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 اتصال جمال البنا يكتب: فصل المقال فيما بين الشيعة والُسـنة من

 

٢٠٠٨ /١٠ /١٨ 

كتب فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي رًدا مطوالً علي كلمة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، جمع 
ا قضية فأوعي، وعرض فيه قضيته بأسلوب مبين واضح دون تردد أو اعتذار، بل قالها مدوية ألنه

إيمان، وكرر تحفظاته التي تحول دون تحقيق تقارب حقيقي من الشيعة، وبدد كل شبهة 
يثيرها البعض علي موقفه، واتسم الرد بنبرة عالية، فهو يدق ناقوس الخطر ليوقظ الغافلين 

 والبد أن يكون صوته عاليا.

لي الشيعة، ركز القضية الالفتة للنظر أن الشيخ بعد أن تحدث عن تحفظاته المعتقدية ع

الحديث علي التحذير من الغزو الشيعي، واعتبر نفسه النذير الذي يحذر قومه من »حريق 
 مدمر« وخطر داهم يقضي قضاء مبرًما علي اإلسالم.

 بين خطر وهمي وخطر حقيقي:

 رأي فضيلة الشيخ أن الخطر الداهم و »الحريق المدمر« هو الغزو الشيعي.

 ع من الخطر، كما أني ال أري خطًرا في أي »غزو« وهابي أيًضا.وأنا ال أري في هذا أي نو

فالوهابيون والشيعة إخوة لنا يقولون ال إله إال هللا محمد رسول هللا، ونستطيع أن نتحدث 

معهم بلغة القرآن والرسول، وهم جميًعا يستظلون بمظلة اإلسالم، وال أري خطًرا في أن 

هذه كلها مذاهب إسالمية، وإيران والسعودية يتحول الُسـني إلي شيعي أو وهابي، ف
 قاعدتان من قواعد اإلسالم يحميانه ويدعمانه خاصة إذا تعاونتا، وهما جناحا أمة محمد.

وقد أعاد فضيلة الشيخ انتشار الشيعة في مناطق لم يكونوا بها من قبل إلي خطط وتكتيكات 

هير أرادت أن تعاقب حكامها بتأييد واستراتيجية إيرانية، وهذا غير صحيح، والصحيح أن الجما

الشيعة من باب النكاية من ناحية، وألن عدو عدوي صديقي، فليس للشعوب اإلسالمية من 
عدو سوي إسرائيل وحاميتها أمريكا، وهاتان هما عدوتا إيران، والنتيجة أن إيران صديقة، ونحن 

 مكن الحزب من أن يرد وهي في خندق واحد، وقد رأي الناس أن التأييد اإليراني لحزب هللا
 إسرائيل علي أعقابها ويفسد عليها مخططها، ولواله لكان الصهاينة هم سادة بيروت.

وتأمل موقف المواطن المصري الذي تكالبت عليه الهموم وأطبقت عليه الحاجة والفاقة نتيجة 
وهي  الفساد المستشري، وهو يري حكومته التي تحكمه بقانون الطوارئ واألمن المركزي،

مستخذية مستسلمة ترفض أن تفتح معبر رفح، وتصبح شريكة في سجن مليون ونصف 
المليون فلسطيني، ويقارن هذا الموقف بموقف إيران الصلب أمام تحديات العالم أجمع، أو 

 يسمع صيحات نجاد ضد إسرائيل، أفال يتعاطف هذا المواطن مع إيران؟!

ضمت للشيعة، فإن هذا لم يكن من مدخل فإذا كانت مجموعات من الشعوب العربية ان
 العقيدة، ولكن من مدخل التعاطف مع إيران وسياستها.

إن الجماهير ال تنتقل من مذهب إلي مذهب نتيجة مخططات تضعها دولة ما، إن الجماهير 

تنتقل بإرادتها، وقد كان االتحاد السوفيتي يدعم األحزاب الشيوعية، وقد أبقي هذا علي 
لم يكسب لها األعضاء، علي حين أن هجرة األلوف من العمال والمهنيين  األحزاب ولكنه

المصريين إلي السعودية والخليج وبقاءهم سنوات طواالً أثرت علي فكرهم فعادوا يبشرون 
 بفكر وهابي.
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والخطر الذي تحدث عنه فضيلة الشيخ نتيجة التشيع في العراق والحوثيين في اليمن، إنما 
عراق ــ إلي أن الواليات المتحدة عندما فشلت في تحقيق مخططاتها يعود ــ بالنسبة لل

كاملة، فإنها عمدت إلي إثارة المجموعات والدس بينها، وليس هناك ما هو أسهل من هذا، 

خاصة أن هناك فرق مرتزقة وجواسيس من كل نوع، بحيث أصبح كل فريق يضرب في اآلخر، 
منية لجأت إلي أسلوب الحوار لحلت مشكلتهم أما بالنسبة للحوثيين فلو أن الحكومة الي

 بأهون سبيل، ولكنها عمدت إلي القوة، فأوجدت القوة لدد العداوة.

ننتهي إلي أن الخطر الذي تصوره فضيلة الشيخ، ورأي فيه ناًرا مدمرة، يكاد يكون خطًرا 

من الغرب  وهميا، أما الخطر الحقيقي فليس الذي يأتي من إيران أو السعودية، ولكن ما يأتي
أو إسرائيل وأمريكا، وقد بدأ الغرب منذ وقت مبكر في الغزو الفكري بتأسيس الهيئات 

التبشيرية والمدارس التي تعلم فيها »األرستقراطية« العربية، وتأمل مثالً الجامعة األمريكية 
 في مصر، إنها دولة داخل دولة، وقد أعلنت أخيًرا رفضها دفع الضرائب.

