
 הקוראן הקדוש

זוהי מבוא להגדרת הקוראן הקדוש שהוכן במיוחד עבור אינטלקטואלים לא 
במקרה הטוב _ זהו  -מוסלמים، שכשמוזכרים את הקוראן לרובם יעלו בראש 

ספר דתי קדום ומשקף את המידע והמושגים העומדים לרשות הערבים. בניגוד 
נוגע בנושאים רבים، כולל למה שהם ציפו למצוא ספר יוצא דופן، אם כי הוא 

היקום، כולל השמים، הכוכבים، כוכבי הלכת، הירח והארץ ואיך הוא נוצר 
ועוסק בבעלי חיים אנושיים דוממים ואיך הוא יצר ומדבר על האומות 
והסיפורים הקדומים והנביאים פוליטיקה، כלכלה، סוציולוגיה، חוק، חקיקה، 

יית המתים، ואת חשבון ואת התנהגות، אתיקה، מלחמה ושלום ועל יום תח
הדיוק של מידע כזהעם בואם של תגליות מדעיות מודרניות בזמננו ומעלה את 
התפעלותכם ככל שהתרשמו קודמים רבים אפשריים לאורך מאות שנים שכן 
ערך זה מיטיב עם המתגיירים החדשים לאיסלאם ותועלת רבה מכיוון שהיא 

בנוסף לשימושיותו למוסלמים מספקת להם מידע נרחב וחשוב ומדויק מאוד 
רבים ובסיום אני מבקש להכיר בכך. עשיתי מאמץ גדול בזמן ובכתיבתו והכנתו 
של ספר זה וההוא למלא את זכותו וקריאתו לאלוקים יתברך לקבל זאת ממני 
 .בטוב ולהיטיב עמו ולהפוך אותו למאזן מעשי הטובים ומעשי הטובים ואבי

מופלא ומשמעותו וגילויו של אלוהים הקוראן הקדוש הוא דבר אלוהים ה
לשלוחו מוחמד שלום עליו בראשית המאה השביעית על ידי המלך ג'יבריל עליו 
השלום היה מוקש ספורדי ולא בבת אחת בצורה של תמונות שלמות או חלקי 

) על פי המקרים 1קיר הפסוקים זה הוריד עשרים ושלוש שנות ירח כמעט (
ולל שלוש עשרה ירח בעיר מכה ועשר שנים והנסיבות שעברו על ההזמנה، כ

בעיר ית'ריב והקוראן יותר מהשם שנתן הקוראן לעצמו، שהוא הקוראן והספר 
וההבדל והזכר ודרך הקוראן פונה אל האל האל יתברך אנושי שפוי. לו שלו 
 בכל זמן ומקום ישירות ללא מצב של אדם הגיעו בשפה הערבית באותה

קיטה מה פרלקרים "، שהכיל את המסר של זה מה שהושג אצל הקוראים ב"
 הנביא מוחמד עליו השלום והנס באותו זמן אמר אלוהים

אללה יתברך אמר כי הקוראן המדריך את מי שעושה ומטיף למאמינים 
העושים מעשים טובים שיש להם תגמול גדול. אלוהים שימח את הקוראן 



רק הקוראן להזכיר האם יש היסטוריה של האנושות לא הכירה את הספר 
שמור על ידי מיליוני אנשים בכל עידן ומצרים של גברים، נשים וילדים، בין אם 
הם דוברי ערבית ובין אם אלה שלא מבינים דבר מהפסוקים וקיר הקוראן שכן 
 לקוראן יש השפעה פסיכולוגית כילד הרבה ממה שאנחנו שומעים על - של לא
  מוסלמים שאינם מבינים

 עדות הקוראן כהשראה

וראן מכיל פסוקים רבים המאשרים כי הוא בהשראת האל יתברך، כולל הק
 הדברים הבאים

 אללה יתברך אמר: מי בירך את הקריטריון על משרתו להיות העולם מבשר

אללה יתברך אמר וחשף בפניכם את הספר הצהרה על כל מה ששי והודה 
 ורחמים וחדשות טובות למוסלמים

והימין ירדאללה יתברך אמר וחשף אותנו בצדק   

אללה יתברך אמר שהרוח הנאמנה ירדה על ליבך להיות מאלה שנשבעו 
 להראות לשון ערבית

 אללה יתברך אמר שאתה אמור לקבל את הקוראן מאדם חכם

 .אללה יתברך אמר: ספר פסקיו נשלט، ואז הודח אותי על ידי מומחה חכם

ו להיות אללה יתברך אמר، שבח לאל، שגילה לעובדו את הספר ולא גרם ל
 עקום

 עדויות הקוראן הן שהוא לא נכתב על ידי מוחמד

ראשית، הקוראן מכיל פסוקים רבים שתמר הנביא מוחמד עליו השלום שיענה 
 ,את תשובתו לשאלות שהופנו אליו או בלי שאלה אחת כמו שאמר הקב"ה

 ותגיד ה 'יתברך، אבל עקוב אחרי מה שהיווה אותי מהורד שלי



מקווה לפגוש אותנו בא עם קוראן שאינו זה או החליפה והקב"ה אמר: מי שלא 
שלו תגידו מה יש לי לשנות את זה לבד כדי לעקוב רק אחרי מה שהיווה 
 השראה

שנית، הקוראן מכיל פסוקים רבים המוכחים את הנביא מוחמד، עליו השלום، 
 כולל הדברים הבאים

ל הקוראש שליח אלוהים עליו השלום היה עסוק בעיסוק בקבוצת הפיקוח ע
לאיסלאם، וקיבל עיוור ממוסלמים בשם עבדאללה אבן מקטום، חיפש ידע 
ונדרש בקשות חוזרות ונשנות שלא מודע לעיסוקו של שליח אללה، עליו 
השלום، הרעיון של שליח אללה שלום שיהיה עליו הנביא (שלום וברכת אללה 

יח את עליו) קטע אותו והציע את הפסוקים הבאים. בא לך לחפש פחד שתס
 דעתו

כאשר שליח אללה، עליו השלום، אישר לצבועים שאסטנוה ליפול מאחורי 
הפלישהטאבוק עם תירוצים כוזבים שירד. פסוק זה מושך את תשומת ליבו 
 והפנה אותו שהוא היה צריך לחכות עד שיודע האמת בהתנצלותם של שקרנים

 !הו נביא

، ותזכור את אדונכם אם אל תגיד לשי כי אני עושה את זה מחר، אך ברוך השם
 תשכח ותגיד שמא אדריך את אדוני לקרוב לרושדה הזו

הו נביא، יהי רצון שאלוהים יספור אותך، והעוקבים אחריך הם מאמינים، 
!הנביא אני אתה לצדקת הספר לשפשף בין האנשים، כולל מה שאני רואה את  

סלח،  אלוהים، ואל תהיה בוגד ביריב ומבקש סליחה של אלוהים שאלוהים
 רחום ולא מתווכח על מי שממול את עצמו

הנביא، אל תירא מאללה ואל תציית לכופרים והצבועים שאלוהים היה חכם 
ופעל לפי מה שמתגלה לך מאלדונך שאלוהים היה מה שאתה עושה כמומחה 

שלישיתובוטח באלוהים ודי   

ידע נקבע כי הנביא מוחמד עליו השלום היה אנאלפביתי לא קרא או כתב ולא 
על מערכות השירה והשיחות، למרות הרהוט והקיצור، הם אינם חיים או 



משווים לשפה הקוראן וולבון הרחב בין השניים זה כמו גם הקוראן בניסי 
 החקיקה והידע והמדע. ולשלוט וכו 'שהם על אנושיים

מוחמד، עליו השלום، התפרסם במשך ארבעים שנה ירח לפני שליחות האמת 
שאנשיו זכו לכינויו כנה וישרהוהיושר، כך  . 

גאזאלי (ייתכן שאללה ירחמו עליו) אומר שמוחמד (שלום -שייח מוחמד אל
וברכותיו של אללה עליו) נתן לעולם את אותן אמונות וחוקים בסגנון הטוב 
 .ביותר ובאמירה הבהירה ביותר

הדתות הן מ'אדון האנושותבאלוהים כסוכן  ' 

מימיים קודמים אחריםהבחינו בקוראן הקדוש בספרים ש  

הקוראן מאופיין בספרים שמימיים אחרים שקדמו לו והזכירו את הקוראן 
בשמו، כלומר העיתונים של אברהם، תורה، זאבור והבשורה، שנעלמו ואבדו 
 במהלך מאות שנים או שעוותו، שינו והפריעו קשר עם יתרונות רבים، כולל

הנביא מוחמד לשלום  זה נשמר בטקסט הערבי המקורי، אשר היה בהשראת
עליו לפני יותר מארבע עשרה מאות שנים ועד היום לא השתנה או השתנה 
ממכתב אחד לא גדל או צמצם או התקדמות או עיכוב וגם אינו מכיל שום 
מרכיב בייצור התבונה האדם כך שאלוהים יתברך התחייב לשמור עליו، שם 
 אמר: גילינו את הזכר ואני צריך לשמור

מביא שקר מידיו ולא מאחורוהקב"ה לא   

עצם קיומו של הקוראן בימינו בטקסט המקורי בערבית לאחר למעלה מארבע 
עשרה מאות ירידתו נחשב לנס מופלא אם הוא לומד מה קרה למוסלמים 
הערבים במהלך תולדות הזוועות והזוועות שלהם ומהווה אתגר מתמיד מול 
 .אויבי האסלאם

הגן על התורה והתנ"ך מפני עיוות، זיוף  יתכן שהוא תוהה מדוע אלוהים לא
 .ואובדן، כמו גם שינון הקוראן הקדוש



התשובה היא שמכתבי משה וישוע، בנה של מרים، השלום עליהם היו 
מקומיים לאנשים מסוימים، הם רק בנו את ישראל והם גם היו זמניים. על ידי 
 שינון התורה

שר האל ה 'יתברך גילה אותו הוא גילה למשה (עליו השלום) ואת הבשורה א
 .לישו، בן מריה (עליו השלום) או כל גילוי אחר אשר ה' גילה לשליחיו

ספק אם החשד במקור הקוראן שרצה או את העובדה שהקוראן שיש לנו היום 
הוא עין הטקסט בקוראן، שהיה בידי הנביא מוחמד שלום עליו، ושינן את 

הבלתי נראה וכתיבת תופעה חבריו، אללה יכול להיות מרוצה מהם על גבו של 
היסטורית זו לא ניתן לפקפק או לחשד היכן שהוא לא מוצא את מה שהוא לא 
מוצא מה ירושה של המין האנושי בהיסטוריה הארוכה שלו היא משהו דומה 
 .לזה של הקוראן של דטרמיניזם מוחלט

 השייח 'מטוואלי מוסא שלובי אומר שזה לא כל קיומו של ספר אלוהי או אנושי
אותו מכבד מדעית המבוסס על התדירות והשימור והתחזוקה שצריך לצייר 
 ועל האופן שבו אני קורא ומנכס את כולם מלבד הקוראן

הקוראן הקדוש מכיר בכל המסרים השמימיים הקודמים ונביאי אלוהים ושליחיו 
הקודמים שנשלחו לעמם ובספרים השמימיים שנחשפו להם כמו נח، אברהם، 

ן של מריםמשה וישוע، ב . 

הקוראן חייב את המוסלמים להאמין באותם נביאים ושליחים ובמסרים שלהם، 
באומרו، "אלוהים בטוח לנו، ומה שמתגלה לנו، ומה שמתגלה לאברהם، 
 .ישמעאל، יצחק، יעקב והשבטים،" משה، ישוע וישוע

כלומר، מוסלמי אינו מוסלמי אלא אם כן הוא מאמין בהזו הסיבה שאתה מגלה 
אן כולל בין רודמנטים של מקורן של הדתות השמימיות שירדו לפניו שהקור

לבין סיפורי נביאיהם ושליחיהם עם בני עמם ומתקנים במספר דרכים ושיטות 
המיוחסות ישירות ועקיפות לאלוהים ולנביאי המילים והמעשים ושגיאות 
 .היסטוריות ומדעיות אחרות הכלולות בספרי הברית הישנה והחדשה

אופיין בכך שהוא חופשי מסיפורי פורנו או שמפתחים סטייה כמו הקוראן מ
 .' שקר، רמאות، חוסר יושר، ניאוף וכו



כאלוהים יתברך והנביאים ושליחיו עליו השלום על כל מה שאיישין מוצא את 
 הדברים הללו למרבה הצער בספרי הברית הישנה

ים، משה הקוראן הכיל את תיעוד הניסים של הנביאים לשעבר נוח، איברה
 וישוע، בן מרים، שלום עליהם، אלמלא הקוראן، איש לא היה יודע בוודאות

אף על פי שבספרי הברית הישנה הזכירו כמה מהם، הוא הזכיר להם ודעה ש
דברים לא אמיתיים כמו לומר להם שלוט היה שיכור וחתם שתי בנות והוליד 

קורא לא לקבל אותו ושני בנים ואחרים את מה שנכתב על כמה מהנביאים، ש
 .את החדשות על הנביאים האחרים ועל נסיהם

הקוראן הגיב גם לטענות היהודים שהגיעו בכתבי הברית הישנה שלהם 
שאלוהים האדיר אותו על מה שאומרים שנח ביום השביעי בשבת לאחר 
 בריאת השמים והארץ

 אללה יתברך אמר: יצרנו את השמים ואת הארץ ומה שביניהם בשישה ימים

אן הכחיש את הדברים שאמרו בבשורות הברית החדשה כי היהודים הקור
 .עצרו את ישו וניסו אותו، והכחישו כי הם צלבו אותו והרגו אותו על הצלב

אללה יתברך אמר ואמר، "הרגתי את ישוע המשיח، בנה של ל אותם נביאים
 ".מרי، שליח האלוהים، והם הרגו אותו וצליבו، אך הוא דימה אותם אליהם

ראן הגיב גם לטענות הנוצרים על נבואתו של ישו לאלוהים ומבשר את אלה הקו
שאמרו שאלוהים לקח ילד מהידע שלהם ולא שההורים שלהם גידלו מילה 
 מפיהם לומר

ובין הקוראן לאמת ישו הגיב לדוקטרינת השילוש הקדוש، אנשי הספר אינם 
שוע בן מרי، טגלו בדתך ואינם אומרים לאלוהים، אלא את האמת، אלא ישו י

 ;שליח האלוהים ונמסר למרי ולרוחו לו נולד לו בשמים ובארץ

חוק הקוראן הושלם והשלים את כל חוקי הנביאים לשעבר ולכן הקוראן 
דומיננטי ושולט בספרים שקדמו לו אמר אלוהים יתברך וחשף בפניך את זכות 
 הספר לאשרר את ידי הספר ושלטה בו



מוחמד. או להגדיל או לשנות אם בגלל שכחה או המכתב מופנה לשלום הנביא 
אובדן או עיוות וזיוף ושינוי מכוון ולא מכוון ואז העתק לכולם כל יצירה לא 
 חוקית והוחלפה

דרך הקוראן מאובטח אנו מוסלמים מוסלמים מסרים וניסים של הנביאים 
 הקודמים، כולל המסר והנסים של האדון

רבים ספקו בקיומו של ישו، בנה של מרי ישוע הוא בנה של מריה، אך אנשים 
 .עצמו

זה בנוסף לקוראן דרך היבשה، גברת מרי או ישו הנוצרי באשמת ניאוף، 
א נשוי. ונקה אלוהים שהושלך על ידי עמה כשהיא האשימה אותו שהוא ל

בעריסה שאנשיה נושאים את זה אמרו אמרו، הו מרי، באתי משהו חופשי 
מה שאמא שלך הייתה זונה אמרה לו איך הם אחות אהרון מה היה אביך רע ו

מדברים עם מי שהיה בעריסה ילד אמר עבדאללה הגיע לספר והפך אותי 
לי להתפלל ולזכת כל עוד חי לנביא וגרם לי להתברך איפה שהייתי והמליץ 

 וצדקנות אמי לא הפכה אותי לשטן אדיר

לביקור  הסביבה، ההכרה והדיוק במדעים ובידע השונים שנמצאו בקוראן
 .בתכני ספרי הקודש של היהודים והנוצרים، הברית הישנה והחדשה

בהתבסס על האמור לעיל، התנצרותם של היהודים והנוצרים ונכנסים 
לאיסלאם، הוא אינו משקר או מפנה עורף לנביאי אלוהים ושליחיו כמו משה 
 וישוע בן מרי שלום עליהם

ם בבת אחת، אלא ירד ממוקש הקוראן הקדוש לא ירד לנביא מוחמד עליו השלו
ספורדי בצורת חומה או חלקים מקיר הפסוקים במהלך עשרים ושלוש שנות 
 .ירח

 ישנן סיבות רבות לירידה של הקוראן כמכרה

הפסוקים והגדר הראשונים מכילים הכנה، הדרכה ותמיכה של שלום הנביא 
 מוחמד עליו בנוסף לקריאתם של אנשי מכה לאסלאם והדרכה ותמיכה במי
 שנכנע להם מה לעשות



המשך התגלות של שלום הנביא מוחמד עליו במהלך עשרים ושלוש השנים 
וחיזוק נחישותו، שקיבל מהאיבה והאיבה של הירחיות מהווה תמיכה 

הפוליתיים והחינוך ההדרגתי של חבריו، עליו השלום וייתן להם מספיק זמן 
אםלהבין ולנהל ולהציל את מה שיורד מהקוראן ולעבוד בהת . 

