


מוסלמים



האסלאם
דת הִאְסַלאם היא דת מונותאיסטית אברהמית 
על  והקפדה  לאל  מלאה  כניעה  שמהותה 
כלל  בקרב  הנחשב  מוחמד,  של  משנתו 
והאחרון. מספרם  המוסלמים לנביא החשוב 
הנקראים  באסלאם  המאמינים  של  הכולל 
שונים  אומדנים  על־פי  מוערך  מוסלמים 
כ־1.5 מיליארד, והם הקהילה הדתית השנייה 
מרבית  הנצרות.  לאחר  בעולם  בגודלה 
ואפריקה,  אסיה  במדינות  חיים  המוסלמים 

ומיעוטם במזרח־התיכון.

התפתחות האסלאם
מוחמד בן עבדאללה נולד בעיר מכה השוכנת 
שהיו  הקוריש  לשבט  כבן  בערב־הסעודית, 

סוחרים עשירים מאוד. 

אין מקור המציין במדויק מתי נולד מוחמד, 
לספירה.  ל־570  משוער  לידתו  תאריך  אך 

כאשר היה מוחמד בן 25 התחתן עם סוחרת 
שהייתה  חדיג'ה,  ושמה  ומכובדת  עשירה 
לבשורותיו.  והאמינה  בו  שתמכה  הראשונה 
בן  ילדים:  חמישה  נולדו  ולחדיג'ה  למוחמד 
בשם ִאבראהים שמת בצעירותו, וארבע בנות: 
ַזינב, אם־ֻכלתום, ֻרקיה ופאטמה. לאחר מות 

ח'דיג'ה הנביא התחתן עם נשים נוספות.

במערת  להתבודד  מוחמד  נהג  לעת  מעת 
חירא הסמוכה למכה. באחד הימים, בהיותו 
וקרא  גבריאל  אליו המלאך  במערה, התגלה 
נבהל  מוחמד  הקוראן.  מן  פסוקים  באוזניו 
מהמחזה, אולם הבין כי הוטלה עליו המשימה 
אמונת  לפי  כשליחו.  האל  דבר  את  להפיץ 
למוחמד  להתגלות  המלאך  הוסיף  האסלאם 

במשך 23 שנים.

על־פי הקוראן, בפרק זמן זה התרחשו נסים 
גדולים בחייו של מוחמד: נס אל־אסראא ואל־
לירושלים.  והעלייה  הלילי  - המסע  מעראג' 
לכיפת  ממכה  הנביא  נסע  לאמונה,  בהתאם 
אל־ ששמה  פלאית  בהמה  על־גבי  הסלע 
בוראק, ומשם עלה לשמיים. התנגדותם של 
התושבים במכה למוחמד התגברה והחריפה, 
מכיוון שהטיף נגד עבודת האלילים שהייתה 
מרודפיו  פחד  בשל  ב־622,  במקום.  נהוגה 
לעזוב  ותומכיו  מוחמד  אולצו  וממתנגדיו, 
את מכה ולעבור לאל־מדינה. שנה זו נחשבת 
 - המוסלמי  השנה  בלוח  הראשונה  כשנה 
ההיג'רי, הנקרא שם על שם הִהג'רה - ההגירה.

מוחמד  המשיך  באל־מדינה  ששהה  בעת 
ובקריאתו  האלילים  עבודת  נגד  בהטפותיו 
לאמונה באל אחד, וסביבו התאספו מאמינים 
למכה,  ותומכיו  הנביא  חזרו  ב־630  רבים. 
מוקדי  את  הרסו  הם  כמנצחים.  הפעם 
העבודה הזרה, מלבד הכעבה האלילית שלא 
נהרסה וקיבלה אופי אחר, ומכה נעשתה לעיר 
הקדושה ביותר לאסלאם. ב־632 לספירה מת 
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מוחמד ונקבר באל־מדינה, אז קיבלו עליהם 
כל תושבי חצי האי ערב את דת האסלאם.

הפלגים באסלאם
בִאסלאם קיימים שני זרמים מרכזיים - הסונה 

והשיעה.

מהמילה  הוא  "סוני"  התואר  של  מקורו 
ואורחות  הערבית סונה, שמשמעותה הנוהג 
החיים של אדם מסוים, אשר ראוי לחקותם. 

משמעות המילה "שיעה" היא סיעה.

הזרם הגדול והמרכזי באסלאם הוא ה"סונה", 
מכלל  מ־80%  למעלה  מונים  כשהסונים 
המוסלמים בעולם ותפוצתם בעיקר במדינות 
אסיה ואפריקה. תפוצת האוכלוסייה השיעית 
עיראק,  בבחרין,  גם  אך  באיראן  בעיקר  היא 
צמחו  ה־19  במאה  ועוד.  לבנון  אזרביג'אן, 
ובהם:  נוספים  דתיים  זרמים  הִאסלאם  מן 

הבהאים, האחמדים ועוד.

התפתחות הזרמים באסלאם
ב־632 לספירה, עם מותו של הנביא מוחמד, 
יירש  אירע בִאסלאם קרע סביב השאלה מי 
קבע  לא  עצמו  שהנביא  מכיוון  מקומו  את 
לא  מותו  ובשעת  יורשו,  יהיה  מי  חייו  בימי 

היו לו בנים.

להיות  החדש  הח'ליף  שעל  טענו  השיעים 
חבריו,  מבין  ולא  הנביא  ממשפחת  דווקא 
וראו בַעלי אבן אבו־טאלב, בן דודו וחתנו של 
הנביא שהיה נשוי לפטימה בתו של מוחמד, 

את יורשו הטבעי.

הסונים טענו כי יורשו של הנביא מוחמד אינו 
צריך להיות בהכרח ממשפחתו, אלא דווקא 
קרובים  שהיו  וחבריו  השבט  מזקני  מישהו 

אליו בחייו, וראו באבו בכר יורש ראוי.

בכר  אבו  נתמנה  קצר  כוחות  מאבק  לאחר 
ליורש, לאחריו עומר אבן אל־ח'טאב ועות'מאן 
על־ידי  האחרון  רצח  לאחר  ורק  אבן־עפאן, 
מורדים בשעה שקרא בקוראן - התמנה עלי 

לח'ליף.