ثقافي، وهو خطر حقيقي، علي أن هناك الغزو السياسي، فالواليات المتحدة هذا عن الغزو ال
منذ أن حكم صقور المحافظين والمتأثرون بالمسيحية الصهيونية وهم يرسمون الخطط الحتواء 

المنطقة عن طريق األحالف أو المعاهدات وتكبيلها بالديون، وفي النهاية الغزو العسكري، وقد 
دها في الخليج ودمرت أفغانستان، والقوة الوحيدة الصامدة أمامها غزت العراق ووضعت قواع

هي إيران التي فشلت كل التهديدات الدولية في إخضاعها، وأصبح توجيه ضربة نووية لها 
 مسألة وقت.

هذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد إيران بأن تعود إلي ما قبل الثورة الصناعية، بدالً من أن 
بلة الذرية، وإذا ُهزمت إيران ــ ال قدر هللا ــ فإن الهزيمة ستلحق بالشرق تتقدم لتصل إلي القن

 كله بعد أن زالت القوة الوحيدة فيه.

الشيء الوحيد الذي يحول دون هذه الكارثة هو أن تتوحد ــ أو علي األقل تتعاون ـ الجهود 

تترددان في القيام لدعم إيران والوقوف معها، إن هذا وحده هو الذي يجعل أمريكا وإسرائيل 
 بخطتهما اإلجرامية.

وهذا التكييف للخطر الحقيقي بجعله الخطر القادم من إسرائيل وأمريكا، يفرض علينا دعم 
 إيران، والتعاون معها ومساندتها.

 وهذا نقيض ما ذهب إليه فضيلة الشيخ.

 قضية المعتقــدات:

ط تتعلق بالعقيدة، أبرزها، كما لخص الشيخ تحفظاته علي أي تقريب مع إيران قبل تسوية نقا
 قال في رده بالحرف الواحد:

( الموقف من القرآن الكريم، وأنه كالم هللا المكتوب في المصحف ال يقبل الزيادة وال ١)
 النقصان.

( الموقف من الصحابة وأمهات المؤمنين الذين نقلوا إلينا القرآن وحفظوا لنا الُسـنن، وهم ٢)
ة، وهم الذين فتحوا »الفتوح« وأدخلوا األمم في اإلسالم، فال غرو أن تالميذ المدرسة المحمدي

أثني عليهم القرآن، وأثني عليهم الرسول، وجعل قرنهم خير القرون بعد قرنه، كما سجل لهم 
التاريخ بطوالت وصفحات ومواقف أخالقية بمداد من نور، فلحساب من نشوه تاريخ هؤالء 

ا أن يصور تاريخ خير قرون األمة وكأنه ظلمات بعضها فوق بعض األبطال ؟ ولماذا يريد البعض من
 ؟

وبالنسبة للقرآن فأؤكد لفضيلته أن المصحف المستخدم )في إيران( والمطبوع في إيران هو 
 نفسه المصحف الذي بين أيدينا في القاهرة، وقد تأكدت من ذلك خالل زيارتين لي إليران.

ي إشارات إلي مصحف فاطمة، وإلي الجفر، ولكن هذه حقاً أنه جاء في كتابات التشيع الصفو
تخريفات التشيع الصفوي التي ال يصدقها أحد اآلن، وهي انحرافات توجد في كل الهيئات، 

خاصة إذا ابتليت بالعمل السري، وقد ظل الشيعة ُمحاربين طوال خمسة قرون، وتعرضوا 
ي التخفي والعمل السري، وفي هذا الضطهادات الخالفتين األموية والعباسية مًعا، فعمدوا إل

المناخ البد أن يظهر ويترعرع كل انحرافات العمل السري، ثم قامت الدولة الصفوية التي 

حشدت المعجزات والكرامات وعلم الغيب والعصمة لألئمة، ولوثت أسماء أبي بكر وعمر 
 ية.وعائشة، ولم يصدر هذا في حقيقته عن إيمان عقدي، ولكن عن بروباجندا سياس
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فالدولة الصفوية دخلت في حروب متصلة مع الدولة العثمانية التي تمثل الُسـنة، فاستهدف 
الصفويون المساس بأعز رموز الُسـنة، وفي حمية الحرب دخلت هذه الخرافات في التراث 

الصفوي الشيعي، وقد استبعدها كثير من المصلحين الشيعة، وبوجه خاص علي شريعتي 

ًدا ما بين التشيع الصفوي والتشيع العلوي )نسبة إلي علي بن أبي الذي أجري فصالً حا
 طالب(، ورفض األول تماًما واعتبره قطعة من الخرافة.

أما حديث الشيخ عن الصحابة وعن التاريخ اإلسالمي، خاصة في القرن الذي اعتبر أفضل 

، فقد ُقتل القرون، فليسمح لي فضيلته أن أنعش ذاكرته بشيء مما حدث في القرن األول

الخليفة عثمان وهو يقرأ المصحف وزوجته تذب عنه باليدين حتي بترت السيوف أصابعها، 
وعندما أرادت السيدة عائشة أن تصلح بين فريقي معاوية وعلي وقادت جيشها أصبح هودجها 

هو هدف المهاجمين، وأصبحت حمايتها هي هدف المدافعين، وكم من أيٍد قطعت حتي ال 
 دج، وعائشة تُعد أم المؤمنين، أي أنها أمهم جميًعا.تصل إلي الهو

وأسوأ ما حدث أن يقف نصف المسلمين بمن فيهم من الصحابة يقاتلون النصف اآلخر في 
صفين ! وكان الرسول قد توعدهم: »ال ترجعوا بعدي كفاًرا يضرب بعضكم أعناق بعض«، وقال: 

 النار«.  »إذا تالقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في

رمضان، وحوَّل  ١٧وكما ُقتل عثمان وهو يتلو القرآن، ُقتل علي وهو ينادي للصالة من فجر 

معاوية الخالفة إلي ملك عضوض وراثي، وعندما رفضت المدينة أن يلي يزيد الخالفة سار إليها 
لجند جيش يقوده رجل كأنه أعدي أعداء اإلسالم ففتحها كما لو كانت مدينة وثنية وأباحها ل

ثالثة أيام، ُقتل فيها كل الصحابة، وكل من شهد بدًرا، وانتهكت حرمات النساء، وأُجبرت البقية 
 الباقية علي أن تبايع علي أنها »ُخول يزيد«.

