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 ספרי הקודש

1.* 

האם ניתן לטעון כי דבר האלוהים הוא נצחי 

  (Lev-i Mahfuzואינו ניתן לשינוי? )

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

2.*  

האם ניתן לטעון כי הביבליה היא דבר 

 (Tevrat, Zebur & Injilהאלוהים? )

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

3. 

האם אלוהים בחר להעביר את כתבי האלוהים 

 היהודים?בביבליה במיוחד דרך 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

4.* 

האם אלוהים העניק לנביאי הביבליה את 

היכולת לחולל ניסים גלויים כאישור לכך 

 שהם נשלחו על ידי האלוהים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

5.* 

האם אלוהים "רוצה" להגן על כל ספרי הקודש 

  (Niyetשלו מפני שינוי והשחתה? )כוונה / 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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6.* 
האם אלוהים "יכול" להגן על כל ספרי הקודש 

 (Kudretשלו מפני שינוי והשחתה? )כוח / 
 כן / לא   על פי התנ"ך:     
 כן / לא    לפי הקוראן:      
 כן / לא         לפי דעתי:      

 

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? )
 כן / לא   על פי התנ"ך:     
 כן / לא    לפי הקוראן:      
 כן / לא         לפי דעתי:      

 

8. 
האם יהיה אפשרי לאדם לסלף באופן מילולי 

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

bi’l-ma’na) 
 כן / לא   על פי התנ"ך:     
 כן / לא    לפי הקוראן:      
 כן / לא         לפי דעתי:      

 
 

9. 
האם אנשים הטוענים שהביבליה שונתה או הושחתה 

למעשה אשמים בחילול קודש אופי ומאפייני 
שאלוהים לא ידע או האלוהים, באמצעות רמיזה 

שלאלוהים לא היה אכפת או שאלוהים לא יכול היה 
 לעשות שום דבר בנוגע לכך שהביבליה שונתה?

(El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir) 
 כן / לא   על פי התנ"ך:     
 כן / לא    לפי הקוראן:      
 כן / לא         לפי דעתי:      

 

10. 
הטוענים כי הביבליה שונתה או האם אנשים 

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

 ,El-Aziz, El-Galibיכול? )-מול אלוהים הכל
El-Jebbar, El-Muktedir) 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     
 כן / לא    לפי הקוראן:      
 כן / לא         לפי דעתי:      
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11. 

האם לאלוהים יהיו סטנדרטים כפולים בנוגע 

לספרי הקודש שלו ויגן על חלקם, אך לא על 

-El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, Elכולם? )

Muksit)) 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

12. 

האם דבר האלוהים הוא הסטנדרט האוניברסלי 

לשינוי, האומר כי אלוהים ישפוט -שלא ניתן

-El-Hakem, Elאת כל האנושות ביום הדין? )

Hakk, El-Hafiz, El-Hasib) 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

13.* 

המאמינים רשאים להאמין בחלק אחד האם 

 מכתבי הקודש, אך לא בחלק אחר?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

14. 

האם אלוהים רוצה שמאמיניו כיום יקראו 

 ויצייתו לכל כתבי הקודש אותם שלח?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

15. 

האם ציות לדבר האלוהים הוא התנאי העיקרי 

 לאדם לקבלת "ברכה" בחייו? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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16.* 

המסרבים לקרוא בביבליה ולציית האם אנשים 

לכתוב בה למעשה שרויים תחת קללה על כך 

 שאינם מאמינים? )כופר(

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

17. 

האם זה מקובל שקנוניזציית כתבי הקודש נסגרה 

 עם סוף ספר ההתגלות?

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

18.* 

על מנת שהקוראן יחשב כדבר האלוהים, האם 

הוא צריך להיות בהרמוניה מלאה עם כתבי 

הקודש ההיסטוריים, כפי שתועד בעבר 

 בביבליה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

19. 

האם הקוראן מכיל הבדלים בסיסיים, 

דוקטורינריים והיסטוריים  המנוגדים 

 לחלוטין למה שניתן למצוא בביבליה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

20. 

