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הקדמה
השבח לאללה שאמר בספרו הנשגב " בן אדם ,מה הדיחך מעל ריבונך
הנכבד *,אשר בראך ו עיצבך ואיזן אבריך* והרכיבך בכל דמות שבחר ?*
לא ולא ! אתם מכחישים את הדין* ואולם ניצבים עליכם שומרים" (סורת
ההבקעות.)10-6:
חשבת לאחת הסוגיות
סוגיית בריאת היקום ותחילת הבריאה נ
שהעסיקו את המין האנושי בכלל  ,והבלתי מוסלמים בפרט למשך
ההיסטוריה ,דת האיסלאם הבהירה לאנשים את האמת של בריאת
היקום ,לכן אנו מוצאים כי המוסלמים אינם מבולבלים בנוגע לתיאוריות
המטפלים ביצירת היקום  ,אנו כמוסלמים מאמינים במה שנזכר בקוראן
הקדוש ובהלכה של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אשר מבהירים
בגלוי את סוגיית יצירת היקום .
אללה ישתבח שמו ויתעל ה הוא אשר ברא את העולם הנראה והעולם
הנסתר אנו נזקק ים לבריאה שלו  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " הוי האנשים  ,אתם הנכם העניים הנזקקים לאללה ,
ואללה הוא בלתי תלוי ומהולל  *,אם רק ירצה  ,יסלקכם ויביא ברואים
חדשים *,לא יקשה על אללה לעשות כן " (סורת היוצר.)17-15:
האימונה של האדם וההליכ ה בעקבות ההוראות של השליחים מועילים
לו לבדו  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אם תכפרו,
הנה אללה אינו נזקק לכם  ,וכפירתם של ברואיו לא תפיק רצון מלפניו .
אם תכירו טובה  ,תפיקו רצון מלפניו .נפש עמוסה לא תעמוס את משא
זולתה ,לבסוף תוחזרו אל ריבונכם ,ואז יודיעכם את אשר עשיתם  .הוא
יודע חקרי לב" (סורת החבורות.)7:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בחדית ' הקדוש " עבדים שלי אני
אסרתי את העוול על עצמי ועליכם לכן אל תהיו עַ וָּלים  ,עבדים שלי ,
כולכם תועים מחוץ לאנשים שהדרכתי אותם לטוב  ,אז תבק שו את
ההדרכה אעניק לכם  ,עבדים שלי כולכם רעבים מחוץ לעבדים
שהשבעתי אז תבקשו את האוכל אאכיל אתכם  ,עבדים שלי כולכם
ערומים מחוץ לעבדים שהלבשתי אותם אז תבקשו את הבגדים אתן
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לכם ,עבדים שלי כולכם חוטאים למדי יום ולילה ואני מוחל לכם על כל
החטאים לכן תבקשו את המחילה אמחל לכם ..עבדים שלי אתם לא
 ,עבדים שלי אם
תוכלו להשיג פגיעות לי וגם לא להשיג תועלת לי
הראשונים והאחרונים ובני אדם והשדים היו כולם איש אחד שהוא הירא
ביותר את אללה  ,זה לא יגדיל מהמלכות שלי כלום ,עבדים שלי אם
הראשונים והאחרונים ובני האדם ו השדים היו כולם איש א חד שהוא
הרע ביותר זה לא יפחית מהמלכות שלי כלום  ,עבדים שלי אם
הראשונים והאחרונים ובני אדם ו השדים היו במקום אחד ובקשו ממני
ונתתי להם את כל הבקשות שלהם זה לא יפחית ממלכות שלי כלום ,
אלא כפי שחסר לים אם המחט כייכנס לים  .עבדים שלי  ,אני רק מונה
את המעשים שלכם אחר כך אתן לכם את כל המגיע לכם משכר ואם
מצא אדם טוב אז יהלל וישבח אללה ואם מצא אחרת עליו לנזוף רק
בעצמו".

האיסלאם הוא הדת של אללה ישתבח שמו ויתעלה שהוריד על
העבדים שלו שהאנשים נזקקים לה כדי לארגן את חייהם הן העניינים
הפרטיים והן העניינים הכללים  ,האיסלאם התענ יין בכל ענייני החיים
של הפרט בצורה מאוזנת בין הגוף לנשמה ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב "היום סיימתי לכונן לכם את דתכם והשלמתי את
חסדי עליכם  ,ושבע רצון אני כי האסלאם היה לכם לדת – ואולם כל
הנאלץ לעת רעב  ,אך לא עד כדי אשם  ,הנה אללה סולח ורחום " (סורת
השולחן.)5:
ישום דת האיסלאם בחייו של האדם מביא להשגת האושר בחייהם של
" לא
בני האנוש  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
" ( סורת
שלחנוך כי אם להביא רחמים על שוכני העולמים
הנביאים.)107:
בעולם הבא  ,יזכה האדם המוסלמי ברצונו של אללה ישתבח שמו
ויתעלה "המאמינים ועושי הטוב – בפרדסי גן עדן יארחום *,ובהם לנצח
יהיו ,ולעולם לא יבקשו להחליפם" (סורת המערה.)108-107:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן " :אנו עצמנו הורדנו ממרומים
את דבר-התוכחה ,ואנו שומריו מכל משמר" (סורת אלחג'ר.)9:
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אויבי האיסלאם מנסים לעוות את האמית ות שלו  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הבל לא יקרב אליו  ,לא מלפניו ולא
מאחוריו ,זהו חזון אשר הורד ממרומים מעם ה חכם והמהולל  ( ".סורת
המוצגים אחד אחד  ,)42:אלא בסופו של דבר אללה יתעלה  ,אללה
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "המתנגדים לאללה ולשליחו
ימוגרו כשם שמוגרו הדורות שלפניהם .הורדנו ממרומים אותות נהירים,
ולכופרים צפוי עונש מחפיר" (סורת המתנצחת.)5:
,

למרות הניסונות של אויבי האיסלאם אלא שיכשלו בסופו של הדבר
אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח לנו על כך בקוראן הקדוש כשאמר
"הכופרים מוציאים את ממונם למען ירחיקו א נשים מעל נתיב אללה ,
הם יוסיפו להוציאו ואולם לבסוף ייהפך להם למקור דאבה  ,ואחר יובסו,
והכופרים ייאספו אל גיהינום" (סורת המלקוח.)36:
אללה יתעלה שומר על דתו והבטיח להגן עליה  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :הם מבקשם לכבות את אור אללה בהבל
פיהם ,ואולם אללה נחוש להפיץ את אורו ,אף אם יתעבו זאת הכופרים"
(סורת שורות שורות.)8:

אללה יתעלה הבטיח לתמוך בדתו  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " הוא אשר שלח את שליחו להביא את דרך הישר ואת
דת האמת כדי ש יתגבר על כל הדתות  ,ואין עד כאללה " ( סורת
ההכרעה.)28:
הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר"הדת הזאת תגיע לכל מקום שבו
רואים היום והלילה ,אללה יתעלה לא משאיר בית של עושי מבוץ ,אוהל
או שיער גמלים עד שהדת הזאת תכנס אל יהם ,על ידי כוחו של אללה
האדיר".
דת האיסלאם עולה בקנה אחד עם נטייתו הטבעית של אדם  ,וממלא
את הרצונות שלו  ,ומאבטח את יציבותו בכל ההיבטים הן מבחינה
פסיכולוגית ,חברתית ,כלכלית ופוליטית ,בנוסף לתמיכת אללה יתעלה
לדתו ,דבר שגרם להתפשטות האיסלאם בקרב מספרים גדולים של
אנשים אשר ממרים את דתם לאיסלאם.
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מצד שני  ,האויבים של האיסלאם מגייסים את כל המשאבים שלהם
להילחם בדת זו ומציבים מכשולים בדרכה כדי להפחיד את האנשים
ממנה על ידי תיאור האסלאם כדת של טרור ופיגור.
הם עושים זאת משום ש דת האיסלאם היתה בהחלט מכשול בפני
העמים
השגת המטרות שלהם ומונעת מהם מלנצל את עמיהם ו
האחרים ,כיוון שהאיסלאם אוסר את השעבוד  ,העוול והדיכוי על כל
צורותיהם ,האיסלאם אוסר על חברות ,קבוצות ויחידים לזלזל זה בזה.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי האנשים  ,בראנו
אתכם מתוך זכר ונקבה  ,וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו
ביניכם .ואולם הנכבד מכולכם אצל אללה הוא הירא שבכם  .אללה יודע
ומכיר כל דבר לפני ולפנים" (סורת החדרים.)13:
בספר זה הקוראן הקדוש הוא המקור שקבע כי האדם אינו יכול לגלות
את האמת על תחילת הבריאה בעצמו ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " לא הנחתי להם להיות עדים לבריאת השמים והארץ
ולא לבריאתם שלהם  ,ולעולם לא הייתי לוקח את המתעים כעוזרי "
(סורת המערה .)51:
גם אני אימנע מלקשר לבין העובדות שנזכרו בקוראן הקדוש והסונה של
הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום לבין התאוריות והתגליות של המדע
המודרני ,כיוון שהתאוריות הנכונות היום צפיות להיות לא נכונות על ידי
תאוריות אחרות בעת אחר  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספ רו
הנשגב "ישאלוך על הרוח  .הרוח היא דבר ריבוני  ,ואתם קיבלתם אך
מעט מן הידע" (סורת המסע הלילי.)85:
עבד אלרחמן בן עבדלכרים השיחה

7

האימונה באללה
 ,היא הבסיס של
האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד
האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי הת ווך של
האיסל אם שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הודיע לנו עליהם
כאשר המלאך גבריל שאל אותו :ספר לי על האמונה? אז הנביא מוחמד
"להאמין באללה  ,המלאכים ,הספרים,
עליו בירכה ושלום השיב
השליחים של אללה יתעלה  ,ולהאמין בגזירת גורלו של אללה הן
הטובות והן הרעות"(.מסופר על ידי מוסלם).

האימונה באללה
האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד הוא הבסיס של האימונה
האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של האיסלאם
שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הודיע לנו עליהם כאשר
המלאך גבריל שאל אותו  :סיפר לי על האמונה  ,אז הנביא מוחמד עליו
בירכה ושלום השיב "להאמין באללה  ,המלאכים ,הספרים ,השליחים
של אללה  ,ולהאמין בגזירת גורלו של אללה הן הטובות והן
הרעות"(.מסופר על ידי מוסלם).

מי הוא אללה?
אללה י שתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא הרשאון והוא
האחרון ,הוא הנגלה והוא הנסתר :כל דבר הוא יודע  ( ".סורת
הברזל.)3:
" הוא אללה אשר אין אלוה
אללה יתעלה אמר גם בקוראן הקדוש
מבלעדיו ,היודע את הנסתר והנגלה  .הוא הרחמן והרחום  *.הוא אללה
אשר אין אלוה מבלעדיו  ,המלך ,הקדוש ,המושלם ,המגונן ,הנאמן,
הגיבור ,הנעלה .ישתבח אללה ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו *.
הוא אללה היוצר והבורא ונותן הצורה  .לו השמות הנאים  ,ושוכני
 ,והוא האדיר והחכם  ( ".סורת
השמים והארץ מספרים בשבחו
ההגליה.)24-22:

8

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בק וראן הקדוש " אללה – אין אלוה
מבלעדיו ,חי וקיים .תנומה לא תאחז בו ולא שינה  .לו כל אשר בשמים
וכל אשר בארץ  .מי ישתד ל בפניו בלא שירשה ? הוא ידע את אשר
לפניהם ואת אשר מעבר להם ,והם לא יכולו להכיל את מלוא הדעת על
אודותיו ,כי אם רק את אשר ירצה  .כיסאו חובק שמים וארץ  ,ועל נקלה
יגונן עליהם ,הוא העליון והנשגב" (סורת הפרה.)255 :
אללה – לפי האימונה האיסלמת -נגלה ולא נסתר  ,ההלכה ה איסלמית
הבהירה את התכונות של אללה ישתבח שמו ויתעלה ואת הדרכים
המובילים אליו ,אללה ישתבח שמו ויתעלה:

 -1קיים ,היקום וכל היצורים ביקום מעידים על קיומו  ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר "אמור ,הביטו אל אשר בשמים ובארץ ! אך מה יועילו
האותות והמזהירים לאנשים אשר לא יאמינו?" (סורת יונה.)101:
-2אללה יתעלה הוא אלוה אחד שאין לו שותף  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור ,הוא אללה אחד  ,אללה לעד  ,לא
ילד ולא הולד ,שווה לו אין גם אחד" (סורת טוהר האמונה.)4-1:
 -3אללה יתעלה יודע את הכל ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו
הנשגב " לא תעסוק בדבר מן הדברים ולא תשמיע כל דבר קוראן  ,ולא
תעבדו כל עבודה  ,בלא שנצפה בכם עושים זאת  .דבר לא ייחבא
מריבונך ולו כמשקל גרגיר  ,לא בארץ ולא בשמים  ,ולא דבר קטן ולא
גדול מזה :הכל נרשם בספר ברור( ".סורת יונה.)61:
 -4אללה חי וקיים לנצח ,אללה ישת בח שמו ויתעלה אמר בספרו
הנשגב "הוא החי  ,ואין אלוה מבלעדיו  ,לכן פנו אליו בתפילה בייחדכם
לו את הדת .התהילה לאללה ריבון העולמים" (סורת הסולח.)65:
 -5אללה יתעלה צודק ואינו מקפח כל אחד ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " ביום תחיית המתים נציב את מאזני הצדק  ,ושום
נפש לא תקופח כמלוא נימה  .גם אם יהי משקל מעשיה כגרעין חרדל ,
נביאם ,כי אין כמונו לעשיית החשבון" (סורת הנביאים.)47:
 -6אין אלוה מבלעדי אללה ואין כמוהו בנוגע לתכונותיו ומעשיו  ,אללה
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה ,אין אלוה מבלעדיו ,
לו יאים השמות הנאים"( .סורת ט.ה.)8:
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אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " הוא יוצר השמים והארץ  :הוא
עשה לכם נשים כעצם מעצמכם  ,וגם את המקנה – זכר ונקבה ,והרבה
את זרעכם בזאת לו ,והוא השומע והמבחין" (סורת המועצה.)11 :
ישנם שמות יפ ים ותכונות רבות אשר מעידות על גדולתו ושלמותו של
אללה ישתבח שמו ויתעלה  ,מי שרוצה לגלות את השמות היפ ים
והתכונות של אללה יתעלה יכול לחקור בספרים המטפלים בעניין זה
בפרוט ,אללה יתעלה קיים אלא שהקיום שלו אינו דומה לזה של
היצורים ,אללה יתעלה שומע ושום דבר דומה לו בזה ,אללה יתעלה
רואה ושום דבר דומה לו בזה ,דבר זה חל גם על כל התכונות והשמות
היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה  ,אללה יתעלה אמר בספרו
הנשגב " הוא ידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם  ,ואולם הם
לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת עליו" (סורת ט.ה.)110 :
אללה יתעלה אמר גם כן בקוראן הקדוש "עין לא תשיגנו ,אך הוא ישיג
כל עין ,והוא אנין דעת ומכיר דבר לפני ולפנים" (סורת המקנה.)103 :
לאור העובדה שבני האדם נוטים מטבעם לגלות את האמת של
הדברים ,ההירהור בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה אינו סותר
לאימונה ,אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי אחד החברים של הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום שאל אותו "לפעמים אנחנו חושבים על דברים
שנורא לדבר על יהם" ,הנביא השיב  :האם אתה מוצא את זה ? הוא
השיב בחיוב ,הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר :זה סימן ברור
לאימונה" (מסופר על ידי מוסלם).
מחשבות אלו נובעות מהל חישות של השטן שמנסה בכל דרך אפשרית
להטעות את האנשים  ,אללה ישת בח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
"ואמר ,מה דעתך? (אדם) זה אשר עשית אותו נכבד ממני – אם תדחה
את דיני עד יום תחיית המתים  ,אלכוד ברשתי את זרעו  ,חוץ ממתי
מעט( ".סורת המסע הלילי.)61 :
לחישות ורמיזות אלה נובעות מהשטן הארור ,כפי שהנביא מוחמד עליו
בירכה ושלו ם הבהיר לנו בחדית ' ,בן עבאס ירציהו אללה סיפר כי איש
" :הוי שליח אללה ,
בא לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ואמר לו
לפעמים אנו חושבים על משהו שאני מעדיף להישלך מהשמים מאשר
לדבר על זה  ,הנביא מוחמד עליו השלום השיב " אללה גדול  ,אללה
גדול והשבח לאללה אשר הדף את הלחיש ות של השטן " ( .מסופר על
ידי אחמד).
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אם השטן רצה ללחוש לבני האדם הוא מאיץ ב הם לשאול שאלות על
דברים שהשכל האנושי חסר היכולת לא יכול להבין  ,אז אתה יכול
" האנשים
לעשות מה שהנביא מוחמד עליו בירכה ושלום כשאמר
ממשיכים לחקור דברים עד שהם שואלים :אללה יצר את הבריאה  ,ומי
ברא את אללה ? ,מי שמוצא מעצמו את זה חייב להגיד  :אני מאמין
באללה"( .מסופר על די מוסלמי).
הנביא מוחמד עליו ב רכה ושלום הסביר לנו כיצד להיפטר מהמחשבות
האלה ,הנביא עליו השלום אמר " השטן יבוא לאחד מכם ומלחיש לו "
מי ברא את זה  ,עד שהוא אומר  :מי ברא את אל לה? ,ומי שמגיע
לנקודה זו חייב לבקש מחסה אצל אללה מפני הלחישות של השטן "
(מסופר על ידי בוכרי).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " והיה אם יתקוף אותך
פיתוי מן השטן  ,בקש מחסה באללה  ,כי הוא שומע ויודע  ( " .סורת
ממרום החומה.)200 :

