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 הקדמה

 

ספורות אשר תיבלה בקראית ספרון זה  תוביל הדקות שה אולי, יקרקורא 

 .אותך לאושר אמיתי ונצחי

משום  ,ראוי להרהור והתבוננות עמוקה ,חיים בוא שאנחנו העולם המופל

שהעולם הזה והיצורים שחיים בו מודעים לחכמים והוגי הדעות והשפויים 

בדעתם על קיומו של בורא ליקום שהפליא לעשות  בבריאתו על ידי החיבור 

הנסתרים לעין כגון הכוכבים וגלקסיות והן  םיהמדויק בין החלקים שלו הן הנרא

, יוצרת אשר שומרת  על הכללולי קיומה של כוח , האטומים והמולקולות כגון

כללים  אלא שכל דבר ביקום פועל על פי אז כל דבר ביקום עלול להתמוטט

אללה ישתבח שמו ותעלה אמר בספרו , ויקים הנקבעים על ידי אללה יתעלהמד

, והלילה לא יקדים את היום. ,השמש לא תוכל  להדביק את הירח" הנשגב 

 (. 04:ס.סורת י" )כולם משייטים בגלגל הרקיע

העולמות האלה יישארו במישור שלהן שנקבע על ידי אללה יתעלה ועד ירשה 

אללה  ,עלמות והרס של העולמות האלה כדי שתתחיל חיי הנצחיה, בדלון

ובהתפוצץ * ,בהיבקע השמים" : אמר בספרו הנשגבישתבח שמו ויתעלה 

אז תדע כל נפש מה הקדימה * ,ובהיהפך הקברים *,ובפרוץ מי הים* ,הכוכבים

 (.   5-1"סורת  ההבקעות" )לעשות ומה איחרה

של  דבר החוכמה מה, ההירהור בכל העומלמות האלה מעלה את השאלה

כולל  האדם הנפלא   האלה  נוצרו לשווא כל הדבריםהאם ? היקום תבריא

מה , בן אדם ": אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב, בהרכב שלו 

והרכיבך דמות * ,אשר בראך ועיצבך ואיזן אבריך* ,הדיחך מעל ריבונך הנכבד

 (. 8-6:סורת ההבקעות" )?שבחר

נהנים מאשר חלק להם , וגם  אתם" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם 

 (. 11:סורות הזורות" )לפנים הם היו מיטיבים, ריבונם

הוא פועל אך ורק לספק , ל האדםכי בכל ענייני העולם הזה שדבר ידוע הוא 

, אללה יתעלה ויתרומם לא ברא שום יצור לשווא, ולהפיק תועלותאת הצרכים 

האומנם סברתם כי בראנו " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 
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אשר הוא , המלך, יתרומם אללה* ?וכי לא תשובו אלינו, אתכם לשם שעשוע

 . (116-115:סורת האור" )הנכבדריבון הכס . אין אלוה מבלעדיו. האמת

 

, כוכבים, כוכבי לכת, יתעלה ברא את העולם הזה עם כל הגלקסיותאללה 

מי : נת להוביל את האדם לשאלה היגיוניתעל מלהרהר בהם  ידכ שמים והארץ

דבר שמעורר את הנטייה הטבעית הבריאה והשכל ?, ברא את את כל זה

בח שמו ויתעלה אמר בספרו אללה ישת, השפוי להכרת אללה הבורא יתעלה

, את שם אללה בעומדם ובשבתם ובשוכבם על צדםהמזכירים  "הנשגב 

: לא בראת זאת לבטלה, ריבוננו –והנותנים דעתם לבריאת השמים והארץ 

 (. 191:סורת בית עמרם" )ושמור עלינו מפני עונשה של האש! ישתבח שמך

ים החיים מתחילמכן  מכלום ואשר יסיים אותו ולאחריצר את העולם הזה מי 

ביום ההוא נגולל " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , האמיתיים

כאשר , וכשם שבראנו לראשונה כן נראה בשנית, את השמים כגוויל ספר

  (.140:סורת הנביאים." )כך נשעה. הבטחנו

אללה יתעלה יחיה את בני האדם , הוא אחד החלקים של היקום הזההאדם 

עושי הטוב יכנסו לגן עדן בעוד , ם על המעשים שלהם בעולם הזהויחשב אות

אשר ברא את האדם מכלום יכול   האללה יתעל, שעושי הרע ייכנסו לגיהנום

"  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , להחיות אותו לאחר המוות

לו יאה כל תואר . על נקלה ישעה זאת. והוא הבורא בראשית ואחר יברא בשנית

 (. 12:סורת הרומאים." )והוא האדיר והחכם, עלה בשמים ובארץנ

רים חודשים עוב אשר ,מת מסביבשומהואדמה הצחה על התסתכל , קורא יקר

את הצמחים  יצמיחואלא שלאחר ירידת הגשם , מבלי לראות בה סימן של חיים

אללה , ית המתיםילהסיב את תשמת לבך אל העבודה של תחמכל מין כדי 

אותותיו באדמה אשר תראנה "  ויתעלה אמר בספרו הנשגבישתבח שמו 

זה אשר הפיח חיים . ומיד תזוע ותתפח, אולם אך נוריד עליה מים, תשושה

 (. 88:סורת המוצגים אחד אחד." )יכול-כי הוא כל, יחיה גם את המתים
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 הזוהי תחושה פנימית של שמחה שאינה תלוי? האם אתה יודע מהו אושר

על הסיפוק שנובע ממעשים המבוססים על ת וניות ומבוססבהשפעות חיצ

. בחייו ולממש חותר להשיגהוא אשר  מטרותלכל אדם יש  .ימונהאה

התחושה התמידית  האושר הוא " :ים את האושרתארמ ומדעניםפסיכולוגים 

תחושה זו של אושר היא . ביטחון ושקט נפשי, שמחה, שתמיד קשורה בסיפוק

על פי , החיים וסופו של האדם, בטוב הנפש מתמידהתחושת תוצאה של 

 :האושר מחולק לשלושה סוגים באופן שתוכל להכיר את עצמך ,הגדרה זו

 

 :הסוג הראשון של האושר 

. שפעות חיצוניותמה תתחושה של שביעות רצון הנובעזוהי . זמני ומזויף אושר

 ,ההתמכרות לסמים ויין מביאה לתחושת האושר מדמיינים כיאנשים רבים 

חיים המבעיות וכאבים של  לברוחאלה מתמכרים לסמים ויין במטרה  אנשים

 אושר על ידיאת ההם חושבים שהם יכולים להשיג ש ווןאושר כיאת  ולחפש 

לא מוצאים את עצמם  שבסופו שדבר אלא, ה שלהםהמציאות המרשכחת 

התרופה יין ו, הסמיםמכיוון ש .סבל והרס, השיגו את האושר אלא האומללות

סתיים לאחר סיום ההשפעה של שתאשר לשמחה מלאכותית ורק יאים אך מב

דחוף שדבר  ,דבר זה מוביל גם לאי נוחות וצערלעתים קרובות . החומרים אלה

, כדי להשיג תחושה של אושרלהשתמש בכמיות גדולות יותר של חומרים  אלה 

ים לסמים ואינם יכולים אסירמוצאים את עצמו , בסופו של הדברש אלא 

רוב  ,ומחלות גופניותות נפש גורמים למחלהגמיל מההתמכרות לסמים אשר ל

פצע נטייה חזקה ל עם בסביבה של פשע האנשים האלה מוצאים את עצמם

 . םפלילי פשעים

 

 :אושרהשני של הסוג ה

הסוג הזה , תלויה בהשגת המטרותתחושה זו . המטרות השגת  האושר של

בע מהתמכרות לסמים כיוון שהסוג של האושר פחות מזיק מזה של האושר הנו

בהשפעות חיצוניות כגון הסמים והיין אשר גורמים למחלות נפש זה אינו תלוי 

! ?לאחר מכן עולה השאלה המביכה מה לאחר השגת המטרות, ומחלות גופניות

 . השאלה הזו היא תחילת ההטרדה הנפשית
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 :אושרהשלישי של הסוג ה

ומלווה את האדם בכל המצבים הן ח האושר הזה מתמשך לנצ. האושר האמיתי

 אוה הז, עוני או עושר, בריאות ומחלהבשביעות רצון והכעס והן במצבים של 

נות הדת האושר האמיתי הנובע משביעת רצונו של האדם המבוסס על עיקרו

 .  הנפש והנשמה לים לשלוותיוהאימונה אשר מוב

 

 ?מחפש אושר אמיתי האם אתה

: יגיד לפני שהוא , עם זאת, התשובה ידועהש ודה בעשאלה שאולי נראית מוזר

לכל אדם דרך להשיג אושר " ,ואני מחפש אותו ואני מנסה להגיע אלי, כן"

ים רואים את אחר, כסףאסיפת היש הרואים את האושר ב. משלובשיטה 

אנשים אחרים רואים את האושר טמונה בהכרת הרבה , האושר בתפקידים

אם אנו שואלים אחד מהם , עם זאת, יהםעלחברים והיכולת להפעיל השפעה 

אני אספר , "?למה, לא"הוא יענה , בסופו של הדבר אם הגיע לאושר האמיתי

בשלווה הפנימית של הלב אשר מושג אך ורק  האושר האמיתי תלוי? לך למה

אתה יכול לקנות : "ישנם פתגם שאומר. על ידי גורמים שנטפל בהם בהמשך

 ". אך לא את השינה, המיטה

צבירת , האם השגת המטרות והגשמת החלומות אלה הנשאלת עכשיו היאהש

, תייגים לאדם את האושר האמהכספים או ההתמנות בתפקידם גבוהים משי

בדת שלהם אשר עומדת בסתירה עם הטבע האנושי האנשים שאינם מאמינים 

אלכוהל וכדורים במטרה , סמיםהם פונים ל, לכן, חיים חיי דאגה וחוסר שקט

את המציאות ולשכוח את הבעיות  שמחה ואושר זמני כדי להדחיקלהשיג 

 .שלהם

 והופכים עותילעולם לא יהיו מסוגלים לייצר משהו משמ שהאנשים האלה ,אלא 

כי ההרגשה הזמנית של האושר  יםשוכח לנטל על החברה שלהם בעודם

אמת נחשבת לדבר היחיד ההאימונה הדתית של דת , תסתיים בספו של דבר

 . עת את הדרך הנכונה של האדם בעולם הזה ובעולם הבאקובאשר 
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אנשים ללא כל האללה יתעלה עשה את הדרך להשגת אושר אמיתי קלה לכל 

תן לעצמך את ההזדמנות לנסות , קורא יקר .גזע או מוצא, צבע, למיןהפליה 

עוד כי האדם מחפש את  כל. להשתכנע באימונה שלךאת החוויה הזו בתנאי 

אני . קרב במטרה להשיג את זהתאז צריך להיות מוכן לה, האושר האמיתי

 .האימונה בדת האיסלאם אדריך אותך  לדרך הישרה אל האושר שהוא

אבל . אני לא מאשים אותך !!על זה  אני יודע שאתה מופתע ואולי אפילו תצחק

בתנאי שאתה תקבל את האיסלאם על ידי , ההימור ביני לבינך הוא נכון

טיות נשלה עם ניטרליות מוחלטת הרחוקה מה המקורייםהמקורות האמיתיים ו

האם אתה יודע למה האיסלאם עוזר לך להגיע אל , אישיות ודעות קדומותה

 ? אמיתיההאושר 

הפסיכולוגים מתארים את , אני אגיד לך למה האיסלאם משיג את האושר

ביטחון ושלווה שבאה , הרגשה פנימית מתמשכת של שמחההיא האושר כי 

   .תחושה מתמידה בטובה של העצם והגורלכתוצאה ל

שמו ויתעלה אללה ישתבח , האיסלאם העניק למוסלמים את כל הדברים האלה

, והמאמינים והמאמינות, המתמסרים והמתמסרות" בספרו הנשגב אמר 

, ועזות הרוח, ועזי הרוח, ונשות האמת, ואנשי האמת, והאדוקים והאדוקות

והשומרים , והצמים והצמות, ה והנותנות צדקהוהנותנים צדק, והענווים והענוות

להם  –והמרבים והמרבות להזכיר את שם אללה , והשומרות על תומת ערוותם

 (.85: סורת המחנות" )הכין אללה מחילה ושכר כביר 

אתם "בעולם הזה  יםאללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב על הטוב

