﴿﴾١٠١
 
 -1שליחות האיסלאם  :הקהל שאליו פנה הנביא מוחמד עליו
התפילה והשלום ,היה קהל של עובדי אלילים ,של סוחרי העיר מכה
שהיו שקועים בהבלי העולם .לפיכך ,הנבואות הראשונות של מוחמד
עליו התפילה והשלום בעיר מכה עוסקות בנושאים של קץ העולם
ואימת יום הדין .הוא הביא להם בשורה על קץ העולם ועל יום הדין,
בשורה המלווה בתיאורים ציוריים רבים המופיעים בקוראן והכוללים
בין השאר גם את מוראות הגיהנום אשר נועדו לרשעים ,ואת תענוגות
גן העדן אשר נועדו לצדיקים .לאחר מכן עבר גם לתיאורים על
ההשגחה העליונה והרעיון שכל מעשיו של האדם נרשמים ושכל אדם
מקבל ,בסופו של דבר ,את גמולו .מוטיב נלווה לכך הוא תיאור גדולת
אלוהים וייחודו,בניגוד לאפסותם של האלילים ,שאותם עבדו בני העיר
מכה .בשורה דתית זאת עמדה בניגוד מוחלט למחשבה של תקופת
ה"ג'אהיליה" ,תקופת הבערות הדתית הפרי-איסלאמית .על כך יש
להוסיף שבמסגרת אותה בשורה הטיף הנביא מוחמד עליו התפלה
והשלום גם לקיום מצוות אחדות ,כגון התפילה והצדקה .ודווקא שתי
מצוות אלה לא התאימו כלל למחשבתם של ערביי ה"ג'אהיליה",
וביחוד לתחושת החופש שלהם ,שהרי בתפילה מביע האדם את כניעתו
לכוח עליון ובצדקה הוא צריך לוותר על הונו .בהתחלה הפנו אנשי
מכה האשמות קשות נגדו .ראשית ,הטילו ספק בסמכותו לבוא ולהטיף
להם; מלבד זאת טענו שהוא בודה דברים מלבו ,שהוא מביא סיפורי
קדמונים זרים לרוחם של הערבים ,או ש"הג'ין" אחז בו וכיוצא באלה
האשמות .מאמיניו היו מעטים מאוד .התנגדותם של בני מכה לא
הרתיעה את הנביא מוחמד עליו התפילה והשלום מלהמשיך להפיץ את
בשורתו.






﴿﴾١٠٢



ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ  :ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻤﺤﻤﺩ 

ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ  ،ﻭﻤﻥ

ﺘﺠﺎﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﺎﺭﻗﻴﻥ ﻓﻰ ﻋﺒﺙ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  .ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻟﻤﺤﻤﺩ 

ﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺭﻫﺒﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  .ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺒﺭﻫﻡ

ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺄﻭﺼﺎﻑ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻰ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻭﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺃﻫﻭﺍل ﺠﻬﻨﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻸﺸﺭﺍﺭ  ،ﻭﺃﻨﻌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻥ  .ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻘل ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ  ،ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻋﻤﺎل ﻜل
ﺇﻨﺴﺎﻥ  ،ﻭﺃﻥ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺴﻴﻠﻘﻰ ﺠﺯﺍﺀﻩ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ  .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺨﺭ ﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﺫﻟﻙ
ﻭﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻋﺩﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ
ﺃﻫل ﻤﻜﺔ ﻴﻌﺒﺩﻭﻨﻬﺎ  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤـﻥ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻰ  ،ﻭﻫﻭ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺠﻬل ﺍﻟﺩﻴﻨﻰ ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ  .ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻤﺤﻤﺩ



ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ  ،ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ  .ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ

ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺘﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻻﺘﻨﺎﺴﺒﺎﻥ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻰ  ،ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ  ،ﺤﻴﺙ
ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻴﻌﻠﻥ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﺽ
ﻤــﺎﻟﻪ  .ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺠﻪ ﺃﻫل ﻤﻜﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﻟﻪ  .ﺒﺩﺍﻴﺔﹶ ﺘﺸﻜﻜﻭﺍ ﻓﻰ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻭﻋﻅﻬﻡ ،
ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺯﻋﻤﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻕ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺩﻩ  ،ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺄﺘﻰ ﻟﻬﻡ ﺒﻘﺼﺹ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻥ  ،ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ  .ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ

ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻪ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺠﺩﺍ  .ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺩﻉ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻫل ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻤﺤﻤﺩ 

ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ

ﻨﺸﺭ ﺩﻋﻭﺘﻪ .

 

 .١ﻜﻠﻤﺔ ) שליחות( ﺘﻌﻨﻰ " ﻤﻬﻤﺔ – ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ – ﺭﺴﺎﻟﺔ  -ﺒﻌﺜﺔ"  ،ﻭ ﺘﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟـﻨﺹ
ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺭﺴﺎﻟﺔ" ﻭﻤﻨﻬﺎ )שליח( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺭﺴﻭل" .

 .٢ﻻﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻋﺒـﺎﺭﺓ )עליו התפילה והשלום

(ﺃﻯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟـﺼﻼﺓ

ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ؛ ﺒل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒـﺎﺭﺓ )עליו
השלום ( ﺃﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
) .٣עובדי אלילים ( ﺘﻌﻨﻰ "ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ  -ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ " .
) .٤הבלי העולם ( ﺘﻌﻨﻰ "ﻋﺒﺙ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ" .
) .٥הוא הביא להם בשורה על ( ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ "ﺃﺨﺒﺭﻫﻡ ﺒـ" .


﴿﴾١٠٣
) .٦יום הדין
 ) .٧נועדו ל ( ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ "ﺃﻋﺩﺕ ﻟـ " ﻷﻨﻨﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻓـﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻨـﺎ ﺃﻨﻨـﺎ ﻨﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ
( ﺘﺄﺘﻰ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻭﻫﻭ "ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ" .

"ﺍﻷﻫﻭﺍل".

) .٨ייחודו
 .٩ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﻟﻔﻅﻬﺎ  ،ﺜﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
ﻤﺜل )ג'אהיליה ( ﺃﻯ "ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ"  ،ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺒـﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل
ﻭﻫـــﻭ )הבערות הדתית ( ﺃﻯ "ﺍﻟﺠﻬل ﺍﻟﺩﻴﻨﻰ"  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻤﺘﺒﻊ ﻜﺜﻴـﺭﺍ
( ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ "ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ"  ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻰ "ﺘﻤﻴﺯﻩ" .

ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﺭﻴﺔ .

) .١٠קיום מצוות אחדות
) .١١התפילה והצדקה ( ﺘﻌﻨﻰ "ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ" .
 ) .١٢שהרי ( ﺘﻌﻨﻰ "ﺤﻴﺙ ﺃﻥ" .
 .١٣ﺍﻟﻔﻌل ) ותר ( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺘﺨﻠﻰ  -ﺘﻨﺎﺯل" ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ) על ( .
 .١٤ﺍﻟﻔﻌل )הטיל ספק ( ﻴﻌﻨﻰ "ﺘﺸﻜﻙ" .
 .١٥ﻋﺒﺎﺭﺓ )הג'ין אחז בו( ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ "ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻥ" .
 .١٦ﺍﻟﻔﻌل )הרתיע ( ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ) מן ( .
********************
 -2בשנת  616הגיעו מים עד נפש .הנביא מוחמד ,עליו התפילה
והשלום ,שלח באופן זמני קבוצה ממאמיניו לאתיופיה )חבש( ,אך הוא
עצמו אזר אומץ ונשאר בעיר מכה .למרות הרדיפות המשיך להטיף
במכה ובעיר הסמוכה לה ,טאיף .הישועה באה לו בשנת  ,622כאשר
היגר לעיר אל-מדינה .תושבי העיר ית'רב שהיא אל-מדינה ,באו אל
הכעבה במכה לקיים את טקסי העלייה לרגל האליליים .הם התקשרו
עם מוחמד ,עליו התפילה והשלום ,והזמינו אותו לשמש בורר
בסכסוכים הקשים ביניהם .מוחמד ,עליו התפילה והשלום ,נענה
להזמנה ,ועבר עם אותם מאמינים לאל-מדינה .בעיר זו ישבו יחדיו שני
שבטים ערביים ,הידועים בשמותיהם אוס וח'זרג' ,ושלושה שבטים
יהודיים )קינוקאע ,נד'יר וקוריט'ה( .הנביא מוחמד ,עליו התפילה
והשלום ,הפך להיות המנהיג של העיר אל-מדינה .המאפיין את תקופת
( ﺘﻌﻨﻰ "ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ" .



﴿﴾١٠٤
שליחותו באל-מדינה הוא שבנוסף להיותו מנהיג דתי הוא הפך כאן גם
למנהיג מדיני .הנהגתו המדינית באה לידי ביטוי בצורות שונות .חשוב
ביותר הוא המסמך הנקרא בערבית "עהד אל-אומה" כלומר " -חוזה
האומה" .המסמך נועד לארגן את החיים מחדש .לא נוכל להיכנס
לפרטיו של אותו מסמך ,אך מעניינת התבונה הפוליטית של המנהיג
המצטיירת מתוכו .הנביא מוחמד ,עליו התפילה והשלום ,בא אל העיר
אל-מדינה עם קבוצה של מהגרים שהיו כבר מאמיניו )"המהגרים"(,
שם הצטרפו אליהם )"התומכים"( ,אך נותרה גם קבוצה שלא האמינה
בו .אבל כולם יחדיו ,כל הערבים ,נחשבים במסמך זה לקבוצה אחת
ואחידה .
 

שלח באופן זמני
אזר אומץ
למרות הרדיפות
המשיך להטיף במכה
הישועה באה לו
היגר לעיר אל-מדינה
לקיים את טקסי העלייה לרגל
בורר בסכסוכים הקשים ביניהם
נענה להזמנה
ישבו יחדיו שני שבטים ערביים
הפך להיות המנהיג
המאפיין את תקופת שליחותו
באה לידי ביטוי בצורות שונות
המסמך הנקרא בערבית
לארגן את החיים מחדש
לא נוכל להיכנס לפרטיו
התבונה הפוליטית של המנהיג
שם הצטרפו אליהם "התומכים"

ﺃﺭﺴل ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ

ﺘﺠﺭﺃ  -ﺘﺠﺎﺴﺭ

ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺎﺕ

ﻭﺍﺼل ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺔ
ﺠﺎﺀﻩ ﺍﻟﻔﺭﺝ  -ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻼﺹ

ﻫﺎﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺃﺩﺍﺀ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺞ

ﺤﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ

ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ

ﻋﺎﺸﺕ ﻗﺒﻴﻠﺘﺎﻥ ﻋﺭﺒﻴﺘﺎﻥ ﺴﻭﻴﺎ
ﺃﺼﺒﺢ ﺯﻋﻴﻤﺎ

ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻴﺯ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ

ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﻟﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل

ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﻡ "ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ"
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ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻅﻠﺕ

אך נותרה גם קבוצה
אבל כולם יחדיו
נחשבים במסמך זה
קבוצה אחת ואחידה
 

 .١ﻋﺒﺎﺭﺓ )הגיעו מים עד

ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ

ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ

ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ

נפש( ﻫﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻨـﻰ "ﺒﻠـﻎ

ﺍﻟﺴﻴل ﺍﻟﺯﺒﻰ" ﺃ ﻭ "ﻓﺎﺽ ﺍﻟﻜﻴل" .

 .٢ﺍﻟﻔﻌل )אזר( ﻴﻌﻨﻰ "ﺤﺯﻡ – ﺸﺩ ﺍﻟﺤﺯﺍﻡ – ﻋﺼﺏ"  ،ﻟﻜـﻥ ﻤﺭﻜـﺏ )אזר אומץ

(

ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﺠﺎﺴﺭ  -ﺘﺸﺠﻊ" .

) .٣המשיך להטיף
.٤

במכה( ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ "ﻭﺍﺼل ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺔ"  ،ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻰ

"ﻭﺍﺼل ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻓﻰ ﻤﻜﺔ "  ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻨﺴﺏ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ .
ﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل )היגר( ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ " ﻫﺎﺠﺭ" ﻷﻯ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ،
ﻭﺍﻟﻔﻌل )עלה( ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ "ﻫﺎﺠﺭ" ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻤﺎ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻭ
ﺍﻟﺴﻤﻭ  ،ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﻰ ﺼﻬﻴﻭﻨﻰ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ .

.٥

לרגל ( ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ ﺒﻤﻌﻨـﻰ

.٦
.٧
.٨

ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ

.٩

ﺍﻟﻔﻌل )קיים( ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺔ )קיים את טקסי העלייה
"ﺃﺩﻯ"  ،ﺃﻯ "ﺃﺩﻯ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺞ"  ،ﻭ )העלייה לרגל( ﺘﻌﻨﻰ "ﺍﻟﺤﺞ" .
ﺍﻟﻔﻌل )הפך להיות ( ﻴﻌﻨﻰ "ﺃﺼﺒﺢ" .
ﻤﺭﻜﺏ )בא לידי ביטוי ( ﻴﻌﻨﻰ "ﻅﻬﺭ  -ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ" .
ﺍﻟﻔﻌل )ארגן מחדש ( ﻴﻌﻨﻰ "ﺃﻋﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ"  ،ﻭﻜﻠﻤﺔ )מחדש( ﺘﺄﺘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻋﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌل .

ﺘﺭﺠﻤﻨﺎ )התומכים( "ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ"  ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺏ
ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ.