הוכחות קיומו של אללה ית עלה
כל הדברים הקיימים ביקום נחשבים להוכחה ניצחת על קיומו של
אללה הבורא שיצר את כל הבריאה  ,בעלי השכל והנטייה הטבעית
מבינים את זה בצורה מלאה ,דוחי קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה
מחפשים הוכחות מוחשיות שניתן להבין אותם על ידי החושים  ,אלא
שהם עומדים בסתירה עם עצמם ,כיוון שהם מאמינים בדברים בלתי
בסימנים ואפקטים שלהם .
מוחשיים ביקום הזה על ידי התבוננות
לדוגמא ,הם מאמינים בכוח המשיכה מבלי לראות אות ו ,אלא שהם
תופסים את קיומה של כוח המשיכה באמצעות האפקטים של ו ועל ידי
הימשכות הדברים לארץ.
הם מאמינים במגנטיות מבלי להי ות מסוגלים לראות את זה  ,הם
תופסים אותה דרך ההשפעה שלה  ,שכן חפצים מתכתיים נמשכים זה
לזה .הם האמינו גם בקיומו של השכל בזמן שלא רואים אותו ובידיעה
,
שהחושים שלהם עשויים להעניק להם תפיסה שגויה על דברים
לדוגמא ,המקל המכוסה במים נראה שבור ,שני הקווים מקבילים נראים
מצטלבים במרחקים  ,גם הראש שלנו נראית תמיד זקופה  ,הן בקוטב
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הצפוני והן בקוטב הדרומי  ,או באזור קו המשווה  .דוגמאות אלה
מוכיחות כי מבלי השכל ,החושים עשויים להעניק לנו תפיסות של שווא.
השאלה עכשיו היא האם זה נכון להגביל את הידיעה על ידי החושים
בלבד ,האם זה הגיונ י לדחות את האמונה באללה  ,כי אללה לא יכול
להיתפס דרך אחד החושים? למרות שהם מאמינים בכל האמ יתות
באמצעות האפקטים והסימנים שלהם  ,החפוש אחר הוכחות מוחשיות
שמעידות על קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה הריחק הרבה
אנשים מהדרך הנכונה להכיר את אללה יתעלה על ידי ההירהור
באותות וביצורים שלו  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
" אמר פרעוה  ,המן ,בנה לי מגדל למען אגיע אל החבלים * -החבלים
אל מרומי השמים – ואשקיף על אלוהיו של משה  .סבור אני כי (משה)
משקר .כך השתבח פרעה במעשיו הרעים  ,והורחק מן הנתיב  .אך
תחבולת פרעוה דינה כישלון "( .סורת הסולח.)37-36:
הדבר הזה אינו מצומצם בעידן מסוים כיוון שזה האופי של דוחי האמת
בשל בורותם  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אמרו
חסרי הדעת  ,מדוע לא ידבר אללה עמנו  ,או יינתן לנו אות ? כדברים
האלה אמרו גם אלה אשר היו לפניהם .לבנותיהם דומים זה לזה ,ואולם
" ( סורת
אנו כבר ביארנו את האותות לאנשים הנכונים להשתכנע
הפרה.)118 :
,

אללה יתעלה הבהיר לנו גם כי זה בגלל השחצנות של דוחי האמת
אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרו אלה אשר לא יצפו להיפגש
עמנו ,מדוע לא הורדנו אלינו מלאכים ממרומים ולא ניתן לנו לראות את
ריבוננו? נפשם מלאה שחץ ,ויוהרתם רבתה מאוד *.ביום אשר יראו את
 .יגידו ,סגור
המלאכים ביום ההוא לא תהיה בשורה לחוטאים
ומסוגר!"(סורת הפורקאן.)22-21:
אללה יתעלה אמר גם בקוראן הקדוש " אמרתם ,משה ,לא נאמין לך
עד אשר נראה את אללה גלוי לעינינו  .אז הכתה בכם סופת ברק ים
בעודכם לוטשים עיניכם" (סורת הפרה.)55:

12

ההוכחות לקיומו של אללה יתעלה
המסקנה של הטבע אנושי הטהור  :האדם בעל הטבע האנושי הנקי
וההבנה הברורה מודע לכך  ,ללא צל של ספק כ י כל דבר בעולם הזה
נברא על ידי בורא וכי אין שום דבר קורה בעולם הזה אלא על ידי
סיבה ,לדוגמא ,כאשר תיכנס לחדר ורואה שולחן  ,אז המוח שלך יגיע
למסקנה שהשולחן הזה לא נכנסה לחדר מאליה  ,אלא שישנם מישהו
אשר הביא אות ה פנימה ,הבדווי המתגורר במדבר הבין את זה דרך
הנטייה הטבעית הטהורה שלו וכאשר נשאל כיצד הבין את קיומו של
אללה ישתבח שמו ויתעלה השיב" הגללים של גמל מעיד על קיומו של
גמל ,הגללים של חמור מעידים על קיומו של החמור  ,ועקבות מצביע
על כך שמישהו הלך בדרך זו  .לילה חשוך  ,ויום מאור  ,שמיים עם
כוכבים גדולים ,וכדור ארץ עם העמקים ,וים עם גלים גדולים; האם כל
אלה אינם מעידים על קיומו של אללה יתעלה!!??..
פסוקי הקוראן .ישנם פסוקים רבים בקוראן הקדוש אשר מאיצים בבני
האדם להרהר ביקום הזה וביצורים אשר מעידים ללא צל של ספק על
קיומו של בורא ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"אמור,
הביטו אל אשר בשמים ובארץ ! אך מה יועילו האותות והמזהירים
לאנשים אשר לא יאמינו?" (סורת היונה.)102:

השלמות היצירה ביקום
הבריאה המשולמת של היקום וכוכב י הלכת והכוכבים אשר
נוסעים בחלל במישור קבוע שכל נטייה מהמישור זו עלולה להביא
לאסון ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב  " :הוא
ברא את השמים ללא עמודים נראים לעין  ,וקבע בארץ הרים
נטועים איתן לבל ת נוע תחתיכם ,והפיץ על פניה יצורים מכל מין ,
והורדנו מים מ השמים ,והצמחנו כל מין משובח " ( סורת לקומאן :
.)10
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן " ישתבח אללה עם רדת
הערב ובעלות היום  *.לו התהילה בשמים ובארץ  ,וכנטות היום
ולעת צהריים  *.הוא המוציא את החי מן המת והמוציא את המת
מן החי  ,והמחיה את האדמה לאחר שנשמה  .כך גם תוצאו אתם
(חיים מקברותיכם )* אחד מאותותיו הוא שברא אתכם מעפר ,
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ולאחר מכן הייתם לבשר ודם ונפוצותם *.אחד מאותותיו הוא שצר
 ,והשכין ביניכם
לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן
אהבה וחמלה  .בזאת צפונים אותות לאנשים ה נמלכים בדעתם *.
אחד מאותותיו הוא שבלילה ישנים אתם  ,וביום אתם מבקשים
לכם פרנסה מאתו  .בזאת צפונים אותות לאנשים קשובים  .אחד
מאותותיו הוא שהראה לכם את הברק ובלבכם חשש וכיסופים ,
והוריד מן השמים מים למען יחיה בהם את הארץ לאחר שנשמה.
בזאת צפונים אותות למשכילים להב ין *.אחד מאותותיו הוא
שהשמים והארץ קבועים במקומם על -פי דברו  .לבסוף ,כאשר
יקרא לכם את קריאתו לעלות מתוך האדמה ,אז תצאו *.כל שוכני
השמים והארץ שלו הם  :הכל נכנעים לו  * ,והוא הבורא בראשית
ואחר יברא בשנית  .על נקלה יעשה זאת  .לו יאה כל תואר נעלה
בשמים ובארץ ,והוא האדיר והחכם" (סורת הרומאים.)27-17 :
" וברא את
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
השמש ואת הירח ואת הכוכבים  ,וכולם כפופים לדברו " ( סורת
ממרום החומה.)54 :
 -2היצירה המופלאה של המין האנושי ו הצורה הטובה והיכולות שלו
שאללה יתעלה העניק לו  ,אללה ישתבח שמו וי תעלה אמר בספרו
הנשגב" הארץ מלאה אותות לנכון להשתכנע * וגם אתם  .האם לא
תבחינו?" (סורת הזורות.)22-21:
 -3בעלי החיים אשר עוזרים לבני האדם באוכל ,שתייה ,ביגוד וכאמצעי
תחבורה .אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " במקנה צפון
לקח לכם  :מתוככי הדם והפרש שבקרביו נשקה אתכם חלב צח וערב
לחך השותים  *,ומפרי עץ התמר והגפן תעשו שיכר  ,ומהם תתפרנסו
יפה ,בכך צפון אות למשכילים להבין  *.ריבונך הורה לדבורה לאמור ,
קנני בהרים ובאלינות ובכל אשר יבנו *,ואכלי מכל פרי ועופי בנתיבים
שהתווה לך ריבונך .משקה בשלל גוונים יצא מבטנן ובו מרפא לאנשים,
בזאת צפון אות לאנשים הנמלכים בדעתם" (סורת הדבורה.)69-66:
 -4הצמחים ,העצים והזרעים בשלל גוונים אשר עוזרים לאדם באוכל ,
שתייה וכתרופה מעידים על קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא הרוקע את הארץ
והשם בה הרים נטו עים איתן ונהרות  ,והנותן בה צמד מינים מכל פרי ,
והוא עוטה על היום את כסות הלילה  ,בזאת צפונים אותות לאנשים
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הנמלכים בדעתם  *.מיני קרקע שונים הם בארץ  ,אך סמוכים זה לזה .
יש כרמי ענבים וזרע הארץ ועצי תמר – בני שורש אחד או בני שורשים
נפרדים אשר יושקו כולם ממקור מים אחד .אף  -על  -פי – כן ,נברך
אחדים בפרי משובח משל זולתם  ,ובזאת צפונים אותות למשכילם
להבין( ".סורת הרעם.)4-3:
 -5היצורים השונים החיים על פני כדור הארץ  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא ברא את השמים ללא עמודים נראים
לעין ,וקבע בארץ הרים נטועים איתן לבל תנוע תחתיכם  ,והפיץ על
פניה יצורים מכל מין ,והורדנו מים משמים ,והצמחנו כל מין משובח *.זו
בריאת אללה  .הראו לי מה בראו האחרים מלבדו  .ואולם בני העוולה
שרויים בתעייה גמורה( ".סורת לוקמאן.)11-10:

 -6המערכת הנפלא ה של הפריה ורביה בין היצורים אשר מבטיח
הימשכות החיים והאזון ביקום ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו
הנשגב "ואללה ברא כל יצור מן המים ,יש בהם הזוחלים על גחונם ,ויש
הולכים על שתיים והולכי ם על ארבע  .אללה בורא את כל שיחפוץ  ,כי
אללה הוא כל-יכול(".סורת האור.)45:
 -7הדרך הנפלאה בחלוקת הפרנסה על כל היצורים  ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה דואג לכלכלתו של כל יצור עלי
אדמות ,והוא יודע מתי יונח ומתי יופקד  .הכל נרשם בספר ברור ".
(סורת הוד.)6:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מה רבים היצורים
אשר נבצר מהם לכלכל עצמם .אללה יכלכל אותם ואתכם ,והוא השומע
והיודע" (סורת העכביש.)60:
אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו כי ברא את כל היצורים משני
זוגים ,לדוגמא ,השמים והארץ  ,היום ולילה  ,המוות והחיים  ,האושר
והאומללות ,השמש והירח  ,חם וקר  ,טוב ורע  ,חוסר אמון ואמונה .
הדבר הזה חל גם על בעלי החיות  ,הצמחים ועל הדברים והי צורים
שאיננו מכירים ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מכל
דבר בראנו צמד מינים ,למען תיזכרו" (סורת הזורות.)49:
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הירהור ביצורים האלה יגדיל ויעמיק את אימונתו של האדם אודות קיומו
של אללה ישתבח שמו ויתעלה  ,אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש "
הלא תראה כי אללה ה וריד מן השמים מים  ,והצמחנו בהם את פרי
הארץ בשלל צבעים .ובהרים יש אשר הם עטורי פסים לבנים ואדומים –
שלל גוונים – ושוחרים כעורב  *.וגם באנשים וברמשים ובמקנה ישנם
בעלי גוונים שונים אשר כאלה  ,המלומדים הם היראים את אללה מכל
עבדיו .אללה הוא אדיר וסולח( ".סורת היוצר.)28-27:
אללה יתעלה הודיע לנו על כמה מהיצורים ביקום הזה בעוד שלא הודיע
"
לנו על אחרים  .אללה ישתב ח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
ישתבח שמו של מי שברא את המינים כולם – של הצומח מן האדמה ,
ושלהם עצמם ,ושל כל שאינם מכירים" (סורת י.ס.)36:
אין ספיק בכך שישנם כוח אשר ברא את היקום הזה ומגין עליו ,כוח זה
עלול להיות אחד משלושת האפשריות הבאות:
 -1ראשית :המערכת הנפלא ה הזאת של היקום נוצר ה מאליה ,אלא
שההנחה הזו אבסורדית ולא נכונה כיוון שישנם סיבה לכל מקרה.
 -2שנית :היקום נוצר על ידי משהו (דבר מה) ,אלא שההנחה הזו אינה
כמוהו
.
היגיונית כיוון שהדבר הזה עלול להיות מהיקום שאינו יכול ליצור
 -3שלישית :היקום הזה נוצר על ידי כוח חיצוני מחוץ לעולם הזה
ששונה ממנו והוא אללה ישתבח שמו ויתעלה ריבון העולמים שבו
מאימינם המוסלמים  ,בעוד שהאתיאיסטים עדיין מהסיסים בספקם ,
אללה ישתבח שמו ו יתעלה אמר בספרו הנשגב " האם נבראו מלא
כלום ,או אולי הם אשר בראנו ?* או האם בראו את השמים ואת הארץ ?
ואולם אין נכונים להשתכנע( ".סורת ההר.)36-35:

נטית הטבע האנושי
הטבע האנושי של האדם נוטה להכיר בנוכחותו של בורא שיצר אותם
ענים מכנים "
וברא את היקום שהם חיים בו זה מה שהמד
האינסטינקט הדתי" ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "
שא פניך אל הדת כחניף  .זו יצירת אללה אשר יצר את האדם בה  .אין
לשנות את בריאת אללה  .זוהי הדת הנכוחה  ,ואולם מרבית האנשים
אינם יודעים" (סורת בני ביזנטיון.)30:
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הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמ ר " כל ילד נולד בעודו מוסלמי ,
אלא שההורים שלו הופכים אותו ליהודי או נוצרי" (בוכרי).
אפילו אם סטתה הנטייה הטבעית של האדם ,אז נזקקה לכוח שתבקש
אצלו מחסה בעת האסונות והפגעים  ,דבר זה ניכר באומות הקודמות
אשר נהגו לעבוד אללים מבלעדי אללה יתעלה  ,הדבר הזה קיים אצל
כל האנשים ומתברר גם אצלם בעתי המצוקה  ,המחלה והקשיים  ,אז
האדם מרים את ידיו ואומר "הוי אללה " דבר שמבהיר את הכרתו
בקיומו של כוח אדיר המסוגל להציל אותו ולהגן עליו מפני כל הקשיים
והמצקות האלה.
"בפגוע צרה באדם
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
יפנה אלינו בתפילה ,בין אם שרוע הוא על צדו או רובץ או ניצב על
רגליו ,ואולם אך נסיר את צרתו מעליו  ,ימשיך בדרכו כמו מעולם לא
קרא לעזרתנו בצר לו  .כך ישתבחו המתהוללים באשר יעשו " ( סורת
יונה.)12 :

האתגר של הקוראן
האנשים ,שיבראו יצור חי  ,אללה
הקוראן הקדוש מאתגר את כל
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי האנשים ,הנה ניתן לכם
משל ,על כן האזינו לו  :אלה אשר תפנו אליהם בתפילה מבלעדי אללה
לעולם לא יוכלו לברוא גם זבוב  ,אף אם יתכנסו כולם לשם כך  ,ואם
יגזול מהם הזבוב דבר -מה ,לא יוכלו לחלצו ממנו .אכן חלש הוא הרודף
וגם הנרדף!" (סורת העלייה לרגל.)73:
הסיבה לכך היא שהנשמה היא דבר ריבוני שאף אחד לא יודע את
המציאות שלה חוץ מאללה יתעלה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב "ישאלוך על הרוח  .אמור ,הרוח היא דבר ריבוני  ,ואתם
קיבלתם אך מעט מן הידע" (סורת המסע הלילי .)85:
האנשים אפילו לא יכולים ליצור משהו אפילו ללא נשמה ,הנביא מוחמד
'
עליו בירכה ושלום אמר כי אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בחדית
הקדוש " האדם היותר מנוול הוא אשר מנסה ליצור משהו כמו היצירה
שלי ,הם לא יכולים ליצור גרגיר קטן ,זרע או שעורה" (בוכרי).
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חוסר היכולת של בני אדם לעשות כרצונם ב יקום .זוהי עדות נוספת
לקיומו של בורא שברא וממשיך לנהל את ענייניו  .אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הלא ראית את האיש אשר התפלמס עם
אברהם על אודות ריבונו ,וטען כי אללה העניק לו מלכות ? אברהם אמר
לו ,ריבוני הוא המחיה והממית ! אמר ,אני מחיה וממית ! אמר אבר הם,
אללה מעלה את השמש ממזרח – העלה אותה מן המערב ! אז נדהם
הכופר .אללה לא ינחה את קהל בני העוולה( ".סורת הפרה.)258:
הוכחה נוספת לקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה  ,היא ש הוא קרא
לכל ה אנושות להביא משהו כמו הקוראן הנשגב בעודו אחרון הספרים
אשר הורד מעם אללה ישתב ח שמו ויתעלה  ,האתגר הזה ישאר ליום
הדין ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש "אמור ,גם אם
יעשו בני האנוש והשדים ידי אחת למען להבא כקוראן הזה ,לא יוכלו
להביא כמוהו ,ולו גם יסייעו זה לזה" (סורת המסע הלילי.)88:
מי שמטיל ספק בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה או בנביא מוחמד
עליו בירכה ושלום עליו לקבל את האתגר הזה ולהביא סורות כמו אלה
של הקוראן הקדוש  ,הערבים שהיו בעלי לשון צחה באותו זמן ניסו
כמיטב יכולתם כדי להביא משהו בדומה לקוראן הקדוש אלא שקצרה
את יד יהם לעשות את זה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו
הנשגב " ואולי יגידו ,הוא בדה אותו מלבדו ! אמור ,הביאו עשר סורות
בדויות כמוהו  ,וקראו לעזרת כל אשר תוכלו זולת אללה  ,אם אמת
בפיכם( ".סורת הוד.)13:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אם יש בכם ספק
באשר לדברים שהורדנו ממרומים אל עבדנו  ,הביאו ולו סורה אחת
כמותם וקראו לעזרתכם את העדים שלקחתם מבלעדי אללה  ,אם אמת
בפיכם( ".סורת הפרה.)23:
 ,אללה
הקוראן הקדוש הוא דבריו של אללה ישתבח שמו ויתעלה
יתעלה אומר " לא ניתן לבדות את הקוראן הזה ללא אללה  ,ואין הוא
אלא מאשר את אשר לפניו  ,ומציג אחד אחד את דברי הספר  .אין ספק
בו :מעם ריבון העולמים הוא( ".סורת יונה.)37:
אם הקוראן הקדוש היה דברים של בני אדם  ,אז עלול להכיל סתירות
" האם לא
רבות ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
יתבוננו בקוראן ? אלמלא בא מעם אללה  ,היו מוצאים בו ניגודים
למכביר" (סורת הנשים.)82:
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הבסיס שלנו לדיון תחילת הבריאה והסוף שלה יהיה הפסוק הקוראני
שבו אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה " אללה הוא הבורא כל דבר ,ועל
כל דבר הוא משגיח  *,ולו מפתחות השמים והארץ  .הכופרים באותות
אללה ילכו לאבדון" (סורת החבורות.) 62-63:

היצור הראשון בעולם המוחשי
כל עוד והידע של האדם וההבנה שלו מוגבלים בעולם המוחשי שבו
חיים בני האדם  ,אז אין צורך להבין את העולם הבלתי נראה למעט
עניינים המובילים אותו להכרת גדולתו של בוראו  ,מסיבה זו  ,אללה
יתעלה שלח את השליחים והנביאים לאנושות ברציפות והעניק להם
את הידע של העולם הבלתי נראה בעניינים שמובילים את האנשים
להכיר את אללה יתעלה  .אם האדם השפוי אינו מסוגל להבין מה
מתרחש במקום שנפרד ממנו בקיר  ,אז השכל שלו לא מסוגל להבין
את העולם הבלתי נראה.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אשר ברא שבעה
רקיעים זה מעל זה  :לא תבחין בדבר המקלקל את השורה בבריאת
הרחמן .שא עיני ך וראה  ,היש שם ולו סדק אחד ?* הבט שוב ושוב –
עיניך ישובו נכלמות ,יגעות( ".סורת המלכות.)4-3:

בריאת השמים והארץ
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " והוא אשר ברא את
השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת  .ביום אשר יגיד  ,היה – והיה,
אז יהיה דברו דבר אמת  .לו תהיה המלכות ביום אשר בו תישמע
תרועת השופר  .הוא יודע הנסתר והנגלה  ,והוא החכם והמכיר כל דבר
לפני ולפנים" (סורת המקנה)73:

דוגמאות לכמה מהיצורים בשמים ובארץ:
 - 1אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ונטינו את הרקיע
כתקרה מוצקה  ,ואולם הם פונים עורף לאותותיו  ,הוא אשר ברא את
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הלילה ואת היום ואת השמש ואת הירח כל אחד משייט בגלגל הרקיע "
(סורת הנביאים.)33-32:
- 2אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מה קשה יותר
לברוא :אתם או הרקיע ? הוא נטה אותו  *,זאת כיפתו הגביה ועיצב *,
והחשיך את לילו והעלה את אור יומו  *,ואת הארץ פרש אחר -כך*,
והפיק את מימיה  ,ואת דשאיה הצמיח  *,ונטע איתן את ההרים *,
לסיפוק צורכיכם וצורכי מקנכם  *.כאשר תבוא השולטת האדירה  *,ביום
אשר ייזכר האדם באשר עולל  *,ואש השאול תעלה חשופה לעין כל *,
אז לכל אשר פרק עול" (סורת המושכים.)37-27:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספר ו הנשגב " שילחנו את הרוחות
למען יטענו את העבים  ,והורדנו מן השמים מים והשקינו אתכם בהם ,
ולא בידכם אוצרותיהם( " .סורת אלחג'ר.)22:
ישנם סוגים שונים של רוחות  ,חלקם בתור רחמים מאללה יתעלה ,
אללה ישתבח שמו אמר בקוראן הקדוש " הוא השולח את הרוחות
לבשר על בוא רחמיו  ,וכאשר ישאו על כנפיהן עבים כבדי מים  ,נובלים
אל ארץ שנשמה ונוריד עליה את המים ובהם נצמיח כל פרי למיניהו .כך
נוציא גם את המתים (חיים מקרבם) ,אולי תיזכרו" (סורת המקנה.)57:
חלק מהרוחות הוא בתור עונש מלפני אללה יתעלה ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " או שמא בטוחים אתם כי שוב לא
יחזירכם אל הים  ,ולא ישלח בכם רוח סערה ויטביעכם כי כפרתם ? אז
לא תמצאו גם אחד שיריב ריבכם בפנינו" (סורת המסע הלילי.)69:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " היש בכם אחד הרוצה להיות
בעליו של גן עדן  ,שעצי תמר וגפנים אשר נהרות זורמים למרג לותיהם,
ואשר יש בו מכל הפירות – והנה ,בהזדקנו ובהיות לא בנים נחלשים ,
יישרף הגן לפתע בלהט רוח שרב ? כך יבאר לכם אללה את האותות
למען תימלכו בדעתכם" (סורת הפרה".)266
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " אז שילחנו בהם ילל
סופה שהשתוללה בימים של פורענות  ,למען הטעימם את עונש הקולן
בחיי העולם הזה  .אבל עונש העולם הבא  ,קלונו גדול מזה  ,והם לא
ייוושעו" (סורת המוצגים אחד אחד .)16:
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אללה ברא שבעה רקיעים ושבעה שככות במעמקי האדמה  ,אללה
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אללה הוא אשר ברא שבעה
ריקעים ,וגם בארץ כמותם  .דברו עושה דרכו מטה בינותם  ,למען תדעו
כי אללה כל-יכול וכי אללה חולש בידיעתו על הכל" (סורת הגיטין.)12:
בתחילת הבריאה ,השמים והארץ היו מקשה אחת  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ
היו מקשה אחת  ,ואנו קרענו חלל ביניהם  ,ויצרנו כל חי מן המים ? הלא
יאמינו?" (סורת הנביאים.)30:
אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בספרו הנשגב את התקופה
הזמנית של בריאת השמים והארץ  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " אמור ,האומנם כופרים אתם בזה אשר ברא את הארץ
ביומיים ,ותצרפו לו מתחרים ? הן זהו ריבון העולמים *,אשר בהימלא
ארבעה ימים הציב בה הרים נטועים איתן ונישאים מעליה  ,ונתן בה
ברכה ,וקצב חלק בתנובתה לכל דורש  *.אז הרקיע אל השמים  ,והם
קיטור ,ואמר להם ולארץ ,גשו הלום ,אם מרצון ואם מאונס! אמרו ,נבוא
מרצוננו *.אז ,ביומיים ,גזר כי יהיו שבעה רקיעים  ,וגילה ב כל רקיע את
הצו המוטל עליו  ,ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים  ,וגוננו .כך תיכן
האדיר והיודע" (סורת המוצגים אחד אחד.)12-9:
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בריאת המלאכים
המלאכים הם בריאתו של אל לה יתעלה שנבראו מאור ,הנביא מוחמד
עליו ברכה ושלום אמר " המלאכים נוצרו מהאור  ,והשדים נוצרו מאש
צרופה שאין לה עשן  ,ואדם נברא ממה שתיאר לכם " ( מסופר על ידי
מוסלם).
אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא את המלאכים לעשות משימות
מסוימות ,אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " לכל אחד מאתנו מקום
קבוע *,ואנו ערוכים שורות שורות  *,ואנו מספרים בשבחו " ( סורת
הערוכים.)165-164:
אללה יתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב על חלק משמות המלאכים כגון
גבריאל ומיכאל  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " כל
הן
השם עצמו אויב לאללה ולמלאכיו ולשליחיו ולגבריאל ולמיכאל –
אללה הוא אויב לכופרים( ".סורת הפרה.)98:
המלאך ג 'בריל עליו השלום הוא אשר ירד עם ההתגלות על השליחים.
" הרוח הנאמנה הורידה אותו
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
ממרומים *,על לבבך  ,למען תהיה במזהירים " ( סורת המשוררים 194-
.)193
המלאך מיכאל מופקד על הגשם ו הצמחים ,בעוד שהמלאך אסראפיל
מופקד לנפח בשופר שלושה פעמים ביום תחית המתים ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בס פרו הנשגב " ביום אשר תישמע תרועת השופר ,
יוכו בפלצות כל יושבי השמים והארץ  ,זולת אלה אשר יחפוץ אללה ,
והכל יבואו אליו כנועים" (סורת הנמלים.)87:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " בהישמע תרועת השופר  ,יוכו כל
אשר בשמים ואשר בארץ בעילפון  ,זולת מי שיחפוץ אללה  ,אז תישמע
התרועה בשנית ,והכל יקומו ועיניהם רואות" (סורת החבורות.)68:
מלאך האחראי על ה מוות והעוזרים שלו מיתים גם כן ביום הדין  ,אללה
" הוא אשר יאסוף את
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
נשמתכם בשנת הלילה  ,ביודעו מה עשיתם ביום  ,ואחר יעורר אתכם
ביום ,עד הימלא הזמן הקצ וב ,ואחר תשובו אליו ,ואז יודיעכם את אשר
עשיתם* הוא המושל בכיפה מעל עבדיו  .הוא שולח שומרים לשמור את
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צעדיכם ,ובבוא המוות אל אחד מכם  ,יאספו שליחינו את נשמתו  ,ולא
יזניחו זאת" (סורת המקנה.)61-60:
ישנם גם המלאכים אשר נושאים את כסאו של אללה והמלאכים
"
המקורבים ממנו  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
המשיח לא יסלוד מלהיות עבד לאללה  ,ואף לא המלאכים  .כל הסולד
מלעבוד אותו ושחץ בלבו – את כולם עוד יאסוף אליו יחדיו  ( ".סורת
הנשים.)172:
ישנם גם מלאכים המופקדים על גן עדן ואחרים מופקדים על אש
" הוי
גיהנום ,אללה ישתבח שמו ויתעל ה אמר בספרו הנשגב
המאמינים ,שמרו על עצמכם ועל בני ביתכם מפני אש אשר הדלק לה
הם האנשים והאבנים ,מופקדים עליה מלאכים ומשחיתים אשר לא יפרו
את פקודת אללה ,ויעשו את אשר יורום" (סורת האיסור.)6:
ישנם מלאכים המופקדים על שמירת האנשים  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמ ר בספרו הנשגב " יש לו מלווים מלפניו ומאחוריו  ,והם
שומרים עליו במצוות אללה  ,אללה לא ימיר את השורה על האנשים
אלא אם ישנו הם את אשר בלבם  .וברצות אללה להמיט רעה על
" ( סורת
אנשים ,לא יוכל איש להשיבה  ,כי אין להם מגן זולתו
הרעם.)11 :
חלק מהמלאכים מופקדים לתעד את המ עשים של בני האדם  ,אללה
" ואולם ניציבים עליכם
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
" ( סורת
שומרים *.נכבדים ,רושמים *,כל מעשיכם להם ידועים
ההבקעות.)12-10:
אללה יתעלה ברא את המלאכים למען עבודתו  ,אללה יתעלה אומר
בקוראן הקדוש " לו כל שוכני השמים והארץ  .השרויים במחיצת ו – לא
תרבה שחצנותם מכדי לעובדו  ,ולא ילאו *.לילה ויום יספרו בשבחו ולא
יחדלו" (סורת הנביאים .)19-20:
המלאכים מלבד אללה
אף אחד לא יודע את המספר המדויק של
יתעלה ,אללה ישתבח שמו דיווח לנו בקוראן הקדוש " את המלאכים
עצמם הפקדנו על האש  ,וקבענו את מספרם למען נבחן את הכופרים ,
וכדי שיאמתוהו אלא אשר קיבלו את הספר והמאמינים  ,וכדי שיאמרו
אלה אשר פשה הנגע בלבם והכופרים  ,מה רצה אללה להדגים לנו
בזאת? כך יתעה אללה את אשר יחפוץ וינחה את אשר יחפוץ  .רק הוא
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" ( סורת
 ,רק אות הזכרה הוא לאדם
מכיר את גדודי ריבונך
המתכסה .)31:מי שרוצ ה ללמוד יותר על הנושא הזה יכול לקרוא
בספרים (המבוססים על הקוראן והסונה ) שמטפלים בעניין המלאכים
והתפקידים שלהם.

