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الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طىل كبقـا محؿد وطىل 

 مجقع األكبقاء والؿرسؾقـ أما بعد:

الـاس ففؿ ديـ اإلسالم ففؿًا خاصئًا، وأصبح يـسب  بعضفنن 

 .غقر صحقحة ويتفؿف بلشقاء هق بريء مـفاإلقف أمقرًا 

وألجؾ ذلؽ ـ أيفا الؼارئ الؽريؿ ـ جاء هذا الؽتاب الذي بقـ 

د  القصقل إ ى الحؼقؼة وصقرة اإلسالم الصحقحة، يديؽ هب

ففا ، التل حاولت مـظؿات إرهابقة ووسائؾ إطالم ملجقرة تشقي

تجد فقف أجقبة شافقة طـ مسائؾ وقضايا مفؿة متـقطة يف  وسق 

الرسقل الذي جاء بف القسطل الؿعتدل ضقء اإلسالم الصحقح 

 وسار طؾقف أصحابف الؽرام. ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٌ 
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وهديف مـ تللقػ الؽتاب هق القصقل إ ى العدل يف الحؽؿ طىل 

 قف،وبقان حؼقؼتف ومحاسـف ألجؾ الترغقب يف الدخقل ف اإلسالم

وقد جعؾتف بطريؼة السمال والجقاب لتؽقن الؿعؾقمات أقرب 

 إ ى الػفؿ وإدراك الصقاب.

، وأسعد ـ أن تجد وقتًا مؿتعًا يف مطالعتِف  وأتؿـك ـ أيفا الؼارئ

 Dromaralomar@gmail.com كثقرًا بتقاصؾؽ طىل العـقان التايل:

 وباهلل التقفقؼ وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد.

 

 

 

 

 

 



  

 

7 

 

 مـ الذي خؾؼـا؟ .1

 لؿاذا ُخؾؼـا يف الحقاة الدكقا؟ .2

 كقػ الطريؼ لعبادة اهلل تعا ى؟ .3

 ما هق مققػ اإلسالم مـ طقسك طؾقف السالم؟ .4
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 كقػ يؽقن اإلسالم سببًا يف سعادة الـاس؟ .11

 ما مققػ اإلسالم مـ الـظافة الشخصقة والصحة العامة؟ .12

 فقائدها؟ما هل العبادات الؿفؿة يف اإلسالم؟ وما هل  .13

 ما هل مزايا االقتصاد اإلسالمل؟ .14

 ما هق مققػ اإلسالم مـ الؿرأة؟ .15

 الؿرأة بػرض الحجاب طؾقفا؟ اإلسالمُ  ؾؿَ هؾ ضَ  .16

 م ديـ اإلرهاب؟هؾ اإلسالُ  .17

 هؾ الؿسؾؿقن إرهابققن؟ .18
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ـَ  .21  اإلسالم؟ كقػ أطتـُؼ دي
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 تعا ى هق الذي خؾؼـا وأوجدكا، وهق الذي خؾَؼ  اهللُ  الجواب:

 ،واألهنارَ  والبحارَ  واألشجارَ  والجباَل  واألرَض  السؿاواِت 

، قال تعا ى يف الؼرآن  الؿخؾققات ر ومجقعَ والؼؿَ  والشؿَس 

الؽريؿ: 

محجخمخجسحسخسمسحصخصُّٱ
مصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجف
حفخفمفحقمقجكحكخكلكمك

 .[33 – 32: إبراهقؿ]َّحلخلملهلجمحم جل

 زنمننن رن مم ام يل ىل ملُّٱ: تعا ى وقال

 جئ يي ىي ني ينٰىريزيمي ىن
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 مج حج مث متهت خت حت جت مبهب
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 مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ جحمح
 .[16 – 12:  الؿممـقن] َّحض جض

 

 وفعؾِ  وصاطتفِ  فلعبادتِ  الدكقا الحقاة يف تعا ى اهللُ  خؾؼـاالجواب: 

 .كقاهقف وتركِ  أوامره

 َّىئيئ نئ مئ زئ ّٰرئُّٱٱ:تعا ى اهلل قال

يف الؿساجد  يف اإلسالم لقست محصقرةً  والعبادةُ  [56: الذاريات]

 اإلحسانَ  يشؿُؾ  :معـاها التل ُيصظ فقفا الؿسؾؿقن، بؾ العبادةُ 

 بالؿساطدةِ  إ ى الؿخؾقِق  واإلحسانَ  ،إ ى الخالؼ بالصالة

 الؿسؾؿقـ بلنّ  طؾؿاءِ  بعُض  ُ  عر  ولذلؽ يُ  ،الطقبة واألخالِق 

ويرضاه مـ األققال  اهلل ما يحبف لؽؾِ  جامعٌ  اسؿٌ  :العبادة

 واألطؿال الظاهرة والباصـة.

بحؼ اهلل وشؽره  وطبادة اهلل تعا ى وحده ال شريؽ لف هل اطتراُ  

ن أمفاتـا، وأططاكا ، ففق الذي خؾؼـا يف بطقطىل كعؿف العظقؿة
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أن كػؽر بف  والجقارح والعؼؾ الذي كستطقعُ  والبصرَ  السؿعَ  

ذلؽ  كتعؾؿ، ورزقـا أكقاطًا كثقرة مـ الؿآكؾ والؿشارب وغقرِ و

تعا ى بشؽره وطدم الؽػر  حصك، وقد أمر اهللُ التل ال تُ  مـ الـعؿ

 مع جع مظ حط  مضُّٱ قال اهلل تعا ى:  بف

 .[152]سقرة البؼرة:  َّ مغ جغ
 

 

 ديـ طتـاقاب هق تعا ى اهلل لعبادة الصحقُح  الطريُؼ الجواب: 