האם רעיון "ההשראה" או "ההתגלות" שבקוראן 

  זהה לזה שבביבליה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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21. 
האם יהודים או נוצרים יקבלו את הקוראן 

 כדבר האלוהים?
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

22. 
לאחר שאלוהים שלח את ספרי הקודש, האם הוא 
אי פעם הרגיש או ירגיש את הצורך להסיר או 

         לבטל כמה מהפסוקים הנמצאים?
(Mensuh & Nesih)  

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      
 כן / לא         לפי דעתי:      

 

23.* 
אם הקוראן ירד "מריבון עולם" ואושר על 

ידי קבוצת שדים, האם זהו סימן חיובי שהוא 
 הגיע מאלוהים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

24. 
להכחיש האם ספר קדוש צריך להרגיש צורך 

 באופן חוזר שהוא הגיע מהשטן?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

 אלוהים ואללה
25.* 

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

(Vahdet-i Vüjüd) 
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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26.* 

האם טבעו ותכונותיו של אללה, המופיעים 

בקוראן, תואמים ברובם לאלו של אלוהים 

 (Esmaül-Husnaהמופיעים בביבליה? )

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

27. 

האם "האלוהים" בביבליה "והאללה" שבקוראן 

 הם יישות אחת?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

28. 

ניתן לשינוי של -האם שמו הנצחי והבלתי

 אלוהים הוא "ְיהָוה"?

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

29. 

האם קיימים פסוקים בספרי הקודש המציינים 

 קדוס(-שאלוהים הוא "קדוש"? )אל

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

30. 

תכונות האופי ומאפייני אלוהים, האם בקרב 

 אלוהים חושף את עצמו בתור "האב"?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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31.* 

האם אלוהים גאה, והאם "גאווה" היא תכונת 

 (el-Mütekebbirאופי של אלוהים? )

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

32.* 

בקרב תכונות האופי ומאפייני אלוהים, האם 

 אלוהים חושף את עצמו בתור "המושיע"?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

33.* 

בספרי הקודש, כאשר אלוהים מתייחס לעצמו, האם 

 הוא אי פעם מדבר בגוף ראשון רבים "אנחנו"?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

34.* 

האם רעיון "השילוש הקדוש" מתקבל על הדעת? 

 )האב, הבן ורוח הקודש( 

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

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? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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36.* 

טבעי המראה -האם אלוהים הוא אל מרוחק ועל

את כוחו העצום או משאיר את חותמו על 

 ההיסטוריה האנושית רק לעיתים נדירות?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

37. 

האם אלוהים אי פעם התגלה בפני אנשים על 

 (Ru’yetullah או פני האדמה? )תיאופניה

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

38.* 

האם אלוהים מדבר ישירות אל אנשים בימינו, 

 ההתגלויות הכתובות שלו?מלבד דרך 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

39.* 

האם האל הנצחי משתוקק לקיים מערכת יחסים 

קרובה ואוהבת עם האדם, בעל החיים 

המוגבלים, כזו בה האדם יחשב בתור "בן 

 האלוהים"?  

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

40.* 

  האם אהבת האלוהים היא אהבה ללא תנאים? 

(el-Vedud) 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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41.* 

מחשיב את מאמיניו כעבדיו או האם אלוהים 

  כמשרתיו בלבד?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

42.* 

האם אלוהים מגלה העדפה כלשהי כלפי אנשים 

 מסוימים ולא כלפי אנשים אחרים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

43.* 

האם אלוהים שונא חוטאים מסוימים במיוחד 

 ורוצה לשלוח את חלקם לגיהינום?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

44. 

"הטוב" ועל האם אלוהים הוא זה שמחליט על 

 "הרע" והאם הוא האחראי לבחירה בכל אחד מהם?

(Hayır & Sher) 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

45. 

האם אלוהים יתואר בתור "הזממן" או 

"התחבולן" הגדול ביותר בכל הזמנים? 

(Makara) 

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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46. 

האם אלוהים אחראי על יצירת עוינות ושנאה 

 בין אנשים בעלי אמונות שונות?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

47.* 

האם זוהי כוונתו של אלוהים להקשות את 

ליבם של חלק מהאנשים ולהוריד אותם מדרך 

  הישר?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

48. 

האם האופי וההתנהגות של אלוהים הם אי פעם 

 גחמניים או קפריזיים?

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

49.* 

האם אסור להשתחוות בפני מישהו אחר שאינו 

 אלוהים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

50.* 

החוק הנצחי האם אלוהים הוציא צו הנוגד את 

שלו, המצווה על כל המלאכים: "להשתחוות 

  בפני אדם"?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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 רוח הקודש, המלאכים, השדים והשטן

51.* 

-Ruhהאם "רוח הקודש" מתקבלת בתור אלוהים? )

ül Kudüs) 

 כן / לא   פי התנ"ך:על      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

52.* 

 האם "לרוח הקודש" יש היכולת ליצור?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

53. 

