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  הקדמה

ללה וקורא אל הדרך של א, תודות לאללה ששלח את מוחמד מבשר ומזהיר

, והוא העדיף את החברים שלו ונתן להם כבוד רב, והוא מנורה מאירה, באישורו

  .ויתן להם שלום רב, אללה יברך את מוחמד ומשפחתו וחבריו

  

  :ועכשיו לגופו של עניין

אני כתבתי את הספר הזה כדי לענות על חשדות אלה שהשטן התעה אותם 

אנחנו ראינו אתרים . תישיבובהרבה נשים באסלאם עולה  הכאתנושא . הרבה

הרבה אנשים שמקנאים באסלאם . בלי שום חכמה זה רבים שמספרים על נושא

אני רוצה . והמציאו שקרים שאין להם כל בסיס של אמת, אורבים לו בנושא זה

יש כי ו, נשים הכאתלהעלות בפני הקורא הנכבד את עמדת האסלאם כלפי 

הוא הדת היחידה שקבעה האסלאם . בינו לבין הדתות האחרות הבדל גדול

ואתם , להלן הפרטים. נשים הן ילדות או גדולות כותבמפורש כי אסור לה

  .תשפטו את העניין אחרי עיון בו

  .....המחבר

  אמיר-אחמד אל

   1435בחודש מוחרם שנת  18
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  פרק ראשון

  הפעלים לפי ההלכה המוסלמית סיווג

  

למית לפי הסיווג כל העבודות והפעלים האנושיים מסווגים בהלכה המוס

  :תאו מותר האסור וז ולהאם פע הביןכדי ל, הבא

והיא מה שההלכה חייבה לעשות לפי . היא הדרגה העליונה בחיוב :חובה -1

לקרוא את , לצום, לצוות להתפלל: הוכחה מוחלטת אין בה שום ספק כמו

  .נענש ומי שנמנע, זאת נשכרומי שעושה , חובה לעשותההוא  כאןהדין . הקוראן

 ומי שעושה אות. כל מה שהמחוקק ציווה לעשות לא בדרך החיוב :רצוי -2

  .תפילהצחצוח שיניים לפני ה: כמו, ומי שנמנע מלעשותו לא נענש, נשכר

ולא נענש אם , הוא כל דבר שעליו אתה לא נשכר אם תעשה אותו :מותר -3

שים במע םשמותר לעשותדברים ', והנסיעה וכו, ההליכה: כמו, נמנעת מלעשותו

  .היומיומיים

ומי שנמנע מלעשותו , כל דבר שהמחוקק אסר אותו לא מן ההכרח :שנוא -4

. ולא להתקרב אליו אבל רצוי להתרחק ממנו, ומי שעושה אותו לא נענש, נשכר

, אבל יש חשש שאם להתרגל לעשותו. ומי שעושה אותו לא נענש ולא נשכר

. אסר מפעלים, להיתע ,ולהגיע אל מה שאללה, את מגבלות אללהלחצות 

שיש אפשרות , שלא נענש עושה השנוא למרות שהוא שנוא ,הסיבה לכך

שונא את  ,יתעלה ,אללה, למשל, שהאדם יהיה מוכרח לעשותו לפי ההלכה

  .זאתלאבל הוא לא אסר אותו לעבדיו כדי להקל עליהם אם יצטרכו , הגירושין

כחה מוחלטת שאין על פי הו, הוא כל דבר שהמחוקק אוסר מן ההכרח: אסור -5

שתיין : כמו, ומי שנמנע מלעשותו נשכר, ומי שעושה אותו נענש. בה שום ספק

  .היין

  :ההבחנה בין המותר לבין האסור

לדעת את המותר ולהבחין בינו לבין : בסיס האסלאם וההוכחה על האמונה הוא

ההתרה היא המקור . ומעשי האיברים, דבר זה נוגע במעשי הלבבות. האסור

רק זכותו של  האיסור וההתרה הם. לפי טקסט ברור ואין איסור אלא, בדברים

, הוא מתיר לעבדיו לפי רצונו. והמעניק, כי הוא הבורא והמגדל, אללה יתעלה

עשה את , בשל רחמיו על עבדיו, הוא יתעלה, אבל. ואוסר להם לפי רצונו
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 ,הוא, לכן. ניות לטובת האנשים עצמםוהאיסור וההתרה על פי סיבות הגי

  .אסר אלא כל רעלא ו, לא התיר אלא כל טוב ,יתעלה

  :מן סוג אל אחר הלועעבירת הפ

  :ולהפך ,עבירת המעשה מן המותר אל האסור -1

אם יהיו סיבות שיהפכו אותו מן מעשה  סורהמעשה המותר יכול לעבור אל הא

הדין של , את זה למשלכדי להסביר . טוב אל מעשה רע שהנפש נגעלת ממנו

אבל הוא יכול לעבור אל האיסור אם השליט , הוא ההתרה חובההליכה בר

בלילה  10לכת ברחובות אחרי השעה הליגלי של המדינה הטיל עוצר ואסר ל

מסיבות ביטחוניות שיכולות לסכן את  בערים ספיציפיותאו  ברחובות מסויימים

  .החיים

כדי , המעשה האסור יכול להפוך למותר אם יהיו סיבות חיוניות לכך

היין אסור לפי ההלכה אבל הוא יכול להיות . שתיית היין: כמו, ור על החייםלשמ

ויכול למות מצמאון ומצא רק יין , מותר אם מישהו מאבד את דרכו במדבר

  .דאז הוא ישתה בכמות שיכולה לשמור על החיים שלו מן האבדון, לשתות

  

  :עבירת המעשה מן החובה אל האיסור וההפך -2

והמעשה האסור יכול לעבור אל , עבור אל האיסורהמעשה החובה יכול ל

אבל יכולה להיות מעשה , התפילה למשל חובה .לעיל שהסברנו כמוהחובה 

בלי ת ומישבה היה בטוח שאסור אם האיש התפלל בביתו בעת רעידת אדמה 

ולכרות את רגלו זה  ,למשל, לתקוף מישהו. אם לא ייצא מהר מן הבית ספק

. ל להציל את החולה אלא דרך כריתת רגלווא אינו יכאם הרופ, אבל. דבר אסור

ואם הרופא לא יעשה זאת , מעשה זה נחשב לחובה שהרופא צריך לעשות, לכן

  .ונענש שלא כרת את רגל החולה, הוא נחשב לטועה

  

  :המעשה הרצוי אל האסור, עבירת המעשה השנוא אל הרצוי -3

מעשה שנוא , למשל, שיןגירו, או אפילו חובה, מעשה שנוא יכול להיות רצוי

במקרים מסויימים אי גירוש האישה יכול , אבל. בהלכה שאללה יתעלה שונאו

כגון , אלא דרך גירושה נולהוביל אל מעשה אסור בהלכה ואי אפשר לתק
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 .כאן עדיף להורות לגרש אותה, ואין אפשרות לתקנה, שה חסרת צניעותשהאי

  .בצורה זו המעשה השנוא נהיה רצוי

) לצחצוח שיניים( "סוואכ"למשל השימוש ב, וי יכול להיות אסורהמעשה הרצ

ות וידעת שחל אם השיניים, וא או אפילו אסוראבל יכול להיות שנ, מעשה רצוי

במקרה זה הציחצוח מתנגד עם הכלל . אם תצחצח אותן תיפולנהמראש ש

  .)בגרימת נזק) לגמול(ואין , נזק) לגרום(אין (ההלכתי באסלאם שאומר 

  

  :סיכום

שאינה לוקחת , האסלאם אינו דת עיוורת: הסיכום של מה שהסברנו לעיל הוא

ת רוווהעי, אבל. וענייני חייהם היומיומיים, בחשבון את המצב של האנשים

האמיתית נמצאת בלבבות אוייביו שרוצים לעורר את החשדות והשקרים סביב 

כופרים ה ואם והוא משלים את אורו, כדי לכבות את אורו של אללה, האסלאם

  .שונאים את זה

אבל הוא , שהבנת שהאסלאם אינו דת של עוול, קורא יקר, יכול להיות

האסור והמותר . של אללההיפים ביותר  יושמותמוהצדק אחד , דת הצדק

אסור באסלאם  העוול בכל צורותיו, אבל, באסלאם נבנו על צדק ולא על עיוורות

  .על פי ההלכה



 

