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את, אללה בשם  Beneficent, הרחום.  

( 0/0: הקוראן ) 



 

וארץ שמים מה להתבונן, "לומר ."  

( 01/010: הקוראן ) 

 

ידע לי להגדיל, אדוני, "אומרים ." 

( 21/004: הקוראן ) 

 

הוא. והדיכוי אפילו רע, מוסריות חוסר על אוסר, משפחה לקרובי מתן ואת[ לאחרים] הטוב עושה צדק הזמנות אללה, אכן  

admonishes קשובה להיות עלול אתה כי לך . 

( 06/21: הקוראן ) 

 

שגיאה ונפרד ברור הפך הנכונה הדרך באמת; הדת הכרח שום אין . 

( 2/256: הקוראן ) 

 

הצדיקים שייך( מומלץ) התוצאה ואת . 

( 28/83: הקוראן ) 

 

, לנצח לציית הם שבו, נהרות זרימת איזו מתחת[ עדן בגן] גנים הם אותם עבור. הימנה יהנה כנה כאשר יום זהו, "יגידו אללה

הגדולה ההצלחה זהו. איתו והם, מהם מרוצה להיות אללה ."  

( 5/002: הקוראן ) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

לך יצרנו כי חושבים אתם מכן לאחר  uselessly יוחזר לא אתה לנו כי ? 

( 005 מתוך 23: הקוראן ) 

  

 ההקדמה

 להודעה להאזין לי המאפשרים ו, האסלאם הוא אשר הגדולה חיבתו את במיוחד, שלו טובות כל עבור אללה ולהודות להלל

לשליחיו עוט שלום. זה ספר באמצעות האמת את לשתף לי מאפשר גם, הסופי מלאכו את לדעת לי להכנת ו, הקוראן, שלו . 

 להכיר לאחרונה מי עבור במיוחד נכתב הוא. האיסלם אודות מקיף אך תמציתי מידע לתת היא זה ספר כתיבת ב מטרתנו

מוסלמים שאינם ידי-על נפוצות לשאלות במענה במיוחד, כן גם האסלאם יודע למי שימושי יהיה שזה מצפים אנו. האסלאם .  

זה ספר בהפקת מאוד מועילים היו מסוימים לאנשים להודות גם רוצה אני .  

שלי תודה ראשית  Naciye Tosun מכנסיית והילדים אשתי  Büşra , שלי בעבודות שלהם לתמיכה ארן מוחמדאיבראהים . 

אימאמים מר את םג מודה אני  Emrullah Hatiboğlu, מר, קארה חסן מר  İshak Kızılarslan, כל muazzins ועובדים 

זה ספר של בהכנה המניע סביבה במתן שלהם לתמיכה מסגד סולטנאהמט של אחרים . 

 שגיאות עבור סליחתו את מבקש אני גם. האסלאם יותר טובה הבנה מועיל הזה הספר את להפוך כדי אללה מבקש אני

בה שהתרחשו . 

NEDNE TOSUN  

  

 סיכום

 עשויים אנו, וצדק והכנסתיה כמו שלנו אישיים כישורים על מבוסס, שלנו ההיגיון על מבוסס, הזה ביקום מתבוננים אנו כאשר

 פעיל הבורא תופסים אנו רואים שאנו מה פי-על בקפידה סיבה אנחנו אם אז?" בא טובות אלה כל את לעשות איפה" לשאול

כל את ומקיימת, יוצר אשר אחד .  

 לגרום עלולה אלה. לשינוי ניתן הכל רואים אנו; מערכות חלק שהכל רואים אנו; דומים דברים מיליארדי רואים אנו, לדוגמה

 בכפוף היא אחר דבר זה; בלבד מוחלט הוא הבורא זה; יוצר אחד ידי-על נוצר הכל; אחד זהה ממקור מגיע שהכל להבין לנו

להודות לחץ עלינו ייצור כפופים אנו שאליה טובות מיליארדי אלה מכן לאחר. רצונו כוחותיו . 



 אנו כך. גם כמו האנושית בשפה לנו עם מתקשרים יש ייתכן לקיים לנו אפשרו אשר הבורא זה כי להסיק ניתן מכן לאחר

, היוצר מבית הודעות שקיבלו טוענים אנשים מבחינים אנו אכן אז. לנו נתן עשוי הוא כי, כזה לתקשורת להיראות עשויים

עליהם עוט שלום) וכדומה מוחמד, ישו, משה, אברהם, נח כמו שליחים כלומר ). 

 המסר זהו". טובים מעשים לעשות נכון אדון שלך מאמין: "אלה שליחים כל דרך הבורא של החיונית ההודעה כי לנו ושים

האסלאם של המרכזי . 

את בתור עצמו את מציג היוצר שלו בהודעות  Beneficent, מלמד הוא מכן לאחר. החכם, רוצה שהוא מה את הפעיל שמבצע 

סיבה ללא מתמשכת, פורסם לא הם הזה ביקום אנו כי אותנו .  

 הנוכחי השלב לאחר כי לנו נודע. בהווה חיינו חלקי כמו בלבד זמני באופן קורים לא שלו הכוחות ואת טובות מכך כתוצאה

 התוצאות את רואים אנו זה הבא בשלב. לצמיתות ייושמו וכוחות טובות שלו קבוע זה בשלב. קבוע שלב תהיה חיים אנו שבו

 מסוימת במידה כוחותיו את גם לטעום אנחנו שלנו החיים של הנוכחי החלק ואת. זה בשלב עושים שאנו רע או טוב מה של

 החיים של סוג איזה על, האמת לגבי עומדים אנו היכן לגבי שלנו" הבחירה" אנחנו זה בחלק ויעשה. הבריאה אחר שלו כמו

רוצים שאנחנו . 

 כגון אוהבת אדוננו אשר האלוהי הערכים עם במקביל עצמנו את לשפר גם לנו שיש מוצלח אלה בהודעות מבחינים אנו גם

 אותו אוהבת, אדוננו ידי על נאהבת להיות עשוי אנו, אלה כישורים לנו יש אם רק ואת... צדק, חסד, והכנסתיה, ענווה, אמת

 על נאהבת להיות, יותר אותו יאהבו אנו משפרים אנו אם; ישפר אנו אותו אוהבת ובתמים באמת אנו אם, לכן. עמו זהירה היי

  .ידו

שלנו הבורא של ההנחיות לפי לפעול צריכים אנחנו, אלה כישורים מבחינת עצמנו את לשפר כדי .  

 תשמח אללה; החיים בעתיד מאושרים נהיה אנחנו; האמת עם בהרמוניה נהיה; אותו שירת תהיה אנחנו, אותו ביצוע ידי-על ו

 תהיה אנו לכן. האסלאם פי על חיינו של העליונות המטרות הן אלו. צדיקים משרתיו עבור שהוכן טובות שלו נגיע; אתנו

אליו מגיעים אם רק מרוצה . 

 אשר הקדוש הקוראן אשר שלנו היוצר של הסופי בהדרכה לנצח נוספת פעם אמרנו כבר יש, שלהם והפרטים אלה כל ואת

שנים מאות לפני 04(, עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא נתגלה .  

 

  מבוא 1

 ביצוע ידי-על, רחום לאלוהים הגשת ידי על שלום אומר גם זה. בערבית ושלום[ 0] אללה כניעה פירושה" אסלאם" המילה

 עושה; שאנחנו מקום בכל אתנו הוא אללה כי בידיעה, תחושה כ מוגדרת להיות יכולה היא, הדת של כשם. שלו ההנחיות

לרחמיו, הנאתו את להפעיל כוונה עם רעים מעשים הימנעות[; 2] טובים מעשים . 

" שולית קבוצה ידי-על שניתן שם לא הוא. האסלאם של הקדוש בהספר זו לדת עצמו אללה ידי-על שניתן שם הוא" אסלאם . 

3] הגדולה ההצלחה אל אותנו יובילו החכם, הכל היודע אללה ידי על לנו שמוצג דרך הוא האיסלאם ] . 

[ 5] מוחמד הנביא על רק נחשף זה ספר. האסלאם של הקודש ספר הוא אשר[ 4] הקוראן הוא האסלאם של העיקרי המקור

 יהיה שלום) מוחמד הנביא, אללה הוא הראשון האדם כמו הרמקול הקוראן. 7 במאהה שנים 23 במהלך( עליו יהיה שלום)

הקוראן מן רבים ציטוטים לקרוא הזדמנות לך תהיה זה במדריך. לאנושות דבריו הקשורים( עליו . 

האדם לבני חשוב טובה היא האיסלאם, הקוראן אומר אללה :  

הדת את עבורך לשפרו יש אני היום , 

עליכם לטובתי והשלים , 



בשבילך מאושרת יש , 

6.   ]כדת האסלאם ]  

( 7] 5/3: הקוראן ] ) 

האסלאם של כלליים מאפיינים 2   

 

לוגיקה על מבוססת האיסלאם 2.1  

 במקומות והבנה התבוננות, לדעת, מסקנות הסקת, הלוגיקה של המושגים להפניה הופכת אללה, האסלאם של הקדוש בספר

אבותינו ואת שלנו החברה של ההנחות את כעיוורת בעקבות אוסר אללה, בהקוראן. סיבה, שאלה לנו יש. 0111 -מ יותר .  

 שוללת אינה זו, כמובן. לוגיקה של השימוש עם וממשיך מתחיל טוב מוסלמי מוסלמי להיות הדרך. דוגמות אין אין באסלאם

לוגית מבחינה אמינים ממקורות הקשור הידע קבלת . 

באיסלאם אחראי נחשבים מודיעין להם שיש אלה רק .  

הקוראן אומר אללה. להבין קל הוא האסלאם :  

והארץ השמים בבריאת, ואכן , 

הבנה של אלו סימנים, ויום הלילה של ההתחלפות והם . 

שלהם הצדדים[ שוכב[2] ] או ישיבה או עמידה תוך[ 8]   אללה את זוכר מי ,  

ואמר, והארץ השמים בריאת משקפים  [:] 

" מטרה ללא זה יצרת לא, אדוננו " 

( 3/021-020: הקוראן )  

 

להבין קל ראןהקו את עשינו , 

אכפת מי יש אז ? 

( 54/41: הקוראן ) 

עמו זהירה ולהיות לאהוב אללה על מבוססת האיסלאם 2.2  

אותו אוהבים הם, אותם אוהב[ 01] הוא . 

( 5/54: הקוראן ) 

 

הוא אללה. חטאיך סלח, אותך אוהב אללה[ כך, ]אחרי עקוב, אללה אהבה אם[, "מוחמד O] ,לומר  Forgiving 00] הרחום ]. 

"  

( 3/30: הקוראן ) 



 

. אללה אוהבים[ צריך] שהם כפי אותם אוהבים הם[. לו] שווה באופן אללה מלבד לקחת אשר אלה הם האנשים בין[, עדיין] ו

אללה אהבה חזקה המאמינים אלה אך . 

( 2/065: הקוראן ) 

 מי, אחד שהינו, בוגדת לא מעולם אשר אחת האהובה יש[ 02] הוא. אללה למען חייו את להקריב מוכן הוא באיסלאם מאמין

, הכל יוצר הוא מי, כלום צריך לא מי, ליד, האנטישמי, רחום, המיטיבה הוא מי, הבטחתו את לשבור לא מי, תמיד אתו נמצא

אמו ברחם היה כשהוא אותו עיצבו אשר . 

 נותן, ביום פעמים 5 מתפלל מוסלמי. רבה במידה באיסלאם טפול אללה אהבה. אללה יותר אהב לא אחד אף אין הזה בעולם

 את לקבל מנת על, רע מלעשות ולהימנע טוב לעשות מנסה, צום בעת אללה ומועדונים ברים, מסעדות מוותר אללה עושרו

אללה להאזין בואו[. 03] מוסלמים ידי על בחום חש הוא אללה אהבה זו בדרך. אללה של העונג : 

04]   העולמות לורד, אללה מיועדות גוסס שלי המגורים אזור, הקורבן של הטקסים אזור, שלי התפילה, אכן, "לומר ] ."  

( 6/062: הקוראן ) 

רוצה שהוא מה כל לעשות מסוגל ומי, כל יודע מי האל: אללה של זהיר להיות הראשון האדם הוא, שני מצד . 

כדלקמן הם הקוראן מן הרלוונטיים הפסוקים חלק : 

אללה( חובה שלך) של זהיר להיות ,  

לו יחד התאספו תהא שאתה ולדעת . 

( 213 מתוך 2: הקוראן ) 

 

 הגרוע אכן והוא, גיהנום לו די אז(. נוסף מידע) פשע יהירות ידי-על ניצח", אללה( חובה שלך) להיזהר, "לו אמר הוא כאשר

לנוח מקום באותו הוא מכל ! 

( 2/216: הקוראן ) 

כדלקמן הם הקוראן המוזכרות מהסיבות חלק. חשובות סיבות עבור הוא אללה של זהיר להיות : 

תודה לתת ניתן כי, מכן לאחר אללה( חובה שלך) של זהיר להיות .  

( 3/023: הקוראן ) 

 

בהמלכה סוויפט הוא אללה בוודאי; אללה( חובה שלך) של זהיר להיות .  

( 5/4: הקוראן ) 

 לנו מאפשרת אללה. לנצח הוא אהבתו מצליחים שאנחנו וברגע, בחיים ביותר החשוב אללה[ 05] הוא במיוחד זהירים להיות

רגשותיו את קובע מוסלמי שם[ 06] להלן קטע לדעת :  

אללה) שהמשטר שלנו האנשים בין בעבר היינו, אכן, "אומרים הם  displeasing).  



לקרר האש של העונש לנו מפני, עלינו טובה הענקת אללה אז .  

השתמשנו, אכן  supplicate לפני אותו .  

הוא אשר זה הוא, אכן  Beneficent, הרחום."  

( 52/26-28: הקוראן ) 

ואחריות וחשבון דין של עמוקים רגשות הם, אנחנו כיצד תלויים שלו והאהבה החיבה חוסר וליצור .  

כמו בהקוראן הקשורים כדלהלן היו והשליחים של הרלוונטיות ההודעות. ממנו מחסה מבקש מוסלמי, כך :  

" אללה להימלט כך כל .  

ברורה וורנר ממנו לך אני, אכן .  

ברורה וורנר ממנו לך אני, אכן. אחרת אלוהות אללה עם[ כשווה] עושים לא ואת ".  

( 50/51-50: הקוראן ) 

מקיף הוא האסלאם 2.3  

המוסלמים עבור טובות בשורות, רחמים, הדרכה, הדברים לכל הבהרה כמו הספר את לך שלחנו . 

( 06/82: הקוראן ) 

 עשויים אנו כך ביותר והחשוב בדבר הנוגעים כל של בעניינים אותנו המנחה הדרכה לנו נתן הוא, היודע-הכל-אללה כמו

גבוהה ברמה מבט מנקודת דבר כל על הסברים לנו נותנת זו הדרכה. מוצלח להיות . 

 התפילות, עסקים-שלנו החיים, שלנו הפרטיים החיים, שלנו החברתיים החיים: אנושי יצור של ההיבטים כל את מכסה אסלאם

 סטנדרטים, שלנו ההצלחה מחוונים, שלנו העתיד, שלנו העבר, המדע, להיות איך, לעשות מה, חשיבה דרך שלנו, שלנו

, האדם בני מעודדת היא... את להלן, זה החיים, שלנו היקום, רוחנו, שלנו הגוף, שלנו המטרות, הרוחנית ההתפתחות, מוסריים

המשפחות, הילדים, הנשים, הגברים, הקרובים, השכנים, האומות, הכלכלה, העשיר, העניים, נפש, בריאות, עושר ...  

אוניברסלי הוא האסלאם 2.4  

 אלוהות אין אין. והארץ השמים של הריבונות שייך למי ממנו, אללה של השליח אני אכן, האנושות O" ,[מוחמד O] ,אומרים

אללה מאמינים כך." המוות וגורם חיים נותן הוא; אותו למעט  Messenger דבריו ואת אללה שמאמין, מלומדים הנביא, שלו ,

מונחה להיות עלול אתה כי לו ופעל .  

( 7/058: הקוראן ) 

, לדוגמה. לשליחיו כל דרך לאנושות אללה של המסר האסלאם והיה. הראשון האדם עם התחיל, האנושות ביחס האיסלאם

מוסלמי להיות על ילדיו המלצה אברהם של הדת את אלינו מתייחס אללה הבא בפסוק :  

אומר, ]יעקב[ גם[, ]אותה את לבצע כדי] לבניו הורה אברהם ]: 

" מוסלמים שאתה בזמן למעט למות לא אז, דת זה עבורך בחרה שאללה אכן, שלי הבנים הו ." 

( 032 מתוך 2: הקוראן ) 

גיאוגרפי מיקום או תקופה, אדם, האומה לכל מוגבל אינו האיסלאם .  



 מוחמד הנביא של[ 07] ואמר אחת פי על. שלהם ההודעות של המהות הוא האיסלאם, אללה שליחי כל של הדת היא האסלאם

, אברהם, נח, אדם[. 02] האנושי המין אל מסריו את נתן אללה מי ידי-על[ 08] 024.111 הנביאים היו(, עליו יהיה שלום)

 אדם, לדוגמה. האסלאם של הדרישות אחד הוא אללה של כשליחים להאמין. מהם חלק רק היו( עליהם עוט שלום) ישו, משה

מוסלמי נחשב אינו אללה של כשליחים( עליהם עוט שלום) המשיח ישוע או משה מכחיש אשר . 

 של האוניברסלי המסר מהות זוהי". טובים מעשים ולעשות אלוהים נכון אחד מאמין: "הודעה אותה את נתן כשליחים כל

 .האסלאם

 יהיה שלום) מוחמד הנביא של שמו על נקרא לא האיסלאם: שלה באוניברסליות לראות יכולים אנו" אסלאם" בשם אפילו

 המשמעות בעל שם עם שם על נקרא האיסלאם. דת כל עבור ביותר החשוב האדם בני על בעיקר נקראים הדתות אבל(, עליו

אללה כניעה, לשלום אוניברסלי מושג של . 

לכל כשליח הוקצה( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא, הבא בפסוק רואים שאנו כפי בנוסף : 

עולמות רחמים כמו למעט[ 21] לך שלחנו לא ואת . 

( 20/017: הקוראן ) 

 הם האדם בני כל, האיסלאם פי-על. אנשים מיני כל מברך והאסלאם מזמין, גזע על מבוסס אידיאולוגיות או דתות כמו שלא

 את להקל שהם כפי[, 20] מוסלמים של ופתיחות חברתי עושר הרבה תורמים אלה. בלבד אחת ואישה גבר של הצאצאים

האסלאמית הקהילה לתוך האומות כל פי על אנשים של הכניסה .  

שלום על מבוססת האיסלאם 2.5  

ארוך לטווח וגם חיוביות תוצאות יפיק זה על לעבוד; ערך בעל הוא האדם בני של הטוב, הבא בפסוק הדגיש כפי : 

העולה הקצף הטורנט ונושא, שלהם לקיבולת בהתאם זרימה העמקים, גשם, השמים מן שולח הוא . 

[ הדוגמה] מציג אללה לכן. זה את אוהב קצף הוא, וכלי קישוטים ובניסיון, האש בתוך מחממים הם אשר[ בצר] זה ומתוך

שקר, אמת . 

הארץ כדור על נשאר הוא, האנושות את נהנה אשר באשר אך; את השליכו[ להיות, ]תיכחד, הקצף באשר . 

דוגמאות מציגים אללה לכן . 

( 03/07: הקוראן ) 

את כולל לכולם[ 22]   בצדק לנהוג אותנו מזמין אללה, הבא בפסוק רואים שאנו כפי, שלום אומר האיסלאם  disbelievers   

[23] : 

, איתם חביב מהתמודדות שלך ממשפחות אתה לא וגירוש דת בגלל לך נלחמים אינם אשר מאלה אתה אוסרת אינה אללה

ובצדק מי אוהב אללה, אכן. כלפיהם ובצדק בפועל . 

( 61/8: הקוראן ) 

באיסלאם האמונה יסודות 3   

היה מה האמינו יש[ 24] שליח  descended [25] המאמינים[ יש כך] ו, האדון פי על לו .  

ואמר, שליחים שלו ספריו ואת שלו המלאכים ואת אללה האמינו יש][  כולם  [:] 

" לשליחיו אחת כל בין הבחנה עושים אנו ." 



אמרו והם ,  

" ציית אנו, שמענו . 

( סוף) היעד לך ויש, אדוננו, שלך סליחה( מבקשים אנו ). " 

( 2/285: הקוראן ) 

אחד האמיתי האלוהים-אללה 3.1 - 

אללה אני, אכן .  

שלי הזיכרון תפילה להקים, לי לסגוד כך, ממני חוץ אלוהות אין אין .  

( 21/04: הקוראן ) 

 

אלוהים אינץ אמונה של הכללי הקונספט 3.1.1  AS A  

כללי אינץ האמונה מושג 3.1.1.1   

יודעים שלא אלה של הדרך את תבצע אל . 

( 01/82: הקוראן ) 

 התנועה של המשמעויות, הדרך את להכיר יש שלו היעד אל לעבור כדי רוצה אשר התקן מנהל, לדוגמה. להצלחה חיוני ידע

 עלול הוא שבו שגויה דרך להיכנס עשוי הוא, אחרת; ליעדו בבטחה ללכת יכול הוא, אלו יודע הוא אם... לנהוג איך, חותם

שלנו המטרות אל להגיע כדי ידע לקבל צריכים אנו, זו פשוטה בדוגמה כמו. אפילו למות עלול הוא שבו גדול תאונת להפוך . 

, בעתיד, בעבר בנוגע מסוימות למגבלות מעבר ידע שום לנו יש[ . 26]   הממדים בכל מוגבלת היא שלנו הידע, זאת עם

; העתיד את יודעים אנו אין, לדוגמה[ . 27] דברים בין וחיצוניים פנימיים קשרים, הדברים מהות על, רמות מאקרו, מיקרו

תחת זה מה יודעים לא אנחנו, שוב. למטה ייפול הוא מחר תפוח נתנו אם כי טוענים אנו עדיין אבל  subatomic מסוימת רמה ;

רמות יודעים אנו אין אם, לדוגמה, למעשה אך[ . 28] הגדרת כי מאמינים ואנו, אטום של התכונות את להגדיר זאת בכל  

subatomic "  כך[ ; 22] אמונה רק תהיה האטומים אודות שלנו הידע; האטומים על כי ידע לנו אין כי הדבר משמעות", כל

בסיסית מגבלה יש דבר כל על שלנו הידע .  

חלקי הוא שלנו הידע מקרה בכל אז. הזה ביקום חלק אנחנו, כן על יתר . 

 כל להיות שעלולים הדברים כל על אמונה פרופיל ליצור כדי אדם כל בכוח המרבי רלוונטי וידע ידע של המגבלות צריך, לכן

עליו השפעה .  

 לנו להשפיע שעשוי נראים דברים גם שיש ייתכן. לראות או להקיף לגמרי אנחנו דברים רק מורכב לא לנו להשפיע הדברים

הבאים הפסוקים את מדגישים כפי[ 31] הנראה ככל :  

רואה שאתה מה ידי-על נשבע אני אז   

רואה לא אתה מה   

( 62/38-32: הקוראן ) 

מהשני אחד מבודדים אינם[ 30]   נראה הבלתי לבין הנראה , . 



 קשורה טבעי באופן רואים אנו מה על שלנו הידע, אתאיסטים כולל האדם בני לכל, מלא באופן הכל יודעים לא אנחנו, גם

נראה הבלתי לגבי שלנו האמונות .  

שגיאה להוביל עשוי נראה הבלתי שחצן מניעת, הגלוי על הנוכחי הידע עם רק רצון שביעות הבאים הפסוקים מדגישים כפי : 

נדחתה כוללים הם, זאת במקום  

בידע לא גם הם מה  

אליהם הגיע לא עדיין שלו הפרשנות ואת . 

( 01/32: הקוראן ) 

 

בכלל האמת נגד לא זכויות ההנחה, אכן, ההנחה פרט לא הולכים הם. ידע שום ממנו להם ויש . 

( 53/28: הקוראן ) 

 

הם ברורות הוכחות להם הביא שלהם שליחי כאשר  exulted לקיומן( לעצמם) ידע . 

( 41/83: הקוראן ) 

32]   פונה אדם כל כי, ביותר הגדולים האתגרים אחד הוא כראוי חזקה אמונה פרופיל להרכיב וכך ] .  

: האמונה שונים פרופילים יש אנשים נראה-הבלתי לגבי מושג לקבל כדי צריך לכאורה ובשל ידע שלנו המגבלות בשל, לכן

 הבלתי לידע שיש מקווה לא כמה ישנם. שהוא כפי גלוי וליהנות מאמינים, נראה הבלתי מאוד בקלילות מי כמה ישנם אלה בין

 את לאמץ מי יש. יאמר היותו לדוגמה נראה הבלתי לאופי אפילו לדעת מסוגל להיות מתיימר אשר כמה ישנם. נראה

 חייב מי יש... גומלין וקשרי חוקים, פיזיים כוחות הכול חייבת מי יש. אישי שיפוט כל ללא עכשווי או בעבר אמונה הפרופילים

מסוימים אדם לבני כל ... 

 נראה הבלתי אודות ניכויים לבצע מכן ולאחר נראה הבלתי אודות ידע שלנו במגבלות להכיר הוא האסלאם של המתודולוגיה

 להגיע העשוי נראה הבלתי פי על הדרכה אפשרות חוסר נדחית באיסלאם. נראה הבלתי להכחיש במקום, גלוי על מבוסס

33] האמת פי על ההדרכה של הסיוע ומקבלים. אלינו ] . 

 

לאחרים בהשוואה אמיתות של הרמה באותה נמצא לא הללו הגישות אחת, מאיתנו עצמאית היא האמת כמו לוגית .  

 האסלאם של להמתודולוגיה בהשוואה, הסביר שלנו בהקשר רלוונטיים שלהם ומתודולוגיות אמונה של עיקריות קבוצות

הבאים בחלקים . 

והאסלאם אלוהים לגבי אחרים עיקריים הגישות את 3.1.1.2   

 מושג של יותר טובה הבנה לצורך ראשוני מידע רק נותנים אנו. אלוהים בדבר גישות כמה של מסוימים היבטים נדון, זה בחלק

 של יותר טובה הבנה לגבי אללה הארגומנטים ויסייע; אללה מאוד האמונה את נסביר אנו יותר מאוחר בחלק. באסלאם האל

אסלאמית מבט מנקודת אחרות גישות . 

אתאיסט הגישה ואת האסלאם 3.1.1.2.1   

כנה להיות צריך אתה אם, לך להגיב להם ולתת להם קוראים כך. כמוך משרתים אלו אללה מלבד שקוראים, אכן .  



 להם יש או, רואים אשר עם עיניים להם יש או מחזיקים הם שבו ידיים להם יש או הליכה הם אשר עם רגליים להם יש

שומעים שהם מה עם אוזניים ?  

מפניו לי ולתת אותי נגד( לנצח כדי) המאבק את להפוך ואז, מחבריך שיחה: לומר . 

( 7/024-025: הקוראן ) 

 אלה וכוחות יחסים. העניין של ההתנהגויות של התצפיות על מבוסס נקבעות מסוימות וכוחות יחסים כלל בדרך אתאיזם ב

יוצר אחד את להחליף כדי קורה מה של הסיבות את ייחשבו  Sustainer. 

 הגשם מכן ולאחר כבידה נקרא גומלין להוביל מסוים דפוס לפי טיפות נפילת, באתאיזם. יחד ליפול גשם של טיפות לדוגמה

זה את לשנות יכול אשר אחד אף אין כי מוחלט להיות האמין הוא זה גומלין קשר[. 34] כבידה בגלל ליפול האמין הוא .  

 קשרי או מוחלטת כוחות, רבים, ליחיד יחיד של הגילוי אל אותנו יובילו לא העניין של הפעולה אופן, האסלאם פי על, זאת עם

 הגומלין קשר בכך ההיגיון ומעגליות שגוי רק יהיה כזו חשיבה כיוון. זו התנהגות של האמיתי כגורמים תוגדר אשר גומלין

 שאנו מה של האלמנטים גם נובע הדבר. זו התבוננות של הגורם יותלה האמין שנצפה ישויות של כתוצאה לחלוטין המוגדר

 לכן[. 35] בהרמוניה לפעול יכולים הם כך עצמם לבין בינם קבוע מרכזי כוח ומטרות, מוחות, אוזניים, עיניים אין רואים

36] אחד מוחלטת לעצמאיים מזהה זקוקים הם, עצמית הגדרה אינם רואים שאנו מה של הרכיבים ] .  

 שהינו אללה של העיצוב, עצמאית הגדרה של ההשלכות[ 37]   כבידה אמיתית יחסים והאסלאם צופים אנו כי התנהגות ב

 בצורה להתנהג אותו לחזות יכול ואנחנו אובייקט של הפעולה אופן את מגלים שאנו זו התנהגות התבוננות ידי על לכן. אחד

 אפשרי זה אירוע שעושה כיוון אפשרי זה וחישוב ניבוי. שלנו וונטיותרל ומסקנות תצפיות של נכונותם מידת על מסויימת

ועקיפות ישירות בדרכים[ 38] טיפות מלאה שליטה יש אללה. זהה נקודה בכל שולטת מי. זהה הוא בעתיד או בעבר, עכשיו .  

[ 41]   טיפות בגלל להנפיק שלא אפקטים[ 32]   גומלין קשר אותו לפני ואפקטים חומרים הגורמים כל על חלה זו אנלוגיה

40]   שלהם מאוד ותכונות ] . 

 ליצור שבחרת ייתכן הוא. הדברים בתוך יופי, עקביות, חיזוי, הרמוניה שאין כך שונות ותכונות משותפים דברים נתן אללה

 נפוצות תכונות או מרחב, דומות/משותפת מסגרת להם שאין, להבין אפשרי בלתי הם כי, כלל קשורים אינם אשר דברים

[42 ]... 

 גורם שלו, אותו ויוצר מגדיר אשר אחד כוח להיות צריכה מכן לאחר, כבידה של והמוחלט הבלעדי הקיום של נמנעת כאשר אז

43]   ואפקטים ] . 

 אישי כוח אין. נדחית שלנו התחושות דרך שלנו ההווה/העבר חוויות ידי-על ישירות להצדיקו ניתן שלא דבר; באתיאיזם גם

נראה הבלתי על מלא ידע דורשת זו קביעה. ישירות רואים אנו בני מעל או האדם בני מעל . 

 פי על תמיכה של סוג שום צריכים לא שהם בהם כולו טפסים גלוי הכל כפי: לעצמאיים כמו נראה הנראה באתיאיזם שוב

, לחשוב היכולות את להם שאין למרות בהרמוניה לפעול, להעביר, עצמם את לקיים, להתקיים עשויים דברים. נראה הבלתי

הגלוי על מלא ידע דורשת זו קביעה... לשמוע, לראות, לתכנן . 

44]   הבאות אצל רואים שאנו כפי היודע-כל מיהו אללה רק הוא באיסלאם, זאת עם ] : 

להם בא[ כל] רשות ללא אללה של הסימנים לגבי המחלוקת מי, אכן  

גאווה למעט שלהן השדיים בתוך קיים לא , 

[ להגיע יכולים הם אשר[ מידת . 

אללה בבית מפלט לחפש אז . 

45]   הכל רואה, שמיעה-כל הוא מי הוא זה, אכן ] . 



( 41/56: הקוראן ) 

. מקרים צירוף בגלל קיים או לקרות דברים כמה: מקרים צירוף היא אתאיזם אלוהים מוחלף בו המושגים אודות נוספת דוגמה

 לכת כוכבי מערכות חלק; מקרים צירוף ידי-על להתקיים עשוי השמש מערכת כמו מערכות, גלקסיות מיליארדי יש לדוגמה

 וזה; החיים תנאי קיים כי להניח סביר, משלנו כמו הלכת כוכבי של בחלק, ו; שלנו כמו לכת כוכבי קיים כי סביר הוא כאלה

החיים צורות קיימות כי סביר כאלה לכת כוכבי חלק ; …  

להיווצר עלולה הנפגשים יותר פשוטים דברים: הבאות ההנחות על מבוססת זו  complicate שבו דברים של רמה יש; דברים 

 הנחה, הבא בפסוק רואים שאנו כפי. לעצמאיים, קיימא עצמית והם תנאים ללא דורשים הם זו ברמה, מלא פשוט הם הדברים

דברים רק האלוהים לא הוא אללה כפי, מקובל אינו זו  complicate: 

הדברים כל שר הוא . 

( 6/064: הקוראן ) 

ביצירת הכוח צורך כל ברמות דברים  sustaining באופן הסביר להיות לא שמעולם ייתכן מסוימת ברמה דברים, לכן. אללה 

 תנאים צריך רמה בכל הדברים כי, יותר מוקדם שלב בכל הדברים עם או יותר נמוכה רמה" בכל" שהם דברים עם מלא

 ידי-על מלא באופן ניתן לא, להסביר חיות של קיומה, לדוגמה. מקרה בכל יעיל נמוכות ברמות דברים ויש, מסוימים

האטומים, המולקולות של אחד אף כי, ומולקולות האבולוציה , DNAs... עצמאי הוא . 

 ההמרא של האולטימטיבי ההסתברות את להגדיל לא ביולוגי או כימי אירועים, מולקולות, אטומים של הכמויות, דומה באופן

 או האדם בני בריאת מאשר פחות מורכב משהו לא היא והארץ השמים בריאת, הבא בפסוק שראינו כפי. חי יצור כל של

אחרות חיים צורות : 

יודעים אינם האדם בני רוב אך, האנושי המין מבריאת גדול הוא וארץ שמים בריאת .  

( 41/57: הקוראן ) 

 יותר: אומר אדם אם: וכן המגביל כגורם בחשבון להילקח צריך דברים של ריבוי, הסתברויות, מקרים צירוף שימוש תוך גם

. חלקי באופן להתקיים רק זה מאי; שלנו כמו לכת כוכבי מערכות של ההסתברויות קיום את יותר, גלקסיות של מספר

 גדול, זאת עם; שלנו כמו לכת כוכבי מערכות של קיומן ההסתברויות את להגביר עלול אחד דרך גלקסיות של ריבוי, בכללותה

 ההסתברות את מגדיל אטום כל של התוספת בעוד, אחרות במילים. תנאים של שפע צורך יותר גדול, הגלקסיות של ריבוי

נוספים אטום זה כולל[ 46] האטומים של הכולל הסכום של לקיומו ההסתברות את מקטין הוא, לכת כוכבי מערכת של לקיומו .  

אגנוסטי הגישה ואת האסלאם 3.1.1.2.2   

 שלנו מעבר האל ואת האמת את להקיף אין אנו אדם כבני כי הכרה על מבוסס ומתודולוגיה וסוציאליסטית אתאיסטית אמונה

 מעבר אל מה של לקיומו האפשרות יש זו תפיסה פי על... נגיעה, שראיתי כמו שלנו התחושות הקשורות הווה/עבר חוויות

 בני מעל האישית העוצמה בכל קיימת אם לדעת יכולים איננו, כך כל. זה את לדעת היכולת את לנו אין אדם כבני אך, לנראה

רואים שאנחנו מה ומעל אדם .  

נראה הבלתי הנוגע הידע מבחינת מגבלות יש האדם לבני כי העובדה את לשתף אגנוסטיציזם האיסלאם של הגישות .  

בחינות משתי אגנוסטיציזם פי על מהותי באופן שונה האסלאם, זאת עם :  

 אנחנו, הגלוי על לכן; היצירה לבין הבורא בין פונקציונלי קשר קיים כך; היצירה שיוצר אחד ליוצר יש לכל מעל, ראשית

הבורא על, נראה הבלתי על מסקנות כמה לעשות יכולים .  

 זה. עבורם רלוונטי שהוא ידע האדם בני עם לשתף כדי הכוח את יש יוצר זה, פסוק להלן חריג חלק לראות שניתן כפי, שנית

הבא בפסוק מובהר : 

שלו הידע של דבר לא הם להקיף ואת  



רוצה שהוא מה עבור למעט . 

( 255 מתוך 2: הקוראן ) 

תקשורת על רבה במידה מבוסס ואמונות האסלאם 3.1.1.2.3   

חשף אללה מה בצע, "להם אמר הוא כאשר " 

תרגול המנגן מצאנו אשר אחרי נלך אלא, "אומרים הם ." 

הונחו הם וגם, דבר הבין אבותם למרות ? 

( 2/071: הקוראן ) 

 מסורות או קודש ספרי, קודמים תקשורת של התוכן קבלת על מבוסס רבה במידה הם תקשורת על בעיקר מבוסס אמונות

הגלוי ניכויים לוגי את בחשבון לוקח בהרחבה מבלי . 

 הבורא של מקורית הודעה. חשיבה של מתודולוגיה מכיל והוא תזכורת היא הבורא של וכתיבה דיבור התקשורת באיסלאם

 לבצע מוזמן הוא גם. האמת על לגלות כדי מאמצים מבלה בנפרד אחראי אדם כל. , קריטיים הם והשיפוט תצפית; היקום הוא

זו לעובדה מתייחסים הבאים הפסוקים. אבותיו, תקופתו בני אליו מגיע התקשורת שלו הלוגיקה עם סינון :  

אברהם של החדשות את להם ודקלמו ,  

תפילה לך מה, בני, אביו אמר כאשר ?  

מסור להם נשארים אלילים עובדים אנחנו, אמרו הם . 

אתה כאשר לך שומע הם, אמר הוא  supplicate?  

נזק להם לגרום או, לך להועיל הם ?  

ובכך עושה המנגן מצאנו אבל, אמרו הם .  

( 26/62-74: הקוראן ) 

 

התקומה בביום בנפרד אליו יבוא מהם אחד כל . 

( 02/25: הקוראן ) 

 

 דבר לא עמית, אללה מלבד יעבדו לא אנו כי לך לבין בינינו והסביר ההוגן מילה לבוא[ , 47]   של פשוטם אנשים O" ,לומר

אללה במקום הלורדים כמו לשני אחד לקחת לא, איתו ." 

לו שליחת] מוסלמים שאנחנו עד דוב, "תגיד, משם פונים הם אם אבל ]." 

( 3/64: הקוראן ) 

פוליתאיזם הוא תקשורת על בעיקר המבוססים האמונות של אחת קבוצה . Polytheist הקצאת ידי-על ידע של הריק את ימלא 

תקשורת, מתארגנת, והשפעתך, לשמוע, לראות כמו להיות מאי במרומז או במפורש הסמכויות אלה. מתבונן הוא מה כוחות ...  



. פוליתאיזם כזה משותף מכנה לשתף הלאה, פנתאיזם אגנוסטיציזם, אתאיזם כולל האיסלאם מאשר אחר הדתות כל כמעט

 אשר האדם בני מסוימים ואפילו הירח, השמש אל או עשה האדם בני אלילים מוקצים מסוימים שכוחות פוליתאיזם לדוגמה

 בני ידי-על ישויות או אובייקטים, עניין מוקצות מסוימים כוחות אתאיזם, דומה באופן. האדם בני ידי-על אלים כמו מזוהים

 זה בניסוי המשמשת הישות, אוניברסלית מוכללת והשלכותיהן ניסוי נעשה כאשר: הכללות עושה האתאיסט גישה. האדם

 שינויים אחר הניסוי אם. מסוימים כוחות לו שיש אובייקט יש מכן ולאחר. מסוימים קשרים שם. מסוימות תכונות ניתנת

 מסוימת במידה ידוע, המציא הוא מה. מחדש הם תכונות או כוחות מכן ולאחר, מסוימות נסיבות תחת הקודמים איםשהממצ

הבאות הפעולות כאמור, ידוע אינו מה מורחב : 

" שלך אבות ואתה, נתת אשר שמות אבל אותו מלבד לשרת לא אתה ." 

( 02/41: הקוראן ) 

זה בהקשר רלוונטית מאמין ציטוט אללה : 

"  מי מאשר יותר רע הוא מי! שלהם המעמד לתמוך הוכחה לספק יכול הם רק אם. לידו האלים בהגדרת שלנו האנשים הנה

אללה להם מייחסת שקרים הבודה ?" 

( 08/05: הקוראן ) 

. לנהל יכול האדם מה מעל או האדם מעל האישית העוצמה כל של הדחייה מחייב שהוא מכיוון אדם עבור נעימה היא זו גישה

 כגון, האדם בני שהפכו דברים המעריץ דורש זה. האדם מאשר יותר גבוה אישי בחזקה הגשת מחייבת אינה זו גישה

 גישה... האדם בני ידי-על המוגדרים הגומלין קשרי, כוחות או אדם בני ידי על שנעשו האוזניים, העיניים עם תקנונים/אלילים

 עצמה תומך כי הוכחה כל אין זו גישה, זאת עם. קיים היקום זה לעשות מסוגלים אנוש בן של ברמה פיזיות ישויות כי קובע זו

להשתנות עשויים שלה המסקנות, סובייקטיבי, מאוד חלקית היא . 

כאלה גישות בבסיס המוטיבציה התייחסות רואים אנו הבא בפסוק : 

לו אחראי יהיה לך אז? שלו הרצון שלו כאל לוקח מי את ראית האם ?  

( 25/43: הקוראן ) 

אלוהים של הרעיון התואמים דברים או, יותר או אחד האלים מאמינים כולם 3.1.1.3   

עצמו עם מה את שמח צד כל . 

( 23/53: הקוראן ) 

" הבאים הפסוקים פי על חלקי באופן להסיק יכולים אנו כפי אלוהים של הרעיון של ההגדרות של אחת ייתכן" לכל הסיבה : 

אללה פי על היא כל: "לומר ". 

( 4/78: הקוראן ) 

 

האל, אללה זהו ;  

לו פרט אלוהות אין אין ,  

הדברים כל של הבורא . 

( 6/012: הקוראן ) 



מסוימים מאמין כולם, מודע הלא למעט, אחרות במילים. מתבונן הוא מה על הסברים מסוימים מאמין כולם  thing(s) שמתאים 

. באיסלאם[ 48] אלוהים של לרעיון מקבילה מתבונן הוא כל עבור יחיד כל של ההסברים של ביותר הגבוהה הרמה. לאלוהים

, לדוגמה. לאלוהים ישו הנוצרית מתאים זה אז; בא הכל מי פי-על הוא( עליו יהיה שלום) ישו כי להאמין יכול נוצרי, לדוגמה

 פיזיים כוחות זה אתאיסט עבור כך; קורה הכל שבו בגלל דברים הם גומלין קשרי פיזיים כוחות כי להאמין יכול אתאיסט

שונים הם כי, זמן באותו להתקיים אפשרות אין אלה כל טבעי באופן. אלוהים של הרעיון תואמים אלה וקשרים . 

 במקום[ . 42]   לא או קיים אלוהים אם על להיות אמור לא הדיון, לכל הסיבה הוא אלוהים כי לעיל הגדרת על בהתבסס, כך

 קשורה לא או קרובים של קבוצה האמיתי האלוהים. כל לגרום האמיתית ומי, האמיתי האלוהים הוא מי על להיות צריך זה

 כל עם לה דומה שאין, לעצמאיים מישהו הוא או... אנושי יצור, הירח לאל או השמש של אלוהים, כוחות, הפיסיקליים לחוקים

האלה הדברים ? 

מוחלט כוח אחד רק יש, מוחלטות אינן שלה החלקים היקום:  אלוהים רק אלוהים אין 3.1.2   

כי לדעת, כך : 

אללה מלבד אלוהים אין . 

( 47/02: הקוראן ) 

 

איתו לשותפים לא ולהצטרף, אללה מגישים . 

( 4/36: הקוראן ) 

 

, [ מוחמד, להזכיר  O], כאשר Luqman אותו אינטרנטי היה שהוא בזמן לבנו אמר , "O אכן. אללה[ דבר] שייך לא, שלי הבן ,

51] גדול עוול הוא[ לו] שיוך ]. " 

( 30/03: הקוראן ) 

 

50]   לו שווה שותף המיוחס להיות צריך כי לא סולח אללה ] . 

יהיה הוא ולמי זה שמור( הכל) יסלח הוא . 

עצום חטא המציא אכן הוא, אללה כדי שותפים ascribes בידים . 

( 4/48: הקוראן ) 

 או פיזיים כוחות של בצורות האלים או, הירח או השמש או, אלילים בצורת מרובים האלים, לעיל שהוסבר כפי חלקי באופן

 טפסים, נציגים, חלקים לא הם הזה היקום של אחרים חלקים או האדם בני. באיסלאם נדחות חזק בסיס כל אין גומלין קשרי

אללה של וגירסאות . 

עליו יהיה שלום) אברהם של הניסיון כמו אמיתי אלוהים עם יחד נהיה, שקר האלים את דוחים אנחנו אם אז ):  

באמונה] מסוימות בין יהיה הוא כי והארץ השמים של התחום את אברהם עשה לכן ונראה ]. 

 אני, "אמר הוא, מוגדר הוא כאשר אבל". אדוני הוא, "אמר הוא. כוכב ראה הוא[, החושך עם] אותו כיסתה הלילה כאשר כך

נעלמים אלה לא אוהב ." 



 אני, אותי שמנחה אדוני כן אם אלא, "אמר הוא, אותו כאשר אך". אדוני הוא, "אמר הוא, עולה הירח את ראה הוא כאשר

הישר מדרך לסטות הלכו האנשים בין יהיה בוודאי ". 

 אני אכן, שלי לעם הו, "אמר הוא, אותו כאשר אך". גדול הוא; כבודו זהו, "אמר הוא, העולה השמש את ראה הוא כאשר

אללה משייך אתה מה חופשי . 

והארץ השמים את שיצר הוא פניי פניתי, אכן , inclining אללה אחרים לשייך מאלו לא ואני, האמת לעבר ." 

( 6/75-72: הקוראן ) 

 שלנו הנשמות הביא אללה שקר האלים ממציא היה לא אנחנו בעוד מסוים בשלב: אללה האמונה היה או יש כולם בפנים עמוק

הבא בפסוק מוסבר זה. אדוננו להיות לו עדים ואנחנו אותנו חקרו, הקיום לתוך : 

 אני[, "להם ואמר, ]עצמם על להעיד להם גרם צאצאיהם גבם פי על אדם של הילדים מן לקח שלך האדון כאשר[ להזכיר] ו

מודע זה היינו, אכן, "התחייה ביום לומר צריך שמא[ זה." ]העידו אנחנו, כן: "לי אמרו?" שלך אדון לא ."  

( 7/072: הקוראן ) 

שלנו ביקום מתבוננים אנו אליו הקשורות מפתח עובדות כמה, הוא אללה מי להבין מתודולוגיה 3.1.3   

 :לומר

" שלי הדרך זוהי . 

ידע בטוח אללה כדי מתקשר אני , 

אחריי עוקב מי, אני ." 

( 02/018: הקוראן ) 

כללי מתודולוגיה 3.1.3.1  

מסקנות הסקת, היקום של תצפית, זהירות, תודה אסיר להיות של התחושות עם מתחיל אללה להבין המתודולוגיה באיסלאם .  

 מדוע? בא כואב הדברים איפה? באים חווים אנו טובות כל איפה: אלה שאלות שואל זהיר תודה אסיר הוא מי אדם כל כמעט

הוא הדרך הוא רואים שאנו מה מדוע: שואל היה הגיוני אדם כל כמעט? לחיות למה? נולדתי ?  

רואים שאנו מה על מסקנות הסקת, התבוננות מאמץ קצת להקצות לנו אז .  

, לדוגמה. שלו היוצר אודות מושג - המאמינים - לנו ייתן גם הזה ביקום כך, שלה המפיק על מושג לנו נותן מוצר כמו אז

, יופי, מתמטיקה על מסוימות יכולות בעל הוא, שלו האדריכל על מושג לו יהיו,  סולטנאהמט המסגד את רואה הוא כאשר

שלו היוצר אודות רעיונות לנו נותן גם צופים אנו כי היקום, זה כמו. הלאה וכן תכנון, מימון, גיבוש .  

 אשר הנכונות למסקנות בהתאם, עצמו פי על הוא אבל; שלנו הציפיות לפי לא הוא הוא, לכן, ליוצר אנחנו, בשבילנו לא הבורא

כדלקמן אומר אללה. היקום של אובייקטיבי באופן רואים שאנו מה אודות הדרכתו תחת להפוך עלולות אנו : 

נהרס יש בהם יהיה מי הארץ ואת השמים את, שלהם הרצונות הלכו האמת אם אבל .  

( 23/70: הקוראן ) 

ואירועים האסטרונומי, ביולוגי, הפיזי עובדות הפניות המון עושה אללה, בהקוראן, זה במובן .  

אללה של מסוימות ותכונות הכוחות, האחדות את לנו שמראה סימן הוא הזה ביקום דבר כל . 



 מראה הכל לכן. אללה של התכונות של התוצאה הוא דבר כל, הבורא ולא לעצמאיים אף הוא אללה מאשר אחר דבר שום כמו

דוגמאות מספר להלן[. 52] אללה של מסוימות תכונות לנו . 