********************
 -3כיוון שהקוראן אינו ספר היסטוריה ,אין בו כרוניקה של המאורעות
המלחמתיים ,אלא רמזים להם בלבד .בסורה  ,8למשל ,נרמזת מלחמת
בדר הגדולה שנערכה בשנת  624נגד שיירה של בני מכה ,שעברה
בסמוך לעיר אל-מדינה .המוטיב הבולט בקטעים הקוראנים המדברים
על מלחמה זו הוא המוטיב של "מעטים נגד רבים" .בני אל-מדינה
שנלחמו בבני מכה היו מעטים ,כלומר ,המאמינים היו המעטים ואילו
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עובדי האלילים המכאים היו הרבים ,ובכל זאת הצליחו המוסלמים
המעטים לנצח את בני מכה .בסורה זאת יש הדים נוספים מאותה
מלחמה כמו ,למשל ,עניין חלוקת השלל הרב שנלקח בקרב ואשר צריך
היה לקבוע דינים לחלוקתו .הוא הדין לגבי מלחמה מפורסמת נוספת,
היא מלחמת אוחוד ,שנערכה בשנת  .625הדיה מצויים בסורה .3
מלחמה זאת הסתיימה באבידות רבות למוסלמים  .לפיכך אנו מוצאים
בסורה עידוד ללוחמים ,ובאותו הקשר יש גם קביעות חשובות ביחס
למלחמת מצווה .למשל ,פסוק  263באותה סורה אומר" :ואל תחשבו
את הנופלים במלחמת אלוהים למתים ,לא! כי חיים הם" .וכך גם
התפרשו הדברים מאוחר יותר :כל הנופל חלל במלחמת מצווה מגיע
הישר לגן העדן .גם למלחמות עם היהודים יש רמזים בקוראן ,למשל
בסורה  ,59בפסוקים  ,2-6המצדיקים את מעשי הנביא מוחמד נגד
היהודים  -בפקודת אלוהים לו .נוסף לכל אלה אנו מוצאים בקוראן
בתקופה זאת גם חקיקה הקשורה לנושאים שונים  -כגון :דיני אישות,
דיני מלחמה ,איסורים על מנהגים מתקופת ה"ג'אהיליה" ,כמו משחקי
מזל ,איסור מאכלים מסוימים ושתיית יין ,וכן דיני מוסר שונים.
החקיקה הזאת שבקוראן משמשת יסוד לספרות הלכה עניפה
שהתפתחה מאוחר יותר באיסלאם
כיוון שהקוראן אינו ספר
היסטוריה
כרוניקה של המאורעות
נרמזת מלחמת בדר
מעטים נגד רבים
נלחמו בבני מכה
נצח את בני מכה
בסורה זאת יש הדים
חלוקת השלל
צריך היה לקבוע דינים

 

ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻴﺱ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ

ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺯﻭﺓ ﺒﺩﺭ

ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻀﺩ ﻓﺌﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺤﺎﺭﺒﻭﺍ ﺃﻫل ﻤﻜﺔ

ﺍﻨﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﻤﻜﺔ

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺼﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ

ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ

ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ
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הוא הדין לגבי
הדיה מצויים בסורה 3
בסורה עידוד ללוחמים
מלחמת המצווה
פסוק  263באותה סורה
ואל תחשבו את הנופלים
במלחמת אלוהים למתים
לא! כי חיים הם
וכך גם התפרשו הדברים
כל הנופל חלל במלחמת מצווה
מגיע הישר לגן העדן
המצדיקים את מעשי הנביא
חקיקה הקשורה לנושאים שונים
דיני אישות
דיני מלחמה
איסורים על מנהגים מתקופת
ה"ג'אהיליה
משחקי מזל
איסור מאכלים מסוימים
שתיית יין
דיני מוסר שונים
יסוד לספרות הלכה
 

ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺼﺩﺍﺅ ﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ

ﺍﻵﻴﺔ  ٢٦٣ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
ﻭﻻﺘﺤﺴﺒﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺘﻠﻭﺍ

ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺃﻤﻭﺍﺘﹰﺎ
ﺒل  ،ﻫﻡ ﺃﺤﻴﺎﺀ

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ

ﻜل ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺸﻬﻴﺩﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻴﺩﺨل ﺠﻨﺔ ﻋﺩﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺘﺒﺭﺭ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻨﺒﻰ

ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺘﺎل

ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﻟﻌﺏ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ
ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻜل

ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ

) .١כיוון
 ) .٢כרוניקה של המאורעות( ﺘﻌﻨﻰ "ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ " .
 .٣ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻠﻤﺔ )סורה( ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ  ،ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﺼﺎﺩﺭ
ﻋﺒﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ )פרשה( ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ .
 .٤ﻜﻠﻤﺔ )מלחמה ( ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ "ﻏﺯﻭﺓ" .
 .٥ﻓﻰ ﺘﺭﺠﻤﺘﻨﺎ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ )מעטים נגד רבים ( ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ " ﻓﺌـﺔ
ש( ﺘﻌﻨﻰ "ﺤﻴﺙ ﺃﻥ – ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ " .

ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻀﺩ ﻓﺌﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ" .
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 .٦ﻜﻠﻤﺔ )דינים ( ﺘﻌﻨﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻋﻴﺔ .

 .٧ﻜﻠﻤﺔ ) שלל
 .٨ﻋﺒﺎﺭﺓ )הוא הדין לגבי ( ﺘﻌﻨﻰ "ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ" .
 .٩ﻋﺒﺎﺭﺓ )באותו הקשר( ﺘﻌﻨﻰ "ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ" .
 .١٠ﺠﻤﻠﺔ )כל הנופל חלל במלחמת מצווה ( ﺘﻌﻨﻰ "ﻜل ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺸﻬﻴﺩﺍ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ"  .ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌل " ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ" ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴـﺔ ﻫـﻰ ) נפל חלל( ،
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻴﻌﻨﻰ )מלחמת המצווה (  ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰـﺎ ﻴﻜﺘﺒﻭﻨﻬـﺎ ﻋﺭﺒﻴـﺔ
ﺒﺤﺭﻭﻑ ﻋﺒﺭﻴﺔ ) ג'האד ( .
 .١١ﻋﺒﺎﺭﺓ )במלחמת אלוהים ( ﺘﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ " ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ " .
 .١٢ﻜﻠﻤﺔ )ספרות ( ﺘﻌﻨﻰ " ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎﻜﺘﺏ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل ﻤﻌـﻴﻥ "  ،ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻨﻘـﻭل
) לספרות הלכה( ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ " ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ " .
( ﺘﻌﻨﻰ "ﻏﻨﺎﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ " .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
בית אומיה ,בית אב חשוב בשבט קורייש שבחצי האי ערב ,שבטו של
מוחמד הנביא עליו התפלה והשלום  .הח'ליף השלישי ,עות'מאן אבן
עפאן ,נבחר מקרב בני אומיה; אחרי שנרצח ב 656-החלה מלחמת
האחים הראשונה באסלאם .בן דודו מועאוויה אבן אבו סופיאן ,שהיה
נציב סוריה ,תבע לנקום את דמו ונלחם בח'ליף הרביעי ,עלי אבן אבו
טאלב .לאחר שנרצח עלי ב 661-היה מועאוויה לח'ליף .את הח'ליפות
העביר בירושה לבנו יזיד ה ,1-וכך הקים את השושלת הראשונה
באסלאם; בירתה היתה דמשק .ב 683-מת הח'ליף השלישי לבית
אומיה ,מועאוויה ה ,2-ולאחר מלחמת אחים עקובה מדם נגד פלג אחר
של שבט קורייש ושבטים אחרים ,תפס את הח'ליפות בן ענף אחר של
בית אומיה ,המרוואנים .צאצאיו המשיכו להיות ח'ליפים עד שבית
עבאס הביס ב 750-את מרוואן אבן מוחמד ) .(750-744בספרד המשיך
בית אומיה לשלוט עד  .1031עוד ח'ליפים חשובים שנמנו עם בני
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השושלת היו עבד אל-מלך אבן מרוואן ) (705-685והישאם אבן עבד
אל-מלך ) .(743-724הח'ליפים לבית אומיה כבשו חבלי ארץ רבים,
ובימיהם הגיעה האימפריה המוסלמית לשיא גודלה  -מהודו דרך
ערבות אסיה ,קווקז ,צפון אפריקה ואיים רבים בים התיכון ,עד לספרד
ולדרום צרפת .הם ניהלו מלחמות רבות נגד הביזנטים וצרו כמה פעמים
על קושטא בירת ביזנטיון ,אך לא הצליחו להכניעה .בימי הח'ליפים
מבית אומיה חל פילוג גדול באסלאם ,בין הסונה לשיעה ,על רקע
המאבק בדבר חוקיות שלטונם של הח'ליפים .השיעים ,תומכי עלי אבן
אבו טאלב ,טענו שרק לו ולצאצאיו הזכות לשלוט .השיעים מרדו
פעמים מספר בבית אומיה ,אך ללא הצלחה .המרד שתוצאותיו היו
החמורות ביותר פרץ ב ,680-כאשר נהרג בנו הצעיר של עלי ונכדו של
מוחמד ,אל-חוסיין ,בכרבלא שבעירק .
מכה  :עיר במערב ערב הסעודית .העיר הקדושה ביותר למוסלמים;
משמשת מוקד של עלייה לרגל ,ואליה פונים המוסלמים בשעת
תפילתם .סגורה בפני לא-מוסלמים .במרכזה מסגד הכעבה )אל-
חראם( ,וסמוך לו מעיין קדוש ושמו זמזם ,שהמסורת מייחסת לו
סגולות ריפוי ,ושוק גדול .כלכלת העיר מושתתת על מסחר ושירותים
לעולי הרגל .כ 630,000-תושבים ) .(1991בתקופת העלייה לרגל
)חאג'( קולטת העיר עד  2,000,000צליינים .בתקופה הרומאית
והביזנטית היתה תחנת סחר חשובה .מוחמד ,יליד העיר ,ייסד בה את
דת האסלאם .ב 622-נמלט ממנה למדינה וב 630-שב וכבש אותה,
טיהר את הכעבה ,שעד אז היתה מוקד של עבודת אלילים ,ועשה את
מתחמה למסגד .בימי בית אומיה ירדה מגדולתה .ב 1517-כבשו אותה
העות'מאנים .ב 1916-מרד השריף של מכה ,חוסיין בן עלי,
בעות'מאנים ,ושלט בה עד שכבש אותה אבן סעוד ).(1924
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חמש מצוות-היסוד באיסלאם
האיסלאם הוא דת הלכה .פירוש הדבר כי כדי להיות מוסלם ,לא די
בקבלת עיקרי אמונה מסוימים  -כמו ייחוד האל ,שליחותו של מוחמד,
מקורו השמימי של הקוראן ,יום הדין ,גן העדן והגהינום וכיו"ב ,אלא
יש לקיים מערכת מסועפת של מצוות הנוגעת בכל פרט בחייו של
המאמין .מתוך מערכת הלכתית זו ,הועלו חמש מצוות לדרגה של
מצוות-יסוד  -עמודי התווך של האיסלאם .מצוות אלו הן" :שהאדה" -
העדות ,כלומר החובה להצהיר על דבקות בעיקרי האמונה הבסיסיים
של האיסלאם; "צלאת"  -תפילה" ,זכאת"  -צדקה" ,צום"  -צום,
ו"חגג"  -העליה לרגל למכה ,ולאתרים מקודשים סביבה .כולן מצוות
שבין האדם למקום וכולן מצוות המוטלות על כל יחיד ,גבר ואשה
כאחד  -להבדיל ממצוות אחרות בהלכה המוסלמית ,שקיומן בידי חלק
מן העדה פוטר את שאר המאמינים מלקיימן )"פרד' כפאיה"( .קיום
כהלכה של מצוות-היסוד הוא אבן בוחן לכל מוסלם .מי שאינו מקיימן
במודע ,במכוון ,וללא הצדקה  -אינו יכול להימנות עם קהל המוסלמים.
חמש המצוות כקבוצה מיוחדת מתוך כלל המצוות באיסלאם  -אינן
באות לידי ביטוי בקוראן .כל מצוות-היסוד אמנם נזכרות בו אך לא
כחטיבה אחת ,אלא במפוזר ,בפרקי קוראן שונים .רק בספרות
ה"חדית'" ,המסורת שבעל-פה שמייוחסת לנביא מוחמד עליו התפלה
והשלום  ,רק בה מוצאים את כנויין הכללי "ארכאן אל-איסלאם"
)עמודי התווך של האיסלאם( .בספרות החדית' ובספרות ההלכה עובדו
גם פרטי המצוות הללו ,על פי היסודות שהונחו בקוראן .יש לזכור,
שאין מלחמת הקודש  -מלחמת המצווה" ,ג'האד"  -נמנית עם
"ארכאן-אל-איסלאם" .למרות חשיבותה לא זכתה מצווה זאת למעמד
של מצוות-יסוד .היא נמנית על אותן מצוות שקיומן על-ידי קבוצת
מאמינים פוטר את השאר מלקיים אותן .מלחמת מצווה אינה חובה
אישית ,החלה על כל פרט ופרט ,אלא כאשר ארץ מוסלמית נתונה
בסכנה .האיסלאם רואה במלחמת המצווה יסוד חשוב ללא ספק.
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האיסלאם הוא דת הלכה
קבלת עיקרי אמונה מסוימים
ייחוד האל
שליחותו של הנביא מוחמד
מקורו השמימי של הקוראן
מערכת מסועפת של מצוות
מצוות-יסוד  -עמודי התווך
העדות ,תפילה ,צדקה ,צום,
העליה לרגל
מצוות המוטלות על כל יחיד
לא כחטיבה אחת
גבר ואשה כאחד
פוטר את שאר המאמינים
מלקיימן
בספרות ה"חדית'"
המסורת שבעל-פה
עובדו פרטי המצוות הללו
היסודות שהונחו בקוראן
נמנית עם "ארכאן-אל-איסלאם
כש ארץ מוסלמית נתונה בסכנה
האיסלאם רואה במלחמת
המצווה
יסוד חשוב ללא ספק
 

ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭﺩﻴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ

ﻗﺒﻭل ﺃﺴﺱ ﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﷲ

ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻤﺤﻤﺩ 

ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻯ

ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ
ﻓﺭﻭﺽ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ  -ﺃﺭﻜﺎﻥ

ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺼﻼﺓ  ،ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ  ،ﺍﻟﺼـــﻭﻡ
ﺍﻟﺤﺞ
ﻓﺭﺍﺌﺽ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻓﺭﺩ
ﻟﻴﺱ ﻜﻭﺤﺩﺓ ) ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ( ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺭﺠل ﺃﻭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ

ﻴﺴﻘﻁ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻓﻰ ﻜﺘﺏ "ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ

ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ

ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻠﺩ ﺇﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠ ﺨﻁﺭ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺎﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ

 .١ﻜﻠﻤﺔ )הלכה( ﺘﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ "ﻓﻘﻪ  ٠ﺘﺸﺭﻴﻊ " .