ים לנהוג  בדרך ארץ ואוסרים מצוו, הטובים שבאומות שניתנה לאנשים מעולם

יש מאמינים , מטוב היה לבעלי הספר לו האמינו, את המגינה ומאמינים באללה

 (.  114: סורת בית עמרם " )  ואולם מרביתם מופקרים, ביניהם

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב על טובת הגורל של המאמינים 

, ובהם לנצח יהיו* ,עדן יארחום בפרדסי גן –המאמינים ועושי הטוב " באיסלאם

 (. 148-142:סורת המערה" )ולעולם לא יבקשו להחליפם

האושר האמיתי בא כתוצאה של כמה גורמים שקשה עד , לאמיתו של דבר 

בין הגורמים החומריים לבין  יג אותם מבלי להאמין בדת אשר מאזנתמאוד להש

 . הגרומים הרוחניים של החיים
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ניסו אותם כתגובה הדתות והאמונות אשר , ריםראוי לציין כי כל המשט

, להופעותו של האיסלאם במטרה למנוע מאנשים להמיר את דתם לאיסלאם

הדתות והאמונות האלה החלו להתמוטט ולהתפרק זה , אלא שהמשטרים

הדוגמה לכך היא המשטר הקומוניסטי , לאחר זה מאז הופעתו של האיסלאם

אשר ראה  הקפיטליסטית הנוכחית המערכת כן במזרח אירופה ורוסיה כמו

כיוון שכל , מו לויקדהשאלה החל להתמוטט בדיוק כמו ובעצמו כשליט העולם 

של  םהמערכות האלה נבנו ללא יסודות מושלמים ומתבססים רק על חוות דעת

הזכרת דבר אחד בעוד שהרבה דברים " לכן חל עליהם את הפתגם , בני האדם

 ". אחרים הוסתרו ממך

לה הופעו אך ורק להשיג מטרות ורווחים מסוימים ולעניק להם המערכות הא

הגזימו בהקדשת הפרט על  המערכות האלה ,שליטה על גזעים אחרים

והגזימו גם בהעדפת הצד החומרי על פני הצד , הקבוצה או להפך חשבונה של

 ,דת האיסלם נחשבת לדרך הממוצעת בין כל הדברים האלה, הרוחני או להפך

כך עשינו אתכם אומה מן "  ו ויתעלה אמר בספרו הנשגב אללה ישתבח שמ

קבענו . למען תעידו על מעשי האנשים ולמען יעיד השליח על מעשיכם, המיטב

רק למען נדע מי הולך בעקבות , את כיוון התפילה אשר החזקת בו לפנים

אך לא לאלה אשר הנחה , אומנם קשה היה הדבר. השליח ומי שב על עקבותיו

כי אללה נוהג באנשים , לעלום לא יגרע אללה משכר אמונתכם, אותם אללה

  (. 108:סורת הפרה." )בחמלה וברחמים

הוי "רכה ושלום אמר לעבד אללה בן עומר ירצהו אללה הנביא מוחמד עליו ב

שליחו של , כן :אמרתי?  אתה צם ביום ומתפלל בלילה נודע לי כי  עבד אללה

תצום ביום , תעשה את זה אל" אמר השלום  ברכה נביא מוחמד עליוה, אללה

מהלילה ולאחר מכן תלך תתפלל בחלק , אחד ותשבור את הצום ביום שאחריו

 (. מסופר על ידי בוכארי" )עין ואשתך, לישון כיוון שישנם זכות לגוף

במילוי יצרי  משום שהם מתענינים רקהמטריאליסטים אינם מתעניינים בנשמה 

והשקעת המאמצים לרפא את  מלוי יצר המין, לבוש, שתיה, האכילההגוף כגון 

האם המצב הזה מביא לאושר , והזנחת הנשמה וצרכיה הגוף בעת המחלה

, אם המצב הזה באמת יביא לאושר אמיתי" . לא"התשובה היא כמובן ? אמיתי

כרסיתינה , הרבים שנהנו מכל מנעמי העולם הזה אנשיםה אז למה מתאבדים

אשר מחזיק הון ורכוש אונסיס  המפורסם בתו היחידה של המיליונר אונסיס

בצרפת   בטקס מסויםנשאלה  ,שבאמצעותם יכול לקבל את כל מנעמי העולם
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אני , כן: היא אמרה ?בעולםאישה העשירה ה  האם את:" על ידי העיתונאים

 .בעולםביותר האישה העשירה ביותר בעולם אלא שאני האישה האומללה 

אני אענה לך על ?, אומרת את זה למה היא: את עצמךקורא יקר תשאל  

, הנשמה רכים שלואת הצ הזניחה היאמכיוון ש: זו באופן הבאההשאלה 

 הנשמה פשוט ריפויש למרותצער ואי שקט לה  דבר שגרם ,לההנשמה שלה ח

לאימונה של  שינוי האימונה או הדתצריך נשמה ריפוי ה, מאוד ללא כל תמורה

 .אמת

ות והעשירות שבהם רמת החיים גבוה שיעור ההתאבדות במדינות המתפתח

במדינות סקנדינביה שנחשבות למדינות העשירות וגם  מאוד באירופה במיוחד

והן ברמת ההכנסה של הפרט מהוות השיעור ביותר בעולם הן ברמת החיים 

 הלמרות ששוודיה היא המדינה העשיר. הגבוה ביותר של ההתאבדות בעולם

במקביל שיעור  ,ל שיעור ההתאבדותביותר בעולם מהווה את חוד החנית ש

ההתאבדות במדינות האיסלמיות נמוך מאוד למרות העוני במרבית המדינות 

 . האלה

דת האיסלאם קבעה דרך ברורה למוסלמים אשר מובילה אותם להשיג את 

האושר האמיתי בין אם לטווח ארוך או לטווח קצר על ידי ההוראות שלה 

א נועדו להגביל את החירות אלא להשיג המתבטאות בצווים והאיסורים אשר ל

וקשריו עם כל  ביקוםהבהרת מעמדו של האדם את האושר האמיתי דרך 

בשורות הבאות נסקר חלק מההוראות של האיסלאם אשר , היצורים ביקום

  :מהווים את הדרך הישרה לאושר אמיתי בעולם הזה ובעולם הבא

היו יראים את אללה "  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב, ביתיהר

סורת " )אם מאמינים הנכם, והניחו לכל אשר נותר לכם מן הריבית

כי הריבית היא בתור ניצול  הדעת ישפוי דבר ידוע הוא לכל (.128:הפרה

אחת צורות החמדנות הריבית מהווה גם , לכספים ונכסים של האנשים העניים

בוצה מסוימת של יים של קכלכלית על ידי הצטברות הכספים בידמבחינה 

ראוי . היא הסיבה שהאיסלאם אסר  את כל סוגי ההלוואה בריבית  זו. אנשים

 . במים אלה הרבה אנשים שאינם מוסלמים החילו להזהיר ממנוישנם  לציין כי 

, להתפשטות המחלות ההביאהנאוף בחברה המערבית התפשטות  ,הניאוף

גים ושפויי הדעת ההו ל להדאיג אתהחיש דבר, מגיפות והתפרקות החברה
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רחקו מן " ללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השנגב א, בחברות אלה

 (. 81:סורת המסע הלילי" )ורע מכל דרך, כי תועבה הוא, הניאוף

אז , אם התפשט הניאוף באומה אחת" אמר הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום 

מסופר ) "יםיתפשטו בקרבם מחלות ונגיפות אשר לא היו ידועים בדורות הקודמ

 (.על ידי בן מאגה

של הכלכליות וברתיות ח, הבריאותיותהסכנות : שתיית משקאות חריפים

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר . אלכוהול כבר אושרו על ידי רפואה מודרנית

, היין ומשחקי המזל ובמות האלילים והחיצים, הוי המאמינים" הנשגב בספרו 

כל שחפץ * ,ו  חילשעליהם  למען  תעל כן רחקו מע, שטןטומאה הם ומעשה 

ולהרחיקכם , השטן הוא לזרוע בינכם איבה ושנאה בשל  היין ומשחקי המזל

 (.91-94:סורת השולחן" )?הלא תחדלו, זכר אללה ומעל התפילה מעל

בשרם כבר אישרה כי אכילת  מודרניתההרפואה , אכילת בשרם של החזירים

אללה ישתבח , מת למחלות רבותה לבריאותו של אדם וגורמזיק םהחזירישל 

וכל , נאסר עליכם  נבלה ודם ובשר חזיר" שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

, או במכות, והבהמה אשר מתה בחנק, אשר הוקרב לכבוד אחרים זולת אללה

וכל  –אך לא אשר שחטתם  –ואשר טרפוה חיות טרף , או בנפילה אל התהום

מעשה הפקרות הוא . ל גורל בחיציםולהפי, אשר הועלה קורבן על במת אלילים

כי אם אותי , על כן אל תיראו מפניהם, היום אמרו הכופרים נואש מדתכם. לכם

ושבע , היום סיימתי לכונן לכם את דתכם והשלמתי את חסדי עליכם. היו יראים

אך לא עד , לעת רעב ץואולם כל הנאל –רצון אני כי האיסלאם היה לכם לדת 

  (. 8:סורת השולחן" )ולח ורחוםהנה  אללה ס, כדי אשם

החזיר "מר ומומחה למחלות הדם בלונדון שאינו מוסלמי א, ר פיליפ תומס"ד

זמן במרוצת הו, כל את הבשר שלוואלכל מי ש  שלו את כל התכונות מעביר

 ". מין הרסניות במיחוד מחלות מחלות פיזיות ונפשיות ל מביא

אללה ישתבח שמו , ותלעבר הקדוש שנקבעו בקוראןהעונשים ( חודוד)

אתם , הדם למען תבטיחו חיים צוויתם בנקמת" ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

 (. 129:סורת הפרה" )ולמען תהיה בכם יראה, נבוני הלב

כי יישום הוראות החוק האלוהי , אללה ישתבח שמו ויתעלה דיבר את האמת

שום יי, פוליטיקה והכלכלה, חברה, שומר על חייהם של האנשים( חודוד)
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העושר וכבודם של האנשים , שמהעל הנ גם שומרהוראות החוק האלוהי 

 ,וח אשר מהגן עליו ומארגן את העניינים שלו ן שכל משטר נזקק לככיוו

אז  אם הנהג יודע שהוא לא ייענש אם הוא עבר רמזור באור אדום, לדוגמא

גם אם הגנב יודע שהוא לא ייענש על  ,הוא יחזור על המעשה זה שוב

" הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר , הוא יחוזר על הגניבה שוב, יבההגנ

 " .אללה יתעלה מונע בעונשים מה שאינו מונע על ידי הקוראן הקדוש

כדי להבטיח את הצלחתו של המשטר צריך רשות מבצעת על מנת לישום 

להתפשטות  היעדרות קיומה של רשות מבצעת זו גורם, את החוקים

 .תההפקרות והשחיתו

אינו חדש באיסלאם אלא שהיה ידוע אצל הרבה דתות  (חודוד)העונשים ישום 

וכתבנו בה להם כי " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , קודמות

וכי , שן תחת שן, אוזן תחת אוזן, אף תחת אף, עין תחת עין, נפש תחת נפש

-ר לא ישפטו עלאש. יכופר לו, צדקהגם על הפצעים יש לנקום ואולם כל העונש 

 (.05:סורת השולחן" )בני עוולה הם, פי כל אשר הוריד אללה ממרומים

השאלה הנשאלת עכשיו היא האם העונשים שנקבעו על ידי האיסלאם יעילים 

אשר גרמו  יותר בהפחתת שיעור הפשע מהחוקים שנקבעו על ידי בני האדם

להתפשטות הביאו החוקים שנקבעו על ידי בני האדם , להתפשטות הפשעים

 . הפשע כוון שהעונשים האלה קלים מזה אשר נקבעו על ידי האיסלאם

 

 איך להשיג אושר אמיתי 

  -:האיסלאם משיג את האושר למוסלמים על ידי  אמונות היסוד שלו

 

 : היסוד הראשון

אללה ישתבח שמו , האימונה באללה כאלוה יחיד לבדו מובילה לאושר אמיתי

אכן . הם המאמינים אשר לבם בוטח בזכר אללה "ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

 (. 18:סורת הרעם" )בזכר אללה יבטחו הלבבות
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אללה ישתבח שמו , כשידע האדם את גדולתו של אללה יתעלה יבטח לבו

תנומה לא . חי וקיים, אין אלוה מבלעדיו –אללה " ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

מי ישתדל בפניו בלא . ץלו כל אשר בשמים וכל אשר באר. תאחז בו ולא שינה

והם לא יכלו להכיל , הוא יידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם? שירשה

, כיסאו חובק שמים והארץ. כי אם רק את אשר ירצה, את הדעת על אודותיו

 (.155:סורת הפרה." )הוא העליון והנשגב. ועל נקלה יגונן עליהם

ם פונה אליו  בתפילה האמונה בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה שהאד 

