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PREFÁCIO DO TRADUTOR:
Isto é uma compilação de certas afirmações e ditos de um
indivíduo conhecido como al-Qaradawi. Chamado um
Estudioso liderante por alguns, este homem leva um caminho
destrutivo e enganoso que infelizmente é desconhecido por
alguns e ignorado por outros. É de realmente grande essência
expor os erros fundamentais deste indivíduo, visto à sua
gravidade. Tendo em conta a actividade de propagação e
divulgação de seus textos em língua Portuguesa é essencial que
a verdadeira face deste homem venha à superfície. Qualquer
pessoa que seja sincera e que se esforce para tentar manter a
sua Religião limpa, pura e livre de qualquer inovação ou
distorção irá de – inshaa'Allah - ter outra visão sobre este
'mufti' no final da leitura deste artigo. O artigo original
consiste de quatro partes, foi optado por realizar uma
compilação dos pontos mais importantes, a fim de criar uma
leitura mais agradável e compreensiva.
Youssef Abu Mohammed F. al-Andalusi
1 de Dhul-Hijjah de 1430 H
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INTRODUÇÃO
Aquilo através do qual a Ummah foi posta à prova em tempos actuais é o
surgimento de um povo que veste a toga de conhecimento, revoga a Shariah em
nome da “revivescência” e facilita todas as formas de corrupção em nome de
“compreender a facilidade e a indulgência do Islam”. E assim eles abriram
avenidas más e desprezíveis em nome de “ijtihad”. Depois, depreciaram os
assuntos da Sunnah em nome de “entender as prioridades” e eles também
declararam a sua lealdade para os Infiéis em nomes de “criar uma boa imagem do
Islam”.
E na cabeça deles está o mufti conhecido como Yusuf al-Qaradawi que tem
trabalhado a fim de difundir esta ideologia por meio da Internet, palestras, aulas,
livros, conferências e outras formas.
Esta breve composição é apenas um resumo de algumas ideias e pensamentos
deste homem. E isto é por meio de conselhos sinceros à Ummah e para estar livre
de culpa e a fim de avisar contra este homem e seus tipos semelhantes.
Refutações detalhadas deste homem já foram escritas, como “ar-Radd alalQaradawi (Refutando Qaradawi)” de Nasir bin Hamad al-Fahad e também
“Iskaat Kalb al-Aawi (Silenciando o Cão Ladrador)” de Shaykh Muqbil bin
Haadi, e outras obras, grandes e pequenas em volume.

PARTE 1: LEALDADE E RENEGAÇÃO
A POSIÇÃO DE AL-QARADAWI PARA COM OS INFIÉIS
Al-Qaradawi colocou-se a desperdiçar e causou a morte da crença de lealdade e
renegação (al-walaa al-baraa) com respeito aos Kuffaar.
Ele disse sobre os Cristãos, “Então todos os assuntos são partilhados entre nós
uma vez que nós somos os filhos de só um país, a nossa destinação é a mesma e
a nossa Ummah é uma. Eu digo sobre eles, Os nossos Irmãos Cristãos e
algumas pessoas rejeitam isto de mim e dizem como posso eu dizer que eles são
os nossos irmãos Cristãos? [Allah diz:] “Os crentes não são que irmãos.” Sim,
nós somos crentes, e eles são crentes de outro ângulo. (Programa para Shariah e
Vida, na leitura Não-Muçulmanos à Luz da Shariah, 12/10/97 em Qunaat.) E as
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palestras e livros deste homem estão repletas com este tema, como o que ocorre
no seu livro Fataawaa al-Muaasarah, al-Khasaais al-Aammah lil-Islaam e Malamih
al-Mujtama al-Muslim. Do mesmo modo, ele também preenche muitos dos
programas de dawah com este tema como é bem conhecido.
Ele também disse na mesma reunião: “Os Coptas (Cristãos) ofereceram milhares
de “mártires” (shuhadaa)”.
Ele também disse, “Não há mal em um Muçulmano ter amor e intimidade
(muwaddah) com não-Muçulmanos”. (Não-Muçulmanos em uma Sociedade
Islâmica, pág. 68). Ele também disse isto no programa mencionado
anteriormente e também em alguns dos seus outros livros. Compara isto com o
ditado de Allah, O Altíssimo, “Tu não encontrarás um povo, que creia em
Allah e no Derradeiro Dia, o qual tenha afeição para quem se oponha a Allah e
a Seu Mensageiro, ainda que sejam seus pais ou seus filhos ou seus irmãos ou
seus familiares.” (Al-Mujadilah 58:22).
