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 ספרי הקודש
1. 

האם ניתן לטעון כי דבר האלוהים הוא נצחי 
  (Lev-i Mahfuzואינו ניתן לשינוי? )

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
-ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר :8, 40ישעיהו 

 ֱאֹלֵהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם.
ְבֵראִׁשית ָהָיה ַהָדָבר, ְוַהָדָבר ָהָיה : 1, 1יוחנן 

 ַהָדָבר. ִעם ָהֱאֹלִהים, ֵואֹלִהים ָהָיה
ׁשֲֶׁהֵרי נֹוַלְדתֶׁם ֵמָחָדׁש ֹלא : 23, 1פטרוס א' 

ְלִתי ִנְׁשָחת, ִבְדַבר ֱאֹלִהים ִמזֶַׁרע ִנְׁשָחת ִכי ִאם ִמִב
 ַהַחי ְוַקָים.

--------------------------------------- 
ולהם הבׂשורה בחיי העולם הזה  :64, 10יונה 

, אין לשנות את דברי אללה. ובעולם הבא
 .הכבירה וזוהי הזכייה

 לא אשנה... את אשר אמרתי :29, 50. ק
בהיסטוריה האסלאמית, היו שתי  הערה:

השקפות מנוגדות בנוגע לנושא זה, עליהם 
למוסלמים היו מלחמות פנימיות. המועתזילה 
ענו "לא" על שאלה זו, בעוד האשעריים ענו 

 "כן". רוב המוסלמים בימינו יענו "כן".

2. 
האם ניתן לטעון כי הביבליה היא דבר 

 (Tevrat, Zebur & Injilהאלוהים? )
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ַוֲהֵרי ָכל ַמה שִֶׁנְכַתב ִמקֶׁדֶׁם, : 4, 15רומים 
ִנְכַתב ְלַהְדָרָכֵתנּו, ְכֵדי ׁשִֶׁתְהיֶׁה ָלנּו ִתְקָוה ִמתֹוְך 

 ַהַסְבָלנּות ְוַהנֶָׁחָמה ׁשֶַׁבְכתּוִבים.
ָכל ַהחֹוֵׁשב ׁשֶׁהּוא ַעְצמֹו : 37, 14קורינתים א' 

ָנִביא אֹו ִאיׁש רּוָחִני, ׁשֶַׁיִכיר ִכי ַהְדָבִרים ֲאׁשֶׁר 
 ָכַתְבִתי ֲאֵליכֶׁם ִמְצוֹות ָהָאדֹון ֵהם.

--------------------------------------- 
הוי המאמינים,  :136, 4סורת הנשים 

 האמינו... ובספרים אשר הוריד לפנים. 
...אמרו, אנו  :46, 29סורת העכביש 

 באשר הּורד... מאמינים
ואמור, מאמין אני ...: 15, 42סורת המועצה 

ואין עוד צורך ... בכל ספר אשר הוריד אללה
 ...להחליף טענות בינינו

 
 
 
 



3. 
 האלוהים כתבי את להעביר בחר אלוהים האם

 ?היהודים דרך במיוחד בביבליה
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

 ׁשֶׁל ִיְתרֹונֹו ַמהּו, ֵכן . ִאם1: 1-2, 3רומים 
, . ַהְרֵבה2 ?ַבִמיָלה ֲאׁשֶׁר ַהתֹועֶׁלֶׁת ָמה אֹו ַהְיהּוִדי

 ֻהְפְקדּו ִביֵדיהֶׁם, כֹּל ֵראִׁשית; ַהְבִחינֹות ִמָכל
 .ֱאֹלִהים ִדְבֵרי

 ַמֲעַמד ָלהֶׁם ֲאׁשֶׁר; ִיְׂשָרֵאל ְבֵני :4, 9רומים 
 ֲעבֹוַדת ַהתֹוָרה, ַמַתן ַהְבִריתֹות, ַהָכבֹוד, ַהָבִנים,
 ְוַהַהְבָטחֹות. ַהקֹּדֶׁׁש

--------------------------------------- 
הענקנו לו את יצחק  :27, 29העכביש  סורת

ָוַנתנו ַלזרעו את הנבואה ואת  ,ואת יעקב
 ...הספר
 ׂשראלַנתנו לבני י :16, 45הברך  כורעת סורת

 את הספר ואת המשפטים ואת הנבואה, ופרנסנו
במיטב הדברים, ורוממנו אותם מכל שוכני 

 העולמים,

4. 
האם אלוהים העניק לנביאי הביבליה את 

היכולת לחולל ניסים גלויים כאישור לכך 
 שהם נשלחו על ידי האלוהים?

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
-ִבְנָך...ְואֶׁת ְבָאְזֵני ְתַסֵפר ּוְלַמַען :2, 10שמות 
 ְיהָוה. ֲאִני-ִכי ִויַדְעתֶׁם ָבם ַׂשְמִתי-ֲאׁשֶׁר אֹּתַֹּתי

 ַהַמֲעִׂשים ִבְגַלל ...ַהֲאִמינּו: 11, 14חנן יו
 .ַעְצָמם

 ְבאֹותֹות ָעלֶׁיָה ֵהִעיד ֱאֹלִהים ְוַגם :4, 2עברים 
 רּוחַ  ּוְבַמְתנֹות, ְגבּורֹות ִמיֵני ּוְבָכל ּוְבמֹוְפִתים

 .ַהקֹּדֶׁׁש..
--------------------------------------- 

 אותות הציג לכם ׁשהמ :92, 2הפרה  סורת
 ...נהירים

ואני ַאֵרפא העיוור  ... :49, 3עמרם  בית סורת
מלידה ואת המצורע, וַאחֶׁיה את המתים ברשות 

מה אכלתם ומה אגרתם בבתיכם.  ּוכלאללה, וא
 ם.אתמאמינים בזאת יהיה לכם אות, אם 

אמור, נביאים ... :183, 3עמרם  בית סורת
אשר לכם אותות נהירים ... אשר היו לַפני

 ...ואת )הקורבן( אשר אמרתם
 
 
 
 



5. 
האם אלוהים "רוצה" להגן על כל ספרי הקודש 

  (Niyetשלו מפני שינוי והשחתה? )כוונה / 
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ִאְמרֹות ְיהָוה ֲאָמרֹות . :7-8, 12תהילים 
 ַהדֹור-ִמן ִתְׁשְמֵרם ִתְצרֶׁנּו ְיהָוה-ַאָתה ...ְטהֹּרֹות

 ְלעֹוָלם. זּו
 ְיהָוה ִנְׁשַבע. 24 :26-27-ו 24, 14ישעיהו 
 ָהָיָתה ֵכן ִדִמיִתי ַכֲאׁשֶׁר ֹלא-ִאם ֵלאמֹּר ְצָבאֹות
 ָהֵעָצה . זֹּאת26; ָתקּום ִהיא ָיַעְצִתי ְוַכֲאׁשֶׁר
 ְצָבאֹות ְיהָוה-. ִכי27 ָהָארֶׁץ...-ָכל-ַעל ַהְיעּוָצה

 ְיִׁשיבֶָׁנה. ּוִמי ַהְנטּוָיה ְוָידֹו ָיֵפר ּוִמי ָיָעץ
 ֹלא ּוְדָבַרי יַַעְברּו ְוָהָארֶׁץ ַהָשַמיִם :35, 24מתי 
 יַַעְברּו

--------------------------------------- 
ממרומים  אנו עצמנו הורדנו :9, 15ר 'אלִחג סורת

 התוכחה, ואנו שומריו מכל משמר.-את דבר
והקוראים  .3 :7-ו 3, 37הערוכים  סורת
והפקדנו שומרים מפני כל  .7 תוכחה! -דבר
 מורד, ׂשטן

 .Cf. Ps. 12:6-7, Ps. 89:34, Jer הערה:
36:23-28, & Rev. 22:18-19. 

6. 
האם אלוהים "יכול" להגן על כל ספרי הקודש 

 (Kudretשלו מפני שינוי והשחתה? )כוח / 
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

 ֵאל... ָאנִֹּכי ִכי . ...9: 9-10, 46ישעיהו 
 אֱֶׁעׂשֶׁה. חְֶׁפִצי-ְוָכל ָתקּום ֲעָצִתי ...אֵֹּמר. 10

 ִמשּום טֹוִעים ֵאיְנכֶׁם ְכלּום: ...24, 12מרקוס 
 אֶׁת ֹלא ַאף, ַהְכתּוִבים אֶׁת יֹוְדִעים ׁשֵֶׁאיְנכֶׁם
 ?ֱאֹלִהים ְגבּוַרת
 ֹלא ּוְדָבַרי ַיַעְברּו ְוָהָארֶׁץ ַהָשַמִים :33, 21לוקס 
 .ַיַעְברּו
 ְלָהֵפר אְֶׁפָׁשר ִאי ַהָכתּוב ...ְואֶׁת :35, 10יוחנן 

--------------------------------------- 
 ואין לשנות את דבריו... :115, 6המקנה  סורת
אין לשנות את דברי ... :64, 10יונה  סורת
 .הכבירה וזוהי הזכייה, אללה
בלתי אם לשליח  .27 :26-28, 72השדים  סורת

אשר הואיל שהובטח עליו שומרים מלפניו 
לדעת כי מילאו את  הנסתר  .28ומאחוריו, 

 ...לבחור
 

 
 



7. 
האם אלוהים אי פעם יתיר לשטן, לשדים או 

לאנושות לסכל את "הכוונה" ואת "הכוח" שלו 
עצמו באמצעות שינוי והשחתת הכתוב בספרי 

 (Tahrif bi’l-lafzהקודש אותם הוא שלח? )
 קוראן  לא    / לא  ביבליה

 ִמִפי ֵיֵצא ֲאׁשֶׁר ְדָבִרי ִיְהיֶׁה ֵכן: 11, 55ישעיהו 
 ֲאׁשֶׁר-אֶׁת ָעָׂשה-ִאם ִכי  ֵריָקם ֵאַלי ָיׁשּוב-ֹלא

 ְׁשַלְחִתיו. ֲאׁשֶׁר ְוִהְצִליַח ָחַפְצִתי
 ַלֲחֹלף ְוָלָארֶׁץ ַלָשַמִים ָנֵקל ֲאָבל :17, 16לוקס 
 .ַהתֹוָרה ִמן אֶָׁחד ָתג ִיפֹּל ֵמֲאׁשֶׁר

--------------------------------------- 
מעולם לא שלחנו  :52, 22לרגל  העלייה סורת

דברים אל  ׂשטןהגניב ה... לפניָך שליח ולא נביא
. ׂשטןאשר יגניב ה את קריאתו; ואולם אללה ימחה

 יודע וחכם.אזי יגדיר אללה את אותותיו, ואללה 
 ...והקוראים דבר .3 :7-ו 3, 37הערוכים  סורת

 מורד, ׂשטןוהפקדנו שומרים מפני כל  .7
אילו היה  .44 :51-ו 44-47, 69האמת  שעת סורת

היינו  .45דבר אחד בשמנו,  ּובֹּודה ול )הנביא(ּ  
וגודעים את עורק  .46אוחזים בו ביד ימין, 

למנוע בעדנו מגשת  לא יוכל איש מכם .47לבו. 
 הוודאית. והוא האמת .51 אליו.

8. 
האם יהיה אפשרי לאדם לסלף באופן מילולי 

כהלכה -את כתבי הקודש באמצעות ציטוטם שלא
    או באמצעות פירושם באופן מוטעה?

(Tahrif bi’l-ma’na) 
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

 ַהְמָסְרִבים ַרִבים ֵיׁש . ִכי10 :10-11, 1טיטוס 
 ִמֵבין ִבְפָרט, ּוַמְתִעים הֶׁבֶׁל דֹוְבֵרי, ְלִהָשַמע

; ִפיהֶׁם ׁשִֶׁיָסֵכר ַהִדין ִמן . ֲאׁשֶׁר11 ,ַהִנמֹוִלים
 ְדָבִרים ְבַלְמָדם ְׁשֵלמֹות ִמְׁשָפחֹות ֵהם ַמְׁשִחיִתים
 .ָׁשֵפל רֶַׁוח ְלַמַען ְוזֹּאת, ְפסּוִלים

--------------------------------------- 
יש בהם חבורת אנשים  :78, 3עמרם  בית סורת

למען תחשבו כי  ההופכים בלשונם את מילות הספר
גרסתם היא מן הספר, ואולם אין היא מן הספר. 

זאת מעם אללה, ואולם אין היא מעם  ,יגידו
 אללה. ביודעין טופלים הם שקר על אללה.

 
 
 
 



9. 
האם אנשים הטוענים כי הביבליה שונתה או 

הושחתה למעשה אשמים בחילול קודש אופי 
ומאפייני האלוהים, באמצעות רמיזה שאלוהים 

לא ידע או שלאלוהים לא היה אכפת או 
שאלוהים לא היה יכול לעשות שום דבר בנוגע 

-El-Alim, Er) לכך שהביבליה שונתה?
Rahman, Er-Rahim, El-Kadir) 

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
. ...ְוַכֲאׁשֶׁר ָיַעְצִתי 24 :27-ו 24, 14ישעיהו 

ְיהָוה ְצָבאֹות ָיָעץ ּוִמי ָיֵפר -. ִכי27 ִהיא ָתקּום;
 ְוָידֹו ַהְנטּוָיה ּוִמי ְיִׁשיבֶָׁנה

 . ׁשֶׁהֲֵרי ְדבַר ָהֱאֹלהִים חַיּופֹועֵל.12 :12-13, 4עברים 
--------------------------------------- 

-. ...אללה כל20 :255-ו 20, 2סורת הפרה 
 אין אלוה –אללה  255 יכול.

מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא 
שינה... כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה 

 ישמור עליהם...
 .וחכם ...אללה אדיר :158, 4סורת הנשים 

10. 
הטוענים כי הביבליה שונתה או האם אנשים 

הושחתה למעשה אשמים בהילול השטן מעל 
לאלוהים באמצעות רמיזה שהשטן זכה בקרב על 

-Elיכול? )-הביבליה אל מול אלוהים הכל
Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
-ִיְׁשָמע ִאםֲהנַֹּטע אֹּזֶׁן ֲהֹלא . 9 :9, 94תהילים 

 יֵֹּצר ַעִין ֲהֹלא ַיִביט;
. ׁשֲֶׁהֵרי ְדַבר ָהֱאֹלִהים ַחי 12 :12-13, 4עברים 

. ֵאין ׁשּום ִנְבָרא ִנְסָתר 13 ּופֹוֵעל...
 ֵמֵעיָניו...

--------------------------------------- 
...יחרשו מזימה בדבר  :21, 10סורת יונה 

אותותינו... ושליחינו רושמים את 
 מזימתכם...
אנו עצמנו הורדנו ממרומים : 9, 15סורת אלִחג'ר 

 התוכחה, ואנו שומריו מכל משמר.-את דבר
. הוא הרחמן; על 5 :51-52-ו 5, 20סורת ט.ה 

. ...ומה בדבר הדורות 51 כס הכבוד ישב בגאון.
ודותם שמּור אצל . ...היַדע על א52הראשונים? 

 .ריבוני בספר. לא יתעה ריבוני ולא ישכח
 
 
 



11. 
האם לאלוהים יהיו סטנדרטים כפולים בנוגע 
לספרי הקודש שלו ויגן על חלקם, אך לא על 

-El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, Elכולם? )
Muksit)) 

 קוראן  לא    / לא  ביבליה
. ִאְמרֹות יְהָוה ֲאָמרֹות ְטהֹּרֹות 7: 7-8, 12תהילים 

-. ַאָתה8כֶׁסֶׁף ָצרּוף ַבֲעִליל ָלָארֶׁץ ְמֻזָקק ִׁשְבָעָתִים 
 ַהדֹור זּו ְלעֹוָלם.-יְהָוה ִתְׁשְמֵרם ִתְצרֶׁנּו ִמן

ַהָשַמִים ְוָהָארֶׁץ ַיַעְברּו ּוְדָבַרי ֹלא  :33, 21לוקס 
 ַיַעְברּו.

--------------------------------------- 
...הוא קיבל עליו לקיים  :111, 9סורת ההצהרה 

את הבטחתו לאמיתה, בתורה ובאוונגליון 
 ובקָראן. היש נאמן מאללה להבטחתו?...

 ...ריבוני שומר את צעדי כולם.:57, 11סורת הוד 
ַּאל ָלך לחשוב כי אללה  :47, 14סורת אברהם 

 אדיר ואל נקמות. חיו. אללהמפר הבטחתו לשלי
את  ...אללה לא יפר :47, 22סורת העלייה לרגל 

 הבטחתו...
12. 

האם דבר האלוהים הוא הסטנדרט האוניברסלי 
לשינוי, האומר כי אלוהים -שאינו ניתן

-Elישפוט את כלל האנושות ביום הדין? )
Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib) 

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
ִמי ׁשֶׁדֹוחֶׁה אֹוִתי ְוֵאינֹו ְמַקֵבל  :48, 12יוחנן 

אֶׁת ְדָבַרי, ֵיׁש ַהשֹוֵפט אֹותֹו. ַהָדָבר ֲאׁשֶׁר ִדַבְרִתי 
 הּוא ִיְׁשפֹּט אֹותֹו ַביֹום ָהַאֲחרֹון,

ְוָרִאיִתי אֶׁת ַהֵמִתים, ַהְקַטִנים  :12, 20ההתגלות 
עֹוְמִדים ִלְפֵני ַהִכֵסא... ְוַהֵמִתים ְוַהְגדֹוִלים, 

ִנְׁשְפטּו ִמתֹוְך ַהְדָבִרים ַהְכתּוִבים ַבְסָפִרים, ְלִפי 
 ַמֲעֵׂשיהֶׁם.

--------------------------------------- 
. אנו עצמנו 9 :9-10, 15סורת אלִחג'ר 

התוכחה, ואנו -הורדנו ממרומים את דבר
ר לפנָיך שלחנו . כב10שומריו מכל משמר. 

 שליחים בקרב סיעות הקדמונים,
. ...והספר יוצג, 69 :69-70, 39סורת החבורות 

ויביאו את הנביאים ואת העדים, וישפטו ביניהם 
 לכל נפש ישולם מלוא ׂשכר 70בצדק ולא יקופחו: 

 על מעׂשיה...
 
 
 



13. 
האם המאמינים רשאים להאמין בחלק אחד מתוך 

 כתבי הקודש, אך לא בחלק אחר?
 קוראן  לא    / לא  ביבליה
ִכי ֹלא ִנְרַתְעִתי  :27, 20מעשי השליחים 

 ִמְלהֹוִדיַע ָלכֶׁם אֶׁת ֲעַצת ֱאֹלִהים ֻכָלּה.
ָכל ַהָכתּוב ִנְכַתב ְברּוַח  :16, 3טימותיאוס ב' 

ְלתֹוֵכָחה, ֱאֹלִהים, ּומֹוִעיל הּוא ְלהֹוָרָאה, 
 ְלִתקּון, ְלִחנּוְך ְבַמְעְגֵלי צֶׁדֶׁק.

--------------------------------------- 
...וכי תאמינו רק בחלק  :85, 2סורת הפרה 

 מן הספר ותכפרו בחלקו?...
 אמרו,. 136: 285-ו 136, 2סורת הפרה 

מאמינים אנו... ובאשר ניתן למׁשה ולישוע 
. 285ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם... 

באללה... ובספריו  ...הכל מאמינים
 ובשליחיו... לא נפֶׁלה איש משליחיו...

 ...לא .84: 119-ו 84, 3סורת בית עמרם 
. ...ואתם מאמינים 119 נפֶׁלה איש מהם...
 בספרים כולם...

14. 
מאמיניו כיום יקראו האם אלוהים רוצה ש

 ויצייתו לכל כתבי הקודש אותם שלח?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה
. ִׂשים ִלְבָך אֶׁל 15 :15-16, 4טימותיאוס א' 

ֵתָראֶׁה  ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁה, ַהְתֵמד ָבהֶׁם, ְלַמַען
. ַהְׁשַגח ַעל ַעְצְמָך ְוִׁשית ִלְבָך 16ִהְתַקְדמּוְתָך ַלכֹּל. 

ְלהֹוָרָאה. ַהְתֵמד ָבזֶׁה, ִכי ַבֲעׂשֹוְתָך ֵכן תֹוִׁשיַע ַגם 
 אֶׁת ַעְצְמָך ְוַגם אֶׁת ַהשֹוְמִעים ֵאלֶׁיָך.

ֱהֵיה ָׁשקּוד ְלִהְתַיֵצב  :15, 2טימותיאוס ב' 
פֹוֵעל ֹלא ֵיבֹוׁש, ַהְמַחֵלק  --נֱֶׁאָמן ִלְפֵני ֱאֹלִהים 

 ְנכֹוָנה אֶׁת ְדַבר ָהֱאמֶׁת.
--------------------------------------- 

:  ֱהיו ֵיראים את 79, 3סורת בית עמרם 
הריבון בכך שתקיימו את כל אשר ַתלמדו מן 

 הספר ואת כל אשר ִתלמדו.
ספירת מילים ואותיות בספרי הקודש  הערה:

שהמוסלמים נדרשים להאמין בהם, חושפת 
 90%שהתורה, הזבור והאנג'יל מהווים 

 בלבד. 10%והקוראן מהווה 
 3,566,480אותיות     783,137הביבליה:    מילים = 
 326,048אותיות      77,934הקוראן:     מילים = 

 
 
 



15. 
האם ציות האדם לדבר האלוהים הוא התנאי 

 העיקרי לקבלת "ברכה" בחייו? 
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ְרֵאה ָאנִֹּכי נֵֹּתן . 26: 26-27, 11דברים 
ַהְבָרָכה -. אֶׁת27ִלְפֵניכֶׁם ַהיֹום  ְבָרָכה ּוְקָלָלה; 

 ִמְצֹות...-ֲאׁשֶׁר ִתְׁשְמעּו אֶׁל
ּוְנָתְנָך ְיהָוה ְלרֹּאׁש ְוֹלא ְלָזָנב  :13, 28דברים 

ִתְׁשַמע -ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוֹלא ִתְהיֶׁה ְלָמָטה  ִכי
ִמְצֹות ְיהָוה ֱאֹלהֶׁיָך ֲאׁשֶׁר ָאנִֹּכי ְמַצּוָך ַהיֹום -אֶׁל

 ִלְׁשמֹּר ְוַלֲעׂשֹות;
...ַהַחיִים ְוַהָמוֶׁת נַָתתִי ְלָפנֶׁיָך ַהבְָרָכה  :19, 30דברים 

  ַהְקָלָלה ּוָבַחְרתָ ַבַחיִים ְלמַעַן ִתְחיֶׁה ַאָתה ְוַזְרעֶָׁך;וְ 
--------------------------------------- 

 –אין ספק בו  –. ספר זה 2 :2-5, 2 סורת הפרה
. והמאמינים 4מקור הדרכה הוא ליראים, 

באשר... הּורד ממרומים לפנָיך, והמשוכנעים 

ה הולכים בדרך . כל אל5בקיום העולם הבא. 
 הישר שניתנה מִעם ריבונם, ואנשי ַחיל הם.

16. 
האם אנשים המסרבים לקרוא בביבליה ולציית 
לכתוב בה למעשה שרויים תחת קללה בשל כך 

 שאינם מאמינים? )כופר(
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

...ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁר ֹלא ִיְׁשַמע  :3, 11ירמיהו 
 ִדְבֵרי ַהְבִרית ַהזֹּאת;-אֶׁת

. ָלֵכן ִהָזֲהרּו פֶׁן ְתָסְרבּו 25 :25-29, 12עברים 
 . ִכי ֱאֹלֵהינּו ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא.29ַלְמַדֵבר... 

--------------------------------------- 
. ואילו 36: 40-49-ו 36, 7סורת הגבהים 

המכחישים את אותותינו והדוחים אותם בשחץ, 
. 40. אלה יורשי האש ולנצח יהיו בה

המכחישים את אותותינו והדוחים אותם בשחץ, 
. גיהינום 41להם לא ייפתחו שערי שמים... 

 יהיה יצועם...
. ִהתנצחו עם 46: 46-47, 29סורת העכביש 

 בעלי הספר רק בדרכי נועם...
 . ...רק הכופרים מתכחשים לאותותינו.47 

 

 
 



17. 
האם זה מקובל שקנוניזציית כתבי הקודש 

 נחתמה עם סוף ספר ההתגלות?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ָאנִֹּכי ֵמִעיד ְבָכל ִמי  18. :18-19, 22ההתגלות 

ׁשֶׁשֹוֵמַע אֶׁת ִדְבֵרי ְנבּוַאת ַהֵספֶׁר ַהזֶׁה: ִאיׁש ִאם 
יֹוִסיף ֲעֵליהֶׁם, יֹוִסיף ָעָליו ֱאֹלִהים אֶׁת ַהַמכֹות 

. ְוִאיׁש ִאם ִיְגַרע ִמִדְבֵרי 19ַהְכתּובֹות ַבֵספֶׁר ַהזֶׁה 
ֵספֶׁר ַהְנבּוָאה ַהזֹּאת, ִיְגַרע ָהֱאֹלִהים אֶׁת חְֶׁלקֹו 

ם ּוֵמִעיר ַהקֹּדֶׁׁש, ִמן ַהְדָבִרים ַהְכתּוִבים ֵמֵעץ ַהַחִיי
 ַבֵספֶׁר ַהזֶׁה.

--------------------------------------- 
הדת הראויה  .19 :19-20, 3סורת בית עמרם 

אלה אשר ניַתן להם . בעיני אללה היא הִאסלאם
הספר לא נחלקו לגביה כי אם ַלאַחר שהוענקה 

 ,להם הדעת
...אם . 20.. .שנפלה בינותםעקב ִרשעה 

 תיַשר דרכם..., יתמסרו

18. 
על מנת שהקוראן יחשב כדבר האלוהים, האם הוא 

צריך להיות בהרמוניה מלאה עם כתבי הקודש 
 ההיסטוריים, כפי שתועד בעבר בביבליה?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ְורּוחֹות 32 :32-33, 14קורינתים א' 

. ׁשֲֶׁהֵרי ֱאֹלִהים 33ְכפּופֹות ַלְנִביִאים, ַהְנִביִאים 
ֵאינֹו ֱאֹלֵהי ְמהּוָמה אֶָׁלא ֱאֹלֵהי ַהָשלֹום. ַכָנהּוג 

 ְבָכל ְקִהלֹות ַהְקדֹוִׁשים,
...ֲאִפלּו ֲאַנְחנּו אֹו ַמְלָאְך ִמן  :8, 1גלטים 

ְרנּו ַהָשַמִים, ְיַבֵשר ָלכֶׁם ְבׂשֹוָרה ׁשֹוָנה ִמזֹו ׁשִֶׁבַש
 ָלכֶׁם, ֵחרֶׁם ִיְהיֶׁה!

ָכל ַהַמְרִחיק לֶׁכֶׁת ְוֵאינֹו עֹוֵמד  :9, 1יוחנן ב' 
 ְבתֹוַרת ַהָמִׁשיַח, ֵאין לֹו ֱאֹלִהים...

--------------------------------------- 
כל המבקש לו דת  :85, 3סורת בית עמרם 

, לא יקבלוה ממנו, אחרת מלבד הִאסלאם
 .לאבדוןובעולם הבא ילך 

ֻמַחַמד אינו אב לאיש  :40, 33סורת המחנות 
 אלא שליח אללה וחוַתם, מבין הגברים שבכם

 ...הנביאים
 
 
 
 



19. 
האם הקוראן מכיל הבדלים בסיסיים, 

דוקטורינריים והיסטוריים  המנוגדים 
 לחלוטין למה שניתן למצוא בביבליה?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ָכל ַהכֹוֵפר ַבֵבן ַגם ָהָאב 23: 22-24, 2יוחנן א' 
. ַאתֶׁם, ַמה שְֶׁשַמְעתֶׁם ֵמֵראׁשית ִיָשֵאר ָנא 24ֵאין לֹו 

 ְבִקְרְבכֶׁם... ֲאַזי ַגם ַאתֶׁם ִתָשֲארּו ַבֵבן ּוָבָאב.
ָכל ַהַמְרִחיק לֶׁכֶׁת ְוֵאינֹו עֹוֵמד  :9, 1יוחנן ב' 

 ְבתֹוַרת ַהָמִׁשיַח, ֵאין לֹו ֱאֹלִהים. 
--------------------------------------- 

הוא  .196 :196-197, 26 סורת המשוררים
האם לא יראו  197. מצוי בכתבי הקדמונים

 ?שחכמי בני יׂשראל מזהים אותו אות בכך
כל אשר יאמרו : 43, 41סורת בוארו לפרטיהם 

 ...כבר נֶׁאמר לשליחים אשר היו לפנָיך, ָלך
מאמין אני , ...וֱאמור :15, 42סורת המועצה 

בכל ספר אשר הוריד אללה... ואין עוד צורך 
 .להחליף טענות בינינו..

20. 
האם רעיון "ההשראה" או "ההתגלות" שבקוראן 

  זהה לזה שבביבליה?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ָכל ַהָכתּוב ִנְכַתב ְברּוַח  :16, 3טימותיאוס ב' 

ֱאֹלִהים, ּומֹוִעיל הּוא ְלהֹוָרָאה, ְלתֹוֵכָחה, 
 ְלִתקּון, ְלִחנּוְך ְבַמְעְגֵלי צֶׁדֶׁק,

ְוזֹּאת ְדעּו ִראׁשֹוָנה, 20. : 20-21, 1פטרוס ב' 
ֵפרּוׁש ִאיִׁשי, ׁשֶָׁכל ְנבּוַאת ַהִמְקָרא ֵאיָנּה ִעְנָין ׁשֶׁל 

ִפי ְרצֹון -. ִכי ֵמעֹוָלם ֹלא ָיְצָאה ְנבּוָאה ַעל21
ָהָאָדם, אֶָׁלא רּוַח ַהקֹּדֶׁׁש ֵהִניָעה ְבֵני ָאָדם ְלַדֵבר 

  ִמַטַעם ֱאֹלִהים.
--------------------------------------- 

גילינו ָלך )דברי נבואה(  :163, 4הנשים  סורת
 ...שּוע... ולׁשֹּלמהכשם שגילינו...ולי

, ...ֱאמור .19: 93-ו 19, 6סורת המקנה 
הן ִנגלה לי הֻקָראן . אללה ֵעד ביני וביניכם
ואת כל אשר יגיע , הזה למען אזהירכם בו

. מנּוָול מכל הוא הטוֵפל 93 .ִשמעֹו אליו
ִנגלו לי דברי , שקרים על אללה או הטוען

 .אם כי לא ִנגלה לו ָדבר.., נבואה
 
 
 



21. 
האם יהודים או נוצרים יקבלו את הקוראן 

 כדבר האלוהים?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ַאְך ַהָנִביא ֲאׁשֶׁר ָיִזיד 20 :20-22, 18דברים 
ִצּויִתיו ְלַדֵבר... -ְלַדֵבר ָדָבר ִבְׁשִמי ֵאת ֲאׁשֶׁר ֹלא

ִיְהיֶׁה ַהָדָבר -...ְוֹלא. 22ּוֵמת ַהָנִביא ַההּוא; 
 ְוֹלא ָיבֹּא הּוא ַהָדָבר... ֹלא ָתגּור ִממֶׁנּו;

ֹלא יֹּאְמרּו -ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה ִאם :20, 8ישעיהו 
 לֹו ָׁשַחר;-ַכָדָבר ַהזֶׁה ֲאׁשֶׁר ֵאין

---------------------------------------  
? האם לא יתבוננו ֻבקרָאן :82, 4סורת הנשים 

היו מוצאים בו , אלמלא בא ִמעם אללה
 .ניגודים למכביר
.  הוא 196 :196-197, 26סורת המשוררים 

. האם לא יראו 197מצוי בכתבי הקדמונים. 
 אות בכך שחכמי בני יׂשראל מזהים אותו?

22. 
לאחר שאלוהים שלח את ספרי הקודש, האם הוא 

צורך להסיר או אי פעם הרגיש או ירגיש את ה
 & Mensuh)לבטל כמה מהפסוקים הנמצאים? 

Nesih) 
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

-ָאִפיר ֵמִעמֹו ְוֹלא-ְוַחְסִדי ֹלא :34, 89תהילים 
 ֲאַׁשֵקר בֱֶׁאמּוָנִתי;

ֲאָבל ָנֵקל ַלָשַמִים ְוָלָארֶׁץ ַלֲחֹלף  :17, 16לוקס 
 ֵמֲאׁשֶׁר ִיפֹּל ָתג אֶָׁחד ִמן ַהתֹוָרה.

 --...ְדַבר ֱאֹלִהים ָהָיה ֲאֵליהֶׁם  :35, 10יוחנן 
 --ְואֶׁת ַהָכתּוב ִאי אְֶׁפָׁשר ְלָהֵפר 

--------------------------------------- 
ִנמחֶׁה או כל אות אשר : 106, 2סורת הפרה 

 ניֵתן טוב ממנו או ָשקּול לו. האם לא, נשכיח
 ?יכול-תדע כי אללה כל

אללה מוחה או משאיר את  :39, 13 הרעם סורת
 . ואצלו ֵאם הספר, אשר יחפוץ

נחליף אות  כאשר :101, 16הדבורה  סורת
ואללה מיטיב לדעת את האותות אשר  –באות 
אתה איָנך אלא , יגידו –ממרומים  יוריד

 אי...ַבדַ 
אם ַנחפוץ, נּוַכל  :86, 17סורת המסע הלילי 

 להעביר מן העולם את אשר גילינו ָלך...
 
 
 
 



23. 
אם הקוראן ירד "מריבון עולם" ואושר על 

ידי קבוצת שדים, האם זהו סימן חיובי שהוא 
 הגיע מאלוהים?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ַאְרבֶׁה עֹוד ְלַדֵבר ִאְתכֶׁם, ִכי ַׂשר ֹלא  :30, 14יוחנן 
 ָהעֹוָלם ַהזֶׁה ִהֵנה הּוא ָבא ּוִבי ֵאין לֹו ְמאּוָמה,

. ַאְך אִם נְִסתֶׁרֶׁת בׂשֹוָרֵתנּו... 3 :3-4, 4קורינתים ב' 

 . ...עּור אֶׁת ִׂשְכלָם ׁשֶׁל הִַבְלִתי מֲַאִמינִים...4
--------------------------------------- 

התהילה לאללה ריבון  :2, 1סורת הפתיחה 
 העולמים

לא ניָתן לבדות את הֻקָראן  :37, 10סורת יונה 

 הוא. הזה ללא אללה... מִעם ריבון העולמים
הִטינו אל נתיָבך  .29 :29-30, 46סורת גבעות החול 

יאשר את … .30 …חבורת שֵדים למען יקשיבו לֻקָראן
 .אשר לפניו וינחה אל האמת ואל דרך הישר

24. 
האם ספר קדוש צריך להרגיש צורך להכחיש 

 באופן חוזר ונשנה שהוא הגיע מהשטן?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ַהשֶׁקֶׁר... . "ִהָזֲהרּו ִמְנִביֵאי 15 :15-20, 7מתי 
 . ְבֵפרֹוֵתיהֶׁם ַתִכירּו אֹוָתם.16

. ַאתֶׁם ֵמֲאִביכֶׁם ַהָשָטן ְואֶׁת 44 :44-49, 8יוחנן 
ַמֲאַוֵיי ֲאִביכֶׁם ֲחֵפִצים ַאתֶׁם ַלֲעׂשֹות. הּוא רֹוֵצַח 

ָהָיה ֵמֵראִׁשית ּוָבֱאמֶׁת ֹלא ָעַמד, ִכי ֵאין ֱאמֶׁת 

 ִכיֵחִני? . ִמי ִמכֶׁם ַעל ָעוֹון יֹו46בֹו... 
--------------------------------------- 

ַבֵקש , בקורָאך בֻקָראן: 98, 16סורת הדבורה 
 ,מחסה באללה מפני הׂשטן המוקצה

האם טוֵפל הוא  .8 :46-ו 8, 34סורת ׁשבא 
 שקרים על אללה או שמא תָקפֹו השיגעון?...

 ......אין כל שיגעון בחברכם .46
לא אחּוז ֵשד  .22 :25-ו 22, 81סורת הגלילה 

 לא דבר ׂשטן מוקצה הוא, .25 חברכם,
הנביא מוחמד הכחיש לעיתים רבות  הערה:

, 23:70, 15:6-7שהוא אחוז דיבוק שד: 
37:36 ,44:14 ,51:50-52 ,68:51. 

 

 
 



 אלוהים ואללה
25. 

האם יהודים, נוצרים ומוסלמים כולם 
 אלוהים אמתי "אחד"?מאמינים שקיים 

(Vahdet-i Vüjüd) 
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

 ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל יְהָוה ֱאֹלֵהינּו יְהָוה אֶָׁחד;:4, 6דברים 
. ָאדֹון אֶָׁחד... 5. ִהֵנה:... 4 :4-6, 4אפסים 

 . ֵאל ְוָאב אֶָׁחד ַלכֹּל, הּוא ֲאׁשֶׁר ֵמַעל כֹּל...6
אֶָׁחד . ֵהן 5 :5-6, 2טימותיאוס א' 

 ָהֱאֹלִהים...
 ַאָתה ַמֲאִמין ׁשֶָׁהֱאֹלִהים אֶָׁחד הּוא. :19, 2יעקב 

--------------------------------------- 
 ,אלוהיכם ֱאלוה אחד הוא :163, 2סורת הפרה 

 אין אלוה מַבלעדיו...
אין  ,. אללה87 :171-ו 87, 4סורת הנשים 

 ..אללה ֱאלוה אחד הוא.171ֱאלוה מַבלעדיו... 
...אין ֱאלוה  :73, 5סורת השולחן הערוך 
 בלתי אם אלוה אחד...

. אלוהיכם הוא 22 :51-ו 22, 16סורת הדבורה 
 .  אל תיקחו לכם שני ֵאלים...51 אלוה אחד...

הוא אללה, אין  :70, 28סורת סיפור המעשה 
 אלוה מַבלעדיו...

אמור, הוא  :1, 112סורת טוהר האמונה 
 אללה, אחד ויחיד,

26. 
האם טבעו ותכונותיו של אללה, המופיעים 
בקוראן, תואמים ברובם לאלו של אלוהים 

 (Esmaül-Husnaהמופיעים בביבליה? )
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ֹלא ָׁשַמְעָת -ֲהלֹוא ָיַדְעָת ִאם :28, 40ישעיהו 
ֱאֹלֵהי עֹוָלם ְיהָוה בֹוֵרא ְקצֹות ָהָארֶׁץ ֹלא ִייַעף 

 ְוֹלא ִייָגע  ֵאין ֵחקֶׁר ִלְתבּוָנתֹו;
--------------------------------------- 

אין ֱאלוה מַבלעדיו,  –אללה : 255, 2סורת הפרה 
נַקלה חי וקיים... כיסאו חובק שמים וארץ, ועל 

 ישמור עליהם. הוא הנישֹּא והנׂשגב.
הוא אללה אשר אין : 23, 59סורת ההגליה 

אלוה מַבלעדיו, המלך, הקדוש, עושֹּה השלום, 
 המהימן, האדיר, הגיבור, הנעלה... ,המגונן

 
 
 



27. 
האם "האלוהים" בביבליה "והאללה" שבקוראן 

 הם יישות אחת?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

מֹּׁשֶׁה אְֶׁהיֶׁה ֲאׁשֶׁר -ַויֹּאמֶׁר ֱאֹלִהים אֶׁל :14, 3שמות 
אְֶׁהיֶׁה ַויֹּאמֶׁר כֹּה תֹּאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל אְֶׁהיֶׁה 

 ְׁשָלַחִני ֲאֵליכֶׁם;
...ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח. הּוא ָהֵאל  :20, 5יוחנן א' 

 ָהֲאִמִתי ְוַחֵיי עֹוָלם.
ָכל ַהַמְרִחיק לֶׁכֶׁת ְוֵאינֹו עֹוֵמד  :9, 1יוחנן ב' 

ְבתֹוַרת ַהָמִׁשיַח, ֵאין לֹו ֱאֹלִהים. ָהעֹוֵמד ְבתֹוַרת 
 ַהָמִׁשיַח ֵיׁש לֹו ַגם ָהָאב ְוַגם ַהֵבן.