אללה ישתבח שמו ויתעלה , בעת המצוקה מחזקת את האושר הפנימי שלו

הנה קרוב אני ואיענה לפניית , אם ישאלוך עבדי על אודותי"אמר בספרו הנשגב 

" למען ילכו מישרים, על כן גם עליהם להיענות לי ולהאמין בי. הקוראים אלי

 (. 186:סורת הפרה)

, ל אללה הבורא ישתבח שמו ויתעלה מביאה לאומללותאי האימונה בקיומו ש

אדם שאינו מאמין בקיומו של אללה הכל יכול יחיה במאבק נפשי בין הכיוון ש

, הנפש שמאמינה בקיומו של אללה יתעלה לבין שכלו המתנגד לעובדה זו

או , האם נבראו מלא כלום" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

 (.85:סורת ההר" )?אולי הם אשר בראו

האימונה בקיומו של אללה יתעלה צריכה להיות קשורה לאימונה בייחודו של 

אללה לא " " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , אללה ללא שותף

כל . אך על דברים קלים מזה יסלח לאשר יחפוץ, יסלח אם יצרפו לו שותף

 (.  08:רת הנשיםסו." )המצרף שותף לאללה בודה שקר נפשע עד מאוד

הן לו היו בשמים ובארץ אלים " שגב נהאללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו 

ויינון מעל , ריבון הכס, ישתבח שם אללה. כי אז היו נשחתים, זולת אללה

 .22):סורת הנביאים." )התארים אשר בהם יתארוהו

אללה יתעלה אינו נזקק לכל אחד מהבריות שלו בעוד שכל הבריאה נזקקה 

אללה לא הוליד כל בן ואין " אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש , לאללה יתעלה

, כי אז היה כל אלוה הולך לו עם אשר ברא, אליו היתה כזאת. כל אלוה עמו

ישתבח שם אללה ויינון מעל התארים אשר בהם . והיו קמים זה על זה

 (. 91: סורת המאמינים." )יתארוהו
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 .התועלות של האימונה באללה

האימונה בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה מטהרת את הנפש של  -1

כשהאדם המאמין יודע כי כל , האדם משליטת כל דבר אחר חוץ מאללה יתעלה

ואין אדם על פני האדמה הזאת בין , הדברים תלויים ברצונו של אללה יתעלה

אם ברמה גבוהה או חזקה שיכול למנוע את מה שאללה רוצה או לתת מה 

, מורא"אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , אללה יתעלהשאסר 

האם לקחתם לכם , אמור, אללה הוא, אמור? מי הוא ריבון השמים והארץ

? אשר אין לאל ידם להועיל לעצמם ולא להעביר צרה מעל עצמם, מגינים זולתו

? או האם ישוו זה לזה החושך והאור, האם ישוו זה לזה העיוור והפיקח, אמור

עד שלא הבחינו , ואולי צירפו שותפים לאללה וטענו כי בראו בריאה כבריאתו

והוא האחד והמכניע , אללה הוא הבורא כל דבר, אמור? בין בריאה לבריאה

 (.16:סורת הרעם." )תחתיו

האימונה בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה מפטרת את נפש המאמין  -1

משהו אחר מלבד אללה מוביל הפחד מ, מהפחד מכל דבר מלבד אללה לבדו

כי השטן מתחיל בערמומיותו כדי , לאומללות ומטשטש את חייהם של האנשים

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו , להחדיר אותם ולשבש את חייהם

על כן , רק השטן הוא המבקש להטיל אימה עליכם מפני בעלי בריתו" הנשגב 

סורת בית ".)ם מאמינים הנכםא, כי אם מפני היו חרדים, אל תחרדו מפניהם

 (.125:עמרם

עידוד האומץ בלבבות של המאמינים אשר האמינו כי אללה לבדו הוא אשר -8

אללה , מחיה וממית דבר שמפיח רוח של שקט ושלווה בנפשם של המוסלמים

, לא תמות נפש בטרם ירשה אללה" ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

 (. 105:ית עמרםסורת ב". )כי נכתב המועד בספר

, בקשת מחסה אצל אללה יתעלה מקור כל טוב אשר מענה לתפילות שלהם -0

. ולו מפתחות השמים והארץ"אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

 (. 68:סורת החברות" )הכופרים באותות אללה ילכו לאבדון

יים מי שאינם מאמינים בקיומו של אללה יתעלה חיים באומללות כיוון שהם ח

" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , בחשיכת הכפירה והבורות

וכל אשר יחפוץ , יפתח את לבו לאיסלאם, כל אשר יחפוץ אללה להנחותו
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כך ייסר . כמו לא ביקשוהו לטפס השמימה, יעשה את לבו צר ודחוק, להתעותו

 (. 115: סורת המקנה ." ) אללה בעונש את אשר לא יאמינו 

 

 :השניהיסוד 

האימונה במלאכים שהם אחד היצורים של העולם הנסתר שאנו  לא יכולים 

אללה ישתבח שמו הטיל עליהם , להכיר אלא ידי השליחים של אללה יתעלה

בריל עליו 'המלאך ג, מסירת שליחות השמים שמביאה לאושר אמיתי לנביאים

 אללה ישתבח שמו, השלום הוא האחראי על מסירת השליחויות לנביאים

האמינו באללה ובשליחו ובספר , הוי המאמינים"  ויתעלה אמר בספרו הנשגב

כל הכופר . ובספרים אשר הוריד לפנים, אשר הוריד אל שליחו ממרומים

סורת " )מרחיק לתעות, באללה ובמלאכיו ובספריו ובשליחיו וביום האחרון

 (.  186:הנשים

 

 היסוד השלישי 

שנחשבים לדרך הברורה בחייו של  האימונה בספרים אשר הורדו מעם אללה

אדם מאמין שממנה שואב את הצידה הרוחנית שלו כגון המעשים הטובים 

הציות להורואות אשר הורדו , וקיום המצוות הקשורים לעבודת אללה יתעלה

, הביטחון הנפשי, מעם אללה בספרים אלה משיג את היציבות החברתית

, עושי הטוב" מר בספרו הנשגב אללה ישתבח שמו ויתעלה א, הכלכלי והפוליטי

לכל אלה ניתן את שכרם . ניתן להם חיים טובים, ובלבם אמונה, זכר או נקבה

 (.92:סורת הדבורה" )על כל הטוב אשר עשו

האימונה בספרים של אללה יתעלה מעניקה למאמינים את החיים הטובים בכל 

ית התחומים דווקא  בנוגע למעשים הטובים שמהווים את הצידה הרוחנ

כל "אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השנגב , שמביאה לאושר אמיתי

לא ייפול עליהם פחד ולא  –המאמין באללה וביום האחרון ועושה את הטוב 

 (.69:סורת השולחן" )יצטערו

דבר , ההוראות האסלאמיות הדריכו את המוסלמים לנחן בתכונות הטובות

האתיאיסטים ואלה שלא יכלו  שמביא לאושר אמיתי וההתרחקות מהנגעים של
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חלק מההוראות . והביטחון הרוחני בדת שלהם תלהשיג את היציבות הנפשי

 :שאללה יתעלה הטיל על המוסלמי

אהבה זו מהווה  מניע  בשביל המוסלמי . אהבת אללה יתעלה ושליחו -1

. לעשות  את הכל ולהקריב את חייו כל עוד מבקש להפיק רצון מלפני אללה

עות יבשה כמיטב יכולתו כדי לזכות בשנו מוצאים כי האוהב עובעולם הזה א

א היחס של בני וה הז, רצונו של האהוב ומרגיש בשמחה לממש את רצונותיו

אז כיצד אוהבים את אללה ישתבח שמו ויתעלה ונביאיו מוחמד , האדם זה לזה

אללה ישתבח שמו ויתעלה , עליו בירכה ושלום הטוב ביותר בין כל האנשים

ואותם יאהבו , יש העושים להם מתחרים לצד אללה" בספרו הנשגב אמר 

לו רק יראו . ואולם המאמינים עולים עליהם באהבתם לאללה. כאהוב את אללה

וכי אללה , כי הכוח כולו ביד אללה, כאשר יוכלו לראות את העונש, בני העוולה

 (.165:סורת הפרה" )מעניש קשות

קות הפרטיות שלו על פני הפקת רצון האדם האומלל הוא אשר מעיף את התשו

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו , מלפני אללה ישתבח שמו ויתעלה

, אם אבותיכם ובניכם ואחיכם ונשיכם וקרובי משפחתכם, אמור" הנשגב 

, ועסקאות המסחר אשר תחששו פן לא יצאו לפועל, והנכסים אשר עשיתם לכם

ובים עליכם יותר מאללה ומשליחו אם כל אלה אה –והמשכנות הנעימים לכם 

אללה לא ינחה . כי אז המתינו עד אשר יקים אללה את דברו, ומן המאבק למענו

 (.10:סורת ההצהרה" )את קהל המופקרים

את המוסלמי מביאה האהבה והחיבה למען הפקת רצון מלפני אללה יתעלה 

זו אהבה , באושר ושמחה כיוון שהאינטרסים שלהם יהיו משותפיםלהרגיש 

,  מתמשכת לנצח משום שהם חותרים להשיג את רצונו של אללה יתעלה 

כי הוא יודע שאחרים אוהבים אותו רק , המוסלמי מרגיש את האושר, לפיכך

אללה , למען אללה  ולא  כדי לנצל אותו למען אינטרסים הקשורים לעולם הזה

ואשר לאלה אשר ישבו בנחלה " ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב

אלה רוחשים אהבה לאשר היגרו אליהם ואינם , פניהם ואימצו את האמונהל

סורת " )והם אנשי חיל, (המהגרים)חשים צורך בלבם לקבל את אשר קיבלו 

 (.9:ההגליה

, אחד הדברים אשר מגנים על האנשים ביום תחית המתיםהיא האהבה הזו 

יו בצלו של של שבעת מיני אנשים שיה' אבו הורירה ירצהו אללה סיפר בחדית
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שני אנשים נפגשו ונפרדו על "  אללה ישתבח שמו ויתעלה ביום תחית המתים 

 ".אהבת אללה יתעלה 

 הטמון בעבודשהאושר האמיתי של המוסלמי היא , עבודת אללה יתעלה לבדו

כאשר . האיסלאם משחרר את המוסלמים מלהיות שבויים לרצונות שלהם, זו

ל אללה יתעלה ונמנעים מהאיסורים המוסלמים הולכים בעקבות ההוראות ש

מרגישים באושר אמיתי כיוון שהתגברו על רצונותם וניצחו הם , שאסר עליהם

ההלכה המוסלמית מחייבת את המוסלמים להקדיש , את הלחישות של השטן

את חייהם למען הפקת רצון מלפני אללה יתעלה באופן שאין כל זמן לחשוב על 

, אמור" מו ויתעלה אמר בספר הנשגבאללה ישתבח ש, דאגות או הטרדות

 (. 161:סורת המקנה.")תפילתי וקורבני וחיי ומותי הם לאללה ריבון העולמים

, הנביאים והשליחים של אללה מצווים גם לעבוד את אללה יתעלה, המלאכים

המשיח לא יסלוד מלהיות עבד " אללה ישתבח שמו אמר בקוראן הקדוש

 –כל הסולד מלעבוד אותו ושחץ בלבו  .ואף לא המלאכים המקורבים, לאללה

 (. 121:סורת הנשים" )את כולם עוד יאסוף אליו יחדיו

דבר שמעיד על גדולתו של , כל הבריאה של אללה יתעלה ציוו לעבוד אותו

" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , אללה הבורא הראוי לפולחן

אין יצור אשר לא ישבחו  .שבעת הרקיעים והארץ וכל שוכניהם מספרים בשבחו

" שקול דעת הוא וסולח. ואולם אתם לא תבינו את דברי תשבחתם, ויהללו

 (.00:סורת המסע הלילי)

מי שמפנה עורף לפולחנו של אללה יתעלה יחיה חיים של סבל ולא ירגיש אושר 

ואולם כל הפונה עורף " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , אמיתי

( מן הקבר)וביום תחיית המתים נאספהו , את מחייתו בדחוק ימצא, לתוכחתי

 (.  110:ה.סורת ט" )עיוור

כל המתעלם מזכרו של " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בקוראן הקדוש 

 (.86:סורת עיטורי הזהב." )נועיד לו שטן כבן לווייתו, הרחמן

ויתעלה אללה ישתבח שמו  ,השטן מוביל את האנשים אך ורק לדרך האומללות

כך , כשם שגרמת לי להיות בסוטים, (אבליס)אמר " אמר בספרו הנשגב 

אבל לא * ,אשיאם להשתבח בחטאיהם עלי אדמות ואסטה את כולם כאיש אחד

 (. 04-89:ר'סורת אלחג" )את עבדיך ברי הלבב אשר בהם
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אינסופית של אושר  העבודת אללה ישתבח שמו ויתעלה מעניקה לאדם תחוש

