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 :תשובה

חייב להיות בעל רמה גבוהה של  -כמו האמונה בקיומו של אלוהים הכול יכול  -מי שרוצה לשכנע אחרים באמונה 

ידע ותרבות של אותה אמונה, כדי שיוכל להשפיע ולשכנע, כמו גם שיהיה לו כוח להגיב חשדות והתנגדויות לגבי 

 .האמונה הזו שהוא רוצה להעלות

בהתחשב בכך שהמטריאליסט אינו מאמין בראיות הטקסטואליות מהקוראן והסונה לקיומו של האל הכול יכול, יש 

להזכיר את ההוכחות הרציונליות שבהן הוא מאמין, המעידות על קיומו הרם, ולאחר שהאמין בקיומו. קיום  צורך

נעלה, אז נוכל להוכיח לו באמצעות הראיות הטקסטואליות והרציונליות לקיומם של חיי האיסתמוס, והאסכטולוגיה 

 .של החיים

המאמינים בעניין זה כדי להכליל את התועלת, אנו מזכירים לכם את מה שכתב אחד : 

 ?החומרנים אומרים: אין אלוהים, אז מיהו הבורא

אנו רואים ילדים שנולדו מאבות, אנו רואים צמחים שצומחים מהשמש, המים והאדמה, ורואים חיה שנוצרה משתי 

 ...חיות, ו... אבל לפני כן, לא ראינו כלום, כי החיים לא נמשכו זמן רב. לפני

אלוהים, זקוקה להיגיון לא חושי-באלוהים, ותומכת בלאלכן, כל אמירה שתומכת  . 

 .החומרני שאומר: אין אלוהים, צריך ראיות

 .והמאמין האומר: הקב"ה צריך הוכחה

קיומו, לא, וכן את האוזן, המגע ועוד-אבל לראשון אין ראיה לכך, כי העין לא ראתה את ה', אלא ראתה את אי ... . 

ה המודרנית מעידה על היעדרו של אלוהיםזה שטויות: שמישהו יגיד: התעשיי ? 



האם הלוויין מעיד שאין אלוהים? האם האטום מעיד על היעדרו של אלוהים? האם חשמל, רקטות ומטוסים 

 ?מצביעים על כך שאין אלוהים

ל, הוא נוצר על ידי האדם הקדמון. לא זה ולא זה קשורים לא -עליה אומרים:  -לוויין מלאכותי אינו אלא סכין אבן 

 .לא בהכחשה ולא בחיוב

אנו עשויים לומר: אנו מניחים שאלוהים קיים, אז מה היה מצבו של הלוויין המלאכותי? במקום זאת: הלוויין 

המלאכותי שעליו מוציאים מיליונים, ואלפי מדענים עובדים קשה כדי ליצור אותו, אז רק כמות קטנה של תועלת 

 .היא עדות לקיומו של אלוהים

יוצר המישור, דומה למי שמבקש מאדם לומר -אלוהות היקום, אז הוא לא נכנע לאי-אתנו להיכנע לאמי שמבקש מ

 שאין בונה של ארמון בנוי, אז הוא. אינו אומר שאין בורא לאחר

 :מדען ואתאיסט

האתאיסט אמר: החושים הם חמישה: הראייה, השמיעה, הטעימה, המגע, השומה, וכל מה שבעולם חייב להיתפס 

י אחד מהחושים הללועל יד : 

צבעים, צורות וגדלים מודעים לבסרההיכן אנו מוכיחים את קיומו של אלוהים? הענין הוא שלא ראינו אותו, לא 

  שמענו ב

ובאמצעות  -אבל בלי קשר למיהו הבורא באופן עקרוני  -דרך השכל אנחנו יודעים שחייב להיות בורא ליקום הזה 

מגלים את קיומו של אלוהים, אבל השאלה שלי היא.. איך עושים אנחנו יודעים הניסים המדעיים בקוראן אנחנו 

שהבורא הוא אלוהים ולא בורא אחר שאיננו מכירים? ואם ניתן הזדמנות למחשבה, נגיע למה שמבהיר את העניין, 

 .למשל.. יש בורא חוץ מה'.. אבל את הבריאה הזו הוא השאיר לה' לשלוט בו

ת ועל כך שלבורא היקום הזה קוראים אלוהים או שיש לו שם אחר, אלא הדיבור על האם הדיבור אינו על מתן שמו

ליקום הזה יש בורא או אין. במילים אחרות, כל דבר ביקום אפשרי להתקיים, כלומר זה לא הקיום שלו לשמה, אלא 

 .קולו, לא טעמנו טעמו, לא נגענו בגופו, ולא הרחנו את ריחו

אחד מהם מברזל והשני מעץ, וצבע אותם, ואז הביא אותם לאתאיסט, ואמר: אני  אז המדען עשה שני כדורים,

 !?אומר לך שאחד משני הכדורים האלה הוא ברזל, והשני הוא עץ. , תסתכל ותראה

 .נחשב לאתאיסט, ולא היה מסוגל למנות דעה

האתאיסט הקשיב, ולא הצליח להתמנות על ידי שמיעה אמר המלומד: אז תקשיב וראה . 

המדען: טעם ומונה טעם אתאיסט, ולא היה מסוגל לציין את הלשון אמר . 

 .המדען אמר: ריח ועין? הריח את האתאיסט, ולא היה מסוגל לציין את האף

 .אמר המדען: נגעת ומינתת? לגעת באתאיסט, ובחוסר היכולת ליצור מגע

הכבד יותר הוא, אז הוא אמר: זה ואז המדען הכניס אותם לידיו של האתאיסט, ובאותו זמן הוא הבין שהברזל 

 .ברזל, והמצית הזה הוא עץ

 ?המדען אמר: מי אמר לך שהברזל הכבד יותר והעץ הקל ביותר

 .האתאיסט אמר: המוח שלי הוא זה שהנחה אותי לזה



המדען אמר: המידע אינו מוגבל לחמשת החושים, ולנפש יש חלק חשוב מהמדעים, ואלוהים הכל יכול שאנו 

רק למוח, גם אם אינו מודע לחוש אומרים ידוע  

צריך בורא וסיבה בקיומו, אז בורא היקום הזה ונותן הקיום לישויות חייב להיות הקיום ההכרחי, כלומר קיומו הוא 

האפשרות של ריבוי -סובייקטיבי ואינו צריך בורא, והבורא הזה הוא הקב"ה ואין בורא אחר. כי השכל שופט את אי

: )אם הקב"ה(. יוצרים, כמו שאמר הקב"ה  

היו בהם אלים אבל אלוהים, הם היו מושחתים(, כפי שהוא כפה שני יוצרים, שכל אחד מהם מאופיין בכל התכונות 

