
 أفكار بعض خلصاة
يوسف الشيخ

 القرضاوي
وعنه عنا الله  عفا

 كتبه
الفهد حمد بن ناصار
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الرحيم الرحمن الله بسم

وبعد: الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

أقواما ظهور الزأمان هذه في المة به ابتليت مما فإن
التجديد، باسم الشريعة مسخوا العلم رداء لبسوا

التيسير،وفتحوا فقه باسم الفساد أسباب ويسروا
باسم السنن من وهونوا الجاتهاد، باسم الرذيلة أبواب

صاورةا تحسين باسم الكفار ووالوا الولويات، فقه
(يوسف الفضائيات مفتي هؤلء رأس وعلى ، السلما

عبر الفكر هذا نشر على عمل القرضاوي) حيث
والدروس والمؤتمرات النترنت وشبكة الفضائيات

فيها الوراق وهذه وغيرها، والمحاضرات والكتب
أظهرتها له، يروج الذي الرجال هذا فكر لبعض خلصاة
الرجال هذا من وتحذيرا للذمة وبراءةا للمة نصحا

هنا ذكرته ما لن هنا عليه بالرد أطل ولم وأضرابه،
هذه تفصيل أراد ومن المسلمين، عواما يستنكره

على (الرد كتاب في فهي عليها والرد المقولت
أول في الفهد حمد بن كاتبه/ناصار قاله القرضاوي) ،

.1420 عاما شوال شهر

: الكفار من : موقفه أول

من والبراء الولء عقيدةا وأمات القرضاوي ميع لقد
: أقواله بعض وإليك ، الكفار

مشتركة بيننا القضايا :(فكل النصارى عن -قال1
أنا واحدةا، أمتنا واحد، مصيرنا واحد، وطن أبناء فنحن
هذا علي ينكر البعض المسيحيين، إخواننا عنهم أقول
أخوةا) المؤمنون (إنما المسيحيين؟ إخواننا أقول كيف
آخر). بوجاه مؤمنون وهم مؤمنون نحن نعم

قدموا إنهم القباط عن البرنامج نفس في قال -و2
. المذاهب ختلفآ (الشهداء) ل الفآ
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فيها). حرج ل المسلم لغير المسلم مودةا (إن -وقال3

الرض أجال من اليهود وبين بيننا العداوةا إن -وقال4
(لتجدن تعالى قوله أن وقرر الدين أجال من ل فقط
أشركوا) والذين اليهود آمنوا للذين عداوةا الناس أشد

(صالى الرسول أياما كان الذي للوضع بالنسبة هذا أن
يستدل بأنه العلم مع الن، وسلم) وليس عليه الله

المسلمين!!، من الن النصارى قرب على الية بآخر
من المسيحيون إخوانهم عز المسلمون عز (إذا ويقول

المسيحيون). ذل المسلمون ذل وإذا شك غير

السلما_ بزعمه_ يحترما أن مواضع في -وقرر5
لهم ما لهم كالمسلمين أنهم وقرر ، المحرفة أديانهم
بين مشتركة الرضيات وأن ، عليهم ما وعليهم

على ركز السلما وأن ، النصارى وبين المسلمين
، الختلفآ نقاط على ل وبينهم بيننا الشتراك نقاط
في جاميعا والنصارى المسلمون يقف أن من بد ل وأنه
ضد بينهم المشتركة الرضيات هذه على واحد صاف

هو إنما الجهاد أن ويذكر ، والستبداد والظلم اللحاد
وجاوزأ ، فقط السلما عن ل الديان كل عن للدفاع

والوزأارات. للمناصاب وتوليهم بأعيادهم، تهنيئتهم

مقابل الذمة أهل من تؤخذ إنما الجزية أن قرر -كما6
لن عنهم فتسقط الن وأما الوطن عن الدفاع تركهم
والكافر. المسلم فيه يستوي إجاباري التجنيد

