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Absztrakt
Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb muszlim jogtudósa, Yusuf al-Qaradawi, több ízben is ér-
tekezett egy általa elképzelt, olyan idealizált muszlim társadalomról, ami az iszlám vallás követő-
inek millióira gyakorolt hatást. Emellett harsány véleménnyel rendelkezik a kolonizáció időszaká-
ról, amelyben, mint az iszlám világ jelenlegi problémáinak gyökereit véli felfedezni. Az egyiptomi 
származású vallástudós műveiben nagy hangsúlyt fektet a kritikai megközelítésre, jelenkorunk tár-
sadalmainak bírálatára. Elmélete szerint nem róható fel az iszlámnak, hogy a muszlim emberek 
manapság tudatlanságban, széthúzásban, eltévelyedve élnek, mivel mindez a gyarmatosítás korából 
ered. Fontosnak tartja, hogy a muszlim embereknek az iszlámban kell keresniük a helyes utat, és 
felülvizsgálatot kell tartaniuk. Kiindulópontja, hogy inspirálni kell a muszlimokat, tanácsokkal és 
kritikával kell ellátni őket még akkor is, ha az nehezen emészthető meg számukra. Továbbá tanítása 
szerint vétek volna összekeverni az iszlamista mozgalmakat magával az iszlámmal, valamint egy 
mozgalom kritizálása nem jelenti az iszlám kritizálását. Nézeteiből kiderül, hogy elítéli a politikai 
zsarnokságot, amelyet a gazdaság és erkölcs megrontójának nevez, ami nem mellesleg tönkreteszi az 
egész életet. Ha pusztán írásaira hagyatkozunk, akkor egy liberális és toleráns gondolkodó képében 

1  Tárik Meszár, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának Közel-Kelet kutatója; az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Nyelvtudományi Doktori Iskola doktorandusza; az MCC PhD programjának résztvevője.

jelenik meg előttünk, azonban, ha az elmúlt évtizedekben elhangzott beszédeit is megvizsgáljuk, 
akkor már sokkal árnyaltabb képet kapunk. Qaradawi könyveiben gyakorta bírálja a szélsőséges 
muszlimokat, holott szónoklataiban a legtöbbször kimondottan radikális üzeneteket közvetít. E pa-
radoxon feloldására teszünk kísérletet.
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Abstract
One of the most eminent Muslim jurists of the present day, Yusuf al-Qaradawi, has preached several 
times about an idealized Muslim society that he envisioned and that had an impact on millions of 
followers of the Islamic religion. Moreover, he has a harsh opinion about the period of colonization, 
in which he believes to discover the roots of the problems of the Islamic world. A religious scholar 
from Egypt who lives in Qatar, his works emphasize a critical approach and critique of contemporary 
society. According to his theory, Islam cannot be blamed for the fact that Muslims today live in 
ignorance, disunity and misguidance, as this is all due to the era of colonialism. He believes that it is 
important for Muslims to look for the right path in Islam and make a review. His starting point is to 
inspire Muslims, give them advice and criticism, even if it is difficult for them to digest. Moreover, 
according to his teachings, it would be a sin to confuse Islamist movements with Islam itself, and 
criticism of a movement is not criticism of Islam. His views show that he condemns political tyranny, 
which he calls the destroyer of the economy and morality, which, incidentally, destroys all of life. If 
we rely only on his writings, he appears to us as a liberal and tolerant thinker, but if we also examine 
his speeches of the last decades, a much more nuanced picture emerges. In his books, Qaradawi 
often criticizes extremist Muslims, while in his speeches he often conveys radical messages. We will 
try to resolve this paradox.
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1. Bevezetés
A tanulmány vázát két Yusuf al-Qaradawi2 által írt mű adja (State in Islam; Islamic Awakening Betwe-
en Rejection and Extremism) melyek segítségével rávilágítunk az Egyiptomban született, majd később 
Katarban élt muszlim gondolkodó és vallástudós államról és társadalomról alkotott véleményére és 
álláspontjára. Államfelfogását több műben is rendkívüli részletességgel fejti ki, mellyel összefüg-

2  Yusuf al-Qaradawi Saft Turab-ban született Egyiptomban, 1926. szeptember 9-én, al-Gharbiyya kormányzóságban. Itt nevelke-
dett és tíz éves korára megtanulta kívülről a Koránt és annak recitálási szabályait. Az általános és középiskolát az al-Azhar-ban vé-
gezte. Diplomáját 1953-ban szerezte az al-Azhar egyetemen, iszlám teológia szakon. 1958-ban újabb diplomát szerzett arab nyelv 
és irodalom szakon. Már nagyon fiatalon csatlakozott a Muzulmán Testvérek szervezethez, ez idő tájt többször is letartóztatták. 
Számos könyvet írt, amelyeknek jó része nem tartozik kimondottan egy konkrét tudományhoz. Jelentek meg szerzeményei többek 
között a vallástudomány, az irodalom, a vers- és színház, a szúfizmus, a nevelés stb. témakörökben is. Lásd: Arageek, 2022.
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gésben röviden tárgyaljuk az elmúlt évek egyik legproblematikusabb krízisét, az ún. Iszlám Állam 
térnyerését. Világosan ki fog derülni, hogy Yusuf al-Qaradawinak az ideális iszlám államról alkotott 
nézetei milyen nagy mértékben térnek el a terrorista szervezet államelméletétől. Írásaiban iszlám 
államként említi meg többször is azt az államot, amelyet ideálisnak tart, ami természetesen nem 
azonos a terrorszervezet által elképzelt államfelfogással, ezért mikor Qaradawi gondolatait prezen-
táljuk az előbb említett kérdéssel kapcsolatban, akkor a megkülönböztetés végett, „Qaradawi által 
elképzelt államként” fogunk rá hivatkozni.

Egy másik fontos megvilágítandó kérdés a fundamentalizmus, illetve az ún. extrémizmus téma-
köre. Qaradawi részletesen közli nézeteit a szélsőségről, és felhívja a figyelmet a muszlimok által 
elkövetett hibákra. Sok esetben ő maga is a szélsőséget testesíti meg, egyértelműen fundamentalista 
gondolkodó, aki számos kérdésben mégis liberális, ami által rendkívül nehéz határozott álláspontra 
jutni gondolatainak elemzése során. 

Annyi bizonyosan elmondható róla, hogy előtérbe helyezi muszlim mivoltát, és nagy hangsúlyt fek-
tet a muszlim közösségre, mint eszmére, melyet nemzetiségtől és nyelvtől függetlennek tart. Szilárd 
véleménye van az ezen közösségben élő muszlimok kötelezettségeiről és jogairól, de különbséget tesz 
a kollektív kötelesség és az egyén saját magára kirótt kötelessége között, mely utóbbi, nézete szerint 
nem kényszeríthető rá más emberekre a közösségen belül. 