 8

  פרק שני

  הטהורה) מנהגי הנביא(והסונה , הקוראן המכובדהיחס אל האישה לאור 

  

לאור הטקסטים של הקוראן המכובד אנחנו מוצאים שאללה יתעלה הורה 

אפילו עם , ולחיות אתה בדרך הטובה, להתייחס טוב אל האישה ולכבד אותה

ותחיו איתן עם גרך "  :אללה יתעלה אמר בספרו החחכם. היעלמות האהבה

והנה אללה עושה בו חסד , ול להיות שתשנאו מזהויכ, ואם שנאתם אותן, טובה

  )19: סורת הנשים " (רב

 איש מאמין לא ישנא אישה"....: והנביא יברכו אללה וייתן לו שלום אמר

  .י מוסלם"מסופר ע. "רעה אהב מידה אחרתאם הוא ישנא בה מידה . מאמינה

כויות וגם הבעל יש לו ז, אללה יתעלה הבהיר שיש זכויות לאישה אצל בעלה

כמו אלה אשר עליהן בדרך ) זכויות(להן " : אללה יתעלה אמר. אצלה

   �228: סורת הפרה ("הטובה

שצריך לדאוג , אמר לפני מותו ,יברכו אללה ויתן לו שלום ,והצוואה של הנביא

אני : "הוא אמר, ולשלול את זכויותיה, ולא לעשות לה עוול, לאישה ולכבד אותה

  ".ממליץ לכם לדאוג לנשים

הוא הבהיר . יהולסלוח לה על טעויות, לטעויות שלה והוא ציווה להיות סבלנים

 :הנביא יברכו אללה ויתן לו שלום אמר. נבראה אישה שעליוה את הטבע של

נהנית , ואם נהנית בה. ישר לךיוהיא לא תת. האישה נבראה מצלע עקום"

הם והגירושין . ואם תנסה ליישר אותו שברת אותו. מומית שלועם העק

  )על פי אבי עוואנה( .השבר של האישה

אני ממליץ לכם להיות טובים ": אמרגם יברכו אללה ויתן לו שלום , הוא

. והחלק העליון הוא העקום ביותר בו, כי הן נבראו מצלע עקום, עם הנשים

 אני. נשאר עקום, ואם תשאיר אותו כך, תשבור אותו, אם תנסה ליישר אותו

  ארי'י אלבוח"מסופר ע". ל הנשיםממליץ לכם להתייחס טוב א

  ?הכה אחת מנשותיו, האם שליחו של אללה יברכו אללה ויתן לו שלום

חייב אללה , הוא המופת של המוסלמים ,יברכו אללה ויתן לו שלום ,השליח

שליח אללה היה לכם "  :אללה יתעל אמר. אותם לעקוב אחרי המנהגים שלו
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והמרבה להזכיר את שם , האחרון וליום, לכל המייחל לאללה, לדוגמת המופת

  ). 21: סורת המחנות  ( "אללה

. אללה שלח אותו עם הדת של החניפים. המידות הטובותבעל ו, הוא האדיאל

: אללה יתעלה אמר. והמידות הטובות התגלמו בו. אללה חינך אותו טוב מאוד

  . ����4: סורת העט " ( וניחלת בסגולות נשגבות "

הוא יברכו . ת שלו במציאות ונהיו לו עד מוחשיהוא יישם את המידות הטובו

מאלכ ) אני נשלחתי כדי להשלים את המידות הטובות: (שלום אמרלו אללה ויתן 

  .סיפר בספרו המווטא

, ותו הרבה יותר טובשמכירה א, מי יתן ותישא חן בעיני אללה, שה אשתואיעא

ראן היה הקו: (ממה שחברים יודעים עליו ,מבחינת ההתיייחסות אל האחרים

  .י אחמד"מסופר ע). המידות שלו

ואין מדה טובה . כלומר הוא ציית להוראות הקוראן והתרחק מן האיסורים שלו

עשה בדרך הכי  ,יברכו אללה ויתן לו שלום, שהקוראן ציווה לעשות אלא והנביא

יברכו אללה ויתן  ,והנביא ין מידה רעה שהקוראן אסר אותה אלאוא. מושלמת

  .רחוק ממנההיה הכי  ,שלום

שמוזכר בו , יברכו אללה ויתן לו שלום ,אין מקום בקורות החיים של הנביא

  .שהוא הכה אישה או ילד

א באופן מוצ, שלו ומעיין באמרות המכובדות, ומי שעוקב אחרי קורות החיים שלו

אשתו . והזהיר ממנו מאוד, אסר את זה, יברכו אללה ויתן לו שלום, גלוי שהוא

לעולם לא הכה , יברכו אללה ויתן לו שלום ,הנביא: עליושל הנביא מספרת 

ואין מישהו . למען אללה במלחמה רק, ולא משרת, לא אישה, מישהו בידו

עניש הוהוא , אלא ממישהו שעשה משהו מאיסורי אללה. שפגע בו ונקם בו

  .י מוסלם"מסופר ע". יתעלה ,אותו למען אללה

אין ספק (ן מלווים אותו כל הזמו, ואם נראה מה שהאנשים הכי קרובים אליו

. אומרים עליו) ולאת האופי של המלווה והמידות ש שהליווי כל הזמן מראה

לא ראיתי מישהו : (מי יתן ותישא חן בעיני אללה אמרה, אשתו צפיה בת חיי

  .)יברכו אללה ויתן לו שלום ,מידות יותר טובות מן הנביאבעל 

ששירת אותו עשר , ן בעיני אללהמי יתן וישא ח, המשרת שלו, אנס בן מאלכ

  :אמר, שנים
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והוא לא , עשר שנים, יברכו אללה ויתן לו שלום, אני שירתי את שליח אללה"

לי אף פעם על  סיפרוהוא לא ". אוף"אמר לי אף פעם אפילו את המילה 

המידות ? למה עזבתיהו: ולא משהו שעזבתי .?למה עשית: מישהו שעשיתי

היו הכי טובות בין , םאללה ויתן לו שלויברכו , שליחו של אללהשל 

  .י'י אלתרמד"מסופר ע ".האנשים

  : וגם אמר

הוא אף פעם לא , במשך שנים, יברכו אללה ויתן לו שלום, י את הנביאתשיר"

או שציווה אותי , או הזעיף פניו, או כעס עלי, או הכה אותי, קילל אותי

הוא היה אומר , בי ואם אחד מן משפחתו נזף. ונזף בי, במשהו ולא עשיתי

  .ווי'אלבר. "הוא היה עושה אם היה יכול משהו, עזבו אותו: לו
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  פרק שלישי

  ?דין האכת האישה באסלאם

  

