اللهم	إياك	نعبد	وإياك	نستعني،	اللهم	صل	وسلم	
وبارك	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	آله	وأصحابه	أمجعني،	وبعد،	املجال	الذي	نخوض	فيه،	هو	جمال	اجلانب	
السلوكي،	الذي	تضبطه	أحكام	الرشيعة،	ذلك	أن	ديننا	فيه	جانب	َعَقدي،	جلُّه	يعتمد	عىل	النصوص	
القطعية،	التي	ال	حتتمل	أكثر	من	معنى،	أما	اجلانب	السلوكي	فقد	قضت	حكمة	اهلل	عز	وجل،	أن	تكون	
يف	 يكون	 لكي	 وذلك	 الداللة؛	 قطعية	 وليست	 الداللة،	 ظني	 أكثرها	 نصوصًا	 تتناوله،	 التي	 النصوص	
كيفية	فهم	هذا	النص	نوع	من	املرونة	تستجيب	ملقاصد	الرشيعة،	وحتقق	أغراض	املصالح،	عىل	تعاقب	
التي	حتصل	 القضايا	 مستجدات،	 أي	 للنوازل،	 املالئمة	 احللول	 تضع	 ولكي	 الدهور،	 وتوايل	 األزمنة،	
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عهد	 لكن	يف	 النبوة،	 عهد	 السلوكية،	وجد	حتى	يف	 اجلوانب	 هذه	 واالجتهاد	يف	 املجتمعات،	 حياة	 يف	
النبوة،	كان	هلم	مرجع	فيام	جيتهدون،	فإما	أن	يقر	االجتهادين،	وإما	أن	يتعقب	املجتهد،	فريده	إىل	الرشد	
والصواب،	فمثاًل	عندما	قال	النبي	P:	»أال ال يصلني أحد العرص إال يف بني قريظة«	يف	أعقاب	غزوة	
األحزاب،	النص	هنا	حمتماًل	أن	يؤخذ	عىل	ظاهره،	بأن	ال	يصيل	العرص	إال	يف	بني	قريظة،	أيًا	كان	الوقت	
أن	 أراد	 إنام	 فهموا	 آخرون	 العرص،	 فات	وقت	 لو	 قريظة	حتى	 بني	 إال	يف	 العرص	 يصلوا	 أن	ال	 عليهم	
يستعجلوا	ليدركوا	صالة	العرص	يف	بني	قريظة،	هم	افرتقوا	إىل	فريقني،	فريق	فهم	النص	بظاهره،	وفريق	
فهم	النص	بداللته،	مل	يعرتض	النبي		P	عىل	أي	من	الفريقني،	وهناك	صور	أخرى	متعددة	الجتهادات،	
جرت	يف	عهد	النبوة،	إال	أنه	كان	يف	عهد	النبوة	مرجعًا	هلم،	يمكن	أن	يصّوب	أو	خيّطأ	أو	ُيقر،	فإقراره	
كال	االجتهادين،	دليل	عىل	مرونة	النص،	عندما	يكون	حمتماًل،	وجمال	االجتهاد	عندما	يكون	النص	ظني	
الداللة،	وليس	قطعي	الداللة،	ألن	قطعي	الداللة	ال	جمال	للشك	يف	داللته	يف	معناه،	هذه	املسألة	األوىل،	
واملسألة	الثانية،	بعد	عرص	النبوة	انطلق	األصحاب	ريض	اهلل	تعاىل	عنهم	إىل	اآلفاق،	فمنهم	من	أقام	يف	
الشام،	ومنهم	من	أقام	يف	العراق،	ومنهم	من	ذهب	إىل	مرص،	ومنهم	من	ذهب	إىل	اليمن،	وال	شك	أن	
يكن	 مل	 دراية	وحفظا،	ألنه	 السنة	 بكل	 أحاطوا	 قد	 يكونوا	 مل	 عنهم،	 اهلل	 الكرام	ريض	 الصحابة	 هؤالء	
ليتسنى	حال	كل	فرد	أن	يكون	مع	النبي		P،	يف	كل	ما	قاله	وحتدث	به	وبّينه،	لذلك	تشكلت	مذاهب	
للصحابة	الكرام،	هناك	مذهب	ابن	عباس،	ومذهب	ابن	عمر،	ومذهب	ابن	مسعود،	وهلؤالء	املجتهدين	
من	الصحابة	تالمذة،	لكن	مل	يتكون	منهم	مذهب،	إىل	أن	جاء	اجليل	الذي	بعده،	والذي	منهم	سادة	أهل	
البيت	حممد	الباقر،	جعفر	الصادق،	زيد	بن	عيل	ريض	اهلل	تعاىل	عنهم،	وعليهم	السالم	مجيعًا،	هؤالء	كانوا	
منهل	العلم	العذب،	ألئمة	الفقه	يف	ذلك	اجليل،	فقد	تتلمذ	عليهم	اإلمام	أبو	حنيفة،	وتتلمذ	عليهم	االمام	
مالك،	وهنلوا	منهم	الكثري،	ما	ينبغي	أن	ينهلوه،	ويتفقهوا	عىل	أيدهيم،	اإلمام	أبو	حنيفة	كان	له	أصحاب	
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كتبوا	مذهبه،	وحفظوا	عنه،	واجتهدوا	مع	اجتهاده،	نحن	مل	نقلد	اإلمام	أبا	حنيفة،	إنام	وافق	االجتهاد	
الشافعي	ريض	اهلل	تعاىل	 بيان	إىل	أن	االجتهاد	كان	عىل	أشكال	ومراحل،	واالمام	 االجتهاد،	ويف	هذا	
عنه،	تلقى	عن	االمام	حممد	تلميذ	االمام	أيب	حنيفة،	واالمام	أمحد	بن	حنبل	ريض	اهلل	تعاىل	عنه	وعنهم	
مجيعًا	أيضًا	اجتمع	مع	اإلمام	الشافعي،	وكل	منهام	أخذ	من	اآلخر،	ما	متيز	به	هؤالء	هم	األئمة	األربعة،	
الذين	هنلوا	من	معني	بيت	النبوة	ما	هنلوه،	باالضافة	ما	قد	تعلموه	من	هنا	وهناك	من	أجالء	التابعني،	