 דוגמאות 3.1.3.2

דומים דברים הרבה 3.1.3.2.1  

הגנים את מייצר מי הוא וזה  trellised untrellisedו datepalms, ו זיתים( שלו זרעים, הפירות) טעם, צורה של חיתוך 

השוני, דומה, רימונים . 

( 6/040: הקוראן ) 

 האטומים של מיליארדים, אלקטרונים מיליארדי ישנם, לדוגמה. דומות או דומים שהם רבים דברים לבחון אנו שלנו ביקום

כללים אותם כפופים דומים הם אבל, נפרדות ישויות הם האלקטרונים למשל... חיים ובעלי צמחים, דומים .  

. דבר באותו המצב את לבחון תמיד אנו, בעתיד או בעבר או; רמות מאקרו או מיקרו נראים אנו אם[, 53] מתמטי היקום כמו

דומים או זהים אבל ברורים שאינם חלקים לנו ויש שונים בממדים מחלקים אנחנו, המידה קנה מה . 

 להתבונן נוכל לא אנחנו, אחרת. מעצב, אותו יוצר ידי-על ומתמשכת פורסם הוא הכל כי, זהה כל של מקורם כי לנו מראה זה

דומה אלקטרונים שני אפילו . 

מערכות של חלקים הם - סיבתיות כולל - דברים 3.1.3.2.2  

המוסמכת הדברים לכל מעל והוא, דומיניון הוא שלו ביד הוא מבורך  

[ מעשה ביותר הטוב הזמן היא מכם אילו לך לבדוק כדי והחיים המוות יצר מי[ הוא  

סטיק'מג מלון הוא , Forgiving [ בשכבות הרקיעים שבעת את יצר מי[ ו . 

עקביות חוסר רחום והכי ביצירת רואה אינך . 

מעברי כל את רואה אתה(; השמים( )שלך) החזון לחזור אז ? 

שלך) החזון את פעמיים שוב לחזור ). 

עייף הוא כאשר נדהמתי אליך יחזור( שלך) החזון . 

( 67/0-4: הקוראן ) 

מערכות של חלק הוא הזה ביקום דבר שכל הוא כל הבורא אחדות של נוסף סימן .  

 מערכת של, שלנו הגוף של, שלנו הראש של, שלנו העין של, תא של בודד אטום של חלק להיות יכול שלנו בעין אלקטרון

אחרות מערכות של חלק שהוא או... השמש . 

 ניקח לדוגמה מה. מערכות של החלקים כל הם... ציפור, גלען, השמש, הירח, הארץ כדור, שלנו האוזניים, שלנו העיניים

 פונקציונלי הוא דבר כל. מערכות של וחלקים מערכות מכיל הוא, מערכות חלק זה כי לראות נוכל לוקחים אנחנו מה תמונה

דברים הרבה ביחס . 

 בתמונה זמנית-בו דברים בתוך אפילו זה את לראות יכולים אנו. לאחרים ביחס, הפונקציונליות מבחינת משמעות כל להם יש

לכל מעל האחדות של תוצאה רק, לגמרי חלק רק גם היא סיבתיות. לוקחים שאנחנו .  

עצמם ומחוץ בתוך בהרמוניה פועלים שהם, קיימים שהם לנתח או לארגון, לתכנן היכולת את אין החלקים למרות, שני מצד . 



יוצר זה של השליטה תחת הם כי אחד יוצר ידי-על מוגדרים הם כי להראות בהרמוניה ולפעול מערכות בצורת הדברים  

Sustainer. לחשב כדי, לחזות כדי, כלום להבין, מדע לעשות נוכל לא אנחנו, קיומה על לשמור הצליחה מערכת אין אחרת ,

  ...להמציא

אללה של למעשים" נושא" הוא הכל, הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי : 

נוצרו הם כיצד בהגמלים נראים אינם הם מכן לאחר ? 

הוא איך בשמיים וגדל ?  

היו הם איך בהרי והוצב ?  

להתפשט היה זה איך הארץ כדור ואת ?  

להזכיר אז , [O מוחמד ;]תזכורת רק אתה .  

בקר מעליהם לא אתה . 

( 88/07-22: הקוראן ) 

 זה במובן והם; סיבה כל הם; האדמה על, לבבות, העיניים, שלנו השמיעה יכולת, הבאים הפסוקים את רואים שאנו כפי, שוב

מתחת אחת אחדות :  

 אתה לו ואת זה הארץ ברחבי לך כפול כולל הוא. תודה אסיר אתה מעט; לבבות לבין שמיעה לך עבור הופק אשר זה והוא

  .שייאספו

( 23/78-72: הקוראן ) 

הבא בפסוק כאמור מסויימים בהיבטים לנו דומים והם, רבות מסיבות קיים היצורים כל, דומה באופן : 

כמוך קהילות הם לכך פרט הכנפיים עם מעופף ציפור או הארץ[ בתוך או] ב יצור שום אין . 

( 6/38: הקוראן ) 

מה כל, הבא בפסוק שנבחין כפי  exalts אללה ידי על נגרם הם ו אללה של משרתו הוא הכל, לו : 

הוא לכך פרט דבר אין. אותו ומשבח בהם יהיה מה הארץ כדור ואת הרקיעים שבעת  exalts [  אך, שלו שבח ידי-על[ אללה

פעם אי הוא, אכן. והוקרת[ הדרך] שלהם מבין אינך  Forbearing סלחנית.  

( 44 מתוך 07: הקוראן ) 

רציפים האחדות 3.1.3.2.3  

 להביא עלולים אנו כי שמיים של טהור המים מן לנו ולשלוח זה לרחמיו לפני טובות בשורות כמו הרוחות את שולח הוא ו

רבים גברים וגניבת משק חיות של שיצרנו אלה משקה בתור אותו ולתת המתים ארץ ובכך לחיים . 

( 25/48-42: הקוראן ) 

 לפצל ואז, יורד הגשם: הכל ומעל האחדות את לנו מראה גם הזמן המימד בתוך אחרים דברים מתייחסים שלנו היכולת

 אחד כוח את הצג רציפים הרמונית האירועים... הצמחים את אוכלים החיות מכן ולאחר לגדול הצמחים מכן ולאחר, הזרעים

מטרה יש, כיוון יש הכל. לכל מעל .  



הגישה פי על אבל. בגשם מטרות כבר יש אללה, גשם יורד כאשר  disbelieving, כאשר; פעמי חד אירוע פיזית רק הגשם 

גשם לרדת הפיכת ידי על לייצר מטרה כל אין אחד לאף, גשם יורד . 

 תמונות שיש למרות, המעופף ציפור רואים אנו לדוגמה חשים אנו בסרט. סרט אשליה כמו אין האמיתיים החיים, זאת עם

 יכולים אנו, הזעירים פרט, זמן של הריאלי הגשם ירידת התקרבות אנו אם. מסוימת במהירות זה אחר בזה באים סטטיות

, הזמן ממד בתוך התקרבות אנו אם, למעשה, כך. כיוון, אנרגיה, תנועה יש רמה בכל. תמונה רק יש שבו ברמת אמיתית להגיע

 אינו הגורמים, לכן. הסיבות את רק או, התוצאות את רק לראות נוכל לא רמה. יחד הן התוצאות הגורמים כי רואים תמיד אנו

רואים שאנו מה של האולטימטיבי המקור בתור להיחשב יכולים לא הם[; 54] התוצאות מן מבודד להיחשב יכול .  

 בדוגמה רואים שאנו כפי אחד אללה של רצונו על מבוסס כל ואת. העבר על מבוסס הוא העתיד, העתיד על מבוססת בעבר, כך

הבאים הפסוקים :  

( תיבול ועשבי דגנים ובכך ושוב שנביא ייתכן; מים לשפוך, הגשם ענני פי על, למטה שלח( אנחנו . 

( 78/04-05: הקוראן ) 

הגורל" הכותרת תחת 3.6 בחלק רציפים האחדות את הקשורים נוספים פרטים למצוא תוכלו ". 

לשינוי ניתנים דברים 3.1.3.3  

 ,אומרים

" תהיה אתה מי מן הריבונות ולקחת ריבונות תהיה אתה למי לתת, ריבונות של הבעלים, אללה הו . 

אתה מי צנוע תהיה אתה מי את לכבד לך . 

כל] טובה ביד ].  

המוסמכת הדברים כל מעל אתם, אכן . 

הלילה את להזין היום לך ולגרום, היום את להזין הלילה לגרום ; 

החיים מן המתים את ולהביא, המתים מן החיים את להביא . 

חשבון בלי תהיה אתה למי הוראה לך ולתת ." 

( 3/26-27: הקוראן ) 

 גם זהו. היום אין, הלילה; החיים יש, קיים המוות לדוגמה. להשתנות עשויים חלקיו כי רואים אנו, ביקום מתבוננים אנו כאשר

רמות המצב  subatomic גלקטית ורמות . 

 של החלקים את לשנות להמיס יכול אני אם, לדוגמה. להשתנות שלה מכלול מכן לאחר, לשינוי ניתנים השלם חלקי אם וגם

 לחוקים שלו, שלו החומר כל כולל, היקום זה, לכן. המכונית את ולשנות מחדש לעצב ניתן אני מכן לאחר, מכונית

מבנים, שונות בצורות ויצרת עיצבת להיות יכול שלו הביולוגי בכלליו, הפיסיקליים . 

, וכדומה הפיסיקליים לחוקים בגלל, לדבריהם; הלאה, גומלין קשרי, הפיסיקליים לחוקים הכל מסבירים הם כי הטוענים יש

כלשהם אלוהים צורך אין לכן; להיות צריך היה מה הוא היקום . 

 הקוראן מן לעיל בהציטוט תחתון בקו כמו והוא. שלו יהיה כפוף אחר דבר והוא מוחלט הוא אללה רק, זאת עם הקוראן פי על

, הפיזי כללים כולל שלנו ביקום צופים אנו כי דבר שום. רוצה שהוא מה כל לעשות מסוגל הוא, שינוי של הרעיון עם יחד

 כללים. שונים הם יחסים מערכות, כללי פיזי שבו יקומים שיצרת ייתכן או ליצור עשויים אללה. מוחלט אינו גומלין קשרי



 לא זה כולו היקום, כן ועל. רואים שאנו מה קורה למה להסביר דבר של בסופו לשמש יכול כזה לא אז גומלין קשרי או הפיזי

להיות צריך היה אשר מבנה . 

מהם אחד להלן. אללה מלבד מוחלט אינו דבר ששום המציגות דוגמאות יש הקוראן : 

( אמר אללה :) 

ימין ביד זה מה ," , O משה?"  

אמר הוא : 

" אחרים שימושים בו לי ויש, שלי הכבשים עבור עלי להפיל אני ו, עליו להישען אני; שלי הצוות זהו ." 

משה, אותו לזרוק[; "אללה] אמר  O." 

במהירות נע, נחש זה היה לכן, למטה אותה זרק הוא אז . 

[ לא פחד אותו לתפוס, "אמר[ אללה ; 

לשעבר למצבו לזה נחזור ." 

( 21/07-20: הקוראן ) 

 באופן. למעשה חוקי לגמרי פיזי כלל אינו כלל זה מכן לאחר, בגרמניה לא אך, בטורקיה משהו אסביר הפיזי כלל ידי-על אם

מוחלט כלל אינו זה כלל, הזה ביקום מחוץ דבר שום אבל, הזה ביקום רק משהו להסביר אני כלל ידי-על אם, דומה . 

מוחלטת ואת כולה האמת לא הוא. אללה של מבחר רק הוא הזה היקום. במיוחד שתוכנן יקום הוא עצמו היקום . 

 אם. מוחלט לא והם. המקומי הסברים תמיד הם בהווה מדעיים הסברים, תוכן עולמות של שונים סוגים קיימים ייתכן אם אז

שלנו הידע פוטנציאל את תגביל מלאכותי באופן, מדעית תהיה לא זו גישה, מוחלטת כמו אותם ניקח .  

 המדע, לדוגמה. כן גם שונה יהיה שלנו המדעי הידע, שונים היו שלנו התצפיות אם. שלנו תצפיות תלוי למדע הקשורים ידע כל

 מתיימר המדע, לה אתן כאשר מעלה כלפי נוסע הוא אם, זאת עם. לה אתן כאשר מטה כלפי הולך העט מדוע להסביר טוען

 מסביר הוא אך, שהם כפי הם הדברים למה מסביר לא זה כך. בטבע תגובתי הוא שלנו המדעי הידע. שוב זה את להסביר

קורים הדברים איך מסוימת במידה . 

 מסיבות נחוצים כללים.. ביולוגית, הפיזי, כך. לקרות אותם והופכת שלהם התכונות היצורים נותן אללה, האיסלאם פי-על

 ותכונות כללים צריכים אנחנו. רואים שאנו מה בתוך והרמוניה יופי, אללה של האמנות של גדולתו את מגבירים הם, מעשיות

 יכולים שאנחנו כך, מכונות להמציא יכולים אנו כך, בהם להשתמש יכולים אנו כך, דברים קורים" כיצד" להבין כדי אלה

מנוסה אירועים של חלקיים הסברים אלו. מוחלט לא הם אבל... בעיות לפתור . 

אחד יוצר הוא להתבונן לא אנחנו מה, רואים שאנו מה של האולטימטיבי הגורם, האיסלאם פי-על  Sustainer לכן. אחת 

מקובל לא רואים שאנו מה להם חבים, שונה בצורה לעצב ניתן אשר גומלין קשרי מסוימים מוחלטת כמו רואים .  

 יש למי" אללה מלבד" "אלוהים אין" אז, מוחלט הוא הנוכחי החלופה בחרה מי רק אז, מהחלופות אחת רק היא היקום אם, אז

דבר כל מעל הכולל כוח . 

פסיבי יחס 3.1.3.4  -IN אללה כוח יצירת כדי דברים הם - 

הירח או השמש את להשפיל לא , 

אותם שיצר, אללה כדי הערמונית אבל . 



( 37 מתוך 40: הקוראן ) 

 

הליכה הם לפיו רגליים להם יש האם ?  

פוגעים הם שבו ידיים לך שיש או ?  

רואים הם שבה עיניים להם יש האם או ?  

שומעים הם בו האוזניים לך שיש או ?  

  ,[מוחמד O] ,אומרים

" מפניו לי ולתת נגדי זוממים מכן ולאחר' שותפים' את לקרוא ."  

( 7/025: הקוראן ) 

, רצון עקב כזה קיום גם יש הזה הדבר המכילות מערכות דבר של האלמנטים. אללה של ידע, כוח, רצון עקב קיום יש דבר לכל

 העובדה במקביל זוהי. אללה מלבד הדברים בין דומה קשר אין. ייחודי הוא דבר וכל אללה בין זה קשר. אללה של ידע, כוח

הבא בפסוק נאמר האסלאם של הבסיסית : 

אללה מלבד אלוהים אין . 

( 3/62: הקוראן ) 

 של התכונה את אפילו", קטן שולחן זה" אומר אני כאשר. מוחלט או אנרגייה היא להתבונן שאנו אובייקט אין מכך כתוצאה

 גם נכון הדבר אותו. אחר למשהו יחסית רק קטן הטבלה. זו טבלה בתוך לא זו תכונה, זו טבלה למעשה שייך אינו קטנוניות

, שלו הפונקציונליות את, שלו האנרגיה, המסה כולל, וכן הטבלה של אחרות תכונות על חל זו אנלוגיה. גם השולחן חלקי לגבי

הטבלה של מאוד התכונות עבור מאוד להיות אבל שלנו להבנה רק לא זהו... צבעו .  

 הקואורדינטות מערכת כחלק אחרים דברים עם ביחד מוגדר הוא אם מלבד אחר דבר כל מעל פונקציה כל אין הטבלה

אותו פיגמנטי גבה ידי-על שהוגדרו, שלה החלקים כל עם ומבוססת . 

ואת" אחד" הבורא אחדות את צריך, צופים אנו כי הדברים כל, כך  Sustainer " כלום אומר וכדי להתקיים כדי מעליהם" אחד . 

הבאים הפסוקים את הסבר בקיצור, לכל מעל אללה של האחדות : 

  :לומר

" האחד, אללה הוא ,  

55]   לעצמאיים הוא אללה ]  

נולד ולא מוליד הוא . 

לו מקביל אחד אף ויש ." 

( 002/0-4: הקוראן ) 

אללה לעיני שלו מידה יש שקיים דבר כל, הבא בפסוק רואים שאנו כפי : 

מדידה( יעד) לפי הוא איתו הכל .  



( 03/8: הקוראן ) 

. תכונות לך יש כלום, כלום אומר לא דבר שום, להתקיים יכול אינו דבר, לכל מעל שלו אחדות בלי, אחד אלוהים רק יש, לכן

 הוא. כל של ומיידית האולטימטיבי הגורם הוא. היבטיה כל אלוהים הוא. זה אחר בזה או אחת ובעונה בעת אחרים אלים ישנם

חלקי גורם אינו . 

הכל מעל אללה של האחדות את לנו מראים שלא עובדות כמה 3.1.3.5   

 אבל גדול או יותר קטן[ דבר] או השמים את או האדמה בתוך אטום של המשקל[ חלק] אחת היא שלך לורד נעדר לא ואת

ברור רשום שיהיה . 

( 60 מתוך 01: הקוראן ) 

 

הדברים כל את לעשות מסוגל הוא, הריבונות הוא שלו ביד הוא מבורך . 

( 67/0: הקוראן ) 

 על עט ייפול אם, לדוגמה. לכל ומעל, דבר כל מעל אחדות ישנה כי מציגות אשר אחרות דוגמאות להתבונן מסוגלים אנו

 אין הפוטון. מסויים מרחק יעברו כוכב על פוטון או מסוימת זווית יסתובב האדמה, הקרקע מגיע שהוא עד יודע אני, הקרקע

ולהיפך, מסויים מרחק ממשיך עט ללא המילימטר להמשיך אפשרות . 

המצב באותו צופים אנו, בזמן הולכים אנחנו זאת עם לאחור, מיקרו ברמות נלך עמוק זאת עם .  

 זו הרמוניה. לכל מעל האחדות את הצג ליהנות לחזות, להשוות, לחשב כדי שלנו היכולת ואת מרחב-הזמן של ההרמוניה

אלוהים של הסמכויות יהיה כפוף הכל כי מראה, הזה ביקום הריבוי למרות  All-Powerful אחד. 

אללה של השמות 3.1.4  

את, נראה הבלתי של היודע, אלוהות אין יש ולמי מלבד, אללה הוא  witnessed. הוא Beneficent, הרחום. 

השלום, הטהורה את, הריבון, אלוהות אין יש ולמי מלבד, אללה הוא , Bestower סטיק'מג מלון, המשגיח, אמונה של , 

Compeller, ראשית. 

אותו לשייך שהם מה כל מעל( הוא גבוהה! )אללה לעל פאר . 

ביותר היפים השמות שייכים לו; המעצב, היוזם, הבורא, אללה הוא . 

החכם, סטיק'מג והוא. אותו לפאר הוא וארץ שמים ב יהיה מה . 

( 52/22-24: הקוראן ) 

את, היודע, מעצב היוצר, אחד, לדוגמה. שלו התכונות של רבים לדעת לנו מאפשרת אללה, הקוראן  Beneficent, הרחום ,

האדיר, האמת, ליד, הסולח  Doer רוצה שהוא מה של ,... 

 אלוהים. יוצר להיות יכול לא האנטישמי אינו אשר אלוהים לדוגמה. שלו התכונות כל מבחינת מאוד חשובה היא שלו האחדות

להיות יכול אינו ידע לו שאין  Beneficent... בפסוק זו הפניה יש. שונות תכונות להם שיש שונים אלים לא יש באיסלאם לכן 

 :הבא

 כס שר נשגבות כה הוא, אללה. נהרס יש שניהם[ 56]   שהם, אללה מלבד האלים הארץ ואת השמים בתוך שם הייתה

מתארים הם מה מעל, המלוכה . 



( 20/22: הקוראן ) 

לו יש כי גם לדעת לנו מאפשר הוא  Incomparable. הוא הוא וגם, להוליד לא הוא  begotten. הוא. נקבה ולא זכר לא הוא 

 או המסגדים אללה של תמונות אין ואת, שלו תמונות לצייר ניתן לא שבגללה הסיבה זו אז. זמן או מקום עם מוגבל אינו

אחרים במקומות האסלאמי . 

. ה חבר הוא שלו השמות אחד. שלנו הקבוע החבר הוא[. 57] הגדולה האהבה מקור הוא שגם, שלנו טוב הכי החבר הוא אללה

ב כשהיינו לנו יודע אללה. מעלינו כולו כוח לו ויש, עלינו מלאה ידיעה לו יש. נמצאים אנו בו מקום בכל אתנו הוא - wombs 

 צריך לא הוא. שלנו החולשות את יודע הוא, שלנו הסודות את יודע הוא. מתים כשאנו אותנו מכיר שהוא, שלנו האמהות של

 להגיב ב מוגבלים אנו אך. טובות, שלו רחמים לנו קורא הוא. שנייה בכל טובות מיליארדי לנו נותן הוא אבל, מאיתנו דבר שום

שלו לשיחות .  

חכם הוא אללה .  

[. 58] לבכות שעושה זה הוא, לצחוק שעושה זה הוא, 43 פרק 53 בפסוק בהקוראן כאמור. ממנו דבר של בסופו מגיע הכל

יותר גדול שלו רחמים אבל .  

 ולא דתית היררכיה אין, לכן. אללה לבין בינינו מתווך שום אין. שלנו ההורים מאשר אלינו מתקרבים הוא. ליד ה הוא אללה

 אחר אדם או סוכן או מהנדס, קיים אינו מסגדים ב התפילה מוביל האדם הוא מי האימאם אם, לדוגמה. באסלאם דתית מחלקה

אללה אל ישירות, בלבד מוסלמי מתפלל כך. התפילה להוביל עשוי להתפלל כיצד שיודע .  

 להלן 3.2

לך יצרנו כי חושבים אתם מכן לאחר  uselessly יוחזר לא אתה לנו כי ? 

( 005 מתוך 23: הקוראן ) 

 תיאור 3.2.1

 מייצרים אנו יהא כך, הראשונה יצירתו מקורו שאנו כפי בדיוק; החיתום גלילה כמו השמים את לסכם יהיה אנו יום כך על

שוב אותו .  

אותו למלא אנחנו, שלנו ההבטחה .  

( 20/014: הקוראן ) 

 

[ אחר הארץ כדור ידי על יוחלפו הארץ כדור ביום[ יהיה , 

כן גם] השמים ואת ], 

אחד, אללה לפני ייצאו היצורים כל ואת , Prevailing. 

האזיקים ב יחדיו מאוגדים יום הפושעים את תראה , 

( 04/48-42: הקוראן ) 

 

שהוזכרו[ אפילו] דבר היה לא הוא כאשר זמן תקופת האיש באה[ לא] שם יש ? 

ולראות לשמוע לו עשינו; אותו לנסות עשויים אנו שחרור-זרע מתערובת ברא אנו, אכן . 



טובה כפוי שהוא או, תודה אסיר הוא כי, הדרך אל אותו מודרכים אנחנו, אכן . 

רשתות עבור הכנו, אכן  disbelievers מהנגרייה האזיקים ואת . 

של היא תערובת שאת[ יין] כוס פי על לשתות הצדיקים, אכן  Kafur, 

לשתות אללה[ הצדיקים] המשרתים אשר מעיין ; 

ושפע] גוש בתוך ושוב כוח אותו את יעשו הם ]. 

נפוצה תהיה הרע שאת ביום ופחד[ שלהם] הנדרים לקיים[ אשר אלה הם] הם . 

השבויה, היתום, לנזקקים אותו אהבתו למרות אוכל נותנים והם , 

[ אללה של הארשת עבור רק אותך להאכיל אנחנו[, "אומר . 

תודה הכרת או גמול לך פי-על שלא מאחלים אנו . 

צנוע ביום אדוננו מפני לחשוש אנו, אכן , distressful."  

יום אותו של הרוע מפני עליהם יגן אלוהים אז , 

להם ולתת  radiance ואושר 

הבגדים] משי[, עדן בגן] גינה עם עברה בסבלנות הם מה על להם לגמול ]. 

[ ספות מעוטרת בזאת המובא על השוכב[ יהיה . 

מאוד קר][  או( צריבה) מרפסת כל בו יראו לא הם . 

שלה גוונים הם מעליהם ליד , 

בתאימות הורדה ההסעה באשכולות פירותיו ואת . 

קריסטל גביעי כסף כלי אותם בקרב שהופץ שם , 

המדד נקבע יש אשר הצלולים כסף גביעי ועשה . 

ר'ינג'ג של היא תערובת שאת[ יין] כוס לשתות להם ותהיה  

[ בשם עדן גן בתוך מזרקה[ מ  Salsabeel. 

אינסופיים להפוך צעירים נערים ביניהם להסתובב . 

פנינים מפוזרים( כמו יפה) אותם לחשוב היה אפשר, אותם רואה אתה כאשר . 

הגדול דומיניון ו הנאה[, עדן בגן] שם חיפוש בעת ותראו . 

מפואר אריג, משובחים משי של הבגדים ירוק יהיה תושביה פי על . 

כסף צמידי עם מעוטרת להיות הם , 

מטהרת משקה להם ייתן שלהם האדון ואת . 

[ גמול לך זהו, אכן[, "ניתן שהוא ואמר , 



שלך המאמץ את מעריך ." 

( 76/0-22: הקוראן ) 

 

לנצח שומר, הגיהינום עונש יהיה הפושעים, אכן . 

בזאת המובא בייאוש, העצב, עמוקה חרטה עם הרס לתוך ההיסחפות הם, עבורם( עינוי) בעקבות ניתן לא . 

החשודים שהיוו הם אך, אותם טועה לא אנחנו . 

יקראו הם , , "O לנו קץ לשים הלורד את תנו[ , 52]   מאליק !" 

תישאר אתה, אכן, "יאמר ."  

" ממשברים היו, האמת, לך רוב אבל, האמת את לך הביא בהחלט אנחנו ."  

תכנית] מהחששות אנו, אכן אבל? פרשת[ יש] המציאו הם יש או ]. 

שלהם פרטיות שיחות, שלהם סודות לא שומעים אנו חושבים שהם או ? 

הקלטה איתם הם שלנו שליחים[, זאת, ]כן . 

( 43/74-81: הקוראן ) 

 

כמה עוד יש, "יגידו וזה?" מילאו כבר אתה, "לגיהינום שנאמר ביום " 

עכשיו לא, הצדיקים קרוב ויובאו עדן גן , 

[ כל עבור הבטיח היו מה זהו[, "לומר ניתן זה  returner [ שלו באמנה] שומר ו[ אללה אל ] 

בתשובה] חוזרים לב עם ובא רחום והכי נראה הבלתי חששו מי ]. 

הנצח יום הוא. בשלום אותו הזן ". 

רוצים שהם מה להם יהיה  

יותר איתנו והוא . 

( 51/31-35: הקוראן ) 

 

בחשבון סוויפט אללה, הרוויחו שהם מה חלק יהיו אלה .  

( 2/212: הקוראן ) 

, הסופי השלב עבור, חדשה הפעלה עבור שלנו היקום כלומר, הנוכחי השלב סוף שיהיה אחד יום וכיווץ. ימותו אנחנו אחד יום

להלן את נקרא זה סופי שלב[. 61] וקבוע יציב .  

אללה מלבד מישהו ידי על ידוע לא הנוכחי השלב של הסיום שעת. ורוחני פיזי הוא. הנוכחיים החיים של המשך היא להלן .  



 במידה שונים יהיו ביולוגית, כימית, פיזית כללים. הסופי השלב לבין הנוכחי השלב בין שונים נפוצים אלמנטים כמה יהיו

הנוכחי בשלב חווה מאלה מסוימת . 

. שונה יהיה ורע טוב של המיקומים. הבא בשלב מכובדים יהיו הם, יוסרו נוכח ביקום רואים שאנו ורע טוב של התערובת

 גן שנקרא החלק יקרה הראשונה. החשודים את ארופאית הרוע של ההשלכות ואת פעלתנים-טוב ארופאית הטוב של ההשלכות

הסופי בשלב יהיה אחרים חלקים מה יודע אללה. לעזאזל הנקרא בחלק יקרה רוןהאח, הגנים או העדן .  

הרשעים עבור העונש בהשוואה יותר הרבה יהיה להלן ה ב טוב עושי עבור אללה הגמול, הבא בפסוק כאמור : 

 שהוא בזמן, נקבה או זכר אם, צדקת שאינו מי אבל; הימנו כמו ידי-על למעט לגמול ניתן לא רע מעשה עושה מי משנה לא

חשבון בלי בו הוראה שניתנה, עדן גן יכנסו אלה, מאמין . 

( 41/41: הקוראן ) 

להלן של סימנים 3.2.2  

הימנו לו נותנים שאנו הזה העולם גמול ולרצונותיו מי ; 

ממנו לו ייתן אנו להלן הגמול רצונות מי ואת . 

תודה אסירי את יתגמל אנו . 

( 3/045: הקוראן ) 

 לא לנו יש הזו ההחלטה את להפוך כדי אז. להלן מתייחס אשר החלטה זה בחיים מוזמנים אנו, לעיל פסוקב רואים שאנו כפי

זה על אמיתי ידע . 

אנושית מבט מנקודת העתיד לגבי להלן . 

העתיד את לחזות כדי שנשתמש כללי בכלים משתמשים אנו, זה את להבין כדי, אז : 

 אותו מניחים אנו כאשר ושוב שוב נופל אבן כי רואים אנו, לדוגמה. הכללות יצירת ידי-על העתיד את לחזות נוכל, במושגים

זהות בנסיבות לקרות אירוע אותו מצפים אנו, לכן. לו נותנים אנחנו הבאה בפעם ייפול שהוא אומרים אנחנו ואז, ושוב שוב .  

ששווה משהו קניתי אם לדוגמה". איזון" של המושג הוא שלנו תחזיות חשוב מושג, כן כמו  USD200, כי היא הדבר משמעות 

בעתיד לשלם יצטרך אני  USD200 מסוימים בתנאים .  

. עתידיים לאירועים בנוגע סמכות להם שיש אלה את שנתן המידע הוא העתיד את לדעת כדי משתמשים שאנו אחר כלי

אומרים שהם מה לפי מתכננים אנו, בעתיד מזג תנאי על לדעת מטאורולוגיה למומחים מקשיבים אנו לדוגמה . 

 במקביל, לכן. העתיד את לחזות כדי שלעיל בכלים להשתמש נצטרך, אדם כבני, להלן תצפיות חווים לא אנחנו עוד כל

 תצפיות על מבוסס אללה מעשי אודות למסקנות נגיע תחילה: כדלקמן התקדמות תהיה להלן אודות שלנו ההסברים, הקוראן

דבריו עם אלה את נאשר אנו; איזון מושג את כולל אליהם בנוגע הכללות ניצור אנו; שלנו ביקום שלנו . 

 הבאים הפסוקים. מחדש ליצור הרצון ואת היכולת את לו ויש פעיל הוא אללה כי רואים אנו, ביקום מתבוננים אנו כאשר

הבאות העובדות המדינה : 

היודע-הכל-,הבורא הוא; אכן כן? כולם כמו ליצור מסוגלים, וארץ שמים שיצר, לא הוא . 

( 80 מתוך 36: הקוראן ) 

 



שוב אותו מייצרים אנו יהא כך, הראשונה יצירתו מקורו שאנו כפי . 

אותו למלא אנחנו, שלנו ההבטחה . 

( 20/014: הקוראן ) 

 כי למסקנה לנו נותן שלנו התצפית. לכל מעל מוגבל בלתי כוח של בעלים לנו שמראה סימן הוא הזה ביקום מתבוננים אנו מה

 מסוגל גם הוא כי אנו גם ולסיום. פעולה למצב כוחותיו את מעביר שהוא, טובות מיליארדי של המקור הוא הזה האנטישמי

בהרחבה יותר בכוחותיו להשתמש . 

 היכולת הוא הראשון: פנאי אפשרויות של לדטרמיננטות שני ישנם אללה הנוגעים כי רואים אנו, ביקום מתבוננים אנו כאשר

העובדה לו מסוימות ומטרות סיבות של קיומה על יתייחס השני. מחדש ליצור רצונו הוא השני, אללה של מחדש ליצור .  

 סביר ואז שלמות לו יש אם, זה את לעשות" מבטיח" אדם אותו ואם משהו לעשות" סיבות" ואת" פירושו" את יש" אדם" אם

בפועל תוכניתו ביצוע על מקפידה מאוד הוא אללה כי בבירור רואים אנו הזה ביקום. זה את יעשה שהוא להניח . 

להלן בנוגע הסיבות ואת האמצעים את ננתח הבאים בחלקים אז . 

מחדש ליצור מסוגל הוא אללה 3.2.2.1  

הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי מחדש ליצור גם מסוגל מי ויוצר יצר אשר אללה כמובן : 

העצמות את לו להרכיב לא אנחנו כי חושב אדם ? 

60]   שלו האצבעות את לשחזר מסוגלים אנו; אכן ] . 

( 75/3-4: הקוראן ) 

לנו מחדש ליצור מסוגל טבעי באופן הראשון במקום אותנו שיצר היוצר, הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי והוא : 

חדשה יצירה כעל לתחייה יקום[ אמיתית] לנו יהיה, חלקיקים מפורר, עצמות אנו כאשר, "אומרים הם ?" 

אותנו לשחזר מי, "אומרים הם." שלך השדיים בתוך נהדר וזה זה יצירה[ כל] או. ברזל או אבנים לך, "לאמור ?" 

הראשונה בפעם לך הביא מי, "אומרים ." 

( 07/42-50: הקוראן ) 

 חומרתן מבחינת אללה הבדל כל לא כולו האנושי המין או אחת יחידה נשמה ביצירת הבא הפסוק רואים שאנו כפי ולעשות

 :וקלות

אחת נשמה אלא הם שלך ותחיה שלך היצירה . 

( 30/28: הקוראן ) 

בגנטיקה התגליות עם קיימא-בר מאוד נראה זה ארגומנט, היום אבל. הבילוי לנער כבר להלן אודות ארגומנט, בעבר . 

האל של" אחדות" המוחלט בגלל, לעיל שהוסבר כפי  All-Powerful, כוחותיו את תגביל אשר אחד אף תהיה . 

בלבד זמניים השלכות עם בלבד אחת היקום ליצירת עצמו את להגביל כדי לו לצפות יכולים איננו לכן .  

הנוכחי היקום של שלנו תצפיות על לבסס יכולים שאנו כל מסקנות הן אלו . 

מחדש ליצור והרצון הסיבות את יש אללה 3.2.2.2  



רוצה שהוא מה יוצר הוא . 

( 54 מתוך 31: הקוראן ) 

 אותנו מחייב העובדה אין אין. חלופות של מוגבל בלתי מספר בין היקום של מיוחד מבנה פשוט הוא חיים אנו בו היקום

 כבר יש ואז נכנס הוא ואם אפשרי היקום של היחידה הצורה אינו הוא אם. היקום של האפשרית היחידה הצורה זו כי להאמין

מעליו אחד הכוח את לנו המראים עדויות מספיק ויש, חלקים לעיל שהוסבר כפי. כולו הממשי מצבו עבור אישית בחירה .  

 ביקום יותר גבוהה רמה של הרלוונטי האדם של ברמה אותה עבור מטרות יהיו אז, יהיה אישי של התוצאה הוא הזה היקום אם

  .הזה

 זמני זה כי רואים אנו, עצמה בפני אחדות מהווה היא, מטרות בוודאות הוא הזה ביקום חלק כל כי נתבונן למרות, שני מצד

לא היא ולכן. לא וגא לבין  self-defining שלה מאוד עצמו לקיום המטרה מבחינת עצמו בפני לחלוטין מלאה ולא לגמרי . 

יותר גבוהה רמה של האישיות המטרות תושג בו במקצת שונה טבע של רצופים שלב לצפות עשויים אנו לכן .  

 הבא. מחדש ליצור כדי הסיבות את מסוימת במידה חשוב כעת לנו תנו, מחדש ליצור כדי אללה של היכולת מעל נחשב שיהיה

סיבות של במונחים להלן להבין לנו לגרום שלנו תצפיות כיצד נשקול : 

סיבות בהתאם פועל הוא: חכם הוא אללה 3.2.2.2.1  

משרתיו פני Omnipotent הוא , 

היודע, החכם והוא . 

( 6/08: הקוראן ) 

 

O אכן[ כי לשקול] מכן ולאחר התחייה ספק יש אם, אנשים , 

 נוצרו, יצרו, הבשר גוש פי על מכן ולאחר בצבע צמוד קריש פי על מכן ולאחר, זרע ירידה מכן ולאחר, אבק מפני לך יצרנו

לך להראות עשויים אנו . 

להשתקע אנו  wombs [ אתה מפתחים אנחנו] מכן ולאחר, כתינוק לכם מביאים אנו מכן ולאחר שצוינה לתקופה יהיה אנחנו מי

זמן] הפירעון שלך שתגיעו ייתכן ]. 

, ידע[ בעבר] לאחר, יודע הוא כך ביותר שבצדם[ ישן] הגיל חזר הוא מי הוא בכם ואת, מוקדם מוות נלקח מי הוא שאתה בין

דבר שום . 

יפה זוג כל של[ משהו] גדל, תופחת, רועדת, גשם על שולחים אנו כאשר אך, הצחיחה האדמה את רואה אתה . 

 השעה כי[ לדעת יכולים הם כי] המוסמכת הדברים כל מעל הוא שכן ואת המתים החיים נותן הוא כי האמת הוא אללה כי זהו

הקברים אלה להחיות זה אללה, בעניין ספק כל אין מגיע . 

ממנו] מחכימים ספר או הדרכה או ידיעתך ללא אללה על דעות חילוקי מי הוא העם ], 

( 22/5-8: הקוראן ) 

 מטרות לעבר, מסוימות מסיבות לקרות דברים רואים אנו, ביקום מתבוננים אנו כאשר, לעיל הפסוקים רואים שאנו כפי

 בשלבים, זה היצירה במהלך שנוצרו שונים דברים, האדם בריאת של הדוגמה את נותן אללה, לעיל הפסוקים -ב. מסוימות

 זו תכונה הכניס אללה דבר כל של גורלם. ועלתת חסר דבר, מקרי אינו אלה בשלבים דבר שום. מסוימת מטרה לקראת שונים



את היוצר כי לנו מראה רואים שאנו מה כל. דבר כל של זו תכונה מימושם אללה, אחת מסיבה לפחות שהכל לכך  Sustainer 

שלו התכונות תואם יוצר הוא, חכם הוא . 

מטרה אין הזה ביקום שלו בשלמות כי אומרים אנחנו אז ? 

היקום סיבות קיימות 3.2.2.2.2  

לך יצרנו כי חושב אתה מכן לאחר  uselessly 

יוחזר לא אתה לנו כי ו ? 

( 005 מתוך 23: הקוראן ) 

 

גרידא לשחק, ביניהם זה כל ואת, הארץ ואת השמים לא יצרנו , 

יודעים לא רובם אך, האמת מלבד אותם יצרו לא אנחנו . 

( 44/38-32: הקוראן ) 

סיבה עם להיות חייב גם בשלמותו היקום בריאת, לכן. חכם הוא אללה כי מבינים אנו, לפחות אחת מסיבה דבר כל כמו . 

, שכן? מדוע. לכתוב כדי להשתמש ניתן כך נעשה הדבר כי יודע אתה. איפשהו עט תמצא כי נניח, זה את להבהיר כדי לדוגמה

 לשמש יכול זה המשמש החומר, שלישית; אותו להפוך כדי נצרך היה חומר יש שנית; זו בצורה מתוכנן היה זה, ראשית

 לאחר, כזו סיבה שום היה לא אם, חמישית; הכתיבה על יודע, עט שהופך מה על יודע זה את עשה מי, רביעית; אחרת למטרה

סביר להיות צריך, זה את לעשות מסוגל מי אבל, סביר משהו לא וזה, בזבוז פשוט יהיה שזה כדי לעיצוב המושקע המאמץ מכן . 

 חוקים עם, שלו החיים עם, שלה לכת כוכבי עם, שלה גלקסיות עם כי רואים אנו, היקום מתבוננים אנו כאשר, זו בדוגמה כמו

אותה להפוך ניתן לא, שלה היופי עם, האמנויות עם, שלה מערכות עם, שלו הפיזי  uselessly. אנו אם. לנו גם חל הדבר אותו 

 להיעלם, לישון, לשתות, לאכול כדי רק נוצרו לא אנו כי להסיק ניתן... עיניים, שלנו האוזניים, לנתח היכולת שלנו חושבים

 .לנצח

בזבוז יהיה זה אחרת. מטרות מסוימים נוצר הוא כי ברור, ענק מוצר שהוא כפי, זמניים הם היקום של החלקים לכן .  

 כדור היינו כאשר גם. השלבים אחד רק הוא מותו. דבר של בסופו הוא המוות כי טוענים קול סיבה כל לנו אין, שני מצד

 כדור אל לחזור עלינו, המוות דרך. שלבים עוברים אנו לכן; מאתנו אחד כל על אללה של רצונו היה, כן לפני אפילו או, הארץ

חותכת שלב עד השלבים שימשיך הבאים הפסוקים מושכלת ואנחנו. השלבים את השלימו ברורה הוכחה שום אין אבל, הארץ :  

להלן ה ב ו זה בחיים) שלב שלב לנסוע יהיה בהחלט ). 

( 84/02: הקוראן ) 

 

התקומה יום על[ מלאים] פיצויים שלך רק לך ותהיה, המוות טעם יהיה נשמה כל . 

הצליחו עדן גן הודה, האש מן נמשך הוא מי אז . 

אשליה של ההנאה מלבד הזה העולם של החיים ומהו . 

( 3/085: הקוראן ) 



 הוא החיים של זה בשלב, סיבות מסוימים פשוט הזה הזמני בעולם מהחיים חלק זה הקוראן מן הבא במשפט רואים שאנו כפי

החיים של מהותי חלק לא :  

אמר האמין אשר והוא : "O- הנכון למסלול אותך ידריך אני, אחרי עקוב! שלי אנשים ; 

O קץ) האמצעי רק הוא הגשמיים החיים זה! שלי אנשים ), 

יציבות של משכנו מקום יהיה להלן אבל ". 

( 38-32/  41: קוראןה ) 

כדלקמן הן מהסיבות חלק : 

אללה של טובות יישום 3.2.2.2.2.1  

( הוא( אללה  Beneficent, הרחום. 

( 52/22: הקוראן ) 

 

רוצה שהוא מה של הריבוני מעשי אדם הוא . 

( 00/017: הקוראן ) 

 

והפניית, קישוטים, שעשועים אלא אינו הזה העולם של החיים לדעת  

ילדים, עושר של משמעותית תחרות, בזה ומתגאה , 

מחרשונים חן[ שנוצר] צמיחה שאת גשם של בדוגמה כמו ; 

צהוב פעילה שהיא ותראה מתייבש הוא מכן לאחר ; 

גשם] פסולת להיות הופך הוא ואז ]. 

ואישור אללה פי-על סליחה חמורה ענישה בלהלן ויש . 

אשליה של ההנאה מלבד החומריים החיים ומהו . 

( 57/21: הקוראן ) 

הוא אללה אם  Beneficent Doer שלו טובות להאציל יכול הוא שבה סביבה ליצור עשוי הוא ואז, רוצה שהוא מה של האדיר . 

 שהוא עדן גן היא קבוע טובות אלה של מקומם. קבוע טובות לתת מסוגל והוא תשתדלו הוא כי לנו אומר Beneficent אללה

 הזה במקום. לא וצער המשאבים ודלות מחסור אין, אויב לא, פחד, כאב ללא הוא, זה במקום. אללה בעזרת כך כדי עד מושלם

62] שלום אושר יש ] . 

 לבחור כדי ויכולות והנבחנים עם האדם בני את יצר הוא. מסוימים וכוחות ידע להם שיש בני שם לשים תשתדלו גם יש אללה

הבא בפסוק רואים שאנו כפי הרוע את גם כמו, הטוב את לדעת כדי, לעשות; הרע או הטוב את : 

אמר ואנחנו , "O תהיה שבו מקום בכל פי-על שפע[ ו נוחות] ב מכך ולאכול עדן בגן, אשתך, אתה, להתעכב, אדם . 



החשודים בין להיות אתה שמא, הזה העץ מתקרב לא אבל  ". 

( 2/35: הקוראן ) 

שחצן, הרע של הכניסה גם איסור יש אללה אבל  untruthful, הבא בפסוק זו עובדה הפניה יש. העדן בגן טובה כפוי : 

אמר המשיח אך : 

"  הדוואשאן ולאחר לו אסור עדן גן באמת אללה, אללה עם דבר קרוביה בעל. שלך ואדון אדוני, אללה פולחן, ישראל ילדי

באש יהיה . 

עוזרים לא תהא החשודים ." 

( 72 מתוך 5: הקוראן ) 

 מי, האלוהית הערכים עם בהרמוניה נמצאים אשר, שם להזין לבחור בכנות האנוש הזה העדן בגן הכניסה את מאפשר הוא, כך

הבאים הפסוקים -ב שהוסבר כפי העדן גן הוא טובות שלו יקרה שבו וחיוני קבוע במקום, כך. טובים מעשים לעשות : 

נוסף חסד הוא( מעשים) טוב לעשות למי . 

השפלה ולא, שלהם הפנים את יכסה חושך אין . 

לנצח בו לנהוג הם; העדן-גן של לוויה הם אלה . 

אותם יכסה השפלה, שלה למקבילה רשע מעשה של הגמול, הרעים במעשיהם מרוויח מי הם אבל . 

מגן לא אללה פי על להם יהיה . 

הם] חשוך לילה של חתיכות עם מכוסים פניהם כאילו יהיה זה ]. 

לנצח בו לנהוג הם; האש של לוויה הם אלה . 

( 01/26-27 בתאריך: הקוראן ) 

 להפוך ההזדמנות את לנו לתת היא הזה ביקום זה בשלב לנו יצר הוא אשר הסיבות אחת, אללה של קבוע טובות של בהקשר

זאת מבהיר הוא הבאים הפסוקים. והאחרון הנוכחי השלבים ולבחור שלנו : 

הימנו לו נותנים שאנו הזה העולם גמול ולרצונותיו מי ; 

ממנו לו ייתן אנו להלן הגמול רצונות מי ואת . 

תודה אסירי את יתגמל אנו . 

( 3/045: הקוראן ) 

 

מאמין לא לו צוואות מי ולתת; להאמין לו לתת צוואות מי אז, שלך האדון פי על היא האמת, "אומרים ."  

( 22 מתוך 08: הקוראן ) 

 

טובה כפוי שהוא או, תודה אסיר הוא כי, הדרך אל אותו מודרכים אנחנו, אכן .  



( 76/3: הקוראן ) 

 אובייקטיביים קריטריונים עם להבחין היא זה בשלב לנו יצר הוא עבורו השניה הסיבה, אללה של קבוע טובות של בהקשר

 מאלה צנועים הם, לא אשר מאלה האלוהית הערכים עם ועומדים אללה לציית שמנסים אלה, רשע שאינם מאלה טובים אלו

זו הפניה עושה הבא הפסוק. הלאה וכן, יהירים אשר : 

 אללה. טוב[ כל] גזע אז; לך נתן שהוא מה לך לבדוק כדי[ התכוון] אבל[, בדת יונייטד] אחד עם לך הוא, אללה תשתדלו היה

להשתנות כדי השתמשת שבה מעל אשר בנוגע לך יודיע][  הוא, ביחד הכל החזרה הוא . 

( 5/48: הקוראן ) 

 אללה של ההודעות תועלת מי, אותם רוצה מי, בהם להאמין שבוחרים לאלו קבוע טובות שלו להעניק אללה, מכך כתוצאה

האלוהית הערכים לקיים מי ולבחור . 

הוא מי אלוהים של הטבעיות ההשלכות כל הן אלו  Beneficent פעיל.  

הוא אללה כי לצמיתות עדים להיות זה עדן בגן  Beneficent. 

האמת של היישום 3.2.2.2.2.2  

האמת הוא אללה . 

( 22/6: הקוראן ) 

 

נכון האמת את להוכיח צריך הוא , 

 ,כוזבת false -ו

אותו אהב לא הפושעים פי-על-אף . 

( 8/8: הקוראן ) 

 

" ברורה שגיאה או הדרכה פי על או אנחנו, אכן והם ." 

( 34/24: הקוראן ) 

 

זה את לסבול[ התחייבו] אדם בן אך מפניו אותו לשאת סירב והן, הרי הארץ ואת השמים את האמון את הצענו, אכן . 

בורים צודק היה הוא, אכן . 

[ גברים להעניש ייתכן אללה כך[ היה  hypocrite hypocrite רשאי אללה כי, לאחרים אותו לשייך נשים ואת גברים, נשים 

נשים האמונה ואת גברים האמונה פי-על תשובה לקבל . 