הטלת הדרגה הדרגתית של אמונה ופולחן וחקיקה בנושא עסקאות ועונשים 
 .במשפחה ועונשי סיום באיסור אלכוהול וסלידה

ירידתם של הרבה פסוקים וסורקים של הקוראן הייתה קשורה קשר הדוק 
לאירועים פרטניים וקולקטיביים، אירועים، מציאות והתפתחויות שעמדו בפני 

שם אותם פסוקים וסוראס סיפקו פתרונות، הנחיות או הדאווה האיסלאמית، 
 .ביקורת לכל אירוע או מציאות

 .ירידת הקוראן הייתה קיבוע של הנביא מוחמד، עליו השלום

בנוסף לענות על שאלות המוסלמים בנושאי דתם ועולמם ושאלות האתגר בפני 
 הפוליתאיסטים، הצבועים והיהודים שהם מכוונים

עליו כי הצהרתו תגיע בהמשך אל הנביא מוחמד שלום  

 חלקו את הקוראן למקי ומדני

בשל ירידת מכרה הקוראן במהלך עשרים ושלוש שנות הירח ירד ביותר 
ממקום אחד פותח על ידי מדענים מוסלמים מספר מונחים כדי לחלק את 
 הקוראן של החטיבה המפורסמת ביותר מבין הבאים

למכהמקקי، שירד לפני ההגירה، אם כי ירד מחוץ   

 אזרחי، שירד לאחר ההגירה، אם כי ירד במכה

בגלל הסביבה והנסיבות השונות בין מכה למדינה שיקף את נושאי הקוראן، 
שירד בכל אחד מהם היה הכופר הרווח והדומיננטי במכה، אך בעיר הייתה 
קבוצה מוסלמית שהייתה בה השפעה ושליטה והמספרים והכוח הולכים 
 וגדלים בהתמדה

י נמשך שלוש עשרה שנה וניתן היה לחלק אותו לשני שלביםהשלב המכנ  



על אל הנביא מוחמד עליו -שלב הקריאה הסודית החל שלב זה של ירידת אל
 השלום במערת חירה באחד מהרי מכה ואז ימשיך לאחר ירידת חומת העט
Almzml  ועממה ואותם הפסוקים והגדר פנתה אליו אל הנביא מוחמד שלום

כן והכשר אותו למען הכבד ומסוכן וגדול להיות מונח על מלכתחילה והיה מו
כתפיו ויבחר על ידי האל יתברך לעשות ולהיערך להתייחס ולהתמודד מול 
כופרי מכה והערבים בכלל שאקימיה החזקים באופן כללי דבקות חזקה 
במנהגיהם ובמסורתם ואמונותיהם שירשו מאבות אבותיהם אני אתן לך מילה 
 כבדה، הו

נמשך כשלוש שנים והוזמנה לאופציה של אנשי מכה، שתויגו על ידי שלב זה 
הנביא מוחמד، עליו השלום، וטוב לב וסודיות בסודיות מלאה، ומי שמספק 
 .אותם בתורו מזמין את מי שאמון עליהם מתוך בחירת קרובי משפחה ומכרים

ראוי להזכיר שההזמנה לא יכולה לשמור על סודיותה، בגלל גורמים של 
ים הולכים וגדלים שהצטרפו אליה והשינויים הדתיים והחברתיים שישלטו עוקב

בהם ותעקוב אחר הימים שכן היא חייבת למשוך את תשומת הלב אליה וזה 
 מה שקרה כבר، למרות שקוריאש לא חזר בתשובה באותה תקופה

שלב ההזמנה הציבורית שלב זה החל בהכרזתו של הנביא מוחמד، עליו 
ראשי העדות במכה ומזמינה את אנשיו להאמין ולהאמין  השלום، נבואתו על

 במשימתו כבר שלב זה נמשך עשר שנים

 בשלב זה אבטחת קבוצת תושבי מכה והסביבה ועדיין במכה

 והרבה אנשים טובים סביבם טרם נכנעו

ונכנס לקריאה האיסלאמית והנביא מוחמד، עליו השלום והמעטים שהאמינו בו 
וקריאתו ואשרדו אל מול אלימות ואלימות עם רוב השקרנים והסקפטים 
להודעתו מפוליטיסטים של מכה ניצחון על מנהגיהם ומסורותיהם ומה שהם 
 מצאו את הוריהם וסביהם של הפוליתאיזם והכחשתו של הבעת 'לאחר הנידון
והארכיטקטורה בשטח גן עדן בקוראן ואם פסוקינו נאמרים על ידי עדויות אמרו 
שזה רק אדם שרוצה להדוף אותך ממה שסגד לאבותיך ואמר מה זה רק 
מפורק ואמרו מי שלא מאמינים לאמת כשהוא בא אליהם שמוצג הקסם הזה 



ם אלוהים יברך אותו ולפניהם ודופק אותם בחומרה לדווח שאלוהים אומר לה
 הלבבות לא מבינים אותם ובעיניים לא רואים אותם

 ;ויש להם נגע אשר אינם שומעים، כגון בקר، אך הם שוללים

והוכיחו אותם עם הוכחות נפשיות שהם טועים וממליץ להם לעזוב את אנשיו 
ולעקוב אחר רצינות כוח עליון כוזב בשקר כאשר נענו לשאלותיהם בגנות או 

תעים מהקוראן، בניגוד לאמונתם שמצאו את מתריסים או מופתעים ומופ
 .הוריהם עליהם כמו איחוד האלוהות ולא פוליתאיזם

כאשר פסוקי הקוראן יורדים למגן שלום הנביא מוחמד עליו، המסר שלו ומחזק 
את נחישותו של המיעוט המוסלמי שנרדף במכה והדק את עזרא ודורש 

קות של הפוליתאיסטים איתנותם לדתה וסבלנותה בהתכנסות של מצוקות ומצו
 במכה ולהטיף להם כי תגמולם הוא גן עדן

פוליאתאיסטים של מכה קמו מהדופק של אביהם ונלחמו בחריפות، מנסים 
לדכא ולדכא את הקריאה הזו ואת הניצנים שנמצאים באיזור ניצנה כדי למנוע 
את התפשטותה. זה נבע מכיוון שהם היו להוטים לא להקשיב לקוראן ולבלבל 

ו כאשר הנביא מוחמד שרץ אותה כך שלא ישפיע עליהם. אל תקשיב אות
לקוראן הזה וביטלו אותו אתה עלול להתגבר כאשר הם השתמשו בנשק 
תעמולתי، שקרים، האשמות וחשדות והפיצו חשד וחשדנות כלפי הנביא 
 מוחמד שלום עליו ונגד הקוראן להדוף ולנכור את הערבים המגיעים למכה

גל، סוחרים ומטיילים והפחידו אותם מהאזנה לאילו שלום עולי רגל، עולי ר
 מוחמד עליו כדי לא להיות מושפע מדבריו

את שלום הנביא למרות כל זאת، הם לא יכלו להסכים על דעה אחת המתארת 
מוחמד עליו ואת הקוראן، מה שמראה את הבלבול והבלבול במוחם והשקפות 

להתנודד בהורדת תכונותיו של סותרות לגבי מה ששמעו מהקוראן והם החלו 
הנביא מוחמד، עליו ועל הקוראן ועל אותן טענות מה שהקוראן ציטט אותם، 
 אבל הם אמרו היצרות חלומות، אבל מפוברקים، אבל הם משוררים

 ויאמרו עליו השליח שלך שנשלח אליך למשוגע אמר לו، מורה משוגע



משוגעהקוראן והעט הגיבו להם ומה הם תחת חסדו של אדונכם   

 והם אמרו، אך האנושות מלמדת אותו

הקוראן הגיב להם באותו פסוק שלפיו הם אתאיסט אג'מי، וזו הלשון הערבית 
 המוצגת

 הם אמרו על הנביא מוחמד עליו השלום ואמרו לכופרים שקרן הקוסם הזה

 הקוראן השיב להם ואמר את מה שאתה מברך את כומר אדונך ולא משוגע

או אמרו שאנחנו מחכים לספק שאלמן ענה לקוראן ומה והם אמרו עליו משורר 
המילים של משורר קצת מה אתה מאמין במילים של כומר מעט זוכר הורד 
מ"שר העולמות "ואמר על הקוראן הוא האגדות של הראשון ואמרו אגדות של 
הראשון ואם אמרו את הפסוקים שלנו אמרו שמענו אם אנחנו אוהבים זו רק 

ם שהגיבו להם הקוראן، אבל שיקרו למה שלא לקחו את האגדות של הראשוני
ידיעותיו ומה מגיע להם כמו גם אלה ששיקרו לפניהם، ראו כיצד הוא היה 
תוצאה של המדכאים ואלוהים אמר לנביא מוחמד אמר שגילה אותו שיודע את 
 הסוד בשמים ובארץ שהוא סלחן ורחום

ה היו עליו) וקריאתו עם זאת، הידיעות על הנביא מוחמד (שלום וברכת אלל
חרגו מגבולותיה של מכה ואנשיה והתפשטו באזורים הסמוכים למכה בפרט 
 .ובשאר חצי האי ערב בכלל

האיסלאם מתפשט לאט לאט במכה ולא נותר בית לאף אחד מחבריו، מה 
שהגביר את האיבה והעוינות של הפוליאיסטים של מכה לאסלאם והמוסלמים 

תיהם ושאר קרוביהם קדסלימואה והפכו כשראו את אחיהם ובניהם לבנו
 .לתומכים ומתנגדי האסלאם ומוכנים להקריב את כספם וחייהם למען הדת

מוזר שאלו שנמסרו היו הבחירה בחברה שלהם והודיעו להם על תוקפם 
וביושרם וביושרם، שוואו הם התגלמו ומייצגים סגולה וטהרה במובן הגבוה 

שעה את עליונותה של קריאה זו، מה ביותר، שם לא טמטלק בסמיכותם רק הר
 שהפך אותם לכל אותם יתרונות



מוזר שמי שנמסר היה הבחירה בחברה שלהם והודיעו להם בטובתם، ביושרם 
וביושרם שהם ראו והיו גלגולים ומייצגים סגולה וטהרה במובן הגבוה ביותר، 
 שם לא היו ברשותם של מי שידע מקרוב מאוד רק הרשעה של עליונות קריאה
 זו، מה שהפך אותם לכל אותם יתרונות

במקביל، גשו אנשי מכה על המוסלמים בצבעי העוול וסוגי ההתעללות והחרים 
אותם כלכלית וחברתית והעלו עליהם עין، עד שתושבותם בארצם הפכה למכה 
 בלתי נסבלת، מה שאילץ רבים מהם לנדוד דרך ים סוף לאביסיניה פעמיים

ראן הקדוש ומאפייניו היו הפסוקים והחומה הנושאים החשובים ביותר בקו
הקורנית שירדה במכה התמקדה באחדות האל ועבדה לבדו ובאמונה 
במלאכים ויום שני והזכירה גן עדן ואש ושומעים את הצופה נראה בעין וקורא 
להאמין בהודעתו של הנביא עליו השלום והפגין את השחיתות של פולחן 

ובביסולם ובשטויותיהם של חלומותיהם האתנים ומווכח. ומתעצם בדחייתם 
ומנהגיהם ומסורותיהם، כי מצאו את הוריהם ומזמין אותם לוותר על עצמם 

הוא גם מציין כי אין אזכור של הוראות המעבדות והג'יהאד ולהצטרף לשורות
וכל מה שקשור למלחמה، מכיוון שיישום אותן הוראות זקוק לקהילה מוסלמית 

וזה לא ניתן להשיג במכה באותה תקופה، כפי  המתגוררת במדינה מוסלמית
שהיה לעתים קרובות בימים ההם פועל בשיטות הערבים והפסוקים ההם. 
מעצם טבעו של המצב המקומי، גם אם הוא נחשף למציאות האוניברסלית، 
הראיות שנמשכו מהן והראיות שאליהן הכוונה הושקו מהסביבה המקומית 

לאותם פסוקים והגדרהמוכרת לערבים הראשונים שפונים  . 

המוסלמים  . 

מה שהגיע מהתאריך הוא ההיסטוריה שלהם והאירועים בהם הם חתוכים 
אירועים، מנהגים ומסורות והשפעות של מה שנזכר במסעותיהם והדהד את 
הפגמים של השדים האידיאולוגיים שלהם וחסרונות בורות כדי להפוך 

וקרובה יותר למוחםלמשמעויות של אותם פסוקים והחומה נפלה בהם  . 

