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  القرضاوّي يوسف��الدكتور مNمح�بارزة�لدعوة�
  

  مسعود�عالم�الفN¯يّ �د/

 ين�ِج ع$ن�الّد ة�ُم اَج جامعة�خوَ ،�عميد�قسم�العربية
ْ
الهند،�لكناؤ_ردية�والعربية�والفارسية،��Wِ ّV ش  

  

 التمهيد

إن�اPسلم$ن��ي�أمس�حاجة�اليوم�إvى�دعوة�إس[مية��
�الثبات� �وب$ن �واPرونة، �_صالة �ب$ن �تجمع أصيلة،
�وب$ن� �الكافية، والتغ$�،�وب$ن�الثقافة�الواسعة�والخ��ة
�فإن� �و¯ل§¡ام، �التيس$� �وب$ن �واPعاصرة، الواقعية

�تحت �×ي �اPهمة، �عظيمة �صعبة، �عملية �إvى�الدعوة اج
الثقافة��فكر�مستقيم�يوجهها،�وإذا�فقدت�الدعوة�من

�فقدوالعمل�والفكر�والعاطفة ،�� �وأتت�بما �ت�روحها
�و� ��.يؤخر�يقدم �القرضاوي �يوسف ��ي�يالشيخ مثل

الواقع�دعوة�إس[مية�أصيلة�بالقياس�إvى�اPبادئ�واPنطلقات�ال�VWتصدر�ع½�ا�دعوته،�وبالقياس�إvى�الوسائل�
�ذريعة�للتفاهم�وال§�ابط.و_ساليب�ال �تتخذ�م½�ا VWقد�اجتمعت��ي�الدكتور�يوسف�القرضاوي�مواصفات��

�الداعية��س[مي�الناجح �وبفهو�يجمع�ب$ن�_صالة�واPعاصرة. �و $ن�الثبات�واPرونة، �الواسعة�، ب$ن�الثقافة
إن��ة�ال�VWتن$��الطريق.و�شك�أن�هذه�الدعوة�×ي�الدعوة�اPنشود�.ب$ن�الشمول�والجودةو والحكمة�والبص$�ة،�

  .هذا�البحث�يشكل�محاولة�متواضعة��ي�إبراز�بعض�اP[مح�البارزة�لدعوة�القرضاوي 

 القرضاوي:يوسف�أبرز�ا�Nمح�لدعوة�الشيخ�

  :�التيس/. -١

�نشاطات� �وهذه�سمة�لها��يوسفالتيس$��هو�أبرز�سمة�تم$¡���ا �والدعوية، القرضاوي��ي�اPجا�ت�الفقهية
القرآن�والحديث�وقصص�_نبياء�السابق$ن،�فقد�جاء��ي�القرآن�الكريم�و_حاديث�اPباركة�أصالة�شرعية��ي�

وا��ما�يؤكد�أن�التيس$��مقصد�مشروع�مطلوب،�فقال�تعاvى:�
ُ
ِمل

ْ
ُعْسَر�َوِلُتك

ْ
ُم�ال

ُ
�ُيِريُد�ِبك

َ
ُيْسَر�َو�

ْ
ُم�ال

ُ
ُه�ِبك

َّ
ُيِريُد�الل

ى�َما
َ
dَه�َع

َّ
ُ�وا�الل ِ�ّ

َ
�َوِلُتك

َ
ة ِعدَّ

ْ
ُروَن.�ال

ُ
ك
ْ
ش

َ
ْم�ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْم�َول

ُ
يسروا�و��تعسروا�وبشروا�و��(ص):�"�وقال�النVþ).�١(�َهَداك

�٢"(تنفروا �وال§�بية��إّن ). �والدعوة �الفقه �من �انط[قاته �جميع ��ي �ُعرف�باليسر�والسهولة �القرضاوي الشيخ
�ال�VWيجب�¯هتمام���ا،�وا �بل�يعت��ه�من�أوليات�الحركة��س[مية �يتب��jوالسياسة؛ لشيخ�كجميع�مواقفه

ن�الشريعة�مبنية�عdى�التيس$�،�وهذا�ما�نطق�إموقف�التيس$��عdى�د�ئل�مقنعة،�فهو�يختاره�Åمرين:�"_ول:�
الثاني:�طبيعة�عصرنا�الذي�نعيش�فيه،�وكيف�و �به�القرآن�الكريم،�و�صرحت�به�السنة��ي�مناسبات�عديدة.