תי יתקשיב לאחד המוסלמים שהרגישו את האושר האמ, ותהאמיתי שאין כמ

הם היו , אם המלכים או ילדיהם ידעו על האושר שאנו חווים" מר ובעודו א

 . "נלחמים בנו על זה בחרבות שלהם

האושר האמיתי , השרשות מובן האושר האמיתי והניצחי ברוחו של המוסלמי -1

, גן עדן ביום תחית המתיםיהיה בעולם הבא ולא בעולם הזה כאשר נכנסים ל

הדבר הזה הופך את המוסלמים שואפים להשיג את האושר האמיתי בעולם 

אלה , אשר למאושרים"  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב, הבא

אלא אם ירצה , כל עוד יתקיימו השמיים והארץ, ולנצח יהיו בו, יהיו בגן עדן

 (.148:סורת הוד." )תהיה זו מתת ללא מצרים. ריבונך אחרת

הכלא של כמו העולם הזה הוא " הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר

 (.מסופר על ידי אבו דאוד" )המאמינים וגן העדן של אלה שאינם מאמינים

האיסלאם הבהיר למוסלמים את האמת של העולם הזה כדי להקל עליהם את 

ישא חן בעיני ִמי יתן ו, מפי סהל בן סעד, האסונות והצרות שנתקלים בהם 

-י אל'ד"עבר על המקום ,  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום: אמר, אללה

החושבים אתם שקל : הוא אמר. וראה כבשה מתה ורגלה למעלה, "חולייפה

, אני נשבע במי שמחזיק את נשמתי. לבעל של הכבשה לראות אותה כך

ם וא. שהחיים יותר נחותים בשביל אללה מאלה של בעל כבשה זו בשבילו

הוא מעולם לא היה משקה בהם את , החיים שווים אצל אללה כנף של זבוב

 (. מסופר על ידי בן מאגה" )הכופר טיפת מים

והאהובים ביותר לאללה להבהיר כי השליחים והנביאים הם הטובים ביותר  -8

חלק , הנביאים והשליחים נתקלו בקשיים ויסורים רבים בחיים שלהם, יתעלה

אללה , גורשו ממולדתם ונדחו על ידי האומות שלהםאחרים , מהם נהרגו

שלחנו " ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב על הנביא נוח עליו השלום

והנה פקד , והוא חי ביניהם אלף שנים חסר חמישים שנה, את נוח אל בני עמו

 (.10:סורת העכביש" )אותם המבול בעודם בני עוולה

בני עמו " ספרו הנשגב על הנביא אברהםאללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו ב

ואולם אללה , הרגוהו או שרפוהו, ורק זאת אמרו, לא השיבו דבר( של אברהם)

 (.10:סורת העביש" )ובזאת צפונים אותות לאשר יאמינו, הצילו מן האש
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, פרעה אמר" אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש על הנביא מושה עליו השלום

חושש אני פן יעבירכם על . גם יזעיק את ריבונו ולו, הניחוני ואהרוג את משה

 (.16:סורת הסולח." )אז יחמוס את הארץ, דתכם

אמרו נכבדי " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בסיפורו של הנביא שועיב 

אלא , אותך ואת המאמינים אשר אתך, נוציאך מעירנו, שועיב, עמו אנשי השחץ

 (.  88:סורת ממרום החומה" )?אף אם נתעב זאת, אמר. אם תשובו אל דתנו

לפנים תלינו , צאלח, אמרו" אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר על הנביא צאלח

. והנה עכשיו תבקש לאסור עלינו לעבוד את אשר עבדו אבותינו, בך תקוות

 (.61:סורת הוד" )בלבנו ספק וחשד בדבר אשר אתה קורא לנו להאמין בו

בני עמו לא " קדוש על הנביא לוט אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן ה

כי הם אנשים , הוציאו את משפחת לוט מעירכם, ורק זאת אמרו, השיבו דבר

 (.56:סורת הנמלים" )המתהדרים בטוהרתם

" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב על הנביא ישוע עליו השלום 

אולם לא ו. ישוע המשיח בן מרים, אנו הרגנו את שליח אללה, וכיוון שאמרו

אלה אשר נחלקו על אודותיו מטילים . ורק נדמה בעיניהם, הרגוהו ולא צלבוהו

ולא , ורק אחר דמיון שווא נוטים הם, ואולם אין הם יודעים עליו דבר, בו ספק

 (. 152:סורת הנשים" )נכון-הרגוהו אל

אנו " אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום

כי אם לאותות אללה , ואולם לא את דבריך יכחישו, יעציבוך דבריהם יודעים כי

 (.88:סורת המקנה" )יתכחשו בני העוולה

האיסלאם קבע , קיבעת המטרה הנשגבת יותר בחייהם של מוסלמים -0

למוסלמים את המטרה הנשגבת שלהם בעולם הזה שהיא השגת רצונו של 

אותה אלא לאחר מותו של אללה יתעלה והכניסה לגן עדן שאי אפשר להשיג 

אנו מוצאים כי המוסלמים משתדלים לתמיד כדי להשיג את , לכן, האדם

הלא , במקביל, המטרה הזו ללא כל שעמום או עיפות כדי להתקרב לאללה

שים תחושת אושר זמני ימוסלמים שואפים להשיג את המטרות שלהם ומרג

י השגת מה אחר: דבר שמעורר את השאלה, לאחר השגת המטרות שלהם

האשור הזמני הזה יעלם לאחר השגת : התשובה היא?, המטרות האלה

הסוג , המטרות וישקעו בזמנים חופשיים שגורמים להם חוסר שקט נפשי ודאגה
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הזה של אנשים שאינם מאמינים בדת האיסלאם מתחילים לחתור אחרי מילוי 

אללה ישתבח שמו ויתעלה נזף בהם בספרו הנשגב כאשר , התאוות שלהם

אללה יכניס את המאמינים ועושי הטוב אל גנים שנהרות זורמים " מר א

סורת ." )הכופרים שטופי תענוגות ולועטים כבהמות והאש מעונם. למרגלותיהם

 (. 02:מוחמד

אלא שהדבר זה לא  ,גם אם אנשים אלה קיבלו תארים בתחומי מידע שונים

שתבח שמו אללה י, מוביל אותם להכרת אללה יתעלה והציות להוראותיו

או הסבור אתה כי מרביתם יוכלו לשמוע או "  ויתעלה אמר בספרו הנשגב

סורת " )ותועים מן הנתיב אף יותר, ואולם הם רק כבהמות? להבין

 (.00:הפורקאן

הרבינו את זרעים של בני אנוש ושדים " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם

אוזניים להם ולא , אועיניים להם ולא יר, לב להם ולא יבינו. למען גיהינום

סורת " )הללו לא יעלו דבר בדעתם. והם תועים אף יותר, לבהמות נדמו. ישמעו

 (129:ממרום החומה

אבל אין זה אומר כי האדם ינטוש כליל את העולם הזה ולא ידאג לפרנסת עצמו 

הוא צריך . ובני משפחתו ויעזוב את ההון הנקי והטהור ויהיה עול על האחרים

יח ולהתענג אבל במידה מקובלת ואינה מונעת ממנו לקיים את  לעבוד ולהרוו

אללה יתעלה ציווה על המוסלמים ללכת  .מעשי פולחניו הדתיים בשקט ובשלווה

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר  ,ברחבי הארץ כדי לחפש את הפרנסה שלהם

על כן לכו בכל מרחביה , הוא אשר הכשיר לכם את הארץ" בספרו הנשגב 

סורת ." )אליו יקומו המתים לתחייה. ר ישלח לכלכלתםואכלו מאש

 (.15:המלכות

האיסלאם החשיב את בקשת הפרנסה ועשה אותה לאחד הדברים הטובים אם 

המטרה היא לספק את הצרכים שלו ולהוציא למען אללה כדי להרים את דרגתו 

המוציאים מרכושם " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , בגן עדן

, שכרם שמור להם אצל ריבונם, אללה ואינם בהולים להתפאר או לפגוע למען

 (.161:סורת הפרה" )ולא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו

היד העליונה היא טובה יותר מאשר " הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר 

 ".  ותתחיל בבני המשפחה שלך, היד התחתונה
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אללה , של העולם הזהאללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו את האמת 

: האנשים משתבחים באהבת הדברים הנחשקים" יתעלה אמר בקוראן הקדוש

כל זה תענוג חולף . וסוסים אצילים ומקנה ויבול, נשים ובנים ומצבורי זהב וכסף

 (. 10:סורת בית עמרם" )וטוב מכל לשוב אל אללה, הוא של חיי העולם הזה

, החיים בעולם הזה קצרים מאודאללה יתעלה הבהיר לנו בקוראן הקדוש כי 

דעו כי חיי העולם הזה הם משחק ושעשוע ומחמדים "אללה יתעלה אומר 

הם נמשלו לגשם המפליא . ושאיפה להרבות רכוש ובנים, והתפארות ביניכם

בעולם . ואז יתפורר, והנה ייבול ויצהיב לעיניך, את הזורעים בהצמיחו צמח

חיי העולם הזה . פקת רצון מלפניווה, הבא יש עונש כבד ומחילה מעם אללה

 (. 14:סורת הברזל." )אינם אלא תענוג של הבל

אללה יתעלה הבהיר כי החיים בעולם הזה הם רק שלב זמני לפני החיים 

הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר לעומר בן , הנצחיים שלאחר המוות

ר אלחטאב כשנכנס לביתו של הנביא בעודו שוכב על  מחצלת קש שהשאי

, הוי נביא אללה": הו אללה אמריעומר ירצ, סימנים בצדו של הנביא עליו השלום

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום , האם רוצה להביא לך מיטה נוחה יותר מזה

אינני צריך אותו כי אני  ,חיי התפנוקים הם מאפיין של העולם הזה ואני: אמר

ביום שטוף שמש ואחר בעולם הזה כמו נוסע שבא לעץ וישב תחתיו לנוח קצת 

ולכן לא צריך להתחשב כל כך בעולם , (מסופר על ידי אחמד"  )כך יקום וילך

 . הזה כי הוא מעין מעבר בלבד

, אללה יתעלה הבהיר גם כי החיים בעולם הזה הם חיים של דאגות ואמוללות

אללה ישתבח שמו ויתעלה , ואם תרגיש אושר ביום אחד תפול ביגון ביום אחר

 (. 0:סורת חבל ארץ" )אכן יצרנו את האדם לשאת בתלאה" ו הנשגב אמר בספר

האדם המוסלמי צריך שלא יטה לעולם הזה כמו שהנביא מוחמד עליו בירכה 

תהיה בעולם הזה כמו זר או עובר " ושלום דיווח לנו כאשר אמר לבן עומר 

 (.מסופר על ידי בוכרי" )אורח

אומיה השושלת הספרדית אשר  ליפים של בני'נצר אחד הח-רחמאן אל-עבד אל

כתב בפתק , שלט במשך יותר מחמישים שנים והיה מפורסם בבנית הארמונות

, ליף הזה הם ימי כך וכך'הימים היפים בחייו של הח" אשר נמצא לאחר מותו

 .בסך הכל היו ארבע עשרה ימים שבהם הרגיש אושר
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אז הוא ישקוד להגדיל את המעשים הטובים , כאשר המוסלמי יודע את זה

טער על התענוגים וההנאות של העולם צעילו לו בעולם הבא ויפסיק להושי

סוף כל נפש לטעום את "אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , הזה

לגן  ואשר יוסט מעל האש ויוכנס, וביום הדין ישולם לכם שכרכם במלואו, המוות

ת יסורת ב" )חיי העולם הזה אינם אלא תענוג של הבל, הוא הזוכה, עדן

 (.185:עמרם

האיסלאם קרא להתחבר עם החברים הטובים ולהתרחק מחברותם של 

אחד לא יכול להכחיש את ההשפעה  של החבר על , החברים הרעים והרשעים

רור משמעות הפתגם זה שהחבר עלול לג, "החבר גורר"הפתגם אומר , חברו

וגם לדרך של האושר או , את חבריו למעשים הטובים או למעשים הרעים

התחברות עם חבר טוב " הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר , האומללות