יש לציין כי מרבית הפסוקים והגדר שנחתה במות חשאיות וציבוריות של מכה 
מאופיינים בקצרה ותמציתית עם כוח ההגייה וההארזה והמתיקות והשפעה 
האינסופית אצל המאזינים ונמצאת בדרגות הגבוהות ביותר של טעם ספרותי، 



הפונים הראשונים של אשר היה בקנה אחד עם רמת הטעם והרהיטות של 
אנשי מכה בפרט והערבים בכלל כך הפסוקים. ליבם של המאזינים והשפעתם 
השפיע מאוד על מקום בו הפסוקים הללו והקיר נגעו בליבות האינסופיים 
 ומשכו את תשומת ליבם מאוד מושכים ואינם יכולים לשכוח

הראיות או התעלם מכך שפוצץ את הלשונות בנוסף להבחנה בחוזק הוויכוח ו
והראיות הגדולות שהופתעו מערכי הקוראן לפני שנמסרו כמו הקב"ה באומרו 
שאלוהים מורה על צדק וצדקה ותשלום אחיות ואוסר על גסונות ורשע ומטיף 
 אם האל לא ישבור אמונה לאחר אישור Ufo לך، אתה יכול לזכור ואת הברית

 ;אני רואה את זה שמשקר עם הדת

והממושך، אללה יתברך ירד על הנביא מוחמד (עליו במהלך הסכסוך האלים 
השלום וברכותיו של אללה) כסורה וכפסוקי הקוראן לפי הצורך והמעמד. 
 אדיקות، כנות ומסירות

והידקו זה את צייתנותם וצייתנותם והנאמנות והמוסר החסידיים והסבלנות 
 למאקה והפכו את צייתנותם המקסימאלית בהתמדה ומלקים את האומץ ואת
האומץ ולשאת את הקשיים והלבבות שטיפו את ליבם בשקיקה לגן העדן 
המוצג על סווט והארץ ומילאו את מוחם וליבם בהתלהבות، הניעו אותם 
להתמודד עם האסונות המקסימאליים והאוהבים שעמדו בפנים בסערותיהם، 
 .עומדים בפניהם

עם זעמו של התמונות והפסוקים הללו מזהירים את הכופרים ומזהירים אותם 
האל עליהם ומתארים להם את זוועות יום התחייה ואת ייסורי הגיהינום، שהם 
מכחישים ומה עבר להם، שיודעים את סיפוריהם של כמה מהם ורואים את 
ההריסות שעברו במהלך מסעותיהם ונסיעותיהם בזמן שהפנו את תשומת 

ההבדל בין לילה ליבם לתופעות טבע כמו השמיים וכוכביו והכוכבים ומטאורים ו
ויום אחרון נפלאות האל שנעשו ביקום، שהם צפו בעיניהם ומסמנים את 
 אחדותו של האל הבורא



היקום ובלתי נמנע של יום התחייה، שהם מכחישים ראיות חזקות וברורות 
מפריך את אמונותיהם של הפוליאיסטים ואת טעויותיהם ויושמו עד עמקי ליבם 
 .ותודעתם של השומעים

חיתבמה אזר  

לאחר עשר שנים של דיכוי، דיכוי، דיכוי והתעללות מצד מוסלמים בידי 
פוליתאיסטים של מכה، המוסלמים זכו לבסוף במטה שלהם ביאת'ריב. יהי 
 רצון שאללה יברך אותו ויגר אליו

הוא גם לקח את כל מי שנכנע ממכה ומחוצה לה، לעיר המהגרים، שם נקראו 
מאנשי העיר כונו התואר אנסאר، שם החלו  תואר המהגרים، ואילו אלה שנכנעו

להיות מורכבים משתי קבוצות קהילות מוסלמיות לקראת הקמת המדינה 
 .האסלאמית

לפיכך، הקריאה האיסלאמית נכנסה לשלב חדש ששונה לחלוטין וקיצונית 
מהבמה המכאנית، הסודית והציבורית כאחד، והחלה להתמודד עם נסיבות 
ןובעיות חדשות שלא נעשו בה . 

 לפני כן במכה מיוצגת על ידי ארבע קטגוריות של אנשים

הקבוצה הראשונה של המוסלמים הם מהגרים ותומכים. ניצחון או תבוסה או 
 בזמנים טובים ורעים וביטחון ופחד וסופרים אותם גן עדן

הצבועים מהקטגוריה השנייה הם קבוצה של תושבי העיר המנשקים את 
כאורה שהם למעשה שנאים אותו האיסלאם והצטרפו תחת חסותו ל

והמוסלמים ירדו משורשי סורה שם הצבועים חושפים אותם וחושפים את 
תכונותיהם ושיטותיהם ומכונותיהם ומוסתרים מפני בגידות באיסלאם 
 ומוסלמים ומזהירים מוסלמים מהם ומראים להם כיצד להתמודד איתם

רים עליהם בנוסף לפסוקים רבים אחרים המשודרים בקיר הקוראן מדב
 בהרחבה



הקטגוריה השלישית של היהודים חשפה פסוקים ואת החומה מתווכחת עם 
חוכמה ודרשה טובה ומזמינה אותם למילה הנביא אחאדג'טבה מוחמד، עליו 
 השלום، אשר בישר את ספריהם על ידי

הקטגוריה הרביעית היא אנשים של דימהמה שהם אנשים וקבוצות שלוות 
המוסלמית ובחסותם של אנשי הספר יהודים ונוצרים החיים בתחומי המדינה 

 ואחרים בנוסף לפוליתאיסטים הערבים במכה ומדינה ושאר חצי האי ערב

על מנת להתמודד עם נסיבות חדשות אלה גילה הקב"ה בפני הנביא מוחמד 
את השלום עליו. הוא בירך את סורה וויאט המתיישב עם אותם נסיבות 
 .וצרכים

ביותר של הקוראן האזרחי ותכונותיו. רוב הפסוקים והגדר הנושאים החשובים 
האזרחית מאופיינים באורך ובאורך، תוך פירוט הראיות והצהרת פסקי הדין، 
חקיקה، גבולות، עודפים، עסקאות، חלאל، חרם ומעמד אישי כמו נישואין، 
גירושין، כמה נשים שבעלה נפטר، ירושה، זכויות אזרחיות וחברתיות، ענייני 

רות، כלכלה، רשות לג'יהאד، והצהרת פסק הדין להתמודדתיי  

 אויבים

 ניצחון שליו שינה את מהלך ההיסטוריה

לאחר שהמוסלמים דיכאו ונרדפו במכה על ידי הפוליתאיסטים של קוריאש، הם 
נאלצו לנדוד פעמיים לאביסינייה ואז לעיר יתריב، בסופו של דבר נאלץ הנביא 

סידיק، מי ייתן ואללה יהיה מרוצה ממנו. -כר אלמוחמד להגר עם בן זוגו אבו ב
סכום של מאתיים נקבה למי שישתתף בשלום מוחמד יהיה עליו ועל בן זוגו 
למכה חי או מת، אך הם הצליחו להגיע לעיר ללא פגע לאחר מסע מפרך רווי 
 סכנה

מהעיר נלחמו מלחמות שחיקות בין מוסלמים לפוליאיסטים מכה. היהודים 
מכה חומרית ומוסרית، מכיוון שהצבועים לא הצליחו להשיג  הנראים לכאורה

 את תמיכתם של המוסלמים אל מול הפוליאיסטים מכה



לספירה، הנביא מוחמד، עליו השלום  630בשנה השמינית של ההגירה، בשנת 
 הוביל צבא של מוסלמים

 כוחם של עשרת אלפים לוחמים ופתח את מכה ללא קטטה

 סליחה בהערכה

מכה، הנביא מוחמד (עליו השלום וברכותיו של אללה) הצהיר לפני שנכנס ל
שמי שנכנס לבית אבו סופיאן בטוח ומי שסגר את דלתו הוא בטוח ומי שנכנס 
למסגד הוא בטוח. בפתח הכעבה ואמר לקוריאית אוי מושר קוריאש מה אתה 
רואה שאני עושה בך אמר אחים קארים טוב ואחיין כרים אמר להם שליח 

עליו לך אתה חופשיאללה שלום   

 ממלא את אחת מנבואות התורה

תנייה، אמר משה (עליו השלום): ה 'בא מסיני، והאיר מסייר -על פי ספר אל
 .וגבעות מהר פארן، ובא ממספר עצום ירושלים ומימינו חוק אש אליהם

 מר עבאס מחמוד אכד، חוקר מוסלמי הודי، אמר כי סקר את הנוסח בעברית

פארן، -יהוה בא מסיני، וקם מסעיר אליהם، ויקם מהר-כיוהוא תרגם אותו כך، 
 .ובא עם עשרת אלפים קדושים، ויצא מימינו את חוקם

ידוע כי פארן במכה ולא קרה לנביא לפני ששלום עליו מוחמד שהוביל צבא של 
עשרת אלפים קדושים הם חבריו כאשר מכה ופתיחת מכה קרסו את המעוזים 

וליתאיסטים בחצי האי ערב ולקחו את החשובים והגדולים ביותר של הפ
האיסלאם והדלתות מתפשטות לפתיחת הלבנט، עירק ומצרים ו כובשים 
 רומאים ופרסים מהם

 שאלות המופנות לנביא מוחמד، עליו השלום

מוסלמים، פוליתאיסטים ויהודים שאלו שאלות בנוגע לשלום הנביא מוחמד 
ים אותך חוזר בקוראן ופסוקי עליו לאורך כל התביעה ולכן מצאו ביטויים ששואל

הקוראן יורדים בשליח של אללה היו עליו תשובות לשאלות המלוות במילה 
 תגיד



סאלח אומר לייצא פסוקים במילים תגיד משמעות נחמדה שהבין -ד"ר סובי אל
 הבליי הערבי היא לכוון את נאום שלום הנביא עליו וללמד אותו מה עליו לומר

מירידת הקוראן כמוקש ולא כתשלום אחדלכן החוכמה רואה בה ברור   

דוגמאות לשאלות של מוסלמים، פוליתאיסטים ויהודי הנביא מוחמד לשלום 
 עליו ותגובת הקוראן

 ראשית، שאלותיהם של המוסלמים והקוראן נענו להם

 לשאול אותך על המשפחה אומרים שזה התזמון של אנשים ועלייה לרגל

ובת ההורים והקרובים והיתומים שאל מה אתה מוציא תגיד מה בילית לט
 והעניים והבן של הדרך

הם שואלים אותך על אלכוהול והמנחה، אומרים עוול גדול ותועלות לאנשים 
 וחטאם גדול יותר מתועלתם

 ושואל אותך מה הם מוציאים אמרי חנינה

 ולשאול אותך על יתומים אומרים שתתקן אותם טוב יותר

פגע מנשים ווצלו בווסת ואל תביאו אותן ולשאול אותך על הווסת תגיד שזה נ
 עד שתטהרו

 ?הם שואלים אתכם، מה אומר להם

 שואלים אותך על אנפל

 שאלות שנייה של הפוליאיסטים מכה והקוראן נענו על ידי

פוליאתאיסטים של מכה אמרו، הו מוחמד העניק לנו אדונכם، כל אזכור לשיעור 
"אללה הוא אחד מאלוהיםאיכלאס אומר: - המתואר לנו ירד סוראט אל . 

 והם שואלים אותך על ההרים، אדוני יפוצץ אותה، וזרעיה יונחו



הם שואלים אותך לגבי השעה שבה הסתיים איאן אנצ'ורהא וים שזכרתה 
לאדונך، אבל אתה מזהיר מהפחד כאילו הם רואים שהוא לא נשאר רק בערב 
 או לילה

לנביא מוחמד، עליו כפר קוריאש ביקש מיהודי העיר לספק להם שאלות 
 .השלום כדי להביך אותו

אתה מוצא שבסורה הזו ענו על שתי השאלות של זולקאראין ושל אותם 
 צעירים שהוא כינה לבעלי הקוראן של המערה וחשף את השם

ולשאול אותך על הרוח، אמור את רוח הפקודה של אדוני، ואוטיזם של המדע، 
 אבל מעט

יר וסיפקה לפוליאיסטים של מכה לבקש שאלה שהוכנה על ידי היהודים מהע
 ממנו לנביא מוחמד שיהיה עליו השלום שיביך אותו

 שאלות שלישיות ענו יהודי העיר לקוראן

אינאלונק במשך השעה איאן מרשה אומר אבל הדגל כאשר אדוני לא מפנה 
את זמנה، אבל הוא משוקלל בשמיים והארץ לא באה אליך רק פתאום תשאל 

ליהם אומרים، אבל נלמד על ידי אלוהים، אבל רוב האנשים אותך כמו שהאפי ע
 לא יודעים

עיין בתשובה בפסוק זה ומגלה שמילותיה שונות מהמילים לענות על אותה 
אך המשמעות היא זהה 3שהוזכרו בסעיף  42שאלה בסור אלנזאט כל   

 איך לשנן את קיר הקוראן ומסודר

שלא נראתה כשירד אליו והיה הנביא מוחמד، עליו השלום، שמר על ההתגלות 
לו ספר שנקרא ספר ההתגלות היה בכל פעם שהוא ירד על פרק הקוראן זימן 
את ספר ההתגלות והורה להם לכתוב אותם ולשים אותם אחרי כך וכך לפני כן 
וכאשר משהו מהקוראן הזמין סיפור אחד או כמה פסוקים בודדים על ידי 

אלוהים על ידי גבריאל שלום עליו הצבתו בעמדה כזו של סורה וכך בהנחיית  



ניתן להבחין בכך שלא פעם אחת עשרים ושלוש השנים של ירידת החומה 
ומדינות הקוראן ששינו את הנביא מוחמד את השלום עליו וביטלו מישהו או 
 עברו ממקומו. בהגייה ובמשמעות כאילו באותו זמן תעלומה זו של ניסי הקוראן

 ומעל אנרגיה אנושית

דר זה، הנביא מוחמד (עליו השלום וברכותיו של אללה) דקלם את על פי הס
הקוראן בתפילות ובהזדמנויות אחרות.החברים הנכבדים שמעו אותו ממנו 
 .בעודו מדקלם אותו

זה נשמע ישירות מפיו של הנביא מוחמד، עליו השלום או דרך מלוויו، קיר 
בה ואז בעיר פסוקי הקוראן הועבר מילולית למוסלמים אחרים במכה ובסבי

ומחוצה לה לאחר הגירה והמשיך לרדת לאורך חומת פסוקי הקוראן וסודר 
 בצורה זו עד להשלמת ירידתו

סידור הקוראן בסטטוס קוו שנמצא כעת בידינו הוא הסדר מעצר מאלוהים 
אדירים באמצעות שלום ג'יבריל עליו השלום אל הנביא מוחמד שלום עליו ואף 

מר עם השדיים והתורים בחייו של הנביא מוחמד אחד לא התערב בסידורו ונש
שלום עליו המוסלמים המשיכו לשנן הקוראן בחזה שלהם דור אחר דור עד 
 היום

 היתרון בסידור הקוראן הקדוש

סידור קיר הקוראן כפי שנמצא בקוראן ונשמר על ידי מוסלמים הוא הרמוני 
ת ובכל מקומות וזה יותר והומוגני יותר וקשור יותר לצרכים של מוסלמים בכל ע

 .אחד הנסים הקוראניים. תורת השלב הסופי מלווה בתורת השלב הראשוני

 נושאי הקוראן

 הקוראן מלא בנושאים רבים، כולל אך לא רק

הוא ברא את היקום מימי קדם ושמיו، צנצנות، כוכבי לכת، כוכבים ומטאורים. 
אלוהים אומר، האם הוא לא ראה את אלה שלא מאמינים שהשמיים והארץ היו 
כה דקים؟ עשינו אותם בחיים והפכנו לנו מים מכל דבר חי. הם נשמרים 

לול מהפסוקים שנחשפו، מה שיצר את הלילה והיום והשמש והירח הכל במס



השחייה והארץ וימיה וסערותיה וגלים וגלים ענקים והרמים ועננים ועננים ואיך 
ליצור ברקים ורעמים וגשמים ונהרות ועצים וצמחים ובעלי חיים וציפורים 
וחרקים ואש ושמש וזריחה ושקיעה ורצף לילה ויממה ולילה וערב וערב. מריר 

מותו וקריאה ויצירת אנוש ונשאת ושינה ומעירה אותו ואת  

ואתיקה של נימוסי חיים וירטואליים וטיפול בהיסטוריה של האומות הקדומות 
וביקרה את ההתנהגות והאמונות האליליות ועל חוקי הקמת המדינות ועם 
 .פטירת התרבויות עסקו גם בדברים מטאפיזיים ואחרים

-לנשים יש גם מקום מיוחד בקוראן ולכן מוצאות חמש סורות משורש אל
טלק، זאת בניגוד לפסוקים רבים המשודרים בקיר -ה וסוראט אלניסאאה משל

 הקוראן שנחשפים או מתייחסים לענייני נשים

עוד מצוין כי הקוראן נטול פירוט עניינים חשובים מאוד כמו תפילה וזכאת، 
המוזכרת ומדגישה את חשיבותה، כמו גם חובתו של חג'ג 'הותירה אותו לנביא 

להסביר לאנשיםמוחמד עליו השלום להראות ו  

כלומר، האל יתברך גילה את הקוראן ושלח עימו את שליחו מוחמד לשלום עליו 
כדי להראות לאנשים במהלך שנת השנה האמיתית והמעשית שלו מה האל 
 רוצה אותם ומה הוא לא רוצה