 ^ فؿحؿدٌ  ،^ محؿدٍ  اإلسالم برسقل واإليؿانِ  ،اإلسالم

 ،(طشر الثامـ:  اإلصحاح التثـقة، سػر يف) التقراة يف مذكقر

ر السالم طؾقف وطقسك  اسؿف بعده رسقُل  سقليت أكف أتباطف بشَّ

 يف ^ محؿد ذكرُ  وجاء ،باطفتّ ا طىل الـاَس  وحث( محؿد)

 ^ محؿدٌ  والـبُل  ،(طشر السادس اإلصحاح يقحـا، إكجقؾ)

 رمحةً  فورسالتُ  العرب وغقرِ  العرب مـ الـاس لجؿقعِ  طامة فدطقتُ 

  :تعا ى قال كؿا لؾعالؿقـ
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 .[107: األكبقاء]ٱَّاكلكمكىكيكُّٱ 

 الؽتاَب  وكذلؽ ،التقراة سؼدَّ الؿُ  الؽتاَب  أنَّ : والؿؼصقد

 وبديـ ^ بؿحؿد اإليؿان  إ ى يؼقدان كالمها اإلكجقؾ الؿؼدس

 اإلسالم ديـ أطتـؼ طـدما ذلؽ أمثؾة ومـ ،بف جاء الذي اإلسالم

: سؿاه كتاباً  ػألَّ ( لبالكؽ الؿالؽ طبد) سؿفاو الـصارى أحد

 اطتـؼ طـدما وكذلؽ( اإلسالم إ ى قادين الذي هق اإلكجقؾ)

 العظقؿ حبل: ) سؿاه كتاباً  أّلػ اإلسالم( الػريدوا سايؿقن)

 (.اإلسالم إ ى قادين السالم طؾقف طقسك لؾؿسقح

 بقسائؾ يتلثر ومل ومزاياه حؼقؼتف وطر  اإلسالم طـ قرأ ومـ

ـُ  فأكّ  عرُ  يَ  فسق  الؽاذبة اإلطالم ـُ  الحؼ الدي ـُ  الرمحة ودي  ودي

ـُ  العدل ـُ  وهق ،السالم ودي  اإلرهابققـ أفعال مـ البريء الدي

 اإلكسان يعتـؼ وطـدما ، اإلسالم إ ى أفعالفؿ يـسبقن الذيـ

بالطؿلكقـة واكشراح الصدر وراحة الؼؾب  يشعر سق : اإلسالم

 والسعادة يف الدكقا واآلخرة.
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 أكف ويعتؼدون كثقراً  باً ُح   طقسك حبقنيُ  الؿسؾؿقنالجواب: 

 يف ورد اسؿف أنَّ  ذلؽ طىل يدل   ومؿا طظقؿ، ورجٌؾ  كريؿ رسقٌل 

 وطشريـ مخسةً  :(الؿسؾؿقـ طـد الؿؼدس الؽتاب وهق) الؼرآن

 .مرة

 معجزات إحدى باسؿ كامؾةً  سقرةً  الؽريؿ الؼرآن يف أنّ  كؿا

ومـ األمر الؿستغرب أنَّ  ،( الؿائدة) سقرة وهل  الؿسقح

 وكذلؽ ، األربعة األكاجقؾ يف لفا ذكرَ  ال هذه الؿعجزة

 اتباطف بدون  الؿسقح اسؿ أحدٌ  ذكرَ يَ  أن يؼبؾقن ال الؿسؾؿقن

 ترك هذه العبارة بعد ذكر اسؿف ويعدون ،(السالم طؾقف) بعبارة

 .الؽريؿ الـبل هذا مع األدب سقء مـ

 

 اهلل باهلل هذا هق الشرك، وهق أطظؿُ  غقرِ  مساواةِ  اطتؼادُ الجواب: 

والعبقدية التل ال  لحؼ اهلل تعا ى يف األلقهقةِ  الذكقب ألكف اكتؼاٌص 
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إلفًا آخر مع اهلل  أن كجعَؾ  تؽقن إال لف، ولذلؽ كؼقل ال يجقزُ 

تعا ى ال طقسك وال غقره مـ الؿخؾقققـ، وقد أخبر طقسك طـ 

 وإلف ففإل هق وحده اهللَ  وأنَّ  ،مرسؾ كبٌل  بلكف وأققالف بلفعالف كػسف

 الحؼقؼل اإللف أكت) قائالً  اهلل يـاجل األرض طىل ففق العالؿقـ،

 فُ كػَس  طقسك أن الؽريؿ الؼرآن يف وجاء،  (17/3 يقحـا( )وحدك

 .العالؿقـ وإلف ففإل هق اهللَ  وأن ،اإللف لقس بلكف أطترَ  

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱٱ:تعا ى اهلل قال

 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 .[72: الؿائدة] َّنثىث مث زث رث ىتيت

 مريؿ أمف بطـ  مـ خرج مخؾقٌق   طقسَك  أن يؼال وأيضاً 

 الخالؼ هق اإللف ألن ،إلفاً  يؽقن ال والؿخؾقُق  ،السالم طؾقفا

 :تعا ى اهلل قال ،تعا ى اهلل وهق
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 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منُّٱ

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 .[22 – 21: البؼرة] َّخسمس حس مخجس جخ

 يؼدُر طىل إكزالِ  والذي ،والسؿاء ،واألرضِ  ،لؾـاس والخالُؼ 

 الؿستحُؼ  هق ،األرض مـ الـبات وإخراِج  ،الؿاء مـ السؿاء

 .تعا ى اهلل وهق غقره دون لؾعبادة
 

 

 تعا ى اهلل أسؿاء مـ ألن ،ًا هللابـ لقس  طقسكالجواب: 

 فنذا وجف، ؾبؽُ  التام الغـك تعا ى هق الغـل الذي لف ، فاهللُ (الغـل)