אותה האם "רוח הקודש" והמלאך "גבריאל" הם 

 הישות?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

54.* 

האם חילול הקודש כנגד "רוח הקודש" הוא 

 החטא היחיד שאיננו ראוי לסליחה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

55. 

 האם ספרי הקודש מתמקדים בדברי הרוח?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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56.* 

האם "רוח הקודש" של אלוהים מקוננת 

 במאמינים ומעצימה אותם במתנות רוחניות?

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

57. 

האם מתנות רוחניות ניתנות להענקה ממאמין 

  אחד לאחר, באמצעות הנחת הידיים עליו?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

58. 

האם אלוהים נותן לחסידיו של ישוע את 

היכולת לעשות את אותם הניסים שישוע עשה 

  דרך כוחה של רוח הקודש המקוננת בתוכם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

59. 

האם אלוהים מעניק לחלק מהמאמינים את 

לדבר בשפה או בלשון שאינה המתנה של 

  ידועה, דרך כוחה של רוח הקודש?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

60.* 

משמעית בין כך -האם קיימת הבחנה חד

הם משרתי האלוהים ושדים )ג'ין(  שמלאכים

 הם משרתיו של השטן?

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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61. 

האם יהיה זה אפשרי עבור השטן לחזור 

 בתשובה ולהפוך לטוב?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

62. 

אפשרי עבור חלק "מהשדים"  האם יהיה זה

 לחזור בתשובה ולהפוך לטובים? )ג'ין(

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

63.* 

האם קיימים פסוקים בספרי הקודש הנוגעים 

 לסילוק שדים מבני אדם? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

64. 

האם כוח ההונאה של השטן מתואר ככוח חלש 

 או ככוח חסר תועלת?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

65.* 

 האם השטן נחשב לנסיך או לשליט העולם הזה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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 ישוע והנביא מוחמד

66.* 

   מבתולה?האם ניתן לטעון כי ישוע נולד 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

67.* 

 האם ניתן לטעון כי ישוע היה נטול חטאים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

68.* 

לטעון שלישוע היו ידע ותבונה האם ניתן 

 טבעיים?-על

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

69.* 

טבעי -האם ניתן לטעון כי לישוע היה כוח על

 לחולל ניסים ולהעניק חיים למתים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

70.* 

האם ניתן לטעון שישוע זכאי לפקוד על כל 

 בני האדם להאמין ולציית?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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71.* 

מזוהה  הנוצריהאם ניתן לטעון כי ישוע 

 בתור "המשיח"? )האחד שנמשח(

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

72.* 

האם ניתן לטעון כי מתייחסים אל ישוע בתור 

 (Logos / Kalimullâh) מילתו של אלוהים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

73.* 

האם ניתן לטעון כי ישוע התקיים בתור "דבר 

 האלוהים" לפני שהוא נולד?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

74.* 

הנצחי נכנס האם ניתן לטעון שדבר האלוהים 

לגוף אנושי בעת התגלמותו של ישוע הנוצרי? 

(Kenosis או Hûlul) 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

75.* 

האם ניתן לטעון כי ישוע הוא "אלוהי" או 

 אלוהים בהתגלמותו?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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76.* 

 האם ניתן לטעון שישוע יצר את העולם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

77.* 

האם ניתן לטעון כי ישוע הוא המתווך 

 אלוהים לבין האדם?הבלעדי בין 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

78.* 

  האם ניתן לטעון כי ישוע הוא בן האלוהים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

79. 

בספרי הקודש, כאשר המושג "בן האלוהים" 

מוזכר, האם הוא מוזכר בתור בן גשמי הנולד 

 מתוך קיום יחסי מין?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

80. 

האם בני האדם אכן סגדו לישוע והאם הוא 

 קיבל את סגידתם כתקפה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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81.* 

האם ניתן לטעון כי ישוע יכול לסלוח על חטאי 

 בני האדם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

82. 

כי בידי ישוע המפתחות ניתן לטעון האם 

 למוות ולגיהינום?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

83.* 

 כי ישוע הוא "מושיע" העולם?ניתן לטעון האם 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

84.* 

שהאמונה כי ישוע הוא ניתן לטעון האם 

המושיע והאדון היא הדרך היחידה להשגת 

 נצח?-חיי

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

85.* 

שהדם של ישוע נשפך בתור ניתן לטעון האם 

 קורבן כפרה על חטאי העולם? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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86. 