وُحوصرت الكعبة، وُضربت بالمنجنيق، وُقتل عبد هللا بن الزبير ُوصلب، وحدثت كربالء التي 
ي الصغير الذي احتضنته أخته زينب وتشبثت به، كادت تقضي علي النسل النبوي، لوال عل

بينما قائد الجيش األموي يقول: »دعوني أقتله فإنه بقية هذا النسل، فأحسم به هذا القرن، 
وأميت به هذا الداء، وأقطع به هذه المادة«، وعلي هذا هو علي زين العابدين الذي منه اتصل 

 الحاكم وهو يقول:النسل النبوي، ويحمل رأس الحسين شقي من أتباع 

 امأل وطائي فضــــة وذهبًا قتلت خير الناس أًما وأبا

وحارب زيد بن علي مع مجموعة شبهها أبو حنيفة بأهل بدر، ولكنه ُقتل ُوصلب، وُجزَّ رأسه 

وأرسل للخليفة في دمشق، ثم قتل بعد ذلك ابنه يحيي، وقتل ابن يحيي، سلسلة من 
 وعلي الخالفة العباسية. القتلي الثائرين علي حكم بني أمية

ولم يكتف معاوية بن أبي سفيان، الذي يدرجه الفكر السلفي في الصحابة وكتبة الوحي، 
بارتكابه الموبقة العظمي في التاريخ اإلسالمي بأسره، عندما حوَّل الخالفة إلي ُملك عضوض 

 وراثي، بل إنه أصدر األمر بلعن علي بن أبي طالب علي المنابر.

 هذا يا ناس !؟فكيف يعقل 

إن كبير اللعانين الذي يدعي حريز بن عثمان الذي كان ال يخرج من المسجد حتي يلعن عليا 
سبعين مرة، ومع هذا وثقه أقطاب الجرح والتعديل مثل القطان وابن معين، وعن أبي داود 

 قال: سألت أحمد عنه فقال: ثقة.. ثقة.. ثقة !

لجهني، وهو الذي قتل عمار بن ياسر، كان إذا ويشبه هذا أن يسار بن سبع أبوالغادية ا

استأذن علي معاوية وغيره يقول: »قاتل عمار بالباب«، يتبجح بذلك، ومع ذلك أدخله أحمد بن 
حنبل في مسنده وروي عنه عدة روايات، وأدخله ابن حبان في الثقات، وبجله الذهبي في 

 »سير أعالم النبالء«.

 العزيز هذه الُسـبة. وظل علي يلعن حتي منع عمر بن عبد

فالعصر اإلسالمي في قرونه الثالثة األول لم يخل من موبقات ومظالم وحروب، ال يجعل كالم 
 القرضاوي يمثل الواقع كله، وإنما يمثل جانبًا لعله األقل في تاريخ الخالفة !!

                                         *** 

ه الشيعة من عصمة األئمة وتقديسهم، ولكن هل انتفي وانتقد الشيخ القرضاوي ما ذهب إلي
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 هذا التقديس من الفكر السلفي الُسـني ؟

 أال نقول عن البخاري: »أصدق كتاب بعد كتاب هللا« !!

أال ننكفئ علي أربعة مذاهب نلتزم بكالم أئمتهم، كأن هللا تعالي جعل اإلسالم محصوًرا في 
 !هذه األربعة، فال يمكن تصور مذهب آخر!

 وماذا يعني باهلل تطبيقنا اليوم أحكاًما وضعها السلف الصالح منذ ألف عام ؟

أال يعد هذا تقديًسا لهؤالء األسالف، والرؤية بعيونهم، والحكم بعقولهم، كأن ليس لنا عقول أو 
 رؤي؟!

 وحذر كاتب إسالمي معروف من أن )الالمذهبية( هي أكبر خطر يهدد اإلسالم.

ا نطلب تفسيًرا للقرآن نرجع إلي الطبري، وهو كنز اإلسرائيليات واألحاديث أليس حقاً أننا عندم

الضعيفة والموضوعة، ونأخذ به قوالً واحًدا، فإذا كان للشيعة تقديساتهم لألئمة، فإن هذا 
 موجود أيًضا في الفكر الُسـني.

                                       *** 

حياء ما جاء في كتب تشيع العهد الصفوي من توثينات لألئمة علي أن إثارة هذه النقطة، أي إ

ال يكون من الكياسة، أوالً: ألنه من شأن ماض اعتبر ما جاء به نوعاً من الخرافة، ورفضه كل 
المصلحين الشيعة، ثانيا: ألن هناك مناطق حساسة ال تخضع للمنطق، ألنها ليست قضية 

بعت الشخصية بطابعها، بحيث تثير أي إشارة عقل، وإنما هي رواسب قديمة تراكمت حتي ط
 إليها مشاعر الغضب.

وقد كان الرسول يرجئ عمالً يريده )ألن قومك حديثو عهد بكفر(، كما قال لعائشة، ولو تأملنا  
في هذه الكلمة العميقة لعرفنا أنها تقول لنا إن التطور وحده هو الذي يحل تلقائيا مثل هذه 

يدة سترفض كل خرافات التشيع الصفوي بحكم ثقافاتها وبحكم القضايا، فستظهر أجيال جد
 التطور، فالزمن هنا جزء من العالج واستباقه ال يجدي.