Ele disse, “A inimizade que está entre nós e os Judeus é somente pelo objectivo
da terra, e não pelo objectivo da religião”. (al-Ummah al-Islaamiyyah Haqiqah,
Laa Wahm, Laa Wahm, pág. 70). Ele também corroborou isto no seu programa,
as-Siraa Bain al-Muslimin wal-Yahud.
E ele afirmou que os aderentes de outras religiões são como os Muçulmanos,
devido a eles é o que é devido aos Muçulmanos, e sobre eles está o que está sobre
os Muçulmanos. (Islam e Secularismo, pág. 101). E ele mencionou isto em muitas
das suas outras palestras e programas.
Ele afirma também que Jihaad é para o propósito de defender todas as religiões e
não somente para o Islam. (Na lição intitulada, Relações Estatais, que esteve no
programa, Ash- Shariah wal-Hayaat).
Ele também permitiu dar congratulações aos Infiéis nos seus dias de celebrações.
(Na lição intitulada, Não-Muçulmanos na Sombra da Shariah Islâmica, que esteve
no programa, Ash-Shariah wal-Hayaat).
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PARTE 2: ARTES E ENTRETENIMENTO
A POSIÇÃO DE AL-QARADAWI EM RELAÇÃO A ARTES E
ENTRETENIMENTO
Al-Qaradawi é um dos chamadores mais conhecidos e mais populares para
cânticos e entretenimento e ele afirma este assunto (a partir) de vários ângulos: 1
UM: Ele afirma em muitos dos seus livros que cantar é lícito, que o cinema é
lícito (halal) e que é uma coisa boa. (Isto ocorre nos seus livros em geral como “alHalaal wal-Haraam”, “al-Marjiiyah al-Ulyaa”, “Fataawa Muaasirah e outros. No
que diz respeito ao seu veredicto sobre o cinema, então ele menciona isto em “alHalaal wal-Haraam”).
DOIS: Ele dá as suas bênçãos àqueles que usam a cruz Cristã e que a mostram
abertamente para o propósito de ilustração (i.e. Representando) as expedições
militares dos Cruzadores, e declara este acto como lícito para eles através de dizer
“Atravessa sobre a bênção de Allah (barakah) e Allah está contigo, e nunca irá Ele
de abandonar as tuas acções.” (Isto está em um veredicto que está presente no
Website, Islam na Internet, que está sob a sua própria supervisão e controle. E
este site contém muitas grandes calamidades e oposições sérias ao Islam.)
TRÊS: Ele menciona sobre ele próprio que ele segue vários filmes e novelas como
“al- Irhaab wa-Kabaab” de Aadil Imaam, e neste filme é feita zombaria sobre
aqueles que seguem a religião, e também “al-Layaali al-Hilmyyah (Noites Doces)”
e também “Rafat al- Hajaan” e também os filmes de Ghawaar, Nur Sharif, Maali
Zaayid e outros. (Na revista do Qatar chamada ar-Raayah, nr. 5969, data:
19/Jumaadah al-Ulaa/1419. E também nas Notícias Semanais, nr. 401, data:
13/Ramadaan/1414H).
QUATRO: Ele faz lícito olhar para as mulheres que aparecem nos ecrãs. (Em
uma lição no seu programa ash-Shariah wal-Hayaat, data: 13/6/99).
Isto é apenas uma pequena seleção do teorema Qaradawito em respeito a música
e cantar2. Pode-se referir aos livros mencionados em cima para mais das suas
calamidades sobre isto.
1 Nota do tradutor: Iremos de mencionar apenas alguns trechos do artigo original, para mais informação, por favor,
consulte o artigo original como mencionado no início deste artigo.
2 Nota do tradutor: Consulte também o seguinte artigo: “A Sentença Sobre Música De Acordo Com Os Quatro
Imaams” que pode ser encontrado no nosso site, para saber mais sobre a proibição de música.