עם המגוון וההכנות והשפע של נושאי הקוראן והשלמתו ומתאחדים כדי לשרת 
כזי שלו، שהוא ההגדרה האנושית של עצמו ושל את הנושא העיקרי או המר

בוראו וזכותו והדרכתו והכוונו אותו מחושכת הבורות והאמונות התפלות 
 .והפוליתאיזם או האמונה באלוהים לאור האמונה באלוהים בלבד

 חופש בחירה ואחריות אישית

הקוראן הקדוש פונה אל היצור שאותו הבחין אללה יתברך משאר יצוריו 
באמצעותם הוא יכול להכיר בזכות השקר וטובת הרע ולהבדיל את בתודעה ש

 הממאיר והטוב. לשאת בתוצאות הבחירה שלו

 לא הוכחה שום כפייה בדת כרציונליות של ביטול

 ?אתה חושב שצריך להשאיר את האדם לשווא



 ותאמר את האמת מהורדך، מי שהוא ירצה، יאמין לו، ותן לו להאמין

ך לעצמוומי מודרך לעצמו، ויודר ; 

 נתתי לו את הדרך או אסיר תודה או לא מאמינים

 של עבודה טובה הניחו לו לעצמו ופגעו בהם

 כל גבר، כולל השגת בן ערובה

 סגנון הקוראן בהצגת נושאיו

הקוראן מאופיין בשיטה שנמלטה בשימושו בנושאים הרבים ובסיבוב שלה 
שונות למה שהאדם רואה ובאופן הטיפול בה מבהיר، דן، חוקר ומכה דוגמאות 

בסביבתו או הרגיש בעצמו או מודיע לו על החיים ואחרי המוות והורס את 
התורה הנכונה ומעניק הוראות מוסריות ומניח את החוקים ומפציר באנרגיית 
הנביא מוחמד לשלום עליו. שלום עליו והקפידו על מה שקרה ומזהיר מפרים 

עניק את הבשורה לעם ומארגן ותומכים ומזהיר אותם מהשלכות עבודתם ומ
את חיי הפרט והמשפחה והחברה ובניין המדינה ומתייחס לאומות ולתרבויות 
גם מדבר על נושאים פוליטי، חברתי،  T היסטוריות ואירועים ומפיקים לקחים
 כלכלי، משפטי מלחמתי

אצל מתנגד זה אינו חשוף לנושאים אלה ואחרים רק ככל שצריך ועולה בקנה 
ותיו ומטרותיו، תוך הימנעות מזכירת פרטים מיותרים רבים אחד עם מטר

ומתאימים למטרת הנשיא، אדם משך רעננות ליוצר ולגישה שיש לנהוג בחופש 
מלא ולכן מוצא סוגיות תורתיות ותורות מוסריות. הוראות הלגיטימציה، 
ההסברה، העצות، השיעור، הביקורת، האיפוק، ההפחדה، ההפחדה، 

העדויות והסיפורים ההיסטוריים והתייחסות לפסוקי האל הטיעונים، העדים، 
ביקום، כולם חזרו על אמירתו מעת לעת ומתחילים וחוזרים על עצמם עם 
פרצופים ושיטות שונות ומוצאים בכמה המפורטים לאמור לעיל המסוכמים או 
כל אהה לאמור לעיל וכל שתמצא לפני שהוא בקוראן הקדוש בשיטות מרשים 

תשומת הלב של הקורא אליו או לשומע שאדהויפה מושך את   

 הוא גם מציין שבזמן שהוא דפק בנושא، הוא עשה זאת



הוא נותן את פניו לנושא אחר באופן פתאומי וללא הכנה או קשר בין שתי 
התופעות ואז חוזר לנושא הראשון כאשר הדובר והנמען משתנים ומשנים את 
 כיוון השיחה מבלי לשים לב לאזהרה

הקוראן ממשיך בסגנונו הייחודי ובאופן משלו להציג ולטפל בנושאים לפיכך، 
 .שלו בסגנון שונה ממה שמוכר בספרים שנכתבו על ידי בני אדם

 שפה ערבית יפה

השפה הערבית התפתחה והתקדמה במצעד שלה לאורך ההיסטוריה גם אם 
תושבי המאה השביעית עם תחילת השיחה האסלאמית לו הייתה השפה 

יעה להתפתחותה ובגרותה ויופייה אומר ד"ר מוחמד עבדאללה הערבית הג
דרז לשוני באומה של אומות האומה הערבית בעידן ההוא של טיפול בשפתם 
עד שהבנתי ששפה זו הייתה החמורה ביותר וערבים הם כמו אנרגיה אנושית 
מכוונת את מילותיה ושיטותיה בנוסף לעושר העצום שלה ראה למשל לשמות 

ה והסוסים ו גמלים וחלוקת שעות הלילה והיום הכילו את השפה החרב והארי
 הערבית ומשמעות הקוראן בכך אומר המשורר חאפז איברהים על הלשון

שפה ערבית והרחיב את ספר האל בשפה והצטמצם מאוד על ידי כל עקיצה 
ואני נושך את הים במעי שלו דרור סמוי. אנחנו יכולים להיות משלוש אותיות 

מילים כמו מדע، מדע، לומד، מורה، חינוך، מדען، מדע רבות אוצר , 

 למדה، לימדה، בית ספר، בית ספר، מורה ותלמיד DRS ‐האותיות ש

 כתבו סופרים כתבים שכתבו במשרד כותבים מנויים KTB המכתבים שכותבי

השפה הערבית מבחינת יכולת הנגזרת שלה דומה מאוד לבצק، שם היא יכולה 
וגי לחם ועוגות וסוגי מאפים، מאפים، ממתקים ועוגיותלהכין אוכל ומגוון ס . 

 הם מכילים את הדברים הבאים

 כמו שאמרו، אוכלת זהב ,

 אספו אוליגרכים ואספו שפע כמו עיניים של שתי עיניים בעיניים

 דלת שתי דלתות דלתות ביבן



 שמלת שתי שמלות שמלות

 חרבות חרבות חרבות חרבות

 בית ביתן

 פרי שני פירות פרי

N נשים 

 כמו שהלכו، קנו לגבר، אכלו את אלה שהתעוררו

בנוסף להבחנה של השפה הערבית בכך שרבות מהמילים מציינות את 
 .המשמעות، למשל، שירת ציפורים، שוכני סוסים، יונים، יללת זאב ושטרף

כשאתה שומע את המילים האלה או קורא אותן אתה מרגיש כינור אתה שומע 
שנפלטים על ידי סוסים או זאב מייללים בחשכת  ציפורים שרות או צלילים

 הלילה או מים נופלים

עלאודודי אומר שאם מסתכלים על השפה הערבית וחוקרים וחוקרים -אבו אל
את החריץ ומעמיקים בספרותה، ישתכנעו כי אין שפה על פני כדור הארץ 
יר מתאימה יותר או מוכנה או מוכשרת להביע רעיונות ודוגמאות גבוהות ולהסב

או להסביר בעיות דתיות או עולמיות במדויק ואדיבים ומכילים תוך התחשבות 
 בטעם הציבורי ורגשותיהם של אחרים. ולהשפיע עליהם כמו בערבית

לשפה זו יש את היכולת לבטא בצורה מדויקת מאוד עולם של רעיונות 
ותחושות בביטויים קצרים או משפטים קצרים רועדים לבבות וחוקים פאניקה 

פחד מהבטחה ומאיים או להתאים בקלילות והגדלות ויופי לוקחים את הדלתו   

ללב ונעים באקסטזה ובאופוריה ואת עקביות הביטויים וההרמוניה של 
 דמעות מעיניו עצובות וחושניות  האותיות או אותיות

 קשה לתאר ולהצטיין ביופיה של השפה הערבית ומתיקותה

שפה עשירה ועוצמתית שחיבקה את מתיקות הדבש בפה עדיפה על אותה 
 דברי אלוהים הקוראן יתברך לכל בני האדם ועד יום התחייה



 רטוריקה של הערבים

הערבים נבדלו ברטוריקה، ברהיטות ובנטיות לדבר שירה ופרוזה טובים، 
שאינם משתווים לבני דורם מעמים אחרים. ועדות בוררות ושירים מנצחים 

נו על ידי עם שבאהבתם לפרוזה ושירה، נערכו באצטדיון הכעבה ולא נידו
למרות האנאלפביתיות המשתוללת בהם، הם היו מרוממים במהירות ותגובה 
 .מהירה טועמת באופן אינטואיטיבי את המילים ושרים לרהיטותו

לספירה.  1149א"ה  544מתאר את השופט האנדלוסי איאז שנפטר בשנת 
סינגל את הרטוריקה  הרהיטות של ערבים בכתיבת הריפוי שם הוא אומר

והשלטון، כולל לא היו שייכים לאומות אחרות ואוטו של לשון הלשון לא הביא 
בן אנוש והנאום המועדף הוא מה שמגביל את הדלת שה 'עשה להם כמובן 
ויצר אותם ויצר וכוח באו ממנו נפלאות הנפלאות ומטילות אותו לכל סיבה 

בין דקירה ומכות והלל ובזז וטבתון בדחה במקדשים ודרשות קשות וטרזצון 
והתחננות ולהגיע ולהעלות ולהעלות את פיאטון של קסם חלאל ולהקיף את 
התיאורים של היפים מבין המפזרים אלאל מרמה את הדלת ומשפיל את 
 ולומר הפרדה ודיבור מפואר הדפסת הסיכויים והג'אהן הבדווים מהם עם מילה

וריקה עירונית מצוחצח מבריק מללהחיוני וחזק، כולל תושבים עירוניים עם רט  

 ניסי הקוראן

הקוראן כולל טקסים רבים، כולל רטוריקה רבים، למשל טקסטים של רהיטות 
ורהיטות ומשמעות הרטוריקה בנס הרטורי של הקוראן וערכיו וחקיקתו 
המסדירה את חייהם של בני אדם מאז שנפל ועד ליום תחייתו וחדשות על 

ונבואותיו על היקום העתידיים והחיים המדעיים אומות העבר הבלתי נראות، 
 .הכוללים היבטים שונים של חיי היקום וההיבטים השונים

יצוין כי הפסוקים והסורות של הקוראן המכילים ניסים מדעיים או התייחסות 
אליהם מנוסחים על ידי שיטות גרפיות מופלאות ומופלאות. מאז הוא התגלה 

ים עד היוםלפני יותר מארבע עשרה מאות שנ  

 הם פסוקים וחומת הקוראן תואמת את ההתקדמות



האדם והתפתחותו המדעית והתרבותית ואינם יכולים לספר סודות או לחשוף 
את מרכיביו או לאפשר לאף אחד לחקור את שסתומיו ולחשוף את אשר יש בו 
אוצרות ומנסים מדעיים בנושאים של סוגיות קוסמיות וטבעיות של דוממים 

עלי חיים ואנושיים، השופעת בקוראן לפני שהגיע הזמן לחשוף את וצמחים، ב
אז חושפת כמה התקדמות האדם והתפתחותו בתחום המדע. הציוויליזציה רק 

ממרכיבי הקוראן، שהיה מעורפל ומתעקש על הבנה נכונה של המשמעות של 
ההתקדמות המדעית שאליה הגיע האדם רק אז פותחים את סגירתם בעיניו 

וברורות כך שאנשי כל עידן ומצרים בפסוקים וחומת הקוראן חידשו את ברורות 
 המשמעויות ונמצאים בקצב של אחיו מה הם הגיעו למדע בתחומים שונים

הוא הוסיף לאמור לעיל כי ככל שיודע הקורא והתמחות או העמקה בכל תחום 
 של מדע וידע כי הקוראן פותח אותו

ע או ההתמחות שלו וכדומה ללא אופקים רחבים של מדע וידע בתחום היד
הגבלת זמן، אי אפשר לרוקן את ההתקדמות האנושית של התקדמות כלשהי 
בתחומי המדע והידע של ניסי הקוראן מכיוון שזה מעבר לכוחם של בני אדם، 
 .יחידים או קולקטיבית

אז אתה מגלה שההתקדמות של האדם במדע היקום והחיים משרתת את 
מהנסים או הסודות שלו שהיו מעורפלים או לא מובנים הקוראן וחושפת כמה 

להבנה הנכונה וזה אמת לאמירת האל יתברך، אנו נראה אותם באופקנו 
 ובעצמם עד שיתברר שזו האמת

 כתובת ציבורית ופרטית

ד"ר מוחמד עבדאללה דרז אומר כי ההבדל בין פנייה לציבורי ופרטי ושני 
אתה פונה אל הנבונים עם הברור  קצוות אלה רחוקים זה מזה מהאנשים. אם

מאליו ופתוח לטיפש לבוא אליהם، כולל זה שלא יכול לסבול את דעתם הוא 
 חיוני לך

אם אתה רוצה לתת לשתי הקהילות מזל מלא מהצהרתך לפנות לכל אחת מהן 
מבלי לפנות לשני שכן הוא פונה לילדים מבלי לפנות לגברים، אך המשפט 

ם ולחכמים וטיפשים ולשוק ולמלכים، כל אחד האחד שקיבל לעיוורים ובורי



מהם מסוגל למדוד את דעתו ובהתאם זה מה שאתה לא יכול למצוא במלואו 
אלא בקוראן הוא אחד שהקוראן רואה רטוריקה מילים מלאות יותר והכי קרוב 
למוחם לא מתפתל על פיהם ואינו זקוק למתורגמן זה תענוג ציבורי ופרטי 
 כאחד

ות השטף העצום של המידע הכלול בקוראן، המדע באופן מפתיע، למר
 .המודרני טרם גילה שום דבר שסותר או סותר אף אחד מהם

 השפעת הקוראן אינה יוצרת את אורך התגובה אינה פוגעת פלאים

 הרטוריקה הרטורית של הקוראן והתאמתו לערבים

 הקוראן הקדוש חגים רבים ומרובים، אך הרטוריקה או הגרפיקה של החג היא
הדבר הראשון שמשך את תשומת ליבם של העם הערבי של הרטוריקה 
וההיגיון וההצהרה שלו הוסנוור בגלל הדיוק של הרטוריקה וההתמדה 
וברהיטותם של פסוקיו וסורה והפתיע אותם ומשך את תשומת ליבם בחוזקה 
וגרם לאוזניהם לשמוע את זה לפני השלמת הדיווחים וההתרחששות של 

ות שהיה מעל לרמה של תפיסותיהם ותפיסותיהם של הנסיון וההתרחשש
אחרים כך שהערבים היו מוכשרים וטובים יותר מאחרים להבין את הנס 
 הרטורי והרטורי של הקוראן ועליונותו וסיימו את האנרגיה הלשונית האנושית

ח'טאב، אללה יכול להיות מרוצה ממנו בתחילת -כאשר קרא את עומר בן אל
בעצמו עד שאמר מה עדיף שיחה זו ותכבד אותו ומיד  סוראט טאהא לא טמלך

הפך לבטוח כששמע את אלוואלד בן מוג'ירה מבכירי מכה והקוראן העשיר 
אמר לפנות לקוריש מה דומה למה שיהיה עליו מוחמד שלום אומר עליו משהו 
שהוא צריך למתיקות ושהוא צריך להתפלל ושהאמור לעיל לפורה ושתחתית 

יותר ושאין כלום מה זה אומר המפוארת ושהוא חזק  

כששמע את סף אבן אבי ראבה מבכירי מכה קוראן אמר שאלוהים שמע 
 אמירה מה שמעולם לא שמעתי מה זה כמו שירה ומספר עתידות

דוגמאות לרהיטותו של הקוראן היו הערבים בבורות שאומרים כי הריגה 
ותם שנמנע מלהרוג במובן זה שהריגת הרוצח תמנע מאחרים ותרתיע א

 .מביצוע הרצח



הקוראן הגיע עם דברי היפים ביותר וסיפר את מה שהערבים אמרו ואתה בחיי 
 הגמול، אוי אולב

כלומר، בחקיקה המבוססת על תגמול בדומה למעשה העבריין שהרג או פצע 
חיים בטוחים، אנשים אופקים، הנרצחים אם הוא יודע שהוא ינתק אותו 

אנשים מהיד שלומהרצח מפחדים והוא הרתיע והושיט   

זה הנס של הקוראן הרטורי שאמר אלוהים יתברך והעניק השראה לאמו של 
משה להאכיל אותו، אם אני חושש ממנו، אני זורק אותו ימינה ולא חושש ולא 
 עצבתי את ראדו אליך והפכתי אותו לשליחים

התבונן בפסוק זה כללת שני דברים ושני גמר ושתי מחוות בסיכום תמציתי 
את פסגת הרטוריקה וההמדה והניסים שמציין . 

