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المقدمة
الدعوة واجب
معظم المسلمين يعرفون أن اإلسالم هو دين عالمي ،يعني بالنسبة للبشرية جمعاء.
هللا سبحانه وتعالى هو رب الكون بأسره ،وأوكلت المسلمين
مع واجب نقل رسالته للبشرية جمعاء .لألسف ،فإن معظم المسلمين
وقد أصبحت اليوم القاسي تجاه هذا الواجب! مع قبول اإلسالم هو األفضل
طريقة الحياة ألنفسنا ،ومعظمنا غير مستعدين لتقاسم هذه المعرفة مع
أولئك الذين لم نقل الرسالة.
العربية كلمة الدعوة يعني مكالمة أو دعوة .في السياق اإلسالمي ،فإنه
يعني السعي لنشر اإلسالم.
عشرون األسئلة األكثر شيوعا
من أجل إيصال رسالة اإلسالم والحوار والنقاش تصبح
ال مفر منه .يقول القرآن الكريم:
س ِبي ِل َر ِبِّكَ ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َ
سن "
ي أَحْ َ
ظ ِة ا ْل َح َ
" ادْع ِإلَى َ
س َن ِة َو َجا ِد ْله ْم ِبالَّتِي ِه َ
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في إيصال رسالة اإلسالم إلى غير مسلم ،فإنه عادة ما يكون غير كاف ل
تسليط الضوء فقط على الطابع اإليجابي من اإلسالم .معظم غير المسلمين ليسوا
مقتنعين
عن حقيقة اإلسالم ألن هناك بعض األسئلة حول اإلسالم في
الخلفي من عقولهم التي ال تزال دون إجابة.
ويمكن أن نتفق مع االدعاءات الخاصة بك عن طبيعة إيجابية عن اإلسالم .لكن،
في نفس الوقت ،سوف يقولون " -آه! ولكن هل هي نفس المسلمين الذين
الزواج بأكثر من امرأة واحدة .هل هم نفس االشخاص الذين إخضاع النساء
عن طريق الحفاظ عليها وراء الحجاب .كنت األصوليين ،الخ" .
أنا شخصيا أفضل طرح غير المسلمين مقدما ،مع محدودة من
المعرفة ،سواء كانت صحيحة أو خاطئة ،من أي مصدر قد يكون ،ما
يشعر هو الخطأ في اإلسالم .أنا تشجيعهم لكي أكون صريحا جدا ومفتوحة وإقناع
لهم أنني يمكن أن تقبل االنتقادات حول اإلسالم.
في السنوات القليلة الماضية من تجربة الدعوة لي ،لقد أدركت أن هناك
بالكاد عشرين األسئلة األكثر شيوعا أن المشترك غير مسلم لديها
حول اإلسالم .كلما كنت أسأل غير مسلم" ،ماذا تشعرين به هو الخطأ في
اإلسالم؟ " ،وقال انه يمثل خمسة أو ستة أسئلة ،وهذه األسئلة تقع دائما
من بين األسئلة األكثر شيوعا العشرين.
يمكن أن ردود منطقية تقنع الغالبية
األسئلة العشرين األكثر شيوعا حول اإلسالم يمكن اإلجابة مع السبب
والمنطق .غالبية غير المسلمين يمكن أن يكون مقتنعا مع هذه اإلجابات .اذا كان
مسلم يحفظ أو ببساطة يتذكر هذه اإلجابات ،إن شاء هللا أنه سيكون

ناجحة ،إن لم يكن في إقناع غير المسلمين عن الحقيقة كاملة من اإلسالم،
ثم على األقل في إزالة المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم وتحييد
التفكير السلبي عن اإلسالم والمسلمين أن غير المسلمين لديهم .وللغاية
قد يكون لديك عدد قليل من غير المسلمين الحجج المضادة لهذه الردود ،والتي
قد تكون هناك حاجة مزيد من المعلومات.
المفاهيم الخاطئة بسبب وسائل اإلعالم
المفاهيم الخاطئة الشائعة عن اإلسالم تنشأ في عقول أغلبية
غير المسلمين ،ألنهم باستمرار لوابل من
المعلومات الخاطئة عن اإلسالم .يتم التحكم بشكل رئيسي وسائل اإلعالم الدولية من
قبل
العالم الغربي ،سواء كانت قنوات فضائية دولية ،والمحطات اإلذاعية ،واألخبار
أوراق والمجالت أو الكتب .مؤخرا أصبحت شبكة اإلنترنت قوية
متوسطة من المعلومات .لو لم يتم السيطرة عليه من قبل أي شخص ،يجد المرء كبير
كمية من دعاية خبيثة حول اإلسالم على شبكة اإلنترنت .وبطبيعة الحال ،فإن
المسلمين
أيضا يتم استخدام هذه األداة لتصوير الصورة الصحيحة لإلسالم والمسلمين ،ولكن
هم وراء ذلك بكثير بالمقارنة مع الدعاية ضد اإلسالم .وآمل أن
والجهود التي يبذلها المسلمون زيادة واالستمرار في اتباعها.
المفاهيم الخاطئة تتغير مع الوقت
األسئلة األكثر شيوعا حول اإلسالم هي مختلفة في فترات مختلفة و
العصور .وتستند هذه مجموعة من عشرين األسئلة األكثر شيوعا في الوقت الحاضر.
في وقت سابق من الزمان ،كان مجموعة من األسئلة المختلفة والعقود في وقت الحق
أيضا،
مجموعة من األسئلة قد يتغير تبعا كيف ومن المتوقع اإلسالم من قبل
وسائل اإلعالم.
المفاهيم الخاطئة هي نفسها في جميع أنحاء العالم
لقد تفاعلت مع الناس في أجزاء مختلفة من العالم ولقد وجدت هذه
عشرون األسئلة األكثر شيوعا حول اإلسالم إلى أن تكون هي نفسها في كل
مكان .هناك
قد يكون بضعة أسئلة إضافية تبعا للغة ،و
المحيطة أو الثقافة .على سبيل المثال في أمريكا ،نزالت إضافية
السؤال هو " -لماذا اإلسالم يحظر أخذ والعطاء في المصالح؟"
ولقد تضمنت من بين هذه األسئلة األكثر شيوعا العشرين ،بعض األسئلة
أكثر شيوعا بين الهنود غير المسلمين .على سبيل المثال" ،لماذا يفعل المسلمون
يكون الغذاء غير النباتي؟ "سبب بما في ذلك تلك األسئلة هو أن
وتنتشر الناس من أصل هندي في جميع أنحاء العالم ،وتشكل حوالي

 ٪20أي  5/1من سكان العالم .وهكذا ،على أسئلتهم تصبح شائعة
األسئلة من قبل غير المسلمين في جميع أنحاء العالم.
المفاهيم الخاطئة من غير المسلمين الذين درسوا اإلسالم
هناك العديد من غير المسلمين الذين درسوا اإلسالم .معظمهم لديهم فقط
قراءة الكتب عن اإلسالم كتبه النقاد منحازة لإلسالم .هذه غير المسلمين لديها
مجموعة إضافية من عشرين المفاهيم الخاطئة الشائعة حول اإلسالم .على سبيل
المثال،
هم يدعون أن لديهم التناقضات الموجودة في القرآن ،يؤكدون أن
القرآن هو غير علمي ،وما إلى ذلك هناك مجموعة أخرى من ردود إضافية المقاصة
هذه المفاهيم الخاطئة والعشرين بين غير المسلمين الذين درسوا اإلسالم من
مصادر مشوهة .لقد أعطيت أيضا الردود على عشرين إضافي أقل
األسئلة الشائعة بين غير المسلمين في المحادثات العامة الخاص بي ،وكتاب عن
"أجوبة على أسئلة شائعة حول اإلسالم من قبل غير المسلمين الذين لديهم بعض
المعرفة عن اإلسالم ".
 .1تعدد الزوجات
سؤال:
لماذا هو رجل سمح لديك أكثر من زوجة واحدة في اإلسالم؟ أي لماذا
تعدد الزوجات مسموح به في اإلسالم؟
إجابة:
 .1تعريف تعدد الزوجات
تعدد الزوجات يعني نظام الزواج حيث شخص واحد أكثر من واحد
الزوج .تعدد الزوجات يمكن أن يكون على نوعين .واحد هو تعدد الزوجات حيث
يتزوج الرجل
أكثر من امرأة واحدة ،واآلخر هو تعدد األزواج ،حيث تتزوج المرأة
أكثر من رجل واحد .في اإلسالم ،ويسمح بتعدد الزوجات المحدود .في حين أن تعدد
األزواج
يحظر بشكل كامل.
اآلن يأتي إلى السؤال األصلي ،لماذا هو رجل سمح لدينا أكثر من
زوجة واحدة؟
 .2القرآن هو الكتاب الديني الوحيد في العالم الذي يقول:
"الزواج الوحيد".
القرآن هو الكتاب الديني الوحيد ،على وجه هذه األرض ،التي تحتوي على
عبارة "الزواج الوحيد .ليس هناك كتاب ديني آخر الذي يرشد رجال
ديك زوجة واحدة فقط .في أي من الكتب الدينية األخرى ،سواء كانت
الفيدا ،و ،Ramayanو ،Mahabharatوجيتا ،التلمود أو أن الكتاب المقدس
للمرء أن يجد قيدا على عدد الزوجات .ووفقا لهذه الكتب واحدة

يمكن أن يتزوج ما يصل الى أحد يرغب .وكان في وقت الحق فقط ،أن الكهنة
الهندوس و
الكنيسة المسيحية تقييد عدد الزوجات إلى واحد.
العديد من الشخصيات الدينية الهندوسية ،وفقا لكتبهم المقدسة ،وكان متعددة
زوجات .وكان الملك  ،Dashratوالد راما ،أكثر من زوجة واحدة .كان كريشنا
عدة زوجات.
في أوقات سابقة ،كان يسمح للرجال المسيحي العديد من الزوجات كما يشاءون،
منذ الكتاب المقدس يضع أي قيود على عدد الزوجات .كان منه إال عدد قليل
منذ قرون أن الكنيسة فرضت قيودا على عدد الزوجات إلى واحد.
يسمح بتعدد الزوجات في الديانة اليهودية .وفقا للقانون تلمودي ،وكان إبراهيم
كانت ثالث زوجات ،وسليمان مئات الزوجات .ممارسة تعدد الزوجات
استمرت حتى الحاخام جرشوم بن يهودا ( 960م إلى  1030م) صدر
فتوى ضدها .المجتمعات السفارديم اليهود الذين يعيشون في الدول اإلسالمية
واصلت ممارسة حتى وقت متأخر من عام  ،1950حتى قانون للحاخامية
مددت اسرائيل الحظر المفروض على الزواج من أكثر من زوجة واحدة.
(* اهتمام مالحظة - :وفقا لتعداد عام  1975في الهند الهندوس أكثر
متعدد الزوجات من المسلمين .تقرير "لجنة من مكانة
المرأة في اإلسالم " ،التي نشرت في عام  1975يذكر في الصفحة أرقام  66و 67
أن
نسبة تعدد الزوجات بين عامي  1951و 1961
وكانت  ٪5.06بين الهندوس و ٪فقط  4.31بين المسلمين .بالنسبة الى
إلى القانون الهندي يسمح فقط للرجل المسلم أن يكون أكثر من زوجة واحدة .أنه
يحظر على أي شخص غير مسلم في الهند لديك أكثر من زوجة واحدة .على الرغم
من كونها
غير الشرعيين والهندوس على مزيد من تعدد الزوجات بالمقارنة مع المسلمين .وفي
وقت سابق ،هناك
لم تقييد حتى على الرجال الهندوس مع االحترام لعدد من زوجات
المسموح بها .إال أنه في عام  ،1954عندما صدر قانون الزواج الهندوسي أنه
أصبح غير قانوني لهندوسي لديك أكثر من زوجة واحدة .في الوقت الحاضر هو
الهندي
القانون الذي يقيد رجل هندوسي من وجود أكثر من زوجة واحدة وليس
الكتب المقدسة لدى الهندوس).
دعونا نحلل اآلن لماذا يسمح اإلسالم للرجل أن يكون لديك أكثر من زوجة واحدة.
 .3القرآن الكريم يسمح بتعدد الزوجات المحدود
كما ذكرت سابقا ،القرآن هو الكتاب الديني الوحيد على وجه األرض
تقول "الزواج الوحيد .في سياق هذه العبارة هو اآلية التالية من
سورة سورة النساء في القرآن الكريم:

" َو ِإن ِخفتُم أَالا تُقس ُ
ِطوا فِي اليَتَا َمى فَان ِكحُوا َما َ
ساء َمثنَى َوث ُ َ
الث
اب لَ ُكم ِم َن النِ َ
ط َ
احدَة أَو َما َملَكَت أَي َمانُ ُكم ذَ ِلكَ أَدنَى أَالا تَعُولُوا".
َو ُربَا َ
ع فَ ِإن ِخفتُم أَالا تَع ِدلُوا فَ َو ِ
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قبل أن تنزل القرآن الكريم ،لم يكن هناك حد أقصى لتعدد الزوجات و
وكان العديد من الرجال عشرات من الزوجات ،وحتى بعض المئات .وضع اإلسالم
حدا أعلى
من أربع زوجات .اإلسالم يعطي إذن رجل أن يتزوج اثنين أو ثالثة أو أربع نساء،
بشرط أن يتعامل بعدل معهم.
في نفس الفصل أي سورة سورة النساء اآلية  129تقول:
ساء َولَو َح َرصتُم فَالَ ت َ ِميلُوا ُك ال ال َمي ِل فَتَذَ ُرو َها
" َولَن تَست َ ِطيعُوا أَن تَع ِدلُوا بَي َن النِ َ
َان َ
كَال ُمعَلا َق ِة َو ِإن تُص ِلحُوا َوتَتاقُوا فَ ِإ ان ا
اّللَ ك َ
غفُورا ار ِحيما"
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وبالتالي تعدد الزوجات ليس قاعدة بل استثناء .كثير من الناس تحت
االعتقاد الخاطئ بأن كانت إجبارية لرجل مسلم أن يكون أكثر من زوجة واحدة.
على نطاق واسع ،اإلسالم له خمسة فئات ما يفعل وما يترك:
(ط) "فرد" أي إلزاميا أو واجب
(ب) أي "يستحب" أوصى أو شجع
(ج) أي '" Mubahيجوز أو يسمح
(د) أي "مكروه" ال ينصح أو تثبيط
(ت) أي "الحرام" محظور أو ممنوع
تعدد الزوجات يندرج في الفئة المتوسطة من األشياء التي يجوز .ال يمكن أن تكون
وقال ان مسلم لديه اثنين أو ثالثة أو أربع زوجات هو أفضل مسلم كما
مقارنة مسلم لديه زوجة واحدة فقط.
 .4متوسط العمر المتوقع لإلناث هو أكثر من ذلك من الذكور
قبل الذكور طبيعة واإلناث يولدون في تقريبا نفس النسبة .ا
طفلة لديها اكثر حصانة من األطفال الذكور .ويمكن لطفلة محاربة
الجراثيم واألمراض أفضل من الطفل الذكر .لهذا السبب ،وخالل
عمر األطفال نفسه هناك المزيد من الوفيات بين الذكور مقارنة
اإلناث.
أثناء الحروب ،هناك قتل بالمقارنة مع النساء أكثر من الرجال .يموت أكثر من
الرجال
بسبب الحوادث واألمراض أكثر من النساء .متوسط عمر اإلناث
هو أكثر من ذلك من الذكور ،وفي أي وقت من األوقات يجد المرء المزيد من
األرامل في
العالم من األرامل.
 .5الهند لديها السكان الذكور أكثر من اإلناث بسبب أنثى

قتل األجنة والمواليد
الهند هي واحدة من البلدان القليلة ،جنبا إلى جنب مع غيرها من الدول المجاورة ،في
التي اإلناث أقل من الذكور .والسبب يكمن في
ارتفاع معدل المواليد اإلناث في الهند ،وحقيقة أن أكثر من واحد
وأجهضت مليون األجنة اإلناث في كل عام في هذا البلد ،بعد أن تكون
التعرف على اإلناث .إذا تم إيقاف هذه الممارسات الشريرة ،ثم الهند أيضا سيكون لها
أكثر من اإلناث مقارنة بالذكور.
 .6العالم االناث أكثر من الذكور
في الواليات المتحدة األمريكية ،عدد النساء يفوق عدد الرجال بنسبة  7.8مليون
نسمة .نيويورك وحدها واحد
مليون من اإلناث بالمقارنة مع عدد من الذكور ،والذكور
سكان نيويورك ثلث هم مثليون جنسيا أي قوم لوط .الواليات المتحدة ككل
لديها أكثر من  25000000مثليون جنسيا .وهذا يعني أن هؤالء الناس ال
ترغب في الزواج من امرأة .بريطانيا لديها أربعة ماليين المزيد من اإلناث مقارنة
للذكور .ألمانيا لديها خمسة ماليين من اإلناث مقارنة بالذكور .روسيا
لديها تسعة ماليين أنثى أكثر من الذكور .هللا وحده يعلم كم مليون
أكثر من اإلناث هناك في العالم كله بالمقارنة مع الذكور.
 .7تقييد كل رجل من زوجة واحدة فقط ال
عملي
حتى لو كل رجل تزوج امرأة واحدة ،ولن يكون هنالك أكثر من
ثالثين مليونا من اإلناث في الواليات المتحدة األمريكية الذين لن تكون قادرة على
الحصول على أزواجهن
(باعتبار أن أمريكا لديها خمسة عشرين مليون مثليون جنسيا) .سيكون هناك أكثر
من أربعة ماليين اإلناث في بريطانيا العظمى ،و  5ماليين اإلناث في ألمانيا وتسعة
مليون أنثى في روسيا وحدها التي لن تكون قادرة على العثور على زوج.
لنفترض أختي يحدث أن تكون واحدة من النساء غير المتزوجات الذين يعيشون في
الواليات المتحدة األمريكية ،أو
لنفترض أختك يحدث أن تكون واحدة من النساء غير المتزوجات في الواليات
المتحدة األمريكية .ال
اثنين فقط من الخيارات المتبقية لها هي أنها إما تتزوج من رجل
لديه بالفعل زوجة أو يصبح "الملكية العامة" .ليس هناك خيار آخر .جميع
أولئك الذين متواضعة سوف تختار ألول مرة.
إن معظم النساء ترغب  nلمشاركة زوجها مع امرأة أخرى .ولكن في
اإلسالم عندما يرى الوضع فمن المسلمات الضروره حقا في اإليمان الواجب
يمكن أن تتحمل خسارة شخصية صغيرة لمنع خسارة أكبر من السماح مسلم آخرين
األخوات أصبحت "الممتلكات العامة".