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COMENTÁRIOS SOBRE ESTA PARTE:
Isto é então a condição do Mufti Malvado que opõe o Livro, a Sunnah, e os
Taabi'in Piedosos e os Imaams depois deles, o Mufti permite também o povo
comum a persistir sobre a sua ignorância, desgaste de tempo e indulgência em
vaidade e novidades, que não são nada mais do que instrumentos Do Maldito, e
não causam nada mais do que o esquecimento da relembrança de Allah.
Este é o Mufti que se tornou a autoridade sobre assuntos actuais para muitos dos
Qutubiyyah, partidários preconceituosos e outros desviados.
Onde está este Inovador e onde estão os nossos Salaf Virtuosos?! Onde estão
aqueles que defendem este homem, promovem a sua doutrina e envenenam os
filhos de Ahl us-Sunnah com a sua decrepitude mental, os seus veredictos
malvados e a sua anulação e substituição (tabdil) das sentenças da Shariah?

PARTE 3: AFIRMAÇÕES DE APOSTASIA
O MUFTI MALVADO FAZ A CRIAÇÃO MAIS SÁBIA DO QUE O
CRIADOR
Alguns estudantes confiáveis de conhecimento informaram-nos que eles ouviram
directamente de uma cassete o ditado de al-Qaradawi, o Mufti malvado e
ignorante, que se Allah tivesse participado em eleições (i.e. tornar-se candidato)
que Ele não tinha ganhado com uma vitória (igual) àquela com que Nentanyahu
ganhou em Israel, uma vez que o segundo teve 99% dos votos.
O texto actual das suas palavras é como o seguinte (na segunda parte de uma
khutbah de sexta-feira), “Antes de eu deixar esta minha estação (i.e. de dar esta
khutbah) eu gostaria de dizer uma palavra sobre os resultados das eleições
Israelitas. Os Árabes, todos eles, estavam a pôr a esperança deles na vitória de
Barlin, no entanto ele perdeu e isto é o que nós louvamos sobre Israel. Nós
desejamos e esperamos que o nosso país possa ser como este país. Devido apenas
a umas poucas pessoas, aquele que realmente governava perdeu a sua posição.
Não havia 94% ou 95% (de votos) ao qual estamos acostumados no nosso país,
mas (houve) 99%, (sim) 99%. Se Allah se tivesse apresentado Ele próprio às
pessoas como candidato ele não teria sido capaz de tirar esta quantia, nós damos
as boas-vindas a Israel por aquilo que completou.”
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Corroborando isto está Shaykh Muqbil bin Haadi, que afirmou na sua refutação
do Mufti Malvado no livro “Silenciando o Cão Ladrador”, “Neste dia eu fui
informado pelo irmão, Saalih al-Bakri que ele ouviu algumas palavras de (alQaradawi) numa cassete em que ele diz que este Judeu (i.e. o Primeiro Ministro,
Benjamin Netanyahu) foi vitorioso por 99% dos votos e que Allah nem consegue
alcançar isto, mesmo que se as pessoas votassem por Allah. Ele não seria capaz de
adquirir 99% dos votos. Estas palavras são (um) extravio claro e manifestante. Se
ele desejou tornar um Judeu superior a Allah, livre é Ele de imperfeição, O
Altíssimo, então ele é um incrédulo (i.e. Apóstata). E se ele intencionou que os
Judeus e os Cristãos e os adoradores da vaca de galinhas e outros são muitos em
número mas mesmo assim eles não votam por Allah, então isto é outro assunto,
no entanto isto continua a ser desvio evidente (no nome de al-Qaradawi).
Pois certamente o nosso Senhor, O Todo-Poderoso e Majestoso, não necessita de
votação, livre é Ele de todas as imperfeições é Aquele Que diz “Sê” para algo e
então é. Ele é Aquele que destruiu Firaun, e Ele destruiu Qaarun, e Ele destruiu
muitas nações, entre aquelas que excederam além dos limites e que estavam em
pé das caras dos Profetas de Allah, O Todo-Poderoso e Majestoso. Então Ele
ajudou os Profetas e deu-lhes (a) vitória, nesta vida e na próxima.
Votar é só necessário pelo um homem fraco, Ó Indigente! Desacreditaste Ó
Qaradawi ou te trouxeste mais próximo? E depois disto este Aqil al-Maqtari
chega, que Allah não o abençoe, ele honrou e deu as boas vindas a Yusuf alQaradawi, tal como ele honrou e deu as boas-vindas a Muhammad Surur.”