או לכל , נדמה להתחברות למוכר בושם שיתן לך קצת בושם או שתרכוש ממנו

אלא שההתחברות לחבר רע נמדה להתחברות , הפחות תוכל להריח ריח נעים

 (.ארי'בוח" )לנפח שעלול לשרוף את הבגדים שלך או לפחות מריח ריח רע

החבר הטוב עוזר לחבריו ותומך בו לאחר אללה יתעלה בעתי המצוקות 

בעוד שחבר , והאסונות כיוון שחותר להקל על חבריו את העצר ויסורי הנפש

הרע יהיה האדם הראשון שיאכזב אותך בעתי המצקות והאסונות הדבר 

 .את הצער של האדםשמגדיל 

האיסלאם ציווה על המוסלמים להימנע ממעשים רעים אשר מביאים אך ורק 

המעשים הרעים , לאומללות לבני האדם ומונעים מהם מלחוות אושר אמיתי

אלה מרחיקים את האדם מעבודת אללה יתעלה  ודוחפים אותו ללכת בעקבות 

! לא ולא" ב אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשג, תענוגי הנפש

 (.10:סורת המחסרים במשקל" )מעלליהם פוררו את לבבם

זה נרשם , כאשר האדם המאמין חוטא" הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר 

אם הוא התחרט על החטא וחזר בתשובה וביקש סליחה , כנקודה שחורה בלבו

אבל אם הוא , אז הנקודה זו תעלם ויהיה לבו טהור, מעם אללה יתעלה

 (. סונן בן מאגה". )הנקודה השחורה זו תתפשט ,ממשיך

מעלליהם פוררו את ! לא ולא" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

 (.10:סורת המחסרים במשקל" )לבבם
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הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום , המוסלמים חייבים להימנע מלעשות חטאים

אללה יתעלה  הבהיר לנו את הסכנות של החטאים ואי הציות להוראותיו של

" האדם נמנע פרנסה בגלל המעשים הרעים והחטאים שלו" כאשר אמר 

 (. מסופר על ידי בן חבאן)

אם , יתר על כן, הפושע אומלל יותר מהקורבן שלו,:הפילוסוף סוקרטס אומר

הפושע לא קיבל את העונש המגיע לו על החטאים שלו יהיה אחד האנשים 

 .על החטאים אלה האומללים ביותר בגלל יסורי מיצפונו

ההירהור בגורלן של האומות הקודמות והפקת הלקחים כדי לדעת כי החיים   -8

בעולם זה אינם החיים הנצחיים שגורלם יהיה החידלון והסיום בגלל החטאים 

הלא יראו מה רבים " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , שלהם

כונם בארץ כפי שמעולם לא אשר הושבנום על מ, הדורות אשר הכחדנו לפניהם

ונתנו להם נהרות , ואשר שלחנו להם גשמי ברכה מן השמים, הושבנו אתכם

והקמנו דורות אחרים , כן השמדנום כי חטאו-פי-על-ואף, זורמים למרגלותיהם

 (.6:סורת המקנה" )? תחתיהם

האם לא התהלכו בארץ וראו " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב

הם היו חזקים מהם ועיבדו את ? של אלה אשר היו לפניהם מה היה סופם

הן הביאו להם השליחים אותות . הקרקע ויישבו אותה מאשר יישבוה הם

סורת בני .")אך הם לעצמם גרמו עוול, אללה מעולם לא גרם להם עוול. נהירים

 (.  9:ביזנטיון

כך . ודמ'את בני עאד ות( השמדנו גם" )אללה יתעלה אומר גם בקוראן הקדוש

השטן השיאם להשתבח במעשיהם (. השוממים)התברר לכם ממשכנותיהם 

 (.88:סורת העכביש." )אף כי יכלו להבחין, והרחיקם מעל הנתיב

ניהן יאשר ב, מה רבות הערים אשר השמדנו" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמור 

כמעט ואין בהם : והנה שרידי משכנותיהם, היו מדושני עונג בשפע מחייתם

 (. 58:סורת סיפור המעשה" )והם היו לנו לירושה, ב אחרי כלותםיוש

אז ינחה דעתו וייכנע , אם המוסלמי ידע כי סופו של העולם זה הוא החידלון

הזהר את האנשים מפני היום אשר בו " אללה יתעלה אומר , לרצונו של אללה

למען  ,מה-דחה את דיננו לזמן, ריבוננו, אז יגידו בני העוולה. יבואם העונש

האם לא נשבעתם לפנים . וללכת בעקבות השליחים נספיק להיענות לקריאתך
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הן שכנתם במשכנותיהם של אלה אשר גרמו * ?כי לעלום לא תעברו מן העולם

." ומשלנו לכם משלים, והתברר לכם מה עשינו להם, עוול לעצמם זה כבר

 (.   05-00:סורת אברהם)

פחותים ממנו בנוגע למנעמי העולם האדם המוסלמי חייב להבחין באנשים  -9

האדם נהנה מהחסדים של העולם הזה ואינו יודע את הערך שלהם אלא , הזה

אז הוא צריך , אם האדם חולה בעודו יכול לנוע, לכן, לאחר שיאבד אותם

ואם יש לך ילד אחד  , להבחין בחולים מרותקים למיטה שאינם יכולים לנוע

מוכנים לשלם את כל הונם לשמוע רק  אל תשכח שישנם אנשים, ורוצה יותר

הבחינו באנשים " הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר, "אבא"את המילה 

ואל תסתכלו על אלה שהם , הפחות טובים ממכם בנוגע לחסדי העולם הזה

 (. מוסכם" )עד שלא תעבו את החסדים שאללה העניק לכם, יותר טובים ממכם

אז ינחה , בנוגע למנעמי העולם הזה אם האדם הבחין באנשים פחותים ממנו

איש אחד בא ליונס בן עוביידה בעודו מתלונן , דעתו ויכיר את חסדיו של אללה

האם אתה רוצה להחליף את העיניים שלך :  הוא שאל אותו, חוסר הפרנסה

יונס שאל שוב האם , בוודאי שלא: האיש השיב?, דירהם 144,444תמורת 

: האיש אמר?, דירהם 144,444תמורת  אתה רוצה להחליף את הידים שלך

האם אתה רוצה להחליף את הרגליים שלך תמורת : יונס שאל אותו שוב, לא

אני רואה בך חסדים : אז הוא אמר, האיש השיב בשלילה? דירהם 144,444

 !".בשווי של מאות אלפים ובכל זאת אתה מתלונן

על אלה שהם  האדם חייב תמיד להסתכל, ביחס לסוגיות הנוגעות לעולם הבא

 .טובים יותר ממנו כדי לדעת את החסרונות שלו בנוגע למעשי הפולחן

משמעות הדבר שהאדם חייב להיות מרוצה ושמח , הסתפקות במועט -14

דבר שמוביל להשגת שביעות , בחלקו ובגזרת אללה ולהיכנע לרצונו של אללה

מיריבויות  רצון בלבם של המוסלמים עד שיכלו לחיות חיים של שלווה הרחוקים

אל תישא עיניך אל "אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , ושנאה

אל זוהר חיי העולם הזה , התענוגות אשר בהם פינקנו את האחרים למיניהם

" הפרנסה מעם ריבונך טובה ונצחית מכל אלה, אשר נתנו למען נסותם בו

 (. 181:ה.סורת ט)

הנביא מוחמד , ת של בני האדםאהבת העולם הזה היא אחת התכונות הטבעיו

אם היה לבנו של אדם שני " עליו ברכה ושלום דיווח לנו על כך כאשר אמר 
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שום לא מספיק לאדם מלבד , אז הוא ישתוקק לעמק שלישי, עמקים של כסף

 (.צחיח אלבוכרי" )ואללה יסלח לאלה  שחוזרים בתשובה, עפר

ת מרוצים ושמחים הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה למוסלמים להיו

, מי שמתעורר  בבוקר בטוח בביתו" הנביא מוחמד עליו השלום אמר , בחלקם

" הוא כאילו החזיק את כל העולם הזה, יומובריא ומחזיק את הפרנסה של 

 (.מסופר על ידי תרמזי)

אז ימצא , אם האדם הרהר בדבריו והוראותיו של הנביא מוחמד עליו השלום

כיוון שהאדם אינו יודע אם הוא ביום , ביוםשזה בדיוק מה שהוא צריך 

אללה , ואללה לבדו הוא אשר יודע את הנסתר , שלמחרת יהיה בחיים או לא

אללה נוצר אצלו את הידע על שעת " ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

לא תדע נפש מה ייפול . הוא מוריד גשמי ברכה ויודע מה צפון ברחם. הדין

אללה יודע ומכיר לפני . תדע נפש היכן ימצאנה המוות ולא, בחלקה ביום המחר

 (.80:סורת לוקמאן" )ולפנים

ההכנעה לרצונו של אללה יתעלה אשר מחלק את הפרנסה ומאדיר את  -11

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו , אשר יחפוץ ומשפיל את אשר יחפוץ

ר תחפוץ בכוחך לתת את המלוכה לאש. אדון המלוכה, אלוהי, אמור" הנשגב 

וליטול את המלוכה מאשר תחפוץ ולהאדיר את אשר תחפוץ ולהשפיל את אשר 

 (. 16:סורת בית עמרם" )יכול –ואתה כל , בידך כל הטוב. תחפוץ

הנביא , אדם לא יעזוב את העולם הזה עד שיקבל את חלקו ביחס לפרנסה

נשמה לא תעזוב את העולם הזה לפני "  מוחמד עליו ברכה ושלום אמר 

 ".לים את זמן החיים והפרנסה שלהשתש

האדם המוסלמי חייב להיות מרוצה מגזירת דינו של אללה יתעלה אפילו -11

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר , צער ויגון, נוחות-בדברים שעלולים להביא לאי

אל לכם . לא הותר לכם לרשת נשים בעל כורחן, הוי המאמינים" בספרו הנשגב

אלא אם כן . יטול מהן מקצת מאשר נתתם להןלמנוע בעדן מלהינשא וכך ל

 (. 19:סורת הנשים" )יעשו תועבה שאין ספק בה

אללה ישתבח שמו  ,אדם שונא דברים בעוד שאללה יתעלה יעשה בהם טוב

נכתב בספר כי מצווה עליכם להילחם אף כי "  ויתעלה אמר בקוראן הקדוש
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. רע הוא לכםמה אף כי -ואולם יש אשר תמאסו בדבר. מאוס עליכם הדבר

 (. 116:סורת הפרה" )אללה יודע את אשר לא תדעו

 

האדם צריך לדעת שהעדפת אללה יתעלה לחלק מהאנשים על פני אחרים  -18

" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב. מבוסס על חוכמה אלוהית

ואשר זכו ליותר ממאנים לוותר , אללה בירך כמה מכם יותר מזולתם בפרנסה

ועוד יתכחשו . ולעשותם שווי זכויות בו, בת העבדים אשר בבעלותםעליו לטו

 (. 21:סורת הדבורה" )?לחסד אללה

ראו כיצד רוממנו כמה מהם " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

סורת המסע " )אך מעלות העולם הבא גבוהות ומורוממות יותר, על זולתם

 (. 11:הלילי

אללה ישתבח שמו , ה בבעולתם של אחריםהמוסלמי צריך שלא לאחל מ -10

ריבוני שולח פרנסה בשפע או בצמצמום , אמור" ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

. יחדשהו אללה לכם, ולפניכך כל ממון אשר תוציאו, לאשר יחפוץ מבין עבדיו

 (.89:סורת שבא" )הוא הטוב שבמכלכלים

 מאז שאחול מה בבעולתם של אחרים נחשב לאחד המכשולים בפני

, דת האיסלאם הורתה על המוסלמים להימנע מזה, לכן, ההסתפקות במעוט

אל תחמדו את אשר רומם בו "  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

לכל איש חלק כפי מעשיו ולכל אישה חלק כפי . אללה כמה מכם מעל זולתם

 סורת" )אללה יודע כל דבר. ובקשו כי ירעיף אללה מברכתו עליכם, מעשיה

 (.81:הנשים

צרת העין והטינה שנחשבים לאחד הדברים , הזהרות מפני הקנאה -15

חייב להיות  יהאדם המוסלמ, שהורסים את תחושת האושר ומובילים לאומללות

 ,מרוצה בחלקו ובחסדים שאללה העניק לו ולא אחל מה שבבעלות האחרים

נשים על או האם צרה עינם בא" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב

הן גם לבית אברהם נתנו את הספר ואת ? שפע הברכה שהרעיף אללה עליהם

 (.50:סורת הנשים" )וגם מלכות אדירה נתנו להם, החוכמה
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אללה , יהירות של הקנאה וצרת העין היתה החטא הראשון של בני האדם

יתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב על הסיפור של אבליס כאשר ברא את אדם 