Pغريات�بالشر�واPعوقات�عن�الخ$�،�وأصبح�القابض�عdى�دينه�طغت�اPادية�عdى�الروحية،�وكيف�ك¿�ت�فيه�ا
كالقابض�عdى�الجمر....والفرد�اPسلم��ي�هذه�اPجتمعات�يعيش��ي�معركة�دائمة،�فقلما�يجد�من�يعينه؛�وإنما�
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�يعوقه" �من �١(يجد �الجانب). �هذا �عdى �الشيخ �ويؤكد �عليه �ييسروا �أن �الفتوى �Åهل �ينبôي �"ولهذا �ما:
 ومن�مظاهر�التيس$��لدى�الشيخ�أن�دعا�إvى�تيس$��الفقه،�ويع�Vjالشيخ�بتيس$��الفقه�أمرين:�.)٢("استطاعوا

  الثاني:�التيس$���ي�_حكام�للعمل�والتطبيق.،�و _ول:�التيس$���ي�الفهم

�م½�ا: �بأمور، �الشيخ �نظر ��ي �يتحقق �إنما �الفهم ��ي �التيس$� �وهو �_ول �النوع �السهولة��أما توçي
�،�و بلغة�سهلة�وأسلوب�مبسطبة�،بالكتاوالتوسط استخدام�معارف�و مخاطبة�العقل�اPعاصر�بلغة�عصره،

�و العصر�ومصطلحاته ،�� �ما �وحذف �بالواقع �الفقه �به�ربط �و يتصل �التشريع، �من �الحكمة �و بيان ربط�،
̄ستفادة�،�والتشعبيات�والتعقيداتالتخفف�من�ك¿�ة�،�و _حكام�بعضها�ببعض�وباPقاصد�الكلية�للشريعة

¯ل§¡ام�وعرض�مستويات�مختلفة�من�الكتب،�و من�قرارات�اPجامع�الفقهية�والعلمية،��كتابات�العصر��من
�٣(بال§�قيم�ووسائل��يضاح�والفهرسة�الدقيقة �النوع�الثاني�وهو�التيس$���ي�_حكام�للعمل�والتطبيق�). وأما

�أمور: �بجملة �جانب�الرخصة�فيتحقق �و مراعاة �الضرورات�والظروف�، �و اPخففةمراعاة اختيار�_يسر���،
�و _حوط��ي�زمننا �و التضييق��ي��يجاب�والتحريم، �و التحرر�من�العصبية�اPذهبية، �تعم�به�، التيس$��فيما

  ).٤(تغ$��الفتوى ،�و رعاية�اPقاصد،�و البلوى 

  التبش/.�والتفاؤل��Lالتنف/.�والتشاؤم:�-٢

̄ستبشار�،)٥(التبش$��هو��خبار�السار،�وذلك�يكون�باPحبوب�للنفس إن��.)٦(والتفاؤل�هو�التيمن�والت��ك�و
�أن�مهمة�_نبياء�التبش$��و�نذار،�فآيات�التبش$���ي�

ً
الناظر��ي�آيات�القرآن�الكريم�و_حاديث�ُيدرك�سريعا
 �(ص)القرآن�أك¿��من�آيات�التخويف�والتحذير،�فالرسول�

ً
�،�مبشر�قبل�أن�يكون�نذيرا ا��قال�تعاvى:

َ
�َهذ ِإنَّ

 
ْ
 ال

َ
ْجًرا�ك

َ
ُهْم�أ

َ
�ل نَّ

َ
اِلَحاِت�أ وَن�الصَّ

ُ
ِذيَن�َيْعَمل

َّ
ْؤِمِن$َن�ال

ُ ْ
Pُر�ا ِ

ّ
َوُم�َوُيَبش

ْ
ق
َ
�VWِِ×َي�أ

َّ
�وقال�رسول�هللا).�٧(�ِب$ً�ا.ُقْرآَن�Óَْ�ِدي�ِلل

 �(ص)
ً
�ميسرا

ً
�ولكن�بعث�Vjمعلما ؛

ً
�و�متعنتا

ً
�ومنطلق�دعوي��.)٨(إن�هللا�لم�يبعث�Vjمعنتا �هام، فالتبش$��مبدأ

يمكن�تحقيق�الهدف�اPنشود�من�وراء�الجهود�الدعوية�إ��بالتبش$�،�"فإن�العصاة�والبعيدين�عن��يس،�و�رئ
�إvى�هذه�_همية).�٩(�س[م���يمكن�أن�يعودوا�إ��بالتبش$�"

ً
��،ونظرا

ً
ز�الشيخ�القرضاوي�عdى�التبش$��ترك$¡ا

ّ
رك

�إvى �تحبب�هللا�تعاvى �دعوة �"كل �رأيه �والتبش$���ي ،
ً
�وطاعتهع�بالغا �عبادته ��ي �وترغ�éم �١٠("باده، إن�دعوة�).

القرضاوي�دعوة�مؤسسة�عdى�التبش$��والتفاؤل،�فهو�يقطع�كل�خيط�من�اليأس�و�حباط،�ويستبشر�بكل�ما�
�ك
ً
  .تابه�"اPبشرات�بانتصار��س[م"يحدث�ويقع،�وحسبك�دلي[

�ومن �مظاهر�التبش$��والتفاؤل، �العديدة �كتاباته ��ي �ن¿��الشيخ �اPظاهر:�وقد �والتفاؤل �هذه ،�تغليب�_مل
،�ال§�ك$¡�عdى�اPبشرات�بانتصار��س[م،�و تغليب�جانب�الرحمة�والعفو��ل¬�Vعdى�جانب�البطش�والعقوبةو 
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 .)١(التدرج�بالناس��ي�الدعوة�والتعليمو الرفق�باßنسان�إذا�وقع�منه�الخطأ،�و اتساع�الصدور�لكل�الناس،�و 

  الوسطية�و�عتدال:�- ٣

�القرضاوي:�الو  �الشيخ �عبارة �و�ي �والتفريط، ��فراط �من �طرف$ن �ب$ن �اPعتدل �اPوقف �عن �عبارة سطية
ينفرد�أحدهما�بالتأث$�،�ويطرد�الطرف��"الوسطية�تع�Vjالتعادل�ب$ن�طرف$ن�متقابل$ن�أو�متضادين�بحيث��

�اP)٢(اPقابل" �اPنا�ي �كل ��ي �تقف V¬ف� ��س[مية، �الشريعة �سمات �أبرز �من �وهذا وقف�الوسط�اPتسم�،
�ف[�غلو�و� ̄عتدال، �و �والواقعية��با�تزان �والروحية �اPادية �ب$ن �اPستقيم �هو�القسطاس �وإنما تقص$�؛

�والجماعية. �والفردية ��واPثالية �تعاvى: �قوله ��ي
ً
�صريحا �القرآن�بالوسطية ��ي �جاء�وصف�_مة ِلَك��وقد

َ
ذ
َ
َوك

وُنوا�
ُ
ا�ِلَتك

ً
�َوَسط

ً
ة مَّ

ُ
ْم�أ

ُ
َناك

ْ
ِهيًدا.َجَعل

َ
ْم�ش

ُ
ْيك

َ
ُسوُل�َعل وَن�الرَّ

ُ
اِس�َوَيك ى�النَّ

َ
dَهَداَء�َع

ُ
،�والوسطية��س[مية�تعم�)٣(�ش

̄عتقاد�والتصور�و_خ[ق�و_حكام�والزمان�واPكان. ونجد�مصداق�هذا��ي�دعاء��كل�النوا�ي�التشريعية�من�
ْنَيا�َحَسنَ �القرآن،��ي�قوله�تعاvى:� ِتَنا�ِ�ي�الدُّ