בספרי הקודש, האם הנביאים טענו כי המשיח 

 )ישוע( ימות?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

87. 

האם ישוע בעצמו חזה שהוא יּוָצא להורג בידי 

 היהודים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

88.* 

כי ישוע מת באופן פיזי על ניתן לטעון האם 

 ושהוא קם לתחייה מן המתים?הצלב 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

89.* 

שישוע חי כיום ושהוא עוד ניתן לטעון האם 

 ישוב?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

90.* 

האם קיימים פסוקים בביבליה "המנבאים" או 

  "החוזים" את ביאתו של הנביא מוחמד?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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91.* 
על מנת שהנביא מוחמד יוסמך להיות נביא 

היה צריך המעביר את נבואות אלוהים, האם הוא 
 להיות יהודי יודע קרוא וכתוב?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      
 כן / לא         לפי דעתי:      

 

92. 
האם הצהרתו העצמית של הנביא מוחמד על 
היותו נביא הינה מבחן או הוכחה תקפים 

  לנבואה?
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      
 כן / לא         לפי דעתי:      

 

93.* 
האם בשורת הנביא מוחמד חופפת לבשורת ישוע 

 והנביאים האחרים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

94.* 
טבעי -עלהאם אלוהים העניק לנביא מוחמד כוח 

גלוי כדי שיוכל לחולל ניסים כמו ישוע 
והנביאים האחרים, כאישור לכך שנשלח על ידי 

 אלוהים?
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

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

  שיכלו ישוע והנביאים האחרים? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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96. 

האם אלוהי אברהם אי פעם סלח לנביא מוחמד 

כך שנישק את האבן השחורה בכעבה או על על 

 כך שכיבד אלים פגאניים ערבים אחרים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

97. 

האם הנביא מוחמד היה נחשב לאדם רגיל 

 הצריך לכפר ולבקש מחילה על חטאיו?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

98. 

האם הנביא מוחמד נחשב לאחרון הנביאים 

 והגדול שבהם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

99. 

פילוג כאשר חטאו אדם וחווה, האם נגרם 

משמעותי בין האלוהים לאדם, אשר הביא לצורך 

 האדם להינצל מפני דין האל כנגד החטא?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

100. 

האם קיימים פסוקים הנוגעים לאנשים שנולדו 

 )החטא הקדמון( עם "יצר הרע"?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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101. 

האם כל בני האדם, לרבות הנביאים, אשמים 

 בכך שחטאו? )למעט ישוע(

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

102. 

האם מרים, אמו של ישוע, נחשבה כבעלת 

יכולת אלוהית והאם הייתה אמורה להיות 

 נערצת, שכן היא אם האלוהים? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

103. 

האם חטאו של אדם מפריד בינו לבין אל קדוש 

דינם וכתוצאה טבעית, האם זה מובן כי חוטאים 

 ללכת לגיהינום?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

104.* 

האם אל קדוש מתייחס ברצינות אל חטאים 

 קטנים?

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

105.* 

האם יהיה זה עונש ראוי לכרות את ידיו של 

 גנב?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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106. 

האם יהיה זה בסדר לפעמים, עבור מאמין, 

 לשקר או לרמות אחרים כדי להגן על עצמו? 

( Taqiyyaאו Kitman)  

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

107. 

האם הומוסקסואליות נתפסת כחטא אסור 

 ומגונה? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

108. 

האם הפלה ורצח נתפסים כחטאים אסורים 

 ומגונים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

109.* 

האם עונשו של חטא ניתן למחיקה באמצעות 

  (Sevapקיום "עבודה טובה"? )

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

 גאולה

110. 

 האם אדם נולד "נוצרי" או "מוסלמי"?

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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111.* 

האם גאולתו של אדם תלויה בעבודתו הטובה? 

(Ameller) 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

112. 

שמעניק האל מפני עונש החטא האם הגאולה 

 (Kefaretתלויה תמיד בקורבן דם? )

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

113. 

האם ניתן לזכות בגאולת האל רק בחסד, 

באמצעות האמונה בקורבן המכפר של שה 

  האלוהים? )ישוע הנוצרי(

 כן / לא   פי התנ"ך:על      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

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?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

115.* 

כי האמונה בישוע הנוצרי בתור ניתן לטעון האם 

הגואל והאדון היא הדרך היחידה בה חטאי האדם 

 נצח?-יסלחו ולשם השגת חיי

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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116. 