הרחום אללה ידי-על סולח פעם אי ויש . 

( 33/72-73: הקוראן ) 

 



עושים הם מה היה ביטל, האמת ידי-על הוקמה כך . 

( 7/008: הקוראן ).  

לנצח ידע של במצב להישאר או מוסתרת תהיה האמת ? 

האמת של לביצוע חלק אנחנו. אלינו בנוגע מטרות ישנן .  

 שלו רחמים לטעום רבים יצורים יצר הוא, היקום את יצר הוא. ונרצחה גם האמת של ההשלכות אבל. האמת את יודע אללה

 למראו ב האמת על סימנים מיליארדי ויצר. וטוב רע, רע, ימין בין להבחין לנו זמין הוא. אותנו יצר הוא, שלו הכוחות ואת

 לנו נתן הוא. שלו שליחים באמצעות שלח הוא אשר שלו בהודעות הימני הנתיב ואת האמת את לנו הראה הוא. בשמי, באדמה

האמת את לגלות נוכל כך מסוים זמן לנו נתן הוא. רוצים שאנחנו הנתיב את לבחור החופש .  

פעולות, מילים, אמונות שלנו האמת עם בהרמוניה להיות לנו נדרש הוא .  

 העיתוי יודעים אנו אין - אחד יום על. ימותו אנו, אחד יום. ופעולות אמונות, שונות דעות של אנשים ישנם הזה בעולם, כעת

. רוחנית מבחינה והן פיזית מבחינה הן ישוחזרו כולם ואז. יוחלף הוא מכן ולאחר. חדשה להתחלה תתמוטט היקום - שלה

 את ישפוט כאשר הדין יום תהיה ולא. חיינו של הנוכחי בחלק ועשה אמר, האמין שהוא מה של הרשומות את כולם ותהיה

מלא צדק עם אללה . 

 בגן רלוונטיים למקומות וניהל מתוגמלים להיות מעשים, מילים, אמונות שלהם האמת עם בהרמוניה שאינם אנשים אותם ואז

בגיהנום רלוונטיים למקומות וניהל נענש האמת מילא שלא אנשים אלה. עדן .  

 הן, ככה. פלוס עושה פלוס פעמים בנוסף, פלוס הופך מינוס פעמים מינוס. תבוצע האמת, השלכותיו את הניבו האמת, זו בדרך

, רעים מעשים על כעונש יקרה זה. תבוצע שלהם לכותההש. לעין נראית תהיה שקר של הזיוף את והן, האמת של אמיתות

הקוראן ב שאמר כפי, וכן. טובים למעשים מתגמל :  

אותו יראו הרשע משקל אטום של עושה מי; אותו לראות טוב רצון של אטום של המשקל מי אז . 

( 22/7-8: הקוראן ) 

 אללה של השמות אחד הוא כי כאן להזכיר לנו תנו. להורג לכולם ברור יהיה האמת כל במעלות, המימדים כל, מכך כתוצאה

63] האמת ] . 

לנצח יהיה אמונה הוא ציות-ללא או קיום של ההשלכות, נצחית היא האמת . 

איזון של הקמתה 3.2.2.2.2.3  

אלינו יבוא לא השעה, "לומר מאמין לא מי אבל ". 

נראה הבלתי של היודע[ אללה הוא. ]לך יבוא בטח זה, אדוני ידי-על, כן, "אומרים . " 

ברור אוגר שהוא לכך פרט, יותר גדול או יותר קטן[ מה] או הארץ או השמים בתוך אטום של המשקל הוא ממנו נעדר לא . 

צדיקים מעשים לעשות, להאמין למי לתגמל עשוי הוא כי . 

אצילי הוראה, סליחה יהיו אלה . 

באושים הטבע של כואב עונש יהיה עבורם לכשל לגרום[ מחפש] פסוקים שלנו נגד להתחרות מי אבל . 

( 34/3-5: הקוראן ) 

 



לך מונה אשר זה הוא  viceroys לך נתן שהוא מה לך לנסות עלול הוא כי, אחרים מעל בדרגה אתה כמה העלתה, באדמה .

כל וחסיד, כל על סולח בוודאי והוא; בגמול סוויפט הוא בטח . 

( 6/065: הקוראן ) 

 

לו שייך הכל . 

( 27/20: הקוראן ) 

 

האיזון את והקימו העלה הוא והשמים . 

( 55/7: הקוראן ) 

 לא זה אם. ניסוי עושים כשאנחנו שהתגשם כימית משוואה או הפיזי משוואה כל, לדוגמה. הזה ביקום האיזון את הקימה אללה

ליוצר איזון של החשיבות את לנו מראים אלו. טעות עשה" אנחנו" אומרים אנחנו, נכון . 

 בפרטים איזון להקים מסוגל והוא צוואות אללה כי לנו מראה זה. שניתנו כפי הפיזי בעולם האיזון את לוקחים אנו, לפיכך

 טוב של ביקום איזון להקים מסוגל כמובן היא הפיזי בעולם זה איזון ליצור תשתדלו אשר, מסוגל הוא מי אללה, לכן. הזעירים

הבאים הפסוקים שנבחין כפי[ 64] איזון של כזה בהקמת נחושה שהוא לנו מודיע הוא. ורע : 

זה את לראות טוב רצון של אטום של המשקל מי אז  

אותו יראו הרשע משקל אטום של עושה מי . 

( 22/7-8: הקוראן ) 

 

בצדק לא ייחשבו לא הם ואת הרוויח שהוא מה עבור לגמול שיש ייתכן נשמה כל וכך האמת ב והארץ השמים את יצר אללה . 

( 45/22: הקוראן ) 

ותקשורת אללה פי על ההבטחה 3.2.2.3  

ביותר המתאים שהוא דבר מדריכי הקוראן זה, אכן , 

גדול גמול להם יהיה כי צדיק מעשים לעשות מי המאמינים טובות בשורות ונותן . 

להלן מאמינים אינם זו ומי  

כואב עונש להם הכנו . 

( 07/2-01: הקוראן ) 

היודע כל בעל הוא מי, אללה של המסר הוא להלן ישירה לוגי קשר, אללה של הרשות אודות משוכנעים שאינם אלה עבור .  

 תחתון בקו כמו, להלן על מושלמת בצורה אותנו ליידע יכול שהוא שרק כך, יקרה מה של ביותר הטוב היודע הוא אללה

הבא בפסוק : 

כל המכיר אחד כמו אותך ליידע אף ועל . 



( 35/04: הקוראן ) 

, הקוראן כמו. כזה האלוהים לידע לברוח לא הקוראן כמו הודעה, האנטישמי, כל היודע באלוהים המאמין כל עבור, כן על יתר

 מקובלת ההודעות את לתקן או למנוע כוח יש האנטישמי, היודע-כל אלוהים. גם להלן הפניות יש הבשורה את וגם התורה גם

 זה האם, היודע, חזק הוא מי אלוהים מאמין כל עבור. מטעה היה אלה הודעות, מסוימים אנשים ידי על בשמו ניתנה להלן על

זה בנושא הבאות אומר אללה? בשמו מדברים התפשט רחב שקרים"ב לחסל לא האל כי אפשרי : 

שקר אללה אודות המציא הוא, "אומרים הם האם או "? 

שלך הלב מעל לאטום יכול הוא, אללה תשתדלו אם אבל . 

דבריו ידי-על האמת את מבססת שקרים"ב מבטל אללה ואת . 

השדיים בתוך כי לינקולן הדין עורך הוא, אכן . 

( 42/24: הקוראן ) 

 

אותו המציא הוא, "אומרים הם או ?"  

מעורב אתה שבה כי רוב לדעת הוא. אללה פי על אותי][  להגנה שהקפיד בידך, זה את המציאו יש אם, "אומרים .  

והוא, לך לבין ביני כעד הוא מספיק  Forgiving הרחום. " 

( 46/8: הקוראן )  

 

טירוף בו יש שמא או שקר אללה אודות המציא הוא ? 

קיצונית שגיאה[ ב] והם העונש יהיה בלהלן מאמינים אינם אשר הם, זאת במקום . 

וארץ שמים של מאחוריהם עומד מה, לפניהם מה נראים אינם הם, מכן לאחר ? 

השמים מן קטעים אותם תפלי[ היתה] או אותם לבלוע, הארץ את לגרום עלול אנחנו, צריכים אנו אם . 

אללה] בחזרה פונים משרת כל עבור סימן הוא זה אכן ]. 

( 34/8-2: הקוראן ) 

65]   להלן של מעשיות השלכות 3.2.3 ]  

דתית] וחזון כוח של אלה - ויעקב יצחק, אברהם, משרתים שלנו ולזכור ]. 

בלעדי לאיכות אותם את בחרנו, אכן : 

להלן] הבית של הזיכרון ]. 

( 38/45-46: הקוראן ) 

הבאות כמוסבר והחברה האנשים עבור, להלן האמונה של מעשיות השלכות ישנן : 

החיים יציבה אין כי בידיעה 3.2.3.1  



אמר האמין אשר והוא : "O- הנכון למסלול אותך ידריך אני, אחרי עקוב! שלי אנשים ; 

O קץ) האמצעי רק הוא הגשמיים החיים זה! שלי אנשים ), 

יציבות של משכנו מקום יהיה להלן אבל ". 

( 38-32/  41: הקוראן ) 

 

המאמינים של מסיבה למעט, בעקבותיו הם כך, בהניחו אותם דרך אישרו כבר היו Iblees [66] ו .  

בספק הימנו מיהו פי-על להלן מאמין מי ברור להפוך עשוי אנו כי[ נגזר היה זה] למעט סמכות אין עליהם לו . 

שומר הוא, הדברים כל מעל, ו . 

( 34/21-20: הקוראן ) 

 

להלן בהשוואה מעט אך היא הזה העולם חיי של ההוראה . 

( 2/38: הקוראן ) 

 

אומרים והם , 

" צער[ כל] מאיתנו הסיר מי, אללה הלל . 

הוא אדוננו, אכן  Forgiving Appreciative. 

לא עייפות שבה נצח חיי של למעונו לשכון כדי אותנו עשה שלו השפע מי  assails עייפות אף לנו ." 

( 35/34-35: הקוראן ) 

 

שעשועים והפניית אבל לא גשמיים חיים זה והוא . 

יודעים היו רק הם אם(, נצח) חיי הוא כי, להלן של הביתי מגרשה, אכן והוא . 

( 22/64: הקוראן ) 

 לא אם. לנצח בתוכנו עצום מאמץ מאידך ויש, ענק זמן פרק בהשוואה נקודת כמו שהיא שלמים חיים לנו יש, אחד מצד

האמת עם הרמוניה-דיס או צער של המקור יהיה זו התנגשות, השוותה .  

 אנחנו כאב בכל ושמחת נהנים אנחנו גשמיים מה. תופסים שאנו מה עם בהשוואה מאוד מעט היא הזה בעולם שלנו החיים

 אחד כל, ביותר הגבוהה ההצבות את תופסים אנו אם בין, ביותר מפוארים בבתים גרים אנחנו אם. יישאר זה בחיים סובלים

 התודעה במעמקי הידע את לנו יש, זוכר לא אנחנו אם גם או תמותה שאנחנו לשכוח רוצים אנחנו אם גם אז. יישארו מהם

שלנו המפגשים, שלנו נוסע, הנאות, שלנו השמחות כל קץ שיהיו שלנו ...  

 אנו, שלנו ביד נוגע האש אם, לדוגמה. בהנצח המטרה תאי, איברים, הרגשות, שלנו המחשבות לרבות, לנו יש מה, שני מצד

במתכוון שלא או מרצון לאחור אותו משוך .  



לעד ונעלמים לסיים לנו יהא או אשליות רק הן, האמת עם אחד בקנה לנצח במטרה עצמנו בתוך המנגנונים הם ?  

 טובות הפסקת, אכן וייתכן. והסכסוך עצום צער לגרום עלולה מדי מוגבל זה החיים הידיעה את, נצחיות בתוכנו מוטיבציה לו

 האמונה תוך, מותו ידי על ייגמר הכל כי האמונה תוך מאושר להיות לאדם קשה. ענק הפסד זה בעולם נהנים אנחנו כי אללה

לנצח.. להעביר כדי, לנשום, לשמוע, לראות מסוגל יהיה לא הוא אחד שיום .  

. מסוימים מאבק ידרוש מותו את לשכוח מנסה. מותו את לשכוח מנסה בזמן זה החיים תענוגות ליהנות לנסות יכול זה אדם, כך

 במקסום רק ידי-על אחד לספק מנסה, כך. קשה זה החיים מהנאות מוגבלות עם האינסוף להבין שאיפשר נפש סיפוק, כן כמו

חמורות הפרעות תגרום גשמיות הנאות .  

 בעוד, דולרים מיליארדי להם שיש למרות עושרם את להכפיל שואפים אנשים של דוגמאות לראות קרובות לעתים אנו לכן

 גשמיות השפע את להגביר כדי מאמציהם לכשל מי אנשים רואים אנו גם. הרבה עזרו לא הם מי רעבים אנשים מיליוני ישנם

, זה החיים של ההנאות כל טעמו אנשים שומעים אנו, שוב. פסולה בדרכים אחרים של הזכויות את לקבל מי ונסה חוקי באופן

פעולת אך  commit גשמיות הנאות מרוצים לא שהם רואים הם כי התאבדות .  

 חיי עם שאיפותיו השוותה יועברו שלב רק הוא מותו, כן אחרי ההכנה שלב זה שהחיים יודע מי; הולך הוא איפה יודע מי אבל

 ליהנות ינסה לא אדם זה ואת. טבעו של הממדים חופפת עבור נועד שהוא מה כל, זו בדרך. במחשבה והן במציאות הן, נצח

הבורא תודה מתן תוך ושמחה שלווה, באיזון זה החיים תענוגות יהנה מאוזן לא באופן זה החיים תענוגות . 

וחשבון דין מתן 3.2.3.2  

התחייה יום עבור צדק של הכף את להקים אנו , 

בכלל בצדק לא מטופלת לא הנשמה כך . 

קדימה אותו נביא, חרדל זרעי של המשקל את[ אפילו] ישנו ואם . 

חשבון רואה בתור לנו די והם . 

( 20/47: הקוראן ) 

 

תהיה שבו מקום בכל איתך הוא  

לעשות מה תמלוך אללה והוא . 

( 57/14: הקוראן ) 

ו ובירגי הגעה בתקווה. בענישת אחרים נגד עבירות שביצעו אנשים לפעמים, הזה בעולם  unpunished אנשים להפוך יכול 

 מעודד, עבירות בביצוע החל רבים אנשים מרתיעה לגמול שיש נרשם הכל העובדה אבל. פשעיהם להמשיך או למסור מסוימים

זו מבחינה בפועל דוגמאות הרבה עוד ויש. טובים מעשים לעשות כדי רבים . 

 למנוע עלול טובים מעשים אלה עבור הדרושים הכאבים, קורבנות, אחרים טובים מעשים על מתוגמלים לא של היעדר גם

טובים מעשים שעושים אנשים . 

 למעשים הצדיקים את לעודד מעשיהם של התוצאות את רואים החשודים את וגם טובים מעשים פעלתנים שבו מצב, לכן

יותר טוב מקום יהיה העולם הגורם, להלן באמונה גורם מכך כתוצאה. הרעים מעשיו פי על חורש להרתיע, טובים . 

אלוהי צדק של האושר 3.2.3.3  

הפושעים כמו השולחים נתייחס אנו מכן לאחר ? 



( 68/35: הקוראן ) 

 כולם כי הוא הזה בעולם דבר של בסופו. רבים אנשים נסער, דולרים מיליארדי לגנוב מי, אנשים אלפי להרוג פושעים יש

צדק שאכפת מי המשבשים מצב זהו רבים במקרים. הצדיקים כמו הקברות בית אל ללכת . 

הצדק דואגים אשר אלה בעובדות ומנחם חשובים ההשלכות ואת הליכים הבאים הדין יום, לכן . 

לשיפור תמריץ 3.2.3.4  

מוות טעם יהיה נשמה כל . 

יוחזרו אתה לנו מכן לאחר . 

( 22/57: הקוראן ) 

 

להלן ה ב ו זה בחיים) שלב שלב לנסוע יהיה בהחלט ). 

( 84/02: הקוראן ) 

 וחוויות ידע עם משם הולכים הם, מתים הם, ידע כל, זאת עם. שלנו הניסיון את מגבירים אנו, לומדים אנחנו, הזה בעולם

 במונחים עיוור סמטה יש מהמקרים בחלק, אישית מבט מנקודת, הבאים הדורות את המשמש בירושה הם אלה למרות. שלהם

שיפור של .  

מותו בעת הרלוונטי האדם עבור דבר הופכים השיפורים כל, אישית מבט מנקודת, להלן ב disbeliever עבור .  

. אללה של העונג את מקבל של הסופית המטרה עם כפוף ופיתוח המטרה כל, בשבילו. שלב רק הוא מותו, להלן מאמין אבל

מותו עד אפילו חייב זה ושיפור זו עבודה והמשך. יותר וטוב יותר טוב להיות כדי, טובים מעשים את להגדיל דורשת זו מטרה . 

 יגיעו הם ו טוב עושי של בליבם יוסר הנותרים חולה רגש כל, הבא בפסוק רואים שאנו כפי, בלהלן מותו לאחר גם, וכן

אללה בעזרת טיהור האולטימטיבי :  

נהרות מתחתם הזורם[ כאשר, ]טינה של שלהן השדיים בתוך מה להסיר עלינו .  

 

אותנו שהדריך היה לא אללה אם הנחו היה לא מעולם אנו; לכך אותנו שהדריך כולל, אללה ל ושבחו, "אומרים הם .  

 

לעשות כדי השתמשת מה עבור לרשת עשית אשר, עדן גן הוא, "ייקרא הם ו." האמת עם הגיע אדוננו של כשליחים בהחלט ".  

( 7/43: הקוראן ) 

דבר של בסופו אינו מותו כמו עקרים ואינו מיותר אינו פיתוח, להלן ב המאמין עבור, כך .  

ובחירה חשיבה עבור תמריץ 3.2.3.5  

האש במרדף הם כיצד המטופל. ענישה לשם וסלחנות שגיאת עבור הדרכה החליף אשר אלה הם אלה ! 

( 075 מתוך 2: הקוראן ) 



 החלטה לקחת מונחה אנושי יצור, העדן גן של ההבטחה עם, נסבל בלתי מקום הוא אשר לעזאזל של ההבטחה עם במיוחד

 יהיה לא זה, העונש את לשאת היה יכול לא הוא כי להחליט יכול אחד אחרת. לא או מחייב אללה מה אחר לעקוב או סופית

היתה לא שלו אמונה כי להתווכח יכול הוא וכך. מותו לאחר תקופת על או אלוהים על הרבה לחשוב שווה  ungratefulness 

צביעות כזו דלת סוגר נסבל בלתי ענישה של ההבטחה. יותר חשובים עניינים על לעבוד כדי מדי עסוק היה הוא כי אלא, שלו . 

 את קיבלו הוא, דוחה הוא ואם, מקרה בכל הרלוונטיים החלטה לקבל יהיה אללה של ההזמנה כפוף היה מי להלן כתוצאה כך

הבאים הפסוקים -ב זאת לעשות מי כמו הסיכון :  

 בעוד"אללה הוא אדוני,"אומר הוא[ רק] גבר להרוג אתה האם, "אמר אמונתו את הסתיר אשר פרעה ממשפחת המאמין אדם

שלך האדון פי על הגהות תנקה הביא הוא ?  

לך מבטיח הוא מה חלק אותך יכה, כנה להיות צריך הוא אם אבל; שלו שקר[ של התוצאה] הוא עליו, לשקר צריך הוא אם ".  

( 41/28: הקוראן ) 

 

אוסר מי את ראית האם ,  

מתפלל הוא כאשר משרתו ? 

הנחיות פי על הוא אם ראית   

  ?צדקת enjoins או

הוא אם ראית  (disbeliever) משם והופך( אללה של ההדרכה) מונעת , 

רואה אללה כי יודע לא הוא ?  

המצח על אותו לגרור בוודאי אנחנו, לחדול לא הוא אם! לא ,  

המטוהרת, שוכב המצח ... 

( 26/2-06: הקוראן ) 

כי, לא הוא, בלהלן, ככה להיראות עשויה שהיא הזה בעולם למרות, זאת עם. מסוימים הוגן נשמע לעזאזל  disbelievers 

 בבירור הם אף העד ישאו שהם. אללה מגיע הכל כי דבר היו עם אללה הוחלפו הם הדברים כל כי לראות תוכלו מכן לאחר

 יחסים, הטבעיים הכוחות על, האדם בני, האלילים את אללה החליף מי. לעזאזל הזנת" בחרו" שהם, אללה של הסימנים" ראו"

בכלל אין כוח היה האלה הדברים יראו הלאה חפצי, פיזיים .  

כדלקמן הוא הקוראן מן זה על אחת דוגמה : 

 האלים כמו שלי אמא ואת אותי לקחת, 'לאנשים אומר אתה, מרי של בנם, ישוע הו, "אומר אלוהים כאשר[ היום היזהרו] ו

אללה מלבד ?'"  

זכות שום לי אין עליו להגיד לי היה לא! אתה יינשא, "אומר הוא .  

אותו יודע היית אתה, זה את אומר היה אם .  

עצמך בתוך זה מה יודע לא אני, עצמי בתוך מה יודע אתה .  

נראה הבלתי של היודע הוא מי הוא, אכן .  



 

 כאשר אך; ביניהם הייתי עוד כל מעליהם העד הייתי. שלך לורד, אדוני, אללה לסגוד, אותי ציווה מה מלבד אותם לא אמרתי

העד, הדברים כל מעל, אתם, מעליהם המתבונן היו(, הארץ כדור על) שלי החיים הסתיים .  

 

החכם, סטיק'מג מלון הוא מי הוא אכן להם לסלוח אתה אם אבל; שלך משרתים הם אכן אותם להעניש צריך אתה אם ".  

 

, לנצח לציית הם שבו, נהרות זרימת איזו מתחת[ עדן בגן] גנים הם אותם עבור. הימנה יהנה כנה כאשר יום זהו, "אומר אללה

הגדולה ההצלחה זהו. איתו והם, מהם מרוצה להיות אללה ."  

( 5/006-002: הקוראן ) 

 היו הם כי יראה כי בכלל כלשהו ארגומנט יהיו לא הם. עצמם מלבד, להאשים אפשרות תהיה לא disbelievers ,להלן

הבאים הפסוקים את הסביר כבר יש זה מצב. האלים שווא אמונות שלהם סבירים : 

המאמינים אנשים רחמים הדרכה כמו - ידע ידי-על מפורט אנו אשר ספר אותם הביא בהחלט אנחנו -.  

, האמת עם הגיע אדוננו של כשליחים, "יגידו לפני אותו התעלם מי בא שלו התוצאה? שלו התוצאה מלבד ממתינים הם האם

כל[ עכשיו] יש אז  intercessors לעשות נהגנו מאשר אחרים לעשות חזרה לשלוח אפשרות לנו היתה או לנו לתווך ?"  

עצמם את איבדו הם ,  

להמציא כדי השתמשו הם מה מהם איבד והוא . 

( 7/52-53: הקוראן ) 

 

אומרים בטח הם, בהם לגעת צריך האל עונש של משב[ כמו] אם והיה , "O הרשעים כבר אנחנו, אכן! לנו אוי ."  

( 20/46: הקוראן ) 

 

[ מי של בעיניים בוהה פתאום ואז; ניגשה יש נכון ההבטחה[ כאשר  disbelieved [ אומרים הם בעוד, באימה ], "O לנו אוי ;

הרשעים היינו, זאת במקום; זה ברהאמיני היינו ."  

( 20/27: הקוראן ) 

 ענווה של תוצאה, תפילה, חובה נחשב זה. הגיהינום מפני והגנה עדן גן לתוך הכניסה אללה מן בקשה מוסלמי יש, שני מצד

  .שלו servantship וכחלק

 המלאכים 3.3

מי ואת  disbelieves כה עד הישר מדרך לסטות נעלם בהחלט האחרון היום, שלו שליחים, ספריו, שלו המלאכים, אללה . 

( 4/036: הקוראן ) 

 



טובות בשורות עם לאברהם באים שלנו( המלאך) שליחים עשה בהחלט ; 

צלוי עגל[ אותם] הבאת עיכוב לא,", שלום, "אמר הוא." שלום, "אמרו הם . 

חשש מהם חש אותם סמך הוא, בו לגעת לא ידיהם את כשראה אבל . 

הרבה לאנשים נשלחו אנו. לא פחד, "אמרו הם ."  

( 00/62-71: הקוראן ) 

 

אללה ואל  prostrates יהיר לא והם[, כן גם] המלאכים, יצורים של האדמה פני על יהיה מה, בשמיים הוא מה . 

( 06/42: הקוראן ) 

 לשכפל לא הם; מין להם יש. מכירים שאנחנו ביולוגיים או פיזית הכללים עם מוגדרים שאינם, אללה של יצירות הם המלאכים

אללה והנהגתה בחרו לא הם; אללה ידי-על שניתן מסוימים חובות ביצוע הם. שותים לא, אוכלים לא . 

אללה של כשליחים 3.4  

לפני שלח לא אנחנו , [O מוחמד ,]בשווקים והלכתי מזון אכלו שהם לכך פרט כשליחים אחת כל . 

אחרים עבור הניסיון כמו[ אנשים] מכם חלק יש לנו ועשה ,  

סבלנות לך יהיה ? 

רואה, שלך האדון הוא פעם-אי ו . 

( 25/21: הקוראן ) 

אללה של כשליחים נקראים אלה אנשים. שבחר אנשים דרך לאנושות שלו המסרים את למעשה קשורות יש אללה . 

 הסיבה. המוסר ערכי כגון אנושיים כישורים מסוימים במונחים גבוהה ברמה הם אבל. אחרים אדם בני כמו מטבעם הם ומוצאן

הבא בפסוק זו עובדה הפניה יש. אללה של הבחירה היא האלוהית ההודעה את קיבלו שהם העיקרית : 

[  משרתיו של רוצה שהוא מי על הפיקוד של ההשראה את מציב הוא; הכס של הבעלים, מעלות[ כל] לעיל לרוממו[ הוא

המפגש יום של להזהיר .  

( 41/05: הקוראן )  

לחיקוי מודלים שליחים כפי 3.4.1   

 הפסוקים רואים אנו כמו האנושי המין עבור לחיקוי מודל הן גם רבה במידה צדקת, והכנסתיה, חסד, אמת ערכי שהיה שליחים

 :הבאים

 לעתים אללה זוכר[ מי, ]האחרון היום ואת אללה התקווה שאת מי לכל מעולה דפוס אללה בשליח עבורך כבר בהחלט יש

 .קרובות

( 33:20: הקוראן ) 

 

אכן ואתה , (O מוחמד )גדול מוסרי אופי . 



( 68/4: הקוראן ) 

 

 ואת משה, יוסף, עבודה, שלמה דוד, צאצאיו בין. לפני מודרכת אנו, נח. מודרכת אנו][  כולם - ויעקב יצחק, אברהם לנו ונתן

טוב פעלתנים גמול אנו וכך. אהרון .  

הצדיקים של כל ואת אליאס, ישוע ון'ג ו זכריה והיו .  

העולמות פני על מועדפת אנו[ מהם] וכל - הרבה, יונה, אלישע, ישמעאל .  

ישר נתיב על אותם מודרכת אנו ואת אותם בחרנו - שלהם והאחים צאצאיהם ושל שלהם האבות בין][  וכמה .  

 אז, אללה אחרים המשויך היו הם אם אבל. משרתיו של צוואות הוא המעונין מנחה הוא לפיו אללה של ההנחיות פי כלומר

עושים הם מה יהיה עבורם ערך חסר .  

רשות, בכתובים שנתנו מי כדי אלה הם אלה , prophethood. אם אבל  disbelievers הפקיד כבר יש לנו, זה את להכחיש 

לא אשר לאנשים אותו  disbelievers בו.  

דוגמה לקחת שלהם הדרכתו פי על כך, אללה ידי-על מודרכת יש שאותם אלה הם אלה .  

העולמות של תזכורת אלא אינו הוא. תשלום ללא זו הודעה עבור ממך מבקש אני, "אומרים ".  

( 84-21/  6: הקוראן ) 

 כי, כמונו אדם בני בחרה הוא כי. האדם בני מבין הוקצה הוא מי שליחים באמצעות שלו הודעות לשלוח אללה כי מאוד חשוב

 מוצלח להיות יכול אנו כי התקווה את לנו ונותנת אותנו מניע אשר חשובה עובדה היא בשבילנו כדוגמאות אותם מראה הוא

מוצלח להיות על תקווה לא אנחנו, תאחר. לנו מראה אללה שבו באופן .  

 כיצד להבין יכולים שאנו אדם כבני שלהם התגובות, חוו שהם אתגרים, דוגמה האירועים את לנו כמו שהיו שליחים בזכות גם

 אנו: קודש ספרי ושאר, הקוראן אלה אנוש ישויות של רבות דוגמאות נתן אללה זו מסיבה[ . 67]   אדם כבני להתנהג עלינו

 של משרתו כמו, כשופט, הממשלה כקצין, משפחתית כחברה, כמנהיג, חבר כמו התנהגו הם איך, בהקוראן לראות יכולים

 מוחמד הנביא האחרון על במיוחד היסטוריות רשומות... זקן אדם כמו, צעיר כאדם, שסבל כאדם, טעות שביצע אדם, אללה

 אותם רואים גם אנו... מורה בתור, שכן כמו, מדינאי כמו, בעלה כמו, כאיש התנהג כיצד רב בפירוט להציג( עליו יהיה שלום)

צנוע, פשוט, חולה, מועילה, אדיב, תודה אסיר להיות כיצד ... 

 כמו דוגמאות למצוא אפשרות היתה לא אנו, זה במקרה אך. בספרים או מלאכים פשוט שלו המסרים את הקשורים אללה היתה

 זה במקרה, שני מצד. אללה ידי-על אושרו אשר..., עסקים אנשי כמו, משפחה בני כמו, מנהיגים כמו, חברים כמו, האבות

 בחרה אללה כמו אבל?" תצליח מקווים אנו יכולים איך אז, מלאכים לא ואנחנו, מלאכים הם אלה אבל, "לדוגמה לומר ייתכן

 היו, סליחה ביקש, עסקים עשה, התחתן, אכלו אשר, חולשות, עוצמות דומים היו, עצמנו מתוך האנשים לחיקוי מודלים כמו

הצליחו הם כי לנו אומר אללה כשליחי מהטבע אנחנו כי, מוצלח להיות לקוות יכולים אנחנו אז..., מת, בריאות בעיות . 

אישר ולא חזה שליחים כמה 3.4.2  

 הם אלה תחזיות כמה(. עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא על תחזיות רואים שאנו כפי בעתיד שליחים מסוימים חזה כשליחים

68] כדלקמן ] :  

 לשים יהיה ואני, לך כמו, לאחיהם הנביא למעלה אותם יעלה: "הבאים המשפטים את רואים אנו 08/08-02/דברים/  הזקן ב ך

 שלי המילים בפני וקולה לא הוא כי, לעבור יבוא ו. לו בפקודה כאמור, כולם בפני לדבר יהיה הוא; שלו בפה שלי המילים את

62.   ]ממנו ידרוש אני, בשמי לדבר יהיה הוא אשר ] "  



 עוט שלום) ישמעאל בנו אברהם הנביא של הצאצא בא הוא אך, יהודי היה לא( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של האתר

" דומה" יהיה כי הנביא". עצמם" מבין ולא" צאצאיהם" מתוך", לאחיהם בין" פי על מוגבה בעתיד השליח אמר, לכן(. עליהם

 כמו רבות בדרכים( עליו יהיה שלום) משה כמו היה אכן( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של האתר(. עליו יהיה שלום) משה

גשמיות מנהיג גם להיות .  

( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא": לו ציווה" כי אללה כל" שלו אנשים בפני דיבר הוא", "פה" שלו דבריו את לשים גם אללה

 לזכרו נכתב זה ספר. אללה המילה, הקוראן את דקלם הוא חזה כמו, שלו בחיים דבר שום כתב לא, דבר שום קרא לא מעולם

למטה אותו שכתב הסופרים רק היה וזה[ 71] .  

 יבוא זה" כמו דברים לעיל בפסוק שנאמר מה גם מאשרת אשר, מתנגדיו על ניצחון היה( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא שוב

ממנו ידרוש אני, בשמי לדבר יהיה הוא אשר שלי המילים בפני וקולה לא הוא כי, לעבור ." 

 שלו להתייחס מסוגל לא שהוא אומר( עליו יהיה שלום) ישו-02-03 החרוזים 06 חלק, ון'ג של בבשורה, החדשה בברית, גם

: יבוא האמת כל את יוביל מי אחר שליח טובות חדשות נותן והוא. זה את לסבול מסוגלים לא שהם כפי האמת מסוימים אנשים

, לבוא הוא[, 70] האמת של הרוח, הוא כאשר רגלו. כעת אותם לסבול יכול אתה אבל, לך אומר דברים הרבה עדיין לי יש"

העתידיות לך יראה הוא: דברי הוא כי, ישמע הוא בכלל אבל; עצמו דברי לא הוא כי: האמת כל לתוך אותך ינחה הוא . " 

 אצל בבירור רואים שאנו כפי מלומדים היה מי( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא עם קרה בדיוק מה גם היו אלה תחזיות

 :הקוראן

שמצטרפים אלה  Messenger, מי, הבשורה את, התורה להם יש מה כתוב מוצאים הם מי, מלומדים הנביא  enjoins עליהם 

 ואת שלהם העומס של אותם על ומקל הרוע את עליהם אוסר, טובים דברים אלה במוסדות הופך, רע מה אותם אוסר, נכון מה

מוצלח יהיה מי היא אליו נשלח אשר האור את אחריו, ותמך, אותו לכבוד, בו האמינו הם כך. עליהם שהיו האזיקים .  

( 7/057: הקוראן ) 

 

, אכן, זה במקרה. ימין ביד( בכלל) ספר כל האירוע את סיקרת לא וגם(, הקוראן זה) לפני כלשהו ספר קראת( מוחמד O) לא

פקפק להיות עשוי שקרים"ב חסידי . 

( 22/48: הקוראן ) 

 

מוחמד(, הקוראן) דקלם לך יגרום אנו  [O], שוכח לא אתה, בן ,  

( 87/16: הקוראן ) 

 או בספר נכתבו אשר האנשים. הקוראן כמו ספר הקשורים קריאה ולא בכתיבה ידע מי( עליו יהיה שלום) מוחמד כי נס זהו

 לכתוב ו. לקרוא וגם לכתוב מסוגל להיות מבלי ספר להלחין אפשרי יהיה לא זה איך לעצמך לתאר יכול מקיף טקסט רק אולי

הבא בפסוק האתגר כאמור בקיא מישהו אפילו אפשרי בלתי יהיה הקוראן כמו ספר : 

של לייצר ואז[, מוחמד] המשרת שלנו פי על שלחנו מה לגבי ספק לך יש אם  surah   [72] עדים את קוראים, הימנו כמו 

כנה להיות צריך אתה אם, אללה מלבד .  

( 2/23: הקוראן ) 

לשווא היו לא שלהם התחזיות כי( עליהם עוט שלום) ישו, משה של אישור גם הינו( עליו יהיה שלום) מוחמד של הגעתו . 

 המדוברת ההודעה שלו האדם לבני הקשורים, אללה שנים 0411 -כ לפני, הקודם שליחים של התחזיות עם בהרמוניה, כך

זו עובדה הפניה ישנה הבא בפסוק(. עליו יהיה שלום) מוחמד בשם כל לאנושות שלו הסופי שליח באמצעות, האחרונה בפעם : 



 כל של מלאה ידיעה אללה ויש. הנביאים אחרון, אללה של שליח[ הוא] אבל, שלך הגברים אחד[ כל] של אביו אינו מוחמד

 .הדברים

( 33/41: הקוראן ) 

, ובמתחים המשמעויות כל ללא האנושות אללה ושלמות סופיות ההודעה ליעדה הגיעה( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא כמו

 ישוע או משה לו כמו שליח כל באה לא יש אחריו אכן. שליחים יותר עוד צורך אין, היסטורית מבחינה מוגנת זו הודעה כמו

וסימנים ניסים נקה עם( עליהם עוט שלום) . 

 כל מעל כוח יש למי, מוחלט הוא מי אללה ידי על מאושרים והם הביאו שהם ההודעות את מציגות אשר ניסים עם הגיע ומוצאן

 אלה לייצר כדי הכוחות את אין ומוצאן. ידועים( עליהם עוט שלום) ישו, משה, אברהם, נח הנביאים של הניסים. הדברים

אללה אבל, ניסים . 

 ביותר החשוב היסטורית מוקלט ניסים מאות בין: אללה של העוצמה עם רבים נסים היה גם( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא

 התגלה בעידן אדם-בני ידי-על ידועות היו לא אשר רבות מדעיות עובדות גם מכיל הקוראן. חוכמה מלא ספר הוא הקוראן הוא

 אירועי אודות(, עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של המועד לפני שנים מאות שקרו האירועים על הקוראן מידע יש[. 73]

 מידע רואים אנו גם( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של במילים. ניסים של אחרת קבוצה היו העתיד על, בזמנו ופרטית סודית

דומה דופן יוצא . 

 ניסים, לרפא אפשר אי כלל בדרך המקרים לריפוי הנוגעות ניסים, הירח של פיצול כמו טבעיים-על לאירועים בנוגע ניסים

 מאות ידי על היסטורית עדים, מוקלט ניסים של אחרים סוגים כמה הם השליח להגנת הנוגעים ניסים, ומים מזון להגדלת בנוגע

הקוראן שהוזכרו אלה של חלקם. אנשים .  

והשליחים של מסוימות תכונות 3.4.3  

 -ב זה על הסברים ישנם. מיוחדת אתני מוצא כל או היהדות או הנצרות על מבוסס מזוהים לא הם, האדם בני אל בא ומוצאן

הבאים הפסוקים :  

?" אללה או יותר יודע אתה, "אומרים? נוצרים או יהודים היו צאצאיהם ואת יעקב, יצחק, ישמעאל אברהם אומר שאתה או

לעשות מה מודע לא אללה והוא? אללה פי על שלו עדות מסתיר מי מאשר יותר צודק ומי . 

( 2/041: הקוראן ) 

 

היה הוא אבל, נוצרי ולא יהודי לא היה אברהם  inclining היה לא הוא(. אללה כדי הגשת) מוסלמי, האמת לכיוון אחד  

polytheists.  

( 3/67: הקוראן ) 

כמו. זכרים אלו כשליחים הקוראן המוזכר כל  messengership כמה המקרים כל כמעט. טבעי הוא זה, מסוכן מאוד עבודה  

disbelievers ופצעו, מאיים, מעליב, לשליחיו פגיעה ידי-על הודעתו של הקידום את לעצור ניסה או אללה לבדוק ניסה ,

 עשויים אלה כל. ולילה יום קשה עובד מתמשך נדרש אללה הזמנה... שלהם משפחה קרובי, החברים, אותם הרג, החרימו

, מצבים מיוחדות תכונות בשל. ההודעה של מספיק לא ותקשורת נסבל בלתי כאב, נוספים קשיים לעבור האישה שליח לגרום

 קבע הבינלאומי העבודה ארגון... כרייה, בנייה כגון קשה רבים בתחומים לעבוד מעדיפים לא בעיקר נשים כי לדוגמה נתבונן

 אללה כי רצוי כך... פרטיות ודרישות הריון העלים, מסוכנים עבודה, בלילה עבודה לגבי נשים עבור והמלצות מגבלות, תקנות

נשים של messengership מוגבלת . 

 מוזכר( עליהם עוט שלום) פרעה של אשתו, מרי. מסויימות נשים כדוגמה בחר, בוחר הוא הקוראן מזכיר אללה, זאת עם

זה בהקשר דוגמאות הם הקוראן . 



אללה של הספרים 3.5  

בכלל הקודש ספרי 3.5.1  

עליכם שלח הוא , [O מוחמד ,]הבשורה את, התורה את גילה הוא. זה לפני היה מה את המאשר, באמת הספר . 

( 3/3: הקוראן ) 

 

מוחמד, אליך מתייחסים אנו  [O], מודעים ה בין, לפניה, היית אמנם הקוראן זה לך נחשפו מה סיפורים של ביותר הטובים בן . 

( 02/3: הקוראן ) 

 

והוא אללה פי על( הקוראן) אם: נחשב לך יש, "אומרים  disbelieved מריבה מי מאשר הישר מדרך לסטות יותר יהיה מי, בו 

  "?קיצוני

( 40/52: הקוראן ) 

 

אכפת מי יש אך, להבין קל הקוראן עשינו בהחלט ?  

( 54/07: הקוראן ) 

, מוחמד דרך הקשורים קודש ספרי, בהקוראן. לעיל הפסוקים רואים שאנו כפי אללה של הקודש ספרי אמונה מחייב האיסלאם

 יהיה שלום) מוחמד הנביא של האמירות דרך יודעים אנחנו אבל; שם ידי-על שהוזכר( עליהם עוט שלום) דוד, משה, ישוע

אללה של ההודעות את גם קשורים הם. אחרים שליחים רבים היו כי( עליו . 

 כך, מודרכת כך, האנושות בסיסי ידע להעניק כדי לשליחיו דרך האנושי למין הקשורות הודעות שלו הם אללה של הספרים

זו הפניה עושה הבא הפסוק. מוצלח להיות עשויים הם כך ועל, עיוור האמונות את בצע לא שהם כך, עליה לשקף עשוי הם : 

לך נחשפו אשר מבורך ספר הוא[ הקוראן] זה , [O מוחמד ,]לקבל הבנה של אלה וכי הפסוקים את ומשקפים עשויים הם כי 

 .תזכורת

( 38/22: הקוראן ) 

 שבו, באים אנחנו איפה, ההצלחה, הדרך, המטרות, את להלן, החיים את, האמת את, היקום, האדם, אללה מתייחס זה ידע

 אחרות קריטיות רבות ובעיות, רלוונטיות דוגמאות, להיות צריכים אנחנו איך, לעשות צריכים שאנחנו מה, הולכים אנחנו

 ישיר ומידע המטרה לנו לתת שלה התוכן את או שלו הסגנון עם אללה דברי. קורא אתה אשר הזה בספר רואה אתה שחלקם

אללה בעיני, הזה בעולם הצלחה עבור שימושי זה ידע. שלילי או חיובי אירוע אובייקט, חי יצור כמו עצמו על .  

אומר הקוראן אללה של מקדים בפסוק : 

לצדיקים הדרכה, ספק אין אשר אודות הספר הוא הזה הספר . 

(Quran:2 / 2).  

זו הפניה יש הבאות. האדם בני ידי-על ידועות היו הזה הידע של מסוימים היבטים : 

הכי היא שלך לורד, קריאה  Generous 



העט לימד מי  

ידע לא הוא מה האדם לימד . 

( 26/3-5: הקוראן ) 

זה הפניות יש הבאים הפסוקים. אנושית התערבות אשר הקוראן לפני קודש ספרי : 

דבר סובייקט חשפו לא אללה, "אמרו הם כאשר נכון שמאות עם אללה בוטח הם ." 

העם והדרכה אור כמו משה שהביא הכתוב את חשף אשר, "אומרים ? 

[ הרבה מסתיר, הוא[ חלק] לחשוף, עמודי לתוך אותה תהפוך[ היהודים . 

האבות את ולא אתה לא - לא ידעת אשר הנחיות קיבלו ."  

עצמם משעשע[, ריק] שלהם בשיח אותן השאר[." אותה חשף] אללה, "אומרים . 

( 6/20: הקוראן ) 

 

 ולאחר[ 74]   אללה דברי את לשמוע כדי להשתמש מהם מסיבת בעת עבורך ולהאמין[, המאמינים O ,התקווה] covet אתה

לדעת היו הם בעוד אותה הבינו הם לאחר אותו לעוות מכן ?  

( 2/75: הקוראן ) 

 

כמה ישנם ביניהם  illiterates השערת אבל, כלום לעשות לא משלהם רצונות הם; שלהם הקדוש הספר את יודעים אינם אשר . 

 מה עבור להם אוי. סמלי במחיר אותו להחליף כדי," אללה פי על היא זו, "לומר ואז, ידיהם במו הכתוב את לכתוב למי אז

מרוויחים הם מה עבור להם אוי, ידיהם כתבו . 

( 2/78-72: הקוראן ) 

 על להגן אחריות נותן אללה הבא בפסוק, שליחים של האחרון היה( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של האתר כמו, זאת עם

לו הביא הספר : 

שלה האפוטרופוס יהיה אנחנו, אכן, הקוראן את מטה ששלח אנו זהו, אכן . 

( 05/2: הקוראן ) 

מוגן היה לקוראן היסטורית מבחינה . 

 הקוראן 3.5.2

לצדיקים הדרכה, ספק אין אשר אודות הספר הוא הזה הספר . 

(Quran:2 / 2).  

 גם הם תהלים מזמורי ואת, הבשורה את, התורה, שלהם המקוריים הטפסים כי להאמין לו יש; הקוראן להאמין יש מוסלמי

אללה דברי . 



מלאה הדרכה הוא הקוראן 3.5.2.1  

הבאים הפסוקים את ציין הוא זה. מסוימים הבסיסיים ההיבטים כל את מסביר בבירור אותו הוא הקוראן של התכונות אחת : 

 רחמים והכוונה, הדברים כל של מפורט הסבר זה לפני היה מה של אישור אלא, המציא קריינות הקוראן היה לא מעולם

המאמינים לאנשים . 

( 02/000: הקוראן ) 

 

המוסלמים עבור טובות בשורות, רחמים, הדרכה, הדברים לכל הבהרה כמו הספר את לך שלחנו . 

( 06/82: הקוראן ) 

 מוחמד הנביא של התרגול[ . 75]   יסודיים נושאים יפרש אשר הפרט ואת אללה בין מתווך הצורך את מבטל פירוט רמת

 את גם מסיר זה השלמות. הסופית ההודעה שלמות מבחינת גם שימושיים הפניות מבהירה אללה אשר עד( עליו יהיה שלום)

שליחים בהמשך הצורך . 

 ך הקוראן של התוכן בין דמיון המון יש, זהים הם תורה, הבשורה של מקוריים טקסטים, הקוראן של האמיתיים המקורות כמו

 בין יסודיים הבדלים גם ישנם, לשינויים כבר הקודם קודש ספרי כמו, זאת עם. טובים מעשים, אללה הזמן כל הם. היום של

 רוב ואילו, נדחה בבירור השילוש בהקוראן, לדוגמה. הקוראן חסידיהם ידי-על פירושים שלהם הישן צוואות, החדש תוכן

 הקוראן פסוקי חלק לפי אלוהים של בנו ולא אלוהים לא( עליו יהיה שלום) ישוע. טריניטי יש הנוכחי הבשורה לפי הנוצרים

כלהלן הם זו לבעיה הרלוונטיים : 

אומר אלוהים כאשר[ היום היזהרו] ו ,  

" אללה מלבד האלים כמו שלי אמא ואת אותי קח, ' לאנשים אומר אתה האם, מרי של בנם, ישוע הו ?'"  

He(, Jesus Christ) אומר:  

" , עצמי בתוך מה יודע אתה. אותו יודע היית אתה, זה את אומר היה אם. זכות שום לי אין עליו להגיד לי היה לא! אתה נשגבות

נראה הבלתי של היודע הוא מי הוא, אכן. עצמך בתוך זה מה יודע לא אני . 

 אבל; ביניהם הייתי עוד כל מעליהם העד הייתי. שלך לורד, אדוני, אללה פולחן(: "אומר) אותי ציווה מה אלא להם לא אמרתי

העד, הדברים כל מעל, אתם, מעליהם המתבונן היו, אותי לקח אתה כאשר ". 

( 5/006-007: הקוראן ) 

והתשובות השאלות חלק ך התנ לבין הקוראן של התוכן בין אחרים הבדלים מספר למצוא ניתן . 

מוגן היה הקוראן 3.5.2.2  

 מוחמד הנביא של לזיכרון ראשית נכתב הקוראן. עליו להגן הוא אחריות נותן הוא וכי אותו כשירד לנו מודיע אללה, בהקוראן

הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי לצמיתות( עליו יהיה שלום) : 

מוחמד, לדקלם לך יגרום אנו  [O], מוסתר מה הכריז הוא מה יודע הוא, אכן. אללה יהיה צריך מה למעט, שוכח לא אתה, בן .  

( 87/6-7: הקוראן ) 

 

מוחמד, איתו שלך הלשון לא מעבר  [O], הקוראן של אמירת עם ממהר בן .  



שלה אמירת( אפשרי) וכדי( בלב) האוסף הוא עלינו, אכן .  

