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 דרשה ראשונה

השבח לאללה, אנו משבחים אותו ומבקשים את עזרתו וסליחתו, ואנו מבקשים מקלט אצל אללה מרעמי עצמנו 

ורעותינו, שאלוהים יהודה לא מטעה אותו, ולא מטעה את האדי, ואני מעיד שאין אלוהים אך אללה לבדו ללא 

מעיד כי מוחמד הוא עבדו ושליחושותף, ואני  . 

באשר להלן, הנאום הטוב ביותר הוא דבר האל, ההדרכה הטובה ביותר היא הנחייתו של מוחמד, יהי רצון 

שתפילת האל ושלום עליו, והגרועים שבעניינים הם עניינים שהומצאו לאחרונה, וכל עניין שזה עתה הומצא הוא 

ה היא באשחידוש , וכל חידוש הוא הנחה, וכל הנחי . 

הו מוסלמים, אני ממליץ לכם ולעצמי לפחד מאלוהים, מכיוון שזו ציוויו של אלוהים לראשון ולאחרון, אמר אלוהים 

אדירים )וצירפנו את אלה שקיבלו את הספר לפניכם ואתם לפחד מאלוהים(, אז פחדו מאלוהים הקב"ה והיזהר 

ה שהוא רוצה ובוחר, לפי מה שהוא רוצה. חוכמתו דורשת ממנו, ציית לו ואל תציית לו, ודע שאלוהים בורא את מ

 זאת, הקב"ה, אז הוא העדיף כמה מלאכים

על פני אחרים, העדיף כמה ספרים על פני אחרים, העדיפו חלק מהנביאים על פני אחרים, העדיפו פעמים על פני  

קודס( על פני -, המכונה )אלמקדיס-אחרים, והעדיפו מקומות מסוימים על פני אחרים, כולל העדפתו של בית אל

מקומות אחרים. זה מחוכמה וטוב בחירת אלוהים, )ואדונך יוצר את מה שהוא רוצה ובוחר את הטוב ביותר 

מקדיס, כלומר הבית המטוהר מגילויי פוליתאיזם-עבורם(, והמשמעות של באט אל . 

מקדיס יש עשרה מאפיינים-לעובדי האל, ולבית אל : 

ם אדירים תיאר אותו בקוראן כמבורך. הוא אמר )תהילה למי שנשא את עבדו בלילה המאפיין הראשון: שאלוהי

אקצה, שסביבו בירכנו( , וירושלים היא מה שמקיף את המסגד-מהמסגד הקדוש למסגד אל . 

מקדיס הוא שאלוהים הכל יכול לתאר זאת כקדושה, באמירתו הכל יכול בלשון משה -אחד המאפיינים של בייט אל

)עמי, היכנס לארץ הקדושה שאלוהים קבע לך( , והקדוש הוא המטהרעליו השלום  . 

מקדיס הוא שאלוהים הכל יכול ציווה על משה הנביא שלו לפלוש לעמו-אחד המאפיינים של באט אל . 

והם הענקים האליליים האדירים, והוא חוטף את זה מהם, מפיץ בו מונותיאיזם ומסיר את הפוליתאיזם ממנו. אמר 

ו עמי, היכנסו לארץ הקודש אשר אלוהים גזר עליכם, ואל תעבור דרך ההרסמשה לעמו )ה ). 

מקדיס הוא מה שהנביא, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, סיפר על כך שמשה -אחד המאפיינים של בית אל

גלל בעליו השלום ביקש מאלוהים לקרב אותו עד כדי זריקת אבן אם מותו התקרב אליו למות בו, וזה היה רק 

מקדיס, אז הוא, יהי רצון שתפילת האל ושלום עליו, אמר: אם הייתי אז )כלומר שם( אני אראה -אהבתו לבית אל

 ...לך את שלו קבר, בצד הדרך, בדיונה האדומה

מקדיס הוא שאלוהים הכלוא כלא את השמש )כלומר מנע ממנה לנוע( כאשר הנביא -אחד המאפיינים של בייט אל