واستبعد فضيلة الشيخ دعوة الدكتور كمال أبو المجد إلغالق هذا الملف، ورأي أن ذلك فرار 
كن التصدي في هذا من المواجهة والتصدي )ولكن بالحكمة واالعتدال(، والواقع يقول إنه ال يم

المجال بحكمة واعتدال، وقد ذكر هو نفسه ما يؤدي إليه التصدي، فقال: »إن أول ما يقوم به 
الداعي إلي مذهب اعتقادي، أن يهاجم المذهب اآلخر، ويبين أنه ضالل وباطل، وأنه ينتهي 

ا يجد المدعو بصاحبه إلي النار، وأنه لن ينجيه من النار إال اعتناق أصول المذهب اآلخر، وهن

نفسه مضطًرا للدفاع، وخير وسائل الدفاع الهجوم، فيهاجم مذهب الداعي، ويدلل علي 
 بطالن أسسه واحًدا بعد اآلخر«.

ويقول الشيخ: »ويستطيع الُسـني أن يعلن بكل اعتزاز أن مذهبه هو الذي يتوافق مع تطلعات 

لها حق حكمهم بغير اختيارهم، البشرية المعاصرة إلي التحرر والمساواة دون تمييز ألسرة 
 فال وصية لهم ملزمة من السماء، وال أحد له حق العصمة فال يعترض عليه«.

وللشيخ الحق من هذه الناحية، ولكنه ال ينفي أن المذهب الُسـني فيه العديد من المآخذ، 

ـني، سواء كانت في الفقه أو التفسير أو الحديث، وهي الركائز التي قام عليها الفكر السُ 
 وكانت من العوامل التي أسهمت في تخلف المسلمين.

 ولكن هذا أمر آخر يطول، وليس هذا مكانه.

                                    *** 

 فضيلة الشيخ من رواد »فقه األولويات«، وأناشده أن يحكم هذا الفقه عند تحديد المواقف.

، ويصلون، ويصومون رمضان، ويستقبلون كعبتنا، الشيعة يقولون ال إله إال هللا محمد رسول هللا

فهم مسلمون لهم عصمة المسلم ولهم حق علي بقية المسلمين، كما أن عليهم واجباً 
 نحوهم.

ويعلم الشيخ ويسلم أننا ندخل معركة قاسية، ال ترحم، تقودها القوي الكبري التي تتحد ــ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 اوة العالم اإلسالمي.مهما كانت خالفاتها فيما بينها وبين بعضها ــ في عد

أفال يدعونا هذا إلي توحيد جبهة المسلمين، التي هي جبهة واحدة، إذا سقط منها قطر 
 تزلزلت األقطار األخري، كما يكون إيذاناً بزوال قطر ثان وقطر ثالث... إلخ.

هل يعقل أن نكون كأهل بيزنطة الذين شغلوا أنفسهم في مناقشات الهوتية والعدو يحيط 
 أسقطهم. بهم حتي

لقد وضع السيد رشيد رضا شعار »نتعاون فيما نتفق عليه، ويعذر بعضنا بعًضا فيما نختلف 
 فيه«، وتبني اإلمام حسن البنا هذا الشعار.

 فلماذا ال نأخذ به في هذا الوقت المريج.

 إن الرهان هو علي المصير، أي علي حياة أو موت المنطقة، فهل هناك ما هو أهم ؟

يغلب فكركم السلفي فكركم السياسي، فلن يفيدنا الماضي وال النظر إلي أناشدكم أال 
 الوراء، وإنما يفيدنا الحاضر والنظر إلي األمام.

إن شخًصا مثل الشيخ القرضاوي في ذكائه وألمعيته ومنزلته وما يظفر به من تقدير وما يناط 
خلف، وأن يعمل للتعاون ال به من آمال، جدير بأن يكون إمام وحدة ال فرقة، ورائد تقدم ال ت

للتخاصم، وأن ينظر إلي األمام ويستهدف المستقبل، ال أن ينظر للوراء ويستسلم للماضي، 
 وهو لهذا أهٌل، وبه جديٌر، وهللا تعالي يوفقه ويكفل له السداد ويحقق به وله اآلمال.

  

   

 
 

 [٤٣عدد التعليقات ]

 

  مغالطه أخرى 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      مصرى سنى تعليق   ٦:١٧ 
 

 

 

أخرى وقع فيها السيد كاتب المقاله: يبدو أن سيادته اليعلم أن الحوثيين فى  مغالطه
وإلى عهد قريب كانوا شيعه زيديه )األقرب إلى السنه(ومنهم من يشغل كزيدين  األصل

رئيسيه فى الدوله اليمنيه.ولكن تم تحويلهم إلى اإلثنى عشريه )التى تتخذ  مناصب

نبراسا لها( بواسطة السطوه الصفويه اإليرانيه مؤخرا فتحولوا من ضد إلى  نفمن الع
 .إدعى سيادته أن سببه الضغوط الحكوميه ضد وليس كما

 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 رحمة باألستاذ البنا 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      ممدوح امين تعليق   ٦:١٧ 
 

 

 

لون فقط الى سبه بأفظع الغالبية العظمى من منتقدى األستاذ جمال البنايمي أرى أن

آى مناقشة لألراءوهذا أبلغ االساءة الى ديننا الحنيف . فالحجة يرد عليها  األلفاظ دون

 والقول يرد علية بالقول المضاد وهكذا . ال أرى آى ضرر أن نستمع له ونرد عليه بالحجة
 فانا يابالدليل و البرهان . وال أرى كذلك أنه مخطئ على طول الخط فهذا ظلم شديد. ك

 ساده ظلم للدين بهذا األسلوب الهمجى . االسالم هو دين العقل والحوار وليس السب
 .والبذاءات
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 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 اختالف 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      رحيم تعليق   ٥٥:١٦ 
 

 

 

جمال البنا, اختلف معك كثيرا, لمنى احترم عقلك , واحترم اختالفك الدائم مع  السيد
فه , كل ماذكرته تاريخيا معلوم , و الصحابة ليسوا معصومين ألنهم العقول المتوق اصحاب