حتى	تكّونت	لدهيم	تلك	الرؤية	الشمولية	للفقه	اإلسالمي،	فيام	وصلوا	إليه	طبعًا،	جمال	االئمة	اإلمام	
الشافعي،	تلميذ	اإلمام	حممد	وتلميذ	اإلمام	مالك،	لكن	هذا	ال	يعني	أن	اإلمام	كان	نسخة	طبق	األصل	
عن	اإلمام	مالك،	وال	نسخة	طبق	األصل	عن	اإلمام	الشافعي،	ألن	اإلمام	الشافعي	رمحه	اهلل	تعاىل	كان	
له	عقليته	ومنهجه	يف	فهم	النص	وداللته،	وقواعد	استثامر	قواعد	احلكم	من	النص،	هؤالء	االئمة	كان	هلم	
تالميذ،	وهؤالء	التالميذ	كان	هلم	أيضًا		من	بعدهم	تالميذ،	اجتهدوا	كام	اجتهد	أئمتهم،	لكنهم	اجتهدوا	
عىل	القواعد		التي	كان	قد	أرساها	اإلمام	املطلق،	يعني	اإلمام	مالك،	بالنسبة	إىل	تالمذته،	واإلمام	أبو	
حنيفة،	بالنسبة	لتالمذته،	واالمام	الشافعي	بالنسبة	لتالمذته،	فُوجد	االجتهاد	املطلق	ووجد	االجتهاد	
املستقل،	الذي	يبني	عىل	االجتهاد	املطلق	قواعد	يستمد	منها	فهمه	للنص	الرشعي،	نحن	اآلن	أمامنا	عدد	
من	األئمة	األعالم،	واملذاهب	املنترشة	اآلن	يف	العامل	اإلسالمي،	هي	ليست	كثرية،	لو	مل	يكن	هناك	أئمة	
أعالم،	شكلوا	مدارس	يتبعها	أتباعها،	ويتفرعون،	يعني	عندنا	اآلن	املجتهد	املطلق،	املجتهد	يف	املذهب	
املرجح،	وبعد	ذلك	طبقة	املفتيني،	هذه	الطبقات	تشكلت	يف	كل	مذهب،	عىل	حدة،	أي	أهنم	يعودون	يف	
أرومة	ال	تتجاوز	بضعة	مذاهب،	هؤالء	كلهم	جمتهدون،	واالجتهاد	بِناء،	بناء	تكامل	يومًا	بعد	يوم،	أنت	
ال	تستطيع	أن	تقول:	يا	ترى	هل	اإلمام	ابن	عابدين	أعلم؟	أو	اإلمام	مثاًل	حممد؟	هذا	الكالم	ال	يصح،	إنام	
ما	أرساه	اإلمام	حممد	يشء،	وما	قام	به	اإلمام	بن	عابدين	يشء	آخر،	ما	قام	به	اإلمام	الرسخيس	يف	مذهب	
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أيب	حنيفة،	يشء	خيتلف	عام	قام	به	ما	قبله،	وخيتلف	عام	قام	به	من	بعده،	كانوا	يرسون	بناًء	متكاماًل،	البناء	
َس	وأقيَم	وشيَد،	ثم	تكامل،	حتى	صار	يف	صورته	التي	آلت	إليها،	يف	عرص	املفتني،	طبعًا	ال	يعني	كونه	 أسِّ
وصل	إىل	عرص	املفتني	أنه	قد	انتهى	االجتهاد،	ال	بل	مل	يعد	لنا	أن	نبدأ	من	حيث	ابتدؤوا،	ألن	هذا	تكرار	
لعملية	ال	داعي	هلا،	إنام	نبدأ	من	حيث	انتهوا،	أردت	هبذه	املقدمة	فقط-	وال	أريد	أن	أطيل-	أن	أقول	
أن	حرص	املذاهب	هبذا	العدد	املحدود،	قطع	السبيل	عىل	حالة	من	الفوىض	املذهبية،	بحيث	يصبح	كام	
اآلن	يف	الالمذهبيني،	لكل	واحد	منهم	مذهب،	دون	أن	تكون	لديه	مؤهالت	االجتهاد،	ودون	أن	يكون	
لديه	ضوابط	لفهم	النص	الرشعي،	ما	يؤدي	إىل	ترشذم	األمة	وتشتتها،	هذه	املذاهب	مجعت	كلمة	األمة	
ووحدة	صفوفها،	وجعلت	هؤالء	األئمة	كلمة	واحدة،	من	حيث	هم	اجتامعهم	تلمذهتم	عىل	بعضهم	
بعضًا،	تلميذ	لآلخر،	وهم	أنفسهم	فيام	اختلفوا	فيه،	كانوا	حيرتمون	بعضهم،	ويقدرون	بعضهم،	مل	يكن	
االختالف	عن	هوى،	وإنام	كان	االختالف	عن	تباين	يف	الرؤية،	مبنية	عىل	قواعد	مستقلة،	أدت	إىل	تعدد	
بني	قريظة،	والصحابة	 الذين	صّلوا	قبل	أن	يصلوا	إىل	 بالنسبة	للصحابة	 الرؤى،	وهذا	أمر،	كام	جرى	
تقوله	 الذي	 هذا	 داللته،	 يف	 الرشعي	 النص	 لفهم	 وقواعد	 هناك	ضوابط	 قريظة،	 بني	 يف	 صلوا	 الذين	
احلقيقة،	يتمثل	صورته	األخرى	يف	احرتامهم	لبعضهم،	يف	صور	كثرية،	منها	أن	االمام	الشافعي	رمحه	
اهلل	تعاىل	صىل	يف	مسجد	اإلمام	األعظم	يف	بغداد،	ومع	ان	اإلمام	الشافعي	كان	يقوم	برفع	اليدين	عند	
القيام		من	الركوع،	وعندها	مل	يرفع	يديه،	وقيل	له	ملاذا	مل	ترفع	يديك،	أنت	من	الذين	اجتهدت،	واثبت	
أن	رفع	اليدين	سنة؟	قال	احرتامًا	لصاحب	هذا	القرب،	احرتام	صاحب	هذا	القرب	واجب،	ورفع	اليدين	
سنة،	فهو	ترك	السنة	لواجب	ما،	هو	واجب	أن	حيرتم	االئمة	بعضهم	بعضا،	وأن	يقدر	بعضهم	بعضا،	
وجيل	بعضهم	بعضا،	كلنا	نعود	إىل	مدرسة	أهل	البيت،	وكلنا	نستمد	من	األئمة	األعالم،	ريض	اهلل	عنهم	