 -8االفساد رجل متزوج أفضل من أن تصبح "الملكية العامة"
في المجتمع الغربي ،ومن الشائع للرجل أن يكون العشيقات و  /أو متعددة
عالقات خارج إطار الزواج ،في هذه الحالة ،والمرأة يؤدي إلى المشين ،دون وقاية
حياة .المجتمع نفسه ،ومع ذلك ،ال يمكن أن يقبل رجل وجود أكثر من واحد
زوجة ،التي تكون فيها المرأة تحتفظ الشرفاء ،موقفهم كريمة في المجتمع و
يعيشوا حياة المحمية.
وهكذا الخياران الوحيدان قبل امرأة ال يمكن العثور على زوج هو
الزواج من رجل متزوج أو أن يصبح "الملكية العامة" .اإلسالم يفضل إعطاء
نساء الموقف المشرف من خالل السماح الخيار األول وبعدم قبول
ثانيا.
هناك عدة أسباب أخرى ،لماذا أباح اإلسالم تعدد الزوجات محدود ،ولكن
هو أساسا لحماية حياء المرأة.
 .2تعدد األزواج
سؤال:
إذا ما سمح لرجل أن يكون أكثر من زوجة واحدة ،ثم لماذا اإلسالم يحظر على
امرأة من وجود أكثر من زوج واحد؟
إجابة:
وهناك الكثير من الناس ،بما في ذلك بعض المسلمين ،سؤال في المنطق السماح
للمسلم
الرجال لديهم أكثر من زوجة واحدة بينما تنكر نفس الحق 'للنساء.
اسمحوا لي أن أول دولة بشكل قاطع ،أن تأسيس مجتمع إسالمي هو العدل
واإلنصاف .لقد خلق هللا الرجل والمرأة على قدم المساواة ،ولكن مع اختالف
قدرات ومسؤوليات مختلفة .الرجال والنساء مختلفون،
من الناحية الفسيولوجية والنفسية .أدوارهم ومسؤولياتهم مختلفة.
الرجال والنساء متساوون في اإلسالم ،ولكن ليست متطابقة.
ويقدم الفصل سورة النساء 4 :اآليات  22إلى  24قائمة النساء الذين
الرجال المسلمين ال يمكن أن تتزوج .ومما جاء في سورة النساء :الفصل 4
اآلية " 24أيضا (محظور هي) المرأة المتزوجة بالفعل"
النقاط التالية تعداد األسباب التي يحظر تعدد األزواج في
اإلسالم:
 .1إذا كان الرجل لديه أكثر من زوجة واحدة ،وأولياء أمور األطفال الذين ولدوا من
هذا القبيل
يمكن بسهولة تحديد الزواج .األب وكذلك األم أن
بسهولة الكشف عن هويته .في حالة وجود امرأة الزواج بأكثر من زوج واحد،
فقط سوف يتم تحديد والدة األطفال الذين ولدوا من هذه الزيجات و
ليس األب .اإلسالم يعطي أهمية كبيرة لتحديد

كال الوالدين ،األم واألب .يخبرنا علماء النفس أن األطفال الذين تفعل
ال يعرف أهلهم ،خصوصا والدهما الخضوع الشديد العقلية
الصدمات النفسية واالضطرابات .في كثير من األحيان لديهم الطفولة التعيسة .ول
هذا السبب أبناء المومسات لم يكن لديك الطفولة السليمة.
إذا تم قبول الطفل الذي يولد من هذا الزواج في المدرسة ،وعندما تكون األم
يطلب من اسم األب ،وقالت انها لديها لمنح اثنين أو أكثر من أسماء!
وأنا أدرك أن التطورات األخيرة في العلوم جعلت من الممكن بالنسبة لل
األم واألب الكشف عن هويته بمساعدة من االختبارات الجينية .وهكذا
هذه النقطة التي كانت سارية المفعول للماضي قد ال تكون قابلة للتطبيق ل
حاضر.
 .2الرجل هو أكثر الزوجات بطبيعتها بالمقارنة مع امرأة.
 .3بيولوجيا ،فمن األسهل للرجل أن أداء واجباته كزوج رغم
وجود عدة زوجات .وقالت امرأة ،في موقف مماثل ،وبعد عدة
األزواج ،لن تجد من الممكن أن تؤدي واجباتها كزوجة .امراة
يخضع لعدة تغيرات نفسية وسلوكية نتيجة إلختالف
مراحل الدورة الشهرية.
 .4امرأة لديها وزوج أكثر من واحد لديها العديد الجنسي
شركاء في نفس الوقت ولديه فرصة كبيرة الكتساب التناسلية أو
األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي والتي يمكن أيضا أن ينتقل العودة
إلى بلدها
زوج حتى لو كان كل منهم ليس لديهم جنسية خارج إطار الزواج .ليست هذه هي
القضية
في رجل وجود أكثر من زوجة واحدة ،وأيا منها ال وجود خارج إطار الزواج
الجنس.
أسباب المذكورة أعاله هي تلك التي يمكن للمرء التعرف بسهولة .ربما يكون هناك
العديد من األسباب التي تجعل هللا ،في حكمته الالنهائية ،ويحظر تعدد األزواج.
 .3الحجاب للمسلمات
سؤال:
لماذا اإلسالم مهينة للمرأة عن طريق الحفاظ عليها وراء الحجاب؟
إجابة:
مكانة المرأة في اإلسالم وغالبا ما يكون الهدف من الهجمات في وسائل اإلعالم
العلماني.
وأشار إلى "الحجاب" أو الزي اإلسالمي من قبل العديد كمثال لل
"استعباد" للمرأة بموجب الشريعة اإلسالمية .قبل أن تحليل المنطق
وراء "الحجاب" تكليف دينيا ،دعونا أوال دراسة وضع المرأة في
المجتمعات قبل ظهور اإلسالم

 .1في النساء الماضية تتحلل واستخدامها كأدوات للشهوة
األمثلة التالية من التاريخ توضح بجالء حقيقة أن وضع
وكانت النساء في الحضارات السابقة منخفضة للغاية لدرجة أنهم حرموا
كرامة اإلنسان األساسية:
ا .الحضارة البابلية:
كانت النساء المتدهورة وحرموا كل الحقوق المنصوص عليها في بابل
القانون .إذا كان الرجل قتل امرأة ،وبدال منه أن يعاقب ،زوجته
نفذ فيهم حكم االعدام.
ب .الحضارة اليونانية:
تعتبر الحضارة اليونانية األكثر المجيدة من كل الحضارات القديمة.
في ظل هذا النظام للغاية "مجيد" ،حرمت النساء من جميع الحقوق و
كان ينظر بازدراء .في األساطير اليونانية ،التي هي "امرأة وهمية" تسمى
'باندورا' هو السبب الجذري لسوء حظ البشر .اإلغريق
تعتبر النساء غير آدمية وأقل شأنا من الرجال .على الرغم من عفة
وكانت النساء الثمينة ،وعقدت النساء في تقدير عال ،واإلغريق
واكتظت في وقت الحق من قبل األنا والشذوذ الجنسي .بغاء
أصبح ممارسة منتظمة بين جميع فئات المجتمع اليوناني.
ج .الحضارة الرومانية:
عندما كانت الحضارة الرومانية في أوج لها 'المجد' ،حتى لو كان رجال ل
الحق في اتخاذ حياة زوجته .انتشرت الدعارة والعري المشترك
بين الرومان.
د .الحضارة المصرية:
يعتبر المصرية النساء الشر وكدليل على الشيطان.
ه .الجزيرة العربية قبل االسالم:
قبل نشر اإلسالم في الجزيرة العربية ،بدا العرب بازدراء النساء و
في كثير من األحيان عندما ولدت طفلة ،دفنت حيا.
 .2االسالم للمرأة الرقي وقدم لهم المساواة ويتوقع منهم
للحفاظ على وضعهم.
اإلسالم الرقي بوضع المرأة ومنحهم حقوقهم العادلة  1400سنة
منذ .وتتوقع االسالم للمرأة للحفاظ على وضعهم.
الحجاب للرجال
الناس عادة تتناول "الحجاب" في سياق النساء .ومع ذلك ،في
القرآن المجيد ،هللا سبحانه وتعالى يذكر أوال "الحجاب" للرجال قبل "الحجاب" لل
نساء .القرآن يذكر في سورة النور:

ص ِار ِهم َويَحفَ ُ
ين يَغُ ُّ
ظوا فُ ُرو َجهُم ذَ ِلكَ أَزكَى لَهُم ِإ ان ا
" قُل ِلل ُمؤ ِمنِ َ
اّللَ َخ ِبير
ضوا ِمن أَب َ
بِ َما يَصنَع َ
ُون"
[آل القرآن ]24:30
لحظة نظر الرجل إلى امرأة وجدت الفكر وقحة أو بال حياء
يتبادر إلى الذهن هو ،يجب أن يغض بصره.
الحجاب للنساء.
اآلية التالية من سورة النور ،ويقول:
ُ
ت َيغ ُ
ص ِار ِه ان َو َيحفَظ َن ف ُرو َجه اُن َوال يُبد َ
ِين ِزينَتَه اُن ِإالا َما
" َوقُل ِلل ُمؤ ِم َنا ِ
ضض َن ِمن أَب َ
َ
علَى ُجيُو ِب ِه ان َوال يُبد َ
ِين ِزينَتَه اُن إِالا ِلبُعُولَتِ ِه ان أَو
ظ َه َر ِمن َها َوليَض ِرب َن ِب ُخ ُم ِر ِه ان َ
آ َبا ِئ ِه ان أَو آ َباء بُعُولَ ِت ِه ان أَو أَبنَا ِئ ِه ان أَو أَبنَاء بُعُولَ ِت ِه ان أَو ِإخ َوا ِن ِه ان أَو َب ِني ِإخ َوا ِن ِه ان
ين َ
سا ِئ ِه ان أَو َما َملَكَت أَي َمانُه اُن أ َ ِو التاا ِب ِع َ
اإلربَ ِة ِم َن
أَو بَنِي أ َ َخ َواتِ ِه ان أَو نِ َ
غي ِر أُو ِلي ِ
الطف ِل الاذ َ
ساء َوال يَض ِرب َن بِأَر ُج ِل ِه ان ِليُعلَ َم
ِين َلم يَظ َه ُروا َ
علَى عَو َرا ِ
الر َجا ِل أ َ ِو ِ
ت النِ َ
ِ
ا
ين ِمن ِزينَتِ ِه ان َوتُوبُوا ِإلَى ا
ون لَ َعل ُكم تُف ِلح َ
اّللِ َج ِميعا أَيُّ َها ال ُمؤ ِمنُ َ
َما يُخ ِف َ
ُون "
[آل القرآن ]24:31
 .3ستة معايير للحجاب.
ووفقا للقرآن والسنة هناك أساسا ستة معايير لمراقبة
الحجاب:
 .1مدى:
المعيار األول هو مدى الجسم التي يجب تغطيتها .هذا هو
مختلفة للرجال والنساء .مدى تغطية واجبة على الذكر
هو لتغطية الجسم على األقل من السرة إلى الركبة .وبالنسبة للنساء ،و
مدى تغطية واجبة هو لتغطية كامل الجسم ما عدا الوجه
واليدين تصل المعصم .إذا كانوا يرغبون في ،فإنها يمكن أن تغطي حتى هذه
أجزاء من الجسم .بعض علماء اإلسالم يصرون على أن الوجه واليدين
هي جزء من مدى إلزامية من "الحجاب".
جميع المعايير الخمسة المتبقية هي نفسها للرجال والنساء.
 .2المالبس التي يرتديها يجب أن تكون فضفاضة ،وينبغي أال تكشف عن هذا الرقم.
 .3المالبس البالية ال ينبغي أن تكون شفافة بحيث يمكن للمرء أن يرى من خالل
لهم.
 .4المالبس البالية ال ينبغي أن تكون براقة وذلك لجذب الجنس اآلخر.
 .5المالبس البالية ال ينبغي أن تشبه تلك من الجنس اآلخر.
 .6المالبس البالية ال ينبغي أن تشبه أن الكفار ،أي أنها
ال ينبغي أن ارتداء المالبس التي هي على وجه التحديد هويات أو رموز
األديان الكفار ".
يشمل  .4الحجاب السيرة والسلوك من بين أمور أخرى
أكمل 'الحجاب' ،إلى جانب المعايير الستة من المالبس ،ويشمل أيضا المعنوية
سلوك ،والسلوك والمواقف ونية الفرد .ألف شخص فقط

الوفاء بمعايير "الحجاب" للمالبس ومراقبة "الحجاب" في معنى محدود.
"الحجاب" من المالبس التي يجب أن تكون مصحوبة "الحجاب" للعيون" ،الحجاب"
لل
القلب" ،الحجاب" للفكر و "الحجاب" النية .ويشمل أيضا الطريقة شخص
يمشي ،والطريقة التي يتحدث شخص ،والطريقة التي يتصرف ،الخ
 .5الحجاب يمنع التحرش الجنسي
وذكر الحكمة من مشروعية الحجاب للنساء في القرآن الكريم في
بعد آيات من سورة األحزاب:
ين يُدنِ َ
ساء ال ُمؤ ِمنِ َ
علَي ِه ان ِمن َجال ِبي ِب ِه ان
ين َ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
" يَا أَيُّ َها النا ِب ُّي قُل ِألَز َو ِ
اّللُ َ
َان ا
ذَ ِلكَ أَدنَى أَن يُع َرف َن فَال يُؤذَي َن َوك َ
غفُورا ار ِحيما ".
[آل القرآن ]33:59
يقول القرآن أن الحجاب تم وصفه للنساء بحيث تكون
التعرف على النساء متواضعة ،وهذا سوف منعهم أيضا من كونها
تحرش.
 .6مثال األخوات التوأم
لنفترض أن اثنين من األخوات الذين هم التوائم ،والذين هم جميلة على قدم المساواة،
السير
الشارع .ومكسي واحد منهم في الحجاب اإلسالمي أي الجسم الكامل هو
مغطاة ،باستثناء الوجه واليدين إلى الرسغين .شقيقة اآلخر
ارتداء المالبس الغربية ،تنورة صغيرة أو السراويل القصيرة .قاب قوسين أو أدنى
هناك
وهمجي أو حشي الذي ينتظر للصيد ،لندف فتاة .الذي سوف كان
نفش؟ الفتاة ارتداء الحجاب اإلسالمي أو فتاة ترتدي تنورة أو صغيرة؟
وبطبيعة الحال انه سوف ندف فتاة ترتدي تنورة أو صغيرة .هذه الفساتين هي
دعوة غير مباشرة إلى الجنس اآلخر إلغاظة والتحرش الجنسي .القرآن
يقول بحق أن الحجاب يمنع المرأة من تحرش.
 .7عقوبة اإلعدام للمغتصبين
بموجب الشريعة اإلسالمية ،وتعطى رجل أدين باغتصاب امرأة،
عقوبة اإلعدام .كثيرة هي دهش في هذه الجملة 'القاسية' .بل ان البعض
يقولون أن اإلسالم هو الذي ال يرحم ،والدين الهمجي! لقد سألت سؤال بسيط ل
مئات من رجل غير مسلم .لنفترض ،ال سمح هللا ،شخص يغتصب زوجتك،
أمك أو أختك .وجعلك القاضي ويتم إحضارها المغتصب في
أمامك .ما العقوبة التي تقدمها له؟ وقال كل منهم يفعلون
وضعت له حتى الموت .ذهب البعض إلى حد القول أنها تعذيبه ل
الموت .لهم أنا أسأل ،إذا كان شخص يغتصب زوجتك أو أمك تريد وضع
عليه باإلعدام .ولكن إذا ارتكبت الجريمة نفسها على زوجة شخص آخر أو
ابنة لك ويقول عقوبة اإلعدام هي الهمجية .لماذا يجب أن يكون هناك ضعف

المعايير؟
 .8المجتمع الغربي يدعي زورا أن النساء الرقي
الحديث الغربي لتحرير المرأة ليست سوى شكل مقنع من أشكال
استغالل جسدها ،وتدهور روحها ،والحرمان من شرفها.
يدعي المجتمع الغربي أن يكون للمرأة الرقي .على العكس من ذلك في الواقع
تدهورت لهم وضع محظيات ،العشيقات والفراشات المجتمع
الذين هم مجرد أدوات في أيدي من طالبي المتعة وتجار السوق الجنس،
خفية وراء شاشة ملونة من "الفن" و "الثقافة".
 .9الواليات المتحدة لديها واحد من أعلى معدالت االغتصاب
ومن المفترض الواليات المتحدة األمريكية لتكون واحدة من أكثر البلدان تقدما
من العالم .كما أن لديها واحد من أعلى معدالت االغتصاب في أي بلد في
العالم .ووفقا لتقرير مكتب التحقيقات الفدرالي ،في سنة  ،1990كل يوم في المتوسط
ارتكبت  1756حاالت االغتصاب في الواليات المتحدة وحدها .وفي وقت الحق قال
تقرير آخر
أن على متوسط كل يوم ملتزمون  1900حالة اغتصاب في الواليات المتحدة
األمريكية .ال
لم يذكر العام .قد يكون كان  1992أو  .1993قد يكون األمريكان
حصلت "أكثر جرأة" في السنوات التالية.
النظر في السيناريو حيث يتبع الحجاب اإلسالمي في أمريكا .كلما كان
نظر الرجل إلى امرأة وأي فكر وقح أو بال حياء يأتي إلى بلده
العقل ،وقال انه يخفض بصره .كل امرأة ترتدي الحجاب اإلسالمي ،وهذا هو
وتغطي كامل الجسم ما عدا الوجه واليدين تصل المعصم .بعد
هذا اذا كان أي رجل يرتكب االغتصاب ما حصل عقوبة اإلعدام .أنا أسألك ،في مثل
هذه
هذا السيناريو ،فإن معدل االغتصاب في أمريكا يزيد ،وسوف تبقى كما هي ،أو
أنه سيقلل؟
 .10تنفيذ الشريعة اإلسالمية يقلل من معدل حاالت االغتصاب
ستكون نتائج إيجابية بشكل طبيعي حالما يتم تنفيذ الشريعة اإلسالمية
ال مفر منه .إذا تم تطبيق الشريعة اإلسالمية في أي جزء من العالم ،سواء كان
أميركا أو أوروبا ،والمجتمع التنفس أسهل .الحجاب ال تتحلل ل
امرأة ولكن تنتشل امرأة ويحمي لها الحياء والعفة.
 .4هل انتشر اإلسالم بالسيف؟
سؤال:
كيف يمكن أن يسمى اإلسالم دين السالم عندما انتشر بحد السيف؟
إجابة:
وهي شكوى شائعة بين بعض غير المسلمين أن اإلسالم لن يكون
الماليين من أتباع في جميع أنحاء العالم ،إذا لم يكن قد انتشر عن طريق استخدام

فرض .والنقاط التالية نوضح ،أن أبعد ما تكون عن نشر من قبل
السيف ،وكان القوة الكامنة في الحقيقة والعقل والمنطق الذي كان مسؤوال
لالنتشار السريع لإلسالم.
 .1اإلسالم يعني السالم.
اإلسالم يأتي من جذر الكلمة "السالم" ،والذي يعني السالم .وهذا يعني أيضا
تقديم واحد إرادة هللا سبحانه وتعالى .وهكذا اإلسالم هو دين السالم ،وهو
التي حصل عليها تقديم إرادة واحدة إلرادة الخالق العليا ،هللا سبحانه وتعالى.
 .2في بعض األحيان لديها القوة الستخدامها للحفاظ على السالم.
كل إنسان في هذا العالم ليس في صالح الحفاظ على السالم
واالنسجام .هناك الكثير ،الذي من شأنه أن يعطل ذلك اللمخولة الخاصة بهم
اإلهتمامات .في بعض األحيان لديها القوة الستخدامها للحفاظ على السالم .هذا هو
بالضبط ل
هذا السبب لدينا الشرطة الذين يستخدمون القوة ضد المجرمين ومكافحة
العناصر االجتماعية للحفاظ على السالم في البالد .اإلسالم يدعو إلى السالم .في
الوقت نفسه ،اإلسالم يحض عليه انصاره للقتال حيث هناك ظلم .ال
قد الكفاح ضد الظلم ،في بعض األحيان ،تتطلب استخدام القوة .في قوة اإلسالم
يمكن أن تستخدم إال لتعزيز السالم والعدالة.
 .3رأي مؤرخ دي السي أوليري.
وتعطى أفضل رد على االعتقاد الخاطئ بأن اإلسالم انتشر بالسيف من قبل
مؤرخ وأشار دي السي أوليري في كتاب "اإلسالم في مفترق الطرق" (صفحة :)8
"التاريخ يجعل من الواضح مع ذلك ،أن أسطورة المسلمين المتعصبين تجتاح
عبر العالم وإرغام اإلسالم على نقطة من السيف على سباقات غزا
هي واحدة من أسطورة أكثر من السخف خيالي أن المؤرخين قد تتكرر من أي وقت
مضى ".
حكمت  .4المسلمون اسبانيا ل 800سنة.
حكم المسلمون اسبانيا لمدة  800سنة .المسلمون في أسبانيا لم يستخدم
السيف إلجبار الناس على اعتناق .في وقت الحق جاء الصليبيون ل
اسبانيا وقضت على المسلمين .لم يكن هناك مسلم واحد في اسبانيا والذي
يمكن أن يعطي علنا باألذان ،وهذا هو النداء للصالة.
 14 .5مليون العرب المسيحيين األقباط.
وكان المسلمون اللوردات العربية  1400سنة .لبضع سنوات البريطانيين
حكمت ،ولبضع سنوات حكم الفرنسية .وعموما ،كان المسلمون يحكمون العربية
 1400سنة .بعد اليوم ،هناك  14مليون العرب الذين هم من المسيحيين األقباط
أي المسيحيين منذ أجيال .إذا كان المسلمون قد استخدم السيف ستحدث
لم يكن عربي واحد الذي كان قد بقي مسيحيا.
 .6غير المسلمين أكثر من  ٪80في الهند.
حكم المسلمون الهند لمدة ألف سنة .إذا أرادوا ،كان لديهم