המושלמות של ידע, יכולת וחיים כאחד. עלינו לדבוק בעובדה שהדבר הזה מושג והוא, כי רצה הקב"ה הראשון, 

 וזה לא יתקיים, ולא יתקיים, כי הקב"ה 

שלא יהיה, וזה מחייב את המפגש בין שני ההפכים, דבר בלתי אפשרי מבחינה רציונלית, גם אם אחד. השני רצה 

מהם חזק יותר. בשביל זה הוא מקבל את מה שהוא רוצה. למעשה, הוא האלוהות ההכרחית, והשני נוצר, מקרי, 

 .ואפשר להתקיים, כי המחייב אינו יכול לסבול חוסר יכולת ואימפוטנציה במקרה שלו

תלמיד: אבל מי לימד אותי? מה אתה וזה? ואני לא מפחד לומר: בית הספר הוא זה שהעניק לי השראה לרעיון 

 .הזה, ואני אסיר תודה לו מאוד, שכן הוא הציל אותי מהמסורת לרוחב הידע

 .ומאיפה אני אומר כי לא ראיתי את אלוהים, וכל מה שלא נראה לא קיים

על העדויות שלך עכשיו, אבל אני אומר: הלכת לכוכבי הלכת? הלכת לקוטב? הלכת עמית: אני לא רוצה לדון איתך 

 ?לקרקעית הים

יש אנשים, לפני המצאת המכונית, המטוס, הרדיו, הטלפון, החשמל והטלוויזיה, אם שמעו על זה, הקימו את 

ר לצחוק וללעג!! האם העולם וגרמו לו לשבת בהכחשה וללעג למי שאמר את זה, ו הם נהגו להפוך את דבריו למקו

הייתה להם הזכות לעשות זאתתלמיד: אני מודה לך מאוד על המחווה המדעית הזו, ואני מאוד מודה לך, שכן 

הוצאת אותי ממיתוס שמורה כפוי טובה נטע במוחי מאז שנכנסתי לבית הספר, כלומר: אלוהים איפה שלא הלכנו. 

עלי וג'מיל התווכחו על קיומו של האל הכול יכול, אממבין את ה לראות אותו אנחנו חייבים להתכחש לו, ועכשיו אני

ת להוכחה, וג'מיל היה דוחה אותןאז עלי היה מפרט את הראיו  

וכשהוויכוח ביניהם נמשך זמן רב, אמר עלי: יש איש בין חכמי הדת בשכנו, קוראים לו אחמד, אז בוא נלך אליו 

 .ונהפוך אותו לשופט בינינו

ר של עלי, אבל בכפייה, כי הוא טוען שאין טענה לאלו שאומרים שה' קיים אלא על ידי ג'מיל קיבל את המאמ

ג'מיל: אני וחבר שלי .תקליד, והם הלכו יחד לבית העולם לשפוט ביניהם, ולאחר שהמועצה הסכימה עם אֹוָתם

ראיות שלו, אז ת' על קיומו של אלוהים, ועלי לא הצליח להוכיח זאת, או יותר נכון: לא השתכנעתי במתחתנים

האמת איתי או איתו? קודם כל אני אומר: אני לא משתכנע באמירה מופשטת, אלא אני רוצה הוכחה, בידיעה שאני 

 .בוגר בית ספר לפילוסופי גבוה, ואני לא מקבל שום דבר אלא לאחר דיון ויכוחים, ושזה יהיה מוחשי ומוחשי

להשתכנע בה, בלי להתפתל אחמד: יש לך הוכחה פשוטה, ופשוטה מאוד, שאתה יכול ? 

 !!יפה: מה זה? תביאו, וכבר הרבה זמן אני מחכה לראיות כאלה

אחמד: אני נותן לך את הבחירה בין קבלת אחד מארבעת הסדקים האלה, אז בחר אחד מהם: אתה קיים ללא 

 :ספק, כך גם אתה

 !ג'מיל חשב לרגע מה יענה: האם הוא אומר: עשיתי את עצמי, וזה שקר בעליל



ו שהוא אומר: משהו בור עשה אותי? גם זה מנוגד לאמת, שהרי האמצעים הננקטים ביצירת האדם הם מעל א

 !?השכל, אז איך הוא יכול להתקין את המכשירים האלה בצורה כל כך מבלבלת, האם משהו בור

 .או שהוא אומר: שום דבר לא גרם לי? והוא בין פסול, שהרי הכל חייב בורא

-הוא נוצר בשביל משהו שהוא יודע וכול יכול, ואז כל מה שהוא בנה מהראיות לכאורה לאיאו שמא הוא מודה ש

 ?קיומו של אלוהים הכל יכול יתמוטט

 .לאחר מחשבה ארוכה, הוא הרים את ראשו ואמר: אני חייב להתוודות שנעשה לי למדן אדיר

כמוך, וגם לא מדומם, כי לדומם אין שכל, כי מי שעשה אותך אינו אנושי, כי בני אדם אינם מסוגלים ליצור מישהו 

 .לכן: הוא ה' אלקיך

 עלי: האם אתה משוכנע, ג'מיל, מהראיות האלה

 .ג'מיל: זו ראיה מאוד חזקה, אני לא חושב שמישהו יכול לדון בה, ואני מודה לך ולמלומד אחמד

:מורה ותלמיד לתפילותיו, לזקאט או לחאג'? אני ראשית: למה שתיצור משהו שאינך זקוק לו, ואינו זקוק לשבחו,  

מסכים איתך שהקב"ה ברא אותנו כמבחן. השאלה כאן היא: מה התועלת ההגיונית שתצמח לאלוהים מאותו 

מבחן, ומה הסיבה שגרמה לאלוהים לחשוב על יצירת האדם? האם הוא הרגיש בודד ומשועמם, למשל? האם הוא 

 ?רצה להראות את כוחו

האם הוא יצר את עצמו? איך זה התחיל? מ"מ נוצר? מהו החומר שהרכיב את גוף  שנית: מי ברא את אלוהים?

 ?אלוהים? מאיפה המאמר הזה

שלישית: מדוע אלוהים כועס? למה הוא שמח? מדוע אלוהים נושא רגשות אנושיים? איך אני, המשרת החלש, יכול 

 ?לשמח את אלוהים או להכעיס אותו?איך אני יכול להשפיע על אלוהים

עית: הגורלות שלנו נכתבו מיליוני שנים לפני שנולדנו, כלומר הנושא הוא כמו תרחיש של סרט. אלוהים יודע רבי

שלא אהיה מאמין לפני שאראה את החיים. למה שהוא ברא אותי אז ואז יענה אותי אש גיהנום עם סוגים שונים 

ידע שמוחמד ייכנס לגן עדן מיליוני שנים של עינויים סדיסטיים בגלל החלטה שקיבל לפני מיליוני שנים? אלוהים 

לפני שהוא יוולד, מדוע שמוחמד יצור וייכנס לגן עדן? מה מבדיל ביני לבין מוחמד? יום אחד, כל עוד לא היינו 

חוסייני ייכנס לגיהנום ומוחמד ייכנס לגן העדן. -קיימים על פני החיים, אבל אלוהים ביקש מהעט לרשום וואליד אל

ההיגיון הזה הוגןהאם אתה חושב ש ? 