האסלאמית הוא הטקסטים של הספר של אללה יתעלה והסונה  המקור ההלכ

ומהם אנחנו נגלה את , יברכו אללה ויתן לו שלום, של נביאו) מנהגים(הנכונה 

או , או מותר, האם הוא חובה או אהוב, כאת נשים באסלאםמיון הדין של ה

 ,הנביא :שסיפר אייאס בן עבד אללה כאשר אמר' על פי החדית? או אסור, שנוא

עומר בא אל , )אל תכו את אמות אללה(: אמר ,ירבכו אללה ויתן לו שלום

והוא , )הנשים מרדו בבעליהן: (יברכו אללה ויתן לו שלום ואמר לו, הנביא

 ,יברכו אללה ויתן לו שלום, והגיעו הרבה נשים אל הנביא, להכות אותןהתיר 

: אמר ,יברכו אללה ויתן לו שלום, והשליח של אללה, על בעליהןהתלוננו ו

אין אלה , על בעליהןוהתלוננו הרבה נשים הגיעו אל משפחת מוחמד (

  .ואלדארמי, סיפר אבו דאווד ובן מאגה). הטובים בכם

  :ל את הבא"המכובד הנ' דיתמן החמדים ואנחנו ל

בעמדה , יברכו אללה ויתן לו שלום, על ידי הנביא סופרהמכובד לא ' החדית

 האמר אותו בשלוש, יברכו אללה ויתן לו שלום, אבל הוא, ובפרק זמן אחד, אחת

  -:פרקים זמניים שונים

אל תכו את ( :אמר בו, םיברכו אללה ויתן לו שלו, הנביא  :פרק הזמן הראשון

  .והפרק הזמני הראשון, וכאן מסתיימת עמדה זו, )אללה אמות

יודע , יברכו אללה ויתן לו שלום, כל מי ששמע את אמרת השליח של אללה, לכן

, יברכו אללה ויתן לו שלום, כי, טוב שדין הכאת נשים באסלאם הוא האיסור

ונפשע כי עבר על הציווי של שליחו , וכי כל מי שעושה זאת חוטא, אסר את זה

  .יברכו אללה ויתן לו שלום, ל אללהש

, מי יתן וישא חן בעיני אללה, טאב'כאשר הגיע עומר בן אלח :פרק הזמן השני

אל תכו את : "אמר, יברכו אללה ויתן לו שלום, בזמן שונה מן הזמן שבו הנביא

כלומר . הנשים התמרדו בבעליהן: כדי להתלונן על הנשים באומרו, "אמות אללה

, השליח של אללה, כאן. והתמרדו בהם, בעליהן וגברו עליהם הן העזו פנים על

ונסמך בדעתו על הבנת , אישר להכות אותן, אללה ויתן לו שלוםיברכו 



 

 12

, אבל. והדברים החיוניים בחיים שהחיים לא מתיישרים אלא דרכם, המציאות

  .עוד מעט במחקר הבא זה מה שנסביר? איך מכים אותן

אישר , יברכו אללה ויתן לו שלום, ח של אללהאחרי שהשלי :פרק הזמן השלישי

הרבה נשים . שהתמרדו בהם והעזו פנים עליהם, לבעלים להכות את נשותיהם

. ומתלוננות על בעליהן, יברכו אללה ויתן לו שלום, הגיעו אל השליח של אללה

הרבה נשים הגיעו אל (: יברכו אללה ויתן לו שלום אמר, השליח של אללה

  ).אין אלה הטובים בכם, על בעליהן וננווהתלמשפחת מוחמד 

זה נודע שהדין הסופי של הכאת נשים באסלאם הוא שהינו  רק זמן אחרוןבפ

אם הגבר עובר את פסקי אללה , או אסור, שנוא

האם  -והוא מה שנסביר אחר כך –) ְמֻס+ָמ)ת ַלֲעֵבר)ת ַ!ֻ&ְר$ן ֶ�"ְִקְ!ע� ֳענִָ�ים (

יברכו , דברי הנביא? ציווה להכות את הנשים ואיא שהשל הנב' נבין מן החדית

  !!!?נוזף במי שמכה את אשתו, אללה ויתן לו שלום

וידעו , יברכו אללה ויתן לו שלום, החברים של הנביא הבינו את תוכן דברי הנביא

. לא יאהב אותו, יברכו אללה ויתן לו שלום, לבטח שמי שמכה את אשתו הנביא

יאהב נכנס אל השנוא ויכול להגיע עד האיסור אין ספק שמה שהנביא לא 

  .המוחלט

  ?האם הכאת נשים יכולה לעבור מן השנוא אל האסור

שעבר אל , הדין הראשון באסלאם הוא איסור הכאת האישה, ראינו איך שהמקור

מתי אסור , אבל. ועבר אחר כך אל השנוא החמור, המותר מסיבות מסויימות

כי כל סוגי התקיפות , ה אם זה בלי סיבההכאת נשים אסור? להכות את האישה

והוא מזהיר מכל סוגי , אמר בספרו החכם, אללה יתעלה. באסלאם אסורים

   .)19: סורת אלפורקאן ( "ננחיל לו עונש כבירואת מי יקפח מכם " : העוול

כי הוא חשכה , התרחקו מן העוול( :אמר ,יברכו אללה ויתן לו שלום, והנביא

  .בייהקי-י אל"מסופר ע). ביום הדין

"   : על פי דבריו יתעלה, בכל צורותיה אם בעל פה, הזקה כלהאסלאם אוסר 

בעולם  תבוא עליהם קללה, תמימות ומאמינות, הנותנים דופי בנשים נשואות

   .) 23: סורת האור (  "הזה ובעולם הבא
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, אלא על פי האמת, על ידי ההכאה או משהו דומה, או אם הפגיעה היא מוחשית

, הפוגעים במאמינים ובמאמינות על לא עוול בכפם" : אומרו יתעלה על פי

  ) . 58: סורת המחנות ( " יואשמו בכחש ובפשע חמור

אל תאכלו איש את מימון אחיו " : אללה יתעלה אומר, י התרמית"או שהפגיעה ע

  .)188: סורת הפרה (" ...בלא צדק 

כולם שווים על פי , פרמוסלמי וכו, גדול וקטן, זכר ונקבה, בזאת כל האנשים

לא נפגעים שהאנשים המוסלמי הוא (: יברכו אללה ויתן לו שלום, אומרו

  י אחמד"מסופר ע )מלשונו ומידו

הוא שיקר , ווה לתקוף את האישה או להכות אותהומי שאומר שהאסלאם מצ

  .שקר גדול מאוד, לדת אללה

  :הדין של בית המשפט האסלאמי כלפי הכאת הנשים

יסלאמי מתעסק ברצינות עם הנושא של הכאת הבעל לאישתו בית המשפט הא

והיא , והוא נותן לה את הצדק במקרה שאם הבעל תקף אותה, והפגיעה בה

  :הבא כדוגמה המשפטיש לנו את . תבעה אותו

פירסם באתר שלו באינטרנט , היוצא לאור בסעודיה" אלרייאד"עיתון ה -1

  :את הידיעה הבאה 12.12.2012: בתאריך

ה פסק להלקות את הבעל שהכה את ימשפט במחוז אלקטיף בסעודבית ה

. עד שיהיה לקח לאחרים שמכים את נשותיהן, במקום ציבורי הלקאות 30אשתו 

ימים באחד המכונות  10בית הדין גם פסק שהוא צריך ללמוד לתקופה של 

והוא צריך לעבור מבחן . המתמחים בדרך ההתייחסות אל האשה והמשפחה

  .תיקולצרף אותו ל

מענישים , כל בתי הדין בכל מדינות האסלאם, באותה שיטה על פי משפט זה

ומעניין לדעת שיש נשים שמפחידות את בעליהן , את הבעל שמכה את אישתו

כדי להתלוננן נגדם פוגעות בעצמן והולכות אל המשטרה והן , ומאיימות עליהם

  .מפשע למרות שהבעל חף

מי המשכיל שממלא את הוראות מדים מן המשפט הזה שהמוסלואנחנו ל

הדת שלנו גם . או לתקוף אותה, אינו רוצה לעשות עוול לאישה, האסלאם

וזה נחשב מן , ואפילו אסרה עלינו לעשות זאת, ומצווה אותנו אותנו מלמדת

, ולהיות סבלנים, לאחרים, והדת שלנו ציוותה אותנו לסלוח. העוול האסור
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, האסלאם לא התיר להכות את האישהצריך גם לדעת ש. על הרע בטוב ולענות

אבל עשה מזה דבר יוצא מן הכלל במקרים שאי אפשר להמשיך בהם את 

כדי לשמור על חיי המשפחה והמוסר , בתנאים מאוד קשים, החיים אלא דרך זו

  .בחהברה
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  פרק רביעי

  דינים הלכתיים במקרה של התמרדות האישה

. דת במקום להכות אותהמישהו יאמר הלא כדאי שהאיש ייעץ לאישתי המתמר

  :שאמר בספרו החכם, זה גם דינו של אללה יתעלה. כן: התשובה היא

ופרשו מהן  הטיפו להן מוסר, אשר לנשים אשר צחששו פן תמרודנה" 