כלל  על  מקובל  היה  לא  עלי  של  מינויו 
המאמינים, ופתח מלחמת אחים עקובה מדם. 
לאחר קרבות בתוך הקהילה המוסלמית בין 
עבר  והשלטון  עלי  נרצח  ומתנגדיו,  תומכיו 
את  שריכז  אּומיה,  מבית  לֻמעאוויה  ב־661 

הממשל בדמשק.

בני עלי המשיכו להיאבק על השלטון אך ללא 
וראשו  ב־680,  נהרג  עלי  בן  ֻחסין  הצלחה. 

הערוף הוצג לראווה בדמשק.

הסונים,  בעיני  ככופרים  נחשבו  השיעים 
נמשך  מדם  עקוב  עימות  על־ידיהם.  ונרדפו 
שונים  היום במקומות  עד  הסיעות  בין שתי 

בעולם.

סיעות  השיעה  מן  התפצלו  השנים  במשך 
הנקראים  ועצמאיים  קטנים  וזרמים  נוספות 
ה"ַח'ַואִריג'" )"החורגים"( שחרגו מן השיעה. 
בהם ניתן למצוא את הִאסמאעילים, העלווים, 

הדרוזים, הבהאים והאחמדים.

111 סומלסומ < פתיחה



המוסלמים בישראל
לשלוש  מתחלקים  בישראל  המוסלמים 
הערבים  עיקריות:  אוכלוסייה  קבוצות 
כ־75%  והצ'רקסים.  הבדואים  הפלסטינים, 
וכ־10%  מוסלמים,  הם  בישראל  מהערבים 

הם בדואים.

הקהילה הצ'רקסית היא קהילה קטנה המונה 
בארץ  מהקווקז.  ומוצאה  איש  כ־5,000 
מתגוררים הצ'רקסים בכפרים כמא וריחניה, 
בגליל,  חיים  בארץ  המוסלמים  רוב  כאשר 

בנגב ובמשולש.

על־פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
נכון ל־2019 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית 
 17.8% שהם  נפש,  מיליון  ב־1.6  בישראל 
ביותר  הגדול  הריכוז  ישראל.  תושבי  מכלל 
כ־337   - בירושלים  נמצא  מוסלמים  של 
אלף, שהם 21% מכלל המוסלמים בישראל 

השני  היישוב  העיר.  תושבי  מכלל  ו־36.2% 
בגודלו מבחינת מספר התושבים המוסלמיים 
אלף  כ־64  המונה  שבנגב,  רהט  העיר  הוא 
ריכוז  יש  נוספים שבהם  יישובים  מוסלמים. 
נצרת  הם  המוסלמית  האוכלוסייה  של  גדול 
ואום אל־פחם )כ־53 אלף תושבים כל אחת(.

בתי דין שרעיים
האימפריה  מאז  קיימים  הדין השרעיים  בתי 
של  המשפט  בית  שימשו  אז  העות'מאנית, 
המצב  את  השאיר  הבריטי  המנדט  המדינה. 
המשפטי שקדם לו בכפוף לשינויים שהכניס, 
וכך נשארו בתי הדין השרעיים על כנם, אולם 
האישי  המעמד  לענייני  נתחמו  סמכויותיהם 
של המוסלמים בלבד. מדינת ישראל הכירה 
בבתי הדין הללו, בסמכויותיהם ובדין התקף 
בהם, בהתאם לפקודת סדרי שלטון ומשפט, 
ואף חוקקה את חוק הקאדים לאישור מינויים 

צילום: רביע באשא
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ערב  הדין  בבתי  שכיהנו  בקאדים  שהכיר 
הקמת המדינה.

יש שבעה בתי  לבני הדת המוסלמית בארץ 
ונמצאים  הדת  על־פי  הדנים  שרעיים  דין 
בירושלים, בבאר שבע, בטייבה, בבאקה אל־
גרביה, בחיפה, בנצרת ובעכו. השופט בבית 
דין כזה נקרא קאדי. כמו כן קיימים שני בתי 
דין שרעיים לערעורים בירושלים ובבאקה אל־

גרביה. מתוקף סמכותו דן בית הדין השרעי 
בענייני מעמדם האישי של האזרחים כדוגמת 
אפוטרופסות,  ירושה,  גירושין,  נישואין, 

אימוץ, המרת דת לאסלאם, הקדשים ועוד.

קאדים  לבחירת  הוועדה  מינתה  ב־2017 
את עו"ד הנא חטיב לתפקיד קאדי - הפעם 

הראשונה שבו מונתה אישה לתפקיד זה.

צילום: מתוך אתר השירותים והמידע הממשלתי
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עיקרי אמונה
האמונה האסלאמית עומדת על שישה עיקרי 

יסוד:

האמונה באל אחד

לעבוד  המוסלמים מאמינים באל אחד שיש 
אותו ולציית לחוקיו.

האמונה במלאכים

מלאכים,  של  בקיומם  מאמינים  המוסלמים 
כפי  ובתיאוריהם  בתפקידיהם  בשמותיהם, 

שמופיעים בקוראן ובֻסנה.

האמונה בכל ספרי הקודש ובצדקתם 
ושמקורם מאלוהים

העביר  שהאל  בכך  מאמינים  המוסלמים 
לאנושות,  קודש  ספרי  ונביאיו  שליחיו  דרך 
הנובעים כולם מאותו מקור אלוהי. כמו כן הם 
מאמינים בטקסט המקורי של הספרים הללו 
כפי שהיה כאשר התגלו, אך אינם מאמינים 
שהטקסטים שרדו בגרסתם המקורית. חמשת 
ספרי הקודש האלוהיים הם: ֻסחוף ִאבראהים 

ספר   - זבור  לאברהם;  המיוחסות  מגילות   -
התהילים המיוחס לדוד המלך שנחשב לנביא 
באסלאם; תַאוראת - התורה כפי שהתגלתה 
לנביא משה; אנג'יל - הבשורות שהתגלו לישו; 

והקוראן, שהתגלה ונמסר לנביא מוחמד.

אמונה בנביאיו ושליחיו של אללה

נביאים  שלח  שהאל  מאמינים  המוסלמים 
וקראו  למוחמד,  שקדמו  כשליחים  ששימשו 
כולם לעבוד את האל. המוסלמים מאמינים 

בקיומם, בשמותיהם ובמסריהם.