إ ى  الحاجةَ  إذ أنَّ  القلد؟ يتخذُ  شل فألي وجف، كؾ مـ غـقاً  كان

 .غـاه يف لـؼصٍ  إال ولداً  أحدُ  يتخذ فال ،لؾغـك القلد مـافقةٌ 

 هبجت خبمب حبُّٱ :الؽريؿ الؼرآن يف تعا ى اهلل قال

 جسحس مخ جخ مح مججح حج هتمث ختمت حت
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 حطمظ خضمض حض حصخصمصجض مس خس

 .[68: يقكس] َّجعمع

ـُ  طالن أنَّ ومـ أدلة بُ  القلد يشابف كثقرًا والده يف  اهلل أنَّ  طقسك اب

مـ خؾؼف، كؿا قال  واهلل تعا ى ال يشبفف أحدٌ  ،الصػات واألفعال

 .[10الحشر ] َّحي جي يه ىه مه جه ينُّتعا ى: 

 جن يم ىم ٱمم خم يلجمحم ىل مل خلُّٱوقال تعا ى: 

 .]سقرة اإلخالص[ َّمه جه ين ىن من خن حن

 مت  خت حت جت هب مب خبُّٱوقال تعا ى: 

 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 .[92-89مريؿ: ] َّجغ مع جع مظ حط

ـُ   طقسك أنَّ  البعضِ  ققُل  وأما  ففق !أب لف لقس ألكف اهلل اب

 ولقس أيضاً  أم وال أب لف لقسأبق البشر   آدم ألنَّ  ،باصؾ ققٌل 

 أم وال أب بال آدم خؾؼ طىل قِدرَ  الذي تعا ى فاهللُ  تعا ى، اهلل ابـ هق
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 البـقة دطاءا جازَ  وإن ،أو ى باب مـ أب بال طقسك خؾؼ طىل قادرٌ  

 باصؾ، وهذا أو ى آدم يف هافجقازُ  أب بال مخؾقق ألكف طقسك يف

 .بطالكاً  أشد    طقسك يف البـقة إدطاءِ  جقازُ  كؼقل ولفذا

 :دمآ مثُؾ  طقسك أن الؽريؿ الؼرآن يف تعا ى اهللُ  ذكر قدو

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ
 .[59: طؿران آل] َّهتمث ختمت حت جت

 أب؟ بال طقسك اهللُ  خؾؼ لؿاذاوقد يسلل سائؾ 

 كؾ طىل فبلكَّ  لخؾؼفِ العظقؿة  قدرتف اهللُ  ُيظفر أن ألجؾ فالجقاب

 أب بال آدم ؾَؼ َخ  سبحاكف أكف فؽؿا ،لؿا يريد وأكف فعاٌل  قدير، شل

 قالت وقد ،أب بال ولؽـ أم مـ طقسك خؾؼ فؽذلؽ،  أم وال

  حنخن جن يم ىمُّٱ:  الؽريؿ الؼرآن يف السالم طؾقفا مريؿ

 يي ميىي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من
 .[47: طؿران آل] َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
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 أفضؾِ  مـ أهنا السالم طؾقفا مريؿ مـ اإلسالم مققػالجواب: 

 الؼرآن يف سقرةٌ  لفا التل القحقدةُ  الؿرأةُ  وهل ،العالؿقـ كساء

 يف الؽريؿ الؼرآن يف صريحاً  فاسؿُ اكر ذُ  كؿا باسؿفا، الؽريؿ

 كتاب) يف اسؿفا ُذكر بقـؿا ، مرة أربعة وثالثقـ الؿتعددة سقِرهِ 

 يف الثالثة السقرة أن كؿا ،فؼط ثؿاكقة طشر مرة بلكؿؾف( الـصارى

 مريؿ أنَّ  وفقفا( طؿران آل) طائؾتفا اسؿ تحؿؾ الؽريؿ الؼرآن

 ىي ني مي زيُّٱ :تعا ى قال العالؿقـ كساء أفضُؾ 

  َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
« مريؿ»:  فؿبـاتَ  الؿسؾؿقن لسؿيُ  ما وكثقراً . [42: طؿران آل]

ارتداًء األرض  ر كساءِ أكثُ  َـّ الؿسؾؿات هُ  كؿا أنَّ تؼديرًا ومحبًة لفا 

 .لؾحجاب الذي كاكت ترتديف
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يدطق إ ى اإليؿان بجؿقع األكبقاء والرسؾ  اإلسالمُ  الجواب:

 ؾؿاِت الذيـ أرسؾفؿ اهلل تعا ى لفداية الـاس وإخراجفؿ مـ ضُ 

ة، السعادَ  إ ى حقاةِ  الشؼاءِ  ؿ مـ حقاةِ الؽػر إ ى كقر اإليؿان، وكؼؾِف 

يدطق إ ى اإليؿان هبؿ مـ الرسؾ بؾ  بقـ أحدٍ  ُق ػر  ال يُ  واإلسالمُ 

الصالة  ؿـقح وإبراهقؿ ومقسك وطقسك ومحؿد طؾقفمجقعًا ك

بقاحٍد  الؽػرَ  بقـ اهلل وبقـ طباده، وأنَّ  والسالم ألهنؿ وسائطُ 

 باهلل تعا ى. بجؿقعفؿ بؾ هق كػرٌ  ػرٌ مـفؿ هق كُ 

ـ فؿ مباطفؿ، وأن صاطتَ تّ االرسؾ مجقعًا و يدطق إ ى محبةِ  واإلسالمُ 

إلفًا  رسقلٍ  أن يجعؾ أيَّ  ألحدٍ  صاطة اهلل تعا ى، ولؽـ ال يجقزُ 

 بؾ الرسقل طبٌد ال ُيعبد ورسقل ال ُيؽذب. ،لف العبادة تؽقنُ 

 

اإلسالم يدطق إ ى اإليؿان بالققم اآلخر وهق التصديؼ  الجواب:

إحقاء الـاس بعد مقهتؿ وبعثفؿ مـ الجازم بؼدرة اهلل تعا ى طىل 
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قبقرهؿ لؾحساب والجزاء طىل أطؿالفؿ يف الدكقا، فؿـ كان مممـًا 

باهلل مطقعًا لف دخؾ الجـة، ومـ كان كافرًا باهلل طاصقًا لف دخؾ 

 الـار.
 