 انبياء لكنهم بشر , اجتهدوا لزمانهم وارادوا االصالح , اصابوا و اخطأوا , ومن حقنا ليسوا
 ان نجتهد لزمننا حين توجد الفرصة لالجتهاد ونفكر لحاضرنا حين يكون اعمال العقل

 ية و األخالقية. وللشيخ القرضاوى اختلف معك اشدواجبا علينا مراعين ثوابتنا الدين
امامنا  االختالف فى عدائك للشيعة وحملتك الدعائية عليهم , فالتيار التنويرى فى ايران

 الكثير من القرون لللحاق به فهى دوله يفخر بها المسلمون ويكفيهم ان حكامهم

كم يعنى ان المجتمع يذكرونا بالسلف الصالح فى الزهد و التواضع ووصول هؤالء للح
و معتدل فى كل شىء وارجوا ان تكون كما كنت دائما شيخ تقريب ال تفريق و  ناضج

  . اختالف
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 فصبر جميل و هللا المستعان علي ما تصفون 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      البراء تعليق   ٤٣:١٦ 
 

 

 

ه قال: سيأتي على هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أن عن أبي

سنوات خداعات: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها  الناس زمان
األمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول هللا وما الرويبضة؟ قال:  الخائن ويخون فيها

ينطق في أمر العامة . صدقت يا رسول هللا ..لقد تحدث جمال البنا و امثاله  الرجل التافه
ان يهدموا دين االسالم العظيم...فصبر جميل و هللا المستعان علي ما  من يريدون

  تصفون
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 قول الحق 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      محمد عباس تعليق   ٣٨:١٦ 
 

 

 

الشيخ يوسف القرضاوي قول الحق بعيدا عن المجامالت السياسية واالعالمية  لقد قال

ن ال يعنية إال مصلحة الدين واالمة التي ينتمي اليها من علماء المسلمي كواحدا مهما
الطرح وهو ايضا من كان ينادي بالتقارب بين الشيعة والسنة ولكن الشيعة  في موضوع

اجندتهم الخفية للسيطرة على بالد الوطن العربي واغراقهم في المذهب  مازالت لهم

رأية الشخصي في هذة ضمان الوالء لهم وعنة فقد عبر الرجل عن  الشيعي وبالتالي
الى السب والقذف الذي يوجة الى دعائم االسالم وهم الصحابة  المسألة كما ايضا نوة

نشر الدين بعد المصطفى)ص(؛أما عن جمال البنافقد خانة  الذين حملوا على عاتقهم
المقال ان احدد هويتة هل هو سني او شيعي او ال ملة  المقال ولن استطيع في هذا

الفكر االسالمي التحجر كما قال اي فكر يأتي بعد  ق وهو يريد ان يطورله على االطال
االصول العقائدية ولكن ممكن ان يختلف فى الفروع وإال  االمة االربعة البد ان يأخذ منهم

 ومذهب جديد وال االغاني اسأل هللا العافية في الدين  لطالعنا كل يوم رجل بفكر جديد

...... 
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 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 المؤمنين هل قلت لنا ما الفائدة من سب الصحابة وأمهات 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      مصــــــــــــــــــــر -سامى ندا  تعليق   ٢١:١٦ 
 

 

 

 أما -التحية والتقدير لشيخنا الجليل االستاذ الدكتور العالمة / يوسف القرضاوى  كل
أنك ترقى الن  فال أعتقد -بخصوص السرد الذى حاول السيد حمال البنا أن يسرده 

مستوى من تحاول أن ترد عليه فأين أنت من الدكتور القرضاوى وبغض النظر  تكون فى
االرهاصات التى أتيت بها فما هذا ومطلب الدكتور القرضاوى الواضح والصريح  عن كل

فى مطلبين عادلين هما توقف الشيعة عن الدعوة لمذهبهم ببعض  والذى لخصه
والثانى التوقف عن سب الصحابة وأمهات المؤمنين فهل  البلدان السنية ومنها مصر

الدكتور القرضاوى ؟ أو بمعنى اخر ما الفائدة التى تعود  قلت لنا ما الضير فى مطالب

 !!!وبعض أمهات المؤمنين ؟؟؟؟ على الشيعة من سب الصحابة
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 الخالصه  

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      طارق أنس تعليق   ٢٠:١٦ 
 

 

 

العالمه الشيخ القرضاوى فالقول صواب عندئذ فليصمت األقزام اللذين اليدرون  كلماذا ت
إال إباحة األحضان والقبالت بين الشباب وإباحة اإلفطار فى رمضان بدون عذر  عن الدين 

تؤم المرأة الرجال وإباحة كشف شعر المرأة أدعوا أن يهديك هللا أو أن يأخذك  وإباحة أن

 لعب بالحروف والكلمات مثل اليهود عليهم اللعنة منتقم وكفى أخذ عزيز
 

 لصفحة ا أعلي 
 

 
 

 مذهب جمال البنا  

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      magdy تعليق   ١٩:١٦ 
 

 

 

الخطر الحقيقي علي األسالم ليس من الشيعة فقط أو من المذاهب األخري  أري أن

شكك مثل فكر الحقائق وتجنب قال هللا وقال الرسول بل من فكر هدام م التي تريد لي

البناإن الهجوم علي الثوابت في الدين األسالمي هو مذهب األستاذ  األستاذ جمال
يا أستاذ جمال ليس فرق والشيع االسالم قال هللا وقال رسول هللا  جمال البنا األسالم

والوصول لهذا ليس مستحيل كما يحاول أن يصورة البعض ولكنة يسير  بالحديث الصحيح
 عليةز علي من يسرة هللا

 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 ادعو هللا ان يثبت القرضاوى على ماهو عليه 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      محمد باشا تعليق   ٢:١٦ 
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الشيخ الجليل يوسف القرضاوى فيما ذهب اليه ، والشيعة خطرهم مثل خطر  انا اؤيد
مى فهم اكبر اداة بيد اليهود والصهاينة االمريكان ، وعلى مر التاريخ االسال اسرائيل فهم