 אמונה ב"יום אל־קיאמה"
)יום הדין(

שופט  הימים  שבקץ  מאמינים  המוסלמים 
אלוהים את כל בני האדם לפי מעשיהם. אלו 
שעשו מעשים טובים נידונים לגן העדן. מבין 
אלה שלא שעו להוראותיו ולחוקיו של האל 
האחר  והחלק  וכפרה,  למחילה  יזכה  חלק 
יישלח לעונש בגיהנום. ביום זה יקומו המתים 

לתחייה.

 קדר וואל קאדר
)גורל, ההשגחה העליונה(

הדברים  שכל  מאמינים  המוסלמים 
המתרחשים בעולם, הטובים והרעים, הם על־

פי רצונו של האל והשגחתו.

ההלכה המוסלמית - שריעה

ההלכה המוסלמית מכונה "שריעה", ומהווה 
והחוקים המחייבים את  את מכלול המצוות 

המאמין המוסלמי בכל תחומי החיים.
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על־פי התפיסה הדתית, מקור החוק הִאסלאמי 
הוא אלוהי - הוא נמסר לבני אדם בהתגלות, 
לַׁשִריַעה  ולפרטו.  ועל חכמי ההלכה לפרשו 
ארבעה מקורות: הֻקוראן, הסונה', הִאְג'ַמאע 
ההיקש   - והֵקַיאס  מסוים(,  בדור  )הלכה 

מְּפִסיקה בסוגיות דומות.

מצוות היסוד

באסלאם חמש מצוות יסוד, שהן עמודי התווך 
המוסלמים  כל  על  ומוטלות  האסלאם  של 
ללא יוצא מן הכלל. כל מצוות היסוד נזכרות 
בספרות  אחת.  כחטיבה  לא  אך  בקוראן, 
המיוחסת  שבעל־פה  המסורת  ה"חדית'", 
 - כללי  כינוי  עבורן  מצאו  וחבריו,  למוחמד 

"ארכאן אל־אסלאם".

מצוות העדות - א)ל(־ַשהאדה

כל מאמין מוסלמי חייב להצהיר על האמונה 
נוסח  מוחמד.  של  ובשליחותו  האל  בייחוד 
ההצהרה: "אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד 
כל  על־ידי  נאמר  זה  משפט  שליחו".  הוא 
הקריאה  בזמן  ביום  פעמים  כמה  מוסלמי 
ובמקרים  עצמה,  התפילה  ובזמן  לתפילה 
התאסלמות,  תהליך  נוספים:  מיוחדים 

נישואין, חתימה על חוזים ועוד.

מצוות התפילה - א)ל(־ַצלאה

תפילה  תפילות:  סוגי  שני  יש  באסלאם 
בימי  במסגד  בציבור  ותפילה  אישית,  יומית 
לגיל  שהגיע  מוסלמי  כל  ובחגים.  שישי 
יומיות  תפילות  חמש  לבצע  מחויב  בגרות 
היממה.  במהלך  קבועות  בשעות  )צאלאת( 
בעלות השחר, בחצות היום, אחרי הצהריים, 
בשקיעה וברדת החשיכה. לפני כל תפילה על 
חלקים  רחיצת  באמצעות  להיטהר  המאמין 

בגופו, והתפילה יכולה להיעשות בכל מקום 
בלי צורך במניין.

 - )א(ְל־פאִתחה  כל תפילה כוללת את סּוַרת 
הפרשה הפותחת את הקוראן והמדברת על 
ייחודו של האל, וכן פרשה או פרשות נוספות 

מן הקוראן לפי בחירתו של כל אחד.

תפילה  במסגד  נערכת  ובחגים  שישי  בימי 
בציבור שכוללת לפחות 12 גברים מוסלמים. 
הִאמאם,  מנהל  במסגד  התפילה  את 
כשהתפילה בציבור כוללת דרשה בנושא דת 

שנישאת על־ידי הדרשן.

מצוות הצדקה - א)ל(־זכאה

מצווה על כל מוסלמי בעל יכולת לתת צדקה 
מממונו,   2.5% לרוב  קבוע,  בשער  לעניים 
להיטהר  היא  הצדקה  מתן  מטרת  כאשר 
מהחומריות ולקרב את המאמין לאלוהים ואת 

המוסלמים איש לרעהו. 

מצוות הצום - א)ל(־צום

בשנה  התשיעי  החודש  הוא  ַרַמַדאן  חודש 
הִהג'רית. מכיוון שהשנה המוסלמית נקבעת 
זה,  בלוח  מעוברת  שנה  ואין  הירח  על־פי 
שנה  מדי  ימים  כעשרה  "זז"  הרמדאן  חודש 
בהשוואה ללוח השנה הלועזי. קביעת תחילת 
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ראייה,  בעדות  תלויה  המוסלמי  החודש 
וכתוצאה מכך המוסלמי הממוצע אינו יודע 
להכרזת  עד  הרמדאן  ונגמר  מתחיל  מתי 
הדת  בני  נוהגים  זה  בחודש  הדת.  אנשי 
יום על־פי  המוסלמית לצום למשך שלושים 
הכתוב בקוראן. הצום מתחיל בזריחת השמש 
ומסתיים בשקיעתה בקריאה לתפילת ערבית, 
כאשר בזמן הצום המאמינים נמנעים מקיום 

יחסי אישות ומעישון.

ילדים  למעט  כולם,  על  חובה  הוא  הצום 
נשים  בריאותיות,  מגבלות  בעלי  ואנשים 
בהיריון או במצב הנקה ואנשים לעת זקנה. 
הווסת,  בימי  נשים  על  אסור  הצום  כן  כמו 
שאינם  מוסלמים  וכדומה.  למרחק  נוסעים 
יכולים לקיים את מצַוות הצום מצּוִוים לאכול 
במהלך היום בִצְנָעה, כדי לא לפגוע ברגשות 
כלל  בדרך  צום  של  והחמצה  אחרים,  של 
גוררת השלמה שלו במועד מאוחר יותר, אך 

מוקדם ככל האפשר.