--------------------------------------- 
ִהתנצחו עם בעלי הספר רק  :46, 29סורת העכביש 

בדרכי נועם... ִאמרו, אנו מאמינים באשר הּוַרד 
אלינו ממרומים ובאשר הּוַרד אליכם, ואלוהינו 

 ואלוהיכם אחד הוא, ואנו מתמסרים לו.
...אללה ריבונכם  :126, 37סורת הערוכים 

 וריבון אבותיכם הקדמונים?

28. 
ניתן לשינוי של -האם שמו הנצחי והבלתי

 הים הוא "ְיהָוה"?אלו
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

...ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹּתיכֶׁם ֱאֹלֵהי  :15, 3שמות 
ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּב ְׁשָלַחִני ֲאֵליכֶׁם 

 ְשִמי ְלעָֹּלם ְוזֶׁה ִזְכִרי ְלדֹּר דֹּר;-זֶׁה
ְבָיּה ַעד  ִכי -ִבְטחּו ַביהָוה ֲעֵדי :4, 26ישעיהו 

 ְיהָוה צּור עֹוָלִמים;
ֵהִׁשיב ָלהֶׁם ֵיׁשּוַע: "ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני  :58, 8יוחנן 

  אֹוֵמר ָלכֶׁם, ְבטֶׁרֶׁם ֱהיֹות ַאְבָרָהם, ֲאִני הּוא."
--------------------------------------- 

לאללה יאים השמות  :180, 7סורת הגבהים 
מעל וסורו , על כן ִקראו לו בהם, הנאים

 . המטילים דופי בשמותיו..
: ֱאמור, הבֵררה 110, 17  המסע הלילי סורת

בידכם לקרוא לאללה... כי לו יאים כל 
 השמות הנאים...

שמו המיוחד והנצחי של אלוהים, הערה: 
פעמים בביבליה, אך  6,823"ְיהָוה", מוזכר 

השמות של אלוהים  99-לא מוזכר כלל כחלק מ
(Esmaül-Husna .בקוראן )Cf. Taha 20:8, 

Rahman 55:78 & Hashr 59:24. 
 
  
  



29. 
האם קיימים פסוקים בספרי הקודש המציינים 

 קדוס(-שאלוהים הוא "קדוש"? )אל
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

...ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָוה  :3, 6ישעיהו 
 ְצָבאֹות...
ִמי ְתַדְמיּוִני ְואְֶׁׁשוֶׁה -ְואֶׁל :25, 40ישעיהו 

 יֹּאַמר ָקדֹוׁש;
ִכי כֹּה ָאַמר ָרם ְוִנָשא ׁשֵֹּכן ַעד  :15, 57ישעיהו 

 ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו...
...ַוֲאִני ָבא ֵאלֶׁיָך. ָאִבי  :11, 17יוחנן 

 ַהָקדֹוׁש...
... "ָקדֹוׁש,* ָקדֹוׁש,* ָקדֹוׁש,*  :8, 4ההתגלות 

 ..יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות.
--------------------------------------- 

הוא אללה אשר אין : 23, 59סורת ההגליה 
 .הקדוש.., המלך, אלוה מַבלעדיו

שוכני השמים והארץ  :1, 62סורת יום השישי 
 .והחכם האדיר, הקדוש, המלך, מַספרים בשבח אללה

התכונה הזו מופיעה פעמיים בלבד הערה: 
הקודש מופיעה למעלה בקוראן, בעוד בכתבי 

 פעמים. 450-מ

30. 
בקרב תכונות האופי ומאפייני אלוהים, האם 

 אלוהים חושף את עצמו בתור "האב"?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ַאָתה ָאִבינּו ִכי ַאְבָרָהם ֹלא -ִכי :16, 63ישעיהו 
 ְיָדָענּו... ַאָתה ְיהָוה ָאִבינּו גֲֹּאֵלנּו...

. ְלַמַען ִתְהיּו ָבִנים 45 :48-ו 45, 5מתי 
. ...ׁשֲֶׁאִביכֶׁם ׁשֶַׁבָשַמִים 48 ַלֲאִביכֶׁם ׁשֶַׁבָשַמִים...

 ָׁשֵלם הּוא."
 ֱאֹלִהים."ָה --...ֵיׁש ָלנּו ָאב אֶָׁחד  :41, 8יוחנן 

--------------------------------------- 
הוא מכוֵנן השמים  :101, 6סורת המקנה 

-כיצד יהיו לו צאצאים באין לו בת. והארץ
 .והוא יודע כל דבר, הוא ברא כל דבר? זוג

...ולא הקים לו  :2, 25סורת הפורקאן 
 ואין לו שותף במלכות..., צאצאים

; יתרוַמם כבוד ריבוננו :3, 72סורת השדים 
 .צאצאים לא לקח לו בת זוג ולא הקים לו

 
 
 



31. 
האם אלוהים גאה, והאם "גאווה" היא תכונת 

 (el-Mütekebbirאופי המיוחסת לאלוהים? )
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ֵהָנה ָׂשֵנא ְיהָוה ְוׁשֶַׁבע -. ׁשֶׁׁש16 :16-17, 6משלי 
 . ֵעיַנִים ָרמֹות...17)תֹוֲעַבת( ַנְפׁשֹו; תועבות 
ִכי כֹּה ָאַמר ָרם ְוִנָשא ׁשֵֹּכן ַעד  :15, 57ישעיהו 

ַדָכא -ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש אְֶׁׁשכֹון ְואֶׁת

רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב -ּוְׁשַפל

 ִנְדָכִאים;
ֹלא   --...ְוַגֲאַות ַהְנָכִסים  :16, 2יוחנן א' 

 ם.ִמן ָהָאב הּוא ִכי ִאם ִמן ָהעֹוָל
--------------------------------------- 

הוא אללה אשר אין  :23, 59סורת ההגליה 
, עושֹּה השלום, הקדוש, המלך, אלוה מַבלעדיו

 ...הנעלה, הגיבור, האדיר, המהימן ,המגונן

32. 
בקרב תכונות האופי ומאפייני אלוהים, האם 

 אלוהים חושף את עצמו בתור "המושיע"?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. ִכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלהֶׁיָך 3 :11-ו 3, 43ישעיהו 

. ָאנִֹּכי ָאנִֹּכי ְיהָוה 11 ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיעֶָׁך...

 ְוֵאין ִמַבְלָעַדי מֹוִׁשיַע;
ְוָאנִֹּכי ְיהָוה ֱאֹלהֶׁיָך... ּומֹוִׁשיַע  :4, 13הושע 

 ַאִין ִבְלִתי;
כֶׁם מֹוִׁשיַע ְבִעיר ַהיֹום נֹוַלד ָל :11, 2לוקס 

 ָדִוד, הּוא ַהָמִׁשיַח ָהָאדֹון.

...חֶׁסֶׁד ְוָׁשלֹום ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים  :4, 1טיטוס 

 ָאִבינּו ְוַהָמִׁשיַח ֵיׁשּוַע מֹוִׁשיֵענּו.

. ...ָהֱאֹלִהים מֹוִׁשיֵענּו. 10 :10-13, 2טיטוס 

. ...ֱאֹלֵהינּו ַהָגדֹול ּומֹוִׁשיֵענּו ֵיׁשּוַע 13

 ִׁשיַח,ַהמָ 
 ָהֱאֹלִהים ַהָיִחיד, מֹוִׁשיֵענּו... :25, 1יהודה 

--------------------------------------- 
 39"המושיע" כתכונת האלוהים מוזכרת  הערה:

פעמים בכתבי הקודש, אך אינה מוזכרת 

 בקוראן כלל.

 
 

 



33. 
בספרי הקודש, כאשר אלוהים מתייחס לעצמו, 

האם הוא אי פעם מדבר בגוף ראשון רבים 
 "אנחנו"?

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶׁה ָאָדם ַויֹּאמֶׁר  :26, 1בראשית 

 ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו...
. ָהָבה 7. ַויֹּאמֶׁר ְיהָוה... 6 :6-7, 11בראשית 

 ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם...
-קֹול ֲאדָֹּני אֵֹּמר אֶׁת-ָואְֶׁׁשַמע אֶׁת :8, 6ישעיהו 

 ָלנּו ָואַֹּמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִני;-ִמי אְֶׁׁשַלח ּוִמי ֵילְֶׁך
ַהקָדֹוׁש, ׁשְמֹּר  ...ַוֲאנִי ָבא ֵאלֶׁיָך. ָאבִי :11, 17יוחנן 

 אֹוָתם בׁשְִמָך אׁשֶׁר נָתַתָ ִלי, ְלַמַען יְִהיּו אֶָׁחד כָמֹונּו.
--------------------------------------- 

. 57 :72-ו 69-ו 64-ו 56-59, 56סורת המאורע 
. תנו 58? מדוע זה לא תאמינו, אנו בראנו אתכם

. האם אתם בראתם את 59. דעתכם לזרע אשר תשפכו
 ?הבוראים או שמא אנו, האדם ממנו
הן אנו הורדנו אלָיך את  :23, 76 סורת האדם

 הֻקָראן ממרומים, חזור והֹוֵרד.
34. 

האם רעיון "השילוש הקדוש" מתקבל על הדעת? 
 )האב, הבן ורוח הקודש( 

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ָהָבה 7. ַויֹּאמֶׁר ְיהָוה... 6: 6-7, 11בראשית 

 ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם...
. ַעל ֵכן 19. ...ֵיׁשּוַע... 18 :18-19, 28מתי 

ַהגֹוִיים ְלַתְלִמיִדים, ַהְטִבילּו ְלכּו ַוֲעׂשּו אֶׁת ָכל 
 אֹוָתם ְלֵׁשם ָהָאב ְוַהֵבן ְורּוַח ַהקֹּדֶׁׁש

. 5. ִהֵנה:... ְורּוַח ַאַחת 4 :4-6, 4אפסים 
. ֵאל ְוָאב אֶָׁחד ַלכֹּל, הּוא ֲאׁשֶׁר 6ָאדֹון אֶָׁחד... 

 ֵמַעל כֹּל...
--------------------------------------- 

 ולא נָצרף לו כל שותף.:64..., 3סורת בית עמרם 
...ישּוע המשיח בן ִמְריָם  :171, 4סורת הנשים 

. שלושה הם, אינו אלא שליח אללה... ַואל תגידו
. אללה ֱאלוה אחד הוא. ִחדלו מזה למען ייטב לכם

 .צאצאים.. ישתַבח שמו וחלילה מהיות לו
האומרים  .72 :72-73, 5סורת השולחן הערוך 

. הם.. כופרים, כי אללה הוא המשיח בן ִמְרָים
 ...אללה הוא שלישי משלושה... .73

 
 

 
 



35. 
האם אלוהים אי פעם יעליל על ישוע שעשה 

דבר שגוי או, האם ישוע אי פעם ישקר 
לאלוהים כדי לחפות על משהו שהוא עשה 

 באופן שגוי? 
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

? יֹוִכיֵחִני ָעוֹון ַעל ִמכֶׁם ִמי: 46, 8יוחנן 
 ?ִלי ַמֲאִמיִנים ַאתֶׁם ֵאין ָלָמה, ֲאִני ֱאמֶׁת דֹוֵבר ְוִאם

 --ְבִתְקָוה ְלַחֵיי עֹוָלם ֲאׁשֶׁר ָהֱאֹלִהים : 2, 1טיטוס 
 ,ָֹּלםִהְבִטיַח ִלְפנֵי ִעתֹות עו --ֲאׁשֶׁר ֵאינֹו ְמַכֵזב 

. 22... ַהָמִׁשיַח. ...21 :21-23, 2פטרוס א' 
 ;הּוא ֲאׁשֶׁר ֵחְטא ֹלא ָעָׂשה ְוֹלא ִנְמְצָאה ִמְרָמה ְבִפיו

--------------------------------------- 
, כאשר יאמר אללה :116, 5הערוך  השולחן סורת

קחו אותי , האתה הוא שאמרתָ לאנשים ,ישוע בן ִמְריָם
יגיד ? מַבלעדי אללה ואת אמי ונהיה לכם שני ֵאלים

לא  מעולם לא אמרתי דבר אשר! ישתבַח שמָך, (ישוע)
אתה . הייָת יודע, אמרתיוולּו , הייתי זכאי לאומרו

, ואני לא אדע את אשר בלָבך, בלבי יודע את אשר
 .ואתה הוא היודע נסתרות

36. 
טבעי המראה -לעהאם אלוהים הוא אל מרוחק ו

את כוחו העצום או משאיר את חותמו על 
 ההיסטוריה האנושית רק לעיתים נדירות?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ַויהָוה הֵֹּלְך ִלְפֵניהֶׁם יֹוָמם : 21, 13שמות 

ְבַעמּוד ָעָנן ַלְנחָֹּתם ַהדֶׁרְֶׁך ְוַלְיָלה ְבַעמּוד ֵאׁש 
 ְלָהִאיר ָלהֶׁם ָללֶׁכֶׁת יֹוָמם ָוָלְיָלה;

עֲַדת בְנֵי -כָל-אֶׁל ...ַויֹּאמֶׁר מֹּׁשֶׁה. 9 :9-10, 16שמות 
 יְהָוה נְִרָאה בֶׁעָנָן;ְוִהנֵה כְבֹוד . ...10... יְִׂשָרֵאל

-ַעָתה ִהְתַיְצבּו ּוְראּו אֶׁת-ַגם :16, 12שמואל א' 
 ַהָדָבר ַהָגדֹול ַהזֶׁה ֲאׁשֶׁר ְיהָוה עֹּׂשֶׁה ְלֵעיֵניכֶׁם;

--------------------------------------- 
מדוע לא , ָּ אמרו37 :37-38, 6המקנה  סורת

, ֱאמור? ריבונוהּורד אליו ממרומים אות מִעם 
, יכֹול יּוכל להוריד אות ממרומים אללה

 דבר לא... 38. ואולם מרביתם אינם יודעים
 ...השמטנו מן הספר

 . ...אללה...30 :30-31, 9ההצהרה  סורת
ישתַבח שמו ויינון מעל השותפים אשר ... .31

 .יצרפו לו
 
 
 



37. 
בפני אנשים על האם אלוהים אי פעם התגלה 

 (Ru’yetullah או פני האדמה? )תיאופניה
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

מֹּׁשֶׁה -. ְוִדבֶׁר יְהָוה אֶׁל11: 18-23-ו 11, 33שמות 
-. ַויֹּאַמר ַהְרֵאנִי נָא אֶׁת18ָפנִים... -ָפנִים אֶׁל
  ֲאחָֹּרי ּוָפנַי ֹלא יֵָראּו;-. ...ְוָרִאיָת אֶׁת23ְכבֹּדֶָׁך; 
-. פֶׁה אֶׁל8. ...ַעְבִדי... 7 :7-8, 12במדבר 
 בֹו... ּוְתֻמַנת ְיהָוה ַיִביט...-פֶׁה ֲאַדבֶׁר

--------------------------------------- 
 עין לא תׂשיגנו... :103, 6סורת המקנה 

...מׁשה... ַהראני  :143, 7סורת הגבהים 
 ואתבונן ָבך. אמר, לא תוכל לראותני...

...אללה הוא דק  :63, 22סורת העלייה לרגל 
 אבחנה ומכיר כל דבר ִלפַני וִלפנים.

אללה הוא דק ...: 16, 31סורת לוקמאן 
 אבחנה ומכיר כל דבר ִלפַני וִלפנים.

התגלויות נוספות של האל בפני האדם  הערה:
-1, 18 ; בראשית7-9, 12בכתבי הקודש: בראשית 

 ;17, 2-4, 3 ; שמות22-30, 32; בראשית 33
-38איוב  ;14-15, 31; דברים 9-11, 24 שמות
42. 

38. 
האם אלוהים מדבר ישירות אל אנשים בימינו, 

 מלבד דרך ההתגלויות הכתובות שלו?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן אְֶׁׁשפֹוְך אֶׁת רּוִחי  :28, 2יואל 
 .ַעל ָכל ָבָׂשר ְוִנְבאּו ְבֵניכֶׁם ּוְבנֹוֵתיכֶׁם..

. ִרְדפּו 1 :24-31-ו 1-4, 14קורינתים א' 
ּוְבִעָקר , ַאֲהָבה ְוִהְׁשתֹוְקקּו ְלַמָתנֹות רּוָחִניֹות

. בֹונֶׁה אֶׁת ַהְקִהָלה. ...ַהִמְתַנֵבא 4 .ׁשִֶׁתְתַנְבאּו
. ֲאָבל ִאם ַהכֹּל ִמְתַנְבִאים ְוִיָכֵנס ִאיׁש ִבְלִתי 24

ֲאַזי  ,אֹו ִמי ׁשֵֶׁאין לֹו ֻמָשג ָבִעְנָין, ַמֲאִמין
. 25 :ְיֵדי ֻכָלם-ְיֵדי ֻכָלם ְוִידֹון ַעל-יּוַכח ַעל

ָפָניו ְבִהְׁשַתֲחָוָיה ִסְתֵרי ִלבֹו ִיָגלּו ְוהּוא ִיפֹּל ַעל 
 .ֵלאֹלִהים ְוַיְכִריז ִכי ָאֵכן ֵיׁש ֱאֹלִהים ְבִקְרְבכֶׁם

. ִכי ֻכְלכֶׁם ְיכֹוִלים ְלִהְתַנֵבא זֶׁה ַאַחר זֶׁה 31
 ְבאֹּפֶׁן ׁשֶַׁהכֹּל ִיְלְמדו...

--------------------------------------- 
 ....ויינון מעל..: 31, 9סורת ההצהרה 

אללה לא ידבר אל בׂשר  :51, 42המועצה סורת 
 או, או מאחורי וילון, ודם אלא בהתגלות

 ישלח שליח...
 
 



39. 
האם האל הנצחי משתוקק לקיים מערכת יחסים 

קרובה ואוהבת עם האדם בעל החיים המוגבלים, 
 כזו בה האדם ייחשב בתור "בן האלוהים"?  

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ֵיָאֵמר ָלהֶׁם -...ְוָהָיה ִבְמקֹום ֲאׁשֶׁר :1, 2הושע 

 ָחי;-ַעִמי ַאתֶׁם ֵיָאֵמר ָלהֶׁם ְבֵני ֵאל-ֹלא
. ְראּו ֵאיזֹו ַאֲהָבה ָנַתן 1 :1-2, 3יוחנן א' 

, . ֲאהּוַבי2... !ָלנּו ָהָאב ְלִהָקֵרא ַיְלֵדי ֱאֹלִהים

 .ַעְכָׁשו ַיְלֵדי ֱאֹלִהים ֲאַנְחנּו..
--------------------------------------- 

אנו , היהודים והנוצרים אמרו :18, 5השולחן הערוך 

ע העניש אתכם מדו,אם כן, אֱמור. בנֵי אללה ואהוביו

 ...אינכם אלא בׂשר ודם מאשר בָרא? על חטאיכם

בעוד הקוראן מכחיש שבני האדם  הערה:

יכולים להפוך לבני האלוהים, אכן נאמר 
 ;Cf. Enfal 8:24 שאלוהים מאוד קרוב לאדם:

Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16. 

40. 
 (el-Vedudהאם אהבת האלוהים היא אהבה ללא תנאים? )

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
אּוָלם ֱאֹלִהים ְמַגלֶׁה אֶׁת ַאֲהָבתֹו  :8, 5רומים 

ֵאֵלינּו ְבָכְך ׁשֶַׁהָמִׁשיַח ֵמת ַבֲעֵדנּו ַכֲאׁשֶׁר עֹוד 

 .ָהִיינּו ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים
. ...ָהֱאֹלִהים הּוא 8 :8-10, 4יוחנן א' 

ֹלא ׁשֲֶׁאַנְחנּו , . ָבזֹּאת ִהיא ָהַאֲהָבה10 .ַאֲהָבה
ׁשֶׁהּוא ָאַהב אֹוָתנּו ְוָׁשַלח  אֶָׁלא, ָאַהְבנּו אֶׁת ֱאֹלִהים

 .אֶׁת ְבנֹו ִלְהיֹות ַכָפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו
--------------------------------------- 

...ועׂשו  .195: 276-ו 195, 2סורת הפרה 

 276. טוב כי אללה אוהב את המיטיבים
 ....אללה אינו אוהב שום כוֵפר מושבע ופושע

. ...אללה 57 :159-ו 57, 3סורת בית עמרם 

...כי  .159.  אינו אוהב את בני העוולה

 .אללה אוהב את הנסמכים עליו
...אין הוא  :45, 30סורת בני ביזנטיון 

 .אוהב את הכופרים

 

 

 



41. 
האם אלוהים מחשיב את מאמיניו כעבדיו או 

  כמשרתיו בלבד?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

, ֹלא אֹוִסיף ִלְקרֹּא ָלכֶׁם ֲעָבִדים :15, 15יוחנן 
. ִכי ָהעֶׁבֶׁד ֵאינֹו יֹוֵדַע אֶׁת ֲאׁשֶׁר ַיֲעׂשֶׁה ֲאדֹוָניו

 ...'ְיִדיִדים'ָקָראִתי ָלכֶׁם 
. ְוַגם ַאתֶׁם, ַכֲאָבִנים 5 :9-10-ו 5, 2פטרוס א' 

ַחיֹות, ִנְבנִים ְלַבִית רּוָחִני, ִלְכֻהַנת קֹּדֶׁׁש, ְכֵדי 
ְלַהֲעלֹות ִזְבֵחי רּוַח ְרצּוִיים ֵלאֹלִהים ִבְזכּות ֵיׁשּוַע 

ַמְמלֶׁכֶׁת כֲֹּהנִים , ֲאָבל ַאתֶׁם ַעם ִנְבָחר. 9. ַהָמׁשיַח
ם ֲאׁשֶׁר ְלָפִנים ֹלא ַאתֶׁ . 10... ַעם ְסֻגָלה ,ְוגֹוי ָקדֹוש
 ;...ַאְך ָכֵעת ַעם ֱאֹלִהים ַאתֶׁם, ַעם ֱהִייתֶׁם

--------------------------------------- 
 ....מעבדָיך ברי הלבב..: 83, 38 .סורת צ

...זה הדבר אשר בו יחריד  :16, 39החבורות  סורת
 .על כן אותי הֱיו יראים, הוי עבַדי. אללה את עבדיו

אללה הוא דק אבחנה  :19, 42המועצה סורת 
 בברואיו...

42. 
האם אלוהים מגלה העדפה כלשהי כלפי אנשים 

 מסוימים ולא כלפי אנשים אחרים?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

..."ַרִבי, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים  :14, 12מרקוס 
ׁשֶַׁאָתה ִאיׁש ֱאמֶׁת ְוֵאיְנָך חֹוֵׁשׁש ֵמִאיׁש, ׁשֵֶׁכן ֵאיְנָך 

 נֹוֵׂשא ָפִנים ַלֲאָנִׁשים... 
ֵאין , ֵאין ְיהּוִדי ַאף ֹלא גֹוי :28, 3גלטים 

, ֹלא ָזָכר ַאף ֹלא ְנֵקָבה, עֶׁבֶׁד ַאף ֹלא בֶׁן חֹוִרין
 .ָחד ַבָמִׁשיַח ֵיׁשּוַעִמשּום ׁשֶֻׁכְלכֶׁם אֶׁ

, ...ְוַגם ָלכֶׁם ָהָאדֹון ַבָשַמִים :9, 6אפסים 
 .ְוֵאין ִעמֹו ַמשֹוא ָפִנים

--------------------------------------- 
הוא אשר הקימכם כמחליפים  :165, 6סורת המקנה 

 …ורומם כמה מכם במעלות על זולתם, בארץ
אללה בירך כמה . 71: 75-ו 71, 16סורת הדבורה 

 ...?. ...היִדמו זה לזה75 מכם יותר מזולתם...
ִהנה אנו , הוי הנביא: 50, 33סורת המחנות 

מתירים ָלך את נשותָיך... זכות זו תיוחד רק 
 .ָלך מכל המאמינים..

 ,Cf. Hadith: Mishkat ul-Masabihהערה: 
Vol. 3, p. 117 and Bukhari Vol. 1, no. 

28 & 301; Vol. 2, no 161. 
 
 
 



43. 
האם אלוהים שונא חוטאים מסוימים במיוחד 

 ורוצה לשלוח את חלקם לגיהינום?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. הֶָׁחפֹּץ אְֶׁחפֹּץ מֹות 23 :32-ו 23, 18יחזקאל 
ַהֵמת ְנֻאם ֲאדָֹּני . ִכי ֹלא אְֶׁחפֹּץ ְבמֹות 32 ...ָרָׁשע

 ;ְיהִוה  ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו
ין ַאדָֹּני ְמַאֵחר ַבָדָבר ֲאׁשֶׁר  :9, 3פטרוס ב' 

אֶָׁלא , ְכמֹו ׁשֵֶׁיׁש ַהחֹוְׁשִבים זֹּאת לִאחּור, ִהְבִטיַח
ֵאין הּוא רֹוצֶׁה ׁשֶׁיֹּאַבד ; ׁשֶׁהּוא ַמֲאִריְך ַאפֹו ָלנּו

 .יֵדי ְתׁשּוָבהאֶָׁלא ׁשֶַׁהכֹּל ָיבֹואּו ִל, ִאיׁש
--------------------------------------- 

הם אלה אשר  :41, 5סורת השולחן הערוך 
 .. .אללה אינו חפץ לטהר את לבם

כל שאללה רוצה הוא  :55, 9 סורת ההצהרה
עד שתצא  ,לתתם להם כעונש בחיי העולם הזה

 נשמתם בעודם כופרים.

44. 
"הטוב" ועל האם אלוהים הוא זה שמחליט על 

"הרע" והאם הוא האחראי לבחירה בכל אחד 
 (Hayır & Sherמהם? )

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ַהַמֲחָׁשבֹּת ֲאׁשֶׁר -ִכי ָאנִֹּכי יַָדְעִתי אֶׁת :11, 29ירמיהו 

 ָאנִֹּכי חֵֹּׁשב ֲעֵליכֶׁם... ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְוֹלא ְלָרָעה...
ֱאֹלִהים , "ׁשִֶׁמְתַנסֶׁה ַאל יֹּאַמרִמי  :13, 1יעקב 

ׁשֵֶׁכן ֱאֹלִהים ֹלא ְיֻנסֶׁה ָבַרע ְוֵאין ", ְמַנסֶׁה אֹוִתי
 .הּוא ְמַנסֶׁה ִאיׁש

--------------------------------------- 
 …בזאת ַיתעה ּרבים …אללה… :26, 2סורת הפרה 
 ....ובפקוד אותם רעה.. :78, 4סורת הנשים 

 ם אללה...הכל מִע, ֱאמור
גם ִע ם  :14, 5סורת השולחן הערוך 

 ואז זרענו נוצרים אנו..., האומרים
 איבה וׂשנאה ביניהם...

...ונעמידכם  :35, 21סורת הנביאים 
 בניסיונו של הרע והטוב...

בכתבי הקודש קיימים מצבים בהם הערה: 
אלוהים מאפשר למצוקה או לאסון )לא לרשע 

 Isa. 45:7, Jer. 4:6מוסרי( לקרות לאדם: 
& Amos 3:6 :אך, השטן נראה כמחבר הרשע .

Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8. 
 
 
 



45. 
האם אלוהים יתואר בתור "הזממן" או 

הזמנים? "התחבולן" הגדול ביותר בכל 
(Makara) 

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע ְוַהִביט  :13, 1חבקוק 

 ָעָמל ֹלא תּוָכל...-אֶׁל
-ָאוֶׁן ּופֲֹּעֵלי ָרע ַעל-הֹוי חְֹּׁשֵבי :1, 2מיכה 

 ִמְׁשְכבֹוָתם...
ַתְחְׁשבּו -ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל-ְוִאיׁש אֶׁת :17, 8זכריה 

ֵאלֶׁה -ָכל-תֱֶׁאָהבּו  ִכי אֶׁת-ִבְלַבְבכֶׁם ּוְׁשֻבַעת ׁשֶׁקֶׁר ַאל
 ;ְיהָוה-ֲאׁשֶׁר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם

---------------------------------------  
, הם ָחרשו מזימה: 54, 3סורת בית עמרם 

ואללה הוא הטוב , ואללה ָחרש אף הוא מזימה
 .שבזוממים

זימה ביד ...ואולם המ :42, 13סורת הרעם 
 ...אללה היא

כך חרשו מזימות וגם : 50, 27 סורת הנמלים
 אנו חרשנו מזימות...

בכתבי הקודש, "מזימה" "ותחבולה"  הערה:
נחשבות כרוע והפעולות האלו מיוחסות לשטן, 

  Genesis 3:1, Esther .לא לאלוהים:

46. 
האם אלוהים אחראי על יצירת עוינות ושנאה 

 אמונות שונות?בין אנשים בעלי 
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ַהַמֲחָׁשבֹּת -ִכי ָאנִֹּכי ָיַדְעִתי אֶׁת :11, 29ירמיהו 
ְיהָוה  ַמְחְׁשבֹות -ֲאׁשֶׁר ָאנִֹּכי חֵֹּׁשב ֲעֵליכֶׁם ְנֻאם

 ;ָׁשלֹום ְוֹלא ְלָרָעה ָלֵתת ָלכֶׁם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה
--------------------------------------- 

ואללה , הנֶׁגע ָפׂשה בִלבם :10, 2סורת הפרה 
 הוסיף להם נֶׁגע...

...הִתרצו להנחות את : 88, 4סורת הנשים 
, אשר יתעהו אללה כל? אשר ִהתעהו אללה

 .לעולם לא תמצא דרך להנחותו
, גם ִעם האומרים :14, 5סורת השולחן הערוך 

 רתנוכ, נוצרים אנו
 ברית... ואז זרענו איבה וׂשנאה ביניהם...

היהודים...  :64, 5סורת השולחן הערוך 
ֵאיבה וׂשנאה ביניהם עד יום תחיית  ָזַרענו

 המתים...
 
 
 



47. 
האם כוונתו של אלוהים היא להקשות את ליבם 

  של חלק מהאנשים ולהוריד אותם מדרך הישר?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ָהָאָדם ָבא ְלהֹוִׁשיַע -. ֵהן בֶׁן11 :11-14, 18מתי 

. ָכְך 14. ...ְוָאַבד אֶָׁחד ֵמהֶׁם... 12 .אֶׁת ָהאֹוֵבד

ֵאין ָרצֹון ִמִלְפֵני ֲאִביכֶׁם ׁשֶַׁבָשַמִים ׁשֶׁיֹּאַבד אֶָׁחד 

 ."ִמן ַהְקַטִנים ָהֵאלֶׁה

. 4מֹוִׁשיֵענּו, . ֱאֹלִהים 3 :3-4, 2טימותיאוס א' 

 הֶָׁחֵפץ ׁשֶׁכָל ְבנֵי ָאָדם יּוְׁשעּו ְויִַגיעּו ְלַהכַָרת ָהֱאמֶׁת.

--------------------------------------- 

. אללה אטם את לבם ואת 7 :26-ו 15-ו 7, 2סורת הפרה 

. אללה ילעג להם ויניחם לעמוד במִריָים 15 …אוזניהם

 …בזאת יַתעה ּרבים…ה. אלל26 ולהתחבט אובֵדי עצות.

ַואתעה אותם ואפתה  :119, 4סורת הנשים 

 אותם בשיגיונות...

48. 
האם האופי וההתנהגות של אלוהים הם אי פעם 

 גחמניים או קפריזיים?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

...ַההּוא ָאַמר ְוֹלא ַיֲעׂשֶׁה ְוִדבֶׁר  :19, 23במדבר 

 ;ְוֹלא ְיִקימֶָׁנה

 ְלדֹּר ָודֹּר ֱאמּוָנתֶָׁך כֹוַנְנָת... :90, 119תהילים 

 ִכי ֲאִני ְיהָוה ֹלא ָׁשִניִתי... :6, 3מלאכי 

--------------------------------------- 

. אשר לאומללים, הם 106 :106-107, 11סורת הוד 

. לנצח יהיו בה... אלא אם 107. יהיו באש..

 .ירצה ריבונָך אחרת. ריבונָך יעׂשה את אשר יחפוץ

...אללה יעׂשה  :14, 22סורת העלייה לרגל 

 את אשר יחפוץ.

...אללה ַיתעה את אשר  :8, 35סורת היוצר 

 יחפוץ, וינחה את אשר יחפוץ...

 עׂשה יעׂשה את :16, 85סורת כוכבי המזלות 

 אשר ַיחפוץ.

 

 



49. 
האם אסור להשתחוות בפני מישהו אחר שאינו 

 אלוהים?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

-ָאנִֹּכי ְיהָוה ֱאֹלהֶׁיָך... ֹלא .2 :2-4, 20שמות 
ִתְׁשַתֲחוֶׁה -ֹלא4ָפָני; -ִיְהיֶׁה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל

ֱאֹלהֶׁיָך ֵאל ָלהֶׁם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ִכי ָאנִֹּכי ְיהָוה 
 ַקָנא...
ִיְהיֶׁה ְלָך ֱאֹלִהים -. ...ֹלא6 :6-8, 5דברים 

ִתְׁשַתֲחוֶׁה ָלהֶׁם ְוֹלא -. ֹלא8ָפָני; -ֲאֵחִרים ַעל
 ָתָעְבֵדם ִכי ָאנִֹּכי ְיהָוה ֱאֹלהֶׁיָך ֵאל ַקָנא...

. ...ָנַפְלִתי ְלִהְׁשַתֲחוֹות 8 :8-9, 22ההתגלות 
; ָנא-ַאל, ְרֵאה: ". ָאַמר ֵאַלי9 .ְלַרְגֵלי ַהַמְלָאְך..

ָחֵבר ֲאִני ְלָך ּוְלַאחֶׁיָך ַהְנִביִאים ְוַלשֹוְמִרים -עֶׁבֶׁד
 !"ֵלאֹלִהים ִתְׁשַתֲחוֶׁה. אֶׁת ִדְבֵרי ַהֵספֶׁר ַהזֶׁה

--------------------------------------- 
ריבוָנך ציווה כי : 23, 17סורת המסע הלילי 

 ..לא תעבדו בלתי אם אותו.
לא בראתי את הֵשדים  :56, 51סורת הזורות 

 .ואת בני האנוש כי אם למען יעבדוני
50. 

האם אלוהים הוציא צו הנוגד את החוק הנצחי 
שלו, המצווה על כל המלאכים: "להשתחוות 

  בפני אדם"?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ֵאיְך ָנַפְלָת ִמָשַמִים 12 :12-14, 14ישעיהו 
. ְוַאָתה ָאַמְרָת ִבְלָבְבָך... 13ָׁשַחר... -ֵהיֵלל בֶׁן

 ;מֹוֵעד ְבַיְרְכֵתי ָצפֹון-ָאִרים ִכְסִאי ְוֵאֵׁשב ְבַהר
 ;ָבֳמֵתי ָעב אֶַׁדמֶׁה ְלעְֶׁליֹון-. אֱֶׁעלֶׁה ַעל14

ָאָדם ָׂשא ִקיָנה -. בֶׁן12 :11-19, 28יחזקאל 
מֶׁלְֶׁך צֹור ְוָאַמְרָת לֹו כֹּה ָאַמר ֲאדָֹּני ְיהִוה -ַעל

. 15ַאָתה חֹוֵתם ָתְכִנית ָמֵלא ָחְכָמה ּוְכִליל יִֹּפי; 
. ָגַבּה ִלְבָך ְבָיְפיֶָׁך ִׁשַחָת 17...ִנְמָצא ַעְוָלָתה ָבְך; 

 ִיְפָעתֶָׁך...-ָחְכָמְתָך ַעל
--------------------------------------- 

, אמרנו למלאכים :31-34, 2סורת הפרה 
ורק ִאְבִליס , הם השתחוו. השתחוו לאדם

 .סירב..
. אמרנו... 61 :61-65, 17סורת המסע הלילי 

 ,ורק ִאְבִליס אמר, והם השתחוו, השתחוו לאדם
 ? האם אשתחווה לאשר בראָת מטין

 
 
 
 



המלאכים, השדים רוח הקודש, 
 והשטן
51. 

האם "רוח הקודש" מתקבלת בתור אלוהים? 
(Ruh-ül Kudüs) 

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוחֶָׁך ְוָאָנה ִמָפנֶׁיָך  :7, 139תהילים 
 אְֶׁבָרח;
ָהֱאֹלִהים הּוא רּוַח ְוָהעֹוְבִדים  :24, 4יוחנן 

 אֹותֹו ְצִריִכים ְלָעְבדֹו ְברּוַח ּובֱֶׁאמֶׁת."
. ..."ֲחַנְנָיה, ָלָמה 3 :3-4, 5מעשי השליחים 

. ...ֹלא 4זֶׁה ִמֵלא ַהָשָטן אֶׁת ִלְבָך ְלַׁשֵקר ְלרּוַח 
 ִלְבֵני ָאָדם ִׁשַקְרָת ִכי ִאם ֵלאֹלִהים!"

--------------------------------------- 
. ...וָנַתנו 87 :253-ו 87, 2סורת הפרה 

לֵישּוַע בן ִמְרָים אותות נהירים וסייענו 
 בידיו ברוח הקודש...
. ...הוי 110: 110, 5סורת השולחן הערוך 

 ֵישּוַע בן ִמְרָים... סייעתי ָלך ברוח הקודש...
מקומות בביבליה מתוארות  113-ב הערה:

 המילים "רוח הקודש" בתור אלוהים.

52. 
 האם "לרוח הקודש" יש היכולת ליצור?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ְבֵראִׁשית ָבָרא ֱאֹלִהים ֵאת 1 :1-2, 1בראשית 

. ...ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרחֶׁפֶׁת 2ַהָשַמִים ְוֵאת ָהָארֶׁץ; 
 ַהָמִים;ְפֵני -ַעל

 ְברּוחֹו ָׁשַמִים ִׁשְפָרה... :13, 26איוב 
ֵאל ָעָׂשְתִני ְוִנְׁשַמת ַׁשַדי -רּוַח :4, 33איוב 
 ְתַחֵיִני;
 ְתַׁשַלח רּוֲחָך ִיָבֵראּון... :30, 104תהילים 

--------------------------------------- 
 :118-ו 116, 110, 5סורת השולחן הערוך 

סייעתי ָלך ... הוי ֵישּוַע בן ִמְרָים. ...110
...ואתה הוא היודע  .116... ברוח הקודש

 .. ...הנה אתה האדיר והחכם118. נסתרות
...ואנו שלחנו  .17: 17-19, 19סורת מרים 

אין אני אלא , אמר .19 .את רוחנו.. אליה
 שליחו של ריבוֵנך...

 
 
 



53. 
הקודש" והמלאך "גבריאל" הם אותה האם "רוח 

 הישות?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ְלפֶַׁתע ִנְרָאה ֵאָליו ַמְלַאְך 11 :11-35, 1לוקס 

. ָאַמר ֵאָליו ַהַמְלָאְך: 13יהוה... 

"...ְזַכְרָיה... ֱאִליׁשֶַׁבע ִאְׁשְתָך ֵתֵלד ְלָך ֵבן ְוַאָתה 
...ְוִיָמֵלא רּוַח ַהקֹּדֶׁׁש . 15ִתְקָרא ְׁשמֹו יֹוָחָנן. 

