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الذي یشتم أصحاب النبي صلى هللا : "قال اإلمام مالك بن أنس رحمھ هللا

  "في اإلسالم) أو نصیب(علیھ وسلم لیس لھ سھم 
  )١٦٢، والشرح واإلبانة البن بطة ص ٣/٤٩٣ل ة للخالالسن(

  

  
  

إذا رأیت رجال یذكر أحدا من أصحاب : "قال اإلمام أحمد رحمھ هللا
  ".رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بسوء فاتھمھ على اإلسالم

  )٢٠٩، ومناقب اإلمام أحمد البن الجوزي ص ٥٩/٢٠٩تاریخ دمشق البن عساكر (
  

  
  

أبالي صلیت خلف الجھمي ما : "قال اإلمام البخاري رحمھ هللا
والرافضي، أم صلیت خلف الیھود والنصارى، وال یسلم علیھم وال یعادون 

  "وال یناكحون وال یشھدون وال تؤكل ذبائحھم
  )١٢٥خلق أفعال العباد ص (

  

  
  

وأما من جاوز ذلك إلى أن : "وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا
ارتدوا بعد رسول هللا علیھ ) یعني الصحابة رضي هللا عنھم(زعم أنھم 

قوا الصالة والسالم إال نفرا قلیال ال یبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنھم فس
عامتھم، فھذا ال ریب أیضا في كفره، ألنھ مكذب لما نصھ القرآن في غیر 

من الرضى عنھم والثناء علیھم، بل من یشك في كفر مثل ھذا فإن : موضع
  "فره متعینك

  )٥٨٦الصارم المسلول على شاتم الرسول ص (
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الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء 
  ..والمرسلین، وأما بعد

  
، آیة هللا في أربعینیات القرن المیالدي العشرین، أرسل كبیر كھنة قم

أحد كبار معاونیھ، وھو الشیخ ) م١٩٦٢ت (العظمى حسین البروجردي 
إلى القاھرة، بھدف إیجاد مؤسسة تعمل على ) م١٩٩٠ت (محمد تقي القمي 

  )!التقریب بین المذاھب اإلسالمیة(
  

م ١٩٤٧علن في عام وبالفعل، وبعد جھود مكثفة قام بھا الشیخ القمي، أ
كان للشیعة ھدف واضح ). دار التقریب بین المذاھب اإلسالمیة(عن تأسیس 

أما . نة في ثوابتھمنشر التشیع، وتشكیك أھل الس: من وراء ھذا العمل
، فقد كانوا یعانون من مرض عضال )علماء السنة(بالنسبة للطرف الثاني 

  .وانعدام الوعي بحقیقة الشیعةوخطیر جدا، اسمھ مرض الغفلة 
  

ركز الشیعة جھودھم على علماء األزھر، وقادة الدعوة والفكر في 
لما كان ھؤالء العلماء والدعاة من خیرة رجال مصر ع. مصر حینذاك

ومن أھم . الغفلة: وورعا وخلقا، ولكنھم كانوا یعانون من ذاك المرض القاتل
األسماء المتحمسة لفكرة التقریب حینذاك المشایخ محمود شلتوت وعبد 

، بینما انتبھ لخطرھا وحسن البنا رحمھم هللا المجید سلیم ومحمد المدني
  .وعارضھا الشیخ حسنین مخلوف رحمھ هللا

  
لتقریب یتسع ویشتھر، وبدأت مالمح سیطرة الشیعة على بدأ نشاط دار ا

شئونھا واضحة للعیان، فكل ما یصدر عن الدار وعن القائمین على إدارتھا 
  !یصب في صالح الشیعة حصرا
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فعندما تقرر الدار طبع ونشر كتاب في الفقھ، لیجتمع علیھ السنة 
) اإلمامیة المختصر النافع من فقھ(والشیعة، یكون الكتاب المختار ھو 

وعندما یتم اختیار كتاب في . للشیعي نجم الدین جعفر بن الحسن الحلي
مجمع (التفسیر لیتم الترویج لھ بین السنة والشیعة، یكون الكتاب المختار ھو 

وفي علم الحدیث، . للشیعي الفضل بن الحسن الطبرسي) البیان لعلوم القرآن
كل ھذا . د قوام الدین القميللشیعي محم) حدیث الثقلین(یتم اختیار كتاب 

  !ومشایخ األزھر یصولون ویجولون في الدار
  

بل األغرب من كل ھذا، أن الدار طبعت كتابا مشھورا من أمھات كتب 
للشیعي ) وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة(الشیعة، وھو كتاب 

) مستدرك الوسائل(كتاب (!) الحر العاملي، وطبعت معھ إتماما للفائدة 
فصل الخطاب في (للزندیق األكبر نوري الطبرسي، الذي ھو مؤلف كتاب 

في قلب القاھرة،  كل ھذا كان یحدث ). إثبات تحریف كتاب رب األرباب
إنھ : أخرىقولھا مرة ون! وبحضور أصحاب الفضیلة كبار المشایخ والدعاة

الوحدة (كل ھذا تحت مسمى . لغفلة، واالسترسال في السذاجةامرض 
  )!یة والتقریب بین المسلمیناإلسالم

  
الفاس في (انتھى نشاط دار التقریب في الستینیات، ولكن بعد أن وقع 

وواصل الشیعة محاوالتھم المستمیتة بعد نجاح ثورتھم الكھنوتیة )! الراس
وتكون جیل جدید من دعاة التقریب، من العلماء والمفكرین ، م١٩٧٩عام 

التقریب بأي وسیلة، ولو على حساب والساسة، كل ھمھم الوحدة بأي ثمن، و
المد (ھو البدایة الفعلیة لما نسمیھ الیوم ) دار التقریب(كان تأسیس  !العقیدة
، وھذا یعني أن بعض علماء أھل السنة ودعاتھم ومفكریھم )الشیعي

وجماعاتھم قد ساھموا من حیث ال یشعرون، في نشر الزندقة والخرافات في 
ومن بین المعاصرین الذین یتحملون وزر ھذه . إنھا حقا مأساة ،مجتمعاتھم

محمد سلیم العوا وفھمي ھویدي وطارق البشري وكمال الھلباوي : الجریمة
العلواني من العراق، ولیث فیاض ورفعت سید أحمد من مصر، وجابر طھ 

شبیالت من األردن، والشیخ ماھر حمود من لبنان، وحسن الترابي من 
  .السودان، وغیرھم كثیر
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الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي أحد كبار دعاة التقریب، ومن  كان
ر هللا سبحانھ وتعالى المخدوعین بالشیعة على مدى أربعین سنة، ثم نو

م ٢٠٠٨بدأ الشیخ منذ سبتمبر . بصیرتھ ووصل إلى الحق وجھر بھ بكل قوة
من  ةفي التحذیر من المد الشیعي، وضرورة تحصین المجتمعات اإلسالمی

  .طرھذا الخ
  

أما األستاذ معتز الخطیب، وھو أحد المتحمسین للتقریب مع الشیعة، فقد 
یقول متحدثا عمن كان یعد من أكبر . وقف ھو اآلخر وقفة مراجعة وتدبر

: ١رموز االعتدال الشیعي المزعوم، آیة هللا العظمى محمد حسین فضل هللا
واستقوى كلما تحدث أحد من علماء الشیعة عن التقریب ذھب واستشھد "

ه مذھبا خامسا بفتوى الشیخ شلتوت بجواز التعبد بالمذھب الجعفري وعد
بماذا أفتى الشیعة : یضاف إلى المذاھب السنیة األربعة، لكن ال أحد یقول لنا

خالل برنامج الشریعة (بالمقابل؟ وحین سألت السید محمد حسین فضل هللا 
د بالمذھب السني عند ھل یجوز التعب) م٢٠٠٧نوفمبر  ١٨ والحیاة بتاریخ

الشیعة، لم یجب وراح یتحدث عن المشترك بین السنة والشیعة، وعن 
االجتھاد الفقھي، وعن الخطوط االجتھادیة، ولم یتجرأ على إصدار فتوى 
مقابلة، بالرغم من أنھ سئل ھذا السؤال ثالث مرات في تلك الحلقة نفسھا، 

  !٢"وفي كل مرة كان یتكلم في العمومیات
  

و الحصاد المر لجھود التقریب، الذي لم یكن إال تخریبا، إذ لم یكن ھذا ھ
بل كھنة ھناك سوى نشر للتشیع نتیجة لتخطیط ومتابعة وتعب ونصب من ق