Mindezek mellett egy rendkívül fontos témában – a nem-muszlimokkal való helyes bánásmóddal 
kapcsolatban – is világosan kifejti álláspontját. A történelemben számtalan esetben tapasztalhattunk 
egyaránt negatív és pozitív példákat is az iszlám vallású országokban élő nem-muszlim közösségekkel 
kapcsolatos bánásmódot illetően. Qaradawi is a hagyományos muszlim nézőpontot vallja a kérdésben, 
de fundamentalista mivolta ellenére mégis kifejezetten toleráns és igazságos attitűdöt képvisel.

2. A szélsőségről általánosságban
Először érdemes meghatározni, hogy mi a szélsőség jelentése, mielőtt bármilyen nemű megállapítást 
próbálnánk meg tenni vele kapcsolatban. Szó szerinti jelentése, hogy „a lehető legtávolabb lenni a 
középponttól”. A szó a magyar értelmező szótárban is megtalálható, mely szerint a következőt je-
lenti: „A természetestől, szokásostól való túlzásba hajló eltérés” (Magyar Értelmező Szótár, 2003). 
Ez egy bizonyos távolságot jelez a vallásban, gondolkodásban és viselkedésben egyaránt. Ebből ki-
folyólag az élet minden területén megjelenik a szélsőség, de a tanulmányban leginkább a vallásos 
szélsőség fogalmát állítjuk középpontba.

Vajon honnan ered ez a „szokásostól, a középponttól való eltérés”? A számos ok közül érdemes 
többek között megemlíteni a genetikai sajátosságot, tehát a szélsőséges beállítottságú személyek-
nél nevezhetjük ezt „veleszületettnek” is. Egy másik ok lehet a tudatlanság, vagyis a hamis, vagy 
hiányos információkból való tájékozódás, ami könnyen eltávolíthat a középvonaltól. Qaradawi is 
ezt az okot emeli ki és rója fel a fiatal radikalizálódott hívőknek. Szerinte félinformációkból és a ha-
nyag tájékozódásból könnyedén kialakulhatnak extrém reakciók is egy teljesen neutrális történésre. 

Egy harmadik ok, amit érdemes megemlíteni a feltűnés, vagy kitűnés igénye. Itt nem az eszme vagy 
az ideológia számít, az sokkal inkább csak egy eszköz, ami által a figyelmet magára tudja irányítani 
a szélsőséges személy. 

Visszatérve a vallásos extrémizmusra, érdemes megemlíteni, hogy ez a jelenség nem csak napjaink 
sajátos jellemzője. Azóta van jelen, amióta az emberek hisznek egy (vagy több) természetfeletti erő-
ben és mindegyik vallási irányzatnak megvan a saját szélsőséges köre, ami alapján nem biztos, hogy 
igazságos az adott vallást megítélni. 

Fontos leszögezni, hogy a szélsőséges gondolkodásnak vagy magatartásnak több szintje is létezik. 
Általánosságban véve onnantól kezd problémát jelenteni, amikor egy ember vagy csoport kénysze-
rítő eszközökkel megpróbálja ráerőszakolni nézetét, hitét, gondolatát egy másik személyre, vagy 
csoportra. Yuszuf al-Qaradawi is súlyos problémának tartja ezt.

2.1. Qaradawi felfogása a szélsőségről
Qaradawi kihangsúlyozza, hogy: „Az iszlám a mértékletességet és az egyensúlyt ajánlja mindenben 
(hitben, magatartásban, törvényhozásban). A mértékletesség és egyensúly nem az iszlám általános 
jellegzetessége, hanem alapvető mérföldköve” (Qaradawi, 1987, p. 6). A szélsőséggel szembeni egyik 
kivetnivaló, hogy a mértéktelenség túl kellemetlen a hétköznapi ember számára, hogy elviselje, vagy 
tolerálja azt. Ha néhány ember számára a mértéktelenség egy működőképes dolog, attól még a több-
ség számára nem elfogadható. Egy másik hibája, hogy rövid életű, hiszen az ember hamar megunja 
és nem képes hosszabb ideig elviselni. Ha egy darabig még jól kooperál is vele, előbb-utóbb legyűri 
a fizikai és spirituális belefáradás. Egy újabb probléma, hogy a mértéktelenség veszélyeztet némely 
jogokat és kötelezettségeket (Qaradawi, 1987, p. 8).

A szélsőség jelzi többek között a túlbuzgóságot és intoleranciát, mikor a személy csökönyösen elköte-
lezett gondolatainak és előítéleteinek, továbbá jelzi a merevséget, mely megfosztja őt a tisztánlátástól. 
Nem teszi lehetővé a párbeszédet másokkal, hogy nézeteit összehasonlítsa velük. Qaradawi elítéli 
az egyén azon próbálkozását, amely elnyomja és elveti mások gondolatait, de ugyanakkor a hasonló 
hozzáállással rendelkező vádlóikat és ellenfeleiket is elítéli. Határozottan bírálja azt a hozzáállást, ha 
valaki saját magát helyesnek és jónak, mindenki mást viszont rossznak, tévesnek állít be.

Az egyiptomi vallástudós kifejti (1987, p. 12), hogy a bigottság a szélsőségesség legékesebb bizonyíté-
ka. Az extrémizmus hívei a következőképp gondolkoznak: „Megvan a jogom, hogy beszéljek, a te kö-
telességed, hogy hallgass meg. Megvan a jogom, ahhoz, hogy vezessek, a te kötelességed, hogy kövess. 
Az én elképzelésem a helyes, az nem lehet helytelen. A te elképzelésed rossz, az sosem lehet helyes”. 
Szerinte az ügy akkor válik meglehetősen kritikussá, amikor egy bizonyos személy mások számára 
kényszerítő hatásúvá fejleszti a folyamatot. Itt nem szükségszerűen fizikai kényszerítésről van szó, 
hanem inkább egyfajta lazasággal és deviációval való megvádolással. A szellemi terror ugyanannyira 
rémisztő, mint a fizikai terror.