. ֵהִׁשיב לֹו ַהַמְלָאְך, "ֲאִני 19ֵמרֶׁחֶׁם ִאמֹו. 

ַגְבִריֵאל ַהִנָצב ִלְפֵני ֱאֹלִהים. ִנְׁשַלְחִתי ְלַדֵבר 

 ֵאלֶׁיָך ּוְלַבֵשר ְלָך זֹּאת.
 ָהֱאֹלִהים הּוא רּוַח... :24, 4יוחנן 

--------------------------------------- 
...וָנַתנו לֵישּוַע בן  :98-ו 87, 2רת הפרה סו

ִמְרָים אותות נהירים וסייענו בידיו ברוח 

כל הָׂשם עצמו אויב לאללה . 98.. .הקודש
 ולמלאכיו ולשליחיו ולגבריאל ולמיכאל...

באסלאם, רוח הקודש מתוארת בדרך כלל  הערה:

 בתור המלאך גבריאל.

54. 
הקודש" הוא האם חילול הקודש כנגד "רוח 

 החטא היחיד שאיננו ראוי לסליחה?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. ...ָכל ֵחְטא ְוִגדּוף ִיָסַלח 31 :31-32, 12מתי 

ִלְבֵני ָאָדם, ַאְך ִגדּוף ְכַלֵפי ָהרּוַח ֹלא ִיָסַלח. 

ָהָאָדם ִיָסַלח לֹו, -. ָכל ַהְמַדֵבר ָדָבר נֶׁגֶׁד בֶׁן32
ַהְמַדֵבר נֶׁגֶׁד רּוַח ַהקֹּדֶׁׁש ֹלא ִיָסַלח לֹו ֹלא ֲאָבל ָכל 

 ָבעֹוָלם ַהזֶׁה ְוֹלא ָבעֹוָלם ַהָבא."

--------------------------------------- 
אללה  .48 :168-ו 116-ו 48, 4סורת הנשים 

 לא יסלח אם
אללה לא יסלח על  .116. יָצרפו לו שותף..

שותף לאללה כי יָצרפו לו שותף... כל המָצרף 

, הכופרים ובני העוולה .168. מרחיק לתעות

לעולם לא יסלח להם אללה ולא ינחה אותם אל 
 ,דרך

 

 

 

 



55. 
 האם ספרי הקודש מתמקדים בדברי הרוח?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ׁשֵֶׁכן ֲאִני ִנְכָסף ִלְראֹוְתכֶׁם ְכֵדי  :11, 1רומים 

 ַלֲחֹלק ִעָמכֶׁם ַמָתָנה רּוָחִנית ְלִחזּוְקכֶׁם;
ַאְך ַאתֶׁם ֵאיְנכֶׁם ְכפּוִפים ַלָבָׂשר, ִכי  :9, 8רומים 

ִאם ָלרּוַח, ִאם ָאְמָנם רּוַח ֱאֹלִהים ׁשֹוכֶׁנֶׁת ָבכֶׁם. ּוִמי 
 ָיְך ַלָמׁשיַח.ׁשֵֶׁאין לֹו רּוַח ַהָמִׁשיַח ֵאינֹו ַׁש

. ְואֹוָתם ֲאַנְחנּו 13 :13-16, 2קורינתים א' 
ַמִביִעים... ְבִמִלים ׁשֶָׁהרּוַח ְמַלמֶׁדֶׁת, ְכׁשֶָׁאנּו ְמָפְרִׁשים 

. ְלֻעַמת זֹּאת 15ְדָבִרים רּוָחִנִיים ְבַהְגָדרֹות רּוָחנִיֹות.
 אֶׁת ַהכֹּל... ָהָאָדם ָהרּוָחִני בֹוֵחן

. ֲהֵרי ָאְמרּו ָלכֶׁם ִכי, 18 :18-19יהודה 
 "ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ָיבֹואּו ֵלִצים ַההֹוְלִכים ַאַחר

. ֵאלֶׁה ֵהם ַהגֹוְרִמים 19ַתֲאוֹוֵתיהֶׁם ַהְמֻרָשעֹות." 
  ִפלּוִגים; ְמֻׁשְעָבִדים ֵהם ַלנֶׁפֶׁׁש, ְורּוַח ֵאין ָלהֶׁם.

--------------------------------------- 
. ישאלָוך על הרוח :85, 17סורת המסע הלילי 

ואתם , הרוח נובעת מְדַבר ריבוני, ֱאמור
 .קיבלתם אך מעט מן הידע
56. 

האם "רוח הקודש" של אלוהים מקוננת 
 במאמינים ומעצימה אותם במתנות רוחניות?

 
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. הֹוִסיף ֵיׁשּוַע ְוָאַמר 21 :21-22, 20יוחנן 
ָלהֶׁם: "ָׁשלֹום ָלכֶׁם. ְכֵׁשם ׁשֶָׁהָאב ָׁשַלח אֹוִתי, ֵכן 

ַאֲחֵרי ָאְמרֹו זֹּאת ָנַפח 22ַגם ֲאִני ׁשֹוֵלַח אְֶׁתכֶׁם."
 ֲעֵליהֶׁם ְוָאַמר ָלהֶׁם: "ַקְבלּו אֶׁת רּוַח ַהקֹּדֶׁׁש.

ֲאָבל ְבבֹוא ֲעֵליכֶׁם רּוַח : 8, 1מעשי השליחים 
ּו ֵעַדי ֵהן ִבירּוָׁשַלִים ְוֵהן ַהקֹּדֶׁׁש ְתַקְבלּו כַֹּח ְוִתְהי

 ְבָכל ְיהּוָדה ְוׁשֹוְמרֹון, ַעד ְקֵצה ָהָארֶׁץ."
. 1 :13-, ו4-11-ו 1, 12קורינתים א' 

ְבִעְנַין ַהַמָתנֹות ָהרּוָחִניֹות, ַאַחי, ֵאינִֶׁני רֹוצֶׁה 
ּוְלָכל ִאיׁש ִנתֶׁנֶׁת ִהְתַגלּות . 7 ׁשֵֶׁיָעֵלם ִמכֶׁם ָדָבר

ֲהֵרי ְברּוַח ַאַחת . 13 ְכֵדי ְלהֹוִעיל. ָהרּוַח
ֻהְטַבְלנּו ֻכָלנּו ְלגּוף אֶָׁחד, ְיהּוִדים ִכיָוִנים, 

 ֲעָבִדים ִכְבֵני חֹוִרין, ְוֻכָלנּו ֻהְׁשֵקינּו רּוַח ַאַחת.
--------------------------------------- 

הקוראן אינו מזכיר מתנות רוחניות  הערה:
 או את קינון רוח הקודש.

 
 
 
 



57. 
האם מתנות רוחניות ניתנות להענקה ממאמין 

  אחד לאחר, באמצעות הנחת הידיים עליו?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ַאל ַתְזִניַח אֶׁת 14 :14-15, 4טימותיאוס א' 

ִפי ְנבּוָאה -ְבָך, ׁשִֶׁנְתָנה ְלָך ַעלַהַמָתָנה ֲאׁשֶׁר 
. ִׂשים ִלְבָך 15ִבְסִמיַכת ְיֵדיהֶׁם ׁשֶׁל ִזְקֵני ַהְקִהָלה. 

אֶׁל ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁה, ַהְתֵמד ָבהֶׁם, ְלַמַען ֵתָראֶׁה 
 ִהְתַקְדמּוְתָך ַלכֹּל.
ַעל ֵכן ֲאִני ַמְזִכיְרָך ְלעֹוֵרר  :6, 1טימותיאוס ב' 

 .אֶׁת ַמְתַנת ֱאֹלִהים ֲאׁשֶׁר ָהָעְנָקה ְלָך ִבְסִמיַכת ָיִדי
ְלַאַחר ׁשֶָׁעַזְבנּו אֶׁת , . ָלֵכן1 :1-2, 6עברים 

ִנְתַקֵדם ָנא אֶׁל , ַהָשָלב ָהִראׁשֹון ׁשֶׁל ְדַבר ַהָמִׁשיַח
. 2דֹות ׁשֶׁל... ַהַבְגרּות ְוַאל ָנׁשּוב ְלַהִניַח ְיסֹו

 ...ְסִמיַכת ָיַדִים...
--------------------------------------- 

בקוראן לא מצוינת פעולת הנחת הערה: 
הידיים על אדם עבור הקניית מתנות 

 & Cf. Rom. 1:11, 2 Thess. 2:8רוחניות. 
1 Tim. 4:14-16. 

58. 
האם אלוהים נותן לחסידיו של ישוע את 

לעשות את אותם הניסים שישוע עשה היכולת 
  דרך כוחה של רוח הקודש המקוננת בתוכם?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ַהִשְבִעים ּוְׁשַנִים ָחְזרּו ְבִׂשְמָחה  :17, 10לוקס 
ֲאִפלּו ַהֵשִדים ִנְכָנִעים ָלנּו , ֲאדֹוֵננּו: "ְוָאְמרּו
 ."ְבִׁשְמָך

, ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלכֶׁם :12, 14יוחנן 
ַהַמֲאִמין ִבי ַיֲעׂשֶׁה ַגם הּוא אֶׁת ַהַמֲעִׂשים ׁשֲֶׁאִני 

ִכי הֹוֵלְך ֲאִני אֶׁל , ּוְגדֹוִלים ֵמֵאלֶׁה ַיֲעׂשֶׁה; עֹוׂשֶׁה
 .ָהָאב

ׁשֶָׁהָיה ָמֵלא חֶׁסֶׁד , ְסֵטָפנֹוס :8, 6מעשי השליחים 
ְגדֹוִלים ְבקֶׁרֶׁב ָעָׂשה אֹותֹות ּומֹוְפִתים , ּוְגבּוָרה

 .ָהָעם
ֲהמֹון ָהָעם ִהְקִׁשיב ְבֵלב  :6, 8מעשי השליחים 

ְכָׁשְמָעם ְוִכְראֹוָתם אֶׁת , אֶָׁחד ְלִדְבֵרי ִפיִליפֹוס
 ;ָהאֹותֹות ׁשֶָׁעָׂשה

--------------------------------------- 
בקוראן לא מתועדים שום ניסים הערה: 

  מישהו לאחר ישוע.גלויים שנעשו על ידי 
 
 
 
 



59. 
האם אלוהים מעניק לחלק מהמאמינים את 
המתנה של לדבר בשפה או בלשון שאינה 

  ידועה, דרך כוחה של רוח הקודש?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ַהְמַדֵבר ְבָלׁשֹון 2 :5-ו 2, 14קורינתים א' 

ֵאינֹו ְמַדֵבר ַלֲאָנִׁשים אֶָׁלא ֵלאֹלִהים; ִאיׁש ֵאינֶׁנּו 

. 5ֵמִבין אֹותֹו, ִכי ְברּוַח הּוא ְמַבֵטא סֹודֹות. 

 .ְרצֹוִני ׁשֶֻׁכְלכֶׁם ְתַדְברּו ִבְלׁשֹונֹות..
. ְוֵכן ַגם ָהרּוַח עֹוזֶׁרֶׁת 26 :26-27, 8רומים 

ֹוֵתינּו, ִכי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ְלִהְתַפֵלל ָלנּו ְבֻחְלׁש

ָכָראּוי. ְואּוָלם ָהרּוַח ַעְצָמּה ַמְפִגיָעה ַבֲעֵדנּו 

. ְוַהבֹוֵחן ְלָבבֹות 27ַבֲאָנחֹות ֲעֻמקֹות ִמִמִלים. 

יֹוֵדַע אֶׁת ַמְחְׁשבֹות ָהרּוַח, ִמְפֵני ׁשִֶׁהיא ַמְפִגיָעה 

 הְֶׁתֵאם ִלְרצֹון ֱאֹלִהים.ְבַעד ַהְקדֹוִׁשים ְב

--------------------------------------- 
בקוראן לא קיימים פסוקים הנוגעים  הערה:

 לדיבור בלשונות שונים.

60. 
משמעית בין כך -האם קיימת הבחנה חד

הם משרתי האלוהים ושדים )ג'ין(  שמלאכים
 הם משרתיו של השטן?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ַאֲחֵרי ֵכן יֹּאַמר אֶׁל ַהִנָצִבים  :41, 25מתי 

אֶׁל ֵאׁש עֹוָלם , ֲארּוִרים, ְלכּו ִממִֶׁני, 'ִלְׂשמֹּאלֹו

 ,ַהמּוָכָנה ַלָשָטן ּוְלַמְלָאָכיו
ַהָנָחׁש , ָאז ֻהְׁשַלְך ַהַתנִין ַהָגדֹול :9, 12ההתגלות 

ַהַמְתעֶׁה אֶׁת ֵתֵבל ַהַקְדמֹוִני ַהִנְקָרא ַמְלִׁשין ְוָׂשָטן, 

 .הּוא ֻהׁשַלְך ַאְרָצה ּוַמְלָאָכיו ֻהְׁשְלכּו ִאתֹו; ֻכָלּה

--------------------------------------- 
ִנגלה לי , אמור .1 :1-16, 72סורת השדים 

שמענו ֻקָראן , ואמרה כי חבורת ֵשדים הקשיבה

על כן האַמנו , המדריך אל ּהבינה .2 קסום

. וסיף לצרף לריבוננו שותף כלשהוולא נ, בו

עתה יש ישרים בקרבנו ויש גם פחותים  .11

 , כי כבר התפלגנו סיעות סיעות, מהם

 

 
 



61. 
האם יהיה זה אפשרי עבור השטן לחזור 

 בתשובה ולהפוך לטוב?
 קוראן  לא    / לא  ביבליה

ַהָנָחׁש , ָאז ֻהְׁשַלְך ַהַתנִין ַהָגדֹול :9, 12ההתגלות 

ַהַמְתעֶׁה אֶׁת ֵתֵבל  ,ַהַקְדמֹוִני ַהִנְקָרא ַמְלִׁשין ְוָׂשָטן

 .ִאתֹו הּוא ֻהׁשַלְך ַאְרָצה ּוַמְלָאָכיו ֻהְׁשְלכּו; ֻכָלּה
ְוַהָשָטן ֲאׁשֶׁר ִהִדיָחם ֻהְׁשַלְך אֶׁל  :10, 20ההתגלות 

ְפִרית... ְוֵהם ְיֻענּו יֹוָמם ָוַלְיָלה ֲאַגם ָהֵאׁש ְוַהָג

 .ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים

--------------------------------------- 

...ואל תלכו בעקבות : 208, 2סורת הפרה 

 . כי הוא אויבכם המושבע ,הׂשטן

...הׂשטן אויב מושבע הוא  :5, 12סורת יוֶסף 

 .לאדם

 .36: 36-39, 43  סורת עטורי הזהב

.ּ  ֵכיוון 39 ....נועיד לו ׂשטן כבן לווייתו

לא יפחת היום נטל , שהייתם בני עוולה

 .אפילו ַתחלקוהו כולכם, העונש מעליכם

62. 
אפשרי עבור חלק "מהשדים"  האם יהיה זה

 לחזור בתשובה ולהפוך לטובים? )ג'ין(
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ֲאׁשֶׁר ֹלא ָׁשְמרּו , ַהַמְלָאִכים. ְואֶׁת 6 :6-7יהודה 

ָׁשַמר , אֶׁת ַמֲעָמָדם ָהָרם ִכי ִאם ָעְזבּו אֶׁת ְמעֹוָנם

 .7 ;ְבַכְבֵלי עֹוָלם ּוַבֲאֵפָלה ְלִמְׁשַפט ַהיֹום ַהָגדֹול

 ....ֻמָצגֹות ְלֻדְגָמה ְבָסְבָלן ִדין ֵאׁש עֹוָלם
---------------------------------------  

. 1 :14-ו 13-ו 11-ו 1, 72סורת השדים 

ִנגלה לי כי חבורת ֵשדים הקשיבה , אמור

עתה יש ישרים  .11שמענו ֻקָראן קסום , ואמרה

כי כבר , בקרבנו ויש גם פחותים מהם

. וכאשר שמענו את 13 התפלגנו סיעות סיעות,

אשר יאמין . האַמנו בו, דבר דרך הישר

. יש 14. לא יחשוש מגזל ועוול, בריבונו

  בינינו מתמסרים ויש מושחתים...

 
 
 



63. 
האם קיימים פסוקים בספרי הקודש הנוגעים 

 לסילוק שדים מבני אדם? 
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ְוָהִאֵלם ֵהֵחל , הּוא ֵגֵרׁש אֶׁת ַהֵשד :33, 9מתי 
ֵמעֹוָלם ֹלא : "ְלַדֵבר. ִהְתַפְלאּו ַהֲהמֹוִנים ְוָאְמרּו

 ."ִנְרָאה ַכָדָבר ַהזֶׁה ְבִיְׂשָרֵאל
. ָגַער ֵיׁשּוַע ַבֵשד ְוַהֵשד ָיָצא ִממֶׁנּו :18, 17מתי 

 .ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְרָפא ַהַנַער
: . ֵיׁשּוַע ָגַער ָברּוַח ְוָאַמר25 :25-26, 1מרקוס 

ַח ַהְטֵמָאה . ִזְעְזָעה ָהרּו26 !"ִׁשְתִקי ּוְצִאי ִממֶׁנּו"
 .ָצֲעָקה ְבקֹול ָגדֹול ְוָיְצָאה ִממֶׁנּו, אֶׁת ָהִאיׁש
ְׁשתֹּק ְוֵצא : "ָגַער בֹו ֵיׁשּוַע ְוָאַמר :35, 4לוקס 
ַהֵשד ִהִפיל אֹותֹו ַאְרָצה ֵבין ַהנֹוְכִחים !" ִממֶׁנּו

 .ְוָיָצא ִממֶׁנּו ִמְבִלי ְלַהִזיק לֹו
--------------------------------------- 

לא קיימים פסוקים בקוראן הנוגעים  הערה:
 89לסילוק שדים מבני אדם, אך קיימים 

 פסוקים בביבליה הנוגעים לסילוק שדים.

64. 
האם כוח ההונאה של השטן מתואר ככוח חלש 

 או ככוח חסר תועלת?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ְלָך אֵֶׁתן אֶׁת ָכל : "ָאַמר לֹו ַהָשָטן :6, 4לוקס 
ִכי ; ַהִשְלטֹון ַהזֶׁה ְוַגם אֶׁת ְכבֹוד ַהַמְמָלכֹות ָהֵאלֶׁה

ַוֲאִני נֹוֵתן אֹותֹו ְלָכל ִמי , ִלי ִנְמַסר ַהִשְלטֹון
 .ׁשֲֶׁאִני רֹוצֶׁה

. ַאְך ִאם ִנְסתֶׁרֶׁת 3 :3-4, 4קורינתים ב' 
. ֵאל ָהעֹוָלם ַהזֶׁה ִעּור אֶׁת ִׂשְכָלם 4 .בׂשֹוָרֵתנּו..

 ׁשֶׁל ַהִבְלִתי ַמֲאִמיִנים...
--------------------------------------- 

...כי תחבולת הׂשטן היא : 76, 4סורת הנשים 
 .כושלת

ולא  . ...יגיד הׂשטן...22 :22, 14סורת אברהם 
 כם...ל אני קראתי. היתה לי סמכות עליכם

ַבֵקש , בקורָאך בֻקָראן :98, 16סורת הדבורה 
 ,מחסה באללה מפני הׂשטן המוקצה

לא  .210 :210-211, 26סורת המשוררים 
הם אינם  .211; הׂשטנים הורידוהו ממרומים

 .ולא יצליחו בזאת, ראויים לו
 
 
 



65. 
 האם השטן נחשב לשר או לשליט העולם הזה?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ...ַהָשָטן... ְוהְֶׁרָאה לֹו ְברֶַׁגע 5 :5-6, 4לוקס 

ְלָך : ". ָאַמר לֹו ַהָשָטן6 .אֶָׁחד אֶׁת ָכל ַמְמְלכֹות ֵתֵבל
, אֵֶׁתן אֶׁת ָכל ַהִשְלטֹון ַהזֶׁה... ִכי ִלי נְִמַסר ַהִשְלטֹון

 .רֹוצֶׁהַוֲאִני נֹוֵתן אֹותֹו ְלָכל ִמי ׁשֲֶׁאִני 

; ָכֵעת ַהִמְׁשָפט ׁשֶׁל ָהעֹוָלם ַהזֶׁה :31, 12יוחנן 

 .ָכֵעת ֻיְׁשַלְך ַהחּוָצה ַׂשר ָהעֹוָלם ַהזֶׁה
...ִכי ַׂשר ָהעֹוָלם ַהזֶׁה ִהֵנה  :30, 14יוחנן 

 ,הּוא ָבא ּוִבי ֵאין לֹו ְמאּוָמה
. ַאְך ִאם ִנְסתֶׁרֶׁת 3 :3-4, 4קורינתים ב' 

. ֵאל ָהעֹוָלם 4 .ִנְסתֶׁרֶׁת ִהיא ָלאֹוְבִדים, בׂשֹוָרֵתנּו

 ַהזֶׁה ִעּור אֶׁת ִׂשְכָלם ׁשֶׁל ַהִבְלִתי ַמֲאִמיִנים...
--------------------------------------- 

...כי תחבולת הׂשטן היא  :76, 4סורת הנשים 

 .כושלת

לא  .210 :210-211, 26סורת המשוררים 

הם אינם  .211; הׂשטנים הורידוהו ממרומים
 ,ולא יצליחו בזאת, ראויים לו

 ישוע והנביא מוחמד
66.* 

   האם ניתן לטעון כי ישוע נולד מבתולה?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ָלֵכן יִֵתן ֲאדָֹּני הּוא ָלכֶׁם אֹות   :14, 7ישעיהו 

 ;ִהֵנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֹּלֶׁדֶׁת ֵבן ְוָקָראת ׁשמֹו ִעָמנּו ֵאל
ָכְך ָהְיָתה ֻהלֶׁדֶׁת ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח:  :18, 1מתי 

ִמְרָים ִאמֹו ָהְיָתה ְמאֹּרֶׁסֶׁת ְליֹוֵסף ּוְבטֶׁרֶׁם ִהְתַאֲחדּו 

 ִנְמְצָאה ָהָרה ְלרּוַח ַהקֹּדֶׁׁש.

--------------------------------------- 
 .20 ...ִמְרָים... .16 :16-22, 19סורת מרים 

ואיש לא נגע בי , כיצד יהיה לי בן, אמרה

ריבוֵנך . כך יהיה, אמר .21ואינני יצאנית? 

נעׂשה אותו אות לאנשים . אין קל מזה, אמר

 כבר נגזר הדבר. ומקור רחמים מִאתנו
...נפחנו בה מרּוחנו  :91, 21סורת הנביאים 

 .וָנַתנו אותה ואת בנה אות לשוכני העולמים

 
 
 



67. 
 ישוע היה נטול חטאים?האם ניתן לטעון כי 

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
 !"...ֵיׁשּוַע... ְקדֹוׁש ָהֱאֹלִהים" :24, 1מרקוס 
... ֲאָבל ַהְמַבֵקׁש אֶׁת ְכבֹוד  :18, 7יוחנן 

 .ׁשֹוְלחֹו נֱֶׁאָמן הּוא ְוֵאין ַעְוָלה בֹו
ְוִאם ? ִמי ִמכֶׁם ַעל ָעוֹון יֹוִכיֵחִני :46, 8יוחנן 

 ?ָלָמה ֵאין ַאתֶׁם ַמֲאִמינִים ִלי, דֹוֵבר ֱאמֶׁת ֲאִני
. אֶׁת זֶׁה ֲאׁשֶׁר ֹלא ָיַדע 22 :22, 5קורינתים ב' 
 ָטאת ַבֲעֵדנּו,ַחָטאת ָעָׂשה ְלַח
. 22. ...ַהָמִׁשיַח... 21 :21-22, 2פטרוס א' 

 ;הּוא ֲאׁשֶׁר ֵחְטא ֹלא ָעָׂשה ְוֹלא ִנְמְצָאה ִמְרָמה ְבִפיו
ַאתֶׁם יֹוְדִעים ׁשֶׁהּוא ִנְגָלה ְכֵדי  :5, 3יוחנן א' 

 .ּובֹו ֵאין ֵחְטא, ָלֵׂשאת אֶׁת ֲחָטֵאינּו
--------------------------------------- 

...ונַָתנו ליֵשּוַע בן ִמְריָם  :253, 2סורת הפרה 
 .וסייענו בידיו ברוח הקודש.., אותות נהירים
אין אני אלא שליחו , אמר :19, 19סורת מרים 
 .בן טהור למען אעניק ָלך, של ריבונֵך

68. 
האם ניתן לטעון שלישוע היו ידע ותבונה 

 טבעיים?-על
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

: ֵיׁשּוַע ִהְבִחין ְבַמְחְׁשבֹוֵתיהֶׁם ְוָאַמר :4, 9מתי 
 ?ָלָמה ַאתֶׁם חֹוְׁשִבים ָרעֹות ִבְלַבְבכֶׁם"

ַמדּוַע ֹלא ֲהֵבאתֶׁם ". ...45 :45-46, 7יוחנן 
ֵמעֹוָלם ֹלא ִדֵבר : ". ֵהִׁשיבּו ַהְמָׁשְרִתים46 ?"אֹותֹו

 ."ַהזֶׁהִאיׁש ְכמֹו ׁשְֶׁמַדֵבר ָהִאיׁש 
 …כֵָעת ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶַׁאָתה יֹוֵדַע ַהכֹּל :30, 16יוחנן 

 ."ִמִסָבה זֹּאת ֲאנְַחנּו ַמֲאִמינִים ׁשֶׁיָָצאָת ֵמֵאת ֱאֹלִהים
--------------------------------------- 

...ישוע  .45 :45-48, 3סורת בית עמרם 
 המשיח... ויהיה במקורבים,

הוא יַלמדהו את הספר ואת החוכמה ואת  .48
 , התורה ואת האֶׁוונגֶׁליון

כאשר הביא ֵישּוַע  :63, 43סורת עטורי הזהב 
הבאתי לכם את , אמר, את האותות הנהירים

. למען אבאר לכם את אשר נחלקתם בו, החוכמה
 .לכן ֱהיו יראים את אללה וִשמעו בקולי

 
 
 



69. 
טבעי -האם ניתן לטעון כי לישוע היה כוח על

 לחולל ניסים ולהעניק חיים למתים?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

. ָבא ֵאָליו ִאיׁש ְמצָֹּרע... 40 :40-45, 1מרקוס 

. 41 ."ִאם ִתְרצֶׁה תּוַכל ְלַטֵהר אֹוִתי"

 !"ִהָטֵהר! רֹוצֶׁה ֲאִני"...ֵיׁשּוַע... 
...ּוָבא ֲאֵליהֶׁם... ְכׁשֶׁהּוא הֹוֵלְך  :48, 6מרקוס 

 ַעל ְפֵני ַהָים...
. ָאז ָאַמר ָלהֶׁם ֵיׁשּוַע 14 :14-44, 11יוחנן 

ֲאִני : ". ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע25. אְֶׁלָעָזר ֵמת: "ִבְמפָֹּרׁש

: . ...ָקָרא ְבקֹול ָגדֹול43.. .ַהְתִחָיה ְוַהַחִיים

 . ָיָצא ַהֵמת...44 !"ֵצא ַהחּוָצה, ָזראְֶׁלָע"
--------------------------------------- 

. ...ישוע 45 :45-50, 3סורת בית עמרם 

. ...ואני אַרֵפא את העיוור מלידה 49המשיח... 

 ואת המצורע, ואַחיֶׁה את המתים ברשות אללה...

...וריפאָת ברשותי  :110, 5סורת השולחן הערוך 

את העיוור מלידה ואת המצורע, וכאשר הוצאָת 

 ברשותי את המתים )חיים מקברם(...

 ניסים של ישוע באנג'יל. 37קיימים  הערה:

70. 
האם ניתן לטעון שישוע זכאי לפקוד על כל 

 בני האדם להאמין ולציית?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה
...לכם אות  .50 :55-ו 50, 3סורת בית עמרם 

יראים את אללה וִשמעו  על כן ֱהיו, מִעם ריבונכם

...עתה אאסוף אוָתך ַואעלה אוָתך  .55. בקולי

אַלי... ואׂשים את ההולכים בעקבותיָך מעל 

 ...הכופרים עד יום תחיית המתים

--------------------------------------- 
סימן  .61 :63-ו 61, 43סורת עטורי הזהב 

ַאל תפקפקו בה  .הוא לבואה של שעת הדין

 .63 .זוהי דרך הישר. ולכו בעקבותי

לכן ֱהיו יראים . ...הבאתי לכם את החוכמה..

 .את אללה וִשמעו בקולי

 
 
 



71. 
מזוהה  האם ניתן לטעון כי ישוע הנוצרי

 בתור "המשיח"? )האחד שנמשח(
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

. ...ׁשֶׁתֹּאַמר ָלנּו ִאם ַאָתה 63 :63-64, 26מתי 
: . ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע64 ?"ָהֱאֹלִהים-ַהָמִׁשיַח בֶׁן

 ַאָתה ָאַמְרָת..."
 ."ָמָצאנּו אֶׁת ַהָמִׁשיַח"... :41, 1יוחנן 
. ָאְמָרה לֹו ָהִאָשה: "ֲאִני 25 :25-26, 4יוחנן 

ָמִׁשיַח. ְכׁשֶׁהּוא ָיבֹוא, הּוא ַיִגיד יֹוַדַעת ׁשֶָׁיבֹוא 
. ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: "ֲאִני 26ָלנּו אֶׁת ַהכֹּל." 

  ַהְמַדֵבר ֵאַלִיְך, ֲאִני הּוא."
--------------------------------------- 

...אללה מבׂשר ָלך על  :45, 3סורת בית עמרם 
 שמו ישוע המשיח... –בואה של מילה מִאתו 

...ישּוע  .171: 171-172, 4שים סורת הנ
  172.המשיח בן ִמְרָים אינו אלא שליח אללה..
 המשיח לא יסלוד מלהיות עֶׁבד לאללה...

" מוזכרות Christהמילים "משיח" או "הערה: 
פעמים בברית החדשה והמילה "משיח"  558

 פעמים בקוראן, בהקשר של ישוע. 11מוזכרת 

72. 
ישוע הוא כדבר האם ניתן לטעון כי היחס אל 

 (Logos / Kalimullâh) האלוהים?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

, . ְבֵראִׁשית ָהָיה ַהָדָבר1 :14-ו 1-3, 1יוחנן 
 .ֵואֹלִהים ָהָיה ַהָדָבר, ְוַהָדָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים

. ַהכֹּל 3 .. הּוא ָהָיה ְבֵראִׁשית ִעם ָהֱאֹלִהים2
ּוִמַבְלָעָדיו ֹלא ִנְהָיה ָכל ֲאׁשֶׁר , ָיָדיו-ִנְהָיה ַעל

 .. ַהָדָבר ִנְהָיה ָבָׂשר ְוָׁשַכן ְבתֹוֵכנּו..14. ִנְהָיה
. ...ּוְׁשמֹו ִנְקָרא ְדַבר 13 :13-16, 19ההתגלות 
מֶׁלְֶׁך ַהְמָלִכים ַוֲאדֹון ". ...16ָהֱאֹלִהים. 
 ."ָהֲאדֹוִנים

---------------------------------------  
אללה מַב ֵׂש ר ָלך על … :39, 3סורת בית עמרם 

הוא יאשר את המילה אשר תבוא מִעם  :יוחנן
 .ויהיה אדון וָפרּוׁש ונביא מן הישרים, אללה

מבׂשר ָלך על  ...אללה: 45, 3סורת בית עמרם 
שמו ישוע המשיח...  –בואה של מילה מִאתו 

 ,קורביםויהיה במ
 
 
 



73. 
האם ניתן לטעון כי ישוע התקיים בתור "דבר 

 האלוהים" לפני שהוא נולד?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ָלנּו... ַוִיְקָרא -יֶׁלֶׁד ֻיַלד-ִכי :5, 9ישעיהו 

 ;ָׁשלֹום-ַעד ַׂשר-ְׁשמֹו... ֲאִבי
לֶׁחֶׁם... ִמְמָך ִלי ֵיֵצא -ְוַאָתה ֵבית :2, 5מיכה 

 ִלְהיֹות... ּומֹוָצאָֹּתיו ִמקֶׁדֶׁם ִמיֵמי עֹוָלם;

ֵהִׁשיב ָלהֶׁם ֵיׁשּוַע: "ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני  :58, 8יוחנן 

 אֹוֵמר ָלכֶׁם, ְבטֶׁרֶׁם ֱהיֹות ַאְבָרָהם, ֲאִני הּוא."
 --ֵּׁשּוַע ַהָמִׁשיַח הּוא הּוא י :8, 13עברים 

 ל, ַהיֹום ּוְלעֹוָלִמים.אְֶׁתמֹו
. ִהְתַגלּות ֵיׁשּוַע 1 :8-ו 1, 1ההתגלות 

. "ֲאִני ָהָאלֶׁף ַאף ֲאִני ַהָתו", ְנֻאם 8ַהָמִׁשיַח... 

 יהוה ֱאֹלִהים, "ַההֹּוֶׁה ְוָהָיה ְוָיבֹוא...
--------------------------------------- 

: ישוע נמשל אצל אללה לאדם :59, 3סורת בית עמרם 

 .וָהיה –! הֱיה, הוא בראֹו מעפר ַואחַר אמר לו

74. 
האם ניתן לטעון שדבר האלוהים הנצחי נכנס 

לגוף אנושי בעת התגלמותו של ישוע הנוצרי? 
(Kenosis או Hûlul) 

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ִהֵנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֹּלֶׁדֶׁת ". 23 :18-24, 1מתי 

 ."ִעָמנּוֵאלֵבן ְוָקָראת ְׁשמֹו 

ְבֵראִׁשית ָהָיה ַהָדָבר... . 1 :14-ו 1, 1יוחנן 

 . ַהָדָבר ִנְהָיה ָבָׂשר ְוָׁשַכן ְבתֹוֵכנּו...14
. 6. ...ַבָמִׁשיַח ֵיׁשּוַע: 5 :5-8, 2פיליפים 

. אֶָׁלא 7הּוא ֲאׁשֶׁר ָהָיה ַקָים ִבְדמּות ֱאֹלִהים... 

 ְבֵני ָאָדם...ֵהִריק אֶׁת ַעְצמֹו... ְוִנְהָיה כִ 
. ...ֲאדֹונֵנּו יׁשּוַע 3 :15-ו 3, 1קולוסים 

 …. ְוהּוא צֶׁלֶׁם ׁשֶׁל ָהֱאֹלִהים ַהִבְלִתי נְִראֶׁה15... ַהָמִׁשיַח

 ....ִהְתַגָלה ַבָבָׂשר.. :16, 3טימותיאוס א' 
--------------------------------------- 

האומרים כי  :17, 5סורת השולחן הערוך 

.. .כופרים הם ,אללה הוא המשיח בן ִמְרָים

 הוא בורא את אשר יחפוץ...

 
 



75. 
האם ניתן לטעון כי ישוע הוא "אלוהי" או 

 אלוהים בהתגלמותו?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ָאִבי פֹוֵעל : ". ...ֵיׁשּוַע17 :17-18, 5יוחנן 
. ...ָאַמר 18 ."ַעד ַעָתה ְוַגם ֲאִני פֹוֵעל

 .ׁשֶָׁהֱאֹלִהים הּוא ָאִביו ְוָעָׂשה ַעְצמֹו ָׁשוֶׁה ֵלאֹלִהים
... ַהַמֲעִׂשים : ". ֵיׁשּוַע25 :25-33, 10יוחנן 

, ַליֵאלֶׁה ְמִעיִדים ָע --ׁשֲֶׁאִני עֹוׂשֶׁה ְבֵׁשם ָאִבי 
 .". ֲאִני ְוָהָאב אֶָׁחד ֲאַנְחנּו30

: . ֵהִׁשיב תֹּאָמא ְוָאַמר לֹו28 :28-29, 20יוחנן 
ִמְפֵני : ". ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע29ֲאדֹוִני ֵואֹלַהי!" "

ַאְׁשֵרי ֵאלֶׁה ׁשֵֶׁאיָנם רֹוִאים . ׁשֶָׁרִאיָת אֹוִתי הֱֶׁאַמְנָת
 ."ְוִעם זֹּאת ַמֲאִמיִנים

ׁשֹוֵכן , ְבגּופֹו, ֵהן ַבָמִׁשיַח. 9 :9, 2קולוסים 
 ;ָכל ְמלֹוא ָהֱאֹלהּות

--------------------------------------- 
 116-ו 75-ו 72-ו 17, 5סורת השולחן הערוך 

. האומרים כי אללה הוא המשיח... 17 :118-ו
 כופרים הם...

...בן  .57 :57-59, 43סורת עטורי הזהב 
א עֶׁבד אשר נטינו . אין הוא אל59. ִמְרָים..

 .לו חסד וָנַתנּו אותו למופת..

76. 
 האם ניתן לטעון שישוע יצר את העולם?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ְיֵדי -...ֵבאֹלִהים יֹוֵצר ַהכֹּל ]ַעל :9, 3אפסים 

 ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח[׃
. ... ַמְלכּות ְבנֹו 13 :13-20, 1קולוסים 

. ְוהּוא צֶׁלֶׁם ׁשֶׁל ָהֱאֹלִהים ַהִבְלִתי 15 ,ֲאהּובֹו
. ִכי בֹו ִנְבָרא ָכל ֲאׁשֶׁר ַבָשַמִים 16ִנְראֶׁה... 

 ַוֲאׁשֶׁר ָבָארֶׁץ...
. 2. ָהֱאֹלִהים... 1 :10-12-ו 1-2, 1עברים 

ִדֵבר ֵאֵלינּו ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ָהֵאלֶׁה ְבַיד ַהֵבן... 
ַאָתה , ". ְועֹוד10; ִים ָוָארֶׁץּוְבָידֹו ַגם ָעָׂשה ָׁשַמ

 ֲאדָֹּני ְלָפִנים ָהָארֶׁץ ָיַסְדָת...
--------------------------------------- 

 :118-ו 116-ו 75, 5סורת השולחן הערוך 
 המשיח בן ִמְרָים אינו אלא שליח... .75

אין הוא אלא עֶׁבד : 59, 43סורת עטורי הזהב 
ו למופת לבני אשר נטינו לו חסד וָנַתנּו אות

 .יׂשראל
 
 
 



77. 
האם ניתן לטעון כי ישוע הוא המתווך 

 הבלעדי בין אלוהים לבין האדם?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ֲאִני ַהדֶׁרְֶׁך ְוָהֱאמֶׁת : "...ֵיׁשּוַע :6, 14יוחנן 
  .ֵאין ִאיׁש ָבא אֶׁל ָהָאב אֶָׁלא ַדְרִכי. ְוַהַחִיים
ְוֵאין ְיׁשּוָעה ְבַאֵחר, ִכי  :12, 4השליחים מעשי 

ֵאין ֵׁשם ַאֵחר ָנתּון ִלְבֵני ָאָדם ַתַחת ַהָשַמִים, ּובֹו 
 ָעֵלינּו ְלִהּוַׁשע."
ְואֶָׁחד , . ֵהן אֶָׁחד ָהֱאֹלִהים5 :5-6, 2טימותיאוס א' 

ָהָאָדם ַהָמִׁשיַח  --ַהְמַתּוְך ֵבין ֱאֹלִהים ִלְבנֵי ָאָדם 
 . ֲאׁשֶׁר נַָתן אֶׁת ַעְצמֹו כֹּפֶׁר ְבַעד ַהכֹּל...6 ,ַעיׁשּו

--------------------------------------- 
היָשמרו מפני יום אשר בו : 48, 2סורת הפרה 

ולא , לא תועיל שום נפש לזולתה במאּום
ודֵמי כופֶׁר לא יילקחו , תתקבל השתדלותה

 .והם לא ייוושעו ,מידיה
ריבונכם הוא אללה אשר  :3, 10סורת יונה 

אַחר  ,ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים
לא יקום . ישב בגאון על הכס בנהלו את הדבר

 מליץ יושר בלא רשותו...