بل قادة العلم من قوخیاالت جامحة قم والنجف، یقابل كل ذلك أحالم وردیة 
أن ینعم والفكر والدعوة من أھل السنة والجماعة، الذین نسأل هللا تعالى 

  .لداعیة یوسف القرضاوي حفظھ هللاعلیھم بما أنعم بھ على الشیخ ا
  

ولكن عندما أعلن الشیخ عن تصریحاتھ المدویة في التحذیر من الشیعة 
م، اندلعت معركة شرسة على صفحات ٢٠٠٨والمد الشیعي في أواخر عام 

الجرائد والمواقع اإللكترونیة بین مؤیدي ومعارضي الموقف الجدید 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .محمد حسین فضل هللا اعتدال أم تقیة، منشور على الشبكة الدولیة: عمر خلیفة راشد: انظر   ١
  ٢٠٣محنة التقریب بین السنة والشیعة، ص: معتز الخطیب  ٢
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للقرضاوي، وتبین حجم االختراق الخطیر الذي نجح الشیعة في تحقیقھ بین 
إنھ درس بلیغ للمجتمعات . اب وصحفیین ومفكرینصفوف أھل السنة من كت

السنیة كافة أن تحذر من ھذا الخطر الطائفي الشعوبي البغیض الذي كان 
د بعد الشیخ القرضاوي من أسباب وقوعھ، ثم أنعم هللا علیھ بالرأي السدی

  .ن نشاطھ ودعوتھ من أجل التقریبعقود م
  

  عمر خلیفة راشد
  ھـ١٤٤٣شوال 
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كان الشیخ القرضاوي أحد أركان الدعوة إلى التقارب بین السنة 
لى الحد الذي إولكنھ لم یصل في دعواه . والشیعة على مدى عشرات السنین

وصل إلیھ آخرین من بعض كبار الدعاة إلى التقریب، فھو لم یصل إلى حد 
  .نة بین الفریقینإلغاء الفروق الواضحة البی

  
إلى حد غیر رحمھ هللا فعلى سبیل المثال، وصل الشیخ محمد الغزالي 

معقول في دعوتھ التقریبیة، واستھان تماما بالفروق الشاسعة والخطیرة بین 
  .٣)دیانتینال(

  
لم تنج العقائد من عقبى االضطراب  الذي أصاب : "یقول الغزالي

فیھا ما لیس  ذلك أن شھوات االستعالء واالستئثار أقحمت. سیاسة الحكم
مع أن الفریقین یؤمنان . شیعة، وسنة: منھا، فإذا المسلمون قسمان كبیران

با وحده، وبرسالة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وال یزید أحدھما على 
  !٤"اآلخر في استجماع عناصر االعتقاد التي یصلح بھا الدین وتلتمس النجاة

  
ونقیس الشقة التي یحدثھا وعندما ندخل مجال الفقھ المقارن، : "ویقول

الخالف العلمي بین رأي ورأي، أو بین تصحیح حدیث وتضعیفھ، نجد أن 
المدى بین الشیعة والسنة، كالمدى بین المذھب الفقھي ألبي حنیفة، والمذھب 

  !٥"الفقھي لمالك، أو الشافعي
  

أما األستاذ یوسف ندى، وھو ركن آخر من أركان التقریب الموھوم، 
 بعض طقوس العبادة تختلف بین أصحاب المذاھب السنیةإن : "فیقول

ا بینھا وبین الشیعة االثني عشریة، وال یستطیع منصف إال األربعة، وأیض
د بأحد الطقوس المحددة في ھذه المذاھب المسلم یمكن أن یتعب أن یقول بأن

 إن المشكلة الشیعیة أصلھا خالف على الوالیة واإلمامة ولیست ...!الخمسة
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  .ھذا ھو الصحیح، فالتشیع لیس مذھبا إسالمیا، بل دین آخر  ٣
  ١٢٣كیف نفھم اإلسالم، ص: محمد الغزالي  ٤
  ١٢٦نفس المصدر، ص: محمد الغزالي  ٥
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م على قواعد الدین وأصولھ؛ أي أنھا خالف سیاسي استطاع سیدنا علي كر
ا أیض روالخلفاء الراشدون أن یحتووه ثم عاد وتصاعد واستع ٦هللا وجھھ

بیت رسول  وبني العباس في حروبھم على آل ا في عھود بني أمیةسیاسی
ھم السیاسیة األطراف لتعزیز مواقع كت كلوتحر - صلى هللا علیھ وسلم - هللا

ا یجب أن یحل بدأ سیاسی إن االختالف الذي: ا؛ ولذلك نقولا أو فقھیدینی
  !٧"اسیاسی
  

أما الشیخ القرضاوي فقد كان أكثر تعقال وإن كان موقفھ خاطئا باعترافھ 
ب جانب الوحدة والدعوة إلى التقریب لبالشیعة، ویغالظن وكان یحسن . ٨ھو

  .الفكریة والدعویة التي ینتمي إلیھاالتزاما منھ بالمدرسة 
  

إن الشیعة : قد یقول البعض: "قبل تغییر موقفھ یقول القرضاوي
الجعفریة اإلثنا عشریة یقولون بأن القرآن الحالي ال یحتوي كل الوحي 

ولكن . وفي بعض كتبھم )الكافي(وھذا مذكور في . ل من عند هللالمنز
 )األخباریین(ویعتبرونھا من كالم  المحققین منھم یرفضون ھذه الروایات،

ولھذا ال یوجد عند الشیعة مصحف غیر . ٩)األصولیون(والعمدة ھم 
، ١٠ظونھ ألوالدھممصحف سائر المسلمین، فھو الذي یطبعونھ،ویحف

ویذیعونھ في إذاعاتھم وتلفازھم، ویفسرونھ في كتبھم، ویحتجون بھ في 
على أن ما بین دفتي المصحف  ١١كتبھم العقائدیة والفقھیة، وھم مجمعون

  ."١٢كالم هللا بیقین
  

قیام ثورتین : ومن ثمرات ھذه الصحوة ودالئلھا الحیة: "ویقول
إسالمیتین، أقامت كل منھا دولة لإلسالم، تتبناه منھجا ورسالة، في شئون 

عقائد وعبادات، وأخالقا وآدابا، وتشریعا ومعامالت، فكرا : الحیاة كلھا
لفرد، وحیاة األسرة، وحیاة المجتمع، وعالقات األمة وثقافة، في حیاة ا
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  .رضي هللا عنھ، مثل سائر إخوانھ من الصحابة الكرام: بل نقول  ٦
  م٢٠٠٩فبرایر  ١٦موقع إخوان أون الین، في : یوسف ندى  ٧
  .سیأتي تفصیل ذلك  ٨
  !في الكیان الصھیوني) الیسار(و) الیمین(عند الشیعة تذكرنا بلعبة ) األخباریون(و) األصولیون(لعبة   ٩

  !إیتوني بشیعي واحد یحفظ كتاب هللا  ١٠
  .العكس ھو الصحیح  ١١
  ١٤المرجعیة العلیا في اإلسالم للقرآن والسنة، ھامش ص: یوسف القرضاوي  ١٢
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أما الثورة األولى، فھي الثورة اإلسالمیة في إیران، التي قادھا اإلمام  .باألمم
  ".١٣...م١٩٧٩آیة هللا الخمیني سنة 

  
ویدافع القرضاوي عن موقف الشیعة من القرآن، نافیا عنھم عقیدة 

العالم الیوم ھو المصحف  المصحف الذي عند الشیعة في كل: "التحریف
الذي یوجد عند أھل السنة، فالمصحف المطبوع في إیران ھو نفسھ المطبوع 
في السعودیة وفي مصر وفي باكستان والمغرب وغیرھا من بالد العالم 

  !"١٤اإلسالمي
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، والحماس الثوري لدى بعض الجماعات اإلسالمیة لھ دور في ھذا الموقف من ١١٢أمتنا بین قرنین، ص: یوسف القرضاوي  ١٣

  .في إیران) اإلسالمیة(الثورة 
، ویا لھ من تسطیح شدید لقضیة خطیرة وثابتة ١٥ب اإلسالمیة، صمبادئ في الحوار والتقریب بین المذاھ: یوسف القرضاوي  ١٤

  .بحق الشیعة، وعي عقیدة تحریف القرآن
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خالل ما كتبھ في رسالتھ المعنونة تغیر خطاب الشیخ نوعا ما من 

والذي " كلمات صریحة في التقریب بین المذاھب أو الفرق اإلسالمیة"
وعنوان الرسالة یدل على أن الشیخ ال یزال یأمل خیرا . م٢٠٠٧صدر عام 