العالم االسالمى ولهم احقاد ال حصر لها على اهل االسالم ، وعقيدتهم تقوم  فتنة فى
 -1 -هدم العقيدة االسالمية تماما وهذه الحقيقة وهللا ، فمن عقيدتهم: اساسا على

كلهم وبعض آل البيت ، فليل نهار وعلى المأل يسبون ابى بكر وعمر  سب الصحابة

السيدة عائشة زوجة الرسول ويقولون بحقيقة حادثة االفك التى  وعثمان ويسبون حتى
يحللون مايسمى بزواج المتعة المؤقت بأجر  -2القرآن الكريم.  برئها منه هللا تعالى فى

نفقة وال ميراث من زوجها المتمتع بها اذا توفى ، كما اليكون  بدون ان يكون للمرأة ال
زواج بمجرد ان تقول المرأة للرجل متعتك وتحدد اللعان، فينعقد هذا ال للزوج المتمع حق

ساعة او يوم او اسبوع او شهر حسبما يتم االتفاق عليه ، كما انه  مدة المتعة سواء
المتمع ان يمتع زوجته او تأخذ امل وطرها منه فهو ليس بأمر  ليس بواجب على الزوج

يقولون  -4ى دبرها. يحللون اتيان الزوجة ف -3فى االسالم.  مثل الزواج الشرعى اصال

هم موالون لالمام على اكثر من الرسول  -5يحيى الموتى.  ان االمام على يستطيع ان
معصومون من الخطأ ويقدرون على المعجزات ويعلمون  يقولون ان ائمتهم -6نفسه. 

دور  -8يسجدون للقبور والعتبات المقدسة.  -7الغيب ويعلمون ما كان وما سيكون. 
 -9ويسجدون على شقفة من كربالء.  ى حسينيات وليس مساجدالعبادة لهم تسم

الناس يعلمون فضل كربالء لتركوا  يقولون ان كربالء اقدس من مكة ، ويقول ائمتهم ان لو

ويستشهدون على قدسيتها بقوله تعالى  الحج وحجوا اليها ألن الحسين قد قتل فيها ،
..( فهم يقولون ان هللا اقسم بكربالء األمين.. ) والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد

يقولون من يقتل سنى يدخل الجنة ، فهم  -10وانها هى المقصودة بطور سنين. 
بوالية االمام على وخالفته للرسول بعد  يقولون -11يبيحون قتل السنة ويهدرون دمهم 

 -12الرسول واغتصبوا الخالفة من على.  مماته وان ابى بكر وعمر وعثمان خالفوا امر
يخطؤون ابدا ) وذلك بخالف ماقاله رسول  يؤمنون بعصمة االئمة )أئمة الشيعة( فهم ال

تقبيل الرجل  -13وخير الخطائين التوابين(  هللا صلى هللا عليه وسلم كل البشر خطائون

السجود عند القبور: عند قبر الحسين -15 ائمتهم يشربون السجاير-14للرجل من الفم 
البيت: فالشيعة يذكرونهم و يمجدونهم  الغلو في أهل-16و العويل  باالضافة الى الزحف

التقية: و التي هي ان -18هللا عنه  رضي-الغلو في علي -17حتى أكثر من رسول هللا 
على عكسنا نحن السنة  االحاديث التي هي بغير سند-19تظهر عكس ما تبطن 

علي رضي هللا  رسم-20فعندنا نحن السنة نذكر السند الكامل في رواية األحاديث 

مهما رسمت  عنه: أجد أنه أسمى من أن نصوره فيتعلق ايمان الناس بالصور... كما أنه
بها من  يقولون ان علي بيده مفاتيح الجنه والنار يدخل-21من صور فلن تطابق األصل. 

هللا يا  يقولون ان االمام على له مدخلية فى االيمان وقبول االعمال. ثبتك -22يشأء 
 ضاوى وحفظك لألمة االسالميةقر

 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 الى اين تقود االمة يا بناااااااا؟  

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      المسافر المصري تعليق   ٥٤:١٥ 
 

 

 

الكثير عن جمال البنا ولم أكن اتوقع ان يكون بهذا الفكر الهدام فلن أطيل  لقد سمعت
 ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك وقتك مثلما أضعت وقتنا اال بقول حسبي هللا عليك وأضيع

أكبر خطر على أمتنا فبعد ان قرأت لك لم يتضح لي أي مذهب أو دين تعتنقه  فأنت وهم
.......(حدد هويتك . أما -بوذي  -شيوعي  -علماني  -تؤمن بها )شيعي  وأي عقيدة

 أضعت أوقاتنا فيه ولعل هللا يغفر لمن أعطى لك هذا المجال فال بخصوص مقالك الذي
التعليق فكله مغالطات والهدف منه واضح . وكالمي لشيخنا  تعليق فكالمك ال يستحق

هللا لك بالثبات على ما أنت فيه وأن يعزك باألسالم ويعز  الجليل الشيخ القرضاوي أدعو

  وقولك الحق بك االسالم وينصرك فلقد قلت
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 وهللا مانا عارف 
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١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      عماد راضى تعليق   ٤٩:١٥ 
 

 

 

الكالم شكلة حلو بس المشكلة انى الاثق فى السيد جمال البنا فافكارة غريبة  وهللا
 انة فى المقال اعتقد ان كالمة معقول جدا مع

 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 جمال البنا 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      عمرو تعليق   ٤٨:١٥ 
 

 

 

 .عالم و ال فقيه وال طالب علم ....... ليته سكت ال هو
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 حسبي هللا ونعم الوكيل 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      الراجي رحمة الغفور تعليق   ٤٣:١٥ 
 

 

 