, לא ראיתי שום הוכחה 2002חמישי: נניח שאלוהים קיים, מדוע הוא לא שלח שום ראיה לקיומו? כבן אדם בשנת 

הגיונית לקיומו של כוח עליון בעל השפעה ביקום, מצאתי רק ספרים מלאי טעויות מדעיות ובעיות פילוסופיות, מה 

ם הללו. כדי להיות יצירתי ולהראות את האלוהות שלו, מדוע בחר שגורם לי להטיל ספק ביכולתו של כותב הספרי

אלוהים להגביל את הראיות לקיומו למספר גיליונות? כל התופעות הקוסמיות הוסברו, למשל, גילינו כיצד יורד גשם 

 .והצלחנו לחזות זאת מראש, כך שתופעת הגשם אינה עוד עדות לקיומו

? הקוראן אומר שיש דיאלוגים שהתקיימו בין אלוהים )על לשונו של שישית: מדוע פנה אלוהים לנביאו בשירה

גבריאל( לנביאו, והם כדלקמן: קרא בשם אדונך אשר ברא את בריאת האדם ממקל. נניח שאלוהים רצה לומר 

למוחמד משהו שלא מתאים למטר וחריזה.. מה הוא יעשה? מחפש מילה אחרת להראות את כוונתו? האם הוא 

וציא עוד מילה מהקשרה? להמציא מילים חדשות? האם זה לא יקלקל את המסר שאלוהים ניסה יוצא מהנושא ומ

 ?להעביר



 

שביעית: למה מוחמד התחתן עם כל כך הרבה נשים? האם יש סיבה הגיונית לכך שאני, כאתאיסט, מצדיק את 

 -אלוהים לנביאו לזנות  נשים? מה לגבי השפחות והשפחות ולמלכות הימין? מדוע איפשר 11-נישואיו של מוחמד ל

עם מספר כה לא טבעי של נשים? כמוסלמי לשעבר, התשובה שלי לשאלה הזו לפני שחזרתי הייתה  -להתחתן 

שמוחמד, בליבו הטוב, רצה להגן על הנשים המסכנות הללו לאחר שאיבדו את בעליהן במלחמות ואחרות, אך 

את בנטל הגדול הזה? עול רמיסת האמהות של האם לא היו גברים באותה תקופה שמוכנים לעשות זאת. לש

המאמינות? מדוע התחתן מוחמד עם מריה הקופטית? בחדית' אותנטי הגיע למוחמד גבר שהתלונן שהתשוקה 

הרגה אותו ושהוא רוצה לשכב עם נשים מוחמד אמר לו לסרס את עצמו )לחתוך לו את האשכים( כדי שתאוותו 

ן הזה, אחת מנשותיו שאיבדו את בעליהן במלחמות? למה הוא לקח תפסיק.. למה מוחמד לא נתן האיש המסכ

 ?אותם לעצמו? האם אינך מוצא בכך אנוכיות כלשהי שאינה ראויה לנביא

 

שמינית: מדוע טקס החאג' נשאר כפי שהוא? לפני שמוחמד טען לנביאות, נהגו הערבים לעלות לרגל לכעבה 

. מדוע ציווה אלוהי מוחמד על המוסלמים לראות בכעבה מקום ולהקיף אותה, והיא נחשבה למקום מקודש לפגאנים

קדוש ואליו נמשכים המטיילים. ? מדוע הורה למשרתיו לחקות את אותם טקסים של עובדי האלילים בכעבה? 

מדוע המוסלמים מקדשים את האבן השחורה? האם זה לא סוג של עבודת אלילים? מה לגבי סקילת השטן? האם 

אניותזה לא גם צבע של פג  

השבח לאל שברא את השמים ואת הארץ ועשה חושך ואור, ואז אלו הכופרים באדונם לצדק, וברכות ושלום על 

 .מוחמד הנביא שלנו, אותו שלח אלוהים כמדריך, נושא בשורות טובות. מזהיר, קורא אליו ברשותו ומנורה מאירה

ים הללו הוא הופעתה של קבוצת אנשים בארצות אנו חיים בתקופה בה פיתויים רבים, ואחד המסוכנים מבין הפיתוי

האסלאם המתכחשות לקיומו של האל הכול יכול, ומייחסת את המתרחש ביקום הזה לטבע, או למקרה. , והזכירו 

בפומבי את הראיות החלשות והשקריות שלהם להכחשת קיומו של הבורא הגדול באמצעי התקשורת, תוך ניצול 

יכול עבור חלק מהמוסלמים חולשת האמונה באחדות האל הכול  

אתאיסטים ראו רבים מהסימנים של האל הכול יכול ביקום, ובעצמם; של דיוק ודיוק ביצירה; מה שמעיד על קיומו, 

וכי הוא הבורא החכם; עוד הוכחה לפסוק:( נראה להם את אותותינו באופקים ובעצמם עד שברור להם שהם לא 

ל"ג[, אבל הם בחרו בהכחשה ובחוסר אמונה, עם ודאות קיומו של  עוצרים בראבק הנכון שהכל מעונה )]הפרד:

היוצר הגדול הזה; כמו באמירת הקב"ה: "והכחישו, והיו בטוחים בזה בשוגג ובמרומים, אז ראו מה הייתה התוצאה 

 של זה

דו, אנו נדהמים מאלה שהעזו להתריס מול אלוהים הכל יכול, להכחיש את קיומו, ואף להפוך לסייף וללוחם נג

כבודו, בכך שקראו לו לאמונה כה מושחתת. מסיבה זו, חובה על אנשי הידע להתעמת, בכל כוח ותקיפות, עם 

קבוצה מוטעית זו של אתאיסטים, שרוצה לחקור מוסלמים באמונתם. אלוהים הכל יכול, עם שמותיו היפים ביותר 

ך אותה לאוצר עבורי עמו ביום התקומה, יום ותכונותיו הנעלות עשה עבודה זו אך ורק למען פניו האצילות, ולהפו

מאת תלמידי הידע, וטענתנו  .(an 89 .(שבו לא יועילו לא עושר ולא ילדים *חוץ ממי שמביא מילה לאלוהים )קורא''ה

 האחרונה היא ששבח לאל ריבונו של עולם

עד יום הדיןויהי שלום וברכת ה' על מוחמד נביאנו, משפחתו וחבריו, ואל הבאים אחריהם בטוב לב  . 

