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Da sua introdução ao livro Raf'ul-Lithaam 'an Mukhaalafat-il-Qaradaawi Li-Shari'at-ilIslaam [Expondo as Oposições de Al-Qaradaawi à Religião do Islaam] de Ahmad bin
Muhammad bin Mansur al-'Udaini.
Todos os Louvores são para Allaah e que a Sua paz e bênçãos estejam com o Mensageiro
de Allaah, a sua família e os seus Companheiros. Prosseguindo: Ahmad bin Muhammad
bin Mansur Al-'Udaini, que Allaah o garanta sucesso, apresentou-me o seu livro chamado
“Expondo as Oposições de Al-Qaradaawi à Religião do Islaam.”1 Depois de rever o
livro, observei que o Shaikh, Ahmad Al-'Udaini al-Yamani, refutou Yusuf Al-Qaradaawi
em muitas das suas afirmações escandalosas e desviantes, que têm sido registadas em seus
livros, entrevistas e veredictos religiosos, e distribuídos em alguns jornais e revistas. Ele foi
refutado nos seguintes assuntos:
1. O seu chamamento para que as pessoas tenham amor pelos Judeus e Cristãos,
negligenciando o que foi relatado nos textos (do Qur'an e da Sunnah) sobre a proibição
disso.
2. O seu chamamento para a unificação das religiões, e sua a participação em muitas das
1 Este livro foi introduzido por vários outros estudiosos Salafis bem conhecidos, tais como Shaikh Muqbil bin Haadi
Al-Waadi'i (rahimahullaah) que disse: “E dentre os chamadores para o extravio do nosso tempo é esse 'Abdillaah
bin Yusuf Al-Qaradaawi , o Mufti do Catar, pois ele tornou-se o porta-voz dos inimigos do Islaam. Assim, ele põe à
disposição a sua língua e a sua caneta para que se promova guerra contra a religião do Islaam.”
E Shaikh Muhammad bin 'Abdillaah Al-Imam (hafidhahullaah) disse em sua introdução ao livro: “Eu revi o livro
do nosso nobre irmão, Ahmad Mansur Al-'Udaini, intitulado “Raf'ul-Lithaam”, e achei que o irmão expõe e revela a
realidade. E aquele que não é escondido pela noite, então o dia nunca será capaz de esconde-lo. O irmão mencionou
alguns exemplos dos desvios de Al-Qaradaawi. E eles são suficientes para quem procura a verdade e quem deseja
apegar-se a ela, e aqueles cujo objectivo é a atingir. Uma vez que os estudiosos lançaram os seus ataques contra
Muhammad Al-Ghazaali (do Egipto), quando ele fez as suas tremendas afirmações desviantes, então (eu digo) AlQaradaawi é o seu sucessor (khalifah). E ele é o segundo Ghazaali do nosso tempo.”
© 1430-1432H Nur Al-Islam Publicações.
Publicações. Todos os Direitos Reservados.

2

Alguns Erros Repugnantes De Yusuf Al-Qaradaawi

conferências que promovem isso.
3. A sua afirmação de que a Jihaad é somente legislada com a finalidade de defesa,
negligenciando o que foi relatado no Qur'an e na Sunnah relativo ao comando disso contra
todos os descrentes.
4. A sua afirmação de que a democracia é igual a Shuraa (no Islaam), e a sua afirmação de
que a porta (da democracia) é completamente aberta em relação a Jurisprudência Islâmica.
5. A sua permissão de uma mulher participar no parlamento bem como a sua afirmação de
que ela pode nomear e ser nomeada.
6. A sua permissão (de existência) de sectarismo e divisão, afirmando de que tudo isso é
uma “válvula de segurança” para a ummah e que isso é como ter numerosos madhaahib
(Escolas de Pensamentos) para a Jurisprudência Islâmica.
7. O seu chamamento para a mistura entre o Sufismo e a Salafiyyah e o seu esforço de
ajustar o Sufismo à Salafiyyah e ajustar a Salafiyyah ao Sufismo.
8. E ele refutou-lhe em muitas outras das afirmações desviantes e ignorantes desse homem
frívolo, que destrói a Religião das suas principais fundações e derruba a sua estrutura
base principal.
E Shaikh Ahmad bin Muhammad Al-'Udaini Al-Yamani, que Allaah o recompense, de
facto refutou-lhe com os textos do Qur'aan e da Sunnah e o que foi narrado pelos Salaf
(predecessores) desta ummah (nação), com uma refutação completa incontestável. Assim,
que Allaah o recompense e o abençoe. E eu encorajo aos Tulabul-'ilm (estudantes do
conhecimento) a fazerem a leitura deste livro porque ele identificou a doença e descreve a
sua cura. E ele tem de nós as nossas súplicas para que Allaah o garanta assistência e
sucesso. Que Allaah envie a Sua paz e bênçãos sobre o nosso Profeta Muhammad, a sua
família e os seus Companheiros.
Ahmad bin Yahyaa An-Najmi
Jaazaan, Saamitah 17/1/1420H
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