في التقریب مع الشیعة، إال أنھ قال كالما صریحا یتعلق بعقائد الشیعة ألول 
  .مرة

  
وفي الستینیات من القرن العشرین أصدر العالمة اإلمام : "قال الشیخ

األكبر الشیخ محمود شلتوت شیخ األزھر فتوى بجواز التعبد بالمذھب 
قریب من مذاھب أھل السنة،  - في الجانب الفقھي- الجعفري، على أساس أنھ 

ة إال في أشیاء قلیلة، ال تخرجھ عن جواز التعبد بھ في الجملة في الصال
ولكن فتوى شلتوت لم تتدخل في . والصیام والزكاة والحج والمعامالت

قضیة العقائد واألصول، التي فیھا الخالف الحقیقي بین السنة والشیعة، مثل 
قضیة اإلمامة واألئمة وعصمتھم وعلمھم بالغیب، ومنزلتھم التي لم یصل 

ر ذلك إلیھا ملك مقرب وال نبي مرسل، ومثل عقیدتھم في الصحابة، وغی
من  - أو على األقل یكفر بعضھم- مما یعتقدونھ من أصل دینھم، وقد یكفرون 

ومع ھذا لم نر من الشیعة من جزى الحسنة بالحسنة، ومن رد . لم یؤمن بھ
في منزلة شلتوت من - التحیة بأحسن منھا، أو بمثلھا، فلم یصدر مرجع شیعي

لتعبد بمذھب أھل فتوى تجیز ألتباعھم ا) النجف(أو ) قم(في  - أھل السنة
  ."١٥السنة
  

فال یمكن أن یتم تقریب فعلي بین السنة والشیعة، إذا ظلت عقدة : "وقال
البغض األسود ھي التي توجھ السلوك نحو أصحاب محمد علیھ الصالة 

أبو بكر رضي هللا عنھ وعمر : نعم ال یمكن أن نلتقي وأنا أقول . والسالم
إذ ما أعظم . هللا وعمر لعنھ هللا رضي هللا عنھ، وأنت تقول أبو بكر لعنھ

  "!١٦)لعنھ هللا(وبین ) رضي هللا عنھ(الفرق بین 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩كلمات صریحة في التقریب بین المذاھب أو الفرق اإلسالمیة، ص: یوسف القرضاوي  ١٥
  ٣٩نفس المصدر، ص: یوسف القرضاوي  ١٦
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وبعد حوالي سنة من صدور ھذه . بدأت الصورة تتضح لدى الشیخإذن، 
ل بعض كبار بالرسالة، وقعت الواقعة، واندلعت المعركة الشرسة من ق

والذین شنوا ھجوما ، ١٧)من المحسوبین على أھل السنة(اب والمفكرین الكت
 .شرسا على الدكتور القرضاوي، معترضین على موقفھ الجدید من الشیعة

فقام بالرد علیھم جماعة من أھل الفضل والعلم، مدافعین عن الشیخ 
 .القرضاوي، ومؤیدین لموقفھ
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  !المجوس.. النصارى وال أما ردود األفعال من الشیعة فال شأن لنا بھم، فلن ترضى عنا الیھود وال  ١٧
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مقابلة مع ) المصري الیوم(م أجرت جریدة ٢٠٠٨في سبتمبر من عام 
الشیخ القرضاوي، وكانت بعض األسئلة الموجھة للشیخ تخص الشیعة والمد 

  :وھذه مقتطفات من أجوبة الشیخ. الشیعي في مصر
  

أما الشیعة فھم مسلمون، ولكنھم مبتدعون وخطرھم یكمن في "
المجتمع السني وھم مھیئون لذلك بما لدیھم من ثروات محاولتھم غزو 

 ،بالملیارات وكوادر مدربة علي التبشیر بالمنھج الشیعي في البالد السنیة
 ،أن المجتمع السني لیست لدیھ حصانة ثقافیة ضد الغزو الشیعي خصوصا

نعمل  فنحن العلماء لم نحصن السنة ضد الغزو المذھبي الشیعي ألننا دائما
  ."..وتركنا علماء السنة خاوین) ابعد عن الفتنة لنوحد المسلمین(القول 

  

مصریین شیعة، فقد حاول الشیعة قبل ذلك  لألسف وجدت مؤخرا"
ولم ینجحوا، من عھد صالح  واحدا عشرات السنوات أن یكسبوا مصریا

مضت ما كان یوجد شیعي واحد في مصر،  عاما) ٢٠( الدین األیوبي حتى
اآلن موجودون في الصحف وعلي الشاشات ویجھرون بتشیعھم 

  ..."وبأفكارھم
  

الشیعة یعملون مبدأ التقیة وإظھار غیر ما بطن وھو ما یجب أن نحذر "
من منھ، وما یجب أن نقف ضده في ھذه الفترة أن نحمي المجتمعات السنیة 

الغزو الشیعي، وأدعو علماء السنة للتكاتف ومواجھة ھذا الغزو ألني وجدت 
مصر، السودان، المغرب، الجزائر : أن كل البالد العربیة ھزمت من الشیعة

  ..."سیا ونیجیریایعن مالیزیا وأندون وغیرھا فضال
  

. الخالف في األفرع لیس مھما لكن الخالفات في العقیدة ھي المھمة"
نھم یقول إن القرآن الموجود ھو كالم هللا ولكن ینقصھ بعض األشیاء فكثیر م

، نحن نقول إن السنة سنة محمد أما ھم فلدیھم سنة ١٨مثل سورة الوالیة
.. المعصومین محمد واألئمة األحد عشر، ویعتبرون سنتھم مثل سنة محمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . بدأت الصورة تتضح لدى الشیخ بخصوص عقیدة تحریف القرآن لدى الشیعة  ١٨
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نحن نقول أبو بكر رضي هللا عنھ وعمرو رضي هللا عنھ وعمر رضي هللا 
فھم یرون أن الرسول .. ھ وعائشة رضي هللا عنھا وھم یقولون لعنھم هللاعن

.. قبل أن یموت أوصي علي ابن أبي طالب أن یكون الخلیفة من بعده
  ".١٩ویعتبرون الصحابة خانوا الرسول ووصیتھ واختاروا آخرین

  
اختالف الشیعة عن أھل السنة : كالم الشیخ واضح جدا ھنا في أمرین

واألصول، ولیس في الفروع، وخطورة المد الشیعي في العالم في العقائد 
  .السني
  

) التقریب(وقد نزلت ھذه التصریحات كالصاعقة على رؤوس أصحاب 
عامة، وأعضاء اللوبي الشیعي في مصر خاصة، وتحركت أقالمھم 

وبدأت . في النیل من الشیخ، وتصدى لھم بعض المدافعین عنھوألسنتھم 
  !المعركة
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  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٩، عدد )المصري الیوم(جریدة   ١٩
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نعید التذكیر ھنا بأن ھذا البحث یتابع ردود األفعال من الطرف المناوئ 
للقرضاوي في تصریحاتھ الجدیدة من داخل الساحة السنیة فقط، وال شأن لنا 

  .بردود أفعال الشیعة
  

  فھمي ھویدياألستاذ ) ١
 القرضاويالكاتب المعروف ھذا ھاجم فقد . ھو أول المھاجمین

  "!٢٠أخطأت یا موالنا"في مقال لھ بعنوان  وتصریحاتھ
لو أن الدكتور یوسف القرضاوي استخدم في حدیثھ عن : "قال ھویدي
لما ) األولویات(تعلمناه منھ وألف فیھ كتاب  الذي) الموازنات(الشیعة معیار 

أننا إذا افترضنا أن كالمھ صحیح  قال ما قالھ في األسبوع الماضي، ذلك
بمثابة دعوة إلي  آلراء التي عبر عنھا ال غبار علیھا، فإن ذلك سیكونوا

 مخاصمة الشیعة، واالحتشاد ضد إیران، والتھوین من شأن إنجازات ودور
حزب هللا في لبنان، وإثارة الشقاق والفرقة بین الشیعة والسنة في أكثر من 

 ي تلقائیافي العراق ودول منطقة الخلیج، وھو ما سیؤد خصوصا بلد عربي،
الصراع ضد إسرائیل، وتھیئة األجواء لتوجیھ الضربة  إلي تراجع أولویة

لقد أخطأ الشیخ في بعض مضمون ... إیران العسكریة األمریكیة ضد
وجھھا، ألن كالمھ عن مذھب التشیع یشق الصف وال یخدم  الرسالة التي

  ".٢١...الوحدة أو التقریب
م، أصدر ١٩٨٧في عام ف. ھذا الموقف لیس غریبا أبدا من ھویدي