Qaradawi szerint (1987, p. 13) egy másik jellegzetessége az extrémizmus manifesztálódásának, hogy 
örökösen elkötelezett a túlzásoknak és kísérletet tesz mások kényszerítésére, hogy hasonlóképpen 
cselekedjenek, mint ők. Egy újabb jellegzetessége az iszlamista végletességnek, hogy elkésett és nem 
odaillő vallási mértéktelenségével túlterhel másokat, valamint iszlamista elveket alkalmaz olyan em-
berekre, akik nem muszlim országokban élnek, vagy olyanokra, akik nemrég tértek át az iszlámra.
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Kiemeli, hogy Mohamed próféta a következőket mondta, mikor Mudh-ot Jemenbe küldte: „Talál-
kozni fogsz emberekkel, kik a könyv népei közül valók és mikor odaérsz hozzájuk, akkor szólítsd fel 
őket, hogy tanúsítsák: Nincs más Isten, csak az Isten és Mohamed az ő küldötte. Ha ezt megteszik, 
akkor mondd meg nekik, hogy Isten napi ötszöri imádkozást írt elő számukra. Ha ezt megteszik, 
akkor mondd nekik, hogy Isten előírta számukra a zakátot3, melyet a köztük lévő gazdagoktól fog-
nak elvenni és a köztük lévő szegényeknek adják” (Qaradawi, 1987, p. 13).

Qaradawi megdöbbent, mikor észak-amerikai útja során azt tapasztalta, hogy istenfélő fiatal musz-
limok – kik muszlim csoportokhoz tartoznak – a szombati és vasárnapi mecsetben zajló tanításokon 
székeken ültek, ahelyett, hogy a szőnyegen ültek volna a földön, és arccal nem a Kába felé néztek, 
- ahogy a muszlimok szoktak - valamint pólóban és nadrágban jártak a mecsetbe. Mérges volt az 
ilyesfajta gondolkodás és viselkedés miatt, amit Észak-Amerikában tapasztalt.

Szerinte az extrémizmus képviselőjének egy további megnyilvánulása, hogy keményen bánik az 
emberekkel. A megközelítés módja durva, gorombán térít, melyek mindegyike ellentétes a Korán 
és a Szunna tanításaival. Isten azt parancsolja, hogy az iszlámra „csábítás” és tanításainak átadása 
bölcsességgel történjen, ne ostoba módon, hanem szeretetreméltón, durva szavak mellőzésével (Qa-
radawi, 1987, p. 14). Az extrémizmus nem a rendszertelenségből származik. Kell, hogy legyen oka 
és motivációja. Qaradawi szerint nincs egyetlen ok, amit felelőssé lehetne tenni a szélsőségesség 
terjedéséért. Ez egy komplex jelenség, melynek számos összefüggő oka van. Van néhány ok, mely 
direkt és van néhány, mely indirekt, van, ami a távoli múltban gyökerezik, míg más okok a jelenben. 
Nem szabad egyetlen eredetre fókuszálni és teljesen ignorálni másokat. Az extrémizmus okai talán 
vallási, politikai, szociális, gazdasági, pszichológiai, intellektuális, vagy, mindezek kombinációja.

A vallási extrémizmus kialakulhat még a különböző rezsimek korrupciója miatt, a zsarnokoskodó 
uralkodók és egoista törekvéseik miatt, a korrupt tanácsadóiktól származó nézetekhez való ragasz-
kodás miatt és az emberek jogainak semmibe vétele miatt. Ezek a gyakorlatok megszakították a 
kapcsot a vallás és az állam között. 

Kétségkívül az extrémizmus kialakulásának egyik fő tényezője, hogy hiányosak az ismeretek a vallás 
célját, lelkét, esszenciáját illetően. A hiányos tudással rendelkező személy csak a lényegtelen és jelen-
téktelen ügyekre koncentrál. Az ilyen ember nem tud bizonyossággal szolgálni. Qaradawi egyértel-
műen veszélyesnek tartja a hiányos tudást. 

Az intellektuális sekélyesség és a vallásba való betekintés hiánya szerinte abban mutatkozik meg, hogy 
intenzív érdeklődést mutatnak lényegtelen ügyek iránt, a komoly és fontos ügyek rovására. Az ilyen 
mértéktelen és szükségtelen beszédek többek között a szakáll megnövesztéséről, a boka alatti ruha-
viselésről, ima alatti ujjmozgatásról (mikor a tawahhudot4 olvassák) szólnak (Qaradawi, 1987, p. 22).

3  Zakát: vallási adomány, adakozás, mely minden hívő számára kötelesség, az iszlám öt pillérének egyike. Lásd: Hillenbrand, 2016, 
p. 326.

4 Tawahhud: Allah egységének és egyedüliségének a megvallása. Lásd: Hillenbrand, 2016, p. 325.

Qaradawi nézete szerint a szélsőséges személyek túl nagy hangsúlyt fektetnek az allegorikus szöve-
gekre és figyelmen kívül hagyják a kategorikusakat. Az allegorikus szövegek jelentése nem tiszta, a 
kategorikus szövegek viszont világosak és egyértelműek. A fundamentalisták az allegorikus szöve-
geket végső bizonyítékként prezentálják, elhanyagolva és ignorálva a kategorikus szövegeket. 

Az extrémizmus egyik valódi oka, hogy az ilyen emberek sosem hallgatnak azokra, akiknek eltér 
a véleménye az övéktől. Nem fogadják el a párbeszédet velük és nem gondolják azt, hogy saját ál-
láspontjukat teszt alá kéne vetni más perspektívák fényében. Közülük sokan nem részesültek meg-
bízható tanításban, inkább csak afféle fél-tudásra tettek szert könyvekből és újságokból és tudásuk 
sosem került felülvizsgálatra, vagy megvitatásra, mely által fény derülhetett volna annak minőségére. 
Majd Qaradawi hozzáteszi, hogy ők szimplán csak elolvassák és valamilyen szinten megértik, az-
után pedig olyan következtetést vonnak le, amilyet csak akarnak. Azonban olvasatuk, megértésük 
és következtetéseik elképzelhető, hogy rossz vagy hiányos. Az is előfordulhat, hogy valahol, valaki 
elképzelése szemben áll az ő elképzelésükkel, de ők ezzel nincsenek tisztában, mert nem képesek 
felfogni ezen eshetőség lehetőségét (Qaradawi, 1987, p. 30).

3. Gondolatok a muszlim létről és az újabb 
generációkról
Qaradáwí a muszlim létről azt vallotta, hogy egy muszlimnak hinnie kell a muszlimok testvéries-
ségében. Büszkének kell lennie arra, hogy a legnagyobb közösséghez tartozik. Továbbá hinnie kell 
abban, hogy a muszlimok függetlenül nemzetiségüktől és nyelvüktől, egy közösség, melynek min-
den tagja szolidáris és elfogadja azt a prófétai hadíszt5, melyben az áll: „Aki nem törődik a muszli-
mok ügyeivel, az nem muszlim” (Binbaz, é. n.). Qaradawi kifejti, hogy a fő ügy, ami frusztrációt és 
haragot szült a fiatal muszlimok fejében és szívében az utóbbi időben, az nem más, mint a hatnapos 
háború6 az arabok és az izraeliek között. A fiatal muszlimok úgy nőttek fel az arab országokban, 
hogy meg voltak győződve arról, hogy Izrael parazita, egy idegen a térségben, aki agressziót kreál, 
valamint a muszlim föld felszabadítása az idegenektől egy nemzeti és vallási kötelezettség. Qaradawi 
szerint a sokkot az is tetézte, hogy a legfőbb hatalmak támogatták Izrael létezését, holott nyilvánvaló 
az arabok és muszlimok joga a földhöz. Kifejti, hogy a fiatal istenfélő muszlimok szerint az összes 
arab vezető az arab és muszlim országokban nem többek, mint pusztán darabok egy sakktáblán, 
bábjai egy titkos hatalomnak, mely a világot irányítja (Qaradawi, 1987, p. 40).