مجيعًا	وأرضاهم،	وأكتفي	هبذا	القدر،	واحلمد	هلل	رب	العاملني.
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بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	ونبينا	حممد	وعىل	آله	الطيبني	الطاهرين،	أوالً	
أنا	أشكر	سامحة	الشيخ	الدكتور	البوطي	عىل	هذه	الفرشة	التي	فرشها،	التي	هلا	عالقة	باملوضوع	املدارس	
الفقهية،	ما	أريد	أن	أحتدث	عنه	حول،	أنه	هل	يعترب	االختالف	الفقهي	معوقًا	يف	طريق	الوحدة؟	هذا	
املذاهب؟	 إلغاء	 تعني	 الوحدة	 نريدها؟	هل	 التي	 الوحدة	 ما	هي	 الوحدة،	 اىل	 نظرتنا	 باختالف	 خيتلف	
فساعتئٍذ،	يكون	االختالف	الفقهي	معوقًا،	أما	إذا	قلنا	أن	الوحدة	تعني	أن	يبقى	كل	إنسان	عىل	مذهبه،	
التي	يتوقف	عليها	مصري	هذه	األمة،	كحدتنا	عىل	 وأن	نتوحد	عىل	األهداف	السامية	لألمة	اإلسالمية	
شأهنا	 رفعة	 خالل	 من	 ألمتنا،	 اخلري	 جلب	 عىل	 ووحدتنا	 الصهيوين،	 العدو	 براثن	 من	 فلسطني	 حترير	
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اقتصاديًا	واجتامعيًا	وسياسيًا،	فهذه	هي	نظرتنا	إىل	الوحدة	اإلسالمية،	الوحدة	اإلسالمية	ال	تعني	إلغاء	
	عىل	مذهبه،	 يبقى	كلٌّ أن	 بل	 الشيعي	إىل	سني،	 يتحول	 أن	 السني	إىل	شيعي،	وال	 يتحول	 أن	 احلق،	ال	
ونتحد	عىل	ما	يمس	كيان	أمتنا	عىل	كل	املستويات؛	ألن	األمهية	األوىل	التي	جيب	أن	نتحد	عليها،	هي	
موضوع	إنقاذ	فلسطني	من	براثن	العدو	الصهيوين،	وهي	لوحدها	كافية	من	أجل	أن	نتوحد	عليها،	وقد	
قلت	يف	مؤمتر	يف	ماليزيا،	وحتدثت	هبذه	العبارة،	قلت	هلم	يا	إخوة	أنا	الشيخ	الشيعي،	أقول	لكم	حرروا	
فلسطني،	ووّحدوا	األمة	اإلسالمية،	أنا	أقبل	أنا	ليس	عندي	مشكلة	يف	هذا،	ألين	ساعتئٍذ	أرى	أمة	إسالمية	
واحدة،	نحن	مشكلتنا	أننا	ننترص	للمذهب،	ولو	عىل	حساب	الدين،	يف	حني	أن	املذهب	طريق	لتمثيل	
الدين،	ولذلك	جيب	دائاًم	أن	تكون	النرصة	للدين	وليس	للمذهب،	املذهب	طريقة	للعبادة	بيني	وبني	اهلل	
عز	وجل،	الفقيه	حيدد	يل	من	استنباطه	ِمن	خالل	مداركه	احلكَم	الرشعي	والفتوى	فيام	يتعلق	بمسائل	
العبادات	واملعامالت،	بمعنى	آخر	ليس	املذهب	هو	الدين	أبدًا،	لذلك	هذا	املوضوع	فكرة	التقريب	بني	
املذاهب،	الفكرة	بدأت	منذ	زمن،	ولكن	يف	العرص	احلديث،	أيام	الرئيس	مجال	عبد	النارص،	عندما	أسس	
دار	التقريب	بني	املذاهب،	كلمة	التقريب	كلمة	جيدة،	ألن	التقريب	هو	بمعنى	أن	يفهم	بعضنا	البعض	
اآلخر،	واالختالف	بيني	وبني	اإلنسان	اآلخر	اختالف	فقهي،	وال	يعني	أن	اآلخر	كافر،	هذه	مشكلة	
كبرية،	أنه	صارت	حتى	يف	بعض	اجلزئيات	الفقهية،	تؤدي	إىل	أن	تتهم	اآلخر	بأنه	خرج	من	ملة	الدين،	
بمجرد	أنه	وصل	بفتواه	إىل	أن	ما	تقول	عنه	أنه	حمّرم	هو	عنده	ليس	حمّرمًا،	كمثال	صغري،	البعض	يقول	
عن	الشطرنج	حرام،	البعض	يقول:	فهم	من	الرواية،	حرمة	الشطرنج،	والبعض	اآلخر	يقول	ال	يوجد	
رواية	عىل	حرمة	الشطرنج،	من	يلعب	الشطرنج	بالنسبة	ملن	يقول	بحرمته،	هذا	ال	يعني	أنه	كافر	أو	خارج	
من	امللة،	وحتى	أنه	ال	يعني	أنه	فاسق،	ألنه	يقوم	به	بناًء	لفتوى	فقهية	يستند	إليها،	وهو	يف	عمله	غري	مأثوم	
أعطى	 الدين،	 مشايخ	 بنفس	 مرتبطة	 مسألة	 به،	وهي	 أحتدث	 أن	 أو	 أوجهه	 أن	 أريد	 الذي	 هذا	 رشعًا،	
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سامحة	الشيخ	البوطي	مثال	رائعًا،	أنه	ترك	مسألة	كان	يرص	عليها		عندنا،	ومثل	آخر،	أن	أحد	املراجع	يف	
النجف	األرشف،	كان	يقسو	عىل	املرجع	اآلخر	يف	بعض	آرائه	الفقهية،	فعندما	تويف	هذا	املرجع،	خرج	
يف	جنازته	حارس	الرأس،	واضعًا	للرداء،	يقول	كيف	وكل	وقتك	كنت	حتكي	عليه؟	قال	ولكنه	عامل	وتقي	
أنا	كنت	أحاول	أن	أمنع	العامة،	أن	يمشوا	عىل	ضوء	فتواه،	ألنني	أعتقد	فساد	الفتوى،	ولكن	 وفقيه،	
املشايخ	يف	 يتحول	 األحيان	 بعض	 إنه	يف	 اليوم،	 كبري	حيل	مشكلتنا	 فرق	 املفتي،	وهذا	 بفساد	 أعتقد	 ال	
موضوع	الفتوى	إىل	حماربني	ملشايخ	آخرين،	يف	حني	جيب	علينا	أن	نتفهم	بعضنا	البعض،	وأن	نقول:	ما	
يقوم	به	ذاك	الشخص	جائز	وصحيح،	ومربئ	للذمة	رشعًا،	وما	أنا	أقوم	به	جائز	وصحيح	ومربئ	للذمة	
رشعًا،	ولذلك	ال	أعتقد	أن	اخلالف	الفقهي	-إن	استطعنا	أن	ننظم	اخلالف	الفقهي-	يؤدي	إىل	مشكلة	
كبرية،	وأنا	أقول	لكم	اآلن	مثاًل،	مسألة	يف	كل	سنة	نبتىل	هبا،	مسألة	هالل	شهر	رمضان،	وهالل	شهر	
شوال،	مصائب	عظمى،	نحن	عىل	حق،	وهم	عىل	باطل،	من	قال	أننا	عىل	احلق؟	نحن	اثنان	عىل	حق،	ما	
املشكلة؟	بحسب	األصول	الرشعية	املعتمدة	لدينا،	ثبت	لنا	أنه	هذا	أول	يوم	شهر	رمضان،	أو	أول	شهر	
شوال،	ما	املشكلة؟	أنا	ال	جيوز	يل	أن	أفطر	يف	هذا	اليوم	الذي	ثبت	يل	أنه	عيد،	وهو	ال	جيوز	له	أن	يفطر،	إذا	
كان	يومه	من	شهر	رمضان،	هي	مسائل	جيب	أن	تفهم	هكذا،	أنا	أحب	كثريًا	أن	نتعلم	من	عدونا،	العدو	
الصهيوين	-	نتحدث	برصاحة	فيام	بيننا-	ما	وصل		إىل	ما	وصل	إليه	إال	من	خالل	أمور	اعتمدها	أدى	إىل	
أن	ينترص،	وما	وصل	إىل	ما	وصل	إليه،	إال	من	خالل	مراجعة	ما	عندنا،	أدت	إىل	أن	ننهزم،	فلكي	ننترص	