מכך  נובעת  הרמדאן  חודש  של  קדּושתֹו 
שבֵליל 27 בחודש הקרוי "ֵליל אל־ַקְדר" )ליל 
גבריאל  המלאך  התגלה  הגורלות(  גזירת 
לראשונה לנביא מוחמד להשמיע לו את דבר 
האל, ולראשונה "הורד" הקוראן לבני האדם. 
לפי האמונה המוסלמית, בימים הללו חורץ 
האל את גורלו של כל אדם ובשל כך נחשבים 
עשרת הימים האחרונים של חודש זה לבעלי 
משמעות רבה, שבהם נפתחים שערי השמיים 

ומשאלות ליבם של המאמינים נענות.

המאמינים  את  לקרב  היא  הצום  מטרת 
ליצור  וכן  חטאיהם,  על  ולכפר  לאלוהים 
הזדהות עם סבלם של העניים בחברה. ימים 
אישית  ועבודה  חרטה  תשובה,  ימי  הם  אלו 
ההקפדה  מתחזקת  ובהם  המידות  תיקון  על 
על קיום המצוות ועל קריאה מרובה בקוראן 

וקיום התפילות.

בתום יום הצום נוהגים המוסלמים לאכול את 
ארוחת הִאפטאר - ארוחת שבירת הצום.

שבה  חגיגית  בשרית  ארוחה  היא  הִאפטאר 
ואורחים,  המשפחה  בני  כל  משתתפים 

ובסיומה מוגשים קינוחים מתוקים.

אל־ ִעיד  הנקרא  בחג  הרמדאן מסתיים  צום 
ִפְטר.

מצוות העלייה לרגל - אל־חג'

המוסלמים,  והנשים  הגברים  כל  על  חובה 
לעלות  היכולת,  בעלי  והבריאים  המבוגרים 

לרגל למכה לפחות פעם אחת בחייהם.

בלוח  קבוע  במועד  מתקיימת  לרגל  העלייה 
 - אל־ח'יג'ה"  "דו  בחודש  המוסלמי  השנה 
החודש ה־12 בלוח השנה המוסלמי - ונקראת 

בפי המוסלמים חג'.

קודם העלייה לרגל נדרש המאמין המוסלמי 
מעוונותיו,  להתנקות  חובותיו,  את  להסדיר 
להיטהר ולהתקדש. כמו כן על העולה לרגל 

להסתפר ולגזוז ציפורניים כחלק מטהרה זו.

בגד  לובש  הרגל  עולה  לרגל  העלייה  בזמן 
לבן מיוחד שעשוי משתי יריעות בד לבן ללא 
יחפות  וברגליים  גלוי  בראש  והולך  תפרים, 

)או בסנדלים בלבד(.

עולה הרגל מחויב להקיף את ַהַּכְעָּבה )מבנה 
שבע  המסגד(  בחצר  קוביה  דמוי  גבוה 
פעמים ולגעת באבן השחורה שבתוכה )בקיר 
המזרחי של הכעבה נמצאת האבן השחורה, 
שקוטרה כשלושים סנטימטרים(. מכיוון שיש 
אפשרי,  בלתי  הדבר  אנשים  אלפי  במקום 
סמלית,  נגיעה  מבצעים  המשתתפים  ורוב 
נדרש  ההקפות  שבע  לאחר  באוויר.  אפילו 
העולה לרגל לרוץ בין שתי גבעות )אל־צפא 
לריצתה של  כציון  ואל־מרוה( שבע פעמים, 

פסיפס < דתות ועדות בצה"ל  118



הגר כאשר חיפשה מים לה ולבנה ישמעאל 
עולי  עולים  משם  אברהם.  על־ידי  כשגורשו 
ומקיימים  )ערפאת(  הרחמים  להר  הרגל 
לדרשה  כציון  דרשה  נישאת  שם טקס, שבו 
בעלייתו  מוחמד  הנביא  שנתן  האחרונה 

האחרונה לרגל לפני מותו.

לטקס  מנא,  לעמק  עוברים  הרחמים  מהר 
טקס  העוול.  לדחיית  הרומז  אבנים  השלכת 
לפי  "סקילת השטן", משום ששם,  נקרא  זה 
אברהם  את  לפתות  השטן  ניסה  האמונה, 

אבינו שלא להקריב את ישמעאל.

במנא מסתיימת העלייה לרגל, ובתום עשרה 
ימים, בסוף החג', חוגגים המוסלמים את חג 
הקורבן - עיד אל־אדחא במשך ארבעה ימים. 
בסיום מצוות העלייה לרגל מקבל עולה הרגל 

את התואר "חאג'".

את  לקיים  שאפשר  הטוענים  באסלאם  יש 
מצוות העלייה לרגל )החג'( באמצעות שליח, 
ואם אדם לא הצליח לקיים מצווה זו בחייו - 
מומלץ ליורשיו לקיים אותה במקומו לאחר 

מותו.

כתבי קודש מוסלמיים

לאסלאם ספר קדוש אחד - הקוראן, ושישה 
ספרי ָחדית’ - אוספים של אמרות העוסקות 
הנביא  של  ואמירותיו  מנהגיו  חייו,  באורח 
לציבור  לחיקוי  מופת  המהווים  מוחמד, 

המאמינים המוסלמים.

הקוראן

הקוראן הוא הספר הקדוש ביותר למוסלמים. 
לנביא  הקוראן  נוסח  נמסר  המסורת,  על־פי 
בהתגלויות  גבריאל  המלאך  על־ידי  מוחמד 
שנמשכו על פני 22 שנים )632-610 לספירה(. 
מוחמד העביר את נוסח ההתגלויות לחסידיו, 

ואלה העבירו אותן הלאה בעל־פה.

מבנה הקוראן

כל  )פרקים(;  סורות  מ־114  מורכב  הקוראן 
לתוכן  בהתאם  שנקבע  בשם  קרויה  סורה 
המכונה  הראשונה,  הסורה  בסורה.  הדברים 
הקוראן  בראש  נמצאת  אל־פאתחה"  "סורת 
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קצרה  שהיא  על־פי  אף  חשיבותה,  מפאת 
זו  סורה  בלבד(.  פסוקים  )שבעה  יחסית 
משמשת בסיס לתפילה המוסלמית, ועוסקת 
בדבקות באללה וביום הדין. כל סורה, למעט 
אללה  "בשם  במילים:  פותחת  התשיעית, 

הרחמן והרחום".