، برر فیھ للخمیني اتھامھ ألبي بكر )إیران من الداخل(ھویدي كتابھ الشھیر 
فقد اعتبر )! كشف األسرار(وعمر رضي هللا عنھما بالردة والكفر في كتابھ 

قال ھویدي، محاوال )! نقد(یق والفاروق مجرد ھویدي ھذا االتھام للصد
ورغم المكانة السامقة التي بلغھا : "یةالتخفیف من وطأة ھذه الزندقة الخمین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  !اا ترى عجبجبعش ر. أخطأت: فھمي ھویدي یقول للشیخ القرضاوي  ٢٠
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢١المصریة، عدد ) الدستور(أخطأت یا موالنا، جریدة : مقال  ٢١
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منھم وتظل ممارستھم  أن أحدا لم یقل بعصمة أي الخلفاء الراشدون، إال
  ! ٢٢"معرضة للصواب والخطأ

  
  ٢٣الدكتور محمود عزت) ٢

أدلى الدكتور عزت بتصریحات ظاھرھا الحیاد ولكن تعطي انطباعا 
اإلسالمیة ھي  األمة وحدة"بعدم رضاه عن تصریحات القرضاوي، ألن 

النظر إلى التوجھ  األصل الحاكم لعالقات كافة ألوان الطیف اإلسالمي دون
منافذ  المذھبي أو الطائفي؛ ألن تغلیب األصل یقطع الطریق على الفتن ویسد

 إلى أن تقدیر واحترام العلماء الشبھات التي یتسلل منھا شبح الفرقة، إضافة
نحن نسعى ألن یتم ... ٢٤الممانعة والمقاومةعلى  یجعل األمة أكثر قدرة

المسلمین بتمحیص الحقیقة في ظل األخوة،  حسم الخالف داخل ھیئة علماء
الحملة المشبوھة الساعیة  كما نطالب شرفاء اإلعالم بعدم التورط في ھذه

على دعم  رسائل إعالمیة قادرة لتشویھ صورة علمائنا، والعمل على بث
 ".٢٦...٢٥الصھیوأمریكي جھة المشروع االستبداديد األمة في مواتوح

  
  ٢٧األستاذ محمد مھدي عاكف) ٣

أعرب عاكف عن عدم رضاه عن المعركة التي اشتعلت بعد تصریحات 
القرضاوي عن الشیعة، ووجھ نقدا مبطنا لھذه التصریحات، ولكن في غایة 

  .األدب واالحترام، رحمھ هللا
". على الشیخ من السنة والشیعةیرفض سوء األدب والتطاول "إنھ  وقال
یعبدون  ھم مسلمون لھم مذھبھم ولكنھم): "وھنا المشكلة(ب قائال ولكنھ عق

 هللا عز وجل ویتبعون النبي صلي هللا علیھ وسلم وقبلتھم ھي الكعبة ویتبعون
 ما یدور بین السنة والشیعة خاصة في العراق ولبنان ال یزید... تعالیم القرآن

ات سیاسیة ال دخل لإلسالم وال المذاھب فیھا وھي لیست علي كونھا خالف
  "!٢٨اختالفات فقھیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٣٢إیران من الداخل، ص: فھمي ھویدي  ٢٢
  .كان یشغل حینذاك منصب األمین العام لإلخوان المسلمین في مصر  ٢٣
  !مرة أخرى، إنھا األحالم الوردیة عن وحدة األمة اإلسالمیة، ماذا عن وحدة العقیدة؟  ٢٤
  !وماذا عن المشروع الصفوي المجوسي؟  ٢٥
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٤، بتاریخ )إخوان أون الین(موقع   ٢٦
  .م، رحمھ هللا٢٠١٧توفي عام   ٢٧
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٥، بتاریخ )العربیة نت(موقع   ٢٨
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ھنا، تظھر المشكلة جلیة لدى شریحة كبیرة من الدعاة والمصلحین،  
وھي عدم إلمامھم لیس فقط بعقائد الشیعة، ولكن أیضا بتاریخھم وواقعھم 

  !وعقدھم النفسیة
عاطف مرشد  احتفت إیران بشدة بتصریحات محمد مھدي"ھذا وقد 

جماعة اإلخوان المسلمین واعتبرتھ انتصارا لھا في المواجھة الدائرة حالیا 
بین العالمة الدكتور یوسف القرضاوي رئیس االتحاد العالمي لعلماء 

  .٢٩"المسلمین والمراجع الشیعیة ومن ورائھا إیران
  
  ٣٠الدكتور فتحي یكن) ٤

الشیخ القرضاوي عارض الداعیة المعروف الدكتور فتحي یكن موقف 
من أخطر ما تجرعناه من كؤوس ھذا األسبوع كأس مذھبیة : "بشدة، وقال

كادت أن تكون قاتلة قدمھا إلینا عالم عزیز علینا كنا نربأ أن یخوض فیما 
و كنا تمنینا لو أن العالم الجلیل أشار في كالمھ إلى تزاید عدد . خاض

  "!٣١الوافدین من الیھود إلى أرض الكنانة
بیانا على موقعھ الرسمي على لدكتور یكن قت الحق، نشر اوفي و

استغربنا واستغرب الجمیع ھذه الحملة المذھبیة : "الشبكة الدولیة، جاء فیھ
التي أطلقھا رئیس االتحاد العالمي لعلماء المسلمین   الشعواء غیر المسبوقة

اء الدكتور یوسف القرضاوي، والتي من شأنھا إیقاظ فتنة صماء بكماء عمی
على امتداد العالم ال ینطفئ لھیبھا حتى یحترق المسلمون بنارھا، فتسترد بھا 

  ٣٢م٢٠٠٦إسرائیل أنفاسھا بعد الھزیمة النكراء التي نزلت بھا في تموز 
  "!٣٣فیشقى بھا الصدیق القریب ویسعد بھا العدو الغریب

األزمة الفكریة العمیقة واضحة تصریحات الدكتور یكن تعكس بصورة 
  .یعانیھا كثیر من الدعاة والمفكرین بخصوص المسألة الشیعیةالتي 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٧، بتاریخ )المصریون(جریدة   ٢٩
  .م، رحمھ هللا٢٠٠٩توفي عام   ٣٠
  .م٢٠٠٨اإلیرانیة، سبتمبر ) فارس(وكالة أنباء   ٣١
لبیروت الغربیة، ) حزب الالت(م كان غزو ٢٠٠٨وفي عام . ،٢٠٠٦یقصد حرب المصالح بین الیھود والمجوس في لبنان عام   ٣٢

  !ذا الغزو؟أین بیان الدكتور یكن بشأن ھ
  .م٢٠٠٨أكتوبر  ١٣وھو الموقع الرسمي للداعیة فتحي یكن، بتاریخ ) دعوة نت(موقع   ٣٣
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   ٣٤المستشار طارق البشري) ٥
قال في )! بالفاشیة(تمادى المستشار البشري في نقده للقرضاوي فوصفھ 

فشت الفاشیة في األیام األخیرة، من عدد من علماء المسلمین من : "مقال لھ
حول ما وصفوه بأنھ نشاط للتبشیر بالشأن اإلسالمي العام،  السنة والمھتمین

 المسلمین، وإحیاء لما ردده بعض غالة الشیعة قدیما الشیعي في صفوف سنة
ألقوال قدیمة لھذه القلة  الغالبیة منھم، وتعمیما عن الصحابة، مما تستنكره

ومؤاخذة لجمھور العامة بأقوال ھذه  بحسبانھ من أصول المذھب الشیعي،
  !"القلة المستھجنة

 أن الحراك الذي قد یجري بین مذاھب المسلمین المعتبرة ھو: "لوقا
حراك داخل الجماعة اإلسالمیة، مادام یقوم في إطار االلتزام بثوابت الدین 

 ٣٥من تعدد االجتھادات ونواھیھ، وھو بھذه المثابة یمثل نوعا وأوامره
المیة الجاریة مادام ینطلق من ضوابط العقیدة اإلس وتنوع النظر في الشئون

  !٣٦"العامة بوصفھا المرجعیة
  !ألم نقل بأن األزمة عمیقة

  
  ٣٧ادالدكتور مصطفى اللب )٦

إن : "قال في تصریح لھ رافضا موقف الدكتور یوسف القرضاوي
انصراف المسلمین  ردود غاضبة تؤدي في النھایة إلىلیس وقت الوقت 

 نواجھ فیھوالعرب إلى قضایا فرعیة لیست لھا أھمیة، في الوقت الذي 
  "!٣٨جمیعا خطر الھجوم الخارجي، من جانب أعدائنا الحقیقیین