قوة تحويل كل غير مسلم من الهند إلى اإلسالم .اليوم
أكثر من  ٪80من سكان الهند هي غير المسلمين .كل هذه غري
الهنود المسلمين وشاهدا اليوم أن اإلسالم لم ينتشر من قبل
سيف.
 .7اندونيسيا وماليزيا.
واندونيسيا هي البلد الذي لديه أكبر عدد ممكن من المسلمين في العالم.
غالبية الناس في ماليزيا هم من المسلمين .يمكن للمرء أن يسأل" :أي مسلم
ذهب الجيش إلى إندونيسيا وماليزيا؟ "
 .8الساحل الشرقي ألفريقيا.
وبالمثل ،انتشر اإلسالم بسرعة على الساحل الشرقي ألفريقيا .يمكن للمرء مرة
أخرى
نسأل ،إذا انتشر اإلسالم بالسيف " ،والتي ذهب جيش المسلمين إلى الشرق
ساحل أفريقيا؟ "
 .9توماس كارليل.
المؤرخ الشهير (توماس كارليل) في كتابه "األبطال وعبادة البطل"،
يشير إلى هذا المفهوم الخاطئ حول انتشار اإلسالم" :إن السيف في الواقع ،ولكن
حيث سوف تحصل سيفك؟ كل جديد للرأي ،في بدايته هو على وجه التحديد في
أقلية واحدة .في رأس رجل واحد وحده .هناك كان يسكن حتى اآلن .رجل واحد
وحده من العالم كله يرى ذلك ،هناك رجل واحد ضد كل الرجال .أنه
يأخذ السيف ومحاولة نشر مع ذلك ،لن يفعل شيئا يذكر بالنسبة له .يجب عليك
الحصول على
سيفك! وعلى العموم ،فإن الشيء نفسه نشر ما يمكن ".
 .10ال إكراه في الدين.
التي السيف وانتشر اإلسالم؟ حتى لو كان المسلمون أنه ال يمكن استخدام
لنشر اإلسالم ألن القرآن يقول في اآلية التالية:
ا
ُ
َ
ت َويُؤ ِمن ِب ا
اّللِ فقَ ِد
الرشدُ ِم َن الغَي ِ فَ َمن يَكفُر ِبالطاغو ِ
ِين قَد تابَي َان ُّ
" الَ ِإك َرا َه فِي الد ِ
صا َم لَ َها َو ا
ع ِليم "
س ِميع َ
سكَ ِبالعُر َو ِة الوُ ثقَ َى الَ ان ِف َ
اّللُ َ
استَم َ
[آل القرآن ]256 :2
 .11سيف الفكر.
هو سيف الفكر .السيف الذي ينتصر على قلوب وعقول
الناس .يقول القرآن في سورة النحل ،اآلية  125الفصل :16
سبِي ِل َربِكَ بِال ِحك َم ِة َوال َمو ِع َ
" اد ُ
س ُن إِ ان َرباكَ
س َن ِة َو َجادِلهُم بِالاتِي ِه َي أَح َ
ظ ِة ال َح َ
ع إِلَى َ
س ِبي ِل ِه َو ُه َو أَعلَ ُم ِبال ُمهتَد َ
ُه َو أَعلَ ُم ِب َمن َ
ِين ".
ض ال عَن َ
[آل القرآن ]125 :16
 .12زيادة في ديانات العالم .1984-1934
مقال في مجلة ريدرز دايجست "تقويم" ،وكتاب سنة  ،1986وقدم إحصاءات
زيادة نسبة الديانات الرئيسية في العالم في نصف قرن

خالل الفترة من  1934إلى  .1984ظهرت هذه المقالة أيضا في مجلة 'الجلية الحقيقة
" .في
كان رأس اإلسالم ،والتي ارتفعت بنسبة  ،٪235وكانت المسيحية زيادة
فقط بنسبة  .٪47يمكن للمرء أن يسأل ،والتي أخذت الحرب مكان في هذا القرن التي
حولت
الماليين من الناس إلى اإلسالم؟
 .13اإلسالم هو أسرع األديان انتشارا في أمريكا وأوروبا.
اليوم أسرع األديان انتشارا في أمريكا هو اإلسالم .األسرع نموا
الدين في أوروبا في اإلسالم .التي سيف يجبر الناس في الغرب لقبول
اإلسالم في هذه األعداد الكبيرة؟
 .14الدكتور جوزيف آدم بيرسون.
الدكتور جوزيف آدم بيرسون يقول بحق ،وقال "الناس الذين يشعرون بالقلق من ان
الطاقة النووية
أسلحة وسقوط يوم واحد في أيدي العرب ،ال يدركون أن
لقد تم إسقاط القنبلة اإلسالمية بالفعل ،فقد انخفض اليوم ( MUHAMMEDعليه
السالم) كان
مولود".
 .5المسلمين األصوليين و
اإلرهابيين
سؤال:
لماذا معظم األصوليين المسلمين واإلرهابيين؟
إجابة:
وغالبا ما ألقوا هذه المسألة في المسلمين ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،أي
خالل
النقاش حول شؤون الدين أو العالم .ترسخها الصور النمطية المسلمين في كل
شكل من أشكال وسائل اإلعالم يرافقه التضليل الجسيمة عن اإلسالم والمسلمين.
في الواقع ،هذه المعلومات المضللة والدعاية الكاذبة غالبا ما يؤدي إلى التمييز و
أعمال العنف ضد المسلمين .ومن األمثلة على ذلك هو حملة معادية للمسلمين في
وسائل اإلعالم األمريكية في أعقاب انفجار قنبلة أوكالهوما ،حيث كانت الصحافة
سريع ل
أعلن «مؤامرة الشرق األوسط" وراء الهجوم .وكان الجاني في وقت الحق
التعرف على جندي من القوات المسلحة األمريكية.
دعونا نحلل هذا االدعاء من "األصولية" و "اإلرهاب":
 .1تعريف كلمة "أصولية"
واألصولي هو الشخص الذي يتبع وتلتزم ثوابت
عقيدة أو نظرية انه يتابع .لإلنسان أن يكون طبيب جيد ،وقال انه
يجب أن تعرف ،متابعة ،وممارسة أساسيات الطب .بعبارات أخرى،

وقال انه يجب أن يكون أصولي في مجال الطب .لإلنسان أن يكون
عالم الرياضيات جيدة ،ويجب أن يعرف ،واتباع وممارسة أساسيات
الرياضيات .وينبغي أن يكون أصولي في مجال الرياضيات .ل
أن يكون الشخص عالم جيد ،وقال انه يجب ان يعرف ،متابعة وممارسة ل
أساسيات العلم .وينبغي أن يكون أصولي في مجال العلوم.
 .2ليس كل "األصوليين" هي نفسها
يمكن للمرء أن ال طالء جميع األصوليين بنفس الفرشاة .ال يمكن للمرء
تصنيف كل األصوليين إما جيدة أو سيئة .مثل هذا التصنيف من
فإن أي أصولي تعتمد على مجال أو نشاط والذي هو
أصولي .لص األصولي أو لص يسبب األذى للمجتمع وهو
وبالتالي غير مرغوب فيه .طبيب األصولي ،من ناحية أخرى ،فوائد
المجتمع ويكسب الكثير من االحترام.
 .3أنا فخور لكوني مسلمة فوندا-منتالست
أنا أصولي مسلم الذين ،بنعمة هللا ،يعرف ،يلي و
تسعى لممارسة أساسيات اإلسالم .وصحيح مسلم ال نخجل
عن كونها أصولية .أنا فخور لكوني مسلم أصولي
ألنه ،وأنا أعلم أن أصول اإلسالم هي مفيدة للبشرية و
العالم كله .ليس هناك أساسي واحد لإلسالم أن يسبب ضررا أو
هو ضد مصالح الجنس البشري ككل .كثير من الناس المرفأ
المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم ويرى العديد من تعاليم اإلسالم أن يكون
غير عادلة أو غير الئق .ويرجع ذلك إلى عدم كفاية المعرفة وغير صحيحة لإلسالم
هذا.
إذا كان أحد يحلل خطيرة لتعاليم اإلسالم بعقل متفتح ،ال يمكن ألحد
الهروب من حقيقة أن اإلسالم هو الكامل من الفوائد سواء على المستوى الفردي
والجماعي
المستويات.
 .4معنى القاموس كلمة "أصولية"
وفقا لقاموس "األصولية" وبستر كان حركة في
أمريكا  Protestanismالتي نشأت في الجزء األول من القرن ال .20كان
رد فعل على الحداثة ،وشدد على عصمة الكتاب المقدس ،وليس فقط في
مسائل اإليمان واألخالق ولكن أيضا بوصفه سجال تاريخيا الحرفي .وشددت على
اإليمان في الكتاب المقدس كما الحرفي لكلمة هللا .وهكذا كانت األصولية كلمة
يستخدم في البداية لمجموعة من المسيحيين الذين يعتقدون أن الكتاب المقدس كان
كلمة الحرفية هللا دون أي أخطاء واألخطاء.
وفقا لقاموس أكسفورد "األصولية" يعني "صيانة صارمة
من المذاهب القديمة أو األساسية ألي دين ،وخاصة اإلسالم.
اليوم لحظة شخص يستخدم كلمة أصولي انه يفكر في -Mus

ليم الذي هو إرهابي.
يجب أن تكون  .5كل مسلم إرهابي
يجب أن يكون كل مسلم إرهابي .إرهابي هو الشخص الذي يسبب اإلرهاب.
لحظة يرى اللص والشرطي الذي تشعر بالرعب .شرطي هو إرهابي
اللسارق .وبالمثل كل مسلم ينبغي أن يكون إرهابيا اللمعادي للمجتمع
عناصر المجتمع ،مثل اللصوص ،اللصوص والمغتصبين .حيثما كان هذا
العنصر المعادي للمجتمع يرى مسلم ،فإنه يجب أن يكون بالرعب .صحيح أن كلمة
'إرهابية' يستخدم عادة للشخص الذي يسبب الرعب بين نزالت
الناس .ولكن صحيح على شرط مسلم ينبغي أن يكون فقط إرهابي إلى االنتقائية
الناس أي المضادة
العناصر االجتماعية ،وليس للشعب بريء المشترك .في الحقيقة مسلم
يجب أن تكون مصدرا للسالم للناس األبرياء.
 .6تسميات مختلفة تعطى لنفس الشخص لنفس اإلجراء،
أي "اإلرهابي" و "وطني"
قبل تحقق الهند استقاللها عن الحكم البريطاني ،وبعض المقاتلين من أجل الحرية من
الهند الذين لم االشتراك في الالعنف وصفت كإرهابيين من قبل
الحكومة البريطانية .وقد أشاد نفس األفراد قبل الهنود ل
نفس األنشطة وأشاد ب "الوطنيين" .وهكذا كانت تسميات اثنين مختلفة
بالنظر إلى نفس األشخاص لنفس مجموعة من اإلجراءات .واحدة تدعو له
إرهابي في حين أن البعض يدعو له وطنيا .أولئك الذين يعتقدون أن بريطانيا
كان الحق في الحكم على الهند دعا هؤالء اإلرهابيين ،في حين أن أولئك الذين
كانت ترى أن بريطانيا ليس لديها الحق في الحكم دعت الهند منهم وطنيون و
محاربو الحرية.
ولذلك فمن المهم أنه قبل الحكم على الشخص ،ومنحه محاكمة عادلة.
يجب أن يسمع كال الجانبين من حجة ،وينبغي تحليل الوضع،
وينبغي أن تؤخذ في العقل ونية الشخص في االعتبار،
وبعد ذلك يمكن للشخص أن يحكم وفقا لذلك.
 .7اإلسالم يعني السالم
مشتق اإلسالم من كلمة "السالم" الذي يعني السالم .بل هو دين
السالم الذي يعلم أتباعه أساسيات للحفاظ على وتعزيز السالم
في جميع أنحاء العالم.
وهكذا كل مسلم ينبغي أن يكون أي األصولية أنه ينبغي أن يتبع
أساسيات دين السالم :اإلسالم .وينبغي أن يكون إرهابيا فقط نحو
العناصر المعادية للمجتمع من أجل تعزيز السالم والعدالة في المجتمع.
 .FOOD 6األكل غير نباتي
سؤال:
قتل حيوان هو عمل ال يرحم .ثم لماذا يفعل المسلمون يستهلكون غير

طعام نباتي؟
إجابة:
"النباتي" هو اآلن حركة في جميع أنحاء العالم .كثير حتى ربطه
حقوق الحيوان .والواقع أن عددا كبيرا من الناس النظر في استهالك
اللحوم وغيرها من المنتجات غير نباتية ليكون انتهاكا لحقوق الحيوان.
اإلسالم يأمر الرحمة والشفقة لجميع الكائنات الحية .في نفس الوقت
يحافظ على اإلسالم أن هللا خلق األرض والنباتات لها عجيب و
الحيوانات لصالح البشرية .فمن تصل البشرية إلى استخدام كل الموارد في هذا
بحكمة العالم ،باعتبارها ( niyamatنعمة اإللهية) وأمانة (الثقة) من هللا.
دعونا نلقي نظرة على مختلف جوانب أخرى من هذه الحجة.
 .1يمكن للمسلم أن يكون نباتي النقي
يمكن أن يكون هناك مسلم على مسلم جيد جدا على الرغم من كونه نباتي النقي .ليس
إلزاميا للمسلم أن يكون الغذاء غير النباتي.
يسمح  .2القرآن المسلمين أن يكون الغذاء غير النباتي
القرآن ،ومع ذلك يسمح للمسلم أن يكون الغذاء غير النباتي .ال
عقب اآليات القرآنية ودليل على هذه الحقيقة:
ع َلي ُكم َ
" يَا أَيُّ َها الاذ َ
غي َر
ِين آ َمنُوا أَوفُوا بِالعُقُو ِد أ ُ ِحلات لَ ُكم َب ِهي َمةُ األَنعَ ِام إِالا َما يُتلَى َ
صي ِد َوأَنتُم ح ُُرم ِإ ان ا
ُم ِح ِلي ال ا
اّللَ َيح ُك ُم َما ي ُِريدُ ".
[آل القرآن ]1 :5
" َواألَنعَا َم َخلَقَ َها لَ ُكم فِي َها دِفء َو َمنَافِ ُع َو ِمن َها تَأ ُكلُ َ
ون"
[آل القرآن ]5 :16
َوإِ ان لَ ُكم فِي األَنعَ ِام لَ ِعب َرة نُّس ِقي ُكم ِمماا فِي ب ُ
يرة َو ِمن َها
ُطونِ َها َولَ ُكم فِي َها َمنَافِ ُع َكثِ َ
تَأ ُكلُ َ
ون"
[آل القرآن ]23:21
 .3اللحوم مغذية وغنية في البروتين الكامل
الغذاء غير النباتي هو مصدر جيد للبروتين ممتازة .أنه يحتوي على
البروتين الكامل بيولوجيا أي جميع األحماض األمينية األساسية  8التي ليست
توليفها من قبل الهيئة ،وينبغي توفيرها في النظام الغذائي .اللحم ايضا يحتوى على
الحديد ،وفيتامين  B1والنياسين.
 .4البشر لديهم مجموعة النهمة األسنان
إذا الحظت أسنان الحيوانات العاشبة مثل البقر والماعز واألغنام،
سوف تجد شيئا من هذا القبيل الفت للنظر في كل منها .كل هذه الحيوانات لديها
مجموعة من األسنان المسطحة أي مناسبة لحمية العاشبة .إذا الحظت مجموعة من
األسنان
من الحيوانات آكلة اللحوم مثل األسد ،النمر ،أو نمر ،لديهم كل مجموعة من

أسنان مدببة أي مناسبة التباع نظام غذائي آكلة اللحوم .إذا كنت تحليل مجموعة من
أسنان
البشر ،تجد أن لديهم أسنان مسطحة وكذلك أسنان مدببة .وبالتالي فإنها
لديهم أسنان مناسبة لكال العاشبة وكذلك أي طعام الحم هم
النهمة .يمكن للمرء أن يسأل ،إذا أراد هللا سبحانه وتعالى البشر لديهم فقط
الخضروات ،لماذا وتوفر لنا أيضا مع أسنان مدببة؟ فمن المنطقي أنه
يتوقع منا بحاجة إلى وأن يكون كل من نباتي وكذلك غير نباتي
طعام.
 .5البشر يستطيعون هضم كل من فيجي-اإلنسانية وغير نباتي
طعام
الجهاز الهضمي للحيوانات العاشبة يمكن هضم الخضار فقط .ال
الجهاز الهضمي للحيوانات آكلة اللحوم يمكن هضم اللحوم فقط .ولكن الجهاز
الهضمي
نظام يمكن لالنسان ان هضم الطعام على حد سواء نباتية وغير نباتية .إذا
أراد هللا سبحانه وتعالى لنا أن الخضروات الوحيدة فلماذا وتعطينا
الجهاز الهضمي التي تستطيع هضم كل من نباتي وكذلك غير نباتي
طعام؟
 .6الكتب المقدسة الهندوسية تعطي إذن أن يكون الغذاء غير النباتي
ا .هناك العديد من الهندوس الذين هم نباتي صارم .انهم يعتقدون انها ضد
دينهم أن يستهلك الطعام غير النباتي .ولكن الحقيقة الحقيقي هو أن
الكتب المقدسة الهندوسية تسمح لشخص أن يكون اللحم .يذكر الكتاب المقدس
حكماء الهندوس والقديسين استهالك الطعام غير النباتي.
ب .وهو مذكور في مانو  ،Smrutiكتاب القانون من الهندوس ،في الفصل  5اآلية
30
"وآكلى لحوم البشر الذي يأكل اللحم من تلك التي تؤكل ال يفعل شيئا سيئا ،
حتى لو كان يفعل ذلك يوما بعد يوم ،ألن هللا نفسه خلق بعض أن تؤكل
وبعض لتكون آكلى لحوم البشر ".
ج .مرة أخرى اآلية التالية مانو  ،Smrutiوهذا هو ،الفصل  5اآلية  31تقول
" تناول اللحوم غير الصحيح للتضحية ،هذا هو المعروف تقليديا كقاعدة لل
اآللهة".
د .وعالوة على ذلك في مانو  Smrutiالفصل  5اآلية  39و  40يقول
"هللا نفسه خلق األضاحي للتضحية  ...وبالتالي قتل في
تضحية ال تقتل ".
ه .ماهابهاراتا  Anushashanبارفا الفصل  88يروي مناقشة
بين  Dharmaraj Yudhishthiraو Pitamah Bhishmaحول ما الغذائية
ينبغي للمرء أن تقدم ل( Pitrisأسالف) خالل شرادا (حفل
قتيل) للحفاظ على راض .وتنص الفقرة على النحو التالي:

"قال  "،Yudhishthiraيا أنت من اقتدار كبير ،قل لي ما هو هذا الكائن
التي ،إذا مخصصة ل( Pitirisأسالف ميتة) ،أصبح ال ينضب!
ما  ،Haviمرة أخرى( ،إذا عرضت) يستمر إلى األبد؟ ما ،في الواقع ،هو الذي
(إذا قدم) يصبح األبدية؟ "
"قال  "،Bhishmaاستمع لي ،يا  ،Yudhishthiraما هي تلك  Havisالتي
أشخاص مطلعين على طقوس شرادا (حفل القتلى)
يعتبرها مناسبة في ضوء شرادا وما هي الفواكه وأن نعلق على
كل .مع بذور السمسم واألرز والشعير وماشا والمياه و
الجذور والثمار ،إذا ما أعطيت في  ،Shraddhasو ،pitrisأيها الملك ،ال تزال
باالمتنان ل
فترة شهر .مع األسماك التي تقدم في  ،Shraddhasتبقى pitris
باالمتنان لمدة شهرين .مع لحم الضأن أنها ال تزال باالمتنان
لمدة ثالثة أشهر ومع األرنب لمدة أربعة أشهر ،مع لحم
الماعز لمدة خمسة أشهر ،مع لحم الخنزير المقدد (لحم الخنزير) لمدة ستة أشهر،
ومع
و لحم الطيور لمدة سبع .مع الغزالن التي تم الحصول عليها من تلك الغزالن التي
ودعا  ،Prishataفإنها  remaingratifiedلمدة ثمانية أشهر ،وذلك مع
تم الحصول عليها من رورو لمدة تسعة أشهر ،ومع اللحوم من  Gavayaل
عشرة أشهر ،مع اللحوم من  bufffaloيستمر ارتياحهم لمدة أحد عشر
أشهر .مع لحم البقر التي قدمت في شرادا ،ويقال اإلشباع من ذلك،
يستمر لمدة عام كامل Payasa .مختلطة مع السمن كما هو قبوال ل
 pitrisلحوم البقر .مع اللحوم من ( Vadhrinasaثور كبير) اإلشباع
من  pitrisيستمر لمدة اثني عشر عاما .و لحم وحيد القرن  ،وعرضت لpitris
في الذكرى السنوية لليوم القمر الذي ماتوا ،ويصبح
ال ينضب .ودعا  Kalaskaعشب الطعام ،بتالت زهرة ،kanchana
و اللحم من (الحمراء) الماعز أيضا ،وبالتالي عرضت ،يثبت ال ينضب.
لذلك ولكن من الطبيعي إذا كنت تريد أن تبقي أسالفك راض إلى األبد ،ل
ينبغي أن تكون لهم لحم الماعز األحمر.
وقد تأثر  .7الهندوسية من الديانات األخرى
تسمح الرغم من الهندوس المقدس أتباعه أن يكون الغذاء غير النباتي ،وكثير
اعتمد الهندوس النظام النباتي ألنها تأثرت اآلخر
األديان مثل اليانية.
 .8النباتات حتى تكون له الحياة
وقد تبنت بعض األديان النباتي النقي كقانون الغذائية ل
هم تماما ضد قتل الكائنات الحية .إذا كان الشخص يستطيع البقاء على قيد الحياة
من دون قتل أي كائن حي ،وسأكون أول شخص لتبني مثل هذه الطريقة
من الحياة .في الماضي كان الناس يعتقدون أن النباتات هامدة .اليوم هو واقع عالمي