78. 
  האם ניתן לטעון כי ישוע הוא בן האלוהים?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ָעָנה ִׁשְמעֹון ֵכיָפא ְוָאַמר:  .16: 16-17, 16מתי 

. ָאַמר לֹו 17ֱאֹלִהים ַחִיים!" -"ַאָתה ַהָמִׁשיַח, בֶׁן
 ֵיׁשּוַע: "ַאְׁשרֶׁיָך ִׁשְמעֹון...

ַהִאם ַאָתה ַהָמִׁשיַח ". ...61 :61-62, 14מרקוס 
 ...ֲאִני הּוא: ". ָאַמר ֵיׁשּוַע62 ?"ַהְמבָֹּרְך-בֶׁן

-. הּוא ָגדֹול ִיְהיֶׁה ּובֶׁן32 :35-ו 32, 1לוקס 
. ...ָלֵכן ָקדֹוׁש ִיָקֵרא 35 עְֶׁליֹון ִיָקֵרא...

 .ֱאֹלִהים-בֶׁן, ַהִילֹוד
. ...ָרָאה יֹוָחנָן אֶׁת 29 :29-34, 1יוחנן 
-. ַוֲאנִי ָרִאיִתי ְוֵהַעְדִתי ׁשֶׁזֶׁה הּוא בֶׁן34. יׁשּוַע..
 ."ָהֱאֹלִהים

--------------------------------------- 
הנוצרים ... .30 :30-31, 9סורת ההצהרה 

יאסור אללה  המשיח הוא בן אללה..., אומרים
 .31? כיצד זה ישגו בשקרים! מלחמה עליהם
ישתַבח שמו ויינון . מַבלעדיו ...אין אלוה

 .מעל השותפים אשר יצרפו לו
פסוקים בביבליה  92קיימים  הערה:

 המתייחסים לישוע בתור "בן האלוהים"
 
 



79. 
בספרי הקודש, כאשר המושג "בן האלוהים" 

מוזכר, האם הוא מוזכר בתור בן גשמי הנולד 

 מתוך קיום יחסי מין?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. 35 ַהְבתּוָלה ִמְריָם.. ...ְוֵׁשם 27 :26-35, 1לוקס 

רּוַח ַהקֹּדֶׁׁש ָתבֹוא ָעַלִיְך ּוְגבּוַרת עְֶׁליֹון ָתֵצל "...

 .ֱאֹלִהים-בֶׁן, ָלֵכן ָקדֹוׁש ִיָקֵרא ַהִילֹוד. ָעַלִיְך

ָהֱאֹלִהים ָבא -ְויֹוְדִעים ָאנּו ׁשֶׁבֶׁן :20, 5יוחנן א' 

ָהֲאִמִתי; ַוֲאנְַחנּו ָבֲאִמִתי, ְונַָתן ָלנּו ִבינָה ָלַדַעת אֶׁת 

 ִבְבנֹו יׁשּוַע ַהָמִׁשיַח. הּוא ָהֵאל ָהֲאִמִתי ְוַחיֵי עֹוָלם.

--------------------------------------- 

הוא מכוֵנן השמים  :101, 6סורת המקנה 

 -כיצד יהיו לו צאצאים באין לו בת. והארץ

; וננויתרוַמם כבוד ריב :3, 72סורת השדים 

 ...לא לקח לו בת זוג ולא הקים לו צאצאים

80. 
האם בני האדם אכן סגדו לישוע והאם הוא 

 קיבל את סגידתם כתקפה?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

...ָפַגׁש אֹוָתן ֵיׁשּוַע ...ֵהן . 9 :9-10, 28מתי 

. 10 ִנְגׁשּו ֵאָליו, ָאֲחזּו ְבַרְגָליו ְוִהְׁשַתֲחוּו לֹו.

 ...ֵיׁשּוַע: "...ֵלְכָנה ְוַהֵגְדָנה ְלַאַחי...

-. ..."ַהִאם ַאָתה ַמֲאִמין ְבבֶׁן35 :35-38, 9יוחנן 

 "ֲאנִי ַמֲאִמין, ֲאדֹונִי", ְוִהְׁשַתֲחָוה לֹו.. 38 ָהָאָדם?"

ֵהִׁשיב תֹּאָמא ְוָאַמר לֹו: . 28 :28-29, 20יוחנן 

.ַאְׁשֵרי . ...ֵיׁשּוַע: "..29!" "ֲאדֹוִני ֵואֹלַהי

 ֵאלֶׁה ׁשֵֶׁאיָנם רֹוִאים ְוִעם זֹּאת ַמֲאִמיִנים."

--------------------------------------- 

כאשר יאמר אללה, 116 , 5סורת השולחן הערוך 

האתה הוא שאמרָת לאנשים, קחו  ,ישוע בן ִמְריָם

אותי ואת אמי ונהיה לכם שני ֵאלים מַבלעדי 

אללה? יגיד )ישוע(, ישתַבח שָמך! מעולם לא 

. לא הייתי זכאי לאומרו.. אמרתי דבר אשר

 . ...הנה אתה האדיר והחכם .118

 



81. 
האם ניתן לטעון כי ישוע יכול לסלוח על 

 האדם?חטאי בני 
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

 !"ְלֵביְתָך
ִכְראֹותֹו אֶׁת ֱאמּוָנָתם ָאַמר ֵאָליו:  :20, 5לוקס 

 "בֶׁן ָאָדם, ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטאֶׁיָך."
ִנְסְלחּו ָלְך : "ְוֵאלֶׁיָה ָאַמר :48, 7לוקס 
 ."ֲחָטַאִיְך

ָעָליו ָכל ַהְנִביִאים  :43, 10מעשי השליחים 
ְמִעיִדים ִכי ָכל ַהַמֲאִמין בֹו ְיַקֵבל ִבְׁשמֹו ְסִליַחת 

 ֲחָטִאים."
...ִכי הֹודֹות לֹו  :38, 13מעשי השליחים 

 ֻמְכרֶׁזֶׁת ָלכֶׁם ְסִליַחת ֲחָטִאים;
כֹוֵתב ֲאִני ָלכֶׁם... ִמְפֵני  :12, 2יוחנן א' 

 .ַבֲעבּור ְׁשמֹו ׁשִֶׁנְסְלחּו ָלכֶׁם ֲחָטֵאיכֶׁם
--------------------------------------- 

...ומי מלבד אללה  :135, 3סורת בית עמרם 
 יסלח על חטאים...

המשיח בן ִמְרָים  :75, 5סורת השולחן הערוך 
 אינו אלא שליח...

82. 
כי בידי ישוע המפתחות ניתן לטעון האם 

 למוות ולגיהינום?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ֲאָבל ַאְזִהיר אְֶׁתכֶׁם ִמְפֵני ִמי  :5, 12לוקס 
ִיְראּו ִמִמי ׁשֶַׁסְמכּות ְבָידֹו ַלֲהרֹּג ְוַאֲחֵרי : ִלירֹּא

, אֹוֵמר ֲאִני ָלכֶׁם, ֵכן. ֵכן ְלַהְׁשִליְך ְלֵגיִהנֹום
 .ִמָפָניו ִיְראּו
. ִהְתַגלּות ֵיׁשּוַע 1 :1-18, 1ההתגלות 

ְנֻאם ", ֲאִני ָהָאלֶׁף ַאף ֲאִני ַהָתו". 8ַהָמִׁשיַח... 
ֱאֹלֵהי , ַההֹּוֶׁה ְוָהָיה ְוָיבֹוא, "יהוה ֱאֹלִהים

. 17; . ...ְוֵעיָניו ְכַׁשְלהֶׁבֶׁת ֵאׁש14." ְצָבאֹות
. ָהִייִתי 18 ....ֲאִני ָהִראׁשֹון ְוָהַאֲחרֹון ְוַהַחי

ְוִלי , ֲאִני ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמיםֵמת ְוִהֵנה ַחי 
 .ַמְפְתחֹות ְׁשאֹול ָוָמוֶׁת

--------------------------------------- 
. ...בן 57 :59-ו 57, 43סורת עטורי הזהב 

. אין הוא אלא עֶׁבד אשר נטינו 59ִמְרָים... 
 לו חסד וָנַתנּו אותו למופת לבני יׂשראל.

 
 
 



83. 
 כי ישוע הוא "מושיע" העולם?ניתן לטעון האם 

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ָאנִֹּכי ָאנִֹּכי ְיהָוה 11 :11-13, 43ישעיה 

 . ֲאִני הּוא...13 ;ְוֵאין ִמַבְלָעַדי מֹוִׁשיַע
ַהיֹום נֹוַלד ָלכֶׁם מֹוִׁשיַע ְבִעיר  :11, 2לוקס 

 .הּוא ַהָמִׁשיַח ָהָאדֹון, ָדִוד
 ."...ׁשֶׁזֶׁהּו בֱֶׁאמֶׁת מֹוִׁשיַע ָהעֹוָלם :42, 4יוחנן 
...חֶׁסֶׁד ְוָׁשלֹום ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים  :4, 1טיטוס 

 .ָאִבינּו ְוַהָמִׁשיַח ֵיׁשּוַע מֹוִׁשיֵענּו
. אּוָלם ְכׁשִֶׁנְגָלה טּובֹו ׁשֶׁל 4 :4-6, 3טיטוס 

ֲאׁשֶׁר ׁשַפְך . 6 ,ָהֱאֹלִהים מֹוִׁשיֵענּו ְוַאֲהָבתֹו אֶׁת ָהָאָדם
 ,ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָמׁשיַח מֹוִׁשיֵענּו-ֲעֵלינּו ְלַמְכִביר ַעל

ַוֲאַנְחנּו ִהְתבֹוַננּו ַוֲהֵרינּו  :14, 4יוחנן א' 
  ְמִעיִדים ִכי ָהָאב ָׁשַלח אֶׁת ַהֵבן מֹוִׁשיַע ָהעֹוָלם.

--------------------------------------- 
...ישּוע המשיח בן  :171, 4סורת הנשים 

 ִמְרָים אינו אלא שליח אללה...

84. 
שהאמונה כי ישוע הוא ניתן לטעון האם 

המושיע והאדון היא הדרך היחידה להשגת 
 נצח?-חיי

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ִכי כֹּה ָאַהב ֱאֹלִהים אֶׁת 16 :36-ו 16, 3יוחנן 

ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא יֹּאַבד ָהעֹוָלם ַעד ִכי ָנַתן אֶׁת ְבנֹו 
. 36. אֶָׁלא יְִנַחל ַחֵיי עֹוָלם, ָכל ַהַמֲאִמין בֹו

ַאְך ַהְמָסֵרב ְלַהֲאִמין , ַהַמֲאִמין ַבֵבן ֵיׁש לֹו ַחיֵי עֹוָלם
 ."אֶָׁלא ֲחרֹון ֱאֹלִהים ָחל ָעָליו, ַבֵבן ֹלא ִיְראֶׁה ַחיִים

ִני ַהדֶׁרְֶׁך ְוָהֱאמֶׁת אֲ : "ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע :6, 14יוחנן 
 .ֵאין ִאיׁש ָבא אֶׁל ָהָאב אֶָׁלא ַדְרִכי. ְוַהַחיִים

. ...ְבֵׁשם יׁשּוַע 10 :10-12, 4מעשי השליחים 
כִי ֵאין ֵׁשם ַאֵחר , . ְוֵאין יׁשּוָעה ְבַאֵחר12. ַהָמִׁשיח..

 ."ַׁשעּובֹו ָעֵלינּו ְלִהּוָ , נָתּון ִלְבנֵי ָאָדם ַתַחת ַהָשַמיִם
--------------------------------------- 

הדת  .19 :85-ו 19, 3סורת בית עמרם 
כל  .85. ..הראויה בעיני אללה היא הִאסלאם
לא יקבלוה , המבקש לו דת אחרת מלבד הִאסלאם

 .ובעולם הבא ילך לאבדון, ממנו
פסוקים בביבליה  200-קיימים למעלה מהערה: 

 מושיע העולם.המתארים את ישוע בתור 
 
 
 



85. 
שהדם של ישוע נשפך בתור ניתן לטעון האם 

 קורבן כפרה על חטאי העולם? 
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. ְוהּוא ְמחָֹּלל ִמְפָׁשֵענּו 5 :5-12, 53ישעיה 
. 6ָלנּו; -ְמֻדָכא ֵמֲעֹונֵֹּתינּו... ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָפא

 ִהְפִגיַע בֹו ֵאת ֲעֹון ֻכָלנּו;...ַויהָוה 
ִהֵנה ֵׂשה : "...ָאַמר יֹוָחָנן :29, 1יוחנן 

 .ָהֱאֹלִהים ַהנֹוֵׂשא ַחַטאת ָהעֹוָלם
. 3. ...ַהְבׂשֹוָרה... 1 :1-4, 15קורינתים א' 

. 4ְלִפי ַהְכתּוִבים; , ...ׁשֶַׁהָמִׁשיַח ֵמת ְבַעד ֲחָטֵאינּו
 ;ְלִפי ַהְכתּוִבים, ִלְתִחָיה ַביֹום ַהְשִליׁשינְִקַבר ְוָקם 

--------------------------------------- 
לא תעולל נפש דבר : ...164, 6סורת המקנה 

ונפש עמוסה לא תעמוס את , בלא שיחול עליה
 ...מׂשא זולתה

...ונפש עמוסה  :15, 17סורת המסע הלילי 
  ....לא תעמוס את מׂשא זולתה

על כי נפש עמוסה לא  :38, 53סורת הכוכב 
 ,תעמוס את מׂשא זולתה

86. 
בספרי הקודש, האם הנביאים טענו כי המשיח 

 )ישוע( ימות?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ַתֲעזֹּב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול -ִכי ֹלא :10, 16תהילים 
 ;ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחתִתֵתן -ֹלא

 ;. ...ַוֲעֹונָֹּתם הּוא יְִסבֹּל11 :11-12, 53ישעיה 
פְֹּׁשִעים ִנְמָנה -. ...ֲאׁשֶׁר הֱֶׁעָרה ַלָמוֶׁת ַנְפׁשֹו ְואֶׁת12

 ;ַרִבים ָנָׂשא ְוַלפְֹּׁשִעים ַיְפִגיַע-ְוהּוא ֵחְטא
ְוַאֲחֵרי ַהָשֻבִעים ִׁשִשים ּוְׁשַנִים  :26, 9דניאל 

 ִיָכֵרת ָמִׁשיַח ְוֵאין לֹו...
--------------------------------------- 

, אללה אמר לישוע :55, 3סורת בית עמרם 
עתה אאסוף אוָתך ַואעלה אוָתך אַלי ואטהר 

 אוָתך מטומאת הכופרים...
. ...הוא נתן 30 :33-ו 30, 19סורת מרים 

שלום עלי  .33 לי את הספר ועׂשה אותי נביא,
ביום הולדתי וביום מותי וביום אשר איעור 

 . לחיים
 
 
 



87. 
האם ישוע בעצמו חזה שהוא יּוָצא להורג בידי 

 היהודים?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ֵמאֹוָתּה ֵעת ֵהֵחל ֵיׁשּוַע ְלַהְבִהיר  :21, 16מתי 
ְלַתְלִמיָדיו ִכי ָעָליו ָללֶׁכֶׁת ִלירּוָׁשַלִים ְוִלְסבֹּל 
, ַהְרֵבה ִמיֵדי ַהְזֵקִנים ְוָראֵׁשי ַהכֲֹּהִנים ְוַהסֹוְפִרים

 .ּוְלֵהָהֵרג ּוַביֹום ַהְשִליִׁשי ָלקּום
. . ֲאִני ָהרֹועֶׁה ַהטֹוב11 :15-ו 11, 10יוחנן 

. 15. ָהרֹועֶׁה ַהטֹוב נֹוֵתן אֶׁת ַנְפׁשֹו ְבַעד ַהצֹּאן
 ....ְואֶׁת ַנְפִׁשי נֹוֵתן ֲאִני ְבַעד ַהצֹּאן

. ַוֲאִני ְבִהָנְׂשִאי ִמן 32 :32-33, 12יוחנן 
. זֹּאת ָאַמר 33ָהָארֶׁץ אְֶׁמׁשְֹּך אֶׁת ַהכֹּל ֵאַלי." 

 .תְבָרְמזֹו ַעל אֹּפֶׁן ַהָמוֶׁת ׁשֶָׁהָיה ָעִתיד ָלמּו
--------------------------------------- 

בקוראן לא קיימים פסוקים בהם ישוע  הערה:
  אומר שהוא יּוָצא להורג בידי היהודים.

88. 
כי ישוע מת באופן פיזי על ניתן לטעון האם 

 הצלב ושהוא קם לתחייה מן המתים?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ֵיׁשּוַע ָצַעק ׁשּוב ְבקֹול ָגדֹול ְוָנַפח  :50, 27מתי 
 .אֶׁת רּוחֹו
 .יׁשּועַ צָעַק בְקֹול גָדֹול ְונָפַח אֶׁת רּוחֹו :37, 15מרקוס 
. "...ָצִריְך ׁשִֶׁיְתַקֵים 44 :46-ו 44, 24לוקס 

ָכל ַהָכתּוב ָעַלי ְבתֹוַרת מֹּׁשֶׁה ּוַבְנִביִאים 
ׁשֶַׁהָמִׁשיַח ִיְסבֹּל , ָכְך ָכתּוב". ...46 ."ּוַבְתִהִלים

 ְוָיקּום ִמן ַהֵמִתים...
...ָאַמר ֵיׁשּוַע: "ִנְׁשַלם", : 30, 19יוחנן 

 ּוְבַהְרִכינֹו רֹּאׁשֹו ָמַסר אֶׁת רּוחֹו.
. ...ׁשֶַׁהָמִׁשיַח ֵמת 3 :3-4, 15קורינתים א' 

. ִנְקַבר ְוָקם 4ְלִפי ַהְכתּוִבים; , ְבַעד ֲחָטֵאינּו
 ְתִחָיה ַביֹום ַהְשִליִׁשי...ִל

--------------------------------------- 
...ואולם לא הרגוהו  :157, 4סורת הנשים 
אלה אשר . ורק ִנדָמה בעיניהם, ולא צלבוהו

ואולם , נחלקו על אודותיו מטילים בו ספק
ורַק אַחר דמיון , אין הם יודעים עליו דבר

 , נכון-ו אלולא הרגוה, שווא נוטים הם
 
 
 



89. 
שישוע חי כיום ושהוא עוד ניתן לטעון האם 
 ישוב?

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
. ְבֵבית ָאִבי ְמעֹונֹות ַרִבים... 2 :2-3, 14יוחנן 

.ְוִאם ֵאֵלְך ְוָאִכין 3 ?ׁשֲֶׁאִני הֹוֵלְך ְלָהִכין ָלכֶׁם ָמקֹום
 ָאׁשּוב ְואֶַׁקח אְֶׁתכֶׁם ֵאַלי... ,ָלכֶׁם ָמקֹום
ְבַרם ַהֲחִזיקּו ְבַמה שֵֶׁיׁש ָלכֶׁם  :25, 2ההתגלות 

 .ַעד ֲאׁשֶׁר ָאבֹוא
ִהְנִני ָבא ַמֵהר ְוִאִתי ". 12 :20-ו 12, 22ההתגלות 

ֲאנִי , ָאֵכן". ...20. ַהָשָכר ְלַׁשֵלם ְלָכל ִאיׁש ְכַמֲעֵׂשהּו
 .בֹוא נָא ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע. ָאֵמן." ָבא ַמֵהר

---------------------------------------  
 …כי אללה הֶׁעלהו אליו: 158, 4סורת הנשים 

סימן הוא לבואה  :61, 43סורת עטורי הזהב 
 אל תפקפקו בה... .של שעת הדין

פסוקים בביבליה הנוגעים  73קיימים  הערה:

 .Cf. Bukhari Volלביאתו השנייה של ישוע. 
4, No. 657. 

90. 
האם קיימים פסוקים בביבליה "המנבאים" או 

  "החוזים" את ביאתו של הנביא מוחמד?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ְנִביֵאי ׁשֶׁקֶׁר ָיקּומּו 11 :26-ו 11, 24מתי 
ִהֵנהּו '. ָלֵכן ִאם יֹּאְמרּו ָלכֶׁם 26ְוַיְתעּו ַרִבים 

 ;... ַאל ַתֲאִמינּו'ַבִמְדָבר
, ִאם ָאנִֹּכי ֵמִעיד ַעל ַעְצִמי :31, 5יוחנן 

 .ֵעדּוִתי ֵאינֶָׁנה ֱאמֶׁת
ִפי ְׁשֵני ֵעִדים -ַעל"... :1, 13קורינתים ב' 

 ."ֵעִדים ָיקּום ָדָבר-ְׁשֹלָׁשהִפי -אֹו ַעל
--------------------------------------- 

, אשר ילכו עם השליח: 157, 7סורת הגבהים 
אשר אותו ימצאו , הנביא איש אומות העולם

 ...רשום אצלם בתורה ובאֶׁוונגֶׁליון

ישוע... אמר...  :6, 61סורת שורות שורות 
אשר ובאתי כדי ל ,אנוכי שליח אללה אליכם

ולַבֵׂשר על שליח , את התורה אשר נגלתה לפַני
 ...שיבוא אחַרי ושמו  ַאְחַמד

 
 
 



91. 
על מנת שהנביא מוחמד יוסמך להיות נביא 
המעביר את נבואות אלוהים, האם הוא היה 

 צריך להיות יהודי יודע קרוא וכתוב?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

 ....ַהְיׁשּוָעה ֵמֵאת ַהְיהּוִדים ִהיא :22, 4יוחנן 
ַמהּו יְִתרֹונֹו ׁשֶׁל ַהיְהּוִדי , . ִאם ֵכן1 :1-2, 3רומים 

ִמָכל , . ַהְרֵבה2 ?אֹו ָמה ַהתֹועֶׁלֶׁת ֲאׁשֶׁר ַבִמיָלה
 .ִביֵדיהֶׁם ֻהְפְקדּו ִדְבֵרי ֱאֹלִהים, ֵראׁשית כֹּל; ַהְבִחינֹות
ַהְבִריתֹות,  …ֲאׁשֶׁר ָלהֶׁם; ְבנֵי ִיְׂשָרֵאל :4, 9רומים 

 ;ַמַתן ַהתֹוָרה, ֲעבֹוַדת ַהקֹּדֶׁׁש ְוַהַהְבָטחֹות
--------------------------------------- 

. אשר ילכו 157 :157-158, 7סורת הגבהים 
. 158עם השליח, הנביא איש אומות העולם... 

בנביא  ,...על כן ַהאמינו באללה ובשליחו
 איש אומות העולם...

כך גילינו ָלך רוח  :52, 42סורת המועצה 
 הנובעת מדָברנו. לא ידעָת מהו הספר...

92. 
האם הצהרתו העצמית של הנביא מוחמד על היותו 

  נביא הינה מבחן או הוכחה תקפים לנבואה?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ֵמִעיד ַעל . ִאם ָאנִֹּכי 31: 36-ו 31, 5יוחנן 
. ...אֹוָתם ַהַמֲעִׂשים 36. ֵעדּוִתי ֵאינֶׁנָה ֱאמֶׁת, ַעְצִמי

 ְמִעיִדים ָעַלי ׁשֶָׁהָאב ׁשָלַחנִי.  --ֲאׁשֶׁר ֲאִני עֹוׂשֶׁה 
. ְורּוחֹות 32 :32-33, 14קורינתים א' 

. ׁשֲֶׁהֵרי ֱאֹלִהים 33ַהְנִביִאים ְכפּופֹות ַלְנִביִאים, 
 ְמהּוָמה אֶָׁלא ֱאֹלֵהי ַהָשלֹום.ֵאינֹו ֱאֹלֵהי 

ִפי ְׁשֵני ֵעִדים -ַעל"... :1, 13קורינתים ב' 
 ."ֵעִדים ָיקּום ָדָבר-ִפי ְׁשֹלָׁשה-אֹו ַעל

--------------------------------------- 
...שלחנָוך כשליח אל : 79, 4סורת הנשים 

 .ואין ֵעד כאללה, האנשים
הכופרים... מעולם לא  :43, 13סורת הרעם 

, די באללה כֵעד ביני וביניכם, ֱאמור. נשלחָת
 .ובמי שדעת הספר בידו

הוא אשר שלח את  :28, 48סורת ההכרעה 
שליחו להביא את דרך הישר ואת דת האמת כדי 

 .ואין ֵעד כאללה, שזו ִתגַבר על כל הדתות
 
 
 



93. 
חופפת לבשורת ישוע האם בשורת הנביא מוחמד 

 והנביאים האחרים?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ֹלא יֹּאְמרּו ַכָדָבר ַהזֶׁה -...ִאם :20, 8ישעיה 
 ;לֹו ָׁשַחר-ֲאׁשֶׁר ֵאין

. ְורּוחֹות 32 :32-33, 14קורינתים א' 
. ׁשֲֶׁהֵרי ֱאֹלִהים 33 ,ַהְנִביִאים ְכפּופֹות ַלְנִביִאים

 .ְמהּוָמה אֶָׁלא ֱאֹלֵהי ַהָשלֹוםֵאינֹו ֱאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים -יֹוְדִעים ָאנּו ׁשֶׁבֶׁן :20, 5יוחנן א' 

 .הּוא ָהֵאל ָהֲאִמִתי... ָבא... ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח
--------------------------------------- 

זהו חזון  .192 :197 -192, 26סורת המשוררים 
הוא מצוי  .196. העולמיםאשר הּוַרד מִעם ריבון 

האם לא יראו אות בכך  .197. בכתבי הקדמונים
 ?שחכמי בני יׂשראל מזהים אותו

כל אשר יאמרו  :43, 41סורת בוארו לפרטיהם 
 ...נֶׁאמר לשליחים אשר היו לפנָיך כבר, ָלך

מאמין אני , ...וֱאמור: 15, 42סורת המועצה 
בכל ספר אשר הוריד אללה ממרומים... ואין 

 ד צורך להחליף טענות בינינו...עו

94. 
-האם אלוהים העניק לנביא מוחמד כוח על
טבעי גלוי כדי שיוכל לחולל ניסים כמו 

ישוע והנביאים האחרים, כאישור לכך שנשלח 
 על ידי אלוהים?
 קוראן  לא    / לא  ביבליה

...אֹוָתם ַהַמֲעִׂשים ֲאׁשֶׁר ֲאִני  :36, 5יוחנן 
 .ְמִעיִדים ָעַלי ׁשֶָׁהָאב ְׁשָלַחִני --עֹוׂשֶׁה 
 ....ַהֲאִמינּו ִבְגַלל ַהַמֲעִׂשים ַעְצָמם :11, 14יוחנן 

--------------------------------------- 
מדוע לא , . אמרו37 :37-38, 6סורת המקנה 

, ֱאמור? ריבונוהּורד אליו ממרומים אות מִעם 
. אללה יכֹול יּוכל להוריד אות ממרומים..

 . ...דבר לא השמטנו מן הספר.. .38
מדוע לא הּורד  ,הם אומרים :20, 10סורת יונה 

הנסתר הוא רק ביד , ֱאמור? אליו אות מִעם ריבונו
 .גם אני אמתין עמכם, על כן ַהמתינו ,אללה
ניסים מתועדים שבוצעו על  157קיימים  הערה:

ידי ישוע והנביאים האחרים בביבליה, אך כאלו 
 הנוגעים לנביא מוחמד לא תועדו כלל בקוראן.

 
 
 



95. 
האם לנביא מוחמד היה מתת נבואי שהעניק לו 
היכולת "לחזות" או "לנבא" את העתיד, כפי 

  שיכלו ישוע והנביאים האחרים? 
 קוראן  לא    / לא  ביבליה

ֲאׁשֶׁר ְיַדֵבר ַהָנִביא ְבֵׁשם ְיהָוה  :22, 18דברים 
ְבָזדֹון ִיְהיֶׁה ַהָדָבר ְוֹלא ָיבֹּא הּוא ַהָדָבר... -ְוֹלא

 ;ִדְברֹו ַהָנִביא ֹלא ָתגּור ִממֶׁנּו
ָאַמר ָהִאיׁש -ְלָפִנים ְבִיְׂשָרֵאל כֹּה :9, 9שמואל א' 

ָהרֹּאֶׁה  ִכי -ְבלְֶׁכתֹו ִלְדרֹוׁש ֱאֹלִהים ְלכּו ְוֵנְלָכה ַעד
 ;ַלָנִביא ַהיֹום ִיָקֵרא ְלָפִנים ָהרֹּאֶׁה

ָלנּו ֵאת ֲאׁשֶׁר ַיִגיׁשּו ְוַיִגידּו  :22, 41ישעיה 
 ;ִתְקרֶׁיָנה... אֹו ַהָבאֹות ַהְׁשִמיֻענּו

--------------------------------------- 
איני טוען בפניכם כי , ֱאמור :50, 6סורת המקנה 

 ולא כי יודע אני את הנסתר., ביַדי אוצרות אללה
...ואיני יודע מה  :9, 46סורת גבעות החול 

 אני רק באשר ִנגלה לי.דבק . ייעׂשה בי ובכם

96. 
האם אלוהי אברהם אי פעם סלח לנביא מוחמד 
על כך שנישק את האבן השחורה בכעבה או על 

 כך שכיבד אלים פגאניים ערבים אחרים?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ִיְהיֶׁה ְלָך ֱאֹלִהים -. ...ֹלא2 :2-4, 20שמות 
 ִתְׁשַתֲחוֶׁה ָלהֶׁם...-. ֹלא4ָפָני; -ֲאֵחִרים ַעל

ְוִהְׁשַאְרִתי ְבִיְׂשָרֵאל ִׁשְבַעת  :18, 19מלכים א' 
-ָכְרעּו ַלַבַעל ְוָכל-ַהִבְרַכִים ֲאׁשֶׁר ֹלא-ֲאָלִפים  ָכל
 ;ָנַׁשק לֹו-ַהפֶׁה ֲאׁשֶׁר ֹלא

קֶׁׁשֶׁר ֵיׁש ְלֵהיַכל ּוַמה  :16, 6קורינתים ב' 
 ...?ֱאֹלִהים ִעם ֱאִליִלים

--------------------------------------- 
אלַצפא ואלַמְרוה הן : 158, 2סורת הפרה 
על כן כל העולה לרגל אל הבית , מִטקֵסי אללה

לא יהיה עליו עוֹון אם , או בֻעְמרה' בַחג
 יקיף את שתיהן...

תנו דעתכם על . 19 :18-20, 53סורת הכוכב 
השלישית , וַמנאת .20, אללאת ַואְלֻעַזא

 .הנוספת
 680-673, 667: 2החדית: בוכארי הערה: 
.109-103: 6וענעם   

 
 
 



97. 
האם הנביא מוחמד היה נחשב לאדם רגיל 

 הצריך לכפר ולבקש מחילה על חטאיו?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ִכי ָאָדם ֵאין ַצִדיק ָבָארֶׁץ ֲאׁשֶׁר  :20, 7קהלת 
 ;טֹוב ְוֹלא יֱֶׁחָטא-ַיֲעׂשֶׁה
ִכי ָקְרָבה , ׁשּובּו ִבְתׁשּוָבה". 2 :8-ו 2, 3מתי 

 . ָלֵכן ֲעׂשּו ְפִרי ָראּוי ִלְתׁשּוָבה8." ַמְלכּות ָׁשַמִים
. ...ֵיׁשּוַע... ֹלא ָבאִתי 12 :12-13, 9מתי 

 ."י ִאם ַלחֹוְטִאיםִלְקרֹּא ַלַצִדיִקים כִ 
ִאם נֹּאַמר ׁשֵֶׁאין ָבנּו ֵחְטא,  :8, 1יוחנן א' 

  ַמְתִעים ָאנּו אֶׁת ַעְצֵמנּו ְוָהֱאמֶׁת ֵאינֶָׁנה ָבנּו.
--------------------------------------- 

ִכי ָאָדם ֵאין ַצִדיק ָבָארֶׁץ ֲאׁשֶׁר  :20, 7קהלת 
 ;טֹוב ְוֹלא יֱֶׁחָטא-ַיֲעׂשֶׁה
ִכי ָקְרָבה , ׁשּובּו ִבְתׁשּוָבה". 2 :8-ו 2, 3מתי 

 . ָלֵכן ֲעׂשּו ְפִרי ָראּוי ִלְתׁשּוָבה8." ַמְלכּות ָׁשַמִים
. ...ֵיׁשּוַע... ֹלא ָבאִתי 12 :12-13, 9מתי 

 ."י ִאם ַלחֹוְטִאיםִלְקרֹּא ַלַצִדיִקים כִ 
ִאם נֹּאַמר ׁשֵֶׁאין ָבנּו ֵחְטא,  :8, 1יוחנן א' 

  ַמְתִעים ָאנּו אֶׁת ַעְצֵמנּו ְוָהֱאמֶׁת ֵאינֶָׁנה ָבנּו.
 הנביא מוחמד לא היה בטוח בגאולתו שלו:הערה: 

Cf. Ahkaf 46:9; Hadith: Bukhari Vol. 5 no. 
266 & 234-236. 

98. 
לאחרון הנביאים האם הנביא מוחמד נחשב 

 והגדול שבהם?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ִהְתַגלּות ֵיׁשּוַע 1 :17-ו 8-ו 1, 1ההתגלות 
נְֻאם ", ֲאִני ָהָאלֶׁף ַאף ֲאִני ַהָתו". 8ַהָמׁשיַח... 
." ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות, ַההֹּוֶׁה ְוָהָיה ְוָיבֹוא, "יהוה ֱאֹלִהים

 .ָהִראׁשֹון ְוָהַאֲחרֹון ְוַהַחיֲאנִי . ַאל ִתיָרא". ...17
. ֲאִני ָהָאלֶׁף 13 :20-ו 16-ו 13, 22ההתגלות 

. 16 ָהִראׁשֹון ַאף ָהַאֲחרֹון..., ַאף ֲאִני ַהָתו
, ָאֵכן". ...20." ...ָאנִֹּכי... ַאיֶׁלֶׁת ַהַשַחר"

  .בֹוא ָנא ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע. ָאֵמן." ֲאִני ָבא ַמֵהר
--------------------------------------- 

ֻמַחַמד אינו אב לאיש  :40, 33סורת המחנות 
אלא שליח אללה וחוַתם , מבין הגברים שבכם

 .אללה יודע כל דבר. הנביאים
 ישוע צפוי לשוב. הנביא מוחמד לא. הערה:

 
 
 



 האדם והחטא
99. 

פילוג כאשר חטאו אדם וחווה, האם נוצר 
משמעותי בין האלוהים לאדם, אשר הביא לצורך 

 האדם להינצל מפני דין האל כנגד החטא?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. ַוְיַצו ְיהָוה ֱאֹלִהים 16 :16-17, 2בראשית 
. 17ַהָגן ָאכֹּל תֹּאֵכל; -ָהָאָדם ֵלאמֹּר ִמכֹּל ֵעץ-ַעל

ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא תֹּאַכל ִממֶׁנּו ִכי ְביֹום 
 ֲאָכְלָך ִממֶׁנּו מֹות ָתמּות; 

ְיֵדי -. ְלִפיָכְך, ְכֵׁשם ׁשֶַׁעל12 :12-19, 5רומים 
ָלעֹוָלם, ְוֵעקֶׁב ַהֵחְטא ָבא  ָאָדם אֶָׁחד ָבא ַהֵחְטא

ַהָמוֶׁת, ָכְך ָעַבר ַהָמוֶׁת ְלָכל ְבֵני ָאָדם ִמשּום ׁשֶֻׁכָלם 
  ָחְטאּו.

--------------------------------------- 
הוי אדם... , אמרנו .35 :35-38, 2סורת הפרה 

העץ הזה פן תהיו בבני  אך  ַאל לכם ִלקרב אל
 ,מילים מִעם ריבונו אדם קיבל .37 .העוולה
כי רוצה הוא בתשובת , שב מכעסו עליו והוא

 .עבדיו ורחום

100. 
האם קיימים פסוקים הנוגעים לאנשים שנולדו 

 )החטא הקדמון( עם "יצר הרע"?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. ַוְנִהי ַכָטֵמא ֻכָלנּו ּוְכבֶׁגֶׁד 5 :5, 64ישעיהו 
ִצְדקֵֹּתינּו ַוָנבֶׁל כֶָׁעלֶׁה ֻכָלנּו ַוֲעֹוֵננּו -ָכלִעִדים 

 ָכרּוַח ִיָשֻאנּו;
ֲהַיֲהפְֹּך כּוִׁשי עֹורֹו ְוָנֵמר  :23, 13ירמיהו 

 ַאתֶׁם תּוְכלּו ְלֵהיִטיב ִלֻמֵדי ָהֵרַע;-ֲחַבְרֻברָֹּתיו ַגם
ָעקֹּב ַהֵלב ִמכֹּל ְוָאֻנׁש הּוא ִמי  :9, 17ירמיהו 
 ;ֵיָדעֶׁנּו
ִכי ַהכֹּל ָחְטאּו ּוְמֻחְסֵרי ְכבֹוד  :23, 3רומים 

 ֱאֹלִהים ֵהָמה.
--------------------------------------- 

כך בחר בו -אחר ואולם :122, 20סורת ט.ה 
 .ריבונו ושב מכעסו עליו וִהנחה

בראנו את האדם בצלם  :4, 95התאנים  סורת
 ,רב יופי
האסלאם מכחיש את עקרון "החטא  הערה:

 הקדמון".
 
 
 



101. 
האם כל בני האדם, לרבות הנביאים, אשמים 

 בכך שחטאו? )למעט ישוע(
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ָלְך ִכי ֵאין ָאָדם -ִכי יֶׁחְֶׁטאּו :46, 8מלכים א' 
 יֱֶׁחָטא...-ֲאׁשֶׁר ֹלא
ָיּה    ֲאדָֹּני -ֲעֹונֹות ִתְׁשָמר-ִאם :3, 130תהילים 

 ִמי ַיֲעמֹּד;
 יֹּאַמר ִזכִיִתי ִלִבי ָטַהְרִתי ֵמַחָטאִתי;-ִמי :9, 20משלי 
ִכי ָאָדם ֵאין ַצִדיק ָבָארֶׁץ ֲאׁשֶׁר  :20, 7קהלת 
 ְוֹלא יֱֶׁחָטא; טֹוב-ַיֲעׂשֶׁה

 ..."ֵאין ַצִדיק, ֵאין ַגם אֶָׁחד. :10, 3רומים 
ִאם נֹּאַמר ׁשֵֶׁאין ָבנּו ֵחְטא,  :8, 1יוחנן א' 

 ַמְתִעים ָאנּו אֶׁת ַעְצֵמנּו ְוָהֱאמֶׁת ֵאינֶָׁנה ָבנּו.
--------------------------------------- 

, לא ארחץ בניקיון כַפי :53, 12סורת יוֶסף 
 כי הנפש דוחקת לעׂשות את הרע...

 ....האדם בן עוולה הוא..: 34, 14סורת אברהם 
אילו היה אללה דן את  :61, 16רה סורת הדבו

לא , האנשים לכף חובה כי היו בני עוולה
 . היה מותיר על פני האדמה כל יצור..