5  Hadísz: a prófétának tulajdonított mondások és szokásainak a gyűjteménye. Kétsz részből áll, a hagyományláncból (isnad), azaz a 
közvetítők neveinek felsorolásából, és magából a közölt szövegből (matn). Lásd: Watt, 2000.

6  A hatnapos háború: 1967. június 5-én kezdődött a 20. század egyik legrövidebb fegyveres konfliktusa, a harmadik izraeli háború, 
ismertebb nevén a hatnapos háború.  Izrael háromfrontos küzdelmet  folytatott három arab állam, Egyiptom, Szíria és Jordánia 
ellen. Lásd: Nagy, 2016.
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3.1. Mi a társadalom kötelessége és feladata?
Qaradawi a társadalom kötelességéről és feladatairól is elmélkedett (1987, p. 44). Szerinte a belső 
ellentmondások és a káosz, ami jellemzi napjaink muszlim társadalmait, valamint ezen társadalmak 
elhidegülése az iszlámtól szignifikánsan hozzájárul az extrémizmus születéséhez és terjedéséhez. 
Ezeknek a társadalmaknak aktív szerepet kellene vállalniuk a valláshoz való visszatérésben. Első 
lépésként a muszlim társadalomnak el kell ismernie valódi elköteleződését az iszlámhoz. Ezt nem 
lehet pusztán verbális megnyilvánulásokkal és verbális kifejezésekkel elérni (vagy néhány szlogen-
nel). Az iszlám az élet átfogó rendszere, ami keretbe foglal, tájékoztat, határt szab és szabályozza az 
élet menetét és céljait, mindig a helyes úton tart, megvéd a buktatóktól és az eltévelyedéstől. Ahhoz, 
hogy a társadalom igazán iszlám társadalom legyen, el kell köteleznie magát az iszlámnak a maga 
teljességében, nem úgy, mint az izraeliek, akik csak néhány részletet adaptáltak a Tórából, a többit 
viszont teljes mértékben figyelmen kívül hagyták.

Szerinte a muszlim társadalmaknak törekedniük kell megszüntetni a nyilvánvaló ellentmondásokat, 
miszerint hisznek az isteni hitvallásban és a saríában7, de nem veszik figyelembe a saría útmutatását 
és morális tanításait. Lecserélték azt importált rendszerekkel és idegen ideológiákkal, melyek a nyu-
gati és keleti világból származnak, de mégis még mindig muszlimnak állítják be magukat. Szerinte 
a muszlim vezetőknek meg kell érteniük, hogy muszlim földön vannak és muszlim emberek felett 
uralkodnak, akik jogosultak arra, hogy a muszlim tanítások és az iszlám vallás legyen az irányadó. 
Szerinte ezek a vezetők mind szembeszegülnek a muszlim emberek lelkiismeretével és intolerán-
sakká válnak a közösséggel szemben. Néhányuk mélyen visszautasítja az iszlámot és kifejezik el-
köteleződésüket a keleti és nyugati ideológiák irányába, valamint megfosztják az iszlámot minden 
kifejeződési formától.

Qaradawi a fiatal muszlimok kötelességéről a következőket írja: Kötelessége a fiatal muszlimnak, 
hogy helyesbítse a nézeteit és gondolatait és vallásuk megismerését nyilvánvaló bizonyítékokra ala-
pozzák, sajátos módszertannak megfelelően. „A muszlimok, akik keresik Allah örömeit, dönthetnek 
úgy, hogy korlátozásokat vezetnek be magukra nézve és hogy törekvéseikben betartják a legszélső-
ségesebb gondolatokat. Dönthetnek úgy, hogy megfosztják magukat minden szórakozástól, mint 
például az éneklés, zene, fotózás, tévézés stb., de lényeges kérdés, hogy van-e olyan modern állam, 
mely megengedheti magának ezen dolgok nélkülözését? Létezhet hatékony újságírás fotók nélkül? 
A különböző hivatalok, vagy oktatási intézmények képesek lehetnek működni fotózás és fotók nél-
kül, amikor az már a legfontosabb tényezővé vált például a bűnesetek felderítésében és megelő-
zésében? Van olyan kortárs állam, mely képes ignorálni a kort, amiben létezik és figyelmen kívül 
hagyni a televízió nyújtotta felbecsülhetetlen értékű szolgáltatásokat és csak a rádióra hagyatkozni” 
(Qaradawi, 1987, p. 53). Amit Qaradawi egyértelműen kihangsúlyoz ebben a témakörben, hogy ha 
az egyén korlátozásokat vezet be magára nézve az talán tolerálható és elfogadható, de az már sem-
miképpen sem elfogadható, ha ez a személy ráerőszakolja a korlátozásokat különböző csoportokra a 
közösségen belül. 

7  Saría: a próféta által kinyilatkoztatott iszlám vallási törvények, melyek forrása az iszlám szent könyve, a Korán, továbbá a prófétai 
hagyományok, a jogtudósok közmegegyezése és az analógián alapuló következtetés.  Lásd: Watt, 2000, p. 195.

A fiatal muszlimokra visszatérve, úgy gondolja, tisztában kell lenniük azzal, hogy melyek azok az 
ügyek, amelyekkel szemben lehet ellenvetésük és melyek azok az ügyek, amikkel szemben nincs 
helye nézeteltéréseknek. Szükséges, hogy megtanulják a vitatkozás etikáját. 

3.2. A muszlimok hibái
Qaradawi megemlít néhány súlyos hibát, amelyet muszlimok követtek el a hanyatlás és a romlás 
korszakában. Az első ilyen, hogy nagy mértékben elhanyagolták a kollektív kötelességeiket az umma 
felé, legyen szó akár tudományos, ipari, katonai fejlődésről, melyek nélkül a muszlimok nem tudják 
elérni a megfelelő erőt és a hatalmat. Megemlíti továbbá, hogy néhány individuális kötelességet is 
elhanyagolnak, vagy alulértékelnek a jelenben, mint pl. a közjó elérésére való törekvés, valamint a 
gonosz és nem kívánatos dolgok megtiltása. Szerinte némely fundamentális pillérre sokkal nagyobb 
hangsúlyt fektetnek, mint amennyire szükséges volna és ezt más pillérek rovására teszik. Itt megem-
líti, hogy ramadán idején a böjtre sokkal jobban odafigyelnek, mint az imára, vagy vannak olyanok, 
akik a zakátot teljes mértékben elhanyagolják és csak az imára összpontosítanak, habár köztudott, 
hogy annak a személynek az imája érvénytelen, aki nem tartja be a zakátot.

