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st
 2013 

 

The second encounter we held, unlike the first, in Almog Junction. Since there were 

delays in receiving the permits we could not hold the encounter in Jerusalem and 

agreed to hold it in Almog Junction. This was indeed more comfortable for those who 

live in Jericho but several participants who live in Nablus could not join. 

 

The "official" theme was the holy day in Islam and Judaism – Shabbat for the Jews 

and Friday for the Muslims. We asked the participants to describe the details of the 

day, its obligations and commandments as well as the idea behind. 

 

We began with presenting Friday in Islam. There is no prohibition to work on Friday 

but the day is dedicated to rest, family and prayer. The central prayer takes place at 

noon and includes prayers and sermons. 

We then spoke about the Jewish Shabbat. Shabbat is a day of rest but there is 

emphasis on avoiding productive work, such as writing, building etc. In the modern 

time the prohibition also includes switching lights on and riding a car. 

This statement that the prohibitions of Shabbat include daily issues as riding a car, 

spurred wonder among some of the participants. Therefore the conversation continued 

to flow in this direction – are these actions forbidden in any case? Even when needed 

for work? These questions led to discussion on the quality of the Divine command – 

do we need to understand the rational behind it or are there things we do just because 

God commanded? Answers were varied but we agreed that many of the actions we do 

because we were commanded to do them and we believe in the one who commanded 

us. 

This discussion about the quality of the commandments led to a conversation about 

the different ways to interpret the Torah and especially about the fact that the 

commitment in Judaism is not only to the Torah as it is written but also to its 

interpretations by the sages along the generations. We agreed to return to this subject 

in the future for a longer discussion. 

 

The conversation continued and following the question of the relations between the 

written Torah and its interpretations we started to talk about the way the Jewish Torah 

is perceived in Islam. Some of the participants were surprised to discover that many 

Biblical events are mentioned in the Quran and that it explicitly refers to the Jews and 

their Torah. It was explained that the Quran does not annul the prophets before it – 

Moses and Jesus – and its aim is to unite these religions. The revelations that preceded 

Muhammad and their teachings are also holy and important. After a short discussion 

about these statements and their meaning we understood that Islam accepts the Jewish 

Torah but not all the interpretations that were given to it during the generations, 

believing that some of them include some errors. We decided that in one of the 

coming encounters we will bring a detailed resource page with references of the 

Quran to the Torah and the Jews. 

 

Reported: Ohad Vilk   



 

 מזרח לירושליםמ  קבוצת–מפגש בין דתי 
 1.2.13 –שני מפגש 

 
עקב מספר עיכובים עם . בצומת אלמוג, שלא כפעם הקודמת, את הפגישה השנייה של קבוצתנו קיימנו

. קבלת אישורים לא יכולנו לקיים את הפגישה בירושלים ועל כן סיכמנו לקיים את המפגש בצומת אלמוג
 . תתפים הגרים בשכם לא יכלו להגיעאך מספר מש, מקום מפגש זה אמנם נוח יותר למתגוררים ביריחו

 
.  השבת ביהדות ויום השישי באיסלם–נושאו הרשמי של המפגש היה היום הקדוש באיסלם וביהדות 

ואת הרעיון , את החובות והמצוות הכרוכות בו, ביקשנו ממשתתפים מכל צד לתאר מעט את פרטי היום
 . העומד מאחוריו

אמנם אין איסור לעבוד ביום שישי . איסלם כיום של מנוחהנפתח המפגש בהצגת יום השישי ב, מתוך כך
תפילת המרכזית ביום השישי אף היא נידונה . ולתפילה, למשפחה, אך היום עצמו מוקדש למנוחה מעבודה

לאחר מכן עברנו לדבר על השבת .  תפילה המתרחשת בצהרים המוקדמים ומשלבת תפילות ודרשות–
אך שביום מנוחה זה יש דגש רב גם על איסורי המלאכה , מנוחה על כך שאף השבת היא יום –ביהדות 
, בניין ועוד, דבר הכולל מלאכות ככתיבה, נאסרה בשבת, כך הוסבר, כל מלאכה פרודוקטיבית. השונים

 . אך בעידן המודרני הורחב גם לאיסור הדלקת אור ואיסור על נסיעה ברכב
עוררה , ו כוללים עניינים יום יומיים כנסיעה ברכבשישנם איסורי מלאכה בשבת ושאיסורים אל, קביעה זו