سعادة الدكتور یدیر مركزا للدراسات اإلستراتیجیة وال یدري من ھم 
  !أعداؤنا الحقیقیون
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  .م٢٠٢١توفي عام   ٣٤
  !وھل تحریف القرآن وتكفیر الصحابة واتھام أمھات المؤمنین من ضمن االجتھادات  ٣٥
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٧المصریة، عدد ) الدستور(جریدة   ٣٦
  !وانظروا إلى تفكیره اإلستراتیجي. بالقاھرة) مركز الشرق للدراسات اإلقلیمیة واإلستراتیجیة(ھو مدیر    ٣٧
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٨البحرینیة، بتاریخ ) الوسط(جریدة   ٣٨
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  ٣٩الشیخ حامد البیتاوي )٧
، )رابطة علماء فلسطین(كان الشیخ البیتاوي یشغل منصب رئیس 

  ). حماس(وعضوا في حركة 
إن حدیث الشیخ القرضاوي ھفوة، ولیس في : "في تصریح لھقال 

، فالسنة والشیعة مستھدفون من قبل األعداء وفي رأیي كان األوجب ٤٠أوانھ
  ". بھ الحدیث عن سبل مواجھة األمة لھذا االستھداف

ھناك ... وسنة دعوا كل المالحظات جانبا أیھا المسلمون شیعة: "وقال
والصھاینة والغرب األوروبي یبیتون لنا نیة  ھموم كبرى؛ فحلف األمریكان

 ٤١الكیان الصھیوني الحرب، وكل الدالئل تشیر إلى نوایاھم وخاصة
أمام  واحدا ومن الواجب علینا التكاتف والوقوف صفا... باستھداف إیران

  "!٤٢ھذا االستكبار لصد العدوان عن دیار المسلمین
  
  ٤٣الدكتور أحمد كمال أبو المجد) ٨

الدكتور أبو المجد برسالة أشبھ برسالة احتجاج إلى القرضاوي، بعث 
  .ونشر رسالتھ تلك في بعض الصحف المصریة

إن ما وقع، ال یعدو في حقیقتھ أن یكون .. أستاذنا الجلیل: "وكان مما قال
الرأي والتقدیر بین فضیلتكم وبین آخرین من إخوانكم وأبنائكم  في خالفا

تحملونھا، وتؤرقھم الھموم العامة التي تؤرق  التي ممن یحملون الرسالة
یتمنون أال یخدشھ خالف  خالصة، وودا فضیلتكم، وھم یحملون لكم محبة

یتخلوا عنھ، ولكن  لم وموضوعیا شخصیا واحتراما ، وتقدیرا٤٤عارض
 یبقي أن التشاور فضیلة وفریضة، وأن اتساع الصدر للخالف الذي یدار

ة واجب تعلمنا منكم أنھ أدب من آداب اإلسالم، بروح طیبة، وعبارات الئق
أن نشارك بالصمت  ولن نغفر ألنفسنا أبدا.. مكارم األخالق ومكرمة من

الذي وقع إلي جرح غائر یحتاج التآمھ إلي زمن  والسلبیة في تحول الخدش
  ".طویل
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  .م، رحمھ هللا٢٠١٢توفي عام   ٣٩
  !ومتى یحین أوانھ؟  ٤٠
  .الكیان الصفوي المجوسي ال یقل خطرا عن الكیان الصھیوني الیھودي  ٤١
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٩اإلیرانیة، بتاریخ ) فارس(وكالة أنباء   ٤٢
  .م٢٠١٩توفي عام   ٤٣
  .إنھ یعیش في عالم آخر! خالف عارض؟  ٤٤
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تسارعوا ـ دون انتظار دعوة من  إن لي عندكم دعوة ورجاء أن: "وقال
وأن تستأنفوا اجتھادكم  غلق ھذا الملف بغیر إبطاء، وكأنھ ما فتح،أحد ـ إلي 

  !٤٥"وجھادكم بنفس راضیة، تعمرھا السماحة والود
  
  الدكتور محمد سلیم العوا) ٩

  . الدكتور العوا ھو أحد أركان اللوبي الشیعي في مصر
 الشیعة مسلمون تماما: "ھذه التصریحات )فارس(أنباء نقلت عنھ وكالة 

مثلنا، یختلفون معنا في بعض الفروع كما تختلف المذاھب السنیة مع بعضھا 
  ".البعض

رفض ھذا المفكر اإلسالمي المزاعم بأن الشیعة یقولون "ونقلت الوكالة 
، وقال إن ھذا غیر صحیح؛ فال یوجد عالم شیعي یقول إن في القرآن نقصا

في البالد السنیة، تصور بأكثر من  شیعیا لة أن ھناك نشاطامسأ... بذلك
ال یوجد تبشیر بالشیعة كما لو أنھ كان ... حجمھا الطبیعي، السیما في مصر

آخر، فھذه مجرد دعوة لمذھب یقوم بھا بعض األفراد المقتنعین بأن من  دینا
  ".٤٧، و أنا أعتقد أن الخوف غیر مبرر٤٦واجبھم الدعوة إلي ھذا المذھب

وللدكتور العوا نشاط محموم من خالل الكتب والصحف والفضائیات 
  .في ذلكتفصیل ھنا مجال الفي الترویج لكل ما ھو شیعي، ولیس 

  
  الشیخ محمد عالء الدین أبو العزائم) ١٠

) الطریقة العزمیة(وشیخ ) المجلس األعلى للطرق الصوفیة(ھو عضو 
  .بمصر
وأكد أنھا تسبب ، انتقد تصریحات الشیخ القرضاوي حول الشیعة"

  "... الفرقة الطائفیة بین المسلمین
وقال في تصریحات لھ بالقاھرة أن الطرق الصوفیة ستعقد مؤتمرا في "
بالقاھرة للرد علي تصریحات الشیخ یوسف ) الطریقة العزمیة(مقر 

  ".٤٨القرضاوي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٣٠، عدد )الدستور المصریة(جریدة   ٤٥
  !دام ظلھ الوارف الجارف) لي السفیھالو(كأنھ الناطق الرسمي باسم   ٤٦
   .م٢٠٠٨أكتوبر  ١، بتاریخ )فارس(وكالة أنباء   ٤٧
  .م٢٠٠٨أكتوبر  ٢٠اإلیرانیة، بتاریخ ) مھر(وكالة أنباء   ٤٨
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لھ ارتباطات مشبوھة ) العزائمأبو (من المعروف أن ھذا المخلوق 
  .٤٩بمعممي الشیعة في إیران والعراق

  
  ٥٠الدكتور إبراھیم البیومي غانم) ١١

كتب الدكتور غانم مقاال طویال من ثالث حلقات انتقد فیھا بشدة موقف 
الذي أصدر ) االتحاد العالمي لعلماء المسلمین(مة القرضاوي، وموقف العال

  .بیانا مؤیدا لموقف القرضاوي
دھس مجلس أمناء االتحاد في بیانھ مبدأ : "وھذه مقتطفات من خزعبالتھ

بیان !... مبدأي وحدة األمة والعفو عند المقدرة إضافة إلى) المؤسسیة(
رئیسیة  مجلس األمناء األخیر یعبر كذلك عن االنقالب على ثالثة مناھج

 ومنھج منھج الوسطیة،: اعتمدتھا وثائق االتحاد ومرجعیاتھ الفكریة، وھي
  !"األولویات، ومنھج التقریب

ورئیسھ القرضاوي ) االتحاد العالمي لعلماء المسلمین(واتھم البیومي 
 !٥١سني وشیعي: بتقسیم األمة اإلسالمیة إلى فسطاطین

  

***  
  

تلك كانت مختارات تعكس المواقف السلبیة من الشیخ القرضاوي من 
وقد كانت ردود أفعال الشیعة في إیران والعراق ولبنان . داخل الساحة السنیة

باالعتراضات والخلیج العربي في غایة البذاءة، وقد رحبوا ترحیبا كبیرا 
ه ا ھذونشرو ،التي أبداھا بعض المحسوبین على أھل السنة والجماعة

  .على أوسع نطاق االعتراضات
  

وقد ساھم في الھجوم على الشیخ القرضاوي بعض كبار معممي الشیعة 
الذین كانوا یتظاھرون باالعتدال، وینشطون في مجال التقریب بین 