של  בזמנו  הכתב  על  והועלה  נערך  הקוראן 
ב־651  ָעָפאן,  ִּבן  ֻעת'ָמאן  הָח'ליַפה השלישי, 

לספירה - כ־20 שנים לאחר מות הנביא.

חלקים  לשני  מתחלקות  בקוראן  הסורות 
בהתאם לזמן הופעתן:

סורות מתקופת מכה. סורות קצרות ופיוטיות, 
יום  תיאור  נושאיהן:  הספר.  בסוף  המצויות 
הרשע  וייסורי  עדן  בגן  הצדיק  שכר  הדין, 
בגיהנום, גדולת האל וייחודו לעומת אפסות 
שעשה,  והניסים  נפלאותיו  תיאור  האלילים, 
וסיפורי נביאים ושליחים שנשלחו להזהיר את 
)אברהם,  ולהשיבם אל דרך הישר  בני עמם 

יצחק, יעקב, נוח, לוט, משה, ישו ועוד(.

מאורעות  אל־מדינה.  מתקופת  סורות 
בנושאים  ומשפט  חוק  דברי  היסטוריים, 
תפילה,  טהרה,  )תקנות  פולחן  דיני  שונים: 
)תקנות  אישות  דיני  ועוד(,  לרגל  עלייה 
נישואין, גירושין, ירושה(, דיני מלחמה )דיני 
שלל, שבויים, יחס לזרים(, דיני מוסר )כיבוד 
אב ואם, דאגה ליתום ולאלמנה( וכיוצא בזה.

כל המוסלמים בעולם, גם אלו שאינם דוברים 
הערבי  בנוסחו  הקוראן  את  קוראים  ערבית, 
אין  המוסלמית,  ההלכה  על־פי  הספר.  של 
אחרת  בשפה  הקוראן  את  לקרוא  אפשרות 
בזמן תפילה, מכיוון שזו השפה שבה ירד מן 

השמיים.

תרגום הקוראן

ומקודשת  מושלמת  יצירה  נחשב  הקוראן 
אותה,  לתרגם  או  לחקות  אפשרי  שבלתי 
יצירה הדומה לה. עם  לנסות לכתוב  ואסור 
אינם  בעולם  המוסלמים  שרוב  מכיוון  זאת, 
הקוראן  תרגום  ערבית,  דוברי  ולא  ערבים 
חיוני לשם העברת הטקסט לרוב המאמינים. 
זו  בסוגיה  באסלאם  המקובלת  הפשרה 
ולא  לקוראן,  כפרשנות  התרגום  ראיית  היא 

כתרגום ממש.

לקוראן נעשו כמה תרגומים לעברית. התרגום 
הוא  מדעית  במהדורה  לאור  שיצא  הראשון 
נשיא  של  אביו  ריבלין,  יואל  פרופסור  של 

המדינה ה־10 ראובן ריבלין.

ספרות החדית’ - הֻסנה

הֻסנה היא אוסף האמונות והחובות הדתיות 
תורה  כעין  ומהוות  המוסלמי,  על  המוטלות 
ומשמשת  הקוראן  את  המשלימה  שבעל־פה 
המצוות  לפירוש  הלכות,  לקביעת  כמקור 
ומקור למצוות שאינן מופיעות בקוראן כמו 
מצוות המילה. אוסף זה של אמונות וחובות 
של  או  מוחמד,  של  אמירותיו  על  מבוסס 

קבוצת תלמידיו שהיו מאמיניו הראשונים.

בדורות הראשונים לקיומה של דת האסלאם 
יותר  ומאוחר  בעל־פה,  הָחדית’ים  הועברו 
קובצו בשישה ספרים שכתבו מחברים שונים. 
ָאל־ִסָתה"  "ָאל־ֻּכֻתּב  נקראים  הקבצים  ששת 
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"ָאל־ָג'אִמע  מהם,  אחד  הספרים"(.  )"ששת 
ָאל־ מאת  המהימן"(  )"המקבץ  ָאל־ַצִחיח" 
נחשב  לספירה,  ה־9  במאה  שנכתב  ֻבחאִרי, 

לשני בקדושתו לקוראן.

"ִאסנאד"  חלקים:  משני  מורכב  ָחדית’  כל 
של  מוסריו  שלשלת  פירוט   - )"סימוכין"( 
או  עצמו,  הנביא  מפי  נמסר  מאז  הָחדית’ 

מפי אחד מחבריו מן המוסר המאוחר ביותר 
תוכן   - )"גוף"(  ו"ָמתן"  ביותר;  למוקדם 

המסורת.

המסגד

במסגד  התפילה  המוסלמי.  התפילה  בית 
בו  מוצבים  לא  כן  ועל  בכריעה,  מתבצעת 
ּפרּוׂשים  המסגד  רצפת  על  ישיבה.  מקומות 
המאמינים  שעליהם  ססגוניים  שטיחים 
לכיוון  הפונה  בקיר  התפילה.  בעת  כורעים 
מכה מצויה הגּוְמָחה - הִמְחַראּב - המציינת 
לצד  התפילה.  ּכיוּון  את  המתפללים  לקהל 
הגומחה מצוי הִמְנָּבר - ִמְשָטח מּוְגָּבּה מקושט 
דרשותיו.  את  הִאמאם  נושא  שעליו  ומהודר 
ספרי  נמצאים  התפילה  אולם  של  בצדיו 
התפילה והעיון, ספרי קוראן, ספרי פרשנות 
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חלקיו  למתפללים.  המיועדים  חדית'  וקבצי 
ועל קירותיו  השונים של המסגד מקושטים, 
מופיעים  ותקרתו  והחיצוניים  הפנימיים 
הקוראן  מן  פסוקים  ָקִליְגָרִפִיים,  קישוטים 
ויפים. התפילה  שונים  כתב  בסוגי  הכתובים 

במסגד נפרדת ומצויה בו עזרת נשים.

בקוראן  במפורש  המוזכרים  המסגדים  אחד 
הוא המסגד במּכה, שבמרכזו מצויה הַּכְעַּבה. 
 - אל־ַחַראם"  "אל־ַמְסִג'ד  נקרא  זה  מסגד 
המסע  סּורת   ,17 בסּורה  הקדוש.  המסגד 
הֵליִלי )אל־ִאְסַראא(, מוזכר "המסגד הקיצון", 
פרשני  על־פי  אל־ַאְקַצא.  מסגד   - ובערבית 
אל־ַאְקַצא  מסגד  הוא  זה  מסגד  הקוראן, 

שבירושלים.