Nagyobb figyelmet szentelnek nawafil8 dolgokra, minthogy betartanák a kötelezettségeket. Ez szin-
tén megfigyelhető a szúfiknál is, akik főként a rituáléikra koncentrálnak és közben elhanyagolnak 
olyan kollektív feladatokat, mint pl. a korrupció elítélése, valamint a küzdelem a társadalmi és poli-
tikai igazságtalanság ellen (Qaradawi, 1987, p. 60).

Megemlíti hibaként azt is, hogy nem fektetnek elegendő energiát az egymással való együttműködés-
be, és az igazságosság, jámborság, együttérzés és tolerancia terjesztésébe. Véleménye szerint renge-
tegen túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a kiegészítő kérdéseknek, ami egyértelműen az alapvető 
kérdések rovására történik; többek között ideveszi a spirituális és szellemi erőfeszítések céljait, a 
hitet, az isteni öröm keresését. A tilalmakat a következőképp sorolja be: „Vannak gyűlöletes dolgok, 
amik nem járnak büntetéssel; vannak megvetett dolgok, de kategorikusan nem tilosak, de azért kö-
zelebb vannak a haram9-hoz, mint a halal10-hoz. Vannak kétes dolgok, amit az emberek tudatlansá-
gukból fakadóan követnek el... A tiltások két részre vannak osztva: fő (nagyobb) és kisebb tiltásokra 
(Qaradawi, 1987, p. 61).” Qaradawi azt mondja, hogy sokan a kisebb bűnöknek való ellenállásra kon-
centrálnak, ahelyett, hogy ezt az összpontosítást a főbűnökre tartogatnák, mint pl.: jóslás, varázslás, 
állati áldozat bemutatása halott embernek, segítségkérés halottól stb. Az ilyen bűnök szennyezik az 
isteni egység tisztaságát. 

8  Nawafil: Egy opcionális muszlim szertartás, nem számít kötelezőnek, de úgy tartják, hogy az a személy, aki elvégzi, extra kedvez-
ményeket várhat el cserébe. Lásd: Al-feqh.com, é. n.

9 Haram: A ’haram’ jogelennes tilalmakat jelent, melyeket a Korán és a Szunna részletez. Lásd: al-Modarresi, 2016.

10 Halal: Megengedett, törvényes dolog. Lásd: Hillenbrand, 2016, p. 319.
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Szerinte az iszlám vallás egyértelműen a racionális gondolkodás vallása. Ez az, amiért az egyik 
alapvető cél az, hogy az ember tudatában legyen a fokozatosság, bátorság, érettség kiemelkedő je-
lentőségének. A sietség általános emberi tulajdonság, de különösképpen a fiatalokra vall. A sietség 
valóban kiemelkedő jellemzője korunknak, de ez nem Isten akarata, - egy fa is különböző fejlődési 
szakaszokon megy keresztül mielőtt gyümölcs terem rajta (Qaradawi, 1987, p. 65).

3.3. Tanácsadás a fiataloknak
Elmondása szerint a muszlimok megpróbálták a megoldásokat Nyugatról, vagy Keletről importálni, 
de kudarcba fulladt bármilyen spirituális eleváció, anyagi vagy szociális jólét behozatala bármely 
muszlim országba. Éppen ellenkezőleg: ezen idegen rendszerek adaptációja a nehézségek labirin-
tusába vezette a muszlimokat, amely széthúzáshoz és széteséshez vezetett az ummában11. Ennek 
eredményeként az emberek most szilárdan hisznek az iszlamista megoldás elkerülhetetlenségében, 
azaz a saría alkalmazásában az élet minden területén. Nem meglepő tehát, hogy a fiatal muszlimok 
hozzáállását ebben a vállalkozásban a bátorság, elszántság és elhatározás jellemzi. A merevséget és 
szigorúságot, ami néhány fiatalban megvan, nem lehet fenyegetéssel és erőszakkal orvosolni, mert 
azok lehet, hogy súlyosabb makacssághoz vezetnek. Senki sem vonhatja kétségbe a fiatalok Istenhez 
való közeledésének jószándékát, ezért ezek a megnyilvánulások csak azzal orvosolhatók, hogy ha 
azonosulunk a fiatalokkal, megértjük az attitűdjeiket, hozzáállásukat, amivel áthidalható a köztük 
és a társadalom többi része közötti szakadék. Türelmes és intellektuális párbeszédeket kell lefoly-
tatni velük annak érdekében, hogy tisztázva legyenek a félreértések és beazonosíthatók legyenek a 
hasonlóságok és a különbségek (Qaradawi, 1987, p. 70).

3.4. Bizonyítékok az iszlám történelemből 
Az alapokhoz való visszanyúlást fontosnak tartja Qaradawi és szerinte az iszlám történelem azt 
bizonyítja, hogy az Isten küldötte arra törekedett minden erejével és gondolatával, hogy létrehozzon 
egy államot az iszlám számára, ami csak a muszlimoké és senkinek sincs autoritása felettük a saríán 
kívül. Megemlíti, hogy a Medinába való kivonulás elsősorban egy törekvés volt, hogy létrejöjjön 
egy kiváló muszlim társadalom, melyet egy kiváló muszlim állam szabályoz. Medina volt az iszlám 
otthona és az új iszlám állam bázisa, élén Allah küldöttével, aki nem csak a muszlimok vezetője volt, 
hanem imámjuk, prófétájuk és küldöttjük egy személyben. Kötelező volt a frissen iszlámra áttér-
teknek részt venni az államban, támogatni azt és a védelme alatt élni. Amikor a próféta meghalt, a 
követői el voltak foglalva azzal, hogy imámot válasszanak, így elköteleződtek Abu Bakr12 irányába, 
hogy ő igazgassa ügyeiket. Ugyanez történt minden egyes soron következő kalifával. 

11  Umma: muszlimok közössége, a világméretű iszlám közösség.

12  Abu Bakr: Az egyik első iszlám hitre tért ember, aki vagyonával jelentős mértékben hozzájárult Mohamed próféta tevékenységé-
hez. Mohamed legközelebbi társai közé tartozott. Vándorlásakor elkísérte a prófétát Medinába, és számos katonai konfliktusában 
is részt vett. Mohamed 632-ben bekövetkezett halála után Abu Bakr vette át a muszlim közösség vezetését, ezáltal ő lett az iszlám 
első kalifája. Lásd: Saritoprak, 2014.