אתאיזם: זה אומר להכחיש את קיומו של אלוהים הכל יכול, ולהגיד שהיקום הזה נוצר במקרה, ללא בורא, 

ושהחומר הוא נצחי, ושינויים ביקום התרחשו במקרה, או מכוח טבעו של החומר והחומר. חוקיו, והיקום יסתיים 

ת, כרך עמלדתוכפי שהתחיל, ואין חיים לאחר המוות; )האנציקלופדיה הקלה   



קראו לקוראן על מכחישי קיומו של אלוהים שם הכול יכול )חילוניות(, ואלו של אלוהים הכול יכול אמרו:( והם רק 

ך מודעים שהם רק חושב )ג'עתיההמינימום שלנו למות ולחיות, ולהרוס אותנו, אבל הגיל ומה שהם עושים כל כ  

פר על דברי הכופרים והפוליתאיסטים של הערבים שהסכימו האימאם אבן קתר )ירחם עליו ה'( אמר: הקב"ה מס

[ כלומר, 22איתם בהכחשת תחיית המתים: "ויאמרו אין זה אלא חיי העולם שלנו. , אנו מתים וחיים'" ]אלג'תיה: 

אין אלא משכן זה, אנשים מתים ואחרים חיים, ואין תקומה ותקומה, וכך אומרים הפוליתאיסטים של הערבים 

תחיית המתים, והפילוסופים האלוהיים אומרים זאת ביניהם, והם. מכחישים את ההתחלה ואת  המכחישים את

השיבה.שנה, הכל יחזור להיות מה שהיה, ולטענתם זה חזר על עצמו אינספור פעמים, אז הם מתנשאים עם 

הקב"ה: "ואין להם ג'תיה: כ"ד[. אמר -הסביר, ושיקרו את המועבר; לכן אמרו: "ואין אלא הזמן משמיד אותנו" ]אל

ים. )תפסיר אבן קתר, כרך יב, עמג'תיה: כ"ד[; כלומר, הם מפנטזים ומפנטז-לדעת על כך, הם רק חושבים" ]אל  

 זה נאמר ב )אנציקלופדיה של מושגים( של המועצה העליונה לענייני איסלאם

והות, בריאה, טיפול, תחיית חילוניות: הדוקטרינה של כל מי שמאמין בעתיקות הזמן, החומר והיקום, ומתכחש לאל

המתים וחשבון, שכן הם רואים שסיבת החיים והמוות היא טבע הדברים תנועות של גרמי השמים. חלק 

מהחילונים לאחר ארבע עשרה מאות שנים מבריאת היקום והאדם יש מאין, והאמת, הקב"ה, אומר: "האם הם 

מאת ד"ר אמר שריף, עמ': יז -; )הזיה של אתאיזם בראו יש מאין, או שהם היו היוצרינ ) 

אמירת הקב"ה: "ללא כלום" ]אלטור: ל"ה[ משמע כאן: בלי חומר ובלי סיבה, כמשמעו "או שהם הבוראים" ]אלטור: 

ל"ה[ שהדבר יוצר את עצמו, ועכשווי. אתאיסטים טענו להתרחשותן של שתי ההשערות הבלתי אפשריות הללו; 

מ'מאת ד"ר אמר שריף, ע -)הזיה של אתאיזם  ). 

מיל מאת אבן חזם, כר-לפסל פי א-טבע: זהו הכוח הקיים בדבר, שדרכו זורמות התכונות של הדבר כפי שהן. )אל  

איזו השפעה הייתה לו על ערעור היציבות באמונה, על יצירת תחושת נחיתות, על חיקוי האירופים ועל חיקוי  

פתחה עד שהיא הסירה את רופה לא התהמוסר שלהם? חלק מהמוסלמים חשבו, בשל בורותם הקיצונית, שאי

כיבוש על ידי מדינות מערביות של מדינות מוסלמיות רבות; המוסלמים סבלו מהקולוניאליזם ומנגעו; הדת מה

התמקדותן של מדינות אירופה .המקום שבו מדינות המערב מצצו את דמם של המוסלמים, סחורתם ומולדתם

מיתם של מלומדים מוסלמים, תוך רצון להפיץ כאוס מוסרי בהשחתת החינוך, התקשורת והנשים, ועיוות תד

התפשטות הבורות של דת זו, ואתאיזם מופיע רק באווירה כזופורנוגרפיה; איפה צעירים רבים טבעו בביצה עומדת 

האסלאם, והתפשטות אמונות טפלות בקרב מוסלמים; אז האתאיסטים ניצלו את זה, והם נכנסו דרכו כדי לאתגר 

ילדים מוסלמים רבים למדינות אירופה לחפש מדעים שונים, והם אינם מחוסנים באמונה הנכונה,  את הדתשליחת

ולכן הם חיו באותן מדינות, והושפעו מהרעיונות והמוסר שבהן, והם עשויים לחזור עם הדוקטורט שלהם. לאחר 

 איבוד התעודה: אין אלוהים מלבד אלוהים, מוחמד הוא שליח אלוהים

חוקרים מוסלמים בהיבט של קריאה לאלוהים הכל יכול, במיוחד בהיבט של חיזוק תורת אחדות החסרונות של 

 האל הכל יכול

השכיחות של חרדה :לאתאיזם יש השפעות רעות על יחידים וקבוצות, אשר ניתן לסכם בעניינים הבאים

מזכרוני, יחיו לו חיים  פסיכולוגית, סערה ומניעת שלוות נפש ורוגע הנפש; אמר אלוהים הכל יכול: "והמתרחק

 קשים, ונקים אותו עיוור ביום התקומה" ]תהה: יב

איך אתאיסטים יכולים שלא להיות מושפעים מעצב, דאגה וחרדה, ובתוך כל אחד מהם שאלות מבלבלות? מי יצר 

 !?את החיים? ומה סופו? ומה סוד הנשמה הזאת שאם יצאה האדם היה דומם? מי יענה על השאלות האלה



ת הללו עשויות לפעמים להתפוגג בשל חששות החיים, אך הן חוזרות במהרה, ומה שאנו רואים כיום של השאלו

אנוכיות ואינדיבידואליזם; מאחר שכל אחד עסוק בעצמו; אין רחמים, אין רחמים,  (.התמכרות לסמים הוא עדות לכך

 ?אין חסד, אין רוך, איפה כל זה מרחמים באיסלאם

מכותו של אנס בן מאליק, בסמכותו של הנביא, תפילת ה' עליו ושלום, שאמר: "אף אחד שני השייח'ים סיפרו בס

 (מכם לא מאמין עד שיאהב עבור אחיו את מה שהוא אוהב לעצמו". )חדית חדית מוסלמית:

עדות לכך -אהבת פשע, שאינה צריכה הוכחה; מציאות החיים במערב, ושיעורי השוד והחטיפה  . 