 האם הטבלה במים נחוצה למאמין בימינו?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

117. 

 מילה נחוצה למאמין זכר בימינו?-האם ברית

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

118. 

האם קיימים פסוקים הפוקדים על אנשים 

להיות "קדושים" והאם "קדושה" נחוצה לשם 

 עדן? -כניסה לגן

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

119. 

אנשים יכולים לבחור להפוך לבני האם 

האלוהים דרך יישום הרצון החופשי וכוח 

 הרצון האישי שלהם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

120.* 

האם גורלו של אדם נקבע מראש או נגזר מראש 

 (Kismet או Kader)  על ידי אלוהים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

 

 



f 

121. 

האם אלוהים משתמש בכפות מאזניים כדי למדוד 

את עבודתו הטובה והרעה של האדם כדי להחליט 

  (Terazi) עדן או לגיהינום?-אם ילך לגן

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

122.* 

על מנת שאדם יוכל להיכנס לממלכת האל, האם 

-נחוץ שראשית יעבור "לידה רוחנית מחודשת" ו

  "ייוולד מחדש"?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

123.* 

נצח -האם אלוהים נותן הבטחה או ערובה לחיי

 לכל המאמינים האמתיים בישוע?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

 דברי העתיד

124.* 

האם המילים "נביא" או "נבואה" נמצאים בשימוש 

ובראשונה כהתייחסות לאדם, שבזכות מתנת בראש 

 (Nebi) האל יש לו את הידע לראות את העתיד?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

125.* 

האם ניתן מידע עתידי מפורט אודות אירועי 

 (Eschatology / Gayb Haberסוף העולם? )

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

 

 

 



f 

126. 

האם קיימים פסוקים נבואיים החוזים את 

עולמי שטני עוצמתי, שיגיע -הגעתו של שליט

 בימים האחרונים? )אנטיכריסט / מהדי(

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

127.* 

האם יגיע "יום הדין" בו אלוהים יקים את 

כל האנשים המתים לתחייה ויחליט אם ילכו 

 (Ahiret Günüעדן או שמא לגיהינום? )-לגן

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

128.* 

האם כולם יהיו חייבים לסבול תקופה מסוימת 

 בגיהינום?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

129.* 

אם אדם מגיע לגיהינום, האם קיימת אפשרות 

 עדן?-לגןלצאת ממנו בהמשך ולעבור 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

130. 

 האם גוף התחייה הוא גוף גשמי, בשר ודם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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131.* 

עדן? -יהיו יחסי מין ונישואין בגןהאם 

(Houris) 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

132. 

"כלתו -האם הכנסייה האוניברסלית נחשבת ל

 של ישוע"?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

 בעיות מעשיות בחיים

133. 

האם אלוהים רוצה שמאמיניו כיום יחיו תחת 

 (Shariahהחוק? )

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

134. 

 האם אסור למאמין לשתות יין?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

135. 

 האם אסור למאמין לאכול חזיר?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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136. 

 האם אלוהים מצפה מהמאמינים לצום בימינו?

 כן / לא   פי התנ"ך:על      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

137. 

האם אלוהים מעדיף שתפילה וצום יבוצעו 

בפומבי, במקום בו אחרים יכולים לראות 

 אותך?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

138.* 

האם אלוהים רוצה שהאנשים יצומו במהלך 

היום ויסעדו במהלך הלילה למשך חודש בכל 

  )רמדאן( שנה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

139. 

האם אלוהים מצפה מהמאמינים לתת מעשר 

 (Zekatוצדקה? )

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

140. 

האם אלוהים רוצה להקשיב לתפילות טקסיות 

הנאמרות שוב ושוב חמש פעמים ביום באותו 

 (Namaz) הזמן בכל יום?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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141. 
לעלות לרגל האם אלוהים מצפה מהמאמינים 

 למקום קדוש לפחות פעם אחת בחייהם? )חג'(
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

142. 
האם אלוהים עדיין רוצה שאנשים בימינו 

  )קורבן( יקריבו קורבן חיה פעם בשנה?
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

143. 
אם למוסלמי יש שאלה הנוגעת לדבר מה הכתוב 

בביבליה, האם יהיה זה ראוי שישאל נוצרי 
 או יהודי לגביה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

144. 
אם לאדם יש הסתייגויות בנוגע לכתוב באחד 

מספרי הקודש, האם על המאמין להימנע 
מלשאול שאלות כנות אם הוא עשוי שלא לאהוב 

 את התשובות?
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

145. 
מלבד התגלות אלוהית, האם האמירות 

המסורתיות והפירושים של האדם נחשבים 
לאמינים ולחשובים כדי להבין את ספרי 

   (Sola Scriptura / Hadithהקודש? )

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 לאכן /     לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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146. 