מקדיס, משום שחושך התקרב, ואיתו היה צבאו, אז -הילחם בגברים האדירים שהיו בביט אליהושע בן נון רצה ל

בסמכותו של אום סלאמה, אשת הנביא, תפילת אלוהים ושלום עליו, שהיא הוא ביקש מאלוהים לנעול את השמש 

ולך מה מסגד שמעה את שליח האל, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אומר: "מי שמבצע חג'ג 'או אומרה ה

דוד -חראם. " או "גן העדן הוא חובה עבורו". עבד אללה הטיל ספק באחד מדבריו. אבו-אקצה למסג'יד אל-אל

-מקדיס למכהובסמכותו של אום חכים, בתו של אומיה אבן אל-אמר: אלוהים ירחם על וואקי! באיהראם מבית אל



יתה כשירה לאומרה וקבוצת קודמיו עשתה מקדיס עד שהי-אחנאס, שכששמעה את החדית 'היא נסעה לבית אל

אחבר ואחרים-ממנו את איהרם, כמו אבן עומר, מואד, קב אל . 

 

 

 

חטאב, אלוהים יהיה מרוצה ממנו, כי הוא נכנס לאיאהרם לעומרה, ואז אמר: -נאמר בסמכותו של עומר אבן אל

 "."הלוואי שהייתי מגיע לירושלים

מקדיס-אג 'ואומרה מבית אלכל זה מעיד על הרצוי להיכנס לאיהראם לח . 

 שמי שאינו מסוגל לבקר אותו להציג בפניו שמן

בסמכותה של מיימונה, אשת הנביא, אלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, שאמר: אמרתי, שליח אלוהים, תן לנו 

ליה מששיר  מגיעים אליה ומתפללים בה, כי תפילה ע-מוחאהר ואל-מקדיס. לדבריו, "אדמת אל-פתווה בביט אל

היא כמו אלף תפילות במקומות אחרים." אמרתי: מה אם אני לא יכול לשאת את זה? הוא אמר: "אז אתה נותן לו 

שמן שישמש בו, כי מי שעושה את זה, כאילו הוא בא אליו ובקריינות אמרה: איך אם כן הרומאי נמצא בזה? הוא 

 .(אמר: "אם אינך מסוגל, שלח שמן שנמצא בפנסיו

י: האנטיכריסטוס לא נכנס לירושליהמאפיין התשיע  

על סמרה בן חגב מהנביא עליו השלום, אמר האנטיכריסט, הוא אמר: "זה יופיע, או שהוא יופיע על פני כל הארץ 

מלבד המקדש וירושלים, והוא סגר את המאמינים בירושלים; ווזלזלון רעידת אדמה קשה, ואז להשמיד אותו 

של המספרים  -ם את החומה או שהוא אמר: מקור החומה. חסן אמר שאלוהאב אלוהים אדירים וחייליו אפילו מומי

קורא, או אמר, "הוא אומר: הו מאמין," או אמר "הו מוסלמי, יהודי", או שהוא אמר:  -מקורו של אלג'רה  -אלחדית 

אלוהים נתן לו  כדי שהוא יוכל להיכנס לכפר לפני שחושך ייפול והוא נלחם באדירים, אז"זה כופר בוא להרוג אותו 

את מה שהוא ביקש, וזה היה כיבוש ירושלים. סמכותו של אבו הוריראה, שאלוהים יהיה מרוצה ממנו, הוא אמר: 

שליח האל, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אמר: השמש לא נעלה על בני האדם פרט ליהושע, בלילות הוא 

 . .הלך לבית הקודש

דיס הוא שפתיחתו הוא אחד מסימני השעה. בסמכותו של עוף בן מאליק, מק-אחד המאפיינים של פיתיון אל

שאלוהים יהיה מרוצה ממנו, אמר: באתי אל הנביא, אלוהים ברכו אותו והעניקו לו שלום, במהלך קרב טאבוק, 