( 75/06-07: הקוראן ) 

. אותו לשנן היו מחבריו רבים, אותו לכתוב היו הסופרים, הקוראן אמירת היה( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של האתר

היו( עליהם עוט שלום) מוחמד הנביא, גבריאל המלאך הרמדאן של החודשים  reciprocally של החלקים ולהקשיב אמירת 

 קרה זה, מת( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא לפני הרמדאן של האחרון בחודש. הרמדאן חודש באותו עד חשף הקוראן

 גם שם היה. מת( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא כאשר כולו הקוראן את מדקלם היה כבר אנשים עשרה בערך היו. פעמיים

רבים פרקים מדקלם היה מי, אחרים רבים אנשים .  

 עם יחיד חסומה אחסון אמצעי אל נאספו כולו הקוראן של בכתב עותק, מת( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא לאחר קצר זמן

, הראשונית בצורתו המוגן הקוראן ואת. אחרים אחסון אמצעי מספר הועתקו זה אחסון אמצעי מתוך. מוסמך עדים של האישור

 הוא הקוראן של זמין טקסט גם היום המקור. בעולם מקום בכל הקוראן של בלבד אחת גירסה קיימת. היסטורית עובדה זוהי

היום נחשפו הם כאילו המקורית בצורה זמינים הפרקים משפטים, מילים של כל. היום חיה שפה היא אשר, הערבית בשפה . 

הקוראן של הסגנון 3.5.2.3  

 של פרשנות או הבנה את שישקף כך כך לא זה סגנון כך[ . 76]   אללה הוא הראשון האדם כמו הרמקול הקוראן של בסגנון

 מתחיל פסוק, לדוגמה. דבר כל להפחית או להוסיף מבלי שקיבל מה את בדיוק אמר( עליו שלום להיות) הנביא. אנוש בן כל

 אינו( עליו יהיה שלום) הנביא. אותה לכתוב הסופרים, שזה מתייחס הנביא כך[... 77" ]כמוך אדם בן רק אני אומר" כמו

 קיים אנושית התערבות ללא כך הוא הקוראן של הסגנון כך. גילה שהוא מה בדיוק אומר הוא", כמוך אדם בן רק אני" אומר

אדם בן בתור( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של הפה דרך רק הגיעו לקוראן כל. השליח של התערבות גם לא, בו .  

 של הרוח, הוא כאשר רגלו: "06/03 יוחנן בבשורת מראש ידוע( עליו יהיה שלום) המשיח ישוע כמו בדיוק היה זה תהליך

 הוא: דברי הוא כי, ישמע הוא בכלל אבל; עצמו דברי לא הוא כי: האמת כל לתוך אותך ינחה הוא, לבוא הוא[ , 78]   האמת

 אל מנחה, לזכרו בליבו אשר האמת של ברוח, הקוראן עם(, עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של האתר. " העתידיות לך יראה

 מקור אותו, אללה ההתגלות את מקבל הוא". שומע" הוא בכלל מדבר הוא אך, עצמו של" מדבר" אינו הוא". כל" האמת

הבא בפסוק כאמור( עליו יהיה שלום) המשיח ישוע של כמקור :  

שלנו הפקודה של רוח לך נחשפו וכך .  

 משרתים של נוכל מי את מכוונים אנחנו שבו אור אותו הפכו אנחנו אבל, האמונה את[ מה] או הספר זה מה יודע לא אתה

מוחמד, ואכן. שלנו  [O], ישר נתיב על מדריך אתה בן . 

( 42/52: הקוראן ) 

הייחודי הוא הקוראן 3.5.2.4   

 זה את להוכיח וכדי הקוראן ככל חזקה ספר להלחין הקוראן ספק יש מי את מזמין אללה, הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי

מספיק עדים ידי-על : 

 אם, אללה מלבד עדים שלך קוראים ואז ממנו כמו פרק להפיק[, מוחמד] המשרת שלנו פי על שלחנו מה לגבי ספק לך יש אם

כנה להיות צריך אתה .  

( 2/23: הקוראן ) 

 

[ סיוע לקבלת] קוראים, המציא כבר הוא כמו פרקים עשרה להביא ואז, "אומרים"? אותו המציא, "אומרים הם האם או

אמיתיים להיות צריך אתה אם, אללה מלבד יכול אתה המעונין ."  



[ לא] היית, מכן לאחר. אותו מלבד אלוהות אין אין כי אללה של הידע עם נחשף הקוראן כי יודעים אז לך ישיב לא הם ואם

מוסלמים להיות . 

( 00/03-04: הקוראן ) 

הצליחו לא הם אך, הקוראן של הפרקים כמו פרקים לייצר ניסיונות כמה היו בעבר . 

הבא בפסוק הוא אחרת הזמנה . Disbeliever ראוי יותר יהיה אשר הקוראן שאינו ספר בהציעם הבאה השאלה על לענות צריך 

לעקוב להאמין :  

מאמין אז להם יהיה זה אחרי מה בהודעה ? 

( 7/085: הקוראן ) 

 מאוחר שנים מאות אבל. לאחרונה עד מדעית האמונות נגד שהיו או ידועות היו לא אשר רבות מדעיות עובדות ישנם הקוראן

 כמו מפתח מילות חיפוש ידי-על בקלות כאלה דוגמאות המון למצוא אפשר. נכון היה בהקוראן שנאמר מה כי נתגלה יותר

באינטרנט" הקוראן ב ניסים" . 

 רק התגלו מדעית מבחינה אך, שנים מאות עבור[ 72]   הקוראן קיים היה אשר עובדות של דוגמאות כמה רק הן להלן

  :לאחרונה

היקום התפשטות : 

שלה] שושנה, אכן ואנחנו, כוח עם נבנה אנו השמים ואת ].  

( 50/47: הקוראן ) 

הגדול המפץ : 

? חי יצור כל המים מן וגרם ביניהם הפריד אנו וכי, המצורפים ישות היו והארץ השמים את לקחתם לא disbelieved מי

יאמין לא הם מכן לאחר ? 

( 20/31: הקוראן ) 

הימים בין המחסומים : 

בצד] לפגישה, שני הימים שוחרר הוא ];  

להחיותו מהם אחד אף[ כך] מחסום הוא ביניהם .  

תסרב האל טובות אילו אז ?  

81]   ואלמוג פנינה להגיח משניהם ] . 

(55/19-22) 

מלאה ידיעה יש הקוראן את ששלח אחד כי לנו להראות דוגמאות כמה רק הן אלו . 

 הגורל 3.6

נגזר[ 80]   הגורל אללה הפקודה הוא פעם-אי . 

( 33/38: הקוראן ) 



 

 נקבע והוא דבר כל ליצור יש, דומיניון שותף היה לא ואת בנו את לקח לא מי ואת הארץ השמים של הריבונות שייך למי

מדויק] בנחישות ]. 

( 25/2: הקוראן ) 

 

 אבל יותר גדול או יותר קטן[ דבר] או השמים את או האדמה בתוך אטום של המשקל[ כלשהו חלק] האל מ נעדר לא ואת

לרשום ברור שיהיה . 

( 60 מתוך 01: הקוראן ) 

 

 אלה, שלך הבתים בתוך היו לך אם גם, "אומרים." כאן נהרגו לא מאיתנו חלק, בעניין עשינו יכול משהו היה אם, "אומרים הם

שלהם המוות מיטות בא היה להיהרג נגזר ." 

( 3/054: הקוראן ) 

 

אותנו לעבדך יש אללה מה למעט המום להיות אנו לא לעולם, "אומרים ." 

( 2/50: הקוראן ) 

 תיאור 3.6.1

שונים היבטים יש לגורל. אללה ידי-על שנוצרו האירועים ואת הבריאה של וברור מקיף תיעוד וזה אללה ידי על נעשית לגורל . 

 של ביולוגי, הפיזי הגדרות. והגדרות גומלין קשרי אפקט, דתי וגם גשמיות גם סיבה הכוללת הרשמה היא אחת דרך

 להיות עשוי הרלוונטי העונשים רע מעשה בין הגומלין קשרי או רלוונטיים גומלין קשרי הפיסיקליים לחוקים, אובייקטים

הבאים הפסוקים חלקי באופן מוסברת זו. זה בהקשר כדוגמאות מצוטטים : 

ביותר גבוה, האל של שמו את ירומם ,  

להשתרע ומי פורסם   

מודרכת[ מכן] קבע מי ואת . 

( 87/0-3: אןהקור ) 

 

[ שני לך שר הוא מי אז, אמר[ פרעה , O משה? 

אותו מודרכת ואז שלה הטבע הכל נתן מי הוא אדוננו: אמר הוא .  

( 21/42-51: הקוראן ) 

 

מרדן השטן כל אחרי, ידע ללא אללה על דעות חילוקי מי הוא העם של ו .  



הלהבה של לעונש אותו ינחה והוא אותו להטעות ועתה, חבר אותו לוקח מי כי נכתב שזה בשבילו .  

( 22/3-4: הקוראן ) 

תוכנית דומה לגורל אללה מעשים לגבי, הבאים הפסוקים פי-על שמובן כפי : 

מסוים] מונח אומה כל עבור ]. 

אותו] לפני שיופיע הם וגם, כשעה מאחור יישארו לא הם, שלהם הזמן הגיע כאשר כך ]. 

( 7/34: הקוראן ) 

 

לאדונו שהופעל[ 82]   הוא אז ,  

" לעזור אז, על להתגבר אני, אכן ." 

במורד זולגות גשם עם[ 83]   השמים שערי את פתחנו מכן לאחר ,  

מעיינות עם פרץ, הארץ את וגרם ,  

הועיד כבר העניין את פגש והמים .  

( 54/01-02: הקוראן ) 

 

ואני שלי שליחים, הקובעים בהחלט אני: כתב אללה . 

( 58/20: הקוראן ) 

הבא בפסוק כאמור משאבים חלוקת עבור תקציב של התכונה יש לגורל כן על יתר : 

אחסון ומקום מגורים של מקומו את יודע הוא, ההפרשה אללה פי על אך, האדמה פני על יצור שום אין ו . 

ברורה באוגר זה כל . 

( 00/6: הקוראן ) 

 אז. זמן של הגבלה כל ללא העתיד עדים, יודע אללה של המבט מנקודת[ 84]   היסטורי רישום כמו היא הגורל שני מצד

אללה של כזה לידע הפניה יש הבאים הפסוקים. אללה ידי על פעם אי ידוע הכל, מסוימת במידה חופשי רצון לנו שאין למרות :  

מודעות כל, כל-היודע הוא אללה בוודאי. למות דינו מה בארץ נשמה שאין ויודע, מחר להרוויח יהיה זה מה יודע לא הנשמה . 

( 30/34: הקוראן ) 

 

רוצה שהוא מה מלבד שלו הידע מה של עניין לא גם הם, אותם לאחר ומהו להם לפני מה יודע הוא . 

( 255 מתוך 2: הקוראן ) 

 



העד, הדברים כל, פעם אי נגמר אללה אכן . 

( 4/33: הקוראן ) 

 

הדברים כל את כוללת אללה . 

( 4/026: הקוראן ) 

 

ואחרי לפני הפקודה את שייך אללה .  

( 31/4: הקוראן )  

 לקרות יכול לא דבר שום. יצירתו של ומעשי צוואות כל עבור אללה של ההרשאה האחורי הקדמי המאפיין את גם יש לגורל

הבא בפסוק שראינו כפי יהיה שלו בניגוד : 

אללה של הרשאה ידי על אלא להאמין לנשמה לא וזה .  

( 01/011: הקוראן ) 

האדם לבני הגורל של ההשלכות 3.6.2  

 בכל מושלמת תוכנית של החיוביים ההיבטים כל ישנם כי משערים אנחנו, העתיד את כולל, הכל יודע מי, אללה של מעשה כל

 משהו כמתוכנן ומאוזן עקבי להיות כדי עושה שהוא מה כל את לצפות יכולים אנחנו כך. מוקלט מתכננים לא אם גם, מקרה

 כאמור מסוימות השלכות יש, אנושית מבט מנקודת, זאת עם. דבר צמיחמ או ליצור כדי הגורל את צריך לא אללה. מושלם

הבאים הפסוקים : 

קל, אללה עבור, אכן. להיות לתוך אותו מכניסים שאנו לפני אוגר הוא לכך פרט עצמכם בין או האדמה פני על מכה אסון לא . 

לא, לך חמקה יש מה מעל להתייאש לא אתה כי  exult [ לך נתן שהוא מה מעל[ בגאווה . 

כולם כמו לא אללה  self-deluded והתרברבות. 

( 57/22-23: הקוראן ) 

עבורנו משמעותיות השלכות זה רישום : 

במסגרת שאנחנו כמו, הגורל תואם  well-determined, בזכות. מטרות לקבוע יכולים אנו, תוכניות לעשות יכולים גם אנחנו 

הקישור לאירוע( א) אירוע, לחשוב צריכים שאנחנו המשכיות כל לנו היתה, אחרת. שלנו רצון יש, לחשוב יכולים אנחנו זה  

(b) למטרות אמצעים או .  

 קילומטרים אלפי של מהירות עם נע אשר כוכב על חיים אנחנו, למשל. מאובטחים לא מאוד הרגישו אנו, כזו מסגרת בלי גם

 לנו שיש כך, בשליטה שהכל, זאת עם. מיידי באופן להיעלם לנו תגרום מעט חרג אם אשר רבים, משתנים מיליוני יש. לשעה

 יכולים אנחנו, תוכניות לעשות יכולים אנחנו, הבאה בשנה, למחרת, הבאה השעה לחיות מצפים אנו. אבטחה של חזקה תחושה

 לא הם כי; חכם שהוא היחיד האל של מהתוכנית חלק הם כי יודעים אנו, יקרה[ 85] מסוימים אסונות אם גם, שני מצד. לבחור

גבוהות מטרות מסוימים ישמש הם וכי; היודע-כל האנטישמי ידי-על לפחות ידועים כבר הם כי מקרי .  

 בזכות. תקווה חסר לא אנחנו אז, שלנו האהובה אחד אלוהים של השליטה תחת שהכל יודעים אנחנו, הגורל בזכות, שני מצד

 שסימל כדי הרישום את, הרישום הכל מתייחסים אנו. משרתיו אחד עוד ללכת יכול מתגעגעים אנו משהו יודעים אנו זה

לעצמנו זה ומכונת .  



8.3 בחלק ועונש שכר, אחריות, חופשי רצון, הגורל על שאלה נשקול . 

אנושי יצור כדי האיסלאם ידי על שניתנו מטרות 4   

הרצון אינם אשר לאלו להקצות אנו להלן ה של הבית דף זה  exaltedness שחיתות או הארץ כדור על .  

הצדיקים שייך( מומלץ) התוצאה ואת . 

( 28/83: הקוראן ) 

 מזהיר הוא; בתוצאה להתרכז אותנו מזמין אללה, התוצאות הפניות המון יש הקוראן לאורך. מבוסס התוצאה דת היא איסלאם

הבא הפסוק כמו הזמניים ידי על מרומים מפני אותנו : 

שלה וצל, שנמשך שלו פרי. נהרות זרימת מתחתיו אשר הוא, כבר יש הצדיקים שהבטיח, עדן גן של הדוגמה .  

של התוצאה, הצדיקים של התוצאה זוהי  disbelievers האש. 

( 03/35: הקוראן ) 

 השאלה נשאלת מיד ואז. לא או האסלאם לבחור היא לבצע יש אנושי שיצור ביותר הבסיסית הבחירה, האיסלאם פי-על

 בנוגע האסלאם של המטרה מה? האסלאם לבחור צריך אדם למה, אחרות במילים או ?אנושי יצור לתת האסלאם מה: הגדולה

אנושי יצור ? 

 אודות פרטים נותנים אנו כן כמו. אנושי יצור כדי האיסלאם שנותן והיתרונות העיקריות המטרות את נבאר, זה בחלק, לכן

האסלאם פי על שלנו בחיים ביותר הגדולה להצלחה . 

נוצר לא האדם  uselessly, בבירור רואים אנו אשר לנו אללה של חשוב מסר זהו. מסוימות מטרות מגיע הוא כך נוצר הוא 

הבא בפסוק : 

לך יצרנו כי חושבים אתם מכן לאחר  uselessly יוחזר לא אתה לנו כי ? 

( 005 מתוך 23: הקוראן ) 

ביותר הגדולה להצלחה חיוניים מרכיבים מטרות את רואים אנו הבא בפסוק : 

יגידו אללה : 

הימנה יהנה כנה כאשר יום זהו . 

נהרות זרימת איזו מתחת[ עדן בגן] גנים הם אותם עבור , 

לנצח לציית הם שבו , 

איתו והם, מהם מרוצה להיות אללה . 

הגדולה ההצלחה זהו . 

( 5/002: הקוראן ) 

 כדי, צדיקים משרתיו עבור שהוכנו, הבטיח הוא טובות ומרוצה מרוצה להיות; אללה של העונג את לקבל כדי הן אלו מטרות

האמת עם בהרמוניה להיות וכדי; עדן גן להזין . 

אללה של העונג את לקבל כדי 4.1  



 להיות כדי: הבאות המטרות את תניב זו מטרה, מושגת אם. אללה של להנאה להגיע היא מוסלמי חיים של הסופית המטרה

את להלן, הזה בעולם מלאה רצון שביעות ולהגיע עדן גן להזין כדי, ידו על שמח . 

אללה של להנאה הדרך 4.1.1   

כדלקמן הם העיקרית מטרתו זה להוביל הדרך את שמכילים : 

האלוהי הערכים עם תאימות 4.1.1.1  

 ערכים לשאת גם יש, אהבתו את להפעיל רוצה אללה אוהבת, מי אז. מסוימים ערכים אוהב הוא. מסוימים ערכים יש אללה

אותם עם בהרמוניה עצמו את ולשפר אלה .  

אוהב שהוא כישורים של דבריו פי על רואים אנו הבאים הפסוקים : 

טוב פעלתנים אוהב אללה . 

( 2/025: הקוראן ) 

 

עצמם לטהר מי אוהב הוא(, אליו) הרבה להפעיל מי אוהב אללה בוודאי . 

( 2/222: הקוראן ) 

 

הצדיקים את אוהב אללה . 

( 76 מתוך 3: הקוראן ) 

 

86]   החולה אוהב אללה ] . 

( 3/046: הקוראן ) 

 

לו] אמון מי אוהב אללה בוודאי ]. 

( 3/052: הקוראן ) 

 

ובצדק מי אוהב אללה, אכן .  

( 42 מתוך 5: הקוראן ) 

 רואים אנו הבאים הפסוקים. בהם לשלוט או כאלה כישורים להיפטר צריכים אנחנו לכן, אוהבים לא אללה כישורים גם יש

אוהב לא שאללה כישורים כמה : 

מהתוקפים לא אוהב אללה בוודאי . 

( 2/021: הקוראן ) 



 

טובה כפוי בוגדני כולם אוהבים לא אללה, אכן . 

( 22/38: הקוראן ) 

 

את אוהב לא אללה  corrupters. 

( 28/77: הקוראן ) 

 

יהיר את אוהב לא הוא, אכן . 

( 06/23: הקוראן ) 

 

הרשעים את אוהב לא אללה . 

( 3/57: הקוראן ) 

הקוראן מן אוהב לא הוא כי כישורים ועל אוהבת אללה האלוהית אחרים ערכים על הפרטים את ללמוד ניתן . 

 צריך, אללה אוהבת זו אוניברסלית האלוהית הערכים דואגים האדם לבני מוסלמים שאינם כולל, כלל בדרך, ראשית, זאת

 אדם המתעללת. אללה ידי על מונחה להיות מועמד להיות עשויים הם כך אליהם ביחס עצמם את לשפר מאמצים להשקיע

 אחד, אמיתי מאמין להיות כדי, להצליח מנת על אז. אללה ידי-על תתקבל לא, אללה של ההנחיות פי על זכאי אינו שחצן, צודק

זה בהקשר דוגמאות הם הבאים הפסוקים. שליליים תארים אלה על להתגבר חייב : 

צודק העם נכון מדריך לא אללה . 

( 2/258: הקוראן ) 

 

מימין מבלי האדמה פני על יהירים מי שלי הסימנים מן ךיהפו אני . 

( 7/046: הקוראן ) 

 

שקרן, כרחה בעל שהוא אחד מדריך לא אללה, אכן . 

( 41/28: הקוראן ) 

 נניח, לדוגמה. היודע-כל אלוהים האנטישמי האמונה את שימנעו פסיכולוגיים מחסומים גדול גם יהוו אלה שליליים תארים

 אומה של כחבר או, מסוימת ארץ של כאזרח, כאדם ביותר הגדולה ביותר החשוב הוא כי במודע שלא או במודע שמאמין אדם

 את, הצער למרבה. עצמו ממנו יותר היודע מיהו באלוהים להאמין פסיכולוגית בעיה יהיה כזה אדם. אדם בן בתור או מסוימת

 רבות בדתות גם. כזה שחצן חשיבה לקדם בעיקר הסביבה של אחרים ורכיבים, משחקים, חיים אורח, הנוכחי החינוך מערכות

האדם בני ידי-על דומה חשיבה לקדם  deifying, התגלה הפיסיקליים לחוקים או, האדם בני ידי-על שבוצעו האלים, תקנונים 

אדם בני ידי על ... 



אללה של העונג את לקבל כדי להתגשם אמור אובייקטיבי אמצעי 4.1.1.2  

טוב דיבור עולה לו , 

הוא צדיק עבודה ומעלה . 

( 35/01: הקוראן ) 

 ביצוע באמצעות אלה ערכים עם בכנות ועומדים אללה על אהוב הערכים לגבי עצמו את לשפר צריך אחד להצליח כדי

והאמונה הפעולה הצדדים הדרישות .  

 על מבוסס רק לא שלו הערכים עם תאימות של שלנו רמות מודד אללה. אובייקטיבי אמצעי הם כי מאוד חשובים אלה דרישות

 שאנחנו כמו. מטעה, סובייקטיבית להיות עשוי שלנו המילים. שלנו והפעולות שלנו האמונות על מבוסס גם אלא, שלנו המילים

אותנו להעריך כדי אובייקטיביים קריטריונים משתמשת אללה, הבאים המשפטים את קוראים : 

ונוצרים יהודים] הקודש כתבי של העם של לאלה ולא[, המוסלמים] שלך הרצונות לפי יהיה לא זה ];  

אללה מלבד עוזר או מגן כל ימצא לא, הימנו הגמול את צריכים רצון, רע עובד הוא . 

( 4/023: הקוראן ) 

 

שאומרים חלק הם האנשים ,  

" האחרון היום ואת אללה מאמינים אנחנו "  

מאמינים לא הם אבל .  

( 2/8: הקוראן ) 

, הוגן, הצנועה צדיק אדם. מעשיו או/ו שלו האמונות מלא שגיאה נמצא אדם אם אללה של העונג את להשיג אפשרות אין לכן

תודה אסירת , perseverant מאמצים כמה עם והאמונה הפעולה בקטגוריות האמת עם בהרמוניה להיות עשוי .  

 רצויות לא אלה על מתגבר הוא אם פעולה ודרישות אמונה ולבצע להצליח טובה כפוי, שחצן, צודק יהיה רק הוא אדם, כך כל

זה בהקשר דוגמה הוא הבא הפסוק[ . 87]   אותו בתוך הנמצאים כישורים :  

מימין מבלי האדמה פני על יהירים מי שלי הסימנים מן יהפוך אני . 

( 7/046: הקוראן ) 

, האלוהית הערכים עם במקביל עצמנו את לשפר שנוכל, האמת מקיימת אשר ופעולות אמונות שלנו בזכות אחד מצד, כך

 של ביקום מיקומנו למדוד יכולים אנו, שלנו ופעולות אמונות התבוננות מצד. עדן גן את, אלוהית אהבה זכאים אנו יכולים

אלה ערכים . 

, שלו הודעות יאמין הוא; אותו יזהה הוא, אז. הבורא כלפי חובותיו את לבצע כל קודם ערכים האלוהי הרצון תואם אשר אדם

, האדם בני כלומר, אחרים כלפי חובותיו את לבצע גם יהיה כזה אדם. לו לסגוד הוא; שלו ההבטחות את, שלו שליחים

הסביבה, היצורים ...  

הבאים הפסוקים כפי ומעשיו אמונה, הרלוונטי הידע לפי במעלות מתקדם הוא : 

בהבחנה היוזמת במעלות להלן אבל. אחרים על מהם חלק[ הוראה ב] להעדפה יש אנו כיצד נראה . 



( 07/20: הקוראן ) 

 

עוול ניתן לא ואת למעשיהם אותם לפצות מלא עשוי שהוא כך ועל, עשו שהם מה מעלות יש לכולם .  

( 46/02: הקוראן ) 

 

ביותר הגבוהות מעלות יהיה למי צדיקים מעשים שעשה מאמין כמו אליו מגיע מי אבל .  

( 21/75: הקוראן ) 

 

אללה והוא. מעלות ידי על, הידע נונית אשר ואלה בכם מאמין מי יעלה אללה  Cognizant לעשות מה .  

( 58/00: הקוראן )  

 של הבאים מהמשפטים שלנו נתח יהיה אנחנו. אותנו אוהב אללה מכן לאחר, כישורים הדרושים הערכים את לנו יש באמת אם

ביותר הגדולה להצלחה הגיעו ואז, אללה : 

( נאמר הצדיק האדם אל :) 

"O הנשמה מרוצה לגמרי ! 

האל אל לחזור , well-pleased אליו] לעין ונעימה ],  

צדיקים] משרתים אזור בין הזן ]  

עדן גן שלי והזן ."  

( 82/27-31: הקוראן ) 

 

טוב משרת מה ! 

( 44 מתוך 38: הקוראן ) 

 

הידור הצדיקים ונהרות הגנים בין, ואמנם . 

אמת של במושב ,  

חזק המלך בנוכחות . 

( 54/54-55: הקוראן ) 

צדיקים משרתיו עבור טובות קבוע של אללה אל להגיע כדי 4.2  



 אחת. צדיקים משרתיו עבור שהוכנו, הבטיח הוא טובות מרוצה לגמרי גם לנו את יהפוך הוא, אותנו מרוצה יהיה הוא אם

הוא שלו התכונות  Appreciative.  

הוא אללה כי בהקוראן הבא במשפט שאמר כפי מאמינים המוסלמים :  

טוב פטרון מה ! 

( 8/41: הקוראן ) 

88]   עצומה היא לרחמיו וכי ] :  

הדברים כל את כוללת שלי רחמים . 

( 7/056: הקוראן ) 

 הדברים רק הם אללה ידי-על הנדרשות הפעולות ואת הערכים את, אללה האמונה את, אלוהית אהבה, גם הנוכחיים בחיים

לנו לספק יכולים . 

לצמיתות לגמרי מרוצה להיות עשויים אנו שבו המקום הוא עדן גן . 

האמת עם בהרמוניה להיות כדי 4.3  

יגידו אללה : 

הימנה יהנה כנה כאשר יום זהו . 

נהרות זרימת איזו מתחת[ עדן בגן] גנים הם אותם עבור , 

לנצח לציית הם שבו , 

איתו והם, מהם מרוצה להיות אללה . 

הגדולה ההצלחה זהו . 

( 5/002: הקוראן ) 

 עם בהרמוניה להיות כדי, כנה להיות גדול הצלחה של חשוב מרכיב הוא, לעיל בפסוק אמת שבוצעו בדגש רואים שאנו כפי

 גדול צעד זהו אז עושים אנחנו מה, אומרים שאנחנו מה, מאמינים אנחנו במה האמת עם בהרמוניה נמצאים אנו אם. האמת

ביותר הגדולה להצלחה לקראת .  

ביותר החשוב האמת עם בהרמוניה דורש כנה להיות . 

האמת אללה של השמות אחד הוא, הבא בפסוק רואים שאנו כפי : 

האמת הוא אללה . 

( 22/6: הקוראן )  

מאמינים אנחנו במה האמת עם בהרמוניה להיות כדי 4.3.1  

 למרות אחת היא כולה האמת. שלנו האישית האמונות פי על תלוי אינו הוא, שלנו האישית האמונות של התוצאה אינו האמת

, לדוגמה. זמנית בו האמת עם בהרמוניה להיות ניתן לא אמונה שונים פרופילים כל לכן. רבים אמונה שונים פרופילים קיימים



אז, האמת עם בהרמוניה הוא מוסלמי אם  polytheist אם; לא הוא  polytheist לא הוא מוסלמי אז האמת עם בהרמוניה הוא .

82] לגמרי אמיתית אפשרות אין שניהם לוגית ] . 

 עם בקונפליקט להיות מאוד מסוכן וזה, האמת עם בהרמוניה שלנו האמונה כי והכרחי שימושי מאוד הוא האיסלאם פי-על

האמת של עיקריים ערוצים, המקור על לנו מספרת אללה הבאים הפסוקים ב ו. האמת : 

מוחמד, לך שלחנו, אכן  [O], של לוויה אודות יתבקש לא ו וורנר טובות בשורות של כרע כמו[ 21]   האמת עם בן  Hellfire.  

( 002 מתוך 2: הקוראן ) 

 

האל פי על היא האמת ,  

בכל פועמת ה בין להיות לא אז . 

( 2/047: הקוראן ) 

עושים אנחנו מה, אומרים שאנחנו מה האמת עם בהרמוניה להיות כדי 4.3.2  

הבא בפסוק כאמור האמת עם בהרמוניה להיות צריך אומרים אנחנו מה : 

מגורים גיהנום לא שיש האם? אליו הגיע כאשר האמת את ומונע, אללה על שקרים מי מאשר יותר צודק הוא מי אז  

disbelievers?  

( 32/32: הקוראן ) 

 אנחנו מה בין השונות הגורם על לחשוב צריכים אנחנו, אחרת. בהתאם ולפעול לנו יש אז, משהו להגיד, מאמינים אנו כאשר

; שקרן אנחנו אולי או אומרים שאנו מה כנה לא אנחנו אולי, האמת על בכלל אכפת לא אנחנו אולי. אומרים שאנחנו מה עושים

הבא בפסוק זו הפניה יש. גדולות בעיות הם אשר :  

תעשה לא מה אומר שאתה למה, מאמין אתה הו ? 

( 60/2: הקוראן ) 

 אנחנו מה, מאמינים אנחנו במה בהרמוניה להיות עושים אנחנו מה ואז, האמת אחר לעקוב טוענים מאמינים שאנו ברגע

הבא בפסוק כאמור אומרים :  

 הספר, המלאכים, האחרון היום, אללה שמאמין אחד[ ב] צדקת אבל, המערב או המזרח לכיוון פניהם את תפעיל כי אינה צדקת

; עבדים שחרור[, עזרה] בקש מי, הנוסע, לנזקקים, יתומים, משפחה קרובי, אותו אהבתו למרות, ומעניק הנביאים את ועושר

 עוני החולה הם[ אשר אלה] ו; מבטיחים שהם בעת ההבטחה את למלא[ אשר אלה; ]חובה צדקה ונותן התפילה יוצר[ ו]

הקרב במהלך, ומצוקה .  

אמיתיים הם מי הם אלו ;  

הצדיקים הם מי וזה .  

( 2/077: הקוראן ) 

גדולה להצלחה היחידה הדרך זוהי . 

האסלאם של הפעולה יסודות אודות חשוב מידע תמצאו הבא החלק אז . 



עמודים חמישה&  פעולה של יסודות 5   

 

פעולה של יסודות 5.1  

טובים מעשים ממהר רע מה לאסור, נכון מה ניכשל והם, האחרון היום ואת אללה מאמינים הם . 

הצדיקים בין ואלה . 

( 3/004: הקוראן ) 

[. 22" ]טובים מעשים" לעשות הוא הנדרש הפעולה אופן[. 20] פעולה דורש גם האסלאם. אמונה רק מורכב אינו האיסלאם

טובים מעשים עם יחד כלל בדרך מוזכר אמונה, הקוראן .  

", אחד" הוא כי הוא אללה של התכונות אחד לכן קודם צוין, לדוגמה. האמת עם עקביים שאינם המעשים הם הטובים המעשים

 הכי החברים שלנו יותר אפילו, שלנו ההורים מאשר אלינו מתקרבים והוא. האל הוא אז". ליד" שהוא הוא שלו התכונות אחת

 אחים כמו לנו גורם זה האמת ואז, שלנו ההורים מאשר לכולנו יותר קרוב הוא אם, האל באותו יש אם אז. אחרים טובים

 עלינו. הצורך בעת לאחרים לעזור לנו יש לדוגמה, פעולה של במונחים מכן לאחר, ואחיות אחים כמו אנחנו אם, אז. ואחיות

 המשרתים הם אדם אותו אני, טוב מעשה היא לכך הסיבה, רעב יתום להאכיל ניתן אם, מכך כתוצאה. אחרים מפגיעה להימנע

 בלי מישהו לפגוע אנו אם, הגיון אותו בתוך, אבל. שלנו ההורים מאשר אפילו מאיתנו אחד לכל יותר קרוב מי, אותו היוצר של

 מעשה או טוב מעשה לקבוע יכולים אנו שבו האופן את מציגות אשר דוגמאות רק הן אלה. רע מעשה זה מכן לאחר, רק סיבה

 .רע

. , פירוט של שונות ברמות רבים טובים מעשים, הקוראן ב מדינות אללה, כזאת בצורה בהרחבה להיקבע יכול טובה פעולה אף

אומר אללה, אחד בפסוק, למשל : 

 כל של בחשבון לוקח אללה בוודאי; אותה להחזיר או מאשר יותר טובה ברכה עם לברך, ברכה עם בברכה מתקבלים כאשר

  .הדברים

( 4/86: הקוראן ) 

מאוד חשובים אלימות-לאי, האחרת כלפי נדיבים להיות כדי, הבאות אצל רואים שאנו כפי או : 

 הוא אותו לבין בינך אשקה גמליך לכן ויהפוך; עדיף מה[ המעשה] זה ידי-על[ רוע] להדוף. ורע טוב מעשה את שווים לא והם

חמים ידיד היה הוא כאילו הטינה .  

( 40/34: הקוראן ) 

 

 נוחות במהלך[ אללה של הגורם] לבלות אשר הצדיקים עבור שהוכנו, וארץ שמים כמו רחב עדן האל מן מחילה ממהר

טוב פעלתנים אללה ואוהב; האנושות כלפי סולח או כעסים לרסן מי ואת המצוקה . 

( 033-034 מתוך 3: הקוראן ) 

רבות מבחינות שימושיים[ 23]   עמודים חמישה כולל טובים מעשים :  

אללה צייתנות שלנו מייצגים הם , servantship אליו שלנו . 

   לא או טוב ממש זה אדם אם אודות; לא או האלוהי ערכי תואם באמת אדם אם אודות אובייקטיביים נתונים מייצרים הם

[24 ] .  



 מי או, תודה אסיר בלהיות תשפר, אללה תודה הרף ללא אדם לדוגמה: האלוהית הערכים עם במקביל לשפר לנו עוזרים הם

נדיבות ב ישפר צדקה נותן . 

, אללה של בדרך דולרים אלפי ייתן מי: שונים במובנים להתקיים עשויים אשר שלנו החולשות על להתגבר לנו עוזרים הם

 עבור אכילת על לוותר מסוגלים להיות עשויים אדם. להיפך או מסוימת תקופה במשך אכילת על לוותר תוכל שלא ייתכן

 את לבצע אלה אנשים כאשר... אללה לסגוד כדי הקרקע על מצחו את שתניח התנשאות של קשיים לך שיש ייתכן אבל, אללה

שלהם ותחולש על התגברות החשובים השלבים השיגו הם, האיסלאם של הדרישות . 

, בשבילו מסוימים קשיים יעבור אנו טובים מעשים דרך, מאוהבים כשהם אללה עבור שלנו לשפר לנו לעזור טובים מעשים

לפעולה אותנו מעמידה זו אהבה כי נרגיש .  

 רלוונטיות דוגמאות נותנים אנו. אחרים וכן סביבתיים, כלכליים, חברתיים, פסיכולוגיים בממדים גם שימושיים יהיו הם

הבאים בחלקים . 

 כלל בדרך, צדק שאכפת מי איש לדוגמה[ : 25]   הנוכחי החיים מבחינת להצליח לנו תעזור גם אלה בדרישות עמידה שלנו

 מיהו אללה, הבא בפסוק רואים שאנו כפי. רבים אנשים עבור טובה תהיה זו התנהגות, הכל בסך; בעסקים יותר מוצלחת תהיה

לנו להקל מתכוונת החכם :  

המצוקה אתה מתכוון לא, עליך להקל מתכוונת אללה . 

( 2/085: הקוראן ) 

 מוסלמי לדוגמה: אללה של העונג את לקבל כדי דרישות של מוצלחת הביצועים לתרום עשוי זה החיים של במונחים הצלחה

26]   יותר צדקה לתת עשויה במושגים חזקה ] .  

צדיקים משרתיו שהכין טובות שלו ולהגיע; אללה של העונג את לקבל כדי שלהם התרומה יהיו טובים הכי השימוש, זאת עם . 

האסלאם עמודי חמשת 5.2  

 דוגמה נזכיר ייתכן. נדרש ולא מאושרים אוניברסלית התנהגויות המון המרכיבים, מאוד מקיף האסלאם של הכוללת דרישות

 שהוזכרו יותר מוקדם פי על לחיות; קשה לעבוד; הסביבה, השכנים, ההורים כלפי נדיבים להיות כמו זה בהקשר התנהגויות

. טובים מעשים, האמת את להזמין, נקי, בזבוז למנוע כדי; מקנא בו ממצב להימנע כדי; צדק, חסד, אמת, ענווה כגון ערכים

 עומד אינו הוא אם להצליח מוסלמי עבור מאוד קשה. אללה של להנאה להגיע כוונה מתוך אלה כל את לקיים יש מוסלמי

אלה בדרישות .  

זה בהקשר חשוב מאוד הוא האנושות עבור שימושי הוא אשר, הבא בפסוק רואים שאנו כפי : 

שלהם לקיבולת בהתאם זרימה העמקים, גשם, השמים מן שולח הוא , 

העולה הקצף הטורנט ונושא . 

זה את אוהב קצף הוא, וכלי קישוטים ובניסיון, האש בתוך מחממים הם אשר[ בצר] זה ומתוך . 

שקר, אמת[ הדוגמה] מציג אללה לכן . 

את השליכו[ להיות, ]תיכחד, הקצף באשר ; 

העם נהנה אשר כי באשר אך , 

הארץ כדור על נשאר הוא . 

דוגמאות מציגים אללה לכן . 



( 03/07: הקוראן ) 

 דרישות. לתרגל מוסלמי של בחיים ולהשפיע ענק חלק יש אשר, אסלאם ל ספציפיות שהן אלה גם הם אלה דרישות בין

 מאוד חלק הם שני מצד. האסלאם של לעיל שהוזכרו הבסיסיות הדרישות של ליישום רבה במידה לתרום לאיסלאם ספציפיות

אותו ומגישה אללה ציות של מיוחד .  

 הצהרת-העדות הם. האסלאם עמודי חמשת כמו בציבור ידועים הם, הקוראן את מדגישים הם האסלאם ספציפי ראשי דרישות

אללה של האחדות את להעיד , messengership העלייה, הצום את, רגיל צדקה יומית תפילה, -(עליו יהיה שלום) מוחמד של 

זה בהקשר דוגמה הוא הבא הפסוק. דרישות שאר עם יחד אללה ידי-על מודגשים אלה. לרגל :  

וגברים נשים המוסלמי המוסלמים, אכן , 

נשים והאמונה גברים האמונה , 

צייתנית ונשים גברים צייתנית , 

אמיתיים ונשים אמיתיים גברים , 

וגברים נשים המטופל החולה , 

הצנועה ונשים גברים הצנוע , 

צדקה ונשים גברים צדקה , 

וגברים נשים צום צום , 

להם שיש ונשים המוצנעים גופם ששומרים גברים , 

זאת שעושים וגברים הנשים את קרובות לעתים אללה זוכר מי את וכן  

הגדול התגמול ו סלחנות הכין אללה תםאו עבור . 

( 33/35: הקוראן ) 

 עם שלהן הגומלין וקשרי הטבות, שיטות, תנאים, האלו העמודים פונקציות לגבי פרטים כמה נותנים אנו הבאים בחלקים ולכן

דרישות שאר : 

אללה של האחדות להעיד הצהרת 5.2.1  

טוב דיבור עולה לו , 

הוא צדיק עבודה ומעלה . 

( 35/01: הקוראן ) 

את, אללה של האחדות את[ 27] העדות הוא האסלאם של הראשון העמוד  servantship ואת messengership הנביא של 

. אחת אמת סביב האדם בני איחוד של הפוטנציאל את יש, האמת של קריטי חלק המכיל משפט זהו(. עליו יהיה שלום) מוחמד

מלאכו את המשרת הוא מוחמד כי עד אני, אללה מלבד אלוהים אין כי עד אני: "זה ככה ."  

אללה מלבד אלוהים אין" המשפט " (LA ILLALLAH ILAHA בערבית המקורי בטקסט )זהו. קודש ספרי כל של סיכום כמו הוא 

 ב מישהו של העונג את לקבל מצפה שהיית אדם טבעי באופן. עדן גן והזנת, אללה של העונג את לקבל כדי הראשון התנאי גם

מאמין שאינו מי ב היוצר ידי-על נוצרת אשר העדן לגן להיכנס כדי ולא, מאמין שאינו מי .  



אללה של ההודעה את קיבלו שלא למי לעזאזל פי על שמירה של מצב גם זהו : 

לנצח בו לנהוג הם; האש של לוויה יהיו אלה סימנים שלנו ולדחות מאמין לא מי . 

( 2/32: הקוראן ) 

3.0.0 בחלקו קיים" אללה מלבד אלוהים אין" המשפט לגבי הסברים יותר עוד .  

 היבט. ברור נעשה הכל שבה אללה של הסופי המסר קשורים אשר האחרון אללה שליח להפניה הופכת העדות של השני החלק

( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של האתר(. עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא על ידעה שלא מישהו עבור נדרש האמונה של זה

 הוא. שלו ההודעה אלינו להתייחס אותו בחרה אללה. אלוהים חלק ולא, אלוהים לא הוא. אללה של משרתו ואת אדם בן הוא

בשבילנו טובה דוגמה בתור לו הראה .  

 אף אין. הטבילה שום אין באסלאם. הרלוונטי האדם לבין אלוהים בין זהו. מוסלמי נחשב אדם אותו ואז העדות מאמין אדם אם

 מוסלמי ייחשב גם הוא טבעי באופן ואז זו עדות על בגלוי מצהיר אחד ברגע. אללה של כניעה לקבל רשאי מי אללה מלבד אחד

המוסלמית החברה של . 

 את ולקבל העדן לגן זכאי בוחר האדם זה חוזה עם. האסלאם שיקבל שהאדם אללה לבין חוזה של החתימה כמו היא העדות

האלוהית וכללים ערכים קיום נגד שלו לורד של העונג .  

, לאדונו הכרה ידי-על. בפועל בחשיבה גדול הבדל עושה אללה של הזיהוי. המשרת ידי על שלו לורד של ההכרה גם הוא

. זו זמן מסגרת, העצום ביקום דבר שום כמו הוא אדם, הנצח לעומת וקישור זיהוי כזה בלי. כן גם עצמו את יזהה המשרת

 לא אחד אף. ממנו ייהנו לא זו זכירה, נזכר אם אפילו, מת שהוא לאחר שנים מאות כמה לו יזכור לא אחד אף כנראה, לדוגמה

כלום כמו הוא, בוראו את מכיר לא מי של המבט מנקודת, לכן. נולד שהוא לפני אחת שנה רק אפילו לו ידע . 

יומית תפילה 5.2.2  S  

 הוא, לעשות מה אללה, אכן. אללה עם אותו תמצאו בעצמכם קדימה לשים לך טוב מה ואת[, חובה] לתת צדקה תפילה ולהקים

 .רואה

( 2/001: הקוראן ) 

 והם, דקות 01-כ לוקח מהם אחד כל. באסלאם תפילות חמש ישנם[. 28] תפילה יום מדי הוא האסלאם של השני העמוד

 תפילת תחילת מועד והוא 03:11 בשעה הוא התפילה של התחלה שעת בצהריים כי נניח, לדוגמה. שעה בסוגריים מתבצעים

 יכול תפילות. לחטא נחשב זה אחרת[. 22] 07.11, 03.11 בין הצהרים תפילת את לבצע יש מכן ולאחר, 07.11 בשעה מנחה

011] נקי הוא שבו מקום בכל אבל המסגדים את רק לא להתבצע ] . 

 שלום) מוחמד הנביא של התרגול למעשה מתחלקים נוספים חלקים. נוספים וחלקים חובה חלקי מורכבות היומיות התפילות

מורכב אשר יחידות של מורכבים הם, דומים אלה חלקים(. עליו יהיה  subunits השתחוות, להתכופפות למטה, בעמידה .

 את ביותר הגדול הדבר פירוש[ )012] ביותר הגדול הוא אללה" המשפט את מכן ולאחר[ , 010] כוונה עם להתחיל תפילות

 הקוראן של הראשון הפרק את דקלם, עומדים כאשר. שוכתבה הוא זה כלל בדרך כל במעבר(", הלאה וכן עזרה, ידע, כוחותיו

כדלקמן הוא זה פרק. אללה ידי על לנו ניתנה מיוחדת תחינה זה פרק", הפתיחה" שנקרא : 

את, אללה של שמו[ 013]   ב  Beneficent, הרחום.  

העולמות לורד, אללה( עקב[ )ותודה[ ]014]   שבח .  

הנדבן, המיטיבה .  

הדין יום של המאסטר .  

עזרה מבקשים אנחנו לך סוגדים אנו אתה זהו .  



הנכונה הדרך אל אותנו להנחות , 

הישר מדרך לסטות שאינם אלה של ולא כעס הוא מי על לא, מעדיף העניק יש למי פי-על אותן של הנתיב .  

( 0/0-7: הקוראן ) 

 מה מקשיבה אחרים אללה, אללה אומר מה שומעים שאנחנו בדרך, אותו לדקלם אנו בעוד כי, אללה, בינינו מלא תקשורת זוהי

 הם בשבחי, עזרה לבקש, מודה של הצהרות, הבאים בחלקים. נוספים שירים מספר דקלם, זה אחרי. תחינה כמו אומרים שאנו

 .דקלם

בהקהילה חלקית מעונן, אינדיבידואלי באופן מתבצעות תפילות .  

 לבחור באפשרותם אך[, 015] דרישה של כזה אין הנשים. הקהילה תפילות חובה חלקי להתפלל בחום מומלץ לגברים

 בשם מהם אחד לבחור צריכים היו הם, תפילה זמן זה אמנם יחד גברים יותר או שניים אם. ביחד נעשה בתפילות להשתתף

. דתיים וידע הקוראן אמירת, טוב הכי יודע מהם אחד הוא האימאם כי חשוב. מנהיג פירושו האימאם[. 016"   ]אימאם"

 המרכזי המסגד הוא קאבה. מאחוריו שורות מתפללים האחרים. אחרים כמו קאבה מול הקדמי בחלק מתפלל האימאם

[ 017] בעקבותיו ואחרים התפילה של הבא לחלק עובר, תחילה מעבר המילים את בקול אומר האימאם. הסעודית ערב/למכה

  .בהרמוניה

Orderliness של גל כל מסודר כיצד זכור: היקום של ההרמוניה את משקף זה אחת דרך. יחד לבצע בתפילה מאוד חשוב 

אללה תשתדלו כפי הארץ כדור של השני בצד אחר נישא מגיע נייד מחשב . 

 באופן להתבצע יכול התפילות, שישי יום תפילת למעט[. 018] המסגדים נפרדים במקומות להתפלל כלל בדרך ונשים גברים

 כאשר. אחד הוא אדוננו, רבים שאנחנו למרות כי חשים אנו, הקהילה בתוך מתפללים אנו כאשר. גם לחלוטין אינדיבידואלי

אללה עם אחת על אחת שלנו היחסים יותר מרגישים אנחנו, בנפרד מתפללים אנו . 

רבים במובנים שימושיים יום יום של התפילות : 

הבא בפסוק יודגש אללה זכור אנו יום יום של התפילות בזכות • : 

שלי הזיכרון תפילה על ולהקים לי לסגוד אז. אותי פרט אלוהות אין אין. אללה אני, אכן . 

( 21/04: הקוראן ) 

 לזכור כדי מספיק אינו הוא. חשוב מאוד הוא אללה של הזיכרון כך. אללה של הפרטיות על חזקה תודעה יש חשוב, באיסלאם

 את לשפר לנו מסייע ביום פעמים חמש רק אללה מסוים זמן להקצות כדי. בחודש פעם או בשבוע פעם או, ביום פעם אללה

 כפי, אחר אובייקט או חוק או אנוש כבן דמיינתי או מיוצג אינו אללה כפי ולא. אללה עם ואהבה קרבתו חותם שלנו הרגשות

 תחושות לאפשר אלה עובדות. אללה לבין עצמו בין המרחק של תחושות מוסלמי בתפילות, זמן או מקום עם מוגבל אינו שהוא

הבא בפסוק רואים שאנו כפי הפרטיות של : 

שלו] הצוואר עורק וריד מאשר אליו מתקרבים אנו ואת, לו לוחש נשמתו מה יודעים ואנו איש יצרת שכבר ].  