علينا	أن	نلغي	السلبيات	املوجودة	عندنا،	ونتعلم	حتى	ولو	من	عدونا.

يف	يوم	من	األيام	شمعون	برييز،	صار	وزير	خارجية	عند	اسحاق	شامري،	وتعلمون	أننا	نتابع	الوفود	
والرصاعات	بينهم،	فأراد	صحفي	أن	يستفز	شمعون	برييز،	وقال	له	اآلن	وقد	أصبحت	وزير	خارجية	
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شامري،	أجابه	أنا	أصبحت	وزير	خارجية	دولة	إرسائيل،	ال	الشخص،	املشكلة	عندنا	بالشخصنة،	يعني	
بمعنى	أنه	إذا	أنا	أقلد	فقيهًا	أو	أنتمي	إىل	مذهب،	ليس	معنى	ذلك	أن	كل	املذاهب	األخرى	وكل	الفقهاء	
اآلخرين	ال	قيمة	هلم،	حتى	اآلن	يف	موضوع	املذاهب	األربعة	يف	بعض	املساجد	كان	فيها	أربع	حماريب،	
وهذا	يشء	ميسء،	هنا	يتحول	اخلالف	يف	الفقه	إىل	فتنة،	يتحول	إىل	خالف	مذهبي،	حتى	يتحول	إىل	خالف	
يف	داخل	نفس	املذهب،	هذه	مشكلة	كبرية،	لذلك	جيب	علينا	أن	نفهم	االختالف،	أن	نتفهم	اختالفنا،	
اختالفاتنا	رمحة	وليست	نقمة،	كيف	نحوهلا	رمحة	بطريقة	الفهم		والوعي،	هذا	الذي	ندعو	إليه،	وهذا	الذي	
فهمناه	يف	جتمع	العلامء	املسلمني،	يعني	أن	نقعد	مع	بعضنا	نحن	السنة	والشيعة،	عندنا	جلسة	اسمها	عيد،	
حيرض	فيها	علامء	من	املذهبني،	أن	نتحدث	عن	فتوى،	والغريب	عندكم	هكذا،	حتى	يف	بعض	األحيان،	
وعندما		 املسلَّامت،	 من	 نعتربها	 اآلخر،	 املذهب	 من	 نقلناها	 عدة،	 أمور	 يف	 أي	 باآلخر،	 اجلهل	 مشكلتنا	
نسأل	الشيخ	البوطي،	هل	صحيح	أنه	عندكم	هكذا؟	فيقول	ال	ليس	صحيحًا	فيظهر	أنكم	مثلنا،	هذه	كلها	
أخطاء	كأن	الغرب	املستعمر	عندما	خرج	من	بالدنا،	بذر	بذور	الفتنة	من	خالل	هذه	األمور،	وكان	يغذهيا	
وعمل	عىل	تغذية	هذه	األمور،	عادة	كيف	يدخل	العدو	بيننا،	يذهب	ويبحث	عن	االفرتاقات،	وال	يأيت	
إىل	األمور	املؤتلفة	بني	املذاهب،	بل	يذهب	إىل	األمور	التي	نختلف	فيها،	ويبدأ	بتضخيمها	وتعظيمها،	إىل	
أن	تتحول	إىل	جمازر	بني	املسلمني،	وأنتم	تعرفون	واحلمد	هلل	أن	تاريخ	العرب	يف	اجلاهلية	عداء	وصل	اىل	
حرب	بسبب	جوادين	»داحس	والغرباء«،	ال	أعرف	كم	سنة	بقوا	يقتل	بعضهم	بعضًا،	تقريبا	أربعني	سنة،	
فبالتايل	هناك	قضايا	كثري	صغرية،	وإذا	فهمناها	صحيحًا،	ال	تؤدي	إىل	هذه	املشاكل،	وبالتايل	أنا	أؤكد	أنه	
من	الرضوري	أن	يكون	هناك	اختالف	فقهي،	ولكن	اختالف	يؤدي	إىل	التكامل،	وليس	إىل	التفاضل،	
نريد	أن	نذهب	إىل	التكامل،	وليس	إىل	التفاضل،	أكملك	وتكملني،	أرمحك	وترمحني،	وساعتئٍذ	عندما	