והוא אשר נכספתי  :82, 26סורת המשוררים 
 .כי יסלח לי על חֶׁטאי ביום הדין

 …...ובקש מחילה על חטאיָך: 19, 47סורת מוחמד 

102. 
האם מרים, אמו של ישוע, נחשבה כבעלת 
יכולת אלוהית והאם הייתה אמורה להיות 

 נערצת, שכן היא אם האלוהים? 
 קוראן  לא    / לא  ביבליה

ֲאִני ְיהָוה הּוא ְׁשִמי ּוְכבֹוִדי : 8, 42ישעיהו 
 אֵֶׁתן...-ְלַאֵחר ֹלא
. ְכׁשֶָׁחַסר ָלהֶׁם ַיִין ָאְמָרה ֵאם 3 :3-5, 2יוחנן 

. ָאַמר ָלּה 4ֵיׁשּוַע ֵאָליו: "ֵאין ָלהֶׁם ַיִין." 
ֵיׁשּוַע: "ַמה ִלי ָוָלְך, ִאָשה? עֹוד ֹלא ִהִגיָעה 

. ָאְמָרה ִאמֹו... "ָכל ַמה שֶׁיֹּאַמר ָלכֶׁם 5ְׁשָעִתי." 
 ֲעׂשּו."

--------------------------------------- 
ריבוָנך ציווה כי  :23, 17סורת המסע הלילי 

 .לא תעבדו בלתי אם אותו..
לא בראתי את הֵשדים  :56, 51סורת הזורות 

 .ואת בני האנוש כי אם למען יעבדוני
 
 
 
 



103. 
האם חטאו של אדם מפריד בינו לבין אל קדוש 

וכתוצאה טבעית, האם זה מובן כי חוטאים 
 דינם ללכת לגיהינום?

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
. ...ֵהָנה  ַהנֶׁפֶׁׁש ַהחֵֹּטאת 4 :20-ו 4, 18יחזקאל 

 . ַהנֶׁפֶׁׁש ַהחֵֹּטאת ִהיא ָתמּות...20 ִהיא ָתמּות;
...ִיְראּו ִמִמי ׁשֶַׁסְמכּות ְבָידֹו ַלֲהרֹּג  :5, 12לוקס 

 .ִמָפָניו ִיְראּו ֵכן.... ְוַאֲחֵרי ֵכן ְלַהְׁשִליְך ְלֵגיִהנֹום
. ...ְוִאיׁש ִאיׁש 13 :13-15, 20ההתגלות 

. ַהָמוֶׁת ְוַהְשאֹול ֻהְׁשְלכּו 14ִנְׁשְפטּו ְלִפי ַמֲעֵׂשיהֶׁם. 
ֹּלא ִנְמָצא ָכתּוב . ּוִמי ׁש15ֶׁאֶׁל ֲאַגם ָהֵאׁש... 

 ְבֵספֶׁר ַהַחִיים, ֻהְׁשַלְך אֶׁל ֲאַגם ָהֵאׁש.
--------------------------------------- 

, גיהינום יהיה יצועם :41, 7סורת הגבהים 
 .לבני העוולה כך נגמול. ומעליהם כחּוָפה

כל  .לבעלי העוונות.. :27, 10 סורת יונה

 אלה יורשי האש, ולנצח יהיו בה.

104. 
 האם אל קדוש מתייחס ברצינות אל חטאים קטנים?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ָלֵכן ָכל ַהֵמֵפר ַאַחת ִמן ַהִמְצוֹות  :19, 5מתי 

ַהְקַטנֹות ָהֵאלֶׁה ּוְמַלֵמד ָכְך אֶׁת ַהְבִריֹות, ָקטֹון 
ִיָקֵרא ְבַמְלכּות ַהָשַמִים. ֲאָבל ָכל ָהעֹוׂשֶׁה ּוְמַלֵמד, 

 הּוא ָגדֹול ִיָקֵרא ְבַמְלכּות ַהָשַמִים.
ׁשְֶׁיַדְברּו ְבֵני  ...ָכל ִמָלה ְבֵטָלה :36, 12מתי 

 ָאָדם ִיְתנּו ָעלֶׁיָה ִדין ְוחְֶׁׁשבֹון ְביֹום ַהִדין.
...ַהִאם ֵאיְנכֶׁם יֹוְדִעים  :6, 5קורינתים א' 

 ׁשְֶׁמַעט ְׂשאֹור ַמְחִמיץ אֶׁת ָכל ָהִעָסה?
 ...ְונְִכָׁשל ְבָדָבר אֶָׁחד, ָאֵׁשם הּוא ַבכֹּל; :10, 2יעקב 

--------------------------------------- 
...ואולם אין עוֹון  :5, 33סורת המחנות 

אלא אם כן התכוונתם , עליכם אם ִתטעו בזאת
 ...לכך בלבכם

. הרֵחקים מפשע 32 :31-32, 53הכוכב  סורת
הנה  –פרט לעֵברות ַבאקראי , חמּור ותועבה

לכן אל תמהרו  מחילת אללה חובקת עולם...
 קיון כפיכם...לרחוץ בנ

 

 
 



105. 
האם יהיה זה עונש ראוי לכרות את ידיו של 

 גנב?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

-. ִכי ִיְגנֹּב37 :3, 22ושמות  37, 21שמות 
ׂשֶׁה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחִמָשה ָבָקר -ִאיׁש ׁשֹור אֹו

-. ִאם3צֹּאן ַתַחת ַהשֶׁה; -ְיַׁשֵלם ַתַחת ַהשֹור ְוַאְרַבע
ׂשֶׁה -ֲחמֹור ַעד-ִהָמֵצא ִתָמֵצא ְבָידֹו ַהְגֵנָבה ִמשֹור ַעד

 ַחִיים ְׁשַנִים ְיַׁשֵלם; 
ָיבּוזּו ַלַגָנב ִכי -א. ֹל30 :30-31, 6משלי 

. ְוִנְמָצא 31ִיְגנֹוב ְלַמֵלא ַנְפׁשֹו ִכי ִיְרָעב; 
 ְיַׁשֵלם...
. ַאְדַרָבא, אֱֶׁהבּו אֶׁת 35 :35-36, 6לוקס 

אֹוְיֵביכֶׁם ְוֵהיִטיבּו ְוַהְלוּו ִמְבִלי ְלַצפֹות ִלְגמּול, 
ם . ֱהיּו ַרֲחָמִנים ְכֵׁש36ְוַרב ִיְהיֶׁה ְׂשַכְרכֶׁם... 
 ׁשֲֶׁאִביכֶׁם ַרֲחָמן הּוא."

--------------------------------------- 
, הגונב והגונבת :38, 5סורת השולחן הערוך 

ִכרתו את ידיהם כגמול פועלם וכעונש לדוגמה 
 .מִעם אללה..

106. 
האם יהיה זה בסדר מפעם לפעם, עבור מאמין, 
 לשקר או לרמות אחרים כדי להגן על עצמו? )

Taqiyyaאו Kitman)  
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ֵהָנה ָׂשֵנא ְיהָוה ְוׁשֶַׁבע -. ׁשֶׁׁש16 :16-17, 6משלי 
 . ...ְלׁשֹון ָׁשקֶׁר...17תועבות )תֹוֲעַבת( ַנְפׁשֹו; 

-ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְוֹלא-ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ֹלא :13, 3צפניה 
 ִיָמֵצא ְבִפיהֶׁם ְלׁשֹון ַתְרִמית...-יְַדְברּו ָכָזב ְוֹלא

 ַעל ֵכן ָהִסירּו אֶׁת ַהשֶׁקֶׁר... :25, 4אפסים 
. ֲאָבל... ְוָכל 8 :27-ו 8, 21ההתגלות 
חְֶׁלָקם ָבֲאַגם ַהבֹוֵער ְבֵאׁש  --ַהְמַׁשְקִרים 

. ְוֹלא ִיָכֵנס ֵאלֶׁיָה ָכל ָטֵמא 27ְוָגְפִרית... 
 ְועֹוֵׂשה תֹוֵעָבה ָוׁשֶׁקֶׁר...

--------------------------------------- 
לא ידּונכם אללה לכף חובה  :225, 2סורת הפרה 

 .ת בעת ׂשיחה בֵטלה..אם תישבעו בהיסח הדע
הן ִאפשר לכם אללה  :2, 66סורת האיסור 

 להתיר את שבועותיכם כדין...
 = להגיד משהו שאיננו אמת.  Taqiyyaהערה: 

Kitman   .לשקר באמצעות השמטת מידע = 
  

 
 



107. 
האם הומוסקסואליות נתפסת כחטא אסור 

 ומגונה? 
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ָזָכר ֹלא ִתְׁשַכב ִמְׁשְכֵבי ִאָשה  -ְואֶׁת :22, 18ויקרא 
 תֹוֵעָבה ִהוא;

ָזָכר ִמְׁשְכֵבי -ְוִאיׁש ֲאׁשֶׁר ִיׁשַכב אֶׁת :13, 20ויקרא 
 ִאָשה תֹוֵעָבה ָעׂשּו ְׁשֵניהֶׁם מֹות יּוָמתּו ְדֵמיהֶׁם ָבם;

. ...ִהְסִגיָרם ֱאֹלִהים 26 :26-32, 1רומים 
. ...ְגָבִרים ָעׂשּו 27ִלְתׁשּוקֹות ְבזּויֹות... 

ת ַהְגמּול תֹוֵעָבה ִבְגָבִרים ְוִקְבלּו ְבגּוָפם ֵהם אֶׁ
ֲאׁשֶׁר ְלִפיָה ... ֵהם. 32. ָהָראּוי ַלְסִטָיה ׁשֶָׁלהֶׁם

 ...עֹוֵׂשי ַמֲעִׂשים ָכֵאלֶׁה ְראּוִיים ְלִמיָתה
--------------------------------------- 

הוא . וגם לֹוט .80 :80-81, 7סורת הגבהים 
איכה תעזו לעׂשות תועבה אשר , אמר לבני ַעמו

כמוה איש מבין שוכני העולמים לא עׂשה 
אתם באים אל הזכרים בתאווה  .81: לפניכם

 .ואתם קהל מתהוללים, ולא אל הנשים
...ֵאיכה זה תעזו 54 :54-55, 27סורת הנמלים 

ומה לכם כי תבואו  .55, לעׂשות תועבה לעין כל
 בתאווה אל הזכרים במקום אל הנשים?...

108. 
כחטאים אסורים האם הפלה ורצח נתפסים 

 ומגונים?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה
הוא . וגם לֹוט .80 :80-81, 7סורת הגבהים 
איכה תעזו לעׂשות תועבה אשר , אמר לבני ַעמו

לא עׂשה כמוה איש מבין שוכני העולמים 
אתם באים אל הזכרים בתאווה  .81: לפניכם

 .ואתם קהל מתהוללים, ולא אל הנשים
...ֵאיכה זה 54 :54-55, 27סורת הנמלים 

ומה לכם  .55, תעזו לעׂשות תועבה לעין כל
כי תבואו בתאווה אל הזכרים במקום אל 

 הנשים?...
--------------------------------------- 

...כי כל המאבד  :32, 5סורת השולחן הערוך 
בלא שאיבדה נפש או ביקשה למלא  –נפש אחת 

 ..כאילו איבד עולם מלא. את הארץ חמס
אל תמיתו את : 31, 17סורת המסע הלילי 
אנו נפרנס אותם  .ילדיכם מפחד העוני

 .והריגתם היא חטא כבד, ואתכם
 
 
 



109. 
האם עונשו של חטא ניתן למחיקה באמצעות 

  (Sevapקיום "עבודה טובה"? )
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ְוָאְמָנם ָאנּו קֹוְבִעים ׁשֶָׁהָאָדם  :28, 3רומים 
 ְיֵדי ֱאמּוָנה ְלֹלא ְתלּות ְבַמֲעֵׂשי ַהתֹוָרה.-ֻמְצָדק ַעל
...ׁשִֶׁאיׁש ֹלא ֻיְצַדק ִלְפֵני ֱאֹלִהים  :11, 3גלטים 

 ְיֵדי ַהתֹוָרה, ׁשֵֶׁכן ַצִדיק בֱֶׁאמּוָנתֹו ִיְחיֶׁה.-ַעל
ֲעֵׂשי ְצָדָקה . ֲאַזי ֹלא ִבְגַלל ַמ5 :5-6, 3טיטוס 

 ׁשֶָׁעִׂשינּו... ִכי ִאם ְבַרֲחָמיו...
ֲהֵרי ִמי ׁשְֶׁמַקֵים אֶׁת ָכל ַהתֹוָרה  :10, 2יעקב 

 ְוִנְכָׁשל ְבָדָבר אֶָׁחד, ָאֵׁשם הּוא ַבכֹּל;
--------------------------------------- 

הטובים  המעׂשים... :114, 11סורת הוד 
 העוונות...ירחיקו את 

המאמינים והעוׂשים את : 7, 29סורת העכביש 
 .להם נכפר על עוונותיהם.., הטוב

הרֵחקים מפשע חמּור  :32, 53סורת הכוכב 
הנה מחילת  –פרט לעֵברות ַבאקראי , ותועבה

 ...אללה חובקת עולם

 גאולה
110. 

 האם אדם נולד "נוצרי" או "מוסלמי"?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

הטובים  המעׂשים... :114, 11סורת הוד 
 ירחיקו את העוונות...

המאמינים והעוׂשים את : 7, 29סורת העכביש 
 .להם נכפר על עוונותיהם.., הטוב

הרֵחקים מפשע חמּור  :32, 53סורת הכוכב 
הנה מחילת  –פרט לעֵברות ַבאקראי , ותועבה

 ...אללה חובקת עולם
--------------------------------------- 

הוי , אמור .1 :1-6, 109סורת הכופרים 
 .לכם דתכם ולי דתי .6 ,הכופרים
על פי הביבליה, אדם לא יכול  הערה:

להיוולד נוצרי, רק אלו "הנולדים שנית" על 
ידי רוח האלוהים יירשו את ממלכת האל. 
באסלאם, אדם הנולד לאב מוסלמי, נחשב 

 אוטומטי למוסלמי מלידה.באופן 
 
 
 



111. 
האם גאולתו של אדם תלויה בעבודתו הטובה? 

(Ameller) 
  

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ִאם ָאְמָנם ֻהְצַדק ַאְבָרָהם ִבְגַלל ַמֲעִׂשים,  :2, 4רומים 

 ִכי ָאז ֵיׁש לֹו ַבמֶׁה ְלִהְתָפֵאר, ַאְך ֹלא ִלְפֵני ֱאֹלִהים.
יְֵדי -ֵהן בַחֶׁסֶׁד נֹוׁשְַעתֶׁם עַל. 8 :8-9, 2אפסים 

 ָהֱאמּונָה; ְוזֹּאת ֹלא מִיְֶׁדכֶׁם, כִי אִם ַמְתנַת ֱאֹלהִים ִהיא.

 נֹוֵבַע מִַמֲעִׂשים, כְֵדי ׁשֶֹּׁלא יִתְָגאֶׁה אִיׁש;ֵאין זֶׁה . 9
ֲאַזי ֹלא ִבְגַלל ַמֲעֵׂשי ְצָדָקה . 5 :4-5, 3טיטוס 

ׁשֶָׁעִׂשינּו הּוא הֹוִׁשיַע אֹוָתנּו, ִכי ִאם ְבַרֲחָמיו, 

ְיֵדי ְרִחיַצת ַהֵלָדה ַהֲחָדָׁשה ְוַהִהְתַחְדׁשּות ְברּוַח -ַעל

ְיֵדי -ַפְך ֲעֵלינּו ְלַמְכִביר ַעלֲאׁשֶׁר ָׁש. 6 ַהקֹּדֶׁׁש

 ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח מֹוִׁשיֵענּו,

--------------------------------------- 
הטובים  המעׂשים... :114, 11הוד  סורת

 ...ירחיקו את העוונות
והעוׂשים את  המאמינים :7, 29העכביש  סורת

להם נכפר על עוונותיהם ונגמול להם , הטוב

 .הנאים מכל מעׂשיהםעל 

112. 
האם הגאולה שמעניק האל מפני עונש החטא 

 (Kefaret) רבן דם?וקבתלויה תמיד 
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ִכי נֶׁפֶׁׁש ַהָבָׂשר ַבָדם ִהוא ַוֲאִני  :11, 17ויקרא 
-ַנְפׁשֵֹּתיכֶׁם  ִכי-ַהִמְזֵבַח ְלַכֵפר ַעל-ְנַתִתיו ָלכֶׁם ַעל

 ַהָדם הּוא ַבנֶׁפֶׁׁש ְיַכֵפר;
ְוִהִשיג ... ּוְבָדמֹו הּוא. 12 :22-ו 12, 9עברים 

ִכְמַעט ַהכֹּל ִפי ַהתֹוָרה -ָאֵכן ַעל. 22 ְפדּות עֹוָלִמים;
  ְמטָֹּהר ְבָדם, ּוְבֹלא ׁשִפיַכת ָדם ֵאין ְמִחיָלה.

--------------------------------------- 
היָשמרו מפני יום אשר בו לא  :48, 2הפרה  סורת

ולא תתקבל , לזולתה במאּום תועיל שום נפש

 ...ודֵמי כופֶׁר לא יילקחו מידיה, השתדלותה
לא בׂשרן ודמן  :37, 22לרגל  העלייה סורת

 ...יראתכם כי אם, יעלו אל אללה

 

 

 



113. 
האם ניתן לזכות בגאולת האל רק בחסד, 
באמצעות האמונה בקורבן המכפר של שה 

  האלוהים? )ישוע הנוצרי(
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

...ָאַמר יֹוָחָנן: "ִהֵנה ֵׂשה  :29, 1יוחנן 
 ָהֱאֹלִהים ַהנֹוֵׂשא ַחַטאת ָהעֹוָלם.

. ַאְך ֵהם ֻמְצָדִקים ְבַחְסדֹו, 24 :24-28, 3רומים 
. ֲאׁשֶׁר 25ְבִחָנם, הֹודֹות ַלְפדּות ׁשֶַׁבָמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, 

. ְוָאְמָנם 28ָהֱאֹלִהים ָׂשם אֹותֹו ְלַכָפָרה ְבָדמֹו... 
ְיֵדי ֱאמּוָנה ְלֹלא -ּו קֹוְבִעים ׁשֶָׁהָאָדם ֻמְצָדק ַעלָאנ

 ְתלּות ְבַמֲעֵׂשי ַהתֹוָרה.
ְסִליַחת , ׁשְֶׁבָדמֹו ֵיׁש ָלנּו ַהְפדּות :7, 1אפסים 

 .ַהֲחָטִאים ְכִפי עֹּׁשֶׁר חֶׁסֶׁד ָהֱאֹלִהים
ְיֵדי -ֵהן ַבחֶׁסֶׁד נֹוַׁשְעתֶׁם ַעל :8, 2אפסים 

 ָהֱאמּוָנה;...
--------------------------------------- 

לא תעולל נפש דבר ... :164, 6סורת המקנה 
ונפש עמוסה לא תעמוס את , עליה בלא שיחול
 . ..מׂשא זולתה

ונפש עמוסה ... :15, 17סורת המסע הלילי 
 ...לא תעמוס את מׂשא זולתה

...כי נפש עמוסה לא : 38, 53סורת הכוכב 
 ,תעמוס את מׂשא זולתה

114. 
נצח, האם נחוץ -על מנת שאדם יזכה בחיי

שקודם כל ישמע ויבין את הבשורה על פי 
ישוע הנוצרי ויאמין שאלוהים שלח אותו 

 להיות המשיח, הגואל של העולם?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. ְוִאם ַאָתה מֹודֶׁה בְִפיָך 9 :17-ו 9-10, 10רומים 
ּוַמֲאִמין ִבְלָבבָך ׁשֱֶׁאֹלהִים הֵקִים אֹותֹו ׁשֶׁיׁשּוַע הּוא הָאדֹון 

. ֲהֵרי בְלִבֹו מַאֲִמין אִיׁש 10ִתּוַׁשע.  --ִמן ַהֵמתִים 
. ְלִפיכְך ָהאֱמּונָה בָאה 17 ְויְֻצַדק, ּוְבִפיו יֹודֶׁה ְויּוׁשַע.

 ְבַהכְָרַזת ְדבַר ַהָמׁשִיחַ. --ִבְׁשִמיָעה ְוַהְשמִיָעה 
--------------------------------------- 

שלחנָוך לַגלות את  .119 :119-120, 2סורת הפרה 
לא תנוח  .120. האמת ולהיות מבׂשר ומזהיר..

עד אם , וגם לא של הנוצרים, דעתם של היהודים
רק דרך הישר הניתנת , ֱאמור. תחזיק באמונתם

 ...מִעם אללה היא דרך הישר
 
 
 



115. 
כי האמונה בישוע הנוצרי ניתן לטעון האם 

בתור הגואל והאדון היא הדרך היחידה בה 
 נצח?-חטאי האדם יסלחו ולשם השגת חיי

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ...ֵיׁשּוַע: "ֲאִני ַהְתִחָיה 25 :25-26, 11יוחנן 

. ְוָכל 26 ְוַהַחיִים. ַהַמֲאִמין ִבי יְִחיֶׁה ַגם ִאם ָימּות.
 ִמי ׁשֶַׁחי ּוַמֲאִמין ִבי ֹלא ָימּות ְלעֹוָלם...

ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: "ֲאִני ַהדֶׁרְֶׁך ְוָהֱאמֶׁת  :6, 14יוחנן 
 א ַדְרִכי.ְוַהַחיִים. ֵאין ִאיׁש ָבא אֶׁל ָהָאב אֶׁלָ 

ְוֵאלֶׁה ֵהם ַחֵיי עֹוָלם: ׁשֶַׁיִכירּו  :3, 17יוחנן 
 --אֹוְתָך, ֱאֹלֵהי ָהֱאמֶׁת ְלַבדֹו, ְואֶׁת ֲאׁשֶׁר ָׁשַלְחָת 

 אֶׁת ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח.
--------------------------------------- 

. הדת הראויה 19 :19-20, 3סורת בית עמרם 
אלה אשר ניַתן להם . הִאסלאםבעיני אללה היא 

הספר לא נחלקו לגביה כי אם ַלאַחר שהוענקה להם 

ואם , תיַשר דרכם, ...אם יתמסרו .20. הדעת..
 …דע כי עליָך רק למסור )את דָברו( ,יפנו עורף

116. 
 האם הטבלה במים נחוצה למאמין בימינו?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
...ֵיׁשּוע...: "ִנְתָנה ִלי . 18 :18-20, 28מתי 

. ַעל ֵכן ְלכּו 19ָכל ַסְמכּות ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁץ. 
ַוֲעׂשּו אֶׁת ָכל ַהגֹוִיים ְלַתְלִמיִדים, ַהְטִבילּו אֹוָתם 

. ְוַלְמדּו אֹוָתם 20ְלֵׁשם ָהָאב ְוַהֵבן ְורּוַח ַהקֹּדֶׁׁש 

ִהֵנה ִאְתכֶׁם ֲאִני  ִלְׁשמֹּר אֶׁת ָכל ַמה שִֶׁצּויִתי אְֶׁתכֶׁם.
 ָכל ַהָיִמים ַעד ֵקץ ָהעֹוָלם."

 ַהַמֲאִמין ְוִנְטָבל ִיּוַׁשע... :16, 16מרקוס 
ָאַמר ָלהֶׁם ֵכיָפא: ׁשּובּו  :38, 2מעשי השליחים 

ִבְתׁשּוָבה ְוִהָטְבלּו ִאיׁש ִאיׁש ִמכֶׁם ְבׁשם יׁשּוַע ַהָמׁשיַח 
 ַקְבלּו אֶׁת ַמְתַנת רּוַח ַהקֹּדֶׁׁש;ִלְסִליַחת ֲחָטֵאיכֶׁם, ּוְת

ְוַעְכָׁשו ָלָמה ַאָתה  :16, 22מעשי השליחים 
ִמְתַמְהֵמַּה? קּום, ִהָטֵבל ְוִהְתַרֵחץ ֵמֲחָטאֶׁיָך ְבָקְרֲאָך 

 ִבְׁשמֹו.'
--------------------------------------- 

לא קיימים פסוקים בקוראן הנוגעים  הערה:
  להטבלה במים.

 

 
 



117. 
 למאמין זכר בימינו?מילה נחוצה -האם ברית

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
. ְוַעָתה ַמדּוַע... 10 :5-11, 15מעשי השליחים 
 ָלִׂשים עֹּל ַעל...
. ִאם ִנְקָרא 18 :20-ו 18, 7קורינתים א' 

ָהִאיׁש ְבֵעת ֱהיֹותֹו ִנמֹול, ַאל ִיְמׁשְֹּך לֹו ָעְרָלה. 
. ִיָשֵאר ָכל 20ִימֹול. ִאם ִנְקָרא ְכׁשֶׁהּוא ָעֵרל, ַאל 

 ִאיׁש ַבַמֲעָמד ׁשֶׁבֹו ִנְקָרא.
אֹוֵמר ָלכֶׁם ׁשִֶׁאם , ָׁשאּול, ֲאִני :2, 5גלטים 
 .ֹלא יֹוִעיל ָלכֶׁם ַהָמִׁשיַח, ִתמֹולּו
ׁשֶׁכֵן בַָמִׁשיחַ יׁשּוַע אֵין חׁשִיבּות ֹלא  :6, 5גלטים 

 נָה ַהפֹועֶׁלֶׁת ְבדֶׁרֶׁך ַאהֲבָה.ַלִמיָלה ְוֹלא לָעְָרָלה, אֶָׁלא לֱָאמּו
--------------------------------------- 

אַחר הורינו ָלך : 123, 16סורת הדבורה 
 ַהחֵזק באמונת אברהם..., לאמור
מילה היא חלק מדתו של -באסלאם, ברית הערה:

אברהם ולכן נחשבת כמחייבת למוסלמים. ניתן 
 ,Bukhari 1252 לראות זאת גם בחדית': 

Fatih al-Bari 6:388; and Muslim 4:2370. 
118. 

האם קיימים פסוקים הפוקדים על אנשים 
להיות "קדושים" והאם "קדושה" נחוצה לשם 

 עדן? -כניסה לגן
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ִכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיכֶׁם  :44, 11ויקרא 
 ְוִהְתַקִדְׁשתֶׁם ִוְהִייתֶׁם ְקדִֹּׁשים ִכי ָקדֹוׁש ָאִני...

. ...ִכי ֵהיַכל 16 :16-17, 3קורינתים א' 
. ...ִכי ֵהיַכל ָהֱאֹלִהים 17ֱאֹלִהים ַאתֶׁם... 

 ָקדֹוׁש, ְוַאתֶׁם ֵהיָכלֹו.
פּו ָׁשלֹום ִעם ָכל ָאָדם, ְוַגם ִרדְ  :14, 12עברים 

 אֶׁת ַהְקֻדָשה ׁשִֶׁבְלָעדֶׁיָה ֹלא ִיְראֶׁה ִאיׁש אֶׁת ָהָאדֹון.
. אֶָׁלא ֱהיּו ַגם ַאתֶׁם 15 :15-16, 1פטרוס א' 

ְקדֹוִׁשים ְבָכל ַדְרֵכיכֶׁם ְכמֹו ׁשֶָׁקדֹוׁש הּוא ֲאׁשֶׁר ָקָרא 
ִתְהיּו ִכי . ׁשֲֶׁהֵרי ָכתּוב, "ְקדִֹּׁשים 16אְֶׁתכֶׁם, 

 ָקדֹוׁש ֲאִני."
ׁשִֶׁיְתַקֵדׁש  --...ַהָקדֹוׁש  :11, 22ההתגלות 

 עֹוד."
--------------------------------------- 

לא קיימים פסוקים בקוראן הפוקדים  הערה:
על אנשים להיות קדושים או המצביעים על כך 

 שהם יכולים להיות קדושים.
 
 
 
 



119. 
האם אנשים יכולים לבחור להפוך לבני 

האלוהים דרך יישום הרצון החופשי וכוח 
 הרצון האישי שלהם?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ֲאָבל ְלֵאלֶׁה ֲאׁשֶׁר ִקְבלּו אֹותֹו...  :12, 1יוחנן 

 ָנַתן תֹּקֶׁף ִלְהיֹות ָבִנים ֵלאֹלִהים.
. ָכל ֲאׁשֶׁר רּוַח ֱאֹלִהים 14 :16-ו 14, 8רומים 

. ָהרּוַח ַעְצָמּה 16 ַמְדִרָכה אֹוָתם, ָבנִים ֵהם ֵלאֹלִהים.
 ְמִעיָדה ַיַחד ִעם רּוֵחנּו ׁשֶָׁבִנים ֵלאֹלִהים ָאנּו. 

ְיֵדי -ֵלאֹלִהים ַעל-ֻכְלכֶׁם ָבִנים :26, 3גלטים 
 ;ָהֱאמּוָנה ַבָמִׁשיַח ֵיׁשּוַע

...ִמלֹות ַהנַֹּחם... ְכאֶׁל . 5: 5-6, 12עברים 
ָתקֹּץ -ְוַאלִתְמָאס, -ָבִנים: "מּוַסר יהוה, ְבִני, ַאל

 …יֹוִכיַח . ִכי אֶׁת ֲאׁשֶׁר יֱֶׁאַהב יהוה6ְבתֹוַכְחתֹו; 
--------------------------------------- 

היהודים  :18, 5סורת השולחן הערוך 
. אנו בֵני אללה ואהוביו, והנוצרים אמרו

? מדוע העניש אתכם על חטאיכם ,אם כן, ֱאמור
 .ָברא..אינכם אלא בׂשר ודם מאשר 
120. 

האם גורלו של אדם נקבע מראש או נגזר מראש 
 (Kismet או Kader)  על ידי אלוהים?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ְרֵאה ָאנִֹּכי נֵֹּתן 26 :26-27, 11דברים 
ַהְבָרָכה -. אֶׁת27 ;ִלְפֵניכֶׁם ַהיֹום  ְבָרָכה ּוְקָלָלה

 ְיהָוה...ִמְצֹות -ֲאׁשֶׁר ִתְׁשְמעּו אֶׁל
...ַהַחִיים ְוַהָמוֶׁת ָנַתִתי ְלָפנֶׁיָך  :19, 30דברים 

 ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ּוָבַחְרָת ַבַחִיים...
ִמי -...ַבֲחרּו ָלכֶׁם ַהיֹום אֶׁת :15, 24יהושוע 

 ;ְיהָוה-ַתֲעבֹּדּון... ְוָאנִֹּכי ּוֵביִתי ַנֲעבֹּד אֶׁת
--------------------------------------- 

דבר לא יפגע , ֱאמור :51, 9סורת ההצהרה 
 בנו זולת הדבר אשר כתב לנו אללה...

...והבחירה  :68, 28סורת סיפור המעשה 
 ...בידו היא ולא בידם

אללה הוא  דבר –...  :38, 33סורת המחנות 
 –סופי ומוחלט 

ארמיניאניסטים יענו  בקרב הנוצרים,הערה: 
 ".כן", בעוד קלוויניסטים יענו "לא"

 
 
 



121. 
האם אלוהים משתמש בכפות מאזניים כדי 

למדוד את עבודתו הטובה והרעה של האדם כדי 
 עדן או לגיהינום?-להחליט אם ילך לגן

(Terazi)  
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

יְֵדי -ַבחֶׁסֶׁד נֹוַׁשְעתֶׁם ַעל. ֵהן 8 :8-9, 2אפסים 
 .כִי ִאם ַמְתנַת ֱאֹלִהים ִהיא, ְוזֹּאת ֹלא ִמיְֶׁדכֶׁם; ָהֱאמּונָה

 ;כְֵדי ׁשֶֹּׁלא יְִתָגאֶׁה ִאיׁש, . ֵאין זֶׁה נֹוֵבַע ִמַמֲעִׂשים9
. אּוָלם ְכׁשִֶׁנְגָלה טּובֹו ׁשֶׁל 4 :4-5, 3טיטוס 

. ֲאַזי 5ְוַאֲהָבתֹו אֶׁת ָהָאָדם, ָהֱאֹלִהים מֹוִׁשיֵענּו 
ֹלא ִבְגַלל ַמֲעֵׂשי ְצָדָקה ׁשֶָׁעִׂשינּו הּוא הֹוִׁשיַע 

 אֹוָתנּו, ִכי ִאם ְבַרֲחָמיו...
--------------------------------------- 

...ואשר יהיו  .8 :8-9, 7סורת הגבהים 
ואשר  .9אלה אנשי חיל, , מֹּאזניהם כֵבדים
אלה המיטו אבדון על , ליםיהיו מֹּאזניהם ק

 .עצמם בפושעם באותותינו
אשר  .102 :102-103, 23סורת המאמינים 

 .103. אלה אנשי חיל, מאזניו כבדים יהיו
אלה המיטו אבדון , אשר מאזניו קלים יהיו

 .עד-ובגיהינום יהיו לעולמי ,על עצמם
122. 

על מנת שאדם יוכל להיכנס לממלכת האל, האם 
"לידה רוחנית מחודשת"  נחוץ שראשית יעבור

  "ייוולד מחדש"?-ו
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. ֲאָבל ְלֵאלֶׁה ֲאׁשֶׁר ִקְבלּו 12 :12-13, 1יוחנן 
אֹותֹו, ַהַמֲאִמיִנים ִבְׁשמֹו, ָנַתן תֹּקֶׁף ִלְהיֹות ָבִנים 

. ֹלא ִמָדם ְוֹלא ֵמֵחפֶׁץ ַהָבָׂשר נֹוְלדּו, 13ֵלאֹלִהים. 
 ֵמֵחפֶׁץ גֶׁבֶׁר, ִכי ִאם ֵמֱאֹלִהים.ַאף ֹלא 
...ִאם ֹלא יּוֵלד " ֵהִׁשיב יׁשּוַע... :3, 3יוחנן 

 ."ָהֱאֹלִהים ֹלא יּוַכל ִלְראֹות אֶׁת ַמְלכּות, ָאָדם ִמְלַמְעָלה
ַעל כֵן ִמי ׁשֶׁנְִמָצא ַבָמִׁשיַח הּוא  :18, 5קורינתים ב' 

 ְבִריָאה ֲחָדָׁשה. ַהיְָׁשנֹות ָעְברּו; ִהנֵה נְִהיּו ֲחָדׁשֹות.
ׁשֲֶׁהֵרי נֹוַלְדתֶׁם ֵמָחָדׁש ֹלא ִמזֶַׁרע  :23, 1פטרוס א' 

  נְִׁשָחת כִי ִאם ִמִבְלִתי נְִׁשָחת, ִבְדַבר ֱאֹלִהים ַהַחי ְוַקיָם.
--------------------------------------- 

הקוראן לא מציין דבר הקשור לצורך  הערה:
 בלידה רוחנית מחודשת או "להיוולד מחדש".

 
 
 



123. 
נצח -האם אלוהים נותן הבטחה או ערובה לחיי

 לכל המאמינים האמתיים בישוע?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

 ַהַמֲאִמין ַבֵבן ֵיׁש לֹו ַחֵיי עֹוָלם... :36, 3יוחנן 
ַהשֹוֵמע אֶׁת ְדָבִרי ּוַמֲאִמין : ...24, 5יוחנן 

 עֹוָלם...ְלׁשֹוְלִחי ֵיׁש לֹו ַחֵיי 
--------------------------------------- 

. אללה 55 :113-115-ו 55, 3סורת בית עמרם 
עתה... ואׂשים את ההולכים , אמר לישוע

. ..בעקבותָיך מעל הכופרים עד יום תחיית המתים
...בין בעלי הספר ישנה אומה של תמיֵמי  .113

. כל 115. ...כל אלה ביָשרים הם .114. דרך..
 לא יוכַחש כי עׂשּוהו..., טוב אשר יעׂשו

. 47 :69-ו 47, 5 סורת השולחן הערוך
. המאמינים... 69...בעלי האֶׁוונגֶׁליון... 

וביום האחרון  כל המאמין באללה –והנוצרים 
 .לא ייפול עליהם פחד.. –ועוׂשה את הטוב 

 דברי העתיד
124. 

האם המילים "נביא" או "נבואה" נמצאים 
בראש ובראשונה כהתייחסות לאדם, בשימוש 

שבזכות מתנת האל יש לו את הידע לראות את 
 (Nebi) העתיד?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ָאַמר ָהִאיׁש -ְלָפִנים ְבִיְׂשָרֵאל כֹּה :9, 9שמואל א' 

ָהרֹּאֶׁה  ִכי -ְבלְֶׁכתֹו ִלְדרֹוׁש ֱאֹלִהים ְלכּו ְוֵנְלָכה ַעד
 ַלָנִביא ַהיֹום ִיָקֵרא ְלָפִנים ָהרֹּאֶׁה;

ֵהן ֵעדּות ֵיׁשּוַע ִהיא רּוַח : ...10, 19ההתגלות 
 ַהְנבּוָאה."

--------------------------------------- 
...על כן  .158 :188-ו 158, 7הגבהים סורת 

בנביא איש אומות  ,ַהאמינו באללה ובשליחו
אין אני אלא מזהיר ... .188 העולם...

 .ומבׂשר לאנשים אשר יאמינו
אינני , ֱאמור :9, 46החול  גבעות סורת

ואיני יודע מה ייעׂשה , הראשון שנשלח כשליח
וכל , דבק אני רק באשר ִנגלה לי. בי ובכם

 .תפקידי להזהיר ברורות
 
 
 



125. 
האם ניתן מידע עתידי מפורט אודות אירועי 

 (Eschatology / Gayb Haberסוף העולם? )
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. ..."ַהֵגד ָנא ָלנּו 3 :25-ו 14-ו 3, 24מתי 
בֹוֲאָך ְוֵקץ ָמַתי ִיְהיֶׁה ַהָדָבר ַהזֶׁה ּוַמה הּוא אֹות 

. ּוְבׂשֹוָרה זֹו ׁשֶׁל ַהַמְלכּות ֻתְכַרז 14 ָהעֹוָלם?"

ְבָכל ָהעֹוָלם ְלֵעדּות ְלָכל ַהגֹוִיים ְוַאֲחֵרי ֵכן 

 . ִהֵנה ֵמרֹּאׁש ָאַמְרִתי ָלכֶׁם.25 ָיבֹוא ַהֵקץ."
ִהְתַגלּות ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ׁשֶָׁנַתן לֹו  :1, 1ההתגלות 
ֵדי ְלַהְראֹות ַלֲעָבָדיו אֶׁת ֲאׁשֶׁר ָצִריְך ָהֱאֹלִהים כְ 

 ִלְהיֹות ִבְמֵהָרה. 

---------------------------------------  
איני טוען , ֱאמור :50, 6סורת המקנה 

ולא כי יודע , בפניכם כי ביַדי אוצרות אללה

ואיני טוען בפניכם כי מלאך , אני את הנסתר

 ִנגלה לי...ָדבק אני רק באשר . אני

126. 
האם קיימים פסוקים נבואיים החוזים את 

עולמי שטני עוצמתי, שיגיע -הגעתו של שליט
 בימים האחרונים? )אנטיכריסט / מהדי(

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ִכי 24. ...ַאל ַתֲאִמינּו, 23 :21-25, 24מתי 

 ָיקּומּו ְמִׁשיֵחי ׁשֶׁקֶׁר ּוְנִביֵאי ׁשֶׁקֶׁר...
. ְוָאז ִיְתַגלֶׁה ָהָרָׁשע 8 :7-9, 2תסלוניקים ב' 

. אֶׁת ָהָרָׁשע 9ֲאׁשֶׁר ָהָאדֹון ָיִמית אֹותֹו ְברּוַח ִפיו 

 ֲאׁשֶׁר בֹואֹו הּוא ְבהְֶׁתֵאם ִלְפֻעַלת ַהָשָטן...
ְיָלַדי, זֹּאת ַהָשָעה ָהַאֲחרֹוָנה.  :18, 2יוחנן א' 

צֹוֵרר ַהָמִׁשיַח, ַגם ַעְכָׁשו  ּוְכמֹו ׁשְֶׁשַמְעתֶׁם ִכי ָיבֹוא

ָקמּו צֹוְרֵרי ָמִׁשיַח ַרִבים; ִמָכאן יֹוְדִעים ָאנּו 

 ׁשֶׁזֹוִהי ַהָשָעה ָהַאֲחרֹוָנה.
. ָרִאיִתי ְוִהֵנה סּוס ָלָבן 2 :1-2, 6ההתגלות 

ְורֹוְכבֹו נֹוֵׂשא קֶׁׁשֶׁת; ֲעטֶׁרֶׁת ִנְתָנה לֹו ְוהּוא ָיָצא 

 .ְיַנֵצַחְמַנֵצַח ּוְלַמַען 
--------------------------------------- 

הקוראן לא מציין את ביאתו של הערה: 

 האנטיכריסט או של המהדי.

