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الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين 
ــة  ــام قليل ــد أي ــد، بع ــن وبع ــه أجمعي ــه وأصحاب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم س
ــر  ــارك، شــهر الرحمــة والبركــة، شــهر الب ــا شــهر رمضــان المب ُيطــّل علين
ــات، شــهر  ــة والتســامح، شــهر الصدقــات والقرب واإلحســان، شــهر المحب

ــواب. ــر والث مضاعفــة األج
أخــي الكريــم، إن للــزكاة والصدقــة فــي هــذا الشــهر المبــارك أجــٌر عظيــم 
وفضــل كبيــر فرمضــان شــهر التنافــس فــي الخيــرات والتــزود من الطاعات، 
ــوَن(.  ــِس اْلُمَتَناِفُس ــَك َفْلَيَتَناَف ــي َذِل ــى: )... َوِف ــبحانه وتعال ــال س ــا ق كم
ــن  ــة م ــات، والصدق ــع الدرج ــور وترف ــم األج ــه تعظ ــن:٢٦(، وفي )المطففي
أهــم العبــادات التــي ينبغــي علــى المســلم أن يكــون لــه منهــا نصيــب فــي 
هــذا الشــهر، وهــي فــي رمضــان أفضــل منهــا فــي غيــره، فقــد قــال صلــى 

اهلل عليــه وســلم قــال: )أفضــل الصدقــة صدقــة فــي رمضــان(.
ــول  ــا: )كان رس ــي اهلل عنهم ــن عباس رض ــن حديث اب ــن م ــي الصحيحي وف
ــي  ــون ف ــا يك ــود م ــاس وكان أج ــود الن ــلم أج ــه وس ــى اهلل علي اهلل صل

ــان (. رمض
لذلــك أخــي الكريــم شــاركنا حملتنا في رمضــان إلطعام الفقراء والمســاكين 
ــم  ــام وتعلي ــر اإلس ــاة لنش ــة الدع ــردين وكفال ــى والمش ــوة اليتام وكس

المســلمين، ولــك األجــر والثــواب العظيــم والجنــة بــإذن رب العالميــن.
ــًنا  ــا َحَس  َقرًض

ََّ
ــوا اهلل ــزكاة والصدقــة : )ِإن ُتقِرُض ــى فــي فضــل ال قــال تعال

ــن: ١٧(. ــٌم(. )التغاب ــكوٌر َحلي  َش
َُّ
ــم َواهلل ــر َلُك ــم َوَيغِف ــُه َلُك ُيضاِعف

نسأل اهلل الهداية والتوفيق
والسام عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته .

افتتاحية العدد

عضو مجلس إدارة - مركز تواصل

﴾بقلم/ حامد الرفاعي ﴿
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ــة  ــب الحكم ــة ، تتطل ــة وســنة نبوي ــة رباني إنهــا غاي
لتكــون   ، والصبــر  واإلخــاص  الحســنة  والموعظــة 
ــرة  ــا واآلخ ــي الدني ــاح ف ــاح والنج ــة للف ــك موصل بذل

لذلك خذ هذه النصائح :

41. إحــذر أن يــراك المدعــو علــى خــاف مــا تدعــو 
إليه، وقتها تسقط دعوتك وثقة الناس بك .

وشــباب  أطفــال  دعوتــك  فــي  تنســى  ال   .42
المســلمين فهــم أمــل األمــة، إصنــع منهــم دعــاة 

للمستقبل .
ــخ فــي  ــن لهــم تاري ــو أن الدعــاة الذي ــذا ل 43. حب
والقصــص  خواطرهــم  كتبــوا  الدعــوي  العمــل 
عبــرًة  لتكــون  لهــم،  وقعــت  التــي  المهمــة 

لغيرهم .
ــائي  ــر النس ــام بالعنص ــم اإلهتم ــو يت ــذا ل 44. حب
ــى اإلســام،  ــوة غيرهــن إل ــم تجهيزهــن لدع ويت

فالعنصر النسائي يكاد أن يكون مفقودًا .
ــلمين :  ــر المس ــوة غي ــداف دع ــم أه ــن أه 45. م
إعتناقهــم لإلســام، إزالــة الشــبهات حول اإلســام 
والمسلمين،كســبإحترامهم لإلســام والمســلمين، 
ــة لهــم بمــا تحمــل  ــراز صــورة االســام الحقيقي إب

الحجــة عليهــم،  مــن معانــي ســامية، إقامــة 
إحرص على تحقيق إحدى هذه األهداف .