 

 جاء التل الؿفؿة الخؿسة والؽؾقاُت  الضرورياُت  الجواب:

 :كالتايل هل بحػظفا اإلسالمُ 

 بعبادتف والتؿسُؽ  ،بف الصؾةِ  وتؼقيةُ  ،باهلل اإليؿانِ  حػظُ  بفِ  والؿراد

 .واآلخرة الدكقا يف اإلكسان سعادةِ  سبُب  ألكف ، لف شريؽ ال وحده

 مـ سقاء الؿعصقمة البشرية الـػس احترامُ  بذلؽ والؿراد

 حؼ، بغقر طؾقفا يعتدي مـ ومعاقبةُ  ،الؿسؾؿقـ غقر أو الؿسؾؿقـ

 وشدةِ  واإلرهاب الؼتؾ جريؿةِ  خطرِ  ببقان اإلسالمُ  جاء ولفذا

 .الؼاتؾ طؼقبة
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 بف تؿقز الذي العؼؾ احترامِ  طىل دَ أكَّ  اإلسالمَ  أنّ  بذلؽ والؿراد

 الؿخدرات بتحريؿ اإلسالمُ  جاء ولفذا ،الحققاكات طـ اإلكسانُ 

 وطدم اإلكسان طىل الحػاظ أجؾ مـ والؿسؽرات الخؿر ربوُش 

 بسبب اآلخريـ طىل االطتداءو التصرفات الخاصئة يف وققطفِ 

 .طؼؾف انفؼد

 جرائؿ مـ اإلكساين الؿجتؿع بحػظِ  جاء اإلسالم أنَّ  بف والؿرادُ 

 إ ى تمدي التل ،الؿحرمة الجـسقة والعالقات ،االغتصاب

 الشرطققـ، غقر األصػال  مـ طاءؼّ الؾُ  وكثرةِ  ،الخطقرة األمراض

طىل أساس  األسرة وتؽقيـ ،الزواج طىل شّجع اإلسالمُ  ولفذا

 .الؿحرمة والعالقات الزكا مـ ومـع ،صحقح
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 ،الحقاة طصُب  ألكف الؿال بحػظِ  جاءَ  اإلسالم أنَّ  بذلؽ والؿرادُ 

 يف الخاصئة الطرِق  مـ عومـَ  ،كسبف يف الصحقحة الطرَق  وأباح

 .بالباصؾ الـاس أمقالِ  وأكؾِ  والغش والربا كالسرقةِ  ،كسبف
 

جاء لسعادة الـاس وأن تؽقن حقاهتؿ حقاة  اإلسالمُ  الجواب:

 صقبة وهذا يتبقـ بالـؼاط التالقة:

ويقازن  ،الديـ وإصالح الدكقا إ ى إصالِح  اإلسالم يفدُ   (1)

زمان  لؽؾِ  صالحةٌ  فُ وأحؽامُ  ،بقـ العؿؾ لؾدكقا والعؿؾ لمخرة

 ومؽان.

ومطالب  ،يراطل مطالب وحاجات الروح اإلسالمُ ( 2)

روحاكقة  اإلكسان روح وجسد لف حقائُج  وحاجات الجسد، ألنَّ 

 .ومادية
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لؾعباد  مصالح العباد، فؿا مـ مصؾحةٍ  بؿراطاةِ  يفتؿُ  اإلسالمُ  (3) 

طىل العباد إال هنك طـفا وأمر  وال مػسدةٍ  ،طؾقفا إال حثَّ 

 بؿجاكبتفا.

ـُ  (4) خالق طىل العؼقدة الصحقحة الـافعة، واأل اإلسالم مبـٌل  دي

الؽريؿة الؿفذبة لألرواح والعؼقل، وطىل األطؿال الؿصؾحة 

 لألحقال، وطىل البراهقـ يف أصقلف وفروطف.

لقس يف أحؽام اإلسالم ما يصادم العؼقل، وإكؿا فقف ما تشفد  (5)

 ف.وصالحِ  فِ وكػعِ  فِ بصدقِ  السؾقؿةُ  العؼقُل 

واألوامر  ،تشريعل لإلسالم هق الؼرآن الؽريؿ مصدرٍ  أطظؿُ  (6)

الؼرآن  فقفا، ألنَّ  ال ضؾؿَ  والـقاهل يف الؼرآن الؽريؿ كؾفا طدٌل 

كزل مـ طـد اهلل تعا ى ومل يحدث فقف تحريػ وال تغققر مـ البشر 

اهلل تعا ى تؽػؾ بحػظ الؼرآن قال  كؿا حصؾ يف اإلكجقؾ ، ألنّ ّ

 .[9]الحجر:  َّنن من زن رن مم ام يل ُّٱتعا ى: 
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 ،بالسعادة والػالح الـاساإلسالم يدطق إ ى ما يعقد طىل  (7)

 .طؾقفؿة اء والؿػسدَ الشؼَ  ويـفك طؿا يجؾُب 

 ويرفُض  ،يدطق إ ى العدل واألماكة والقفاء بالعفقد اإلسالمُ  (8)

وهق بريء مـ األطؿال اإلرهابقة التل  ،الظؾؿ والخقاكة والغدر

 مـ يـتسب إلقف. يػعؾفا بعُض 

ـُ  اإلسالمُ  (9) التعايش والسالم، وتحقة الؿسؾؿقـ الؿشفقرة  دي

 التل يرددوهنا دائؿًا  )السالم طؾقؽؿ(.