 

 
 



127. 
האם יגיע "יום הדין" בו אלוהים יקים את 
כל האנשים המתים לתחייה ויחליט אם ילכו 

 (Ahiret Günüעדן או שמא לגיהינום? )-לגן
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ּוְכֵׁשם ׁשִֶׁנְגַזר ַעל ְבֵני ָאָדם ָלמּות  :27, 9עברים 

 ַפַעם ַאַחת ְוַאֲחֵרי ֵכן ַהִמְׁשָפט,
ָאֵכן יֹוֵדַע ַאדָֹּני ְלַהִציל אֶׁת  :9, 2פטרוס ב' 

ֲחִסיָדיו ִמִנָסיֹון ְוִעם זֹּאת ַלֲחׂשְֹּך אֶׁת ָהְרָׁשִעים 

 ְליֹום ַהִדין ְכֵדי ְלַהֲעִניָׁשם,
. ...ְוַהֵמִתים 12 :11-15, 20ההתגלות 

. ּוִמי ׁשֶֹּׁלא ִנְמָצא ָכתּוב ְבֵספֶׁר 15ִנְׁשְפטּו... 

 ַגם ָהֵאׁש.ַהַחִיים, ֻהְׁשַלְך אֶׁל ֲא
--------------------------------------- 

...וביום תחיית המתים  :113, 2סורת הפרה 

 .ישפוט אללה ביניהם בכל אשר נחלקו בו
סוף כל נפש לטעום את  :185, 3סורת בית עמרם 

 …וביום הדין ישולם לכם ׂשכרכם במלואו, המוות

128. 
מסוימת האם כולם יהיו חייבים לסבול תקופה 

 בגיהינום?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

...ַהשֹוֵמע אֶׁת ְדָבִרי ּוַמֲאִמין  :24, 5יוחנן 

ְלׁשֹוְלִחי ֵיׁש לֹו ַחֵיי עֹוָלם ְוֵאינֹו ָבא ְבִמְׁשָפט ִכי 

 ִאם ָעַבר ִמָמוֶׁת ְלַחִיים.

ָלֵכן ֵאין ַעְכָׁשו ׁשּום ַהְרָׁשָעה ַעל  :1, 8רומים 
 ֵאלֶׁה ׁשִֶׁנְמָצִאים ַבָמִׁשיַח ֵיׁשּוַע,

ִכי ֱאֹלִהים ֹלא ְיָעָדנּו ְלַזַעם,  :9, 5תסלוניקים א' 

 יְֵדי ֲאדֹונֵנּו ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיחַ -אֶָׁלא ִלְנחֹּל ְיׁשּוָעה ַעל
--------------------------------------- 

...ואשר יּוַסט מעל  :185, 3ית עמרם סורת ב
 האש ויוכנס לגן עדן...

הן מיטיבים אנו  70 :70-72, 19סורת מרים 

. סוף 71לדעת מי ראוי מכולם להיצלות בו. 

כולכם לרדת אל תוכו כי זה הפָסק אשר התחייב 
. אחר נַמֵלט את היראים ונשאיר 72לו ריבוָנך. 

 בו את בני העוולה על ברכיהם.
 
 
 



129. 
אם אדם מגיע לגיהינום, האם קיימת אפשרות 

 עדן?-לצאת ממנו בהמשך ולעבור לגן
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ַאֲחֵרי ֵכן יֹּאַמר אֶׁל 41 :46-ו 41, 25מתי 
ַהִנָצִבים ִלְׂשמֹּאלֹו, 'ְלכּו ִממִֶׁני, ֲארּוִרים, אֶׁל ֵאׁש 

. ּוְבֵכן ֵאלֶׁה 46 ַלָשָטן ּוְלַמְלָאָכיו,עֹוָלם ַהמּוָכָנה 
 ֵיְלכּו ְלעֹּנֶׁׁש עֹוָלם...

. ֵהִׁשיב לֹו ַאְבָרָהם, 25 :25-26, 16לוקס 
. 26'...ַעְכָׁשו הּוא ְמֻנָחם ָכאן ְוַאָתה סֹוֵבל. 

נֹוָסף ַעל ָכל זֶׁה, ְתהֹום ְגדֹוָלה ִנְקְבָעה ֵביֵנינּו 
ִצים ְבָכְך ֹלא יּוְכלּו ַלֲעבֹּר ְלֵביֵניכֶׁם ְכֵדי ׁשֶַׁהֲחֵפ

 ִמפֹּה ֲאֵליכֶׁם, ּוְכֵדי ׁשֶֹּׁלא ַיַעְברּו ִמָשם ֵאֵלינּו.'
--------------------------------------- 

יגיד, גיהינום ... :128, 6סורת המקנה 
יהיה מעונכם, ולנֶׁצח תהיו בו, אלא אם ִירצה 

 ...אללה אחרת
. אשר 106 :106-107, 11סורת הוד 

. לנצח יהיו 107לאומללים, הם יהיו באש... 
 בה... אלא אם ירצה ריבוָנך אחרת...

130. 
 האם גוף התחייה הוא גוף גשמי, בשר ודם?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ֲאָבל ֵאיְך ָיקּומּו ". 35 :35-50, 15קורינתים א' 

 "ְבֵאיזֶׁה גּוף ֵהם ָיבֹואּו?"ַהֵמִתים?" יְִׁשַאל אֶָׁחד, 
. ִנְזַרע גּוף נְַפׁשי ְוָיקּום גּוף רּוָחִני. ִאם ֵיׁש 44

. ...ָבָׂשר ָוָדם 50 גּוף ַנְפִׁשי ֵיׁש ַגם גּוף רּוָחִני.
  ֵאינֹו ָיכֹול ָלרֶׁׁשֶׁת אֶׁת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים...

--------------------------------------- 
. ...ומזומנות 25 :259-ו 25, 2הפרה סורת 

. 259 .להם ָׁשם נשים טהורות, ולנֶׁצח יהיו שם
 ... כיצד נִקימן ַואַחר נַכסה אותן בׂשר...

, היכנסו לגן עדן: 70, 43סורת עטורי הזהב 
 .מאושרים תהיו. אתם ונשותיכם
אנחנו יצרנו  .35 :35-38, 56סורת המאורע 

, עורגות .37, ועׂשינון בתולות .36 ,אותן
 .בנות גיל אחד..

...ונשים חטובות  :33, 78החדשה  סורת
 ,בנות גיל אחד, שדיים

 
 
 



131. 
 (Houris) עדן?-האם יהיו יחסי מין ונישואין בגן

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
. ִאם ֵכן ְלִמי ֵמַהִשְבָעה 28 :28-33, 22מתי 

ׁשֲֶׁהֵרי ָהְיָתה ַׁשיֶׁכֶׁת , ִבְתִחַית ַהֵמִתיםִתְהיֶׁה ְלִאָשה 
ַאתֶׁם : ". ֵהִׁשיב ָלהֶׁם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר29 ?"ְלֻכָלם

ַאף , טֹוִעים ִמשּום ׁשֵֶׁאיְנכֶׁם יֹוְדִעים אֶׁת ַהְכתּוִבים
. ַבְתִחָיה ֵאין 30 :ֹלא אֶׁת ְגבּוַרת ָהֱאֹלִהים

 .ׁשֵֶׁהם ְכַמְלֲאֵכי ָׁשַמִיםאֶָׁלא , ָהֲאָנִׁשים ִמְתַחְתִנים
...ָבָׂשר ָוָדם ֵאינֹו  :50, 15קורינתים א' 

ָיכֹול ָלרֶׁׁשֶׁת אֶׁת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים; ַגם ֵאין 
 ִכָליֹון.-ַהִכָליֹון יֹוֵרׁש ַאל

--------------------------------------- 
ונזווגם עם עלמות ... :20, 52סורת ההר 

 .עיןצחורות עור ויפות 
 – .55 :70-72-ו 55-56, 55סורת הרחמן 

איזה מחסדי ריבונכם תוכלו עוד להכחיש? 
לא חילל . ובהם עלמות צנועות מבט .56

 .70לא בן אנוש ולא ֵשד , תומתן לפניהם
 .72 – מצויות בהם עלמות חסודות ונאות

 מסתופפות בביתנים, צחורות עור

132. 
"כלתו של -להאם הקהילה האוניברסלית נחשבת 

 ישוע"?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

. ...ׁשֶַׁהָמִׁשיַח 23 :32-ו 25-ו 23, 5אפסים 
. ָהֲאָנִׁשים, אֱֶׁהבּו אֶׁת 25הּוא רֹּאׁש ַהְקִהָלה... 

ְנֵׁשיכֶׁם ְכֵׁשם ׁשֶַׁגם ַהָמִׁשיַח ָאַהב אֶׁת ַהְקִהָלה ּוָמַסר 
ַהזֶׁה, ַוֲאִני . ָגדֹול ָהָרז 32אֶׁת ַעְצמֹו ַבֲעָדּה 

 ִמְתַכּון ַלָמִׁשיַח ְוַלְקִהָלה.
ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ְוִנֵתן לֹו  :7, 19ההתגלות 

 ָכבֹוד, ִכי ָבָאה ֲחֻתַנת ַהשֶׁה ְוִאְׁשתֹו ֵהִכיָנה ַעְצָמּה;
..."בֹוא ַאְראֶׁה ְלָך אֶׁת ַהַכָלה  :9, 21ההתגלות 

 ֵאׁשֶׁת ַהשֶׁה".
ָהרּוַח ְוַהַכָלה אֹוְמרֹות:  :17, 22ההתגלות 

"בֹוא!", ְוַהשֹוֵמַע יֹּאַמר ָנא "בֹוא!"; ַהָצֵמא 
 ָיבֹוא ָנא, ְוהֶָׁחֵפץ ִיַקח ָנא ַמִים ַחִיים ִחָנם.

--------------------------------------- 
הקוראן מזכיר את הקהילה פעם אחת בלבד  הערה:

  .Hajj 22:40ולא מזכיר את "כלתו של ישוע": 
 
 
 



 בעיות מעשיות בחיים
133. 

האם אלוהים רוצה שמאמיניו כיום יחיו תחת 
 (Shariahהחוק? )

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ַהֵחְטא ֹלא ִיְׁשֹלט ָבכֶׁם, ִכי ֵאיְנכֶׁם  :14, 6רומים 

 ַתַחת ַיד ַהתֹוָרה אֶָׁלא ַתַחת ַיד ַהחֶׁסֶׁד.
ֲהֵרי ַהָמִׁשיַח הּוא ַתְכִלית ַהתֹוָרה, : 4, 10רומים 

 ְכֵדי ׁשֶֻׁיְצַדק ָכל ִמי ׁשֶַׁמֲאִמין.
. ...ׁשִֶׁאיׁש ֹלא ֻיְצַדק 11 :25-ו 11, 3 גלטים

ְיֵדי ַהתֹוָרה, ׁשֵֶׁכן ַצִדיק -ַעלִלְפֵני ֱאֹלִהים 
. ֲאָבל ְלַאַחר בֹוא ָהֱאמּוָנה 25בֱֶׁאמּוָנתֹו ִיְחיֶׁה. 

 ֵאינֶׁנּו ְנתּוִנים עֹוד ְלָמרּות ָהאֹומֶׁנֶׁת.
--------------------------------------- 

לכל אחד בכם ...: 48, 5סורת השולחן הערוך 
 ...ָנַתנו חוק ומנהג

אַחר העלינו ַ   :18, 45הכורעת ברך סורת 

 .ֵלְך בה... אוָתך על דרך נכוחה לכל ָדָבר

134. 
 האם אסור למאמין לשתות יין?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ָהָאָדם ְוהּוא אֹוֵכל -. ָבא בֶׁן34 :34-35, 7לוקס 

ְוׁשֹותֶׁה, ְוַאתֶׁם אֹוְמִרים 'ִהֵנה ִאיׁש זֹוֵלל ְוסֹוֵבא, 
. ָאֵכן, ִצְדָקָתּה 35ַהמֹוְכִסים ְוַהחֹוְטִאים'. ְיִדיד 

 ׁשֶׁל ַהָחְכָמה הּוְכָחה ְבָכל ָבנֶׁיָה."
.ֵיׁשּוַע: 7. ְכׁשֶָׁחַסר ָלהֶׁם ַיִין... 3 :1-11, 2יוחנן 

 .ַהַמִים ׁשֶׁנֶׁהְֶׁפכּו ְליִַין...9 "ַמְלאּו אֶׁת ַהַכִדים ַמִים"
ַאל תֹוִסיף ִלְׁשתֹות ַרק  :23, 5טימותיאוס א' 

ַמִים, ִכי ִאם ְׁשֵתה ְקָצת ַיִין ִבְגַלל ֵקָבְתָך 

 ּוַמֲחלֹותֶׁיָך ַהְתכּופֹות.
--------------------------------------- 

ישאלָוך על אודות היין  :219, 2סורת הפרה 
 …בשניהם טמון אָשם גדול, ֱאמור. ומׂשחקי המזל

הוי  .90 :90-91, 5סורת השולחן הערוך 

היין ומׂשחקי המזל וָבמות , המאמינים
על , טומאה הם ומעׂשה ׂשטן, האלילים והִחיצים

 .91. כן ַרחקו מעליהם למען תעׂשו חיל
 ?...הלא תחדלו

 
 
 



135. 
 האם אסור למאמין לאכול חזיר?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
..."קּום, . 13 :13-15, 10מעשי השליחים 

. ָאַמר ֵכיָפא: "ְבׁשּום 14ֵכיָפא, ְׁשַחט וֱֶׁאכֹּל!" 
ָפִנים ֹלא, ֲאדֹוִני, ִכי ֵמעֹוָלם ֹלא ָאַכְלִתי ׁשּום 

. ֵׁשִנית ָהָיה ַהקֹול ֵאָליו: 15ִפגּול ְוָטֵמא." 
 "ַלֲאׁשֶׁר ִטֵהר ֱאֹלִהים, ַאָתה ַאל ִתְקָרא 'ָטֵמא'."

לּו ָכל ַמה שִֶׁנְמָכר ִאְכ :25, 10קורינתים א' 
 ַבשּוק ְוַאל ִתְׁשֲאלּו ׁשּום ְׁשֵאָלה ׁשֶׁל ַמְצפּון,

ָלֵכן ִאיׁש ַאל ַיֲחרֹּץ ֲעֵליכֶׁם  :16, 2קולוסים 
 ְדַבר ַמֲאָכל ּוַמְׁשקֶׁה...-ִמְׁשָפט ַעל

--------------------------------------- 
נאסרו עליכם  :3, 5סורת השולחן הערוך 

 נֵבלה ודם ובׂשר חזיר...
...לא אמצא דבר , ֱאמור :145, 6סורת המקנה 

אלא אם נֵבלה , אשר נאסר על האוֵכל לאוכלו

כל זה טמא  –היא או דם ניָגר או בׂשר חזיר 
 .הוא..

136. 
 האם אלוהים מצפה מהמאמינים לצום בימינו?

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
ְיהָוה ֻׁשבּו ָעַדי -ַעָתה ְנֻאם-ְוַגם :12, 2יואל 
 ְלַבְבכֶׁם ּוְבצֹום ּוִבְבִכי ּוְבִמְסֵפד...-ְבָכל
ְוַאָתה ַכֲאׁשֶׁר ָתצּום ְמַׁשח אֶׁת רֹּאְׁשָך  :17, 6מתי 

 ְבׁשֶׁמֶׁן ּוְרַחץ אֶׁת ָפנֶׁיָך,

ַאְך יֹום ָיבֹוא ְוהֶָׁחָתן ִיָלַקח  :20, 2מרקוס 
 צּומּו.ֵמהֶׁם, ּוַביֹום ַההּוא יָ 

--------------------------------------- 
הוי  .183 :185-ו 183, 2סורת הפרה 

נכתב בספר כי ִמצווה עליכם לצום , המאמינים
 .185. כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם..

אן הוא אשר הּוַרד בו הֻקָראן 'חודש ַרַמַצ
ממרומים... על כל אחד מכם הנוכח בביתו 

 . בו..בחודש זה לצום 
המתמסרים  :35, 33סורת המחנות 

להם הכין  והמתמסרות... והצמים והצמות...
 .אללה מחילה וׂשכר כביר

 
 
 



137. 
האם אלוהים מעדיף שתפילה וצום יבוצעו 

 בפומבי, במקום בו אחרים יכולים לראות אותך?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ְוַאָתה ַכֲאׁשֶׁר ִתְתַפֵלל ִהָכֵנס . 6 :5-8, 6מתי 
ְלַחְדְרָך, ְסגֹּר אֶׁת ַהדֶׁלֶׁת ַבַעְדָך ְוִהְתַפֵלל ְלָאִביָך 
 ֲאׁשֶׁר ַבֵסתֶׁר, ְוָאִביָך ָהרֹואֶׁה ַבִמְסָתִרים ִיְגמֹּל ְלָך.

. 18. "ַכֲאׁשֶׁר ַאתֶׁם ָצִמים... 16 :16-18, 6מתי 

י ָאָדם ִכי ִאם ְלָאִביָך ֲאׁשֶׁר ְכֵדי ׁשֶֹּׁלא ֵתָראֶׁה ָצם ִלְבנֵ 
 ַבֵסתֶׁר, ְוָאִביָך ָהרֹואֶׁה ַבִמְסָתִרים הּוא יְִגמֹּל ְלָך."

--------------------------------------- 
בסיום התפילה ַהזכירו  :103, 4סורת הנשים 

את ֵשם אללה בעומדכם ובשבתכם ובשוכבכם על 

 ...צדכם
בהישמע , מאמיניםהוי ה :9, 62סורת יום השישי 

 מהרו אל )מקום(, הקריאה לתפילה ביום השישי
. והניחו את המיקח והממכר, הזכרת ֵשם אללה

 . אם יודעים אתם ,בזאת ייטב לכם

138. 
האם אלוהים רוצה שהאנשים יצומו במהלך 

היום ויסעדו במהלך הלילה למשך חודש בכל 
  )רמדאן( שנה?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
. ֲהלֹוא זֶׁה צֹום אְֶׁבָחֵרהּו 6 :3-7, 58ישעיה 

ַפֵתַח ַחְרֻצבֹות רֶַׁׁשע ַהֵתר ֲאֻגדֹות מֹוָטה ְוַׁשַלח 
 ;מֹוָטה ְתַנֵתקּו-ְרצּוִצים ָחְפִׁשים ְוָכל

. ְכֵדי 18. "ַכֲאׁשֶׁר ַאתֶׁם ָצִמי... 16: 16-18, 6מתי 
ְלָאִביָך ֲאׁשֶׁר ַבֵסתֶׁר, ׁשֶֹּׁלא ֵתָראֶׁה ָצם ִלְבֵני ָאָדם ִכי ִאם 

 ְוָאִביָך ָהרֹואֶׁה ַבִמְסָתִרים הּוא ִיְגמֹּל ְלָך."
--------------------------------------- 

הוי  .183 :183-185, 2סורת הפרה 
נכתב בספר כי ִמצווה עליכם לצום , המאמינים

 .185. כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם..
אחד מכם הנוכח אן... על כל 'חודש ַרַמַצ

ועל החולה או  ,בביתו בחודש זה לצום בו
אללה . הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים

, חפץ להקל עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם
 למען תוכלו להשלים את המספר...

 
 
 



139. 
האם אלוהים מצפה מהמאמינים לתת מעשר 

 (Zekatוצדקה? )
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ֲהִיְקַבע ָאָדם ֱאֹלִהים ִכי ַאתֶׁם  :8, 3מלאכי 
קְֹּבִעים אִֹּתי ַוֲאַמְרתֶׁם ַבמֶׁה ְקַבֲענּוָך  ַהַמֲעֵׂשר 

 ְוַהְתרּוָמה;
ְוַאָתה ַבֲעׂשֹוְתָך ַמֲעֵׂשה חֶׁסֶׁד ַאל ֵתַדע  :3, 6מתי 

 ְׂשמֹּאְלָך אֶׁת ֲאׁשֶׁר עֹוָׂשה ְיִמיְנָך,
ר אֶׁת ְרכּוְׁשָך ְוֵתן "...ֵלְך ְמכֹּ  :21, 19מתי 

ָלֲעִנִיים ְוִיְהיֶׁה ְלָך אֹוָצר ַבָשַמִים; ַאַחר ָכְך בֹוא 
 ְוֵלְך ַאֲחַרי."

 …...ְתנּו ִלְצָדָקה אֶׁת ַמה שִֶׁבְפִנים :41, 11לוקס 
--------------------------------------- 

...והמקיימים את : 177, 2סורת הפרה 
 והנותנים ַזכאת...התפילה 

קח מרכושם  .103 :103-104, 9סורת ההצהרה 
...אללה מקבל... את  .104צדקה... 
 הצדקה...

המאמינים  .1 :4-ו 1, 23סורת המאמינים 
  ,והמקיימים את מצוות הַזכאת .4. יעׂשו חיל

140. 
האם אלוהים רוצה להקשיב לתפילות טקסיות 

תו הנאמרות שוב ושוב חמש פעמים ביום באו
 (Namaz) הזמן בכל יום?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ַכֲאׁשֶׁר ַאתֶׁם ִמְתַפְלִלים ִהָמְנעּו ִמְלַגֵבב  :7, 6מתי 
ִמִלים ַכגֹוִיים, ַהחֹוְׁשִבים ׁשְֶׁברֹּב ִדבּוָרם ִיָשְמעּו. 

. ַאל ִתְהיּו דֹוִמים ָלהֶׁם, ִכי יֹוֵדַע ֲאִביכֶׁם אֶׁת 8
 ָצְרֵכיכֶׁם ְבטֶׁרֶׁם ְתַבְקׁשּו ִממֶׁנּו.

ַח ְוָהעֹוְבִדים ָהֱאֹלִהים הּוא רּו :24, 4יוחנן 
 אֹותֹו ְצִריִכים ְלָעְבדֹו ְברּוַח ּובֱֶׁאמֶׁת."

--------------------------------------- 
ובתפילה   באורך הרוח :45, 2סורת הפרה 

 .ַבקשו לכם ישועה..
ַקֵיים את התפילה בשֵני  :114, 11סורת הוד 

 ...קצות היום ובראשית הלילה
ַקיֵים את התפילה  :78, 17סורת המסע הלילי 

ולעת קריאת , מְנטות השמש ועד אשר יחשיך הלילה
 . עדים רבים לה, הקריאה עם שחר. הֻקָראן עם שחר

 
 
 



141. 
האם אלוהים מצפה מהמאמינים לעלות לרגל 
 למקום קדוש לפחות פעם אחת בחייהם? )חג'(

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
. ָלֵכן ִאם יֹּאְמרּו ָלכֶׁם 26 :24-26, 24מתי 

 'ִהֵנהּו ַבִמְדָבר', ַאל ֵתְצאּו...
. ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: "ַהֲאִמיִני 21 :19-24, 4יוחנן 

ִלי, ִאָשה, ִכי ָתבֹוא ׁשָעה ׁשֶֹּׁלא ָבָהר ַהזֶׁה ְוֹלא 

. ָהֱאֹלִהים הּוא רּוַח 24ִבירּוָׁשַלִים ִתׁשַתֲחוּו ָלָאב. 
  ְוָהעֹוְבִדים אֹותֹו ְצִריִכים ְלָעְבדֹו ְברּוַח ּובֱֶׁאמֶׁת."

--------------------------------------- 
ַקיימו עד תומם את החַ ג'  :196, 2סורת הפרה 

 ואת הֻעְמרה לשם אללה...

...האנשים מחויבים  :97, 3סורת בית עמרם 
כל היכול  –בפני אללה לעלות לרֶׁגל אל ּהַבית 

 לצאת לדרך...

142. 
האם אלוהים עדיין רוצה שאנשים בימינו 

  )קורבן( יקריבו קורבן חיה פעם בשנה?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ַתְחפֹּץ זֶַׁבח -ִכי ֹלא18. : 18-19, 51תהילים 
ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח 19.ִתְרצֶׁה;ְואֵֶׁתָנה עֹוָלה ֹלא 

 ;ִנְׁשָבר ְוִנְדכֶׁה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבזֶׁה-ֵלב ִנְׁשָבָרה
ֲאָבל ַהָמׁשיח... 11. : 25-28-ו 11-12, 9עברים 

. ּוְבָדמֹו הּוא... ִנְכַנס ַאַחת ּוְלָתִמיד אֶׁל ַהקֹּדֶׁׁש 12
ְלַהְקִריב אֶׁת . ַאף ֹלא ָבא 25 ְוִהִשיג ְפדּות עֹוָלִמים;

. ...ֲאָבל ָכֵעת ִנְגָלה ַפַעם 26ַעְצמֹו ְפָעִמים ַרבֹות... 
ַאַחת, ְבֵקץ ָהעֹוָלִמים, ְלָהִסיר אֶׁת ַהֵחְטא ְבָקְרַבן 

. ָכְך ַגם ַהָמִׁשיַח, ַאֲחֵרי ׁשֶֻׁהְקַרב ַפַעם ַאַחת 28ַעְצמֹו. 
 ָלֵׂשאת ֲחָטֵאי ַרִבים...

--------------------------------------- 
ואולם אם יהיה ביניכם ...196, 2סורת הפרה 

יַכפר בצום  –חולה או מתייסר בנֶׁגע בראשו 
 או בצדקה או בהעלאת קורבן...

...ולמען  :34-ו 28, 22 סורת העלייה לרגל
מבׂשרן וַהאכילו את קשה  אללה יזכירו את ֵשם

. קבענו לכל אומה מנהגי 34היום העני... 
 זבחים...

 
 
 



143. 
אם למוסלמי יש שאלה הנוגעת לדבר מה הכתוב 

בביבליה, האם יהיה זה ראוי שישאל נוצרי 
 או יהודי לגביה?

 קוראן  כן    / כן  ביבליה
אֶׁת ָהָאדֹון ַהָמִׁשיַח ַהְקִדיׁשּו  :15, 3פטרוס א' 

ִבְלַבְבכֶׁם, ְוָתִמיד ֱהיּו מּוָכִנים ְלָהִׁשיב ַבֲעָנָוה 
ְוִיְרָאה ְלָכל ִמי ׁשְֶׁמַבֵקׁש ִמכֶׁם ִדין ְוחְֶׁׁשבֹון ִבְדַבר 

 ַהִתְקָוה ׁשְֶׁבִלְבכֶׁם.
--------------------------------------- 

מקנן בלָבך ָספק בדבר כל אם  :94, 10סורת יונה 
ְשאל את אלה , אשר הורדנו אליָך ממרומים

ִנגלתה בפנָיך . הקוראים את הספר שִנגלה לפניָך
 ,על כן אל תהיה במפקפקים, ריבוָנך האמת מִעם

...שלחנו לפנָיך... : 43, 16סורת הדבורה 
-ַשֲאלו .בני אדם אשר גילינו להם את דָברנו

 .אם אינכם יודעים, התוכחה-נא את בעלי דבר

144. 
אם לאדם יש הסתייגויות בנוגע לכתוב באחד 

מספרי הקודש, האם על המאמין להימנע 
מלשאול שאלות כנות אם הוא עשוי שלא לאהוב 

 את התשובות?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ְיהּוֵדי ֵבֵרָאה ָהיּו  :11, 17מעשי השליחים 

רּוַח יֹוֵתר ִמן ַהְיהּוִדים ׁשְֶׁבתֶָׁסלֹוִניִקי -ֲאִציֵלי
ְוִקְבלּו אֶׁת ַהָדָבר ְבָכל ֵלב ְכׁשֵֶׁהם בֹוְדִקים יֹום 

 יֹום ַבְכתּוִבים ִאם ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁה ָאֵכן ָכְך.
ֲאהּוַבי, ַאל ַתֲאִמינּו ְלָכל  :1, 4יוחנן א' 

ִכי ִאם ַבֲחנּו אֶׁת ָהרּוחֹות ִאם ֵמֱאֹלִהים ֵהן,  רּוַח,
  ִכי ְנִביֵאי ׁשֶׁקֶׁר ַרִבים ָיְצאּו ָלעֹוָלם.

--------------------------------------- 
הִתרצו לבקש מן השליח  :108, 2סורת הפרה 

? אשר נשלח אליכם את אשר לָפנים ביקשו ממׁשה
מעל כל הממיר את האמונה בכפירה תועה 

 .הנתיב הראוי
הוי  .101 :101-102, 5סורת השולחן הערוך 

אל תשאלו על דברים אשר אם יחּוורו , המאמינים
, ואולם אם ִתשאלו עליהם, ַיקשו עליכם, לכם

 ...יחּוורו לכם כאשר ֵירדו דברי ֻקָראן ממרומים
אנשים אשר היו לפניכם כבר ביקשו לדעת  .102

 .ואז כפרו בהם, דברים מעין אלה
 
 
 



 

145. 
מלבד התגלות אלוהית, האם האמירות 

המסורתיות והפירושים של האדם נחשבים 
לאמינים ולחשובים כדי להבין את ספרי 

   (Sola Scriptura / Hadithהקודש? )

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ָחִליָלה! ָצִריְך ׁשֶֻׁיַכר ִכי ָהֱאֹלִהים  :4, 3רומים 

נֱֶׁאָמן ְוָכל ָאָדם כֹוֵזב, ַכָכתּוב: "ְלַמַען ִתְצַדק 
 ְבָדְברֶָׁך, ִתְזכֶׁה ְבָׁשְפטֶָׁך."

--------------------------------------- 
הוא , אם יגידו .33 :33-34, 52סורת ההר 

ֲאָמרים נא -ימציאו .34. בדה אותו מלבו..
 .אם אמת בפיהם, אשר כמוהו

בתוך האסלאם, אספני החדית'ים האמינים הערה: 
 .Ibn Ishaq (dוהמשומשים ביותר כוללים את 

768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 
833); Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih 

Muslim (d.875); İbn Maje (d. 886); al-
Tirmidhi (d. 892); .Ebu Jafer Taberi (d. 

אף אחד מהם לא חי בתקופת או אפילו  ;(923
(. 570-632קרוב לתקופת חייו של הנביא מוחמד )

החדית'ים שאסף בוח'ארי לאורך  600,000מתוך 
(. sahihכאמינים ) 7,397שנים, הוא שמר רק  16

ממה שאסף ממוסלמים דתיים  99%-הוא זרק מעל ל
 בשל הגזמה או דברי שקר.

146. 
האם אלוהים מצפה מהמאמינים לסגוד ביחד 

 ולהפיץ את אמונתם בימינו?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ַעל ֵכן ְלכּו ַוֲעׂשּו אֶׁת ָכל ַהגֹויִים  :19, 28מתי 
 ְלַתְלִמיִדים, ַהְטִבילּו אֹוָתם ְלֵׁשם ָהָאב ְוַהֵבן ְורּוַח ַהקֹּדֶׁׁש

ָלֵכן ַׁשְגִריֵרי ַהָמִׁשיַח ָאנּו  :21, 5קורינתים ב' 
 ֵואֹלִהים ְכמֹו ַמְפִציר ְבאְֶׁמָצעּוֵתנּו...

...ְוָתִמיד ֱהיּו מּוָכִנים  :15, 3פטרוס א' 
ְלָהִׁשיב ַבֲעָנָוה ְוִיְרָאה ְלָכל ִמי ׁשְֶׁמַבֵקׁש ִמכֶׁם ִדין 

 ְוחְֶׁׁשבֹון ִבְדַבר ַהִתְקָוה ׁשְֶׁבִלְבכֶׁם.
--------------------------------------- 

הוא אשר שלח את שליחו  :33, 9סורת ההצהרה 
כדי שישליטה  ,להביא את דרך הישר ואת דת האמת

 .אפילו יתעבו זאת המשתפים, על הדתות כולן
ְקָרא אל נתיב ריבונָך : 125, 16  סורת הדבורה

 והתנצח ִעמם..., בחוכמה ובדברי מּוסר נאים
 
 
 



  

147. 
האם אלוהים רוצה שהמאמינים יתפצלו למספר 

 פלגים, קבוצות וזרמים שונים? 
 קוראן  לא    / לא  ביבליה

ַאַחי, ֲאנִי ַמְפִציר ָבכֶׁם ְבֵׁשם  :10, 1קורינתים א' 
ֲאדֹונֵנּו יׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ׁשִֶׁתְהיּו ֻכְלכֶׁם ְתִמיֵמי ֵדִעים 

ְבמֹוָצא ִפיכֶׁם ְוׁשֶֹּׁלא יְִהיּו ִפלּוִגים ֵבינֵיכֶׁם, אֶָׁלא 

 ִעְמדּו ְמֻאָחִדים ְלַגְמֵרי ְבאֹוָתּה ַמֲחָׁשָבה ּוְבאֹוָתּה ֵדָעה.
-. ִכי עֹוְדכֶׁם ִבְלִתי3 :3-4, 3א' קורינתים 

רּוָחנִיִים. ּוֵמַאַחר ׁשֶׁיׁש ְבִקְרְבכֶׁם ִקנָאה ּוְמִריָבה, ָהֵאין 
. 4רּוָחנִיִים ּוִמְתנֲַהִגים ְכמֹו ָהֲאנִָׁשים? -ַאתֶׁם ִבְלִתי

ֲהֹלא כֲַאׁשֶׁר ִמיׁשֶׁהּו אֹוֵמר "ֲאנִי ַׁשיְך ְלָׁשאּול" ְוַאֵחר 

 ֲאנִי ְלַאפֹולֹוס", ָהֵאין ַאתֶׁם כְָכל ָהָאָדם?אֹוֵמר "
--------------------------------------- 

ַבקשו כולכם ָמעוז : 103, 3סורת בית עמרם 

 בחֶׁבל אשר הושיט אללה ַואל תתפלגו...

אלה אשר פילגו את דתם  :159, 6סורת המקנה 

אללה . ָדָבר אין ָלך ִעמם, והיו סיעות סיעות

 .יפסוק בעניינם ויודיע להם את אשר עׂשו

148. 
האם קיימים פסוקים בספרי הקודש המעודדים 
את האדם להיות שמח ומאושר כאן בחיים על 

 פני האדמה?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם -ְוִיְׂשְמחּו ָכל :12, 5תהילים 

  ;ְוַיְעְלצּו ְבָך אֲֹּהֵבי ְׁשמֶָׁך ְיַרֵננּו...
ִכי ַמְלכּות ֱאֹלִהים ֵאיָנּה ֲאִכיָלה  :17, 14רומים 

 ּוְׁשִתָיה, אֶָׁלא צֶׁדֶׁק ְוָׁשלֹום ְוִׂשְמָחה ְברּוַח ַהקֹּדֶׁׁש.
ִׂשְמחּו ָבָאדֹון ְבָכל ֵעת; אַֹּמר  :4, 4פיליפים 

 ׁשּוב, ִׂשְמחּו.
--------------------------------------- 

 ,היכנסו לגן עדן: 70, 43סורת עטורי הזהב 

 .מאושרים תהיו. אתם ונשותיכם

אללה שָמרם מפני רעת  :11, 76האדם  סורת

 ,היום ההוא וָחַלק להם מאור פנים וׂשמחה

הפסוקים היחידים בקוראן המדברים על הערה: 

 לחוות אושר, מתייחסים לחיים בעולם הבא.

 

 

 



149. 
האם קיימות דוגמאות בספרי הקודש בהן 

  אלוהים מעניק ריפוי פיזי לאנשים?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

 ...ֲאִני ְיהָוה רְֹּפאֶָׁך; :26, 15שמות 
ְיהָוה -. ָבְרִכי ַנְפִׁשי אֶׁת2 :2-3, 103תהילים 

ֲעֹוֵנִכי -. ַהסֵֹּלַח ְלָכל3ְגמּוָליו; -ִתְׁשְכִחי ָכל-ְוַאל
 ַתֲחלּוָאְיִכי;-ְלָכלָהרֵֹּפא 
. הּוא ָסַבב ְבָכל 23. ...יׁשּוַע... 17 :23, 4מתי 

ַהָגִליל ְכׁשֶׁהּוא ְמַלֵמד ְבָבֵתי ַהְכנֶׁסֶׁת ּוַמְכִריז אֶׁת 
 ְבׂשֹוַרת ַהַמְלכּות ּוְמַרֵפא ָכל ַמֲחָלה ְוָכל ַמְדוֶׁה ָבָעם.

ת . ַעד ִכי ָנְׂשאּו א15ֶׁ :15-16, 5מעשי השליחים 
ַהחֹוִלים אֶׁל ָהְרחֹובֹות ְוָׂשמּו אֹוָתם ַעל ִמטֹות 

 . ...ְוֻכָלם ִנְרְפאּו.16ּוַמָצִעים... 
. ...ַאֲחֵרי ֵכן 28 :30-ו 28, 12קורינתים א' 

 . ַהִאם ְלֻכָלם ַמְתנֹות ָהִרפּוי?30ַמְתנֹות ָהִרפּוי... 
--------------------------------------- 

מקרי ריפוי שנעשו בידי ישוע  26קיימים הערה: 
בעצמו בברית החדשה, אך לא קיימות דוגמאות 

כלל של ריפוי פיזי המעניק אלוהים לאדם 
 בקוראן, בתקופת חייו של הנביא מוחמד.

150. 
האם קיימים פסוקים בהם אלוהים מעודד 

קה, ריקוד ושירה מאמינים להשתמש במוסי
  במהלך פולחנם?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ַהִשיָרה -ְוַעָתה ִכְתבּו ָלכֶׁם אֶׁת :19, 31דברים 
ִיְׂשָרֵאל ִׂשיָמּה ְבִפיהֶׁם  -ְבֵני-ַהזֹּאת ְוַלְמָדּה אֶׁת

 ִלי ַהִשיָרה ַהזֹּאת ְלֵעד ִבְבֵני ִיְׂשָרֵאל;-ְלַמַען ִתְהיֶׁה
. ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו 1 :1-2, 100תהילים 

ְיהָוה ְבִׂשְמָחה בֹּאּו -אֶׁת. ִעְבדּו 2ַליהָוה... 
 ְלָפָניו ִבְרָנָנה;

. 19. ...ִהָמְלאּו ְברּוַח 18 :18-19, 5אפסים 
ְוַהְׁשִמיעּו ֵביֵניכֶׁם ְתִהלֹות ְוִתְׁשָבחֹות ְוִׁשירֹות 

 רּוָחִניֹות. ִׁשירּו ְוַזְמרּו ַלאדָֹּני ִבְלַבְבכֶׁם,
...ַלְמדּו ְוהֹוִכיחּו זֶׁה אֶׁת זֶׁה  :16, 3קולוסים 

ִבְמלֹוא ָחְכָמה; ׁשירּו ֵלאֹלִהים ְבתֹוָדה ְונַֹּעם ִבְלַבְבכֶׁם, 
  ְבִמְזמֹוִרים ְוִתְׁשָבחֹות ְוִׁשיִרים רּוָחִנִיים.

--------------------------------------- 
פסוקים  450-בביבליה קיימים למעלה מהערה: 

ה, ריקוד ושירה, אך לא המעודדים מוסיק
 קיימים פסוקים כאלה בקוראן כלל.