האם אלוהים מצפה מהמאמינים לסגוד ביחד 

 ולהפיץ את אמונתם בימינו?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

147. 

האם אלוהים רוצה שהמאמינים יתפצלו למספר 

 פלגים, קבוצות וזרמים שונים? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

148. 

האם קיימים פסוקים בספרי הקודש המעודדים 

את האדם להיות שמח ומאושר כאן בחיים על 

 פני האדמה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

149.* 

האם קיימות דוגמאות בספרי הקודש בהן 

  אלוהים מעניק ריפוי פיזי לאנשים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

150.* 

האם קיימים פסוקים בהם אלוהים מעודד 

מאמינים להשתמש במוסיקה, ריקוד ושירה 

  במהלך פולחנם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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151.* 

לפי מטרתו הגלויה של אלוהים, האם זה ראוי 

 מאישה אחת באותו הזמן?שאדם יישא יותר 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

152. 

האם אדם יכול להתייחס באופן שווה לנשותיו 

 אם יש לו יותר מאישה אחת באותו הזמן?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

153. 

)חוק התשוקה  האם נישואים זמניים מותרים?

/ Mut'ah) 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

154. 

בספרי הקודש, האם הנשים נתפסות כחפץ 

 כסחורה או כרכוש הבעל? מיני,

 כן / לא   פי התנ"ך:על      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

155.* 

האם מותר לאדם לקנות או ללכוד שֶָׁפחֹות 

  ולקיים עמן יחסי מין?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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156.* 

 האם נשים נדרשות ללבוש רעלה מחוץ לבית?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

157. 

  האם זכויות הנשים שוות לזכויות הגברים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

158.* 

 (Darabaהאם מותר לגבר להכות את אשתו? )

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

159.* 

האם מותר לנוצרים או למוסלמים להינשא 

  לאנשים מדת שונה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

160. 

אם אדם מתגרש מאשתו או להפך, מסיבה שאינה 

בגידה, האם יורשה לו או לה להתחתן 

   בשנית? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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161. 

האם על נוצרי להתנהג כמו ישוע ועל מוסלמי 

 להתנהג כמו הנביא מוחמד?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

 אויבים ומלחמה

162. 

בספרי הקודש, האם קיים נושא בולט האומר 

הזרוע על שדת מסוימת אחת אמורה לשלוט בכוח 

 כל הדתות האחרות?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

163.* 

בענייני דת, האם יש להתיר את השימוש בכוח 

 ובכפיה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

164.* 

האם אלוהים מעודד מאמינים בימינו להילחם 

נגד אנשים מאמונות שונות עד שדתם שלהם 

 תנצח? )מלחמת קודש / ג'יהאד(

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

165. 

מחליט אם אדם עוזב את הדת בה נולד או 

 לשנות את דתו, האם יש להרגו?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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166. 

האם מלחמה כנגד משפחה, חברים או אפילו 

 אחים, לפעמים קבועה מראש?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

167. 

האם בימינו אלוהים רוצה שמאמיניו יהרגו 

אחרים בעלי אמונות שונות, אפילו אם זה 

   נוגד את מצפונם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

168. 

והמלחמה עצמה, כנגד אנשים האם חתירה למלחמה 

בעלי אמונות שונות, נתפסת כמשהו שהוא למעשה 

 טוב?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

169. 

האם אלוהים היה מעודד את הנביא מוחמד לפתוח 

 במלחמות תוקפניות רבות כדי להפיץ את האסלאם? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

170. 

האם כתבי הקודש מעודדים מלחמה כנגד בעלי 

   כתאב(? -אל-המסורת )אהל

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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171. 

האם כתבי הקודש מעודדים את המאמינים 

בימינו לצאת למלחמה תוקפנית או למלחמה 

עצמית כנגד אנשים שאינם מאמינים? -כהגנה

 )ג'יהאד(

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

172. 

לבזוז האם אלוהים מעודד את מאמיניו כיום 

  ולשדוד אנשים מדת שונה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

173. 