 .٢ﺠﻤﻠﺔ )כדי להיות מוסלם ,לא די בקבלת עיקרי
ﺠﻤﻠﺔ ﺸﺭﻁ ) משפט תנאי ( ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ )להיות( ﻭﺠـــﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ
)לא די בקבלה ( ﻭﻓﺼﻠﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﻁﺭﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ) פסיק ( .
אמונה מסוימים( ﻫﻰ
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ﺍﻷﺩﺍﺓ )יש( ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻌل ﺘﻌﻨﻰ "ﻴﺠﺏ"  ،ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺼﻴﻐﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻼﻤﻰ .

 .٤ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ )העלה אותה לדרגה
 .٥ﻋﺒﺎﺭﺓ )עמודי התווך של האיסלאם ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ " .
 .٦ﻜﻠﻤﺔ )כאחד( ﺘﻌﻨﻰ " ﻋﻠﻰ ﺤﺩٍِ ﺴﻭﺍﺀ " .
 .٧ﺠﻤﻠﺔ )אינן באות לידי ביטוי בקוראן ( ﺘﻌﻨﻰ "ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ "  ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ) בא לידי ביטוי ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ " .
 .٨ﺍﻟﻔﻌل )נמנה על ( ﻴﻌﻨﻰ " ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻋﺩﺍﺩ – ﺍﺤﺘﺴﺏ ﻀﻤﻥ  -ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ " .
********************
 -5המוזיאון לאמנות האסלאם נפתח בירושלים בשנת  .1974מייסד
המוזיאון רצה לעורר בקהל התעניינות במורשת התרבות של עמי
האסלאם ,ולעודד הערכה והבנה להישגיהם התרבותיים .למבקרים
במוזיאון מצפה מסע מרתק אל תרבות של למעלה מאלף שנה ,המסע
עוקב אחר התפתחות אמנות האסלאם מראשיתה ועד לסוף המאה ה-
 19לספירה הנוצרית בכל ארצות האסלאם .במוזיאון לאמנות האסלאם
מוזמן המבקר לצאת למסע מרתק בין תשע גלריות הסדורות בסדר
כרונולוגי )לפי שנים( ,ומציגות שכיות חמדה מאמנותה ומאומנותה של
הציוויליזציה האסלאמית המפוארת :מהתקופה הקדומה ועד סוף
המאה ה ,19 -מדרום מזרח אירופה ועד הודו ,מבגדאד ועד לסמרקאנד,
ומכל אזור המזרח התיכון .המוסלמים הם שהרחיבו את הקליגרפיה
)הכתיבה התמה( לאמנות מופשטת ,הפכו את השימוש באריחים
לתעשייה שלמה ,הם היו אמני הקרמיקה הגדולים מכולם ,וחישלו את
הברזל לפלדה  -עובדה שהביאה לניצחון מוחץ של המוסלמים על
הצלבנים ששלטו אז בירושלים  .אמנות האסלאם היא בעיקר אמנות
החפצים השימושיים והיום-יומיים .זו אינה אמנות דתית אלא אמנות
שנוצרה מתוך מניעים דתיים .החפצים עשויים מחומרים פשוטים,
ברוח השקפת העולם הדתית המצדדת בצניעות המידות .כשביקשו
המוסלמים בכל זאת לפאר את אמנותם ,הם הזהיבו את האמייל ,גילפו
( ﻴﻌﻨﻰ "ﺭﻓﻊ ﺸﺄﻨﻬﺎ " .
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בשנהב ,בעצם ,בעץ ,בירקן ובבדולח ,שיבצו אבנים טובות ,חוטי זהב
וכסף בכלי המתכת ובאריגים ,ועיטרו בבוהק מתכתי את כלי החרס
והזכוכית.
בגלריה מיוחדת במוזיאון מוצגים מיטב השטיחים האסלאמיים
הקלסיים ,מהקווקז ,איראן ,טורקיה והודו .השטיחים ,הארוגים ביד,
מעוטרים בדגמים גאומטרים ופיגורטיבים ועשויים מצמר צבוע
באמצעים טבעיים ,או ממשי ,המקנה לשכבת השיער העליונה זוהר
מיוחד .ניתן להתפעל מתצוגה חדשה של חדר נשק מרהיב הכולל
אוספי חרבות ,פגיונות ,קסדות ושאר חלקי שריון מכל ארצות
האסלאם .בתערוכה  -יצירות אמנות בתחום מדידת הזמן :שעוני זהב,
שעונים מוזיקליים ,שעוני אוטומט ,שעונים מעוטרים ,שעוני שולחן,
שעוני מדף ,שעוני מגדל ,שעוני עששית ועוד ועוד .בתערוכה זו מוצג
גם סרטון וידאו המעניק הסבר מעמיק ונרחב על התערוכה.
 

המוזיאון לאמנות האסלאם
מורשת התרבות האסלאם
ההישגיהם התרבותיים
תרבות של למעלה מאלף שנה
מציג שכיות חמדה
הציוויליזציה האסלאמית
המפוארת
הרחיבו את הקליגרפיה
היו אמני הקרמיקה הגדולים
החפצים השימושיים
שהביא לניצחון מוחץ
אינה אמנות דתית
מתוך מניעים דתיים
השקפת העולם הדתית
המצדדת בצניעות המידות

ﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ

ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ

ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻡ

ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻑ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ

ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺭﺓ

ﺘﻭﺴﻌﻭﺍ ﻓﻰ ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁ

ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻨﺎﻨﻴﻥ ﻟﻠﺨﺯﻑ
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ

ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺴﺎﺤﻕ
ﻟﻴﺱ ﻓﻨﹰﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ

ﺍﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺩﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺨﻠﻘﻰ
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הזהיבו את האמייל
גילפו בשנהב ,בעצם ,בעץ
שיבצו אבנים טובות
כלי המתכת והאריגים
כלי החרס והזכוכית
בגלריה מיוחדת במוזיאון
מיטב השטיחים האסלאמיים
השטיחים הארוגים ביד
דגמים גאומטרים ופיגורטיבים
צמר צבוע באמצעים טבעיים
המקנה לשכבת השיער העליונה
זוהר מיוחד
אוספי חרבות ,פגיונות
קסדות ושאר חלקי שריון
אמנות בתחום מדידת הזמן
שעוני עששית
מוצג סרטון וידאו
 

ﻁﻠﻭﺍ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ
ﻨﺤﺘﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻅﻡ ﻭﺍﻟﺨﺸﺏ
ﺭﺼﻌﻭﺍ ﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ

ﺍﻷﻭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ

ﺍﻷﻭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻴﺔ

ﻓﻰ ﺼﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺘﺤﻑ
ﺃﻓﺨـﺭ ﺍﻟﺴﺠﺎﺠﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺠﺎﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻴﺩ
ﺃﺸﻜﺎل ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ

ﺼﻭﻑ ﻤﺼﺒﻭﻍ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻴﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺒﺭﻴﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﺎ

ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺨﻨﺎﺠﺭ
ﺍﻟﺨﻭﺫﺍﺕ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺩﺭﻭﻉ

ﻓﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺯﻤﻥ

ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ
ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻠﻡ ﻓﻴﺩﻴﻭ

) .١עורר התעניינות( ﺘﻌﻨﻰ " ﺃﺜﺎﺭ ﺸﻐﻑ " .

 .٢ﺠﻤﻠﺔ )למבקרים במוזיאון מצפה מסע

מרתק( ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ؛ ﺤﻴـﺙ

ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ  ،ﺜﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﺎﻟﻔﺎﻋل  .ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ " ﺭﺤﻠـﺔ
ﻤﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﺯﺍﺌﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ .

 .٣ﻤﺭﻜﺏ )שכיות חמדה( ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﺤﻑ ﻭﻨﻔﺎﺌﺱ " ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺒـﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴـﻪ
ﺒﻌﺎﻟﻴﻪ .

 .٤ﻜﻠﻤﺔ )קליגרפיה
 .٥ﺍﻟﻔﻌل )חישל( ﻴﻌﻨﻰ "ﻗﻭﻟﺏ – ﺼﺏ ﻓﻰ ﻗﺎﻟﺏ"  ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻤﻠﺔ )חישלו
את הברזל לפלדה ( ﻫﻰ " ﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺏ " .
 .٦ﻋﺒﺎﺭﺓ )מתוך מניעים דתיים ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺩﻴﻨﻴﺔ " .
( ﺘﻌﻨﻰ " ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁ  ،ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻁﺒﻌﺎ .
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 .٧ﺠﻤﻠﺔ )השקפת העולם הדתית

המצדדת בצניעות המידות ( ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻫﻰ

" ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﺩﻯ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻷﺨﻼﻗﻰ " .
 .٨ﺍﻟﻔﻌل )גילף( ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ )ב ( ﻭﻴﻌﻨﻰ " ﺤﻔﺭ ﻓﻰ – ﻨﺤﺕ ﻓـﻰ "  ،ﻭﻨﻼﺤـﻅ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ .

 .٩ﺠﻤـــــــﻠﺔ )שיבצו אבנים טובות ,חוטי זהב וכסף בכלי המתכת
ובאריגים ( ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬـﺎ ﻫـﻰ " ﺭﺼـﻌﻭﺍ
ﺍﻷﻭﺍﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺒﺎﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺔ " .
.١٠

ﺼﻴﻐﺔ )עשוי מ ( ﻫﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴﻡ ﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ) עשׂה

( ﻭﻫــــﻰ ﺘﻌﻨﻰ

" ﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ " .

********************
 -6מקומה של התפילה בחיי המוסלמי
התפילה באיסלאם" ,צלאת" ,היא תפילה ממוסדת וקבועה .מועדיה
קבועים ,נוסחה קבוע ,תנועותיה קבועות ,מצוות מסוימות קבועות
וקשורות בה )כגון  -טהרה( וזאת בהבדל מן התפילה האישית
הספונטנית ,המוכרת בתרבויות דתיות רבות וגם באיסלאם .אנחנו
נעסוק ב"צלאת" ונבחין בה שני סוגים :האחד  -התפילה היומית,
השנייה  -התפילה בציבור במועדים מיוחדים ,כמו תפילת יום שישי
ותפילת החגים .בעוד שבקוראן מוזכרות שתיים ויותר מאוחר שלוש
תפילות יומיות בלבד ,הרי במסורת שבעל-פה באיסלאם נקבע המספר
של חמש תפילות ביום ,והוא המחייב את המוסלמים .כל מוסלם
מתפלל ,אם כן ,מדי יום תפילת בוקר ,תפילת צהריים ,תפילת מנחה,
תפילת מעריב ותפילת לילה .ניתן לקיים כל אחת מן התפילות היומיות
בכל מקום שאין בו חשש טומאה ,אם כי עדיף לקיימן בציבור ובמסגד.
הטקסט של התפילה כולל נוסחאות קצרות כמו "אללה אכבר" ,אללה
הוא הגדול ביותר ,העדות וה"סורה" הקצרה ,הפותחת את הקוראן -
"סורת אל-פאתחה" .כיוון שהטקסט קצר ,חוזר המתפלל בכל תפילה
מספר פעמים על אותן נוסחאות בלווית אותן תנועות .כל מחזור כזה
של אמירות ותנועות נקרא "רכעה" )מלשון  -כריעה( .ההלכה קובעת
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כמה "רכעות" של חובה יש לקיים בכל תפילה מתפילות היום ,ועליהן
אפשר להוסיף רכעות של רשות .אופיה של התפילה המוסלמית,
הטקסט הקצר והפשוט ,והחשיבות שנודעת לתנועות  -נועדו להדגיש
את אפסות האדם ואת כניעתו המוחלטת לאל ,באמצעות קיום מדוקדק
של מערכת צווים ודינים .בסוף התפילה רשאי המוסלם לשטח לפני
אלוהיו גם בקשות אישיות ,באמצעות תפילת רשות אישית.
 

מקומה של התפילה בחיי
המוסלמי
מועדיה קבועים ,נוסחה קבוע
מצוות מסוימות קשורות בה
כגון  -טהרה
התפילה האישית הספונטנית
התפילה בציבור במועדים
מיוחדים
תפילת יום שישי
תפילת בוקר ,תפילת צהריים
תפילת מנחה ,תפילת מעריב
תפילת לילה
בכל מקום שאין בו חשש טומאה
עדיף לקיימן בציבור ובמסגד
כיוון שהטקסט קצר
נקרא "רכעה"
כמה "רכעות" של חובה
רכעות של רשות
להדגיש את אפסות האדם
כניעתו המוחלטת לאל
קיום מערכת צווים ודינים
רשאי המוסלם לשטח לפני
אלוהיו גם בקשות אישיות

ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ
ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ  ،ﻭﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ

ﻓﺭﺍﺌﺽ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﻤﺜل  -ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ

ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ

ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ  ،ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻅﻬﺭ

ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ  ،ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ

ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻜﺎﻥ ﻻﻴﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺴﺘﻪ

ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺠﺩ

ﻨﻅﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺼﻴﺭ
ﻴﺴﻤﻰ ﺭﻜﻌﺔ

ﻜﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺭﻜﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ
ﺭﻜﻌﺎﺕ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ) ﻨﺎﻓﻠﺔ (

ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺨﻀﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻺﻟﻪ

ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ

ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘـﻀﺭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺇﻟﻬـﻪ
ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ
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תפילת רשות אישית
 

ﺼﻼﺓ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ

 .١ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻟﻔﻅﺘﻰ )טהרה
ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻨﻬﻤﺎ )הטהר  -התרחץ( ﺃﻯ " ﺘﻭﻀﺄ " .
) .٢בהבדל מן( ﺘﻌﻨﻰ " ﺒﺨﻼﻑ " .
 .٣ﻜﻠﻤﺔ )ספונטנית( ﺘﻌﻨﻰ " ﻋﻔﻭﻯ – ﺘﻠﻘﺎﺌﻰ  -ﺫﺍﺘﻰ " ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل )התפילה
הספונטנית ( ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ " ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ " .
 .٤ﺍﻟﻔﻌل )נעסוק ב ( ﻴﻌﻨﻰ " ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل " .
) .٥אם כן ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺇﺫﹰﺍ " .
) .٦אם כי ( ﺘﻌﻨﻰ " ﻤﻊ ﺃﻥ " .
 .٧ﺍﻟﻔﻌل )חוזר על ( ﻴﻌﻨﻰ " ﻴﻜﺭﺭ " .