, דרך לצאת כנגדןאל תבקשו , ואם תישמענה לכם. והכו אותן, במשכב

  .)34: סורת הנשים (  "ואללה עליון וכביר

  ":הפרידה"יתן לו שלום אמר בדרשה שלו בעלייתו לרגל הנביא יברכו אללה ו

אין לכם זכות . אסירות אצלכםכי הן כמו , לטפל בנשיםאני ממליץ לכם "

את  נטשו. ואם יעשו זאת. אלא אם הן יעשו חטא גלוי. ן חוץ מזהלאצ

כי יש . אל תרעו להן, ואם יצייתנה לכם. ותוהכו אותן לא קש, המיטות שלהן

-י אל"מסופר ע ."וגם יש להן זכויות אצלכם, הנשים שלכם לכם זכויות אצל

  תרמזי

החכם בדינו והבקיא בענייני עבדיו ושליחו , יתעלה, כך מתברר איך אללה

 ועשה זאת, בבעיית האישה המתמרדתהבהיר את הדרך לטפל , המכובד

  :בשלושה שלבים

  :שלב ראשון -1

מרדת לפני אישתו המת טיב אלה כפתרון להללכת בדרך העצ הבעל צריך

האיש חייב . סדר זה חובה אצל ציבור הפוסקים. זניחת המיטה עדשמגיע 

את  נהשירככ יפותולהשמיע לה מילים , ב אל לב אישתו בעדינותרלהתק

הוא צריך . ושהוא רוצה לה כל טוב, רגיש את חשיבותה אצלויא תוה, ליבה

ה לא העצשצריך לדעת  .כדי לייעץ לה כניסיון לשפר ממצבה לעשות הכל

ובהתייחסות טובה כמו , אלא בעדינות, ולא בצורה גסה, נובעת מלב קשה

גם האישה הנבונה . שתקבל בלב פתוח את דבריו כדישיקנה לה מתנה 

ושתתחשב בעתיד , בעלת המידות הטובות צריכה לקבל את עצות בעלה

שלא , אם האישה עקשנית בעלת מידות רעות, אבל. משפחתה ועתיד ילדיה

הבעל עובר את . וזה לא עזר, והבעל ניסה אתה את הכל, תמקבלת עצו

  .והוא שלב זניחת המיטה, השלב השני בסדר כמו שאללה ציווה
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  :שלב שני  -2

ולא , מפנה אליה את גבו במיטהוא וה ,הבעל יילך בדרך של זניחת המיטה

יברכו אללה , שליחו של אללה. במשך שלושה ימים מקסימום, שוכב אתה

לא מותר שמוסלמי יזניח את אחיו מעל שלושה (: אמר וייתן לו שלום

  מווטא-אל. )ימים

פתרון זה הוא כמו הזדמנות שנייה . כדי שתרגיש שהוא כועס על מעשיה

כהזדמנות  –שלושה ימים  –לאישה כדי לחשוב שנית במשך תקופה זו 

ואם הוא יזניח אותה מעל שלושה ימים כך הוא מענה אותה ולא . לחשוב

הוא חייב לעצור , אל שפיונה ורחזתו, אם היא תחשוב שנית .משפר אותה

והזניחה לא , אם תתעקש ותתנשא, לאב. ושיהיה סלחני אתה, את הזניחה

  .פיקה תועלת עובר אל השלב השלישימ

  

  :שלישישלב   -3

, והדיבור הטוב, אם הבעל ניסה לתקן את אישתו המתמרדת דרך העצות

ן והבעת אי הרצו, זניחת המיטה ניסה דרךהוא ו ,וזה לא עזר, ומתנות

ניתן לגבר ללמד את אישתו דרך להכות , אז ,זה לא עזרגם ו, מפעולתה

שצריך ללכת  ציבור הפוסקים הסכים. ותלא משפיע, אותה מכות לא קשות

. המכות, הזניחה, העצה: לפי סדר זה כפתרון לבעיית האישה המתמרדת

בעץ : אמר? קשותמהן המכות הלא  :שאלתי את בן עבאס: עטאא אמר

מכות לא  מרכלו: אלחסן אלבצרי אמר!! או משהו דומה, צחצוח השיניים

  .משפיעות

  

לגרום עץ צחצוח השיניים  איזה כאב יכול, אני משביע אותך באללה! קורא יקר

והאם אפשר לקרוא למכות !!! ?)שאורכו וגודלו לא יותר מן העיפרון והוא מקל(

  ?אלה אלימות משפחתית

, עץ צחצוח שינייםב שאם הבעל מכה את אישתו מכה קלה באם אתה חוש

בוא נראה איך הסרטיים המערביים של הוליווד מתארים  ,אלימות משפחתית

בעבודה או מנהל , או בין גבר ואישה, את השיח בין שני גברים כועסים

ובמשך השיחה האיש מפנה את אצבעו השנייה לאגודל אליו . והעובדים שלו
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ובהרבה מקרים האיש הזה נותן לו , ודוחף אותו בעיפרון בחזה או, ומאיים עליו

שהאישה נותננת  כדי ובסרטים שלהם השיח בין הבעלים מגיע עד. סטירה

המערב לא . או שהוא נותן לה סטירה קשה ועוזב את הבית, סטירה לבעלה

פילו והם א. אלימות במשפחה אלא רוגז שדחף אותם לעשות זאת כל זה חושב

 ולמרות שהסטירה אסורה באסלאם אלא .יש הזה איש משכילחושבים שהא

  .א דת שקוראת לאלימותואומרים בשקר שהי שהם תוקפים אותו

לעבור אל , אחרי שניסה את שני השלבים הראשון, למרות שהאסלאם נתן לאיש

אלא שהאסלאם נתן לאישה זכות לפני שיגיע לשלב זה לבקש , השלב השלישי

וכאן יש לה את הזכות לקבוע את . "החליצה"וזה מה שנקרא , את הגירושין

  .אללהאם ירצה , נדבר על זה אחר כך: גורלה

הן לא הפתרון של חיי היומיום , ולבסוף והמכות, יחהלמרות ששלבי העצה והזנ

אם הבעל אומר : למשל, אבל פתרון הבעיות הגדולות ביניהם, בין הבעלים

האם . ובישלה אורז ועופות והאישה שכחה, לנו היום אורז ודגיםבשלי : לאישתו

או יכה , או יזניח אותה, יממש את הפסוק הקודם בקשר לזכותה לייעוץ הוא

  !!!?אותה

. נזיפהכי אלה דברים רגילים שצריכים לעבור בלי בעיות או אפילו , בוודאי שלא

וסימן  ,והבעל רואה שזה תחילה, עקשנית, ותאם האישה בעלת מידות רע, אבל

אנחנו עומדים בפני אישה מתמרדת , כאן!! ויהירות והתנשאות, להתמרדות

תאר . תרופה בבעייתה כמו החולה שצריךוטיפול , והדרכה, שצריכה תיקון

ושהיא , והעקשנותה, הידידי הקורא שאישה זו ממשיכה ביהירות, לעצמך

והבעל עשה . עד כדי הגירושין, ממשיכה במעשים שמאיימים על שלום ביתה

האם הגירושין יותר טובים או המכות הלא , במצב זה. עמה הכל לתקופה ארוכה

אז , הם עיוורון כלליוהגירושין , רון בעין אחתוואם המכות הן עיו!!! ?קשות

וגם לעזוב את האישה הזאת . העיוורון של העין אחת עדיף על העיוורון הכללי

  !והחברה כולה, כמו שהיא דבר שיוביל אל הרס המשפחה
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  פרק חמישי