והכניעה של הערבים לרהיטות הקוראן ולרהיטות וחוסר יכולת לבוא כמוהו יש 
את הוויכוח וההוכחה שלהם וחוסר היכולת של הבאים אחריהם ביכולתם 
 .העליונה לטעום את המילים ולהגשים את יופייה

ני החן התהודה בתור היצרן או מומחה התכשיטים שיודע את אבני החן ואב
והמשקל שלהם، כך שהערבים היו ידועים לאנושות בתקופתם ועד ליום 
התקומה לא ניתן לתגמל אותו מטעמם בדק ובחן את נס הקוראן מבחינת 
הרטוריקה או הפרלמנטרית ואישר ושמע את הרהיטות והישירות שלו. בני 

ום ועד אדם והשאירו לכל המין האנושי מכל הדתות והאמונות מאז אותו הי
ליום התחייה לבחון ולבדוק את שאר הניסים של הקוראן ההיסטורי، המדעי 
והחקיקתי למצוא כל טעות בו، חוסר היכולת של האנושות כולה כערבים בה 
השדה הלשוני، זו מאשרת את כנותו של שלום הנביא מוחמד עליו כי הקוראן 
 בהשראת אלוהים לו עבור כל האנושות כי השעון

שהקוראן והנפ  

אחת הברכות הגדולות של אלוהים על המוח האנושי היא זו המבדילה בין אדם 
לבעלי חיים، המוטלת על ידי הוועדה או ללא נפקדות על ידי משכרים ושאר 
טירוף קבוע או זמני או התעלפות נופלת עלויות דתיות עבור המוסלמי הדגישה 
 .את חשיבות הקוראן ופנתה לחכמים ברבים מפסוקיו להאמין



 לאנשים שהם מכירים

 לאנשים הגיוניים

 יתכן שאתה חושב

 בשביל שהם יזכרו

מכיוון שדת אינה מבינה או לא בשכל ואינה יכולה לבסס ראיות והוכחות 
והטיעון לבריאות ההתגלות האלוהית، אלא עם התבונה. הקוראן פלירטט עם 
ו מי שלא משתמש במוחו אמר האל יתברך ואמר אם נשמע או נימוק מה היינ
 בעלי

 הרע של בעלי החיים עם האל הוא חירש מטומטם שאינם הגיוניים

וזרקנו לעזאזל הרבה ג'ין، ולגברים יש לבבות שהם לא מבינים، ויש להם 
 .עיניים שלא רואים אותם

 הם לא מקשיבים להם כבקר، אך הם שוללים

וכאשר נאמר להם לעקוב אחרי מה שאלוהים גילה، הם אמרו، אך לעקוב אחרי 
שאבותינו עשו להם מה . 

 הקוראן והמדע

הפציר בקוראן לחפש ידע ולרכוש ידע ולקשר אותו עם אמונה וקישוט אהבת 
הידע המוסלמית הגיע בקוראן אמרו: האם אלה שיודעים ומי שלא מכיר، אך 
 זוכר את האנשים

 הקוראן אומר: האם רמת העיוורים והתובנה לא חושבת

בות، גם אם אתה אוהב את ריבוי אלוהי הקוראן אומר: אל תפלס זדוניות וטו
 הפאטו הזדוניים، גרעיני אולאוב، אתה עלול להצליח

 ואמר אדון، תן לי פתק

הקוראן עודד את האדם והפציר בו ללכת באדמה וללמוד כיצד להתחיל את 
 בריאת האל אמר תגיד ללכת באדמה ולראות איך הבריאה



 הוא דחק בו ללכת על האדמה

יה של האומות הקדומות אמר שאלוהים יתברך הולך והכחיש את ההיסטור
 באדמה ואז לראות איך ההשלכות של השקר

 ?ֹלִהים، ֹלא ָהְלכּו ֶאל ָהָאֶרץ וַּיְִראּו ֵאיְך ֲאֶׁשר ָהיָה ִמְתַחֵּלְךGod וַּיֹאֶמר א

Say וַּיֹאֶמר א ָהָאֶרץ ּוַמְרֶאה ֲאֶׁשר ָעָלם ָהיָה-ֹלִהים، ָאַמר، ֵּתֵלְך ֶאת  

רואה בעיניך שהקוראן והנפש והמדע נפגשים ואינם סותרים כלל אז אתה 
ומסיבה זו לא צמחה באיסלאם בשום יום לאורך ההיסטוריה שלו، אשר למעלה 
 .מארבע עשרה מאות שנים התנגש בין דת למדע או סיבה

 הסיבה לירידת הקוראן בערבית

נביא הקוראן הקדוש ירד עם לשון ערבית، מכיוון שזו לשון האנשים של ה
מוחמד، ששלח אותם، מכיוון מהסאננה של אללה יתברך לשלוח את השליחים 
 .דרך לשון עמם אמר אלוהים יתברך

 הסיבה לפנייה לקוראן לערבים בפסוקים הראשונים ובסורה

הקוראן בא להדריך את כל בני האדם מאז שנחשף לנביא מוחמד שלום עליו 
מלכתחילה בירידה וכי רוב מה שבא ולשעה، אך הוא מציין שהוא פנה לערבים 

באותם הפסוקים והחומה נובע מהדאגה לטעמם של הערבים וסביבתם 
 וההיסטוריה והמסורות שלהם לפעמים פנה לכל האנשים

עם זאת، מצוין כי הקוראן מה שמכונה באותם פסוקים והקיר לדוקטרינה או 
מדעיים הנוגעים לרעיון או לתפיסה או להציע עקרון במוסר או בשלטון בחיים ה

לערבים בלבד או מוגבלים על ידי זמן ומקום בגבולות אינם חורגים ממנו כל 
האומות ובכל עת נכונות לערבים، גם אז וגם שהראיות לכך שהקוראן בא 
 לשבור את תורות הפוליתאיזם

אלוהים מתאים לכל האנשים، הזמן והמקום ואותו הדבר תקף לסימני 
 המונותאיזם ולהוכיח



ולים לדעת או להסביר את הסיבה לפנייה אל הקוראן לערבים בתחילת אנו יכ
ירידתו מכיוון שהם היו הראשונים שפנו לטיפול שהיה צורך להפנות את 
 תשומת ליבם לראיות סביבם על סמך עדויות של טוהיד

המערכת הלאומית של עם או לקרוא להעדפת עם על פני עמים אחרים ולתבוע 
מיוחדות או לפתח תיאוריות ועקרונות מקומיים אינה  בפניהם זכויות וזכויות

יכולה לקדם ולפרוח אצל עמים אחרים ואז הם מאבדים במהרה את יכולתם 
לעבוד וליישם לאורך זמן בזמן שהמערכת אשר נאמר על ידי הקוראן הוא שווה 
בין אנשים ומעניק לכולם את זכויותיהם באופן שווה، כך העקרונות של צבע 

ות ויעדים ואידיאלים וחלים על כל הנסיבות והמשתניםאוניברסאלי . 

 לאחר הצהרה ובירור זה יכול אדם סביר לטעון זאת

 המערכת המוצגת בקוראן היא מערכת זמנית או לאומית לעם

 חזרה לכאורה בקוראן

הקוראן מלא בסיפורי נביאים ושליחים כמו נח، אברהם، משה וישוע، בן מריה، 
 .עליהם השלום

הקוראן מגלה שכל סצינה באחד מהסיפורים הללו שונה מקודמתו  לכן، קורא
באותו סיפור، זה או לספק מידע חדש או הבהרה או פירוט של מה שיצא בסך 
הכל، אך במגוון צורות רטוריות، שיטות ותמונות המשתקפות בנס השפה 
 .וחסרונותיה של מסורת האנרגיה האנושית

שא החזרה לכאורה בקוראן הקדושמודודי מתייחס לנו-המלומד אבו עלא אל  

מזווית מקיפה יותר מצוין כי הגדר ופסוקי הקוראן הנוגעים לשלב השיחה 
וצריכים נואשות להיות מוצגים שוב ושוב מנוסחים בכל פעם במילים ושיטות 
חדשניות של מראה וטבלאות גרפיות רכות ורכות הנחשקות על ידי הלבבות 

וטוניות וחזרה ולכן מוצאות מרשימות ונלכדות על ידי הלבבות הרחק ממונ
 ומרשימות ובכך כל שלב בסנגור הופך לאביזרים יושבים ומושקעים היטב



עוד מצוין כי העקרונות והכללים הכלליים עליהם מבוססת השיחה בכל עת 
ובכל סיטואציה חייבים למשוך את תשומת הלב אליו בכל שלבי השיחה، יהיה 
 .אשר יהיה

המונותאיזם ותכונותיו של אלוהים וחיים אחרים ואחריות אישית של לגבי תורת 
אנשים על מילים ומעשים ותגמול ועונש ואשרור נבואת שלום מוחמד היו עליו 
ועל הקוראן ומחזקים את האלוהים ואת הסבלנות ואת ההתמדה והסובלנות 
והאמינות והאמון באלוהים ובעובדות בסיסיות אחרות שאתה רואה שהקוראן 
נזכר וחוזר את אמירתו בכל האמירות שלו מכני ואזרחי מכיוון שלא ניתן לסבול 
את ההזמנה בשום שלב שלב ואף להחליש את האמונות הבסיסיות הללו בלב 
 מוסלמים לא היו מקדמים את רוח הקריאה והטבע האסלאמיים

 איך להבין את הקוראן

לקבל את מה  מי שרוצה להבין את הקוראן מאנשים שאינם מוסלמים צריך
שהקוראן אומר על עצמו שמדובר בהתגלות מאללה יתברך ומה שאמר עליו 
שהוא קיבל השראה מהורד שלו ולקבל אותו בלב פתוח  (PBUH) הנביא מוחמד
ונקה את מוחו לחלוטין מכל זה התיישב בו מהתפיסות והחידות הקודמות 

מטרותיושמצאו מפריע למוחו ולבו מפתיחת אוצרות משמעויותיו והבנת   

באמצעות ספר זה، הנביא הקדוש מוחמד (עליו השלום וברכותיו של אללה) 
עמד לבדו אל מול כופריו של קוריאש ואחרים וגרם לו לדפוק כזב ולבלבל בין 
 .אימאמים לאי אמון، מנהיגי הוללות ואסטרונאוטים

עם ספר זה، כל רוח שמחה וכל נשימה נלקחה מכל בית במכה، מדינה ושאר 
אי ערב וגרמה לו לזלזל בכסף، בחיים ובילדים למען אללהחצי ה . 

היה עליו השלום בעשרים ושלוש שנות הירח והסתיים בהקמת ח'ליפות בוגרת 
 בכדור הארץ

 אתגר את הספקנים והשקרנים במקור הקוראן

לאלה שמפקפקים או מפקפקים במקור הקוראן קרא תיגר על אלוהים יתברך 
הערבים הרהוטים שהיו הראשונים שפנו אל ברטוריקה וחשף את הודיע 



הקוראן שהגיע כמוהו ולא גילו להם את הנסים האינסופיים אלא רטוריקה 
 שאלוהים אמר או אומר שאתה לא מאמין פליאטו דברו כך אם הם כנים

שימו לב שהקוראן לא הושלם בינתיים، וכשלא הצליחו לעמוד באתגר הזה، 
שרה גדרות כמו מופתים על פי טענתםאלוהים קרא לאתגר אותם לבוא עם ע . 

כשלא הצליחו לאתגר אותם לבוא בסורה אחת כמוהו، הקב"ה אמר שאם אתה 
 ,בספק

 הקדושים הקדושים שלך ללא אלוהים אם אתה כן

ואללה יתברך חזר על האתגר הזה והוא אמר، "האם הם אומרים אם אתה 
 "?אומר את זה

 האתגר של האנושות וג'ין

חוסר יכולתם לקבל אתגר זה והם אומה של רהיטות כאשר חזרו על 
ורטוריקה، האתגר האולטימטיבי הגיע אליהם ולכל בני האדם וג'ין גם לאורך 
הדורות והזמנים ועד יום התחייה בביטחון ובוודאות אם הם שיתפו פעולה 
 .ושיתפו פעולה כדי להגיע עם קוראן כזה והם לא יוכלו לעשות זאת

המין האנושי וג'ין יתאחדו לבוא עם קוראן כזה، הם לא אללה יתברך אמר: אם 
 .יבואו כמוהו، גם אם הם זה בזה בצהריים

 .זהו אתגר יוצא דופן וחסר תקדים והוא גם לא טבע אנושי

למצוא שורה אחת או לחקות פסקה או פרק אחד מפרקיו، קל וחומר שאמי לא 
ה מאות שנים קוראת או כותבת כמי שמוחמד עליו השלום יותר מארבע עשר

 ומתריס נגד הספקנים והשקרנים אתגר כזה

לכן אתה מגלה כי גם כיום، עם אויבי האסלאם הרבים، כולל ספקנים، 
מחופשים או שקרנים، והכספים האדירים העומדים לרשותם، מכונים، 
אקדמיות ואמצעים טכניים העומדים לרשותם، הם לא העזו לעמוד בפני 

נעו ממנו. זה נאמר על ידי הפוליתאיסטים של האתגר הברור והכנות הזה ונמ
 מכה לפני למעלה מארבע עשרה מאות שנים והועבר על ידי הקוראן מהם



 תרגום למשמעויות הקוראן

הקוראן הוא מילת המילה המופלאה ומשמעות המילה ולכן זהו קוראן כל עוד 
הטקסט הערבי המקורי שזכה בהשראתו، אם הועבר או מתורגם לשפה 

הוא לא מחזיר את הקוראן או את דבר האל، אלא הופך לתרגום של אחרת، 
משמעויות הקוראן על פי הבנת המתורגמן על סמך הבנתו את הטקסט 
הקוראני ומאפשר לו לשפה לשפה ערבית והשפה שאליה הוא מתרגם וטעמו 
 .בבחירת המילים והביטויים שהוא מוצא מתאים יותר מאחרים

ושא עמו סודות של נס רטורי ורטורי، אף אחד יתרה מזאת، הטקסט הקוראני נ
לא יכול לדמות אותו בשפה הערבית שלו، קל וחומר להעביר אותו או לתרגם 
אותו לשפה אחרת، כפי שהוא מציין שבדלת חוסר האפשרות היה ליבת 
 האתגר של הקוראן לערבים לבוא מתלו סורה אחד כזה

שר לגשת לתרגום לא המכיל מערכות של באדי ואמירה רהוטה ולכן אי אפ
משנה כמה כן ומדויק، אפילו ממרחק מאוד להפוך למשמעות מדעית ויופי 
מדעית، דיוק، עומק וסובלימציה של הטקסט הערבי המקורי והשפעתו על 
 המאזין או הקורא

זאת בנוסף לפסוקי הקוראן מכילים השלכות מדעיות ומגוונות רבות הכוללות 
מנוסח באופן פלאי אינו מתנגש במידע אנושי היבטים שונים של החיים והיקום ו