اإلكسان، وال سقؿا حػُظ  اإلسالم يدطق إ ى حػظ حؼقق (10)

القالديـ واألوالد واألقارب والجقران والؿرأة واألصػال حؼقق:

 بؾ جاء اإلسالمُ الزوجقـ طىل اآلخر،  مـ كؾ   ّؿال، وحؼقِق والعُ 

 حػظ حؼقق الحققان .  ب

كبار السـ  الطقب ومساطدةِ  اإلسالم يدطق إ ى التعامؾِ  (11)

 واألصػال والقتامك والؿعاققـ والػؼراء والؿساكقـ.
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يدطق إ ى الـظافة الباصـة، والـظافة الظاهرة  اإلسالمُ  الجواب:

طـ  الباصـة فتؽقن باالبتعادِ  العامة، أما الـظافةُ  وهل الصحةُ 

 الؿـحرفة والحؼدِ  العؼائد الػاسدة والـقايا السقئة واألفؽارِ 

الشخصقة وتؽقن  الظاهرة ففل الـظافةُ  والحسد، وأما الـظافةُ 

 مر اإلسالمُ الجسؿ، حقث أَ  العامة وكظافةِ  باالهتؿام بالصحةِ 

 بتطفقر مقضع الـجاسة بالؿاء بعد حدوث البقل أو الغائط.

يدطق إ ى غسؾ مجقع الجسؿ بعد الجـابة لؽؾ  وكذلؽ اإلسالمُ 

ها بعد اكؼطاع دم جسدِ  مجقعَ  مـ الزوجقـ، والؿرأة تغسُؾ 

 الحقض أو دم الـػاس.

قًا يف يقم ف أسبقطوكذلؽ اإلسالم يدطق الرجؾ إ ى غسؾ مجقع بدكِ 

الجؿعة قبؾ الذهاب إ ى صالة الجؿعة التل هل مـ أهؿ 

 الصؾقات.
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اإلبط وشعر العاكة وتؼؾقؿ  وكذلؽ يدطق اإلسالم إ ى حؾؼ شعرِ 

األضافر، واستخدام الطقب، وتـظقػ األسـان بشؽؾ مستؿر 

لدى  سقاء كان بالؿعجقن والػرشاة أو بالسقاك الؿعروِ  

 الؿسؾؿقـ.

إ ى تطفقر الثقاب الداخؾقة والخارجقة  وكذلؽ يدطق اإلسالمُ 

 ووقايتفا مـ وققع األشقاء الـجسة طؾقفا كالبقل أو الغائط.

 

أهؿ العبادات يف اإلسالم: الصالة والزكاة والصقم  الجواب:

يف والحج، أما الصالة ففل أطظؿ فريضة يف اإلسالم، وتتؽرر 

الققم مخس مرات يف أوقات مختؾػة وهل تؼقي الصؾة باهلل تعا ى 

وتؿحق الذكقب، وتشرح الصدر وتريح الـػس، وتزيؾ الفّؿ 

والؼؾؼ وتحػظ اإلكسان مـ القققع يف األققال واألفعال 

طىل مصالح  لؾعبدِ  طقنٍ  والشرور واألخطار السقئة، وهل أكبرُ 

 ديـف ودكقاه.
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جزء إخراج  : ومعـاها وجقُب الزكاة وكذلؽ مـ فرائِض اإلسالم 

يف كؾ سـة مرة، ومـ  مـ الؿال لؿـ وجب طؾقف لصالح الػؼراء

بقـ  مبدأ التؽافؾ االجتؿاطل والتعاون والؿحبةُ  تحؼقُؼ  :فقائدها

 اإلكسان طـ الشح أو البخؾ. األغـقاء والػؼراء، وإبعادُ 

شفر واحد يف السـة وهق شفر  كذلؽ مـ فرائض اإلسالم صقمُ 

الروح والـػس والبدن  لف فقائد مـفا هتذيُب  مضان، والصقامُ ر

بحاجة الػؼراء  اإلكسان طىل الصبر والحؾؿ، والتذكقرُ  وتدريُب 

 ومـ فقائده أيضًا: الؿحافظةُ  ،لؾطعام والشراب ألجؾ مقاساهتؿ

طىل صحة البدن وكشاصف وحققيتف وتطفقره مـ السؿقم وتلخقر 

 الشقخقخة.

بقت اهلل الحرام يف مؽة الؿؽرمة  م حُج كذلؽ مـ فرائض اإلسال

واحدة يف  إال مرةً  وهق مقسؿ سـقي لؽـف ال يجب طىل الػردِ 

 الؿسؾؿقن مـ مجقع أقطار العامل يف مؽانِ  طؿره، حقث يجتؿعُ 

ال فرق بقـ غـل وفؼقر  ،واحد أبقضٍ  واحد ولباسٍ  واحد وزمانٍ 
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ج وأسقد وال طربل وأطجؿل ، ولذلؽ كؼقل إن الح وال أبقَض 

 بف الؿحبةُ  كبقر بقـ الؿسؾؿقـ تحصُؾ  طظقؿ واجتؿاعٌ  مقسؿٌ 

 والؿساواة.  والتعارُ  
 

بقـ الـظام  وسطٌ  ماالقتصادي يف اإلسال الـظامُ  الجواب:

االشتراكل والـظام الرأسؿايل ففق يبقح لؾػرد حؼ تؿؾؽ الؿال 

وال يؿـعف مـ تؿؾؽف كالـظام االشتراكل ، كذلؽ يدطق الػرد إ ى 

الصحقحة الؿشروطة الؿبـقة  والشراء والطرِق  كسب الؿال بالبقعِ 

اآلخريـ  مطؾؼة تجقُز ضؾؿَ  طىل العدل واإلكصا  ولقست حريةً 

 ؿ بغقر حؼ كالـظام الرأسؿايل.فأمقالِ  وأكَؾ 

ومـ دالئؾ كجاح الـظام االقتصادي اإلسالمل أن الػاتقؽان 

وبعض خبراء الؿال أصبحقا يطالبقن بتطبقؼف بعد األزمة الؿالقَّة 

 .والتل إهنار فقفا كثقٌر مـ البـقكِ م 2008طام  الشفقرة العالؿقة
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م لؼد الجواب:  وهذا كامؾة، حؼققفا وأططاها الؿرأة اإلسالم كرَّ