الكثير عن جمال البنا ولم أكن اتوقع ان يكون بهذا الفكر الهدام فلن أطيل  لقد سمعت
وقتك مثلما أضعت وقتنا اال بقول حسبي هللا ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك  عليك وأضيع

أكبر خطر على أمتنا فبعد ان قرأت لك لم يتضح لي أي مذهب أو دين تعتنقه  وهم فأنت

.......(حدد هويتك . أما -بوذي  -شيوعي  -علماني  -تؤمن بها )شيعي  وأي عقيدة
أضعت أوقاتنا فيه ولعل هللا يغفر لمن أعطى لك هذا المجال فال  بخصوص مقالك الذي

ه مغالطات والهدف منه واضح . وكالمي لشيخنا التعليق فكل تعليق فكالمك ال يستحق
هللا لك بالثبات على ما أنت فيه وأن يعزك باألسالم ويعز  الجليل الشيخ القرضاوي أدعو

 . وقولك الحق بك االسالم وينصرك فلقد قلت
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 العدو الحقيقى  

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      محمود الكفراوى تعليق   ٣٠:١٥ 
 

 

 

جمال البنا "أما الخطر الحقيقي فليس الذي يأتي من إيران أو السعودية، العالمه  يقو

ما يأتي من الغرب أو إسرائيل وأمريكا" وارى ان كالهما يستفيد ويستخدم مصدر  ولكن 
الحقيقى وهى النظم الباليه والبليده التى اضاعت األخضر واليابس والزرع  الجطر

باألحرى سحقته الشيعة مذهب فقهيى هذا وذاك اضاعت المواطن او  والضرع وفوق
والغلو كسائر المذاهب ، والعوى األكثر منطقيه هو التصدى لكل  فيه ما فيه من االصابه

والالمنطقى فى كافة المذاهب بالوعظة الحنه وبالنهج العلمى  مظاهر الغلو والتطرف

 المتجرد من اسر الماضى
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 حسبي هللا ونعم الوكيل 
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١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      الراجي رحمة الغفور تعليق   ٢١:١٥ 
 

 

 

الكثير عن جمال البنا ولم أكن اتوقع ان يكون بهذا الفكر الهدام فلن أطيل  لقد سمعت
وقتك مثلما أضعت وقتنا اال بقول حسبي هللا ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك  عليك وأضيع

لي أي مذهب أو دين تعتنقه  أكبر خطر على أمتنا فبعد ان قرأت لك لم يتضح فأنت وهم

.......(حدد هويتك . أما -بوذي  -شيوعي  -علماني  -تؤمن بها )شيعي  وأي عقيدة
أضعت أوقاتنا فيه ولعل هللا يغفر لمن أعطى لك هذا المجال فال  بخصوص مقالك الذي

التعليق فكله مغالطات والهدف منه واضح . وكالمي لشيخنا  تعليق فكالمك ال يستحق
هللا لك بالثبات على ما أنت فيه وأن يعزك باألسالم ويعز  ل الشيخ القرضاوي أدعوالجلي

  . وقولك الحق بك االسالم وينصرك فلقد قلت
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

  معرفة الشيعة 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ       حامد مرس تعليق   ١٣:١٥ 
 

 

 

مين " هم أن نعرف من هم الشيعة حتى نتكلم على وحدة االسالم والمسل يجب أوال

السالم ، هم من يسبون صحابة رسول هللا عليهم رضوان هللا  قتلة الحسين عليه
النورين( والمتكلم اساساً هو الذي يحلل التدخين في نهار  )الصديق، الفاروق ، ذو

  باهلل رمضان فال حول وال قوة إال
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 تشويش 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      المصري األصيل تعليق   ٤:١٥ 
 

 

 

 الكاتب جمال البنا يسعي فقط إلي تشويه التاريخ اإلسالمي برمته, فهو اليعنيه أمر إن

اإلسالم بقدر مايعنيه من أن يكون له من شهرة وصيت. لقد أصاب العالمة القرضاوي 
أوضح إنحرافات الشيعة. لقد اختلطت االمور حتي لم يعد يعرف الناس الخطأ من  عندما

يتكلمون عن كل ما أشتبه علي الناس. إن القرضاوي هو من ابناء  وليت العلماء .الصواب
الشريف ولنا أن نفخر به. وحتي الشيعة اعتذروا علي الهجوم علي الشيخ  األزهر

  .مؤتمر اتحاد علماء المسلمين في قطر القرضاوي, في
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 جمال عفوا ماذا تقول؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ا/ 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      حسونة تعليق   ٢:١٥ 
 

 

 

على  وهابى؟؟؟؟؟؟؟؟ يا استاذ تعبير وهابى هو تعبير شيعى أثنا عشرى أطلقوه

 سكان وحكام المملكة العربية السعودية ليلغوا كلمة سنى التى هى خير دليل على
أتباع الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم وهو نسبة الى الشيخ محمد ابن عبد 

 لعشرين وبذلك يكون وهابى = سنىالشيخ الجليل مجدد القرن ا الوهاب
 

 الصفحة  أعلي 
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 الوهابيون حركة وليست مذهب  

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      عادل النادى تعليق   ١:١٥ 
 

 

 

عبد  الوهابيون حركة تصحيح دينية)سنية(وليست مذهب )نسبة الى الشيخ محمد بن

الى  عاد أغلبهمالوهاب رحمه هللا( فقد أعادت أهل الجزيرة العربية الى اسالمهم بعدما 
العزيز  الجاهلية والوثنية والسحر والشعوذة وذلك بالقوة بالتعاون مع عسكر الملك عبد

سلوكيات  رحمه هللا فأين التخلف واالرهاب فيما فعلوه وما يفعلونه األن للحفاظ على

  الدين االسالمى ؟؟؟؟
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 ليس هناك شيء اسم وهابية  

٨١/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      خالد ابو تعليق   ٥٩:١٤ 
 

 

 