( 51/06: הקוראן )  

 ניתן. חיובי לנו גורם זה. העולם על, החיים מסתכלים אנחנו איך טוב יותר עבור מהותי באופן משתנה אללה של הזיכרון

 מישהו ידי על במתנה לך ניתן זהים העט כי נניח ושנית, עט קנה לך יש כי נניח ראשית: הבאה הדוגמה ידי על זאת להסביר

 פונקציות גם יש הראשון העט פי-על-אף יותר הרבה מאושרים לך גורם השני במצב העט כנראה. עבורך מיוחד מאוד שהוא

לכיוונך מיוחד אדם אותו של יהיה טוב, אהבה, לב תשומת של הנציג גם אלא, עט רק לא השני במצב העט כי. אותו פיזית .  

. ויפה יקר, משמעותי יותר הרבה להיות הופך הכל, קרובות לעתים אללה ולזכור, שלנו תפילות לעשות אנו כאשר, זה באופן

 של, אללה של לחסדיהם ואת הלב תשומת את מראים הם, וחשוב גם אבל, לראות לנו לגרום שלנו העיניים, לדוגמה

 שלנו, המים, האוויר, הירח, השמש את, קרובות לעתים אללה זוכרים אנחנו אם, סיבה מאותה. עבורנו יוצר שלנו, האנטישמי



 הרמוניה כולו יוצרים הם כי ולזכור תופסים אנו, לשואה זה בזכות, שוב. יפה, משמעותי יותר הרבה להיות... חברים, משפחות

 זיכרון זה בזכות, כן כמו. עבורנו יותר עוד משופרות הם שלהם יופיין ובכך; שליטה, תבונה, האחדות אחד תחת ואחדות

 כמו. דבר כל כלפי חיוביים רגשות יותר חזק שיהיה לנו יעזור זה, אהבה של רגשות שלנו תרגיל הרף ללא לנו אללה ואהבה

ונצחי האנטישמי אללה של והכוח העזרה ידי-על אלה יפהפיות כל של ההמשכיות את תקווה להיות יכולים אנו, כן .  

 להיות לעצמנו משפרים אנו יום יום של התפילות בזכות. האלוהית הערכים של תזכורות הן יום יום של התפילות •

הוא מי יוצר שלו ידי-על נצפתה אחת בידיעה: יותר טוב אדם  Beneficent וטוב יותר טוב להיות כדי אחד יעזרו, הרחום 

הבא בפסוק זו לעובדה התייחסות רואים אנו. רעים מעשים מלעשות להימנע וכדי, יותר : 

רעים מעשים, אלמותיות אוסר התפילה, אכן , 

גדול אללה של הזיכרון והוא . 

( 22/45: הקוראן ) 

 את מדגישים חשובים ערכים הם אלה. טובה כפוי לא, תודה אסיר להיות עצמנו את לשפר ואנו, לאל תודה בתפילות •

 :הקוראן

תודה אסירת להיות, לבד אללה לשמש אבל! לאו . 

( 32/66: הקוראן ) 

 

תודה לתת ניתן כי, מכן לאחר אללה( חובה שלך) של זהיר להיות . 

( 3/023: הקוראן ) 

 

כלפי טובה כפוי לא אתה ולהיות; לי תודה אסיר להיות  me. 

( 052 מתוך 2: הקוראן ) 

 להיות צריכים אנחנו. התנשאות היא הגדולים החטאים לאחד באיסלאם. האדמה על שלנו המצח שמנו תפילות •

 כוח יש כי המדינה אנחנו, יום יום של בהתפילות הערמונית אנחנו ומתי להשתחוות אנו. משרתיו וכלפי אלוהים כלפי צנועים

 זו בדרך. לכל מעל אדוננו ונוודים אחרים עם שווים אנחנו כי המדינה אנחנו; הכל מעל לא אנחנו כי המדינה אנחנו יותר גדול

הבאים תחתון בקו כמו צנועים להיות עצמנו את לשפר מנסים שאנחנו : 

ותפילה בסבלנות עזרה ומבקשים . 

הצנועה לאלו פרט, וקשה . 

( 45 מתוך 2: הקוראן ) 

 הוא אללה של עזרתו לבקש. אללה פי על עזרה מבקשים אנו יום יום של בתפילות, לעיל בפסוק גם שהוזכר כפי •

זה ספר של הרלוונטיים בחלקים שהוסבר כפי באיסלאם מפתח דרישת . 

 הבורא עם הבורא את שאוהב המשרת של מתמשך מפגש זהו. הבורא הקרוב מקבל המשרת, יום יום של התפילות •

משרתו את שאוהב מי, שלו . 



 עם גם אלא, השכל עם רק לא מתפללים אנחנו, יום יום של בהתפילות. שלנו הקיום כל עם אללה מתפללים אנחנו, באיסלאם

 של התודעה עם יושבים אנחנו, להשפיל אנו, להשתחוות אנו עומדים אנחנו. תאים, שלנו השרירים כל עם, שלנו והגוף הרוח

 חשים אנו, עלינו רחמים שלו זוכרים אנחנו. הקוראן את לדקלם שאנו, עזרה ממנו מבקשים אנחנו. בנוכחותו מתחת להיות

שלו הפרטיות . 

רע או שמח אחרים של בהתפתחויות ויודעים, נכיר אנשים, היומיות התפילות בזכות • . 

. התפילה לפני והרגליים הזרועות, הפנים, הידיים בעל היא/הוא שוטף מתפלל מי. שלנו לבריאות תורמים תפילות •

לבריאות גם שימושיים, תקופתיים תרגילים מושלם תפילה בצורת תנועות. היגיינה עבור שימושיות אלה . 

ומשמעת שעה מודעות, האדם בני עבור אהדה, במשימה דבקות לשפר לנו לעזור תפילות • .  

 הכל יוצר כי העובדה את וידע הרגשה היא היומית התפילה של ביותר החשוב אך. אחרות רבות בדרכים שימושיים תפילות

נמצאים אנו בו מקום בכל אתנו הוא . 

רגיל צדקה 5.2.3  

מגיע לא המאמינים תפילת ידידות אין, אין המרת יש שבו יום לפני לך סיפקנו שבו מזה שתשקיע, מאמין מי . 

החשודים הם disbelievers ו . 

( 254 מתוך 2: הקוראן ) 

נדיבות, בחסד  mercifulness מוחמד הנביא. ורחום אדיב, נדיב להיות לנו ממליצה אללה לכן. האלוהית ערכים םחשובי הם 

זו מבחינה מצוינת דוגמה אללה של בדרך וכבר לנזקקים עליו שהיה מה כל את כמעט נתן מי( עליו יהיה שלום) . 

אללה של משרתו ואת היצירה הדברים שאר כל כמו, באיסלאם מאוד חיונית היא החברה, אחרים כלפי אכפתיות . 

חיובי ולא קבועים ההשלכות יפיק זה על לעבוד, יקר אדם בני של מאוד טוב, הבא בפסוק הדגיש כפי ו : 

 מה ושלח, אנשים נהנה אשר עם בים להפליג[ רבה] האוניות ו ביום הלילה של ההתחלפות ואת והארץ השמים בבריאת, ואכן

לאחר לאדמה ובכך חיים לתת, הגשם מן אללה  lifelessness הרוחות של בבימוי[ לו[, ]של סוג] הנע יצור כל בו ופיזור שלה 

בסיבה המשתמשים אנשים השלטים הם והארץ השמים בין מבוקר ועננים . 

( 2/064: הקוראן ) 

 צדקה. שלנו הקיום כל עם אללה מתפללים אנחנו, באיסלאם. רגיל צדקה היא האיסלאם של השלישי העמוד, לכך בהתאם

כסף נותנים שאנחנו העדיפות מאשר יותר גבוה להיות חייב אללה לתת שאנו עדיפות. שלנו העושר עם עשה תפילה הוא רגיל .  

לתת יש מוסלמי כל  fortieth של האחדות שוב נוגע זה. לנזקקים בסיסיים צרכים לאחר מוסמכים עושר בעל היא/הוא אחד 

. הצדקה בבסיס לאחרים אכפתיות של כתוצאה הגישה, זו עובדה. ואחיות אחים הם כאילו שלו הבריאה כל מתכנסות אללה

האמצעים את לנו יש אם יותר לתת מומלץ גם אנו, חובה צדקה בנוסף .  

אומר אללה, שני מצד : 

אוהב שאתה מה פי על[ אללה של בדרך] מבלה אתה עד( גמול) הטוב להשיג תוכל לא .  

( 3/22: הקוראן ) 

טובים להיות יכולים לא אנחנו, עצמנו על רק חושבים אנו אם לכן . 

בהקוראן שנאמר כפי. חשוב האיזון באיסלאם גם :  



האיזון את ביסס והוא ו; רוממה יש שהוא והשמיים ,  

האיזון בתוך דאיכא לא אתה כי .  

( 55/7-8: הקוראן ) 

אללה לבין בינינו וגם החברה בתוך, שבקרבנו עצמו בתוך האיזון אל להתקדם לנו יש אז .  

 מבלי אללה עבור נותנים אנחנו אם אבל. לאושר להגיע יכולים אנו, זה איזון נגיע לא" אלי, אלי" אומרים תמיד אנחנו אם

אללה לבין בינינו וגם החברה בתוך, שלנו הנשמות בתוך איזון מתקרבים אנחנו, גשמיות החזרת מצפה .  

 שוב. בתוכנו איזון יעזור זה אז". במצוקה הם אשר לאלו ממני לי" גם אבל"; לי, אותי" רק לומר ניתן לא אנו, זו בדרך כי

החברה עם אמפתיה יותר שאנו זה ודרך. עושר חמדנות שלנו בשליטה לנו יעזור ככה מתנהגים .  

 אנחנו, לעניים העשירים בין הפער זה באופן יקטן. במצוקה שנמצאים למי ההזדמנות תהיה מי, חובה צדקה דרך, האגודה לגבי

זה בהקשר רלוונטיים הבאים הפסוקים. בחברה האיזון לעבר מתקדמות : 

ממש ידוע הוא שלו העושר בתוך ואלה   

המקופחים את, העותר   

( 71/24-25: הקוראן ) 

 

המקופחים את[, לנזקקים] העותר של מימין בתכונותיהם ויש . 

( 50/02: הקוראן ) 

 ידי-על להגיע אפשרי בלתי לא אם מאוד קשה כי עד, גבוה כה הוא אשר החברה של רמה משקפות הקודמים הפסוקים

 מפלגות כמו אנושית מבט מנקודת עצמם רואים והעניים העשירים היא לכך הסיבה. מערכות או האדם בעבודת אידיאולוגיות

 יראה זה, בעושרו מסוימות זכויות יש לעניים העשירים ידי-על מזוהה הוא אם גם. אובייקטיבי להיות יכול לא הם שונות

 אבל. התנגשויות יגרום זה, העשיר של העושר מן זכות לקבל מאבקים העניים אם. לעניים העשירים של טובה כמו כנראה

 מקנה והוא. שלו האמצעים ואת העושר את לחלק מעניק אינו אשר, מסוימים מעניקה אשר ואחד האולטימטיבי הבעלים אללה

 העשיר של העושר העניים של בזכות הכרה, אובייקטיבי הצהרת שלו רק וכך. ואיזון שלווה ליצור כדי האדם בני את ממליצה

 כאשר שחצן ירגישו לא העשיר, העשיר נחות יחוש לא העניים, אללה ציות, פעולה שיתוף עם וכך. חותכת, חוקי להיות

 בקרב[ 012] מיליונים של וכאבים התנגשויות להפחית לנו הרלוונטיות הפרוצדורות הבנת מאוזנת זו דרך רק. משותף העושר

  .האנושות

 אלה בתמורה. שנייה בכל טובות שלו של מיליארדים לנו נותן אללה. אללה עם שלנו היחסים מערכת לגבי גם חשוב איזון

 לא הוא, העשיר הוא אבל. לו משהו לתת הצורך את להרגיש צריך גם אנחנו שלנו התודה הכרת את להראות וכדי, טובות

 לא לעולם, בדרכו נותנים אנחנו מה ועל. שלנו התודה הכרת את להראות משרתיו כדי לתת יכולים אנחנו, לכן. דבר שום צריך

 מה בדרכו מתן ידי-על, זו בדרך לאיזון להגיע לנו נותן הוא מה עבור לשלם מלא לא שאנחנו למרות. שלו טובות שווה תהיה

נותנים אנחנו מה לקבל רשאי הוא שלו רחמים ידי-על ו. שלנו התודה הכרת לו הראו אנו יכולים אנו . 

 לכיוון מתקדמות שאנחנו זו בדרך, כן כמו. האלוהית ערכים כמה עם בהרמוניה להיות עשויים אנו, צדקה מתן ידי-על, לכן

 או כסף בנוגע חולשות על שליטה יותר לנו יהיה ככה, שוב. אללה לבין בינינו הקשר ובתוך החברה בתוך, בתוכנו שלום איזון

למעשה אנחנו מה לראות כדי עצמנו לבדוק עשויים אנו זו בדרך, כן על יתר. שלנו הקצר לטווח ורצונות עושר . 

 צום 5.2.4

ההבחנה ואת ההדרכה של ברורות הוכחות, גברים הדרכה, הקוראן ירדה בו כי הוא הרמדאן חודש ; 



מהיר יהיה הוא, בחודש קיים מכם מי לכן  

יותר מאוחר ימים של דומה מספר מהיר יהיה מסע עם או חולה הוא מי ואת . 

קושי עבור לא הוא והרצון, בשבילך נוחות רצונות אללה , 

(  ניתן כי, , אתה מודרכת נתקל שלו עבור אללה של גדולתו את ירומם צריך וכי המספר את להשלים צריך אתה( משתוקק הוא

תודה לתת . 

( 2/085: הקוראן ) 

 לוח פי על חודש זהו[. 001] שיתוף חודש גם נקרא אשר הרמדאן חודש במהלך מהיר יש מוסלמי. צום הוא הרביעי העמוד

הירחי השנה .  

 יותר טובים מעשים עשיית, היום בשעות במהלך מין יחסי קיום לאחר ולא שתייה ולא אכילה לא מורכב צום, האיסלאם פי-על

רע התנהגויות ממזון מאוד זהיר להיות .  

כדלקמן הם הצום חשוב מהתוצאות חלק : 

 זו בדרך. אללה הכבוד ואת שלנו האהבה מצב לשפר אנו, אללה כדי הראשונה העדיפות את נותנים אנחנו, צום ידי-על, ראשית

 כאשר לדוגמה. בעצמו מתייחס ומוחשי ישירות שהוא בכך חשוב מאוד הוא צום. אללה של העונג את להשיג מנסים שאנחנו

. אללה עבור עושה שהוא מה עצמו חש הוא, צם הוא כאשר זאת עם; זהה להישאר עשויים שלו החיים רמת, צדקה נותן אחד

 אותנו רצה אללה בגלל רק, רעבים אנחנו פי-על-אף, טעימה צהריים ארוחת לנו פי-על-אף אוכלים לא אנחנו, מהיר אנו כאשר

 אנחנו, צום ידי-על. אוהב שהוא אחד קשיים לעבור מוכנים להיות המאהב את מחייבת אמיתית אהבה. להנאתו להגיע כדי מהר

אללה מאשר יותר חשוב דבר אין כי חשים אנו, אללה עבור מאיתנו משהו נותנים .  

 אין הארץ כדור על אנשים מיליוני מאות ישנם. נזקקים אנשים של רגשותיהם את ולהרגיש לשתף אנו, צום ידי-על, שנית

 כך, שלהם ברגשות לשתף גם לנו יש אבל, טובה היא, אותם יודעים אנחנו אם. בריאות תקני ידי-על כנדרש לשתות או לאכול

, ושוויון שלום להקים המליצה רשאי מכילה אללה. שוויון-אי פחות עם העולם את לבסס כדי מהירה לפעולה לקבל יכולים אנו

הבאים הפסוקים כאמור זו מבחינה פעולה עמו לשתף הזדמנות לנו נתן הוא וכן : 

מוחמד, אזכור] ו  O], למלך[000] האדמה פני על יעשה אני, אכן, "למלאכים אמר האל כאשר ." 

( 31 מתוך 2: הקוראן ) 

 

 בידיהם שאותם לאלה שלהם הוראה למסור לא המועדף היו אשר אלה אך. בהוראה אחרים על מכם חלק להעדפה יש אללה

דוחים הם אללה של אמונם הוא מכן לאחר. בו לו שווה להיות כדי להחזיק זכות ?  

( 06/70: הקוראן ) 

 אנחנו מה לאכול יכולים אנחנו כאשר. אללה של טובות להעריך אנחנו איך מוגבל יותר טוב מבינים אנו צום ידי-על, שלישית

 את מעריכים לא אנו, עבורנו מאוד הרגיל הופכים והמים המזון, רוצים אנחנו מה לשתות יכולים אנחנו כאשר, רוצים

לאחר הרמדאן בערבים ושותים אוכלים אנו כאשר אך. חשיבותם  daytimes מאותו, משהו לשתות ולא לאכול לא אנו שבו 

 לא מעולם כמו מרגישים אנחנו, מהר אנחנו שבהם בימים גם. אחרים במקרים מאשר טוב יותר הרבה לטעום אותו ומים מזון

 אנחנו אולי או בריאות בעיות צריכים היינו, ימים כמה במשך לשתות או לאכול הצלחנו לא אם כי פעמים אחרות הרגשנו

אללה של טובות והם הוראות גדול כמה חווים אנו צום ידי-על. תמות . 

 לא אנו, אלה חשובים כמה עד כראוי מרגישים לא כלל בדרך אנחנו אבל נושמים שאנו שומעים אנו, רואים אנו, דומה באופן

 שלנו העושר כל נותנים אנחנו, דקות כמה במשך לנשום יכולתי לא אנו אם, זאת עם. מספיק אדוננו של טובות אלה מעריכים



 אנחנו כיצד מוגבלת להרגיש עשויים אנו, להבין יכולים אנו כזו אנלוגיה לעשות יכולים אנחנו הצום ידי-על כך. לנשום

לו להודות לנסות צריכים אנחנו איך וקשה, אללה של טובות להעריך . 

 של האהבה אז; הרמדאן חודש ספציפיות נוספות בתפילות אללה עבור תודה שבחי עם יחד םבאי אלו והרגשות המחשבות כל

בהרמדאן ביותר הגבוהה רמתם להגיע וטוב ורגשות אללה עבור המוסלמי .  

 ואת הקהילה נעשה חגיגה תפילות ישנם, הרמדאן בסוף. משפחה קרובי, שכנים, חברים עם לסעוד כלל בדרך אנשים, ברמדאן

 יוכפלו תודה הכרת של רגשותיהם, אז. רמדאן צדקה כלל בדרך מקבלים העניים. חגיגה בימים השני את אחד מבקרים אנשים

לתוצאות היא גם חיובי וחברתיים אישיים ענק רבים מייצרת צום, לכן. זו בדרך . 

לבריאות שימושי הוא אשר, לתקופה הפסקה לוקח שלנו הגוף, מהיר אנו כאשר, כן על יתר . 

לרגל עלייה 5.2.5  

מוחמד, אזכור] ו  O], 

הבית באתר אברהם המיועדים אנו כאשר , 

  ,[אומר]

איתי דבר כל לשייך לא  

סביבו ההולכים עבור שלי הבית את ולטהר  

תפילה] עומד ומי ] 

להשפיל, קידה ומי  

לרגל העם על ולהכריז ; 

רזה גמל כל ועל ברגל אליך יבואו הם ; 

רחוקים מעבר כל פי על יבואו הם  

עצמם עבור יתרונות עדים עשויים הם  

להם סיפק הוא אשר הבקר מעל ידועים בימים אללה של שמו את הזכיר . 

העניים ואת הגורל מוכי את ולהאכיל מהם לאכול אז . 

( 26-28/  22: הקוראן ) 

. בחייו אחת פעם לפחות לרגל העלייה את לבצע יש האמצעים בעל מוסלמי. לרגל העלייה הוא האסלאם של החמישי האומנה

בסביבתו ספציפיים במקומות, בו[ 002] תפילות כמה, הסעודית ערב/למכה הקדוש המסגד ביקור מורכב לרגל .  

 שימושית אלה גומלין קשרי של הזיכרון. משרתיו וחלק אללה בין חזקים גומלין קשרי לנו מזכירים תזכורות ישנם, במכה

אללה לגבי שלנו המודעות בשיפור מאוד . 

משפחתו ובני( עליו יהיה שלום) אברהם הנביא לנו מזכירים התזכורות רבים .  

 הוא. פגאנית בעיקר בארץ אללה האחדות את להכריז חובה קיבל הוא. שנים אלפי לפני חיו( עליו יהיה שלום) אברהם הנביא

 לתת אותו להעניש כדי הן ענק אש תוך אל אותו זריקת ידי-על אותו להרוג החליטה ארצו של השליטים כך, חובתו את עשה

 אלה עם וגם לאללה משהו ולתת לא הוא, דרכו את לשנות לא( עליו יהיה שלום) אברהם. פוטנציאליים מאמיניו עבור שיעור

 של אמונם ידי-על. בתוכה אותו זרקו הם, ענק באש בערו שהן, מעוט נוסדה הסרגלים. באללה אמין והוא, אותו להרוג שרצו



 ובבריכת מאוד זה מאוד מעוט זה. נשמר( עליו יהיה שלום) אברהם הנביא ואת. בריכה הפכה האש, אללה

לביקור פתוח , Turkiye/בשאנליורפה . 

 הוא, לשם הגיעו הם. מים מקור כל היה לא. זמן באותו חי לא אחד אף שבו למכה הקטן ובנו אשתו עם הלך הוא יותר מאוחר

הוא. שם אותם להשאיר נאלץ  supplicated הילד עם שם נשארה היא, אללה להגיש אשתו. משפחתו על להגן הוא לאללה 

 מה זמן במשך. באללה במלואם מהימנים היו הם. שלה הילד עם לבדה נותרה והיא, שמאלה( עליו יהיה שלום) אברהם. שלה

( עליו יהיה שלום) ישמעאל בנה ליד החולות מן כי ראתה, הילד ליד הגיעה היא כאשר ואז. מים מעט למצוא כדי ושם פה הלך

 עולי מיליוני בשפע היום מוגשת מים כי; שלהם לתחינות תגובה, אללה שלהם האמון עבור גמול היה זה מים. מים מעט הופיע

גם מולדתם ארצות כי מים להביא הרגל עולי. רגל . 

 יהיה שלום) ישמעאל בנו עם, במכה הקדוש המסגד, קאבה נוסדה למכה חזר מי( עליו יהיה שלום) אברהם, יותר מאוחר

 אחת; הזה המסגד מול יום יום של התפילות ביצוע בעת בעולם מוסלמי כל. האיסלם עבור מרכזי מקום הוא זה מסגד(. עליו

על להקל היא מרכזי מקום זה הסיבות  orderliness המטאפורה כמוסבר מיקום או רווח ידי-על מוגבל לא אללה. התפילה של 

הבא בפסוק : 

 מעצם והרמוני שלם הוא אללה, אכן. אללה של פנים יש, הפעלת[ אולי] מקום בכל אז. המערב לבין המזרח שייך אללה

  .הידיעה

( 005 מתוך 2: הקוראן ) 

 ועל האהבה ואת, אללה ומשפחתו( עליו יהיה שלום) אברהם של האמון לנו מזכירים אחרים רבים תזכורות ישנם במכה

 שלום) אברהם מי איש היה לא כי. משרתיו אללה בין כנה, טהורה הקשר של הדוגמה את בהם רואים אנו. אליהם פירותיה

עזרה לבקש עשויים הם מי פי-על אללה מלבד אחד אף היה ולא; דבר להוכיח או להראות היה משפחתו ואת( עליו יהיה . 

כלל בדרך היו האלה האנשים אבל. מאוכלס למכה הפכה, יותר מאוחר שנים אלפי  polytheists. מוחמד הנביא כזו בסביבה ו 

 ואת אללה בין חזק קשר של הדוגמה את רואים אנו חבריו ואת אותו[. 003] לספירה 570 לחיים הגיע( עליו יהיה שלום)

זה בהקשר לזכור שיש דברים יש לרגל העלייה במהלך שנבקר מקום בכל. רבים בממדים משרתיו . 

 הוא, שנולד לפני עוד אביו את איבד הוא כך. הקשים התנאים בתוך סביבה ב נולד( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של האתר

 מוסר של איש היה הוא אבל. קריאה ולא לכתוב לא ידע הוא; כל הספר לבית הלך לא והוא. שנים 6 בן כשהיה אמו את איבד

לפני עוד. מאוד גבוה  messengership כמהימנים כונה הוא, הגיע .  

 עם. הר על במערה(, עליו יהיה שלום) גבריאל המלאך התגלות דרך אללה הראשונה ההתגלות את קיבל הוא, ארבעים בגיל

 את!" אותי לכסות, אותי יכסה" לאשתו אמר הוא. מאוד קר מרגיש, רועד הבית הלך הוא מזעזע הראשונה ההתגלות השפעת

 טובים יחסים על לשמור באפשרותך. אותך יבזה לא מעולם אללה: "ענתה היא. פחד הוא לאשתו אמר הוא. לו מכוסה אשתו

שלך עם  kin and Kith; לסבול, האורחים את לשעשע תוכלו; נזקקים לעניים לעזור באפשרותך; החלש של בעול לשאת 

אמת של בדרך קשיים ". 

 מה לו אמר הוא. נוצרי הבקיא אדם אותו אשתו את ולקח. קרה מה לה אמר הוא, הסתיימה הראשונה ההתגלות השפעת כאשר

 שלו אנשים כאשר שעה עד לחיות רוצה הוא(, עליו יהיה שלום) משה אל שהגיע רוח באותה שזו אמר נוצרי אדם. קרה

 עם בא מי כל כי, כן אמר הוא. אותו לכבות שלו אנשים אם שאל( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של האתר. אותו לכבות

בחוזקה בו לתמוך היה הוא ואז, היום עד חי היה הוא אם כי; איבה עם כבר טופל מביא הוא מה לשם דומה משהו . 

 אכיפת אין, יעיל חוק יש שבו, אלילים עובדים אנשים, המדבר באמצע, שנים לפני 0411 לדמיין. אדירה משימה היה זה ואכן

 הקהילה של הפוליטיקה, הכלכלי הסדר את ההתנהגויות, האמונות נגד לגמרי שהוא הודעה להפיץ ולנסות להביא. אמין החוק

 שלום) מוחמד הנביא כי נראה, אכן. האדם בני מפני עליו להגן הוא כי לו סיפר אללה, זאת עם. התאבדות כמעט שווה זה. שלך

 הבאים המנהיגים חלק, לדוגמה אבל. טבעי מוות מת הוא, האסלאם של ביותר והקשה החלשה בשלב בתפקיד היה( עליו יהיה

נהרגו( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא אחרי . 

לאנושות אללה של האחדות על להצהיר נדרש הוא ההתגלות -ב .  



Disbelievers סגדו שלו אנשים כי האלים כי וקבע היו הם, מאוד חזקים היו הפסוקים אבל. מאוד בהתחלה הרבה אכפת לא 

 על התבססו כל הזמן באותו כלכלת, הכללים, הפוליטיקה אבל. רע או טוב בכל לעשות, ליצור כדי, לשמוע, לראות הצלחת לא

 .פוליתאיזם

 היפות הנשים עם לו להינשא לו הציע הם כסף לו הציעו הם. אותו לעצור דרכים לחפש התחיל מכה ממנהיגי, מכן לאחר

 יהיה שלום) מוחמד הנביא אבל. ההתגלות ההכרזה הפסקת או שינוי בתמורה מנהיגות כמה לו הציעו הם, ההיא של ביותר

אללה פי על שזה שהאמין כפי ההודעה מסירת את להפסיק או לשנות לא עלול הוא כי אמר( עליו . 

שלו הקהילה מנהיגי, כך על , disbelievers ( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא את להפסיק כדי בכוח להשתמש החלו אחרים

האסלאם את להפסיק יכלו שהם מה כל את עשו הם, הרגו הם, עלבון הם מוחרמים הם, עינו הם. וחבריו . 

, היגר המוסלמים רוב. למכה מחוץ מ ק 511 כמעט עיר היא אשר, למדינה ממכה להגר המוסלמים מותר אללה, מסוים בשלב

 דרך נסע שניהם כי דמיינו. מחבריו אחד עם גם היגר( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא בבטחה היגר היו הם, כך אחר ובדיקת

 או מת לו יביא מי עבור המוצעים היו גדולים פרסים. אותם להרוג מוכנים בחום אנשים אותם מאחורי, שנים 0411מ המדבר

אללה הבטחת לפי, פלא באורח ניצל הוא, אותו להרוג עומד היו שהם פעם בכל אבל. חי .  

ידי-על הותקפו המאמינים גם מדינה  disbelievers שקיבלו אלה בין. מהירות עם שם גדלה באסלאם אך. רבות פעמים 

שציפו ונוצרים יהודים הרבה היו האיסלאם  messenger סימני מי וראיתי זה מאזור לבוא חשוב  messengership כפי, שלו 

המוסלמים, יותר מאוחר שנים כמה. רבים נסים(, עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא ידי על שמוצג  disbelievers והן, במכה 

 גדול הבדל היה כמו, כלשהי התנגדות מול מבלי(, עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של הנהגתה את מכה את כבשו המוסלמים

חיק( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא. כוחותיהם בין  disbelievers, ואת, חבריו ואת אותו להרוג ניסה, עלבון, עינו אשר 

שלהם המאפיינים פשטו אשר .  

, באללה אמינים הם. כיום בהיסטוריה גבוהה שם היו חבריו ואת( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא, הירותבמ התפשט האסלאם

עליו יהיה שלום) אברהם שעשה כפי, הגדולה ההצלחה את קיבלו הם ). 

כן גם אלה כל של התזכורות, לרגל עלייה רואים אנו כך . 

 שנקרא מקום הוא מכה ממלון מ ק 25 כמעט. ערפאת על השהייה היא לרגל העלייה אודות ביותר המעניינים הדברים אחד

( עליהם עוט שלום) וחווה אדם שבו המקום להיות האמין הוא זה מקום. המבנים כל ללא במדבר פתוח שטח זהו. ערפאת

; המקום באותו יחד באים מסוימים אנשים מיליון 5 או 4 יום ב, שנה בכל, עכשיו. הזו האדמה על הראשונה בפעם נפגשו

אנשים של סוג כל...; צעירים, העתיקה, עשירים, עניים, לבן, שחור .  

 כדי שם קשה. הראשון הוריהם את פגש שבה פגישה והאישה הגבר הראשון ילדי.. הגרנד-הגרנד-הגרנד, זה על תחשבו

 נשאר כולם, פשוטים בגדים לובשת אישה כל, מגבות לבן לובש אדם כל... העובד פי על הבוס; לעניים העשירים בין להבחין

לאחווה, אנושית אחווה של כדוגמה הזה בעולם זה אירוע קרוב אפילו דבר שום אין. פשוט אוהלים תחת . 

 אחר מקום בשום שלי הניסיון לפי. חייו שארית למשך הצליין ורגשות תואמים לא, נשכח בלתי רשמים משאירה לרגל בעיקר

לרגל עלייה כמו נשמה אנושית אחווה להרגיש עשוי אחד . 

לרגל העלייה, הצום את, רגיל הצדקה, היומית התפילה, העדות: האסלאם עמודי חמשת את סיכמנו, לעיל כך .  

ההצלחה לעבר האמצעים 6   

 את לגלות הוא ואז[. 004] להם הסיבות את לנו בהתחשב טובות מיליארדי של המקור את לחפש יהיה ומודה זהיר אדם

 הוא(. עליהם עוט שלום... )מוחמד, ישו, משה, אברהם כמו אללה שליחי כלומר, שלו הרחמים ואת הבורא להזמין האנשים

מסוימים המאמינים של רלוונטי משפטי יש הבא בפסוק. שלהם להודעות להאזין : 

" ואמר, לאמונה מתקשר המתקשר שמענו אכן, אדוננו  [:]  

' האמנו אנו', שלך לורד מאמינים . 



הצדיקים עם למות לנו וגורמים שלנו הרעים המעשים מאתנו להסיר, חטאתינו את לנו לסלוח אז, אדוננו ." 

( 3/023: הקוראן ) 

. האמת של יסודות ולהאמין האסלאם של הנתיב את להזין עשוי הוא וכך. לא או כשליחים בצע" מבחר" בצע הוא מכן ולאחר

 הערכים לגבי נוסף לשפר עשוי שהוא כך, טובים מעשים לעשות יידרש הוא אללה ידי על שניתנו הדרכה עם, מכך כתוצאה

 אללה, ו; עמו ישמחו יותר אללה, אללה של לקרבתה יחוש והוא יותר אלה ערכים משפר הוא יותר. אללה ידי-על הנדרשים

להלן את, הזה בעולם וקבוע אמיתי סיפוק יגיע הוא כך. צדיקים משרתיו שהכין טובות שלו מרוצה לו תגרום . 

 כל. טובים מעשים ולעשות, האמת ואת שלו לורד מאמינים, אלה ערכים לטפל צריך אחד, זו מטרה לכיוון להמשיך כדי, לכן

הבאים הפסוקים המוזכר" אללה המגישה" של הרעיון תחת נחשבים אלה : 

עזרה מבקשים אנחנו( לבד) אתה; משרתים אנו( לבד) אתה .  

( 0/5: הקוראן ) 

 

לשמש כדי אלא האנושות ואת יני'ג את יצרת לא אני  me. 

( 50/56: הקוראן ) 

הבא בפסוק כאמור האלוהית האהבה אל להגיע יכולים אחד אלה כתוצאה : 

טובים מעשים לעשות, להאמין למי ,  

אהבה יביא בטח Beneficent להם . 

( 02/26: הקוראן ) 

 פקולטות, הדרושים המאמצים את להשקיע התמדה, אללה של העזרה, חזק אופי, בריא הגיון צריך אחד, אלה את להשיג כדי

 תהיה אלה. הראשונית טהור שלנו וקודים, בוראנו של ההודעות, צופים אנו כי ברור העובדות, ולשמוע לראות כמו שלנו

 אנחנו אם לקבוע יכול אנו כך אותם לדעת עלינו. מוצלח להיות אפשר אי מסוימת במידה אלה שימוש ללא. הבא מנומקת

לקוראן רבים פסוקים אלה להפניה הופכת אללה מדוע הסיבות אחת זוהי. ביעילות מהם נהנים . 

 לוגיקה 6.1

( לומר( מוחמד הו ,  

" נכונה בהבנה אללה להזמין ואני שלי חסידיו. שלי הדרך זוהי .  

המהוללת רוב הוא אללה .  

אחרים אותו לשייך מי של לא ואני ." 

( 02/018: הקוראן ) 

 על חופשי להיות דורש חזקה לוגיקה. מסוימים כישורים של ההשפעה תחת היא הלוגיקה, זאת עם. אללה תוביל חזקה לוגיקה

 דוגמאות להלן. האמת כלפי אכפתיות, מדוקדקת התבוננות, חשיבה מאמצים, הצליל אופי, קול ידע דורש זה, קדומות דעות פי

אלה רכיבים של לחלק התייחסות מאפשרת אללה שבו הקוראן מן : 

[ פי על התגלות[ הוא  Beneficent, הרחום.  



יודעים אשר לאנשים בערבית הקוראן, הפסוקים שאת מפורט כבר יש ספר ,  

שומעים לא שהם כך, משם לבטל רובם אך; וורנר, טובות בשורות של הנותן כמו .  

 אתה לבין בינינו, חירשות היא שלנו באוזניים ואת, אותנו מזמינים אתה שאליו מזה כיסויי במרחק נמצאים ליבנו, "אומרים הם

פועלים אנו, אכן; עובדים אז, מחיצה הוא ." 

( 40/2-5: הקוראן ) 

 

 פי על שליח הוא סאלח כי מאמין באמת אתה האם: "מאמין מי ביניהם המדוכאים שאל שלו האומה פי על ומתנשא המנהיגים

נשלח הוא בו בהתגלות מאמינים באמת אנו: "השיבו?" האדון ." 

אנחנו בוודאי: "אמר יהירים שהיו אלה  disbelievers מאמין שאתה בכך ." 

( 7/75-76: הקוראן ) 

 

 יש? הארץ כדור של ליורשים לך גורם, הרוע את מסירה לו קורא הוא כאשר נואש אחד מגיב מי[ ביותר הטוב לא] הוא

משקפים הם מעט? לאללה אלוהות ! 

( 62 מתוך 27: הקוראן ) 

הקוראן פי על מסקנות הסקת של דוגמאות ואת הדרך את הסברנו, זה ספר של אחרים בחלקים .  

תו צליל 6.2  

ילדים או עושר[ מי] תועלת לא יהיה כאשר היום , 

טהור בלב אללה שמגיע מי מלבדו , 

( 26/88-82: הקוראן ) 

 

אכן ואתה , (O מוחמד )גדול מוסרי אופי . 

( 68/4: הקוראן ) 

 

 לעתים אללה זוכר מי, האחרון היום ואת אללה התקווה שאת מי לכל מעולה דפוס אללה בשליח עבורך כבר בהחלט יש

 .קרובות

( 33:20: הקוראן ) 

אדם כל של האישיות את גם תשקף זו בחירה. בחירה לגבי האמונה את יעשה אדם כל : 

 נראה בבלתי אמונה, הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי. מאמין לא או מאמין נאלץ לא הוא אחד כך תוכנן הוא הזה העולם

 :נדרש

הצדיקים עבור הדרכה, ספק אין אשר אודות הספר הוא הזה הספר , 



להם סיפקנו מה מחוץ לבלות ולקביעת, תפילה, נראה הבלתי מאמין מי , 

( 2/2-3: הקוראן ) 

בלבד אחת הומוגנית בקהילת חבר כולם עשו יכול הוא, אללה תשתדלו היה, הבא בפסוק רואים שאנו כפי : 

 אללה. טוב[ כל] גזע אז; לך נתן שהוא מה לך לבדוק כדי[ התכוון] אבל[, בדת יונייטד] אחד עם לך הוא, אללה תשתדלו היה

להשתנות כדי השתמשת שבה מעל אשר בנוגע לך יודיע הוא, ביחד הכל החזרה הוא . 

( 5/48: הקוראן ) 

 אמונה/  לעצב אדם לכל מאפשר נראה הבלתי ולראות להבין כדי שלנו ונכות נראה הבלתי ואת הגלוי עם שלנו הסביבה אבל

 מבלי, אנחנו ומה מי עם רק אובייקטיבי באופן הוביל אנו זו בדרך. שלו הלוגיקה עם יחד וערכים אופי פי על אמונה או

 באמת מי. בא זה כל איפה על לחשוב לא ואז היקום זה טובות כל מנצלות עם בהרמוניה אינו והכנסתיה, לדוגמה. בכפייה

[. 005] אומלל מרגיש כנראה הוא, מודה לא הוא אם. טובות אלה כל עבור מודה לא קושי ויהיה תודה אסיר להיות לו אכפת

006] שלנו אישים של הלחצים תחת טבעי באופן הם שלנו לוגיקה אז ] . 

הבאים הפסוקים זה ברור הפניות קיימות. מאוד חיוני אדם של אמונה לבחור החופש, באיסלאם, לכן : 

בדת הכרח שום יהיה לא .  

נכון הלא מן ברור הפך הנכון הקורס .  

בו אין מעבר עם ביותר אמין האדם את שהבין אללה ומאמין הרוע את דוחה מי אז .  

לינקולן הדין עורך שמיעה אללה ויש . 

( 2/256: הקוראן ) 

 

טובה כפוי שהוא או, תודה אסיר הוא כי, הדרך אל אותו מודרכים אנחנו, אכן .  

( 76/3: הקוראן ) 

 

מאמין לא לו צוואות מי ולתת; להאמין לו לתת צוואות מי אז, שלך האדון פי על היא האמת, "אומרים ." 

( 22 מתוך 08: הקוראן ) 

 

 רק להיות הולך מי ואת, נפשו את[ לטובת] עבור מודרכת רק מונחה מי כך, האל פי על לך בא האמת, האנושות O" ,אומרים

מנהל אתה מעל לא ואני. זה נגד[ הפרה] שולל הולך ." 

( 01/018: הקוראן ) 

רבים במקרים , disbeliever להאמין נאלץ אחד אם אבל. להאמין נאלץ הוא כן אם אלא; ממעשיה ראה הוא אם גם יאמין לא ,

 אם יאמין לא איש, ממעשיה קיימים אם גם כי הראו גם בעבר שוב. האמת של כנה להכרה ולא, אמיתית אמונה לא יהיה זה

זה את מציין הבא הפסוק[. 007] אללה ידי על להתקבל או להאמין אישיותו את הולם אינו הוא : 



[ נוצר] דבר כל ונשארו התאספו[, אותו של] אליהם דברו והמתים[ ההודעה עם] המלאכים אותם אל שלח אנחנו אם גם

בורים הם[, כי, ]אותם רוב אבל. יהיה צריך אללה אלא מאמינים אינם הם, בפניהם . 

( 6/000: הקוראן ) 

אמונתם הרבה על להשפיע לא כדי תוך, העם של האחריות את להגדיל היה ניסים . 

אללה של העזרה 6.3  

שלו המשרת אללה לא מספיקה ? 

( 32/36: הקוראן ) 

 

אללה דרך אלא אינה שלי ההצלחה ," .  

אני אליו ולחזור, הסתמכה צריך אני עליו ." 

( 00/88: הקוראן ) 

 

מגן שלך אללה אבל , 

העוזרים של ביותר הטוב והוא . 

( 051 מתוך 3: הקוראן ) 

וגם המאמינים עבור חשוב אללה של העזרה  disbelievers. כי, אמונה אמיתית היא שלהם האמונה כך אותו צריך המאמינים 

 ידי על המקובלים טובים מעשים לעשות עשויים הם כי, אללה ידי-על מקובל להיות יכול זה כי, זה על לשמור עשויים הם

 שניהם הם, אללה של העזרה את להפעיל כדי. האסלאם של הנתיב על מונחה להיות עשויה כך הצורך Disbelievers .אלוהים

אללה ידי-על נדרשים אשר האלוהי, אוניברסלי מסוימים ערכים להיות צריכים . 

אללה של לחסדיהם להפעיל לנו עזרו טובים מעשים, הבא בפסוק רואים שאנו כפי : 

טוב פעלתנים קרוב הוא אללה רחמים, אכן . 

( 7/56: הקוראן ) 

 משהו לדעת עשויים אחד: מוגבל הוא שלנו הידע לדוגמה. חולשות לנו יש אבל. שלנו ואחריות המטרה גדול אדם בן בתור

 מבחינת מוצלח להיות מקווים אנו יכולים, מכן לאחר. בבירור טעות זה את תופסים ואז, מסוימת בדרך שנים עשרות במשך

 גדול, מדי רבים הם אשר טובות שלו עבור משלמים לא, אללה עבור עושים שאנחנו מה כל, שני מצד? טובים ומעשים אמונה

 מוצלח לא להיות של סיכון תמיד ויש, לטעות עלולים אנו, יכולתנו כמיטב לעשות מנסים שאנחנו קשה זאת עם. מדי

זה את מנהלים אנחנו איך. היטב הסיכון כי לנהל צריכים אנחנו לכן. גדולים הכשל של וההשלכות ? 

 כדי, אללה רחמים על סומך הוא לעיל שהוזכרו הסיכון את לנהל וכדי טובים ומעשים אמונה מבחינת מוצלחת להיות כדי חיוני

מקובל להיות עשוי, לשפר עשוי אללה עבור וכנות טובות כוונות שלנו עזרתו עם. שלו ההנחיות לפי פעל, עזרתו את לבקש .  

 צריכים אנחנו כי שלנו יהירות היא עזרתו את ומבקשים אלינו למנוע שעלולה גדול מכשול כי, הבא בפסוק אותנו מלמד אללה

עזרתו את לבקש עשויים אנו קלציטים כך ענווה : 

אללה אל] בענווה כנועים למעט קשה אכן וזה, ותפילה סבלנות דרך עזרה מבקשים ]. 



( 45 מתוך 2: הקוראן ) 

 יש הפרק באמצע. אללה ידי על לנו ניתנה מיוחדת תפילה הוא זה פרק". הפתח" שנקרא פרק יש הקוראן של מאוד בהתחלה

זה פסוק : 

" עזרה מבקשים שאנחנו לך ואתה מגישים אנו ." 

( 0/5: הקוראן ) 

 חיוני זה אז. ביותר הבקיא ידי על אפילו, המוסלמים ידי על יום מדי רבות פעמים דקלם להיות צריך זה פסוק ולכן, זה פרק

שלנו החיים כל במהלך אללה של עזרתו לבקש .  

, אמרו הם. עדן גן אותו לעשות פעם אי לבד מעשים של איש כי לחבריו סיפר( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא אחת פעם

 תנסה אז. לרחמיו עם אותי מקלחות אללה כן אם אלא, אותי לא אפילו, לא, "אמר הוא?" אללה שליח הו, לך לא אפילו"

 עושה שהוא או, זה על יותר יעשה הוא כך מעשים טוב עושה גם הוא; למוות מאחלים צריך לא אחד אף. לשלמות קרוב להיות

008. "   ]בתשובה לחזור עלול הוא ולכן רע ]  

 אין, לשתות אין, אוכל אין יש בו במקום נעלת נניח. הגיוני מאוד וזה, טבעי מאוד, לנו מאוד טבועה אללה של עזרתו לבקש

 אתה, בחוץ מישהו יש אם יודע לא אתה אם גם, לכן. מחוץ מישהו יש אם יודע לא אתה אבל, בדחיפות לצאת צריך אתה. אור

עזרה להזעיק צריך .  

מוצלח להיות האמת של העזרה לבקש לנו יש, מקרה בכל, אז .  

שלנו כנים לתחינות לענות מבטיח והוא; ליד הוא ואלוהים, הבא בפסוק שנאמר כפי : 

מוחמד, אותך לשאול שלי המשרתים וכאשר  (O), לי הנוגע בן ,  

ליד אני אכן .  

[ בצדק] להיות עשויים הם כי לי מאמינים( ציות ידי-על) לי להגיב להם תני אז. לי קורא הוא כאשר למאמת בהעלאת מגיב אני

  .מודרכת

( 086 מתוך 2: הקוראן ) 

, ענווה, כנות של מסוימת מידה יש אשר אלה ליד הם אלה. להצלחה חשובים דרישות הם אללה של העזרה קבלת לכן

 או, סיבה לא אשר אלה כמו מסויימים אנשים מגיעים לא הם, זאת עם. הקוראן המוזכר חיובי אחרים וכישורים והכנסתיה

הבאים במקורות שמוסבר כפי קצר לטווח רצונם בשליטת שאינם אנשים : 

סיבה ישתמש לא לאלה הטומאה מקום הוא, אללה של הרשאה ידי על אלא להאמין לנשמה אינו ו .  

( 01/011: הקוראן ) 

 

גדול עונש הוא להם, אללה פי על זעם הוא עליהם, אמונה כדי שלהן השדיים את פתח[ ברצון] מי אבל ; 

העם לא זה אללה ומדריך להלן מעל החומריים החיים את העדיפו הם היא לכך הסיבה  disbelieving. 

( 06/016-017: הקוראן ) 

 לא תועלת לו שאין, האמת, אללה של עזרתו מבקש לא פעם אף והוא, קצר לטווח רצונותיו של ההשפעה תחת אדם בעוד

... חזון, זהירות, והכנסתיה, צדק של עניין גם אלא, היגיון של עניין רק לא הוא האמונה היא לכך הסיבה. אזהרות ולא סימנים

הבאים הפסוקים -ב זו עובדה הפניה יש : 



מאמינים אינם אשר אנשים אותם לטובת שלא ואזהרות סימנים . 

( 01/010: הקוראן ) 

 

גשמיים החיים שימחת[ רק להיות, ]עצמכם נגד רק הוא צדק אי שלך, האנושות .  

החזרה היא לנו אז ,  

לעשות כדי השתמשת מה על לך נודיע אנו . 

( 01/23: הקוראן ) 

 דברים נגד מסוימים להיות צריך לא אחד אף. טעויות החטאים כפופים כולנו כמו אללה פי על תקווה לאבד צריך לא אחד אף

 הפסוקים עובדות אלה הפניה יש. חיובית להיות עשויה התוצאה כך האמצע דרך את לאמץ צריך מוסלמי. ממנו תבוא שליליים

 :הבאים

" אחד אף, אכן  despairs אנשים למעט אללה פי על הקלה של  disbelieving." 

( 02/87: הקוראן ) 

 

לאבד אנשים למעט אללה של מהתוכנית בטוח מרגיש לא אחד אף אבל? אללה של מהתוכנית בטוח מרגיש הם מכן לאחר .  