מוביל  סטית חיה בהתפוררות ואובדן, ת; הסיבה לכך היא שהמשפחה האתאיהריסת המערכת המשפחתי 

 .לשחיתות החברה

הרצון להתאבד; היפטר מהחיים, והדבר המוזר הוא שרוב ההתאבדויות הן לא מהעניים, אפשר לומר בגלל העוני 

שר. ֲאָנש  מינים שהם מביאים אושלהם, אלא מהעשירים והמפוארים, ומרופאים, ואפילו מפסיכיאטרים שמא  

 שעוזרים למי שרוצה להתאבד, ומראהמוזר הוא שלהתאבדות בחלק ממדינות המערב יש תומכים, ויש ספרים 

 !להם את השיטות המתאימות

 הרצון לנקמה, הצמא הפסיכולוגי לרפא כל מה שקיים, והתפשטות השנאה והאיבה בין חברי החברה

ית נטול נימוסי האסלאם ועקרונות הדרכתו, ולכן אינו רואה במי גידולו של אדם בבחוסר אמון בין אנשים; כולם מפח

יושרה. , ואינו מקבל ממנו מה שמרשים אותו על אהבת הדת,  -כגון: אב, אם או אח  -שמבוסס על עניין גידולו 

 .ועושה אותו על תובנת חכמתו; החשד הקטן ביותר המשפיע על מוחו של הצעיר הזה יורד אל תהום האשליה

מוסלמי חלש נפש עם אתאיסט חזק ממנו ברוחו ובמיומנות הלשון, לכן הוא לוקח אותו בתחכונו לחוסר מגע של 

תום לב, ומשחית את דתו, ומכאן אנו רואים הורים שהם. דואגים לגדל את ילדיהם, לגדל יועץ ישר, למנוע מהם 

זדוניות, ולכן אמונותיהם להתערבב באמונה מושחתת, הם חוששים שתעביר אליהם ההדבקה היא מאותן נשמות 

ומוסריהם יתבדוהצעיר קרא חלק מהכתבים של אתאיסטים, והם שמו בהם רעלים מחשדות מתחת למילים 

נוצצות, אז הוא מחליש את עצמו מול המילים האלגנטיות הללו, והחשדות הנוצצים, אז הוא נכנס במהרה לקבוצת 

אה לו שהעניין הוא בהתרשותם, ושאיסור ה' הכול האתאיסטיםהרצונות שולטים בנפשו של האדם, אז אתה מר

אזהר -מאת השייח' לשעבר מאל -יכול על רצונות אלו נטול כל חוכמה, ולכן הוא יוצא מדלת זו לאתאיזם; )אתאיזם 

עמ -חיד חוסיין -/ מוחמד אל ). 

של אלוהים הכל  נזכיר כמה מהעובדות המדעיות הקיימות ביקום הזה כדי להגיב איתן לאלה המכחישים את קיומו

 יכול, כך אנו אומרים, ואלוהים הכל יכול מעניק הצלחה

אנו אומרים למי שמתכחש לקיומו של הקב"ה: תראו חכמים: גשם יורד מהשמים על הארץ, וממנו יוצאים פירות 

ים וירקות בצבעים, טעמים וריחות שונים, שעליהם חי האדם, ומגוונים. עשבים ועשבים יוצאים מהאדמה שעליה חי

 .כל שאר בעלי החיים

אנו שואלים אתכם, חכמים: האם הטבע הוא שהפך את המים לאחד, את האדמה לאחד ואת הצמחים לצבעים, 

  ?טעמים וריחות שונים, או שמא הדברים הללו יצרו מעצמם

בה ממך ומילה של אמת, אם אתה הוגאנחנו רוצים תשו  

ה לקיומו של אלוהים גדול, בורא היקום הזה, הראוי ההבדל של הצמחים בצבע, בטעם ובריח הוא עדות ברור

 לסגידה בלבד



האמת הגדולה של הבורא, שם הוא אומר בספרו עזיז( הוא זה שהוריד מים מהשמים אתה שותה מהם ומעצים 

תבוסת העולם האסלאמי מול הפלישה  (שבהם צימון * מגדל את הנטיעות שלך, זיתים, דקלים וענבים וכל הפירות

עד שפנו  -ירופה, שכן האירופים כמעט ולא החזיקו בכוח חומרי, השתמשו במכונות ובנו מפעלים למדינות א

למדינות האסלאם; בחיפוש אחר שווקים למכירת מוצריהם התעשייתיים, ולהבאת חומרי גלם הדרושים לתעשייה, 

בא הובסהוא לא עמד במתקפה ההיא, והצ -כלכלית וצבאית  -וכשהעולם האסלאמי היה חלש ביותר  . 

תשיעי: האם חוק האסלאם צודק? האם החוק הזה ראוי להישפט בזמן זה? נניח שחזרתי בזמן, וראיתי אותך, את 

אמך ואת אחותך, רק עבדים לי, ורציתי לשכב עם אמך ואחותך בו זמנית, בזמן שהכנת לי את ההדחה כדי שאוכל. 

 ?לעשות אמבטיה לאחר קיום יחסי מין.. יש לך התנגדות

רי: האם יש ראיות ברורות ומוכחות מדעית לתקפות האיסלאם? האם יש סימן ברור מאלוהים לתקפות העשי

 ?האיסלאם? מה מוכיח שהדת שלך טובה יותר מנצרות, יהדות או הינדואיזם

קבוצת תלמידים הלכה לבית ספר אתאיסט, וביום הראשון ללימודים למדו בכיתה, ובכיתה הייתה שולחן עם 

ממנהיגי האתאיסטיםתמונה של אחד  . 

 ?אז בא המורה ואמר לתלמידים: יש לכם עין? ואיפה היא

 ?יש לך אוזן? ואיפה היא? יש לך ידיים ורגליים? ואיפה היא

 אמרו התלמידים: כן, יש לנו עיניים ואוזניים, ידיים ורגליים, והם אלה, והם הצביעו על האיברים האלה

האלה ומרגיש אותםאמרה המורה: האם אתה רואה את החלקים   

 .התלמידים אמרו: כן, אנחנו רואים ונוגעים בזה

מדענים רפואיים מודרניים הוכיחו כי היווצרות העובר ברחם אמו עוברת בכמה שלבים עוקבים, בסדר מדויק: 

תחילה זהו זרע, אחר כך הוא הופך לקריש, אחר כך הוא הופך לעובר, נוצר במלואו או לא. נוצרות במלואן, ואז 

ניסים המדעיים של וצרות עצמות, ואז מכוסות בבשר עד תחילת התנועה והחיים לפני היציאה לעולם; )בדוק את הנ