46. إبــذل للدعــوة جــزءًا مــن مالــك ووقتــك 
وجهــدك حتــى يكــون لــه قيمــة وأثــر في نفســك 

ونفوس اآلخرين بإذن اهلل.
47. الصحبــة الصالحــة والزوجــة الصالحــة خيــر 
عــون فــي طريقــك الدعــوي الطويــل وقــد يكــون 

شاقًا وصعبًا .
ــا  ــلم ف ــاك المس ــأ أخ ــك إن أخط ــي دعوت 48. ف
تنصحــه علنــًا أمــام النــاس فهــذا قــد يحرجــه 

وينفره .
ــن  ــى اآلخري ــك بنفســك خــال التحــدث إل 49. ثقت
تدفعهــم للثقــة بــك وبحديثــك، لذلــك كــن واثقًا 

بنفسك دائمًا .
50. التقلــد غيــرك مــن الدعــاة فــي الشــخصية 
وطريقــة الــكام وكــن متميــزًا بذاتــك وقدراتــك 

أنت
ــي  ــرت ف ــد نش ــى ٤٠ ق ــن ١ إل ــح م ــة: النصائ ماحظ

العدد األول والثاني والثالث من المجلة،

بقلم د. أحمد عبده 
مدير مركز تواصل فنزويا
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وضع اإلعانات التي تعرف باإلسام في الطرقات 
الرئيسية وفي المطارات .

النشاطات الدعوية لمركز تواصل

ــرآن  ــم الق ــامية وتحفيظه ــوم اإلس ــة والعل ــة العربي ــلمين اللغ ــال المس ــاء والرج ــال والنس ــم األطف تعلي

لوحات تعريفية 
باإلسام وتعاليمه 

السمحاء. 
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باإلســام  النــاس  تعريــف 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة 

. العامــة  األماكــن  فــي 
بعض النشاطات الفنية لألطفال

العالمــي  المركــز  مشــاركة 
فــي  الحضــاري  للتواصــل 
ــي  ــي ف ــاب الدول ــرض الكت مع

يــا  و فنز
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ن الكريــم، و معهــم بعــض   قــام دعــاة التواصــل بالفلبيــن بلقــاء الفتيــان والفتيــات القائميــن بتحفيــظ القــرآ
أوليــاء أمورهــم فــي هــذه المناســبة، فقــدم دعــاة التواصــل إليهــم توجيهــات و نصائــح و مــا يتعلــق بفضــل 
برزهــا صــون كتــاب اهلل تعالــى مــن الضيــاع مــن خــال  ن الكريــم صــدورا و ســطورا،و أ و أهميــة حفــظ القــرآ
وصاهــم  ــه لحافظــون« كمــا أ ــا ل ن ــا الذكــر و إ ــا نحــن نزلن ن ــه عزوجــل » إ ــل؛ تحقيقــا لقول التحريــف والتبدي
عمــال دينيــة بحيــث تكــون مــردودا   ال ثــواب فيهــا، فحفــظ كتــاب   ساســًا فــي قيــام أ باالخــاص باعتبــاره أ

ن يكــون مكلــا  و مصحوبــا باخــاص ، قــال   يعتبــر عمــا  مّقدســًا يجــب أ
مروا االٕ ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين « اهلل عزوجل : » و ما أ