בריאת השדים
 ,אללה
השדים הם אחד היצורים הבלתי נראים של אללה יתעלה
ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " לא בראתי את השדים ואת
בני האנוש כי אם למע ן יעבדוני *,איני מבקש כי יפרנסוני ואיני רוצה כי
יאכילוני" (סורת הזורות.)57-56:
אללה יתעלה הטיל עליהם את המצוות אשר הטיל על בני האדם בנוגע
למעשי הפולחן ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הטינו
אל נתיבך חבורת שדים למען יקשיבו לקוראן ,כאשר הגיעו אליו ,אמרו,
הקשיבו! וכאשר תמה בקריאתו  ,שמו פעמיהם אל בני עמם ובפיהם
אזהרה *.אמרו ,בני עמנו ,הקשבנו לספר שהורד ממרומים לאחר משה
למען יאשר את אשר לפניו וינחה א ל האמת ואל דרך ה ישר ( ".סורת
גבעות החול.)30-29:
אללה יתעלה ברא את השדים מאש  ,אללה יתעלה דיווח לנו בספרו
הנשגב " הוא ברא את האדם מטיט יבש כמוהו כחרס  *,וברא את
השדים מלשון אש" (סורת הרחמן.)14:
אללה יתעלה אמר גם " בראנו את האדם מטי ט נוקשה ,מעיסת בוץ
שהשחירה *.ואת השדים בראנו קודם לכן מאש סופת המדבר
הלוהטת"(סורת אלחג'ר.)27-26:

בריאת אדם הראשון עליו השלום
אדם הוא אביהם של כל בני האדם  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " ריבונך אמר למלאכים  ,הנני שם בארץ מחליף  .אמרו,
התשים בה את אשר ימלאנה חמס וישפוך ד ם ,בעוד אנו משבחים
ומהללים אותך ומפארים את קודשך ? אמר ,יודע אני את אשר לא
תדעו" (סורת הפרה.)30:
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בני האדם הם מצאצ איו של אדם הראשון עליו השלום  ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר" הוי אנשים ,היו יראים את ריבונכם אשר ברא אתכם
מתוך נפש יחידה ,וברא מתוכה בת – זוג ,והפיץ משניהם אנשים ונשים
לרוב .היו יראים את אללה אשר בשמו תבקשו זה מזה  ,ושמרו על
חובתכם לקרובי משפחה ,כי אללה צופה בכם( ".סורת הנשים.)1:
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר בעניין זה " הוי אנשים ,ריבונכם
הוא אחד  ,ואכן האבא שלך הוא אחד  ,כולכם נוצרתם מאדם ואדם
נברא מעפר  ,ואין כל עדיפות של ערבי על נכרי אלא ביריאת אללה "
(מסופר על ידי אחמד).

כיצד נוצר אדם הראשון עליו השלום
אלל ה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בספרו הנשגב כי ברא את אדם
הראשון עליו השלום מעפר ,אללה יתעלה אמר " ישוע נמשל אצל אללה
לאדם :הוא בראו מעפר ואחר אמר לו  ,היה! – והיה" ( סורת בית
עמרם.)59:
אללה יתעלה אמר גם " בקש מהם להאיר את ע יניך :מה קשה יותר
לברוא ,האם אותם או את כל אשר בראנו? הן בראנו אותם מעיסת טין!"
(סורת הערוכים.)11 :
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " הוא ברא את האדם מטיט יבש
כמוהו כחרס *,וברא את השדים מלשון אש" (סורת הרחמן.)14:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " בראנו את האדם מטיט נוקשה ,
מעיסת בוץ שהשחירה  *.ואת השדים בר אנו קודם לכן מאש סופת
המדבר הלוהטת "(סורת אלחג 'ר ,)27-26:בכל מקרה  ,האדם נברא
מחומר אחד.
אללה יתעלה הבהיר לנו כי ברא את האדם מטין ועבר שלבים שונים
ולאחר מכן  ,אללה הפיח בו מרוחו ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב "ריבונך אמר למלאכים  ,עומד אני לברוא אדם מט יט
נוקשה ,מעיסת בוץ שהשחירה  *.כאשר אעצבנו ואפח בו מרוחי ,
השתחוו לו אפיים ארצה  *.המלאכים השתחוו כולם  *,ורק אבליס מיאן
להיות במשתחווים( ".סורת אלחג'ר.)31-26:
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ִ
הפריה והרביה של בני האדם על ידי נוזל מאוס
אללה יתעלה עשה את
(הזרע) אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקו ראן הקדוש על העובדה
הזו "אשר עשה יפה כל דבר אשר ברא  ,והתחיל מטין את בריאת
האדם *,אחר יצר צאצאיו מתמציתו של נוזל מאוס *,אחר עיצבו ונפח בו
מרוחו ,ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב  ,ואולם מה מעט מודים אתם "
(סורת ההשתחוויה.)10-7:
האדם יחזור לאדמה כמו שנוצר ממנה בתח ילת הבריאה ויוצא ממנה
ביום תח יית המתים  ,אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב "ממנה בראנו
אתכם ,ואליה נשיבכם ,וממנה נשוב ונוציאכם( ".סורת ט.ה.)55:

תכונותיו של אדם עליו השלום
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו
השלום כאשר אמר "אללה ברא את אד ם הראשון עליו השלום בעוד
שהגובה שלו היה ששים זרועות  ,ואמר לו  :לך ותברך אותם מלאכים
ותקשיב איך הם מברכים אותך  ,זו היא ברכת השלום של הצאצאים
(אלסלאם עליכם ) והם השיבו (ועליכם
שלך ,אז הוא הלך ואמר
אלסלאם ורחמת אללה וברכתו) ,בני האדם יכנסו לגן עדן בתכונותיו של
אדם עליו השלום  ,והגובה של בני האדם ימשיך ל רדת עד היום הזה "
(בוכרי).

הסיבה לשינויים בין בני האדם
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את הסיבה של השינוי ים
בצבע ,אופי או טבע בין הצאצאים של אדם עליו השלום כאשר אמר "
פר האדמה  ,לכן
אללה ברא את אדם עליו השלום ממלא חפן של ע
צאצאיו של אדם באו בהתאם לטבע של האדמה שנבראו ממנה  ,חלק
מהם אדומים ושחורים וחלק אחר לבנים  ,צהובים ,טובים ורעים " ( אבן
חיבאן).

בריאת חוה עליה השלום
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לאחר שאללה יתעלה ברא את אדם הראשון עליו השלום הוא ברא את
אשתו חווה מצלעותיו השמאליות כדי שיכולים להתרבות ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוי אנשים  ,היו יראים את ריבונכם
אשר ברא אתכם מתוך נפש יחידה  ,וברא מתוכה בת – זוג ,והפיץ
משניהם אנשים ונשים לרוב  .היו יראים את אללה אשר בשמו תבקשו
זה מזה  ,ושמרו על חובתכם לקרובי משפחה  ,כי אללה צופה בכם ".
(סורת הנשים.)1:
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המשכן של אדם וחווה עליהם השלום
אדם הראשון וחווה עליהם השלום גרו בגן עדן לפני ירידתם על פני האדמה
לאחר שאכלו מהעץ שאללה אסר עליהם  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " אמרנו למאלאכים  ,השתחוו לאדם  ,והם השתחוו  ,ורק
אבליס סירב  *.אז אמרנו  ,אדם זהו אויב לך ולאשתך  ,על כן הישמרו פן
יוציאכם מגן עדן  ,ואז תתייגע למחייתך  *.כאן מובטח לך כי לא תרעב ולא
יחסר לך לבוש  *,ולא תצמא ולא תכה אותך השמש  *.אז לחש לו השטן
*.
ואמר ,אדם ,בוא ואוליכך אל עץ חיי הנצח ואל מלכות אשר לא תכלה
שניהם אכלו ממנו ואז נגלו להם מער ומיהם ,והחלו להדק על עצמם כסות
מעלי הגן  ,כך המרה אדם את פי ריבונו וסטה  *,ואולם אחר -כך בחר בו
ריבונו ושב מכעסו עליו והנחה  *,אמר אללה רדו מכאן שניכם יחדיו  ,והיו
אויבים זה לזה  ,ואולם אם תזכו לקבל מאתי הדרכה אל דרך הישר  ,כי אז
לא יתעה כל ההולך בדרכי הישרה  ,ולא תמצאנו תלאה "(סורת ט .ה123-:
.)119

תחילת השליחות של הנביאים והשלחים
אחרי עשרה דורות מירידת אדם עליו השלום לאדמה סטו האנשים
מהדרך הישרה  ,לכן שלח אללה יתעלה את השליחים ל אנשים כדי
להדריך אותם לעבודתו של אללה יתעלה  ,השליח הראשון לאחר אדם
עליו השלום היה הנביא נוח עליו השלום  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב "גילינו לך (דבר נבואה ) כשם שגילינו לנוח
ולנביאים אחריו" (סורת הנשים.)163:
אללה יתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש על חלק מהשמות של הנביאים
והשליחים שלו  ,אללה יתעלה אמר "זו טענתנו הניצחת  ,ואותה נתנו
לאברהם כנ גד בני עמו  .אנו מרוממים במעלות את כל אשר נחופץ .
ריבונך חכם ויודע  *.הענקנו לו את יצחק ויעקב והנחינו כל אחד מהם ,
ואת נוח הנחינו לפני כן  .ומזרעו – את דוד ושלמה ואיוב ויוסף ומשה
ואהרון – כך נגמול למיטיבים  * -ואת זכריה ויוחנן וישוע ואליהו – כל
אחד נמנה עם הישרי ם * -ואת ישמעאל ואלישע ויונה ולוט  .כל אחד
מהם רוממנו מכל שוכני העולמים  *,וגם כמה מאבותיהם וצאצאיהם
" ( סורת
ואחיהם .ובחרנו אותם והנחינו אותם אל אורח מישרים
המקנה.)87-83:
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אללה יתעלה אמר גם בקוראן הקדוש "אמרו ,מאמינים אנו באללה
ובאשר הורד אלינו ממרומים  ,ובכל א שר הורד ממרומים אל אברהם
וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים  ,ובאשר ניתן למשה ולישוע ובאשר
ניתן לנביאים מעם ריבונם  ,לא נפלה איש מהם  ,ומתמסרים אנו לו ".
(סורת הפרה.)136:
אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " אשר לישמעאל ואדריס וד'ו אלכפל,
כולם היו בעזי הרוח" (סורת הנביאים.)83:
נזכרו בקוראן הקדוש  ,אללה
ישנם נביאים ושליחים אחרים שלא
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "מלבדם שלחנו שליחים אשר
כבר סיפרנו לך עליהם ושליחים אשר לא סיפרנו לך עליהם .ועם משה
דיבר אללה פנים אל פנים"(סורת הנשים.)164:
אללה יתעלה היה שולח שליחים ונביאים לעתים קרובות כדי להדריך
את האנשים לעבודת אללה היחיד  ,השליחות של כל הנביאים
והשליחים קראה לעבודת אללה לבדו  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב "הקמנו בכל אומה של יח למען יאמר  ,עבדו את אללה
ורחקו מן השיקוצים  .כמה מהם הנחה אללה  ,ועל אחרים נגזר בצדק
"
לתעות .קומו והתהלכו בארץ וראו מה היה סופם של המכחישים
(סורת הדבורה.)36:
החוקים והמנהגים של האומות היו שונות זה מזה  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הורדנו אליך מ מרומים את הספר למען
יגלה את האמת  ,ויאשר את הספרים אשר נגלו לפניו ויהיה נאמן
לשומרם .על כן שפוט ביניהם על -פי כל אשר הוריד אללה ממרומים ,
ואל תיטה אחר משוגות לבם לסור מן האמת אשר נגלתה בפניך  .לכל
אחד בכם נתנו חוק ומנהג .ואילו חפץ אללה היה עושה את כולכם אומה
אחת ,ואולם חפץ הוא לבחון כיצד תנהגו בכל אשר נתן לכם  .על כל
שאפו להיות ראשונים במעשים טובים  ,כי אל אללה תשובו כולכם  ,ואז
יודיעכם את כל הדברים אשר נחלקתם בהם" (סורת השולחן.)48:
הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום הוא אחרון הנביאים אשר נשלח לכל
האנושות ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מוחמד אינו
אב לאיש מכם  ,כי אם שליח אללה וחותם הנביאים  ,אללה יודע כל
דבר" (סורת המחנות.) 40:
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השליחים של אללה יתעלה קראו לאנשים להאמין בקיומו של אללה
יתעלה הראוי לעבדותו הדבר שמוביל לאושר הרוחני והשלום הנפשי ,
אללה יתעלה הבהיר את זה ל נביא מוחמד עליו בירכה ושלום כאשר
אמר " לא שלחנוך כי אם להביא רחמים על שוכני העולמים " ( סורת
העלייה לרגל.)107:
ההוכחה על כך שהאדם המאמין מרגיש באושר ובשלום הנפשי היא
התפשטות הדאגה והבלבול בחברות אשר מכחישות את קיומו של
אללה יתעלה  ,האנשים בחברות אלה השת משו במשקאות חריפים
והתמכרו לסמים במטרה למלא את החלל הרוחני שאולי דוחף אותם
להתאבד בעוד שהאימונה בקיומו של אללה הבורא ישתבח שמו
ויתעלה והציות לו עלול ים להוביל את את האדם להשיג את האושר
והשלום הנפשי.