: المبتدعة مع : موقفه ثانيا

خصم ضد يتكلم فإنه بدعة ضد تكلم إذا القرضاوي تجد
الوائل والخوارج المعتزلة على يتكلم فهو ، له وجاود ل
أما ، اليوما وارثيهم على يثني المقابل في ولكنه ،

إليها وأضافوا المعتزلة عقيدةا ورثوا الذين الرافضة
معشاره عشر مايكفي والعظائم الموبقات من
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لهم ومؤاخيا عنهم مدافعا فتجده جاهل بأبي للحاقهم
ويعتبر للمة، خيانة معهم الخلفآ إثارةا ويعتبر بل

بعصمة وقولهم القرآن وتحريفهم للصحابة لعنهم
هامش على (خلفات وغيرها للمشاهد وحجهم الئمة

اليوما الخوارج وارثي في يقول وكذلك العقيدةا)!! ،
من فهم والماتريدية الشاعرةا وأما الباضية، وهم
. ذلك في للنقاش مجال ول عنده السنة أهل

: السنة من : موقفه ثالثا

السنة عرض في العقلنيين تيار مع القرضاوي يسير
ثم ومن ، الفاسدةا وأفهامهم الكاسدةا عقولهم على

، هواه مع يتفق ل مما الخر البعض وتأول بعضها رد
: السنة في أقواله من أمثلة وإليك

النار) في وأباك أبي (إن مرفوعا مسلم في -ثبت1
. ذلك على العلماء وأجامع

عبد بن الله عبد ذنب : ما القرضاوي: قلت قال
الفترةا أهل من وهو النار في يكون حتى المطلب
ناجاون؟!!! أنهم والصحيح

كهيئة بالموت (يؤتى مرفوعا الصحيحين في -وثبت2
أملح) . كبش

عليه اتفق الذي المتيقن المعلوما : من القرضاوي قال
حيوانا ول ثورا ول كبشا ليس الموت أن والنقل العقل

. الحيوانات من

ولوا قوما يفلح (لن مرفوعا الصحيح في -وثبت3
امرأةا). أمرهم
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الله صالى الرسول بزمان مقيد القرضاوي: هذا قال
ًا، للرجاال فيه الحكم كان الذي وسلم عليه أما استبدادي
فل. الن

ودين عقل ناقصات من رأيت (ما الصحيح في - وثبت4
إحداكن). من الحازأما الرجال للب أسلب

وجاه على الرسول من كان ذلك : إن القرضاوي قال
. المزاح
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بكافر) . مسلم يقتل (ل الصحيح في -وثبت5

بالكافر يقتل المسلم أن قرر أن القرضاوي-بعد قال
بزماننا يليق ل الذي هو الرأي هذا للحديث- : إن خلفا

ونعلي العذار نبطل الرأي هذا بترجايح غيره.. ونحن
الغراء. الشريعة راية

. كثير ذلك غير وله

: المرأةا من : موقفه رابعا

بكل المحجبات النساء ستر هتك على القرضاوي عمل
الرجاال عن النساء فصل أن مرارا فأعلن ، يستطيع ما

ليست التي التقاليد من ،وأنه بدعة المحاضرات في
النساء بين الحاجاز هذا كسر من بد ل وأنه السلما، من

وأنا السبعينات من أنا (للسف بالنص وقال ، والرجاال
تلقى ولكن إسلمية، مؤتمرات لحضور لمريكا أذهب

جاهة في للنساء المؤتمرات هذه في المحاضرات
المجموعات غلب فالتشدد أخرى، جاهة في وللرجاال

نفسه، الغربي المجتمع على التقاليد وفرضوا هناك
القوال وتركوا المتشددةا القوال أخذوا حيث

عن منفصل للقاء مكان لهم الرجاال وأصابح الراجاحة،
أن (مع البرنامج نفس في أيضا النساء)،وقال مكان
فتاةا شاب لرؤية فرصاة تعتبر المؤتمرات هذه مثل

ويكون قلبيهما الله ويفتح عنها ويسأل بها، فيعجب
نفس في وقال مسلمة)، أسرةا تكوين ذلك وراء من