 האמנם נאסרו פעולות –הפגישה המשיכה לזרום בכיוון זה , ממילא. פליאה רבה בקרב חלק מהמשתתפים
שאלות אלו גררו דיון אודות טיב ? גם אם האדם צריך לעשותם שלא לצורך עבודתו? אלו בכל מקרה

או שמא ישנם דברים אותם , ונל העומד מאחורי הציווי האלוקי האם אנו צרכים להבין את הרצי–הציווי 
אך סיכמנו כי אכן אנו עושים רבים , התשובות לשאלות אלו היו מגוונות? אנו עושים כי כך אלוקים ציווה
 .  ומשום שאנו מאמינים במי שציווה אותם, מן הציוויים משום שכך צוונו

ובעיקר בכך ,  מעט באפשרויות השונות לפרש את התורההתעסקנו לא, אודות טיב המצוות, אגב דיון זה
שהחובה ביהדות אינה רק כלפי התורה כפי שהיא אלא גם כלפי הפרשנויות שניתנו לתורה זו במהלך 

. היהדות אינה מחויבת רק לתורה הכתובה אלא גם לדברי חכמים ולאופן בו הם פירשו את התורה. הדורות
 . זה ביתר אריכותסיכמנו שבעתיד נשוב ונדון בנושא 

, ועקב שאלת היחס שבין התורה הכתובה לפרשנות שניתנה לה במהלך הדורות, השיחה התגלגלה מעט
חלק מהמשתתפים הופתעו מאוד לגלות שישנם . התחלנו לדון באופן בו נתפסת התורה היהודית באיסלם

מות ליהודים ושישנה התייחסות מפורשת במספר מקו, ארועים רבים מהתורה המוזכרים בקוראן
ותכליתו לאחד בין ,  את משה ואת ישו–אינו מבטל את הנביאים שקדמו לו , כך הובן, הקוראן. ולתורתם
לאחר דיון קצר . והתורות שניתנו אף הם קדושים וחשובים, ההתגלויות שקדמו למוחמד. דתות אלו

מקבל את הפרשנות בדברים אלו ובמשמעות שלהם הובן שהאיסלם מקבל את התורה היהודית אך אינו 
לאחר דברים קצרים החלטנו . ומאמין שבפרשנות זו נפלו אי אלו פגמים, שניתנה לה במהלך הדורות

 .  יובא דף מקורות מפורט בו ההתייחסויות של הקוראן לתורה וליהודיםים הבאיםששבמפג
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9��ق ا�<Iج، E<F :G ا�<�ة ا�AB �A";C@ ا�?�<;ع ا�>;�: ��9��8، F. مL�Mا :G ��NO��P ا�C"  �Q�C� R� Sر�;U�ا�

 @AB ،س@Aا� :G ع;>�9��ق ا�<Iجا�?�<;ع AB  :G@ و�X�Y ا�WA9;ا�?F . �FءLF �<أآ Iا ا�<_;ن هYأن ه R`ور
 a�";� :G نIb� � c�Yا� cرآ�;b>د ا�@B c_و� ،;eأر� :G نIb� � c�Yا� Xfو�gاI �Q�C� R� أن ��UاI . وآ;ن

�I�  lم –<A@س G: اLMkم وا��Ijد�� ا���Iم ا ا��IhIFcB :C�iع ا�?�<;ع Cد وا�Ijى ا��< � �@ى ا��@�
C>ا�c�>� . L��n opI� cرآ�;b>ا� ;W�OM مIا ا��Yه E�p;9� cB, مIا ا��Yاب هIrت و;�?Iوراء ,ا� cF ة�وا�9_ 
Xذ� 



�S ا�?�<;ع �Gا ،Xذ� u�B ء;W"و"�"�wv @?I� � ;>W� �� I� E>م ا��< �، . ا��< � �Iم راI�" �vم اLMkم  �"8
 c_او�Yم هIس ا���_F �vا��� cF E> ة�و ا�LUة وا��Mx . � >م ا��I� ةLpةLp ;yأ� ��C�iة - رLUا� R�� 