ללא קשר לכמות הידע ורמת התפיסה הנפשית או רמת התרבות שהשיגה 
האנושות בתקופתו ובכל תקופה ומצרים מאז שירדה לפני יותר מארבע עשרה 
 מאות שנים ועד היום

לכן לא יתכן שפסוקי הקוראן יחשפו את סודותיהם או יחשפו את מרכיביהם 
ת מה שהם מכילים מהנסים המדעיים לפני שהגיע הזמן לחשוף ויחשפו א

 .אותם

רק הקוראן חושף כמה ממרכיביו שהיו מעורפלים ולא מובנים להבנה הנכונה 
של משמעויותיהם בכמות ההתקדמות המדעית שאליה הגיע האדם וכיוצא 
 .באינסוף



 איך יתרגם מתרגם، לא משנה כמה יהיה כשיר לעבור את גילו ולחשוף את
חסימת תוכנו של פסוקי הקוראן על ניסיו של זה בלתי אפשרי ומסיבה זו אסור 
להתפלל מוסלמי، לא משנה מה שפתו، רק על ידי אמירת כמה סורות ופסוקים 
 של הקוראן בערבית המקורית

ולהדגיש כי הקוראן נשאר הקוראן כל עוד הנוסח הערבי המקורי، אשר קיבל 
בקוראןהשראה לראות את הפסוקים הבאים   

 שלחתי אותו קוראן ערבי، כפי שאתה יכול לטעון

 שלחנו לו גם שלטון ערבי

אנו יודעים שהם אומרים שהם נלמדים רק על ידי הלשון של האנשים 
 האתאיסטים

 שלחנו לו גם קוראן ערבי

וזה להוריד את אדון העולמות שירד רוח הנאמנות על ליבך להיות אחד מאלה 
ביתהמזהירים בלשון המוצגת ער  

 הקוראן הערבי אינו אולי פחד מאוג'ו

 ספר הפריד פסוקים מאנשי הקוראן הערבים שמכירים

ואם היינו עושים אותו פה אחד، הם היו אומרים، האם לא היה זה הפסוקים 
 ?שלו، אג'מי וערבי

 כמו כן، העניקנו לך השראה לקוראן הערבי

 הפכתי את זה לקוראן הערבי، אולי תסביר

לשונךכששמחנו אותו ב  

 הנביא מוחמד

 עליו השלום ושפתו ערבית



כשאנחנו מרוצים מהלשון שלך הם עשויים לזכור את כתובתו של הנביא 
 מוחמד עליו ולשונו ערבית

עם זאת، תרגום משמעויות הקוראן על ידי חוקרים מוסלמים מוסמכים נותר 
הדרך היחידה להעביר את המסר של הקוראן לאנשים חסרי ידע בשפה 
 .הערבית

הרגלים טבעיים או ניסים חושי שנעשה על ידי האל יתברך על ידי שליח שלום 
 מוחמד יהיו עליו

זה היה הנס האלמותי הגדול של הנביא מוחמד עליו השלום הקוראן، אך האל 
יתברך ניהל על ידיו הרגלים טבעיים או נסים חושיים רבים מהם، מה שקרה 
 לאתגר כמו למשל

 פיצול הירח

של מכה האתגר אותו להראות להם، אם הוא היה כנה، האל הפוליתאיסטים 
 .יתברך שבר את הירח לשניים

 האתגר הטבעי

זה לא טבעי، אלא אם כן האתגר، אך הוא מראה על כנותו של שליח אללה 
 עליו

 ' ישרא ומערג

 הצהרת השיחה ותגובת להבתו של אבי

כה ואמר כאשר הנביא מוחמד (עליו השלום וברכות אללה) אסף את אנשי מ
להם שהוא השליח של אללה، התעמת איתו דודו עבדול עזיז בן עבדולמוטלב 
 ".ואמר: "ארור לך כל היום הזה

  בו ואשתו 

ידו של אייבה להבה וחוזרת בתשובה על מה ששר את כספו ומה ירוויח את 
 נארה עם להבה ואשתו עצי הסקה בחבל חבל טוב



מטליב היה ידוע רק בכינויו אבו להבה-אלמאז אותו יום، עבדול עזיז בן עבד   

 5-ו  4אשתו של אום ג'מל פגעה בשליחו של שלום אללה، המוזכר בפסוקים 
 של אותה סורה כעצי הסקה בחבל טוב

כשאימא יפה שמעה מה ירד בבעלה בקוראן، היא זועמה והגיעה למקום בו 
ידה אבן יהיה עליו שליח אללה כשהוא יושב על העקב עם אבו בכר סדיק، וב

מוצקה בגודל אגרוף היד כשעמדתי עליהם לא ראיתי רק חבר של אבו בכר 
שאלתי אותו איפה חבר שלך הודיעו לי שהוא מתלוצץ עלי ואת אלוהים، אם 
הייתי מוצא אותו מכה במדד הזה פאה ואז עזב את אבו בכר אמר חבר، אוי 
 שליח של אלוהים، אתה רואה רטק

ה שראה אותי، אלוהים ראה את עיניהוא אמר עליו שלום וברכות מ  

 אי ידיעת האיסלאם

עמר בן הישאם היה אחד מסאד קוריאש והכינוי שלו היה אבי הפסיקה והיה 
אחד העוינים ביותר לאסלאם ושליח שליח אללה עליו במידה עד שהוא דקר 
כידון אישה בנשיקה כי היא מוסלמית וחיסלה שזה היה שליח של אללה שלום 

דלת שלי ודבק בו ועדיין ידוע עד היום אבו ג'אהל נדר לאנשי מכה עליו בורות ה
שהוא יחכה למוחמד، אם מחר יבוא להתפלל ולהשתטח، ישאוב את ראשו 
באבן כבדה. כשאבו ג'אה לקח אבן וישב והמתין، הגיע שליח אללה (שלום 
וברכות אללה עליו) לקעבה. כאשר יהיה שליח אלוהים לשלוח את אבו בורות 

ן הכבדה והופנתה אליו גם אםשל האב  DNA  חוזר ממנו מובס، מצפה שצבעו
 המבועת עשוי

 הוא הניח את ידיו על האבן עד שהשליך אותה מידו

ואנשיו של קוריאש אמרו לו، 'מה אתה אבי הדין؟' אללה (שלום וברכה של 
 אללה עליו) אמר שג'יבריל، עליו השלום، אם אבו ג'אה לא יודע לקחת אותו

ראי ללעוג לשליח אללהניסיון קו  

אבו ג'אהל קנה מטח מאדם זר ממכה והכריז עליו לשלם עבורו. האיש המוזר 
ניגש אליו אל שליח אללה، והוא לא מכיר אותו ואמר לו، עבדאללה، שאביו של 



בן הישאם השולט הכה אותי נכון לפניו אני אדם זר، בן הדרך. שאלתי את 
אלוהים אמר אליו רחמים וקם איתו החוקים האלה על אדם שלוקח אותי צודק 

 ושליח שלום אללה עליו כאשר הקאראש ראה את זה

כאשר הגיע שליח אללה לבית אביו בורות פגעה בדלתו. אבו אמר כי בורות על 
כך אמר שמוחמד יצא אליו ויצא אליו וטיפת דם של פחד ואמר לו תן לאיש הזה 

תיו של אללה) ואמר לאיש זכותו אמר כן לא ואז יצא שליח אללה (שלום וברכו
את הדבר הנכון עליך، הוא קיבל את אותו אדם עד שיעמוד במועצה ההיא، 
והוא אמר להם، יהי רצון שאלוהים יגמול אותו בטוב ואלוהים לקח אותי לימיני. 
אמרו לו، הוא הכה אותו בדלתו، ויצא אליו בפחד. אז ג'ה נכנס לביתו ואז בא 

בורות שהגיעה אליו והם אמרו לו، וולק מה אתה אליו ונתן לו יה ואז התמיד ב
ואלוהים מה ראינו כמו שמעולם לא אמרתי אבו בורות ושלטון ואלוהים הוא רק 
 להכות אותי

הדלת שלי ושמעה את קולו והתמלאה אימה ואז יצא אליו ושעל ראשו של סוס 
גמלים לא ראיתי כמו המשימה שלו והארמון שלו מהצוואר והשיניים שלו לא 

תמוססו לעולם ולא אלוהים אם אני רוצה לאכול אותיי  

 הגירה של שליח אללה לחייב

עלה ממככה למדינה ואיתו אבו בכר ואמר בן  (PBUH) כאשר הנביא מוחמד
פאהירה، עבד אבו בכר ודאלילהמה، כבישים עבדאללה בן ערכית، שהיה 

שלום מוחמד פוליטיסט והעמיד בונוס גדול לקוריש מאתיים גמלים למי שיבוא 
 :עליו ועל אביו. אחד האירועים שהתרחשו במסעם היה הבא

 סראקה בן מליק

כשהלכו לאורך חופי הים، הם עברו בשכונת בני מדג'ל، ומסיבה זו הגיע 
למועצה שלו، הוא אמר שהוא ראה אנשים שחורים עוברים ליד החוף ושהוא 
חשב שמוחמד הוא השליח של אללה، עליו השלום ועל בן זוגו. הוא יצא לצורך 
ות ונשאר מעט גנוב ואז הציץ לביתו והורה למשרתו לקחת את סוסו ולחכ

מאחורי הגבעה ואז לקח את חניתו ויצא מאחורי ביתו למקום אליו סוסו וטמטה 
והלך למקום בו הוא ציפה לנוכחותם וכשמצא אותם נפל סוס והוא רכב עליו 



על  S גאווה  ואז הלך ניגש אליהם סקט את יד סוסו באדמה עד שהם הגיעו
לשאול אותו וא לעמוד הנביא מוחמד، עליו השהקרקע، כך הוא וסוסו، וקר

  הוא רכב על סוסו עד שהוא מגיע אליהם، אמר אל  למקום מבטחים

הוא ביקש את גניבת ספר הבטיחות מהנביא מוחמד עליו השלום הורה לעאמר 
בן פאהירה שכתב לו את מה שהוא ביקש ואז המשיך בדרכו והחזיר את השוד 

לא כאן ולקח אנשים להגיב מהם، באומרו יתכן שאתה בוחר את החדשות והם  

 ראו חסד ה 'היה היום הראשון במאמץ לעצור אותם ובסופו היה שומר עבורם

ח'וזאיה -מקדש אום אל   

הנביא מוחמד (עליו השלום וברכותיו של אללה) עבר במקום באוהל מקדש 
ח'וזאיה. אללה (שלום וברכות אללה עליו) עם ידו על העטין שלה ושמו -אל

 אללה

  הוא קרא לחלב וחלב עד שמילאו אתולקח בו סיר   V  או מקדש עד שהשקה
והשקה את חבריו עד שהם השקו ואז שתו אחריהם ואז חליבו את הכבשים 
 שוב עד שהם מילאו רק מרוחק ואז הוא והחברים שלו

 הרגלים טבעיים וניסים מגוון חושני

בידיו של שליח אללה، עליו השלום הרגלים פרנורמליים ומגוון חושים ניסים 
לספור، כולל אך לא מוגבלים רק להלן ורבים שקשה  

הנוסטלגיה של תא המטען אליו כשהוא משאיר לו את השקר ונשא נאומים על 
 הדוכן

מעיין המים מהאצבעות שלו יותר מפעם אחת، כולל הנחת ידו בסיר עם מעט 
מים הוציא את המים נובעים מאצבעותיו עד לפולגת טודה ומספר שלוש מאות 
 הגברים

ק התלוננו אליו המוסלמים על צמאונם ובעלי החיים שלהם והוא בקרב על טאבו
נכנס בידו בכלי עם מעט מים، הוא לקח את המים מאצבעותיו، והצבא שתה، 
 .השקה את אביהם ואת בעלי החיים שלהם ומילא אותם ליד



בקרב על טאבוק הצבא פגע ברעב، והוא הורה לנתק ולהניח את האנשים שהיו 
ו כדי להמשיך לאוכל. שליח אללה (שלום וברכה של לו אוכל עד שאסף משה

 .אללה יהיה עליו) קרא לברכה

 כל הכלים שלהם ואכלו עד שהיו מרוצים، והעדיפו השפע

במהלך חפירת התעלה הבחין אחד המלווים כי רעב בשליח של אללה יהיה 
עליו، ניגש לאשתו וסיפר לה את החדשות וביקש ממנה להכין אוכל לשליח 

ו השלום. ושליח אללה (שלום וברכת אללה עליו) צעק באנשי אללה، עלי
התעלה، אומר להם שג'ברה הכינה להם אוכל. אלף איש לא הפחיתו את 
 הבשר של החוט או וכו '. באז

 הזן את כל העובדים שחופרים את התעלה ברחבי העיר מכמה מעברים

 לשמוע את הנביא מוחמד וחבריו، אללה עשוי להיות מרוצה מהם

את אלהסה בכף ידו שבח  

מסירת האבן והעצים אליו והתלונה של הגמל אליו מהבעלים שהותה 
 מהעבודה ואינה נותנת לו מספיק מספוא

תגובתו של אחד המלווים כאשר חתם על לחיו בקרב אחד לקח עליו את שליח 
 אללה בידו וחזר לעמדתו הורגש לטוב יותר מהשני שלא פגע

טאליב (יתכן שאללה יהיה מרוצה ממנו) התלונן בקרב על ח'ייבאר עלי אבן אבי 
 .על עיניים בעינו

 כאשר אדם שבר אחד מחבריו מחה אותם ומיד פונה

במדינה، שם הסכנות מקיפות את שליח שלום אללה עליו בבית ומחוצה לו، 
היה טבעי שיהיו שומרים שישמרו על ביתו، כאשר האל יתברך גילה בפניכם 

ם، שאלוהים הבטיח את הגנת שלום הנביא מוחמד ואלוהים יגן עליכם מפני הע
 עליו שרוצה אותו גרוע יותר מה היה שליח אללה חוץ מזה

 שומרים מחליפים



כשהבצורת התרחשה בעיר، התלוננו האנשים בפני שליח אללה، עליו השלום، 
 .והדרום טיפס، ולכן הוא היה בלתי הפיך

מכיל חגים אחרים،  בנוסף לנסים הלשוניים שפורטו בעבר، הקוראן הקדוש
 :כולל، אך לא רק، את הדברים הבאים

 הסט המטאפיזי הראשון

מצבו של האדם בעת מותו הקוראן דיבר מילים שאיננו מוצאים אותו בספרי 
הברית הישנה והחדשה או באחרים על מצבו האנושי בעת גסיסתו וכיצד 

לא  יכולתו של האל יתברך קרוב אליו יותר מאשר הסובבים אותו، אך הם
 רואים שום דבר שאלוהים יתברך אמר קרוב יותר אליך، אבל אל תראה

כלומר، כשהנשמה הגיעה לגרון והיא עומדת לצאת מהבשר במוות، אתה רואה 
את הנשמה הגוססת יוצאת מגופו ואת קשיות האימה ושכרות המוות، אך אינך 
 יכול להחזיר את נשמתו אליו או לעשות דבר כדי להקל

והמלאכים שלנו קרובים אליו יותר ממך، אבל לא רואים אותם עליו נמצא בו،  

לא، כשהיא הגיעה לתראקיה ואמרה שזה בסדר וחשבה שזה נפרד והפנתה 
 את רגל הרגל לאדונך באותו מסלול

אם רוח תראקיה וצבאי הבריח הגיעו לעצם בין פער ההקרבה לזקן، וניתן 
ימצא את מה שעשה להשיג את רוח הריפוי התראקי על המוות، אז האדם 

 .לטוב או לרע או לגלות לו את אמיתות העניין

הוא אמר על האיסור סביבו הוא שרופא מקדם אותו ומרפא ומציל אותו ממה 
שיש בו ומותו של הרוח הגוססת، שהיא שעת הפרידה מהעולם ומההורים 
והכסף והילד הו נשמה מרגיעה، חזור אל אדונך ואדכאלי משביע רצון 