أن النباتات بل تكون له الحياة .وهكذا منطقهم من لم يقتل الكائنات الحية ليست
الوفاء حتى من قبل أن تكون نباتيا النقي.
 .9حتى النباتات يمكن أن يشعر باأللم
ويقولون أيضا أن النباتات ال يمكن أن يشعر باأللم ،وبالتالي قتل مصنع هو
جريمة أقل بالمقارنة مع قتل حيوان .علم اليوم يخبرنا أنه حتى
يمكن للنباتات يشعر باأللم .ولكن صرخة من النبات ال يمكن أن يسمع بها اإلنسان
يجري .ويرجع ذلك إلى عدم قدرة األذن البشرية االستماع إلى األصوات التي ال
في نطاق مسموعة أي  20هيرتز إلى  20000هيرتز .أي شيء تحت وفوق
هذا النطاق ال يمكن أن يسمع من قبل إنسان .كلب يستطيع أن يسمع ما يصل الى
40000
هيرتز .وبالتالي هناك صفارات الكلب الصامتة التي يكون ترددها أكثر من
 20000هيرتز ،وأقل من  40000هيرتز .تسمع هذه الصافرات فقط من قبل
الكالب وليس من قبل البشر .يعترف الكلب سادة صافرة و
يتعلق األمر الرئيسي .كان هناك األبحاث التي أجريت من قبل أحد المزارعين في
الواليات المتحدة األمريكية الذين
اخترع أداة التي حولت صرخة من النبات ألنه يمكن أن يكون
سمعت من قبل البشر .وكان قادرا على تحقيق فورا عند محطة
نفسه بكى على المياه .تظهر أحدث األبحاث أن النباتات يمكن أن يشعر حتى سعيد
و حزين .ويمكن أيضا أن البكاء.
 .10قتل مخلوق يعيش مع اثنين من الحواس أقل ليست جريمة أقل
مرة واحدة جادل نباتي قضيته بالقول أن النباتات لديها سوى اثنين أو ثالثة
الحواس في حين أن الحيوانات لديها خمس الحواس .قتل بالتالي مصنع هو أهون
جريمة من قتل حيوان .لنفترض أن أخاك لدت صماء وبكماء و
فقد اثنين من الحواس أقل بالمقارنة مع غيرهم من البشر .وقال انه يصبح ناضجا
وقتل شخص له .هل يطلب من القاضي أن يعطي القاتل ل
عقوبة أقل ألخيك اثنين من الحواس أقل؟ في الواقع لو كنت
يقول انه قتل معصوم ،شخص بريء ،والقاضي يجب أن تعطي
القاتل عقوبة أشد.
في الواقع يقول القرآن:
"يا أيها الناس! كلوا مما في األرض حالال طيبا "
[آل القرآن ]168 :2
 .11أكثر من السكان من الماشية
إذا كان كل إنسان نباتي ،فإنه يؤدي إلى اكتظاظ الماشية
في العالم ،منذ تكاثرها والضرب هو سريع جدا .هللا (سبحانه وتعالى)
في حكمته اإللهية يعرف كيفية الحفاظ على التوازن من خلقه
بشكل مناسب .ال عجب لم يسمح لنا أن يكون اللحم من الماشية.

 .12تكلفة اللحوم معقولة حيث أن جميع ليست غير النباتيين
ال مانع إذا كان بعض الناس النباتيين النقي .ومع ذلك ال ينبغي لهم
إدانة غير النباتيين كما ال يرحم .في الواقع إذا كان كل الهنود تصبح غير
النباتيين ثم فإن غير النباتيين الحالي سيكون الخاسر ألن األسعار
سيكون من اللحوم ترتفع.
 .7المنهج اإلسالمي الذبح
الحيوانات يبدو ال يرحم
سؤال:
لماذا المسلمين ذبح الحيوانات بطريقة ال يرحم بتعذيب عليه و
ببطء وبشكل مؤلم قتل ذلك؟
إجابة:
وكان المنهج اإلسالمي للحيوانات الذبح ،والمعروفة باسم الذبيحة لل
وجوه للكثير من االنتقادات من قبل عدد كبير من الناس.
يمكن للمرء النظر في النقاط التالية ،التي تثبت أن طريقة الذبيحة هو
إنسانية فحسب ،بل أيضا من الناحية العلمية األفضل:
 .1طريقة اإلسالمي للذبح الحيوان
 Zakkaytumهو الفعل مشتق من جذر الكلمة الزكاة (لتنقية) .صيغة المصدر لها
هو
 Tazkiyahمما يعني تنقية .وضع اإلسالمي لذبح حيوان
تتطلب الشروط التالية الواجب توافرها:
ا .يجب ذبح الحيوان مع حادة (سكين)
لديه الحيوان للذبح بآلة حادة (سكين) وبطريقة سريعة
الطريقة بحيث يتم التقليل من آالم الذبح.
ب .قطع الرياح األنابيب والحنجرة واألوعية العنق
الذبيحة هي الكلمة العربية التي تعني "ذبح" .و"الذبح" هو
ينبغي القيام به عن طريق قطع الحنجرة ،القصبة الهوائية واألوعية الدموية في الرقبة
مما تسبب في وفاة الحيوان من دون قطع الحبل الشوكي.
ج .يجب أن ينضب الدم
الدم يجب أن استنزفت تماما قبل أن يتم إزالة الرأس .ال
الغرض من ذلك هو تجفيف معظم الدم الذي سيكون بمثابة جيدة
مستنبت للكائنات الدقيقة .يجب عدم قطع الحبل الشوكي
ألن األلياف العصبية للقلب يمكن أن تتلف أثناء عملية
تسبب السكتة القلبية ،ركود الدم في األوعية الدموية.
 .2الدم هو وسيلة جيدة للجراثيم والبكتيريا
الدم هو سائل اإلعالم ال بأس به من الجراثيم والبكتيريا والسموم ،وما إلى ذلك ولذلك
فإن الطريقة اإلسالمية
من ذبح أكثر صحية ألن معظم الدم التي تحتوي على الجراثيم،

يتم استبعاد البكتيريا والسموم ،وما إلى ذلك هي ظهور العديد من األمراض.
يبقى  .3اللحوم الطازجة لفترة أطول
يبقى ذبائح الطريقة اإلسالمية الطازجة لفترة أطول نظرا ل
نقص الدم في اللحوم بالمقارنة مع غيرها من أساليب الذبح.
 .4الحيوان ال يشعر باأللم
قطع سريع للسفن من الرقبة بقطع تدفق الدم إلى
العصبية من الدماغ المسؤولة عن األلم .وهكذا فإن الحيوان ال يشعر باأللم.
في حين الموت ،ونضاالت الحيوان ،writhers ،يهز والركالت ،وليس بسبب األلم،
ولكن نظرا لتقلص وارتخاء العضالت  defecientفي الدم و
ويرجع ذلك إلى تدفق الدم إلى خارج الجسم.
 .8الغذائية غير نباتي يجعل المسلمين
عنيف
سؤال:
العلم يقول لنا أن كل ما واحد يأكل ،ولديه تأثير على سلوك واحد .لماذا ا
ثم ،هل اإلسالم يسمح للمسلمين أن يأكلوا الطعام غير النباتي ،ألن تناول الطعام ل
الحيوانات يمكن أن تجعل الشخص عنفا وضراوة؟
إجابة:
 .1تناول الطعام فقط من الحيوانات العاشبة سمح
أوافق على أن ما كان الشخص يأكل له تأثير على سلوكه .هذا هو واحد من
األسباب التي تجعل اإلسالم يحرم أكل الحيوانات آكلة اللحوم مثل األسد ،النمر،
النمر ،الخ الذين يمارسون العنف وشرسة .استهالك لحوم
ان مثل هذه الحيوانات ربما تجعل الشخص عنفا وشراسة .اإلسالم فقط
يسمح لألكل الحيوانات العاشبة مثل البقر والماعز واألغنام ،وما إلى ذلك هي
سلمية وسهلة االنقياد .المسلمون أكل الحيوانات سلمية وسهلة االنقياد ألن المسلمين
والمحبة للسالم والناس غير العنيف.
يقول  .2القرآن الكريم النبي يحظر ما هو سيء
يقول القرآن الكريم:
ِين يَت ا ِبع َ
" الاذ َ
الرسُو َل النا ِب اي األ ُ ِم اي الاذِي يَ ِجدُونَهُ َمكتُوبا ِعندَ ُهم فِي التاو َرا ِة
ُون ا
وف َويَن َها ُهم ع َِن ال ُمنك َِر َوي ُِح ُّل لَ ُه ُم ا
علَي ِه ُم
ت َويُ َح ِر ُم َ
الطيِبَا ِ
نجي ِل يَأ ُم ُر ُهم بِال َمع ُر ِ
َو ِ
اإل ِ
ا
ا
َ
َ
ع َلي ِهم فالذ َ
ال َخبَائِ َث َويَ َ
ِين آ َمنُوا ِب ِه َوع اَز ُروهُ
ض ُع عَنهُم ِإص َر ُهم َواألغال َل التِي كَا َنت َ
نز َل َمعَهُ أُولَئِكَ ُه ُم ال ُمف ِلح َ
ُون " ،
َونَ َ
ص ُروهُ َواتابَعُوا النُّ َ
ِي أ ُ ِ
ور الاذ َ
[آل القرآن ]157 :7
" ماا أَفَاء ا
لرسُو ِل َو ِلذِي القُربَى َواليَتَا َمى
اّللُ َ
علَى َرسُو ِل ِه ِمن أَه ِل القُ َرى فَ ِللا ِه َو ِل ا
س ِبي ِل كَي ال يَ ُك َ
ين َواب ِن ال ا
الرسُو ُل
ون دُولَة َبي َن األَغنِيَاء ِمن ُكم َو َما آتَا ُك ُم ا
َوال َم َ
سا ِك ِ
اّللَ إِ ان ا
فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُكم عَنهُ فَانتَهُوا َواتاقُوا ا
ب ".
اّللَ َ
شدِيدُ ال ِعقَا ِ

[آل القرآن ]7 :59
للمسلم ،بيان النبوي كافية إلقناعه بأن يفعل هللا
ال يرغب البشر لتناول بعض أنواع اللحوم في الوقت الذي تسمح بعض أنواع أخرى.
 .3حديث محمد (عليه الصالة والسالم)  prohibiتينغ األكل من أكلة اللحوم
الحيوانات
وفقا لمختلف أصيلة أحاديث ورد في صحيح البخاري وصحيح
بنت بما في ذلك الحديث الذي رواه ابن عباس في صحيح مسلم ،كتاب الصيد
والذبح ،الحديث رقم  ،4752وسنن ابن ماجه-I-الفصل  13الحديث رقم
 ،3234-3232والرسول الكريم (عليه الصالة والسالم) ممنوع أكل:
(ط) الحيوانات البرية مع أنياب ،أي أكل اللحوم الحيوانات آكلة اللحوم .هذه
حيوانات تعود ملكيتها لعائالت القط مثل األسد ،النمر ،القطط ،الكالب،
الذئاب والضباع ،الخ
(ب) بعض القوارض مثل الفئران والجرذان واألرانب مع مخالب ،الخ
(ج) بعض الزواحف مثل الثعابين والتماسيح ،الخ
(د) الطيور الجارحة مع مخالب أو مخالب ،مثل النسور ،النسر ،الغربان ،البومة،
الخ
ال يوجد أي دليل علمي على أن يثبت بالدليل القاطع أن تناول عدم
الغذاء النباتي يجعل المرء عنيفة.
 .9المسلمون يعبدون الكعبة
سؤال:
عندما اإلسالم ضد عبادة األوثان لماذا عبادة المسلمين ،وتنحني
إلى الكعبة في صالتهم؟
إجابة:
الكعبة هي القبلة أي االتجاه يواجه المسلمون أثناء صلواتهم .أنه
من المهم أن نالحظ أنه على الرغم يتجه المسلمون إلى الكعبة أثناء الصالة ،ويفعلون
ال يعبدون الكعبة .المسلمون يعبدون وانحني اجالال واكبارا لال شيء إال هللا.
وهو مذكور في سورة البقرة:
س َماء فَلَنُ َو ِل َيناكَ ِقب َلة تَر َ
ب َوج ِهكَ ِفي ال ا
ضا َها فَ َو ِل َوج َهكَ شَط َر ال َمس ِج ِد
" قَد نَ َرى تَقَلُّ َ
ال َح َر ِام َو َحي ُ
ون أَناهُ
اب لَيَعلَ ُم َ
ث َما ُكنتُم فَ َولُّوا وُ جُو َه ُكم شَط َرهُ َوإِ ان الاذ َ
ِين أُوتُوا ال ِكت َ َ
ق ِمن اربِ ِهم َو َما ا
ال َح ُّ
عماا يَع َملُ َ
ون " [آل القرآن ]144 :2
اّللُ ِبغَافِل َ
 .1اإلسالم في وحدة رعاية
على سبيل المثال ،إذا أراد المسلمون لتقديم الصالة (الصالة) ،فمن الممكن أن بعض
قد ترغب في مواجهة الشمال ،في حين قد ترغب بعض لمواجهة الجنوب .من أجل
توحيد
المسلمين في عبادتهم من واحد صحيح هللا ،المسلمين ،أينما كانوا،
يطلب لوجه في اتجاه واحد فقط أي نحو الكعبة .وإذا كان بعض المسلمين
يعيش نحو الغرب من الكعبة التي يواجهونها الشرق .وبالمثل إذا كانوا يعيشون

نحو الشرق من الكعبة التي يواجهونها الغرب.
 .2الكعبة هي في مركز خريطة العالم
أن المسلمين كانوا أول الناس لرسم خريطة للعالم .ووجهوا
خريطة مع الجنوب التي تواجه صعودا ونزوال شمال .كانت الكعبة في
مركز .وفي وقت الحق ،ووجه رسامي الخرائط غرب الخريطة رأسا على عقب مع
شمال تواجه صعودا ونزوال الجنوب .ومع ذلك ،و Alhamdullilahالكعبة هو في
مركز خريطة العالم.
 .3الطواف حول الكعبة المشرفة لإلشارة إلى إله واحد
عندما يذهب المسلمون إلى مسجد اإللكترونية الحرام في مكة المكرمة ،وأداء
الطواف أو
الطواف على مدار الكعبة .هذا العمل يرمز إلى العقيدة والعبادة
هللا واحد ،ومنذ ذلك الحين ،تماما كما كل دائرة لها مركز واحد ،لذلك أيضا هناك
واحد فقط
هللا سبحانه وتعالى يستحق العبادة.
( .4رضي هللا عنه) حديث عمر
وفيما يتعلق الحجر األسود ،حجر اإللكتروني األسود ،هناك حديث (التقليد) ،عزا
إلى الرفيق الالمع للنبي محمد (عليه الصالة والسالم) وعمر (رضي هللا
رضي عنه).
وفقا لصحيح البخاري ،المجلد  ،2كتاب الحج ،باب .675 .H.No ،56
وقال عمر (رضي هللا عنه)" ،أنا أعلم أنك حجر و
يمكن أن ال فائدة وال ضرر .لم أكن قد رأيت النبي (ص) لمس (و
التقبيل) لكم ،وأنا لن يكون لمست (ومقبل) لك ".
بلغ  .5الناس على الكعبة المشرفة ،وقدم أذان
في عهد النبي ،حتى وقفت الناس على الكعبة وأعطى
"أذان" أو الدعوة إلى الصالة .يمكن للمرء أن نسأل أولئك الذين يزعمون أن
المسلمين
عبادة الكعبة .التي العابد المعبود تقف على المعبود يعبد؟
 .10غير المسلمين غير مسموح بها في مكة المكرمة
سؤال:
لماذا غير المسلمين غير مسموح بها في المدن المقدسة من مكة المكرمة والمدينة
المنورة؟
إجابة:
صحيح أن ال يسمح لغير المسلمين في المدينتين المقدستين مكة المكرمة و
المدينة المنورة ،من خالل القانون .والنقاط التالية تفيد في توضيح ممكن
األسباب الكامنة وراء مثل هذا التقييد.
 .1ال يسمح لجميع المواطنين في منطقة التجميع
أنا مواطن من الهند .ومع ذلك ،وأنا ال يسمح لهم بدخول المناطق المحظورة معينة

مثل المعسكرات .في كل بلد هناك بعض المناطق التي مشترك
مواطن من هذا البلد ال يمكن أن يدخل .فقط المواطن الذي التحق في الجيش
أو أولئك الذين ترتبط بالدفاع عن البالد يسمح في
منطقة التجميع .وبالمثل اإلسالم هو الدين العالمي للعالم بأسره و
لجميع البشر .مناطق تجميع اإلسالم ويستشهد الشريفين لل
مكة المكرمة والمدينة المنورة .هنا فقط أولئك الذين يؤمنون باإلسالم وتشارك في
الدفاع عن اإلسالم أي يجوز للمسلمين.
وسيكون من غير المنطقي للمواطن مشترك في االعتراض على القيود المفروضة
على
الدخول إلى منطقة التجميع .وبالمثل فإنه ليس من المناسب لغير المسلمين ل
االعتراض على القيود المفروضة على غير المسلمين ضد دخول مكة و
المدينة المنورة.
 .2فيزا لدخول مكة المكرمة والمدينة المنورة
ا .كلما يسافر أي شخص إلى بلد أجنبي لديه لتطبيق أول ل
تأشيرة ،أي إذن لدخول ذلك البلد .كل بلد لديها قناعاتها
القواعد واألنظمة والمتطلبات الالزمة إلصدار التأشيرة .ما لم  criteraبهم
نحن راضون أنها لن تصدر التأشيرة.
ب .واحدة من البلدان التي هي صارمة جدا في إصدار التأشيرة للواليات المتحدة
من أمريكا ،وخاصة عند إصدار تأشيرات دخول لمواطني العالم الثالث .هم
والعديد من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها قبل أن يصدر
تأشيرة.
ج .عندما زرت سنغافورة ،وقد ذكر ذلك في شكل هجرتهم -
الموت لتجار المخدرات .إذا أردت أن أزور سنغافورة لدي بالتقيد
قواعد .ال أستطيع أن أقول أن عقوبة اإلعدام هي العقوبة الوحشية .إال إذا أنا
سوف توافق مع متطلبات وشروط يسمح لي بالدخول ل
بلد.
د .فيزا  -في حالة األولية الالزمة ألي إنسان أن يدخل
مكة المكرمة أو المدينة المنورة هو القول مع شفتيه ،ال رابطة القانون الدولي هكتار
 illallahمحمد اور
رسول هللا وهذا يعني أن "ال إله إال هللا ومحمد (عليه الصالة والسالم)
رسول هللا ".
 .11لحم الخنزير المحرمة
سؤال:
لماذا أكل لحم الخنزير محرم في اإلسالم؟
إجابة:
حقيقة أن استهالك لحم الخنزير ممنوع في اإلسالم هو معروف جيدا .ال
النقاط التالية توضح الجوانب المختلفة لهذا التحريم:

 .1يحظر لحم الخنزير في القرآن الكريم
يحظر القرآن استهالك لحم الخنزير في ما ال يقل عن  4أماكن مختلفة.
يحظر في  145 :6 ،3 :5 ،173 :2و .115 :16
اّللِ ِب ِه َوال ُمن َخ ِن َقةُ
ير َو َما أ ُ ِه ال ِل َغي ِر ا
" ح ُِر َمت َ
نز ِ
علَي ُك ُم ال َميتَةُ َوالدا ُم َولَح ُم ال ِخ ِ
ُ
ُ
علَى النُّ ُ
َوال َموقُوذَةُ َوال ُمت َ َر ِديَة َوالنا ِطي َحة َو َما أ َ َك َل ال ا
ب
سبُ ُع إِالا َما ذَ اكيتُم َو َما ذُبِ َح َ
ص ِ
س الاذ َ
ِين َكفَ ُروا ِمن دِينِ ُكم فَالَ تَخشَو ُهم
َوأَن تَستَق ِ
الم ذَ ِل ُكم فِسق ال َيو َم يَئِ َ
س ُموا ِباألَز ِ
علَي ُكم ِنع َمتِي َو َر ِض ُ
ت لَ ُكم دِينَ ُكم َوأَت َمم ُ
َواخشَو ِن اليَو َم أَك َمل ُ
اإلسال َم دِينا
ت َ
يت لَ ُك ُم ِ
فَ َم ِن اض ُ
اّللَ َ
صة َ
غي َر ُمت َ َجا ِنف ِ ِإلثم فَ ِإ ان ا
غفُور ار ِحيم ".
ط ار ِفي َمخ َم َ
[آل القرآن ]3 :5
اآليات أعاله من القرآن الكريم هي كافية لتلبية مسلم لماذا
لحم الخنزير ممنوع.
 .2يحظر لحم الخنزير في الكتاب المقدس
من المرجح أن يكون مقتنعا له الكتب الدينية المسيحية .الكتاب المقدس
يحظر استهالك لحم الخنزير ،في كتاب من سفر الالويين
"والخنزير ،على الرغم من انه تقسيم الحافر ،ويكون القدمين الظلف ،لكنه
cheweth
ال يجتر .فهو نجس لكم ".
"من حمها ال تأكلوا ،وجثثها كنتم ال تعمل باللمس،
انها نجسة لكم ".