كما - ھنا، فالبحث مخصص  مولن نتطرق لتفاصیل ردود أفعالھ. ٥٢المذاھب
  .حة السنیةابالس - ذكرنا فیما سبق
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  ".التصوف قنطرة للتشیع"نعتقد جازمین بصحة مقولة   ٤٩
  ".الفكر السیاسي لإلمام حسن البنا"ھو مؤلف كتاب   ٥٠
  .م٢٠٠٨نوفمبر  ٢أكتوبر إلى  ٣١المصریة، األعداد ) الدستور(ثالث مقاالت في جریدة   ٥١
  .من أمثال محمد حسین فضل هللا، ومحمد علي تسخیري  ٥٢
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 الشیخ راشد الغنوشي) ١

فالشیخ الغنوشي أحد أركان التقریب، وأحد أشد ! ھذه مفاجأة المفاجآت
، ولكنھ ھنا وقف موقفا مشرفا ٥٣المعجبین بالخمیني وثورتھ الكھنوتیة

  .شكر علیھومنصفا ی
 ھذه كل یستحق حتى القرضاوي الشیخ أتى فماذا: "قال الغنوشي

 الكفر جیوش مع تعاون ھل ورسولھ؟ با كفر ھل والقذائف؟ الصواعق
 ھل علیھا؟ بھ وامتن بذلك وأغراھا إسالمیة بالد احتالل في عملھا وسھل
 صاحب قلب إلى والنساء الرجال وأقرب أحب نعل ربھ بھ یتعبد لھ دینا جعل

 السافل األسلوب بحال مقبول غیر أنھ... راض؟ عنھم وھو مات ممن الدعوة
 لدرجة القرضاوي العالمة عن اإلیرانیة األنباء وكالة محرر بھ تحدث الذي
 من... السالم وعلیھم علیھ محمد آلل وبالعداء اإلسالم ألعداء بالعمالة رمیھ
 التوجیھي موقعھ من السنة علماء رأس باعتباره القرضاوي الشیخ حق

 السنیة المجتمعات في اختراقات من یحصل ما خطر إلى ینبھ أن ومسؤولیتھ
  ".٥٤...التشیع دعاة بعض قبل من الخالصة

  
  ٥٥األستاذ محمود سلطان) ٢

مقاال ینتقد فیھ بعض أصدقاء القرضاوي وتالمیذه الذین سارعوا كتب 
  . إلى انتقاد شیخھم إرضاء للشیعة

تالمیذ الشیخ أو باألحرى من استفادوا منھ : "قال األستاذ سلطان
وتاجروا بعطفھ علیھم، لھم مقاالت یومیة أو أسبوعیة في أكثر من جریدة، 

لم یكتب واحد منھم كلمة واحدة تدین سلسلة  - وحتى الیوم- ومع ذلك 
اإلھانات التي وجھت لشیخھم، بل أدانوه على الفضائیات أو في صحفھم 

أو ) یستاھل(وكأن لسان حالھم یقول ) جاھال بـفقھ الموازنات(روه واعتب
على األقل، احتكموا في تقدیر موقفھ من الشیعة وإیران، لمعاییرھم السخیفة 
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  .الشیخ راشد الغنوشي معروف بتقلباتھ الفكریة، شأنھ في ذلك شأن الدكتور حسن الترابي رحمھ هللا  ٥٣
  .م٢٠٢١سبتمبر  ٢١، بتاریخ )القرضاوي(، موقع )كلنا یوسف القرضاوي(مقال   ٥٤
  .، وشقیق الكاتب المعروف جمال سلطان)المصریون(ھو رئیس تحریر موقع   ٥٥
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والمضحكة، باعتبارھا تصریحات معادیة للمقاومة ومؤیدة للعدوان 
  ".٥٦األمة  األمریكي الصھیوني على

  
  ٥٧وغیرھا بیان من مثقفین وعلماء من مصر) ٣

أصدر ما یربو على الخمسمائة شخصیة دینیة وأكادیمیة وإعالمیة 
وحقوقیة بیانا نددوا فیھ بالحملة الظالمة على الشیخ یوسف القرضاوي بسبب 

وكان من أبرز األسماء الموقعة . موقفھ الشجاع من المد الشیعي المتنامي
  :على البیان كل من

الدكتور  - تب جمال سلطان الكا - الدكتور محمد عبدالمنعم البري 
 - الشیخ أشرف عبدالمقصود  - الدكتور أكرم كساب  - عبدالحلیم عویس 

الدكتور صالح  - الكاتب أمیر سعید  -  )أردني( الكاتب محمد أبو رمان
الدكتور فاروق الشمري  - الدكتور نبیل عبدالسالم ھارون  - سلطان 

أسامة شحادة الشیخ  - ) سعودي(الدكتور مازن مطبقاني  - ) بحریني(
  ).أردني(
  
  حزب النھضة العربي األحوازي) ٤

أصدر ھذا الحزب األحوازي المقاوم لالحتالل الصفوي الشعوبي بیانا 
ندد فیھ بالحملة اإلیرانیة على الشیخ القرضاوي، والمدعومة من وكالء 

  .إیران المحسوبین على أھل السنة
الرسول األكرم في إطار حملتھا المتواصلة ضد صحابة : "قال الحزب

والفكر اإلسالمي السني وعلماء أھل السنة عامة فقد استھدفت الحركة 
الصفویة الشعوبیة المتمثلة بالنظام اإلیراني وأتباعھ من زعامات سیاسیة 

م والمفكر اإلسالمي البارز سماحة الشیخ الدكتور الودینیة مستعربة الع
رف باعتدالھ لذي عـم الیوسف القرضاوي حفظھ هللا ورعاه، ھذا الع

وحرصھ الشدید على وحدة األمة اإلسالمیة والدفاع عن مصالح 
  ".   ٥٨...المسلمین

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٤بتاریخ ) المصریون(، موقع )الشیخ في محنتھ(مقال   ٥٦
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٤، بتاریخ )المصریون(موقع   ٥٧
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٤، بتاریخ )مصریونال(موقع   ٥٨
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  ٥٩مملكة البحرینبجمعیة اإلصالح وجمعیة المنبر الوطني اإلسالمي ) ٥
تلقت كل من جمعیة اإلصالح وجمعیة المنبر الوطني : "جاء في البیان

اإلیرانیة شبھ الرسمیة ) مھر(وكالة أنباء اإلسالمي باستیاء بالغ أنباء تطاول 
على مقام فضیلة العالمة الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي حفظھ هللا تعالى، 

غایة السوء والوقاحة، بما في  واستخدام الوكالة أللفاظ وعبارات ھي في
 الماسونیة وخدمة والخیانة والعمالة والدجل بالنفاق ذلك اتھام الشیخ الجلیل 

أن یتلفظ بمثلھ  ة وغیر ذلك مما یربأ أي مسلم وأي إنسان سويوالصھیونی
 الھابط الكالم ھذا سطر قلم لنعجب من وإننا وهللا. في علماء األمة ورموزھا

 بھ یشتر ولم ربھ فیھ واتقى علمھ وصان لدینھ، حیاتھ وھب رجل حق في
عن  قلیال، وإن أقل ما یمكن أن یقال عن مثل ھذه الكلمات أنھا تخرج ثمنا

حدود اآلداب التي شرعھا هللا سبحانھ وتعالى بین عباده حین االختالف، 
ومثل ھذه الكلمات تكون أشد قبحا وسوءا حین تصدر من مؤسسة تتبع دولة 

فھل من المعقول أن یصل التطاول على ! م شرع هللا عز وجلتزعم أنھا تحك
ھذا العالم  أولي الفضل في األمة إلى ھذه الدرجة من اإلسفاف لمجرد أن

الفقیھ حذر من األنشطة غیر المدروسة التي تقوم بھا ھذه الدولة التي تتبعھا 
وكالة األنباء، وھي أنشطة إن لم تتوقف فھي كفیلة بزرع الفتن والمحن في 

  . "عدة دول إسالمیة
  
  ٦٠الدكتور طھ حامد الدلیمي) ٦

مسلمین، إن الشیخ القرضاوي من كبار علماء ال: "قال الدكتور الدلیمي
الذین لھم وزنھم وسبقھم وجھودھم الكبیرة والمتنوعة في نصرة الدین 

ولو تعرض أي عالم من علماء الشیعة إلى بعض ما . واالنتصار للمسلمین
... تعرض لھ القرضاوي في الھجوم المذكور ألقام الشیعة الدنیا ولم یقعدوھا

: لعلة المریرةأشكر الشیخ القرضاوي على تصریحھ بالحقیقة الخطیرة، وا
وعلى اعترافھ ). الغزو الشیعي حصانة ثقافیة ضد لیس لدى السنة أي(