האם אלוהים רוצה שמאמיניו כיום ישתמשו 

   בטרור ובקשיחות נגד אויביהם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

174.* 

האם אלוהים היה רוצה שמאמיניו כיום יבצעו 

את חוק המידה כנגד מידה? )עין תחת עין, 

  (Kısasשן תחת שן / 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

175.* 

מאמיניו לקחת את האם אל קדוש יעודד את 

 הנקמה לידיהם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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176. 
האם אל קדוש יעודד את מאמיניו לקלל את 

  אויביהם?
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

177.* 
האם אלוהים מחשיב את היהודים כאנשים 
 השרויים תחת קללה או בתור אומה ארורה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

178. 
האם אלו הנלחמים נחשבים לטובים יותר מאשר 

  שאינם?אלו 
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

179. 
האם ספרי הקודש מעודדים מלחמה על ידי כך 

שקובעים כי עונש גיהינום מובטח לאלו 
שאינם נלחמים ועל ידי כך שמבטיחים כניסה 

עדן כפרס לאלו שנלחמים ומתים בשם -לגן
  אלוהים או אללה? )ג'יהאד(

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

 אירועים היסטוריים
180.* 

לאחר שיצר את העולם, האם אלוהים נח ביום 
השביעי כדי להוות דוגמה חשובה עבור בני 

 האדם על מנת שיעשו כמוהו? )שבת(
 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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181. 

האם אלוהים יצר את בני האדם בדמותו 

 ובצלמו?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

182. 

עדן, -גירש את אדם וחווה מגןכאשר אלוהים 

האם הוא הכריז שתהיה איבה בין הגבר 

 לאישה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

183.* 

בסיפור המבול, לאחר שאחד מבניו של נוח 

טבע, האם תיבתו של נוח נעצרה על הר 

  ג'ודי?

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

184. 

האם אלוהים אמר שהבטחת הברכה על צאצאי 

אברהם תעבור באופן ספציפי דרך שושלת יצחק 

  ולא דרך שושלת ישמעאל?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

185. 

האם אי פעם אברהם הגיע למכה כדי להקריב 

  קורבן בכעבה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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186. 

האם אברהם היה מוכן להציע את בנו החוקי 

 לאלוהים?היחיד, יצחק, כקורבן 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

187. 

 האם ישמעאל, בנו של אברהם, נחשב לנביא?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

188. 

אברהם שנזרק לאש, מפני שסירב האם היה זה 

 לסגוד לאלילים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

189. 

כאשר משה ביקש לצפות בתפארתו של אלוהים, 

האם אלוהים אכן אפשר למשה לצפות בצד 

 האחורי של האל בצורה אנושית?

 כן / לא   התנ"ך:על פי      

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

190.* 

האם ָהָמן חי באותה תקופה בה חיו משה 

 ופרעה?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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191. 

סעודת הפסח כדי לכבד את האם אלוהים ייסד את 

הבנים הבכורים של בני ישראל שניצלו, שכן 

מלאך המוות פסח עליהם במהלך המכה העשירית 

 מתוך עשרת המכות שאלוהים שלח על מצרים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

192. 

( Talutהיה זה שאול )ביציאה למלחמה, האם 

שבחן את חייליו באמצעות הדרך בה הם שותים 

  מים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

193. 

 לחם?-האם ישוע נולד בחווה בבית

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

194. 

האם שלושה חכמים מהמזרח עקבו אחר כוכב 

המשיח אל בית לחם, שם הם מצאו את ישוע 

 התינוק והשתטחו בפניו כסגידה? 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

195. 

הקודש אי פעם ציטטו משלים האם כותבי ספרי 

יהודיים כשם שהיו אירועים היסטוריים 

 אמתיים?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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196.* 

האם ישוע אי פעם חולל ניסים מתועדים בתור 

 ילד?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

197. 

האם שבעה גברים וכלב אכן התעוררו במערה, 

 שנים? 309לאחר שישנו בה במשך 

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

198. 

שדים )ג'ין(, האם שלמה באמת אסף צבא של 

 בני אדם וציפורים כדי להילחם?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

199. 

האם אלוהים באמת הפך אנשים לקופים בשל כך 

   שלא שמרו את השבת?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
 

200. 

האם אלוהים הבטיח את ארץ פלשתינה ליהודים 

   באופן ספציפי?