 الحضارة ػلف الؼديؿة، السابؼة الحضارات يف يقجد يؽـ مل

 لفا ويـظرون ،والؿؽاكة الحرية ةمسؾقبَ  الؿرأةُ  كاكت الققكاكقة

 ويؽرهقهنا كثكاألُ  لقالدة يحزكقن وكاكقا واحتؼار ازدراء كظرةَ 

 الحضارة ويف والدطارة، والؿتعة لؾجـس كثقراً  ويستخدمقهنا

 د العري والدطارة!!الؿرأة أكثر مـ مجرّ  اكخػض قدرُ  الروماكقة

 الزوجة فنن الزوج مات إذا الفـد بالد يف الفـدوسقة الدياكة ويف

 مقِت  يقمَ  تؿقت أن طؾقفا يجب بؾ الحقاة يف حؼ لفا لقس

 . جثتف حرق قبؾ وأحقاكاً  ثتف،ُج  حرق بعد معف حرَق تُ  وأن زوجفا

 يف البـت وتعتبر ،مفاكة محتؼرة الؿرأةُ  القفقد صقائػ بعض وطـد

 لفا ولقس ،قاصرة وهل يبقعفا أن يف الحؼ ألبقفاو الخادم مرتبة

، ويف طفد الؿقت تركة مـ كجزءٍ  تقرث إهنا بؾ الؿقراث يف حٌؼ 

اإلكجؾقزي قرارًا يؿـع  مؾؽ اكجؾترا هـري الثامـ أصدر البرلؿانُ 

الؿرأة مـ قراءة كتاب العفد الجديد ألهنا كجسة، وكان مـ 
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م أكف يجقز 1805األمقر الؿؼررة يف الؼاكقن اإلكجؾقزي إ ى طام 

ت د ثؿـ الزوجة بتسعة بـساد  لؾرجؾ أن يبقع زوجتف، وقد ُح 

يف  ستخدمت الؿرأةُ )كصػ شؾـ(، ويف الققت الؿعاصر اُ 

فا حقث قامت وُأهقـت كرامتُ  اإلطالمقة ةالحؿالت اإلطالكق

الشركات بتصقيرها بؾباس فاضح بجقار السقارات والؿعدات 

 الؿشتريـ. مـتجاهتؿ وجذِب  الثؼقؾة بؼصد ترويِج 

 ويظؾؿقهنا الؿرأة يفقـقن الؼرآن كزول قبؾوكان العرب 

َـّ  اإلكاث يدفـقن األحقان أغؾب ويف الؿقراث، مـ ويؿـعقهنا  وه

 يف الـاس ودخقل الؼرآن كزول بعد ولؽـ ، الدهتـو بعد أحقاء

ـُ  اإلسالم ألن األمقر، هذه اختػت اإلسالم  وديـ العدل دي

 رسقُل  وكان مؽاكتفا مـ وأطىل الؿرأة قدر مـ فرفع الرمحة،

 كامؾة حؼققفا الؿرأةِ  إططاءِ  يف رئقسقاً  سبباً  ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٌ  اإلسالمِ 

 ألصحابف يؼقل فؽان هبـ واالهتؿام بالـساء يقصل دائؿاً  وكان

 .«  خيرا بالنساء استوصوا»
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 مربقةو ومحترمة مةُمؽرَّ  ضؾ تعالقؿ اإلسالم يف الؿرأةُ  فلصبحت 

 ألهنا هابػسادِ  هوفسادَ  فابصالحِ  الؿجتؿع صالَح  وربطَ  لألجقال،

 يتؽقن الذيـ األوالد تربقةُ  وهق أال بقتفا يف طظقؿ بعؿؾٍ  تؼقمُ 

 .الؿجتؿع مـفؿ

 أو أختاً  أو أماً  كاكت سقاءفالؿرأة يف اإلسالم محترمة ومؽرمة 

 لفا خصص أن لؾؿرأة اإلسالمِ  تؽريؿِ  مـ وبؾغ ،بـتاً  أو زوجةً 

اشتؿؾت طىل أحؽام  (الـساء سقرةَ ) تسؿك الؼرآن مـ سقرةً 

 ذلؽ فدّل  الؿرأة وحؼققفا وطالقتفا بزوجفا وأوالدها، كثقرة هتؿُ 

 .بالؿرأة اإلسالم اهتؿام طىل
 

 لفا تؼديراً  الؿرأة، طىل الحجاب فرض اإلسالم الجواب:

 مـ لحؿاية الؿرأة مفؿة وسقؾةٌ  الحجاب ألن، طؾقفا وحػاضاً 

 الدراسات بعُض  أثبتت حقث االغتصاب، أو الجـسل التحرش

 وأنَّ  ،االغتصاب كسبة مـ تزيدُ  الػاضحةَ  والؿالبَس  التعرَي  أن
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 هبا، التحرشِ  أو فامضايؼتِ  مـ الرجاَل  يؿـعُ  الؿرأةِ  حجاَب 

 ولقس طىل الؿرأة الؿحافظةُ  هق اإلسالم يف الحجاِب  مـ فالفدُ  

الؿثال لق كان لديـا حؾقى  ، فعىل سبقؾِ الؿرأة شلنِ  مـ التؼؾقُؾ 

مغطاة فنن الذباب والحشرات ال تلتقفا وإكؿا تليت لؾحؾقى 

فا مـ الؿؽشقفة، فـحـ إذا قؿـا بتغطقة الحؾقى فنكؿا كريد محايتَ 

 طؾقفا. وققع الذباب والحشراِت 

التل هل كالجقهرة  فنذا كان هذا يف الحؾقى فؽقػ بالؿرأةِ 

 حافظ طؾقفا أكثر وأكثر.أن ك التل يجُب  الثؿقـةِ  الؿصقكةِ 
 

 