َ
َنا�آ ارِ َربَّ اَب�النَّ

َ
�َوِقَنا�َعذ

ً
ِخَرِة�َحَسَنة

َ ْ
�َوِ�ي� 

ً
  ).٤(�ة

�حماها،� �واPدافع$ن�عن �إل¸�ا، �أك���الدعاة �ومن �الزمن، �هذا ��ي �الوسطية �فهو�إمام �القرضاوي �الشيخ أما
�� �أصبح �Wح� �نادر؛ �تطبيقي �سلوك ��ي �لها �واPنفذين �PعاPها، �ويذكر��واPوضح$ن �إ� ُيذكر�القرضاوي

قرضاوي��ي�الوسطية�الكث$��ُيذكر�الوسطية�إ��وُيذكر�القرضاوي،�كأ�ما�مت[زمان.�وقد�كتب�ال��الوسطية،�و 
ت�عليه،�ال§¡ام�روح�يقول�الشيخ�موضحا�Pنهجه�اPعتدل��ي�الفتوى:�"ومن�خصائص�اPنهج�الذي�سر .�الكث$�

�ب$ن�الذين�يريدون�أن�يتحللالتوسط�دائما ̄عتدال�ب$ن��فراط�والتفريط، �و �من�عرى�_حكام�الثابتة�، وا
كان�من��بدعوى�مسايرة�التطور�من�اPتعبدين�بكل�جديد،�وب$ن�الذين�يريدون�أن�يظل�كل�ما�كان�عdى�ما

�قديم" �لكل �م½�م
ً
�تقديسا ̄عتبارات �و �و_قاويل �و ٥(الفتاوى �العام�). �الطابع �×ي �الوسطية �أن �الشيخ يرى

��س[مية �وحضارتنا �امتداد�القرون"�- بصفة�عامة�-والسمة�_صلية�لثقافتنا �٦(عdى أضاف�و�ي�الحقيقة�).
�عdى�

ً
�ناصعا

ً
�وفرائد�علمية�وتطبيقية�تشكل�بدورها�دلي[

ً
القرضاوي�إvى�_بحاث�القديمة��ي�الوسطية�غررا

̄عتدال،�وكتاباته�كلها�ُصبغت�بصبغة�وسطية�قوية؛� عناوين�بعض�و أن�الشيخ�معجونة�طينته�بالوسطية�و
̄عتدال.�كتب�الشيخ�تش$�    بمظهرها�قبل�مخ��ها�إvى�ما�ف¸�ا�من�روح�الوسطية�و

أن�،�و ىأن�هذه�_مة�×ي�_مة�الوسط��ي�بعض�كتبه�أسباب�اختيار�الوسطية،�وم½�ا:القرضاوي�ذكر�الشيخ�
̄عتدال،�و الوسطية�السمة�_صلية�للحضارة��س[مية�عdى�مر�القرون ،�أن�الكون�كله�قائم�عdى�الوسطية�و

أن�الوسطية�تمثل�،�و عة��نسان�قائمة�عdى�الوسطية�ب$ن�اPادية�والروحية�وب$ن�الجماعية�والفرديةأن�طبيو 
�الخطر �عن �_مان�والبعد �و منطقة �و ،

ً
�أطول�عمرا �الوسطية �أأن �طوق�النجاة�و ك¿��بقاء، �×ي �الوسطية أن

 .)٧(للدعوة��س[مية؛�بل�لóمة��س[مية�كلها

 وسطية�الشيخ�القرضاوي:نماذج�تطبيقية�ومعالم�مم/�ة�ل

�VWإن�القرضاوي�بصفته�قائد�تيار�الوسطية��ي�العصر�الحاضر�أوضح��ي�كتب�عدة�معالم�وم[مح�للوسطية�ال
وسط�ب$ن�؛�و وسط�ب$ن�دعاة�الضيقة�ودعاة�ال[مذهبية�اPنفرطة�يتبناها�ويدعو�إل¸�ا،�ومن�أهم�اPعالم�أنه:
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وسط�،�و ̄نفتاح�عdى�العالم�ودعاة�¯نغ[ق�عdى�النفسوسط�ب$ن�دعاة�؛�و تباع�التصوف�وأعداء�التصوفأ
وسط�ب$ن�اPستغرب$ن�و ،�واPلغ$ن�لل§�اث�وسط�ب$ن�اPقدس$ن�لل§�اث؛�و ب$ن�اPحكم$ن�للعقل�واPغيب$ن�للعقل