לצד תפקידו כמקום תפילה, למסגד תפקידים 
כמו  שונות  פעילויות  בו  מתנהלות  נוספים. 
משמש  והוא  הקוראן,  של  ולימוד  קריאה 
)תפילות  ה"תַסאִּביְח"  כמו  טקסים  לעריכת 
ובימי  הרמדאן  בחודש  ועוד.  לאל(  הודיה 
וטקסים  חגיגות  במסגדים  לקיים  נהוג  חגים 

מיוחדים, וכן את תפילות החגים.

בעלי התפקידים במסגד

ומשמש  במסגד,  מנהל את התפילה  ִאמאם: 
כמטיף בדרשת יום שישי.

לאחזקת  לתפילה,  לקריאה  אחראי  מואזין: 
המסגד, וממלא מקום הִאמאם בעת היעדרו.

המקומות הקדושים לאסלאם

שלושת המסגדים הקדושים ביותר לאסלאם 
לפי סדר קדושתם הם מסגד אל־חראם במכה, 
אל־אקצה  ומסגד  באל־מדינה,  הנביא  מסגד 

בירושלים.

מסגד אל־חראם )בערבית: "המסגד הקדוש"( 
באסלאם.  בקדושתו  הראשון  המסגד  הוא 
המסגד נמצא במכה, ומהווה בנוסף להיותו 
המבנה  גם  לאסלאם,  ביותר  המסגד החשוב 
מקיף  המסגד  בעולם.  ביותר  הגדול  הדתי 
בעת  המוסלמים  פונים  שאליה  הכעבה,  את 

התפילה.

באל־מדינה  )אל(־שריף  א)ל(־נבאוי  מסגד 
באסלאם.  בקדושתו  השני  המסגד  זהו 
אל־ִחג'אז  במחוז  באל־מדינה  נמצא  המסגד 
הראשון  המסגד  זהו  ערב־הסעודית.  במערב 
מקום  ושם  מוחמד,  הנביא  על־ידי  שנבנה 
קבורתו. מלבדו קבורים במקום גם הח'ליפים 
אבן  ועומר  אל־צדיק  בכר  אבו  הראשונים 

אל־ח'טאב.

בקדושתו  השלישי  המסגד  אל־אקצ'א  מסגד 
בשל  הרחוק"  "המסגד  גם  נקרא  באסלאם. 
המרחק הרב שבין מכה וירושלים. מסגד זה 
הלילי  המסע  של  יעדו  בתור  בקוראן  נזכר 
השמימה.  עלייתו  ומקום  מוחמד  הנביא  של 
בראשית האסלאם היו המוסלמים מתפללים 
לכיוון ירושלים, עד שהחליט מוחמד על־פי צו 
אלוקי לפנות לכיוון מסגד אל־חראם במכה. 
מסגד  גם  נמצא  אל־אקצ'א  מסגד  במתחם 

"כיפת הסלע" עם כיפת הזהב.

הצטרפות לדת האסלאם
אדם האומר את ה"שהאדה" )הכרזת האמונה 
האסלאמית, הכוללת הצהרה בדבר בלעדיות 
האל ושליחותו האלוהית של מוחמד שליחו( 
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שלוש פעמים בכוונה מלאה ובנוכחותם של 
שני עדים מוסלמים, מצטרף לדת האסלאם.

חגים ומועדים
מאורעות  כלל  בדרך  מציינים  באסלאם 
מעשי  סביב  ונסובים  בקוראן,  המצוינים 
מוחמד. שני החגים העיקריים באסלאם הם 
הקורבן(.  )חג  אל־אדח'א  ועיד  אל־פיטר  עיד 
ראש  את  המוסלמים  מציינים  כך,  על  נוסף 

הנביא  של  הולדתו  יום  את  הִהג'רי,  השנה 
מוחמד ואת ימי אל־אסראא ואל־מעראג'.

החגים המוסלמיים נקבעים על־פי לוח שנה 
ירחי, ועל כן תאריכיהם בלוח הלועזי משתנים 
המוסלמים  לשנה.  משנה  משמעותי  באופן 
בצורה שונה  והמועדים  מציינים את החגים 
באזורים שונים, והתנהלות החג משתנה בין 

פלגי האסלאם השונים.

בפרקים  יובא  המוסלמיים  החגים  פרוט 
הצ'רקסים והבדואים.

)Godot13 :מסגד אל-אקצא )צילום
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תזונה
חזיר,  בשר  לאכול  איסור  חל  המוסלמי  על 
וכן חיות נוספות המצוינות בקוראן ובכתבים 
הנוספים. כמו כן חל איסור להשתמש בכלים 
שבהם בושלו או הוגשו חיות אסורות אלה, 
וחל איסור על שתיית אלכוהול. אין הגבלה 

על אכילת פירות ים ודגים.

רק  לאכול  ניתן  המוסלמית  ההלכה  על־פי 
דרישות  על  עונה  האל,  בשם  שנשחט  בשר 
ניתן לראות  וקרוי "חלאל".  הלכתיות שונות 
בשר  לממכר  חנויות  על  זו מתנוססת  מילה 
ללא  שנשחט  בשר  כאשר  מוסלמים,  של 
לאכילה.  ואסור  "חראם"  מכונה  האל  אזכור 
ויש להזכיר  על השוחט להיות אדם מאמין, 

את שם האל קודם שחיטת הבהמה.

הצורה המסורתית לשחיטה המוסלמית היא 
על־ידי חיתוך כלי הדם בצוואר, הגורם מוות 
מאיבוד דם מהיר. שחיטה זו שונה מהשחיטה 
היהודית, שבה אין חובה לחתוך את כל כלי 
הדם. רוב המוסלמים מתייחסים לבשר הכשר 

ליהודים כ"חלאל".