 
 
 



151. 
לפי מטרתו הגלויה של אלוהים, האם זה ראוי 

 שאדם יישא יותר מאישה אחת באותו הזמן?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

לֹו ָנִׁשים ְוֹלא ָיסּור -ְוֹלא ַיְרבֶׁה :17, 17דברים 
 ְלָבבֹו...

...ָכל ִאיׁש ִיָשא לֹו ִאָשה  :2, 7קורינתים א' 
 ְוָכל ִאָשה ִיְהיֶׁה ָלּה ַבַעל.

--------------------------------------- 
. ואם חוששים אתם 3 :24-ו 3, 4סורת הנשים 

הינׂשאו  –פן לא תעׂשו צדק עם היתומים 
לנשים הטובות בעיניכם, לשתיים, ולשלוש, 

. )ואסורות עליכם( הנשים 24 ולארבע...
 הנׂשואות, אבל לא השפחות אשר בבעלותכם...

 :50-ו 38-ו 32-33-ו 21, 33סורת המחנות 
 . שליח אללה הוא הדוגמה והמופת לכם...21
. אין הנביא עובר 38 . נשות הנביא...32

. 50.. .ציווה לו אללה עֵברה בעׂשותו את אשר
...וכל אישה מאמינה המעניקה עצמה לנביא. 
אם יבקש הנביא לׂשאתה, זכות זו תיוחד רק 

 ָלך מכל המאמינים...

152. 
האם אדם יכול להתייחס באופן שווה לנשותיו 

 אם יש לו יותר מאישה אחת באותו הזמן?
 קוראן  לא    / לא  ביבליה

ִתְהיֶׁיןָ ְלִאיׁש ְׁשֵתי ָנִׁשים -ִכי :15, 21דברים 
 ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה...

ְׁשֹלמֹּה -ֵאלֶׁה ָחָטא-. ֲהלֹוא ַעל26 :26, 13נחמיה 
אֹותֹו הֱֶׁחִטיאּו ַהָנִׁשים -מֶׁלְֶׁך ִיְׂשָרֵאל... ַגם

 ַהָנְכִריֹות;
--------------------------------------- 

ואם חוששים אתם פן לא  :3, 4סורת הנשים 
הינׂשאו לנשים  –תעׂשו צדק עם היתומים 

. ולארבע, ולשלוש, לשתיים, הטובות בעיניכם
, ואם חוששים אתם פן לא תוכלו לעׂשות צדק

או הסתפקו בשפחות אשר , הינׂשאו לאחת
 .א להְפלותכך ֵיַקל עליכם של. בבעלותכם

לעולם לא תוכלו לעׂשות : 129, 4 סורת הנשים
 . ..אף אם תשתדלו ,צדק בין הנשים

 
 
 



153. 
 האם נישואים זמניים מותרים?

 (Mut'ah)חוק התשוקה /  
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ָׂשֵנא ַׁשַלח ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי -ִכי :16, 2מלאכי 

 ִיְׂשָרֵאל... ְוִנְׁשַמְרתֶׁם ְברּוֲחכֶׁם ְוֹלא ִתְבגֹּדּו;
ְוַעל ַהְנׂשּוִאים 10. : 10-13, 7קורינתים א' 

ֲאִני ְמַצּוֶׁה, ְוֹלא ֲאִני ִכי ִאם ָהָאדֹון, ׁשֶֹּׁלא ִתָפֵרד 

. 13ָתּה. . ...ַאל ַיֲעזֹּב אֹו12 –ִאָשה ִמַבְעָלּה 

 ...ַאל ַתֲעזֹּב ִהיא אֹותֹו,

--------------------------------------- 
...הּותר לכם לבקש נשים  :24, 4סורת הנשים 

וזאת בתמורה  ,זולת אלה שִנמנו בפניכם

 לרכושכם ובתוקף קידושי ניׂשואין ולא בזימה

ַשלמו לנשים אשר תתענגו עליהן . ובאהבהבים

ולא יהיה עליכם עוֹון  ,ִתְפסקו להןאת אשר 
 בכל אשר תסכימו ביניכם לאחר שִתְפסקו...

 ,הוי המאמינים :87, 5סורת השולחן הערוך 

אל תאסרו את הדברים הטובים אשר התיר לכם 

 אללה...

154. 
בספרי הקודש, האם הנשים נתפסות כחפץ 

 כסחורה או כרכוש הבעל? מיני,
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ְוֵכן ַאתֶׁם, ַהְבָעִלים, ֲחיּו ַיַחד  :7, 3פטרוס א' 

ִעָמהֶׁן ִביִדיָעה ׁשֶָׁהִאָשה ִהיא ְכִלי ַחָלׁש יֹוֵתר, 
ּוְתנּו ָלהֶׁן ָכבֹוד ְכֻׁשָתפֹות ְבַנֲחַלת חֶׁסֶׁד ַהַחִיים, 

 ְלַמַען ֹלא ְתֻעַכְבָנה ְתִפלֹוֵתיכֶׁם.
ֱהבּו אֶׁת ְנֵׁשיכֶׁם ְכֵׁשם ׁשֶַׁגם ָהֲאָנִׁשים, אֶׁ :25, 5אפסים 

 ַהָמׁשיַח ָאַהב אֶׁת ַהְקִהָלה ּוָמַסר אֶׁת ַעְצמֹו ַבֲעָדּה
--------------------------------------- 

; נשיכם הן ׂשדה לכם :223, 2סורת הפרה 

 ...בואו אל ׂשדכם כדרך שִתרצו

האנשים משתבחים  :14, 3סורת בית עמרם 

נשים וָבנים : באהבת הדברים הנחשקים
וסוסים אצילים ומקנה , ומצבורי זהב וכסף

 ...ויבּול

 

 
 



155. 
האם מותר לאדם לקנות או ללכוד ֶׁשָפחֹות 

  ולקיים עמן יחסי מין?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ִבְמִחיר ִנְקֵניתֶׁם; ַאל  :23, 7קורינתים א' 

 ִתְׁשַתְעְבדּו ִלְבֵני ָאָדם.
. ְוזֶׁהּו ְרצֹון ָהֱאֹלִהים: 3 :3-7, 4תסלוניקים א' 

. ׁשֶָׁכל אֶָׁחד ִמכֶׁם 4ׁשִֶׁתְתַקְדׁשּו, ׁשִֶׁתְתַרֲחקּו ִמן ַהְזנּות, 

ְכדֶׁרְֶׁך . ֹלא ְבַתֲאַות ִזָמה 5יֵַדע ִבְקֻדָשה ּוְבָכבֹוד, 
 ַהגֹויִים ֲאׁשֶׁר ֵאינָם יֹוְדִעים אֶׁת ֱאֹלִהים.

--------------------------------------- 
ואסורות עליכם( הנשים ) :24, 4סורת הנשים 

 ...אבל לא השפחות אשר בבעלותכם, הנׂשואות

והשומרים על . 5: 5-6, 23סורת המאמינים 
 . לַמֵעט עם נשותיהם או עם6, תומת ערוותם

 ועל כך לא יגונו ,השפחות אשר בבעלותם
 .22: 29-30-ו 22, 70סורת המדרגות 

. והשומרים על תומת 29, ...המתפללים
השפחות  . לַמֵעט ִעם נשותיהם או30, ערוותם

  ;על כך לא יגונו –אשר בבעלותם 

156. 
 האם נשים נדרשות ללבוש רעלה מחוץ לבית?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ֲאָבל ָהִאָשה ִאם ֵיׁש ָלּה  :15, 11קורינתים א' 

ֵׂשָער ָארְֹּך ֲהֵרי זֶׁה ְלָכבֹוד ָלּה, ִכי ִנַתן ָלּה ַהֵשָער 
 ִלְכסּות.
ַהָמִׁשיַח ִׁשְחֵרר אֹוָתנּו ֱאֵלי ֵחרּות,  :1, 5גלטים 

 ָלֵכן ִעְמדּו ְוַאל ִתָכְנעּו ׁשּוב ְלעֹּל ָהַעְבדּות.
ָלָמה ַאתֶׁם נֹוֲהִגים ְכמֹו ... :20, 2קולוסים 

 ֲאָנִׁשים... ְוִנְכָנִעים ַלֻחִקים
--------------------------------------- 

. וֱאמור למאמינות 31 :30-31, 24סורת האור 
ותַכסינה ברעלותיהן את חזותיהן. אל להן  …כי

 …לחׂשוף את ׂשכיות חמדתן בלתי אם בפני בעליהן

הוי הנביא, ֱאמור  :59, 33  סורת המחנות
לנשותָיך ולבנותָיך ולנשות המאמינים, כי 

עליהן לעטוף עצמן בגלימותיהן. בכך ייטיבו 
 הכל להכיר בכבודן, ולא יפגעו בהן...

 

 
 



157. 
  האם זכויות הנשים שוות לזכויות הגברים?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
 ...ֹלא ַתִכיר ָפִנים... :19, 16דברים 

ְיהָוה -ֵאין ִעם-...ִכי :7, 19דברי הימים ב' 
 ֱאֹלֵהינּו ַעְוָלה ּוַמשֹּא ָפִנים...

 ָהֱאֹלִהים, ִכי ֵאין ַמשֹוא ָפנִים ִעם :11, 2רומים 
...ׁשֲֶׁהֵרי ֱאֹלִהים ֵאינֶׁנּו נֹוֵׂשא  :6, 2גלטים 
 …ְפֵני ִאיׁש
ֵאין ְיהּוִדי ַאף ֹלא גֹוי, ֵאין  :28, 3גלטים 

עֶׁבֶׁד ַאף ֹלא בֶׁן חֹוִרין, ֹלא ָזָכר ַאף ֹלא ְנֵקָבה, 
 ּוַע.ִמשּום ׁשֶֻׁכְלכֶׁם אֶָׁחד ַבָמִׁשיַח ֵיׁש

ֲאָבל ִאם ַאתֶׁם נֹוֲהִגים ְבַמשֹוא ָפִנים,  :9, 2יעקב 
 חֹוְטִאים ַאתֶׁם ְוַהתֹוָרה ַתֲאׁשיְמכֶׁם ְכעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה.

--------------------------------------- 
. נשים... הן 228 :282-ו 228, 2סורת הפרה 

זכאיות ליחס הוגן כשם שהן חייבות בו, ואולם 
 ָהקימו.…282 הגברים עולים עליהן בדרגה

שני עדים מבין הגברים, ואם לא ייָמצאו שני 
 גברים, כי אז גֶׁבֶׁר אחד ושתי נשים...

....הינׂשאו 3: 176-ו 11-ו 3, 4סורת הנשים 
לנשים הטובות בעיניכם, לשתיים, ולשלוש, 

 …ַלֵבן ֵחלק כחלקן של שתי בנות…. 11 …בעולאר

158. 
 (Darabaהאם מותר לגבר להכות את אשתו? )

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
. ָהֲאָנִׁשים, אֱֶׁהבּו אֶׁת 25 :25-29, 5אפסים 

. ֵכן ַחָיִבים ַגם ָהֲאָנִׁשים לֱֶׁאהֹּב אֶׁת 28ְנֵׁשיכֶׁם... 
ֵהם. ָהאֹוֵהב אֶׁת ִאְׁשתֹו ְנֵׁשיהֶׁם ְכַאֲהָבָתם אֶׁת גּוָפם 

. ֵהן ֵמעֹוָלם ֹלא ָׂשֵנא ִאיׁש 29אֹוֵהב אֶׁת ַעְצמֹו. 
אֶׁת ְבָׂשרֹו, אֶָׁלא הּוא ְמַכְלֵכל ּוְמַטֵפַח אֹותֹו ְכדֶׁרְֶׁך 

 ׁשֶַׁגם ַהָמִׁשיַח נֹוֵהג ַבְקִהָלה,
ָהֲאָנִׁשים, אֱֶׁהבּו אֶׁת ְנֵׁשיכֶׁם  :19, 3קולוסים 

 ְלַבְבכֶׁם ְמִרירּות נְֶׁגָדן. ְוַאל ְתֵהא ִב
ְוֵכן ַאתֶׁם, ַהְבָעִלים, ֲחיּו ַיַחד  :7, 3פטרוס א' 

 ִעָמהֶׁן ִביִדיָעה ׁשֶָׁהִאָשה ִהיא ְכִלי ַחָלׁש יֹוֵתר...
--------------------------------------- 

...אשר לנשים אשר תחששו  :34, 4סורת הנשים 
ר וִפרשו מהן ַהטיפו להן מּוס ,פן תמרודנה

אל  ,במשכב, וַהכו אותן. ואם תיָשמענה לכם
 תבקשו דרך לצאת כנגדן, ואללה נישֹּא וכביר.

 
 

 



159. 
האם מותר לנוצרים או למוסלמים להינשא 

  לאנשים מדת שונה?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

 ְוֹלא ִתְתַחֵתן ָבם... :3, 7דברים 

. ...ְוַהְבתּוָלה 28 :39-ו 28, 7' קורינתים א

. ...ַרָשִאית ִהיא 39 ִאם ִתָנֵׂשא ֵאינֶָׁנה חֹוֵטאת...

 ְלִהָנֵׂשא ְלִמי ׁשִֶׁתְרצֶׁה ּוִבְלַבד ׁשֶׁזֶׁה ִיְהיֶׁה ָבָאדֹון.

. ַאל ֵתָרְתמּו 14 :17-ו 14, 6קורינתים ב' 

ַהִבְלִתי ַמֲאִמיִנים; ִכי ֵאיזֹו ֻׁשָתפּות ְלעֹּל אֶָׁחד ִעם 

 ִלְצָדָקה ִעם ַעְוָלה? ּוָמה ֵרעּות ֵיׁש ְלאֹור ִעם חֹּׁשְֶׁך?

 . ַעל ֵכן "ְצאּו ִמתֹוָכם ְוִהָברּו, ְנֻאם יהוה...17

--------------------------------------- 

היום הותרו לכם  :5, 5סורת השולחן הערוך 

המאכלות הטובים... והנׂשואות לכם מקרב 

המאמינות, וגם הנׂשואות לכם מקרב אלה אשר 

ניַתן להם הספר לפניכם, ובלבד שתשלמו להן 

את המגיע להן, ובתוקף קידושי ניׂשואין ולא 

 בזימה ובאהבהבים...

160. 
אם אדם מתגרש מאשתו או להפך, מסיבה שאינה 

   בגידה, האם יורשה לו או לה להתחתן בשנית? 
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

...ָכל ַהְמָגֵרׁש אֶׁת ִאְׁשתֹו חּוץ ֵמֲאׁשֶׁר  :32, 5מתי 

ְדַבר ְזנּות, עֹוׂשֶׁה אֹוָתּה ְלנֹואֶׁפֶׁת; ְוַהלֹוֵקַח -ַעל

 ְלִאָשה נֹוֵאף הּוא."אֶׁת ַהְגרּוָׁשה 

ַוֲאִני אֹוֵמר ָלכֶׁם, ַהְמָגֵרׁש אֶׁת ִאְׁשתֹו  :9, 19מתי 

 ְדַבר ְזנּות ְונֹוֵׂשא ַאחֶׁרֶׁת נֹוֵאף הּוא." -ׁשֶֹּׁלא ַעל

--------------------------------------- 

ובהכריזכם על נשים  :231, 2סורת הפרה 

כמגורשות... ַהחליטו האם להחזיק בהן 

 ות או לַשלחן בהגינות...בהגינ

: ...אולי ייתן לו 5, 66סורת האיסור 

ריבונו תחתיכן רעיות טובות מכן... 

 בעולות, בתולות.

 

 

 



161. 
האם על נוצרי להתנהג כמו ישוע ועל מוסלמי 

 להתנהג כמו הנביא מוחמד?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

 …ַלַתְלִמיד ׁשֶׁיְִהיֶׁה כְַרבֹו. ַדי לֹו 25 :24-25, 10מתי 
ַתְלִמיד ֵאינֶׁנּו ָגדֹול ִמן ַהמֹורֶׁה,  :40, 6לוקס 

 ֲאָבל ָכל ִמי ׁשֶֻׁהְׁשַלם ִלמּודֹו ִיְהיֶׁה ְכמֹוֵרהּו.
. "ִאם ַאתֶׁם אֹוֲהִבים 15 :23-24-ו 15, 14יוחנן 

ִמי . יׁשּוַע: '23 אֹוִתי, ֲהֵרי ׁשִֶׁתְׁשְמרּו אֶׁת ִמְצוֹוַתי.
ׁשֶׁאֹוֵהב אֹוִתי יְִׁשמֹּר אֶׁת ְדָבִרי ְוָאִבי יֹּאַהב אֹותֹו... 

 . ִמי ׁשֵֶׁאינֹו אֹוֵהב אֹוִתי ֵאינֹו ׁשֹוֵמר אֶׁת ְדָבַרי24
--------------------------------------- 

ֱאמור, אם אוהבים  :31, 3סורת בית עמרם 
ללה יאהבכם  …אתם את אללה, ְלכּו אחַרי, וא

 ויסלח לכם על חטאיכם...
 .נשמע לאללה ,כל הנשמע לשליח :80, 4סורת הנשים 

שליח אללה הוא : 21, 33סורת המחנות 
 הדוגמה והמופת לכם...

...ֵישּוַע... ֱהיו  :63, 43סורת עטורי הזהב 
 יראים את אללה וִשמעו בקולי.

 יבים ומלחמהאו
162. 

בספרי הקודש, האם קיים נושא בולט האומר 
שדת מסוימת אחת אמורה לשלוט בכוח הזרוע 

 על כל הדתות האחרות?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ..."ַמְלכּות ֱאֹלִהים ֵאינֶׁנָה ָבָאה 20 :20-21, 17וקס 
'ִהנֵה ָׁשם . ַאף ֹלא יֹּאְמרּו 'ִהנֵה פֹּה' אֹו 21ְבנְִגלֹות. 

 ִהיא', ִכי ִהנֵה ַמְלכּות ֱאֹלִהים ְבִקְרְבכֶׁם ִהיא."
. ִכי ַמְלכּות ֱאֹלִהים 17 :22-ו 17, 14רומים 

ֵאיָנּה ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָיה, אֶָׁלא צֶׁדֶׁק ְוָׁשלֹום ְוִׂשְמָחה 
. ֵיׁש ְלָך ֱאמּוָנה, ֲחֵיה ָבּה 22 ְברּוַח ַהקֹּדֶׁׁש.
 ֱאֹלִהים... ְבַעְצְמָך ִלְפֵני

--------------------------------------- 
הוא אשר שלח את שליחו  :33, 9סורת ההצהרה 

להביא את דרך הישר ואת דת האמת, כדי 
 שישליטה על הדתות כולן...

...אללה נחוש  .8 :8-9, 61סורת שורות שורות 
. 9להפיץ את אורו, אף אם יתעבו זאת הכופרים. 

חו להביא את דרך הישר ואת הוא אשר שלח את שלי
 דת האמת כדי שישליטה על כל הדתות...

 
 
 



163. 
בענייני דת, האם יש להתיר את השימוש בכוח 

 ובכפייה?
 קוראן  לא    / לא  ביבליה
. ְועֶׁבֶׁד ָהָאדֹון ִמן 24 :24-25, 2טימותיאוס ב' 

ַלכֹּל, ֻמְכָׁשר ְלַלֵמד, ַהִדין ׁשֶֹּׁלא ָיִריב, אֶָׁלא ְיֵהא נַֹּח 
 . ּומֹוִכיַח ַבֲעָנָוה אֶׁת ַהִמְתַנְגִדים...25ַסְבָלן, 

ֲאָבל ֹלא ָרִציִתי ַלֲעׂשֹות ָדָבר ְבֹלא  :14פילימון 
ַהְסָכָמְתָך, ְוזֹּאת ְכֵדי ׁשֶֹּׁלא ִיְהיֶׁה פַֹּעל טּוְבָך ִמתֹוְך 

 הְֶׁכֵרַח ִכי ִאם ֵמָרצֹון.
--------------------------------------- 

 …אין ַמקנים דת בכפייה: 256, 2סורת הפרה 
...אם יתמסרו, תיַשר : 20, 3סורת בית עמרם 

דע כי עלָיך רק  ,דרכם, ואם יפנו עורף
 למסור )את דָברו(...

...ולא יעלה ביָדך : 45, 50 .סורת ק
 כן הֹוֵכַח בֻקָראן...-פי-על-להכריחם. אף

164. 
האם אלוהים מעודד מאמינים בימינו להילחם 

נגד אנשים מאמונות שונות עד שדתם שלהם 
 תנצח? )מלחמת קודש / ג'יהאד(

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
. ַאל ְתַׁשְלמּו ְלִאיׁש ָרָעה ַתַחת 17 :17-19, 12רומים 
ְבָׁשלֹום ִעם . ַעד ַכָמה ׁשֶַׁהָדָבר ְביְֶׁדכֶׁם ֲחיּו 18ָרָעה... 
. ַיִקיַרי, ַאל ִתְתַנְקמּו אֶָׁלא ַהִניחּו 19ָכל ָאָדם. 

 ַלַזַעם... "ִלי ָנָקם ְוׁשֵלם ָאַמר יהוה".
ִרְדפּו ָׁשלֹום ִעם ָכל ָאָדם, ְוַגם  :14, 12עברים 

 אֶׁת ַהְקֻדָשה ׁשִֶׁבְלָעדֶׁיָה ֹלא ִיְראֶׁה ִאיׁש אֶׁת ָהָאדֹון.
---------------------------------------  

הילחמו למען  .190 :190-193, 2סורת הפרה 
ִהרגום באשר ִתמצאום... כי  .191. אללה..

 .193 ִהתאנּותם לכם חמּורה מהריגתכם אותם...
 .הילחמו בהם עד אשר... ודת הכל תהיה לאללה..

הילחמו באנשים אשר אינם  :29, 9 סורת ההצהרה
 …אלה בהם אשר ניַתן להם הספר …אללהמאמינים ב

ג'יהאד הוא הנושא הגדול ביותר הערה: 
פסוקים,  6,236פסוקים מתוך  139בקוראן: 

מהחדית' מדבר  21%. 45כלומר פסוק אחד מכל 
מהסירה )הביוגרפיה של  67%על הג'יהאד: 

 64%הנביא מוחמד( מדברת על ג'יהאד. 
 הכופר."כאפיר", -מהקוראן מדבר כנגד ה

 
 
 



165. 
אם אדם עוזב את הדת בה נולד או מחליט 

 לשנות את דתו, האם יש להרגו?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ִהָשְמרּו, ַאַחי, ׁשֶֹּׁלא 12 :12-13, 3עברים 
ִיְהיֶׁה ְבִאיׁש ִמכֶׁם ֵלב ְמֻרָשע ַוֲחַסר ֱאמּוָנה, ַהסֹוטֶׁה 

. עֹוְדדּו ִאיׁש אֶׁת ֵרֵעהּו יֹום 13ַחִיים. ֵמֱאֹלִהים 
יֹום, ָכל עֹוד ַהְזַמן ְמֻכנֶׁה "ַהיֹום", ְלַמַען ֹלא 

 ִיְקׁשֶׁה ֵלב ִאיׁש ִמכֶׁם ְבִנְכֵלי ַהֵחְטא.
--------------------------------------- 

. ִהָשְמרּו, ַאַחי, ׁשֶֹּׁלא 12 :12-13, 3עברים 
ם ֵלב ְמֻרָשע ַוֲחַסר ֱאמּוָנה, ַהסֹוטֶׁה ִיְהיֶׁה ְבִאיׁש ִמכֶׁ 

. עֹוְדדּו ִאיׁש אֶׁת ֵרֵעהּו יֹום 13ֵמֱאֹלִהים ַחִיים. 
יֹום, ָכל עֹוד ַהְזַמן ְמֻכנֶׁה "ַהיֹום", ְלַמַען ֹלא 

 ִיְקׁשֶׁה ֵלב ִאיׁש ִמכֶׁם ְבִנְכֵלי ַהֵחְטא.
הציטוט הבא של הנביא מוחמד, הנוגע הערה: 

לכופרים מהחדית': השליח של אללה, "מי 
שישנה את דתו המוסלמית, מות יומת." )צחיח 

 ,Vol. 9, Book 84, No. 57-58בוח'ארי: -אל
Cf. Vol. 4, Book 56, No. 808) 

166. 
האם מלחמה כנגד משפחה, חברים או אפילו 

 אחים, לעתים נקבעת מראש?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ְוִאָשה ׁשֵֶׁיׁש ָלּה 13. : 13-24, 7קורינתים א' 

ַבַעל ִבְלִתי ַמֲאִמין ְוהּוא ָחֵפץ ְלִהָשֵאר ִאָתּה, ַאל 
. ִכי ַהַבַעל ׁשֵֶׁאינֶׁנּו ַמֲאִמין 14ַתֲעזֹּב ִהיא אֹותֹו, 

ׁשֵֶׁאינֶָׁנה ַמֲאִמיָנה ְמֻקדֶׁׁשֶׁת ְמֻקָדׁש ְבִאְׁשתֹו, ְוָהִאָשה 
. ְכלּום יֹוַדַעת ַאְת, ִאָשה, ִאם 16ְבַבְעָלּה... 

תֹוִׁשיִעי אֶׁת ַבְעֵלְך? אֹו ְכלּום יֹוֵדַע ַאָתה, ַהַבַעל, 
 ִאם תֹוִׁשיַע אֶׁת ִאְׁשְתָך?

--------------------------------------- 
לא תמָצא את  :22, 58המתנצחת  סורת

המאמינים באללה וביום האחרון מתרועעים עם 
ולּו גם יהיו אלה , המתנגדים לאללה ולשליחו

 אבותיהם או בניהם או אֵחיהם או קרוביהם...
, הוי המאמינים :14, 64סורת הנופלים בפח 

, בין נשותיכם וילדיכם ישנם אויבים לכם
 .לכן היָשמרו מפניהם..

 
 
 



167. 
האם בימינו אלוהים רוצה שמאמיניו יהרגו 
אחרים בעלי אמונות שונות, אפילו אם זה 

   נוגד את מצפונם?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ָלֵכן ֲאנִי ַגם ִמְתַאֵמץ ׁשֶׁיְִהיֶׁה  :16, 24מעשי השליחים 

 ִלי ַמְצפּון נִָקי ִלְפנֵי ֱאֹלִהים ּוְבנֵי ָאָדם ְבָכל ֵעת.
ַתְכִליָתּה ׁשֶׁל ַהִמְצָוה ַהזֹּאת  :5, 1טימותיאוס א' 

ִהיא ָהַאֲהָבה ַהנֹוַבַעת ִמֵלב ָטהֹור, ִמַמְצפּון ָיָׁשר 
 ּוֵמֱאמּוָנה ֲאִמִתית.

--------------------------------------- 
ִמצווה עליכם ... :216, 2סורת הפרה 

ואולם יש . אף כי מאוס עליכם הדבר, להילחם
, מה אף כי טוב הוא לכם-אשר ִתמאסו בדבר

 …אף כי רע הוא לכם, מה-ויש אשר תאהבו דבר
כי אם , לא אתם הרגתם אותם :17, 8סורת המלקוח 

כי אם אללה , ולא אתה יִָדיָת ֵעת יָדיָת , אללה הרגם
 זאת למען יִתנַסו המאמינים בטובה מִעמו ,ידה

-Cf. Hadith, Sahih Muslim, 4661הערה: 
4662, Ch. 789. 

168. 
האם חתירה למלחמה והמלחמה עצמה, כנגד 

אנשים בעלי אמונות שונות, נתפסת כמשהו 
 שהוא למעשה טוב?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ַהָבָׂשר ְגלּוִיים ְוֵאלֶׁה . ַמֲעֵׂשי 19 :19-21, 5גלטים 
. ...ִׂשְנָאה, ָמדֹון, ָצרּות ַעִין, ַכַעס... 20ֵהם... 

. ִקְנָאה, ׁשְכרּות, הֹוְללּות ְוַכדֹומֶׁה... עֹוֵׂשי 21
 ַמֲעִׂשים ָכֵאלֶׁה ֹלא ִייְרׁשּו אֶׁת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.

ת . ֵמַאִין ַהִסְכסּוִכים ְוַהְמִריבֹו1 :8-ו 1, 4יעקב 
ֲאׁשֶׁר ֵביֵניכֶׁם? ַהִאם ֹלא ִמַתֲאוֹוֵתיכֶׁם ַהנְִלָחמֹות ְבתֹוְך 

 .... ַּחֹוְטִאים, ַרֲחצּו ְיֵדיכֶׁם!8 ֵאיְבֵריכֶׁם?
--------------------------------------- 

כל קל , צאו למלחמה: 41, 9סורת ההצהרה 
וקומו להיאבק בהקריבכם , רגליים וכבד גוף
בזאת . נפשותיכם למען אללהאת רכושכם ואת 

 .לו רק ידעתם, ייטב לכם
ַהאמינו באללה  :11, 61סורת שורות שורות 

, ובשליחו וקומו להיאבק למען אללה
בזאת ייטב . בהקריבכם את רכושכם ונפשותיכם

 .אם יודעים אתם, לכם
 
 
 



169. 
האם אלוהים היה מעודד את הנביא מוחמד לפתוח 
 במלחמות תוקפניות רבות כדי להפיץ את האסלאם? 

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
...ֵיׁשּוַע: "ַמְלכּוִתי ֵאינֶָׁנה ִמן  :36, 18יוחנן 

ָהעֹוָלם ַהזֶׁה. ִאלּו ָהְיָתה ַמְלכּוִתי ִמן ָהעֹוָלם 
 ...ַהזֶׁה, ָהיּו ְמָׁשְרַתי ִנְלָחִמים

...ֵאין ָאנּו  .3 :3-5, 10קורינתים ב' 
. ׁשֵֶׁכן ְכֵלי ִמְלַחְמֵתנּו 4ִנְלָחִמים ְכדֶׁרְֶׁך ָבָׂשר ָוָדם; 

 ָעְצָמָתם ֵאיָנּה ִמָבָׂשר ָוָדם...
--------------------------------------- 

 (624: )מרץ בדרקרב  .1
, 8סורתהמלקוח:  , 123-ו 13, 3סורת בית עמרם: 

 41-44-ו 5-19
 (625: )מרץ אוחודקרב  .2

 165-17-ו 140-ו 121-122, 3סורת בית עמרם: 
 ( התעלה627: )פברואר חנדקקרב  .3

 25-27-ו 9-12, 33סורת המחנות: 
 (628: )מרץ חודיבייההסכם  .4

 22-27-ו 1-3, 48סורת ההכרעה: 
 (629)אוגוסט  מואתהקרב  .5

 191-193, 2סורת הפרה 
 (630)ינואר  חוניןקרב  .6

 25-27, 9סורת ההצהרה: 
 (630)אוקטובר  תבוכקרב  .7

, 81-83, 65-66, 42-52, 38-40, 9סורת ההצהרה: 
86-87 ,90 ,93 ,117 

 (630)דצמבר  מכהקרב  .8
 28,85סורת סיפור המעשה:  12, 9סורת ההצהרה: 

 1-3, 110, סורת הנצחון: 13, 61סורת שורות שורות: 

170. 
האם כתבי הקודש מעודדים מלחמה כנגד בעלי 

   כתאב(? -אל-הספר )אהל
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ַעד ַכָמה ׁשֶַׁהָדָבר ְביְֶׁדכֶׁם ֲחיּו  :18, 12רומים 
 ְבָׁשלֹום ִעם ָכל ָאָדם.

--------------------------------------- 
הילחמו באנשים אשר אינם  :29, 9סורת ההצהרה 

מאמינים באללה ולא ביום האחרון ואינם מקדשים 
ואינם מחזיקים בדת , את אשר קידשו אללה ושליחו

עד אשר  –אלה בהם אשר ניַתן להם הספר  –האמת 
 .ְזיַה ִמיָָדם ובצידוק הדין'ייתנו את הגִ 

 אַחר הוריד )אללה(: 26, 33סורת המחנות 
ממבצריהם את בעלי הספר אשר סייעו בידם 

חבורה . והטיל מורא בלבבם )של הכופרים(
 .וחבורה אחרת תיקחו בשבי, מתוכם תהרגו

 
 
 



171. 
האם כתבי הקודש מעודדים את המאמינים 

בימינו לצאת למלחמה תוקפנית או למלחמה 
עצמית כנגד אנשים שאינם מאמינים? -כהגנה

 )ג'יהאד(
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ָוָדם ִמְלָחָמה -ִכי ֹלא ִעם ָבָׂשר :12, 6אפסים 

ָלנּו, אֶָׁלא ִעם ָרֻׁשיֹות ּוְׂשָררֹות, ִעם מֹוְׁשֵלי חְֶׁׁשַכת 

 ָהעֹוָלם ַהזֶׁה, ִעם כֹּחֹות רּוָחִנִיים ָרִעים ַבָשַמִים.

כֹּל ֲאִני ְמַבֵקׁש  קֹּדֶׁם1. : 1-2, 2טימותיאוס א' 

ַהְׁשֵקט ִבְמלֹוא . ִנְחיֶׁה ַחֵיי ַׁשְלָוה וְ 2ִמכֶׁם... 

 ֲחִסידּות ְודֶׁרְֶׁך אֶׁרֶׁץ.

--------------------------------------- 
המאמינים נלחמים  .76 :76-77, 4סורת הנשים 

ואולם כאשר נכתב בספר כי  .77למען אללה... 

מדוע , ריבוננו, ואמרה ִמצווה עליהם להילחם...

כתבָת בספר כי ִמצווה עלינו להילחם ולא דחיָת 

תענוגות העולם הזה , ֱאמור? מה-לנו זאת לזמן

, והעולם הבא טוב מזה ליראים, קצרי מועד הם

 .ולא תקופחו כמלוא נימה

172. 
האם אלוהים מעודד את מאמיניו כיום לבזוז 

  ולשדוד אנשים מדת שונה?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ָלְך -ֲאׁשֶׁר-אֶַׁקח ִמָכל-...ְוִאם :23, 14בראשית 

 ַאְבָרם;-ְוֹלא תֹּאַמר ֲאִני הֱֶׁעַׁשְרִתי אֶׁת
. 13. ...ֹלא ִתְגנֹּב... 12 :12-13, 20שמות 

 ַתְחמֹּד ֵאׁשֶׁת ֵרעֶָׁך...-ֹלא ַתְחמֹּד ֵבית ֵרעֶָׁך ֹלא

ַהגֹוֵנב ַאל יֹוִסיף ִלְגנֹּב, ִכי ִאם  :28, 4אפסים 

ה אֶׁת ַהטֹוב ְכֵדי ׁשֶׁיּוַכל ָלֵתת ַיֲעמֹּל ּוְבָיָדיו ַיֲעׂשֶׁ

 ְלִמי ׁשֶָׁשרּוי ְבַמְחסֹור.
--------------------------------------- 

ישאלָוך על  .1 :41-ו 1, 8סורת המלקוח 

 המלקוח לאללה ולשליח..., ֱאמור. המלקוח

, דעו כי כל שלל אשר ייפול בידכם .41

 .החמישית תחולק לאללה ולשליח..

 
 
 



173. 
האם אלוהים רוצה שמאמיניו כיום ישתמשו 

   בטרור ובקשיחות נגד אויביהם?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

כֹּה ָאַמר ְיהָוה ֲעׂשּו ִמְׁשָפט  :3, 22ירמיהו 
תֹּנּו -ּוְצָדָקה ְוַהִצילּו ָגזּול ִמַיד ָעׁשֹוק... ַאל

 ִתְׁשְפכּו...-ַתְחמֹּסּו ְוָדם ָנִקי ַאל-ַאל
. ְועֶׁבֶׁד ָהָאדֹון 24 :24-25, 2' טימותיאוס ב

ִמן ַהִדין ׁשֶֹּׁלא ָיִריב, אֶָׁלא ְיֵהא נַֹּח ַלכֹּל, ֻמְכָׁשר 
. ּומֹוִכיַח ַבֲעָנָוה אֶׁת 25ְלַלֵמד, ַסְבָלן, 
 ַהִמְתַנְגִדים...

--------------------------------------- 
מה ּרבות הערים אשר  :4, 7סורת הגבהים 

חרון אפנו פקד אותן באישון לילה . השמדנו
 .או בעת נּוחם בצהריים

...אני אטיל מורא בלב  :12, 8סורת המלקוח 
 .ואתם ַהכו על העורף וַהכו על כל איבר, הכופרים

מעולם לא הּוַתר לנביא  :67, 8 סורת המלקוח
 ...לקחת שבויים בטרם יכה לפי חרב בארץ

174. 
האם אלוהים היה רוצה שמאמיניו כיום יבצעו 

את חוק המידה כנגד מידה? )עין תחת עין, 
  (Kısasשן תחת שן / 

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ַוֲאִני אֹוֵמר ָלכֶׁם ׁשֶֹּׁלא ְלִהְתקֹוֵמם ַעל  :39, 5מתי 

עֹוֵׂשה ָהַרע. ַאְדַרָבא, ַהסֹוֵטר ְלָך ַעל ַהְלִחי 

 ַהְיָמִנית, ַהְפֵנה ֵאָליו ַגם אֶׁת ָהַאחֶׁרֶׁת.
. ַיִקיַרי, ַאל ִתְתַנְקמּו 19 :19-21, 12רומים 

ָנָקם ְוִׁשֵלם אֶָׁלא ַהִניחּו ַלַזַעם, ִכי ָכתּוב "ִלי 
ָרֵעב ׂשַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו -. ֲאָבל "ִאם20ָאַמר יהוה". 

. ַאל ַתִניַח 21ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים... -ָלחֶׁם, ְוִאם
 ָלַרע ְלִהְתַגֵבר ָעלֶׁיָך, אֶָׁלא ִהְתַגֵבר ַעל ָהַרע ַבטֹוב.
--------------------------------------- 

 ,..כל הִמְתָגרֶׁה מלחמה בכם.: 194, 2סורת הפרה 

 …כפי שִהתָגרה הוא בכם, ִהְתָגרו אתם בו מלחמה
רעה תחת רעה  .40 :40-41, 42סורת המועצה 

 ,כל הנפרע מהגורמים לו עוול .41 תשולם...
 .אין דרך להאשימו

 
 
 



175. 
האם אל קדוש יעודד את מאמיניו לקחת את 

 הנקמה לידיהם?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. 36ִלי ָנָקם ְוִׁשֵלם... 35. : 35-36, 32דברים 
 ָיִדין ְיהָוה...-ִכי

ָאָדם ַהחֹוֵרץ -ַעל ֵכן ַאָתה, בֶׁן :1, 2רומים 
ִמְׁשָפט, ֵאין ְלָך ַבמֶׁה ְלִהְצַטֵדק, ְוִתְהיֶׁה ִמי 

ׁשִֶׁתְהיֶׁה, ִכי ְבָׁשְפְטָך אֶׁת ַהזּוַלת ַאָתה ַמְרִׁשיַע אֶׁת 
 ַעְצְמָך...
. ָבְרכּו אֶׁת רֹוְדֵפיכֶׁם, 14 :14-18, 12רומים 

ְתַׁשְלמּו ְלִאיׁש ָרָעה  . ַאל17ָבְרכּו ְוַאל ְתַקְללּו. 
 ַתַחת ָרָעה...

--------------------------------------- 
צּוויתם על מידה כנגד  :179, 2סורת הפרה 

, אתם בעלי ּהבינה, מידה למען תבטיחו חיים
 .ולמען תהיה בכם ִיָראה
וכתבנו בה להם  :45, 5סורת השולחן הערוך 

, תחת אף אף, עין תחת עין, כי נפש תחת נפש
וגם על , שן תחת שן, אוזן תחת אוזן

 ...הפציעות תימדד מידה כנגד מידה

176. 
האם אל קדוש יעודד את מאמיניו לקלל את 

  אויביהם?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

"ֲאָבל ֲאֵליכֶׁם, . 27. 27 :27-28, 6לוקס 
, ַהשֹוְמִעים, אֹוֵמר ֲאִני: אֱֶׁהבּו אֶׁת אֹוְיֵביכֶׁם

ָבְרכּו אֶׁת ְמַקְלֵליכֶׁם . 28. ֵהיִטיבּו ִעם ׂשֹוְנֵאיכֶׁם
 ְוִהְתַפְללּו ְבַעד ַהפֹוְגִעים ָבכֶׁם.