מי הוא האדם?
טובה ביותר ,
האדם הוא היצור שאללה יתעלה ברא אותו בצורה ה
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בן אדם  ,מה הדיחך
מעל ריבונך הנכבד  *,אשר בראך ועיצבך ואיזן אבריך * והרכיבך בכל
דמות שבחר ?* לא ולא ! אתם מכחישים את הדין * ואולם ניצבים עליכם
שומרים" (סורת ההבקעות.)10-6:
אללה יתעלה ברא את האדם בצורה המושלמת ב יותר ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " אללה הוא אשר שם לכם את הארץ
כמסד ,ואת השמים כתקרה  ,יתברך אללה ריבון העולמים " ( סורת
הסולח)64:
 ,אללה
אללה כיבד את האדם והעדיף אותו על פני שאר היצורים
ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " האדרנו את כבודם של בני
האדם ,ונשאנו אותם על פני היבשה והים  ,ופרנסנו אותם במיטב
הדברים ,ורוממנו אותם מאוד מעל רבים מן היצורים שבראנו " ( סורת
המסע הלילי.)70:
אללה יתעלה הכפיף לאדם את כל אשר ביקום  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " והוא הכפיף לרצונכם ברוב חסדו את כל
אשר בשמים וב ארץ .בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם "
(סורת הכורעת ברך.)13:
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האדם הוא יצור אשר נברא בצורה שונה משאר היצורים של אללה
יתעלה ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנש גב " :אשר עשה
 ,והתחיל מטין בריאת האדם " ( סורת
יפה כל דבר אשר ברא
ההשתחויה.)7:
מה ההבדל בין ה טקסטים של הקוראן הקדוש אשר כיבדו את האדם
והעלו את מעמדו לבין אלה שמשווים האדם עם בעלי חיים  ,הקוראן
הקדוש לא תאר את האדם בתיאורים אלה למעט כאשר עוקב אחרי
התאוות ורצונות שלו ללא הגבלה ואינו משתמש בשכלו  ,שמיעה או
ראייה בהירהור ביצירה המרהיבה של השמים והארץ  ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הרבינו את זרעם של בני האנוש
ושדים למען גיהינום  .לב להם ולא יבינו  ,עיניים להם ולא יראו  ,אוזנים
להם ולא ישמעו  .לבהמות נדמו  ,והם תועים אף יותר  .הללו לא יעלו
דבר בדעתם( ".סורת ממרום החומה.)7:
ההשתמשות בחושים אלה בהירהור ב יקום מובילים את האדם לדרך
הישרה ולהאמין בו.

השלבים של בריאת האדם
בתחילת הבריאה הא דם לא היה ישות של ממש  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב" האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר בו אין
הוא עדיין ישות של ממש?" (סורת האדם.)1:
אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב על תחילת בריאת
האדם " על כן יבדוק -נא האדם נברא  *:נברא מזרמת מים  *,הנובעים
מחלציים וחזה( *,ואללה) יכול להשיבו" (סורת המופיע בליליה.)9-5:
האימאם אל ע 'זאלי אומר " :האדם חייב להרהר בחסדים והברכות של
למעמד
אללה יתעלה אשר העביר אותו ממצב של ענווה וחוסר ערך
הכבוד והאצילות".

ממה נברא האדם?
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אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר כי האדם נברא מזרע של הגבר נכנס
לביצה של האישה ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" על
כן יבדוק -נא האדם נברא  *:נברא מזרמת מים  *,הנובעים מחלציים
וחזה" (סורת המופיע בליליה.)7-5:
אללה ישת בח שמו ויתעלה הבהיר לנו גם בקוראן הקדוש כי בני האדם
מתרבים על ידי המים הנוזל ים האלה ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב  " :והוא אשר ברא מן המים אדם  ,ונתן לו בית ט וב
וחותנים וגיסים ,ריבונך כל –יכול" (סורת הפורקאן.)54:
אללה יתעלה הבהיר כי היצור החדש הזה (העובר) נשמר במקום בטוח
עד שאללה יתעלה ירשה לו לצאת לחיים  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " הלא בראנו אותם מנוזל נפסד  *,והשכנו אותו
במקום מבטחים  *,לזמן קצוב  *.קצבנו ,ומה הם טובים הם
הקצבים"(סות המושלחות.)22-20:
אללה יתעלה הבהיר לנו כי העובר עובר דרך שלוש שלבים של חושך
עד שירשה לו לצאת לעולם הזה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " הוא ברא אתכם בבטן אמכם  ,בריאה אחר בריאה ,
בתוככי שלושה מדורי אפלולית" (סורת החברות.)6:

השלבים שהאדם עובר בבריאה
 -1השלב הראשון  :הוא השלב של טיפת הדם  ,שבאה כתוצאה של
כניסת הזרע של הגבר לביצה של האישה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " וכי הוא שברא את צמד המינים  ,זכר ונקבה *,
מטיפה של זרע נשפך" (סורת הכוכב.)46-45:
בשלב הזה  ,אם ירצה אללה יתעלה  ,הזרע של האישה מתערב עם
הזרע של האישה ומתחיל השלב הראשון של בריאת האדם  ,ואם רצה
 ,אללה
אללה הזרע של הגבר לא יכול לחדור לביצית של האישה
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בראנו את האדם מזרע
מהול ,ולמען נסותו ,עשינוהו שומע ורואה( ".סורת האדם .)2:
בשלב הזה נקבעים כל התכונות של האדם ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " מוות לאדם! מה גדולה כפירתו!* וכי ממה בראו?*
בראו מטיפת זרע ותיכן אותו" (סורת הזעיף פניו.)19-17:
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המין של העובר נקבע בשלב הזה ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " לאללה מלכות השמים והארץ  ,יברא את אשר יחפוץ ,
ויעניק בנות לאשר יחפוץ ובנים לאשר יחפוץ  *,או ייתן להם משני
המינים ,בנים ובנות  ,ויעקר את אשר יחפוץ  .יודע הוא ויכול  ( ".סורת
המועצה.)50-49:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם " הוא הצר אתכם ברחם בצלם
כחפצו ,ואין אלוה מבלעדיו ,האדיר והחכם" (סורת בית עמרם.)6:
בשלב הזה אפשר שטיפת הדם המעובה תפול מהרחם של האישה על
פי רצ ונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " :אללה יודע מה נושאת כל נקבה ברחמה  ,ומתי
תקצר תקופת ההיריון ומתי תארך ,והוא יודע את מידת כל דבר" (סורת
הרעם.)8:
אם ירצה אללה יתעלה טיפת הדם המעובה תדבק ברחם של האישה ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי האנשים  ,אם
אינכם בטוחים כי לבסוף יעוררוכם לחיים ,הנה אנו בראנו אתכם מעפר,
אחר מטיפת זרע  ,אחר מדם מעובה  ,אחר מפיסת בשר  ,בין אם
מוגמרת ובין אם לאו – כך נבהיר לכם זאת  .נשאיר ברחם את אשר
נחפוץ לזמן קצוב ,ואז נוציאכם עוללים ,אחר תגיעו לפרקכם .כמה מכם
ייאספו אל אבותיהם ,וכמה יגיעו אל הגיל האומלל אשר בו לא ידעו עוד
את אשר ידעו לפנים  ,הנה לעיניך אדמה חרבה  :אך נוריד עליה מים ,
ומיד תזוע ותירום ותצמיח כל מין נאה" (סורת העליה לרגל.)6:
 -2השלב השני  :נקרא בשם שלב של ט יפת דם קרוׁש  ,בשל העובדה
שהיא מצרפת את עצמה לקיר של הרחם ומתחילה לקחת הזנה מהדם
" קרא בשם
שלה ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
ריבונך אשר ברא  *,ברא את האדם מטיפת דם מעובה " ( סורת טיפת
הדם.)2-1:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם " הדימה אדם כי יניחוהו לנפשו ?*
הלא היה רק טיפה של זרע נ שפך *,ואז היה דם מעובה  ,וכך בראו
(אללה) ועיצבו" (סורת תחית המתים.)38-36:
 -3השלב השלשי :נקרא בשם "גוש הבשר" ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
 ,ומן הדם
אמר בקוראן הקדוש "אחר יצרנו מן הזרע דם מעובה
המעובה יצרנו פיסה גולמנית  ,ומן הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את
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העצמות בבשר  ,אחר יצרנוהו בבריאה חדשה  ,יתברך אללה הטוב
שבבוראים" (סורת המאמינים.)14:
בשלב ה זה העובר מתחיל לקחת את צורתו של אדם עד שיגיע לצורה
האנושית האמיתית  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
"אללה ,דבר לא ייסתר ממנו בארץ ולו בשמים *,הוא הצר אתכם ברחם
בצלם כחפצו ,ואין אלוה מבלעדיו ,האדיר והחכם( ".סורת בית עמרם6-:
.)5
גם בשלב הזה אללה ישתבח שמו יפיח מרוחו בעובר ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחר עיצבו ונפח בו רוח מרוחו ,ונתן
" ( סורת
לכם אוזניים ועיניים ולב  ,ואולם מה מעט מודים אתם
ההשתחוויה.)9:
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מה היא הרוח?
הרו ח היא משהו שאיננו רואים או מבינים על ידי החושים שלנו  ,אלא
שמאמינים בקיומ ה ,הרוח היא אחת ההוכחות המעידות על קיומו של
אללה ישתבח שמו ויתעלה וכדי להפריך את הטענות של
המטריאליסטים אשר מחפשים ראיות מוחשיות  ,אכן הם מאמינים
לתפוס אותו על ידי החושים
בקיומה של הרוח למרות שלא יכולים
שלהם ,הרוח היא אחד הסודות השמימיים שאף אחד א ינו יודע את
המציאות והאמת שלה מלבד אללה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " :ישאלוך על הרוח  .אמור הרוח היא דבר ריבוני  ,ואתם
קיבלתם אך מעט מן הידע( ".סורת המסע הלילי.)85 :
 ,אללה
בשלב הזה נוצרות העצמות אשר יוכסו בבשר לאחר מכן
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב  " :אחר יצרנו מן הזרע דם
מעובה ,ומן הדם המעובה יצרנו פיסה גולמנית  ,ומן הפיסה יצרנו
עצמות וכיסינו את העצמות בבשר  ,אחר יצרנוהו בבריאה חדשה ,
יתברך אללה הטוב שבבוראים" (סורת המאמינים.)14:
" עתה הבט אל
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
העצמות ,כיצר נקימן ואחר נכסה אותן בשר  .לאחר שנתברר לו הדבר ,
אמר ,יודע אני כי אללה כל-יכול" (סורת הפרה.)259:
העובר ברחם אמו ימשיך להתפתח עד שיגיע המועד אשר נקבע על ידי
אללה יתעלה ליציאתו ל עולם הזה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " אצלו שמור הידע על שעת הדין  .אין פרי בוקע
מעטיפיו ,ואין נקבה הרה או יולדת שלא על דעתו" (סורת המוצגים אחד
אחד.)47:
אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו את השלבים של בריאת האדם
מתחילתה ועד הסוף בפסוק קוראני אחד שמעיד על הנס של הקוראן
הקדוש שהורד מעם אללה יתעלה על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום
מזה  1400שנים ומדגיש את נביאותו של מוחמד עליו השלום  ,אללה
ישתבח שמו ויתעלה אמר " ואין הוא דובר מתוך משוגת לבן * אין זו
אלא התגלות שנגלתה" (סורת הכוכב.)4-3:
אללה שתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הק דוש " בראנו את האדם
מתמצית נוזל ,מטין *,אחד עשינוהו זרע אשר הושם במקום מבטחים *,
אחר יצרנו מן הזרע דם מעובה ,ומן הדם המעובה יצרנו פיסה גולמנית,
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 ,אחר יצרנוהו
ומן הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את העצמות בבשר
בבריאה חדשה  ,יתברך אללה הטוב שבבוראים  *,לאחר כל זאת
" ( סורת
יבואכם המוות  *,ואחר יעוררוכם ביום תחיית המתים
המאמינים.)16-12:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " הוי האנשים ,אם אינכם בטוחים
כי לבסוף יעוררוכם לחיים  ,הנה אנו בראנו אתכם מעפר  ,אחר מטיפת
זרע ,אחר מדם מעובה ,אחר מפיסת בשר ,בין אם מוגמרת ובין אם לאו
– כך נבה יר לכם זאת  .נשאיר ברחם את אשר נחפוץ לזמן קצוב  ,ואז
נוציאכם עוללים ,אחר תגיעו לפרקכם  .כמה מכם ייאספו אל אבותיהם ,
וכמה יגיעו אל הגיל האומלל אשר בו לא ידעו עוד אשר ידעו לפנים ,
הנה לעיניך אדמה חרבה  :אך נוריד עליה מים  ,ומיד תזוע ותירום
ותצמיח כל מין נאה  *.זאת כ י אללה הוא האמת  ,והוא מחיה המתים ,
והוא כל-יכול" (סורת העלייה לרגל.)6-5:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " עוד נראה להם את אותותינו בכל
קצות הארץ ובהם עצמם  ,ואז יתברר להם כי אמת הוא  .האין די בכך
שריבונך עד לכל דבר" (סורת המוצגים אחד אחד.)53:
ד"ר "כית' מור" אומר בספרו ( התפתחות האדם ) " :אני לא מתקשה
לקבל כי הדברים של הקוראן הקדוש כדבריו של אללה  ,התיאור של
העובר בקוראן הקדוש מעיד על כך שהתיאורים האלה הושרו על
מוחמד מעם אללה".