ברית מילה
מחויב  מוסלמי  כל  האסלאם  דת  על־פי 
גיל 13 - הגיל שבו על־ למול את בנו לפני 

בנו.  ישמעאל  את  אברהם  מל  המסורת  פי 
אלא  בקוראן  מופיעה  אינה  המילה  מצוות 
בחדית'. כיום עורכים המוסלמים ברית מילה 
לבניהם בגיל שבעה ימים עד חודש. תפקידו 
של המוהל באסלאם אינו נושא אופי דתי, וכל 
לעסוק  יכול  המילה  את  לבצע  היודע  אדם 
נימולים  האחרונות  שבשנים  כך  זה  בתחום 
ברית  רופאים.  בידי  מוסלמים  ויותר  יותר 
ועל־פי  באסלאם,  דתית  מצווה  היא  המילה 
שאינו  מי  של  תפילתו  המוסלמית  התפיסה 

נימול לא מתקבלת.

מאירוסין לנישואין
לאחר היכרות של בני הזוג והסכמה עקרונית 
להינשא, נשלחים שליחים מצד החתן, הורים 
לבקש  כדי  האישה  הורי  לבית  מכרים,  או 
את ידה. אם התשובה חיובית מתקיים טקס 
"ח'טובה"(.  )בערבית  רב־משתתפים  אירוסין 
שבין  הזמן  בפרק  נכרת  הנישואין  הסכם 
האירוסין ובין עריכת מסיבת החתונה ומעבר 
כמה  של  תקופה  הבעל;  של  לביתו  האישה 
חודשים על־פי רוב. בנושא זה יש הבדלים בין 
המקומות והתרבויות של בני הזוג. לדוגמה, 
יש המקדימים את החתונה ומקיימים אותה 
אותה  הדוחים  ויש  האירוסין,  לטקס  בסמוך 

לזמן מאוחר יותר.

טקס האירוסין
קובעים  ומשפחתה,  הנערה  הסכמת  עם 
את מועד טקס האירוסין. עיקר הטקס הוא 
החתימה על הַעְקד - חוזה הנישואין שאותו 
עורך איש דת הנקרא ַמְאד'ּון - ַרָשם נישואין. 
הכסף  סכום   - המֹוַהר  גובה  מופיע  בַעְקד 
הנישואין.  עם  לכלה  להעניק  החתן  שעל 
הראשון  החלק  את  לשניים:  נחלק  המֹוַהר 
החתונה  ליום  עד  הארוסה  לידי  מעבירים 

חנות למימכר בשר חלאל
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וחלק זה יכול להינתן בכסף מזומן, בתכשיטי 
זהב או ברהיטים. החלק השני נועד לתשלום 
לאישה אם יתגרשו. במקרה של בקשה לגט 
- מי שיוזם את הבקשה לגט חייב לשלם את 
הסכום הדחוי שנקבע במוהר לבן הזוג שהוא 

רוצה להיפרד ממנו.

על הַעְקד חותמים המתארסים והאפוטרופוס 
אביה(,  כלל  )בדרך  לעצמה  ְמַמָנה  שהאישה 
את  להביא  הדת  איש  על  עדים.  שני  ועמם 
לשם  בהקדם,  הַׁשְרִעי  הדין  לבית  הַעְקד 

אישור.

האירוסין  טקס  כולל  הַעְקד  חתימת  מלבד 
הארוס  זה  בטקס  וכיבוד.  ריקודים  מוזיקה, 
של  הימנית  בידה  אצבע  על  טבעת  עונד 
או  שרשרת   - מתנה  לה  ומעניק  ארוסתו, 

צמיד עשויים זהב.

לנוע  יכול  האירוסין  תקופת  של  אורכה 
מכמה חודשים עד כמה שנים, ונקבע על־ידי 
בקביעתה  הכרוכים  השיקולים  המשפחות. 
)למשל,  הזוג  בני  של  בעיסוקיהם  קשורים 
בתום  כלכליים.  בשיקולים  וכן  בלימודיהם(, 
הנישואין.  טקס  נערך  האירוסין  תקופת 
בהכרזה  היא  הטקס  של  הדתית  משמעותו 
הדין  מבחינת  כנשוי  הזוג  על  הפומבית 
החל  האזרחי  החוק  מבחינת  וכן  השרעי, 

במדינה, ללא כל קשר לעריכת טקס החתונה 
ומעבר האישה לבית הבעל.

לקראת הנישואין החתן והכלה רוכשים ציוד 
הנוהגים  יש  לטקס.  חגיגיים  ובגדים  לביתם 
לערוך טקסים מקדימים לנישואין כמו טקס 
הִחיָנה. בחברות מוסלמיות מסוימות נוהגים 
שירים  הכוללים  שמחה  ערבי  כמה  לקיים 
המשפחה  בחוג  החתונה,  לפני  וריקודים 
נוהגים  אין  מאוד  דתיים  בחוגים  הקרובה. 
אלא  נגינה,  וכלי  ריקודים  בטקסים  לשֵלב 

מסתפקים במקהלת גברים ששרה שירי דת.

פרידה וגירושין
נתפסים  אך  מותרים,  הגירושין  בִאסלאם 

כדבר שראוי לנסות להימנע ממנו.

רק  אך  גירושין,  ליזום  יכולים  הצדדים  שני 
הבעל יכול לבצע את מעשה הגירושין )אלא 
אם כתוב בחוזה הנישואין אחרת( באמצעות 
באמצעות  או  מגורשת"  את  "הרי  האמירה: 

מכתב החתום על ידו.

גירושין:  של  סוגים  שני  קיימים  באסלאם 
הם  "רג'עי"  מסוג  גירושין  ו־"באאן".  "רג'עי" 
מסוימים,  בתנאים  רשאי,  שהבעל  גירושין 
לחזור בו מהם. לא כך הדבר בגירושין מסוג 
לאסורים  הופכים  הזוג  בני  שבהם  "באאן", 

בחיתון.

הַׁשִריַעה )ההלכה המוסלמית( מצאה דרכים 
מתן  על־ידי  הגירושין  את  למנוע  לנסות 
אפשרות להתחרט - אם הגבר אומר לאשתו 
"הרי את מגורשת" רק פעם אחת, בני הזוג 
של  המתנה  בתקופת  בהם  לחזור  יכולים 
לוודא  כדי  ימים,  ועשרה  חודשים  ארבעה 
שאינה בהיריון. אם מתברר שהיא בהיריון - 
אסור לבעלה לגרשה עד ללידה. אם בני הזוג 
זו,  תקופה  לאחר  יחד  לחיות  חוזרים  אינם 
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תיחשב האישה לגרושה. אם יחפצו הצדדים 
לאחר מכן לחזור זה לזו, יהא עליהם לכרות 

ביניהם הסכם נישואין חדש.