للتوجيــه  والفتيــات  الفتيــان  مــع  الدعــاة  لقــاء 
مركز تواصل الفلبين
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tawasul@tawasulglb.org

Tawasulkuwait@gmail.com

+ 9 6 5  6 0 3 8 3 3 2 2

َسَببًا . . . ُکْن

َوَلْو آَیًۀ ) َبلُِّغوا َعنِّی  اِس)(  ِللَنّ َأْنَفُعُهْم   )( َوَما ِفیَها  ْنَیا  الُدّ ِمَن  َلَک  َخْیٌر   )

طباعۀ کتب عیۀ ا د لۀ کفا
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إشهار إسالم شخص

فی هدایۀ
المسلمین غیر 

إسالم ما يقارب 40 ألف شخص خالل 8 سنوات في مراكزنا
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تقــول الســيدة جيســيكا 
الذكــور  أوالدهــا  أن 
اعتنقــوا اإلســام، وقــد 
األفضــل  إلــى  تغيــروا 
بشــكل كبيــر ممــا جعــل 
عندهــا فضــول لمعرفــة 
اإلســام، بــدأت الســيدة 
عــن  تقــرأ  جيســيكا 
تعاليــم اإلســام وعــن 
فــي  المــرأة  مكانــة 
االســام وبعــد دراســة 
ــا  ــذت قراره ــة أخ طويل

. االســام  بإعتنــاق 

أنجــل جونزالــس دفعه 
إلــى اإلســام توحيــد 
وجــل  عــز  الخالــق 
بــه  االشــراك  وعــدم 
منــذ صغــره وهــو   ،
يبحــث عــن ديــن ُيوحــد 
الخالــق عــز وجــل، هــو 
ــأن وجــد  اآلن ســعيد ب
االســام وهــو يحــاول 
أن يدعــو جميــع أفــراد  
هــذا  إلــى  عائلتــه 

الديــن العظيــم.

قصص جميلة لبعض األشخاص الذين أسلموا 
مع مركز تواصل في مختلف دول العالم .

كيف دخلوا إلى االسالم ؟ 

السيد /أنجل جونزالس
السيدة/ جيسيكا
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أنــا هوفيتــا باســكس أشــعر بالســعادة ألننــي مســلمة 
موحــدة هلل تعالــى، أســلمت بعــد إســام إبنــي يوســف، 
ــة  ــم اللغ ــا أتعل ــد هلل، أن ــلمة والحم ــة مس ــن عائل نح
تواصــل  مركــز  فــي  اإلســامية  والتربيــة  العربيــة 

ــم.  ــن العظي ــذا الدي ــدا به ــورة ج ــا فخ ــا، وأن فنزوي

إيــان شــاب مســلم عمــره ١٥ ســنة، 
اللغــة  تعلــم  فــي  مجتهــد  وهــو 
العربيــة والتربيــة اإلســامية، بعــد 
إلــى  يدعــو غيــره  أصبــح  إســامه 
االســام ، هــو ســعيد جــدا بهــذا 
ــق  ــاء طري ــذي أض ــم ال ــن العظي الدي

حياتــه.

أتعلم اللغة العربية والتربية اإلسامية 

 سعيد جدا بهذا الدين 
العظيم
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ــاهلل مــن شــرور أنفســنا ومــن  إن الحمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ ب
ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده اهلل فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن 
ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، و أشــهد أن عيســى 

ابــن مريــم عبــد اهلل ورســوله.