بالحقیقة الخطیرة المریرة األخرى، وھي أن األطباء مقصرون في العالج 
وذكره السبب وراء ). ثقافة واقیة حھم بأيفنحن علماء السنة لم نسل: (قائال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٩بتاریخ   ٥٩
  ).التیار السني في العراق(عالم ومفكر عراقي، مؤسس   ٦٠
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الم في ھذه القضایا، مع وعینا بھا، ألننا نھرب عادة من الك: (ھذا التقصیر
بما ال یدع - إن ھذا یثبت )... إلى وحدة األمة من إثارة الفتنة، وسعیا خوفا
  ".٦١...أن الشیعة مھما جاملتھم، وداریتھم، فلن ینفع ذلك معھم - للشك مجاال

  
  الدكتور وصفي عاشور أبو زید) ٧

وفي تقدیري أن أصل ھذا الجدل راجع إلى ما ذكره العالمة : "قال
القرضاوي في حواره مع جریدة المصري الیوم من لعن الشیعة للصحابة، 
ونشر لمذھبھم في بالد السنة، والقول بتحریف القرآن، رغم أن مراجع 
الشیعة تنفي ھذا الكالم في المؤتمرات والمحافل الدولیة، وأن مصحفھم الذي 

درسونھ ألبنائھم ھو مصحف مجمع الملك فھد الذي ھو مصحف أھل ی
لكن لماذا ال یحرص الشیعة ویحرص رموزھم ومراجعھم على !... السنة

وحدة األمة كما یحرص أھل السنة، ولماذا یبادر أھل السنة بمؤتمرات 
الحوار وندوات التقریب ثم ال یجنون منھا شیئا؛ في الوقت الذي یمارس فیھ 

تسییر مخططھم في العالم، وتنفیذ مشروعھم حتى في البالد الخالصة الشیعة 
  ؟"٦٢ألھل السنة مثل سوریا ومصر والجزائر والمغرب

  
  الدكتور أحمد الریسوني) ٨

لم نجد أحدا من الشیعة قام لینصف إمام أھل : "كتب الشیخ الریسوني
السنة، العالمة یوسف القرضاوي، ویذب عن عرضھ ویعترف بمقامھ 
وفضلھ ومكانتھ، ویستنكر السفاھات والوقاحات السافلة الموجھة إلیھ من 

في إیران وقطر ومصر والسعودیة : عدد من الشیعة ومن الجھات الشیعیة
وأنا ال أطلب منھم موافقة القرضاوي أو تقدیر وجھة نظره أو . والكویت

رید تفھم دوافعھ، ولكني أطلب منھم توقیره ورعایة منزلتھ وعرضھ، كما أ
  ". ٦٣...منھم قبل ذلك كلمة حق یوجھونھا لسفھائھم وأراذلھم
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  .ھـ١٤٢٩، عدد شوال )الراصد(مقال في مجلة   ٦١
  .م٢٠٠٨أكتوبر  ١٣، بتاریخ )إسالم أون الین(مقال بموقع   ٦٢
  .م٢٠٠٨أكتوبر  ١٣، بتاریخ )القرضاوي(موقع : أحمد الریسوني  ٦٣
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  ٦٤الدكتور ربیع الحافظ) ٩
مما كشفھ تحذیر الشیخ القرضاوي لألمة من التغلغل : "كتب یقول

اإلیراني الشیعي في مجتمعاتھا ھو حجم اللوبي الذي تتمتع بھ إیران داخل 
في اللحظة التي . الصفراإلعالم العربي وجاھزیتھ للذود عنھا في ساعة 

أطلق فیھا الشیخ القرضاوي تحذیره، انبرت ألسن وأقالم وفضائیات وصبت 
الذائدون عن حرمات إیران . حممھا في فعالیة تناسقت فیھا الذرائع والتھم

كانوا أشبھ بالشرطة السریة التي تتجول في األسواق واألماكن العامة بثیاب 
بزیھا القتالي وفاجأت الناس بأعدادھا  مدنیة، حتى إذا ما طرأ طارئ ظھرت

  ".٦٥ومواضع انتشارھا
  

  الدكتور أحمد بن عثمان التویجري) ١٠
 ):العوا وھویدي وأبو المجد(كتب مخاطبا منتقدي القرضاوي من أمثال 

ھل یعقل أن تكونوا أنتم من یشكك في مدى علم فضیلة الشیخ یوسف حفظھ "
األولویات وفقھ المآالت؟ وھل یعقل أن بفقھ الواقع وفقھ المقاصد وفقھ هللا 

یتصور مثلكم أن یكون فضیلة الشیخ یوسف حفظھ هللا ممن یتسرعون في 
إنني وهللا في حال ... األقوال واألحكام ومن ال یزنون مترتبات ما یقولون؟

 ة كثیرة منھا أنني أعلم أنكم جمیعابدر منكم ألسباب جلیما ذھول شدید م
للشیخ حفظھ هللا في فقھ المقاصد والواقع بل وفي فقھ  وبال استثناء تالمیذ

  ".٦٦...األولویات بالذات
  

  ٦٧علماء باكستان) ١١
أصدر علماء باكستانیون بیانا جدیدا للتضامن مع فضیلة الشیخ یوسف "

  ...القرضاوي في وجھ الھجمة اإلیرانیة الطائفیة التي وجھت إلیھ
اتھم البیان إیران بأنھا تورطت في مساندة القوى االستعماریة وضیاع 

وكذلك اتھمھا باستغالل ! بالد اإلسالم في كل من أفغانستان والعراق
األقلیات الشیعیة في البالد السنیة لمصالحھا القومیة، وتحریضھا إیاھا على 
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  .كاتب ومفكر عراقي  ٦٤
  .م٢٠٠٨أكتوبر  ١٧، بتاریخ )المصریون(مقال بموقع   ٦٥
  .م٢٠٠٨أكتوبر  ١٩، بتاریخ )شبكة فلسطین للحوار(مقال بموقع   ٦٦
  .م٢٠٠٨أكتوبر  ٢٦، بتاریخ )القرضاوي(موقع   ٦٧
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وحدة األمة إثارة الفتن وتأجیج الصراع الطائفي في تلك البالد، مما یھدد 
  ...وتفرق جماعتھا ویضعف روح المقاومة فیھا

كما اتھم البیان الحكومة اإلیرانیة بدعمھا، بل وقیادتھا، حسب نص 
البیان، للمجموعات اإلرھابیة الدمویة الطائفیة التي أخذت تستبیح دماء 
المسلمین في العراق وأفغانستان وباكستان ، كذلك أشار البیان إلى توظیف 

رواتھا الھائلة ودعاتھا المدربین بغیة التبشیر بالمنھج الشیعي في إیران ث
المناطق التي یكثر فیھا الجوع والفقر والقھر والجھل من البالد اإلسالمیة، 
واضطھادھا وظلمھا على إخواننا السنة في إیران والسعي في القضاء على 

س وسحب ھویتھم الدینیة من خالل قتل العلماء وتخریب المساجد والمدار
الحریة الدینیة عنھم، وتمویلھا لمجموعة من القنوات الفضائیة ال ھم لھا إال 
الطعن في ثوابت األمة ولعن أصحاب الرسول صلى هللا علیھ وسلم والنیل 

  ...منھم وبث الفتن بین أھلھا
وتم حتى اآلن جمع أكثر من خمسة آالف توقیع لعلماء باكستانیین من 

  ".كل أنحاء البالد
  

  ٦٨ثالثون عالما یصدرون بیانا للتضامن مع القرضاوي )١٢
في تطور مفاجئ لقضیة الھجوم الطائفي على فضیلة الشیخ یوسف "

القرضاوي من قبل مؤسسات وشخصیات إیرانیة وأخرى مرتبطة بالنفوذ 
اإلیراني في المنطقة وخاصة في الخلیج، أصدر ثالثون عالما ومفكرا 

والمملكة العربیة السعودیة والكویت واألردن إسالمیا من مصر والسودان 
بیانا نددوا فیھ بالتطاول على كرامة العالم الجلیل، كما طالبوا السلطات 

  ".اإلیرانیة بتقدیم اعتذار رسمي عما حدث مع الشیخ یوسف القرضاوي
  :الموقعون على البیان

  .نائب رئیس ھیئة علماء السودان -عبد الحي یوسف الدكتور  العالمة . ١
  .جامعة الخرطوم السودان -الحبر یوسف نور الدائم األستاذ الدكتور . ٢
  .السعودیة -عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرین الدكتور العالمة . ٣
 ناصر الحنیني األستاذ الجامعي والمشرف العام على مركز الفكر المعاصرالدكتور . ٤
  .السعودیةب