ווה את כל המלאכים להשתחוות לו אלא שאבליס התיהר וסירב הראשון וצי

זה אשר עשית ( אדם)?מה דעתך, ואמר" אללה יתעלה אמר, להשתחוות לאדם

אלכוד ברשתי , אם תדחה את דיני עד יום תחיית המתים –אותו נכבד ממני 

 (. 61:סורת המסע הלילי." )חוץ ממתי מעט, את זרעו

אללה , חרים מה שאנחנו אוהבים לעצמנואללה יתעלה הורה לנו לאהוב לא

, לבאים אחריהם( השלל נועד גם"  )ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

ואל תיתן בלבבנו , סלח לנו ולאחינו אשר האמינו לפנינו, ריבוננו, האומרים

 (. 14:סורת ההגליה." )אתה חומל ורחום, ריבוננו. תרעומת על המאמינים

הנביא מוחמד עליו ברכה , למים לאחל טוב לאחריםהאיסלאם ציווה את המוס 

אז המלאך המופקד עליו אומר , מי שמתפלל לאחים שלו בטוב" ושלום אמר 

 (.מסופר על ידי מוסלם" )אמין:

אדם יהיר לא מאושר משום . הימנעות מיהירות המשפילה לאחרים-16

ה אלל, אדם יהיר שונא אנשים ואנשים שונאים אותו. שהאנשים בוזים לו

המתנצחים על אותות אללה בלא " ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

כך אוטם אללה את לבו . אללה והמאמינים מואסים בזאת עד מאוד –אסמכתא 

 (.85:סורת הסולח" )של כל בן שחץ וסורר

לא יכנס לגן עדן מי שהיה בלבו מלוא "  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר

האיש צריך ללבוש בגדים ונעלים , הוי שליח אללה: ראיש אמ, רותינימה של יה

יהירות היא לדחות את , אללה יפה ואוהב את היופי: הנביא השיב, טובים

 (. מסופר על ידי מוסלם" )האמת ולזלזל באנשים

, לים לאומללותיהאיסלאם אסר את הקמצנות כאחד הגורמים המוב  -12 

, שלו אשר חושש לאבד האדם הקמצן חי חיים של דאגה  ופחד על הרכוש

בל יחשבו המקמצים לתת מן "אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

. כי בזאת יירע להם, לא. כי בזאת ייטב להם, רעיף עליהם אללהההברכה ש

רק לאללה . ביום תחיית המתים יונח כל אשר קימצו בו כלולאה על צווארם

סורת בית " )י ולפניםואללה מכיר את מעשיכם לפנ, ירושת השמים והארץ

 (.184:עמרם
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ם משום ששונא אותם וחושב שהם רוצים לקחת ישאדם הקמצן בודד מהאנה

אדם נדיב אהוב " הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר , את הרכוש שלו

אדם קמצן רחוק מאללה ומהאנשים קרוב , ומקורב לאללה ולגן עדן ומוגן מאש

מסופר על ידי " )ללה מהמאמין הקמצןוהבור הנדיב אהוב על א, לאש הגיהינום

 (. תרמזי

, האיסלאם מעודד את המוסלמים להשקיע מהונם כדי להפיק רצון מלפני אללה

בכל יום שני מלאכים יורדים לשמים " הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר 

א למען הפקת רצון מלפניך ובירך יצהוי אללה תעניק לאדם אשר מו, ריםואומ

" ך את הקמצן לאבד את הכספים והרכוש שלווטוש שלו ותהפאת הכספים והרכ

 (. ארי'מסופר על ידי בוח)

האיסלאם עשה את הקמצנות לאחת התכונות המגונות של האדם המוסלמי 

האמונה באללה " הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר , שסותרות לאימונה

פר על חדח מסו" )והקמצנות לעולם לא יכולים להתקיים בלבו של אדם מאמין

 (. אנסאאי

, אללה יתעלה הורה למוסלמים להיות סבלנים ולא לאבד את התקווה -18

אללה , סבלנות היא מצווה דתית ונחשבת אחת הצורכים החיוניים של החיים

עמדו והתנגדו בעוז , הוי המאמינים" ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

סורת בית " )מען תעשו חילל, והיו יראים את אללה, ועמדו על המשמר, רוח

 (.144:עמרם

הסבלנות היא אחת הצורכים החיוניים של , לכן, החיים הם בתור עמידה במבחן

עוד נעמידכם " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השנגב , החיים

בשר טובות לעומדים . במבחנים של סכנות ורעב ואבדות ברכוש ובנפש וביבול

 (.155:סורת הפרה" )בעוז רוח

אללה ישתבח שמו , האיסלם עודד את המוסלמים לסלוח לאנשים שפגעו בהם

" זוהי הנחישות הראויה –ואשר יבליג ויסלח "  ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

 (. 08:סורת המועצה)

, אללה דיווח לנו את אהבתו לסבלניים, בתור מטרה לכל מוסלמי היאהסבלנות 

סורת הפרה " )את עוזי הרוחאללה אוהב " : הנשגב ואללה יתעלה אמר בספר

:106.) 
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אללה ישתבח שמו , ת המתיםיאללה הבטיח לסבלנים שכר גדול ביום תחי

" זי הרוח ישולם שכרם במלואו ובלא חשבוןולע"  ויתעלה אמר בספרו הנשגב

 (.14:סורת החברות)

אללה , היר לנו כי הסבלנות על הקשיים מובילה להקלת הצרההאיסלאם הב

אחר !* אחר הקושי תבוא הקלה" אמר בספרו הנשגב  ישתבח שמו ויתעלה

 (.6-5:סורת הרוחה!" )הקושי תבוא הקלה

 :ישנם שלושה סוגים של סבלנות

אללה , הסבלנות על מעשי הפולחן והוראותיו של אללה יתעלה: הסוג הראשון

עליכם השלום על כי עמדתם בעוז "  ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב

 (. 10:סורת הרעם." )כר הנחלהמה טוב הוא ש. רוח

אללה ישתבח שמו , הסבלנות על ההימנעות מהתענוגות האסורים: הסוג השני

הארך רוחך עם הפונים בוקר וערב אל ריבונם " ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

, ואל תישא עיניך אל אשר מעבר להם, בתפילה בבקשם לחלות את פניו

לאיש אשר השכחנו את זכרנו  ואל תישמע, בנהותך אחר חמודות העולם הזה

 (.18:סורת המערה." )ואמר דברי רהב, מלבו ונהה אחר משוגת לבו

אללה ישתבח שמו , הסבלנות על גזירת גורלו של אללה יתעלה:הסוג השלישי

כל המאמין . אין אסון מתרחש בלא שירשה אללה" ויתעלה אמר בספרו הנשגב

 (.11:סורת הנופלים בפח" )אללה יודע כל דבר. הוא ידריך את לבבו, באללה

להיות סבלניים ביחס למה שנגזר על ידי אללה  םהאיסלאם הורה למוסלמי

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו מה . יכלת חסר ולהתרחק מכעס

תגמול לי , הוי אללה, אנו ביד אללה ואליו סופנו לשוב" לומר במצבים אלה 

אללה יגמול לו טוב יותר ומעניק לו  ,באסון הזה והעניק לי טוב יותר בתמורה

 (.מסופר על ידי אחמד" )בתמורה

הכעס עלול , האיסלאם הורה למוסלמים להתרחק מהכעס ותחושות הזעם  -19

אללה ישתבח שמו ויתעלה , להוביל לתוצאות לא רצויות כגון החרטה והצער

 "אשר בהימלאם חמה יסלח, לסרים מפשע חמור ומתועבה( הוא שמור" )אומר 

 (.82:סורת  המועצה)
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האדם שיכול להתאפק מלהביע את זעמו מסגול יותר להתמודד עם קשיי 

האדם החזק ביותר הוא אשר " הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר , החיים

 (.מוסכם" )מתאפק בזמן כעסיו

כיוון שדבר זה מעודד , האיסלאם מעודד את מחילת החטאים של האחרים -14

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו , האנשים את האהבה והחיבה בין

והמבליגים על זעמם , המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה" הנשגב 

 (.  180:סורת בית עמרם" )אללה אוהב את המיטיבים –והמוחלים לאנשים 

האיסלאם הורה למוסלמים להטיב לאנשים אשר מזיקים להם כדי לטהר את 

לא "תבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב אללה יש, הנפש מהשנאה והטינה

ואז תראה איך האיש אשר , שלם טובה תחת רעה. ישוו מעשה טוב ומעשה רע

סורת המוצגים " )איבה שוררת בינך לבינו הפך להיות לך למגן ואיש אמונים

 (. 80:אחד אחד

, האיסלאם הורה למוסלמים להיות מלאי תקווה ולהתרחק מפסימיזם  -11

יו ברכה ושלום היה אוהב את הסימנים אשר מבשרים טובות הנביא מוחמד על

 . ושונא את הפסימיזם

אללה ישתבח שמו , האיסלאם אסר על חסדיו את החשדנות והריגול -11

כי לעיתים , אל תרבו לחשוד, הוי המאמינים" ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

אתם האם רוצים , ואל תלכו רכיל, אל תרגלו זה אחר זה. חשדנות היא חטא

כי , היו יראים את אללה! הן לא תרצו בזאת? לאכול את בשר אחיכם המת

בראנו אתכם מתוך זכר , הוי האנשים.* אללה רוצה בתשובת עבדיו ורחום

ואולם הנכבד . וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם, ונקבה

" פניםאללה יודע ומכיר כל דבר לפני ול. מכולכם אצל אללה הוא הירא שבכם

 (.18-11:סורת החדרים)

זהו , תזהרו מפני החשדנות והערכה שלילית" הנביא מוחמד עליו השלום אמר

 " .אל תרגלו ואל תקנאו זה בזה  והיו עבדיו של אללה, הדיבור הכוזב ביותר

המוסלמי חייב לשכוח את העבר ולחשוב על ההווה ולהשאיר את העתיד  -18

ובטרם תגיד "תעלה אמר בספרו הנשגב אללה ישתבח שמו וי, לאללה יתעלה

או * ,אכן הייתי במבזים. מה צר לי בפני אללה בשל כל אשר הזנחתי, הנפש
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או בטרם תגיד בראותה את .* הייתי ביראים, אילו רק הנחני אללה, בטרם תגיד

 (.58-56:סורת החבורות." )כי אז הייתי במיטיבים, לו רק ניתן לי לשוב, העונש

ומה שאתה מאחל הוא , מה שעבר לא ניתן להחזיר" :סופר מפורסם כתב

וחשיבה בעתיד  , החשיבה בעבר לא תביא אותו בחזרה, בעולם הנסתר

 .מעכבת את העבודה בהווה

כיוון , האיסלאם מעודד את המוסלמים להוציא מכספם בדרכו של אללה

אללה , בנתינה ובסיפוק הצורכים של האנשים הנזקקים והעניים ןטמו שהאושר

בל יישבעו אנשי המעלה והאמידים אשר בכם כי " בח שמו ויתעלה אמר ישת

נא  -ימחלו. ולמהגרים למען אללה, לא ייתנו צדקה לקרובי המשפחה ולנזקקים

סורת ." )אללה סולח ורחום? וכי לא תרצו כי יסלח אללה גם לכם! ויחוסו

 (. 11:האור

אנשים את האסלאם הזהיר את המוסלמים מפני ההתרברבות או להזכיר ל

אללה ישתבח שמו ויתעלה , החסד שעשו עמםֹ כיוון שזה משחית את התגמול

אל תשחיתו את הצדקה שתתנו על ידי , הוי המאמינים" אמר בספרו הנשגב 

ואינו , כאותו איש המוציא מרכושו רק למען הראות לאנשים –התפארות ופגיעה 

אך יפגע בו : עפרהוא משול לצוק סלע מכוסה . מאמין באללה וביום האחרון

ואללה , כך גם הם לא יפיקו דבר מכל מפעלותיהם. יותר עירום וקשה, המטר

 (.  160:סורת הפרה" )לא ינחה את קהל הכופרים

אז הוא , אם המוסלמי אינו מחזיק מספיק כסף כדי לתת צדקה לאנישים נזקקים

 אללה ישתבח שמו ויתעלה, יכול להתנהג עם האנשים בטוב ובסבירות פנים

אמירת דברים של דרך ארץ ומחילה טובות מצדקה " אמר בספרו הנשגב

 (.168:סורת הפרה." )ואללה הוא בלתי תלוי ושקול דעת, המלווה בפגיעה

המוסלמיים צריכים , לכן, האדם המוסלמי צריך להיות גורם חיובי בחברה

אללה ישתבח , לאהוב את הטוב לאחרים ולהימנע מכל הדברים שפוגעים בהם

ואשר לאלה אשר ישבו בנחלה לפניהם "  ויתעלה אמר בספרו הנשגבשמו 

אלה רוחשים אהבה לאשר היגרו אליהם ואינם חשים צורך , ואימצו את האמונה

חרף , כים אותם על עצמםרוהם מב, (המהגרים)בלבם לקלבל את אשר קיבלו 

 (.9:סורת ההגליה" )הכובשים תאוותם לממון הם אנשי חיל. דלותם
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האם אתה אוהב את , הוי יזיד בן אסד" ד עליו ברכה ושלום אמר הנביא מוחמ

