


































زنيتسا- اإلسالميةالتربيةكلية-خليلوفيتشصفوت. د.أ
الوسطية ومذهب القرضاوي يوسف اإلسالمي-الشيخ التوازن

واالعتدال
:اخلالصة

بارز معاصر إسالمي عامل القرضاوي يوسف مسوعي, الشيخ وكاتب فاقه . وهو
اإلسالمي الفقه يف اإلسالم؛ يف ودراسة كتاب مائيت من أكثر ألّف , فقه(وهو

والتعليم, واألخالق, واحلضارة, والثقافة, )فتوى العاملي. والتربية اإلحتاد رئيس وهو
املسلمني والبحوث, لعلماء لإلفتاء األورويب لس من, ا عديد يف عضو وهو

الدولية العلمية مشهور. اللجاين اإلسالميةوهو بالوسطية املعروف املذهب باقتداء
وأوامره وأحكامه وتعاليمه اإلسالم تفسري بأي. يف يسمح ال الذي املذهب وهو

التطرف من نفسه, نوع الوقت الدين, ويف يف بالتراخي يسمح هذه. ال وبسبب
أحناء مجيع يف املسلمني من كبري عدد من بالثقة القرضاوي الشيخ حيظى احلقيقة

املغربا إىل إندونيسيا من روسيا, لعامل إىل اجلنوبية أفريقيا بني, ومن وخاصة
وأمريكا الغربية أوروبا يف يعيشون الذين فكرة. املسلمني على مبنية كلها وأعماله

اإلسالمية, الوسطية بالوسطية ترمجتها ميكن ال. ما اإلسالم تفسري يف النهج ذا و
ال يف املغاالة أو للتطرف نوعمكان أي من . دين

الثاين الطرف اإلسالم, ومن يف القرضاوي يسمح, ج ال الذي النهج فهو
نفسه, التطرف الوقت والتعسف, ويف التراخي جييز اإلسالم, ال تفسري من" أو

طلٍب اآلخر" أجل يزعل أالّ أجل من مصلحته, أو أجل من والرضا, أو . واملودة
رضا بأن القرضاوي يؤكد ما شيئاهللاوكثريا أي من . أكرب

مباالة بال لألمة, فالتفسري وضار خطري لإلسالم بالتحيز والتفسري املسؤولية وعدم
الواقع, وهو. اإلسالمية احلاضر, يف العصر يف للمسلمني املخاطر أكرب ولذلك, من

اإلسالم ثوابت يف التشكيك بأن القرضاوي هو, يؤكد وما مسعته وتشويه والتساهل



اإلسالمالدائم يف التغري واملسلمني, وبدون لإلسالم جداً تلك. خطري بسبب ولعلّه
األوساط يف به مرحب غري البارز العامل هذا الشرق, اآلراء يف أو الغرب يف , سواء

اإلسالم تغيري يريد من اجلديد, عند اإلسالم قيمة, ولكن. وترسيم من يقلّل ال هذا
واحترامه القرضاوي ي, الشيخ العاملوما أحناء مجيع يف الناس من املاليني عنه . عبر

يف القرضاوي الشيخ يسلكه الذي للمنهج الرئيسية املالمح البحث هذا ويناقش
اإلسالم .تفسري

األساسية القرضاوي: الكلمات .التوازن, االعتدال, الوسطية, يوسف