وسط�؛�و واPبالغ$ن��ي�التنبؤ�باPستقبلوسط�ب$ن�اPستغرق$ن��ي�الحاضر�؛�و �ي�السياسة�واPهمل$ن�للسياسة
وسط�؛�و وسط�ب$ن�اPسرف$ن��ي�التفاؤل�واPسرف$ن��ي�التشاؤم؛�و والدعاة�إvى��قليميةإvى�العاPية��ب$ن�الدعاة

�و وفلسفة�الواقعي$ب$ن�فلسفة�اPثالي$ن� �الفلسفة�"اللي��الية"�ودعاة�الفلسفة�الجماعية�ن؛ وسط�ب$ن�دعاة
̄ج±�اد�ودعاة�التقليدو ،�"اPاركسية" الوسطية�ال�VWتبناها�هذا�الفكر،�هذه�×ي�.�وسط�ب$ن�دعاة�التجديد�و

�اليوم�السقوط�ب$ن�طر�ي��فراط�والتفريط�إ��من�رحم�ربك،�وقليل�ما� �مجتمعاتنا وإن�كان�الغالب�عdى
  يته��ي�العالم�كله.ؤ القرضاوي�ُمجّد��ي�إعداد�جيل�يفقه��س[م�اPعتدل،�ويتب��jالوسطية،�وينشر�ر ).�و ١(هم

�جÇ]اد�والتجديد: -٤ 

�ال �الدعوة �متحركة�إن �عملية �فالدعوة �والتجديد، ̄ج±�اد � �موهبة �حاملها �ُرزق VWال� �×ي �اPوفقة ناجحة
�ومرونة� �تجديد �إvى �يحتاج �وهو�مطلب�عظيم �°�وحده، �والحاكمية �نحو�تحقيق�العبودية �ثائرة ومندفعة

̄خت[ف�الهائل��ي�العق ائد�و_خ[ق�واج±�اد،�فاPدعوون�أصناف�وألوان،�وبي½�م�مسافات�وعقبات�تتمثل��ي�
�من� �وليس �إل¸�ا، �وما �واللغة �والنطق �واPعرفة �والثقافة �و_عراف �و_فكار�والتقاليد �والرؤى و¯تجاهات

�كل�الناس�بعصااPع �أن�ُيساق üýبش� �واحد.�قول �وبنهج �واحدة، �وبطريقة �كل��واحدة، ���يشمل والتجديد
بل�موضع�التجديد��ي�الشريعة�هو�غ$��الثوابت��الشريعة��س[مية،�كما�نادى���ا�بعض�الناس��ي�هذه�_يام؛

�إvى� �نظرنا �وإذا �الشريعة. �_ك¿���ي �الجوانب�×ي �وهذه �تقبل�التغ$��والتجديد، VWعتقدات�أي�الجوانب�الPوا
دعوة�الشيخ�القرضاوي�من�هذه�الناحية�وجدناها�متم$¡ة،�وجدناها�جامعة�ب$ن�الثبات�واPرونة،�قائمة�عdى�

،�يقول�قد�أوضح�معالم�هذا�التجديد�كث$�امبنية�عdى�التطور�والحكمة؛�فإن�القرضاوي��̄ج±�اد�والتجديد،
ير÷���أن�يحبس��ي�قفص�القديم،�و��يتعبد��الشيخ:�"ومن�خصائص�الفكر�الذي�ننشده�أنه�فكر�مجدد،��

�التجدي �jويتب� �بل�هو�فكر�يؤمن�با�ج±�اد �و��يجمد�عند�الوسائل�اPعهودة؛ �ويرفض�باÅشكال�اPوروثة، د،
��Wش� �و�ي �السياسة �و�ي �ال§�بية �و�ي �الفقه ��ي �فهو�يجدد �هو�اPوت، �الجمود �أن �ويرى �والتبعية، التقليد

�٢(اPجا�ت" شك�من�دعاة�التجديد�اPؤسس�عdى�أصول�وقواعد�ومؤه[ت�ومواهب�علمية��القرضاوي�ب[).
�الفكر  ��ي �من�اPجددين �من�العلماء �عدد �عده �وقد �العصر، �هذا ��ي �برزت�مواهبه��وعملية �وقد �س[مي،