السؤال ١ : لماذا يقوم 
المسلمون بالصاة بإتجاه 

مكة المكرمة؟
المســلمون فــي جميــع أنحــاء العالــم 
يقومــون بالصــاة باتجــاه مســجد فــي 
مكــة المكرمــة. يتحــدث القــرآن عــن 
َبكــة )إســم وادي فــي َمكــة المكرمة( 
كونــه موقــع أول بيــت للعبــادة ُوضع 

للبشــرية ويســمى الكعبــة.
فــي حــال صــاة المســلم إلــى خالقــه 
باتجــاه مكــة، ينضــم المســلم إلــى 
إخوانــه المســلمين اآلخريــن الذيــن 
مــن  أخــرى  أماكــن  فــي  ُيصلّــون 
بشــرية  مجموعــات  فــي  العالــم 
متحــدة المركــز علــى شــكل حلقــات، 
فــي كل صــاة يخاطــب المســلمون 
الخالــق: )ِإيَّــاَك َنْعُبــُد وِإيَّاَك َنْســَتِعيُن( 

 .)5  :1 )القــرآن 
كلمــة “نحــن” ُتشــير إلــى أن المســلم 
ــي  ــو كان ُيصل ــى ل ــده حت ــي وح ال ُيصل
الحالــة،  هــذه  فــي  ألنــه  مفــردا، 
مــع  روحيــا  يرتبطــون  المســلمون 
اآلخريــن الذيــن ُيصلّــون معهــم باتجــاه 
ــي  ــا ف ــي. جغرافي ــز الدين ــس المرك نف
حــال صاتهــم إلــى مكــة المكرمــة، 
ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــلمون ف المس
ــق فــي كل اإلتجاهــات،  ــدون الخال يعب
مــن الشــمال إلــى الجنــوب، من الشــرق 
إلــى الغــرب، وجميــع النقــاط الجغرافية 

المشــتركة بينهــم.

المســلمون الذيــن ال يعرفــون إتجــاه 
مكــة )الِقبلــة( بإمكانهــم الصــاة 
ــاه )َوهلِلَِّ  ــي أي إتج ــم ف ــى خالقه إل

يعتقد المسلمون 
أن أهم شخص أعاد 

بناء الكعبة هو النبي 
إبراهيم عليه السام 

الكعبة ليست قبرا بل 
هو غرفة صاة،

شبهات وردود 

بقلم الداعية : فاتن صبري
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َفَأْيَنَمــا  َواْلَمْغــِرُب  اْلَمْشــِرُق 
 
ََّ
ــُه اهللَِّ ِإنَّ اهلل ــمَّ َوْج ــوا َفَث ُتَولُّ

 :2 )القــرآن  َعِليــٌم(  َواِســٌع 
.)115

أســود  مبنــى  ليســت  الكعبــة 
مغطــى  مبنــى  إنــه  اللــون، 
بقطعــة قمــاش ســوداء، لــه بــاب 

ولكــن ليــس لــه نوافــذ. 
ــو  ــل ه ــرا، ب ــت قب ــة ليس الكعب
غرفــة صــاة، فــي حــال صــاة 
فإنــه  الكعبــة  داخــل  المســلم 
أي  فــي  يصلــي  أن  يســتطيع 
إتجــاه. ُأعيــد بنــاء الكعبــة عــدة 
مــرات. ويعتقــد المســلمون أن 
أهــم شــخص أعــاد بنــاء الكعبــة 
عليــه  إبراهيــم  النبــي  هــو 
إســماعيل.  ولــده  مــع  الســام 
ويوجــد جــزء أصلــي مــن الجــدران 
الحجــر  للكعبــة هــو  الخارجيــة 
األســود الــذي يعتقــد المســلمون 
أنــه أتــى إلى األرض مــع آدم عليه 
ــلمون  ــد المس ــام. وال يعتق الس
أن هــذا الحجــر مقــدس أو لديــه 
أي قــدرات خاصــة للشــفاء أو أي 

إمتيــازات أخــرى.