 يف وجاء ،حؼ بغقرِ  البريئة األكػسِ  قتَؾ  مُ حر  يُ  اإلسالم الجواب:

 غقرَ  أو ؿامسؾ حؼ بغقرِ  واحداً  إكساكاً  قتَؾ  مـ أكف الؽريؿ الؼرآن

 :تعا ى قال مجقعاً  الـاس قتؾ فؽلكؿا مسؾؿ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن



  

 

33 

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

طىل  واضُح  ففذا دلقُؾ . [32: الؿائدة] َّيئرب ىئ

 أن اإلسالم ديـ العدل والرمحة والشػؼة.

طىل كػسف  فال يجقز االطتداءُ  الؿسؾؿ إذا دخؾ يف بؾد مسؾؿِ  وغقرُ 

يف  شديدةٌ  وال طىل مالف وال طىل طرضف ، وقد جاءت طؼقبةٌ 

سؾؿ دخؾ إ ى بالد الؿسؾؿقـ م غقرَ  :اإلسالم لؿـ قتؾ إكساكاً 

من قتل »:  ملسو هيلع هللا ىلص، فؼد جاء ققل رسقل اإلسالم محؿد بلمان

الؿسؾؿ إذا قتؾ غقر  والؿعـك : أنَّ  ،«معاهدًا مل يرح رائحة الجنة

هذا الؿسؾؿ أكف ال يدخؾ الجـة. ألكف  بريء آمـ فنن طؼقبةَ  ؿمسؾ

 فعؾ جريؿة كبقرة. 
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 مـ أو ،مسؾؿ مـ يصدر فؼد لف، ديـ ال اإلرهاُب  الجواب:

 يف وقعقا الذيـ الؿسؾؿقـ بعض وأخطاء ،يفقدي أو ،كصراين

 وقد ،الخبقثة أكػسفؿ يؿثؾقن هؿ بؾ اإلسالم يؿثؾقن ال اإلرهاب

ـُ  اإلسالم إنَّ  كصراين قال ولق السؿحة، اإلسالم تعالقؿ خالػقا  دي

 الؼاطدة تـظقؿ أو داطش مثؾ مسؾؿقـ إرهابققـ لقجقد اإلرهاب

ـُ  إهنا الـصراكقة طـ أيضاً  كؼقل أن ؾؼبي ففؾ بسبب  رهاباإل دي

الحروب الصؾقبقة أو محاكؿ التػتقش يف أوروبا، أو الؿجزرة 

 ألكفالبشعة لؿسؾؿل البقسـة والفرسؽ طىل أيدي الصرب، أو 

 (KKK)  كالن كؾقكس كق ؿـظؿةك إرهابقةٌ  مجاطةٌ  مـفا خرج

 طىل تعتؿد األمريؽقة الؿتحدة القاليات يف طـصريةٌ  مـظؿةٌ  وهل

ـِ  ،(الصؾقب) الؿسقح ـ طؾقف السالم ـ يف قتؾ  وخدمةِ  والدي

 .الصؾقب طىل وحرقفؿ أفريؼل أصؾ مـ الؿـحدريـ وتعذيب

ـُ  الـصارى أن كؼقل إنَّ  وأيضًا هؾ يؼبُؾ  إرهاب  الـصراكقة دي

بسبب ما فعؾف أحد الؿتعصبقـ الـصارى يف أحد شقارع لـدن 



  

 

35 

طـدما قام بدهس الؿصؾقـ الؿسؾؿقـ طؿدًا بسقارتف أثـاء  

م واطتبرت 2017خروجفؿ مـ الؿسجد يف شفر يقكقق طام 

 ة الدهس هذه طؿالً إرهابقًا. مؽافحة اإلرهاب حادثَ  شرصةُ 

اإلرهابققـ ال  نَّ اإلرهاب ال ديـ لف، وإ كؼقل إنَّ  وألجؾ هذا

 يؿثؾقن الديـ الذي يـتسبقن إلقف، وإكؿا يؿثؾقن أكػسفؿ.

 ديـ اإلسالم) أو !(إرهابققن الؿسؾؿقن) الؿؼقلة هذه سبب وأما

الجفال مـ الؿسؾؿقـ ألفعال  بعضِ  ارتؽاُب  فسببفا !(اإلرهاب

اإلطالم لفذه األفعال  السلء لقسائؾ إرهابقة، ثؿ االستغالُل 

الؿسؾؿقـ وكسبتفا لإلسالم بؼصد التشقيف وتعؿقؿفا طىل 

 ؾقمـ هذه األفعال السقئة اإلجرامقة، ف بريءٌ  والتـػقر، واإلسالمُ 

  وديـ الرمحة  ديـ أكف طر  اإلسالم حؼقؼة طـ اإلكسان بحث

أشؽال العـػ واإلرهاب  مجقعَ  الذي يرفُض  السالم وديـ العدل

 .الذي كان أكثر ضحاياه مـ الؿسؾؿقـ أكػسفؿ
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 والتحذيرِ  العـِػ  أشؽال مجقعِ  بـبذ اإلسالمُ  جاء لؼد الجواب:

 واألخذ الرفؼ لزومِ  طىل بالحث جاء كؿا طاقبتف، سقء وبقانِ  مـف،

 .فقف والترغقِب  بف

 يحب رفقؼ تعا ى اهلل أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٌ  اإلسالم رسقُل  أخبر ولفذا

 مع الرفؼ إ ى يدطق ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٌ  اإلسالم رسقُل  وكان الرفؼ،