��ي�فقهه�ودعوته �و التجديدية��ي�جميع�ممارساته�ونشاطاته��سيما �القرضاوي���يدعو�إvى�التجديد��ي�كل.
عدا�ذلك�من��عdى�الثوابت�الدينية��ي�العقائد�والعبادات�و_خ[ق،�وأما�ما�شüý؛�فهو�أك¿��جمودا�وأشد�ثباتا

Pمن�ا� �والوسائل�فهو�يعت��ه �بارزة�_حكام �ب[�شك�سمة �وهذا �والتجديد، ̄ج±�اد � �تقبل�دائما VWال� واضيع
  لدعوة�الشيخ�القرضاوي.

  الشمول:��-٥
̄عتبار�كل�داعية�� إس[مي�هو�أن�دعوة��س[م�عامة�وشاملة،�إن�من�اPبادئ�الهامة�ال�VWيجب�أن�يضعها��ي�

خصوصة�من�الحياة�والدولة�دون�الجوانب���×ي�لقوم�دون�قوم،�و��×ي�لبلدة�دون�بلدة،�و��×ي�لجوانب�م
��نسان� �كيان �وتشمل �الحياة، �جوانب �كل �وتعم �الساعة، �قيام �Wح� �_زمان �تستوعب�كل V¬ف� _خرى،

���تتجزأ،� �الشمول�والعموم�وحدة �فاßس[م�مع�هذا �يرفض�و و�نسانية�كله، يرفض��يمان�بالبعض�كما
ُتْؤِمُنو �الكفران�بالكل�سواء�بسواء،�

َ
ف
َ
�أ

َّ
ْم�ِإ�

ُ
ِلَك�ِمْنك

َ
َما�َجَزاُء�َمْن�َيْفَعُل�ذ

َ
ُفُروَن�ِبَبْعٍض�ف

ْ
ك
َ
ِكَتاِب�َوت

ْ
َن�ِبَبْعِض�ال
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عْ 
َ
ا�ت اِفٍل�َعمَّ

َ
ُه�ِبغ

َّ
اِب�َوَما�الل

َ
َعذ

ْ
�ال ّدِ

َ
ش
َ
ى�أ

َ
vوَن�ِإ ِقَياَمِة�ُيَردُّ

ْ
ْنَيا�َوَيْوَم�ال َحَياِة�الدُّ

ْ
وَن ِخْزٌي�ِ�ي�ال

ُ
 ).١(�َمل

ر÷��Vإن�القرضاوي�قد�أعار�
ُ
هذا�الجانب�أهمية�قصوى،�وقد�أكد��ي�عدة�كتبه�عdى�هذا�اPبدأ�الهام�بد�ئل�ت

�Vي�عقيدة�صادقة�وعبادة�صحيحة،�و�ي�الجانب�السيا��dس[م�عنده��ي�الجانب�العقيدي�والعمßقر،�فاPا
ي�والقانوني�دولة�ووطن�أو�حكومة�وأمة،�و�ي�الجانب�_خ[Ðي�خلق�وقوة�أو�رحمة�وعدالة،�و�ي�الجانب�الثقا�

�الجانب�الجهادي� �و�ي �أو�كسب�وفكرة، �و�ي�الجانب�¯قتصادي�مادة�وثروة ثقافة�وقانون�أو�علم�وقضاء،
�بسواء �سواء �أو�جيش�وفكرة �ودعوة ��.)٢(والدعوي�جهاد �والتكامل �الشمول �ظهر�هذا �الشيخ�وقد �دعوة �ي

�و أيضا �واPجتمع �الفرد �بشؤون �الدعوي �مس$�ه ��ي �فاهتم �واPرأال، �والدعاة�شباب �اPسلمة �و_قليات ة
  اPصلح$ن�والحكام�وقضايا�_مة�وعامة�اPسلم$ن�والعلماني$ن�والقومي$ن�وأهل�الكتاب�ومن�إل¸�م.