  משמעות ומובן מילת ההכאה באסלאם

לפני שארגוני זכויות האדם בעולם מגנים את האלימות במשפחה נגד האישה 

והפליל את העושה  ,ואסר אותה זאתלאם הקדים אותם וגינה האס. והילדים

 גם הפללת, בנוסף למעשה, ה כללהההפלל. זאת בעונש בחיים וביום הדין

ובזה הוא יותר כולל ויותר מושלם מן המערכות הקיימות , האמרה הלא מתאימה

  : יברכו אללה ויתן לו שלום אמר, השליח מוחמד. רק על ההענשה בחיים

והמאמין הוא . וא מי שהאנשים לא ניזוקים מן לשונו ומעשה ידוהמוסלמי ה"

  .נסאאי-י אל"מסופר ע "מי שהאנשים היו בטוחים מפניו על נפשם והונם

ולא , ולא מקלל, המאמין אינו מכפיש" :יברכו אללה ויתן לו שלום אמר, והוא

  מי'היית- י אל"מסופר ע "ריולא מפק, מתועב

ובאותו זמן התיר , קבע להזניח את האלימות איך האסלאם: מישהו יכול לשאול

  !!?להכות את האישה המתמרדת

להבהיר את ההבדל בין פירוש המילה  ,קודם, צריך, כדי לענות על שאלה זו

, מודרנייםבחיינו ה. פירושה ההלכתי באסלאם ובין, בחיים היומיומיים" הכאה"

נה קשה תמו מייד עולה בדעתו ,מע שאיש הכה את אישתוכאשר מישהו שו

. ובעיטות, והפושע הזה שהכה את אישתו באגרופים, וברוטאלית לבעל האלים

ושברים , וחבלות, ותמונה של אישה מסכנה זו שהותקפה וכל גופה מלא פצעים

, וזה מה שלמדנו בחיינו. בחיינו המודרניים" הכאה"זה פירוש המילה . שונים

אם אתה , אבל. ותתמונה של גברים ברוטאליים שתוקפים את נשותיהן במכ

האם זה פירושו שתקפתי אל הדלת , צלצלתי בפעמון, "1הכיתי"אומר  ש

האם תבין מזה שאני אתקוף את . איתן לך משל" אכה"או אם אגיד ש? במכות

פירושה משתנה לחלוטין לפי השימוש " הכה"המילה , לכן!! ?המשל במכות

את גבש כל זה מ. ווהמידות של, האישיות, ולפי הכוונה של המדבר, שלה בשפה

  ".הכה"פירוש המילה 

  

                                                           

 )הכה את הפעמון(בערבית אומרים צילצל בפעמון  1
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באסלאם שונה לחלוטין מן הפירוש שלה בחיינו " הכה"פירוש המילה , אז

כי הפירוש המודרני של המילה אסור על פי ההלכה . המודרניים היומיומיים

כי שניהם סותרים אחד , גשיםעל כן אי אפשר ששני הפירושים נפ ,האיסלאמית

. לאישה" הכאה"לומר שאין באסלאם  צריך, ם בצדקואם אנחנו רוצי. השניאת 

כמו (פשוטה כמו צביטה קלה " הכאה"באסלאם פירושה " הכה"כי המילה 

, שמטרתה לתת לאישה להרגיש שהיא טועה עם בעלה, )צילצול בפעמון

והאסלאם שם לבעל שלבים כדי לפתור את בעיית . ושלבעלה יש זכות לתקנה

 והאסלאם עשה . קדימים את שלב ההכאהוהם השלבים המ, האישה המתמרדת

. למי שהשלבים האחרים לא עוזרים במקרה שלה, ההכאה הפיתרון האחרוןמ

אם הבעל עובר אותם נחשב לחוטא , האסלאם גם שם מספר סייגים הלכתיים

  :שלבים אלה הם. והוא ראוי לעונש בחיים וביום הדין, שעובר את סייגי אללה

  :סייגי העונש בהכאה

על ידי לנסות הכל בשני השלבים . את הבעייה בצורה הדרגתית לפתור -1

 .ולזנוח את המיטה שלה, עלי ידי לייעץ לה, הקודמים לשלב ההכאה

בגודל של שתהיה ההכאה עם עץ צחצוח השיניים או משהו דומה  -2

  .העיפרון

האסלאם אסר להכות  .או במקומות רגישים בגופה, לא לנגוע בפנים שלה -3

ומי שמכה אותן . אללה נתן כבוד לפנים. או לחיה, בר והן לאישהבפנים הן לג

גם אסר להכות במקומות רגישים בגוף והקפיד על , האסלאם. פוגע בחושים

 .ואלה סייגי אללה ומי שעובר אותם נחשב לחוטא. זה

, אסור לגבר להכות את אישתו בפני קהל. שלא יהיה העונש בפני קהל -4

. ומשפיע לרעה על הילדים, ה משפיל את האישהכי ז, ובמיוחד בפני ילדיו

 !!!?.איך הבעל מגדל את ילדיו והוא מכה את האמא שלהם בפניהם

או שיפצע , המכות קשות שמשאירות חבלות על גוף האישה תהיינהשלא  -5

הבעל שעושה זאת לאישתו נחשב . או שיעשה לה שברים בגוף, התאו

אבל רוצה , קן את אישתושלא רוצה לת, והוא הבעל הברוטאלי, לחוטא

לפי ההלכה האיסלאמית בעל זה צריך . ולעשות לה מומים בגופה, לנקום בה

  .ולהעניש אותו, להעמידו לדין
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  פרק שישי

  הכאת נשים בדתות אחרות

אבל , או חברה מסויימת, או מקום מסויים, עניין הכאת נשים זה לא עניין של זמן

מי שרוצה לדעת . בלי יוצא מן הכללבכל הדורות , זה דבר שנמצא בכל החברות

פרים שמספרים על נושא זה האישה בחברות העתיקות עליו לעיין בס מעמדאת 

 . 'וכו... העתיקה וההודית, הסינית, הרומנית, ועל מעמד האישה בחברה היוונית

, והנצרות אל תופעת הכאת האישה, איך התייחסו היהדות: השאלה היא

יברכו , עאפילו בחברה של ישו, ת העתיקותברושהיתה עניין שיגרתי נפוץ בח

דיבר פעם על , יברכו אללה ויתן לו שלום, עוהאם ישו. עצמו, אללה ויתן לו שלום

ך או "הן בתנ, האם יש בספר הקדוש של הנוצרים!!! ?איסור הכאת האישה

!! ?או תיעוב הכאת האישה, טקסטים שמדברים על איסור, בברית החדשה

  .ר שאין ציון לזהי מחק"אנחנו נמצא ע

ומה הוא העונש שלו על ? אשם מבחינה דתיתהאם הנוצרי מכה את אישתו הוא 

וזה כי אין טקסט שמציין את זה . בוודאי שלא ?פי הטקסטים של הספר הקדוש

  !!ך או בברית החדשה"בספר הקדוש הן בתנ

ולא נענש אלא אם כן יש סימני תקיפה על , מבחינת החוק, גם לא נאשם

, ואם אין סימנים על גופה של האישה. וחבלות, האישה כמו שבירות גופה של

על הכאות לא , במילים אחרות!!! איך היא תצליח להוכיח שהוא הכה אותה

  !!!על פי החוקאו , לא על פי הדת, קשות לא נענשים

  !!!?טקסטים שמחרימים את הכאת האישהוגם בבודהיזם , האם יש ביהדות

!!! חוץ מהאיסלאם, י בשום דת שאוסרת הכאת נשיםבוודאי שאין שום טקסט דת

 םכי האיסלא, וגם אחרי שעברה הכאת האישה מן הסיווג של האסור אל השנוא

יתר , אבל!! שינאת הכאת האישההוא הדת היחידה שקבעה על פי טקסט את 

  .או בתיעוב, הדתות האחרות לא התייחסו בכלל לעניין זה הן באיסור

כלומר אם , בלות וסייגי הכאת האישה באיסלאםגם אין דת שהתייחסה למג

מה , והוא מכה את אישתו, ברגע אחד בעל נוצרי מאבד את השליטה על עצמו

שהוא לא  האם הטקסטים קבעו? הן המגבלות והסייגים שהוא לא צריך לעבור

בוודאי '? וכו... או שלא ישאיר שום סימנים בגופה, יכה את הפנים של האישה

  .שלא
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 נשיםצא שיש מספרי שיא של הכאת מי, אות היומיומית שאנו חייםהמעיין במצי