  ..בזמן שהיה בכיפה של אדם, והוא אמר: "אני סופר שש לפני השעה: מותי." ... השיחה

מקדיס הוא שהאנטיכריסט בעל העין האחת אינו נכנס לתוכו, אלא נהרג קרוב אליו. -יון אלאחד המאפיינים של פית

-המשיח ישוע בן מריה עליו השלום הורג אותו כשהוא תופס אותו ב השער של לוד, ולוד הוא מקום ליד באט אל

 .מקדיס

לפלסטינה. האנטיכריסטוס מקדיס הוא שסמלי הבגידה והפוליטיקאים שלהם יהיו קץ -אחד המאפיינים של באט אל

 .ייהרג בפלסטין על ידי ישו, עליו השלום, בקרב השמדה אמיתי ומכריע. בו האנטיכריסט יהיה מנהיג היהודים

אז ישוע וצבאו יהרגו את האנטיכריסט ואת צבאו בו, אלא הוא יהרוג את כל הנוצרים שלא מאמינים בו באמונה 

חזירי הנוצרים וישבר הצלב שלהם שהם סוגדים לו, כל זה יהיה הנכונה, שהוא שליח אנושי, והוא יהרוג את 

 ..בפלסטין



מקדיס הוא שעצים ואבנים חושפים את היהודים אם מתקיימים קרבות בינם לבין -אחד המאפיינים של באט אל

 אלוהים יהיה מרוצה ממנו, הוא אמר: ,המוסלמים בראשות המשיח, ישוע, בן מרים, בסוף הזמן. בסמכותו של אבו

שליח האל, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אמר: השעה לא תגיע עד שהמוסלמים יילחמו ביהודים, 

המוסלמים אפקטלם אפילו יהודים שמסתתרים מאחורי סלעים או עצים, הוא אומר, אבן או עצים: הו מוסלמי, הו 

 .אלוהים, זה יהודי מאחורי, הרוג אותו, בוא, אבל אלגרקד, זה עץ היהודים

אקצה, שהוא אחד משלושת -מקדיס הוא שהוא מכיל את מסגד אל-אחד המאפיינים הגדולים ביותר של באט אל

 :המסגדים המפוארים על ידי נוסח הקוראן והחדית 'של הנביא, והוא רב ביותר ב מספר דרכים

אקצה, ואז עלה עמו -אלהראשון: שהשליח, שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלום, נשא אותו מהמסגד הקדוש למסגד 

אקצה-לשמיים. הקב"ה אמר )תהילה למי שנשא את עבדו בלילה מהמסגד הקדוש למסגד אל ). 

אקצה במסע של מסע -השנייה: השליח, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, הייתה אם הנביאים במסגד אל

 .הלילה

נביא שלו, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו אקצה הוא שאללה רומם אותו ל-שלישית: אחד המאפיינים של מסגד אל

שלום, כלומר, הוא העלה אותו כדי שהוא יראה את זה, וזה בגלל שהפוליטאיסטים הכחישו אותו. את מה שהוא 

אקצה, אז הם שאלו אותו על התיאורים שלו, כי זה היה בלתי אפשרי בשבילו, כי -הזכיר להם על המסע למסגד אל

א נסע אליו. ואז אלוהים העלה את אל מסגד אקצא בשבילו, אז הוא החל לתאר הם ידעו בעבר שהוא מעולם ל

להם את מבנהו ואת ציוני הדרך שלו, בסמכות ג'אביר, אלוהים יהיה מרוצה מהם, שאמר: כשהקורייש הכחיש 

מקדיס-היג'ר, אז אלוהים מהלל בשבילי את באיט אל-אותי, קמתי לאל . 

בארה בן אזיב, -אקצה הוא שהוא הצ'יבלה הראשון למוסלמים. בסמכות אל-רביעית: אחד המאפיינים של מסגד אל

שאלוהים יהיה מרוצה ממנו, הוא אמר: התפללנו עם שליח אלוהים, יהי רצון שתפילת האל ושלום עליו, כלפי באט 

מקדיס, שש עשרה או שבע עשרה-אל . 
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