[الويين ]8-7 :11

يحظر لحم الخنزير أيضا في الكتاب المقدس في سفر التثنية
"والخنزير ،ألنه  dividethالحافر ،بعد  chewethال يجتر،
فهو نجس لكم .ال تأكال من لحمهم ،وال لمس بهم
جثة ميتة "[ .سفر التثنية ]8 :14
ويتكرر حظرا مماثال في الكتاب المقدس في سفر أشعيا الفصل  65اآلية .5-2
 .3استهالك لحم الخنزير يسبب العديد من األمراض
فإن غيرهم من غير المسلمين والملحدين يتفق فقط إذا اقتنعت من خالل العقل،
المنطق والعلم .ويمكن تناول لحم الخنزير يسبب ما ال يقل عن سبعين أنواع مختلفة
من األمراض .يمكن ألي شخص أن يكون الديدان المختلفة مثل الدودة الدبوسية،
الشصية ،وما إلى ذلك واحدة من أكثر خطورة هو شريطية وحيدة ،والتي هي في
العلمانيين
المصطلحات رجل يسمى الدودة الشريطية .تؤويها في األمعاء وطويلة جدا.
في البويضات أي البيض وتدخل مجرى الدم ويمكن أن تصل إلى ما يقرب من جميع
أجهزة
الجسم .إذا كان يدخل في الدماغ أنها يمكن أن تسبب فقدان الذاكرة .إذا دخل القلب هو
يمكن أن يسبب النوبات القلبية ،إذا دخل العين أنها يمكن أن تسبب العمى ،وإذا دخل

الكبد أنها يمكن أن تسبب تلف الكبد .ويمكن أن تلحق الضرر تقريبا جميع أجهزة
الجسم.
الديدان خطيرة أخرى هي .Trichura Tichurasis
ثمة مفهوم خاطئ شائع عن لحم الخنزير هو أنه إذا تم طهيها جيدا ،وهذه البويضات
تموت.
في مشروع والبحوث التي أجريت في أمريكا ،وجد أن من أربعة وعشرين
األشخاص الذين يعانون من  ،Trichura Tichurasisاثنين وعشرين وطهي لحم
الخنزير جدا
حسنا .هذا يدل على أن البويضات الموجودة في لحم الخنزير ال تموت تحت وضعها
الطبيعي
درجة حرارة الطهي.
 .4لحم الخنزير يحتوي مواد البناء الدهون
لحم الخنزير لديها القليل جدا من المواد لبناء العضالت ويحتوي على فائض من
الدهون .هذه الدهون
يحصل المودعة في السفن ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية .أنه
ليس من المستغرب أن أكثر من  ٪50من األميركيين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
 .5الخنزير هو واحد من أقذر الحيوانات على وجه األرض
الخنزير هو واحد من أقذر الحيوانات على وجه األرض .أنه يعيش ويزدهر في
الوحل،
البراز واألوساخ .هذا هو أفضل زبال وأنا أعلم أن هللا قد تنتج .في
القرى ليس لديهم مراحيض حديثة والقرويين تفرز في العراء
الهواء .في كثير من األحيان يتم مسح اإلفرازات التي الخنازير.
قد يرى البعض أن في الدول المتقدمة مثل أستراليا ،تربى الخنازير في غاية
ظروف نظيفة وصحية .حتى في هذه الظروف الصحية الخنازير هي
أبقى معا في  .stiesبغض النظر عن مدى صعوبة محاولة للحفاظ على نظافة هم
قذرة بطبيعتها .يأكلون واالستمتاع الخاصة بهم فضال عن جاره
الفضالت.
 .6الخنزير هو الحيوان األكثر وقح
الخنزير هو الحيوان األكثر وقح على وجه األرض .هو فقط
الحيوان الذي تدعو اصدقائها لممارسة الجنس مع زميله لها .في أمريكا ،ومعظم
الناس
تستهلك لحم الخنزير .وفي كثير من األحيان بعد حفالت الرقص ،لديهم مبادلة
الزوجات.
أي يقول كثير من "تنام مع زوجتي وأنا لن تنام مع زوجتك ".إذا كنت تأكل
الخنازير فإنك تتصرف مثل الخنازير.
 .12تحريم المشروبات الكحولية
سؤال:

لماذا هو استهالك الكحول محظورة في اإلسالم؟
إجابة:
كان الكحول آفة المجتمع البشري منذ األزل .هذا
ال تزال تكلف حياة اإلنسان ال تعد وال تحصى ،ويسبب البؤس الرهيب لماليين
في جميع أنحاء العالم .الكحول هو السبب الجذري للعديد من المشاكل التي تواجه
المجتمع .إحصاءات ارتفاع معدالت الجريمة ،وحاالت متزايدة من العقلية
األمراض والماليين من بيوت محطمة في جميع أنحاء العالم تحمل البكم
شهادة على القوة التدميرية للكحول.
 .1حظر الكحول في القرآن
يحظر القرآن الكريم استهالك الكحول في اآلية التالية:
َ
" يَا أَيُّ َها الاذ َ
ع َم ِل
ِين آ َمنُوا ِإنا َما ال َخم ُر َوال َميس ُِر َواألَنصَابُ َواألزال ُم ِرجس ِمن َ
شي َ
ال ا
ان فَاجتَنِبُوهُ لَعَلا ُكم تُف ِلح َ
ُون " [آل القرآن ]5:90
ط ِ
 .2حظر الكحول في الكتاب المقدس
يحظر الكتاب المقدس استهالك الكحول في اآليات التالية:
ا" .النبيذ هو مستهزئ والشراب القوي الهائج .وكل من هو
خدع وبالتالي ليس من الحكمة "[ .سفر األمثال ]1 :20
ب" .وال تسكروا بالخمر[ ".أفسس ]5:18
 .3الكحول يثبط مركز المثبطة
البشر تمتلك مركزا المثبطة في أدمغتهم .هذا المثبطة
مركز يمنع الشخص عن فعل األشياء التي يعتبرها خاطئة .إلى
المثال الشخص عادة ال تستخدم لغة الشتائم أثناء التصدي له
اآلباء أو كبار السن .إذا كان لديه للرد على المكالمة من الطبيعة ،سوف مركزه
المثبطة
منعه من القيام بذلك في العلن .ولذلك فهو يستخدم المرحاض.
عندما يكون الشخص يستهلك الكحول ،ومركز المثبطة نفسه هو تحول دون .أن
هو على وجه التحديد السبب الذي شخص مخمور كثيرا ما وجدت أن االنغماس
في سلوك غير معهود تماما منه .على سبيل المثال
تم العثور على شخص في حالة سكر الستخدام لغة مسيئة وكريهة وال
أدرك خطأه حتى لو كان معالجة والديه .كثير حتى التبول في
مالبسهم .كما أنهم ال يتحدثون وال المشي بشكل صحيح .حتى أنهم يسيئون التصرف.
تم العثور  .4حاالت الزنا واالغتصاب وزنا المحارم واإليدز أكثر بين
المشروبات الكحولية
ووفقا لمكتب المسح القومي لضحايا الجريمة العدل (US
وزارة العدل) في عام  1996وحده كل يوم في المتوسط 2713
أخذت االغتصاب مكان .االحصاءات تقول لنا ان الغالبية العظمى من المغتصبين،
كانت
مخمورا في حين ارتكاب الجريمة .وينطبق الشيء نفسه في حاالت

التحرش الجنسي.
ووفقا لالحصاءات ٪8 ،من األمريكيين ارتكاب زنا المحارم أي واحد في كل اثني
عشر
ثالثة عشر شخصا في أمريكا هو المشاركة في زنا المحارم .تقريبا كل حاالت
ومن المقرر أن تسمم في إحدى أو كلتا األشخاص المتورطين سفاح القربى.
واحدة من العوامل الرئيسية المرتبطة بانتشار مرض اإليدز ،واألكثر اللعين
المرض ،وإدمان الكحول.
 .5وكان كل الكحولية في البداية شارب االجتماعي
قد يجادل كثيرون في صالح الخمور التي تطلق على نفسها اسم "يشربون
االجتماعية" .هم
يدعون أن لديهم سوى واحد أو اثنين من أوتاد ولديهم ضبط النفس وغير ذلك
لم تحصل في حالة سكر .تكشف التحقيقات أن كل الكحولية بدأ بوصفه
شارب االجتماعي .ال احد سكير الكحولية أو في البداية يبدأ الشرب مع
نية في أن تصبح مدمنا على الكحول أو سكير .ال شارب االجتماعي يمكن القول أن
لقد كان وجود الكحول لعدة سنوات ،وأن لدي الذاتي كثيرا
الرقابة التي لم يسبق لي أن تم مخمورا حتى مرة واحدة.
 .6إذا كان مخمورا شخص مرة واحدة فقط ويرتكب شيئا
مخجل ،وسوف تظل معه مدى الحياة.
لنفترض أن "شارب االجتماعي" يفقد السيطرة على النفس مرة واحدة فقط .في حالة
تسمم ارتكب االغتصاب أو سفاح القربى .حتى لو كان يأسف الفعل في وقت الحق،
ل
ومن المرجح أن تحمل الذنب طوال حياته العادية إنسان .كال ال
وبشكل ال يمكن إصالحه وبشكل ال رجعة فيه تلف الجاني والضحية.
يحظر  .7الكحول في الحديث الشريف
قال نبي اإلسالم محمد (صلي هللا عليه وسلم):
ا .في سنن ابن ماجه-I-المجلد  ،3كتاب المسكرات ،الفصل  30الحديث رقم
.3371
"الكحول هي أم الخبائث وهذا هو األكثر خزيا من الشرور".
ب .في سنن ابن ماجه-I-المجلد  ،3كتاب المسكرات ،الفصل  30الحديث رقم
3392
"أي شيء الذي أسكر كثيره فقليله في كمية كبيرة ،محظور حتى في الصغيرة
كمية".
وبالتالي ال يوجد أي مبرر الرتشف أو طفل.
ج .ليس فقط أولئك الذين يشربون الكحول ولعن ولكن أيضا أولئك الذين يتعاملون مع
بشكل مباشر أو غير مباشر ولعن هللا.
وفقا لسنن ابن ماجه-I-المجلد  ،3كتاب المسكرات ،الفصل 30
الحديث رقم .3380

وأفيد من قبل أنس (رضي هللا عنه) ،أن النبي
وقال محمد (عليه الصالة والسالم):
"لعنة هللا على عاتق عشر مجموعات من الناس الذين يتعاملون مع الكحول .الذي
يقطر منه ،واحد الذين تم المقطر ذلك ،فإن الشخص الذي يشرب منه ،واحد
الذي ينقل منه ،واحد لمن تم إحضارها ،واحد منهم يخدم هذه القضية،
الشخص الذي تبيعه ،والذي يستخدم المال من ذلك ،الشخص الذي يشتري و
الشخص الذي يشتري لشخص آخر ".
 .8األمراض المرتبطة إدمان الكحول
هناك العديد من األسباب العلمية لحظر استهالك
المسكرات ،أي الكحول .الحد األقصى لعدد الوفيات في العالم ذات الصلة
ويرجع ذلك إلى استهالك الكحول ألي سبب واحد بعينه .ماليين البشر
يموتون سنويا فقط بسبب تناول الكحول .أنا لست بحاجة الخوض في تفاصيل
جميع اآلثار السيئة من الكحول منذ معظمهم من المعروف .أدناه
هي قائمة بسيطة من عدد قليل من األمراض الناجمة عن تعاطي الكحول:
 .1تليف الكبد هو مرض الكحول يرتبط أكثر من المعروف جيدا.
 .2وهناك آخرون سرطان البلعوم ،سرطان الرأس والرقبة ،سرطان
الكبد (الكبدي) ،سرطان القولون ،الخ
ترتبط  .3التهاب المري ،التهاب المعدة ،التهاب البنكرياس والتهاب الكبد مع الكحول
استهالك.
 .4اعتالل عضلة القلب ،ارتفاع ضغط الدم Artherosclerosis ،التاجي ،الذبحة
الصدرية و
ترتبط نوبات قلبية مع تناول جرعات الكحول الثقيلة.
 .5السكتات الدماغية ،السكتة ،ترتبط نوبات وأنواع مختلفة من الشلل مع
تناول الكحول.
 .6اعتالل اعصاب محيطية ،القشرية ضمور ،مخيخي ضمور هي مشاكل معروفة
المتالزمات الناجمة عن استهالك الكحول.
 .7فيرنيكه  -متالزمة كورساكوف مع فقدان الذاكرة لألحداث األخيرة،
التسامر واحتفاظه من الذاكرة ألحداث قديمة مع أنواع مختلفة
من الشلل هي ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الثيامين بسبب اإلفراط في شرب الخمر
المدخول.
 .8البري بري وغيرها من أوجه القصور ليست غير شائعة بين المدمنين على
الكحول .حتى
يحدث البالغرا في المشروبات الكحولية.
 .9هذيان ارتعاشي من المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث أثناء المتكررة
إصابة المدمنين على الكحول أو بعد الجراحة .ويحدث ذلك أيضا خالل االمتناع عن
التصويت كما

عالمة من تأثير االنسحاب .إنه ألمر خطير جدا ويمكن أن يسبب الموت حتى لو
العالج في مراكز مجهزة تجهيزا جيدا.
وقد ارتبطت  .10اضطرابات الغدد الصماء عديدة مع إدمان الكحول
بدءا من  Myxodemaلفرط نشاط الغدة الدرقية ومتالزمة كوشينغ مزهر.
 .11الدموية اآلثار السيئة هي طويلة ومتغيرة .نقص حمض الفوليك،
ومع ذلك ،هو المظهر األكثر شيوعا من تعاطي الكحول مما أدى إلى
فقر دم كبير .متالزمة  Zeiveهي ثالوث االنحاللي فقر الدم،
اليرقان و Hyperlipaedemiaالذي يتبع االنغماس الكحولية.
 .12نقص الصفيحات وغيرها من تشوهات الصفيحات ليست نادرة في
المشروبات الكحولية.
 .13ميترونيدازول اللوحية التي تستخدم عادة (فالجيل) يتفاعل بشدة مع
الكحول.
 .14العدوى المتكررة شائع جدا بين مدمني الكحول المزمن .ال
مقاومة للمرض ونظام الدفاع المناعي ل
خطر بسبب تناول الكحول.
 .15التهابات الصدر ،كما هو معروف في المشروبات الكحولية .االلتهاب الرئوي
وخراج الرئة،
انتفاخ الرئة والسل الرئوي هي شائعة في المشروبات الكحولية.
 .16خالل التسمم الكحولي الحاد ،وعادة ما يتقيأ الشخص في حالة سكر ،و
ردود الفعل السعال التي هي وقائية هي مشلولة .واالستفراغ وبالتالي بسهولة
تمرير إلى الرئة مسببة االلتهاب الرئوي أو خراج الرئة .في بعض األحيان فإنه قد
حتى يسبب االختناق والموت.
 .17اآلثار السلبية لالستهالك الكحول على النساء تستحق اهتماما خاصا.
اإلناث أكثر عرضة للتليف الكبد المرتبطة بتعاطي الكحول أكثر من الرجال .أثناء
استهالك الكحول الحمل له تأثير ضار شديد على
الجنين .يجري االعتراف الجنين متالزمة الكحول أكثر وأكثر في
مهنة طبية.
ترتبط  .18األمراض الجلدية أيضا إلى تساهل الكحول.
 .19األكزيما ،الحاصة ،مسمار الضمور ،النسيج حول الظفر (العدوى حول
األظافر)
والزاوي التهاب الفم (التهاب في زاوية الفم) هم
األمراض المشتركة بين المدمنين على الكحول.
 .9الكحول هو "المرض"
تحولت األطباء اآلن ليبرالية تجاه المدمنين على الكحول وإدمان الكحول يطلق
مرض بدال من اإلدمان.
وقد نشرت مؤسسة البحوث اإلسالمية كتيبا الذي يقول:
إذا الكحول هو مرض ،بل هو المرض الوحيد الذي:

 هل تباع في زجاجات هل تم اإلعالن عنها في الصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزيون رخصت وسائل النتشاره يحقق إيرادات للحكومة يجلب الوفيات العنيفة على الطرق السريعة يدمر الحياة األسرية ويزيد من الجريمة ال يوجد لديه جراثيم أو سبب فيروسيإدمان الكحول ليس مرضا  IT IS -العمل اليدوي الشيطان
هللا سبحانه وتعالى في حكمته الالنهائية وقد حذرنا ضد هذا فخ الشيطان.
ويسمى اإلسالم "الدين المجاهدين الفطرة" أو الدين الطبيعي للرجل .بكل ما فيها
وتهدف أوامر إلى الحفاظ على الحالة الطبيعية لإلنسان .الكحول هو
االنحراف عن هذه الحالة الطبيعية ،بالنسبة للفرد وكذلك بالنسبة للمجتمع .هذا
يحط رجل إلى مستوى أدنى من البهائم يدعي لتكون متفوقة على.
وبالتالي يحظر استهالك الكحول في اإلسالم.
 .13المساواة الشهود
سؤال:
لماذا نوعان من الشهود الذين هم من النساء ،أي ما يعادل شاهد واحد فقط
من هو الرجل؟
إجابة:
 .1شاهدان اإلناث ال يعتبر دائما تساوي واحد من الذكور
الشاهد
ال توجد آيات أقل من ثالثة في القرآن الكريم التي تتحدث عن شهود
دون تحديد رجال كان أو امرأة.
أ) في حين جعل إرادة اإلرث ،ويلزم شخصين فقط كما
شهود عيان .في سورة المائدة الفصل  5اآلية  ،106ويقول القرآن الكريم:
ض َر أ َ َحدَ ُك ُم ال َمو ُ
ت ِح َ
ش َهادَةُ بَينِ ُكم ِإذَا َح َ
" يَا أَيُّ َها الاذ َ
ان ذَ َوا
ِين آ َمنُوا َ
ين ال َو ِصيا ِة اثنَ ِ
ان ِمن َ
غي ِر ُكم إِن أَنتُم َ
ت
ُّصيبَةُ ال َمو ِ
ض فَأ َ َ
ض َربتُم ِفي األَر ِ
صابَت ُكم م ِ
عَدل ِمن ُكم أَو آ َخ َر ِ
ان ِب ا
اّللِ ِإ ِن ارتَبتُم الَ نَشت َ ِري ِب ِه ث َ َمنا َو َلو ك َ
تَح ِبسُونَ ُه َما ِمن َبع ِد ال ا
َان ذَا
صال ِة فَيُق ِ
س َم ِ
اّلل إِناا إِذا لا ِم َن اآل ِث ِم َ
ين ".
قُربَى َوالَ نَكت ُ ُم َ
ش َهادَةَ ا ِ
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ب) موهوب شخصين مع العدالة في حالة الطالق.
س ُكو ُه ان ِب َمع ُروف أَو فَ ِارقُو ُه ان ِب َمع ُروف َوأَش ِهدُوا ذَ َوي عَدل
" فَ ِإذَا بَلَغ َن أ َ َجلَه اُن فَأَم ِ
ّلل ذَ ِل ُكم يُوع ُ
ِمن ُكم َوأ َ ِقي ُموا ال ا
َظ ِب ِه َمن ك َ
ق
اّلل َوال َيو ِم ِ
َان يُؤ ِم ُن ِب ا ِ
ش َهادَةَ ِ ا ِ
اآلخ ِر َو َمن َيت ا ِ
ا
اّللَ يَجعَل لاهُ َمخ َرجا"