يكون	لنا	عدو	واحد،	ومتفامهون	يف	اخلالفات	فسننترص،	واحلمد	هلل	رب	العاملني.
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 الدكتور الشيخ زهير جعيد 
المنسق العام لجبهة العمل اإلسالمي

	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم،	وأفضل	الصالة	وأتم	التسليم،	عىل	سيد	اخللق	أمجعني،	سيدنا	حممد	وعىل	
آله	وصحبه	أمجعني،	وبعد،	يف	البداية	قبل	أن	أتوجه	بالتحية،	إىل	من	كان	سببًا	يف	عقد	هذا	املؤمتر،	ال	بد	
أن	أتوجه	بالتحية	الكربى	إىل	الذين	استمروا	منذ	الصباح	وحتى	اآلن،	فهم	يستحقون	كل	تقدير	وحمبة	
عىل	صربهم	واستامعهم،	نحن	نناقش	بداية	يف	املؤمتر،	دور	العلامء	يف	ترسيخ	األخوة	وتوحيد	الكلمة،	
العلامء،	لألسف	 للوحدة،	من	ضمن	دور	 الفقهي،	عامل	ترسيخ	 الذي	هو	اخلالف	 املحور	 ويأيت	هذا	
أهيا	اإلخوة	إن	أغلب	املصائب	التي	نعيشها	اليوم	تأيت	من	علامء	الفتنة	الذين	خيرجون	من	هنا	وهناك،	
وعندما	حتدث	سامحة	الشيخ	البوطي	عن	ظاهرة	ما	هنا	أو	هناك،	نجد	أن	هذه	الظاهرة	هي	مدعومة	من	
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نفس	اجلهات،	يعني	فنتعجب	مثاًل	أن	حمطة	شيعية	متطرفة	داعشية،	خترج	علينا	بالشتم	واللعن	والتفسيق	
وتكفري	اآلخر،	وعىل	نفس	القمر	االصطناعي	التي	متلكه	نفس	الدولة،	التي	تدعي	حماربة	املذهب	الفالين	
أو	املذهب	اآلخر،	خترج	حمطة	وهابية	داعشية	لتشتم	اآلخر،	من	نفس	املصدر	ومن	نفس	املكان،	هذه	
مالحظة	جيب	أن	ننتبه	هلا،	ومل	يكن	االختالف	الفقهي	سببًا	يف	يوم	من	األيام	لقيام	احلروب	بني	الصحابة،	
وال	حتى	بني	املسلمني،	فأول	االختالف	ظهر	بني	الصحابة،	وهم	األقرب	إىل	رسول	اهلل	P،	حتى	أن	
املجتهدين	اإلمام	أبا	حنيفة،	واإلمام	الشافعي،	واإلمام	مالك،	واإلمام	أمحد	بن	حنبل،	حني	يستدلون	
باألدلة،	من	القرآن	الكريم	أو	السنة	النبوية	الرشيفة،	نجد	أن	طرق	السنة،	ختتلف	الرواية	بني	إمام	وآخر،	
نتيجة	اختالف	الرواية	بني	الصحابة،	كذلك	كان	الصحابة،	كام	أشار	الشيخ	البوطي،	هم	أول	من	اجتهد،	
	صحايب	 وأسس	األسس	الفقهية	االجتهادية،	ووجدنا	اختالفا	كبريًا	بينهم،	يف	بعض	املسائل،	ومل	نَر	أيَّ
قامت	عىل	 الصحابة،	 بني	 قامت	 التي	 رأيه	خاطئ،	ولكن	احلرب	 أن	 يقول	 أو	 يفسقه،	 أو	 اآلخر	 يكفر	
أسباب	سياسية،	وليست	فقهية،	حتى	وصل	األمر	بعد	قيام	املذاهب،	أن	احلنفي	أي	الذي	يتبع	املذهب	
احلنفي،	ال	يزوج	بنته	لشافعي،	ورغم	ذلك	مل	تصل	األمور	إىل	حروب	وافرتاقات،	وكانت	هناك	عدة	
تسفك	 دماء	 هناك	 يكن	 مل	 ذلك	 رغم	 للشافعية،	 وهذه	 لألحناف،	 للصالة	 اجلامعة	 هذه	 تقام،	 مجاعات	
بني	املسلمني،	أما	اليوم	أهيا	اإلخوة	فاملسألة	ختتلف،	الدماء	تسيل	من	هنا	وهناك،	ولألسف	هي	بفتوى	
العلامء،	وال	من	الرضورة	أن	يفتي	العامل	السني	ضد	الشيعة،	أو	الشيعي	ضد	السنة،	فنحن	نرى	واإلعالم	
ينرش	اليوم،	كيف	خيرج	علينا	كبريهم،	فيقول	مثاًل	أدعوا	أمريكا	أن	تقوم	بعمل	هلل	يف	سورية،	فترضب	
سورية	وخترج	رئيسها،	كلنا	سمعنا	هذا	األمر،	هو	نفسه	الذي	قال	اقتلوا	معمر	القذايف،	ودماؤه	برقبتي،	
وهو	الذي	طلب	أن	تدخل	أمريكا	إىل	ليبيا،	ويف	ليبيا	ال	يوجد	تعدد	يف	املذاهب،	حتى	داخل	املذهب	