( 7/22: הקוראן ) 

עזרתו את ומבקשים של במצב להיות צריך כולם לכן . 

התמדה&  שלנו המאמצים 6.4   

 מלאה רצון שביעות להגיע מנת על, רמות לגיטימי מעבר ורצונות מטרות רמת נמוכה, קצר לטווח השמחות על לוותר לנו יש

 יחד להיות כדי, מגורים במקום, חשוך עדיין הוא כאשר להתעורר יש מוסלמי. ארוך לטווח המטרות ואת גבוהה ברמה קבוע

 כך, אלכוהול משתיית להימנע עליו. אללה של העונג את לקבל יכול הוא כך, לנזקקים כספו חלק לתת לו יש. שלו לורד עם

 המטרות להגיע ניתן, לעבור וכאבים השמחות הקצר בטווח, זאת עם. בריאותו על לשמור יכול הוא כך, אללה לציית יכול הוא

 עצמנו עשויים אנו זו בדרך ולשפר, מאמצים להשקיע צריכים אנו, זו מטרה עבור. חזק מספיק אנחנו אם יותר ארוך לטווח

 הקצר בין העימות לפעמים כי, והתמדה סבלנות צריכים אנחנו זה בכביש להמשיך כדי. אוהב אללה אשר כישורים מבחינת

הבא בפסוק מוזכר זה. הקצר בטווח לפגוע עלולה והארוך : 

טוב לעשות מי על הגמול לאיבוד תאפשר אללה, אכן כי[ , 002]   להתמיד , .  

( 005 מתוך 00: הקוראן ) 

הקוראן אומר אללה. מסוגלים הם כי מאמצים להשקיע נדרשים רק האדם בני כי היא הטובה הבשורה : 

שלו לקיבולת מעבר נשמה גובים אללה . 

( 2/286: הקוראן ) 

 אין האדם לבני, כך. לרגל ללכת כדי לא לו חטא לא זה, לרגל העלייה אל לעבור כדי כסף מספיק אין מישהו בעוד לדוגמה, כך

לעשות מסוגלים היו הם אף עושים לא שהם לדרישות אללה נגד טיעון שום . 



הבאות אומר אללה. עבורם שימושי דבר של בסופו אללה בהתאם לעשות אדם בני מה והוא : 

המצוקה אתה מתכוון לא, עליך להקל מתכוונת אללה .  

( 2/085: הקוראן ) 

 הצגת עבור לא, אללה של להנאה להגיע מטרה עם להיות חייב שלנו המאמצים. כנה להיות צריך שלנו המאמצים, שני מצד

זו עובדה אותנו מיידע אללה הבאים הפסוקים. לאחרים : 

שלהם התפילה ושקועה הם מי[ אבל, ]מתפללים אשר לאלה כך כל אוי ;  

לנזקקים לסייע כדי ופסולת הצג עושה מי . 

( 017/4-7: הקוראן ) 

 

עוזר להם תמצא לא לעולם, ביותר הנמוכה לאש במעמקי יהיה הצבועים, אכן .  

( 4/045: הקוראן ) 

 

 ,אומרים

" העולמות לורד, אללה עבור הם גוסס שלי המגורים אזור, הקורבן של הטקסים אזור, שלי התפילה, אכן ".  

( 6/062: הקוראן ) 

אחרות פקולטות 6.5   

 מסייעים אלה כל. הלאה וכן למידה, לזכור, חשיבה, לדעת, הבנת, לשמוע, לראות מסוימות פקולטות לנו נתן אללה, השני בצד

 אם, לדוגמה. בידינו שהופקד יש אללה אשר אלה סמכויות טוב להשתמש לשים צריכים אנחנו. יותר טובות החלטות לקבל לנו

 לראות קיבולות שבזבזת עשויים אנו מכן לאחר, שלהם המקור על חושב לא אנו אך, אללה של טובות מיליארדי על להסתכל

שלנו החשיבה ואת . 

ברורות העובדות 6.6   

אליהם לב שמו לא משלמים הם זאת ובכל; עוברים הם שבה הארץ ואת השמים את רבים סימנים ישנם ! 

( 02/015: הקוראן )  

 

[ חשבון רואה בתור היום נגדך עצמך הוא מספיק. שלך הרשומה של קרא[, "לומר ניתן זה ". 

( 07/04: הקוראן ) 

 

 להיות עלול אתה כי, וכבישים נהרות[ עשה] וקביעת, אתכם להעביר היא שמא, הרי בחוזקה האדמה לתוך יצוק כולל הוא

וציוני, מונחה .  

גם] הם הכוכבים ידי על ומונחים ]. 



( 06/05-06: הקוראן ) 

 

ניכר האמת הוא אללה כי דינו ויודעים, שלהם רק גמול במלואו אליהם חזרה תשלם אללה יום באותו . 

( 24/25: הקוראן ) 

 

אללה על להסתמך כך כל ;  

ברור האיתן אתה, אכן . 

( 72 מתוך 27: הקוראן ) 

 שונים מדעים לומדים אנו הספר בבתי לדוגמה. נכון לא ומה נכון מה לדעת לנו המאפשרות ברורות עובדות יצרה אללה גם

להמשיך צריכים אנחנו שבו הכיוון את לגלות יכולים אנו בכוכבים מתבונן לדוגמה. העובדות מן ליהנות כדי .  

נמצאים אנו שבה המסגרת לגבי ברורות עובדות כמה שלו הודעות מובהרים אללה בנוסף .  

אנוש שבן רצוי אינו לעזאזל כמו מקום או האש, לדוגמה. עם מסכימים כולם כי ברורות עובדות כמה ישנם ביניהם .  

 של טובות לנו להראות שלנו בסביבה העובדות, לדוגמה. עת בכל לכולם ברור נראה לא אשר עובדות גם יש הנוכחי בעולם

 במקרים אדם כבני ייתכן ההבדל סיבת. אחרים עבור טועה כמובן אפילו או ברור כך כל לא, ברור להיות עשוי שלנו הבורא

 בגלל שלנו ההחלטה תהליכי שחסמת עשויים אנו מסוימים במקרים או, שלנו ההחלטה בתהליכי חסרונות לנו יש מסוימים

קצר לטווח שלנו הרצונות . 

 יובן זה. עת בכל לכולם ברורים היו הם יובן זה, להלן ב אללה של ברורים סימנים של ההשלכות בפני שכולם ברגע, זאת עם

הסיבות בוודאות אותם לראות מסוגלים היו לא אותן דחה מי אולם; במשחק משחק היה לא אללה הבא בפסוק כמבואר :  

במשחק ביניהם וכי האדמה, השמים את יצר לא אנחנו .  

( 44/38: הקוראן ) 

זאת עם. המאמין של המסקנה זוהי , disbelievers הקוראן כפי להלן אמת עדים שהם בזמן אפילו מבולבל יהיה : 

דרך הישר מדרך לסטות להלן ב עיוור יהיה][  זה בחיים עיוור הוא מי ואת .  

( 07/72: הקוראן ) 

היוצר מבית הודעות 6.7  

 בהחלט. אותנו שהדריך היה לא אללה אם הנחו היה לא מעולם אנו; לכך אותנו שהדריך כולל, אללה ל ושבחו, "אומרים הם

האמת עם הגיע אדוננו של כשליחים ." 

( 7/43: הקוראן ) 

 חשוב לכן. שלנו להצלחה קריטיים הם. שלנו מהבורא אלינו הגיעו לנו תזכורות, הנחיות, מטרות, ידע המכילות הודעות

מוצלחת להיות כדי אחריהם לעקוב, להבין, לקרוא . 

שלנו הראשונית קודי 6.8  



 הכרה ניתנה, לחשוב, הטוב לחפש כדי לזמין הפך הוא. חיים בעלי או צמחים, אבנים כגון אחרות מישויות ייחודי הוא האדם

  .מיוחדת

בייאוש, תקווה חסר הוא, לו נוגע הרע אם אבל[, דברים] טובים תחינה של עייף אינו האדם . 

( 40/42: קוראןה ) 

הקוראן כאמור אללה אמונה של עקבות ישנם אדם כל בתוך עמוק גם :  

 ואמר, ]עצמם על להעיד להם גרם צאצאיהם חלציו שלהם פי על אדם של הילדים מן לקח שלך האדון כאשר[ להזכיר] ו

מודע זה היינו, אכן, "התחייה ביום לומר צריך שמא[ זה." ]העידו אנחנו, כן: "לי אמרו?" שלך אדון לא אני[, "להם ."  

( 7/072: הקוראן ) 

 של הטהורה המהות את להפעיל יהיה מלאכותי הטומאות פי על נפשו את מטהרת מי, הבאים הפסוקים -ב שהוסבר כפי

יצליח, נשמתו : 

אותו להשתרע אשר והוא, הנשמה ידי-על[ נשבע אני] ו   

שלה והיושר רשעות שלה[ של ההבחנה עם] היא השראה ,  

אותו מטהרת מי הצליח הוא ,  

שחיתות עם] אותו מחדירה אשר נכשל הוא ].  

( 20/7-01: הקוראן ) 

  מסקנה 7

אודות הוא האסלאם כי להסיק אנו הקוראן בתוך השילוט בעזרת, כך : 

אוהב אללה אדוננו, שלנו היוצר, אללה ידי על נאהבת להיות .1 :  

אותו אוהבים הם, אותם אוהב[ 021] הוא .  

( 5/54: הקוראן ) 

אללה ידי על מונחה להיות .2 :  

 על אותם מנחה ו רשותו ידי-על, האור לתוך אפלות אותם מביא שלום דרכי על הנאתו את לרדוף מי מנחה אללה אשר ידי-על

ישר נתיב .  

( 5/06: הקוראן ) 

אללה של הסימנים על החשיבה .3 :  

סיבה ייתכן כי, שלו השילוט את מציג הוא .  

( 2/73: הקוראן ) 

אללה האמונה .4 : 

לפני למטה שלח הוא אשר הכתבים ועל שלו שליח על שלח הוא כי הספר את שלו שליח ואת אללה מאמינים .  



( 4/036: הקוראן ) 

באללה אמון .5 : 

המאמינים אמון לתת אללה . 

( 3/061: הקוראן )  

אללה את לזכור .6  & 

אללה מודה .7 :  

אלי טובה כפוי תהיה אל, לי להודות, אותך אזכור, אותי זכור לכן .  

( 052 מתוך 2: הקוראן ) 

8. Supplicating אללה: 

פי על שיחה או אללה פי על שיחה, "אומרים  Beneficent. ביותר הטובה השמות שייכים אליו, שיחה[ שם] באיזו משנה לא . 

" 

( 07/001: הקוראן ) 

אללה של עזרתו לבקש .9 : 

אללה אל] בענווה כנועים למעט קשה אכן וזה, ותפילה סבלנות דרך עזרה מבקשים ].  

( 45 מתוך 2: הקוראן ) 

אללה של זהיר להיות .10 : 

להצליח עשוי אתה כי אללה של זהיר ולהיות .  

( 082 מתוך 2: הקוראן ) 

אללה עבור כנים להיות .11  &  

אללה כדי מהר מחזיק .12 :  

 הולך הוא אללה. המאמינים עם יהיה למי, אללה למען שלהם דת כנה, אללה מהר מחזיקים עצמם לתקן, בתשובה מי מלבד

המאמינים של גדול גמול לתת .  

( 4/046: הקוראן ) 

אללה המגישה .13 : 

לשמש כדי אלא האנושות ואת יני'ג את יצרת לא אני  me.  

( 50/56: הקוראן ) 

אללה מציית .14 : 

השליח ואת אללה ציית, "לומר ".  



( 3/32: הקוראן ) 

אללה עבור טובים מעשים שעושים .15 :  

טוב פעלתנים אוהב אללה, אכן; לעשות וטוב .  

( 2/025: הקוראן ) 

אללה חי .16  & 

אללה עבור למות .17 :  

העולמות לורד, אללה עבור למות שלי המגורים אזור, הקורבן של הטקסים אזור, שלי התפילה, אכן, "אומרים ."  

6/062:  הקוראן ) )  

  :לאללה .18

העולמות יהוה הגשתי" אמר הוא", שלח", לו אמר שלו כאשר ."  

( 2/030: הקוראן ) 

אללה דרך להתמיד .19 : 

אללה דרך אלא אינה הסבלנות, בסבלנות . 

( 06/027: הקוראן ) 

אללה עבור להתמיד .20 : 

חולה להיות שלך לורד ועבור . 

( 74/7: הקוראן ) 

אללה השייכת .21 : 

נחזור אליו אכן, אללה שייכים אנו אכן, "אומר, אותם מכה אסון כאשר, מי ."  

( 2/056: הקוראן )  

אללה עם להיות .22 : 

טוב לעשות מי ועם( הרע) מפניהן מי הוא אללה בוודאי .  

( 06/028: הקוראן ) 

אללה עם מסכים .23 : 

יש הוא מה ממלאת שמעוניין ולהעניק  covenanted גדול גמול עליו הוא, אללה עם . 

( 48/01: הקוראן ) 

אללה נאמן להיות .24 : 



מהם טוב יותר יהיה זה, אללה נאמנים היו הם אם . 

( 47/20: הקוראן )  

אללה לכת .25 : 

אללה הוא)(  כולכם של שובו . 

( 5/48: הקוראן ) 

אללה לרצות .26  & 

אללה עם שמח להיות .27 :  

הגדולה ההצלחה זהו. איתו והם אותם מרוצים להיות אללה . 

( 5/002: הקוראן ) 

אללה ידי-על סיפוקה על .28 :  

( נאמר הצדיק האדם אל :) 

"O הנשמה מרוצה לגמרי ! 

האל אל לחזור , well-pleased אליו] לעין ונעימה ],  

צדיקים] משרתים אזור בין הזן ]  

עדן גן שלי והזן ."  

( 82/27-31: הקוראן ) 

  .אללה .29

ותשובות שאלות 8   

 

וגברים נשים של שווה אינץ האיסלאם הן 8.1 ? 

לשני אחד שתדע כדי שבטים, עמים לך גרם ואנו ונקבה זכר לך ליצור יש אכן, האנושות .  

אתה צדיק הכי הוא אללה בעיני אתה ביותר נובל, אכן .  

לינקולן הדין עורך הוא אללה, אכן  Acquainted.  

( 42/03: הקוראן ) 

 כלפי חובתו של זהיר לא גבר מאשר אללה לעיני יותר גבוה תואר אולי אמיתית אישה. באיסלאם זהה מעמד יש וגברים נשים

זה בהקשר דוגמאות הם הבאים הפסוקים. אללה : 

 גברים, צייתנית נשים, צייתנית גברים, נשים האמונה ואת גברים האמונה, המוסלמיות הנשים המוסלמים הגברים, אכן

 גברים, צדקה נשים, צדקה הגברים, הצנועה נשים, הצנועה הגברים, החולה נשים, החולה הגברים, אמיתיים נשים ו אמיתיים



 והנשים קרובות לעתים אללה זוכר מי וגברים, להם שיש ונשים המוצנעים גופם ששומרים גברים, נשים צום ואת צום

הגדול התגמול ו סלחנות הכין אללה עבורם זאת שעושים .  

( 33/35: הקוראן ) 

 

 היגר מי אז. לשני אחד אתה; נקבה או זכר אם בכם[ כל] עובד של עבודתו לאיבוד יאפשר אני לא מעולם, "להם השיב האדון

 איזו מתחת לגנים אותם יודו בוודאי אני, ולקצינים אותם תסיר בוודאי אני נהרגו או נלחם למטרתי נפגעו או מבתיהם היו או

ביותר הטוב הגמול איתו יש אללה ו אללה פי על כגמול נהרות זרימת . "  

( 3/025: הקוראן ) 

 

 לתת, תפילה להקים, בסדר לא מה על לאסור, נכון מה ניכשל הם. לאחרת אחת הברית בנות הן נשים והאמונה גברים האמונה

וחכם ייתכן ב יינשא אללה, אכן. עליהם רחמים יהיה אלה אללה. שלו ושליח אללה ולציית רגיל צדקה .  

( 2/70: הקוראן ) 

 

הרוויחו שהם מה של משותף מיקום הוא לנשים, הרוויחו שהם מה של נתח לגברים . 

( 4/32: הקוראן ) 

 

 אותם שנתת מה חלק לקחת כדי אותם הקשיים את עושים לא. הכרח ידי-על נשים יורשים לך כדין אינו הוא, מאמין אתה הו

 והופך דבר אוהב אתה אולי - אותם אוהב אתה אם כי. חסד איתם ולחיות[. חזרה] ברורה אלמותיות מבצעים הם כן אם אלא

רבה תועלת בו אללה .  

( 4/02: הקוראן ) 

 מוזכר כבר יש אשר( עליהם עוט שלום) פרעה של אשתו, מרי. עושר או מגדר לפי ולא, הצדק לפי הוא אללה לעיני עליונות

זה בהקשר רלוונטיים הבאים הפסוקים. רבים לגברים בהשוואה אללה לעיני גבוהים לתארים לכבוש דוגמה עבור הקוראן :  

 אותי להציל עדן בגן בית אליך קרוב לי לבנות, אדוני, "אמרה כאשר, פרעה של אשתו: האמין מי של דוגמא ומציגה אללה

רעים מעשים מאנשים אותי להציל ואת מעשיו פרעה ."  

 במילותיו האמינה היא, שלנו מלאך באמצעות בו נשבה אנו ולכן, צניעותה את שמרו אשר, עמראן של בתו, מריה[ הדוגמה] ו

בדבקות צייתן היה, הקודש בכתבי, שלה האדון של . 

( 66/00-02: הקוראן ) 

 משרתו להיות התכונה מעל לא להיחשב חייב מין אז. זהות של ביותר החשוב ההיבט הוא, אללה של משרתו להיות באיסלאם

 בתוך מסוימות מטרות פי על קיימת ישות של מידה מקרים צירוף של התוצאה להיות האישה מעלה אסלאם. אללה של

האדמה פני על שלום ולכונן, הבורא של אהובתו, המאהב להיות מסוימים בתנאים זכאית היא יצור ככזה. הבורא של התוכנית .  

הבא בפסוק כמבואר אחד שלם טופס וגברים נשים שוב : 

. ורחמים חיבה לך בין הוא והניח; בהם שלווה למצוא עשוי אתה כי זוגם בנות עצמכם פי על לך ברא שהוא הוא שלו הסימנים

מחשבה לתת אשר אנשים סימנים הם כי אכן . 



( 31/20: הקוראן ) 

 האובייקטים מלהיות נשים הפכה שנים מאות לפני 04( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא ידי על נוספת פעם הקשורות אסלאם

 וזכויות חובות להם שיש וזהות כבוד בעלי אדם בני להיות, מתביישים אנשים להיות, המיניות תשוקותיו עבור עסקאות של

  .האדם

 צריך וגברים נשים; משפטית הגנה כפופים וגברים נשים של גופות, עושר, לדוגמה. זהים וגברים נשים עבור ודרישות זכויות

 הזריחה לפני להתעורר יש וגברים נשים; דולרים מיליוני מסוימים אישה או גבר כל לעלות עשוי הדבר כי אף, פשוט להיות

בבוקר לתפילה יום מדי ...  

סבא המלכה של הדוגמה ידי על הקוראן כאמור ביותר הגבוהה בתפקידים יכולים נשים וגם גברים גם :  

( אמרה( שבא מלכת , O עבורי] עדים עד עניין את יחליטו לא אני. שלי בפרשת לי לייעץ, המרכז של בולטת אלה ].  

הפקודה מה ראה אז, שלך היא הפקודה אבל, צבאי ייתכן הגדול ויכולת כוח של גברים אנחנו, אמרו הם .  

( 27/32-33: הקוראן ) 

, לכן. נשים של מיוחדות תכונות את לדחות לא האיסלאם. גם כמו מין כל של שונות תכונות מסוימת הזהות את מזהה אסלאם

וגברים נשים על הדרישות בין הבדלים יש שבהם מצבים מספר קיימים .  

 בתים להתפלל יכול הנשים; הגברים על היא משפחה של פרנסתם, לדוגמה. לנשים יותר יתרון שיש נראה אלה משינויים חלק

המסגד אל לעבור כדי נדרשים אינם, שלהם משרדים או .  

במלחמה להשתתף נדרשים הגברים כלל בדרך מלחמה בזמן גם . 

 של הדרישה, אלכוהול ,ניאוף של קפדנית באיסור לראות יכולים אנו אשר קפדנית משמעת גבר פי על מחייב האיסלאם

וצפוי שלווה, רגילים חיים לחיות שרוצה אישה כל עבור שימושי מאוד הוא האיסלאם, לכן. המשפחה אחריות . 

 תכונותיהם פי על מהם אחד כל על מגן אסלאם. שלהם הטבעי ההיבטים רבים נשללת כלל בדרך ילדים, נשים, גברים היום

 בדרכים לזה משלים מעוצבות האורגניזם של חלקים כמו הם וילדים נשים, גברים באיסלאם. מערכת היא האיסלאם. מובהק

ומשפחות זוגות יוצרים הם אלה בזכות. אחרים של החולשות לבטל כמה של עוצמות. רבות . 

ובריא יותר מאושר להיות עשוי וילדים נשים, גברים כך המשפחה לגבי מין כל של חובותיו מזוהה להיות עליך .  

 מעודדים הם הנשים בעיקר היום כמו, לכן. האסלאמית אמצעים חסרי כללי חיים אורח בגלל נפגעים אמהות, ילדים, משפחה

 מגיע ילדים או; יום למשתלות במצב כאשר בוקר כל ובוכה קטנים ילדים רבים עצוב מצבים רואים אנו, גברים כמו להיות

לכולם בעיות... כלכליים, פסיכולוגיים הסוגר המון; בלילות מאוחר עד שם להיות אחד שאף בלי הביתה .  

 כלל בדרך הם המינים שני אז. ונשים גברים בין חינם שטחית, קצר לטווח היחסים מעוררת זכר המערבית בתרבות היום גם

 אל גישה להם שיש כפי, יתרון גם זה מצב לראות עשויים רבים גברים. גומלין קשרי חם, עמוק, ארוך לטווח פי על שללה

 לטווח, חמה רגישים יותר הם נשים. וילדים הריון כתוצאה באחריות מוגבלת מאוד שיש בזמן, רוצים שהם כפי רבות נשים

 נגד הזה החיים ביותר הגדולה הפגיעה שלהם לילדים האמהות בין יותר הדוקים יחסים שקיימת כפי; עמוק והרגשות, ארוך

 שוב. האדם לצורכי מענה לתת אפשרות גומלין קשרי ככזה בודד יותר ולהרגיש להיות אנשים חיים סגנון כזה בגלל אין. נשים

 שהם למרות שלהם אבות או אימהות יודע לא מי או, הוריהם עם יחד חיים אינם אשר רבים ילדים יש, חיים סגנון כזה בגלל

האסלאמית אמצעים היעדר בשל חיים סגנון כזה הנובעות אחרות רבות בעיות ישנן. בחיים . 

לגישה גם קשורות בעיות אלה למעשה  disbelieving כאשר אז. כל את ומקיימת אשר הבורא אחדות, האחדות את המונע 

 לעיל את שראינו כפי שלילי בעיקר יהיו החברתיות התוצאות, דבר כל בין קשר כל ללא, מזה זה מבודדים כמו נראה הכל

020] דוגמאות ] . 



 עבור הסיבות אחת זוהי, הנראה ככל. נשים עבור בסיסיים יתרונות מכילים המינים לגבי האסלאם של שיטתית הכל בסך לכן

איסלאם הבוחרים האנשים מספר לעומת כאשר, רבות במדינות איסלאם הבוחרים נשים של יותר גבוה מספר . 

 שהם למרות, לנשים יתרון פחות כמו מסוימים אנשים ידי על להיחשב עשויים אשר מצבים מספר ישנם הקוראן, שני מצד

 לעומת נשים של הגוף של יותר גדול חלק לכיסוי הדרישה-:כדלקמן הן אלה חריגים. וחברה נשים הן רבים במובנים יתרון

 גברים אצל יותר עושר של הירושה מסוימים במצבים-. נשים ארבע עד להינשא גברים עבור מותנה ההרשאה את-. גברים

החוב הקשורות ספציפיות משפטיים במצבים עדים נשים שתי עם אחד גבר עדות של ההחלפה-. מסוימות לנשים בהשוואה . 

הבאים בחלקים בקצרה אותם נבאר, שאלות כפופים לנשים הסרקזם שנראים הבעיות את במיוחד כפי : 

הגוף של מסוימים חלקים כיסוי 8.1.1  

[ בהכרח] שנראה פרט מקצות שלהם לא ולחשוף חלקים שלהם הפרטית משמר חזון של[ יש] להפחית האמונה הנשים תגיד

, בניהם, בעליהן אבות, אבותם, בעליהן למעט מקצות שלהם לא ולחשוף חזם מעל הראש מכסה שלהם[ חלק] גלישת, הימנו

 אלה או, ידיים זכותם אשר שקיימים, שלהם הנשים, שלהם האחיות בנים, שלהם האחים הבנים, שלהם האחים, בעליהן בנים

 בולים לא להם ולתת. נשים של פרטית ההיבטים מודע לא עדיין אשר, ילדים או הפיזי הרצון אין, שיש זכר המשגיחים

כולכם, בתשובה אללה פונים. שלהם ההילה של להסתיר הם מה ידוע להפוך כדי רגליהם , O להצליח עשוי אשר, המאמינים .  

( 24/30: הקוראן ) 

 

 יותר מתאים הוא כי. שלהם החיצוני הבגדים[ חלק] עצמם מעל להפיל המאמינים של הנשים בנותיך ואת נשיכם ספר, נביא הו

הרחום אללה ידי-על סולח פעם אי ויש. התעללו וניתן לא והם תוכר כי .  

( 33/52: הקוראן ) 

 תלהיו עשוי זה. אין הגברים בעוד[, 022] שיער שלהם לכסות הנשים אבל. גופם של מסוימים חלקים לכסות יש וגברים נשים

 עשויה שרוצים גברים כמה של הרצונות ונגד לכל שלהם יופיין את להציג שתרצה ייתכן מסוימות נשים של הרצונות נגד

עצמם סביב יפות נשים יותר גישה להיות .  

טוב הכי יודע אלוהים - כדלקמן זה אמצעי הסיבות את לסכם עשויים אנו -: 

הנישואין למסגרת מחוץ המיניות תשוקותיו במקום אללה כל קודם להתרכז חייב אחד, באיסלאם, ראשית .  

 נהנה להתרכז אנשים שבה בחברה; ונשים גברים מפתה מלא אשר בחברה. קצר לטווח שלו הרצונות על שליטה יש, שנית

 יפרץ הממוצע האדם של נפשו, כזו בחברה מאחר. מאושר להיות יכול לא אחד אף; מצב, עושר, מוגזמת מינית השמחות

מזה זה נלקחים איברים שאת אדם כמו שונים רצונות הרבה לאחר הפועלים רבים חלקים .  

 הקשרים חוזק. להתחתן לא או לרמאות יותר נטייה תהיה נשים וגם גברים גם, מפתה מתייחסים אנשים בה בחברה שלישית

 אמהות או ההורים התגרשו שיש הסיכון יותר יהיו הילדים, ילדים פחות יהיה, כזו בסביבה. יותר קטנה תהיה ואשתו הבעל בין

אחרות רבות ובעיות אכלוסיה, נוספות עבירות, בסמים שימוש יותר יהיה, מכך כתוצאה. בכלל הורים אין או אבות לא או לא .  

המגדרים שני כנגד פשעים מינית יותר יקרה אלו אמצעים אין שבו בחברה זאת לעומת . 

, האסלאם של ארוך לטווח המטרות של החשיבות על לכולם הודעה לתת האסלאם ידי-על כנדרש בצניעות ללבוש נשים אבל

וילדים משפחה של החשיבות את . 

 גברים, מיניות תחושות לגבי כי מראים מחקרים?" גברים מאשר זה בהקשר דרישות יותר יש לנשים למה" לשאול אפשר

 להתפשט הרחבים אצל רואים שאנו כפי[. 023]   ריח כמו תכונות אישית יותר רגישים יותר הם נשים, חזון יותר רגישים

 גברים לעומת שלהם המראה יותר השפעה בעלות הן נשים כי ברור, רבות בפרסומות נשים של נשית יפהפיות של ניצול

זה בהקשר יותר מקיף אמצעים כפופים נשים, גופם של מסוימים חלקים לכסות גם גברים למרות, לכן[. 024] . 



 ללבוש לא זה לקבל כאלה נשים של רוב[. 025] אב'חיג ללבוש לא חלקם. להתלבש המוסלמיות הנשים דרך וריאציות ישנן

 את המכסה בטעות לפרש להיות עשויים מהם חלק. אללה ידי-על מחילה לקבל מצפה להיות עשויים הם. חטא הוא אותו

חובה לא כי השיער . 

לעיל שהוסבר כלליות דרישות לפי ללבוש המוסלמיות הנשים ביותר תרגול . 

 בגלל לפעמים להיות יכול זה. בכלל נתפסת גופם על דבר כך או עיניהם רק נראים כך ללבוש המוסלמיות מהנשים חלק

המוסלמיות הנשים כל לכלול דרך הבא הפסוק של פרשנות עקב גם להיגרם עלול זה. שלהם הקהילה של התרבות : 

O מוזמנים אתם כאשר אבל. מותר מתי למעט, נכונותה מחכה ללא, לארוחה הנביא של המגורים בתי תזין אל, מאמין מי ,

 ביישן והוא, הנביא מטריד היה זה[ הפעולה, ]אכן. לשיחה להישאר המבקשים בלי לפזר, אכלת אתה כאשר; הזן מכן לאחר

 מאחורי[ 027] אותם לשאול, משהו[ נשותיו[], 026] אתה כאשר ובקש. האמת של ביישן לא אללה אבל. אתה[ ולפטר] של

 או אללה שליח לפגוע לך[ חוקיות או אפשרית] לא וזה. לבבות[ 022] שלהם ואת ליבך עבור מזוכך זהו[. 028] מחיצה

התועבה אללה לעיני יהיה זה, אכן. פעם אי, אחריו נשות שלו להינשא .  

( 33/53: הקוראן ) 

מסוימים בתנאים נשים ארבע עד להינשא גברים עבור ההרשאה 8.1.2  

O שני אלה ולהפיץ אותו של זוגו בן את יצר, אחת ישות פי-על נוצרת אשר, שלך אדון( חובה שלך) של זהיר להיות! אנשים ,

 של הקשרים את( אל) ו(, שלך זכויות) אחר אחד לך דרוש והמועד, אללה( חובה שלך) של זהיר להיות; רבים ונשים גברים

ועוקב פעם אי אללה בוודאי; הגומלין קשרי .  

 

 

 לתוך שלהם המאפיינים צורכים אינם[. שלהם] לטובת[ משלך של] הפגום להחליף לא, שלהם המאפיינים היתומים לתת

חמור חטא פעם אי זהו, אכן. משלך . 

 

 אם אבל. ארבעה או שלושה או שניים, נשים[ השני] לך אלה להתחתן ואז, היתומים בצדק תעסוק לא אתה כי חושש אתה אם

 אתה כי יותר מתאים הוא כי. מימין הידיים את להחזיק מה או אחת[ רק להתחתן] מכן ולאחר רק להיות לא כי חושש אתה

עוול ומורי לא עלול . 

( 4/0-3: הקוראן ) 

. מסוימים תנאים על מבוססת היא, הרשאה רק היא דרישה אינה אחת מאישה יותר להינשא, לעיל הפסוקים רואים שאנו כפי

להתחתן יכול אדם כי נשים למספר באשר נשלט מגבלה בפסוקים למעשה . 

, שונות במדינות. שלנו ביקום הנוכחי השלב של, העולם סוף עד מיושם להיות יכול זה כך, שנים מספר פשוט ספר לא הקוראן

 נשים המון שיש ייתכן מלחמה בתקופות לדוגמה. יותר או אחד אשתו להינשא החופש בשביל צריך מצבים ייתכנו או תקופות

, ביולוגית, פסיכולוגית, כלכלית מבחינה בצרות תהיה נשים המון שיש ייתכן, כאלה במצבים הסכמה אין אם. בעליהן את לאבד

אחרות רבות בדרכים .  

 היא אשתו אם: ואישה בעל עבור מועיל להיות עשוי יותר או אחד אשת עם להתחתן כדי ההרשאה בהם אחרים מצבים ייתכנו

 אם[. 031] גירושין במקום אחרת אישה בעלה את יעדיפו הנשים זאת עם; להתגרש ירצה הבעל, ילדים רוצה הבעל, עקרה

 יעדיפו היא, ממנה להתגרש בעלה חפץ אינו נישואין של הדרישות על לענות אפשרות אין, מסוימים בריאות בעיה יש אשתו

 הבעל זה במקרה, כך לא היא ואשתו בדרישה, חזקה כלכלית מבחינה הוא האדם אם. אחרת אישה עם להתחתן כדי בעלה את

אחרת אישה עם הנישואין למסגרת מחוץ חוקיים בלתי יחס שלו עדיף להיות עשוי אחרת אישה להינשא של .  



 שאינן נשים עם יחד להיות נוטים רבים אנשים, לעיל למצבים יקרה אם, אחת מאישה יותר לשאת אסור שבהם במדינות

 במקרים. רמאות נחשבים הם זאת עם בעוד, ברצינות גושפנקה לא נוספים קשרים אלה. הנישואין למסגרת מחוץ נשותיהם

-על-אף. נוספים שותפים עבור כלשהי אחריות להם שאין בעוד, מסוימת במידה צריכים שהם מה שוב לקבל הגברים, כאלה

רציניות בצרות הזן, הילדים, הזוג בן את האישה, הבעל, כן-פי .  

 לכולם כתוצאה מפגעי זה במקרה, זאת עם. יותר או אחד אדם עם להתחתן יוכל גם נשים דומות מסיבות כי טוענים ייתכן אחד

 האבהות ארגיש לא האב, הנחיה ייתן א דנ בדיקות אם גם. ברור יהיה לא הילד של אביו, ראשית. היתרונות בהרבה גדול יהיה

 של תחושות, שנית. כן גם אחרים גברים של זרע מכיל אשר, אחרים של אשתו אשר אישה שנולד ילד עבור הרבה שלו

גדולים עימותים לגרום עלול במשפחה יותר או אחד הבעל לכן. גברים אצל יותר חזק כלל בדרך הם מנהיגות .  

 זהו, לכן. לו נשואה היא עוד כל אחד עוד להינשא לא, שיינשאו היא מי גבר כתנאי להציב תוכל אישה באיסלאם, שני מצד

או מוגבל הרשאה אינו  illimitable. 

מסוימים בתנאים ונשים בנות בהשוואה ובעליהן בנים עבור יותר עושר של הירושה 8.1.3  

[, בלבד] בנות יש אם אבל. נקבות שתי של המשותף המיקום אל שווה היא מה, נקבה: שלך הילדים לגבי לך מורה אללה

חצי הוא בשבילה, אחד רק יש אם. אחד של ן שליש שני אותם, יותר או שניים . 

 ההורים, ילדים לו היו לא אם אבל. הילדים את עזב הוא אם שלו האחוזה של השישי הוא מהם אחד לכל, אחד של להורים

שליש הוא שלו אמא ואז, ממנו יירשו .  

השישי הוא שלו אמא[, אחיות או] אחים לו היו אם . 

החוב או עשה[ אולי] הוא עזבונו כל לאחר .  

תועלת לך הקרוב מהם אשר לא יודע אתה, שלך הילדים את או שלך ההורים .  

[ חכם להכיר פעם אי הוא אללה, אכן. אללה[ שהטיל] חובה[ הם אלה משותפים מיקומים .  

, יוצאים הם מה של הרביעי הוא לך, ילד להם יש אם אבל. לא ילד להם יש אם שלך נשים מה כמחצית הוא לך ולהשאיר

 להם ואז, ילד תשאיר אם אבל. ילד אף תשאיר אם מרבע הנשים עבור. החוב או עשה[ אולי הם] הם עזבונו כל לאחר

עוזב שאתה מה של משמינית . 

החוב או עשה[ אולי] לך עזבונו כל לאחר .  

לא עוזבת אישה או גבר אם  ascendants השישי הוא מהם אחד כל עבור מכן לאחר, אחות או אח יש אך צאצאים ולא .  

גרם] לרעת לא אין עוד כל, חוב או נערך אשר עזבונו כל לאחר, שלישית חולקים הם, משתי יותר הם אם אבל ].  

[ לינקולן הדין עורך הוא אללה ועל, אללה פקודת[ הוא  Forbearing.  

( 4/00-02: הקוראן ) 

 פחות של במרחק נמצאים הנשים מספר כי מבחינים אנו, בעולם אנשים... 211, ביותר העשירים 011 ברשימת לעיין אנו אם

 תמונה רואים אנו גבוהה הבירוקרטיה על או הפוליטי האיורים את נבחן אם. מוסלמי-במדינות רבים אנשים אלה. 01 % -מ

 שום אין אין כי נראה. העושר את להגדיל קיבולות רצון יותר יש הגברים כי בבירור לנו מראה זה. יותר או פחות דומה

 רמת ליהנות המעוניינות אמהות, נשים, בנות יש האלה הגברים כל שכן טבעי וזה; זה למצב נשים של לכאורה גדולה התנגדות

דאגות פחות תחושה תוך שלהם האבות או בעליהן לעומת יותר או זהים החיים . 

הבא בפסוק זאת מבטא אללה. מין כל של נחיתות או עליונות כל מציגות הבאות העובדות אחת אף : 

בדרגה אלינו מתקרבים יביא אשר, בניו את ולא שלך העושר אין . 



( 37 מתוך 34: הקוראן ) 

 מה הרבה גם יש שלו שההצלחה כנראה. אישה הייתה לו והרמתי לו ילדה אשר, זאת עם; אנשים לאלפי תעסוקה יצירת גבר

אשתו של התמיכה עם לעשות . 

 לנהל ניתן אשר לאלו נוספים משאבים ניהול את המספקים מסוימים מנגנונים דורש משאבי של יעיל שימוש, כזה במבנה

כולם עבור מאובטח להיות חייב כלכלי לקיומנו די, שני מצד. יותר יעיל באופן אותם . 

 במצבים נשים אצל, באיסלאם עקרונות פי על הירושה. מאוד מפורט ותקנות הירושה האסלאמי החוק על מחקרים ישנם

 מתמשך פיננסי האחריות. גברים מאשר פחות מסויימות נשים מסוימים במצבים ולקבל גברים כמו שווה המשותף יש מסוימים

 בסכום אשתו התחייבות או לתת נדרש הגבר הנישואין לפני, לדוגמה. הגברים בעיקר שייך ההורים עבור או המשפחה עבור

 תפקידם לביצוע הגברים את לאפשר היא ימיםמסו בתנאים בהתפלגות זה הבדל, מכך כתוצאה. אשתו את שמקבלת עושר של

לאחותו בהשוואה יותר גדול חלק לקבל עשוי עתידי או קיים בעלה אולם, פחות לרשת עשוי אישה, כך. יותר טוב .  

 אבל צדקה או טובה או מרצון התנהגות אינה זו, שלו למשפחה מבלה בעל כאשר, גברים עבור חיובי ירושה הוראות בשל, לכן

 של העושר כפי, משפחת של העושר ותוך נוח ירגישו הנשים, שיטתית זה על בהתבסס אז. האישה עבור וימינה לגבר חובה זה

אשתו עבור והן עצמו עבור הן שווה החיים בתקן לספק יש הבעל לכן. משפחת של העושר את למעשה נחשב הבעל . 

מסוימים משפטיים במקרים עדים נשים שתי עם אחד גבר עדות של ההחלפה 8.1.4  

 הסופר לא תנו. בצדק לך בין[ הוא] לכתוב הסופר ואפשר. אותה לרשום, מסוים מונח עבור חוב חוזה כאשר, מאמין אתה הו

אותו לימד אללה לכתוב לסרב . 

מזה דבר שום להשאיר לא, האדון, אללה לחשוש לו ולתת. התחייבות הכתבת מי את ולתת לכתוב לו תנו אז .  

 ולהביא. בצדק להכתיב אפוטרופוס לו תן, עצמו להכתיב כדי אפשרות אין או חלש או הבנה מוגבל של החובה מי אם אבל

 אחת אם כך עדים מקבל אתה שאותם מאלה וגברים נשים שתי גבר ואז[, זמין] שני יש אם. שלך הגברים מבין עדים שני עדים

אותה להזכיר יכול השני ואז, חמורה טעות-הנשים .  

[ שצוין] לתקופה, גדול או קטן הוא אם גם, לכתוב[ גם] עייף להיות לא. פי על נקראים הם כאשר מסרבים העדים לא ואפשר

 תוכלו בו מיידי עסקה הוא כאשר למעט, ביניכם ספק למנוע סביר יותר כראיה חזק, אללה לעיני יותר פשוט הוא כי; שלה

חוזה מסיקים שאתם בעת עדים ולקחת. זה את כותב לא אתה אם עליכם האשמה לא היא אז. עצמכם בין לערוך .  

 והוא. אותך אללה ומלמד. אללה ופחד. בך[ חמור] ציות אי הוא, אכן, זאת תעשה אם שהרי. עדים כל או להפגע לא הסופר

הדברים כל של לינקולן הדין עורך אללה .  

( 2/282: הקוראן ) 

 במצב עדים להידרש עשוי העד, העד על לחצים ייתכנו שכן. החוב על בכתב שראה בנוגע במיוחד חובה בעיקר הוא שראה

". עדים כל או להפגע הסופר לא תן" במשפט זו הפניה יש לעיל בפסוק. ובצדק עדים להיות מאמץ לדרוש עשויה, הולם בלתי

רבים פרטים להכיל עשוי אשר החוב להסכם הנוגעים במקרים מאוד סבירות הן מאמצים צורך זה סיכון .  

 והעדה של העומס את להפחית כדי להיות עשויים ונשים גברים בין לעיל המצב בני הדרישה בין להבדל חשובה סיבה, לכן

נשים שתי על אחת מאישה אותה ולהפיץ אישה . 

באיסלאם שווים ונשים גברים" השאלה לגבי אחרות בעיות כמה 8.1.5 ?" 

030] כל עבור אלה הבדלים של היתרונות ושל, ונשים גברים עבור הדרישות ההבדלים את הסברנו הקודמים בחלקים ] . 

 סדר כי ברור אחת פעם, מוסלמית. גשמיות התועלת בשל אלה לדרישות מצייתים לא מוסלמי לזכור צריך אחד, זאת עם

, אללה של העונג את לקבל כדי הן אלה סיבות. זה סדר לציית כדי מספיקות סיבות יש מכן ולאחר אללה פי על הוא מסויים

זה בהקשר רלבנטי הוא הבא הפסוק. אללה של ופחד וכבוד :  



 אם אבל. מהם כמה למעט, אותה עושה היה לא הם," בתיהם את לעזוב" או" עצמכם את להרוג, "עליהם נגזר כבר אנחנו ואם

באמונה אותם עבור] תקיף מיקום ואת אותם עבור יותר טוב היה זה, הוראה קיבלו הם ומה עשו הם ]. 

( 4/66: הקוראן ) 

. אללה של ההזמנות בגלל עוברים עשויים שאנו קושי כל מאשר יותר פעמים מיליוני הן אללה טובות מקרה בכל, זאת לעומת

אלטרנטיבית בוחר היית נשים כמה-לדוגמה  (b) את לקיים ניתן( א: )הבאות מהאפשרויות אחת בחר: "אותם שאל אללה אם 

 אקח אך אלה חובות עם לא או לקיים חופשיים תהיו( ב. )לנשים שלי החובות את לקיים לך תהיה אך, שלך לראות קיבולת

את רק לראות יכולת את חזרה . "  

עבורנו וקלות חומרתן בכוונת אללה, הבא בפסוק רואים שאנו כפי זאת עם : 

המצוקה אתה מתכוון לא, עליך להקל מתכוונת אללה . 

( 2/085: הקוראן ) 

 מן כמה הזכרנו. גם תנאי בגשמיות שלהם חסרונות יותר גדול להיות אללה לש ההזמנות של היתרונות מאמינים אנו, לכן

 חלק לפספס או להתעלם ייתכן אנו כי הבא בפסוק כמבואר ברור אבל. נשים עבור הכלל מן יוצא הכללים של היתרונות

יודע אלוהים כי מהיתרונות :  

שלא יודע אתה בעוד אללה ויודע; לך רע שהוא בזמן דבר אוהב שהוא ייתכן, עבורך טובה היא בעוד דבר אוהב אתה כי ייתכן . 

( 2/206: הקוראן ) 

 בחלק. אללה מציית והכרת של בקריטריון מסוימים מין עבור החסרונות של הרלוונטיות את גם לשקול עלינו, בנוסף

 זה במקרה. החובות עקב הנובעים קשיים כגון אישיים רגשות כמה נגד שהם דברים דחיית הוא אמונה של הגורם מהמקרים

 ממנו לשלול או אללה והנהגתה בוחר אחד אם. כנה היא להאמין כוונתו אם שאלה יש קשיים עקב האמונה את דוחה האדם

הבא בפסוק מוזכר זה. זו התכחשות בגלל נפגמת לא מעולם אללה בהחלט, מגדר זכויות או חובות בשל : 

משלהם נשמות פגעו הם אך, נזק שום עשו לנו . 

( 57 מתוך 2: הקוראן ) 

אללה או האסלאם בשם אלימות פעולות הרבה לבצע במדיה רואים אנו למה 8.2 ? 

את כולל לכולם בצדק לנהוג המוסלמים מזמין אללה, הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי, שלום אומר האיסלאם  disbelievers. 

מסוימים דת את לקבל מישהו לאלץ רשאית היא אין באסלאם : 

ביותר אדיב באופן איתם להתווכח, טובה הוראה, חוכמה עם האל של הדרך להזמין .  

בצדק] מודרך הוא מי של לדעת רוב והוא, דרכו פי על ובקו יש מי של רוב לדעת הוא, אכן ].  

( 06/025: הקוראן ) 

 

נכון הלא מן ברור הפך הנכון הקורס. בדת הכרח שום יהיה לא .  

( 2/256: הקוראן ) 

מוסלמים להיות אחרים אילצו לא המוסלמים, האסלאם של בהיסטוריה, הקוראן פי על הזמנות כאלה בגלל . 



, זאת עם. המוסלמים את לתקוף לא מי את לתקוף מוסלמים תאפשר אללה, הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי, כן על יתר

עצמם על להגן כדי נדרשים המוסלמים : 

נגדם[ הלחימה] סיבה לך ביצע לא אללה מכן לאחר, שלום לך ומציעים בך להילחם לא, ממך עצמם את להסיר הם אם אז .  

( 4/21: הקוראן ) 

 

 כי מאמינים אנחנו, ולומר. ביניהם עוול המבצעים לאלה פרט, ביותר המתאימה בדרך מלבד בכתובים אנשי עם תתווכח אל

לו[ הגשת] המוסלמים ואנחנו; אחת היא שלך ואלוהים האלוהים. לך חשף, בפנינו חשפו אשר . 

( 22/46: הקוראן )  

 

, איתם חביב מהתמודדות שלך ממשפחות אתה לא וגירוש דת בגלל לך נלחמים אינם אשר מאלה אתה אוסרת אינה אללה

ובצדק מי אוהב אללה, אכן. כלפיהם ובצדק בפועל . 

( 61/8: הקוראן ) 

הבא במשפט רואים שאנו כפי, אדם בבני לפגוע גדול חטא וזה : 

" באדמה, קונדס מעשי ביצוע, רעה לא ולעשות, שלהם בסחורות האנושות לא נכון לא ."  

( 26/083: הקוראן ) 

בחזרה מכה קיבלתי המוסלמים כאשר קרה זה במובן טובה דוגמה  disbelievers לארגן, הכריז, רבים מוסלמים נהרג אשר 

 יהיה שלום) מוחמד הנביא של הנהגתה את המוסלמים. באלימות עושרם את לקח, אותם עינו, מוסלמים נגד רבות מלחמות

חיק( עליו  disbelievers להרוג שאומרים המחבלים למעשי ברור כך כל. אותם ולהשמיד תגמול הכוח את להם היה אף אלה 

 חייב כאלה אזרחים במלחמה שגם האסלאם כמו, האסלאם עם לעשות מה שיש, אללה בשם ישע וחסר מפשע חפים אזרחים

מוסלמים מיליארד 2 כמעט בתוך מאוד מעטים הם כאלה אנשים.ייהרג לא . 

 צורך מרגישים הם כמו אללה בשם לפעול הטוענים אך כלכליות או פוליטיות מטרות הרוע את שעושים אנשים ישנם לפעמים

מקובלים מושגים כמה מאחורי להתחבא .  

ומוסלמים אסלאם על רע רושם ליצור כדי קבוצות מוסלמי או מוסלמים בשם וטען לבצע הם טרור פעילות, לפעמים .  