אהוב לאחיך המוסלמי מה : הנביא עליו השלום אמר, כן: הוא אמר? גן העדן

 (.'אלמוסתדרכ")שאתה אוהב לעצמך

אנשים לדרך הישרה ולהזהיר אותם מכל רע כדי ההמוסלמי חייב להנחות את 

: שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגבאללה ישתבח , שיכולו לחיות חיים מאושרים

הלוואי שהייתם אומה הקוראת לעשות את הטוב והמצווה לנהוג בדרך ארץ " 

 (. 140:סורת בית עמרם.")הנוהגים כך אנשי חיל הם. והאוסרת את המגונה

, הדת מבוססת על מתן עצה נאמנה" הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר 

האימאם , שליחו, לאללה והספר שלו :הוא אמר? למי" ,חבריו של הנביא שאלו

 (.מסופר על ידי אבן חבאן. ")של מוסלמים ולכלל האנשים

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר , האיסלאם ציווה על חסדיו לעזור לנזקקים

, והעומדים בעוז רוח בבקשם לחלות את פני ריבונם"  בספרו הנשגב

, ר פרנסנו אותםוהמקיימים את התפילה והמוציאים ממון בסתר ובגלוי מאש

 (.11:סורת הרעם" )לכל אלה שכר הנחלה. והמשיבים טובה תחת רעה

אללה ישתבח שמו , המוסלמי משתדל כדי למלא את הצורכים של האנשים

וכל , יהיה לו חלק בה, כל המשתדל לטובה" : ויתעלה אמר בספרו הנשגב

 . (85:סורת הנשים" )ואללה על הכל משגיח, ינחל כמותה, המשתדל לרעה

בכל פעם שאדם בא לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ובקש ממנו משהו היה 

ואללה ידאג לעניינים , תשתדלו לאחיכם ותקבלו תגמול מעם אללה, :אומר

 (.ארי'מסופר על ידי בוח. ")שלכם

יש להזכיר את דברי הנביא מוחמד עליו ברכה , המוסלמי מטיב לכל האנשים

והמעשה הטוב , אללה הוא המועיל לאנשיםהטוב ביותר בעיני " ושלום שאמר 

, לפרוע את חובו, להסיר את מצוקתו, ביותר בעיני אללה הוא לשמח מוסלמי

וטוב ללכת עם אחי למימוש מטרה מלהתבודד במסגד . להשביע את רעבו

, ומי ששלט בכעסו כסה אללה את מערומיו ומי שכבש את רוגזו. חודש שלם

הדין ומי ליווה את אחיו המוסלמי לעסק עד מלא אללה לבו שביעות רצון ביום 

וחוסר המוסר משחית את , שישיג אותו חיזק אללה את רגליו ביום הדין

, טבראני.מסופר על ידי א"  ) העבודה כפי שהחומצה משחיתה את הדבש

 (. בוכארי
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לכן הוא משקיע מאמצים נמרצים כדי , האדם המוסלמי אוהב את הטוב לאחרים

איסלאם כדי להדריך את האנשים לדרך האושר שהוא להפיץ את המסר של ה

וגם להציל את האנשים מהכפירה ואש , מרגיש ולחוות את תחושת המנוחה

אחד מחבריו של הנביא מוחמד עליו ברבה ושלום אמר לרוסטום המלך , גיהנום

באנו להוציא : אז הוא אמר , למה באת לארץ שלנו: הרומאים כאשר שאל אותו

לשחרר אותם מהדיכוי  ,היצורים לעבודת ריבון העולמים את האנשים מעבודת

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו , של כל הדתות לצדק של האיסלאם 

. והדת כולה תהיה לאללה, הילחמו בהם למען לא יתאנו לכם עוד" הנשגב 

 (.89:סורת המלקוח" )הנה מבחין אללה באשר יעשו, ואולם אם יחדלו

ין מויותר קרוב אל אללה מהמא, המאמין החזק טוב: הנביא עליו השלום אמר

ואל תיכנע אם , והיעזר באללה, בכל מצב טוב שמור על מה שיועיל לך. החלש

 ".יפגע בך משהו

 

 :האימונה בשליחים, היסוד הרביעי

השליחים של אללה יתעלה הם הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת  

תעלה או להרגיש אושר מבלי כיוון שאי אפשר להכיר את אללה י, בעקבותם

זאד " האימאם בן אלקים אומר בספרו, חים של אללה יתעלהישליחת השל

אי אפשר להשיג את התרופה שתרפא את הלב אלא על ידי "  דאאלמע

ישור הלבבות נובע מהשאיפה , חים של אללה יתעלה עליהם השולםיהשל

אלא על ידי  לעשות את הטוב וההימנעות מאיסורים שהאדם אינו יכול לדעת

 .ההדרכה של אללה יתעלה שהוריד על השלחים

 

 האימונה ביום הדין: היסוד החמישי

כאשר האדם המוסלמי מאמין בתחיית המתים ביום הדין וכי אללה יתעלה 

אז יירגע את לבו משום שבטח כי , יחשב את האנשים על המעשים שלהם

התגמול בעולם יחזיר את הזכיות שלו אשר נשללו ממנו בעולם הזה אלא ש

האם אתם " ו ברכה ושלום אמר הנביא מוחמד עלי, הבא לא יהיה על ידי כספים

הנביא מוחמד " הוא האדם שאין לו כסף", הם אמרו? א פושט הרגל ום מי היודע
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פושט הרגל הוא זה שיבוא ביום הדין עם מעשים גדולים "עליו השלום השיב 

באנשים אשר יקחו מהמעשים  והרג , הכה, דו נזףוצום וצדקה בע, כתפילות

" הטובים שלו עד שיסתיימו ולאחר מכן לוקח מחטאיהם וייכנס לאש גיהנום

 (.מסופר על ידי מוסלמי)

אלא גם בקרב , הצדק של אללה ישתבח שמו ויתעלה לא בקרב האנשים בלבד

הזכיויות יינתנו לבעליהם " הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר , בעלי החיים

ת של הכבשה ללא קרנים שנגנחה על ידי כבשה אחרת בעלת אפילו הזכו

 (. מסופר על ידי בן חבאן" )קרנים

אז הוא לא יצטער על התענוגות של העולם הזה  , כשאדם מאמין ביום האחרון

אללה ישתבח , משום שהאמין שיהנה מתענוגות שלא עלו על דעתו בגן עדן

קורת רוח צפונה להם לא ידע איש איזו " שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב

 (. 12:סורת ההשתחויה" )כגמול על פועלם

בידיעה שזה , האדם המוסלמי מקבל את האסונות והצרות בסבלנות ואורך רוח

, גזרת גורלו של אללה יתעלה וכי ישכח את כל הכאבים ברגע שייכנס לגן עדן

 האדם העשיר ביותר בעולם הזה יובא"  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר 

הוי בן אדם : ביום הדין ויטובל באש גיהינום ולאחר מכן מוציאים אותו ושואלים 

בעוד שיובא באדם האומלל ביותר , לא: הוא אומר? האם ראית טוב בחיים שלך

האם חווית רע : בעולם הזה ויטובל בגן עדן ולאחר מכן מוצאים אותו ושאולים

מעולם לא חוויתי   אני נשבע באללה, לא: רהוא אמ?, וקשיים בחיים שלך

 (. מסופר על ידי מוסלם" )אומללות בחיי

 

 האימונה בגזירת גורלו של אללה : היסוד השישי

משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה היא להאמין בגזירות גורלו 

" אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב  ,של אללה ולהיות מרוצה מהן

אין קל . אתכם אשר לא נרשם בספר בטרם נחוללו לא יפקוד אסון את הארץ או

לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם ואל תעלצו באשר .* מזה לאללה

 (. 18-11:סורת הברזל" )אללה אינו אוהב את היהירים הרברבנים. השגתם
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, אימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה מובילה לתחושת אושר ושלווה נפשית 

ויותר קרוב אל אללה מהמאין , אמין החזק טובהמ: הנביא עליו השלום אמר

ואל תיכנע אם , והיעזר באללה, בכל מצב טוב שמור על מה שיועיל לך. החלש

 (. מסופר על ידי מוסלם. )יפגע בך משהו

אם אדם הרהר לרגע , האדם הומסלמי אינו מתייאש על הזדמניות שהוחמצו לו

אז ימצא שרוב , אלה םבמחלות הרבות המתפשטות בקרב האנשים בימי

המחלות האלה באות כתוצאה של הצער והיגון הנובעים מהחמצת הזמנות 

וחוסר אימון בגזירת גורלו של אללה יתעלה שעוזרת לאדם להתגבר על הצער 

 . והיגון ודוחפת את האדם לשאיפה לעתיד

 

 :הסוגים של פחד והתרופה שלהם

ביותר  יםמועילדת האיסלאם העניקה לבני האדם את הטיפולים והתרופות ה

 :להתגבר על הפחדים ועל החששות שלהם

אללה , הפחד על הפרנסה של האדם אשר עוזרת לו במאכל ובשתייה -1

בשמים מקור פרנסתכם וכל אשר " ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

הפרנסה של , אללה יתעלה דיבר את האמת (.11:סורת הזורות" )הובטח לכם

חים את מיה יתעלה מוריד את הגשמים אשר מצאלל, האנשים קיימת בשמים

אללה יתעלה  , וגם כן שותים ממים הגשמים, הזרעים אשר האנשים אוכלים

אללה יתעלה , דיווח לנו בספרו הנשגב כי הבטיח לאנישים את הפרנסה שלהם

והוא יודע מתי יונח ומתי , אללה דואג לכלכלתו של כל יצור עלי אדמות" אומר 

 (. 6:סורת הוד." )בספר ברורהכל נרשם . יופקד

אללה יתעלה נטל על עצמו להבטיח את הפרנסה לאדם אשר משתדל לקבל 

אללה יתעלה  אמר לגברת  מרים עליה השלום בזמן שהייתה , את פרנסתו

נענעי את גזע הדקל כלפיך והוא יוריד עליך " במצב של חולשה וחבלי לידה 

 (. 15:סורת מרים" )תמרים טריים ורעננים

סוק הזה מבהיר כי אללה יתעלה לא נתן לגברת מרים את הפרנסה מבלי הפ

דבר שמעיד על כך שהאדם חייב להשקיע , לבקש ממנה להניע את גזע הדקל

אפילו העופות , את כל מאמץ אפשרי כדי לקבל את הפרנסה מעם אללה יתעלה
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, ובעלי החיים שאללה הכשיר להם את הנסיבות לקבל את הפרנסה שלהם

אז יפרנס אתכם , אם בטחתם באללה" וחמד עליו ברכה ושלום אמר  הנביא מ

כמו שמפרנס העופות  אשר עוזבים את קיניהם עם בטן ריקה וחוזר עם בטן 

 (. מסופר על ידי בן מאגה" )מלאה

ישנם אנשים רבים נוטים לסמוך על אללה יתעלה מבלי להשקיע את המאמצים 

, מוסלמים לעשות את חלקםהאימונה האיסלמית מחייבת את ה, הנדרשים

הסקה מאשר –טוב לאדם למכור עצי " הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר 

 (מסופר על ידי בוכרי " )לבקש נדיבות מאנשים

האדם המוסלמי סומך על אללה יתעלה בכל העניינים בחייו בעולם הזה וגם 

ה הנביא מוחמד עליו ברכ, לים להשגת מטרותיוילהחשיב את האמצעים שמוב

" תן גמליך ללכת באופן חופשי ותבטח באללה"ושלום אמר לאיש ששאל אותו 

 ".תקשור את הגמל שלך ולאחר מכן תסמוך על אללה" אלא שאמר לו 

הפרנסה  שהובטחה לנו   להשיג את צריכים לשאוף מבינים שאנחנו מכאן אנו

ן ולהאמין גם כי אף אחד לא  יכול למנוע את הפרנסה שלנו כיוו, מעם אללה

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב , שזה מופקד בידי אללה יתעלה

הייתם מחזיקים בהם , לו היו בידיכם אוצרות רחמיו של ריבוני, אמור" 