السني	نفسه،	فجميع	أهل	ليبيا	مالكيون،	إذا	ملَ	يتذابحون،	وأكثرهم	حيمل	راية	اإلسالم،	ما	نشهده	يف	
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النهج	 نفس	 وكلهم	عىل	 األحزاب،	 من	 وداعش،	وغريها	 النرصة	 بني	 تذابح	 من	 العراق،	 ويف	 سورية	
السيايس،	مل	يكن	يف	يوم	من	 السلفي،	ولكن	لألسف	هو	االختالف	يف	املصلحة	واالختالف	 الوهايب	
األيام	هناك	مشكلة	بني	اإلمام	أيب	حنيفة،	وبني	اإلمام	جعفر	الصادق	ريض	اهلل	تعاىل	عنهام	وأرضامها،	
املشكلة	هو	فيمن	يقلد	اإلمام	أبا	حنيفة،	ويقلد	اإلمام	جعفر	الصادق،	ويريد	أن	يستويل	عىل	هذا	اجلمهور	
هنا	وذاك	اجلمهور	هناك،	حتى	وصل	بنا	األمر	ليس	أن	ال	نقبل	اآلخر	من	غري	ديننا،	أو	غري	عقيدتنا،	
بل	وصل	بنا	األمر	أهيا	اإلخوة	أن	ال	يقبل	الشيخ	شيخًا	آخر	يف	نفس	حارته	وجاره	يف	املسجد،	وأن	ال	
تقبل	األحزاب	بعضها	البعض	اآلخر،	وال	يقبل	املفكرون	بعضهم	بعضًا،	هي	ثقافة	االختالف	والتفرقة،	
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املنطقة،	 الصهيوأمريكي	يف	 اليوم	داخل	جمتمعاتنا،	هذا	هو	أصل	مرشوع	 التي	عمت	 الثقافة	هي	 هذه	
الذي	يعمل	عىل	تفتيت	املفتت	ومتزيق	املمزق،	هنا	يستغلون	الدين	واملذهب،	من	أجل	إثارة	الفتن	نحن	
-	أهيا	اإلخوة-	يف	لبنان،	بعد	مقتل	الرئيس	احلريري،	استغلت	كل	املنابر	عىل	املساجد،	وكل	العامئم،	
العلامء	والفقهاء،	وما	فعله	رئيس	جبهة	 الدور	دور	 املسلمني،	 الفتنة	بني	 الفتنة،	وإيقاع	 إثارة	 من	أجل	
باملسلمني	سنة	وشيعة	يف	 اهلل،	حني	صىل	 يكن	رمحه	 فتحي	 الدكتور	 املرحوم	 وقتها،	 اإلسالمي	 العمل	
ساحة	الشهداء	يف	بريوت،	ليعلن	أنه	ال	فرق	بني	سني	أو	شيعي،	والدور	الكبري	للعامل،	حني	خيرج	سامحة	
السيد	حسن	نرص	اهلل،	فيقول	للمسلمني	الشيعة	يف	لبنان،	صلوا	وراء	الدكتور	فتحي،	وال	يعيد	أحدكم	
صالته،	هكذا	هو	الدور	اجلامع	للعلامء،	نعم	لِيبق	كل	منا	عىل	مذهبه،	كام	نحن	يف	جتمع	العلامء	املسلمني،	
السنة،	هي	ضد	اجلميع،	إرسائيل	هي	كل	 الشيعة،	وليست	ضد	 النقاش	أن	أمريكا	ليست	ضد	 ولكن	
من	يقاتلها،	حتى	ولو	كان	مسيحيًا،	حتى	ولو	كان	بوذيًا	أو	إىل	أي	دين،	أو	مذهب	انتمى،	لذلك	هي	مل	
تفرق	يف	يوم	من	األيام	بني	الكنيسة	واملسجد،	مل	تفرق	بني	الشيخ	وبني	املطران،	هي	كام	عذبت	ونكلت	
السيد	عباس	 قتلت	 التي	 نفسها	 ياسني،	وهي	 أمحد	 الشيخ	 قتلت	 التي	 نفسها	 )كبوتيش(،	هي	 باملطران	
املوسوي،	إذًا	دماؤنا	واحدة	أمام	العدو،	لذلك	فبوحدة	هدفنا،	وبوحدة	مقاومتنا،	وبعدم	التفريق	بني	
مقاومة	ومقاومة،	عندها	نجد	األمة	واحدة	موحدة،	أختم	كلمتي	بمثال،	حني	كانت	األمة	تلتف	حول	
املقاومة	يف	لبنان،	كانت	ترفع	صور	السيد	حسن	نرص	اهلل	يف	داخل	األزهر	الرشيف،	مل	يقل	أحد	وقتها،	
هذه	صور	رجل	دين	شيعي،	ألن	أمريكا	وقتها	كانت	غري	منتبهة	هلذا	األمر،	وعندما	انتبهت	ودخلت	
العراق،	أول	يشء	أقامته	هو	الفتنة	بني	املسلمني،	لذلك	كل	أصوات	الفتنة	من	هنا	وهناك،	وكل	ظاهرة	
يا	شيخنا	الشيخ	البوطي،	من	هنا	وهناك	هي	ظاهرة	أمريكية	صهيونية	بامتياز،	واحلمد	هلل	رب	العاملني.
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البيان الختامي