 ד"ר נביל הארון

 אנו אומרים למי שמתכחש לקיומו של אלוהים הכל יכול

 !?האם הטבע או המקרה גרמו לעובר ברחם אמו לעבור את השלבים השונים הללו לפני יציאתו לעולם הזה

 ההוכחה לעובדה המדעית המדהימה הזו היא ראיה ברורה למדענים שפויים המודים בקיומו של בורא יקום גדול

אמר הקב"ה:( אנשים, אם יש לכם ספק בבעת' שבראתי אתכם מעפר, אז מהזרע ואז עלוקה אז תלעסו סינטטי 

נקרג'ק"מ אומרים  ת זמן. ואז ילדיולא סינטטי כדי להראות לכם ולהודות ברחם מה אנחנו רוצים להזמין ללא הגבל

 לאודק"מ )]חא

 :אנו אומרים למי שמתכחש לקיומו של אלוהים הכל יכול

ברנות, והקרומים הללו נראים בעימדענים רפואיים מודרניים הוכיחו שהעובר ברחם של אומה מוקף בשלושה ממ  

קרה הקיפו את העובר בשלושת לאחר ביסוס עובדה מדעית זו, אנו שואלים את האתאיסטים: האם הטבע או המ

 הממברנות הללו



אומרים החכמים: לא, הימצאותם של שלושת הקרומים הללו סביב העובר היא עדות ברורה לקיומו של הבורא 

 הגדול, שברא הכל בחכמה רבה

 :לראות את אלוהים הכל יכול (אלוהים הכל יכול אמר: "הוא יוצר אותך בבטן אמך, יצירה אחר יצירה בשלוש חושך

המכחיש את קיומו של אלוהים הכל יכול אומר: אם אלוהים קיים, מדוע איננו רואים אותו כפי שאנו רואים את 

 !?השמש, הירח, ההרים, הימים ואחרים

אנחנו שואלים את האתאיסט הזה: יש לך נשמה בגוף ונפש בראש?! האתאיסט חייב לומר: כן, יש לי נשמה בגוף, 

את נשמתך ואת דעתך? הוא יגיד: ל ראיתונפש בראש, ואם זה כך, האם   

אתאיסט זה הודה בקיומו של מה שלא ראה, והודה בהוכחה של מה שלא ראה, אלא הודה והכיר בקיומם של 

הנשמה והנפש; כדי שהשפעתם תופיע, אם זה המקרה, עליו להכיר בקיומו של אלוהים; כי כל היצורים הקיימים 

ו, ומהעדות לדעתו וחוכמתוביקום הזה הם מהשפעות כוחו, תהילה ל  

אם אדם זה שמכחיש את קיומו של הקב"ה אינו יכול לראות את נשמתו שנמצאת בגופו, כיצד יוכל לראות את 

 ?הקב"ה שברא את הנשמה הזו

 :לכל אדם יש את הריח שלו

הרפואה המודרנית הוכיחה שלכל אדם יש ריח משלו שמבדיל אותו מבני אדם אחרים, מסיבה זו המשטרה 

שתמשת בכלבי רחרח כדי לאתר פושעיםמ . 

 אנו שואלים אתכם, אתאיסטים

האם הטבע או המקרה הם שגרמו לכל בן אנוש, מתוך מיליארדי אנשים, להריח את שלו, כך שהוא לא ידמה לריח 

 !?של בן אדם אחר

טבע הוא שנתן לכל אדם את הריח שלאנחנו מחכים לתשובה מכם אם תגידו: כן ה  

הטבע לא מדבר ומכריז שזאת היא שעשתה את זהאמרנו לכם: למה  ?! 

הקוראן הקדוש הוכיח עובדה מדעית זו לפני יותר מאלף וארבע מאות שנה, והקב"ה הפך את ידיעת עובדה זו 

לכבוד שהיה שייך לנביאו יעקב, יהי תפילתו ושלום ה' עליו; הקב"ה אומר: "והפרדתי את השיירה, אמר אביהם: לא 

ולא אתה תפריך אותם" ]יוסוף:אמצא את ריח יוסף ל ].). 

ם בתגליות מדעיות, אנו אומרים לכהו, אתם המתכחשים לקיומו של האל הכול יכול ומאמיני  

אנו שואלים אתכם, המכחישים את קיומו של האל הכול יכול: האם הטבע או המקרה הפכו כל אדם ממיליארדי 

מדבר ומודיע  אצבעות של בן אדם אחר?! למה הטבע לאאנשים לטביעות אצבעות משלו, כדי שלא ידמו לטביעות 

קורטובי )ירחם עליו ה'( אמר: הקב"ה אמר: "האם שקלת את מה שאתה -האימאם אל שזו היא שעשתה את ז

בורא אותו?"[; כלומר: מה שאתה שופך מזרע לבטן נשים, "האם אתה 85חפץ?" ]אלווקיה:   

פיו ארבעים ושמונה שיניים, ויש לו שלושה לבבות בשקע שלו בכל מדענים גילו שליתוש יש מאה עיניים בראשו, וב

חלקיו, ויש לו שישה סכינים בתא המטען שלו, ולכל אחד יש את שלו. מתפקד, ויש לו שלוש כנפיים בכל קצה, והוא 

 מצויד במכשיר תרמי שפועל כמו מ

כדי שתוכל לראות היתוש מצויד ערכת אינפרא אדום תפקידו לשקף ליתוש את צבע עור האדם בחושך לצבע סגול 

אנושית, ומה שהאדם מרגיש כמו צביטה הוא תוצאה מחטגם במכשיר הרדמה מקומית שעוזר לו להחדיר את ה



של מציצת דם ממנו, והיתוש מצויד גם בניתוח דם. התקן; הוא אינו טעים לכל דם, והוא מצויד במכשיר לדילול 

מצויד במכשיר ריח שדרכו יכול היתוש להריח את ריח הזיעה  הדם כך שיסתובב בחרטום הדק מאוד שלו, והוא

, סורור, ע1חלק  -ר הית'ם טלעת ד" -האנושית. מרחק של עד קילומטר; )אנציקלופדיה לתגובה לאתאיסטים   

 :הנה שאלה לאתאיסטים המכחישים את קיומו של האל הכול יכול

 האם זה הטבע שמכניס את המכשירים האלה לתוך היתוש

ת עונה: כן, היינו אומרים לך: למה הטבע לא אמר לנו את זהאם היי ?! 