[آل القرآن ]2 :65

ج) يطلب أربعة شهود في قضية اتهام ضد المحصنات

ت ث ُ ام لَم يَأتُوا ِبأَربَعَ ِة ُ
ش َهدَاء فَاج ِلدُو ُهم ث َ َما ِن َ
ِين يَر ُم َ
" َوالاذ َ
ين َجلدَة َوال
صنَا ِ
ون ال ُمح َ
سقُ َ
ون "
تَقبَلُوا لَهُم َ
ش َهادَة أَبَدا َوأُولَئِكَ ُه ُم ال َفا ِ
[آل القرآن ]4 :24
 .2شاهدان اإلناث يساوي الشاهد الذكور فقط في مالي
عملية تجارية
ليس صحيحا أن اثنين من الشهود اإلناث تعتبر دائما على قدم المساواة مع فقط
شاهد واحد من الذكور .صحيح إال في حاالت معينة .وهناك حوالي خمس آيات
في القرآن الكريم التي تذكر شهود عيان ،دون تحديد ذكرا أو أنثى .هناك
هي آية واحدة فقط في القرآن الكريم ،الذي يقول شاهدين اإلناث تساوي واحد
شاهد الذكور .هذه اآلية هي سورة البقرة ،اآلية  .282الفصل  2هذا هو
أطول آية في القرآن الكريم ويتعامل مع المعامالت المالية .وتقول:
" يَا أَيُّ َها الاذ َ
سمًّى فَاكتُبُوهُ َوليَكتُب باينَ ُكم كَاتِب
ِين آ َمنُوا إِذَا تَدَايَنتُم ِبدَين ِإلَى أ َ َجل ُّم َ
علَي ِه ال َح ُّ
ب َك َما عَلا َمهُ ا
ق
اّللُ فَل َيكتُب َوليُم ِل ِل الاذِي َ
ِبال َعد ِل َوالَ َيأ َب كَا ِتب أَن َيكت ُ َ
ق َول َيت ا ِ
ض ِعيفا أَو الَ
علَي ِه ال َح ُّ
ا
س ِفيها أَو َ
اّللَ َرباهُ َوالَ يَب َخس ِمنهُ شَيئا فَ ِإن ك َ
َان الاذِي َ
ق َ
يَست َ ِطي ُع أَن ي ُِم ال ُه َو فَليُم ِلل َو ِليُّهُ بِالعَد ِل َواستَش ِهدُوا ش َِهيدَي ِن ِمن ِر َجا ِل ُكم فَ ِإن لام
ضو َن ِم َن ال ُّ
ان ِممان تَر َ
ش َهدَاء أَن ت َ ِض ال ِإحدَا ُه َما فَتُذَ ِك َر
يَ ُكونَا َر ُجلَي ِن فَ َرجُل َوام َرأَت َ ِ
إِحدَا ُه َما األُخ َرى َوالَ يَأ َب ال ُّ
ش َهدَاء إِذَا َما دُ ُ
ص ِغيرا أَو
عوا َوالَ تَسأ َ ُموا أَن تَكتُبُوهُ َ
س ُ
اّللِ َوأَق َو ُم ِلل ا
ط ِعندَ ا
ش َهادَ ِة َوأَدنَى أَالا تَرتَابُوا ِإالا أَن ت َ ُك َ
ون
َك ِبيرا ِإلَى أ َ َج ِل ِه ذَ ِل ُكم أَق َ
علَي ُكم ُج َناح أَالا تَكتُبُو َها َوأَش ِهدُوا إِذَا تَبَايَعتُم
س َ
اض َرة تُد ُ
ارة َح ِ
ِيرونَ َها بَينَ ُكم فَلَي َ
تِ َج َ
اّللُ َو ا
اّللَ َويُ َع ِل ُم ُك ُم ا
ار كَا ِتب َوالَ ش َِهيد َوإِن تَفعَلُوا فَ ِإناهُ فُسُوق بِ ُكم َواتاقُوا ا
َوالَ يُ َ
ض ا
اّللُ
ع ِليم ".
ِب ُك ِل شَيء َ
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هذه اآلية من القرآن يتعامل فقط مع المعامالت المالية .في حاالت كهذه،
ينصح لجعل اتفاقا مكتوبا بين الطرفين ،ويستغرق عامين
شهود عيان ،ويفضل كالهما يجب أن يكون الرجال فقط .في حال كنت ال يمكن
العثور على
رجلين ،ثم رجل واحد وامرأتين سيكون كافيا.
على سبيل المثال ،لنفترض أن شخص يريد أن يخضع لعملية جراحية لغرض معين
وعكة .لتأكيد العالج ،وقال انه يفضل أخذ المراجع من اثنين
الجراحين المؤهلين .في حال كان غير قادر على العثور على اثنين من الجراحين ،له
الخيار الثاني
سيكون جراح واحد واثنين من الممارسين العامين الذين هم بكالوريوس طب
وجراحة عادي
األطباء.
وبالمثل في المعامالت المالية ،ويفضل رجلين .اإلسالم تتوقع الرجال ل
يكون شركاهم  breadwinأسرهم .منذ المسؤولية المالية ل

تحملت من قبل الرجال ،من المتوقع أن يكون ضليعا في المعامالت المالية
بالمقارنة مع النساء .كخيار ثان ،يمكن للشاهد أن يكون رجل واحد و
امرأتان ،بحيث إذا واحدة من النساء يخطئ اآلخر يمكن أن أذكرها .ال
الكلمة العربية المستخدمة في القرآن هي " "Tazilالتي تعني "الخلط" أو "يخطئ".
دينا الكثير ترجمت خطأ هذه الكلمة باسم 'نسيان' .المالية وبالتالي
تشكل معامالت الحالة الوحيدة التي شاهدين اإلناث متساوون
لشاهد واحد من الذكور.
 .3شاهدان اإلناث يساوي أحد الشهود الذكور حتى في حالة
القتل
ومع ذلك ،فإن بعض أهل العلم يرى أن موقف المؤنث يمكن أيضا
يكون لها تأثير على الشاهد في قضية قتل .في مثل هذه الظروف امرأة
أكثر بالرعب بالمقارنة مع الرجل .نظرا لحالتها العاطفية في وسعها
الحصول على الخلط .وبالتالي ،وفقا لبعض الفقهاء ،حتى في حاالت القتل،
شاهدين اإلناث مساوية شاهد واحد من الذكور .في جميع الحاالت األخرى،
أحد الشهود اإلناث ما يعادل شاهد واحد من الذكور .في جميع الحاالت األخرى،
واحد
شاهدة عيان ما يعادل شاهد واحد من الذكور.
 .4القرآن يحدد بوضوح أن أحد الشهود اإلناث متساوية للذكور واحدة
الشاهد
هناك بعض العلماء الذين يرون أن حكم اثنين من اإلناث
شهود مساويا لشاهد واحد من الذكور يجب أن تطبق على كل الحاالت .هذا
ال يمكن االتفاق عليه ألن اآلية واحدة معينة من القرآن الكريم من سورة
نور الفصل  ،24اآلية  6يعادل بوضوح شاهدة عيان واحد ورجل واحد
الشاهد:
ون أَز َوا َجهُم َولَم يَ ُكن لاهُم ُ
ِين يَر ُم َ
" َوالاذ َ
ش َهادَةُ أ َ َح ِد ِهم أَربَ ُع
سهُم فَ َ
ش َهدَاء ِإالا أَنفُ ُ
ش َهادَات ِب ا
صا ِدقِ َ
اّللِ ِإناهُ لَ ِم َن ال ا
ين "
َ
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.5اهد االنفرادي من عائشة (رضي هللا عنها) هو
كافية لاللحديث أن تكون مقبولة
عائشة (رضي هللا عنها) زوجة النبي الحبيبة لديه
وروى ما ال يقل عن  2220األحاديث التي تعتبر أصيلة فقط على بلدها
دليل االنفرادي .وهذا دليل كاف على أن أحد الشهود من النساء ويمكن أيضا
يكون مقبوال.
ويتفق كثير من الفقهاء أن الشاهد حتى واحد من امرأة غير كافية ل

رؤية هالل القمر .تخيل أحد الشهود امرأة غير كافية
واحد من أركان اإلسالم ،أي الصيام وكامل المجتمع المسلم
الرجال والنساء يتفقون على وتقبل شهادتها! ويقول بعض الفقهاء أن واحدا
مطلوب الشاهد في بداية رمضان واثنين من الشهود في نهاية
من رمضان .وال فرق بين ما إذا كان الشهود هم من الرجال أو النساء.
ويفضل  .6شهود أنثى في بعض الحاالت
تتطلب بعض الحوادث فقط شاهدة عيان وذلك من الذكور ال يمكن أن يكون
قبلت .على سبيل المثال ،في التعامل مع مشاكل المرأة ،مع إعطاء
دفن حمام مثال" :الغسل" الى امرأة ،والشاهد أن تكون امرأة.
عدم المساواة على ما يبدو من شهود ذكور واإلناث في المعامالت المالية
ليس بسبب أي عدم المساواة بين الجنسين في اإلسالم .ومن المقرر فقط لمختلف
الطبيعة وأدوار الرجال والنساء في المجتمع على النحو المتوخى في اإلسالم.
 .14الميراث
سؤال:
بموجب الشريعة اإلسالمية ،لماذا هو نصيب المرأة من الثروة الموروثة نصف فقط
أن
رجل؟
إجابة:
 .1الميراث في القرآن الكريم
يحتوي على القرآن الكريم توجيهات محددة ومفصلة بشأن
تقسيم الثروة الموروثة ،من بين المستفيدين الحقيقيين.
اآليات القرآنية التي تحتوي على إرشادات فيما يتعلق بالميراث هي:
سورة البقرة ،اآلية  180الفصل 2
سورة البقرة ،اآلية  240الفصل 2
سورة سورة النساء ،الفصل 9-7 :4
سورة سورة النساء ،اآلية  19الفصل 4
سورة سورة النساء ،الفصل  33 :4و
سورة المائدة ،اآلية  108-106الفصل 5
 .2حصة محددة من الميراث لألقارب
هناك ثالث آيات في القرآن الكريم التي تصف على نطاق واسع حصة قريب
األقارب ،أي سورة  Nisahالفصل  4اآليات  11و  12و  .176ترجمة
هذه اآليات هي كما يلي:
ُوصي ُك ُم ا
ساء فَوقَ اثنَتَي ِن فَلَه اُن
اّللُ فِي أَوال ِد ُكم ِللذاك َِر ِمث ُل َح ِظ األُنثَيَي ِن فَ ِإن ُك ان ِن َ
"ي ِ
س ِمماا ت َ َركَ
احد ِمن ُه َما ال ُّ
احدَة فَلَ َها النِصفُ َوألَبَ َوي ِه ِل ُك ِل َو ِ
ثُلُثَا َما ت َ َركَ َوإِن كَانَت َو ِ
سد ُ ُ
َان َلهُ َولَد فَ ِإن لام يَ ُكن لاهُ َولَد َو َو ِرثَهُ أَبَ َواهُ َفأل ُ ِم ِه الثُّلُ ُ
ث فَ ِإن ك َ
ِإن ك َ
َان لَهُ ِإخ َوة فَأل ُ ِم ِه

ُوصي ِب َها أَو دَين آبَا ُؤ ُكم َوأَبنَا ُؤ ُكم الَ تَد ُر َ
ال ُّ
ون أَيُّهُم أَق َربُ لَ ُكم
سد ُ ُ
س ِمن بَع ِد َو ِصياة ي ِ
اّللِ إِ ان ا
ضة ِم َن ا
اّللَ ك َ
نَفعا فَ ِري َ
ع ِليما َح ِكيما "
َان َ
" َولَ ُكم ِنصفُ َما ت َ َركَ أَز َوا ُج ُكم ِإن لام َي ُكن لاه اُن َو َلد فَ ِإن ك َ
الربُ ُع ِمماا
َان َله اُن َولَد فَلَ ُك ُم ُّ
ُوص َ
الربُ ُع ِمماا ت َ َركتُم إِن لام يَ ُكن لا ُكم َولَد
ين ِب َها أَو دَين َولَه اُن ُّ
ت َ َرك َن ِمن بَع ِد َو ِصياة ي ِ
ُون بِ َها أَو دَين َوإِن ك َ
َان لَ ُكم َولَد فَلَه اُن الث ُّ ُم ُن ِمماا ت َ َركتُم ِمن بَع ِد َو ِصياة تُوص َ
فَ ِإن ك َ
َان
ُور ُ
احد ِمن ُه َما ال ُّ
س فَ ِإن كَانُوا أَكث َ َر
ث كَال َلة أَو ام َرأَة َولَهُ أَخ أَو أُخت فَ ِل ُك ِل َو ِ
سد ُ ُ
َرجُل ي َ
صى بِ َها أَو دَين َ
ِمن ذَ ِلكَ فَهُم ُ
غي َر ُم َ
ضار َو ِصياة
ش َركَاء فِي الثُّلُ ِ
ث ِمن بَع ِد َو ِصياة يُو َ
اّللِ َو ا
ِم َن ا
ع ِليم َح ِليمٌ"
اّللُ َ
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" يَستَفتُونَكَ قُ ِل ا
س لَهُ َولَد َو َلهُ أُخت فَلَ َها
اّللُ يُفتِي ُكم فِي الكَاللَ ِة إِ ِن ام ُرؤ َهلَكَ لَي َ
ان ِمماا ت َ َركَ
نِصفُ َما ت َ َركَ َو ُه َو يَ ِرث ُ َها ِإن لام يَ ُكن لا َها َولَد فَ ِإن كَانَتَا اثنَتَي ِن فَ َل ُه َما الثُّلُثَ ِ
اّللُ لَ ُكم أَن ت َ ِضلُّوا َو ا
ساء فَ ِللذاك َِر ِمث ُل َح ِظ األُنثَيَي ِن يُ َب ِي ُن ا
اّللُ
َوإِن كَانُوا إِخ َوة ِر َجاال َونِ َ
ِب ُك ِل شَيء َع ِليم "[آل القرآن ]176 :4
 .3أنثى بعض األوقات يرث نفسه أو أكثر من الذكور جزء مكافحة
في معظم الحاالت ،ترث المرأة نصف ما يرث نظيرها من الرجال.
ومع ذلك ،هذا ليس الحال دائما .في حالة ترك المتوفى أي صعود
أو تنازليا كنها تركت شقيق الرحم وأخت ،كل من يرث اثنين
سدس.
إذا كان المتوفى قد ترك األطفال ،فإن كال من اآلباء واألمهات التي هي األم واألب
الحصول على
حصة متساوية وترث سدس لكل منهما .في بعض الحاالت ،يمكن للمرأة أيضا
ترث وهي الحصة التي من ضعف ما كان عليه الذكور .إذا كان الميت امرأة
لم تترك األطفال أو األخوة أو األخوات ونجا فقط من قبل زوجها،
األم واألب ،الزوج يرث نصف الممتلكات في حين األم
يرث الثلث واألب السادس المتبقية واحد .في هذه الحالة بالذات،
األم ترث وهي الحصة التي من ضعف ما كان عليه والده.
 .4أنثى عادة يرث نصف حصة من أن الجزء مكافحة الذكور
صحيح أن كقاعدة عامة ،في معظم الحاالت ،واألنثى ترث حصة أن
هو نصف ما للذكر .على سبيل المثال في الحاالت التالية:
 .1ترث البنت نصف ما يرث االبن،
 .2زوجة يرث  8/1وزوج  4/1إذا كان المتوفى ليس لديها أطفال.
 .3زوجه يرث  4/1وزوج  2/1إذا كان المتوفى ديه أطفال
 .4إذا كان المتوفى ال يوجد لديه صعود أو نسل ،شقيقة يرث حصة
وهذا هو نصف هذا األخ.

 .5ذكر يرث من ضعف األنثى ألنه من الناحية المالية
يدعم األسرة
في اإلسالم كانت المرأة لديها أي التزام مالي والمسؤولية االقتصادية
تقع على عاتق الرجل .قبل تزوج امرأة فمن واجب
والد أو شقيق لرعاية السكن ،والصعود والمالبس وغيرها المالية
متطلبات المرأة .بعد أن تزوج من واجب الزوج أو
اإلبن .اإلسالم يحمل الرجل المسؤول ماليا للوفاء باحتياجات له
أسرة .من أجل القيام تكون قادرة على الوفاء مسؤولية الحصول على الرجال ضعف
حصة من الميراث .على سبيل المثال ،إذا كان الرجل يموت تاركا حول روبية .واحد
مئة وخمسون ألف ،لألطفال (أي ابن واحد وابنة واحدة) ل
يرث االبن مائة ألف روبية ،وابنة فقط خمسون
ألف روبية .من ألف ومائة ويرث االبن ،كما
اجبه تجاه عائلته ،وقال انه قد يكون لإلنفاق عليهم تقريبا كامل
كمية أو يقول حوالي ثمانين ألفا وبالتالي فإن لديه نسبة صغيرة من
الميراث ،ويقول حوالي عشرين ألفا ،ترك لنفسه .من ناحية أخرى،
ال بد ابنة ،الذي يرث خمسين ألف لقضاء قرش واحد على
اي شخص .وقالت إنها يمكن أن تبقي على كامل المبلغ لنفسها .هل تفضل
وراثة مائة ألف روبية ،وقضاء ثمانين ألف من ذلك،
أو وراثة خمسين ألف روبية وجود كامل المبلغ لنفسك؟
 .15هل القرآن كلمة هللا؟
سؤال
كيف يمكنك إثبات أن القرآن الكريم هو كالم هللا؟
إجابة
(إلى تصحيح ،وقدمت بعد بضعة أيام)
* ما يقرب من  5صفحات
 .16اآلخرة  -الحياة بعد الموت
سؤال
كيف يمكنك إثبات وجود اآلخرة ،أي حياة بعد الموت؟
إجابة
ال يقوم  .1اإليمان في اآلخرة على اإليمان األعمى؟
يتساءل العديد من الناس عن كيفية شخص مع علمي ومنطقي
مزاجه ،يمكن أن تضفي أي مصداقية لالعتقاد الحياة بعد الموت .الناس
نفترض أن كل من يعتقد في اآلخرة يفعل ذلك على أساس من المكفوفين
المعتقد.
ويستند اعتقادي في اآلخرة على حجة منطقية.