�مشاكل� �عالج �كما �اPجتمع، �من �أوvى
ً
�لبنة �باعتباره

ً
�وشابا

ً
�صبيا �الفرد �ب§�بية �اPسلم$ن �عناية �وجه فقد

أما�اPرأة�فلها�نصيب�وافر��ي�دعوة�الشيخ،�ي��ز�الشيخ��وجاء�بحلول�ناجعة�من�منظور�إس[مي،�،اPجتمع
�
ً
�وأختا

ً
�وأما �وأن �

ً
�إنسانا �عز�وشرف�بصف±�ا �من ��س[م �عل¸�ا �تكرم �ما �ومدى �الدنيا، ��ي �الحقيقي مركزها

�ب$ن�الضيق�النا�ü�Þعن�الفهم�
ً
�وسطا

ً
��ي�اPجتمع،�إن�الشيخ�وقف�من�اPرأة�موقفا

ً
�فاع[

ً
�وعضوا

ً
�وبنتا

ً
وزوجة

اطئ�ل�س[م�وب$ن�التحلل�الجاهdي�النابع�عن�اتباع�الحضارة�الغربية،�فعمل�عdى�تفنيد�الش�éات�اPثارة�الخ
�له�قدره�وقيمته�وحقوقه�ومركزه�الكب$���ي�الكون،�وهكذا�لم�يغب�عن�

ً
�مستق[

ً
حول�اPرأة،�وأبرز�م½�ا�كيانا

يقهم�وزادهم��ي�اPس$��الدعوي،�كما�بال�الشيخ�أمر�الدعاة�اPصلح$ن،�فكتب�لهم�ما�يشكل�أضواء�عdى�طر 
�ويوجههم�نحو�الخ$�،� �الخطأ �ين�éهم�عdى �كث$��من�الحكام�والس[ط$ن، �الدعوات�اPخلصة�إvى أنه�هو�موجه
ومن�شموله�الدعوي�أنه�قاطع�ألسنة�العلماني$ن�وفاضحهم��ي�ُعرض�الطريق،�وقد�تصدى�كذلك�للرد�عdى�

  س[مية.دعاة�القومية�الضيقة�عdى�حساب�الجامعة�� 

  خاتمة

  و�ي��اية�اPطاف�يجدر��شارة�إvى�أهم�مايdي:

ومؤلف��كب$�،تجتمع�عادة��ي�إنسان�واحد،�فهو�فقيه��مواهب�ومؤه[ت��صاحب�القرضاوي��لشيخ�يوسفا •
  وواعظ�ساحر.�،وشاعر�موهوب�،باهروخطيب��،وباحث�متمكن�،قدير

• � �عالم�V¯تجاه�إن�القرضاوي�يمتلك�مواهب�دعوية�بارزة�تجعله�الداعية �الفكر�والرسالة، Vعالم� ،Vالعالم
̄نتشار،�طبقت�دعوته� فاق،�وأقر�بتأث$�ها�وانتشارها�الصديق�والعدو.  و

�الدقيق� • �والفهم �السليمة، �والعقيدة �الثائر، �القوي �إيمانه �القرضاوي �لدى �البارزة �الدعوية �اPؤه[ت ومن
�وال �والقلب�النابض، �والخلق�الحسن، �الرشيد، �الواسعة�والوÙي �والثقافة �والضم$��اليقظ، �الحاسم، عقل

وتوظيف�جميع�الوسائل�اPشروعة�القديمة�والحديثة،���ذا�التكامل�اPوه�Vþوالوسائdي�تكللت�دعوته�بنجاح�
 قيا���Vوقبول�عام�مغبوط��ي�العالم�كله.