 -רחיצה( ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻭﺀ  ،ﻭﻴـﺄﺘﻰ

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
התפילה בציבור בימי שישי ובחגים נערכת במסגד המרכזי לשכונה,
)"אל-מסג'ד אל-ג'אמיע"( בדרך כלל במעמד המתפללים המהווים
מניין) .הכוונה לגברים ,אם כי נשים רשאיות להשתתף בתפילה ,בעזרה
נפרדת( .היא נבדלת מן התפילה היומית בכך שיש בה שתי "רכעות"
ודרשה " -ח'וטבה" ,שנישאת בימי ו' לפני התפילה ובחגים אחריה -
על-ידי הדרשן )"ח'טיב"( .הדרשה כוללת הטפה בעניינים דתיים
ולפעמים גם בענייני דיומא ,וברכות לנביא ,לציבור המאמינים .היא
אמצעי ללכד את השורה המוסלמית .התפילה בציבור ביום ו' היא
תפילת חובה ,כמו התפילה האישית היומית ,אך בניגוד לשאר התפילות
בציבור  -כמו תפילות החגים  -שנשארו בגדר תפילת רשות רצויה.
התפילה בציבור בצהרי יום ו' ,היא בלבד הנותנת צביון מיוחד ליום
הזה שנקרא בערבית "יום אל-ג'ומעה" – יום ההתכנסות .יום ו' אינו
יום שבתון או יום מנוחה .בקוראן נאמר" :המאמינים ,כאשר ייקראו
לתפילה )כלומר  -כאשר ה"מואד'ין" יקרא למאמינים לבוא למסגד(
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ביום הקהל )יום "אלג'ומעה( ,ואצתם אל זכר אלוהים )כלומר  -מהרו
לתפילה להזכיר את שם אלוהים( וזנחתם את המשא המתן .זה טוב
לכם ,אם יודעים אתם .ובכלות התפילה ונפוצותם בארץ ,וביקשתם
חסד אלוהים" )כלומר  -התפזרו איש-איש בחיפוש אחר מחייתו,
פרנסתו  -סורה  ,62פסוקים  ,9-10בתרגומו של י .י .ריבלין(.
המסגד
המסגד הוא בית התפילה המוסלמי – בערבית "מסג'יד" ,כלומר – בית
סגידה ,בית תפילה .במסגד המוסלמים מתפללים בציבור ושומעים
דרשות ביום שישי – היום הקדוש למוסלמים .בשעת התפילה פונים
המתפללים לכיוון העיר ֶמכָּה ,העיר הקדושה ביותר לאסלאם .המסגד
משמש גם לצרכים קהילתיים שונים .לרוב המסגדים כיפה וצריח הקרוי
"מי ָנרֶט" .במסגד אין בדרך-כלל שום רהיט ,ואין בו ציורים או פסלים
בגלל האיסור של הדת המוסלמית לתאר דמויות .קירות המסגד
מעוטרים על-פי רוב בקישוטים גיאומטריים ובכתובות בערבית.
שלושת המסגדים הקדושים ביותר לאסלאם נמצאים – לפי סדר
קדושתם – בערים מכה ,מדינה וירושלים.
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 -١ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  » :ﺒﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ  :ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ
ﺇﻻ ﺍﷲ  ،ﻭﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ،ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ  ،ﻭﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ  ،ﻭﺤﺞ
ﺍﻟﺒﻴﺕ «.
 -٢ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  -ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل  » :ﻻ
ﻴﺅﻤﻥ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺏ ﻷﺨﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺤﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ«.
 -٣ﻋﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  -ﺃﻥ ﺭﺠﻼ ﺴﺄل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ -
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  -ﻓﻘﺎل  » :ﺃﺭﺃﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﺼﻠﻴﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺎﺕ ،ﻭﺼﻤﺕ ﺭﻤﻀﺎﻥ ،ﻭﺃﺤﻠﻠﺕ
ﺍﻟﺤﻼل  ،ﻭﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ،ﻭﻟﻡ ﺃﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺸﻴﺌﺎ ،ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﺔ؟ ﻗﺎل :ﻨﻌﻡ«.
 -٤ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  -ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )ﺼﻠﻰ( ﻗﺎل » :ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ
ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻠﻴﻘل ﺨﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﻟﻴﺼﻤﺕ ،ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻠﻴﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰ
ﺠﺎﺭﻩ ،ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻠﻴﻜﺭﻡ ﻀﻴﻔﻪ«.
 -٥ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺫﺭ ﺠﻨﺩﺏ ﺒﻥ ﺠﻨﺎﺩﺓ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﻋﻥ ﺭﺴـ ﻭل ﺍﷲ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺴـﻠﻡ  -ﻗﺎل  » :ﺍﺘﻕ ﺍﷲ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﻨﺕ ،ﻭﺃﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺘﻤﺤﻬﺎ ،ﻭﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺒﺨﻠﻕ ﺤﺴﻥ«.



 -1שליח אללה עליו התפילה והשלום אמר  :האיסלאם בנוי על חמישה
יסודות ,העדות כי אין אלוהים מבלעדי אללה וכי מוחמד שליח אללה,
התפילה ,מתן צדקה ,צום רמדאן והעלייה לרגל במיכה .
 -2אנס בן מאלק ,שישא חסד מאת הבורא ,קיבל מהנביא עליו התפילה
והשלום  " :אתם לא נחשבים למאמינים עד שכל אחד אוהב לאחיו את
משהוא אוהב לעצמו "
 -3גאבר בן עבדוללה אלאנצארי  ,שישאו חסד מאת הבורא ,קיבל " :
איש שאל את שליח אללה עליו התפלה והשלום  ,אם אני מתפלל את
תפילות החובה ,וצמתי ברמדאן ,ועשיתי את המותר ונמנעתי מהאסור,
ולא מוסיף על כך מאומה ,הרי אני נכנס לגן עדן .השיב לו הנביא ב
"כן" .
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 -4אבו הוריירה ,שישא חסד מאת הבורא ,ציין ששליח אללה עליו
התפלה והשלום אמר  " :מי שהוא מאמין באללה וביום האחרון צריך
להגיד טוב או לשתוק ,ומי שמאמין באללה וביום האחרון צריך
להתייחס באופן יפה לשכניו  ,ומי שמאמין באללה וביום האחרון צריך
להכניס את אורחיו " .
 -5אבו ד'ר גנדב בן גנדה,שישא חסד מאת הבורא ,קיבל משליח אללה
עליו התפלה והשלום אומרו  " :ירא את אללה כאשר תהיה ,ועשה את
החסד אחרי העוון כדי למחוק אותו ,והתייחס אל הבריות בסבר פנים
יפות " .
********************

 -٢ﺒﻌﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل 

ﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ  ،ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ

ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻭﺝ ﻋﻅﻤﺘﻬﻤﺎ  ،ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺩﻟﺱ ﻭﺸـﻤﺎل
ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻏﺭﺒﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﺸﺭﻗﹰﺎ  .ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻘـﻭﺍ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ

ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ  .ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﻰ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻘﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل 

ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ

ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ  :ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  ،ﺜﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ﺭﻀـﻰ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ  ،ﺜﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  ،ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺍﺒﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ .
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ) ﺃﺴﺭﺘﺎﻥ ( ﻭﻫﻤﺎ  :ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ
ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ٦٦١ﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ٧٥٠ﻡ  ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻟـﻭﺍ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ١٢٥٨ﻡ ﻭﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﺨﻼﻓﺘﻬﻡ .
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ
ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴل  .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺤﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﻬـﻡ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻰ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺸـﻜﺎﻻﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  .ﻟﻘـﺩ ﺍﻟﺘﻘـﺕ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺼﺎﺭﻋﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠـﻭﺭﺕ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ ﺒﻔﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ .
ﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻭﻟﺔﹰ ﻋﻅﻴﻤﺔ

 

ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁـﻭﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻭﺝ ﻋﻅﻤﺘﻬﻤﺎ
ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ

יצר האיסלאם מדינה אדירה
גדולה מיוון ורומי בשיא פריחתן

התפשטה מספרד וצפון אפריקה
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ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﺸﺭﻗﹰﺎ
ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻘﻭﺍ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ
ﺘﻭﻟﻰ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ

ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ

ﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ

ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﻬﺎ
ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﺨﻼﻓﺘﻬﻡ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ

ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﺤﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻰ
ﺍﻟﺘﻘﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺤـﻀﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺼﺎﺭﻋﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ
ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ

ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ

עד לסין והודו במזרח
המוסלמים ניסו להחזיק בשלטון
צנטרליסטי
תפס את השלטון
ארבעת הח'ליפים הנבונים
שתי שושלות הנהיגו את העולם
המוסלמי
שלטה מדמשק
מושב הח'ליפות היה בבגדד
תרבות האיסלאם הנה
הציווליזציה הגדולה והעשירה
ביותר שידע העולם
כשכבשו המוסלמים מדינות
רבות
הביאו עמם אידיאה דתית
תרבות האיסלאם נפגשה עם
ציווליזציות רבות
תוך כדי מאבק והתמודדות אתה
התגבשה תרבות עשירה זו
האמנויות,הספרויות והמדעים

 

 .١ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﻨﺭﺍﻋﻰ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻓﻰ ﺼﻴﺎﻏﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ  ،ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻔﺼل
ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﻔﺎﺼﻠﺔ )פסיק( .

.٢
 .٣ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻓﻰ ﺃﻭﺝ ﻋﻅﻤﺘﻬﺎ "

ﺍﻟﻔﻌل ﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ) יצר( .

ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )בשיא

פריחתן( ﺤﻴﺙ ﺃﻥ )פריחה( ﺘﻌﻨﻰ

" ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ  -ﻨﻤﻭ – ﺭﻗﻰ " .

 .٤ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﻤﺭﻜﺯﻯ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ ) שלטון
 .٥ﻻﺘﻭﺠﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟـ " ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ " ﻭﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫـﺎ ﺍﺠﺘﻬـﺎﺩﺍ )הח'ליפים
הנבונים (.
 .٦ﻜﻠﻤﺘﺎ )תרבות ,ציווליזציה ( ﺘﻌﻨﻴﺎﻥ " ﺤﻀﺎﺭﺓ " ﻭﻻﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ.
צנטרליסטי( .



﴿﴾١٢٢
 -٣ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻌﺎﻨﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ
ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ  .ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻨﻔﻁﺭﺕ  .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜـﺏ ﺍﻨﺘﺜـﺭﺕ  .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ
ﻓﺠﺭﺕ  .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﺒﻌﺜﺭﺕ  .ﻋﻠﻤﺕ ﻨﻔﺱ ﻤﺎﻗﺩﻤﺕ ﻭﺃﺨﺭﺕ  .ﻴﺎﺃﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎﻏﺭﻙ ﺒﺭﺒﻙ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  .ﺍﻟﺫﻯ ﺨﻠﻘﻙ ﻓﺴﻭﺍﻙ ﻓﻌﺩﻟﻙ  .ﻓﻰ ﺃﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎﺸﺎﺀ ﺭﻜﺒﻙ  .ﻜـﻼ ﺒـل ﺘﻜــﺫﺒﻭﻥ
ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ  .ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻟﺤﺎﻓﻅﻴﻥ  .ﻜﺭﺍﻤﺎ ﻜﺎﺘﺒﻴﻥ  .ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﺎﺘﻔﻌﻠﻭﻥ  .ﺇﻥ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ ﻟﻔﻰ ﻨﻌﻴﻡ .
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﺠﺎﺭ ﻟﻔﻰ ﺠﺤﻴﻡ  .ﻴﺼﻠﻭﻨﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  .ﻭﻤﺎﻫﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻐﺎﺌﺒﻴﻥ  .ﻭﻤـﺎﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤـﺎﻴﻭﻡ
ﺍﻟﺩﻴﻥ  .ﺜﻡ ﻤﺎﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  .ﻴﻭﻡ ﻻﺘﻤﻠﻙ ﻨﻔﺱ ﻟﻨﻔﺱ ﺸﻴﺌﺎ  .ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﷲ .

ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ

ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻨﻔﻁﺭﺕ

ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻨﺘﺜﺭﺕ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﺠﺭﺕ

ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﺒﻌﺜﺭﺕ

ﻋﻠﻤﺕ ﻨﻔﺱ ﻤﺎﻗﺩﻤﺕ ﻭﺃﺨﺭﺕ

ﻴﺎﺃﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎﻏﺭﻙ ﺒﺭﺒﻙ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺍﻟﺫﻯ ﺨﻠﻘﻙ ﻓﺴﻭﺍﻙ ﻓﻌﺩﻟﻙ

ﻓﻰ ﺃﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎﺸﺎﺀ ﺭﻜﺒﻙ
ﻜﻼ ﺒل ﺘﻜـﺫﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ
ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻟﺤﺎﻓﻅﻴﻥ

ﻜﺭﺍﻤﺎ ﻜﺎﺘﺒﻴﻥ

ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﺎﺘﻔﻌﻠﻭﻥ

ﺇﻥ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ ﻟﻔﻰ ﻨﻌﻴﻡ

ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﺠﺎﺭ ﻟﻔﻰ ﺠﺤﻴﻡ

ﻴﺼﻠﻭﻨﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﻭﻤﺎﻫﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻐﺎﺌﺒﻴﻥ

ﻭﻤﺎﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﺜﻡ ﻤﺎﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ


 

בשם אללה הרחמן הרחום
כאשר השמים יתפוררו
וכאשר הכוכבים יפוזרו
וכאשר הימים יבקעו
וכאשר הקברים יהפכו
תדע נפש את אשר קידמה ואת
אשר איחרה
הוי,האדם ,מה הטעה אותך בדבר
אלוהיך הנדיב
אשר בראך וערכך ותקנך
בכל צורה אשר חפץ עצבך
לא ולא ,אכן תכחשו בדין
ואמנם שומרים מופקדים עליכם
נכבדים כותבים
ידעו את אשר תפעלו
אכן ,הישרים בנעימות
ואולם הפושעים בשאול
ייצלו בה ביום הדין
ולא יעדרו מתוכה
ומה ידוע לך על יום הדין
ומה ידוע לך על יום הדין


﴿﴾١٢٣
ﻴﻭﻡ ﻻﺘﻤﻠﻙ ﻨﻔﺱ ﻟﻨﻔﺱ ﺸﻴﺌﺎ
ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﷲ

יום בו לא תוכל נפש להועיל
לנפש במאומה
והפקודה ביום ההוא לאללה

 
 .١ﻴﻔﻀل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ )אללה ( ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻟﻔـﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟـﺔ ،
ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ )אלוהים( ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ  .ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ .

.٢
 .٣ﺘﺭﺠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﻌل " ﺍﻨﻔﻁﺭ " )התפורר( ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﻔﺴﺦ – ﺘﺤﻠل " .
 .٤ﺘﺭﺠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﻌل " ﻓﹸﺠﺭ " )נבקע( ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﻔﺠﺭ – ﺍﻨﻔﻁﺭ " .
 .٥ﺍﻟﻔﻌل )תדע( ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻷﻨﻪ ﺠﻭﺍﺏ ﺸﺭﻁ .
 .٦ﺍﻷﺩﺍﺓ )הוי( ﻫﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ .
 .٧ﺍﻷﺩﺍﺓ " ﻤﺎ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ ) אשר ( ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﻡ ﻤﻭﺼﻭل .
 .٨ﺃﻤﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻔﻰ "ﻜﻼ" ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )לא ולא ( .
 .٩ﻭ "ﻤﺎﺃﺩﺭﺍﻙ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )מה ידוע לך על( .
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ )כאשר( ﻜﺘﺭﺠﻤﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ " ﺇﺫﺍ " .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
ﺗﺮﺟﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ :
* ﻓﺭﺽ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﺭﻓﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼـﺤﺘﻪ .
ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﺼﻴﺎﻡ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ  .ﻭﻻﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ
ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺱ ؛ ﺒل ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﺍﻟﻔﺴﻭﻕ .
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ،ﻷﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻯ ﻤﻭﻫﺒﺔ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﻴﻘﺘـﻀﻰ
ﺘﻤﺭﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻨﻬﺎ  ،ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺫﻋـﺎﻥ
ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻻﻤﺘﺜﺎل ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﺃﻤﺭ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺠﺎﻨﻔﺔ ﺍﻟﺤﻕ .
ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻫﻭ ﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭﻫﺎ  ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ،ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻜﻴـﻑ
ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺀ .


﴿﴾١٢٤
ﻭﻻﻴﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ  ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺩﺭﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﺍﻟﺼﺩﻭﻑ ﻋﻨﻪ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻰ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ
ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻋﻤﺎل .
* ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺯﻭﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ،ﺒﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ  ،ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﻤﻌﻪ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ
ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﺭﺽ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ .ﻜﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻠﻌﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ .ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻴﻀﺎ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﻭﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ .ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺒﺄﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻱ ﺠﻬﺔ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻻﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ .ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻀﻭﺍ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻟﻼﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ .ﻜﻤﺎ
ﺘﺤﺩﺙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ .ﻭﻗﺎل ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻤﺜل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﻨﺤﺎﻭل ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻥ ﻨﺼﺤﺢ


﴿﴾١٢٥
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺼﺎﻕ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺒﺎﻻﺴﻼﻡ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﺍﺨﻁﺎﺀ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻪ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺒﺭﻱﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻭﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻡ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﻑ ﺍﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻤﻕ ﺴﻭﺀ
ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺠﺞ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻌﻤل ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺸﻜﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻘﺩ
ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ .

* ﻭﻟﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺜﻼﺙ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ  ،ﻭﺘﺯﻭﺝ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﻨﺸﺄ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﺒﻴﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ،ﻭﺍﻫﺘﺩﻯ ﺒﻬﺩﻴﻪ  .ﻭﻟﻤﺎ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل  ،ﻜﺎﻥ
.

ﻋﻠﻰ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ  ،ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻨﻔﺴﻪ
ﻓﺩﺍ ﺀ ﻟﻠﺭﺴﻭل ﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﻓﺭﺍﺸﻪ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  .ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻗﺩ

ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﺍﻟﺭﺴﻭل 



ﻭﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﺕ  ،ﻋﺩﺍ ﻏﺯﻭﺓ ﺘﺒﻭﻙ .ﻭﻜﺎﻥ

ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺫﻜﻴﺎ  ،ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﺎﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭ ﺅﺓ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ

ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﻟﻌل ﺃﻓﻀل ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﺠﺎﻋﺘﻪ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل 

ﻟﻪ ﻟﻔﺘﺢ ﺨﻴﺒﺭ.

ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺴﻨﺔ ٤٠ﻫـ  ،ﺒﺎﻟﻜﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺒﻭﻴﻊ
ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ  ،ﻓﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻰ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔﹰ
ﻓﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ .



﴿﴾١٢٦
 -٤ﻓﺭﺽ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺍﻟﺫﻯ ﻻﻴﻌﺎﻨﻰ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭﺍﺽ
ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻠﻔﺭﻴﻀﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ .
ﻭﺘﺴﻘﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴﻊ  ،ﻭﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻏﻴﺭﻩ ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺒﺩ ﻻﹰ ﻤﻨﻪ  .ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﻟﻠﻤﻴﻘـﺎﺕ
ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻹﺤﺭﺍﻡ  .ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﺤﺭﺍﻤﻪ ﺒﺎﻻﻏﺘﺴﺎل ﻭﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﻗﻁﻌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤـﺎﺵ ﺍﻷﺒـﻴﺽ
ﻻﻤﺨﻴﻁ ﻓﻴﻬﻤﺎ  ،ﻭﺨﻠﻊ ﻨﻌﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺨﻠﻊ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻟﺭﺃﺱ  .ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺤـﺭﺍﻡ
ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻭ ﺤﻠﻘﻪ ﻭﻗﺹ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  .ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﺞ ﺇﻟـﻰ ﻤﻜـﺔ
ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ  ،ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻭﻑ ﺴﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻴﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻼﻡ ﺍﻟﺤﺠـﺭ ﺍﻷﺴـﻭﺩ
ﻭﺘﻘﺒﻴﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺫﻟﻙ  .ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﻑ ﻴﺼﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺭﻜﻌﺘﻴﻥ  ،ﺜـﻡ ﻴﺒـﺩﺃ
ﺍﻟﺴﻌﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺓ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﺸﻭﺍﻁ ﺃﻴﻀﺎ .
ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺞ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻜﺔ  .ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ
ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺒل ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺸﺭﻗﻰ ﻤﻜﺔ  ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﺤﺠـﺎﺝ
ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺒﺔ ﻋﺭﻓﺎﺕ  .ﻭﺒﻌﺩ ﻏﺭﻭﺏ ﺸﻤﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺩﻟﻔﺔ .
ﻭﻋﻘﺏ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻰ ﻟﺭﻤﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﺍﺕ  ،ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻘﻰ ﻜل ﺤـﺎﺝ ﺴـﺒﻊ
ﺠﻤﺭﺍﺕ ﻓﻰ " ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ "  .ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﺍﺕ ﻴﻁﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺒﺎﻟﻜﻌﺒﺔ ﻤـﺭﺓ
ﺃﺨﺭﻯ "ﻁﻭﺍﻑ ﺍﻹﻓﺎﻀﺔ" ﻭﻴﺤﻠﻕ ﺭﺃﺴﻪ ﺜﻡ ﻴﺘﺤﻠل ) ﺃﻯ ﻴﻔﻙ ﺍﺤﺭﺍﻤﻪ ( .
ﻓﺭﺽ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ

 

ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻗل

ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻠﻔﺭﻴﻀﺔ

ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ

ﺘﺴﻘﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻴﻭﻜل ﻏﻴﺭﻩ ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺒﺩ ﻻﹰ ﻤﻨﻪ
ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﻠﻤﻴﻘﺎﺕ

ﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻹﺤﺭﺍﻡ

ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﻗﻁﻌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻷﺒﻴﺽ

האיסלאם הטיל את מצוות
העלייה לרגל ) החג' (
המבוגר השפוי
שמונעת ממנו לקיים את המצווה
לפחות פעם בחיים
הלא מסוגלים נפטרים מלקיים
מצווה זו
ההלכה המוסלמית מאפשרת
ליפות את כוחם של אחרים לקיים
את המצווה במקומו
עולה הרגל בהגיעו אל "מיקאת"
נכנס למצב של קדושה
לבישת שתי יריעות של בד לבן


﴿﴾١٢٧
ﻻﻤﺨﻴﻁ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺤﺭﺍﻡ
ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻭ ﺤﻠﻘﻪ ﻭﻗـﺹ ﺍﻷﻅـﺎﻓﺭ
ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻭﻑ ﺴﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ

ﻴﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩ
ﺘﻘﺒﻴﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺫﻟﻙ

ﻴﺼﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺭﻜﻌﺘﻴﻥ

ﺍﻟﺴﻌﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺓ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﺸﻭﺍﻁ
ﺃﻴﻀﺎ
ﺘﺒﺩﺃ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺞ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻜﺔ
ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ

ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺒل ﻋﺭﻓﺎﺕ

ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻟﻼﺴـﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟـﻰ
ﺨﻁﺒﺔ ﻋﺭﻓﺎﺕ
ﺒﻌﺩ ﻏﺭﻭﺏ ﺸﻤﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ

ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺩﻟﻔﺔ
ﻋﻘﺏ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ

ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻰ ﻟﺭﻤﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﺍﺕ
ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻘﻰ ﻜل ﺤﺎﺝ ﺴﺒﻊ ﺠﻤﺭﺍﺕ

ﻴﺤﻠﻕ ﺭﺃﺴﻪ ﺜﻡ ﻴﺘﺤﻠل

שלא נתפרו
בעת העלייה לרגל אסורים על
העולה
תספורת ,גילוח ,נטילת ציפורניים
וחיי אישות
מקיים את הטקסים סביב הכעבה
אז הוא מקיף את הכעבה שבע
פעמים
מתחיל בנגיעה באבן השחורה
עם נשיקתה אם יתאפשר לו
עולה הרגל מתפלל שתי רכיעות
הריצה בין שתי הגבעות "צפא
ומרווה" עוד שבע פעמים
מתחילות טקסי החג מחוץ למכה
הטקסים מגיעים לשיאם
העמידה בהר ערפאת
שם מתכנסים כל עולי ֿהרגל
לשמיעת הדרשה של ערפאת
בשקיעת שמש היום ההוא
עולי הרגל פונים למוזדלפה
אחרי תפילת השחר
עולי הרגל עוברים למנא לשליכת
אבנים קטנים
כל עולה משליך שבע אבנים
גולח את ראשו ומסיר את בגדי
האיחראם

 
 .١ﺠﻤﻠﺔ )הטיל את המצווה( ﻴﻌﻨﻰ " ﻓﺭﺽ ﻓﺭﻴﻀﺔ " .
 .٢ﺍﻟﻔﻌل "ﺤﺎل ﺩﻭﻥ " ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ )מנע מן(  ،ﻭﻴﻠﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﻻﻤﻰ .
 .٣ﺠﻤﻠﺔ "ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻋﻥ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )פוטר את ...מלקיים את המצווה(  ،ﺃﻯ
"ﺃﻋﻔﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ " .



﴿﴾١٢٨
 " .٤ﻴﻭﻜل ﻏﻴﺭﻩ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )מייפה את כוחו של מי שהוא
ﻭﻜﱠ ل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻫﻭ )יפה את כוחו ( .
 .٥ﺍﻟﻔﻌل " ﻴﻁﻭﻑ " ﻨﺘﺭﺠﻤﻪ )מקיף( ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻰ " ﻴﺤﻴﻁ – ﻴﺩﻭﺭ " .
 " .٦ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )נגיעה באבן השחורה( .
 .٧ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ) אבן ( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺤﺠﺭ" ﻤﺅﻨﺜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ .
" .٨ﺍﻟﺴﻌﻰ" ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )הריצה ( ﻷﻨﻪ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ .
 .٩ﻤﺭﻜﺏ "ﺒﻠﻎ ﺫﺭﻭﺘﻪ " )הגיע לשיאו( .
 " .١٠ﺭﻤﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﺍﺕ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ ) שליכת אבנים קטנים ( ﻷﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﺓ ﻫﻨـﺎ
אחר( ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل

ﻫﻰ " ﺤﺠﺭ ﺼﻐﻴﺭ " .

********************
 -٥ﺒﺩﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺨﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺼﺭ  .ﻭﻗﺩ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺭﺍﻜﺯ
ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ  ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺠل ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ
ﻤﺼﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻜﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻤﺠﺎﻨﹰﺎ  .ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺨﻭﺽ ﻜﺒﺎﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺴﺎﺴﻰ
ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻟﻜﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ  .ﺃﺸﺎﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻗﺎل  " :ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ
ﻨﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻜﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻨﺸﺭ ﺩﻴﻨﻨﺎ  .ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻫﺩﻑ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺘﻌﻭﻴﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭﻥ ﻻﻴﻥ"  .ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﺴﻤﺢ
ﺍﻷﺯﻫﺭ  -ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ – ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ
ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .



﴿﴾١٢٩
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ

 

ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ

ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺨﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ

ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻴﺨﻭﺽ ﻜﺒﺎﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺘـﺩﺭﻴﺏ
ﺃﺴﺎﺴﻰ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ

ﻜﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻨﺸﺭ ﺩﻴﻨﻨﺎ

ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ
ﺩﻴﻨﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ

ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ

ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻜﺒﺎﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

משרד ההקדשים המצרי
הטמעת השימוש באינטרנט
אנשי הדת ודרשני המסגדים
בסמוך למסגדים ולמוסדות הדת
אנשי הדת הבכירים יעברו קורס
בסיסי
שר ההקדשים המצרי
עלינו להתאים את עצמנו
להתפתחויות העולמיות
על מנת להפיץ את דתנו
כדי להתמודד עם המתקפה
התקשורתית שמתנהלת נגד דתנו
להתייעץ ביניהם בסוגיות דתיות
המוסד הדתי הגדול
לשאול שאלות בענייני הדת
אנשי הדת הבכירים
בכל שעות היממה

 
 .١ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺘﺘﺭﺠﻡ )משרד ההקדשים( .
 .٢ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ "ﻤﻥ ﻗِﺒل" ﻴﺘﺭﺠﻡ )מטעם – בקרב( .
" .٣ﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )דרשן המסגד(  ،ﻭﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ )דרשה( .
 .٤ﺠﻤﻠﺔ "ﺨﺎﺽ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ" )עבר קורס( .
 .٥ﺍﻟﻔﻌل " ﻨﻭﺍﻜﺏ " ﻨﺘﺭﺠﻤﻪ )להתאים את עצמנו ל. (..
 .٦ﺍﻷﺩﺍﺓ " ﻜﻰ " ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )על מנת – כדי ( .
 .٧ﻜﻠﻤﺔ " ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ " ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )המתנהלת נגד( .
 " .٨ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ " ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )בכל שעות היממה( .
********************

 -٦ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ )  ( ١١٩٣ – ١١٣٧ﻫﻭ ﺤﺎﻜﻡ ﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ١١٧٥ﻡ .
ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﺩ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ  .ﻭﻟﺩ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻰ


﴿﴾١٣٠
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻜﺭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻜﺭﺩﻯ  .ﻗﻀﻰ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﺯﺀﺍ
ﻤﻥ ﺸﺒﺎﺒﻪ ﻓﻰ ﺒﻼﻁ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺭﺴﻠﻪ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  .ﻭﺒﻌﺩ
ﻭﻓﺎﺓ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  .ﺃﺭﺴﻰ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺘﻭﺴﻊ
ﻓﻰ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻫﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﺤﻁﻴﻥ  .ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﺩﻫﺎﺀ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻁﻭﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ )١١٨٧ﻡ( ﻭﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ
ﻜل ﺤﺼﻭﻥ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ  .ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺹ ﺃﻤﻭﺍﻻﹰ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ،ﻭﻓﻰ ﻋﺼﺭﻩ ﺍﺯﺩﻫﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ .
ﻭﻜﺎﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ  ،ﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺩﻋﺎ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﻴﻬﺎ  .ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺭﻤـﺯﺍ ﻟﻠﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ
ﻭﺤﺩﺘﻬﻡ .
ﺤﺎﻜﻡ ﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ

 

ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﺔ
ﻗﺎﺌﺩ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ
ﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻜﺭﺩﻯ
ﺒﻼﻁ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ

ﺃﺭﺴﻠﻪ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻴﻥ
ﺘﻤﺕ ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔ

ﺃﺭﺴﻰ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻜﻤﻪ
ﺃﻫﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ

ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻓـﻰ ﻤﻭﻗﻌـﺔ
ﺤﻁﻴﻥ
ﺍﻨﺘﺼﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﺩﻫﺎﺀ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ

ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

שליט מצרים וסוריה
מייסד השושלת האיובית
מפקד קרבות המוסלמים נגד
הצלבנים
למשפחת לוחמים ממוצא כורדי
חצר השליט
שלח אותו להילחם בפטימיים
נשבע לו אימונים כח'ליף
ביסס את שלטונו
ההישגים ההיסטוריים החשובים
ביותר
המלחמה בממלכת הצלבנים
במערכת חטין
את הקרב הוא ניצח בעורמה
איזור פתוח
רחוקה ממקורות המים


﴿﴾١٣١
ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻤﻪ

ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﻺﺴﻼﻡ

ﺨﺼﺹ ﺃﻤﻭﺍﻻﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ

ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﺯﺩﻫﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ
ﺘﻌﺎﻤل ﺒﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﺱ

ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﻴﻬﺎ

ﺃﺼﺒﺢ ﺭﻤﺯﺍ

ﺭﻤﺯ ﻟﻠﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺘﻬﻡ

פנה לשאר חלקי פלשתין
תקופת שלטונו נחשבת
תקופת פריחה לאיסלאם
הקציב סכומים גדולים למוסדות
הדת
התמיכה בפעילות תרבות
פרחה הספרות הערבית
יחסו היה סובלני ל..
אחרי שכבש את ירושלים
הזמין את הנוצרים להתפלל בה
היה לסמל
סמל לשאיפת האחדות שלהם

 
 .١ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ " ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﺔ " )השושלת האיובית( .
" .٢ﺒﻼﻁ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )חצר השליט( .
 .٣ﺍﻟﻔﻌل "ﺤﺎﺭﺏ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )נלחם ב( ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ )ב ( .
 .٤ﺍﻟﻔﻌل "ﺒﺎﻴﻊ " ﻻﺘﻭﺠﺩ ﻟﻪ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ
ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍ )נשבע לו אימונים( .
 .٥ﺠﻤﻠﺔ " ﺘﻌﺎﻤل ﺒﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤـﻊ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫـﺎ )יחסו היה סובלני ל(  ،ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ
ﺘﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )התייחס בסובלנות ל. ( ...
 .٦ﺍﻟﻔﻌل " ﻓﺘﺢ " ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ )כבש( .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
* ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ
ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﻨﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻋﺘﻪ .ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﻨﻌـﻡ ﺍﷲ ﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺎﺩﻩ  ،ﻭﺃﻨﻬـﻡ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻭﻥ ﺒﺤﻔﻅـﻪ

ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻨﻪ .ﻓﻌﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ -ﻗـﺎل  :ﻗـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ 
))ﻨﻌﻤﺘﺎﻥ ﻤﻐﺒﻭﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ  :ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ(( .ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻤﻥ ﺃﺸـﺩ
:



﴿﴾١٣٢
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺘﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺇ ﻻﹼ ﻓﻲ ﻋﻤل ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ
ﻟﺼﻼﺡ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻭﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ .ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠـﻕ ﻟﻐﺎﻴـﺔ
ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻭﻫﺩﻑ ﺴﺎﻡ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻠﻙ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ،
ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ " :ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻘﺕ ﺍﻟﺠﻥ ﻭﺍﻹﻨﺱ ﺇﻵّ ﻟﻴﻌﺒﺩﻭﻥ" )ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ  .(٥٦ﻭﻗـﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺎل ﺍﷲ ﻓـﻴﻬﻥ  " :ﺇﻥ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﻭﻗﻭﺘﺎ" )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  .(١٠٣ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺨﻤﺱ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﺭﺒﻪ ﻋﺯ
ﻭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻜﹼﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻻ ﺘﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎل ﺤﺘـﻰ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻁﺎﻥ ،ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺯﻜـﺎﺓ
ﻓﻴﻪ  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻭل ﻜﺎﻤل ﺃﻱ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤﻘـﻕ ﻫـﺫﺍﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺎﻥ
ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻥ ،ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻋـﺭﻭﺽ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺃﻋﺩﻩ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺯﻜﺎﺘﻬـﺎ
ﺘﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ .ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻭ
ﻤﺅﻗﺕ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻫﻼل ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ .ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻠﻭﻡ.
ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻓل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺒﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺭﺒﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺼﺒﺎﺡ ﻭﻤﺴﺎﺀ ،ﺒل ﻓﻲ
ﻜل ﺤﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ،ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻘﻭل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ " :ﻓﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺤـﻴﻥ ﺘﻤـﺴﻭﻥ
ﻭﺤﻴﻥ ﺘﺼﺒﺤﻭﻥ" )ﺍﻟﺭﻭﻡ . (١٠٣
ﻓﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩﻩ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ
ﺒﻭﻗﺘﻪ ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺩﻨﻴﺎﻩ ،ﻤﺘﺄﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺒﺴﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﺤﻘﻪ ،ﻭﻴﻜﺭﻫﻭﻥ ﺍﻟﻜﺴل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ.
* ﻴﺤﺎﻭل ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺩﻯ ﻤـﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻓـﻭﻥ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ،ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ،ﻤﺩﻋﻴﻥ ﻅﻠﻤﺎ ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯﻟﺕ
ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻷﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓـﻲ
ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺒـﺩﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒـﻰ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ.


﴿﴾١٣٣
ﻭﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻨﻘﻭل  :ﻟﻘﺩ ﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﻭﺩﻨﻴﺎ ،ﻓﻜﻤـﺎ
ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺭﺒﻪ ،ﺍﻫﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺃﻤﺘﻪ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻭﻋﺎﻥ :
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ  :ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺇﻴﻤﺎﻥ ،ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ،ﻭﻫـﺫﻩ
ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﻔﺼﻠﺔ ،ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ.
ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤﺘﻁـﻭﺭ
ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺘﺎﺭﻜـﺔ ﻟـﻭﻻﺓ
ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺼﺭ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻔﺼل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟـﻙ ،ﺘﺎﺭﻜـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻴﺤـﺩﺩ ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﻜﻭﻥ
ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ.
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩ ﺀﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﻐﺔ
ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ .ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺨﺎﺀ ،ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺩﻤﺎﺌﻬﻡ ،ﻭﺃﻋﺭﺍﻀـﻬﻡ ،ﻭﺃﻤـﻭﺍﻟﻬﻡ ،ﻭﻋﻘـﻭﻟﻬﻡ،
ﻓﻐﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ،
ﻭﻻ ﺠﻨﺱ ،ﺩﻭﻥ ﺠﻨﺱ ،ﻭﻻ ﺃﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻤﺔ ،ﻓﻼ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻋﺼﺒﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻁﺒﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻻ ﻓﻀل ﻷﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺇ ﻻﹼ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ .ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ
ﺃﺼﻠﻪ ،ﻭﺠﻨﺴﻪ ،ﻭﻟﻭﻨﻪ ،ﻭﻨﺴﺒﻪ ،ﻭﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﺭﻭﺘﻪ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻤﻜﺭﻡ ،ﻜﺭﻤﻪ ﺍﷲ -
ﻋﺯ ﻭﺠل .-
ﻭﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ .ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻴﺴﺭ ،ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓـﻭﻕ
ﻁﺎﻗﺘﻪ .ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻗﺭﺭ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴـﺔ،
ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ .ﻭﻤﻥ ﺃﺒـﺭﺯ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ،ﻓﺎﻹﺴـﻼﻡ
ﻴﻘﺭﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻤﺎ .ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ،ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ.
ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺸـﺎﻤﻠﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺘﻔﻲ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ.


﴿﴾١٣٤

אברהם
אדוק
אדחא ) חג (
אהרון
אורקל
אורתודוקסי
אות
אחרון הנביאים
איוב
אינדוקטרינציה
אינדיבידואליזם
איסור והיתר
איש ֿאלוהים
אל מלא רחמים
אללה
אלקוראן
אמאם
אמונה
אמונות טפלות
אמונת ֿהיחוד
אמיר
אמיר המאמינים
אנשי החסות
אסור
אסכולת ֿהלכה
אסלאם ) איסלאם (

ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴل ) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ (
ﻤﺘﺩﻴﻥ  -ﺘﻘﻰ
ﻋﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ
ﻫﺎﺭﻭﻥ ) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ (
ﻭﺤﻰ  -ﻨﺒﻭﺀﺓ
ﺃﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻰ
ﻤﻌﺠﺯﺓ  -ﺁﻴﺔ
ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ
ﺃﻴﻭﺏ ) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ (
ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل
ﺼﻔﻰ ﺍﷲ
ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﺍﷲ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺇﻤﺎﻡ
ﺇﻴﻤﺎﻥ  -ﻋﻘﻴﺩﺓ
ﺸﻌﻭﺫﺍﺕ  -ﺨﺭﺍﻓﺎﺕ
ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ
ﺃﻤﻴﺭ  -ﺤﺎﻜﻡ
ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ
ﺤﺭﺍﻡ
ﻤﺫﻫﺏ ﻓﻘﻬﻰ
ﺇﺴـــــﻼﻡ


﴿﴾١٣٥
אסלאמי
אסלם
אסר עליו
אקצא ) אלאקצא (
ארוחה מפסקת
אשראה
אתאיזם
אתאיסט
בגדי האחראם
בירך
בירך על המוגמר
בית ֿדין דתי
בית ֿדין שרעי
בית ֿהסקילה
בעל תפלה
ברואי ֿמעלה
בריכה
ברית ֿמילה
ברכה
ברכות השחר
ג'אהליה
ג'האד ) מלחמת מצווה (
גומחת תפילה
גורליות
גיהנום
גילוי עריות
גילולים
גן עדן
דבק בעקרונות הדת

ﺇﺴﻼﻤﻰ
ﺃﺴﻠﻡ  -ﺩﺨل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﺴﺤﻭﺭ ) ﻟﻠﺼﻴﺎﻡ (
ﻭﺤﻰ
ﺇﻟﺤﺎﺩ  -ﻫﺭﻁﻘﺔ
ﻤـﻠﺤـــﺩ
ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻹﺤﺭﺍﻡ
ﺴﻤﻰ – ﻗﺎل ﺒﺴﻡ ﺍﷲ
ﻗﺎل  :ﺘﻡ ﺒﻌﻭﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺭﺠﻡ
ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻥ
ﺍﻟﻤـﻸ ﺍﻷﻋﻠﻰ  -ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ
ﺭﻜﻌﺔ  -ﺭﻜﻭﻉ
ﺨﺘﺎﻥ
ﺩﻋﺎﺀ  -ﺒﺭﻜﺔ
ﺃﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﺭ
ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﺠﻬﺎﺩ
ﻤﺤﺭﺍﺏ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ (
ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ
ﺠﻬﻨﻡ
ﻏﺸﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
ﺃﻭﺜﺎﻥ  -ﺃﺼﻨﺎﻡ
ﺠﻨﺔ ﻋﺩﻥ
ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻫﺩﺍﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ


﴿﴾١٣٦
דוגמטיזם
דוכן הדרשן
דחילו
דימי
דיני ירושות
דמי כלכלה
דרשה
דרשה
דרשן ) דורשן (
דרשת יום ששי
דת ) דתות (
דתי
האבן השחורה  
הגירה
הוגי דעות מוסלמים
הורדת הקוראן
החג הקטן
החליף את דתו
הטהר
הטפת מוסר
הילולים
הלוח המוסלמי
הלך בדרך הישר
הלכה
הלכה מוסלמית
הלכות פסוקות
הלכי
המיר את הדת
הסתגרות

ﻋﻘﻴﺩﻴﺔ
ﻤﻨﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
ﺨﺸﻭﻉ
ﺫﻤﻰ ) ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ (
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ
ﻨﻔﻘﺔ ) ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻁﻠﻘﺘﻪ (
ﺨﻁﺒﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ  -ﻤﻭﻋﻅﺔ
ﺨﻁﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺴﺠﺩ
ﻭﺍﻋﻅ
ﺨﻁﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺩﻴﻥ ) ﺃﺩﻴﺎﻥ (
ﺩﻴﻨﻰ  -ﻤﺘﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩ
ﻫﺠﺭﺓ
ﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺇﺴﻼﻤﻴﻭﻥ
ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻨﻪ  -ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﻭﻀﺄ
ﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ
ﻤﺩﺍﺌﺢ  -ﺘﺴﺎﺒﻴﺢ
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﻯ
ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ
ﻓﻘﻪ  -ﺸﺭﻴﻌﺔ
ﻓﻘﻪ ﺇﺴﻼﻤﻰ
ﻓﺘﺎﻭﻯ
ﻓﻘﻬﻰ  -ﺸﺭﻋﻰ
ﺍﺭﺘﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻋﺘﻜﺎﻑ


﴿﴾١٣٧
העולם הבא
הפסקת הצום
הקפת הכעבה
הר ערפאת
הרהורי שטן
הרחום
הרחמן
השגחה עליונה
השתחוות
התבודדות
התגלות
התגלות אלוהית
התחלת הצום ברמדן
התנזרות
התפלל בדחילו
ווקף
זכאת ) צדקה (
חאג'
חג
חג הפיטר ) הפסקת הצום (
חג הקורבן
חוות דעת
חוזר בתשובה
חולל נסים
חופש דת
חוקי הדת
חזר בתשובה
חידון הקוראן
חיי אישות

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  -ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ
ﺍﻓﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺌﻡ
ﻁﻭﺍﻑ
ﺠﺒل ﻋﺭﻓﺎﺕ
ﻭﺴﺎﻭﺱ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ
ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺇﻟﻬﻴﺔ
ﺴﺠــﻭﺩ
ﺍﻋﺘﻜﺎﻑ  -ﺨﻠﻭﺓ
ﻭﺤﻰ  -ﺘﺠﻠﻰ
ﺘﺠﻠﻰ ﺇﻟﻬﻰ
ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ  -ﺇﻤﺴﺎﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ
ﺘﺯﻫﺩ  -ﺘﻨﺴﻙ
ﺼﻠﻰ ﻓﻰ ﺨﺸﻭﻉ
ﻭﻗﻑ ) ﺃﻭﻗﺎﻑ (
ﺯﻜﺎﺓ
ﺤﺎﺝ ) ﻤﻥ ﺃﺩﻯ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ (
ﻋﻴــــــﺩ ) ﻤﻔﺭﺩ ﺃﻋﻴﺎﺩ(
ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ
ﻋﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ
ﻓﺘﻭﻯ  -ﺭﺃﻯ
ﺘﺎﺌﺏ
ﺼﻨﻊ ﻤﻌﺠﺯﺍﺕ
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺘﺎﺏ ﻭﺃﻨﺎﺏ
ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺠﻤﺎﻉ


﴿﴾١٣٨
חכמי הדת
חכמת היהדות
ח'ליף
חלל
חס ושלום
חרטה
טהרה בחול
טוהרה
טמא
יהדות
יום הדין
יחוד
יחוד האל
יעוד נבואי
יראת אללה
ירום הודו
כוון הלב
כוון התפלה
כוונה
כופר
כופר
כיפר
כיפר על עבירותיו
כיפת הסלע
כליף
כליפות
כעבה
כפייה דתית
כפר בעיקר

ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﺨﻠﻴﻔﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ (
ﺸﻬﻴﺩ
ﻤﻌﺎﺫ ﺍﷲ
ﻨﺩﻡ
ﺘﻴﻤﻡ
ﻁﻬﺎﺭﺓ
ﺩﻨﺱ  -ﻨﺠﺱ
ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺘﻭﺤﻴﺩ
ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﷲ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻨﺒﻭﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ
ﺠل ﺠﻼﻟﻪ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻴﺔ
ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻨﻴﺔ
ﻜﺎﻓﺭ
ﻜﻔﺎﺭﺓ  -ﺩﻴﺔ
ﻜﻔﺭ ﻋﻥ ﺫﻨﻭﺒﻪ
ﻜﻔﺭ ﻋﻥ ﺨﻁﺎﻴﺎﻩ
ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺴﻰ (
ﺨﻠﻴﻔﺔ ) ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ (
ﺨﻼﻓﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻜﻌﺒﺔ
ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺩﻴﻨﻰ
ﺍﻨﻜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ


﴿﴾١٣٩
כפרה
כרוז
כרע
לוחם מצווה
ליטורגי
ליטורגיה
ליל הגזירה
מאמין
מבאר
מדקלם
מונותאיזם
מונותאיסטי
מוסלמי – מוסלם
מועדי הצום ברמדן
מועדים לשמחה
מועצה דתית
מופתי
מות ישרים
מות קדושים
מותר
מחצצה
מחראב
מטיף
מטריאליזם
מיסטיקאים
מיסטיקה
מיסיון
מיסיונר
מלאך

ﻜﻔﺎﺭﺓ  -ﻏﻔﺭﺍﻥ
ﻤﺅﺫﻥ
ﺭﻜﻊ
ﻤﺠﺎﻫﺩ
ﺸﻌﺎﺌﺭﻯ – ﺩﻴﻨﻰ
ﻁﻘﻭﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔ – ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ
ﻤﺅﻤﻥ
ﻤﻔﺴﺭ
ﻤﺭﺘل ) ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ (
ﺘﻭﺤﻴﺩ  -ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ
ﻤﻭﺤﺩ – ﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻤﺴﻠﻡ
ﺇﻤﺴﺎﻜﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ
ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺒﺨﻴﺭ
ﻤﺠﻠﺱ ﺸﺭﻋﻰ
ﻤﻔﺘﻰ – ﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻰ
ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ
ﺤﻼل
ﺴﻭﺍﻙ ) ﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ (
ﻤﺤﺭﺍﺏ
ﺨﻁﻴﺏ  -ﻭﺍﻋﻅ
ﺩﻫﺭﻴﺔ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ (
ﻤﺘﺼﻭﻓﻭﻥ
ﺘﺼﻭﻑ
ﺘﺒﺸﻴﺭ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ (
ﻤﺒﺸﺭ
ﻤﻼﻙ  -ﻤﻠﻙ


﴿﴾١٤٠
מלאך המוות
מלחמת מצווה
מלחמת קודש
מלך המלכים
מלך עליון
מלכות השמים
מס גולגולת
מסגד
מסדר הדרווישים
מסדר צופי
מצווה
מצוות אל תעשה
מצוות מעשיות
מצוות עשה
מצנפת
מקורבי הנביא
משחקי הגורל
משמעות דתית
משפט מוסלמי
מתון
מתפלל
מתפלל בדבקות
נאמן ציבורי לענייני צדקה
נבואה
נביא
נביא אמת
נביא שקר
נדר ) נדרים (
נוצרי

ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺠﻬﺎﺩ  -ﺤﺭﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺠﻬﺎﺩ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ
ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ) ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ (
ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻤﻠﻜﻭﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺠﺯﻴﺔ
ﻤﺴﺠﺩ – ﺠﺎﻤﻊ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻭﻓﻴﺔ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻭﻓﻴﺔ
ﻓﺭﻴﻀﺔ
ﻨﻬﻰ ) ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻨﻭﺍﻫﻰ (
ﻓﺭﺍﺌﺽ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺃﻤﺭ ) ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭﺍﻤﺭ (
ﻋﻤﺎﻤﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ
ﻟﻌﺏ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ
ﻤﻐﺯﻯ ﺩﻴﻨﻰ
ﺸﺭﻉ ﺇﺴﻼﻤﻰ
ﻤﻌﺘﺩل
ﻤﺼﻠﻰ
ﻴﺼﻠﻰ ﻓﻰ ﺨﺸﻭﻉ
ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ
ﻨﺒﻭﺀﺓ  -ﻭﺤﻰ  -ﺇﻟﻬﺎﻡ
ﻨﺒﻰ
ﻨﺒﻰ ﺍﻟﺤﻕ
ﻨﺒﻰ ﻜﺫﺍﺏ
ﻨﺫﺭ  -ﻨﺫﻭﺭ
ﻨﺼﺭﺍﻨﻰ  -ﻤﺴﻴﺤﻰ


﴿﴾١٤١
נטה מהדרך הישרה
נטילת ציפרונים
נפל על פניו
נצחי
נצחיות
נשמתו עדן
סבלנות דתית
סגד
סגידה
סוחר עבדים
סונה
סונים
סורה
סורת ֿהפרה
סורת ֿהפתיחה
סלחנות
סעודה מפסקת
ספר הקוראן
סקילה
עבד
עבד את אלוהים
עבודה זרה
עולה רגל
עונת העלייה לרגל
עזרת הנשים
עליו השלום
עלייה לרגל
עם הספר
פגניות

ﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ
ﻗﺹ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ
ﺨﺭ ﺴﺎﺠﺩﺍ
ﺨﺎﻟﺩ  -ﺴﺭﻤﺩﻯ  -ﺃﺒﺩﻯ
ﺼﻤﺩﻴﺔ  -ﺨﻠﻭﺩ
ﺃﺴﻜﻨﻪ ﺍﷲ ﻓﺴﻴﺢ ﺠﻨﺎﺘﻪ
ﺘﺴﺎﻤﺢ ﺩﻴﻨﻰ
ﺴﺠﺩ
ﺴﺠﻭﺩ
ﺘﺎﺠﺭ ﺭﻗﻴﻕ
ﺴﻨﺔ
ﺴﻨﺔ ) ﺠﻤﻊ ﺴﻨﻰ (
ﺴﻭﺭﺓ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ (
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ
ﺴﻤﺎﺤﺔ – ﺘﺴﺎﻤﺢ
ﺴﺤﻭﺭ ) ﻭﺠﺒﺔ ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ (
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺭﺠﻡ
ﻋﺒﺩ
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
ﻭﺜﻨﻴﺔ  -ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ
ﺤﺎﺝ  -ﺯﺍﺌﺭ ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ
ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ
ﻤﺼﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎ ﺀ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺤﺞ – ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ
ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺜﻨﻴﺔ  -ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ


﴿﴾١٤٢
פולחן
פוליגמייה
פונדמנטאלי
פונדמנטאליזם
פוסק
פורשים
פטור
פטליסט
פירוש הקוראן
פסוק
פסוקה
פסוקים מהקוראן
פסיקה
פסל
פסק הלכה
פרוכת הכעבה
פרוש
פרי ֿאיסלמי
צום
צום רשות
צליין
צעיף
צריח
קאדי
קריאה לתפילה
ראש מסדר
רגימת השטן
רחמני
ריבוי נשים

ﻋﺒﺎﺩﺓ  -ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺃﺼﻭﻟﻰ  -ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ
ﺃﺼﻭﻟﻴﺔ  -ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ
ﻤﻔﺘﻰ
ﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ) ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ (
ﻤﻌﻔﻰ
ﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺁﻴﺔ
ﻓﺘﻭﻯ
ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻓﺘﺎﺀ  -ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﺘﻭﻯ
ﺼﻨﻡ
ﺃﻓﺘﻰ
ﻜﺴﻭﺓ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ
ﻨﺎﺴﻙ  -ﺯﺍﻫﺩ  -ﻤﺘﺒﺘل
ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺼﻴﺎﻡ
ﺼﻴﺎﻡ ﺘﻁﻭﻉ
ﻤﺘﻌﺒﺩ  -ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ = ﺤﺎﺝ
ﺤﺠﺎﺏ ) ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ (
ﻤﺌﺫﻨﺔ
ﻗﺎﻀﻰ
ﺁﺫﺍﻥ
ﺸﻴﺦ ﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺭﺠﻡ ﺇﺒﻠﻴﺱ
ﺭﺤﻴﻡ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ


﴿﴾١٤٣
ריבון העולם
ריצה
רעולת פנים
רפורמה דתית
שבח לאל
שביל הזהב
שבירת הצום
שחרר את העבד
שכינה
שכר ועונש
שליח אללה
שמירת מצוות
שפיכת דמים
תועה ) תועים (
תחייה
תנועה דתית
תענית נדבה
תפילה בציבור
תפילה השחר
תפילת אללה וברכת שלומו עליו
תפילת הגשם

ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ
ﺴﻌﻰ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺓ (
ﻤﻨﻘﺒﺔ  -ﻤﺤﺠﺒﺔ
ﺍﺼﻼﺡ ﺩﻴﻨﻰ
ﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴل
ﺍﻓﻁﺎﺭ ) ﺍﻟﺼﺎﺌﻡ (
ﺍﻋﺘﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ
ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﺜﻭﺍﺏ ﻭﻋﻘﺎﺏ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺌﺽ
ﺴﻔﻙ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ) ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ (
ﻀﺎل ) ﻀﺎﻟﻭﻥ (
ﺒﻌﺙ  -ﻨﺸﻭﺭ  -ﻗﻴﺎﻤﺔ
ﺤﺭﻜﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺼﻭﻡ ﺘﻁﻭﻋﻰ
ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺼﻼﺓ ﺍﻻﺴﺘﺴﻘﺎﺀ







﴿﴾١٤٤
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴل ) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ (
ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ
ﺃﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﺭ
ﺁﺫﺍﻥ ﻟﻠﺼﻼﺓ
ﺍﺭﺘﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺃﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻰ
ﺃﺴﻜﻨﻪ ﺍﷲ ﻓﺴﻴﺢ ﺠﻨﺎﺘﻪ
ﺇﺴـــــﻼﻡ
ﺇﺴﻼﻤﻰ
ﺍﺼﻼﺡ ﺩﻴﻨﻰ
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺃﺼﻭﻟﻰ
ﺃﺼﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ
ﺍﻋﺘﻜﺎﻑ
ﺍﻓﺘﺎﺀ
ﺃﻓﺘﻰ
ﺍﻓﻁﺎﺭ ) ﺍﻟﺼﺎﺌﻡ (
ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺩﻴﻨﻰ
ﺇﻟﺤﺎﺩ
ﻫﺭﻁﻘﺔ
ﺇﻤﺎﻡ
ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻥ
ﺃﻤﺭ ) ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭﺍﻤﺭ (
ﺇﻤﺴﺎﻜﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ
ﺃﻤﻴﺭ
ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ

אברהם )עליו השלום(
אחרון הנביאים
ברכות השחר
קריאה לתפילה
המיר את הדת
אורתודוקסי
נשמתו עדן
אסלאם ) איסלאם (
אסלאמי
רפורמה דתית
חוקי הדת
פונדמנטאלי
פונדמנטאליזם
שחרר את העבד
הסתגרות  -התבודדות
פסיקה
פסק הלכה
שבירת הצום  -הפסקת הצום
כפייה דתית
אתאיזם
אתאיזם
אמאם
בעל תפלה
מצוות עשה
מועדי הצום ברמדן
אמיר
אמיר המאמינים
נאמן ציבורי לענייני צדקה