السؤال ٢ : لماذا يطوف 
المسلمون حول الكعبة ؟

ــم  ــي اهلل إبراهي ــاد نب ــا أع عندم
بنــاء الكعبة المشــرفة بمســاعدة 
ــواف  ــدأ بالط ــماعيل، ب ــده إس ول
إتجــاه  فــي  الكعبــة  حــول 
ــذا  ــاعة، وه ــارب الس ــس عق عك
إتجــاه  مــع  يتناســق ويتوافــق 
حركــة الكــون )حركــة الكواكــب 
واإللكترونــات  الشــمس  حــول 
ــخ ( حيــث يعتقــد  حــول النــواة ال
كلــه  الكــون  أن  المســلمون 
ُيســّبح بحمــد اهلل ويعبــد اهلل. 
ــج  ــة الح ــم بفريض ــال قيامه وخ

فــي مكــة فإنهــم يطوفــون حــول 
إتجــاه  بعكــس  الُمشــّرفة  الكعبــة 
اهلل  بنبــي  تأســيا  الســاعة  عقــارب 

إبراهيــم.

وفــي حــال صاة المســلمين مــن جميع 
أنحــاء العالــم بإتجــاه الكعبــة )مــن 
الشــرق، الغــرب، الشــمال، الجنــوب( 
وجميــع النقــاط الجغرافيــة المشــتركة 
بينهمــا، فإنهــم يشــاركون بعضهــم 
ــاه  ــق بإتج ــى الخال البعــض بالصــاة إل
مــع  بتزامــن  واحــد  روحــي  مركــز 
حركــة الحجــاج بإتجــاه حركــة الكــون. 
ــا  ــاة أنه ــذه الص ــي ه ــا ف ــل م وأجم
ــاء  ــرد إنته ــه بمج ــث أن ــف حي ال تتوق
المســلم مــن صاتــه التــي تســتغرق ٥ 
دقائــق تقريبــا فــي بلد مــا، يبــدأ أخيه 
المســلم بالصــاة بالبلد المجــاور، حيث 
أن موعــد الصــاة يعتمــد علــى أوقــات 

شــروق الشــمس وغروبهــا، وهــو مــا 
ــادة  ُيظهــر ِوحــدة المؤمنيــن فــي عب

ــد. اهلل الواح

السؤال ٣ : لماذا يقوم 
المسلمون برجم الحجارة في 

مناسك الحج؟

ــاج  ــا الحج ــوم به ــي يق ــوس الت الُطق
المكرمــة  مكــة  فــي  المســلمون 
إبراهيــم  أبيهــم  بقصــة  ُتذّكرهــم 
ــد  ــي محم ــلف النب ــرب- وس ــو الع - أب

عليــه الصــاة والســام.

رأى  الكريــم،  للقــرآن  ِوفقــا 
يذبــح  أنــه  إبراهيــم  النبــي 
ــد  ــد ) إســماعيل الول ــده الوحي ول
األكبــر ِوفقــا للقــرآن واالنجيــل(. 
َوِوفقــا لعقيــدة المؤمــن فــإن 
ــّق، فــكان عليــه  ــا األنبيــاء َح ُرؤي
ــر  ــتجيب ألم ــده ليس ــح ول أن َيذب
الخالــق. وهــذا األمــر كان إختبــارا 
مــن اهلل لــه، وعندمــا قــرر النبــي 
ــى  ــده عل ــة بول ــم التضحي إبراهي
اعتبــار أنــه أمــرا مــن ربــه، وكان 
علــى وشــك ذبــح الصبــي، أرســل 
بــدال  لِيذبحــه  كبشــا  لــه  اهلل 
هــذه  ذكــر  وورد  ولــده.  عــن 
القصــة أيضــا فــي اإلنجيــل )ســفر 

)  1-18 :  22 التكويــن 

وحســب النســخة اإلســامية مــن 
القصــة، حــاول الشــيطان ثنــي 

ــاث  ــده ث ــح ول ــن ذب ــم ع إبراهي
ــن  ــع لك ــة مواق ــي ثاث ــرات ف م
برجمــه  وقــام  رفــض  إبراهيــم 

بالحجــارة.