 (. 144:סורת המסע הלילי." )הן קמצן הוא האדם. וחוששים לפזרם

כל האנשים פוחדים , כגון המחלות והאסונות ,הפחד מדברים מזיקים -1

הצער , אלא להיפך, נות ומחלות אלא שהצער והיגון אינם משנים את זהמהאסו

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו , והיגון עשויים להחמיר את המצב

ואם ירצה , איש מלבדו לא יכול לסלקה, אם אללה יביא עליך צרה" הנשגב

הוא יעניקה לאשר יחפוץ מבין . לא יכול איש לעצור את ברכתו, להיטיב עמך

 (. 142:סורת יונה" )והוא הסולח והרחום, בדיוע

אם , מה נפלא מצבו של אדם מאמין" הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר 

ואם נפגע בצרה והתאזר , קרה לו דבר טוב והודה לאללה יהיה זה טוב בשבילו 

 ( מסופר על ידי מוסלם" )בסבלנות יהיה טוב בשבילו

, חפש את התרופה של המחלות שלהםהמוסלמים חייבים להתאזר בסבלנות ול

, לות שלכםחתחפשו את התרופות למ" הנביא מוחמד עליו ברכה ולשום אמר 
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מסופר "  )כי אללה ברא את המחלה ואת התרופה שלה מלבד הזקנה והמוות

 (. על ידי אבן חבאן

הנפוצים כמעט בקרב כל  האמיתייםהפחד מהמוות נחשב לאחד הדברים  -8

כל אשר בארץ סופו " שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב  אללה ישתבח, האנשים

ואף  ,(12-16:סורת הרחמן" )ויישארו רק פני ריבונך נורא ההוד והכבוד* ,לכלות

המוות , אמור" אללה ישתבח שמו ויתעלה  אומר. אחד לא יכול להימלט ממוות

והוא , ואז תשובו אל יודע הנסתר והנגלה, אשר תנוסו מפניו השג ישיגכם

 (.  8:סורת יום שישי" )כם את אשר עשיתםיודיע

האדם המוסלמי חייב לדאוג על מה שאחרי המוות ולא על המוות עצמו משום 

אללה ישתבח שמו ויתעלה , שהפחד מהמוות חסר תועלת ומוביל לצער ויגון

ובהגיע זמנה לא תוכל לדחותו אף , לכל אומה נקצב זמן"  אמר בספרו הנשגב 

 (. 80:ורת  ממרום נחומהס" )ולא להקדימו, בשעה

בעלי אימונה חלשה הם אשר חוששים מהמוות בעוד שבעלי אימונה חזקה 

פועלים כדי להתכונן למצבם לאחר המוות במעשים הטובים ואינם מצטערים על 

 . קיפוח הזכויות שלהם בעולם הזה

האם אתה : אם היית שואל אותי, לאחר סקירה מהירה זו של דת האיסלאם

כיוון שאני מצאתי בה , הייתי עונה בחיוב ללא צל של היסוס? אםמשוכנע באיסל

את כל התשובות של השאלות שעולות על דעתי אשר לא סותרות את השכל 

ת את היציבות הנפשית והשלווה הנובעאני מצאתי בדת האיסלאם , וההיגיון

מהאימונה באללה ישתבח שמו ויתעלה לבדו והכניעה להוראותיו והימנעות 

זכויותם הזולת וקוראת הזכויות שלי ו דת האיסלאם שמרה את, םמהאיסורי

השאלה עכשיו היא האם , דבר שמביא לתחושת אושר אמיתי, למידות אצילות

אז , אם התשובה בשלילה? האימונה שלך קוראת לכל הדברים אשר נזכרו לעיל

 .אתה צריך להכיר את הדת הטובה ביותר

אולי שאתה אומר , זה האיסלאם? האם אתה יודע את הדת המושלמת ביותר

, אלא ישנם הרבה הוגים שאינם מוסלמים מודעים על כך, שאני קנאי לדת שלי

האיסלאם " יתרבהתרבות הע" ריסלאר אומר בספרו  'ההוגה גאכ, לדוגמה

 ". מדינה ותרבות חסרת תקדים, מהווה דת



 

 38 

הסופר , אפילו אלה שגילו איבה כלפי האיסלאם העידו לזכותה של דת זו

הקוראן "שתמיד נהג בלא צדק ונטר שנאה לדת האיסלאם אמר ' מרגליות

ן בין הספרים הדתיים הגדולים בעולם למרות ויהקדוש תופס מעמד חושב ומצ

אלא שספר זה , היותו אחרון הספרים הדתיים אשר השפיעו על ההיסטוריה

הספר , הקדים  את כל הספרים הדתיים בנוגע להשפעתו הנפלאה על האדם

 . צר מחשבה אנושית חדשה והשרש מידות גדולותזה י

היא האם זה בגלל ? למה לא מאמינים בדת זו, בואו להיות כנים, קוראים יקר

האם זה בגלל שקוראת לעבודתו של אללה יתעלה ? קוראת ליחודו של אללה

האם זה ? סרת את העוולוקוראת לצדק ואהיא האם זה בגלל ש? ללא שותף

אם זה בגלל שהבטיחה את זכויותם ה? ם בפני אללהבגלל שהשווה בין האנשי

 ?מין או צבע שלהם, של כל האנישם מבלי להתחשב בגזע

מספרם  של האנשים ,שנים ועד היום  1044מאז הופעתו של האיסלאם לפני 

כל אנשים אשר קראו על האיסלאם בצורה . שמאמינים בו הולך וגודל

למרות כל , גו כלפיו באיבהאוביקטיבית מקבלים אותו כדת או לפחות לא נה

הלחצים המופעלים על המוסלמים כיום הן מבחינה מדינת והן מבחינה כלכלית 

, דוגמה לכך, וצבאית אלא שחסדיו עדיין מחזיקים בעקשנות בדת שלהם

עצות לשעבר כאשר נהרסו והרדיפה הדתית של המוסלמים בברית המ

וי למשך שבעים המסגדים שלהם ומנעו מה מלקיים את המצוות שלהם בגל

דבר , מיותאאלא שלאחר התפרקות ברית המועצות הופיעו מדינות אסל, יםשנ

שמעיד על כך שהאנשים האלה משוכנים שהם מאמינים בדת הנכונה אשר 

 .הובילה אותם לאושר אמיתי

כאשר אדם צודק אשר מחפש אמת קורא על האיסלאם ימצא כי ההוראות שלו 

אנשים שרבים שאינם מוסלמים , ליםקוראות למידות טובות ומעשים אצ

ומאמינים בדתות אחרות  ניסו את הכל כדי לחוות את האושר האמיתי מלבד 

שמא ימצאו את האושר ? אינני יודע מה מונע מהם לעשות זאת, האיסלאם

דבר זה מחייב החלטה נועזה ואובקטיבית משום שהחלטה זו עלולה , האמיתי

 .ללות ויסורים נצחייםלהוביל לנוחות ואשור אמיתי או לאומ

למה נוטרים איבה לאיסלאם מלבד שאר הדתות :השאלה הנשאלת כעת היא

הצעד הראשון , על זה נאמר בפתגם כי האדם אויב למה שאינו יודע, האחרות

כדי לקבל את האמת הוא להקשיב באופן אובייקטיבי למה שנאמר ולהתפלל 
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נכונה וכאשר אללה לאללה שיעזור לך ולהדריך אותך לדרך הישרה ולדת ה

אללה , שרהירואה בך את הרצון להכיר את דת האמת ידריך אותך לדרך ה

פנו אלי בתפילה ואני , ריבונכם אמר"ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב 

אך אלה אשר רב שחצם מכדי לעובדני ייכנסו לגיהינום בבושת . איענה לכם

 (.64:סורת הסולח" )פנים

למה הרבה מדענים והוגים : תך להשיב על השאלהאני מזמין או, קורא יקר

הסיבה לכך היא ?, האמינו באיסלאם לאחר שקראו עליו בצורה אובקטיבית

שהכירו את גדולתו של דת האיסלאם לאחר שקראו עליו והוביל אותם לאושר 

ליובולדס : ישנם הרבה מדענים והוגי דעות אשר האמינו בדת זו כמו, האמיתי

 .ר גרינה ועוד "ד, רינה גיניו, ורד הבדליל, איתן דינה, פאיס

חלק אחר מהמדענים והוגי הדעות המערביים קראו על האיסלאם אלא שנשארו 

מאמינים בדת שלהם ודיברו על האיסלאם בצדק ואשרו את היופי והשלמות של 

הסופר הגרמני , ר זגרד הונכה"ד, ר לוראפישיא פאגלירי"ד, דת זו כגון

תולוסתוי והמשורר הצרפתי לאמרתין , בודלי, ארלילתומאס כ, המפורסם גותא

 . ועוד

יש לכנות את מוחמד בגואל : " ורג ברנרד שו אומר 'הסופר הלא מוסלמי ג

אני סבור שאם יש אדם כמוהו בעידן הזה הוא יכול לפתור את כל . האנושות 

 ". הבעיות באופן שיביא אושר ושלום לעולם

הודו " הוא כתב בספרו . ליו השלום גנדי התייחס גם הוא לנביא מוחמד ע

רציתי לחפש איש שיכול לשלוט בלבבות מיליוני האנשים בעולם " : הצעירה 

אין היה . נביא האסלאם, אני סבור לגמרי כי האיש הזה הוא מוחמד! שלנו 

, אלא הפשיטות המוחלטת, החרב האמצע שבו הפיץ מוחמד את האסלאם

עוז לבו , נאמנותו לחבריו ולתומכיו , קייומו להבטחה, הסלחנות של מוחמד

כל הגורמים האלה הם אשר סללו את הדרך . ואמונתו באלוהים ובשליחות שלו

כשסיימתי את החלק השני והאחרון של תולדות . לאיסלאם בלבבות המליונים

אני הרגשתי מצטער שאין עוד משהו שאני יכול לקרוא על , חייו של מוחמד

 " . החיים הנהדרים של מוחמד

, ישנם הרבה מזרחנים אשר קראו על האיסלאם במטרה לתקוף את האיסלאם

האיסלאם הוא החוק של אללה " העתונאית האמרקאית דיבורה ביתר אומרת 

כוכבי לכת והכוכבים אשר , אוקיינוסים, הרים, שבא לידי ביטוי בטבע מסביבנו
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ירופה ישנם הרבה אנשים בארצות הברית וא, פועלים על פי פקודתו של אללה

שמסתערים להאמין בדת האיסלאם כיוון שהם נכספים לאושר אמיתי ויציבות 

אפילו המזרחנים והמטיפים הנוצריים אשר החלו לקרוא על האיסלאם , נפשית

 ".במטרה לעוות את תדמיתו של האיסלאם המירו את דתם לאיסלאם

הרבה ות מלבד האיסלאם סולפו והכילו תבואו נסכים כי כל הד, קוראים יקרים

אשר  ותות השמימייתדת האיסלאם באה כדי להשלים את הד, מעשים מגונים

דת האיסלאם היא הדת המושלמת ביותר ועל ידי השלמות זו , הקדימו לה

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום , החליף האסלאם את כל הדתות הקודמות

רך כל אדם חייב לקבל את האסלאם ולשפוט אותו כד, לכן, הוא שליח האיסלאם

 .חיים והלכה שלמה

 

 :ספקה ותגובה אודות האיסלאם

אז היו המוסלמים  , קורא יקר אל תגיד כי אם האיסלאם היה הדת הנכונה

, אתה יכול להגיד את זה על רקע חוויה רעה עם שני ! " דובקים באמונתם 

? האם עברת החוויה זו עם שאר המוסלמים, אבל, שלושה או אלף מוסלמים

ישנם , ל האיסלאם באמצע חוויה עם קבוצה של מוסלמיםאל תשפוט ע, לכן

מי שמישם את , הוראות לדת האיסלאם אשר נקבעו על ידי אללה יתעלה

ההוראות האלה משום שיודע את התוצאות הטובות של ישום אותן הוראות 

הדבר , בעוד שישנם אחרים שלא מישמים את ההוראות הללו ונענשים על זה

האם כל , היהדות למשל, ולא על האיסלאם לבדוהזה חל גם על כל הדתות 

היהודים דובקים בדת שלהם או ישנם אנשים אשר מפקירים את קיום מצוות 

כמו כן בנצרות האם כל הנוצרים דובקים בדת שלהם או ישנם מפקירים ? הדת

 .זה בגלל שאין כלל בלי יוצא מן הכלל? את קיום מצוות הדת

ואני מתפלל לאללה , ה דורשת אומץ לבאני יודע שזו החלטה קש, קורא יקר

 .שידריך אותך כדי ללכת בדרך של דת נכונה זו אשר מובילה לאושר אמיתי

 تم بحمد اهلل

 وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