ֵמאֹותֹו ַהפֶׁה יֹוֵצאת ְבָרָכה ְוַגם  :10, 3יעקב 
 ְקָלָלה. ַאַחי, ֹלא ָצִריְך ׁשִֶׁיְהיֶׁה ַכָדָבר ַהזֶׁה.

--------------------------------------- 
...אותם יקלל אללה  :159, 2הפרה  סורת

 .ויַקללּו המקללים
אם יתפלמסו ִעָמך על  :61, 3סורת בית עמרם 

ֱאמור , אודותיו לאחר הדעת אשר הוענקה ָלך
הבה ונקרא לבנינו ולבניכם ולנשינו , להם

ונפיל , ולנשיכם ולנו עצמנו ולכם עצמכם
בתום לב את תחינתנו ונתפלל כי על המכזבים 

 .אללהתחול קללת 
 
 
 



177. 
האם אלוהים מחשיב את היהודים כאנשים 
 השרויים תחת קללה או בתור אומה ארורה?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ִיַמדּו ָׁשַמִים -...ִאם :36, 31ירמיהו 

-זֶַׁרע ִיְׂשָרֵאל ַעל-ֲאִני אְֶׁמַאס ְבָכל-ִמְלַמְעָלה... ַגם
 ְיהָוה;-ֲאׁשֶׁר ָעׂשּו ְנֻאם-ָכל

. ִאם ֵכן, ֲאִני ׁשֹוֵאל, ַהִאם ָנַטׁש 1 :1-2, 11רומים 
. ֱאֹלִהים ֹלא 2ֱאֹלִהים אֶׁת ַעמֹו ְבׁשּום ָפִנים ֹלא!... 

 ַעמֹו, ָהָעם ׁשֶׁהּוא ָיַדע ִמקֶׁדֶׁם...נַָטׁש אֶׁת 
---------------------------------------  

הם אמרו... אללה  .88 :88-89, 2סורת הפרה 
. ...קללת אללה על  89קיללם כי כפרו...

 ! ראש הכופרים
אללה כרת  .12 :12-13, 5סורת השולחן הערוך 

שֵהפרו את ֵכיוון  .13 ברית ִעם בני יׂשראל...
 קיללנו אותם והקשינו את לבם..., בריתם
-מפרקי מדינה שבקוראן הם אנטי 11%הערה: 

יהודי מתוך הספר מיין -יהודיים. החלק האנטי
 .7%קאמפף, שנכתב על ידי היטלר, היה רק 

178. 
האם אלו הנלחמים נחשבים לטובים יותר מאשר 

  אלו שאינם?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ַויֹּאמֶׁר ָדִוד... ֵאת 23 :23-24, 30שמואל א' 
ַהְגדּוד -ָנַתן יְהָוה ָלנּו ַויְִׁשמֹּר אָֹּתנּו ַוִיֵתן אֶׁת-ֲאׁשֶׁר

. ...ִכי ְכֵחלֶׁק ַהיֵֹּרד 24ַהָבא ָעֵלינּו ְבָיֵדנּו; 
 ַהֵכִלים ַיְחָדו ַיֲחֹלקּו;-ַבִמְלָחָמה ּוְכֵחלֶׁק ַהיֹּׁשב ַעל

--------------------------------------- 
המאמינים הנשארים לשבת  :95, 4סורת הנשים 

לא ִישוו , פרט לאשר יש בהם נכּות, בבתיהם
לקמים להיאבק למען אללה בהקריבם את רכושם 

אללה רומם את מעלת הקמים . ואת נפשותיהם
, להיאבק בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם

 ...ונתנם מעל הנשארים לשבת
המאמינים והמהגרים  :20, 9סורת ההצהרה 

והקמים להיאבק למען אללה בהקריבם את 
מעלתם רמה מכל אצל  ,רכושם ואת נפשותיהם

 .והם יהיו הזוכים, אללה
 
 
 



179. 

האם ספרי הקודש מעודדים מלחמה על ידי כך 

שקובעים כי עונש גיהינום מובטח לאלו 

שמבטיחים כניסה שאינם נלחמים, ועל ידי כך 

עדן כפרס לאלו שנלחמים ומתים בשם -לגן

  אלוהים או אללה? )ג'יהאד(
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

 .ׁשֲֶׁהֵרי כַַעס ָאָדם ֹלא יְִפַעל ִצְדַקת ֱאֹלִהים :20, 1יעקב 

ֵמַאִין ַהִסְכסּוִכים . 1 :8-ו 1, 4יעקב 

 ...ִמַתֲאוֹוֵתיכֶׁםְוַהְמִריבֹות ֲאׁשֶׁר ֵביֵניכֶׁם? ַהִאם ֹלא 

 ...ַהחֹוְטִאים, ַרֲחצּו יְֵדיכֶׁם!.... 8

--------------------------------------- 

 .ׁשֲֶׁהֵרי כַַעס ָאָדם ֹלא יְִפַעל ִצְדַקת ֱאֹלִהים :20, 1יעקב 

ֵמַאיִן ַהִסְכסּוִכים ְוַהְמִריבֹות ֲאׁשֶׁר . 1 :8-ו 1, 4יעקב 

ַהחֹוְטִאים, .... 8 ...ֵבינֵיכֶׁם? ַהִאם ֹלא ִמַתֲאוֹוֵתיכֶׁם

 ...ַרֲחצּו יְֵדיכֶׁם!

 אירועים היסטוריים

180. 
יום לאחר שיצר את העולם, האם אלוהים נח ב

השביעי כדי להוות דוגמה חשובה עבור בני 

 האדם על מנת שיעשו כמוהו? )שבת(
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

יֹום ַהַשָבת -ָזכֹור אֶׁת. 7 :7-9, 20שמות 

-ֵׁשׁשֶׁת ָיִמים ַתֲעבֹּד ְוָעִׂשיָת ָכל. 8 ְלַקְדׁשֹו;

ַליהָוה ֱאֹלהֶׁיָך ְויֹום ַהְשִביִעי ַׁשָבת . 9 ְמַלאְכתֶָׁך;

 ...ְמָלאָכה ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבתֶָׁך ַעְבְדָך-ַתֲעׂשֶׁה ָכל-ֹלא

ׁשֵֶׁכן ְבָמקֹום אֶָׁחד הּוא 4. : 9-ו 4, 4עברים 

אֹוֵמר ַעל ַהיֹום ַהְשִביִעי, "ַוִיְׁשבֹּת ֱאֹלִהים ַביֹום 

ְלִפיָכְך נֹוְתָרה . 9 ְמַלאְכתֹו."-ַהְשִביִעי ִמָכל

 ַחת ַׁשָבת ְלַעם ֱאֹלִהים.ְמנּו

--------------------------------------- 

השמים ואת הארץ  בראנו את :38, 50 .ק סורת

ואת אשר ביניהם בשישה ימים ולא פקד אותנו 

 .יֶַׁגע

 

 

 



181. 
 האם אלוהים יצר את בני האדם בדמותו ובצלמו?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
. ַויֹּאמֶׁר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶׁה 26 :26-27, 1בראשית 

. ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים 27ָאָדם ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו... 
ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבצֶׁלֶׁם ֱאֹלִהים ָבָרא אֹּתֹו ָזָכר -אֶׁת

 ּוְנֵקָבה ָבָרא אָֹּתם;
ָהִאיׁש ָאְמָנם ֵאינֹו ַחָיב  :7, 11קורינתים א' 

ְלַכסֹות אֶׁת רֹּאׁשֹו, ִמְהיֹותֹו צֶׁלֶׁם ֱאֹלִהים ּוְכבֹודֹו, 
 ַאְך ָהִאָשה ִהיא ְכבֹוד ָהִאיׁש;

--------------------------------------- 
 ....והאדם נברא חסר אונים :28, 4סורת הנשים 
...האדם בן עוולה הוא : 34, 14סורת אברהם 

 .ר מושבעוכופ
...יוצר... הוא עׂשה  :11, 42סורת המועצה 

, לכם נשים כעצם מעצמכם... אין דומה לו
 .והוא השומע והמבחין

 האדם לאבדון ילך,: 2, 103סורת בין השמשות 

182. 
עדן, -כאשר אלוהים גירש את אדם וחווה מגן

האם הוא הכריז שתהיה איבה בין הגבר 
 לאישה?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
. ַויֹּאמֶׁר ְיהָוה ֱאֹלִהים 13 :13-15, 3בראשית 
זֹּאת ָעִׂשית ַותֹּאמֶׁר ָהִאָשה ַהָנָחׁש ִהִשיַאִני -ָלִאָשה ַמה
. ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵביְנָך ּוֵבין ָהִאָשה 15ָואֵֹּכל; 

ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפָך רֹּאׁש ְוַאָתה 
 ְתׁשּופֶׁנּו ָעֵקב;

--------------------------------------- 
. אמרו שניהם, 23 :23-25, 7סורת הגבהים 

ריבוננו, גרמנו עוול לעצמנו, ואם לא תסלח 
. אמר, 24לנו ותרחם עלינו, נלך לאבדון. 

ְרדו וֱהיו אויבים זה לזה, ובארץ תשבו 
. ואמר, בה תחיו ובה 25מה. -ותתענגו זמן

 .תמותו ומתוכה תוצאו
אמר )אללה(, ְרדו מכאן : 123, 20סורת ט.ה 

 שניכם יחדיו, וֱהיו אויבים זה לזה...
בביבליה, האיבה שעליה אלוהים הערה: 

הכריז, לא הייתה בין אדם לחווה, אלא בין 
 השטן לאנושות.

 
 
 



183. 
טבע, בסיפור המבול, לאחר שאחד מבניו של נוח 

  האם תיבתו של נוח נעצרה על הר אלג'ודי?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

-ַוָיבֹּא נַֹּח ּוָבָניו ְוִאְׁשתֹו ּוְנֵׁשי :7, 7בראשית 

 ַהֵתָבה ִמְפֵני ֵמי ַהַמבּול;-ָבָניו ִאתֹו אֶׁל

  . ַוָתנַח ַהֵתָבה... ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט;4 :4, 8בראשית 

נַֹּח ֵׁשם -ְוֵאלֶׁה תֹוְלדֹּת ְבֵני. 1 :1, 10בראשית 

 ָחם ָוָיפֶׁת ַוִיּוְלדּו ָלהֶׁם ָבִנים ַאַחר ַהַמבּול;

ִבְיֵמי נַֹּח... ֲאׁשֶׁר ְמַעִטים : ...20, 3פטרוס א' 

 נֹוְׁשעּו ַבַמִים; --ְׁשמֹונֶׁה ְנָפׁשֹות  --ְבתֹוָכּה 

--------------------------------------- 

. היא נׂשאה אותם על 42 :42-44, 11סורת הוד 

הוא  –פני גלים גבוהים כהרים, ונַֹּח קרא לבנו 

בוא ִעמנו ואל תיוותר  ,בנִי –לא הצטרף אליהם 

. אמר )הבן(, אמצא ִמקלט על הר 43ִעם הכופרים! 

שיגונן עלי מפני המים... אז הפרידו הגלים 

. ...)והספינה( 44ביניהם והבן היה בטובעים. 

 הר אלג'ּוִדי...  התייצבה על

184. 
האם אלוהים אמר שהבטחת הברכה על צאצאי 

אברהם תעבור באופן ספציפי דרך שושלת יצחק 

  ולא דרך שושלת ישמעאל?
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ַויֹּאמֶׁר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה . 11 :11-12, 16בראשית 

. 12ִיְׁשָמֵעאל. ִהָנְך ָהָרה ְויַֹּלְדְת ֵבן ְוָקָראת ְׁשמֹו 

 .…ְוהּוא ִיְהיֶׁה פֶׁרֶׁא ָאָדם יָדֹו ַבכֹּל ְוַיד כֹּל בֹו

-ְבִריִתי ָאִקים אֶׁת-ְואֶׁת. 21 :18-21, 17בראשית 

 יְִצָחק ֲאׁשֶׁר ֵתֵלד ְלָך ָׂשָרה ַלמֹוֵעד ַהזֶׁה ַבָשָנה ָהַאחֶׁרֶׁת;

--------------------------------------- 

...וגילינו לאברהם  :163, 4סורת הנשים 

 ולישמעאל... ולישּוע...

...ישמעאל... והיה  :54, 19  סורת מרים

 שליח ונביא.

 

 



185. 
האם אי פעם אברהם הגיע למכה כדי להקריב 

  קורבן בכעבה?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

: מעשי 31, 11אור כשדים )בראשית . 1
 (2-4, 7השליחים 

 (4, 7: מעשי השליחים 1-4, 12. חרן )בראשית 2
 (2, 15. דמשק )בראשית 3
 (6-7, 12. שכם )בראשית 4
 (8, 12. בית אל )בראשית 5
 (9-20, 12. מצרים )בראשית 6
 (1-9, 13. בית אל )בראשית 7
 (1-18, 13. חברון )בראשית 8
 (1-4, 14 . דן )בראשית9

 (15-16, 14. חובה )בראשית 10
 (17-21, 14. שלם )בראשית 11
 (16: בראשית 1-27, 17: 1-21, 15. חברון )בראשית 12
 (1-18, 20. גרר )בראשית 13
 (1-34, 21. באר שבע )בראשית 14
 (1-18, 22. מוריה )בראשית 15
  (1-20, 23. חברון )בראשית 16

--------------------------------------- 
ִהְצַבענו לאברהם על  :26, 22סורת העלייה לרגל 

 …מקום הבית... וַטֵהר את ביתי למען המקיפים
הביבליה מציינת שאברהם מעולם לא הערה: 

 בחברון. 175הלך למכה. הוא מת בגיל 

186. 
האם אברהם היה מוכן להציע את בנו החוקי 

 יצחק, כקורבן לאלוהים?היחיד, 
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ִבְנָך -ָנא אֶׁת-. ...ַקח2 :9-12-ו 2, 22בראשית 
אֶׁרֶׁץ -ְלָך אֶׁל-ִיְצָחק ְולְֶׁך-ָאַהְבָת אֶׁת-ְיִחיְדָך ֲאׁשֶׁר-אֶׁת

 ַהמִֹּרָיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹּלה...
--------------------------------------- 

. כאשר גדל 102 :100-107, 37סורת הערוכים 
ַדיו למעׂשים ִעמו, אמר, בִני, ראיתי בשנתי 
כי עַלי לזבָחך. ֲחשוב וְרֵאה מה דעָתך. אמר, 

. פדינו אותו 107אבא, עֵׂשה כאשר צּוויָת ... 
 בבהמת קורבן אדירה, 

בקוראן לא צוין איזה בן אברהם עמד הערה: 
  להקריב.

 
 
 



187. 
 של אברהם, נחשב לנביא?האם ישמעאל, בנו 

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
-. ...ָהָגר ִׁשְפַחת ָׂשַרי ֵאי8 :7-15, 16בראשית 

ִמזֶׁה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ַותֹּאמֶׁר ִמְפֵני ָׂשַרי ְגִבְרִתי 
. ...ִהָנְך ָהָרה ְויַֹּלְדְת ֵבן 11 ָאנִֹּכי בַֹּרַחת;
. ְוהּוא ִיְהיֶׁה פֶׁרֶׁא 12ִיְׁשָמֵעאל... ְוָקָראת ְׁשמֹו 

 ָאָדם ָידֹו ַבכֹּל ְוַיד כֹּל בֹו...
. ֲהֹלא ָכתּוב ׁשְֶׁלַאְבָרָהם 22 :22-31, 4גלטים 

ָהיּו ְׁשֵני ָבִנים, ָהאֶָׁחד ִמן ָהָאָמה ְוַהֵשִני ֵמָהִאָשה 
. ְלִפיָכְך, ַאַחי, ֵאין ָאנּו ְבֵני 31 ַהָחְפִׁשָיה.

  ָהָאָמה, אֶָׁלא ְבֵני ַהָחְפִׁשָיה.
--------------------------------------- 

דברי (גילינו ָלך  :163, 4סורת הנשים 
כשם שגילינו... לאברהם  )נבואה

 ולישמעאל...
ַהזֵכר בספר את ישמעאל.  :54, 19סורת מרים 

הוא ִקֵיים נאמנה את כל אשר הבטיח, והיה 
 שליח ונביא.

188. 
האם היה זה אברהם שנזרק לאש, מפני שסירב 

 לסגוד לאלילים?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ֵבאַדִין ְנבּוַכְדנֶַׁצר ִהְתְמִלי ֱחָמא  :1-30, 3דניאל 
ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך -)אְֶׁׁשַתִני( ַעלּוְצֵלם ַאְנפֹוִהי אשתנו 

ִׁשְבָעה -ַוֲעֵבד ְנגֹו ָעֵנה ְוָאַמר ְלֵמֵזא ְלַאתּוָנא ַחד

  ַעל ִדי ֲחֵזה ְלֵמְזֵיּה;
--------------------------------------- 

. אמר, אם כך, 66 :51-71, 21סורת הנביאים 
מדוע תעבדו אחרים מַבלעדי אללה אשר לא 

. 68להועיל לכם כלל וגם לא להזיק? יוכלו 
ִׂשרפוהו, ובעׂשותכם זאת תבואו לעזרת  ,אמרו

. אמרנו, הוי הֵאש, צנני את 69ֵאֵליכם. 
 אברהם וִשמרי על שלומו.

בביבליה לא היה זה אברהם שנזרק לאש הערה: 
מפני שסירב לסגוד לאלילים. הסיפור הזה 

 .Cfמתייחס לחנניה, מישאל ועזריה. 
Ankebut 29:16-24 & Saffat 37:83 & 97. 

 
 
 



189. 
כאשר משה ביקש לצפות בתפארתו של אלוהים, 

האם אלוהים אכן אפשר למשה לצפות בצד 
 האחורי של האל בצורה אנושית?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
-. ַויֹּאַמר ַהְרֵאִני ָנא אֶׁת18 :18-23, 33שמות 
ְוָהָיה ַבֲעבֹּר ְכבִֹּדי ְוַׂשְמִתיָך ְבִנְקַרת . 22ְכבֹּדֶָׁך; 

. ַוֲהִסרִֹּתי 23ָעְבִרי; -ַהצּור ְוַׂשכִֹּתי ַכִפי ָעלֶׁיָך ַעד
 ֲאחָֹּרי ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו;-ַכִפי ְוָרִאיָת אֶׁת-אֶׁת

--------------------------------------- 
כאשר בא מׁשה במועד  :143, 7סורת הגבהים 

 ,שקבענו, וריבונו דיבר ִעמו, אמר, ריבוני
ַהראני ואתבונן ָבך. אמר, לא תוכל לראותני, 
ואולם ַהֵבט אל ההר. אם ייוותר שלם במקומו, 

כי אז ִתרֵאני. כאשר הופיע ריבונו לנגד 
ההר, כָתשֹו עד דק, ומׁשה נפל מתעלף. כאשר 

חוזר אני  ,ָמךניעור מעלפונו, אמר, ישתַבח ש
 בתשובה אלָיך, וראשון אני להאמין.

190. 
האם ָהָמן חי באותה תקופה בה חיו משה 

 ופרעה?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

ַפְרעֹּה ֵהיִליִכי -. ַותֹּאמֶׁר ָלּה ַבת9 :9-10, 2שמות 
. ...ַוִתְקָרא ׁשמֹו 10ַהיֶׁלֶׁד ַהזֶׁה ְוֵהיִנִקהּו ִלי... -אֶׁת

 ַהַמיִם ְמׁשיִתהּו;-ַותֹּאמֶׁר ִכי ִמןמֹּׁשֶׁה 
ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁה ִגַדל ַהמֶׁלְֶׁך  :1, 3מגילת אסתר 
ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנְשֵאהּו ַוָיׂשֶׁם -ָהָמן בֶׁן-ֲאַחׁשֵורֹוׁש אֶׁת

  ַהָשִרים ֲאׁשֶׁר ִאתֹו;-ִכְסאֹו ֵמַעל ָכל-אֶׁת
--------------------------------------- 

. כבר 23 :36-37-ו 23-24, 40סורת סולח 
שלחנו את מׁשֶׁה להביא את אותותינו ולהציג 

. בפני ַפְרעֹּה, וָהָמן... 24 ,אסמכתא ברורה
ָהָמן,  ְבֵנה לי מגדל למען  . אמר ַפרעֹּה,36

  –אגיע אל החבלים 
 1,450משה ופרעה חיו בסביבות השנה הערה: 

במגילת אסתר, חי לפני הספירה, אך המן 
שנים מאוחר יותר, במהלך תקופת  1,000

-486מלכותו של אחשוורוש, בסביבות השנים 
  לפני הספירה. 474

 
 
 



191. 
האם אלוהים ייסד את סעודת הפסח כדי לכבד את 

הבנים הבכורים של בני ישראל שניצלו, שכן 
העשירית מלאך המוות פסח עליהם במהלך המכה 

 מתוך עשרת המכות שאלוהים שלח על מצרים?

 קוראן  לא    / כן  ביבליה
ִמְצַרִים -. ְוָעַבְרִתי ְבאֶׁרֶׁץ12 :1-24, 12שמות 

ְבכֹור ְבאֶׁרֶׁץ ִמְצַרִים... -ַבַלְיָלה ַהזֶׁה ְוִהֵכיִתי ָכל
. ְוָהָיה ַהיֹום ַהזֶׁה ָלכֶׁם ְלִזָכרֹון ְוַחגֹּתֶׁם אֹּתֹו 14

 ַליהָוה ְלדֹּרֵֹּתיכֶׁם ֻחַקת עֹוָלם ְתָחֻגהּו;ַחג 
. 18. ...ֵיׁשּוַע... 17 :17-19, 26מתי 

 ..."...אְֶׁצְלָך אֱֶׁעׂשֶׁה אֶׁת ַהפֶַׁסח ִעם ַתְלִמיַדי'." 
--------------------------------------- 

ָנַתנו למשה תשעה  :101, 17סורת המסע הלילי 
סבור אני , .. ופרעה אמר לו.אותות נהירים

 . כי אחּוז כישוף אתה
...זה אחד מתשעה  :12, 27 סורת הנמלים

. 13אותות אשר תביאם אל ַפְרעֹּה ובני עמו... 
ואולם כאשר הוצגו לפניהם אותותינו, 
 ברורים כשמש, אמרו, אלה כשפים בעליל.

192. 
( שבחן Talutזה שאול )ביציאה למלחמה, האם היה 

  את חייליו באמצעות הדרך בה הם שותים מים?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

-. ...ַויֹּאמֶׁר ְיהָוה אֶׁל5 :2-6, 7שופטים 
ַהַמִים ַכֲאׁשֶׁר -ָיֹלק ִבְלׁשֹונֹו ִמן-ִגְדעֹון כֹּל ֲאׁשֶׁר

-ִיְכַרע ַעל-ֲאׁשֶׁרָיֹלק ַהכֶׁלֶׁב ַתִציג אֹותֹו ְלָבד ְוכֹּל 
  ִבְרָכיו ִלְׁשתֹות;

--------------------------------------- 
. אמר להם 247 :247-252, 2סורת הפרה 

ִהנה אללה שולח את ַטאלּות להיות לכם  ,נביאם
. כאשר ָיצא ַטאלּות בראש 249למלך... 

הצבאות, אמר, אללה עומד לבחון אתכם בנהר: 
יהיה ִעמדי, ואשר לא אשר ישתה ממימיו לא 

יטעם ממנו, ִעמי יהיה, אבל גם כל האוסף 
 בידו אל פיו...

בביבליה היה זה גדעון ולא שאול הערה: 
שבחן את חייליו באמצעות הדרך בה הם שותים 

 971>  1010מים. שאול חי בתקופת דוד משנת 
לפני הספירה בערך. לעומת זאת, גדעון חי 

לפני  1122>  1162מאה שנים לפניהם, משנת 
 הספירה בערך.

 
 
 



193. 
 לחם?-האם ישוע נולד בחווה בבית

 קוראן  לא    / כן  ביבליה

לֶׁחֶׁם... ִמְמָך ִלי ֵיֵצא -ְוַאָתה ֵבית :1, 5מיכה 

 ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְבִיְׂשָרֵאל ּומֹוָצאָֹּתיו ִמקֶׁדֶׁם ִמיֵמי עֹוָלם;

. ְבֵעת ׁשֶׁנֹוַלד ֵיׁשּוַע ְבֵבית לֶׁחֶׁם 1 :1-11, 2מתי 

. 3ְיהּוָדה, ִביֵמי הֹוְרדֹוס ַהמֶׁלְֶׁך... 

ִיּוֵלד  . ...ְוָׁשַאל אֹוָתם ֵאיפֹּה4 ...הֹוְרדֹו...

. ָאְמרּו לֹו: "ְבֵבית לֶׁחֶׁם ְיהּוָדה, ִכי 5ַהָמִׁשיַח. 

 ְיֵדי ַהָנִביא:-ֵכן ִנכַתב ַעל

. ְוַגם יֹוֵסף... ָעָלה... 4 :4-16, 2לוקס 

. ְלִהְתַפֵקד ִעם 5ְלִעיר ָדִוד ַהִנְקֵראת ֵבית לֶׁחֶׁם, 

ָׁשם . ַכֲאׁשֶׁר ָהיּו 6ִמְרָים ֲארּוָסתֹו ְוִהיא ָהָרה. 

  ָמְלאּו ָימֶׁיָה ָללֶׁדֶׁת

--------------------------------------- 

חבלי הלידה פקדּוה אצל  :23, 19 סורת מרים

 גזעו של דקל...

194. 
האם שלושה חכמים מן המזרח עקבו אחר כוכב 

המשיח אל בית לחם, שם הם מצאו את ישוע 

 התינוק והשתטחו בפניו כסגידה? 
 קוראן  לא    / כן  ביבליה

ְבֵעת ׁשֶׁנֹוַלד ֵיׁשּוַע ְבֵבית לֶׁחֶׁם 1. : 1-11, 2מתי 

ְיהּוָדה, ִביֵמי הֹוְרדֹוס ַהמֶׁלְֶׁך, ָבאּו ִלירּוָׁשַלִים 

. ָׁשֲאלּו: "ֵהיָכן מֶׁלְֶׁך 2ים ִמן ַהִמְזָרח. ֲחָכִמ

ַהְיהּוִדים ֲאׁשֶׁר נֹוַלד? ִכי ָרִאינּו אֶׁת כֹוָכבֹו 

. ...ְוִהֵנה 9 ַבִמְזָרח ּוָבאנּו ְלִהְׁשַתֲחוֹות לֹו."

ַהכֹוָכב ׁשֶָׁראּו ַבִמְזָרח ִהְתַקֵדם ִלְפֵניהֶׁם ַעד ֲאׁשֶׁר ָבא 

. 10ַלָמקֹום ׁשֶָׁהָיה ָׁשם ַהיֶׁלֶׁד. ְונֱֶׁעַמד ֵמַעל 

ִכְראֹוָתם אֶׁת ַהכֹוָכב ָׂשְמחּו ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ַעד ְמאֹּד. 

. ֵהם ִנְכְנסּו ַלַבִית ְוָראּו אֶׁת ַהיֶׁלֶׁד ִעם ִמְרָים 11

 ִאמֹו. ָנְפלּו ַעל ְפֵניהֶׁם ְוִהְׁשַתֲחוּו לֹו...

--------------------------------------- 

 סיפור שכזה לא מתועד בקוראן.הערה: 

 

 



195. 
האם כותבי ספרי הקודש אי פעם ציטטו אגדות 

או מעשיות יהודיות כשם שהיו אירועים 
 היסטוריים אמתיים?

 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ְוֹלא יְִתנּו ִלָבם לְַאָגדֹות  :4, 1טימותיאוס א' 

ְדבִָרים הַנֹוְתנִים ָמקֹום ְלִחטּוטִים ּוִוכּוִחים …ּוְלִספּוִרים 
 יֹוֵתר מֵאׁשֶׁר לְתְָכנִית ֱאֹלִהים ׁשֶׁיְסֹוָדּה בֶׁאֱמּונָה.

ּוִמן ָהֱאמֶׁת ַיטּו ָאְזֵניהֶׁם  :4, 4טימותיאוס ב' 
 ִלְפנֹות אֶׁל ָהַאָגדֹות.

ֹלא ַאֲחֵרי ַאָגדֹות ְמֻחָכמֹות  :16, 1פטרוס ב' 
ָהַלְכנּו ַכֲאׁשֶׁר הֹוַדְענּו ָלכֶׁם אֶׁת ְגבּוַרת ֲאדֹוֵננּו 

ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ְואֶׁת בֹואֹו, אֶָׁלא ְבמֹו ֵעיֵנינּו 
 ָרִאינּו אֶׁת ְגֻדָלתֹו;

--------------------------------------- 
בהיקרא בפניהם  :31, 8סורת המלקוח 

אותותינו, יגידו... ואין אלה בלתי אם 
  סיפורי מעׂשיות של קדמונים.

עבור האשמות נוספות של שימוש  הערה:
 En’am 6:25, Nahl באגדות ובמעשיות ראה:

16:24, Mu’minun 23:83, Furkan 25:4-5, 
.Neml 27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 &  

196. 
חולל ניסים מתועדים בתור האם ישוע אי פעם 

 ילד?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה

. ַכֲאׁשֶׁר ִנְטַבל ָכל ָהָעם 21 :21-23, 3לוקס 
. ְכבֶׁן ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה ָהָיה 23ִנְטַבל ַגם ֵיׁשּוַע... 

 ֵיׁשּוַע ַכֲאׁשֶׁר ֵהֵחל ְבָפֳעלֹו...
ׁשֶׁנֶׁהְֶׁפכּו ְלַייִן... . ...ַהַמִים 9 :9-11, 2יוחנן 

. זֹּאת ְתִחַלת ָהאֹותֹות ׁשֶׁל ֵיׁשּוַע. הּוא ָעָׂשה זֹּאת 11
 ְבָקָנה ׁשֶַׁבָגִליל. ָאז הְֶׁרָאה אֶׁת ְכבֹודֹו...

--------------------------------------- 
...ֵהבאתי לכם אות מִעם  :49, 3סורת בית עמרם 

ף, ואֶַׁפח בו ריבונכם: אברא לכם ִמִטין דמות עו
 רוח והוא יהיה לעֹוף כאשר ַירשֶׁה אללה...

...הוי ֵישּוַע  :110, 5 סורת השולחן הערוך
בן ִמְרָים... סייעתי ָלך ברוח הקודש, ודיברָת 

אל האנשים בהיוָתך בעריסה וכאשר בגרָת... 
וכאשר בראָת ברשותי דמות עוף מטין, ונפחָת 

 בו רוח והיה לעֹוף ברשותי...
 
 
 



197. 
האם שבעה גברים וכלב אכן התעוררו במערה, 

 שנים? 309לאחר שישנו בה במשך 
 קוראן  כן    / לא  ביבליה
...ִהְתַרֵחק ֵמַאָגדֹות  :7, 4טימותיאוס א' 

 ְטֵפלֹות ְוִנְפָסדֹות...
ְוֹלא ָיִׁשיתּו ִלָבם ְלַאָגדֹות  :14, 1טיטוס 

 ְיהּוִדיֹות ּוְלִמְצוֹות ְבֵני ָאָדם ַהסֹוִטים ִמן ָהֱאמֶׁת.
ּוִמן ָהֱאמֶׁת ַיטּו ָאְזֵניהֶׁם  :4, 4טימותיאוס ב' 

 ִלְפנֹות אֶׁל ָהַאָגדֹות.
--------------------------------------- 

. האומנם סבור אתה 9 :9-25, 18סורת המערה 
י אנשי המערה ַואְלַרִקים הם המופלאים כ

. עברו עליהם במערתם שלוש 25שבאותותינו? 
 מאות שנה ועוד תשע.

הגרסה העתיקה ביותר לסיפור זה הערה: 
 -(וב450-521) Jacob of Sarung -מופיעה ב

Gregory of Tours(538-594  )לפנה"ס
 ויקיפדיה: "שבעת הישנים של אפסוס".

198. 
האם שלמה באמת אסף צבא של שדים )ג'ין(, 

 בני אדם וציפורים כדי להילחם?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה
...ִהְתַרֵחק ֵמַאָגדֹות  :7, 4טימותיאוס א' 

 ְטֵפלֹות ְוִנְפָסדֹות...
ּוִמן ָהֱאמֶׁת ַיטּו ָאְזֵניהֶׁם  :4, 4טימותיאוס ב' 

 ִלְפנֹות אֶׁל ָהַאָגדֹות.
ֹלא ַאֲחֵרי ַאָגדֹות ְמֻחָכמֹות  :16, 1פטרוס ב' 

ָהַלְכנּו ַכֲאׁשֶׁר הֹוַדְענּו ָלכֶׁם אֶׁת ְגבּוַרת ֲאדֹוֵננּו 
ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ְואֶׁת בֹואֹו, אֶָׁלא ְבמֹו ֵעיֵנינּו 

 ָרִאינּו אֶׁת ְגֻדָלתֹו;
--------------------------------------- 

נאספו אל שלמה כל  :17, 27סורת הנמלים 
וכולם  ,צבאותיו, ֵשדים ובני ֱאנוש ועופות

 עברו בסך.
הסיפור על המלך שלמה, הדוכיפת הערה: 

הוא משל  Neml 27:15-44  -ומלכת שבא ב
יהודי שנלקח מהתרגום השני של מגילת אסתר 

 מהמאה השנייה לפנה"ס. 
 
 
 



199. 
האם אלוהים באמת הפך אנשים לקופים בשל כך 

   שלא שמרו את השבת?
 קוראן  כן    / לא  ביבליה
ְוֹלא ִיְתנּו ִלָבם ְלַאָגדֹות  :4, 1טימותיאוס א' 

ּוְלִספּוִרים... ְדָבִרים ַהנֹוְתִנים ָמקֹום ְלִחטּוִטים 
 ּוִוכּוִחים יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶׁר ְלָתְכִנית ֱאֹלִהים...

...ִהְתַרֵחק ֵמַאָגדֹות  :7, 4טימותיאוס א' 
 ְטֵפלֹות ְוִנְפָסדֹות...

--------------------------------------- 
. הן ידועים לכם 65 :65-66, 2סורת הפרה 

 אלה מביניכם אשר עברו על מצוות
. 66השבת: אמרנו להם, ֱהיו קופים משוקצים. 

לבני דורם ולבאים  זאת עׂשינו כעונש וכלקח
 אחריהם, וכמוסר הׂשכל ליראים.

המשמעות של בתרגומו של יוסוף עלי, "הערה: 
: , הוא מודה שזהו משל בלבדהקוראן הקדוש"

 .79, הערת שוליים 34עמוד 

200. 
האם אלוהים הבטיח את ארץ פלשתינה ליהודים 

   באופן ספציפי?
 קוראן  כן    / כן  ביבליה

ָאַמר -. ְוַדֵבר ֲאֵליהֶׁם כֹּה21 :21-25, 37יחזקאל 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֵבין -ֲאדָֹּני ְיהִוה ִהֵנה ֲאִני ֹלֵקַח אֶׁת

ָׁשם ְוִקַבְצִתי אָֹּתם ִמָסִביב -ָהְלכּוַהגֹוִים ֲאׁשֶׁר 
. ְוָעִׂשיִתי אָֹּתם 22ַאְדָמָתם; -ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם אֶׁל

. ְוָיְׁשבּו 25ְלגֹוי אֶָׁחד ָבָארֶׁץ ְבָהֵרי ִיְׂשָרֵאל... 
-ָהָארֶׁץ ֲאׁשֶׁר ָנַתִתי ְלַעְבִדי ְלַיֲעקֹּב ֲאׁשֶׁר ָיְׁשבּו-ַעל

ָה ֵהָמה ּוְבֵניהֶׁם ּוְבֵני ָבּה ֲאבֹוֵתיכֶׁם ְוָיְׁשבּו ָעלֶׁי
 עֹוָלם ְוָדִוד ַעְבִדי ָנִׂשיא ָלהֶׁם ְלעֹוָלם;-ְבֵניהֶׁם ַעד

--------------------------------------- 
. מׁשה אמר 20 :20-21, 5סורת השולחן הערוך 

לבני ַעמו, בני עמי, ִזכרו את החסד שנטה 
בהקימֹו בכם נביאים ובעׂשותו  ,לכם אללה
ים, ובנותנו לכם את אשר לא נתן אתכם מלכ

. בני עמי, 21לאיש משוכני העולמים. 
היָכנסו אל הארץ הקדושה אשר כתב לכם 

 אללה...
...אמרנו לבני  :104, 17סורת המסע הלילי 

 יׂשראל, ְשבּו בארץ...
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      29:39. 

 .12:36 שמות ;7:14 שמות  .191

 .17:47 שמואל א  .192

193.  Meryem 19:25. 

 .5:2 מיכה  .194

  .1:14 אל־טיטום ;4:7 הראשונה אל־טימותיום  .195

 Al-i Imran 3:45-46; Meryem / 2:40 לוקם  .196

      19:29-30. 

  .1:16 פטרום השנייה ;1:4 הראשונה אל־טימותיום  .197

  ;1:4 הראשונה אל־טימותיום  .198
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  ;1:14 אל־טיטום ;4:4 השנייה אל־טימותיום  .199

 / 1:16 פטרום השנייה      
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 .A’raf 7:137 / 30:3-5 דברים  .200

 

 

 



181.

 פסוקים נוספים
 

 

11מעשי השליחים י"ז,   

רּוַח יֹוֵתר ִמן ַהְיהּוִדים -הּוֵדי ֵבֵרָאה ָהיּו ֲאִציֵלי

ׁשְֶׁבתֶָׁסלֹוִניִקי ְוִקְבלּו אֶׁת ַהָדָבר ְבָכל ֵלב ְכׁשֵֶׁהם 

בֹוְדִקים יֹום יֹום ַבְכתּוִבים ִאם ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁה 

 .ָאֵכן ָכְך
 

 15-16טימותיאוס א', ד', 

ִׂשים ִלְבָך אֶׁל ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁה, ַהְתֵמד ָבהֶׁם, ְלַמַען 

ַהׁשַגח ַעל ַעְצְמָך ְוִׁשית ִלְבָך ; ֵתָראֶׁה ִהְתַקְדמּוְתָך ַלכֹּל

זֶׁה, ִכי ַבֲעׂשֹוְתָך ֵכן תֹוִׁשיַע ַגם אֶׁת ְלהֹוָרָאה. ַהְתֵמד ָב

 .ַעְצְמָך ְוַגם אֶׁת ַהשֹוְמִעים ֵאלֶׁיָך

 

15טימותיאוס ב', ב',   

פֹוֵעל ֹלא  --ֱהֵיה ָׁשקּוד ְלִהְתַיֵצב נֱֶׁאָמן ִלְפֵני ֱאֹלִהים 

 .יֵבֹוׁש, ַהְמַחֵלק ְנכֹוָנה אֶׁת ְדַבר ָהֱאמֶׁת

 

79: בית עמרם, 3סורה   

אים את הריבון בכך שתקיימו את כל אשר ֱהיו ירֵ 

 למדו.הספר ואת כל אשר ִת תַלמדו מן

 

 9: החבורות, 39סורה 

ישוו זה לזה היודעים ואשר אינם האם 

 .ּהבינה יזכרו יודעים? רק בעלי

 

61: עיטורי הזהב, 43סורה   

את האותות הנהירים,  ישועכאשר הביא 

ִשמעו אללה ויראים את לכן ֱהיּו ר...אמ

 .בקולי
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