 ידי-על המחבלים מודע בלתי באופן תומכים הם מה האיסלאם עם המחבלים את וליישב מוסלמים שאינם, רבים במצבים

 המושג של השימוש הוא כזו גישה של פשוטה דוגמה. האסלאם של גדולה קהילה של נציג של סוג או, חלק בהם בהתחשב

 הצהרה היא" אסלאמי טרור" - שקט - האסלאמי להיות יכול אינו הטרור. מוסלמים שאינם ידי על בתקשורת" אסלאמי טרור"

כאלה המחבלים עבור רק שימושי להיות שיכול נכון ולא מטעה . 

 של חסידים של אלימות מעשי למרות, אלימות מעודדת האסלאם כי הרושם את לתת חלקי באופן מסוימים מדיה ערוצי

 ב לדוגמה. לאיסלאם מקושר רואים אלה של כאלה מעשים מאשר יותר הרבה גדולים שלהם ההשלכות ואת אחרות תרבויות

 נהרג אנשים מיליון 61 -כ היו האיסלאם מאשר אחרים דתות דבק כי המערבי בעולם קרה אשר השנייה העולם מלחמת

הרעב ואת המלחמה הקשורות מחלות בגלל שמת מיליון 21 עד 03 כולל אזרחים היו מהם מיליון 52 -ל 41[. 032] .  

אחראיים להיות יכולים אנו כיצד, חופשי רצון לנו יהיה איך, הכל יודע אלוהים אם, גורל יש אם 8.3 ? 

 הסביבה, שלנו החינוך, שלנו רקע מתייחסים צוואות/  שלנו הבחירות: "כדלקמן זו שאלה של הפרטים את rephrased ניתן

 בכפייה להיות חייב שלנו הבחירות אללה הוא האל אם אז. לגורל להיות חייבים אלה כל... שלנו היכולות, שלנו הגנים, שלנו



 הכניס לא שהוא כפי לפחות. אחראים להיות יכולים לא אנחנו ולכן, חופשי רצון לנו אין מכן לאחר; אללה ידי-על נקבע ואז

אני גם? שלנו הבחירות על אחראי הוא כי אומר זה לא ואז הנכונה בדרך אותנו f ואז, העתיד את יודע הוא אם, אללה הוא האל 

 רוצה שהוא מה לעשות הכוח את לו יש אם. בהווה מעשיו ידי על לעתיד הנוגעות גורלו את או שלו הידע לסתור יכול לא הוא

 לא אני לפני לדוגמה מכן ולאחר, גורל יש אם אללה הוא האל אם. ידו על ידוע היה שכבר מה עם בהרמוניה יהיו מעשיו את

כמו כי ידוע זה, מאמין  disbeliever אותו לשנות ניתן איך אז. לעזאזל יכנס אני מאמין לא אני ? "  

כאלה שאלות של סיכום רואים אנו הבאים הפסוקים : 

 ולא, שלנו האבות היו ולא[ אללה עם דבר] שייכת לא לנו, תשתדלו היה אלוהים אם, "יגידו[ אללה עם] שותפים משויכת מי

 לייצר שיכול ידע כל לך יש, "אומרים. שלנו העונש הם טעמו עד להכחיש לפני אלה דומה באופן." דבר אסרו לנו היה

לא ואתה, ההנחה פרט לא בצע? עבורנו  falsifying אלא. " 

לכולם הנחו הוא, תשתדלו היה הוא אם. לכת מרחיקת הארגומנט הוא אללה, "אומרים ." 

 תבצע אל. איתם להעיד לא, להעיד הם אם וכן." זאת אסר אללה כי יעיד אשר העדים את קדימה הבא[, "מוחמד O] ,אומרים

האדון עם[ ואחרים] בין להקביל הם בעוד, להלן מאמינים אינם אשר אלה, שלנו הפסוקים את ששולל מי של הרצונות את . 

( 048-051 מתוך 6: הקוראן ) 

מסוימת במידה חופשי רצון לנו יש 8.3.1  

מאמין לא לו צוואות מי ולתת; להאמין לו לתת צוואות מי אז, שלך האדון פי על היא האמת, "אומרים ." 

( 22 מתוך 08: הקוראן ) 

 

033]   משרתיו צודק לא לעולם הוא אללה ] . 

( 8/50: הקוראן ) 

 

 בעול ישאו בנטל נושא לא. זה נגד חמורה טעות רק חמורה טעות מי ואת. נפשו את[ לטובת] עבור מודרכת רק מודרך הוא מי

שליח נשלח אנו עד לנו לא מעולם ולהעניש. אחר של .  

( 07/05: הקוראן ) 

ו אחראי נלקח מי כל  rewarded אחד לכל[. 034] מוצלחת להיות כדי, האמת את לגלות כדי פוטנציאל יש להלן ב נענשו או 

 את לשלול כדי הכוח אין אך חופשי רצון יש[ 035] אנוש בן כל. לעזאזל או העדן גן, הרוע או הטוב את לבחור החופש את יש

 על להתגבר פוטנציאל יש אדם כל דבר של בסופו, חופשי רצון לגבי מסוימות מגבלות שקיימות למרות. אללה של רצונו

הרלוונטי שלילי ההגבלות . 

... שלנו ביולוגי הכימי ההרכב, שלנו הרוח מצב, שלנו הסביבה, שלנו הידע, שלנו העבר עם לעשות מה הרבה יש שלנו צוואות

 כל. שלנו צוואות, אלה גורמים בין קשה דטרמיניסטי קשר קיים כי להתווכח מדי מוקדם זה אבל מבט מנקודת אמפירי מדעי

הרמות בכל להבין לא אנחנו עוד  subatomic, בהקוראן שנאמר כפי. מוקדם ארגומנט יהיה זה אחרים רבים ודברים :  

קצת אבל ידע דבר שום מקבלים לא אתם, אדוני של הפקודות אחת היא הנשמה: לומר. הנשמה על לך הם ושאלו .  

( 07/85: הקוראן )  



[. 036] ומשאבים אירועי.. חברתית, הפיזית, ביולוגי, כימי חומר של תוצאה מכני מקרי אחת דרך רק אינה הנפש, באיסלאם

 קשרי אפקט, סיבה רק מבוססת אינה מהותו. מסוימים בתנאים זמין מה ל מוגבל אינו אך, אלה ממשאבים הנשמה היתרונות

 בקשיים אדם, לדוגמה. התנאים את ולשפר לשנות פוטנציאל יש הנשמה. סיבתיות על מבוסס מכניים תהליכים או גומלין

אלה קשיים על להתגבר, נוסף ידע לקבל מסוימים ספרים לקרוא יכול בעסקים . 

 את, העתיד לגבי שיקולים כולל עושים אנו רצון כל. בעתיד גם אך, ההשפעה אפקט סיבה שיש בעבר רק מכסה אינה הנשמה

, עקרונות גם מכסה הנשמה. עדיין קרה לא שהם בעוד, מסוימת במידה מפגעי והסיכונים היתרונות שלהם, שלהם, החלופות

 החלטה ניקח אם יקרה מה אלטרנטיבה רק לא שופטים אנו. בעבר במרחק ממוקם או מוגבלים לא אשר הלאה וכן ערכים

 ביודעין לבחור חופשיים אנחנו עדיין. ככה מרגישים אנו אם קורה מה, קורה הזו החלופה אם נרגיש איך גם אך, מסוימת

רע חלופה . 

חופש של רחב שטח לנו יש לכן . 

זה בהקשר מסוימים מיוחדים כישורים יש האדם בני, הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי : 

תודה אסיר אתה מעט; לבבות לבין שמיעה לך עשה והוא שלו מהנשמה לו מפיח, עליו להשתרע מכן לאחר . 

( 32/2: הקוראן ) 

 

מוחמד, אזכור  [O], למלך משנה האדמה פני על יעשה אני, אכן, "למלאכים אמר האל בן " 

( 31 מתוך 2: הקוראן ) 

-:במיוחד חשוב להלן. האמת לעבר אותנו להנחות עשוי הזה החופש עם יחד אשר רבים אמצעים לנו נתן אללה, שני מצד

יהיה שלנו בסביבה פורסם ברורים סימנים  obviousness לתחייה מאיתנו אחד כל לאחר, כל לעין נראית בכלל ממס .-

 באמצעות אללה של בהדרכה-. הגורל את עשה הוא כאשר גם הנוכחי לתחינות שלנו להגיב יכול מי אללה ועזרה הקשבה

שלו שליחים . 

 שהוא כפי אללה של בהדרכה מתנגד הוא. אללה של האולטימטיבי רצון לשלול יכול האדם כי אומר לא הזה החופש, זאת עם

 מה משנה לא, האולטימטיבי במובן, זאת עם. ציות אי של הנתיב את או צייתנות של הנתיב אחר לעקוב כדי החופש את נתן

הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי אללה ידי על מוקף הוא, עושה האדם : 

הארץ כדור על יהיה מה, בשמיים הוא מה שייך אללה .  

המקיף, הדברים כל של, אללה פעם והוא .  

( 4/026: הקוראן ) 

 

הידיעה מעצם והרמוני שלם הוא אללה, אכן . 

( 005 מתוך 2: הקוראן ) 

 

העולמות לורד, אללה צוואות כי אלא לא אתה .  

( 80/22: הקוראן ) 

כדלקמן הן לכך הסיבות. אללה דרך למעט מוצלח להיות יכול אינו הוא, אללה ידי-על שניתן מסוימים כוחות יש האדם למרות : 



 עלויות. מוגבלים להיות עשויים משאבים, לדוגמה. צוואות, אללה של תוכנית של התוצאות הן שלנו הנסיבות, ראשית

, כך. מאחרים יותר על להתגבר יותר קשה להיות עשוי מסוימות נסיבות. גבוה להיות עשוי מהחלופות עלויות או המשאבים

 החלופות גם. יהיה שלו להפריע מבלי צודק אדם להטעות שעלול אללה כאלה בנסיבות דרך, חופשי רצון לנו יש פי-על-אף

אללה ידי-על נקבעים לנו שיש . 

הקוראן מן הבאה בדוגמה לראות שניתן כפי אללה רשות ידי-על שהכל יתבצע, שנית : 

אללה של הרשאה ידי על אלא להאמין לנשמה לא וזה .  

( 01/011: הקוראן ) 

אללה תלויה שלנו ההצלחה, בהקוראן( עליו יהיה שלום) שועייב הנביא הנביא ציטוט אצל רואים שאנו כפי : 

אללה דרך אלא אינה שלי ההצלחה ," .  

אני אליו ולחזור, הסתמכה צריך אני עליו ." 

( 00/88: הקוראן ) 

שלנו הבחירות מסוימת במידה תלויים אללה מטעה או ההדרכה, הבא בפסוק רואים שאנו כפי : 

בהתרסה ממרה פרט לא ומטעה הוא. ובכך רבים מדריכים, ובכך רבים ומטעה הוא . 

( 2/26: הקוראן ) 

. בהווה יודע שהוא כפי העתיד את יודע הוא, אז. זמן של הגבלה כל ללא ורואה יודע, כולם של תמלוך היודע הוא מי, אללה

. אללה ידי-על נצפה, לראות, ידוע פעם אי בעתיד ננקוט אנו החלטה כל, לכן. ההווה את רואה שהוא כפי העתיד את רואה הוא

. שלנו צוואות עם ישירה התערבות כל ללא הרלוונטיות הנסיבות שינוי כולל, רוצה שהוא כל בדרכים אותה לשנות יכול הוא

 של אחד פה הסכמה עם בוחרים שאנחנו דברים קורים, לכן. אללה של באישורו, בחופשיות הוא לעשות לנו יהיה כל, לכן

אותנו ואת אללה . 

להלן המאמינים של דוגמה משפט ציטוט להלן. אללה קבלת לחפש צריך טובה עבודה שעשו מוסלמי מקרה בכל לכן : 

אומרים והם ,  

"  בהחלט. אותנו שהדריך היה לא אללה אם הנחו היה לא מעולם אנו; לכך אותנו שהדריך כולל, אללה כדי[ ותודה] שבח

האמת עם הגיע אדוננו של כשליחים ." 

( 7/43: הקוראן ) 

 

" כדי השתמשנו, אכן  supplicate לפני אותו .  

הוא אשר זה הוא, אכן  Beneficent, הרחום." 

( 52/28: הקוראן ) 

של המבט מנקודת  disbeliever הפיזי בין המעבד החומר רצף רק הוא, אליו באשר החופשי הרצון את להבין קשה יהיה זה 

, אל הפיזי לפי רק אשר ולפעול יחד שבא בזריקת חלקיקים של קבוצה רק הוא, שוב. רציפים תהליכים,... ביולוגי, כימי

 רצון לו למסור שיכול מלאה חופשית בחירה לו שיש אחד אף אין לו, כן כמו. גומלין וקשרי בטוח לא כללים או מסוימים

 .חופשי



שלנו צוואות של לקיומו הסיבות 8.3.1.1  

 כמו לנו ליצור יכול הוא. הוראותיו את לשלול היכולת כל להם שאין מלאכים או אבנים כמו לנו ליצור עשוי הכל אדון, אללה

 של ורגשות פרקטיקות יהיה שלא, כזה ביקום, זאת עם. אחריות בלי כך כל, אפשרויות ללא לכן, רגשות בלי רובוטים מתוכנת

, הרוע; והקימו פורסם להיות לא האמת, הטוב. יהירות רע, הרע, ענישה, גמול, דין פסק, אמת, אמון, רחמים, עזרה, הקורבן

נענש, נשפט, פורסם להיות לא נכון הלא ... 

ורע הטוב את ליצור מסוגל הוא אללה אבל .  

הרוע או הטוב את לבחור הכוח את יש לו יש, רעה או טובה להיות לאדם .  

להבדיל ושקר האמת מצד, אללה סמכויות ואת טובות להרגיש אללה של המשרתים אחד בצד, בהווה אירועים דרך ו .  

מוות הוא סופיות זה בשלב. אנחנו מי חותכת במה להיות צריך ואז, שלנו היצירה סיבה יש אם, כן על יתר . 

זה בהקשר רלבנטי הוא הבא הפרק : 

שעה לפי ,  

לאיבוד הוא האדם, אכן ,  

והתמדה] סבלנות לזה מומלץ האמת לזה מומלץ, צדיקים מעשים לעשות, האמין להם שיש לאלה פרט ].  

( 013/0-3: הקוראן ) 

 הרצון בזכות. אדוננו של הדרך מזמין, שלום בהקמת אללה עם פעולה לשתף הזדמנות לנו יש, שלנו החופשי הרצון עם שוב

 אל מהקוראים ייתכן, שלנו החופשי הרצון בזכות. האנושות בתוך, בתוכנו טוב ההתפתחויות שיתוף אולי אנו שלנו החופשי

 כפי שלנו יוצר ידי-על ניתנת גדולה טובות אלה. עצמנו עבור לחלוטין לנו יש מה מבלים אנו פי-על-אף, לעזרה זקוק מי אללה

הבאים הפסוקים ? 

הרגליים את בחוזקה צמח וכן לך לסייע הוא, אללה לעזור תוכל אם, מאמין אתה הו .  

( 47/7: הקוראן ) 

 

 ואשר ונצירות אללה הוא? מעל רבות פעמים לו אותו להכפיל עשוי הוא כך בספינה הלוואה אללה הלוואה אשר הוא מי

תוחזר לו ואת שפע מעניקה .  

( 2/245: הקוראן ) 

 

 אנחנו, "אמר התלמידים?" אללה[ הגורם] עבור שלי העוזרים הם מי, "אמר הוא, מהם אמונה[ דבקות] חשה ישוע כאשר אך

לו שליחת] מוסלמים אנחנו כי להעיד, באללה מאמין אנחנו. אללה עבור עוזרים ]." 

( 3/52: הקוראן ) 

 והוא. לנו ביותר הגדול טובות שלו אחד הוא, לו לעזור הרצון את לתוקף להכניס וכדי לציין כדי, לו לעזור ההזדמנות, אכן

שלנו החופשי הרצון זה בעד מפתח גורם . 

מכוונת בחירה הם שלהם ההשלכות ואת החטאים 8.3.1.2 . 



 השגיאה את או האמת את בחרו אשר אלה, כך. הכריז, נקבע המזוייפים ציות של העונשים ואת האמת את ציות של התגמולים

והזדמנויות איומים, חסרונות, יתרונות שלהם עם לגמרי אותם לבחור .  

 ויש, אישיות הן שלנו הבחירות. שלנו תכונות ועם, אנחנו מי עם טוב הכי שמתאימים חלופות הן שלנו הקבוע הבחירות

 כמה עבור שתוצאותיה כמה לשאת לבחור יכולים אנחנו: נכון לא וגם, לא הנכון סובייקטיבית מבט מנקודת רבים במקרים

אוהבים שאנו דברים .  

. לעצמו איש רב להאשים הוא, עישון עקב סרטן במקרה אז. לסרטן גורם עישון כי יודע שהוא בזמן לעשן רשאים אדם לדוגמה

, מימין להיות יכול רואה הוא מעשן הוא בעוד. מוקדם ומוות סרטן של הכאבים המרת עישון של האישית ההנאה את בחר הוא

 מאתגרת הנאה לקבל עשויים אנו. העתיד או ההשלכות אכפת לא לבחור יכולים אנו. נכון רואה הוא למרות לעשן עשוי הוא או

 או פחד כתוצאה יותר גדול להיות עשוי זה אתגר של העונג. סיכונים גורם זה פי-על-אף, עצמנו את מאשר יותר גדול כוח

. גיהנום של הסיכון לקיחת ידי- ועל עליו לחשוב לא ידי-על בעקיפין או ישירות הבורא אתגר לבחור אחד דומה באופן. כאב

גשמיות השמחות כל פי על לוותר מבלי בחיים והנאה אתגר זה ליהנות רוצה שהוא וייתכן, זו בדרך . 

הבאים הפסוקים בדוגמה רואים שאנו כפי הרוע את זמני באופן ליהנות החופש את לנו יש :  

 הם מה עבור אותם אחזה ענישה להשפיל הברק כך, הדרכה מעל עיוורון העדיפו הם אך, אותם מודרכת אנו ,Thamud באשר

להרוויח כדי השתמשו .  

( 40/07: הקוראן ) 

 

עוברים הם שבה הארץ ואת השמים את רבים סימנים ישנם ;  

אליהם לב שמו לא משלמים הם זאת ובכל ! 

( 02/015: הקוראן ) 

שלנו הבחירות של הבעלים, כנה להיות לנו יש בסוף אבל . 

ה של הבלבול, כך. בוחר של מאוד אישיותו להתייחס כזה מסוכן בחירות, שני מצד  disbelievers כאמור קבע מכוונת היא 

הבא בפסוק : 

דרך הישר מדרך לסטות להלן ב עיוור יהיה][  זה בחיים עיוור הוא מי ואת .  

( 07/72: הקוראן ) 

הבאים הפסוקים כאמור אמונה אל בחזרה יחזרו שהם, לעזאזל שראיתי אחרי חזר אם גם כך : 

 פני על לחיים] להחזיר ניתן אנחנו כי אילו, הו, "לומר רצונו ואת האש לפני לעמוד עשויים הם כאשר אך לראות יכול אתה אם

המאמינים בין ולהיות אדוננו של הסימנים את מנע לא[, הארץ כדור ."  

שקרנים, אכן והם; אסורים היו הם שבו לזה יחזרו שהם, הוחזרו הם אם גם . 

( 6/27-28: הקוראן ) 

למשל לכן , disbeliever לעזאזל אז. לעזאזל ולדחות פוגש שוב אמונה בגלל לעזאזל ייכנס שהוא יודע היה מי האולטימטיבי 

של ברורה בחירה הופכת  disbeliever, נוכח היה ביותר משכנעים הסימן אם גם כי , disbeliever להפנות זה. יאמין לא כזה 

הבאים הפסוקים : 

יאמין לא לתוקף תכנס יש האל המילה מי פי-על אותן, אכן , 



מכאיב העונש את יראו שהם עד, אותם לבוא צריך סימן כל אם גם .  

( 01/26-27: הקוראן ) 

 כי טוב רעיון שיש נראה לא, זאת עם. לעשות בוחרים שאנו מה בתגובה לעזאזל של העונש את לעבור החופש את לנו ניתנו

 בדרך האדם בני, אנו. בחירה היא זאת בכל. לנצח זה את מרגיש בזמן רק יאמין יותר מאוחר הוא שבו משהו זמנית דוחה אחת

זו הפניה יש הבאים הפסוקים. ענקיות הארוך בטווח שלהם וסיכונים עלויות אם גם המיידיים היתרונות ערך כלל : 

המיידי בטווח אוהב אתה אבל! לא .  

להלן את ולהשאיר .  

( 75/21-20: הקוראן ) 

 הרגשות הקצר בטווח נובע הדבר. מהירה כעסים לספק כדי מעשה בגלל רק שנים במשך בכלא לשהות אנשים על תחשבו

 אז. שלנו ההיגיון מאשר יותר חלש יחסית שלנו הרגשות הארוך בטווח והם; שלנו ההיגיון אל יחסית אינטנסיבי יותר הם שלנו

להצלחה חשוב סבלנות : 

החולה את אוהב אללה . 

( 3/046: הקוראן ) 

לנו רישום מהו ולאשר" לקנות" אנו שלנו מהבחירות אחת בכל. הגורל הדברים את לאשר אנחנו, שני מצד : 

עוול ניתן לא, הרוויח שהוא מה עבור לגמול שיש ייתכן נשמה כל וכך האמת ב וארץ שמים ליצור אללה ואת . 

( 45/22: הקוראן ) 

עלינו משהו לכפות צריך לא אללה 8.3.1.3  

הדברים כל את לעשות מסוגל הוא . 

( 67/0: הקוראן ) 

 המאמינים כל להיות יכולים אנו שבה מסוימת בסביבה לנו ליצור עלול הוא, אז. רוצה שהוא מה כל לעשות מסוגל הוא אללה

 למרות, מסויימת בצורה אותנו לאלץ או שלנו צוואות להפריע צריך לא הוא לכן. חופשי רצון לנו יש כי אף disbelievers או

אלה לעשות יכול שהוא . 

. אנחנו מי לפי הטעה או הוביל להיות עשויים אנו אובייקטיביים אירועים עם לעבד שלנו הרצון עם להתערב צריך לא אללה

לדוגמה. בחירה יכולת שלנו לעוות מבלי, אובייקטיביים דברים עם להטעות או להוביל עשוי אללה , disbeliever לו שיש 

הבורא של החנינה כזה תינוק אותו ידי-על שהובאו ושמחה התרגשות חווה פי-על מאמין להפוך עשוי תינוק . 

צודק להיות או פוגש אדם כל מחייב אינו והוא עובד טוב לעשות או להאמין מישהו להכריח ולא אללה 8.3.1.4 . 

. אמיתית אמונה תהיה לא כפויה האמונה, זאת עם. המאמינים כל אותנו להפוך עשוי הוא, עלינו דבר לכפות רצה אללה

 כאמור, תועלת חסרת תהיה היא והאמונה אמיתית אמונה לא אז, מאולץ יהיה המתים תחיית לאחר רק טען הוא כי האמונה

הבא בפסוק : 

 כמה להגיע יש כי או לבוא צריך שלך לורד או אותם לבוא אמורים המלאכים לכך פרט דבר לכל לחכות[ מכן] הם האם

שלך לורד של הסימנים ?  

 האמונה דרך מזוכה היה או לפני האמין לא הוא עוד כל שלו האמונה יהנה לא הנשמה תבוא שלך לורד של הסימנים כמה היום

הממתינות[ גם] אנו, אכן. המתן, "אומרים. טוב כמה שלו ."  



( 6/058: הקוראן ) 

 לנו נותן אללה לכן. אנחנו כיצד, מי בדיוק משקף הוא, הכרח של התוצאה אינו הוא כי אמיתית אמונה היא זה בחיים האמונה

בוחרים אנו מה .  

 שום אותנו לחייב לא הוא וכפי עלינו משהו תדחף אללה כפי, אז. חופשי רצון של התוצאה הוא לא נאלצתי אם בוחר הייתי מה

אחראי להיות עשויים אנו כך סבירה חופשי רצון לנו יש, שלנו לקיבולת מעבר דבר . 

הרשע אותנו הכריחו יש כי אללה דוב העד לא אחד אף 8.3.1.5  

 אללה כי יעיד לא העד. מוכן שלנו בתהליך התערבות ידי-על לנו בחירה כל כפה אללה כי העד ישאו לא עדים שיש ייתכן

אללה ידי-על רק ידוע כזה הכרח אפשריות מאחר מסוימים לבחירה אותנו הכריחו . Disbeliever את העד בעקיפין הוא גם 

 הוא להפך. החלטותיו עבור אללה מתייחס רחוקות לעתים שהוא כפי מסוימת בדרך לפעול עליו כפה לא אללה כי העובדה

והולך. שלו החלטות עבור משלו חישובים עושה תמיד  disbeliever המציג הנכונה הדרך פי על הישר מדרך לסטות בעיקר 

לו אללה . 

מאיתנו אחד כל נגד קדומה דעה כל אין אללה 8.3.1.6  

את, אללה בשם  Beneficent, הרחום.  

העולמות לורד, אללה כדי להיות[ תודה] שבח , 

( 0/0-2: הקוראן )  

הוא אללה  Beneficent אנו אם. אללה של משרתו הוא כולם כמו מאיתנו אחד כל נגד קדומה דעה כל לו אין. כל אדון רחום 

מאיתנו אחד לכל צודק יהיה לא אללה כי מבינים אנו, מאיתנו אחד מכל אללה, רבים לכאורה, ענק טובות חושבים : 

תודה אסיר אתה מעט; לבבות לבין שמיעה לך עשה והוא רוחו פי על אותו מפיח, עליו להשתרע מכן לאחר . 

( 32/2: הקוראן ) 

לגורל למשול צוואות שלנו הבסיס את מהווים אשר סיבתיות של הגומלין קשרי 8.3.1.7  

אומרים יש : "Alright, הגורם לא הגורל אבל?" לטרוח לי למה אז. אותה לשנות אפשרות אין ואז לעזאזל להזין מיועד אני אם 

 הפסוקים את שראינו כפי ואירועים ישויות בין הגומלין קשרי את ומאפשרת מגדיר הוא. אללה יש הגורל מעל לפני. הראשוני

 :הבאים

שהוא[ טוב] זו מלבד לאיש אין כי ומנשה , 

לראות הולך שלו המאמץ ,  

במלואם הגמול עם אותו לגמול ניתן הוא ואז . 

( 53/32-40: הקוראן ) 

הבא הפסוק פי על להסיק ניתן כפי הגורל של חלקים הם שלנו הבחירות מרכיבי כל ואת עדים אנו אשר גומלין קשר כל : 

ברורה באוגר זה כל . 

( 00/6: הקוראן ) 

 אם אז. מסוימות בחינות עובר כתוצאה יהיה הגמר שלנו הגורל גם היא. הגורל נמצא הספר מבית שלנו הגמר של העיתוי

 של ישירה סיבה אינו הגורל, כאלה יחסים מערכות על גם מבוססת לגורל. אלה בחינות עברנו כי לגורל גם היא, בוגר אנחנו



 חסר להיות צריך לא אחד, כך. עליו הערך הגורל עם לעזאזל להצדיק/להסביר גם יכול אחד, דומה באופן[. 037] הגמר זה

. לבחינות היטב ללמוד הוא לעשות עלינו יהיה מה, בוגר רוצים אנו אם לכן. לגורל בגלל רק שלו הקצה לגבי בטוח ולא תקווה

גם שלנו הבית שיעורי את לעשות לנו יש, עדן גן להיכנס רוצים אנחנו אם דומה באופן . 

טוב אותה לשנות ברצוננו, הגורל את ידענו אם 8.3.1.8 .  

 לא זה אז. אותו אהב לא אנו אם זה נבדלים רוצה אנו צורך יש אם, מחדש להעריך אנו, הגורל של התוכן את ידענו אם גם

מקרה בכל בבחירת ושגרות מוכן שלנו מגביל . 

להאמין לנו יגרום שזה, דטרמיניזם של מלאה השפעה תחת היו שלנו צוואות אם 8.3.1.9 .  

אללה האמונה גם ידרוש סיבתיות . 

של שלתחייה נניח  disbeliever. שלא יראה הוא ואז. אללה בגלל נגרם הכל כי יבין הוא, מכן לאחר. טועה שהוא רואה הוא 

 השפעה אין מציאותי דברים אם אז. אללה לא, אמונה אותו הובילה אמיתיים היו שלא דברים. שלו אמונה כל סיבה שום היה

קיבל שהוא חופשי רצון בעל הוא כי והתעללו חופשי רצון לו שיש יבין הוא, עליו דטרמיניסטי . 

המושגים ההיסטורי הידע כמו בדרך אחד הוא הגורל את לידי אללה של הידע 8.3.2 . 

 על אללה תלויה שלנו כישלון או הצלחה כך. אללה דרך רק היא ההצלחה אללה שייך הכל מעל כולו הכוח משקף הגורל

הגורל לפני עצמנו .  

 הבחירות יודע הוא, כל היודע נוכח-מתפזר הוא אללה כמו. תופסים שאנו ממה שונה הוא שלנו העתיד אודות אללה של הידע

שלנו ההיסטורי הידע כמו הוא המושגים בתוך הזה הידע של הדוגמה[. 038] התרחשו שכבר דברים בהחלט שלנו העתידיות :  

הדברים כל היודע והוא; פנימה ואת את החוצה, האחרון, הראשון הוא . 

( 57/3: הקוראן ) 

 

המנוצחים היו הרומאים .  

ליד בארץ . 

יתגבר, תבוסתם לאחר, הם .  

ספורות שנים בתוך .  

ואחרי לפני הפקודה את שייך אללה .  

לשמוח המאמינים היום באותו . 

( 31/2-4: הקוראן )  

 של במונחים ולא, שטח של במונחים מוגבל לא הוא. למחיצות מחולק אינו הוא, אחד הוא. האחרון הוא גם אבל הראשון הוא

הגורל את סותר לא זה ידע. משלנו כמו מקומי אינו שלו הידע. זמן .  

שלו התצפית תחת קרה כבר אשר הדברים בעתיד צוואות שלנו יודע אלוהים, לכן . 

עלינו משהו לכפות אותו מחייב אינו שלו הידע של סוג זה אז .  

שלנו היכולת על מבוסס אחראים אנו 8.3.3  



שלו לקיבולת מעבר נשמה גובים אללה . 

( 2/286: הקוראן ) 

. סימנים רק רואים אנו. כולה האמת את להבין לא נדרשים אנו. בחירות, שלנו צוואות של ההשלכות פשוט הם שלנו האמונות

 מעבר מישהו לא אללה ולטעון. להאמין יכולת חוסר או קושי אין, זה במובן; בחירות של נפשי תהליך מורכב אמונה, אחת דרך

שלו לקיבולת . 

לנצח ברורות העובדות 8.3.3.1  

 אחרת. שנפגע אללה להאשים יכול לא הוא, נפגע מקבל הוא ואם, מהר הולך המכונית מול במודע, מרצון קופץ מישהו אם

 את מאשים אתה למה נפגע להיות רוצה אתה אם? שם עברת למה נפגע להיות רוצה לא אתה אם: אותו שואל היה סביר שאדם

וקשיים כאבים המון יעבור הוא מקרה בכל כמו תועלת חסר יהיה הזה הדיון, מקרה בכל? אללה . 

 אחר לעקוב יכולים שאנו דרכים שתי לנו אמר הוא, האמת את המראים סימנים של מיליארדים לנו נתן אללה, דומה באופן

ברורים אלה כל לו. שלהם ההשלכות .  

 אלוהויות הם אלה סיבות הראשי. רע להיראות או ברור מאוד להיות מופיעים לא הם, הנוכחי בעולם מאיתנו חלק עבור אך

עליהם תמיכה או הוכחה שום נתן אללה למרות המציא כאלה אנשים כי סמכויות, שקר . 

 קשרי, הכוחות, המציא האלים כי כזה אדם עבור לעין נראית תהיה, אללה ידי-על נשפט או לתחייה הוא אחד ברגע, זאת עם

 ניתן. בכלל הצדקה והיה, עצמאותם לא היה, משלהם כוחות לא היה, מוחלט היו לא אללה החליף הוא שבה הגורמים, הגומלין

. סייעת גדול פשע היה הוא כי, ברורה שגיאה היה אדם אותו כי לכאורה יהיה גם אז. עת בכל ברור, אללה אמר מה כי להבין

הבאים הפסוקים אלה אל הפניה מבצע אללה : 

למי כך כל אוי, מתוכן שונה הפלגים ואז  disbelieved אדיר יום של מהמקום .  

לנו באים הם ביום אותם ולשמוע לראות !  

ברורה בשגיאה היום הם תימא אך . 

( 02/37-38: הקוראן ) 

 

המחלוקת הם בעוד יגידו הם ,  

ברורה שגיאה אכן היינו, אללה בשם   

היקום לאדון שווה[ 032]   שאתה חשבנו כאשר .  

( 26/26-28: הקוראן ) 

 והוא. אחד מצד ברורים סימנים דורשת ברורה שגיאה. זו שגיאה עושה מי אך השגיאה אובייקט להתעורר לא ברורה שגיאה

הבא בפסוק כאמור זו שגיאה עושה אשר פגמים מחייב זאת לעומת : 

ו מ[ שבטי] נח בני להם לפני אלה של החדשות את להם הגיע לא שם - Thamud , של לוויה, אברהם בני  Madyan ועיירות 

עצמם בכח האיסור היו הם אך, אותם עוול יש לעולם אללה. ברורות הוכחות עם אליהם הגיעו שלהם שליחים? התהפכה .  

( 2/71: הקוראן ) 



פעם אי בגלל, לכן -obviousness מישהו ידי על צודק היותך על מחה להיות לא שלהם ההשלכות בלהלן, אללה של סימנים .

של טיעון וקו  disbelievers ועדים המטרה לא אמנם יש צודק כ מבקרים הם מה במקרה כיוון חוקי אינו צדק של בטענה 

צודק ממש היה הוא כי יוכיח ממש קורה זה, צדק אי זה נגד הבקיא . 

משלנו חולשות בגלל נכשלים אנחנו 8.3.3.2 . 

לעשות או נתון איזה אללה בגלל לא, ממנו לא שביקשת אנו אשר, נתן אללה מה בגלל נכשלים אנחנו . 

ונקי טהור ממשיכים אנחנו עוד כל לנו מספיקה שלנו למהות כמו לנו נתן אללה מה, הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי : 

[ אותו להשתרע אשר והוא, הנשמה[ מאת   

שלה והיושר רשעות שלה[ של ההבחנה עם] היא השראה ,  

אותו מטהרת מי הצליח הוא ,  

שחיתות עם] אותו מחדירה אשר נכשל הוא ].  

( 20/7-01: הקוראן ) 

הגורל מאשר אלינו מתקרבים הוא אללה - אללה לבין ב ארה בין מחסום אינו לגורל 8.3.3.3  - 

 לתחינות מגיב מי אללה, בנוסף. הגורל את הקים בעוד אותו ידי-על גם ידועים אללה ובעתיד בהווה שלנו בקשות, טבעי באופן

 כפי תמיד זהה מבקשים אנו מה שיודע אללה[. 041] וכן הגורל את עושה שהוא בזמן אליהם להגיב עשוי שלב בכל שלנו כנים

 אחד עוד, עכשיו לנו מקשיב מהם אחד אלים שני אין יש. העתיד או העבר עם מוגבל אינו שהוא וכפי אחרים אלוהים אין

 לנו ויודע לנו מקשיב מי אללה. לגורל ביצוע בעת שונים רוח ומצב כעת אחרת רוח בעל אלוהים יש אף. הגורל את שביצע

לגורל ביצוע בעת מלא באופן שלנו הנוכחי המצב לבין בינינו גם היודע הוא, כעת מלא . 

 בעת והן לגורל ביצוע בעת מסוים מצב עבור עקבי יהיה אחד יש אללה, המצפה הגורל את הבורא כמו, לגורל בתוך כמשתתף

 או ההבדל או, סתירה סיבה שום אין לו, לכן. אחריו לא, לפניו אין לו יש, הידע מגבלות לו שיש מבט מנקודות שני. ביצוע

 היה לא, ידע פחות לא אללה, מסויים רצון אללה מבקש שלנו זמן פרק בתוך כעת מי עבור, לדוגמה. מסוים מצב עבור הגבלה

 עם, בכלל לנו גורל של מגבלות אין, משהו אללה מתפללים אנחנו בעוד, כך. הגורל את שעשה בזמן רצונו ואת אותו מודע

הגורל את גם מבצע הוא אללה להגיע אנו שלנו בתפילות .  

טובים מעשים אותנו ומעוררת לנו מסייע הוא כי אותו שאל( עליו יהיה שלום) שלמה אללה את שואלים תמיד אנחנו :  

 לי העניק יש אשר טיפשותו תודה אסירי להיות לי מאפשרים, שלי האדון, ואמר, הדיבור את עליה ב שעשע, חייך[ שלמה] כך

צדיקים משרתים שלך[ של הדרגות] לתוך שלך הרחמים ידי-על לי להודות. תאשר אשר צדק לעשות שלי ההורים פי ועל .  

( 27/02: הקוראן ) 

 גורלה אני, הגורל על להתגבר יכול לא אני, כך. עזרה אללה לבקש יכול לא אני אז אללה מאמין לא אני אם: "לשאול אפשר

 של המצב כמו שקר אלים לא יש שבו טהור מצב הוא ההתחלתי המצב, באיסלאם?" נענש אני כי הוגן זה האם אז. הגורל

 שלו כמו האמיתי באלוהים מחסה מחפשים אותו אלה ולמנוע שקר האלים ממציא האיש אבל(; עליו יהיה שלום) אברהם

הבאים הפסוקים -ב הקשורות הבא במשפט :  

תבצע אשר וכי פורסם אללה בעוד, לגלף[ עצמכם] אשר פולחן אתה, "אמר[ 040]   הוא ?"  

( 37/25-26: הקוראן ) 

 למצב, אללה לחזור לבחור צריך הוא אז. הגורל את גם הופך אשר פנייה פי-על עצמו את חוסם שקר האלים שמאמין אדם

הבא בפסוק כאמור המציא עצמו הוא כי שווא האלים את למנוע וכדי, טהור הראשוני : 



מאנשים הייתה, אכן[. אללה כניעה פי על] לה הסבה אללה מלבד ולהעריץ הייתה כשהיא  disbelieving.  

( 27/43: הקוראן )  

עקבי להיות שלנו הבחירה תהליך 8.3.4  

עצמו בתוך עקבי יהיה שלו הבחירות אללה מאשים אדם :  

 עושה שהוא הרע הבחירה את לאשר הוא מדוע ואז, והשלכותיה שלו הרעה הבחירה עבור אללה להאשים מסוגל כזה אדם אם

לא או אללה ובעזרת הדרך את רוצה הוא האם? בתשובה הוא לא מדוע? והשלכותיה ?  

 איך אללה של עזרתו את רוצה לא הוא אם? אחר מישהו מאשים הוא מדוע והשלכותיה שלו הרעה הבחירה מאשר הוא אם

אותו להאשים יכול הוא ?  

בסדר לא משהו" חושב" לנו גורם" מבקרים" שאנחנו משהו כי טוענים אנו אין . 

 פשע זה עושה הוא אם. למחות אין הפושע אז. הפושע על בחזרה הפשע של ההשתקפות בדרך אחד הוא העונש, זאת לעומת

 בא הוא כאשר אותו נגד מחאה הוא מדוע מקובל דבר זה אם? הקורבן כנגד אותה עושה הוא למה צודק הוא אם, הקורבן כלפי

עליו חזרה ביטוי לידי ? 

הופעל שהוא לאחר משתנה אינו ההסכם 8.3.4.1  

מי והיום  disbelieved יוענק אתה היום אז, אותם ונהנה גשמיות חייך במהלך שלך ההנאות מותש[, "נאמר] האש נחשפים 

ממרה בהתרסה היית כי, זכות ללא האדמה פני על ומתנשא היית כי השפלה של בעונשו ."  

( 46/21: הקוראן ) 

 מוכנים שאנחנו מחיר מול מבקשים אנו מה נותן הוא, אותם אישר אללה בחופשיות שלנו הבחירות את עושים אנחנו, כאמור

לוקחים שאנחנו הסיכון את או לשלם . 

A  מכן לאחר. העדן גן ואת אללה של העונג את מקבל במקום זה עם מרוצה להיות וכדי נוכח מחיי ליהנות כדי לבחור יכול אדם

 או לבחור החופש את יש לאדם. זה תנאי, ההסכם יתרונות כמה קוצר האדם יום כל. חלקי באופן ואישר להורג ההסכם יום כל

 של השני החלק על. ההסכם עיקרי אחד ביצוע כ סה חותכת נקודת הוא מותו. מת שהוא עד ההסכם את או שלו כיוון לשנות

 פי-על רע דבר שום אין אז, קרה מה מרוצה הוא האדם אם. ההסכם של גשמיות חלק ביצוע יושלם, מותו עד. תבוצע ההסכם

 מת הוא עישון עקב פי-על-אף, עישון ליהנות אדם של במקרה כמו לחלוטין אישי הוא זה. אשם לא אחד אף, שלו המבט נקודת

דבר של בסופו מסרטן . 

הסכם חיובי המשפטים של במיוחד יישום והשלים  disbelievers מודה פי-על חופשי להיות נהנה שהוא ייתכן: הזה העולם 

 יהיה צדק עבור מחאה כל כמו. רצה הוא כי התענוגות כל נהנה שהוא ייתכן; אותו כלפי אחריות כל מרגיש לא פי-על, יהוה

בוצעה ההסכם לאחר רק קורה באמת , disbeliever מהותי חלק, זו בנקודה היא לכך הסיבה. להלן למחות אפשרות תהיה לא 

טוב, בהסכם  disbeliever לאחד חיוביים משפטים שלה לאחר הסכם מחה להיות יכול לא. הופעלו כבר שלו המבט מנקודת 

הבא בפסוק רואים שאנו כפי מיושם הצדדים :  

[ מי של בעיניים בוהה פתאום ואז; ניגשה יש נכון ההבטחה[ כאשר  disbelieved [ אומרים הם בעוד, באימה ], "O לנו אוי ;

החשודים היינו, זאת במקום; זה ברהאמיני היינו ."  

( 20/27: הקוראן ) 

 דחה הוא אך, ההדרכה את לו הציע כבר אללה כי היא הדבר משמעות, צדק של בטענה אללה את מאשימה אחד אם 8.3.4.2

ביודעין אותה  



 זה צודק הוא כאשר אז. אללה בשם הצדק של ערכו את מכיר כבר יש צדק של הקרקע על אללה את מאשימה מי, שני מצד

 אללה כלפי רק להיות עליו תחילה מכן לאחר, צדק מקדם הוא אם. אללה לא, צודק להיות בוחר הוא שהוא ביודעין כי אומר

 .ואחרים

ובריבוי הסופית התוצאה 8.3.4.3  

זו הצהרה יש הקוראן :  

שלנו העונש הם טעמו עד להכחיש לפני אלה דומה באופן .  

( 048 מתוך 6: הקוראן ) 

ש דמיין. העונש של האמיתי המופע של המצב על דגש רואים אנו כאן -disbeliever יאמין או הוא רגע באותו. לעזאזל מזין 

 או להאמין החלטתו מתערב אינו אללה, משלו תצפית פי על בהתבסס מאמין הוא מכן לאחר, סבור הוא אם. לא או בגיהינום

 בפסוק המקרה זה. משלו ותצפיות חישובים על בהתבסס בוחר הוא. לבחור חופשיים אנחנו שבו העולם זה כמו בדיוק, לא

לכיוון נאום רלוונטי ציטוט יש הבאים הפסוקים ו. אשם לא אחד אף, דבר יש טבעי באופן אז, מאמין לא הוא אם. לעיל  

disbeliever להלן ה ב : 

" לשלול כדי השתמשת שבו האש זוהי . 

רואה לא אתה האם או, קסם זה הוא מכן לאחר ? 

[ לעשות כדי השתמשת מה[ של] לגמול להיות רק הם לך. עבורך אותו כל סבלנות חסר או חולה להיות אז; בו לצרוב[ הזן ." 

( 52/04-06: הקוראן ) 

 הבא ולא קורה מה את סותר אשר ארגומנט הושיט יכול אחד, קורה מה רואים כאשר. דבר של בסופו קורה מה קשורה האמת

כאשר, לדוגמה. אללה של הידע ומחוץ מעל שהוא ארגומנט קדימה  disbeliever יכול אינו הוא, לגיהינום להיכנס עומד הוא 

 אם. אללה בשם נודעו כבר שלו הפגמים ואת שלו מסקנות הסקת, אישי רק יהיה שלו הטענה כי, הוגן לא כבר אללה כי לטעון

 והוא שחצנות היא לכך מכן לאחר, שלו צדק הוא נענש הוא בעוד צדק אי יש כי אללה מאשר יותר טוב לדעת טוענת אחת

אללה מאמין אינו שהוא מכיוון עצמו כנגד צדק חוסר כזה טוענים לא הוא הנוכחי בעולם, שני מצד. טועה .  

והרשע הסבל יש טוב, האנטישמי מדוע הוא אללה אם 8.4 ? 

וחכם להכיר פעם אי אללה והוא . 

( 4/000: הקוראן ) 

 הם גם הזה בעולם שלילי רואים אנחנו הדברים. שלו הפרספקטיבה לפי סיבות על מבוסס הוא, עושה הוא מה. חכם הוא אללה

סיבות עם .  

, הפיזי מידות כולל רבים מימדים עם הכנה שלב זהו. מסוימים ביעד יסתיים אשר זמני שלב הוא הנוכחי השלב שני מצד

כולה התמונה של קטן חלק רק היא זה בשלב רואים שאנחנו מה, לכן. בלהלן קבוע השלב עבור בודדים, חברתיים, ביולוגיים . 

 הוא אמונה של הגורם רבים במקרים. אישיות תחושות כמה נגד שהם דברים דחיית הוא אמונה של הגורם רבים במקרים

 אדם כי היא הדבר משמעות". מפשע חפים אביו למות של צאצא שעושה באלוהים מאמין לא אני: "המשפט כמו, תצפית דחיית

 פי-על. רצונותיו לפי בדיוק הוא אלוהים אם יאמין הוא אחרות במילים. מת לא הילדים כי המצב עם רק באלוהים מאמין כזה

 לכך הסיבה. רואים שאנו מה לפי מסוימת במידה עצמו פי על הוא, משאלותינו לפי לא הוא אללה ובריבוי תצפית, האיסלאם

אללה ואת רואים שאנו מה בין קשר יש כי היא .  

 היה משהו לקחת לא הוא, אותו מלבד אלוהים אין כאשר. נתן שהוא מה בחזרה לקחת אללה של התוצאה הוא סבל כללי באופן

. נותן שהוא מה את חזרה לקחת הזכות את לו שיש זה והוא, זה נותן הוא. אחר מישהו ידי-על דבר של בסופו נוצר או נתון



 אשר אללה, זאת עם. לקרות חייב לא כמשהו להיחשב עשויים ילדים לו שיש אדם של מותו מסוימים אנשים עבור, לדוגמה

 מתיימרים לא אנחנו. להם נתן שהוא מה את בחזרה לקחת כמובן יכולים אביהם האלה הילדים ואת חייו את האדם לאותו נתן

 כמו לתת כדי אללה מחייב באופן ההזמנה לא אנחנו. חיים יצורים של מיליארדים עושה אללה מאשר יותר רחום להיות

רוצים שאנחנו . 

 רע משהו אמנם שוב. רבים במקרים שליליים היבטים, חיוביים צדדים יש. לגמרי רע או טוב לגמרי לא הם ואירועים בני

. יחיה ומי חי מי לרבות, כל אדון הוא; מסויים בזמן חי מי שר רק לא הוא אללה. אחר מישהו בשביל טוב שהוא יתכן, למישהו

 עובדות אלה הפניה יש. טוב כלל בדרך לשנות דברים גם מאפשרת זו פעולה. חדשים מקום לפתוח יעזבו בוגרים דורות

הבאים הפסוקים : 

תהיה אתה מי מן הריבונות ולקחת ריבונות תהיה אתה למי לתת, ריבונות של הבעלים, אללה הו, "אומרים . 

אתה מי צנוע תהיה אתה מי את לכבד לך .  

המוסמכת הדברים כל מעל אתם, אכן[. כל] טובה ביד . 

הלילה את להזין היום לך ולגרום, היום את להזין הלילה לגרום ; 

החיים מן המתים את ולהביא, המתים מן החיים את להביא . 

חשבון בלי תהיה אתה למי הוראה לך ולתת ."  

( 3/26-27: הקוראן ) 

 דבר של בעיקרו הוא הזה הרע המצב למרות; יותר טוב למצב בהשוואה טוב פחות הוא כי רשע שרואים הרוע, רבים במקרים

 מאוד להיות עשוי הוא, אדמה רעידת עקב מהם 21 מאבד 011 דירות בבעלותו אדם אם, לדוגמה. רצון משביע ולא טוב

בלבד אחת דירה עלותבב הם אם מאוד שמחים היו רבים אנשים, זאת עם. אומללה . 