PQzات وا�I�Uا� c�" �>و�� �jwا� @ " . cB ث@e� RrمI� l�Cدي �@ى  ا�Ijا��- ،�vم راI� l�Cم  ا�I� :G
���9ا�B<;ل هW;ك ��آ��ا آ���ا u�B ا�I�Aد ا�<9�وu�B �h ا��ا�v هYاz>أ��، .  ا� Shوأو ،�><F E>B وأي

�";��W;ءا� IW>Fع ا�_  c_و� ،Xذ� uإ� ;Fو �h;eا� ;W�nو :G ;yأ�MI��wv �u�B  �9�9zا� �<�@eءة ا�;hkا 
 .وG�ض wv� u�B ا�9C� �C�;";رة

 
�l و�E>b ا�yA;�; ا����FI " ا� <I�n Eد وwv� u�B هW;ك ";نو، A�ارا�هYا Cم ا�Iرة، آ�;�C�;" �9C�;رت;rا  

cرآ�;b>ة �@ى " � ا����";��`cF R  –واG Ep: ا��@G 8G: هYا ا���;�  ;عا�?�<وu�B أ�� v;ل، . ده�b آ
 �weا�" �Yه �bn;WF ت�>�M؟ واE> �;" م;�Aا� uج إ�;�e� � �zbآ;ن ا� I� u�v ل؟;v أ�� u�B اءات�?kا �Yj

 � ��� cB ��fMgرا�Aا� - ce� ك أ��;ء;Wأو أن ه ،:j�kا �Fgوراء ا :AQW>س ا�;Mgا RjG uإ� �?;e" ce� Eه 
 Xذ� E 9�;>آ�Fأ� ا u�B ;WA9��;�lW اk?;";ت u�B ه�Y ا��fMg، و�_c ا� �G E 9: ا�Iا�n ا�_>�� W cF; ا� ؟ و

 ;W�g ،;��Fأ ��g ;�;pIا�cF��Rه�Fأ c�Yا� Xfوأو� . 
 

 ،;�;pIا� � ���� ه�Y ا�<Iv ،�bn;Wل �M;W>�;"E��A�;" a�� ;Wr@e� ��C9�� �9��zF  ت;��;_Fل إIv راةI�، و�p;N ا�
 Xذ� :G �AG lC�� د��Ijام ا����ا��Iراة آ<; هI و�_c أ�y; ا���C9� ا�Yي أ�Yj� :QB ا�wW��� F u�B� ا��;� ا��
��� ا��Ijد�� . ا� IUر �AG راة"�مI��C9� ا� oء وآ�;>� � ;AGو ;yأ� c_و� ،�"I��Iراة ا�<_�; . :G ا�� ;WA9�ا

E�U9��IM Eف ��n;W ه�Y ا�<cF @��>" ��OC ا�A�C>ا�. 
 

  ";�AW;ش "@أ�;L��n ��@e، وgن ��OCF ا� c�" �nL ا���C9� ا��Iراة ا�<_�I"� ا�<<F u�B ;j� �vIW� ا�A�ون، وآ;ن ا�
 �آ�b;ف أن هW;ك ا� @�@ cF اvg@اث ا�<YآIرة G: ده� ا�_>�� cF ا�<b;رآ�c. ا��Iراة ا�u آ�wW� o� اLMkم

ا�A��ن، �Rj9 ذ�Fg . :��� � ،X;آIj��� cد وا��Iراةا�_�;ب ا�<A@س وا�A��ن، وهW;ك إ�;رة p���e إ�B u@د cF ا
 ���n ء;���gد�;ن-اgا �Yه @�vI�و��د أ�y; ا�_ob ا�e>� �A";C<@، وا�wW��;ت .  uMIF وuC�B، وا���ض 

�F;jوا� �M@A>ا� . E�A� � c_د��، و�Ijراة ا��I��E ا�A� مLMkه; أن ا;W F RjGو Ei;C>ا� �Yه cF و?��ة �bn;WF @ "
�ا�v �?IF :G ;WA9@�� " @ . ، و� �A@ أن هYا ا���C9� �AM " � ا� �IبF u�B@ى ا� IUر�C9� ا�<<IWح �j; ا�

�e@ث cB اه�<;م G: ا�A�ان "<IhIع ا��Iارة وا��Ijد� ;j�G ��U9F در;UF �nر ور;yv;" ���A>ءات ا�;Aا��. 
 
 

X��;G اوه;د 