فــي  الحصــى  يرمــون  الحجــاج 
علــى  للداللــة  المواقــع  هــذه 
والشــر  للشــيطان  عدائهــم 
الــذي يمثلــه. وهــذا ُيذّكرهــم 
أيضــا بالواقعــة التــي شــهدها 
إبراهيــم بينمــا كان علــى وشــك 

بولــده.  التضحيــة 
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ــا  ــاعات يقضيه ــن الس ــات اآلالف م مئ
يوميــا مســتخدمو منصــات التواصــل 
تطبيقــات  تصفــح  فــي  االجتماعــي 
العالــم،  حــول  ميديــا  السوشــيال 
ومنهــا يتدفــق محتــوى هائــل يوميــا 
ــع  ــن المتاب ــات، لك ــذه المنص ــى ه عل
للمحتــوى العربــي واإلســامي أو جانبــا 
منــه فــي مواقــع التواصــل، ومــدى 
مكــررة  جدليــة  بقضايــا  االنشــغال 
تضييعــا لألوقــات وإهــدارا للطاقــات، 
أن  يمكــن  متــى  نتســائل  أن  البــد 
ــه،  ــع التكــرار والترفي ــن مرب ــل م ننتق
ــر أو علــى األقــل  ــى اإلضافــة والتأثي إل
التعبيــر عــن أنفســنا وقيمنــا وديننــا؟.

وحتى من خال متابعة العديد من 
األقليات المسلمة في باد كثيرة حول 

العالم، وجدت أن أغلبها لم يتقن 
معرفة قيمة وأهمية هذه المنصات 

التي وفرتها النهضة التكنولوجية 
في وسائل االتصال، األقليات المسلمة 

في باد كثيرة 
وتقريــب طــرق  الشــعوب  ثقافــات   

بينهــا. فيمــا  التواصــل  ووســائل 
 ومــن أساســيات ذلــك بــا شــك التعبيــر 
عــن قيــم ديننــا وتعريــف اآلخــر بثقافتنا 

ومــن نكــون وكيــف ننظــر للحياة.

أغلب األقليات المسلم 
حول العالم ال  يتقن معرفة 

قيمة وأهمية منصات 
التواصل اإلجتماعي.

وســائل  تســخر  الــذي  الوقــت  ففــي 
ــرب  ــي الغ ــيما ف ــدي الس ــام التلقي اإلع
ــى  ــوم عل ــا للهج ــن برامجه ــاعات م س
ــي  ــد ف ــاب، تج ــه باإلره ــام وربط اإلس
المقابــل أغلــب المؤسســات القائمــة 
علــى شــؤون المســلمين فــي هــذه 
ــة  ــز، وخاص ــف العاج ــف موق ــدول تق ال
بأنــه  يوصــف  اعتــداء  وقــوع  عنــد 
هــم  المســلمون  يكــون  إرهابــي، 
بتبرئــة  ومطاًلبــون  األول،  المتهــم 

الفيسبوك والدور الغائب 
لألقليات المسلمة 

قضايا معاصرة

محمد سرحان – صحفي

 المحتوى العربي واإلسالمي في مواقع التواصل، منشغل 
بقضايا جدلية مكررة تضييعا لألوقات وإهدارا للطاقات.
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أنفســهم مــن جرائــم ال عاقــة لهــم 
بهــا فــي األســاس.

وإن كان أبنــاء األقليــات المســلمة ال 
ــة  ــة لمخاطب ــر إعامي يمتلكــون مناب
ــم مــن خالهــا، لكــن أغلبهــم  العال
مــن  االســتفادة  إلــى  ينتبــه  لــم 
التواصــل االجتماعــي فــي  منصــات 
مخاطبــة اآلخــر بلغتــه، مــا يجعلهــم 
ــن  ــة ع ــي عزل ــرة ف ــان كثي ــي أحي ف
واقــع مجتمعاتهــم غيــر المســلمة 