אמרנו: זה בלתי אפשרי מבחינה רציונלית; מכיוון שהיצורים הללו במקורם לא היו כלום ואז נוצרו, אז איך הם 

קיים אינו כלום, שכן הוא אינו יכול להתקיים בעצמו; כי הוא במקור לא -יכולים להתקיים כשהם לא קיימים? הלא

יים בעצמו, אז איך יכול להיות אחקיים, והלא קיים לא ק  

יצורים האלה מצאו צירוף מקרים כזאם אחד האתאיסטים אמר: ה  

אמרנו: גם זה בלתי אפשרי מבחינה לוגית האם מה שהופק ממטוסים, ספינות ענק, טילים, מכוניות ומכונות מכל 

להיות, שאמרנו: כך גם ההרים האלה, השמש, הירח, הסוגים היה צירוף מקרים? האתאיסט חייב לומר: לא יכול 

הכוכבים, העצים, החול, הים וכן הלאה, לא יכולים להתקיים גם במקרה, ואי אפשר להעלות על הדעת שזה 

ובר עכשיו הייתה צירוף מקרים שכהתקדמות הציוויליזציה שהעולם ע  

סדיק )שהקב"ה ירחם עליו(, וג'עפר אמר לו: -אלכמה אתאיסטים הכחישו את קיומו של האל הכול יכול בג'עפר 

רכבת בים? אמר: כן אמר: ראית את זוועותיו? הוא אמר: כן נשבה רוח גדולה יום אחד, והספינות נשברו, והנווטים 

טבעו, אז נצמדתי לכמה מהקרשים שלהם, ואז קרש זה התרחק ממני, אז נדחקתי לתוך הגלים המתנפצים עד 

ר אמר: התלות שלך הייתה בספינה ובנווט לפני על הלוח עד שתינצל, כשהדברים האלה שאני. נדחק לחוף ג'עפ

נעלמו ממך: האם נכנעת לאבדון, או עדיין קיווית לבטחון. ? אמר: אלא קיוויתי לבטחון, אמר: ממי קיווית לזה? 

ה. אז האיש בירך האיש שתק. ג'עפר אמר: היוצר הוא זה שאתה קיווית לו באותו זמן, והוא הציל אותך מטביע

ראזי, כרך ב, עמ' -. )תפסיר אלאותו ביד  

כמה אתאיסטים שאלו את האימאם אבו חניפה )שהקב"ה ירחם עליו( על קיומו של הקב"ה, והוא אמר להם: "תנו 

לי; אני חושב על עניין שסיפרתי עליו, הזכירו לי שספינה בים מכילה סוגים שונים של חנויות, ואף אחד לא שומר 

או נוהג בה, ובכל זאת היא הולכת ובאה ונוסעת מעצמה, והגלים. נוקב את העצמות עד שייפטרו מהן, והוא עליה 

 הולך לאן שהוא רוצה מעצמו בלי שאיש נוהג בה. ואמרו: ח

המדענים החכמים אומרים: הנוכחות של המכשירים האלה בצורה המדויקת הזו, בתוך החרק הקטן הזה, היא 

ל בורא, חכם גדול, ליקום הגדול הזהעדות ברורה לקיומו ש . 

 

ואמת ה' הקב"ה שם אומר בשו"ת הקדוש:( הוי אנשים פגעו כמו פאסטמווה לו שטוענים בלי הקב"ה לא יבראו 

זפאפא גם אם פגשו אותו והשלל לא עף כלום איסתנקדהוה מפעמיים התלמיד. ונדרש * מה שהעריך את זכותו 

]חאג' ם באלוהים הוא עזיז החזק )של אלוהי ]. 

 :מי מלח אינם מתערבבים עם מים מתוקים 

אמר הקב"ה: "והוא המפיץ את שני הימים, המתוק המתוק הזה, וזהו מלח מלא מתיקות, ועשה ביניהם מתוק 

רוידן ל"ג-מתוק" ]אר  



 .אנו אומרים למי שמתכחש לקיומו של האל הכול יכול: האם אתה מאמין בתגליות מדעיות? יאמרו: כן

להם: המדע המודרני הוכיח את חוסר האפשרות לערבב מי ים עם מי נהר, אחרת זה יהיה מלח  אנו אומרים

ותמלחת. זאת הודות לתכונת הדיפוזיה של הממברנה )אוסמוטית(, הדוחפת את מולקולות המים המתוקים 

וס(. השלג להתפזר בתוך המים המלוחים, ולא להיפך, על פני פני השטח המפרידים ביניהן )המחסום או האיסתמ

הקפוא צף מעליו כדי לשמור על שאר המים שלא יקפאו, ולשמור על חיי הדגים והחיים הימיים ולהמשך הניווט בו, 

וזאת בשל תכונה שאלוהים נתן מים ללא כל. חומרים אחרים, שצפיפותו יורדת )אינה עולה כמו אחרים( על ידי 

הקרח קטנה מצפיפות המים הנו הקפאה; )צפיפות  

רים למי שמתכחש לקיומו של האל הכול יכול: האם הטבע הוא זה שעשה זאתאנו אומ ?! 

 !?מדוע הטבע לא דיבר ואמר: אני זה שמנעתי ערבוב של מי ים מלוחים עם מי נהר מתוקים

 .השבח לאל! תגלית מדעית זו היא עדות לקיומו של אלוהים גדול ואדיר שברא את היקום הזה בחוכמה רבה

כל האצבעות של בן אדם אינן דומות לטביעות האצבעות של בן אדם אחר היא עדות ברורה להעובדה שטביעות 

 בר דעת שיש בורא גדול לאדם הז

-ואלוהים הכל יכול דיבר אמת כשהוא אומר בספרו היקר: "כן, אנחנו מסוגלים להשוות את המבנים שלו" ]אל

  קיימה:

אתה מאמין בתגליות מדעיות, ואין ספק בכךאנו אומרים למי שמתכחש לקיומו של האל הכול יכול:  . 

: הרפואה המודרנית גילתה שהנוזל הזה מזרע האדם מכיל חיות -ואלוהים אדירים מעניק הצלחה  -אנו אומרים 

קטנות בשם )זרע(, שאינן נראים בעין בלתי מזוינת, אלא נראים במיקרוסקופ, ולכל חיה יש ראש. ,צוואר וזנב, 

ציורה.ושהחיה הזו מתערבבת עם הביצית הנקבה ומפרה אותה, ואם נעשה החיסון, דומה לתולעת בצורתה וב

 .צוואר הרחם נסגר, ושום דבר אחריו לא נכנס לרחם, ו לגבי שאר החיות, הם מתים

אנו שואלים את המתכחשים לקיומו של האל הכול יכול: האם הטבע הוא זה שגרם לזרע להיראות כמו עלוקות 

 !?בצורתן ובציור

הטבע לא דיבר ואמר: כך עשיתי מדוע ?! 

 .נוכחות הזרע בתמונה זו אינה יכולה להיות במקרה, אלא היא עדות לקיומו של בורא

 ?הנה, קם אחד התלמידים ואמר: הרשה לי, פרופסור, מילה

 .המורה: בבקשה

שלי תלמיד: עמיתים, ענו על השאלו . 