Muszlim tudósok az imám megválasztásának szükségességét egyenesen a próféta társai és követői 
idejéből származó történelmi konszenzusból vezetik le. A muszlimok sohasem találkoztak a vallás 
és az állam különválasztásával, amíg a szekularizmus meg nem jelent. 

3.5. Gondolatok az iszlám természetéről
Az iszlám egy általános vallás és annak törvényei átfogók. Az iszlamisták szerint a jognak be kell 
hatolnia az élet minden területére és nem szabad elhanyagolnia az állam ügyeit. Ez egy általánosan 
elfogadott álláspont még a mérsékeltebb iszlamisták körében is, de nem tükrözi minden muszlim 
véleményét. Qaradawi szerint nem szabad hagyni, hogy a morálisan szétesett ateisták és eretnekek 
kormányozzanak puszta szeszélyüknek megfelelően. Úgy gondolja, hogy az iszlám támogatja a fe-
lelősségi körök megszervezését és beazonosítását és szembenáll a nyugtalansággal és a zűrzavarral. 
Ebből könnyen kiderül az, hogy Qaradawi egyszerűen alkalmatlannak tart minden olyan vezetőt 
vagy pártot a kormányzásra, aki kormányzását nem az iszlám vallás alapjain nyugodva képzeli el. 
Nem újkeletű gondolkodás ez, sok radikális gondolkodó kifejtette már ezen nézetét, valamint több 
arab (iszlám vallású) országban is vannak ilyen jellegű szervezetek és pártok, sőt rendszerek is, akik 
az iszlámot bevezetik, vagy be szeretnék vezetni a hétköznapokba. 

Qaradawi az iszlám természetéről a következőképpen ír (2004, pp. 20-21): „Tegyük fel, hogy a 
korábbi szövegek nem voltak világosan érthetőek egy iszlám (tudatú) állam létrehozásának elkerül-
hetetlenségét illetően, valamint a próféta és társainak története nem teszi lehetővé a gyakorlatba való 
átültetését. Ha ez így lenne, akkor az iszlamista misszió természetéből fakadóan szükségszerűen 
megkövetelné egy állam, vagy egy tágabb otthon létrehozását az iszlám számára. Az iszlám nem 
képes fejlődni bármely korban egy felelős állam nélkül. Leginkább napjainkban érzékelhető ennek 
szükségessége. Ez az a kor, mely tanúja volt az „ideológiai államoknak”, mely adoptálta azt az ideát, 
vagy ideológiát, amelyen a teljes struktúra alapul, beleértve az oktatást, a kultúrát, a jogszabályokat, 
az igazságszolgáltatást, a gazdaságot és a külpolitikát is. Ez evidens egy kommunista, vagy szociális 
állam esetében.” Továbbá kifejti, hogy az általa elképzelt állam dogmatikus és ideológiai típusú, 
mely a hitvalláson és az ideológián alapszik. Ez nem egy egyszerű „biztonsági szerkezet”, mely 
megvédi a közösséget a belső agressziótól vagy a külső inváziótól, hanem ennél sokkal lényegesebb a 
funkciója. A feladata és a kötelessége, hogy oktassa és felnevelje a közösséget az iszlám tanításainak 
és alapelveinek megfelelően, hozzon létre pozitív légkört és megfelelő klímát, hogy átvezesse az 
iszlám hitet, ideológiát és tanításokat egy kézzelfogható és praktikus valóságba, ami minden olyan 
ember számára ideális lehet, aki igazságot és útmutatást keres, továbbá bizonyítékokat minden de-
viáns személy ellen.
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4. Az iszlám és a politika
Qaradawi szerint (2004, p. 26) az imperializmus és annak követői tették a legnagyobb erőfeszí-
téseket, hogy létrehozzák azt az ideát, miszerint az iszlámnak semmi köze a politikához vagy az 
államhoz. Ezzel egy időben a reformisták – Imam Hassan al-Bannaval13 az élen – arra törekedtek, 
hogy megtanítsák a muszlimoknak az iszlám mindent átfogó természetét. A cél az volt, hogy hely-
reállítsák azt, ami 13 évszázadon keresztül be volt betonozva, vagyis hogy az iszlám szabályozza a 
teljes életet – szabályaival és útmutatásaival – a születéstől egészen a halálig. Ez vonatkozik a születés 
előttre és a halál utánra is. Tanításuk szerint az iszlám egy egész életen keresztül irányítja a musz-
limok személyes, szociális és politikai ügyeit. A törekvés eredménye nyilvánvaló volt, a reformisták 
tanítása képviseltetve lett rengeteg muzulmán által, akik egyértelműen hittek az iszlám mindenre 
kiterjedő fennhatóságában és helyeselték, hogy az iszlám nemcsak hitvallás, hanem törvényhozó 
hatalom is egyben, vallás és állam minden muszlim országban. Ez meggyőzte az ideológiai invázió 
számos áldozatát, hogy feladják azt, amiben hittek a kulturális imperializmus igája alatt. Ez pedig 
elvezetett a mindent átfogó iszlám-tudat felébredéséhez két területen: ideológiai és politikai téren. 
Az erőviszonyok megváltoztak, ezért a kolonizáció idején az ellenőrző külföldi hatóságok számos 
tanácskozást és konferenciát tartottak, hogy megvizsgálják ezt a „veszélyes iszlamista jelenséget”.

4.1. Al-Qaradawi ideális állama
Pontos leírást kapunk a Qaradawi által elképzelt ideális állam milyenségéről, amelyről a következő-
ket írja (2004, p. 37): „Az iszlám állam se nem etnikai, se nem területi állam. Nincs törzsi és föld-
rajzi határok közé szorítva. Ez egy nyitott állam minden hívő számára, a szabad választáson alapul, 
kényszer és erőszak nélkül. Ez azért van, mert az üzenete univerzális. Ez egy globális állam, ami 
koncepciókon és hiten alapul. A faji, nemzetiségi, nyelvi és színbeli különbségek elolvadnak benne. 
Az emberek egy hiten vannak, egy Istenben, egy prófétában, egy könyvben hisznek. A nemzet ezen 
egysége egyértelműen Isten egyediségéből ered. A tagjai választhatják az iszlámot, mint alkotmányt 
és alkalmazhatják azt, hogy létrejöjjön egy iszlám modell a földön”.