ــا. ــدور فيه ــا ي وم

فاألمــر لــم يعــد يقتصــر علــى الرضــا 
ــكل  ــح ل ــا أصب ــي، وإنم ــدور المتلق ب
إنســان حريــة القيــام بــدور صانــع 
المســلمة  واألقليــات  الرســالة، 
فــي أمــس الحاجــة إلــى أن تتميــز 
ــه  ــذي تقدم ــوى ال ــال المحت ــن خ م
علــى منصــات التواصــل، ال يقتصــر 
ــا يتســع  ــى عــرض األنشــطة وإنم عل

فــي  والتأثيــر  المجتمعــات  إلفــادة 
ــا، مــن خــال اســتثمار  ــن إيجابي اآلخري
اليوتيــوب وفيســبوك وغيرهمــا عــن 
طريــق إنشــاء قنــوات وصفحــات بلغــة 
كل مجتمــع، عبــر أنــاس مؤهليــن 
الخطــاب  فــي  يجيدونالحكمــة 
للتعربــف  الطــرح  فــي  والصــدق 
باإلســام ونظرتــه للحيــاة، حتــى ال 
ــر،  ــر اآلخ ــي نظ ــول ف ــى كالمجه نبق

مخيــف. دائمــا  والمجهــول 

 أبناء األقليات المسلمة 
في عزلة عن واقع 

مجتمعاتهم غير المسلمة 
وما يدور فيها.
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Antes de la llegada del Islam las mujeres no tenían ningún valor 

a excepción del de satisfacer las necesidades sexuales del hombre, se 

creía que eran seres sin alma y las asociaban con el demonio, eran 

maltratadas, humilladas e irrespetadas. En la época babilónica si el 

hombre cometía algún error o infligía la ley, la mujer era quien era 

castigada; en la civilización grecorromana la mujer era considerada 

un objeto sexual y si el hombre deseaba matarla sin razón alguna, le 

era permitido; por otra parte, en la civilización egipcia la mujeres eran 

asociadas con el demonio y eran culpadas por todo mal que ocurría y 

en la civilización árabe antes de la llegada del Islam cuando se anun-

ciaba el nacimiento de una niña se consideraba una vergüenza para la 

familia y eran enterradas vivas.

Con la llegada del Islam fueron dados los derechos de la mujer en 

todos los ámbitos; derechos espirituales, derechos económicos y dere-

chos sociales, así como también se reconocieron los valores que po-

seen como individuos, como esposas, como madres y como hijas.

Antes del Islam, la mujeres no disfrutaban de ningún derecho 

económico ya que sólo el hombre era quien gozaba de este derecho, 

ellas no podían tener propiedades a sus nombres y tampoco eran tom-

adas en cuenta al momento de repartir una herencia. El Islam sacó a flote 

los derechos económicos de la mujer en cuanto a: el derecho a la seguridad 

económica, el derecho a la propiedad, el derecho a la herencia, y el derecho a 

realizar cualquier transacción comercial o financiera.

1) En el Islam es primordial que la mujer sea protegida por el hombre cabeza 

de familia, es decir, por su padre, o por su esposo o hijo (si ya es mayor), o 

por su hermano (en caso de que su padre haya fallecido y aun se encuentre 

soltera). Ellos tienen la obligación de proporcionarle una vivienda segura, 

alimento, vestimenta y educación.

2) La Mujer tiene el derecho al trabajo siempre y cuando éste no vaya en 

contra de los valores religiosos y mandatos de Allah. El dinero que ella gane 

por su trabajo sólo le pertenece a ella y no está obligada a contribuir en los 

gastos del hogar (a menos de que ella así lo desee).

3) El derecho a la dote. Este un derecho financiero de la mujer que es entre-

gado por el esposo.

