
ُة ّنِة بين الوحد الّس
ّيَعِة  والش

 الرحيم الرحمن الله بسم
نبي ل من على والسلما والصلة وحده، لله الحمد

وبعد.  بعده،
حححديث؛ قححديم شححعار والشححيعة الّسححنة بيححن الوحححدة

ينتسحححب محححن بعحححض يتنحححادى والخأحححرى الفينحححة فحححبين
.. الطححائفتين بيححن والتاحححاد الوحححدة بضرورة للطائفتين

ًا وصيحاتاهم جهودهم تاذهب ما سرعان لكن دون مححن سد
الحيححان مححن كححثير .. وفححي نشححدوه مما شيء يتحقق أن

والقححرار باطححل، بهححا ُيراد حق ككلمة الوحدة شعار ُيرفع
الشححعوب علححى الضحححك قبيححل .. ومححن الباطححل بشرعية
والناس!

تاكححرار رغححم نفسححه: لمححاذا يطححرح الححذي والسححؤال
الوحدة تاتحقق لم المتتالية والنداءاتا العديدة المحاولتا

ًا ولو ح ..؟!  والشيعة السنة بين ح صوري
شححعار أقححول: الوحححدة السححؤال هححذا عححن وللجححواب

ولكححن الحاجححة، إليححه وتادعو الواقع يفرضه ومطلب نبيل،
مححن بححد ل فرقححتين أو طححائفتين أي بيححن الوحدة لتحقيق

والفكححري، العقائححدي، النسححجاما مححن الدنححى الحد وجود
عوامححل انتفححاء مححن بححد ل كمححا بينهمححا، فيمححا والثقححافي

الخأر!  البعض انتفاء بعضها وجود يستلزما التي التنافر
ًا " واعتصموا يقل لم تاعالى الله قيححد " وإنمححا جميعحح

  واجبة اعتراضية بجملة والفرض المر هذا
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الروافض، الشيعة عن ذكرنا ما جميع على الدليل طلبت إن 1
منشور وهو "، وردة شرك طائفة الروافض " الشيعة كتابنا راجع
النترنت.  على موقعنا في
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www.abubaseer.com 
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http://www.abubaseer.com/