עיין בעצמך בתיקי המשטרה . מבין הלא מוסלמיםאו , בין הנוצרים והיהודים

ותמצא מספרים דמיוניים של מספר , והאירופאים, ובתי המשפט האמריקאים

  !!!!הבעלים שמשתמשים באלימות משפחתית נגד נשותיהם וילדיהם

הערבים היו מלקים את , בתקופה שלפני האיסלאם, אהלית'גם בחברה הג

או על , לא על פי ההלכה, וזה היה דבר שיגרתי לא אסור, נשותיהם כמו עבדים

הוא ביקר את זה , חמד נשלח מטעם אללהווכאשר הנביא מ. פי החוק

  :ואמר, בתקיפות

ויכול להיות שהוא ישכב אתה בסוף , אחד מכם מלקה את אישתו כמו עבדים

מבקר את , יברכו אללה ויתן לו שלום, זה הנביא' בחדית. ארי'על פי בוח" יוםה

איך , במילים אחרות!! ובלילה רוצה לשכב אתה, האיש שמכה את אישתו ביום

  !!כלפיךובלילה רוצה שתהיה טובה ונאה , אתה יכול להיות גס אתה ביום

  :ובברית החדשה, ך"בתנ, ד האישה בספר הקדושמליקוטים סביב מע

, יברכו אללה ויתן לו שלום, עבעלי הדת הנוצרית מתארים לנו את ישו, לרוב

והוא זה שנתן לה את זכויותיה שלא , שהוא המגן הראשון על זכויות האישה

!! ת מעמדהוהרים א, ושהספר הקדוש נהג עמה בצדק. קיבלה מכל דת אחרת

  !!!?האם דברים אלה הם שקורים במציאות: השאלה היא אבל

יודע שהספר הקדוש אוסר את כניסת האישה אל ההיכל בתוך כל אחד 

 ,וזה אם אישה זאת ילדה, המזבח או, שבו יש את קודש הקדשים, הכנסייה

הספר . אין קשר לזה עם הגיל אבל עם המין שלה. או אישה מבוגרת, נערה

גם האישה לא . הקדוש לא ציין את האפשרות של כניסת האישה להיכל

או להכיר אף , גם אסור לאישה לדבר בכנסייה. הכמורה הורשתה לדעת את סוד

אבל מותר , דים כמורתייםים אסור לה להתמנות בתפקוג. אחד בתוך הכנסייה

הספר הקדוש הגיש !!! ולא כמורתי, והוא תפקיד שירותי, לה רק להיות שמשית

הן בכמורה של האבות הפטריארכים , וכולם של גברים, לנו את סוגי הכמורה

, כהונה האהרוניתב והן, ויעקב, ויצחק, ואברהם, ואיוב, כמו נח הראשונם

או הכהונה של השליחים ומי שבאו אחריהם מבין , והכהונה של מלכי צדק

ואם היה מגיע לנשים לקבל תפקידים גבוהים . כולם מבין הגברים, הבישופים
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אבל על פי הוראות הנוצרות האישה , היתה מרים הבתולה היא הראשונה בזאת

  !!!קופחת מזהמ

  :כדי לעמוד על מעמד האישה, להלן חלק מן הטקסטים של הספר הקדוש

  :בעלהשל אישה נענשת בעוון . 1

-�ָפַקְד0ִי ַעל--ֲאֶ�ר יֹאַמר ַמָ/א יְהוָה, וְַה"ִָביא וְַה.ֵֹהן וְָהָעם"): 34:  23(ירמיהו 

  "ֵ!ית)-וְַעל, ָהִאי� ַהה�א

  :שריפת האישה הזונה באש. 2

ָ!ֵא� , $ִביָה ִהיא ְמַח1ֶֶלת-ֶאת--ִ.י ֵתֵחל ִלְזנ)ת, �ַבת ִאי� .ֵֹהן " 9:  21ויקרא 

  "0ִָ/ֵרף

  :כריתת יד האישה מסיבות לא הגיוניות. 3

ְלַה3ִיל , וְָקְרָבה ֵאֶ�ת ָהֶאָחד, ִאי� וְ$ִחיו, יִ"ָצ� ֲאנִָ�ים יְַח2ָו-ִ.י : "11:  25דברים 

  "וְֶהֱחִזיָקה ִ!ְמֻבָ�יו, וְָ�ְלָחה יָָד4; 4 ִמ+ַד ַמֵ.ה�ִאי�ָ -ֶאת

  :אישה גרושה או אלמנה וזונה שוות. 4

-ִ.י   :וְִא9ָה ְ:ר�ָ�ה ֵמִאיָ�4 8א יִָ&ח�, ִא9ָה זֹנָה וֲַחָלָלה 8א יִָ&ח� " 7:  21ויקרא 

  "ֵלא8ָהיו, ָקדֹ� ה�א

  :עלהכניעת האישה המוחלטת לב. 5

היכנענה לבעליכן כמו ! הוי נשים) "5:22( פאולוס אל אנשי אפסייםהאיגרת של 

והוא מסור , הוא ראש הכנסייה עכמו שישו, האיש הוא ראש האישה. אל האל

  ".גם הנשים נכנעות לבעליהן בכל דבר, עכמו שהכנסייה נכנעת לישו, אבל. לגוף

  :ת בתוך הכנסייהשותקהאישה . 6

כי , בכנסיות נהקושנשותיכן ישת): "34:  14(אל הקורניתים  האיגרת של פאולוס

ואם הן רוצות ללמוד . אבל נכנעות למה שאומר החוק, לא מותר להן לדבר

  "כי מן המתועב שנשים תדברנה בכנסיות, משהו שישאלנה את בעליהן בבית

  :אישה היא סיבה לפיתוי. 7

אני לא . למוד בשקטאישה צריכה ל): "11:  2(איגרת פאולוס אל טימותיוס 

כי אדם , אבל שתהיה שקטה, ושלא תשתלט על הגבר, מרשה לאישה שתדע

והיא תיגאל עם . והאישה כן, ואדם לא פותה. נברא בהתחלה וחווה לאחר מכן

  ."עם שכל, בקדושה, באהבה, ואם ידבקו באמונה, הולדת הילדים

  :האפוטרופסות של הגבר על האישה. 8
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; לבעליכן הכנענה, הנשים, אתן גם כן ): "1:  3(ס האיגרת הראשונה של פטרו

 ידי-על אלא דבור ידי- על לא לבם יקנה, לדבר מציתים שאינם יש אם, וכך

 ופארכן 3. ביראה המלוה הטהורה התנהגותכן את בראותם 2, הנשים התנהגות

 אשר האדם אלא 4, ובגדים זהב ועדי שער מחלפות של חיצוני פאר יהא אל

 מאד היא יקרה אשר ושקטה ענוה רוח של נשחת הבלתי הפאר, הלב בסתר

, לאלהים והמיחלות הקדושות הנשים גם בעבר התקשטו כך 5. אלהים בעיני

 ואתן. אדון לו וקראה אברהם בקול שמעה אשר כשרה 6; לבעליהן בהכנען

  ".. פחד פוחדות ואינכן הטוב את עושות אתן אם, לה בנות נהייתן

0ְֵלִדי , ְ!ֶעֶצב-- ַהְרָ!ה >ְרֶ!ה ִע3ְב)נֵ; וְֵהרֹנֵ;, ִא9ָה $ַמרהָ -ֶאל " )16:  3( בראשית