﴿﴾١٤٥
ﺍﻨﻜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ
ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ
ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺃﻭﺜﺎﻥ
ﺃﺼﻨﺎﻡ
ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺁﻴﺔ
ﻋﻘﻴﺩﺓ
ﺇﻴﻤﺎﻥ
ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ
ﺃﻴﻭﺏ ) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ (
ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻰ ﺭﻤﻀﺎﻥ
ﺒﻌﺙ  -ﻨﺸﻭﺭ
ﻗﻴﺎﻤﺔ
ﺘﺎﺌﺏ
ﺘﺎﺏ ﻭﺃﻨﺎﺏ
ﺘﺎﺠﺭ ﺭﻗﻴﻕ
ﺃﺴﻠﻡ
ﺘﺠﻠﻰ ﺇﻟﻬﻰ
ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل
ﺯﻫﺩ
ﺘﺴﺎﻤﺢ ﺩﻴﻨﻰ
ﺘﺼﻭﻑ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﻯ
ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺌﺽ

כפר בעיקר
אנשי החסות
עם הספר
גילולים
פסלים
פסוקים מהקוראן
פסוק
אמונה
אמונה
גורליות
איוב )עליו השלום(
התחלת הצום ברמדן
תחייה
תחייה
חוזר בתשובה
חזר בתשובה
סוחר עבדים
אסלם -התאסלם
התגלות אלוהית
איסור והיתר
התנזרות
סבלנות דתית
מיסטיקה
ריבוי נשים  -פוליגמייה
פירוש הקוראן
יראת האל
הלוח המוסלמי
אינדוקטרינציה
שמירת מצוות


﴿﴾١٤٦
ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻫﺩﺍﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺘﻨﺼﻴﺭ
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﷲ
ﺘﻭﺤﻴﺩ
ﺘﻭﻀﺄ
ﺘﻴﻤﻡ
ﺜﻭﺍﺏ ﻭﻋﻘﺎﺏ
ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﺠﺒل ﻋﺭﻓﺎﺕ
ﺠﺯﻴﺔ
ﺠل ﺠﻼﻟﻪ
ﺠﻤﺎﻉ
ﺠﻨﺔ ﻋﺩﻥ
ﺠﻬﺎﺩ
ﺠﻬﻨﻡ
ﺤﺎﺝ
ﺤﺎﺝ ) ﻤﻥ ﺃﺩﻯ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ (
ﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ
ﺤﺞ
ﻋﻤﺭﺓ
ﺤﺠﺎﺏ ) ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ (
ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩ
ﺤﺭﺍﻡ
ﺤﺭﻜﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ
ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ

דבק בעקרונות הדת
מיסיון
יחוד אללה
מונותאיזם
הטהר
טהרה בחול
שכר ועונש
ג'אהליה
הר ערפאת
מס גולגולת
ירום הודו
חיי אישות
גן עדן
מלחמת מצווה -מלחמת קודש
גיהנום
עולה רגל
חאג'
נטה מהדרך הישרה
עלייה לרגל
עלייה לרגל
צעיף
האבן השחורה  
אסור
תנועה דתית
אסר עליו
חופש דת
אינדיבידואליזם
הטפת מוסר
שכינה


﴿﴾١٤٧
ﺤﻼل
ﺃﺒﺩﻯ
ﺨﺘﺎﻥ
ﺨﺭ ﺴﺎﺠﺩﺍ
ﺨﺸﻭﻉ
ﺨﻁﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺨﻁﺒﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ  -ﻤﻭﻋﻅﺔ
ﺨﻁﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺴﺠﺩ
ﺨﻁﻴﺏ )ﻓﻰ ﻤﺴﺠﺩ(
ﺨﻼﻓﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺨﻠﻴﻔﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ (
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ
ﺩﻋﺎﺀ
ﺒﺭﻜﺔ
ﻨﺠﺱ
ﺩﻫﺭﻴﺔ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ (
ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ
ﺩﻴﻥ ) ﺃﺩﻴﺎﻥ (
ﺩﻴﻨﻰ  -ﻤﺘﺩﻴﻥ
ﺫﻤﻰ ) ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ (
ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ
ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺭﺠﻡ
ﺭﺠﻡ ﺇﺒﻠﻴﺱ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﺭﺤﻴﻡ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻨﺒﻭﻴﺔ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ

מותר
נצחי
ברית ֿמילה
נפל על פניו
דחילו
דרשת יום ששי
דרשה
דרשה
מטיף
כליפות
ח'ליף  -כליף
העולם הבא
ברכה
ברכה
טמא
מטריאליזם
אמונת ֿהיחוד
דת ) דתות (
דתי
ד'ימי
ריבון העולם
חכמי הדת
סקילה
רגימת השטן
הרחמן
הרחום
רחמני
יעוד נבואי
שליח אללה


﴿﴾١٤٨
ﺭﻜﻊ
ﺭﻜﻭﻉ
ﺯﻜﺎﺓ
ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺭﺠﻡ
ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ
ﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ
ﺴﺠﺩ
ﺴﺠــﻭﺩ
ﺴﺤﻭﺭ ) ﻟﻠﺼﻴﺎﻡ (
ﺴﺤﻭﺭ ) ﻭﺠﺒﺔ ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ (
ﺴﻌﻰ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺓ (
ﺴﻔﻙ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ
ﺴﻤﺎﺤﺔ
ﺘﺴﺎﻤﺢ
ﺴﻤﻰ – ﻗﺎل ﺒﺴﻡ ﺍﷲ
ﺴﻨﺔ
ﺴﻨﺔ ) ﺠﻤﻊ ﺴﻨﻰ (
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴل
ﺴﻭﺍﻙ ) ﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ (
ﺴﻭﺭﺓ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ (
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ
ﺸﺭﻉ ﺇﺴﻼﻤﻰ
ﺸﻌﺎﺌﺭﻯ
ﺸﻌﻭﺫﺍﺕ
ﺸﻬﻴﺩ
ﺸﻴﺦ ﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ
ﺼﻔﻰ ﺍﷲ

כרע
בריכה
זכאת ) צדקה (
בית ֿהסקילה
הלך בדרך הישר
שבח לאל
סגד
השתחוות  -סגידה
ארוחה מפסקת
סעודה מפסקת
ריצה
שפיכת דמים
סלחנות
סלחנות
בירך
סונה
סונים
שביל הזהב
מחצצה
סורה
סורת ֿהפרה
סורת ֿהפתיחה
משפט מוסלמי
ליטורגי
אמונות טפלות
חלל
ראש מסדר
מקורבי הנביא
איש ֿאלוהים


﴿﴾١٤٩
ﺼﻼﺓ ﺍﻻﺴﺘﺴﻘﺎﺀ
ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ
ﺼﻠﻰ ﻓﻰ ﺨﺸﻭﻉ
ﺼﻤﺩﻴﺔ
ﺨﻠﻭﺩ
ﺼﻨﻊ ﻤﻌﺠﺯﺍﺕ
ﺼﻨﻡ
ﺼﻭﻡ ﺘﻁﻭﻋﻰ
ﺼﻴﺎﻡ
ﻀﺎل ) ﻀﺎﻟﻭﻥ (
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻭﻓﻴﺔ
ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻁﻬﺎﺭﺓ
ﻁﻭﺍﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ
ﻋﺒﺎﺩﺓ  -ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻋﺒﺩ
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻴﺔ
ﻋﻘﻴﺩﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﻤﺎﻤﺔ
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺇﻟﻬﻴﺔ
ﻋﻴــــــﺩ ) ﻤﻔﺭﺩ ﺃﻋﻴﺎﺩ(
ﻋﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ
ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ

תפילת הגשם
תפילה בציבור
תפילה השחר
התפלל בדחילו
נצחיות
נצחיות
חולל נסים
פסל
תענית נדבה  -צום רשות
צום
תועה ) תועים (
מסדר הדרווישים -מסדר צופי
ליטורגיה
טוהרה
הקפת הכעבה
פולחן
עבד
עבד אללה
כוון הלב
דוגמטיזם
דיני ירושות
חכמת היהדות
עליו השלום
תפילת אללה וברכת שלומו עליו
מצנפת
השגחה עליונה
חג
אדחא ) חג (  -חג הקורבן
החג הקטן


﴿﴾١٥٠
ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ
ﻏﺸﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻨﻪ
ﻓﺘﺎﻭﻯ
ﻓﺘﻭﻯ
ﺭﺃﻯ ﺩﻴﻨﻰ
ﻓﺭﺍﺌﺽ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻓﺭﻴﻀﺔ
ﻓﻘﻪ  -ﺸﺭﻴﻌﺔ
ﻓﻘﻪ ﺇﺴﻼﻤﻰ
ﻓﻘﻬﻰ
ﻗﺎﻀﻰ
ﻗﺎل  :ﺘﻡ ﺒﻌﻭﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺴﻰ (
ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻗﺹ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ
ﻜﺎﻓﺭ
ﻜﺴﻭﺓ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ
ﻜﻌﺒﺔ
ﺩﻴﺔ
ﻜﻔﺎﺭﺓ
ﻜﻔﺭ ﻋﻥ ﺨﻁﺎﻴﺎﻩ
ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺒﺨﻴﺭ
ﻟﻌﺏ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ
ﻟﻌﺏ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ
ﺍﷲ
ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ

חג הפיטר ) הפסקת הצום (
גילוי עריות
החליף את דתו
הלכות פסוקות
פסוקה
חוות דעת דתית
מצוות מעשיות
מצווה
הלכה
הלכה מוסלמית
הלכי
קאדי
בירך על המוגמר
כיפת הסלע
כוון התפלה
אלקוראן
נטילת ציפרונים
כופר
פרוכת הכעבה
כעבה
כופר
כפרה
כיפר על עבירותיו
מועדים לשמחה
משחק הזרד
משחקי הגורל
אללה
אללה מלא רחמים
ליל הגזירה


﴿﴾١٥١
ﻤـــﺅﺫﻥ
ﻤﺌﺫﻨﺔ
ﻤﺅﻤﻥ
ﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ
ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻤﺘﺩﻴﻥ  -ﺘﻘﻰ
ﻤﺘﺼﻭﻓﻭﻥ
ﻤﺘﻌﺒﺩ  -ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ = ﺤﺎﺝ
ﻤﺠﺎﻫﺩ
ﻤﺠﻠﺱ ﺸﺭ ﻋﻰ
ﻤﺤﺭﺍﺏ
ﻤﺤﺭﺍﺏ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ (
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻤﺩﺍﺌﺢ  -ﺘﺴﺎﺒﻴﺢ
ﻨﺒﻰ ﻜﺫﺍﺏ
ﻤﺫﻫﺏ ﻓﻘﻬﻰ
ﻤﺭﺘل ) ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ (
ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻤﺴﺠﺩ – ﺠﺎﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﻤﺴﻠﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
ﻤﺼﻠﻰ
ﻤﺼﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻤﻌﺎﺫ ﺍﷲ
ﻤﻌﺘﺩل
ﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ) ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ (
ﻤﻌﺠﺯﺓ
ﻤﻌﻔﻰ

קורא לתפילה
כרוז
מאמין
פטליסט
פרי ֿאיסלמי
אדוק
מיסטיקאים
צליין
לוחם מצווה
מועצה דתית
מחראב
גומחת תפילה
בית ֿדין דתי -בית ֿדין שרעי
הילולים
נביא שקר
אסכולת ֿהלכה
מדקלם
חידון הקוראן
מסגד
אקצא ) אלאקצא (
מוסלמי – מוסלם
ספר הקוראן
מתפלל
עזרת הנשים
חס ושלום
מתון
פורשים
אות
פטור


﴿﴾١٥٢
ﻤﻐﺯﻯ ﺩﻴﻨﻰ
ﻤﻔﺘﻰ
ﻤﻔﺘﻰ
ﻤﻔﺴﺭ
ﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺇﺴﻼﻤﻴﻭﻥ
ﺍﻟﻤـﻸ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻹﺤﺭﺍﻡ
ﻤﻼﻙ
ﻤـﻠﺤـــﺩ
ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ
ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻤﻠﻜﻭﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﻤﻨﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
ﻤﻨﻘﺒﺔ
ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ
ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
ﻤﻭﺤﺩ
ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ
ﺯﺍﻫﺩ
ﻨﺒﻭﺀﺓ
ﻨﺒﻰ
ﻨﺒﻰ ﺍﻟﺤﻕ
ﻨﺩﻡ
ﻨﺫﺭ  -ﻨﺫﻭﺭ
ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻨﺼﺭﺍﻨﻰ
ﻤﺴﻴﺤﻰ
ﻨﻔﻘﺔ ) ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻁﻠﻘﺘﻪ (
ﻨﻭﺍﻫﻰ

משמעות דתית
פוסק
מופתי
מבאר
הוגי דעות מוסלמים
ברואי ֿמעלה
בגדי האחראם
מלאך
אתאיסט
מלך המלכים
מלאך המוות
מלכות השמים
דוכן הדרשן
רעולת פנים
מות קדושים
מות ישרים
מונותאיסטי
עונת העלייה לרגל
פרוש
נבואה
נביא
נביא אמת
חרטה
נדר ) נדרים (
הורדת הקוראן
נוצרי
נוצרי
דמי כלכלה
מצוות אל תעשה


﴿﴾١٥٣
ﻨﻴﺔ
ﻫﺎﺭﻭﻥ ) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ (
ﻫﺠﺭﺓ
ﻭﺍﻋﻅ
ﻭﺜﻨﻴﺔ
ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﷲ
ﻭﺤﻰ
ﺘﺠﻠﻰ
ﻭﺤﻰ  -ﻨﺒﻭﺀﺓ
ﻭﺴﺎﻭﺱ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ
ﻭﻗﻑ  -ﺃﻭﻗﺎﻑ
ﻴﺼﻠﻰ ﻓﻰ ﺨﺸﻭﻉ
ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ

כוונה
אהרון )עליו השלום(
הגירה
דרשן
עבודה זרה  -פגניות
יחוד האל
אשראה
התגלות
אורקל
הרהורי שטן
ווקף
מתפלל בדבקות
יהדות
יום הדין