 الوسطية�والتبش$��والتيس$��والشمول�والتجديد�أبرز�سمات�لدعوة�القرضاوي. •
ي�يع$���ي�نشاطاته�الدعوية�أهمية�قصوى�باÅولوية�و_فضلية،�فيقدم�_هم�فاÅهم�و_فضل�إن�القرضاو  •

 مع�طبيعة��س[م.�¿��استجابة�للواقع�وأك¿��انسجامافاÅفضل؛�مما�جعل�دعوته�أك

  

                                                           
�  f  :���!�EG.  
-  :LC1S�g�
���� : �m: fB�C{ �1×�f B�C�� �#%
*#� &ºS�54 ��U� 1Ä)��(f �� &!95% :���
��)§ �&!A ��A-K, �(f�Gp�G� k�
a9C �d� �

.��>�� v
�!� 3IU B
%{ �54 3%  



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ١٦٠

160 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  ا�صادر�وا�راجع

 القرآن�الكريم. .١

 م.١٩٨٧هـ/٣�،١٤٠٧ر�ابن�كث$�،�طتحقيق:�د.�ديب�البغا.�ب$�وت:�دا�الجامع�الصحيح�اPختصر،:��البخاري  .٢

 هـ.١٤٠٩.�تحقيق:�د.�محفوظ�الرحمن�زين�هللا.�ب$�وت،�مؤسسة�علوم�القرآن،�د.ط،�مسند�ال�¡ار:��ال�¡ار .٣

 هـ.١�،١٣٤٤،�الهند،�مجلس�دائرة�اPعارف�النظامية،�حيدر�آباد،�طالسåن�الك��ى :�الب¸�قي .٤

٥. �،V�Íعروف�بتمحمد�الطاهر:�و التونP٢٠٠٠،�ب$�وت،�مؤسسة�التاريخ�فس$��ابن�عاشور،التحرير�والتنوير�ا 

 م.٥�،٢٠٠٣،�اPدينة�اPنورة،�مكتبة�العلوم�والحكم،�طأيسر�التفاس$��لك[م�العdي��الكب$�:�الجزائري  .٦

 م.٢٠٠١هـ/�١�،١٤٢١،�القاهرة:�مكتبة�وهبة،�طم��س[ميلالشيخ�يوسف�القرضاوي�شخصية�العا .٧

 م.�١٩٩٩هـ/�٢�،١٤٢٠وط�وآخرون،�ب$�وت،�مؤسسة�الرسالة،�ط،�تحقيق:�شعيب�_رنؤ سند:�اPالشيباني .٨

 ه.١٤١٥،�القاهرة،�دار�الحرم$ن،�د.ط،�اPعجم�_وسطالط��اني:� .٩

 هـ.١�،١٤٢٢،�القاهرة،�مكتبة�وهبة،�طاPنهج�الدعوي�عند�القرضاوي كساب،�أكرم:� .١٠

 م.٦��،٢٠٠٦مكتبة�وهبة،�ط،�القاهرة،�أولويات��الحركة��س[مية��ي�اPرحلة�القادمةالقرضاوي،�يوسف:� .١١

 م.١٩٩٥هـ/�٢٤�،١٤١٦،�القاهرة،�مكتبة�وهبة،�طالعبادة��ي��س[م_________:  .١٢

 م.١٩٩٢هـ/�٣�،١٤١٢،�القاهرة،�مكتبة�وهبة،�طجيل�النصر�اPنشود_________:  .١٣

ة�للعامل$ن�ل�س[م�ـشمول��س[م_________:  .١٤  هـ.٤�،١٤٢٧ـ)،�القاهرة،�مكتبة�وهبة،�ط١،(نحو�وحدة�فكرّيِ

 م٢�٢٠٠٦القاهرة،�دار�الشروق،�ط.�الصحوة��س[مية�من�اPراهقة�إvى�الرشد،_________:  .١٥

 م.�٢٠٠٣هـ/۳�١٤٢٤القاهرة،�مکتبة�وهبة،�ط.��الفقه��س[مي�ب$ن�_صالة�والتجديد،_________:  .١٦

 م.٢٠٠٠هـ/١�،١٤٢١،�ب$�وت،�اPكتب��س[مي،�ب$�وت،طهدي��س[م�ـ�فتاوى�معاصرةمن�_________:   .١٧

ر�ُمَعاِصر�_________: .١٨  م.٢٠٠٤هـ/٢�،١٤٢٥،�القاهرة،�مكتبة�وهبة،�طنحو�فقه�ُمَيسَّ

 اPكتبة�الشاملة. .١٩

 ،�ب$�وت،�دار�الجيل،�دار� فاق�الجديدة،�د.�ت،�د.ط.صحيح�مسلم:�النيسابوري .٢٠

  

  