محمد بن عبدالوهاب لم يأتي بشيء جديد خالف المذاهب السنية  الشيخ
ياتي بشيء من كتبة يخالف المذاهب االربعة  االربعة,واتحدى اي شخص ان

 .امااالخوة الشيعةاو االخوةالصوفية السنية,وان أول من اطلق لفظ وهابي
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 إتحدوا تحت راية التوحيد  

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      محمود مرجاوى تعليق   ٥٥:١٣ 
 

 

 

نتحد تحت راية ) ال إله إال هللا محمد رسول هللا ( لمحاربة العدو الحقيقى لنا  تعالوا

بث بيننا هذة الفتنه كمسلمين فلنتحد للقضاء على هذه الفتنة فى مهدها  والذى
عى أنصار المذهب المالكى علينا يوماً يهاجم فيه أنصار المذهب الشاف حتى ال يأتى

  نقضى على أنفسنا بأنفسنا فلنكن أزكى من أن
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 ارحمونا 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      حامدطارق  تعليق   ٣١:١٣ 
 

 

 

معصوم في امة محمد اال النبي صلي هللا عليه وسلم وكالً يؤخذ منه ويرد. وذي  اليوجد

الم يزيد ذي الجبل ارحمونا من الكالم البلدي ما بيقول كل شئ بينقص اال الك المثل
االمة وانظروا الي المستقبل المحيط بالمسلمين جميعاً بدون تمييز لعرق  ياعلماء

واعلموا ان ملخص القول وليكن شعار جميع المسلمين هو كما اورد  اومذهب

عم نتفق عليه، ويعذر بعضنا بعًضا فيما نختلف فيه«، وحسبنا هللا ون المقال»نتعاون فيما
  .علماء االمة الي مافيه خير العباد في الدنيا واالخرة الوكيل وربنا يهدي

 

 الصفحة  أعلي 
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  الدفاع عن الصفويين 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ       احمد ابو الفتح .د تعليق   ١٨:١٣ 
 

 

 

اعطى جمال البنا الحق بان يكون مقاله هو فصل المقال بين اهل الحق وبين  من الذى
ت ما يجرى على صفحات جريدة المصرى منذ ان نشروا مقالة العالمة تابع .الصفوويين

القرضاوى منبها على خطر المد الشيعى واثاره على العالم االسالمى  الشيخ يوسف

ماكرة لتحسين صورة الشيعة بدعوى عدم اثارة الفتنة والذى  فوجدت ان هناك خطة
تناقض فاتقوا هللا فى عقولنا عار من الصحة وال يخلو من ال قاله االستاذ جمال البنا

القرضاوى وان يحفظه من كل كيد وان ينصر العلماء  واسال هللا ان يوفق الشيخ
  المخلصين امثال القرضاوى

 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 ماإلسال أؤيد كالم األستاذ جمال البنا من أجل الحفاظ على وحدة 

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ       أسامة / د تعليق   ١:١٣ 
 

 

 

ى زحفت الوهابية السلفية من شرق البحر األحمر لتخرج العقول المصرية عل ال أدري

األدمغة وتترك مكانها حجارة وحميم من الكراهية والرغبة في هدم كل  السمحة من 
لقد أصبحنا ولألسف  -سيسقط أول ما يسقط فوق أم رؤوسنا  شيئ ولو كان السقف

 -يا ناس أتركوا الصغائر  -ين أيدي الصهاينة واألمريكي دون أن ندري لعبة لينة في
األحد وبمحمد عليه الصالة والسالم رسوال ويصومون رمضان  الشيعة يؤمنون باهلل الواحد

لماذا ال نضع  -أكتافهم بجوار أكتافكم أال يشفع لهم ذلك  معكم ويحجون البيت العتيق
 -ا يا ناس( ونعلوا ونسموا معا ألجل اإلسالم )أال يكفي هذ أيدينا في أيديهم ونتسامح

العالم في التقدم والعلم فننزل في أقبية التاريح لنبحث في  هل يجب علينا ترك منازلة

هنيئا لكم يا بني صوهيون فقد  -هم أشقاء لنا في الدين  أضابيره المتربة عن أعداء
ألجلكم وسوف تضع رؤوسها قربنا تحت أقدامكم وهاهي  هزمت أمة اإلسالم نفسها

فهل من منقذ يا أولوا األلباب أين العقل أين  -إسرائيلي  سرعة صاروختنحدر إلى الهوة ب
 .العقل إنه المنقذ الوحيد

 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 

 هذا مفكر األمه  

١٨/١٠/٢٠٠٨ تـاريخ      د.عبد هللا تعليق   ٤٦:١٢ 
 

 

 

جمال البنا هو مفكر هذا العصر بامتياز. لقد تحمل الرجل الكثير من الهجوم  األستاذ
يزال لكن هذا هو قدر الرائد. بعد سنين عديدة سوف تفهم تلك األغلبية  والسب وال

قيمة هذا العالم الجليل. يوما ستكون هناك مدرسة في الفكر االسالمي  الهوجاء مدي
البنا وستمون عنوان الفكر الحر الذي يتناسق مع العقل وندعو هللا  باسم مدرسة جمال

لنا في عمرك يا شيخنا الجليل ووفقك هللا لما الغالبة. أمد هللا  أن تكون هي المدرسة

 .وجزاك عنا وعن االسالم كل خير ووقاك شر الحمقي فيه خير هذه األمة
 

 الصفحة  أعلي 
 

 
 [ األخير[ ]التالى[ ]٢[ ]١[ ]السابق[ ]األولى]
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  : االسم
 

 : البريد االلكتروني
 

 : موضوع التعليق
 

 : التعليق

 

أضف التعليق 
 

 

   

 
 

 

 
. 

    المصرى اليوم جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة
    المصرى اليوم  و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة

  الرئيسية   |  االستخدام  اتفاقية  |   أتصل بنا
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