נס לגן העדןבשביבתי ונכ  

 גורלו של האדם לאחר המוות ובלתי נמנע של השעה

בין הקוראן לאנשים בבהירות רבה שהחיים בעולם הזה אינם הסוף، אלא הם 
בשטח אינו כלום בית מבחן והמוות، שרואה את ההשפעות בכל אוקיינוס 



בים והשמדה כפי שהוא רואה והרגיש، אבל המוות הוא הצעדים או השל
יים שלאחר המוות ואישר את הקוראן בבירור כי אנשים יישלחו הראשונים לח

מקבריהם ביום התחייה ויתגמלו כל אחד על אמונתו ועבודתו. אם הוא קרוב 
לפרוח، ריהאן، ג'נה ונאים، אבל אם הוא מהימין، שלום יהיה איתך של הימין. 
 אדונך הגדול

ם התחייה הוא הקוראן הקדוש אישר גם שאלוהים יתברך יחיה את המתים ושיו
ללא ספק שאלוהים הוא האמת וכי הוא מחיה את המתים ושכל הדברים 
 מסוגלים ושהשעה אין ספק ושהאל נשלח מהקברים

 סצינות זוועות יום התחייה

ציוני הדרך הקוראניים הבולטים ביותר של סוף העולם הזה ביום הדין 
ם נוראוהתופעות הקוסמיות המחרידות הנלוות והמצב האנושי באותו יו  

אנשים، פחד אדונכם שרעידת האדמה של השעה גדולה ביום בו אתם רואים 
נדהמים כל הנקה מניקה מכניסה כל הריון ותראו אנשים שיכורים ומה הם 
 שיכורים، אך עונשו של אלוהים הוא חמור

אם הזעקה הייתה מגיעה ביום בו בורח אחד מאחיו ואמו ואביו וחבריו ובניו 
יום היה שר לכל אחד מהם באותו  

 ;הנה השמש קורט

 ,אם השמיים התפרקו، ואם כוכבי הלכת היו מפוזרים، ואם הימים היו מפוצצים

הקוראן דיבר על תגובתם של מאמינים וכופרים כאשר כל אחד מהם יודע את 
 גורלו לידו

 הפרצופים של אותו היום צוחקים בפעימות

כופרי השחרופני אותו היום על אבק המותש מגורלם של אלה הם   

מאמין שנשאל על יום הלעג המכחיש את התרחשות -הקוראן דיבר על הלא
הקוראן מגיב לסצינות יקום מחרידות כפי שנראו בעין והקוראן ציין גם תגובה 
 אנושית כאשר



איאן שואל ביום תחיית המתים، אם ראית הברק וליקוי הירח והתכנסות 
אדונך ביום האורווה השמש והירח אומר האדם ביום בו אין מנוס אל  

 אללה אומר על יום התחייה

כל אחד ממשקלו של האיזון הוא  , וההרים  באנשים  וההבנה של איזה יום  מה 
 בחיים מרוצים، אבל האיזון הקל יותר של תהום אמו ותופס מה זו אש לוהטת

 החדשות הקבוצתיות השנייה על המדינות הבלתי נראות

שקרו לאומות המנותקות בתקופות קדומות، ראשית، הקוראן דיבר על דברים 
כולל מה שהגיע בסיפורי הנביאים והשליחים עליו השלום עם האנשים שלהם 
 רואים למשל את התמונות הבאות של הפרה אימרן יונס הוד יוסף איברהים

שנית، ערביי חצי האי ערב שלטו במצרים בתקופת הנביא יוסף، עליו השלום 
אותו התוארהיסטוריונים יוונים כינו   Hyksos  שמשמעותו מלכי הרועים، כלומר

 הם לא היו מהפרעונים

בעובדה היסטורית זו אתה מוצא את הקוראן בסור יוסוף המכונה שליט מצרים 
 .כותר מלך ומעולם לא קרא לתואר פרעה כמו בפסוקים הבאים

 ויאמר המלך، אני רואה שבע פרות שומן

 ויאמר המלך، הביאני

אותו לצדו، שלף אותו לעצמי ויאמר המלך، הביא  

 המשכנו גם ליוסף את מה שהוא לא היה לוקח את אחיו בדת המלך

ואילו התורה של הברית הישנה והספרים שצורפו אליה כונו שליט מצרים בימי 
 הנביא יוסף יוסף פרעה וזו טעות היסטורית

בתקופתו של הנביא מוזס، שבא אחרי הנביא יוסף، הפרעונים שלטו במצרים 
אחר גירוש ההיקסוסל  



זו הסיבה שאתה מוצא את הקוראן כשמדברים על שליט מצרים בתקופת 
הנביא משה، עליו השלום זה נקרא תואר פרעה וזה עולה בקנה אחד עם 
 עובדות ההיסטוריה כמו בפסוקים הבאים

 אלוהים אמר למשה הנביא אל פרעה שהוא הכריע

שהוא הוכה בפנייה אל משה הנביא ואחיו אהרון אמרו לפרעה  

 ואחריהם שלחנו את משה ואהרון לפרעה، ומילאו אותו

 מה בטוח למשה אלא לצאצאי עמו לפחד מפרעה ולמלא אותם

 ויאמר משה אל אדוננו הגעת לפרעה והתמלא בכספו ובכספו

שלישית، כאשר אלוהים יתברך חילק את הים לנביא הנביא שלו וחצה עם ילדי 
לפרעה ולחייליו ישראל את הים לחוף השני ללא פגע . 

 היום אנו מצילים אותך עם גופך להיות מאחוריך אה

מובן מהפסוק הזה שפרעה זה ימות על ידי טביעה וכי הים יזרוק את פגרתו 
תגלה לחוף، שם ייקחו אותו עוזריו ויכסמו אותה עם פרעיהם، וכי אמא שלו ת
'נמצאת  ונראית על ידי האנשים שיבואו אחרי זה. זה בדיוק מה שקרה. חדית

שנה 1400 -כעת במוזיאון המצרי בקהיר כפי שהקוראן הזכיר יותר מ  

 הקבוצה השלישית מתנבאת על העתיד הקרוב

 ספר לקוראן הקדוש על אירועים שיתקיימו בעתיד הקרוב

 חזו את ניצחונם של המאמינים על הפוליאתיסטים

מדיכוי בתקופה המכאנית שלפני העלייה האשט היה פגיע מוסלמים סובלים 
הפוליתאיסטים של מכה ודיכוים בנסיבות החשוכות הללו ולפני שיגלה הג'יהאד 
 אללה יתברך יביס את הקהל וישלם

מה שמעיד שיש קרב להתנהל בין המוסלמים לכופרי מכה، שהצביע על ידי 
 הפסוק וכי הם יובסו על ידם בצורה איומה ויברחו ממולין אדבר



מנקודת המבט של העובדות שחיו  בגלל חוסר האפשרות של אירוע כזה
חטאב، האם אללה יהיה מרוצה -מוסלמים במכה באותה תקופה، עומר בן אל

ממנו תהה כששמע את הפסוק הזה، באומרו כי כל התקהלות מביסה כל 
 התכנסות שנערכה בעיקר

הניצחון המבריק הזה למוסלמים על כופרי מכה ומנהיגיה בקרב הגדול על 
לספירה 624ייה، המתאימה לשנת באדר בשנת ההגירה השנ  

 חדשות על התבוסה הרומית מלווה בשלוש נבואות

כאשר הפרסים ניצחו את הרומאים וזה היה לפני ההגירה، אללה יתברך גילה 
את כאב הרומאים באדמה התחתונה، ואחרי כיבושם הם היו גוברים בעוד 
 .כמה שנים לאלוהים לפני כן، ואחרי זה، המאמינים שמחים

ציין בפסוקים אלה שלוש נבואות כדלקמןהוא מ  

 הנבואה הראשונה היא הידיעה כי הרומאים ינצחו לאחר תבוסתם

הנבואה השנייה קבעה את זמן הניצחון ההוא שיתקיים בעוד כמה שנים، בין 
 שלוש לתשע שנים

הנבואה השלישית היא החשובה ביותר עבור המוסלמים והיום בו שמחים 
 המאמינים

התייחסות מרומזת לניצחון הרומאי על הפרסים תלווה בניצחון בפסוק זה 
 מכריע עבור המוסלמים על כופרי מכה ומוזר שאלו

הפסוק באותו יום שימח את המאמינים שירדו במכה לפני שההגירה 
והמוסלמים נחלשו ולא החלו בג'יהאד באותה עת כפי שציינתי לעיל، כך 

ותיהם של המוסלמיםשנבואת הניצחון הייתה מעבר אפילו לחלומ  

שלוש הנבואות הללו התרחשו בדיוק תוך פחות מתשע שנים כפי שהקוראן 
 .אמר להם

 חיזוי לא לאסלאם להבת אבו ואשתו



למרות שרבים מאנשי הקוריש בפרט וערבים אחרים לא קיבלו את האיסלאם 
בתחילת הדרך ונלחמו מלחמה עם לשון וחרב، רובם לימים הפכו למוסלמים 

האיסלאם שלו והפכו להיות בני לוויה של שלום הנביא עליו ושיפרו את . 

למעט כל אלה שנחשפו אללה יתברך בקוראן מתנבאים כי עבדול עזיז בן 
עבדול מוטליב של שליח אללה יהיה עליו ידוע בכינויו אבו להבה שהושק על ידי 
 הקוראן

א קארים אותו לא ימסור לא הוא ולא את אשתו ולא את יפה והם ימותו ל
מאמינים יד ביד הלהבה של אבי ותחזרו בתשובה על מה שעשיר כספו ורוויחו 
 יתפלל אש עם להבה ואשתו עצי הסקה בחבל טוב

למרות שאבו להב ואשתו יכלו למסור או למסור אחד מהם، האיסלאם היה זמין 
לאחד מהם באותה תקופה، אפילו עקשן לאחר ירידתה של סורה כדי להוכיח 

עשרה שנות ירח - הם לא עשו ומתו באי אמון אחרי אחת את טעות הטוראן،
 מירידת אותה סורה מהנס של הקוראן המטאפיזי

 חקיקה קבוצתית רביעית

הקוראן כלל חוקים וחוקים והוראות המכסות את כל תחומי חיי האדם קבעו 
את אחם، חוקים וחקיקה המסדירים את חיי הפרט והמשפחה והחברה ובין 

אזרחים שאינם מוסלמים לבין יסודות בניית המדינה הזכויות והחובות של 
 .המוסלמית ויחסיה עם מדינות אחרות במקרה שלי

שלום ומלחמה، תוך התחשבות בכל זה בצרכיהם המולדים של אנשים ובהבדל 
ביכולות הנפשיות והפיזיות שלהם ולא מוקצים להם מעל יכולתם או האנרגיה 
 .שלהם

וההוראות לגבי כל זמן ומקום הימים הוכיחו את החוקים، החוקים  

ניתן לחלק את זה לחוקים וחוקים והוראות הקוראן לשני חלקים נפרדים 
 כדלקמן

החלק הראשון עוסק באלמנטים הקבועים בחיי האדם ובחברה שאינם 
משתנים עם שינוי הזמן והמקום، כמו הופעת האדם מאז לידתו ברחם אמו ועד 



וך. והצורך בחינוך תיאורטי ומעשי ויחסיו לידתו והצורך הדחוף שלו בטיפול וחינ
עם הוריו ובני משפחתו ושכניו וחברי חברה אחרים והיחסים החברתיים 
הנובעים מכך של ידידותיות ושנאה ושוני בדעה ושנאה ועוינות וסוחרים ותחומי 
 עניין אחרים

הוא גם טיפל בסוגיות של שקרים، ערמומיות، רמאות، רמאות، צדק، אי צדק، 
עוולות של אנשים והצורך בנישואין אנושיים והקמת משפחה אכילת . 

הבעיות שעומדות בפני בני הזוג וכיצד לפתור אותן ואפשרו גירושין אם קשה 
לפתור، כך החליטו לסעיף זה עם גורמים קבועים בחיי אדם، אשר לא משתנים 
 עם שינוי מקום וחוקי הזמן וההוראות והחקיקה הקבועה، כולל הדברים הבאים

הוא קיפח את כל הדברים שפוגעים בבריאות האדם، כמו שתיית אלכוהול، 
 .אתה המאמין

 .אסור לאכול מתים، דם וחזיר، אסרתי לך למות، דם וחזיר

 אסור את כולם כמעט לניאוף ואל תביא ניאוף שהיה מגונה ופוגע

 שדרה

הנביא (שלום וברכת אללה עליהם)، הנביא، ספר לבעלים שלך، לבנות שלך، 
 .ולבנות המאמינים، הם חייבים להם מהג'יליבבן שלהם

הזמינו את המאמינים ללא קשר למראהם והצילו את טבליהם והכניסו בקרות 
לכך ואמרו למאמינים כבו את עיניהם וימנעו מהטילונים שלהם ואינם מראים 
 את קישוטם אלא מה שנראה מהם והיכו את היין שלהם על כיסם

אפים ואג'דלואה כל אחד מהם מאה ריסים ואל תיקח שים עונש למתבגרים ולנו
לך פזרות בדת האל אם אתה מאמין באלוהים וביום אחר כדי לחזות בייסורם 
 .במגוון מאמינים

עודד מוסלמים להתחתן והתירו נישואים מוסלמים לכתבים יהודיים ונוצרים 
 ואסור להינשא לפוליאתיסטים

 הוא עשה גירושין וקבע לו הוראות



התועבות: תגידו، אך אסור את אדון התועבות מה שנראה מהם והבטן קמפוס 
והחוטאים והזנות ללא הזכות ולשתף עם אלוהים לא ירדו בסמכות ואמרו 
 לאלוהים את מה שאתם לא יודעים

 הוא אמר שהווסת פגעה וקבעה פסק דין

ולשאול אותך על הווסת תגיד שזה נפגע מווצלואה בנשים וסת ואל תקרב אותן 
הורן، אז אם תטהר את וטוהן מבחינת אלוהים הורה שאלוהים אוהב לטי

 תשובה ואוהב מטוהר

 הקוראן דיבר על הנקה

 אמהות מניקות את ילדיהן סביב שתיים שרוצות להניק

 הקוראן קבע חקיקה לחלוקת ירושה

הקוראן הורה לשמור על כספי היתומים ובא ליתומים את כספם ואינם משנים 
תאכלו את כספם לעושרכם שהוא היה הובבה גדולהתועלת זדונית ואל   

ואל תתקרבו אל היתום، אלא אשר עדיף עד שתגיע לאינטנסיביות ביותר 
והגשמת האיזון והאיזון בתשלומים אינם עולים נפש אלא כוחה، ואם תאמר 
 .ואדלו גם אם הקרבה וברית האל

תומים הוא הזהיר ונדר לאכול את כספי היתומים שמי שאוכל את כספי הי
 בצדק לא אוכל בבטנו ישיג מחיר

מוסלמים، - הוא פיקד על ביצוע אמונים לכל האנשים، המוסלמים והלא
 .שאלוהים מצווה עליכם להוביל את המזכירות אל עמה

הוא הורה להשלים את האלקיל ולא לרמות בו ולעמוד במשקל ולהגשים את 
תרהאלקיל אם זנזה בלקסטס ישר את טווילה הטובה והטובה יו  

מוסלמים-מותר למכור ולאסור שמירה על כל האנשים، המוסלמים והלא  



דחף לבלות בתקופות טובות וברעות ובאיפוק כאשר כועסים וחונים אנשים 
המבלים בזמנים טובים הכעס והכעס של האנשים ואלוהים אוהב את 
 המיטיבים

 הוא התיר לדת והמשיך אליו

 ורעים

ידיהם כעונש، כולל צוואר מרוויח של שם קץ לגניבה، שודד וגנב כרתו את 
 אלוהים ואלוהים עזיז חכים

סדיר את העונשים، ואם אתה מעניש، תעניש ככל שעונשים، בעוד שסבלנותך 
 טובה למטופל

 אסור להרוג

במקרה של רצח בכוונה תחילה، הגמול החליט להרוג את הרוצח בכדי 
 .להרתיע אחרים מביצוע הרצח

בדת. אין כפייה בדתהוא חיבק את חופש האמונה  . 