Ezt követően kifejti, hogy különböző területeken, különböző modellek jelennek meg, megteremtve 
egy egyesült államot, mely egységen és együttműködésen alapul. Ilyen módon lehetne megalapítani 
egy igazi iszlám kalifátust. Úgy gondolja, hogy a létrejövő iszlám nemzet számára kötelesség, hogy 
segítse megalapítását egy ilyen államnak és eltávolítsa az útjába gördülő akadályokat. A kalifátus 
létrehozása nem az iszlámtól eredő előírás egy adott régióban, hanem a nemzet kötelessége. Itt meg-
tudhatjuk, hogy a kalifátusnak három alapja van: 

13  Imam Hassan al-Banna: egyiptomi származású, ő volt a Muszlim tvériség megalapítója, fő célkitűzése volt a britek Egyiptomból 
való kiűzése és a kalifátus helyreállítása. Lásd: Hillenbrand, 2016, p. 187.

1.)  Az iszlám vallású országok egysége; annak ellenére, hogy számos ország és terület van, a 
nemzet egy földjeként kell rá tekinteni. 

2.) Az alkotmánynak a Koránon és a Szunnán kell alapulnia. 

3.)  A központi vezetésnek a legnagyszerűbb imám, vagy kalifa kezében kell összpontosulnia 
(Qaradawi, 2004, p. 38). 

Ez nem jelenti a nem iszlám hitűek elutasítását. Szerinte addig szívesen látják őket, amíg betartják 
az iszlám polgári jogot. Ami a saját hitükre és személyes ügyeikre vonatkozik, azokat szabadon ala-
kíthatják a vallásaik tanításainak megfelelően. 

Ez lényeges különbség az iszlám államnak nevezett terroristaszervezet államberendezkedéséhez ké-
pest, mivel ők az erőszakon és agresszión alapuló irányításban hisznek, ahol a legnagyobb szerepe a 
kényszerítésnek van. Ez teljes ellentétben van Yusuf al-Qaradawi felfogásától. Az ő általa elképzelt 
koncepció, Abu al-Hassan al-Nadwi14 szerint az útmutatás állama, nem pedig egy adót begyűjtő 
hatalom. Emellett szerinte rendkívül fontos, hogy az iszlám kiterjessze felhívását az egész emberiség 
felé. Qaradawi ezzel kapcsolatban megemlítette (2004, p. 50), hogy a próféta úgy kezdte létrehozni 
uradalmát, hogy üzeneteket küldött a világ összes királyának és hercegének, hogy ezáltal felhívja a 
figyelmüket az új birodalom létrejöttére, egyben meghallgatták az ő nevében elmondott beszédeket, 
és megismerhették az új metódusokat, amelyek korábban nem léteztek. Ezzel védte az iszlámot, és 
nem engedte, hogy valótlant állítsanak róla, mivel az eltorzított információk több kárt okoznak, 
mint hasznot.

4.2. Az állam státusza az iszlámban
Államelméletében Qaradawi kifejti nézeteit azzal az örökös dilemmával kapcsolatban, miszerint: a 
vallásnak milyen mértékben szabad részt vennie az állam irányításában? Ebben a kérdésben radikális 
állásponton van, egyértelműen elítéli a nyugati gondolkodást és szerinte az iszlám nem csak egy val-
lás, hanem állam is egyben. A gyökerekhez való visszatérést javasolja és ártalmasnak tartja a nyugati 
gondolkodásmód átvételét. Ezzel összefüggésben Qaradawi „State in Islam” (2004, pp. 8-9.) című 
művében a következő olvasható:

„A nyugati imperializmus, mely az iszlám világban uralkodott, beágyazta a muszlim fejekbe és lel-
kekbe azt a nagyon furcsa és rosszindulatú gondolatot, hogy az iszlám kizárólag egy vallás, nem 
pedig állam. A nyugati felfogás szerint a vallásnak semmi köze az állam ügyeihez, melyek szabá-
lyozzák az emberi elmét a tapasztalatoknak és a folyamatosan változó körülményeknek megfelelő-
en. A Nyugat az ő világukban kialakult keresztény gyakorlatot alkalmazta a Keleten (az iszlámon). 
Mindezt abban a tudatban tette, hogy a reneszánsz csak azután jött el, miután Európa megszabadult 
a vallástól, így a reneszánsznak keleten is a vallás romjain kell alapulnia. A nyugatiaknak a vallás 
azt jelenti: az egyház a pápa autoritása, a papok autokráciája. Ez teljes mértékben ellentétben van 
a muzulmánok vallásfelfogásával, ahol nem létezik sem pápa. sem pap, sem diktatúra. Az egy fél-

14  Ő volt a racionalista mozgalom egyik legfontosabb teoretikusa. Lásd: Abul Hasan Ali Nadwi Center, é. n.
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revezető szlogen, hogy: „a vallás az Istené, de a föld mindenkié!” Ez a kijelentés magába foglalja 
a következő jelentéseket: „a vallás az Istené és így a föld is.”, vagy: „vallás mindenkié és így a föld 
is.”, vagy: „a vallás mindenkié, de a föld Istené!” Azonban ők azt értik ezen kifejezés alatt, hogy: „a 
vallás Istené” – ezáltal csak egy egyszerű viszonyt feltételeznek az ember és az Ura között, és ennek 
semmi köze a társadalomhoz, vagy az élet rendszeréhez. A legkiemelkedőbb gyakorlati példa erre 
a Kemal Atatürk által alapított szekuláris állam Törökországban. Ezt az államot azért hozták létre, 
hogy megszüntesse az Oszmán Kalifátust, mely az utolsó politikai fellegvára volt az iszlámnak. Más 
iszlám vallású kormányok elkezdték követni a modernizált Törökországot, különböző mértékben. 
Következésképpen az iszlámot kizárták az uralkodásból és a törvényhozásból, beleértve a bünte-
tőjogi- és polgári törvényhozást, továbbá kirekesztették a kulturális, az oktatási és a szociális élet 
irányításából és befolyásolásából. Néhány arab politikai vezető nem titkolja csodálatát az atatürki 
politizálással kapcsolatban. Egy jól ismert egyiptomi párt vezetője azt nyilatkozta: „Én teljesen le 
vagyok nyűgözve Kemal Atatürk felfogásától, ahogyan az a modern államot értelmezi.”

Qaradawi ehhez hasonló írásaiból egyértelműen kitűnik, hogy teljes mértékben elutasítja a nyugati 
gondolkodást és a Nyugatról származó irányítási modelleket, amelyeket rendkívül károsnak, és az 
iszlám ellenségének is tart. Abban a tradicionális felfogásban hisz, amely nem választja szét a vallást 
és a politikai irányítást, mivel az iszlámot az élet minden területére kiterjedő vallásként és civilizáci-
óként fogja fel, amely megbonthatatlan egységet képez.