 .2اآلخرة اعتقاد منطقي
هناك أكثر من ألف آية في القرآن الكريم ،التي تحتوي على
الحقائق العلمية (راجع كتابي "القرآن والعلم الحديث-متوافق أو
تتفق؟ ") .وقد تم اكتشاف العديد من الحقائق المذكورة في القرآن الكريم في
القرون القليلة الماضية .ولكن العلم لم يتقدم إلى مستوى حيث يمكن
التأكد من كل بيان من القرآن الكريم.
لنفترض أن  ٪80من كل ما هو مذكور في القرآن وقد أثبتت صحيحة .٪100
عن ال  ٪20المتبقية ،والعلوم يجعل أي بيان القاطع ،ألنه لديه
لم تتقدم إلى مستوى ،حيث يمكن إما إثبات أو دحض هذه التصريحات.
مع العلم المحدودة التي لدينا ،ونحن ال يمكن الجزم حتى
نسبة واحد أو آية واحدة من القرآن الكريم من هذه  ٪20جزء خاطئة.
وهكذا حين أن  ٪80من القرآن الكريم هي صحيحة  ٪100والباقي  ٪20ليست
دحضت ،المنطق يقول أنه حتى الجزء  ٪20هو الصحيح .وجود
اآلخرة ،التي وردت في القرآن الكريم ،يقع في الجزء الغامض ٪20
الذي يقول لي المنطق هو الصحيح.
 .3مفهوم القيم السالم واإلنسان ال طائل منه بدون
مفهوم اآلخرة
يسرق سلعة أو فعل الشر؟ وثمة شخص متوازن العادي يقولون انه عن المنكر.
كيف يمكن لشخص ال يؤمنون باآلخرة إقناع قوية
والمؤثرة اإلجرامية التي تسرق هو الشر؟
لنفترض أنني مجرم األقوى واألكثر نفوذا في العالم .في
الوقت نفسه أنا ذكي وشخص منطقي .أقول أن سرقة جيدة
ألنه يساعدني على أن يعيشوا حياة مترفة .وبالتالي سرقة جيدة بالنسبة لي.
إذا كان أي شخص يمكن طرح حجة منطقية واحدة لماذا هو شرير بالنسبة لي،
وسوف تتوقف على الفور .وضعت الناس عادة ما يقدم الحجج التالية:
ا .الشخص الذي سرق سيواجه صعوبات
قد يقول البعض أن الشخص الذي سرق ستواجه صعوبات .أنا بالتأكيد
نتفق على أنه أمر سيء بالنسبة للشخص الذي تعرض للسرقة .لكنه أمر جيد بالنسبة
لي .إذا كنت سرقة
ألف دوالر ،ويمكنني أن االستمتاع بتناول وجبة جيدة في مطعم  5نجوم.
ب .بعض واحد قد تسلب لك
يقول بعض الناس أن يوما ما قد سرق .ال يمكن ألحد أن يسرق مني
ألنني مجرم قوي جدا ولدي مئات من حراسه .استطيع
سرقة أي شخص ولكن ال أحد يمكن أن تسلب مني .قد تكون سرقة مهنة محفوفة
بالمخاطر ل
الرجل العادي ولكن ليس لشخص مؤثر مثلي.

ج .يجوز للشرطة القبض عليك
قد يقول البعض ،إذا كنت سرقة ،يمكنك أن اعتقل من قبل الشرطة .ال يمكن للشرطة
اعتقالي ألنني الشرطة على بلدي الرواتب .لدي وزراء في بلدي
كشف رواتب .وأنا أتفق أنه إذا يسرق الرجل العادي ،وقال انه سوف يتم القبض
عليه ،وسوف يكون سيئا
بالنسبة له ،ولكن أنا مجرم مؤثر للغاية وقوية.
أعطني سبب منطقي واحد لماذا هو سيء بالنسبة لي ،وأنا سوف تتوقف سرقة.
د .لها المال السهل
قد يقول البعض المال السهل والمال وال بشق االنفس .انا اوافق تماما
أنه من السهل المال ،وهذا هو واحد من األسباب الرئيسية لماذا تسلب .إذا كان
الشخص
لديه خيار لكسب المال السهل وكذلك بالطريقة الصعبة ،أي منطقي
ان الشخص يختار الطريق السهل.
ه .انها ضد اإلنسانية
قد يقول البعض انها ضد اإلنسانية والتي ينبغي لإلنسان أن رعاية اآلخر
البشر .أنا مواجهة ما يقولون عن طريق طرح على النحو الذي كتب هذا القانون
يسمى
"اإلنسانية" وماذا يجب أن تتبع ذلك؟
هذا القانون قد تكون جيدة للشعب عاطفي وجداني ولكن أنا
شخص منطقي وأنا ال أرى أي فائدة في رعاية غيرهم من البشر.
 .Fإنه فعل أناني
قد يقول البعض أن سرقة يجري األنانية .صحيح أن سرقة هو عمل األنانية.
ولكن بعد ذلك لماذا يجب أن ال تكون أنانية؟ انه يساعدني على االستمتاع بالحياة.
 .1ال يوجد سبب منطقي لسرقة يجري فعل الشر
ومن ثم فإن جميع الحجج التي تحاول إثبات أن سرقة وفعل الشر غير مجدية.
هذه الحجج قد ترضي الرجل العادي ولكنها ليست قوية ومؤثرة
مجرم مثلي .أيا من الحجج يمكن الدفاع على قوة العقل
والمنطق .فإنه ليس من المستغرب أن هناك الكثير من المجرمين في هذا العالم.
اغتصاب وبالمثل ،والغش وما إلى ذلك يمكن تبريرها بأنها جيدة لشخص مثلي ،و
ليس هناك حجة منطقية التي يمكن أن تقنعني أن هذه األمور السيئة.
 .2يمكن للمسلم إقناع مجرم قوي ومؤثر
اآلن دعونا تبديل الجانبين .لنفترض أنك األقوى واألكثر تأثيرا
مجرم في العالم ،والذي لديه الشرطة والوزراء على الرواتب له .أنت
لدينا جيش من البلطجية لحمايتك .أنا مسلم الذي سيقنع لكم ان
سرقة واغتصاب ،الغش ،وما هي األفعال الشريرة.
حتى لو وضعت عليها نفس الحجج إلثبات أن سرقة المنكر المجرم
سترد بنفس الطريقة كما فعل في وقت سابق.

أوافق على أن المجرم هو أن تكون منطقية وكل حججه صحيحة فقط
عندما قال انه هو المجرم األقوى واألكثر تأثيرا.
 .3يريد كل إنسان العدالة
كل إنسان يرغب العدالة .حتى لو كان ال يريد العدالة
لآلخرين انه يريد العدالة لنفسه .ومخمورا بعض الناس بالقوة
والنفوذ وإلحاق األلم والمعاناة على اآلخرين .نفس الناس،
ومع ذلك ،فإن االعتراض بالتأكيد إذا تم القيام به بعض الظلم لهم .السبب
مثل هؤالء الناس تصبح حساسة للمعاناة اآلخرين وأنهم يعبدون
السلطة والنفوذ .السلطة والنفوذ ،يشعرون ،يسمح لهم ليس فقط ل
إلحاق الظلم على اآلخرين ولكن كما يمنع اآلخرين من القيام بالمثل لهم.
 .4هللا هو أقوى وعادل
على أنه مسلم وأود أن إقناع مجرم حول وجود هللا عز وجل
(يرجى الرجوع إلى اإلجابة على إثبات وجود هللا) .هذا اإلله هو أقوى من
كنت ،وفي الوقت نفسه هو أيضا فقط .يقول القرآن الكريم:
"إِ ان ا
سنَة يُ َ
ت ِمن لادُنهُ أَجرا ع َِظيما"
ضا ِعف َها َويُؤ ِ
اّللَ الَ يَظ ِل ُم ِمثقَا َل ذَ ارة َوإِن ت َ ُك َح َ

[آل القرآن ]4:40
 .5لماذا هللا ال يعاقبني؟
المجرم ،كونه الشخص المنطقي والعلمي ،يوافق على أن هللا موجود ،وبعد
يجري عرض مع الحقائق العلمية من القرآن .ويجوز له أن يقول لماذا
وهللا لو انه قوي وعادل ،ال معاقبته.
 .6الناس الذين ال ظلم يجب أن يعاقب
كل شخص عانى من الظلم ،بغض النظر عن المالية أو االجتماعية
الوضع ،يكاد يكون من المؤكد يريد مرتكب الظلم أن يعاقب .كل
ان الشخص العادي مثل السارق أو المغتصب إلى أن يتعلموا درسا .رغم أن
ويعاقب على عدد كبير من المجرمين ،وكثير حتى الذهاب االسكتلندي خالية .يقودون
طيب ،حياة مترفة ،وحتى االستمتاع التعايش السلمي .إذا ظلم
إلى شخص قوي ومؤثر ،من قبل شخص أكثر قوة وأكثر
تأثيرا مما كان ،حتى مثل هذا الشخص يريد أن مرتكبي شخص
الظلم أن يعاقب.
 .7هذه الحياة هي اختبار الآلخرة
هذه الحياة هي اختبار لالآلخرة .يقول القرآن الكريم:
ع َمال َو ُه َو العَ ِز ُ
ور"
س ُن َ
يز ال َغفُ ُ
" الاذِي َخلَقَ ال َموتَ َوال َحيَاةَ ِليَبلُ َو ُكم أَيُّ ُكم أَح َ
[آل القرآن ]2 :67

 .8العدالة النهائية في يوم القيامة
يقول القرآن الكريم:
ا
ُ
ُور ُكم َيو َم ال ِق َيا َم ِة فَ َمن ُزح ِز َح ع َِن النا ِار
" ُك ُّل نَفس ذَا ِئقَةُ ال َمو ِ
ت َو ِإنا َما ت ُ َوفو َن أج َ
َوأُد ِخ َل ال َجناةَ فَقَد فَ َ
از َو َما ال َحيَاةُ الدُّن َيا إِالا َمتَا ُ
ور"
ع الغُ ُر ِ
[آل القرآن ]185 :3
سيتم يلقاها العدالة النهائية من يوم القيامة .بعد وفاة صاحبها ،وقال انه
سيتم احياء يوم القيامة جنبا إلى جنب مع بقية البشر .هذا
من الممكن أن يكون الشخص يتلقى جزء من عقوبته في هذا العالم .االخير
والثواب والعقاب يكون فقط في اآلخرة .ال يجوز هللا تعالى
معاقبة السارق أو المغتصب في هذا العالم ولكنه بالتأكيد سوف تكون عرضة
للمحاسبة
يوم القيامة وسوف يعاقب في اآلخرة أي حياة بعد
الموت.
 .9ما عقوبة يمكن للقانون اإلنساني تعطي هتلر؟
هتلر حرق ستة ماليين يهودي خالل فترة حكمه لالرهاب .حتى لو
وكانت الشرطة ألقت القبض عليه ،ما عقاب يمكن للقانون اإلنساني تعطي هتلر
لكي تسود العدالة؟ أقصى ما يمكن القيام به هو ارسال هتلر للغاز
غرفة .ولكن هذا لن يكون إال العقاب عن قتل يهودي واحد.
ماذا عن الخمسة المتبقية مليون999 ،
ألف 999 ،اليهود؟
 .10يمكن هللا يحرق هتلر أكثر من ستة ماليين مرة في نار جهنم
يقول هللا تعالى في القرآن الكريم:
" إِ ان الاذ َ
يهم َنارا ُكلا َما نَ ِض َجت ُجلُودُ ُهم بَدال َنا ُهم ُجلُودا
ِين َكفَ ُروا ِبآيَا ِتنَا َ
سو َ
ف نُص ِل ِ
َ
اب ِإ ان ا
اّللَ ك َ
َان ع َِزيزا َح ِكيما"
غي َر َها ِليَذُوقُوا العَذَ َ
[آل القرآن ]04:56
إذا يريد هللا أن يتمكن من حرق هتلر ستة ماليين مرة في اآلخرة في
نار الجحيم.
 .11ال مفهوم القيم اإلنسانية أو الخير والشر دون مفهوم
من اآلخرة
فمن الواضح أنه بدون إقناع الشخص عن اآلخرة ،أي الحياة بعد
الموت ،ومفهوم القيم اإلنسانية وطبيعة جيدة أو شريرة من أعمال هو
من المستحيل أن يثبت أي شخص يفعل الظلم وخاصة عندما يكون
مؤثرة وقوية.

 .17لماذا هم من المسلمين تنقسم إلى طوائف /
مدارس فكرية مختلفة؟
سؤال:
عند كل مسلم اتباع واحدة ونفس القرآن ثم لماذا هناك حتى
العديد من الطوائف ومدارس مختلفة من األفكار بين المسلمين؟
إجابة:
 .1المسلمين يجب أن نكون متحدين
إنها لحقيقة أن المسلمين اليوم ،وتنقسم فيما بينها .المأساة
ال أيد أن هذه االنقسامات من اإلسالم في شيء .يعتقد اإلسالم في تعزيز
الوحدة بين أتباعها.
يقول القرآن الكريم:
اّللِ َج ِميعا َوالَ تَفَ ارقُوا َواذ ُك ُروا نِع َم َة ا
" َواعت َ ِص ُموا ِب َحب ِل ا
علَي ُكم إِذ ُكنتُم أَعدَاء
اّللِ َ
شفَا حُف َرة ِم َن النا ِار فَأَنقَذَ ُكم
ف َبي َن قُلُو ِب ُكم فَأَص َبحتُم ِب ِنع َم ِت ِه ِإخ َوانا َو ُكنتُم َ
علَ َى َ
فَأَلا َ
ِمن َها َكذَ ِلكَ يُبَ ِي ُن ا
اّللُ لَ ُكم آيَاتِ ِه لَعَلا ُكم تَهتَدُ َ
ون "

[آل القرآن ]103 :3

وهو حبل هللا الذي يجري المشار إليها في هذه اآلية؟ هو مجيد
القرآن .القرآن الكريم هو حبل هللا الذي يجب على جميع المسلمين عقد
بسرعة معا .هناك تركيز مزدوج في هذه اآلية .وعالوة على ذلك قائال "اعتصموا
كل ذلك معا "كما تقول "،أن ال ينقسم.
يقول القرآن أبعد من ذلك،
"أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول"

[آل القرآن ]04:59
وينبغي لجميع مسلم يتبع القرآن وأصيلة األحاديث وال يكون
تنقسم فيما بينها.
 .2ال يجوز جعل الطوائف واالنقسامات في اإلسالم
يقول القرآن الكريم:
ش َيعا لاستَ ِمنهُم ِفي شَيء ِإنا َما أَم ُر ُهم ِإلَى ا
" ِإ ان الاذ َ
اّللِ ث ُ ام
ِين فَ ارقُوا دِينَهُم َوكَانُوا ِ
يُنَ ِبئُهُم ِب َما كَانُوا يَفعَلُ َ
ون"

[آل القرآن ]159 :6

في هذه اآلية هللا (سبحانه وتعالى) ويقول انه ينبغي للمرء أن تنأى نفسه من تلك
الذين فرقوا دينهم وتقسيمها إلى طوائف.
ولكن عندما يسأل واحد مسلم" ،من أنت؟" ،والجواب المشتركة هي إما "أنا
أنا سني ،أو "أنا الشيعة" .بعض يسمون أنفسهم الحنفي ،أو شافعي أو مالكي أو
 .Humbaliالبعض يقول "أنا الديوبندية" ،بينما يقول البعض اآلخر "أنا بريلوية".

 .3كان لدينا النبي ومسلم
يمكن للمرء أن يسأل مثل هذا المسلمين" ،من كان نبينا الحبيب (عليه الصالة
والسالم)؟ هل كان
الحنفي أو الشافعي أو  Humbaliأو المالكي؟ "ال! وكان مسلم ،مثل جميع
األنبياء والمرسلين من هللا أمامه أخرى.
وهو مذكور في الفصل  3اآلية  52من آل القرآن أن عيسى (عليه السالم) كان مسلم.
وعالوة على ذلك ،في الفصل  ،67 :3ويقول آل القرآن أن إبراهيم (عليه السالم) لم
يكن
هودا أو نصارى ولكن كان مسلم.
 .4يقول القرآن استدعاء أنفسكم مسلم
ا .إذا كان أي شخص يشكل مسلم السؤال من أنت ،يجب أن يقول "أنا
 ،MUSLIMوليس الحنفي أو الشافعي " .سورة فصلت الفصل  41اآلية  33تقول
س ُن قَوال ِممان دَعَا ِإلَى ا
صا ِلحا َوقَا َل ِإنا ِني ِم َن ال ُمس ِل ِم َ
ين"
اّللِ َوع َِم َل َ
" َو َمن أَح َ
[آل القرآن ]41:33
يقول القرآن الكريم "قل أنا من الراكعين في اإلسالم" .وبعبارة أخرى ،ويقول،
"انا مسلم".
ب .النبي (ص) أملى رسائل إلى ملوك غير المسلمين والحكام دعوة
لهم لقبول اإلسالم .في هذه الرسائل ذكر اآلية من القرآن
من سورة آل عمران علي الفصل :64 :3
تقولون" :أشهد بأننا مسلمون"
[آل القرآن ]3:64
 .5احترام جميع علماء اإلسالم العظيم
يجب أن نحترم كل العلماء الكبار من اإلسالم ،بما في ذلك األئمة األربعة،
اإلمام أبو حنيفة اإلمام الشافعي ،اإلمام  Humbalواإلمام مالك (رضي هللا
يسر مع كل منهم) .كانوا العلماء الكبار وجزاكم هللا خيرا لهم ل
أبحاثهم والعمل الجاد .يمكن للمرء أن يكون لديك أي اعتراض إذا وافق شخص
مع وجهات النظر وبحث اإلمام أبو حنيفة أو اإلمام الشافعي ،وما إلى ذلك ولكن
عندما
نسأل سؤاال" :من أنت؟" ،والرد يجب أن يكون فقط "أنا مسلم".
قد يجادل البعض باقتباس حديث نبينا الحبيب من سنن أبي
داود الحديث رقم  .4579وفي هذا الحديث من النبي (ص) يقال لها
وقال" ،وسيتم تقسيم المجتمع بلدي يصل إلى ثالث وسبعين فرقة".
ويبين هذا الحديث أن النبي تنبأ ظهور ثالث وسبعين
الطوائف .ولم يذكر أن المسلمين يجب أن تكون نشطة في تقسيم أنفسهم إلى
الطوائف .أوامر القرآن الكريم لنا ال لخلق الطوائف .أولئك الذين يتبعون
تعاليم القرآن وصحيح الحديث ،وليس لخلق الطوائف هي
الناس الذين هم على الطريق الصحيح.