אישים אישיים שהוחלטו על חטאים וחטאים אינם נושאים באחריות האנושית 
 לחטאים או לאי ציותם של אחרים ואינם מבקרים בנטל ובכפתור אחר

הוא ציווה על צדק וחסד כי אלוהים מצווה על צדק וחסד، ותשלום אחיות 
 ואוסרים על גסּונות ועל רעה וזנות

תזכורהוא מטיף שאולי   

אללה יתברך לא אוסר עליכם מאלו שלא נלחמו בכם בדת ולא הוציאו אתכם 
 .מבתיכם

 ' פרק ב

מטפל באלמנטים של הטבע המשתנה של חיי האדם והחברה המשתנים עם 
שינוי המרחב והזמן מתוקף התפתחותם וההתקדמות המתמדת שלו בתחומים 

נייני כלכלה ומסחר התרבותיים בכל הרמות כמו פוליטיקה، מערכות ממשלה، ע



וכוח בנייה، ולכן הקוראן הקדוש הציג את האלמנטים המשתנים הללו עם 
כללים מתאימים וחקיקה גמישה ללא פרטים להתאים לצרכים והתפתחות 
 אנושית בכל עת ובכל מקום כמו בדוגמאות הבאות

פרשיות פוליטיות ומערכות ממשל ביססו את בסיס השורה והורו להם את 
הםהשורה ביני  

 בנו בסיס כוח מזוין והכינו את הכוח והכינו אותם ככל שתוכלו

הוא התחיל לשלום בין לוחמי הלוחמים ואם הם הצליחו לשלום، הוא התנדנד 
 אליו והפקיד אותו לאלוהים

 הקבוצה החמישית

הקוראן מכיל פריצות דרך מדעיות רבות הכוללות היבטים שונים של היקום 
לחלוטין בזמן הקוראן התגלה על ידי מדענים  והחיים، אשר לא היו ידועים

בשלבים שונים של זמן לאחר ירידת הקוראן מאות שנים והוא עטוי בשיטות 
גרפיות מוזרות ונס לא מתנגשות או מתנגשות עם ידע ומידע אנושי ללא קשר 
להיקף הידע או רמת המודעות שלו או הרמה המדעית והתרבותית שאליה 

ומצרים ובאותה עת מוצאים אותם בקו אחד עם הגיעה האנושות בכל גיל 
ההתקדמות של האדם והתפתחותו המדעית והתרבותית، הם לא יכולים לספר 
סודות או לחשוף את הפוטנציאל שלה או לאפשר לאף אחד ללכת בשסתומים 
שלו ולחשוף את האוצרות והחופשות הכלולים בו מדעי בנושאים שונים 
 השופעים בקוראן

ן לחשוף את התקדמות האדם והתפתחותו בתחום המדע לפני שהגיע הזמ
אז חושף הקוראן כמה ממרכיביו، שהיו מעורפלים ודבקים והציוויליזציה רק 

להבנה נכונה של משמעויותיהם ופותחים את ברורם ברור וכמות ההתקדמות 
 המדעית שהגיע לאדם

ודשות כך، האנשים בכל עידן בפסוקים ובסורות הקוראן רואים משמעויות מח
המתאימות להתעדכן בידע העדכני ביותר אליו הגיעו בתחומים שונים וזו 
אמירה אמינה כי אנו נראה להם פסוקים באופק ובעצמם עד שיתברר שהיא 
 .הנכונה



באופן מפתיע، למרות מבול המידע העצום הכלול בקוראן، המדע המודרני לא 
ן שהקב"ה לא גילה עד היום מה סותר או סותר עם אף אחד מהם ולהאמי

 מנהל את הקוראן، גם אם הוא מאלוהים אבל הם מצאו אותו

 הרבה מאוד שונה

להלן כמה פסוקי הקוראן המכילים ניסים מדעיים וכיצד הם מנוסחים בשיטות 
 .גרפיות מופלאות ונס לא מתנגשים עם המזהה האנושי בשום גיל ומצרים

 מקור היקום

ץ הם מסה אחת וכי המיסה הזו קוסמולוגים גילו לאחרונה כי השמים והאר
התפוצצה פיצוץ אדיר שנקרא המפץ הגדול וכי כתוצאה מפיצוץ זה נוצרו 
 השמים והארץ

 התפשטות היקום

אסטרונומים גילו שהיקום מתרחב ומתרחב ללא הרף וזה יכול להיות הסבר 
 לאלוהים ושמים

 התייחסות לכדור הארץ הקוריאני וסיבובו על צירו מול השמש

הקוראן בפסוקים הבאים מתייחס לכדור הארץ הכדורי וסיבובו סביב  ראו כיצד
צירו מול השמש עם מגוון פרצופים ושיטות אינן מתנגשות בידע אנושי، ללא 
קשר להיקף הידע או לרמת התפיסה בכל זמן ומקום בו זמנית יפה ומושקע 
 .ומסנוור

 אללה יתברך אמר שהלילה מואר והיום מואר על הלילה

ין היא להריץ את הטורבן על הראש، שמשמעותו התייחסות כדורית ליבת העני
 .לכדור הארץ הכדוריות וסיבובו סביב צירו מול השמש

אלוהים אמר، "השמש לא צריכה לתפוס את הירח، ולא את הלילה שלפני 
 ".היום، וכל התיבה תשבח



מובן מהפסוק הזה שהשמש לא יכולה לתפוס את הירח ולא את הלילה שלפני 
ם ואת המשמעות שהלילה לאהיו  

יום לפני היום והלילה ביחד באותו זמן וזה יבוא רק אם כדור הארץ הוא כדורי 
והוא מסתובב סביב צירו מול השמש שם הלילה והיום הם ביחד באותו זמן 
 ושכל אחד מהשמש והירח ואלרוולקה שוחים ואלוהים יודע

לילהאלוהים אמר שאלוהים נכנס בלילה ביום ונכנס ביום ב  

כל אלוהים נכנס בלילה ביום ונכנס ליום בלילה، מה שאומר שהלילה והיום 
נמצאים יחד באותו זמן על פני כדור הארץ، מה שמשמע כי האדמה כדורית וכי 
 היא מסתובבת סביב ציר השמש ואלוהים יודע

 ?אללה יתברך אמר: "מה הלילה להם

 עורות שוחקים והסרתם עור הפגר תפס את עורה מגופה

 יום רזה מהלילה מחוץ ליום כך שלא יישאר דבר מאורו ומחושך הלילה

מכאן יוצא שיש זריחה בכל רגע אי שם על פני כדור הארץ ובאותה עת יש 
שקיעה בכל רגע ובצד הנגדי על פני כדור הארץ، שיש מזרח ושקיעה כפי 
 שמציין הפסוק ואלוהים יודע

קשיחים כשהם עוברים אללה יתברך אמר، ואתה רואה את ההרים סופרים 
 .מעל העננים

כשההרים עוברים מעל העננים כאמור בפסוק، מכיוון שההרים אינם חלק 
מהאדמה، זה אומר שהאדמה עוברת בין העננים כמובן ובזה התייחסות יפה 
 לסיבוב האדמה סביב צירו וסביב השמש ואלוהים יודע

על פני  למרות שצורת האדמה כדורית، נראה כי האדם בכל מקום שהוא
השטח שלו הוא מושט בכל שטוח. ראו כיצד הקוראן מתייחס לעובדה זו מכיוון 
 ‐שהיא מתייחסת לתפקוד ההרים כ

והקוראן הסביר את עבודתם של המספרים، כדי לא להאריך איתך את 
 האדמה، כך שלא תפריעו ומחופשים על ידך



 הוא השליך לאדמה את ראשי שאימפו אותך

אותו בדחיפות הלילה דעך והיום מבקש  

הלילה תובע את היום המהיר، שאינו מפסיק לכסות אותו והולך באורו، ככל 
 .שהיום מכוסה על ידי הלילה، כך גם הלילה מכוסה ביום

הפסוקים הקודמים הזכירו כי הלילה דורש שעות היום דורש כל צום ואינו 
לה מהסס ואינו מהסס לנוכח היום וזה מרמז כי הקריסה מבקשת גם את הלי

 דורש ואינו מהסס בבקשתו ללילה

מה שמצביע על סיבוב כדור הארץ סביב צירו מול השמש האם ידעת שמהירות 
קמ"ש. האם ידעת כי  1600הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו בקו המשווה 

קמ"ש 1235מהירות הצליל   

כלומר، מהירות סיבוב כדור הארץ סביב צירו בקו המשווה היא מהירה יותר 
ת הצלילממהירו . 

 לירח אין אור ולא חום

הוא ציין כי לירח אין אור או חום כמו השמש، אך האור שאנו רואים ממנו 
 .בלילה הוא השתקפות אור השמש על פני השטח שלו

תיאור הקוראן השמש והמנורה אוסראג המכונה מאפייני תאורה עצמית וחום 
ור ואין חום בו כפי שהירח תיאר את הקוראן כמאיר כל שאינו בוער، אין א

 הברכה נשמעה בשמיים ועשתה מנורה וירח ומונירה

 קבע את ההבדל בין אורך שנת השמש לשנת הירח

הוא ציין ששנת השמש ארוכה יותר משנת הירח וכי כל שלוש מאות שנות 
 .שמש שוות לשלוש מאות ותשע שנות ירח

 על בעלי המערה ונשארו במערה שלהם שלוש מאות שנה וגדלו תשע

מר، הם נשארו במערה שלהם שלוש מאות שנות שמש שוות ערך לשלוש כלו
 מאות ותשע שנות ירח



 מים הם בסיס החיים

 אללה יתברך אמר، והוא עשה אותנו מהמים לכל דבר חי

 מדענים גילו כי מים הם בסיס החיים ובלעדיהם לא יכולים להיות חיים

 פונקצית רוח

יתברך ושלח אותנו לגסות רוח  בקוראן، תיאור של עבודת הרוח אמר אלוהים
 ומה יש לך בקשין  שלחתינו מהמים השמיים

כולל שתפקידה של הרוח הוא האבקה של צמחים ועננים، מה שמוביל לירידת 
גשם ועובדות אלה לא היו ידועות בזמן ירידת הקוראן כבר דפוסי הדגל 
 שנחשפו לאחרונה

גשם וברדהקוראן בא כיצד להרכיב את הרוח לעננים המובילים ל  

 לא ראית שאלוהים זורק ענן ואז מלחין בינו ואז עושה לו הצטננות

 ;וירד מהשמים מההרים בו מהברד

 תגליות מדעיות אחרונות אישרו את נכונות התיאור בקוראן

 צמחים מורכבים מזכר ונקבה

 .הצמחים מורכבים מזכר ונקבה

לא היו  והם לא ראו לאדמה כמה גדלנו שם מכל בעל، שיש כאלה، ורובם
 מאמינים

והארץ רואה שולי، כך שאם נכנע אותם، ננער את המים ונרטף ונצמח מכל 
 .בעל שמחה

 כיצד ליצור חלב בעטין העטין

של מה  על היווצרות חלב בעטין של הבקר אלוהים אמר שאתה בבקר במהלך
 שיש בבטן הרחוקה ובדם של חלב טהור רק בשביל השותים

ל על ידי הבקר הופך לטובההאנטומיה הוכיחה שהאוכל שנאכ  



בבטנה לעיכול מזון המעוכל ברומנים ובמילויים שבהם ההליכה במעי הדק של 
בדם עד שהוא מגיע לבלוטות  החיה סופגת ורידי דם ב אותה תסיסה מזון
החלב ושם יונקים את בלוטות החלב אשר חלב ייצר חלב שיצא מהשברון 
 והדם בפסוק הקוראני

בשדבורים נקבות מכינות ד  

אללה יתברך אמר והעניק השראה לאדונכם לדבורים לקחת מההרים ביוטם 
 .ועצים ומהכסא ואז לאכול את כל הפירות

תראו בשני הפסוקים האלה תמצאו דבורים נקבות מבלי להזכיר כדלקמן קח 
ואז פאסלי הייתה המדע המודרני הוכיח שדבורים נשמות הן תהליך הכנת 
 דבש וכי ריפוי של אנשים

אטמוספרי נמוך וגז חמצן עוליםלחץ   

החדשות כי הלחץ האטמוספרי וגז החמצן יורדים בכל פעם שהאדם עולה לגן 
עדן، אמר אלוהים אדירים، שרוצה שאלוהים ינחה אותו יסביר את חזהו 

עם ההתכנסות של מי נהר טריים ומי מלח קרים، הם לא מתערבבים לאיסלאם
 .ומתמזגים זה עם זה בגלל מחסום ביניהם

 בעלי חיים וציפורים הם אומות כמו בני אדם

אלוהים יתברך אומר לנו שבעלי חיים וציפורים הם אומות כמונו וכי אין בספר 
 הקוראן דבר של משהו ואין חיה באדמה

 

המדע המודרני גילה עובדה זו، אם אדם עולה לשמיים חזהו מצומצם ונשימתו 
 מופרעתתלוי בחוסר לחץ אטמוספרי וחוסר גז חמצן

 חושך מוחלט במעמקי הים

ההתייחסות לחושך מוחלט במעמקי הים וזה מה שגילו המדענים את הדג'יטה 
אלוהים יתברך או כחושך בים לגי מציפה גלים מעליו מתנופף מעל ענני 
 החושך חלקם מעל חלקם אם היה מוציא את ידו בקושי רואה



 מי נהר אינם מעורבים במי ים

טריים עם מי מלח כאשר הם זורמים לתוכם כיוון הכוונה לאי ערבוב מי נהר 
שאלוהים הפך אותם למכשול המפריד ביניהם ומונע מהם להתערבב זה עם 
 זה

 

 שלבים של יצירה אנושית

שלבים ושלבים של יצירה אנושית، אנשים، הו، אם אתה נמצא בחשד לקרדית، 
די יצרתי אותך מהאבק ואז מזרע ואז מהעלוקה ואז מהלעוס ולא נוצר כ

 להראות לך ולהודות ברחם מה אנחנו רוצים עבור שם ואז להוציא אותך ילד

זכויותיו של אחאסב לעזוב לשווא לא זרעתי מהזרע התימני ואז הייתה יצירה 
נינוחה ווסווה עשה לו בני זוג זכר ונקבה אליס לא מסוגלת להחיות את 

מקיין ואז יצרנו המתים. יצרנו גבר מזן חימר ואז גרמנו לו זרע בהחלטה של 
בשר עצם ואז יצר אחר נוצר אלוהים יברך  עצמות  לועס לעיסה V זרע מושעה
 את מיטב היוצרים

הפסוקים מצביעים על כך שמקורו של האדם מן החימר ממנו יצר אדם את אבי 
האנושות וכי אלוהים גרם לצאצאים של האדם דרך הזרע ממני זרק ברחם 

צר את הזרע והיה מושעה כל נתח דם ואז הנשים לטשטקרוויה ואז אלוהים י
יוצר לעיסה מוצקה ללעוס כל נתח בשר ככל הלעוס שלא נוצר ואז ייווצר בשלב 
מאוחר יותר ואז הפך לחתיכת עצמות בשר ואז אלוהים עצם בשר ואז אלוהים 
ברא לאחר שעובר העוברים שלו יצר יצירתיות אחרת נשם את הנשמה אחרי 

אדם נעשה חזק וחושים ולידתו חישלבים אלה، שהיה דומם ה ומקדש את   
 האל ביכולתו וחכמתו טוב יותר יצרני אומדנים

 