לעומת זאת, אם הגבר גירש את אשתו שלוש 
יותר,  אשתו  את  להחזיר  יוכל  לא   - פעמים 

ואלו גירושין קבועים.

קבורה
את  לקבור  יש  המוסלמית  ההלכה  על־פי 
את טקס  ולקיים  האפשרית,  במהירות  המת 
יום המוות.  לפני רדת החשכה של  הקבורה 
את הלוויה מקיימים בכל ימות השבוע, כולל 

בשבת, ולעיתים גם בלילה.

ההלכה האסלאמית מאפשרת הבעת רגשות 
קריעת  המקובל.  בגבול  אך  ויגון,  צער  של 
ונחשבות  אסורות  עצמית  הכאה  או  בגדים 

ככפירה.

איש  על־ידי  נעשים  וטיהורו  במת  הטיפול 
על־פי  משפחה,  בני  ובעזרת  בלבד  דת 
פסוקים  קריאת  כדי  תוך  מסוימים,  כללים 
מן הקוראן. הטיפול במת זכר יעשה אך ורק 
על־ידי זכרים, ובנקבה על־ידי נקבות, למעט 
לידה  אחרי  יום   40 בתוך  או  במחזור  נשים 

שנמנעות מכך.

עוטפים  הטהרה  לאחר  גבר,  הוא  כשהמת 
זכר  לבנות,  בד  יריעות  בשלוש  גופתו  את 
לנביא שנכרך בשלוש יריעות בד לאחר מותו. 
בחמש  גופתה  את  עוטפים  מתה,  כשאישה 

יריעות בד מטעמי צניעּות.

בידי  הקברות  בית  אל  נישאת  המת  גופת 
לעשיית  נחשב  זה  ודבר  ומכרים,  קרובים 
חסד. במסע הְלָוָיה משתתפים גברים בלבד, 
ניתן  לנשים  המת.  בבית  נשארות  כשהנשים 

לעלות לקבר למחרת או ביום חמישי הראשון 
לאחר הלוויה.

כשמגיע מסע הלוויה אל בית הקברות, מניחים 
המשתתפים  האדמה.  פני  על  הארון  את 
ַמְפִנים את פניהם לעבר מכה, ומתפללים את 
תפילת האשכבה בעמידה בלבד. לאחר סיום 
לקברו,  המת  את  מורידים  האשכבה  תפילת 
מניחים אותו על צדו הימני כאשר פניו לעבר 
הקבר  על  בעפר.  אותו  ומכסים  ֶמַּכה  העיר 

מניחים שתי אבנים, המסמנות את מקומו.

פסוקי  את  קוראים  הנוכחים  הטקס  בסיום 
על  רחמים  ולבקשת  לזכרו  ”אל־פאתחה“ 
בשורה,  עומדת  המורחבת  המשפחה  המת. 

וכל המשתתפים בלוויה עוברים ומנחמים.

לבני  מותר  המוסלמית,  ההלכה  על־פי 
המשפחה לפקוד את קברו של המת ולקרוא 
ההלכה  זאת,  עם  נשמתו.  לעילוי  בקוראן 
עזרה  בקשת  שתכליתם  ביקורים  אוסרת 
שדבר  היות  וכדומה,  בעיות  בפתרון  מהמת 

זה הוא כפירה באל המנהל את העולם.

מנהגי אבלות
שלושה  במשך  מתקיימים  האבל  מנהגי 
בתום  המת.  של  בביתו  הקבורה  מיום  ימים 
האבלים  לסוכת  המשפחה  חוזרת  הלוויה 
סוכה  מכינים  כאשר  ימים,  שלושה  למשך 
אחת לגברים ואחרת לנשים. במשך שלושת 
ימי האבל מספקים השכנים אוכל למשפחת 
אלו  בימים  נמנעים  שבעצמם  האבלים, 
ומקבלים  קוראן  בקריאת  מרבים  מעבודה, 
האֵבלים  בבית  ומכרים.  מקרובים  ניחומים 

נהוג להגיש למנחמים קפה ותמרים.

האבל.  ימי  תום  עד  להתגלח  שלא  מקובל 
אין  לובשות שחור מתוך הזדהות, אך  נשים 

זו דרישה דתית.
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תקופת  נפטר,  שבעלה  אישה  של  במקרה 
הֵאבל נמשכת ארבעה חודשים ועשרה ימים 
והיא קרויה אל־ֵעַדה, כלומר "ַהְמָתָנה", משום 
בהיריון.  היא  ִאם  לראות  ממתינה  שהאישה 
אם כן - אסור לה להתחתן עם גבר אחר עד 
רשאית  היא   - לא  ואם  יולדת,  שהיא  לאחר 

להינשא בתום תקופה זו.

מן  לצאת  לאישה  אסור  ההמתנה  בתקופה 
הבית, פרט למקרים דחופים, להתאפר, לענוד 
תכשיטים, לצבוע את שיערה וכדומה. אישה 
מועברת  בעלה,  מות  בעת  בהיריון  שהייתה 
מתחת לארונו לפני כלל האנשים כדי שיידעו 
יכולה  בהיריון  אישה  ממנו.  בהיריון  שהיא 
הלידה,  לאחר  ימים   42 בתום  להתחתן 

כשהנולד יישא את שם הבעל המת.

במשפחה  משמחים  ואירועים  חתונות 
שכנים  ושל  שנה,  תום  עד  נדחים  הקרובה 

בדרך כלל כעבור 40 יום מהלוויה.

בתום שלושת ימי האבל קוראים את הקוראן 
מתחילתו ועד סופו, וקריאת הקוראן נזקפת 
לזכותו של המת. כיום נהוג שקרוביו ומכריו 
משתתף  וכל  הקריאה,  את  ביניהם  מחלקים 
מכן  לאחר  שלו.  הקטע  את  בשקט  קורא 
ומבקשים  האבלים,  לגברים  פונים  החברים 

מהם להתגלח ולחזור לשגרת חייהם.
ניחום בסוכת אבלים
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