 תוצאות להניב עשוי כפגומים רואים שאנחנו דברים הרבה. טוב בעיקר להיות עשוי רשע רואים אנו המקרים דברים כמה

 לכשל סיכון שום היה לא אם אבל. מסוימות בבחינות להיכשל סיוט ייתכן מהתלמידים חלק עבור, לדוגמה. רבות חיוביות

זו לעובדה מתייחס הבא הפסוק. רצון משביע פחות יהיה החינוך תוצאות אז בבחינות : 

שלא יודע אתה בעוד, אללה ויודע. לך רע וזה דבר אוהב אתה אולי. עבורך טוב וזה דבר שונא אתה אולי אבל . 

( 2/206: הקוראן ) 

הכל היודע הוא מי לפי ייקבעו משהו של הרוע או האולטימטיבי וטוב. רבים במקרים סובייקטיביים הם הטוב או הרע את . 

 רואים אנו כאשר. באמת שהן ממה גרוע יותר הרבה להיראות עשויים מסוימים אירועים, אדם כבני לנו שיש חולשות בגלל גם

 קל אללה עבור אבל; ליצור מסוגלים לא שאנחנו בגלל, תקווה חסר מאוד להיות עשויים אנו, התינוק למות מפשע חפים של

שוב אותו ליצור מאוד .  

 מאוזנות אינן אשר אלה בין עוולות. שוד, הונאות, רציחות כמו אדם בני שביצעו במזיד אשר פשעים מורכב הרוע של קבוצה

הבא בפסוק זו הפניה יש. הקורבן וגם הפושע גם יינתן האיזון, הדין יום בואחרי מלא באופן יפוצו הזה בעולם : 

 זרעי של המשקל את[ אפילו] ישנו ואם. בכלל בצדק לא יטופלו לא הנשמה כך, התחייה יום עבור צדק של הכף את ונניח

חשבון רואה בתור לנו די והם. קדימה אותו נביא, חרדל . 

( 20/47: הקוראן ) 

 אז, הסיפור כל את שרואים גונב זה אם. אחר מישהו של הטוב גונב אדם לאפשר לא חייב אללה כי לומר אחד לדוגמה, כך

 לבחור החופש להם ונתן, האנוש בני רשאי אללה כי נובע זה מצב. הסיפור כל אין, זאת עם. לחלוטין צודק יהיה בהחלט



 נגד סנקציות הקים אללה. השלכות להם ויש, האדם לבני שייכים כאלה רעים מעשים אז. וחברתיים בודדים החלטותיהם

 יפה הוא כולה התמונה אז. יינתן מלא האיזון לעיל בפסוק כאמור בלהלן, שני מצד. לנו כהנחיה זה בחיים כאלה מעשים

מאוזן לא מכוער נראה לפעמים אולי רואים שאנחנו קטן חלק אף על, ומאוזנת . 

 של, זה בהקשר. אללה ואת הרשע הגומלין קשר אודות מטעה להיות עשויה הבחינות סובייקטיבית או מוגבל השיקולים, אז

 גדולה רווחה אדם לדוגמה. אללה עם שלנו היחסים מצב לפי להיקבע צריך מאיתנו אחד כל עבור רלוונטיים אשר ורע הטוב

 למי אדם, דומה באופן. טוב במצב למעשה נחשב להיות לא עשוי אללה עם שלו היחסים במערכת גרוע במצב אך מסויים בזמן

 עם שלנו ביחסים בעיות מלבד הצרות כל. טוב במצב למעשה הוא אללה עם טובים יחסים מי אבל רציניות בריאות בעיות יש

הבאים הפסוקים זו לעובדה דוגמא רואים אנו. זמניים הם אללה : 

הוא אך, משה של מהעם היה Qarun ,אכן  tyrannized גברים של להקה להעמיס שאת מפתחות אוצרות לו ונתן אנו. אותם 

לא, "לו אמר שלו אנשים לכן; חזקים  exult. בניצחונו את אוהב אינו אללה, אכן .  

 כמו טוב לעשות[. בהווה] העולם של שלך המשותף את תשכח אל[, עדיין] ו; להלן של ביתו, לך נתן אללה אשר דרך, תחפשו

כמו לא אללה, אכן. בארץ שחיתות לא הרצון ואת. לך טוב עשה אללה  corrupters."  

 גדול, גדול כוח לו שהיו מי של דורות לפניו הרס אללה כי ידע לא הוא." לי שיש הידע בגלל אותה לי נתנו רק, "אמר הוא

042] יתבקש לא, חטאיהם על, הפושעים אבל[? שפע] בהצטברות ] .  

ניתנה מה כמו לנו היה ההוא, הו, "אמר החומריים החיים את תרצה מי. שלו מקצות ב עמו לפני יצא הוא אז  Qarun. הוא, אכן 

טוב מזל של אחד ."  

 מלבד אותו מקבלים אף. צדק ועושה שמאמין מי עבור יותר טוב הוא אללה על הגמול! לך אוי: "אמר ידע לו שניתנה מי אבל

  ".המטופל

עצמם על להגן[ היתה] מי היה ולא, אללה מלבד לו לעזור החברה אין לו היה לא. ביתו ואת אותו לבלוע, הארץ את לנו וגרם .  

 ומגביל משרתיו של צוואות הוא למי הוראה מרחיב אללה איך, הו: "לומר החלה הקודם היום עמדתו עבור היה שביקש ואלה

איך, הו. אותנו לבלוע אותו גרמו הוא, עלינו טובה הענקת היה אללה זה לא אם! אותו  disbelievers תצליחי לא !"  

( 28/76-82: הקוראן ) 

בהקוראן שנאמר כפי. לו טוב שהכל, הדרכתו אחר עוקב אללה אל שולח אחד עוד כל, לכן :  

הרשע לך מגיע מה אך, אללה פי-על הוא טוב לך מגיע מה , [O אדם ,]בעצמך פי-על היא . 

( 72 מתוך 4: הקוראן ) 

 שליליים רואים אנו כי הדברים, באללה לבטוח אנו ואם מסוימים ערכים, מסוים כוח לנו יש אם, האדם בני של המבט מנקודת

, זה במקרה. עזרה אללה מבקש, חולה הוא בריאותית בעיה היה מישהו נניח למשל. חזק אותנו יעשה הראשון באופק לנו כמו

 ולבצע לשפר, להפעיל כגון הצרות. שלו עדן בגן שלו מעלות ולהגדיל כי מעריכים אללה, אללה ואת אותו בין חזק קשר יש

 תהיה לא כאלה תופעות כמובן אך. אחרים ועבור אללה עבור שלנו ואהבה סבלנות, חבל כמו שלנו הפנימיים הכוחות להגיח

 גם ישמש כאלה אירועים אז. לו סופריור הם כאילו כאלה אירועים עקב אללה נגד ילך כמה. המשתמשים כל עבור זהה

הבאים הפסוקים את הסביר הוא זו בקיצור. בדיקות :  

ופירות חיי, עושר של ואובדן ופחד רעב של משהו עם יבדקו בוודאי אנחנו .  

נחזור אליו אכן, אללה שייכים אנו אכן" אומרים, אותם מכה אסון בעת אשר, למטופל טובות בשורות לתת אבל ."  

בצדק] מודרך מי וזה. רחמים, לורד שלהם פי-על ברכות הם מי פי-על אלה הם אלה ].  

( 2/055-057: הקוראן ) 



והאסלאם הנצרות בין עיקריים הבדלים מה 8.5 ? 

[. 043] באותו הם שלהם ההודעות של תמציות, זהה( עליהם עוט שלום) ישו, משה, הנביאים מוחמד של ההודעות של כמקור

 עוט שלום) ישו, משה של המקורית תורתו מסוימת במידה נבדלים והנצרות היהדות של עכשווי המרכזי הזרם, זאת עם

 הותממ ונוצרים ליהודים האיסלאם, הבא בפסוק רואים שאנו כפי ומזמין. אלה ודתות האסלאם בין הבדלים יש לכן(. עליהם

אלה הודעות : 

 לא ואת אותו דבר כל לשייך לא אללה מלבד יעבדו לא אנחנו כי, בינינו נפוצה מילה לבוא, הכתבים של אנשים O" ,אומרים

לו שליחת] מוסלמים שאנחנו עד דוב, "תגיד, משם פונים הם אם אבל." אללה במקום הלורדים כמו לשני אחד לקחת ]."  

( 3/64: הקוראן ) 

יסודות על מבוסס העיקריים ההבדלים את נסביר אנו הבאים בחלקים אז : 

 אלוהים 8.5.1

אלוהים של התכונות 8.5.1.1  

 את להבין מהנוצרים חלק. אחד שאמר אנשים שלושה ישנם אלוהים של הרעיון: כדלקמן הוא אלוהים אודות ההבנה בנצרות

 מי כאל זה את להבין מהם חלק. טפסים שלושה עם אחד כאל זה את להבין מהם חלק. כולה ויוצרים חלקים שלושה כמו זה

 או חלקים שני[... 045] זהה מטרה להם שיש אנשים שלושה כמו זה את להבין מהם חלק[. 044] אנוש זמני באופן הפך

. רפאים רוח הוא והשני. מסוימים בגילאים לבנים כלל בדרך אנשים ייצג, האדם לבני בדומה, הזכרים זו אחדות של טפסים

 אחד לפחות. ביניהם רציף עדיפות שום אין חלק עבור; הקדמונים כל שהם למרות, אחרים מאחד ממשיך מהם אחד לפחות

 נפוצות תכונות ישנם. החטא מן האדם בני את להציל מסוגל הוא שאלוהים וכך קורבן שאין כך קרה זה מוות. ומת נולד מהם

המוני, האף, האוזניים, העיניים כמו חלקים שיש כמו, אחרים יצורים זה אלוהים של מסוימים חלקים בין אחרות ...  

 פי על(. עליו יהיה שלום) מוחמד בשם דומה באופן לימד הוא. כאלה דברים אמר לא( עליו יהיה שלום) ישו-האיסלאם פי על

 הוא ואלוהים, אסלאם ב. דבר לשום הוא. שונים אנשים, גירסאות טפסים על מורכב אינו הוא. אחד הוא אלוהים האיסלאם

, גלקסיה כל של האלוהים הוא גם אך, נמלה של האלוהים הוא. עולמים כל של האלוהים הוא, אנושי יצור אינו הוא, כל אדון

אנוש בן עם אותו להשוות ניתן לא אנחנו. לדמיין יכולים שאנו למה מעבר הוא. נקבה ולא זכר לא הוא . 

הקדוש השילוש את בבירור דוחה אללה הבא בפסוק : 

 מעל הוא נשגבות. אלוהים אחד אך הוא אללה, אכן. עבורך עדיף שיפסיק"; שלוש, "לומר ולא. לשליחיו אללה מאמינים כך

בנו שיש . 

( 4/070: הקוראן ) 

אלוהים עם יחסים במערכת 8.5.1.2  

האדם לבני בנו הכול יקריב הנצרות באלוהים. מסוימות בדרכים האדם לבני מאופקת הוא אלוהים בנצרות, שני מצד . 

 יש הנוצרים ולא היהודים לא, הקוראן פי על אך. ונוצרים יהודים, אלוהים בין אורגני קשר אין והנצרות היהדות פי על

זה את מסביר הבא הפסוק. אללה עם מיוחד קשר או כלשהן הרשאות :  

הנוצרים את ולומר היהודים אבל ,  

" אהובתו ואת אללה של הילדים אנחנו ." 

חטאיך על אותך להעניש הוא מדוע ואז, "אומרים ?" 

רוצה שהוא מי את מעניש הוא, רוצה שהוא למי סולח הוא. לעצמו שיצר אלה מבין האדם בני אתה, זאת במקום .  



סופי] היעד היא אותו, ביניהם יהיה מה, והאדמה השמים של הריבונות שייך אללה ].  

( 5/08: הקוראן ) 

 אובייקטיביים קריטריונים יש האסלאם פי על אך(. עליו יהיה שלום) המשיח ישוע באמצעות היא ההצלחה הנצרות פי על

הבא בפסוק כמבואר מוצלחת להיות כדי למלא שיש :  

ונוצרים יהודים] הקודש כתבי של העם של לאלה ולא[, המוסלמים] שלך הרצונות לפי יהיה לא זה ];  

אללה מלבד עוזר או מגן כל ימצא לא, הימנו הגמול את צריכים רצון, רע עובד הוא . 

( 4/023: הקוראן ) 

 הנביא 8.5.2

 פי-על. שקרן שקר נביא הוא היהדות פי על. אלוהים הוא( עליו יהיה שלום) היום של ישו-הנצרות המיינסטרים פי-על

הבאים הפסוקים -ב שהוסבר כפי המשיח, אללה שליח אנושי יצור הוא האיסלאם :  

יש, בהחלט הם  disbelieved הוא אם בכלל אללה למנוע יכול מי ואז, "אומרים. מרי של בנם, המשיח הוא אללה כי לומר מי 

 מה ואת הארץ ואת השמים את דומיניון שייך אללה?" הארץ כדור על כולם או אמו, מרי של בנם, המשיח את להשמיד התכוון

המוסמכת הדברים כל מעל הוא אללה, רוצה שהוא מה את יוצר הוא. שביניהם .  

( 5/07: הקוראן ) 

 

מייחסים הם כי בהרס כיווץ הרי, פתוח פיצול האדמה מכך ומסננים כמעט השמים  Beneficent בנו.  

מתאים לא וזה  Beneficent בנו את לקחת צריך הוא כי .  

( 02/21-22: הקוראן ) 

 

. מזון לאכול נהגו הם. האמת של אוהדת הייתה אמו. לפניו על עברו שליחים[ השני; ]שליח אלא היה לא, מרי של בנם, המשיח

לאשליה הם כיצד נראה אז; הסימנים להם להבהיר אנו כיצד נראה .  

( 5/75: הקוראן ) 

 הוא אלה פסוקים. שליח שהוא אמר הוא כי לנקות אותו להפוך/02/42-51 ון'ג( עליו יהיה שלום) המשיח ישוע של ההצהרות

 הוא, מדבר הוא מה כי. לדבר ומה לומר מה על מצווה לו נתן לו ששלח ישוע אך, עצמו על דיבר לא הוא: כי אומר בבירור

לו אמר' ה כמו בדיוק מדבר . 

בעיקר שלו בשפה הוא אללה( עליו יהיה שלום) המשיח ישוע של הגומלין קשר, 07/00/ון'ג אצל רואים שאנו כפי שוב  

similitude, על להגן כדי אלוהים את שואל הוא, זה בפסוק: לאדונו שלו הצייתנות של במונחים אחדות הוא שלהם האחדות 

אחד הם יהוה שהוא כפי, אחד להיות עשויים הם כך שמו המאמינים . 

הבא בפסוק הנכתב וברור שהניחה כפי כמונו אדם בן רק הוא( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא, האסלאם פי על : 

 האדון עם הפגישה עבור מקווה מי אז. אחד אלוהים הוא האלוהים כי חשף כבר מי, כמוך אדם בן רק אני( " מוחמד O) ,לומר

לכל האדון לעבודת לשייך לא אמיתית עבודה לעשות לו תן . "  

( 08/001: הקוראן ) 



. השמש מערכת אל אותו משווים אנו כאשר נקודה כמו הוא הארץ כדור; האדמה אל משווים אנו כאשר נקודה כמו הוא אדם

 אנו כאשר נקודה כמו הוא שלנו הגלקסיה. שלנו הגלקסיה עם אותו משווים אנו כאשר נקודה כמו היא שלנו השמש מערכת

 היקום ואת שלנו מרחב בתוך נקודה כמו אולי אלה גלקסיות כל והם. כה עד נתגלו אשר גלקסיות מיליארדי כדי אותו משווים

את משווים אנו כאשר נקודה כמו אולי שמפלגה לדברים שלנו והוא. שלנו  space-times שיצרת ייתכן אללה יקומים ואת .

 בין דמיון להקצות ניתן אותו הוא איך אז. ולקיים ליצור עשוי אללה מה בהשוואה נקודת מאשר פחות הרבה הם אלה כל ואת

שלו הבן להיות להיות עשוי אדם כיצד ואמר? אללה אללה ידי-על שנוצר מה בהשוואה חלש כך כל אשר אדם ? 

הבאים הפסוקים כמוסבר[ 046] נצלב ולא נהרג ולא( עליו יהיה שלום) ישוע, הקוראן פי על, בנוסף :  

נהדר ומענישים מרי נגד שלהם ואמרו שלהם אמונה עבור ,  

הם עשו ולא, אותו להרוג לא הם." אללה שליח, מרי של בנם, ישוע, המשיח הרגו אנו, אכן, "שלהם האמירה][  ועבור  

crucify של הבאות פרט אותו של ידע שום להם יש. בעניין ספק מעליו שונים מי, אכן והם. אותם בפני זאת נראה אבל; לו 

בוודאות, אותו הרג לא הם. ההנחה . 

( 4/056-057: הקוראן ) 

 מתודולוגיה 8.5.3

 יש אם[? 047] היטב כמו אמא לו יש האב אלוהים יש אם: כמו שאלות מעלה המיינסטרים נוצרים ידי-על האמין השילוש

 ישנם מדוע באותו הם אם? התנגשויות יש אם במיוחד ובנו אב בין ומתאם? זה אבא של אביו הוא מי מכן ולאחר האב אלוהים

 אין כי יודעים אנו איך אלוהים של צורות או חלקים מאחד יותר יש אם...? אחד הם אופן באותו לא הם אם? אנשים שלושה

הם האם(? עליו יהיה שלום) ישוע של.. העיניים, האף את יצר מי? אחר אלוהים או טופס או הרביעי החלק  self-creator, 

הם אם? התהליך מה כן ואם  self-creator 048?   ]ביקום דומים דברים רואים אנו כאשר אלוהים יאמין אנו למה אז ]  

 כי גם קריטיים הם אלה שאלות. הדת את שבוחר הפרט של המתודולוגיה מתייחסים הם כי מאוד קריטיים הם כאלה שאלות

 הוא מה כנראה אז, האלוהים הוא שלו החולצה כי מאמין מישהו אם, לדוגמה". אלוהים" של הרעיון שתמצית מתייחסים הם

 זה אדם עבור אז. אלוהים של הרעיון ידי על משמעות נוצרי או מוסלמי מזו מאוד שונה יהיה אלוהים של הרעיון ידי על אומר

 תהליך ידי ועל ביקום מתבונן הוא מה ידי-על מונהגת לא הוא, כך. יותר לא עם אופציונלי מושג רק הוא אלוהים של הרעיון

 .לוגי

 האמונה ואת התשובות את מקבל הוא ואז, עקבית לוגיקה שימוש ידי-על כאלה שאלות לעצמו להסביר יכול אינו אחד כאשר

? חקירה ללא אחרת אמונה או אמונה היבחר לא מדוע ואז, חקירה בלי זה אם אז[. 042] דוגמה דרך רק כלומר, חקירה ללא

 שמוצג כפי בלוגיקה השימוש ידי-על שלו האמונה על להגן יכולים, צריך הוא מאמין מוסלמי כל כמעט באיסלאם, זאת עם

 .הקוראן

קודש ספרי 8.5.4  

: קוראים אנו 08/08-02/דברים/  ך בתנ לדוגמה. אללה של והודעות בעתיד שליחים לגבי תחזיות יש וחדשות ישנות צוואות

 כאמור, כולם בפני לדבר יהיה הוא; שלו בפה שלי המילים את לשים יהיה ואני, לך כמו, לאחיהם הנביא למעלה אותם יעלה"

ממנו ידרוש אני, בשמי לדבר יהיה הוא אשר שלי המילים בפני וקולה לא הוא כי, לעבור יבוא הוא. לו בפקודה ."  

 לסבול יכול אתה אבל, לך אומר דברים הרבה עדיין לי יש: אומר( עליו יהיה שלום) ישו-06/02-03 ון'ג/  החדשה בברית ו

 בכלל אבל; עצמו דברי לא הוא כי: האמת כל לתוך אותך ינחה הוא, בא הוא[, 051] האמת רוח, הוא כאשר אך. כעת אותם

העתידיות לך יראה הוא: דברי הוא כי, ישמע הוא .  

של עתידי האלוהית הודעה צורך שהיה( עליו יהיה שלום) המשיח ישוע מדברי ברור היה, אז  messenger אז[. 050] בעתיד 

 מצפים עדיין יהודים עבור[. 052] שלו הקהילה ידי-על במלואה התקבלה לא( עליו יהיה שלום) המשיח ישוע של ההודעה

 יהיה שלום) מוחמד הנביא עם, זאת עם. הושלמה לא עדיין היהדות גם ליהודים אז; למלא עיקריים דברים יש גם לבוא המשיח

הבאים הפסוקים רואים שאנו כפי ביותר והשלם ביותר הברור באופן האנושות עבור הושלמה אללה של המסר( עליו : 



הדת את עבורך לשפרו יש אני היום , 

עליכם לטובתי והשלים , 

בשבילך מאושרת יש , 

כדת האסלאם . 

( 5/3: הקוראן ) 

 

 כל של מלאה ידיעה יש אללה. הנביאים אחרון, אללה של שליח[ הוא] אבל, שלך הגברים אחד[ כל] של אביו נואי מוחמד

053] הדברים ] . 

( 33/41: הקוראן ) 

זה על יגן הוא כי אחריות נותן אללה, הקודם קודש ספרי כמו שלא, הסופית ההודעה אלוהי הוא הקוראן כי, כך :  

שלה האפוטרופוס יהיה אנחנו, אכן, הקוראן את מטה ששלח אנו זהו, אכן . 

( 05/2: הקוראן ) 

 זמינים עותקים אבל. התגלה שבה המקורית בשפה שהוא מקום בכל הקוראן אחד לנו יש היום. מוגן היה היסטורית מבחינה

 כל. קצת אולי ועברית ארמית בעצם דיבר( עליו יהיה שלום) ישו-זאת עם. ביוונית לדוגמה החדשה הברית של ביותר המוקדם

 בצורה ללמוד כדי המקורית בשפה טקסט להכיל כדי קריטי הוא כמה היטב יודעים שונות בשפות טכנית טקסטים על שעבד מי

משמעותו את נכונה . 

 סובלנות 8.5.5

 ישו-הנביאים את לשקול בעיקר יהודים. שקרן וגם שקר נביא כמו( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא בעיקר רואים הנוצרים

( עליהם עוט שלום) מוחמד, ישו, משה הנביאים מאמינים המוסלמים. שקרנים, שקר נביאי( עליהם עוט שלום) ומוחמד

מוסלמי להיות של דרישה מהווה בהן להאמין כן על יתר. אללה respect-worthy ו true כשליחים .  

 האסלאם הודעה אולם. אחרות ומדינות אנשים היו לפניהם. בהיסטוריה אדם מדגישה הנצרות; אומה על דגש שמה היהדות

 אמונה של המקורי שליח אינו( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא; אוניברסלית היא, המקומי הודעה לא הוא, מקורית הודעה אינו

הבא בפסוק תחתון בקו כמו חדשה : 

 אבל לא ואני, לי מתגלה אשר בצע רק. אתה עם או איתי יעשה מה יודע לא גם ואני, כשליחים בין חידוש לא אני, "אומרים

ברור וורנר ." 

( 46/2: הקוראן ) 

חיים סגנון 8.5.6  

 אין אין לכן. הוריו מאשר אחד לאף יותר קרוב הוא. הקרוב הוא אללה. אינדיבידואל לבין אללה בין מתווך שום אין באסלאם

 אף. התפילה את להוביל יכול להתפלל היודע מהנדס, במסגד האימאם קיים לא אם למשל כך. באסלאם דתית ביניים מחלקת

גדול חטא שזהו לטעון כדי. אללה לעיני הרשאות כל לטעון יכול לא אחד . 

הנצרות של מאוד מקור קיים לא הנזירות, הבא בפסוק שנדע ככל, למעשה. באיסלאם הנזירות שום אין לכן : 

 בליבם לנו והניח. הבשורה את לו ונתן, מרי של בנם, ישוע עם][  אחריהם, שלנו שליחים תלכו בעקבות נשלח אנו מכן לאחר

 רק[ פיקד אנחנו: ]להם רושמים לא אנחנו, לעצמם המציאו הם אשר הנזירות אבל. ורחמים חמלה בעקבותיו אשר אלה של



 רבים אבל, שלהם גמול ביניהם שהאמינו אלה את נתנו אז. שמירה יעד עם אותו תקיים הם אך; אללה של טובה הנאה מחפש

בהתרסה סרבני הם מהם .  

( 57/27: הקוראן ) 

 עבודתם ללכת מומלץ המוסלמים, השבוע של ביותר החשוב דתית יום באותו אפילו הבאים הפסוקים אצל רואים שאנו כפי

שעה חצי כ נמשך אשר המרכזי התפילה לאחר : 

 כי. סחר ולהשאיר אללה של הזיכרון להמשיך מכן לאחר, שישי ביום התפילה עבור נעשית השיחה כאשר, מאמין אתה הו

ידעת רק אילו, עבורך עדיף . 

 אתה כי אללה קרובות לעתים זכור ו אללה של הבאונטי פי על לחפש הקרקע בתוך לפזר, למסקנה הגיע כבר התפילה בעת

להצליח עשוי .  

( 62/2-01: הקוראן ) 

 מוחמד הנביא של זו הצהרה. מתפלל להיות נחשב אללה של העונג את להשיג כוונה רק צדיקים בדרך העסק את שעושה אדם

 יום ב המעונים הקדושים, אמיתיים אנשים, הנביאים עם יהיה וישר כנה הסוחר: "זה בהקשר טוב סימן הוא( עליו יהיה שלום)

משולבים הדת חיי הגשמיים החיים באיסלאם, כך כל[." 054] הדין . 

 טובה דוגמה הם תכופים תפילות. אללה עם חזקה יחסים מערכת יש צפוי כולם, באיסלאם ונזירות דתית מחלקה אין אמנם

זו מבחינה .  

 מאמינה אבל רעים מעשים עושה מי למשל כך(. עליו יהיה שלום) המשיח ישוע באמצעות להיות האמין הוא בנצרות הישועה

 מעשים ועושה כאל אללה רק מאמין מי מישהו מאשר יותר טוב במצב הוא, אלוהים כמו( עליו יהיה שלום) המשיח בישוע

בנצרות מוגבל טובים מעשים עשיית של ההשפעה אז. טובים .  

 אלוהים כי הוא זה בהקשר הראשוני המעשה בנצרות. ועוד אלוהים בין מתווכים הם מסוימים אדם בני כי האמין הוא בנצרות

 אנשים שבה הודאה של התרגול יש מסוימות עדות, זאת לעומת. האנושות את להציל כדי אנושי יצור הפכה או בנו את הקריב

אינדיבידואל לבין אללה בין מתווך שום אין, באיסלאם זאת עם. מחילה לקבל כדי מסוימים לאנשים חטאיהם על להתוודות . 

הקדמון החטא 8.5.7  

. חטא זה יורשים הבאים הדורות. החטא הראשונה והאישה הגבר: כדלקמן היא, זו אמונה. הקדמון החטא אמונה ישנה בנצרות

. להקריב כמו בנו את נתן, הרבה אהב הוא מי האדם בני את להציל כדי אלוהים. קורבן להיות צריך שם חטא אותו להסיר כדי

החטא להיפטר יכול האדם בני בנו בזכות כך . 

 

 אללה, חטא זה סליחה ביקשו הם זאת עם. חטאו הראשונה והאישה הגבר: מקובל לא הקדמון החטא תפיסת האיסלאם פי-על

לזה מתייחס הבא הפסוק. אותם חיק : 

הוא אשר זה הוא, אכן. שלו תשובה קיבל הוא[, כמה] לורד דבריו את קיבל אדם ואז  Accepting הרחום, תשובה . 

( 37 מתוך 2: הקוראן ) 

אחרים ידי-על בירושה לעבור כדי חטא אין אז .  

. הוריו את ועשיתם ייתכן אשר החטאים מכל ונקי טהור נולד ילד כל אז. בירושה עוברות שאינן החטאים באיסלאם, כן על יתר

של בנו היה( עליו יהיה שלום) אברהם הנביא לדוגמה: זה בהקשר רבות דוגמאות נתן הקוראן אללה  disbeliever; נח של בנו 

היה( עליו יהיה שלום) הנביא  disbeliever.  



 שלו רעים מעשים לבטל מנסה חטאו מצר, סליחה מבקש בכנות אדם עוד כל. למישהו לסלוח כדי קורבן כל לתת צורך אללה

הסולח הוא שלו השמות אחד. אללה ידי-על להימחל יכול שהוא עצמו את משפר, טובים מעשים עשיית ידי-על .  

 אין( עליו יהיה שלום) ישוע, כך. ותוצאה סיבה קשר אין עוד כל אחד עוד של בעול ישאו לא אחד שאף באיסלאם שני מצד

אחרים של החטאים את לשאת צורך . 

זה מה יש אם? מוחמד הנביא על הקודם הקדושים בספרים נבואה כל יש 8.6 ? 

אותו] יודעים שהם בזמן האמת את להסתיר מהם מסיבת, אכן אבל. משלהם בנים הם כידוע לו יודעים הכתבים נתנו למי אלה ]. 

( 2/046: הקוראן ) 

 

מוחמד, ספק לך יש אם אז  [O], מגיע בהחלט האמת. לפני הכתוב את קורא היית מי לשאול ואז, אליך נחשפו אשר זה על בן 

בכל פועמת ה בין להיות לא אז, שלך אדון לך .  

( 01/24: הקוראן ) 

רבים ישנם החדשה ובברית הישנה ה ב  prophesies החדשה ובברית הישנה. הקוראן ב מסביר אללה כפי מוחמד הנביא על 

היום של בגירסאות אפילו. נולדה( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא לפני שנים מאות ונכתב  unoriginal ספרי של ועקיפות 

055] כדלקמן הם האלו הנבואות חלק. מהם רבים לראות עשויים אנו אלה קודש ] : 

33/דברים אינץ הקוראן, מוחמד הנביא על רלוונטי מידע 8.6.1  

 האתר לגבי. שלהן המיקומים ואת(. עליהם להיות שלום) מוחמד, ישו, עצמו משה של התייחסות רואים אנו, הבאים הפסוקים

 הפסוקים שוב. 01.111 כ חבריו עם מוחמד הנביא של מכה כיבוש גם התייחסות יש(, עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא של

הקוראן על מבוסס החוק - הביא( עליו יהיה שלום) מוחמד הנביא לחוק הפניה יש הבאים -. 

 והוא. מותו לפני ישראל בני את בירך אלוהים של האיש משה בעצים, הברכה וזאת: כדלקמן הם 33/0-2 בדברים הפסוקים

 אלפי עשרות עם הגיע הוא, פארן הר פי על שנקבע הלל הוא; אותם בפני שעיר הר התרומם, מסיני[ 056] בא האל אמר

עבורם לוהט החוק הלך הימנית בידו פי על: הקדושים .  

 פי על ההתגלות והתקבלו חי המשיח ישוע[ 057]   סיני הר אללה פי על ההתגלות קיבל משה הנביא כי ומבטיחה מודיע ך התנ

 חופף גם אשר פארן באזור אללה פי על ההתגלות מקבל היה נביא וכן[ ; 058]   שעיר הר באמצעות גם מוגדרים יהודה אללה

כמו גם נכתב) היום של המכה עם  Bacca יביא הוא כי ו 01.111 אנשים עם גדולה הצלחה להשיג יצליח הוא(, הקוראן בתוך 

", בוא" הפעלים וישוע משה בעוד, הפועל נעליים שימוש נעשה אללה של האחרונה ההודעה עבור זה את לראות אנו. חוק

" האמת כל לתוך אותך ינחה הוא" כמו מסביר שישוע הנבואה לנו מזכיר הפועל נעליים השימוש. בהתאמה שימשו" עולים"

 יהיה זה ספר כמו, הקוראן על יגן הוא הקוראן נותן שאללה התחייבות לנו מזכיר זה שוב. 06/03 ון'ג של הבשורה בפסוק

כל עבור המניפסט . 

פארן מאזור מגיע התגלות אל הפניה הוא גם יש 3/3 בחבקוק הבא בפסוק . 

בא אלוהים: כדלקמן הוא 3/3 חבקוק פסוק  Teman, היה הארץ ואת השמים את כיסו תהילתו. סלה. פארן פי על המבורך והר 

052] שבח שלו מלא ] . 

07/02-21 בראשית 20/2-20 בראשית אינץ מוחמד הנביא על רלוונטי מידע 8.6.2  

 זה הקישור אנו הבא. אללה פי על התקשורת של במונחים להגשמה יותר גדול יהיה המשיח ישוע אחרי כי הדגשנו לעיל

ך בתנ מוצאים שאנו מסוים מידע בזכות מוחמד הנביא על יותר ספציפי באופן עצמה את המגשימה כנבואה : 



 שיהפכו הבאים הפסוקים אומר אללה שוב. פארן היה ישמעאל התיישבו בו המקום כי רואים אנו, ך התנ מן הבאים הפסוקים

 לפי. האסלאם פי על ידועה אחת קהילה שאינו ישמעאל פי על מוכרות אומה אף אין כיום. אומה ישמעאל אללה פי על

. אזור באותו חיו( עליהם עוט שלום) ישמעאל צאצאי בא מוחמד ו במכה התגורר ישמעאל, ערב האי חצי של ההיסטוריה

 לכן. ברור מאוד זה הסעודית התמיכה גנאלוגיות רישום של חזקה מסורת תודה זמין זה ידע, במכה מיקומים הרבים שרידים

כי בבירור יודעים אנו  prophetship פארן באזור שחי הנביא מוחמד של  , prophesies עם היטב ההישגים חפיפה שלו 

  .הבאות

   פארן נקרא מוחמד הנביא של הקדמון האב ישמעאל גר שבו המקום 20/2-20 בראשית של הבאים הפסוקים פי על ברור

[061 ] .  

 למלכת ואמר היא מה לשם. החקיינית, אברהם נולד היה היא אשר, המצרית הגר של בנו ראו, שרה: כדלקמן הם אלה פסוקים

זה ולגרש, אברהם  bondwoman של בנו עבור: ובנה  bondwoman והיה. יצחק עם אפילו, שלי הבן עם יורש יהיה לא זה 

 בגלל שלך באופק גריווס יהיה שלא לזה לתת, אברהם למלכת ואמר אלוהים. בנו בגלל אברהם של באופק מאוד מכאיב הדבר

ובגלל, הנער  bondwoman כבראשונה שופטיך הזרע את יצחק-עבור; קולה בפני וקולה, לך אמר בראת שרה מה כל; שלך 

של בנו גם ויעשה. ויעציך  bondwoman בקבוק, הלחם את לקחו ו, בבוקר מוקדם קם אברהם. שלך הזרע הוא כי, אומה אני 

 הוקדש המים. שבע באר של במדבר נדדו, עזבה היא: אותה שלחה, וילד, כתפה על אותו לשים, הגר בפני אותה נתן, מים

 שהיו כפי, ביטול טובה דרך לו המבהיקה הפילה והתיישב הלך היא ו. לשיחים אחד תחת הילד את להטיל היא ואת הבקבוק

 שמע אלוהים. בכה, שלה הקול את להרים, לו המבהיקה ישבה והיא. הילד של מותו את ראה לא לי תן, אמרה עבור: ירה קשת

מה, לה ואמר, השמים מן הגר אל קרא אלוהים מלאך ואת; הנער של קולו את  aileth אלוהים עבור; לא פחד? הגר, אותך 

. גדולה אומה לו יעשה אני כי;  שנותיך ביד אותו להחזיק, הנער את להרים להתעורר. נמצא הוא היכן הנער של קולו את שמע

; הנער עם היה אלוהים. משקה הנער נתן ו מים עם הבקבוק את מילא, הלכה היא; מים באר וראתה עיניה את פקחה אלוהים ו

מצרים ארץ אישה לו הוציאו אמו ואת: פארן במדבר ומשפטו ו. ר'  ארצ הפך, במדבר גר וכן, גדל והוא . 

כדלקמן הם אלה פסוקים. חשובים הישגים יהיו ישמעאל הנביא של הצאצא גם תומך 07/02-21 בראשית של הפסוקים :  

 ברית אותו עם שלי ברית להקים אני: יצחק שמו את קוראים ותצליח אתה; אכן בנו אותך יישא לאשתך שרה, אמר אלוהים

 הנסיכים; ביותר לו יתרבו, פורה לו תגרום,, אותו בירך יש לי, והנה: אותך שמעת אני, ישמעאל באשר. אחריו שלו הזרע, נצח

גדולה אומה לו יעשה אני, להוליד הוא דינו עשר-שנים .  

42/0-02 ישעיהו הסביר כ הסופי הנביא אודות הרלוונטי המידע 8.6.3  

 ב. החדש החוק עם בא לא המשיח ישוע בהחלט. אחר דין של מגינתן שליח אודות אחר חיזוי רואים אנו הבאים הפסוקים

 בתוך מוטבע המוסיקה לחלוטין תואם זה", חדש שיר" נקרא נביא הנביא שזה ההודעה גם רואים שאנו הבאים הפסוקים

 של בנו[, 060] קדר של למיקום קשור הזה השליח כי רואים אנו הבאים הפסוקים שוב. גבוהה בתדירות אמירת שלו הקוראן

 תן", "קולם את להרים ממנו הערים" במשפטי לתפילת ושיחות רועשת התשבחות ספציפית הפניה ראה אנו שוב. ישמעאל

 של ההישגים לציית הבאים הפסוקים במקום השאר כל ואת". ההרים של העליון מהחלק לצעוק להם תנו, רוק לשיר תושבי

מוחמד הנביא . 

הנשמה שלי בחומציות, בוחרים שלי; לקיים אני מי, שלי המשרתת והנה: כדלקמן הם 42/0-02 ישעיהו של הפסוקים  

delighteth; ולא להרים לא, לבכות לא יהיה הוא[. 063] הגויים הדין ושוב להביא יהיה הוא: עליו[ 062] רוחי את שמתי 

 פסק לפלח יהיה הוא: דובדבני לא הוא דינו עישון פשתן, מעבר לא הוא דינו רצוץ קנה משענת. ברחוב להישמע קולו לגרום

 אמר וכך. שלו לחוק תהא איי ולחכות: באדמה הדין פסק הגדרת הוא עד, רוחך תיפול ולא להיכשל לא הוא. האמת בפני דין

 הוא; אותו לנסות אילו וכי, הארץ לפנים להתפשט הוא; החוצה אותם מתוח ולא, השמים את יצר הוא, אלוהים אלוהים נביאו

נשימה זה  giveth וכן, שבידך החזק, בצדקת אותך קוראים האדון אני: בה ללכת שיש להם ורוח, אותו פי-על האנשים בפני 

 ואת, מהכלא אסירים להוציא, עיוור העיניים את לפתוח כדי; הגויים אור, העם של ברית עבור לך להעניק ולאחר לשמרך

 שבח שלי לא גם, אחר לתת לא תהיה שלי התהילה ואת: שמי כלומר': ה אני. הכלא לבית מחוץ בחושך לשבת שלא אותם

 לך אספר נובעים שהם לפני: מכריז אני חדשים דברים ולעשות, להעביר באים הם לשעבר הדברים, והנה. והוטבעו לתמונות

 מאפשרים. תושביה ואת, האיים את; בו הוא כך כל, הים אל ללכת כי יה, הארץ מקצה תהילתו, חדש שיר' ה בפני לשיר. מהם



 מהחלק לצעוק להם תנו, רוק לשיר תושבי את תן:  קידר שחיים בכפרים, שלהם הקול את להרים ממנו הערים, השממה את

באיים לכבודו הלל על ולהכריז ישוע בפני פאר לתת להם תנו. ההרים של העליון .  

או למכה קאבה התייחסות רואים אנו הבא בפסוק  Bacca, אללה של התהילה הבית כי רואים אנו. לרגל שם הופיעה קורבנות 

ו קידר קשורה  Nebaioth, ישמעאל של הילדים שני .  

לך המתאספים להיות דינו קידר של להקות כל: כדלקמן הוא 61/7 ישעיהו של הפסוק , the rams Nebaioth לשרת תהא 

שלי התהילה בית אני ולפאר, שלי המזבח על קבלה עם לבוא יהיו הם: לך גדול ככהן . 

20/42-44 מתיו אמר אחר האומה כ שגבה, מיהודים יילקחו אללה ממלכת, יקרה גדול פיתוח 8.6.4  

 שגבה, יהודים שנלקחו להיות דינו האלוהים מלכות כי משמעי חד באופן אומר( עליו יהיה שלום) ישו החרוזים את הבא בחלק

 אחיהם מבין אך, היהודים מבין לא שליח יעלה אללה 08 מתוך 08 דברים של בהקשר יותר מוקדם לידי אנו. אחרת בקהילה

 .היהודים

, נדחה בוני אשר האבן, ך בתנ קרא לא מעולם יה, אותם בפני נביאו אמר ישוע: כדלקמן הם 20/42-44 מתיו של הפסוקים

 להיות דינו האל ממלכת, לכם אני אומר לכן? שלנו בעיני נפלא וזה, עושה של האדון הוא זה: הפינה ראש להיות הוא אותו

 לו יתקעו אותו, תיפול היא מדומיין על אבל: מנותק יהיה האבן על יפול הוא. הימנו פירות ושוב הבאת אומה שגבה, ממך נלקח

  .אבקת

למכה ההפניה 8.6.5  (BACCA), צמיחה של הטוב, הרגל עולי  ZAMZAM, 84/4 תהילים אינץ המוסלמים של חזק, מהיר-

7 

גם נכתב אשר) למכה הפניה יש הבאים הפסוקים  Bacca למים, לרגל העלייה(, הקוראן ב  Zamzam בנה עם הגר שגבה 

המוסלמים של וחזק וחיזוק הצמיחה(, עליהם עוט שלום) ישמעאל . 

. הרף ללא אותך שמשבחים, שלך בבית המתגוררים אלה הם שמחים כמה: כדלקמן הן[ 064]   84/4-7 תהילים של הפסוקים

 והם, באקה. עמק דרך עוברים שהם כפי. לרגל עלייה על מוגדרים לבם אשר, בך הוא הכוח שאת האנשים הם שמח. סלה

 אלוהים לפני מופיע כל; חיל אל מחיל הולכים הם. הברכות עם אותו יכסה הסתיו הגשם אפילו; מי־מעיין של למקור מאפשרים

 .ציון

22, 0/21-20 ון'ג אינץ ישוע אחרי יבוא עוד מי מיוחד הנביא נרחב ידוע 8.6.6  

 נביא הנביא כי ברור וזה(. עליהם עוט שלום) ון'ג מלבד, ישו שונה הצפוי הנביא היה שלא רואים בבירור אנו הבאים הפסוקים

שנעשה" הנביא כי" המשפט אליו באשר נרחב מוכרים ולא מיוחדים .  

? מה אז, אותו שאלו והם. ישו לא אני, הודה אבל; לא נדחתה, הודה( ון'ג) והוא: כדלקמן הם 0/21-20 ון'ג של הפסוקים

 יוחנן של בפסוק הבא במשפט רואים שאנו כפי. לא, ענה והוא? הנביא כי ומובן. לא ואני, נביאו אמר הוא? אליאס האומנם

ון'ג למחרת: מכן נוכח היה המשיח ישוע, 0/22  seeth לו שווה בא ישוע . 

הקוראן קריאת בעת אכפת דוב אינץ כדי הנקודות מהן 8.7 ? 

 מודרכת תועלת לא מי ואת, שלו הנחיות פי על לפעול בוחרים לא אנו אם בכלל לא הוא שפגעו הבורא של המילה הוא הקוראן

הבא בפסוק רואים שאנו כפי שלנו מהבורא טובה הוא הקוראן. שלנו להיות : 

הוא שלך לורד(, הקוראן) לדקלם  Generous ביותר.  

( 26/3: הקוראן ) 

הבא בפסוק נאמר זה. כולם עבור לא, הצדיקים עבור הדרכה הוא הקוראן, לכן. לא או הדרכתו לבחור החופש את לנו נתן הוא :  



 האדון פי על האמת הוא כי מאמין מי ויודעים. זה יותר קטנה היא מה של או יתוש של דוגמה להציג ביישן לא הוא אללה, אכן

, ובכך רבים ומטעה הוא?" כדוגמה זה ידי על מתכוונים אללה מה, "אומרים הם, מאמין לא אשר אלה עבור אבל. שלהם

בהתרסה ממרה פרט לא ומטעה הוא. ובכך רבים מדריכים . 

( 2/26: הקוראן )  

 כשלמד כך. ממנו ייהנו רצינית לכן. זה את לעשות בקלות יכול הוא, הקוראן סביב האדם בני כל להתאחד תשתדלו אללה היה

מסוימות נקודות באכפת לשאת יש, הקוראן : 

-על ממליצים אנו. בפרטים לאיבוד ללכת נטייה יש האנשים לרוב. פרטי לשם חיוני ההודעות את לפספס לא חייב אחת ראשית

הבא בפסוק זו הפניה יש. רחב חזון יש אללה ידי :  

 לבם אשר אלה אך. אלגורי הם האחרים. הספר של הקרן הם, מדויק[ הם כי] פסוקים הם בו: הספר את לך יש ששלח זה הוא

 את יודע לא אחד אף אך, שלה נסתרות משמעויות מחפש, המחלוקות המחפשים, אלגוריים כלומר הימנו חלק בצע שידבר הוא

 אף ועל: "אדוננו פי על הוא זה כל; בספר מאמינים אנו: "לומר ידע מבוססות בחוזקה ומי. אללה מלבד נסתרות משמעויות

הבנה של גברים למעט ההודעה את לתפוס אחד .  

( 3/7: הקוראן ) 

 הודעות במתן די שהם למרות. האדם בני ידי-על מתורגמים הם התרגומים מגבלות ישנם. הקוראן של רבים תרגומים ישנם

 וכן ד' טל שהיו מתרגמים. המשמעויות את להגביל עלולים שהם או טעויות להכיל עשויים הם פעם מדי, האסלאם של חיוני

 צורות ישנן, לדוגמה. ערבית של הפירוט רמת אין השפות רוב שני מצד. המקורי בטקסט הקיימת פרטים החמיץ אולי הלאה

 צורות אלה. משני יותר נקבות, זכרים משני יותר, נקבות שתי, גברים שני של קבוצה כל עבור בערבית" הם" כינוי של שונות

הם" המילה עם רק אנגלי תרגום כללי באופן משתקפים" הם" של שונות ". 

 הכוללת הקוראן של הסבר להשתמש צריכים או יותר או אחד תרגום צריך אחד, הקוראן של ומפורט רציני מחקר עבור לכן

דוגמאות, מקושרות הפניות, מילים של להקשרים ...  

 בחלק אחר פסוק להסביר עשוי גם הוא, שלה בהקשר מתאים משפט כל בעוד. כולו אותו לקחת חייב אחד הקוראן קריאת בעת

 את לקרוא, זאת עם. אחד לבלבל עשוי ימים שישה תוך והארץ השמים יצירת על בפסוק הקריאה, לדוגמה. הקוראן של אחר

שלנו יום כמו לא הוא אללה לעיני היום כי נבאר הבא בפסוק הצהרת : 

לסמוך תוכל אשר אלה של שנים אלף כמו הוא האל עם ביום . 

( 22/47: הקוראן )  

עצמו סביב הארץ כדור סיבוב ידי-על מוגדר רק לא אללה היום כי יבין הקורא הבא בפסוק המשפט קריאת לאחר או : 

שנים אלף חמישים הוא אשר במידה היום במהלך אליו נעלה והרוח המלאכים . 

( 71/14: הקוראן ) 

 

 

  

שלך להערות או נוסף מידע לקבלת  

הבאות בכתובות אלקטרוני דואר לנו שלח או אותנו בקרו אנא : 

 



www.islamicinformationcenter.info 

 

info@islamicinformationcenter.info 

 

tosunender@gmail.com 

 

http://www.facebook.com/guidetounderstandingislam 

 

 

  

לינה כמו עדן גני יהיו שהם מעשים עושים הצדיקים ו האמינו אשר אלה, אכן , 

 

ההעברה כל ממנה הרצון לא הוא. לנצח צולמו הם שבו .  

 

כתוספת כזה דבר את הבאנו אם גם, מוצו אדוני דברי לפני לאזול הים, אדוני דברי[ לכתיבה] דיו היו הים אם, "אומרים ."  

 

 לו תנו האדון עם הפגישה עבור מקווה מי אז. אחד אלוהים הוא האלוהים כי גילה כבר מי, כמוך אדם בן רק אני, "אומרים

אחד לאף האדון לעבודת לשייך לא אמיתית עבודה לעשות ."  

 

( 08/017-001: הקוראן ) 

  

 

 

 

 

שעה לפי ,  

לאיבוד הוא האדם, אכן ,  

והתמדה] סבלנות לזה מומלץ האמת לזה מומלץ, צדיקים מעשים לעשות, האמין להם שיש לאלה פרט ].  



( 013/0-3: הקוראן ) 
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