 .اآلخريـ

 ققلف ذلؽ ومـ معفا العـػ وطدمُ  الؿرأة مع الرفُؼ  ذلؽ فؿـ

 التعامَؾ  يستدطل مؿا بالزجاج الـساءَ  فشبَّف. «بالقوارير رفقاً »: ملسو هيلع هللا ىلص

 الؿرأة ضدّ  فالعـُػ  ُتخدش، وال ُتؽسر ال حتك شديد برفٍؼ  ةِ أالؿر مع

 وأن الؿرأة وحؼقَق  كرامةَ  حػظت التل اإلسالم تعالقؿ طـ خروُج 

 .بـتاً  أو زوجةً  أو أختاً  أو أماً  كاكت سقاءً  كريؿة حقاةً  تعقش

 اإلسالم رسقُل  فؽان األصػال مع الرفؼ طىل اإلسالمُ  حث كذلؽ

 رؤوسفؿ طىل ويؿسُح  فؿبُ ويداطِ  األصػال يالصُػ  ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٌ 
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 الرمحة إ ى الـاَس  وحثَّ  طؾقفؿ، لقسؾ ؿ تققػ هبؿ مرَّ  وإذا 

 .«صغيرنا يرحم مل من منا ليس» :أققالف مـ فؽان باألصػال

 واإلحسانِ  ،الحققان مع حتك الرفؼ طىل اإلسالمُ  حث كذلؽ

 بالرفؼ الؿتخصصة الجؿعقات وجقد قبؾ، لؾحققان الشامؾ

 .الؼرون بعشرات بالحققان

 بؿـع اإلسالمُ  جاء فؼد تجقيعف أو بتعذيبف الحققان مع العـُػ  أما

 ألهنا الـار دخؾت امرأةً  ذكر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن ذلؽ طىل يدل ومؿا ذلؽ

 تركتفا هل وال وسؼتفا، أصعؿتفا الهل ماتت حتك هرةً  سجـت

 .األرض مـ تلكؾ

 التعذيب وأسالقب السقئة الطرق طـ بالـفل اإلسالمُ  جاء كذلؽ

 الؽفربائقة الصدمات كاستخدام الؾحؿ ملكقلِ  الحققان ذبِح  طـد

 ماء يف فاتغطقِس  أو ،حقة وهل والطققر الدجاج ريش كتػ أو

 الحققان ذبح طـد خاصة تعالقؿَ  اإلسالمُ  ووضع الحرارة، شديد

 .ومريحة سفؾة بطريؼةٍ  الؾحؿ ملكقلِ 
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قبؾ اإلسالم متػرققـ متباغضقـ متعصبقـ  كان الـاُس  الجواب:

كؾ يتعصب إ ى جـسف أو لقكف أو قبقؾتف، حتك كاكت هذه 

والؼتال بقـفؿ، ثؿ لؿا جاء  العـصرية سببًا يف حصقل الحروِب 

هذه العـصرية وتالشت  أشؽالِ  ودخؾقا فقف اختػت مجقعُ  اإلسالمُ 

ـ هذه األمقر وأصبحقا متحابقـ متآخقـ متعاوكقـ ال فرق بق

طربل وأطجؿل وال بقـ أبقض وأسقد وال بقـ غـل أو فؼقر إال 

بالتؼقى التل هل مؼقاس التػاضؾ بقـ البشر مستؿسؽقـ بؿا جاء 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: يف الؼرآن الؽريؿ وهق ققلف تعا ى

 يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب
 .[13الحجرات: ] َّ يث ىث نث  مث زث

 ققلف : يحارب العـصرية بؽؾ ققة ومـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل 
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ال فضل لعربي على أعجمي وال ألعجمي على عربي وال أبيض » 

على أسود، وال أسود على أبيض إال بالتقوى ، الناس من آدم ، 

 .«وآدم من تراب

 

العالقة بقـ العبد وربف لقس  مـ محاسـ اإلسالم أنَّ  الجواب:

الدخقل فقف ال يؽقن باإلكراه بؾ  فقفا وسائط، ومـ محاسـف أنَّ 

يف  الدخقَل  الشخُص  بعد الؿعرفة واالقتـاع، وطـدما يريدُ 

اإلسالم فنكف ال يحتاج إ ى إجراءات معؼدة أو مقافؼة أشخاص 

مقسر يػعؾف أي إكسان ولق كان  فقف سفُؾ  معقـقـ، بؾ إن الدخقَل 

يف صحراء أو غرفة مغؾؼة، وذلؽ يؽقن بالـطؼ بالشفادتقـ 

 رسقل اهلل( مع العؾؿِ  اً ل شفادة أن ال إلف إال اهلل وأن محؿد)وه

الـطؼ  بؿعـاها بصدق ويؼقـ والعؿؾ بؿؼتضاها، وصريؼةِ 

أشفد أن ال إلف إال اهلل وأشفد »: بالشفادتقـ هق أن يؼقل الشخُص 

ومعـك أشفد أن ال إلف إال اهلل : أي أكـل ، «أن محؿدًا رسقل اهلل
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 اً ومعـك أشفد أن محؿدقر  بلكف ال معبقد حؼ إال اهلل ، أطتر  وأ

رسقل اهلل : أي أكـل اطتر  وأقّر بلن محؿدًا رسقُل اهلل إ ى الـاس 

فنذا كطؼ هبؿا صار مسؾؿًا، األكبقاء والؿرسؾقـ،  فة وأكف خاتؿُ كا

وطؾقف بعد ذلؽ أن يػعؾ بؼقة أركان اإلسالم كالصالة والزكاة 

ن يتعؾؿ كقػ يػعؾ هذه األركان طبر وصقم رمضان والحج وأ

  الؿراكز اإلسالمقة الؿقثققة والؽتب اإلسالمقة الصحقحة.

 