  "ָ!;-יְִמָ�ל, וְה�א, 0ְ��ָקֵת;, ִאיֵ�;-וְֶאל; ָבנִים

  :סקילת הזונה עד מוות. 9

 וְָ=ם ָל4 יד.  �ְ=נֵָא4, �ָבא ֵאֶליהָ ; ִא9ָה, יִַ&ח ִאי�-ִ.י "  21- 13:  22דברים 

וֶָאְקַרב , ָהִא9ָה ַה<ֹאת ָלַקְח0ִי-ֶאת, וְ$ַמר; וְה)ִצא ָעֶליָה ֵ�ם ָרע, ֲעִלי8ת 2ְָבִרים

ְ!ת�ֵלי -וְה)ִציא� ֶאת; וְִאָ?4, וְָלַקח ֲאִבי ַה"ֲַערָ  טו.  ָמָצאִתי ָל4 ְ!ת�ִלים- ו8ְא, ֵאֶליהָ 

, ִ!0ִי- ֶאת   :ַהְ<ֵקנִים- ֶאל, וְ$ַמר ֲאִבי ַה"ֲַערָ  טז. ַה9ְָעָרה--ִזְקנֵי ָהִעיר-ֶאל, ַה"ֲַערָ 

-8א, ה�א ָ=ם ֲעִלי8ת 2ְָבִרים ֵלאמֹר-וְִה"ֵה יז.  וַ+ְִ=נֶָאהָ --נַָת0ִי ָלִאי� ַהֶ<ה ְלִא9ָה

ְקנֵי זִ , ִלְפנֵי, ַהִ/ְמָלה, �ָפְר=�; ְ!ת�ֵלי ִב0ִי, וְֵא1ֶה, ָמָצאִתי ְלִב0ְ@ ְ!ת�ִלים

וְָענְ�� אֹת) ֵמ$ה  יט.  אֹת), וְיAְִר�; ָהִאי�-ֶאת, ַהִהוא-וְָלְקח� ִזְקנֵי ָהִעיר יח.  ָהִעיר

, ִתְהיֶה ְלִא9ָה-וְל); ַעל ְ!ת�ַלת יְִ=ָרֵאל, ִ.י ה)ִציא ֵ�ם ָרע--וְנְָתנ� ַלֲאִבי ַה"ֲַעָרה, ֶכֶסף

נְִמְצא� -8א   :ַה2ָָבר ַהֶ<ה, ֱאֶמת ָהיָה- וְִאם כ{  ס{  .יָָמיו-י�ַכל ְלַ�1ְָח4 ָ.ל-8א

�ְסָקל�ָה >נְֵ�י ִעיָר4 , $ִביהָ -Bֶַתח ֵ!ית-ַה"ֲַעָר ֶאל-וְה)ִציא� ֶאת כא.  ַל"ֲַערָ , ְבת�ִלים

, ְר0ָ ָהָרע�ִבעַ ; ִלְזנ)ת ֵ!ית $ִביהָ , ָעְ=ָתה נְָבָלה ְ!יְִ=ָרֵאל-ִ.י-- ָ!ֲאָבנִים וֵָמָתה

  ". ִמִ&ְרֶ!@

�ֵֹכב ִעם-ִ.י " 22: 22דבקרים  ��נֵיֶהם-�ֵמת� ַ:ם, ַ!ַעל-ִא9ָה ְבֻעַלת-יִָ?ֵצא ִאיְ--

  ". ִמ+ְִ=ָרֵאל, �ִבַעְר0ָ ָהָרע; וְָהִא9ָה, ָהִא9ָה-ָהִאי� ַה9ֵֹכב ִעם

ֹ , ִ.י יְִהיֶה נֲַעָר ְבת�ָלה " 23:  22דברים  וְָ�ַכב , �ְמָצָא4 ִאי� ָ!ִעיר; ָרָ=ה ְלִאי�ְמא

  "ִעָ?4

  :האישה במעמד יותר נחות מן הגבר. 10
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 יְֹדִעים ֶ�0ְִהי� �ְרצ)נִי : ")3: 11(תיים יהאיגרת הראשונה של פאולוס אל הקורנ

��רֹאֶ � 4 ָהֱא8ִהים׃ �אה ַהָ?ִ�יחַ  וְרֹא� ָהִאי� ָהִא9ָה וְרֹא� ַהָ?ִ�יחַ  ָ.ל־ִאי

� וְָכל־ִא9ָה 5 ֶאת־רֹא�)׃ ה�א ְמנַ�ֵל ְמֻכAֶה וְרֹא�) יְִתנֵַ!א א) יְִת1ֵBַל ֲאֶ�ר ָ.ל־ִאי

 ִהיא ָ�וָה ִ.י ְמנַ�ֶָלת ִהיא ֶאת־רֹאָ�Bָ 4ר�עַ  וְרֹאָ�4 ִתְתנֵַ!א א) 0ְִת1ֵBַל ֲאֶ�ר

 א) ָלגֹז ָלִא9ָה ה�א וְִאם־ִ!ָ<י)ן 0ְִתַ:1ָח ַ:ם ִתְתַ.Aֶה ִאם־8א ָהִא9ָה ִ.י 6 ִלְמֻג1ָָחה׃

 ה�א ִ.י ֶאת־רֹא�) ְלַכA)ת ַח+ָב ֵאינֶ"� ָהִאי� $ְמנָם 7 0ְִתַ.Aֶה׃ ֶאת־ְ=ָעָר4 ְלַג1ֵחַ 

 ִ.י ִמן־ָהִא9ָה ן־ָהִאי�ֵאי ִ.י 8 ָהִאי�׃ ְ.ב)ד ִהיא וְָהִא9ָה �ְכב)ד) ֱא8ִהים ֶצֶלם

 ַ!ֲעב�ר ִאם־ָהִא9ָה ִ.י ָהִא9ָה ַ!ֲעב�ר ָהִאי� ַ:ם־8א־נְִבָרא 9 ִמן־ָהִאי�׃ ִאם־ָהִא9ָה

 ַ!ֲעב�ר ַעל־רֹאָ�4 ִמְ�ַמְע40ָ א)ת ִלְהי)ת ַח+ֶֶבת ָהִא9ָה ַעל־ֵ.ן 10 ָהִאי�׃

  ."11 ַהַ?ְל$ִכים׃

  עשי השליחים לנשיםהוראות מ. 11

נשים צריכות להיות (פרק שני מן הספר של מעשי השליחים עם הכותרת 

אישה צריכה להיכנע : "אומר) וללכת על פי הוראתם, נכנעות לבעליהן

חששי מן בעלך והתביישי ! אישה... כי ראש האישה הוא בעלה, לבעלה

חות כדי שרתי אותו בנו. כמו שאמרנו. ורצי אותו לבד אחרי אללה, ממנו

  ...שבעלך ישמור עלייך אצלו

אל תתאפרי כדי , ושאללה יהיה מרוצה ממך, וצה להיות מאמינהאם את ר

ואל תחמדי ללבוש שמלות שקופות שמתאימות רק , לרצות גברים זרים

ואם את לא עושה דברים רעים אלה של . יילכו אחרייךגברים לזונות כדי ש

זאת את מכריחה מי שרואה  כי בצורה, רך לבדו נאשמתואת באיפ, חטא

למה שלא תשמרי כדי שלא תיפלי , אז. אותך ללכת אחריך ולחמוד אותך

ואם את עושה את זה ללא . ושלא יפול מישהו אחר בספק בגללך, בחטא

ואם את תחטאי . כי את תהיי סיבה לנפילה של איש זה, כוונה גם את תיפלי

ואת בלי . חריםזה יהיה סיבה לעוד חטאים עם א, עם אחד במעשה זה

  :כמו שאומר הספר הקדוש, תקווה

כל , )הוא נגעל וזה מביא לו הרבה כאב וקלון, אם הצבוע נופל בהרבה רע( 

דע . אחת עושה זאת אובדת עם החטא ומפילה את נפשות הבורים בלי כבוד

שנא את : (הם כך באומרוילך מה שאומר הספר הקדוש למי שמעליל על

ובמקום אחר , )זאת המפילה את הבורים, האישה הרעה יותר מן המוות
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, )כך האישה הרעה משמידה את בעלה, כמו תולעות אוכלות את העץ: (אומר