 כן / לא   על פי התנ"ך:     

 כן / לא    לפי הקוראן:      

 כן / לא         לפי דעתי:      
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Answer Key 
 
 כן  /  כן 26  כן  /  כן .1
  כן / לא 27  כן  /  כן 2
  לא / כן 28  כן  /  כן 3
 כן  /  כן 29  כן  /  כן 4
  לא / כן 30  כן  /  כן 5
  כן / לא 31  כן  /  כן 6
 לא / כן 32  לא / לא 7
 כן  /  כן 33  כן  /  כן 8
  לא / כן 34  כן  /  כן 9
  כן / לא 35  כן  /  כן 10
 כן / לא 36  לא / לא 11
  לא / כן 37  כן  /  כן 12
 לא / כן 38  לא / לא 13
  לא / כן 39  כן  /  כן 14
  לא / כן 40  כן  /  כן  15
  כן / לא 41  כן  /  כן 16
  כן / לא 42  לא / כן 17
  כן / לא 43  לא / כן 18
  כן / לא 44  לא / כן 19
  כן / לא 45  כן / לא 20
  כן / לא 46  כן / לא 21
  כן / לא 47  כן / לא 22
  כן / לא 48  כן / לא 23
 כן  /  כן 49  כן / לא 24
  כן / לא 50  כן  /  כן 25
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Answer Key 
 
  לא / כן 76  לא / כן 51
  לא / כן 77  לא / כן 52
  לא / כן 78  כן / לא 53
  כן / לא 79  לא / כן 54
  לא / כן 80  לא / כן 55
  לא / כן  81  לא / כן 56
  לא / כן 82  לא / כן 57
  לא / כן 83  לא / כן 58
  לא / כן 84  לא / כן 59
  לא / כן 85  לא / כן 60
 כן  /  כן 86  לא / לא 61
  לא / כן 87  כן / לא 62
  לא / כן 88  לא / כן 63
 כן  /  כן 89  כן / לא 64
  כן / לא 90  לא / כן 65
  לא / כן 91  כן  /  כן 66
  כן / לא 92  כן  /  כן 67
  כן / לא 93  כן  /  כן 68
  לא / לא 94  כן  /  כן 69
  לא / לא 95  כן  /  כן 70
  כן / לא 96  כן  /  כן 71
 כן  /  כן 97  כן  /  כן 72
  כן / לא 98  לא / כן 73
  לא / כן 99  לא / כן 74
  לא / כן 100  לא / כן 75
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Answer Key 
 
  לא / כן 126  כן  /  כן 101
 כן  /  כן 127  לא / לא 102
  כן / לא 128  כן  /  כן 103
  כן / לא 129  לא / כן 104
  כן / לא 130  כן / לא 105
  כן / לא 131  כן / לא 106
  לא / כן 132  כן  /  כן 107
  כן / לא 133  כן  /  כן 108
  כן / לא 134  כן / לא 109
  כן / לא 135  כן / לא 110
 כן  /  כן 136  כן / לא 111
  כן / לא 137  לא / כן 112
  כן / לא 138  לא / כן 113
 כן  /  כן 139  לא / כן 114
  כן / לא 140  לא / כן 115
  כן / לא 141  לא / כן 116
  כן / לא 142  כן / לא 117
 כן  /  כן 143  לא / כן 118
  כן / לא 144  לא / כן 119
  כן / לא 145  כן / לא 120
 כן  /  כן 146  כן / לא 121
  לא / לא 147  לא / כן 122
  לא / כן 148  כן  /  כן 123
  לא / כן 149  לא / כן 124
  לא / כן 150  לא / כן 125
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Answer Key 
 
  כן / לא 176  כן / לא 151
 כן / לא 177  לא / לא 152
  כן / לא 178  כן / לא 153
  כן / לא 179  כן / לא 154
  לא / כן 180  כן / לא 155
  לא / כן 181  כן / לא 156
  כן / לא 182  לא / כן 157
  כן / לא 183  כן / לא 158
  לא / כן 184  כן / לא 159
  כן / לא 185  כן / לא 160
  לא / כן 186  כן  /  כן 161
  כן / לא 187  כן / לא 162
  כן / לא 188  לא / לא 163
  לא / כן 189  כן / לא 164
  כן / לא 190  כן / לא 165
  לא / כן 191  כן / לא 166
  כן / לא 192  כן / לא 167
  לא / כן 193  כן / לא 168
  לא / כן 194  כן / לא 169
  כן / לא 195  כן / לא 170
  כן / לא 196  כן / לא 171
  כן / לא 197  כן / לא 172
  כן / לא 198  כן / לא 173
  כן / לא 199  כן / לא 174
 כן  /  כן 200  כן / לא 175
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