آله	 وعىل	 للعاملني،	 رمحة	 املبعوث	 حممد	 سيدنا	 عىل	 والسالم	 والصالة	 الرحيم،	 الرمحن	 اهلل	 بسم	
وأصحابه	أمجعني،	وعىل	مجيع	األنبياء	واملرسلني،	البيان	اخلتامي،	وتوصيات	امللتقى	العلامئي	اإلسالمي	
1438هـ	املوافق	 الثاين	عرش،	املنعقد	يف	دمشق،	يوم	االثنني	اخلامس	وعرشين	من	ربيع	اآلخر،	لعام	
ِ َجيعاً َو ال  23	من	الشهر	األول،	لعام	2017	للميالد،	وانطالقًا	من	قول	اهلل	تعاىل:	﴿َو اْعَتِصُموا ِبَبِْل اهللَّ
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نَا َربُُّكْم فَاتَُّقون﴾	وقول	النبي	عليه	الصالة	والسالم:»	
َ
ًة واِحَدةً َو أ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
قُوا ﴾	وقوله	تعاىل:	﴿َو إِنَّ هِذهِ أ َتَفرَّ

مثل	املؤمنني	يف	توادهم	وترامحهم	وتعاطفهم،	كمثل	اجلسد	الواحد،	إذا	اشتكى	منه	عضو،	تداعى	له	
البالد،	من	مؤامرة	حاقدة	عىل	مدى	ست	سنوات،	 به	 بالسهر	واحلمى«	ويف	ظل	ما	متّر	 	 سائر	اجلسد	
من	 املصريية،	 املرحلة	 هذه	 يف	 وجادة	 حقيقية	 رغبة	 بدت	 وفكرها،	حيث	 ووجودها	 كياهنا	 تستهدف	
قبل	قوى	الغرب	والرش،	لتدمري	مقّدرات	بلدنا	املقاوم،	وإذالل	أبنائها،	وجعلهم	رهينة	للمخططات	
ليست	 األبية،	 التي	تشن	عىل	سورية	 أن	احلرب	 العامل،	واعتبار	 الصهيونية	واألمريكية	يف	 واألهداف	
وحريتها،	 األوطان	 استقالل	 وعىل	 تياراهتا،	 خمتلف	 بني	 القائمة	 واألخوة	 األمة	 وحدة	 عىل	 حربًا	 إال	
التي	حتققها	سورية	 االنتصارات	 فلسطني،	ويف	خضم	 املحورية	حترير	 املقاومة،	وقضيتها	 قوى	 وعىل	
قيادة	وشعبًا،	يف	حلب	وسائر	أرايض	اجلمهورية	العربية	السورية،	بالتعاون	مع	حلفائها	وأصدقائها،	
اهلل	يف	 اخلامنئي	حفظه	 االمام	 أقام	مكتب	 فقد	 اهلل،	 اإليرانية،	وحزب	 اإلسالمية	 واجلمهورية	 روسيا	
سورية،	بالتعاون	مع	وزارة	االوقاف	يف	اجلمهورية	العربية	السورية،	واملستشارية	الثقافية	للجمهورية	
اإلسالمية	اإليرانية	بدمشق،	واهليئة	العلامئية	ألتباع	أهل	البيت	عليهم	السالم	يف	سورية،	واحتاد	علامء	
الثاين	عرش،	 اإلسالمي	 العلامئي	 امللتقى	 أقام	 سورية،	 يف	 العاملية	 املصطفى	 جامعة	 وفرع	 الشام،	 بالد	
وعنوانه	دور	العلامء	يف	ترسيخ	األخوة	وتوحيد	الكلمة،	حيث	تركز	البحث	والنقاش	يف	حماور	أربعة	
يف	امللتقى،	وهي	أواًل: اإلسالم بني ثوابته والتيارات االخرى. ثانيًا: دور اخلطاب الديني الواعي، يف 
ثالثًا: أمهية احلوار املوضوعي، يف حتقيق الوحدة والسالم. رابعًا: اخلالف  التطرف والعنف.  مواجهة 
املشار	 امللتقى	املحاور	 العلامء	واملشاركون	يف	هذا	 السادة	 الفقهي، عامل ترسيخ للوحدة،	وقد	ناقش	

إليها	آنفًا،	وخرجوا	بالتوصيات	االتية:
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أوالً: املعركة	التي	جتري	عىل	سورية،	ليست	معركة	دينية،	إنام	هي	معركة	بني	احلق	والباطل،	لذا	من	
مسؤولية	اجلميع	الوقوف	يف	وجه	كل	األساليب	واملامرسات،	التي	حتاول	وتسعى	جاهدة	لتشويه	هذه	

احلقيقة.

ثانيًا: ينبغي	أن	تكون	أولوية	العمل	الديني	يف	أنحاء	العامل	العريب	واإلسالمي	التصدي	للفكر	املنحرف	
واملتشدد،	وللتيارات	الفكرية	الضالة	املضلة،	والوقوف	بوجه	حماولة	التشويه	والتضليل	املستمرة،	من	
ِقبل	قوى	التكفري	والظالم،	والرتكيز	عىل	تصحيح	املفاهيم	احلقيقية	للمصطلحات	الفكرية	والَعَقدية،	

وتوضيح	حقيقة	الدين،	من	خالل	املؤسسات	الدينية	والعلمية.

اآلخر،	 باليوم	 وااليامن	 والنبوة،	 التوحيد،	 والسيام	 عقدية،	 ثوابت	 لإلسالم	 أن	 عىل	 التأكيد	 ثالثًا: 
وثوابت	ُخُلقية	أيضًا	كإشاعة	الرمحة	واملودة	بني	املسلمني،	ودعم	إخوهتم،	وأما	املتغريات،	فهي	من	قبيل	
التفاعل	مع	الزمان،	وظروف	املكان،	واألخذ	بعوامل	التقدم	والتطور،	عىل	أساس	من	العقل	والعلم.

مواجهة	 ويف	 والتشتت،	 التفريق	 قوى	 مقابل	 األمة،	 يف	 والوحدة	 التوحيد	 قوى	 حشد	 أمهية	 رابعًا: 
احلرب	الكونية	عىل	األمة	ودينها	وقيمها.

اإلسالمية	 تياراهتا	 بمختلف	 األمة،	 وأحرار	 والعلامء	 املفكرين	 وتصّدي	 تواجد	 رضورة	 خامسًا: 
املخلصة،	والقومية	املنفتحة،	والوطنية	الصادقة،	كاملؤمتر	اإلسالمي	القومي،	وجتمع	العلامء	املسلمني	يف	
لبنان،	واحتاد	علامء	بالد	الشام،	واحتاد	علامء	املقاومة،	وجممع	التقريب	بني	املذاهب	اإلسالمية،	لتنسيق	

اجلهود	يف	مواجهة	احللف	االستكباري	الصهيوين	وأدواته	يف	املنطقة.