  .مصر -ل األزھر محمود إمبابي وكیذ الدكتور األستا. ٥
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  .م٢٠٠٨أكتوبر  ٣١التابع للشیخ عثمان الخمیس، بتاریخ ) المنھاج(موقع   ٦٨
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  .مصر -م البري رئیس جبھة علماء األزھر عبد المنعاألستاذ الدكتور . ٦
علي السالوس نائب رئیس مجمع فقھاء الشریعة وعضو مجمع الفقھ األستاذ الدكتور . ٧

  .مصرباإلسالمي 
  .مصر -كبار علماء األزھر من العالمة فرحات السعید المنجي . ٨
   .أحمد طھ ریان عمید كلیة الشریعة في جامعة األزھر سابقا األستاذ الدكتور . ٩

  .مصر -عبد الحلیم عویس أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة األستاذ الدكتور . ١٠
  .الكویت - بسام الشطيالدكتور . ١١
  .الكویت - الشیخ عثمان محمد الخمیس. ١٢
  .الكویت - المطیريعبد المحسن الزبن الدكتور . ١٣
  .الكویت -طارق الطواري الدكتور . ١٤
  .الكویت -وائل الحساوي الدكتور . ١٥
  .الكویت -ریاض الخلیفي الدكتور . ١٦
  .الكویت -عبد هللا عوض العجمي الدكتور . ١٧
  .الكویت -محمد عوده الفزیع الدكتور . ١٨
  .الكویت -عبد الرحمن حمود المطیري الدكتور . ١٩
  .الكویت -عمر خلیفة الشایجي الدكتور . ٢٠
  .الكویت -الشیخ علي عماش الشمري . ٢١
  .الكویت -خالد جاسم الھولي الدكتور . ٢٢
  .الكویت -سالم طعمھ الشمري الدكتور . ٢٣
  .الكویت -فھد سماوي الدكتور . ٢٤
  .الكویت -فھد سعد الرشیدي الدكتور . ٢٥
  ویتسعد بن فجحان الدوسري الكالدكتور . ٢٦
  .تونس - المفكر نوفل إبراھیم. ٢٧
  .األردن - الشیخ أسامة شحادة مشرف لجنة الكلمة الطیبة. ٢٨
  .األردن -الشیخ زاید إبراھیم حماد رئیس جمعیة الكتاب والسنة . ٢٩
  .السعودیة - ولید الرشودي رئیس قسم الدراسات اإلسالمیةالدكتور . ٣٠

  

***  
  

من طرفي المعركة التي ) نماذج(استعرضنا في الفصلین األول والثاني 
وھي نماذج . اندلعت في أعقاب تصریحات العالمة القرضاوي بشأن الشیعة

كافیة ألن تعطینا فكرة واضحة عن حجم المأزق الفكري الرھیب الذي 
رف تعانیھ بعض النخب السنیة فیما یتعلق بالمسألة الشیعیة، ھذا بالنسبة للط

ولكن ردود أفعال الطرف الثاني تعطینا أیضا فكرة واضحة على أن . األول
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اس العقیدة ال ینعدم وجودھم على مر العصور، و األمة بخیر، وأن حر
  .الحمد والمنة

ر لھ هللا إیاھا، ویقدالعالم الرباني ھو من یستعظم المسؤولیة التي حم"و
ف بھ في مواجھة التیارات لقیل الذي كأمانة هللا في عنقھ، ویتحمل العبء الث

اھم على الھدامة التي تنخر في جسد األمة، فھو یستشعر عن بعد الخطر الد
أمتھ فال ینتظر حتى یعم البالء بل یسارع للتحذیر دون إبطاء، فالبیان ال 

 ھننیبتل ابتكوا الوتأ ینذال اقیثم هللا ذخأ ذإو{یجوز تأخیره عن وقت الحاجة 
  ".٦٩)...١٨٧:آل عمران(} ھونمتكال تو اسلنل
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  ).القرضاوي(مقال على موقع : أشرف عبدالمقصود  ٦٩
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ة أشھر على اندالع المعركة، وعلى الرغم من الضغوط التي تبعد مرور س
الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي رئیس االتحاد العالمي لعلماء جدد "تعرض لھا، 

المسلمین، تحذیراتھ من خطر التمدد الشیعي بالمجتمعات السنیة، باعتباره یمثل 
خطرا محدقا بھویة البلدان السنیة، منتقدا بشدة تسارع الخطوات اإلیرانیة لتصدیر 

أكد القرضاوي خالل و. مطالبا بالتصدي لھذا الخطر، ثورتھا لبلدان المنطقة
تصریحات صحفیة على ھامش مشاركتھ في مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمیة الذي 
أنھى أعمالھ بالقاھرة أمس، رفضھ التام لقیام إیران بمساعي، لنشر المذھب الشیعي 

ووجھ حدیثھ . وھو ما ینبغي الوقوف أمامھ بشكل قوي وإدراك مخاطره الشدیدة
السنة والجماعة، نؤمن أننا على الحق، ونرى أن مذھبنا  نحن أھل: للقادة اإلیرانیین

على الحق، ومع ھذا ال نرغب في نشر مذھبنا في أوساط الشیعة وال نرغب في 
  ".٧٠نتحول إلى شیعة بحسب ما تسعى إلیھ إیران

  :وبعد مرور خمس سنوات على إعالنھ الحاسم والجازم، أعلن فضیلتھ
نت حقیقة حزب هللا وشیعتھ الذین استحوذ علیھم وبیلت الحقیقة إن الثورة السوریة أج"

 ".الشیطان فأنساھم ذكر هللا
لنصرة حزب هللا، لكن مشایخ السعودیة  ضد المشایخ الكبار في السعودیة داعیا وقفت"

 ".٧١كانوا أنضج مني وأبصر مني؛ ألنھم عرفوا ھؤالء على حقیقتھم
 ".نةنفیذ مجازر في سوریا للفتك بأھل السون العدة وینفقون المال من أجل تالشیعة یعد"
المحافظین منھم یریدون أكل  ال أرضیة مشتركة بین الجانبین ألن اإلیرانیین، خصوصا"

 ".٧٢نةأھل الس
  

***  
  

أعلن الشیخ القرضاوي، وبكل شجاعة وإخالص، تخلیھ عن مواقفھ ذا كوھ
ولكن ماذا عن البقیة من قادة وعلماء ). حزب الالت(القدیمة تجاه الشیعة وإیران و

تزییف الوعي  - بقصد أم بغیر قصد-أولئك الذین مارسوا .. اب وساسةومفكرین وكت
  !؟لسنوات طویلةفي المجتمعات السنیة ووتزویر الحقائق 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م٢٠٠٩مارس  ١١، بتاریخ )المصریون(موقع   ٧٠
  .ھكذا یكون العلماء. إقرار منھ بخطأ موقفھ القدیم  ٧١
  .م٢٠١٣یونیو  ٢، بتاریخ )العربیة نت(موقع   ٧٢



  ٣٣من  ٣٣عمر خليفة راشد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص: تأليف|   معركة القرضاوي والشيعة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




معركة (عرض أخیرا، وبإیجاز، بعض الدروس والعبر المستخلصة من تنس
  ):القرضاوي والشیعة

  التقریب بین السنة والشیعة"سقوط خرافة." 
  مع الشیعة" المنھج الترضوي"فشل. 
  كلمة التوحید قبل : "بین الطرفین، نقول جازمین) الوحدة(وبخصوص

 ".توحید الكلمة
 ضعھ فاالعتدال في مو. "مع الشیعة اعتدال في غیر موضعھ االعتدال

   "!عالج، وفي غیر موضعھ اعوجاج
 اتفقنا  مانتعاون فی: "، ونصھا)القاعدة الذھبیة: (تلك القاعدة التي قیل عنھا

التعامل بھا  جوزیال وال تنفع، " علیھ، ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیھ
  .ة والجماعةفي المسألة الشیعیة، ولكنھا تصلح للتطبیق داخل نطاق أھل السن

  نظر إلیھا من زوایا أربع نمإال ) بالمسألة الشیعیة(علما لن یحیط أحد :
 !عقیدة الشیعة، وتاریخ الشیعة، وواقع الشیعة، والعقد النفسیة لدى الشیعة

  

***  
  

  :یقول الشاعر
 داهی بتتھر ما كبقي الدیو... ـیـفني ال سإ ـبكـاتـن مـا مو
  راهن تأیامة ـسـرك في القی...  يءیر شـكفك غـب بـكـتـال تف

  

***  
  

 ).١٧: الرعد(} ضري األف ثكمیف اسالن عنفا یا ممأو ص اءفج بھذیف دبا الزمأف{
 

  .العالمین والحمد  رب