המציאות של חיי העולם הזה
אללה ישתבח שמו ויתעלה הבה יר לנו את האמת של החיים בעולם
הזה וד יווח לנ בספרו הנשגב כי החיים בעולם הזה הם תענוג של הבל ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש  " :דעו כי חיי העולם
הזה הם משחק ושעשוע ומחמדים והתפארות בינכם  ,ושאיפה להרבות
רכוש ובנים  .הם נמשלו לגשם המפליא את הזורעים בהצמיחו צמח ,
והנה ייבול ויצהיב לעיניך  ,ואז יתפורר  ,בעולם הבא יש עונש כבד
ומחילה מעם אללה  ,והפקת רצון מלפניו  .חיי העולם הזה אינם אלא
תענוג של הבל" (סורת המתנצחת.)20:

36

אללה יתעלה הבהיר לנו גם כי התענוגות של החיים מסיטים את
האנשים מהדרך הישרה של אללה יתעלה  ,אללה יתשבח שמו אומר "
כל הטוב אשר הונחל לכם אינו אלא תענוג חולף של חיי העולם הזה ,
והשמור אצל אללה למאמינים ולנסמכים על ריבונם טוב ונצחי מ אלה"
(סורת המועצה.)36:
אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו כי החיים בעולם הזה אינם
החיים הנצחיים אלא שלב שמני שמוביל לחיים הנצחיים בעולם הבא
,אללה ישתבח שמו ויתעל ה אמר בספרו הנשגב " הבא להם כמשל
לחיי העולם הזה את המים אשר הורדנו משמים  :צמח הארץ טבל
בהם ,אך הנה היה לחציר יבש ונפוץ ברוח ,אללה יכול לעשות כל דבר*.
הרכוש והבנים הם חמודות העולם הזה  ,ואולם המעשים הקיימים
והטובים יניבו שכר רב יותר אצל ריבונך  ,ויעוררו תקווה גדולה יותר "
(סורת המערה.)46-45:
בשל השפלות של העולם הזה ,אללה מעניק לאדם הכופר כמו שמעניק
למאמינים ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אברהם
אמר ,ריבוני ,עשה את העיר הזאת מקום מבטחים ושלח לתושביה
פרנסה מפרי הארץ  ,לאלה אשר יאמינו באללה וביום האחרון  ,אמר,
אשר לכופר ,אניח לו להתענג קמעא  ,ואחר אביאנו על כורחו אלי עונש
האש .שם יהיה סופו המר" (סורת הפרה.)126:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " לכולם ,לאלה ואף לאלה  ,נמציא
את מתת ריבונך  ,כי מתת ריבונך היא ללא מ ָּצ רים *,ראה כיצד רוממנו
כמה מהם על זולתם  ,אך מעלות העולם הבא גבוהות ומרוממות יותר ".
(סורת המסע הלילי.)21-20:
סהל בן סעד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום
ראה כבשה מתה ונפוחה ואמר  :האם הכבשה זו חסרת ערך בעיני
בעלה? ,חבריו של הנביא עליו השלום השיבו בחיוב  ,הנביא אמר  :אני
נשבע באללה כי העולם הזה קל ערך בעיני אללה מזה של בעל הכבשה
זו ,ואם החיים שווים לכנף ש ל זבוב ,אללה לא יעניק לכופר לגימת
מים"(אלמוסתדרכ).
אללה ישתבח שמו ויתעלה מעורר באנשים את הרצון לזכות בתענוגים
של העולם הבא  ,אללה ישת בח שמו  ,אמר בקוראן הקדוש  " :ואולם
אתם מ ַבּכרים את חיי העולם הזה *,אף כי העולם הבא טוב ונצחי ממנו"
(סורת העליון.)17-16:
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האנשים המאמינ ים באללה והמשתדלים להפיק את שבועות רצונו של
 ,אללה
אללה יתעלה הם אשר יזכו בתגמול של אללה בעולם הבא
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב  " :אשר למעניק ברוחב לב
והירא *,והמאמין בטוב  * -על נקלה נקל עליו  *.ואילו הכילי אשר אינו
נזקק *,והמכחיש את הטוב  * -על נקלה נקשה עליו " ( סורת הלילה10-:
.)5
דבר זה אינו מלמד על כך להתנזר ולזנוח התענוגים שאללה התיר
לאנשים ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור ,וכי מי
אסר את שכיות החמדה של אללה אשר זימן לברוא ן ,ואת פרנסתו
הטובה?! אמור ,רק אלה אשר האמינו בחייהם בעולם הזה יהיו זכאים
להן ביום תחיית המתים  ,כך נציג את האותות אחד אחד בפני אנשים
בני דעת( ".סורת ממרום החומה.)32 :
הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " המאמין החזק טוב יותר אצל
אללה מהמאמין החלש  ,תשקדו בדב רים המוע ילים לכם ובקשו עזרה
מאללה ,אם נחשפתם לקשיים אל תגידו אם עשינו כך וכך משום שזה
פותח את הדלת למעשי השטן" (צחיח מוסלם).
ההלכה האיסלמית קוראת לאנשים לחיות חיים מתונים  ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תכבול ידך אל צווארך ואל
תושיטה ללא מצרים  ,פן תיפול ארור וחסר כל  *,ריבונך שולח פרנסה
בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ  ,והוא מכיר את מעשי ברואיו לפני
ולפנים ומבחין בהם" (סורת המסע הלילי.)31-30:

הסוף
סופם של כל היצורים ביקום הוא המוות  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " כל אשר בארץ סופו לכלות  *,ויישארו רק פני
ריבונך נורא ההוד והכבוד" (סורת הרחמן.)27-26:
ל כל היצורים
האדם אינו יכול לברוח מהמוות משום שהוא סופם ש
החיים על פני האדמה ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:
" אמור ,המוות אשר תנוסו מפניו השג ישיגכם  ,ואז תשובו אל יודע
הנסתר והנגלה ,והוא יודיעכם את אשר עשיתם" (סורת יום שישי.)8:
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בני האדם אינם יכולים לדחות או להקדים את העת הקבוע לפטירתם
אשר נקבע על ידי אללה יתעלה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב" :לכל אומה נקצב זמן ,ובהגיע זמנה לא תוכל לדחות אף
לא בשעה ,ולא להקדימו( ".סורת ממרום החומה.)34:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אתגר את בני האדם והשדים אשר מטילים
ספק בקיומו של אללה הבורא להחזיר את הנשמה כאשר מגיעה לגרונו
של אדם בעת הגסיסה  ,אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש " מדוע,
כאשר (יוצאת נשמתו של הגוסס ) ומגיעה אל הגרון  *,ועיניכם רואות *,
ובאותה שעה קרובים אנ ו אליו מכם  ,ואולם אתם לא תבחינו  *, -מדוע,
אם אכן תיתבעו לתת את הדין  *,לא תוכלו להחזירה ,אם אמת בפיכם ?
" (סורת המאורע.)87-83:
רק בעת הגסיס ה הם מאמינים  ,אבל לא תהיה להם הזדמנות לחזור
לעולם הזה ולעשות מעשים טובים ולחזור בתשובה ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :ובבוא המוות אל אחד מהם ,יגיד ,ריבוני,
החזירוני *,למען אעשה את הטוב אשר זנחתי  .לא ולא ! אלה אינן אלא
מילים אשר יאמר  .מאחורי גבם תעצרם מחיצה עד היום אשר בו ייעורו
המתים" (סורת המאמינים.)100-99:
 ,אללה
אללה לבדו הוא אשר יודע את זמן ומקום המוות של האדם
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה נוצר אצלו את הידע
על שעת הדין  ,הוא מוריד גשמי ברכה וידע מה צפון ברחם  ,לא תדע
נפש מה ייפול בחלקה ביום המחר  ,ולא תדע נפש היכן ימצאנה המוות,
אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים" (סורת לוקמאן.)33:
ישנם שני סוגים של מוות ,הסוג הראשון הוא המוות הגדול שהוא יציאת
הנשמה מהגוף ללא חזרה  ,הסוג השני הוא המוות הקטן בעת השינה
כאשר הנשמה יוצאת מהגוף וחוזרת עליו  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " אללה אוסף אליו את הנשמות בעת מותן  ,ואת
אלה אשר לא ימותו  -בעת שינתן .במחציתו ישאיר את אלה אשר יגזור
עליהן למות  ,וישלח את האחרות לזמן קצוב  .בזאת צפונים אותות
לאנשים הנמלכים בדעתם(".סורת החבורות.)42:

מה הוא הגורל שלאחר המוות
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לאחר מותם של בני האדם  ,אללה יתעלה יחיה את האנשים מחדש ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב  " :זאת כי אללה הוא
האמת ,והוא מחיה המתים ,והוא כל-יכול" (סורת העלייה לרגל.)6:
הכופרים הכחישו את תחיית המתים לאורך ההיסטוריה  ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים טענו כי לעולם לא ייעורו
(מין המוות) .אמור ,אדרבא ,חי ריבוני! אכן יעוררוכם את אשר עשיתם.
אין קל מזה לאללה( ".סורת הנופלים בפח.)6:
לשולל
הכופרים חותרים כמיטב יכולתם כ די להוביל את האנשים
ולשכנע אותם לדחות את העובדה של התחייה לאחר המוות  ,אללה
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם יבטיחו לכם כי לאחר
שתמותו ותהיו עפר ועצמות  ,יוציאוכם (חיים מקברכם)?* אין ממש בכל
אשר הובטח לכם" (סורת המאמינם .)36-35:
הבלתי מוסלמים רואים כי החיים והמוות שלהם תלויים בטבע בלבד
ולא הבינו כי החיים והמוות יצורים של אללה יתעלה אשר ברא אותם ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " הם אמרו ,דבר אין לנו מעבר לחיינו
בעולם הזה  :האחד ימות והאחד י חיה ,ורק הזמן יביא עלינו כליה  .אין
הם יודעים דבר על זאת ,והם רק מדמים" (סורת הכורעת ברך.)24:
 ,אללה
הכופרים אפילו ביקשו הוכחות בלתי אפשריות כדי להאמין
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הללו אומרים  *,אין דבר
מעבר למותנו הראשון ,ולעולם לא יקימנו לתחייה *.השיבו את אבותינו,
אם אמת בפכם  *.האם טובים הם מבני עמו של "תובע" ומאלה אשר
חיו לפניהם? השמדנו אותם כי חטאו" (סורת העשן.)37-34:
" חזקה עליהם
אללה יתעלה הפריך את הטענות שלהם באומרו
שיגידו ,האם לאחר שיתפוררו עצמותינו  ,יעוררונו לחיים וניברא
מחדש?* אמור ,אפילו תהיו אבנים או ברזל  *,או כל גוף אחר אשר
יקשה להחיותו  .לפי דעתכם  ,יגידו ,מי יחזירנו ? אמור ,זה אשר יצר
אתכם בראשונה  .או ינודו לך ויאמרו  ,מתי זה ? אמור ,ייתכן כי בקרוב *
ביום אשר יזעיקכם  ,תבואו (מתוך הקברים ) ,ותהילתו בפיכם ,ותחשבו
כי אך זמן מועט עבר עליכם( ".סורת הסע הלילי.)51-49:
הכופרים הכחישו גם את יום הדין  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " הכופרים אמרו  ,שעת הדין לא תבוא עלינו  .אמור,
אמנם כן ,חי ריבוני יודע הנסתר ! היא בוא תבוא עליכם  .דבר לא ייחבא
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ממנו ,ויהי משקלו כגרגיר  ,לא בשמים ולא בארץ  ,ואין דבר קטן מזה
ולא גדול מזה אשר לא נרשם בספר ברור  *.כך יגמול למאמינים ולעושי
הטוב .כל אלה יזכו במחילה ויפורנסו ביד רחבה  *.ואולם החותרים
לסכל את אותותינו בבקשם לחמוק  ,תהיה מנת חלקם ייסורים בעונש
קשה" (סורת שבא.)5-3:
אללה יתעלה יחיה את האנשים ביום הדין  ,אללה ישתבח שמו ו יתעלה
אמר "קל לברוא את כולכם ולהעיר את כולכם לחיים ,כמו היתה זו נפש
יחידה .אללה שומע ומבחין" (סורת לוקמאן .)28:
אללה יתעלה יאסוף את האנשים ביום תחית המתים  ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב  " :את כולם יאסוף ריבונך  ,כי הוא
חכם ויודע" (סורת אלחג'ר.)25:
אללה יתעלה ישפוט את כל האנושות ביום הדין על המעשים שלהם
בעולם הזה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום
אשר בו תעמוד כל נפש מול כל הטוב אשר עשתה ומול כל הרע אשר
עשתה ,אז תרצה להיות משם .אללה מזהירכם מפני עצמו ,ואללה נוהג
בברואים בחמלה" (סורת בית עמרם.)30:
אללה יתעלה אמר גם " ביום אשר יעורר אללה את כולם לחיים ויודיע
להם את אשר עשו  .אללה מונה (את מעשיהם ) אך הם שכחו  ,ואללה
עד לכל דבר( ".סורת המתנצחת.)6:
ביום הזה ,בני האדם מתכחשים לאנשים הקרובים שלהם בעולם הזה ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " כאשר ישמע קו ל הנפץ  *,ביום אשר
ינוס כל אשר מאחיו  *,ומאמו ומאביו* ומאשתו וילדיו *,אז יהיה כל איש
טרוד בענייניו" (סורת הזעיף פניו.)37-33:
כאשר הרשעים רואים את העונשים ביום תחיית המתים מקווים שיוכלו
לפדות את עצמם בבנים שלהם  ,אללה יתעלה אמר גם " החוטא יבשק
לפדות עצמו מייסורי היום ההוא תמורת בניו" (סורת הרקיעים.)11 :
" הכופרים ,גם אם
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
יציעו ארץ ומלואה ואף כפליים למען יפדו עצמם מן העונש ביום תחיית
המתים ,לא יקבלו זאת מהם  ,ונועד להם עונש כבד  ( ".סורת
השולחן.)36:
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הדבר היחיד המקובל ביום תחיית המתים הוא המעשים הטובים ,אללה
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הונכם ובניכם לא יעלוכם אל
קרבתנו .רק המאמינים ועושי הטוב  ,להם יושב כפליים כפועלם  ,וישבו
לבטח במדורים עליונים" (סורת שבא.)36:
אללה יתעלה אמר גם" לא נותר להם אלא לצפות כי יבואו המלאכים ,או
כי יבוא ריבונך  ,או כי יבואו כמה מאותות ריבונך  .ביום אשר בו יבואו
כמה מאותות ריבונך  ,לא תועיל לשום נפש אמונתה  ,אם לא האמינה
זה כבר  ,ואם לא עשתה באמונתה כל טובה  ,אמור ,המתינו ,ונמתין גם
אנו( ".סורת המקנה.)158:
ים ביום
כל הדברים החומריים שהיו עוזרים לאדם בעולם הזה יסתי
הדין ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנ שגב " הנה באתם
אלינו ,כל אחד יח דיו ,כדרך שבראנו אתכם לראשונה  ,והשארתם
מאחורי גביכם את כל אשר הענקנו לכם ,אין אנו רואים עמכם את מליצי
היושר שלכם  ,אשר טענתם כי הם שותפים לאללה כאדונכם  .נותק
" ( סורת
הקשר ביניכם  ,וזנחו א תכם אלה אשר טענתם לקיומם
המקנה.)94:
הדבר היחיד שישאר ביום תחית המתים הוא המעשים הטובים של
האדם ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל העושה
טוב ,ולו כמשקל גרגיר ,יחזה בו *,וכל העושה רע ,ולו כמשקל גרגיר ,בו
יחזה" (סורת רעש האדמה.)8-7:

מה הגורל לאחר תחיית המתים
אללה יתעלה ישפוט את האנשים לאחר תחיית המתים ויכניס את עושה
הטוב לגן עדן בעוד שהרשעים יכנוסו לגיהנום  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום תחיית המתים נציב את מאזני
הצדק ,ושום נפש לא תקופח כמלוא נימה  .גם אם יהיה משקל מעשיה
כגרעין חרדל ,נביאם ,כי אין כמונו לעשיית החשבון" (סורת הנביאים).
כל אומה תישפט על פי הדת שהושרה מעם אללה על השליח שלה ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " ביום אשר נקרא לכל איש לבוא עם
פנקסו ,כל אשר נמסר לו ספרו אל יד ימינו  ,יקרא את ספרו ,ולא יקופח
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כמלוא נימה *,וכל אשר היה עיוור בעולם הזה יהיה עיוור בעולם הבא ,
ותגדל תעייתו מן הנתיב" (סורת המסע הלילי.)71-70:
המוסלמים אשר האמינו באללה יתעלה וקיימו את התפילה ונמנעו
מהאסורים שנאסרו עליהם יכנסו לגן עדן ויהנו מהתענוגים והשמחה
" היראים
הנצחית ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
ישכנו במקום מבטחים  *,בין גנים ועל פלגי מים  *,עוטים משי וקטיפה
זה מול זה  *,כך יהיה ,ונזווגם עם עלמות צחורות עור ויפות עין  *,יזמינו
מכל פרי  ,ולבטח ישבו *,טעם מוות לא ידעו שם  ,זולת המוות הראשון,
והוא ישמרם מפני עונש השאול  *,זהו חסד ריבונך  ,וזוהי הזכייה
הכבירה" (סורת העשן.)57-51:
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
 ,מי
חבורת האנשים הראשונה יכנסו לגן עדן בדמות הירח במלואו
שבאים אחריהם בדמות כוכב לכת הכי מאיר בשמים  .לא משתינים ולא
מטילים צואה  ,לא יורקים ולא מוחטים  ,מסרקים שלהם עשו יים מזהב ,
הזיעה שלהם היא המושק  ,המוחתות שלהם היא (אלאלוה) " מין עץ
של בושם " ,בתי הזוג שלהם הן בנות בתולות  ,ביצירה של איש אחד
כדמותו של אדם אביהם ,בגובה של שישים אמות.
זייד בן אלארקם סיפר כי איש יהודי בא לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
ואמר לו " הוי אבו אלקאס ם (הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ) אתה
טוען כי אנשי גן עדן אוכלים ושותים ? הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
השיב :אני נשבע באללה כי כל אחד מאנשי גן עדן ייתן כוח של מאה
גברים ביכולתו לאכול  ,לשתות ,ולקיים יחסי מין  ,האיש היהוד י אמר :
אכן מי שאוכל ושותה מצטר ך לעשות את צרכיו ,הנביא מוחמד עליו
בירכה ושלום "הצואה שלהם היא זיעה הדומה למושק משום שבטנם
הפכה רזה"( .צחיח בן חבאן).
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר
,
" כרוז יכריז כי תהיו בריאים ולעולם לא חולים שוב ותחיו ללא מוות
ומותר לכם ל יהנות מכל התענוגות מבלי להרגיש צער או חרטה שוב ,
זה מה שאמר אללה ישתבח מו ויתעלה " נסלק כל תרעומת מלבם ,
ונהרות יזרמו מתחת למרגלותיהם  ,ויגידו ,התהילה לאללה אשר הנחנו
עד הלום  .אלמלא הנחנו אללה  ,לא היינו מישירים לכת  .שליחי ריבוננו
הביאו את האמת  .אז יקראו להם לאמור  ,זהו לכם גן עדן אשר ירשתם
בזכות מעשיכם( ".סורת ממרום החומה.)43:
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הכופרים אשר מכחישים את השליחים של אללה יתעלה ייכנסו
לגיהנום ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים,
להם שמורה אש גיהינום  ,לא ידונו אותם למוות  ,וגם לא יוקל מעליהם
עונש ,כך נגמול לכל כופר מושבע" (סורת היוצר.)36:
אחד הדברים אשר מרבים את שמחתם של אנשי גן עדן מה שנזכר
בחדית' של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום " ביום הדין יובא במוות
בצורת איל שחור ולבן  ,ויכריז מכריז :הוי אנשי גן עדן  ,הם מרימים את
ראשם ומנסים לראות  ,המכריז אומר  :האם את ם מכירים את זה ? הם
משיבים :כן ,זה הוא המוות  ,ולאחר מכן יכיריז המכריז  :הוי אנשי
גיהנום , ,הם מרימים את ראשם ומנסים לראות  ,המכריז אומר  :האם
אתם מכירים את זה ? הם משיבים  :כן ,זה הוא המוות  ,והם רואים את
האייל בעודו נשחט  ,אחר כך המכריז יכריז  :הוי אנשי גן עדן ת ישארו
לנצח בגן עדן ,והוי אנשי גיהנום תשארו לנצח בגיהנום  ,וקרא את
הפסוק הקוראני שבו אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה " על כן הזהר
אותם מפני יום היגון אשר בו ייחרץ הדין  .הם מסיחים את דעתם ואינם
מאמינים" (סורת מרים.)39:

ההוכחות על תחיית המתים בקוראן הקדוש
הקוראן הקדוש האיץ באדם בהרבה פסוקים להרהר במקור בריאתו ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " יגיד האדם האם אחרי
,
מותי עוד יוציאוני חי ?* האם לא יזכור האדם כי זה כבר בראנוהו
בהיותו לא כלום?" (סורת.)67-66:
אללה יתעלה האיץ באדם להרהר באדמה המתה אשר מצמיחה
זרעים ,אללה ישתבח שמו וית עלה אמר בספרו הנשגב " אותותיו
באדמה אשר תראנה תשושה  ,אולם אך נוריד עליה מים  *.ומיד תזוע
ותתפח .זה אשר הפיח בה חיים יחיה גם את המתים  ,כי הוא כל -יכול"
(סורת המוצגים אחד אחד.)39:
אללה מעודד ו מ איץ באדם להרהר ביצירת השמים והארץ הגדולה יותר
מבריאתו של האדם  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "
הלא יראו כי אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ ולא התייגע
בבריאתם ,יוכל גם להחיות את המתים? אמנם כן ,הוא כל-יכול( ".סורת
גבעות החול .)33:
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אללה מעודד את בני האדם להרהר בשינה וההתעוררות שלו שנדמה
לחיים לאחר המוות  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "
אללה אוסף אליו את הנשמות בעת מותן  ,ואת אלה אשר לא ימותו –
בעת שנתן  .במחיצתו ישאיר את אלה אשר יגזור עליהן למות  ,וישלח
את האחרות לזמן קצוב  .בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים
בדעתם"(סורת החבורות.)42:
אל-עאס ב ן וואיל בא לנביא מוחמ ד עליו בירכה ושלום בעודו מחזיק
בעצם מתפורר ושבר אותו ואמר לנביא עליו השלום  :הוי מוחמד ,האם
אללה מחיה את העצם הזה ,הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר :כן,
אללה יחיה את זה  ,אללה ימית אותך ולאחר מכן יביא אותך לחיים
בחזרה ויכניס אותך לגיהנום " ולאחר מכן הורדו הפס וקים הבאים ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם לא ישכיל האדם
להבין כי אנו בראנוהו מטיפת זרע ? אף-על-פי-כן מרהיב הוא עוז
 ,מי יוכל
להתווכח *,הוא שכח ממה נברא והביא לנו משל באומרו
להחיות עצמות מתפוררות ?* אמור ,יחיה אותן זה אשר יצר אותן
לראשונה .הוא י ודע את כל אשר נברא  *.הוא אשר נתן לכם אש אשר
תדליקו מן העץ הירוק  *.האם לא יוכל זה אשר ברא את השמים ואת
הארץ לברוא את שכמותם ? נהפוך הוא ! הוא הבורא והיודע  *.זו
הסמכות הנתונה רק לו  :אם יחליט לחולל דבר  ,רק יאמר לו  ,היה –
והיה *.ישתבח אשר בידו מלכות כל דבר  ,ואשר אליו תוחזרו " ( סורת
י.ס)83-77:

איך אפשר להציל את עצמנו?
אם אתה רוצה להכיר את הדת המקובלת ביום הדין  ,הדת אשר תוביל
אותך לשמחה ואושר נצחי ומצילה אותך מ חיי יסורים והאומללות  ,אז
אתה חייב להכיר את דת האיסלאם אשר הורד מעם אללה על הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום.

מה זה איסלאם?
דת האיסלאם היא הדת אשר הורדה מעם אללה יתעלה על הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום וביטלה את כל הדתות שקדמו לה  ,אללה
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ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " הוא אשר שלח את שליחו
להביא את דרך הישר ואת דת האמת כדי שישליטה על כל הדתות ,אף
אם יתעבו זאת המשתפים" (סורת שורות שורות.)9:
דת האיסלאם היא הדת היחידה המקובלת על ידי אללה יתעלה לאחר
שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום  ,אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " היש דומה למחזיק בראיה מעם ריבונו ?
מאחוריו עומד עד מאתו  ,ולפניו ספרו של משה אשר היה מופת ומקור
רחמים .אלה מאמינים בו  ,וכל הכופר בו מבין אנשי המחנות  ,לו נועדה
האש .על כן אל תפקפק בו כי הוא האמת מעם ריבונך  ,ואולם מרבית
האנשים לא יאמינו" (סורת הוד.)17:
משמעות המילה איסלאם היא הציות והכניעה המלאה לאללה יתעלה
והתרחקות מהכפירה בו  ,ישנם יותר ממליאר ד בני אדם מאמינים בדת
זו ,האם אתה חושב שכל האנשים אלה סטו מהדרך הישרה ואתה
לבדך אשר מאמין בדת הנכונה?!!.
האיסלאם הוא הדת היחידה המקובלת על ידי אללה יתעלה לאחר
שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום  ,אללה ישתבח שמו
רת מלבד
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל המבקש לו דת אח
האיסלאם ,לא יקבלוה ממנו  ,ובעולם הבא ילך לאבדון " ( סורת בית
עמרם.)85:
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אני נשבע באללה  ,איש ששמע
בי יהודי או נוצרי ומת בעודו לא מאמין בשליחות שלי יהיה מאנשי
גיהנום" (צחיח מוסלם).

עמודי התווך של האיסלאם
האיסלאם ציווה ע ל חסדיו קבוצה של מעשי פולחן  ,מתוך המצוות
הרבות האלה הועלו חמש לדרגה של מצוות יסוד -שהן עמודי התווך
של האיסלם  ,האסלאם אינו קורא לחסידיו לקיים את המצוות האלה
באופן צורני בלבד  ,אלא שמעשי הפולחן אלה עשויים להביא לטיהור
קם את האדם
הנשמה ,האיסלאם רואה במעשי הפולחן דרך לש
והחברה ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב על התפילה"
השמע את הספר אשר נגלה לך וקיים את התפילה  ,כי התפילה מונעת
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תועבה וכל דבר מגונה  .הזכרת שם אללה היא המעשה הגדול מכל ,
ואללה יודע את אשר תעשו" (סורת העכביש.)45:
הנשגב על הזכאת " קח
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו
מרכושם צדקה אשר בה תטהר ותזכך אותם  ,והתפלל לשלומם  ,כי
תפילתך היא מרגוע להם .אללה שומע ויודע( ".סורת ההצהרה.)103:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש על מצ וות הצום " הוי
המאמינים ,נכתב בספר כי מצווה עליכם לצום כשם שנכתב על אלה
שהיו לפניכם ,למען תהיה בכם יראה" (סורת הפרה.)183:
אללה שתבח שמו ויתעלה אמר על העלייה לרגל " החג' הוא בחודשים
ידועים .כל הנוטל על עצמו לקיים בהם את החג' – אין ביאה והתפקרות
והתנצחות בתקופת החג' .כל טוב אשר תעשו ,אללה ידעהו .הכינו צידה
לדרך ,ואולם הצידה הטובה ביות ר היא היראה  ,והיו יראים אותי  ,אתם
נבוני הלב" (סורת הפרה.)197:
מעשי הפולחן באיסלאם ממלאים תפקיד מרכזי בהתפתחות המידות
הטובות של האדם  ,כמו גם בשמירה על האחדות של החברה
המוסלמית וקשריה.

היסודות של האיסלאם
מצוות העדות (להעיד שאין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד הוא ש
אללה).

ליח

האדם המוסלמי חייב להצהיר על דבקתו בשני עיקרונות היסוד של
ההלכה האיסלמית  ,המוסלמי מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה וכי
 ,העדות זו נחשבת למפתח
מוחמד הינו שליחו ועבדו של אללה
האימונה באיסלאם שמשמעותה:
 -1אללה לבדו הוא הבורא של היקום
 -2אללה יתעלה הוא אשר מסדר את ענייניו של היקום
 -3אללה לבדו הוא אשר ראוי לפולחן
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המשמעות של העדות השנייה היא להאמין כי הנביא מוחמד הוא שליחו
ועבדיו של אללה יתעלה  ,עדות זו מחייבת להאמין בשליחותו של
מוחמד עליו השלום בהיותו אחרון הנביאים ולציית להוראותיו.

התפילה
התפלה היא הקש ר בין האדם לבין ריבונו  ,התפילה מונעת מהאדם
לשקוע בתענוגים של העולם הזה  ,ככל שהאימונה בלבו של האדם
(הקורא לתפילה )
מתחילה להיחלש הוא שומע את קולו של המואזן
בעודו קורא לתפילה אשר מחזקת את אימונתו  ,המוסלמים מתפללים
חמש תפילות ביום ובליל ה ,גברים חייבים לקיים את התפילה במסגד ,
התפילה באיסלאם משחקת תפקיד חברתי חשוב ומחזקת את הקשרים
בין המוסלמים אשר נפגשים מדי יום במסגד  ,התפילה מסירה את כל
ההבדלים החברתיים על רקע שהמוסלמים עומדים בשורה אחת זה
לצד זה במהלך התפילה ללא כל קשר למעמד החברתי וגזע כיוון
שכולם שווים בפני אללה יתעלה.