سادسًا: رصد	ما	يصدر	من	فتاوى	منحرفة	وضالة،	عن	منهج	اإلسالم	املعتدل،	وبيان	حكم	اإلسالم	
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يف	املسائل	التي	كانت	حماًل	لكل	الفتاوى،	وتفنيد	الشبهات	الواردة	حوهلا،	وبيان	أبعاد	تلك	الفتاوى،	
وأثارها	املدمرة	عىل	األفراد		واملجتمعات.

سابعًا: االستمرار	يف	مواجهة	الفكر	التكفريي	وأصحابه	الذين	يعملون	يف	الصفوف	اخللفية،	ويظهر	
عملهم	هذا	يف	عمليات	التفجري	والقتل	اجلامعي.

وعدالتهم،	 بإيامهنم،	 املوثوق	 العلم،	 أهل	 إىل	 فيها،	 املختلف	 القضايا	 يف	 االحتكام	 منهجية	 ثامنًا: 
والسنة	 الكريم	 القرآن	 نصوص	 فيها،	يف	ضوء	 الرشع	 لبيان	حكم	 العلم،	 يف	 ورسوخهم	 ووسطيتهم،	

النبوية	الصحيحة،	ومقاصد	الرشيعة	ومبادئها	العامة.

تاسعًا:  النقاشات	واحلوارات	الدينية	واملذهبية،	التي	تثار	يف	بعض	القنوات	املشبوهة،	ال	متثل	رأي	املذاهب	
اإلسالمية،	يف	املسائل	املثارة،	وإنام	متثل	رأي	املتحدث،	الذي	ربام	يكون	مدفوعًا	من	قبل	جهات	معادية.

عارشًا: رفض	كل	املحاوالت	الداعية	إىل	التعصب	والفرقة	واخلالف،	وعدم	تقبل	اآلخر،	والعمل	
القطر	 اللقاءات	بني	املذاهب	اإلسالمية،	يف	 آثارها،	من	خالل	تعزيز	 القادمة	من	 عىل	حتصني	االجيال	

العريب	السوري،	واالبتعاد	عام	يفرق	من	نقاشات	وحوارات،	باعتبار	أصول	هذه	املذاهب	واحدة.

احلادي عرش:	تفعيل	احلوارات	الفقهية	املنفتحة	عىل	املذاهب	الفقهية	اإلسالمية	الثامنية؛	إلظهار	مدى	
الغنى	الفقهي،	والتفاعل	بني	املدارس	الفقهية	اإلسالمية،	يف	دراسة	املسائل	ذات	الصلة	بواقع	األمة.

الثاين عرش:	يؤكد	املشاركون	يف	امللتقى،	أن	احلق	الذي	بّينه	اهلل	تعاىل	يف	القرآن	الكريم	جيمع	اجلميع،	
فديننا	دين	احلق	والعدل	واملقاومة،	ضد	قوى	البغي	واالرهاب	والتكفري	والطغيان،	قال	تعاىل:	﴿َو قُْل 

جاَء اْلَقُّ َو زََهقَ  ابْلاِطُل إِنَّ ابْلاِطَل كَن زَُهوقاً ﴾  ]سورة اإلرساء: 81[.
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الثالث عرش: رجال	الدين	املسيحي	يف	هذا	الوطن،	وقفوا	وقفة	عّز،	وكانوا	إىل	جانب	بقية	أبناء	الوطن	
فقد	 املنابر،	 عىل	 اعتدوا	 وكام	 الكنائس،	 هدموا	 فقد	 املساجد،	 والتكفرييون	 البغاة	 دمر	 فكام	 املسلمني،	

كرسوا	الصليب.

الرابع عرش:	تبنّي	توصيات	مؤمتر	الوحدة	اإلسالمية،	الذي	انعقد	يف	طهران	مؤخرًا،	بمناسبة	أسبوع	
.Q	الصادق	اإلمام	حفيده	ومولد	،P	اهلل	رسول	بمولد	واالحتفال	اإلسالمية،	الوحدة

اخلامس عرش: متابعة	تنفيذ	توصيات	املؤمتر،	من	خالل	جلنة	تنبثق	من	خالل	اجلهات	املشاركة	يف	هذا	
امللتقى.

وختامًا	الرمحة	لشهداء	اجليش	العريب	السوري	األبرار،	وهم	الضامنة	احلقيقية،	واحلارس	األمني	عىل	
أبناء	الوطن،	ووحدة	أراضيه،	وحتية	إكبار	وإجالل	لضباطه	وجنوده	البواسل،	وحتية	الشكر	واالمتنان	
والبغي	 اإلرهاب	 وجه	 يف	 احلق	 مع	 وقفوا	 الذين	 اهلل،	 وحزب	 وروسيا	 إيران	 يف	 لألصدقاء	 واملحبة	
والعدوان	والتكفري،	راجني	املوىل	عز	وجل	أن	هييئ	هلذه	األمة	أمرًا	َرَشدًا،	وعزًة	وِمنعة،	وأن	يكشف	
الدكتور	بشار	األسد،	ويعيد	نعمة	األمن	واألمان	إىل	ربوعها،	عاجاًل	غري	 الغمة،	وحيفظ	قائدها	 عنها	

َ لََقوِيٌّ َعزيٌز ﴾ ]سورة احلج: 40[،	واحلمد	هلل	رب	العاملني. هُ إِنَّ اهللَّ ُ َمْن َينُْصُ نَّ اهللَّ آجل،	﴿َو َلَنُْصَ

دمشق	-	مكتبة	األسد-	الواقع	يف	اخلامس	والعرشين	من	الربيع	اآلخر،	املوافق	للثالث	والعرشين	من	
الشهر	األول،	لعام	2017	للميالد،	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.

املشاركون يف امللتقى



110

مكتبة األسد – مكان الملتقى
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