Al-lah ha dicho en el Sagrado Corán:

“Dad a vuestras mujeres su dote con buena predisposición. Pero si renuncian 

a ella en vuestro favor, disponed de ésta como os plazca.”(4:4)

4) El derecho a ser contemplada y a recibir la herencia: “Allah dictamina 

 By: Dr.Ahmad Abdo 
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respecto a [la herencia de] vuestros hijos: Al varón le corresponde lo 

mismo que a dos mujeres [esto es debido a que no pesa sobre la mujer 

la manutención de los hijos y la familia]...” (Sagrado Corán, 4:11)

Aquí podemos analizar como es tomada en cuenta la mujer al mo-

mento de recibir una herencia, algunos dirán !Pero a la mujer le cor-

responde la mitad de lo que le corresponde a un hombre, como puede 

ser eso justo! Si analizamos bien este fragmento del ayat y si seguimos 

leyendo el ayat completa, encontraremos que efectivamente el hombre 

lleva el doble que la mujer ya que él tendrá que gastar de ese dinero 

para cumplir con la obligación de mantener a la familia, en cambio la 

mujer no tiene la obligación de gastar de su herencia para mantener 

a otra persona, ella tiene libertad de gastar su dinero como mejor le 

parezca.

Derechos como individuo en la sociedad: 

La mujer desempeña diferentes roles dentro de la sociedad y es valo-

rada en el Islam al desenvolverse en cada uno de ellos. El profeta 

Muhammad (SAWS) dijo:

“El más completo de los creyentes es el que tiene el mejor carácter, y 

el mejor de vosotros es el que trata bien a sus mujeres.” (Transmitido 

por At-Tirmidhi)

En su rol como hija:

1) Allah ha mencionado en el Sagrado Corán el derecho a la vida y 

como reclamarán en el Día del Juicio las niñas que fueron enterradas 

vivas por sus padres y se hará justicia por ello:

“…no mataréis a vuestros hijos por temor a la pobreza, Nosotros 

Nos encargamos de vuestro sustento y el de ellos…” (Sagrado 

Corán, 6:151)

“Se pregunte a las niñas que fueron enterradas 

vivas ¿Por qué pecado las mataron [Los 

árabes en la época preislámica enter-

raban a sus hijas vivas por tem-

or a la pobreza o a que éstas 

pudiesen caer en manos 

de los enemigos]?” (Sa-

grado Corán, 81:8-9)

2) El derecho a la manutención, el 

cuidado, el respeto y buen trato. El profeta 

Muhammad (SAWS) menciono el grado de recompensa 

que tendrá quien haya cuidado bien de su hija: “Quien cuide a dos 

hijas hasta su madurez, llegará al Día de la Resurrección conmigo así” 

y unió sus dedos para ilustrar sus palabras. (Transmitido por Muslim)

En su rol de esposa:

La mujer tiene derecho a la manutención y al cuidado, el respeto, 

el buen trato y como hemos mencionado anteriormente, a recibir la 

dote. Es importante destacar que la mujer tiene derecho a elegir con 

quien desea contraer matrimonio, nadie puede obligarla ya que de ser 

así el matrimonio sería nulo.

En cuanto al nivel de las madres en el Islam, Allah les dio derechos exclu-

sivos y de gran importancia:

En una Hadiz del profeta Muhammad (SAWS) , un hombre vino a pre-

guntarle:

“¿Quién entre la gente es el más digno de mi buena compañía? El Profeta 

le dijo: ‘Tu madre’. El hombre dijo: ¿Luego quién? El Profeta dijo: ‘Luego 

tu madre’. El hombre volvió a preguntar: ¿Luego quién? El Profeta dijo: 

‘Luego tu madre’. El hombre volvió a preguntar: ¿Luego quién? El Profeta 

respondió: ‘Luego tu padre’ “. (Transmitido por Al-Bujari y Muslim)

En la Sura Luqman, Ayat 14 es mencionado:

“Le hemos ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Su madre 

le lleva [en el vientre] soportando molestia tras molestia…” (31:14)

En esta Ayat se nos ordena ser benévolos con nuestros padres y también 

se menciona el derecho que tiene por encima la Madre por habernos 

llevado en el vientre.

Estos son los aspectos distintivos del Islam en cuanto a honrar, respetar, 

cuidar y ayudar a la mujer que resumen sus derechos y el valor que se le 

da como individuo, como hija, madre y esposa.
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