
  מדוע אלוהים ברא אותנו תשובה: לסגוד לו. שאלה: האם הוא צריך לעבוד אתו؟

השבח לאלוהים בלבד، והשלום והברכות יהיו על מי שאין לו נביא אחריו، אבל אחרי: אללה יתברך 
  לחכמה גדולה ולמטרה גדולה שהיא עבודת השם יתברך. -ג'ין ואנושות  -ברא את הבריאה 

הקב"ה אמר 'אתה חושב שהאדם הזההוא אמר שאלוהים הולך עולמות، ואת התכונות של אלוהים 
  עשיר אלוהים אמר בקוראן עצמוהו עשיר לו מה בשמים וב

יש שואלים: מדוע אלוהים ברא אותנו כדי לעבוד אותו، האם הוא צריך לעבוד אותו הוא אמר שאלוהים 
  יר אלוהים אמר בקוראן עצמו) הו עשיר לוהולך עולמות، ואת התכונות של אלוהים עש

אלוהים עשיר בעולמות، ומתכונותיו של אלוהים עשיר אלוהים אמר בקוראן על עצמו، הוא עשיר במה 
התחייה על זה  שבשמים ובארץ، אך לתת לו שיפוט גדול، כולל: שום נביא، לא אומר، לא، לא، לא.

לן، שנכנס לגן העדן، ומי שמסרב לעבוד את היא הגמול הטוב ביותר، שהוא כניסה לגן העדן. לה
המטרה של שליחת השליחים  אללה، אללה מעניש אותו בכך שהוא נכנס לאש הגיהינום، חלילה מזה.

  לאלוהים، הגלכאנבולאהין האטה، ולסיום، המטרה היא לשלוח אותם למשפחה، ולשלוח אותם אלינו، 

ו החוק، ומי אינו אלוהים. זכותו של אלוהים בלבד אך איננו מציעים לו כי אין איש מלבד אלוהים، שאינ
לעבוד، כל השליחים קראו לדבר אחד שהוא לעבוד את האל לבדו ולהשאיר את עבודתם של אחרים، 
  בין אםהם היו אלילים، אנשים، נביאים، אבנים וכו '. דתם של הנביאים היא אחת בהקשר זה، שהיא 

ם מצווים על מעלות המוסר ואוסרים מכוערים، למשל، עבודת ה' בלבד. רביעית: זה שבאותם קאנוני
צדקת ההורים וקישור הרחם ומכבדים את האורלסגוד הוא ההשפלה של אהבה ורוממות יתברך 
  יתברך، בגלל פקודותיו ולהימנע מגרעיו באופן שבאו חוקיו، כמו שאמר הקב''ה، אך הם הורו רק 

לשלם לזקט ואת אותה דת בעלת ערך، כלומר: לעבוד את אלוהים בדת נאמנה ולהעריך את התפילה ו
בכל שאר מעשי הפולחן הם מתפללים ומשלמים זכאיה לאנשים עניים ונזקקים וכדומה. יהי רצון 
שאללה יברך את הנביא שלנו מוחמד ומשפחתו וחבריו،ח והחסד לעניים ולדברים העניים והטובים 

יעור، צדק، תוקפנות וזכויות הורים. ושכנות טובה וטקוואלוואלדו וכו '، שכן הוא אוסר על כ
החוקים השמימיים ואת עצמיתאללה יתברך אמר، "אני ציוויתי רק לסגוד  וגידופים הסימפטומים 

 לאלוהים הנאמן לו דת נאמנה ולהקים תפילה ולתת זקנה וזה הערך של הדת.".