 .עמיתים: סל

ואה את התמונה על השולחן? אתה רואה את הטבלה? אתה תלמיד: עמיתים, אתם רואים את המורה? אתה ר

 ?רואה את הטיסות

 .עמיתים: כן, אנחנו רואים את כל זה



תלמיד: עמיתים, אתם רואים את העין של המורה? אתה רואה את האוזן של המורה? אתה רואה את הפנים שלו? 

 ?אתה רואה את היד והרגל שלו

 .עמיתים: כן, אנחנו רואים את כל זה

יד: עמיתים, האם אתם רואים את דעתו של המורהתלמ ? 

 .עמיתים: לא! אנחנו לא רואים את דעתו

התלמיד: למורה, אם כן, אין שכל, אז הוא משוגע לפי מאמרו, כי אמר: כל מה שאדם לא רואה הוא מיתוס, אסור 

הוא משוגע לאדם להודות בזה, ואני לא רואה את השכל של המורה, אז אין לו שכל, ומי שאין לו שכל . 

והוא לא אמר מילה, והתלמידים צחקכאן זרק המורה אבן, פניו הצהובו מבושה,   

ודהאיינשטיין : 

 ?האם קבוצה של חומרנים הולכת לבית המשפט לאיינשטיין כדי לראות מה הוא חושב על אלוהים הכל יכול

כול היה להרשות להם יותר דקות, מתנצל על עבודתו הכבדה, ולכן לא י 18אז הוא הרשה להם להישאר איתו 

 .מהזמן הזה

 ?הם הציגו לו את שאלתם, ואמרו: מה אתה חושב על אלוהים

הוא ענה: אם אני מצליח לגלות מכונה שמאפשרת לי לדבר עם חיידקים, אז אני מדבר עם חיידק קטן שעומד על 

ה את עצמי על עץ גבוה! שערה אנושית, ושאלתי אותו: איפה אתה מוצא את עצמך? הוא היה אומר לי: אני רוא

 .שורשו קבוע והענף שלו בשמים

בזה אני אומר לו: השיער הזה שאתה על ראשו הוא אחד משערות ראשו של בן אדם, והראש הוא איברי איברים 

 ? .של בן אדם זה, במה אתה מסתכל

 ! האם החיידק הזה, הקטן לאין שיעור, יכול לדמיין את עצמתו ויהירותו של אדם? לא

אלוהים הכל יכול, אני פחות ופחות מאותו חיידק בכמות אינסופית, אז איך אני יכול להקיף את אלוהים עבור 

 ?שמקיף הכל, בכוחות שלא צומחים, ובגדולה שאינה מגבילה

כום נכנעו לאלה שאמרו שאלוהים הכל אז עלו המריבות מאיינשטיין, וה  

ננת עם חורים צרים, כדי לסנן אותו, כדי ששום דבר עבה הוא עשה בין הכבד לאותם ביוב קרום דק כמו מס ל קיים

וגס לא יוכל להגיע אל הכבד, כדי שהוא יתפרק; כיוון שהכבד דק ואינו נושא את העבות, אז אם הכבד מקבל אותו, 

הוא עובר לכל הגוף בתעלות שהוכנו לו כמו הביובים שהוכנו לכך שיעברו מים באדמה, אז הוא ממלא אותו. עם 

ואז שולח את מה שנשאר מהסיגים והסקרנות לנקזים שהוכנו עבורו. כיס המרה, ומה שהיה פעם שחור השקיה, 

השתן, אז מיהו אחד שלקח אחריות על כל זה, נשלח לטחול, ומה שהיה לחות מימית שלח אותו לשלפוחית 

ביוצרים; )המפתח לבית בחוכמה, ניהל אותו, והעריך אותו בצורה הטובה ביותר?! זה אלוהים הכל יכול, הטוב ש

ים, כרך א', עמ'קיי-מאת אבן אל -האושר   

לי את מעשיי, מדוע הוא יחייב יש אתאיסטים שאומרים: אם אלוהים גזר ע  

 :אבן אותימין )ירחם עליו ה'( אמר



זה ציות. -ציות נוצרו כולן על ידי אלוהים, אך אין זה תירוץ לחוטא לבצע אי-כל פעולותיהם של משרתי הציות והאי

 :נובע מהרבה ראיות, כולל

שהוסיף לו הקב"ה את עבודת העבד, ועשה את פרסומו, והוא, כבודו, אמר: "היום כל נפש יגמול על מה שזכתה" 

 ]גפיר: יז[, ואם הוא. לא הייתה ברירה וכוח על הפעולה, מה שיוחס לו

יכול אומר: "אלוהים אינו מכביד על שה' ציווה ואסר את העבד, ולא חייבו אותו אלא במה שיכול; כי אלוהים הכל 

[, ואלוהים הכל יכול אומר: כי האורטופד לא יכול להיפטר252נפש מעבר ליכולתה" ]אלבקרה:   

יכולים להיפט שכולם יודעים את ההבדל בין עבודה התנדבותית לחובה, ושהראשונים  

עזוב, אז איך הוא יכול ללכת בדרך הלא החוטא, לפני שהוא חוטא, אינו יודע מה מיועד לו, והוא מסוגל לעשות או ל

 ?נכונה ולעורר את הגורל הלא נודע? האם לא היה נכון יותר שילך בדרך הנכונה ויאמר: זה מה שנגזר עלי

ד ה' נג אמר: "כדי שלא יהיה לאנשים  שאלוהים אמר שהוא שלח שליחים לשבור את הוויכוח; אלוהים הכל יכול

ני-אחרי השליחים" ]אנ  

היה הוכחה לחוטא, הוא לא נקטע על ידי שליחת שליחים, ואנו יודעים שהקב"ה הקב"ה ציווה ואסר רק אם הגורל 

יּות; אלוהים הכל יכול אמר:  על המסוגלים לעשות ולעזוב, ושלא נכפה עליו חוסר ציות, ולא הכריח אותו לנטוש. צ 

ל נפש מעבר ליכולתה" ]אלבכרה:"אלוהים אינו מכביד ע  

תגהבון-לוהים ככל יכולתך" ]אלל אמר: "אז יראת את אואלוהים הכל יכו  

ין היום עוול" )גפיאלוהים הכל יכול אמר: "היום כל נפש תזכה בפיצוי על מה שהרוויחה. א  

זה מעיד שיש לעבד מעשה והשתכרות שמתוגמלים על טובתו בשכר, ועל רעו בעונש, והוא מתקיים בגזירת ה' 

מאת אבן אותימין עמ' -תיקאד -אל וגורלו; )הסבר על לומאת  

 :אבו נאוואס נשאל על קיומו של האל הכול יכול, והוא דיקלם

 .הוא סיפר לנו על עצמו ועל תכונותיו בקוראן הגדול, ואנחנו סוגדים לו כפי שמגיע לו לעבוד

 .המאמר הושלם, תודה לאל
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