5. A kisebbségekkel való bánásmódról
Az iszlám a kezdetektől fogva elismerte a judaizmust, a kereszténységet, a zoroasztrizmust15, a 
mandeusok vagy szábeusok hitét, mint kinyilatkoztatott vallásokat, és ezekre úgy tekint, mint az 
ún. „könyves népekre” (ahl al-kitab). A meghódított területeken élő nem-muszlimokat általában 
saját vallási fennhatóságaik irányították, akik lehettek rabbik, papok, vagy más vallási személyek. 
A különböző korszakokban eltérő bánásmódban részesítették az iszlám világban élő nem-musz-
lim csoportokat. Qaradawi is sokat foglalkozik a kérdéssel és a kisebbségekkel való bánásmóddal 
kapcsolatban kifejti (2004, p. 78), hogy egy muszlim társadalomban a nem-muszlimok felé tanú-
sított hozzáállásnak olyannak kell lennie, hogy: „Biztosítsanak minden olyan jogot számukra, ami 
megilleti őket”. Szerinte a vallási ellentéteknek nem szabad szerepet játszaniuk abban, hogy valakit 
megfosszanak a jogaitól, vagy bármilyen más módon elnyomják. Egyértelmű konszenzus van azt 
illetően, hogy az igazságtalanság és agresszió a nem-muszlimok felé (akik a muszlimok által veze-
tett állam védelme alatt élnek) sokkal súlyosabb és fájdalmasabb cselekmény, mintha egy muszlim 
személy lenne az elszenvedő fél. Az iszlám hozzáállása azokhoz a személyekhez, akik nem tudják 
megvédeni magukat, vagy érvényesíteni a jogaikat, egyértelmű és világos. Az általa elképzelt állam 
hisz egy totális erkölcsben, amely megfelel minden ember számára és nem lehet megváltoztatni. Hi-

15  A zoroasztrizmus iszlám általi elismeréséről megoszlanak a vélemények, mivel az ezzel kapcsolatos Korán-fejezetben nincsenek 
név szerint megemlítve, habár bizonyos értelmezések szerint utalnak rá.

telesnek kell lenni és igaznak a többi emberrel, még akkor is ha ők hazudtak. Nagy tévedés azt hinni, 
hogy az általa elképzelt ideális állam csak és kizárólag a teológiára épül. Inkább azt lehet mondani, 
hogy az egy civilizált állam, amely a választáson, egyetértésen és konzultáción alapszik.

6. A Qaradawit ért bírálatok
Számos kritika érte az egyiptomi vallástudóst az elmúlt években. Nyilvánosság előtt többször is 
bebizonyosodott róla, hogy erőszakos szélsőségesekhez és propagandistákhoz kötődik világszerte. 
Matthew Levitt, a Washingtoni Közel-Kelet Politikai Intézet munkatársa Qaradawit „a Muszlim 
Testvériség radikális szárnya egyik legnyilvánvalóbb emberének” nevezte (CEP, 2022). Qaradawit 
közvetlenül a Muszlim Testvériség vezetésével, köztük Mahmúd Ezzat vezetővel és más, olyan poli-
tikai személyiségekkel hozták közvetlen kapcsolatba, mint például Mahmoud Ghozlan és Muham-
mad al-Beltagi, akiket az egyiptomi kormány elleni erőszakos tiltakozások bátorításával vádoltak 
meg. Támogatta a Muszlim Testvériséghez szorosan kötődő volt egyiptomi elnököt, Muhammad 
Mursit is, akit először életfogytiglani börtönbüntetésre majd halálra ítéltek kémkedés, hatalommal 
való visszaélés és a tüntetők megkínzásának vádjával. Mursi egyébként 2019-ben rossz egészségi ál-
lapota következtében életét vesztette. Qaradawi volt az Egyesült Államok által megjelölt „Union of 
Good” jótékonysági szervezet elnöke is, amelyet azzal vádolnak, hogy pénzt juttatott el a – Muszlim 
Testvériség palesztin ágának is tekintett – Hamas szervezetnek. A Hamas vezetője, Ismail Haniyya 
tagja a Qaradawi által korábban vezetett Iszlám Tudósok Nemzetközi Szövetségének, és Qaradawi 
köztudottan „halálig tartó dzsihádra” szólított fel Izrael ellen a Haniyya-val folytatott találkozóin 
(CEP, 2022). Emellett az egyiptomi származású vallástudós több olyan videófelvételen is hallható, 
melyekben a síitákkal kapcsolatos rendkívül negatív és degradáló gondolatait prezentálja.

7. Összegzés
Yusuf al-Qaradawi gondolatainak és szemléletének ismertetésén túl, megkíséreltük bemutatni az 
ideális muszlim társadalom és az általa elképzelt ideális állam főbb attribútumait, emellett fókuszba 
állítottuk a Katarban élő egyiptomi vallástudós extrémizmushoz való viszonyát is. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy Qaradawi számára az iszlám tanításait olykor félreértelmező és kifordító szélsőséges be-
állítottságú muszlimok, afféle hibás elemek a gépezetben, akik felé számos kritikát fogalmazott meg 
különböző műveiben.

Az ő általa elképzelt ideális államot nevezhetjük akár utópisztikusnak is, mivel annak megvalósítá-
sa több fronton is gátakba ütközne. Nézete szerint az ideális állam se nem etnikai, se nem területi 
állam, nincs törzsi és földrajzi határok közé szorítva. Szerinte Isten egyedisége a döntő tényező egy 
ilyen állam megalakulásánál, ami még egy fantazma világban akár reális is lehetne, de tudjuk, hogy 
egységes iszlám nem létezik. A felekezetek is számtalan kisebb felekezetre szakadtak szét az idők 
folyamán, és itt még az etnikai különbségeket meg sem említettük. Ettől eltekintve államszemlélete, 
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valamint kisebbségpolitikája a közjót tartja szem előtt, ami ideális kiindulópont lehetne bizonyos 
hosszú évtizedek óta válságokkal küzdő iszlám vallású országoknak is. Azonban ne felejtsük el, hogy 
sok esetben ellentmondásos okfejtésekbe bonyolódik, továbbá olykor toleráns beállítottsága ellenére 
is érződik mondataiban a szélsőség, melynek oka lehet a helytelen közlésmód, vagy éppen a direkt és 
ítélkező hozzáállás is, amitől személyiségjegyei körülhatárolhatatlannak tűnnek. 

Felfogásának pozitív oldalai mégis kiemelendők, mint például a fundamentalistákkal kapcsolatos 
hozzáállása, akikkel szemben hibaként rótta fel, hogy nem fektetnek kellő energiát az emberek kö-
zötti kooperáció kialakításába, valamint az igazságosság, jámborság, együttérzés és tolerancia ter-
jesztésébe. Ilyen jellegű attitűdje megkülönbözteti őt az ártalmas radikális tevékenységet folytató 
vallástudósoktól, ami miatt afféle mérsékelt fundamentalistának tekinthető.
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