  :וגם אומר

אל תחקו ! הוי נוצריות). טוב לגור בפינה על הגג מלגור עם אישה רעה(

ואם . דאגי לבעלך לרצות אותו לבדו. נשים אלה אם תרצו להיות מאמינות

כי אם תתכסי תתרחקי מעיני , ת ראשך עם בגדךתלכי ברחובות כסי א

מה , כי אין בו דבר שחסר איפור, אל תאפרי את פניך שאללה ברא. הרעים

ומה שנוסף אל הטוב משנה . ולא צריך איפור, שאללה ברא הוא טוב מאוד

  .את הטוב של הבורא

ואת מכוסה כולך תהיי רחוקה מכל זכר לא , צפה במהלך לכתךהסתכלי לר

אישה מאמינה לא . רב הוא הרע של הרעים, טיה של זכריםבאמב טוב

ואם תכסה את פניה זה יהיה מחשש מהסתכלות . מתקלחת עם זכרים

לברוח מכל סוג של , אם את מאמינה, ומה שאת צריכה.... גברים זרים

לגור במדבר הרבה יותר טוב ... (כלות של הרבה עינייםתומן ההס, סקרנות

  )מלגור עם האישה גסת הלשון
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  פרק שביעי

  הכאת נשים בחברות המערביות הנוצריות

ומזה נושא , אוייבים רבים של האסלאם ניסו לעורר חשדות סביב האסלאם

כל הפסוקים והאמרות ' והם גוזרים מן הקוראן ומן החדית. הכאת האישה

את . ומשאירים רק את מה שמשרת את חשדותיהם, על חשדותיהם יםשמגיב

בסיס כל ים לבד כדי לעורר את החשדות שאין להם הם מזכיר" הכאה"המילה 

והם מתרחקים מאוד מן . י תחבולותיהם ומזימותיהם"ע אתז, האסלאםמן 

מה , באופן חסרוהנושא לא מועלה באופן שלם אבל . האמת והאובייקטיביות

והם רוצים בזאת לשרת את עלילותיהם נגד , שמביא לבלבול ואי הבנה

ועם נשותיהם , רבתים בהתייחסותם אל האישההם טועינם שהם מתו. האסלאם

  :במציאות הם העלימו עין מהעובדות הבאות, אבל. במיוחד

אסלאם הוא הדת היחידה שציינה את יחס החמלה והאהבה בין בני  :ראשית

: האסלאם הוא הדת היחידה שמונעת תקיפת האישה הן בפועל או במילים. הזוג

והשכין ביניכם , כדי תדבקו בהן, שיצר לכם נשות מעצמכםאחד מאותויו "  �

  .)21: סורת הרומאים ( "אהבה וחמלה

, אסלאם הוא הדת היחידה שביקרה את הכאת האישה והעלבתהה :שנית

. וחשב את זה חסרון של הגבר. והשפלתה מלפני אלף וארבע מאות שנה

, הטוב הוא שמתייחס טוב אל הנשים: "יברכו אללה ויתן לו שלום אמר, הנביא

  ".הוא זה שמשפיל אותן והנבזה

לא נמצא , בברית החדשהך והן "הן בתנ, פר הקדוש של הנוצריםאם נעיין בס

  .לאיסור הכאת האישה, מקרוב ואמרחוק , כל אזכור

, וכל הפסוקים של הקוראן. ס טוב אל האישהחהאסלאם קרא להתיי :שלישית

. בני הזוגבין ים הקשורים אל היחס בין בני הזוג קוראים אל היחס הטוב 'והחדית

סורת ("כמו אלה אשר עליהן בדרך הטובה) זכויות(להן " : אללה יתעלה אמר

   .�228: הפרה 

מה שמחייב את , האסלאם עשה מן היחס הטוב האנושי בין בני הזוג :רביעית

אין אתה מוציא כסף : "הנביא יברכו אללה ויתן לו שלום אמר. הטוב והשכר

אפילו הלחם שאתה מאכיל , אללה גמל לךאלא ו, שמצפה לטוב של אללה ממנו

  .ארי'בוח-י אל"מסופר ע". אשתךל
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, ולא כבסיס, האיסלאם התיר את הכאת האישה כיוצא מן הכלל :חמישית

, ובתנאים שמונעים את הבעל מלהשתמש במכות כפתרון אלא בתנאים חורגים

בכל  מכיוון שלא כל האנשים הן אותו דבר, וכפתרון אחרון למנוע רע יותר גדול

את מה שטוב לחברה מסויימת יכול . ובכל המשפחות, ובכל החברות, הזמנים

ומה שטוב עם אישה יכול . ואולי יזיק במקום לתקן, להיות לא טוב לחברה אחרת

או בזמן אחר אפילו אם אתה , להיות לא טוב עם אישה אחרת בחברה אחרת

ו לכל וזה אחד מן הכלליות של האסלאם והתאמת. מנסה להתאים אותו

  .האפשרויות

תופעת האלימות במשפחה נפוצה מאוד ברוב המדינות המתקדמות  :שישית

פני ים הכו ותקפו בפומבי את נשותיהן בכמה אנשים נוצרי. בעידן החדש

כל עובר  פניאפילו ברחוב ב, או במסבאה, או במסעדה, בשדה תעופהחרים הא

  .אלה לא סודות אבל ידיעות מן כלי התקשורת. ושב

ואוסטרליה הלכו , אירופה, קנדה, נשים נוצריות מערביות באמריקהכמה 

תלונות אלה מתקבלות . אותןו להתלונן נגד בעליהן שהככדי ת המשטרה לתחנו

חבלות , כמו שברים בעצמות, רק כאשר יש הוכחות ברורות כמו שציינו לעיל

נתונים הרשמיים ומי שחוקר את ה. בפנים כתוצאה למכות או, מתחת לעין

  .יעמוד על זה, ואוסטרליה, תחנות המשטרה באמריקה ואירופהב

  התפשטות תופעת ההכאה בחברות המערביות

טוען שהוא טות תופעת האלימות במשפחה במערב הכדי לעמוד על התפש

  -:אני מתכוון להתקדמות האנושת ולא החומרית, מתקדם ומתורבת

ת דינוהגופים הממשלתיים והלא ממשלתיים במ ,התפשטות הארגונים -1

ושלא , והאלימות במשפחה, לבעיית תקיפת הנשים שמתנגדים, אירופה

  .י בעליהן"הצליחו להתגבר על בעיית התקיפות האלימות נגד הנשים ע

דיע למשטרה מייד על ורסומות הרבות בכלי התקשורת שקוראות לההפ -2

  .י בעליהן"מקרי תקיפות נגד הנשים ע

  -:ומהן, רות המערביותהשאלות הנשאלות באופן קבוע לחברי החב -4

  ?פעם אחתהאם הכית את אשתך ולו 

  ?אביך מכה את אמךפעם את האם שמעת או ראית 
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  ?האם שמעת פעם שאחד מבני משפחתך הכה את אשתו

  ?שכניך מכה את אישתומהאם שמעת אי פעם שאחד 

הכוונה מאחורי שאלות אלה היא רק להוכיח שישנה תופעה של תקיפות נגד 

וזו , ואוסטרליה, קנדה, אמריקה, ן הנוצריים באירופהי בעליה"הנשים ע

  .תופעה נפוצה מאוד שם

ושהוא הדת , מתברר לכל איש הוגן את החסד של האסלאם לאישה, לבסוף

, מעל כל מה שיכול לפגוע בכבודה והעלה את מקומה, היחידה שכיבדה

  :אמר, יברכו אללה ויתן לו שלום, הנביא. והזהיר קשות מלעשות לה עוול

י "מסופר ע "היתום והאישה: אני מזהיר אותכם מלפגוע בשני החלשים"

 .אלבייהקי