הזכאת
הזכאת היא אחוז קבוע של כסף שהמוסלמי העשיר משלם לעניים
ולנזקקים כדי לעזור להם לספק את הצרכים שלהם ולהציל אותם
מהענווה של ההזדקקות  ,זכאת היא חובה על כל מוסלמי שמחזיק את
השיעור המינימאלי שמחייב ש ילום זכאת  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " הם לא נצטוו בלתי אם לעבוד את אללה  ,בייחדם
לו את דתם כחניפים  ,ולקיים את התפילה ולתת זכאת  .זאת היא הדת
הנכוחה" (סורת הראיה.)5:
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התנאים של הזכאת כדלהלן:
 -1החזקת הסיכום המינימאלי הנדרש לשלם את הזכאת אשר נקבע
בהלכה האיסלמית.
זקת הסיכום המינימאלי הנדרש

 -2חלוף שנה שלמה אחת על הח
לשלם זכאת.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כספי הצדקה נועדו
רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם  ,ולאשר יש לקרב את לבו ,
ולשחרור עבדים  ,ולכורעים תחת נטל חובות  ,ולמען אללה  ,ולהלך
בדרכים ,כך ציווה אללה ,ואללה יודע וחכם( ".סורת ההצהרה.)60:
 2.5%מכלל הסכום שנאסף
שיעור הסיכום של שיולם כזאת הוא
למשך שנה שלמה  ,הזכאת באיסלאם נועדה לחסל את העוני בחברה
המוסלמית ולהקל את הסכנות שבאות כתוצאה של התפשטות העוני
כגון הרצח והגניבה ,וגם להפיץ את רוח הסולידריות בחברה המוסלמית
על ידי מילוי דרישותיהם של העניים והנזקקים.

צום הרמדאן
המוסלמים צמים למשך חודש אחד בשנה מבוקר ועד הערב בחודש
רמדא'ן ,מוסלמים חייבים להימנע מכל דבר ששובר את הצום  ,בין אם
זה יהיה אוכל  ,שתייה ,או קיום יחסי מין  ,ולהימנע גם משקר  ,רכילות
ודיבה אשר עלולים לשבור את הצום.
אללה י שתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים ,נכתב
בספר כי מצווה עליכם לצום כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם  ,למען
תהיה בכם יראה( ".סורת הפרה.)185:
באמצעות הצום ירגיש המוסלמי בסבלם של הנזקקים והעניים שאינם
מוצאים מספיק מזון  ,ביגוד או מקום מגורים  ,דבר שמאיץ אותו למלא
את הצורכים שלהם.

העלייה לרגל
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העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים
קבועים בזמנים קבועים  ,כמו כל מצוות -היסוד ,גם מצוות ה "חג'" חלה
הן על המוסלם והן על המוסלמית  ,הבוגרים והבריאים בגוף ובנפש .על
המוסלמים לעלות לרגל למכה לפחות פ עם אחת בחייהם  ,אם כי
ההלכה פוטרת מאמינים מלקיימה או מתירה להם ליפות כוחם של
אחרים לבצעה בשמם  -מסיבות בריאות.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" האנשים מחויבים בפני
אללה לעלות לרגל אל הבית – כל היכול לצאת לדרך ,ואולם כל הכופר,
הנה אללה אינו נזקק לשכוני העולמים" (סורת בית עמרם.)97:
העונה של העליה לרגל נחשב ת לאיסוף הגדול ביותר של המוסלמים
מכל רחבי העולם אשר מתפללים בתפילה אחד בעודם לובשים אותם
בגדים ומקימים מצווה אחת  ,ללא כל הבדל ביו העשירים והעניים ,
הלבנים והשחורים  ,ערבים ולא ערבים דבר שמדגיש את האחווה
והאחדות בין המוסלמים.

מעמודי התווך של האמונה
האימונה באללה
האימונה באללה מחייבת את המוסלמים להאמין בקיומו של אללה לבד
שאין לו שותף אשר ברא את היקום  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " ריבונכם הוא אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ
בשישה ימים ואחר ישב בגאון על כס הכבוד  .הוא עוטה על היום את
כסות הלילה החש לבוא בעקבותיו  .וברא את השמש ואת הירח ואת
הכוכבים ,וכולם כפופים לדברו  .אכן ,שלו היא הבריאה ובידיו כל דבר .
יתברך אללה ריבון העולמים" (סורת ממרום החומה.)54:
אללה הוא ריבונם של העולמים ללא שותף  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " אמור ,תפילתי וקורבני וחיי ומותי הם לאללה
ריבון העולמים  *.אין לו שותף  ,ועל כך ציווני  ,ואני ראשון המתמסרים "
(סורת המקנה.)162-161:
אללה יתעלה לבדו הוא הראוי לפולחן ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " מעולם לא שלחנו לפניך ש ליח בלא שיגלינו לו לאמור ,
אין אלוה מבלעדי ,לכן עבדוני"(סורת הנביאים.)25:
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האימונה באללה יתעלה מחייבת גם להאמין שאללה לבדו הוא אשר
ראוי לשמות היפים והוא נעלה מכל פגם  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב " הוא יוצר השמים והארץ  :הוא עשה לכם נשים
כעצם מעצמכם  ,וגם את המקנה – זכר ונקבה  ,והרבה את זרעכם
בזאת .אין דומה לו ,והוא השומע והמבחין" (סורת המועצה.)11 :

האימונה במלאכים
 ,אללה
האימונה במלאכים מחייבת להאמין בקיומם של המלאכים
יתעלה ברא אותם למען עבודתו  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר
בספרו הנשגב "המשיח לא יסלוד מ להיות עבד לאללה  ,ואף לא
המלאכים המקורבים  ,כל הסולד מלעבוד אותו ושחץ בלבו – את כולם
עוד יאסוף אליו יחדיו" (סורת הנשים.)172:
אללה יתעלה הטיל על המלאכים תפקידים מסוימים והם פועלים על פי
" הוי
פקודתו ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
המאמינים ,שמרו על עצ מכם ועל משפחתכם מפני אש אשר הדלק לה
הם האנשים והאבנים  ,מופקדים עליה מלאכים קישחים ומשחיתים
 ,ויעשו את אשר יורום "(סורת
אשר לא יפרו את פקודת אללה
האיסור.)66:
המלאכים אינם שותפים או יריבים לאללה יתעלה אלא שעבדים
מכובדים ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואולם הם
אומרים ,הרחמן הוליד בן  .ישתבח שמו ! רק עבדים מכובדים הם  *.הם
לא יקדימו אותו בדברים ,ויעשו כדברו( ".סורת הנביאים.)27-26:
אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על השמות והתפקידים של כמה
מלאכים בעוד שלא דיווח לנו על מלאכים אחרים.

האימונה בספרים של אללה
אללה יתעלה ציווה על המוסלמים להאמין בספרים השמימיים שהורדו
 ,חלק מהספרים
על השליחים מעם אללה להבהיר אותם לאנושות
האלה הם:
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- 1כתבי הקודש של איברהים  ,הקוראן הקדוש הבהיר לנו חלק
מהעיקרונות הדתיים שנזכרו בהם  ,אללה ישת בח שמו ויתעלה
אמר בספרו הנשגב "אם לא סיפרו לו על הכתוב בגוויליו של
משה *,ושל אברהם אשר עמד בכל חובותיו  *,על כי נפש עמוסה
לא תעמוס את משא זולתה  *,ועל כי לזכותו של אדם יעמדו רק
המעשים שעשה *,וכי עתידים מעשיו להיחשף ,ואז יבוא על גמולו
המלא *,וכי סוף כולם לשוב אל ריבונך" (סורת הכוכב.)42-36:
 -2התורה ,הוא הספר הקדוש אשר ירד על הנביא מושה עליו
השלום ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הורדנו
את התורה ממרומים  ,ובה הדרכה ואור  .על -פיה היו הנביאים
אשר התמסרו חורצים משפט ליהודים  ,וגם הרבנים והחכמים
שפטו על -פי ספר אללה שהופקד בידיהם למשמרת  ,ואשר עליו
העידו .אל תיראו מפני האנשים ,ורק אותי היו יראים  ,ואל תמכרו
את אותותי באפס מחיר  .אשר לא ישפטו על -פי כל אשר הוריד
אללה ממרומים ,אלה הם הכופרים" (סורת השולחן.)44:
 -3הזבור ,הוא הספר אשר הורד מעם אללה על דוד עליו השלום ,
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " גילינו לך (דברי
נבואה) כשם שגילנו לנוח ולנביאים אחריו  .וגילינו לאברהם
ולישמעאל וליצחק וליעקב ולשבטים ולישוע ולאיוב וליונה ולאהרון
ולשלמה .לדוד נתנו את הזבור"(סורת הנשים.)163:
 -4האונגליון ,הוא ספר קודש אשר הורד מעם אללה על ישוע עליו
אמר בספרו הנשגב "
השלום ,אללה ישתבח שמו ויתעלה
אחריהם הקימונו את ישוע בן מרים למען יאשר את התורה אשר
נגלתה לפניו  ,ונתנו לו את האוונגליון  ,ובו הדרכה ואור  ,למען
 ,ובו אור ומוסר השכל
יאשר את התורה אשר היתה לפניו
ליראים" (סורת השולחן.)46:
האדם המוסלמי חייב להאמין בספרים השמימיים אשר הו רדו על
השליחים מעם אללה יתעלה  ,הספרים אלה אינם אותם ספרים
מסולפים הנמצאים בשמוש כעת.
הקוראן הקדוש דיווח לנו על חלק ממה שנזכר באוונגליון כגון
הבשורות על בואו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  ,אללה
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " וכתוב טובה לזכותנו
בעולם הזה ובעולם הבא  ,כי חזרנו בתשובה אליך  .אמר ,עונשי,
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אכה בו את אשר אחפוץ ורחמי חובקים כל דבר  .אכתוב אותם
לזכות היראים ונותני הזכאת והמאמינים באותותינו  *,אשר ילכו
עם השליח  ,הנביא איש אומות העולם  ,אשר אותו ימצאו רשום
אצלם בתורה ובאוונגליון  .הוא יצווה עליהם לנה וג בדרך ארץ
ויאסור עליהם את המגונה  ,ויתיר להם את המאכלות הטובות
ויאסור עליהם את התועבות  ,ויסיר מעליהם את הנטל ואת
הכבלים המכבידים עליהם  .אשר יורד עמו ממרומים  ,אלה ישעו
חיל" (סורת ממרום החומה .)157-156:
 -5הקוראן הקדוש  ,האנשים חייבים להאמין בדברים של אללה
יתעלה שהורדו על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  ,ולהאמין כי
הקוראן הקדוש הוא אחרון הספרים אשר ביטל את כל הדתות
שקדמו לדת האיסלאם.

האימונה בשליחים
האדם המוסלמי חייב להאמין בכך שאללה ישתבח שמו ויתעלה בחר
את המטיבים מבין האנשים להיות שליחים כדי להעביר את המסר של ו
לאנושות ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כבר לפניך
שלחנו שליחים  .על כמה מהם סיפרנו לך  ,ועל כמה לא סיפרנו  .שום
שליח לא יביא אות אלא אם ירשה אללה  .וכאשר יקום דבר אללה ,
ייערך משפט צדק ,והשוגים בהבל ילכו לאבדון" (סורת הסולח.)78:
האדם חייב להאמין כי כ ל השליחים היו מבני האדם  ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא עשינו להם גוף שאינו נצרך
למזון ,והם לא חיו לנצח" (סורת הנביאים.)8:
אנו חייבים להאמין בכל השליחים ללא הפליה ביניהם  ,אללה ישתבח
שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים באללה ובשליחיו והרוצים
להפריד בין אללה לבין שליחיו  ,והאומרים ,נאמין בכמה ונכפור בכמה ,
והרוצים לנקוט בדרך ביניים  *,כל אלה כופרים לאמיתם הם  ,עונש
מחפיר הכינונו לכופרים( ".סורת הנשים.)151-150:
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האמונה ביום האחרון
האימונה ביום האחרון היא להאמין שחיי העולם הזה יבואו לסוף
שנקבע להם על ידי אללה  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו
הנשגב " כל אשר בארץ סופו לכלות" (סורת הרחמן.)26:
 -1להאמין בתחיית המתים  ,אללה יתעלה יחיה את כל האנושות
ערומים ביום תחיית המתים  ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו
הנשגב "הכופרים טענו כי לעולם לא ייעורו (מן המוות) .אמור ,אדרבא,
חי ריבוני ! אכן יעוררוכם ויודיעוכם את אשר עשיתם  .אין קל מזה
לאללה" (סורת הנופלים בפח.)7:
 -2להאמין באסיפת האנשים ביום הדין  ,אללה יתעלה יאס וף את כל
הבריאה ביום תחית המתים ויחשב אותם על מעשיהם  ,אללה ישתבח
" ביום ההוא נס יע את ההרים
שמו ויתלעה אמר בספרו הנשגב
ממקומם .ואתה תראה את הארץ חשופה  .אז נאספים (מן הקברים )
ולא נותיר מהם אחד( ".סורת המערה.)47:
" ביום תחיית
 -3אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב
המתים נציב את מאזני הצדק  ,ושום נפש לא תקופח כמלוא נימה  .גם
אם יהיה משקל כגרעין חרדל  ,נביאם ,כי אין כמונו לעשיית החשבון "
(סורת הנביאים.)47:
 -4להאמין בכך שהאיברים של גוף האדם יעידו עליו ביום תחית
המתים ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום אשר
ייאספו אויבי אללה אל האש  ,יעברו בסך  *,ובהגיעם אליה  ,יקומו
אוזניהם ועיניהם ועורם להעיד על מעשיהם  *.אז יגידו לעורם  ,מדוע
העידות עלינו ? הוא יגיד  ,דובבני אללה המדובב כל דבר  .הוא ברא
אתכם לראשונה ואליו תוחזרו( ".סורת המוצגים אחד אחד.)22-21:

מי הוא השליח של האיסלאם?
הנביא מוחמד בן עבדאללה עבדו של אללה ואחרון הנביאים  ,אללה
ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :מוחמד אינו אב לאיש מכם,
כי אם שליח אללה וחותם הנביאים ,אללה יודע כל דבר" (המחנות.)40:
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אללה שלח את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לכל האנושות כדי
להדריך אותם לדרך הישרה ולהזהיר אותם משקר ורע.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :לא שלחנוך כי אם אל
כלל האנשים  ,למען תהיה מבשר ומזהיר  ,ואולם מרבית האנשים אינם
יודעים( ".סורת שבא.)28:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " לא שלחנוך כי אם להביא רחמים
על שוכני העולמים( ".סורת הנביאים.)107:
 ,יושר ונאמנות ,
הנביא מוחמד עליו ברכה אללה ושלום נהג בצדק
הנביא מוחמד עליו השלום מעולם לא בגד או פגע באף אחד אפילו לפני
ההתגלות ,הנביא מוחמד עליו השלום היה ידוע בקרב בני עמו בכנוי
"אלאמין" הנאמן.
אללה ישתבח שמו ויתעלה תאר אותו בקוראן הקדוש" :וניחנת בסגולות
נשגבות" (סורת הקלמוס.)4:

מה אמרו על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום

המשורר הגרמני " גותה' " אמר " :חקרתי בהיסטוריה על דוגמה ומופת
ומצאתי את הנביא הערבי מוחמד עליו בירכה ושלום".
"וול דיורנת" אמר בספרו (סיפור התרבות ) :השליח של המוסלמים הוא
האישיות הגדולה ביותר לאורך ההיסטוריה משום שהצליח לרסן את
ה קנאות ואמונות טפלות ולהפיץ דת קלה וברורה שהחזיקה מעמד עד
היום הזה.
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