(Silenciando o Cão Ladrador, pág. 110-112).
Shaykh Ibn Uthaymin afirmou depois destas palavras terem sido apresentadas a
ele, “Eu procuro refúgio em Allah. É obrigatório para esta pessoa arrependerse. E se ele não se arrepender então ele deve ser morto como um apóstata, visto
que ele tornou a criação mais sábia que o Criador. Ele deve se arrepender para
Allah, portanto se ele se arrepender, então Allah perdoa os pecados dos Seus
servos. E se ele não (se arrepender) o Wullaat ul-Amr deve golpear o seu
pescoço (com a espada).” (Cassete Gravada, citado em Silenciando o Cão
Ladrador, pág. 119).
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COMENTÁRIO FINAL:3
Isto é então, caro irmão e irmã, o estado e (a) condição deste Mufti desprezível,
que pronuncia kufr e faz zombaria do Senhor, O Altíssimo, e faz os Infiéis, e
além (disso) os Judeus e Sionistas, (como) um modelo a serem seguidos. Depois
então vêm aqueles Qutubistas ludibriados, mentirosos, pressupostos e traidores
que tornam o “fiqh de prioridades” deste homem digno de ser adoptado, e que
permanecem silenciosos sobre as suas afirmações de apostasia, e que desejam
resguardar e acomodar este Inovador Herege e aqueles como ele, aqueles que são
mais perigosos para o Islam e para os Muçulmanos – porque os Muçulmanos
confiam neles e têm uma boa opinião sobre eles, permitindo-lhes espalhar o seu
veneno e destruir a religião para que acomodem pessoas como estas e (eles)
odeiam que eles sejam expostos e refutados, como uma protecção da sociedade,
então eles acusam os nossos Imams e Mashaayikh de Irjaa (!!).
Sabe Ó Sunni que quando vês um homem defendendo al-Qaradawi ou
promovendo a sua doutrina ou as suas escrituras ou apresentando as suas obras
aos filhos de Ahul us- Sunnah, que então ele actuou enganosamente para com
os Muçulmanos e ajudou na destruição do Islam, wal-Iyaadhu billaah. E se vires
um homem citando al-Qaradawi ou direccionando outros para as suas obras,
sejam em livros ou na Internet, sabe então que ele é um ignorante que ajuda na
destruição do Islam.
E sabe também que quando vês um homem acomodando aqueles que acomodam
e louvam os Inovadores, como Aqil al-Maqtari e (indivíduos) como ele, sabe
então que um (homem) como ele está actuando enganosamente para com o Islam
e os Muçulmanos.
E sabe também que quando vês um homem a convidar (indivíduos) como estes –
aqueles que louvam e engrandecem os Inovadores como al-Qaradawi, o
Racionalista Mutazili, ou Mohammad Surur, o Takfiri, Khariji, Qadi – para
conferências ou reuniões, sabe então que um (homem) assim trouxe (o) desvio
um passo mais próximo dos Muçulmanos e actuou enganosamente para com eles
e mostrou traição ao Islam. Wal-Iyaadhu Billaah.
3 Nota do tradutor: É realmente surpreendente como alguns propagadores do Islam em língua Portuguesa divulgam
textos de Shaykh Ibn 'Uthaymin (rahimahullah) e ao mesmo tempo textos de Qaradawi. Mais estranho ainda, é ver que
os mesmos textos são extraídos de sítios onde Qaradawi é refutado. Ignorância ou cara dupla? Como dito por Shaykh
Aalush-Shaykh – rahimahullah – (o Ministro de Assuntos Islâmicos da Arábia Saudita): “Onde está o estrume em
relação ao camelo? Onde está o chão em relação às estrelas?” Que Allah possa guiar os sinceros a reconhecer e aceitar
a verdade.
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Fudayl ibn Iyaad disse: “Qualquer homem a que uma pessoa venha perguntar por
conselho e ele direcciona-o a um inovador então ele actuou enganosamente para
com o Islam, e tem cuidado ao entrar para uma pessoa de inovação visto que eles
impedem da verdade.” (al-Laalikaai, nr. 261).
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