بالنساء خاصاة محاضرةا في رجال قدمه لما البرنامج
تكون أن المفروض هنا؟ أنت مكانك ما للمقدما (قلت
على فتقوما يخصهّن، فالموضوع الخوات إحدى مكانك

ندربهن بهذا السئلة، وتلقي الكلمة وإلقاء تقديمي
في الرجال من دائم تحكم هناك لكن القيادةا، على

للنساء لبد أنه )،وقرر أمورهن في حتى المرأةا
والقنوات التلفازأ في الظهور من المحجبات
التمثيل في الشتراك من للمرأةا بد ول ، الفضائحية
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جاامعات في درستا ابنتين له أن ذكر قد بل ، والمسرح
أن المحتشم!!!!) إلى للختلط يدعو إنما إنجلترا(وهو

النووية الفيزياء في إحداهما الدكتوراةا على حصلتا
!!!. الحيوية الكيمياء في والثانية
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: والملهي : القرضاوي خامسا

(الشرعيين!!!) إلى الدعاةا أشهر من القرضاوي يعتبر
: نواحي عدةا من المر هذا ويقرر والملهي الغناء

السينماء وأن ، حلل الغناء أن كتبه من كثير في فيقرر
 طيب حلل

 الفن يعتزلون الذين الفنانين على ينكر أنه ويذكر

أجال من ويظهرونها الصلبان يلبسون الذين ويبارك
لهم العمل هذا إجاازأةا مختتما الصليبية الحملت تمثيل
يتركم ولن معكم والله الله بركة على (فسيروا بقوله

أعمالكم

(أما (شادية) و أحمد) و (فايزةا أغاني يتابع أنه ويذكر
(فيروزأ) وغيرهن كلثوما) و

والمسلسلت الفلما يتابع أنه نفسه عن ويذكر
إماما- والكباب) لعادل (الرهاب كفيلم ، والمسرحيات

(رأفت الحلمية) و (ليالي و بالمتدينين-، استهزاء وفيه
زأايد ومعالي الشريف ونور غوار الهجان) وأفلما

 غيرها

الشاشة في يظهرن اللتي للنساء النظر بجوازأ ويفتي
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: الفقهية : شذوذاته سادسا
عرض ضاربا الفقهية آرائه من كثير في شذ أنه كما

من بعضا وإليك العلماء وأقوال بالنصوص الحائط
: شذوذاته

رأى إن إلغاؤه المر لولي تعزير الرجام أن يقرر
ذلك في المصلحة

للعنف المصاحبة وهي مغلظة ردةا نوعان الردةا وأن
ذلك عدا ما وهي مخففة وردةا يقتل، فهذا المجتمع ضد

. صااحبها فيترك

العامة الولية منصب تتولى أن للمرأةا وأن

والشراء البيع في تشترك كانت إذا المرأةا وأن
الرجال كشهادةا فشهادتها والمعاملت

اللحى حلق يجوزأ وأنه

 إدارية خدمات أنه % بحجة2 % او1 اليسير الربا ويجوزأ

والتلفازأ والملهي للغناء إباحته إلى بالضافة
والسفور الثياب وإسبال والمسلسلت والقنوات
ونقل للكفار والخنزير الخمر وبيع والتمثيل والتصوير

بزي والتزيي النساء ومصافحة للمسلم الخنزير أعضاء
المرأةا وسفر اللحوما من المصعوقة وأكل الكفار

فيه صادق وقد ، ذلك وغير بلمحرما للدراسة وابتعاثها
إنما للشريعة ومسخه بفتاواه القرضاوي إن قال من

بلسان لهم قائل السلما إلى المنتسبين بجميع يصيح
الجنة!!!) . لكم وجابت فقد شئتم ما (اعملوا حاله

وأن ، والسنة السلما على يثبتنا أن تعالى الله نسأل
من يجعلنا وأن وأصاحابها، القوال هذه من يعيذنا

وسلم عليه الله صالى النبي بهدي المتمسكين
. وأصاحابه
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. أجامعين وصاحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصالى
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