وفقا اللترمذي الحديث رقم  ،171وذكر النبي (ص) ل
وقال" :سيتم تقسيمه بلدي األمة إلى ثالث وسبعين فرقة ،وجميع من لهم سوف
يكون في نار جهنم إال طائفة واحدة " .وسأل الصحابة رسول هللا
المجموعة التي من شأنها أن تكون .حيث على فأجاب" :إنه واحد الذي أنا و
رفاقي االنتماء ".
القرآن الكريم يذكر في وعدة آيات" ،وأطيعوا هللا وأطيعوا له
رسول" .وينبغي أن يكون صحيح مسلم اتبع فقط القرآن الكريم و
صحيح الحديث .وقال انه يمكن أن نتفق مع وجهة نظر أي عالم ما داموا
تتفق مع تعاليم القرآن وصحيح الحديث .إذا تذهب هذه اآلراء
ضد كلمة هللا ،أو سنة رسوله ،ثم أنها ال تحمل أي
الوزن ،بغض النظر عن كيفية تعلم الباحث قد يكون.
إال إذا كان قراءة جميع المسلمين القرآن مع فهم وااللتزام صحيح
الحديث ،إن شاء هللا معظم هذه الخالفات ستحل ،ونحن يمكن أن يكون
واحد مسلم األمة موحدة.
 .18األديان  ALLتعليم الناس أن يكون
الصالحين ،ثم لماذا نتابع فقط
اإلسالم؟
سؤال
كل األديان تعلم أساسا أتباع لفعل الخيرات .لماذا ينبغي على الشخص
اتبع اإلسالم فقط؟ يمكن انه ال يتبع أي من األديان؟
إجابة
 .1الفرق كبير بين اإلسالم ومعظم الديانات األخرى
جميع األديان تحض أساسا البشرية ليكون من الصالحين وتجنب الشر .ولكن اإلسالم
يذهب أبعد من ذلك .إنه يوجهنا نحو السبل العملية لتحقيق
البر والقضاء على الشر من حياتنا الفردية والجماعية .اإلسالم
يأخذ بعين االعتبار طبيعة اإلنسان وتعقيدات المجتمع البشري .اإلسالم
هو التوجيه من الخالق نفسه .لذلك ،ويسمى اإلسالم أيضا -Deen
اعجاز الفطرة (الدين الطبيعي للرجل).
 .2مثال  -أوامر اإلسالم لنا لتجنب السرقة وأيضا
يصف طريقة السرقة ايليminating-
ا .اإلسالم يصف طريقة للقضاء على السرقة
جميع األديان الرئيسية تعلم أن السرقة هي فعل الشر .اإلسالم يعلم نفسه .وبالتالي
ما هو الفرق بين اإلسالم واألديان األخرى؟ االختالف
يكمن في حقيقة أن اإلسالم ،باإلضافة إلى تعليم أن سرقة هو الشر ،ويظهر
طريقة عملية إلنشاء هيكل االجتماعي الذي سوف الناس ال تسلب.
ب .اإلسالم يفرض الزكاة
اإلسالم ينص نظام الزكاة (الصدقة سنوية إلزامية) .الشريعة االسالمية

يصف أن كل شخص لديه االدخار التي تتجاوز المستوى نصاب
أي أكثر من  85غراما من الذهب ،يجب أن تعطي  ٪2.5من أن إنقاذ كل القمر
العام في جمعية خيرية .إذا كان كل شخص غني في العالم أعطى الزكاة بصدق،
سيتم القضاء على الفقر من هذا العالم .لن احد إنسان
يموت من الجوع.
ج .قطع أيدي كعقاب على السرقة
اإلسالم تنصح قطع يد السارق مدان .ال
يقول مجيد القرآن الكريم في سورة المائدة:
ق َوالس ِاارقَةُ فَاق َ
اّللِ َو ا
سبَا نَكَاال ِم َن ا
" َوالس ِاار ُ
اّللُ ع َِزيز
طعُوا أَي ِديَ ُه َما َج َزاء ِب َما َك َ
َح ِكيم"
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يجوز للغير مسلم يقول" :قطع يد في هذا القرن ال.20
اإلسالم هو دين الهمجي والوحشي! "
د .حققت نتائج عندما نفذت الشريعة اإلسالمية
ومن المفترض أمريكا لتكون واحدة من أكثر الدول تقدما في العالم.
لألسف كما أن لديها واحد من أعلى معدالت الجريمة والسرقة ،و
سرقة .لنفترض أن يتم تطبيق الشريعة اإلسالمية في أمريكا أي كل
شخص غني يعطي الزكاة ( ٪2.5من مدخراته في المحبة فوق  85غراما من
الذهب كل عام القمري) ،وعلى كل لص مدان له أو لها يد
قطعوا كنوع من العقاب .سوف معدل السرقة والسطو في أمريكا
زيادة ،تبقى نفسها أو نقصان؟ وبطبيعة الحال سوف تنخفض .عالوة على ذلك
ان وجود مثل هذا القانون صرامة يثبط العديد من اإلمكانات
السارق.
أوافق على أن كمية من السرقة التي تجري في العالم اليوم هو ذلك
هائلة أنه إذا كنت بقطع يد كل اللصوص ،سيكون هناك
عشرات اآلالف من األشخاص الذين سيتم قطعوا يديه .النقطة
هنا هو أن لحظة تنفيذ هذا القانون فإن معدل سرقة تنخفض
فورا .ان السارق المحتمل إعطائها التفكير جديا قبل
يهدد أطرافه .مجرد التفكير في العقوبة نفسها سوف
تثبيط غالبية اللصوص .سوف يكون هناك بالكاد عدد قليل من الذين سوف
سرقة .وبالتالي سيتم المفروم أيدي مجرد شخص قليل قبالة لكن الماليين
أن تعيش بسالم دون خوف من التعرض للسرقة.
الشريعة اإلسالمية هي بالتالي العملية ،ويحقق النتائج.
 .3مثال :اإلسالم يحرم التحرش الجنسي واغتصاب النساء .هذا
يفرض الحجاب ويحدد عقوبة اإلعدام الدانته باالغتصاب.
ا .اإلسالم يصف طريقة للقضاء على التحرش الجنسي واالغتصاب
جميع األديان الرئيسية تعلن التحرش الجنسي واغتصاب النساء كما القبر

الذنوب .اإلسالم يعلم نفسه .ثم ما هو الفرق بين اإلسالم و
الديانات األخرى؟ الفرق يكمن في حقيقة أن اإلسالم ال مجرد
الوعظ احترام المرأة ،أو نمقت التحرش الجنسي واالغتصاب على أنها جرائم
خطيرة،
ولكن أيضا يعطي توجيهات واضحة لكيفية المجتمع يمكن القضاء على هذه الجرائم.
ب .الحجاب للرجال
اإلسالم له نظام من الحجاب .القرآن الكريم يذكر أوال الحجاب للرجال
ثم بالنسبة للنساء .يذكر الحجاب للرجال في اآلية التالية:
ص ِار ِهم َويَحفَ ُ
ين يَغُ ُّ
ظوا فُ ُرو َجهُم ذَ ِلكَ أَزكَى لَهُم إِ ان ا
" قُل ِلل ُمؤ ِمنِ َ
اّللَ َخبِير
ضوا ِمن أَب َ
ِب َما يَصنَع َ
ُون"
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لحظة نظر الرجل إلى امرأة وجدت وقحة أو بال حياء
فكر يأتي إلى ذهنه ،فإنه يجب أن يغض بصره.
ج .الحجاب للنساء
يذكر الحجاب للنساء في اآلية التالية:
ت يَغ ُ
ص ِار ِه ان َويَحفَظ َن فُ ُرو َجه اُن َوال يُبد َ
ِين ِزينَتَه اُن إِالا َما
" َوقُل ِلل ُمؤ ِم َنا ِ
ضض َن ِمن أَب َ
َ
علَى ُجيُو ِب ِه ان َوال يُبد َ
ِين ِزينَتَه اُن ِإالا ِلبُعُولَتِ ِه ان أَو
ظ َه َر ِمن َها َول َيض ِرب َن ِب ُخ ُم ِر ِه ان َ
آبَائِ ِه ان أَو آ َباء بُعُولَ ِت ِه ان أَو أَبنَائِ ِه ان أَو أَبنَاء بُعُولَ ِت ِه ان أَو إِخ َوانِ ِه ان أَو بَنِي ِإخ َوانِ ِه ان
ين َ
سا ِئ ِه ان أَو َما َملَكَت أَي َمانُه اُن أ َ ِو التاا ِب ِع َ
اإلر َب ِة ِم َن
أَو َب ِني أ َ َخ َوا ِت ِه ان أَو ِن َ
غي ِر أُو ِلي ِ
الطف ِل الاذ َ
ساء َوال يَض ِرب َن ِبأَر ُج ِل ِه ان ِليُعلَ َم
ِين َلم يَظ َه ُروا َ
علَى عَو َرا ِ
الر َجا ِل أ َ ِو ِ
ت النِ َ
ِ
ا
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ا
َ
ُ
ين ِمن ِزينتِ ِهن َوتوبُوا إِلى ا
ون لعَلكم تف ِلح َ
اّللِ َج ِميعا أيُّ َها ال ُمؤ ِمن َ
َما يُخ ِف َ
ُون "
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مدى الحجاب للمرأة هو أن جسدها الكامل يجب أن يكون
مغطاة .الجزء الوحيد الذي يمكن أن ينظر إليها ،هي الوجه واليدين إلى
المعصمين .إذا كانوا يرغبون في تغطية ،فإنها يمكن أن تغطي حتى هذه األجزاء من
الجسم.
ولكن بعض العلماء المسلمين يصرون على أنه حتى الوجه يجب تغطيتها.
د .الحجاب يمنع التحرش الجنسي
ويرد السبب هللا شرع الحجاب للنساء في
القرآن الكريم في قوله تعالى معلمات أكثر من سورة األحزاب:
ين يُدنِ َ
ساء ال ُمؤ ِمنِ َ
علَي ِه ان ِمن َجالبِيبِ ِه ان
ين َ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
" يَا أَيُّ َها النابِ ُّي قُل ِألَز َو ِ
اّللُ َ
َان ا
ذَ ِلكَ أَدنَى أَن يُع َرف َن فَال يُؤذَي َن َوك َ
غفُورا ار ِحيما"
[آل القرآن ]33:59
يقول القرآن أن الحجاب تم وصفه للنساء بحيث تكون
التعرف على النساء متواضعة هذا من شأنه الحيلولة دون تحرش.

ه .مثال األخوات التوأم
لنفترض أن اثنين من األخوات الذين هم التوائم والذين هم جميلة على قدم المساواة،
والمشي
في الشارع .واحد منهم يرتدي الحجاب اإلسالمي أي كاملة
وتغطي الجسم ما عدا الوجه واليدين إلى الرسغين ،و
التوأم اآلخر يرتدي تنورة صغيرة أو السراويل القصيرة .قاب قوسين هناك
همجي الذي ينتظر فرصة إلثارة فتاة .الذي قال انه سوف ندف؟
الفتاة ارتداء الحجاب اإلسالمي أو فتاة ترتدي تنورة صغيرة أو السراويل؟
الثياب التي تكشف أكثر مما تخفي ،هي إغراء غير مباشر ل
الجنس االخر إلغاظة ،التحرش الجنسي واالغتصاب .يقول القرآن عن حق
أن الحجاب يمنع المرأة من تحرش.
 .Fعقوبة اإلعدام للمغتصب
الشريعة اإلسالمية تنص عقوبة اإلعدام الدانته باالغتصاب.
وغير مسلم قد يصاب بالرعب في مثل هذا العقاب صارمة في هذا العصر.
ويتهم الكثيرون اإلسالم من كونه ال يرحم وهمجية .لقد طلبت مشترك
السؤال لمئات من رجل غير مسلم .لنفترض أن هللا سمح ،وبعض واحد
يغتصب زوجتك ،أمك أو أختك وجعلك القاضي .ال
يتم إحضارها المغتصب أمامك .ما العقوبة التي تقدمها له؟ جميع
منهم قال" :نحن من شأنه أن يضع له حتى الموت ".وذهب بعضهم إلى حد
وقال" :كنا تعذيبه حتى الموت" ،إذا اغتصبت زوجتك أو أمك
تريد المغتصب ألن يعاقب باإلعدام .ولكن إذا كانت الزوجة لشخص آخر أو األم
تغتصب ،عقوبة اإلعدام هي القانون الهمجي .لماذا الكيل بمكيالين؟
ز .الواليات المتحدة لديها واحد من أعلى معدالت االغتصاب
من المفترض في الواليات المتحدة األمريكية لتكون واحدة من أكثر البلدان تقدما
دول العالم .تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام  1990ويقول ان 1،02،555
تم اإلبالغ عن حاالت االغتصاب .وتقول أيضا أن  ٪16فقط من حاالت
وذكرت االغتصاب .وبالتالي ،من أجل معرفة العدد الفعلي للحاالت االغتصاب التي
وقعت في عام  ،1990يجب أن تتضاعف النسبة التي أبلغ عنها  .6.25نحصل على
ما مجموعه  6،40،968حاالت االغتصاب التي وقعت في العام  .1990وإذا كان
مجموع
مقسوما على  365وعدد األيام في السنة ،وحصلنا على ما متوسطه 1756
حوادث االغتصاب كل يوم.
وفي وقت الحق قال تقرير آخر أن ما معدله  1900حاالت االغتصاب
ارتكبت في الواليات المتحدة األمريكية كل يوم .ووفقا اللقومي لضحايا الجريمة
مكتب المسح إحصائيات وزارة العدل (وزارة الخارجية األمريكية العدل) في عام
 1996وحده

تم اإلبالغ عن  3،07،000حاالت االغتصاب ٪31 .فقط من الحاالت الفعلية
لالغتصاب
ولم يبلغ عن و .وهكذا ،أخذت  X 3.226 = 9،90،322 3،07،000االغتصاب في
عام .1996
وهذا هو ،أي بمعدل  2713حالة اغتصاب وقعت كل يوم في أمريكا
في عام  .1996كل  32ثواني يأخذ االغتصاب مكان واحد في أمريكا .يمكن
حصلت المغتصبين األمريكي أكثر جرأة .ويتابع التقرير مكتب التحقيقات االتحادي
لسنة  1990ويقول ان
للخروج من حاالت االغتصاب التي تم اإلبالغ عنها كانت  ٪10فقط من المغتصب
القبض ،وهذا هو  ٪1.6فقط من حاالت االغتصاب الفعلية التي ارتكبت .من تلك
القبض ،وترك  ٪50خالية قبل المحاكمة .وهذا يعني أن  ٪0.8فقط
من المغتصبين واجهت المحاكمة .وبعبارة أخرى إذا كان شخص مرتكبا  125حالة
اغتصاب ل
فرص أنه سوف تحصل على عقوبة االغتصاب هي مرة واحدة فقط .كثير من شأنه
النظر في هذه مقامرة جيدة .ويقول التقرير أن من هؤالء الناس الذين
محاكمة يواجهها تلقت  ٪50أحكاما بالسجن أقل من عام واحد
على الرغم من أن القانون األمريكي يقول االغتصاب يحمل حكما بالسجن سبع
سنوات ل
السجن .اللمغتصب ،والقاضي متساهل للمجرمين ألول مرة.
تخيل شخص مرتكبا  125حالة اغتصاب وفرص إدانته هو
مرة واحدة فقط ،و  ٪50من الوقت القاضي سوف تمنح الرأفة وتعطي
حكم أقل من سنة!
ح .حققت نتائج عندما نفذت الشريعة اإلسالمية
لنفترض أن يتم تنفيذ الشريعة اإلسالمية في أمريكا .كلما رجل
ينظر إلى امرأة وجدت الفكر وقحة أو بال حياء يأتي إلى بلده
العقل ،وقال انه يخفض بصره .كل امرأة ترتدي الحجاب اإلسالمي ،وهذا هو
وتغطي كامل الجسم ما عدا الوجه واليدين تصل المعصمين.
بعد هذا إذا أي رجل يرتكب االغتصاب ،وقال انه يحصل على عقوبة اإلعدام .ال
السؤال هو ،فإن معدل االغتصاب في زيادة أمريكا ،وانها ال تزال هي نفسها
أو أنه سوف تنخفض؟ وبطبيعة الحال سوف تنخفض .الشريعة اإلسالمية يحصل
على النتائج.
 .4إسالم حلول عملية لمشاكل البشرية
اإلسالم هو أفضل وسيلة للحياة ألنه لم يتم العقائدي تعاليمه الخطاب ولكن
حلول عملية لمشكالت البشرية .اإلسالم يحقق النتائج سواء في
على المستويات الفردية والجماعية .اإلسالم هو أفضل وسيلة للحياة ألنها
عمليا ،دين عالمي ال يقتصر على أي جماعة عرقية أو جنسية.

 .19الفرق الشاسع بين اإلسالم و
الممارسة الفعلية للمسلمين
سؤال:
إذا كان اإلسالم هو أفضل دين ،لماذا كثير من المسلمين غير شريفة وغير موثوق
بها،
وتشارك في أنشطة مثل الغش ،الرشوة ،والتعامل في المخدرات ،وما إلى ذلك؟
إجابة:
 .1وسائل اإلعالم إساءة لإلسالم
ا .اإلسالم هو من دون شك خير الدين ولكن وسائل اإلعالم في أيدي
الغربيين الذين يخافون من اإلسالم .وسائل اإلعالم تبث باستمرار
وطباعة المعلومات ضد اإلسالم .ألنها إما تقديم معلومات مضللة
حول اإلسالم ،انقل تصريحات اإلسالم أو مشروع نقطة من أصل نسبة ،إن وجدت.
ب .عندما تأخذ أي تفجيرات في أي مكان ،والناس في المقام األول إلى أن المتهمين
دون دليل على الدوام المسلمين .هذا يبدو والعناوين في
أخبار .وفي وقت الحق ،عندما تجد أن غير المسلمين كانوا مسؤولين ،يبدو
باعتبارها أنباء "البند يستهان بها.
ج .إذا كان مسلم  50عاما يتزوج فتاة  15عاما بعد أخذ إذن منها ،فإنه
يظهر على الصفحة األولى ولكن عندما  50عاما اغتصاب غير المسلمين في السنة
6
فتاة تبلغ من العمر ،فإنه قد تظهر في األخبار في الصفحات الداخلية باسم
' ." Newsbriefsكل يوم
في أمريكا على متوسط  2713حاالت االغتصاب تحدث ولكنها ال تظهر
في األخبار ،منذ أصبح وسيلة للحياة بالنسبة لألمريكيين.
 .2الغنم األسود في كل مجتمع:
وأنا أدرك أن هناك بعض المسلمين الذين هم غير شريفة وغير موثوق بها ،الذين
خداع ،وما إلى ذلك ولكن المشاريع اإلعالمية هذا كما لو يشاركون المسلمين فقط في
مثل هذه األنشطة .هناك الخراف السوداء في كل مجتمع .وأنا أعلم المسلمين الذين
لمدمني الكحول والذين يمكن أن شرب أكثر من غير المسلمين تحت الطاولة.
 .3المسلمين أفضل ككل:
على الرغم من كل الخراف السوداء في المجتمع المسلم ،المسلمين المتخذة بشأن
عموما ،بعد تشكيل خير أمة في العالم .نحن أكبر مجتمع
من المحمله  totallersككل ،أي أولئك الذين ال تشرب الكحول .بشكل جماعي،
ونحن
هي المجتمع الذي يعطي أقصى الخيرية في العالم .ال يوجد
المجتمع ككل في العالم التي يمكن أن تظهر حتى شمعة ل
المسلمون حيث التواضع هو المعني؛ حيث الرصانة هو المعني؛ أين
القيم اإلنسانية واألخالق هي المعنية.

 .4ال نحكم على السيارة من قبل سائقها:
إذا كنت تريد أن الحكم جيدا كيف هي أحدث طراز من سيارة "مرسيدس" و
الشخص الذي ال يعرف كيف يقود يجلس على عجلة القيادة واالنفجارات يصل
السيارة ،الذي سوف يقع اللوم؟ السيارة أو السائق؟ ولكن بطبيعة الحال ،والسائق .إلى
تحليل مدى جودة السيارة ،يجب على الشخص ال تبدو على السائق ولكن انظر
القدرة ومالمح السيارة .كيف سريع هو عليه ،ما هو متوسط استهالك الوقود
االستهالك ،ما هي تدابير السالمة ،وما إلى ذلك حتى لو كنت توافق من أجل
الحجة القائلة بأن المسلمين أشرار ،ال يمكننا الحكم على اإلسالم من قبل أتباعه؟ اذا
أنت
نريد أن نحكم كيف جيدة اإلسالم ثم الحكم عليها وفقا لمصادرها األصيلة،
أي القرآن الكريم وصحيح الحديث.
 .5القاضي اإلسالم أفضل تابعا لها أي النبي محمد (عليه الصالة والسالم):
إذا كنت تريد عمليا للتحقق من مدى جيدة يتم وضع السيارة سائق خبير وراء
المقود .وبالمثل ،فإن أفضل وأتباع معظم المثالي لإلسالم
الذي يمكنك التحقق من مدى جودة اإلسالم ،هو رسول الماضي والنهائي من هللا،
النبي محمد (ص) .إلى جانب المسلمين ،وهناك عدة صادقة و
المؤرخون غير متحيز غير المسلمين الذين المشهود أن النبي محمد
كان أفضل إنسان .وفقا لمايكل هارت الذي كتب الكتاب،
"إن مئات من الرجال األكثر تأثيرا في التاريخ" ،المركز األعلى ،أي
موقف رقم واحد يذهب إلى النبي الحبيب اإلسالم محمد (ص).
وهناك العديد من األمثلة من هذا القبيل من غير المسلمين دفع جزية كبيرة ل
النبي ،مثل توماس كارليل ،ال-مارتين ،الخ
 .20غير المسلمين على النحو المشار إليه الكفار
سؤال:
لماذا المسلمين يسيئون غير المسلمين من خالل الدعوة لهم بالكفار؟
إجابة:
كافر يعني الشخص الذي يرفض.
مشتق "الكافر" من كلمة "الكفر" ،وهو ما يعني إلخفاء أو رفضها .في
المصطلحات اإلسالمية" ،الكافر" تعني الشخص الذي يخفي أو يرفض حقيقة اإلسالم
والشخص الذي يرفض اإلسالم في اللغة اإلنجليزية تسمى "غير مسلم".
إذا كان "غير مسلم" تدرس يتم استدعاء "غير مسلم" أو "الكافر" ،والتي هي واحدة
ونفس ،وسوء المعاملة ،فإن ذلك يرجع إلى سوء الفهم له حول اإلسالم .هو أو
وقالت انها تحتاج للوصول إلى مصادر السليمة لفهم اإلسالم واإلسالمية
المصطلحات ،وليس فقط انه لن يشعر يتعرضون لسوء المعاملة ولكن نقدر اإلسالم
في المنظور الصحيح.
https://www.youtube.com/channel/UCmLOAOO8ExIzSWjV6PEL6ng

