
 תפילות נאופיל והזמנים שלהם

 :הכן

 מג'יד בן סולימאן

ע"ה6341רבי אל תאני,   

לספירה 5162מקביל ל: ינואר   

 בשם אללה הרחמן

 :השבח לה', ותפילות ושלום על שליח ה', ועל משפחתו וחבריו, ואלה ומשפחתו, ועוד

ציווה אללה, העליון, לאחר העדות, ולכן היא פעולת הפולחן   תפילה היא פעולת הפולחן החובה הראשונה שעליה

 .השנייה

זה היה האסלאם, בסמכותו של עבדאללה בן עומר, שיהיה אלוהים מרוצה ממנו, הוא אמר: שמעתי את שליח 

 .(האלוהים )ה' יברך אותו וייתן לו שלום

אל מלבד אלוהים וכי מוחמדאלוהים עליו השלום והברכה( אומר: האסלאם נבנה על חמישה, מעיד שאין   

משרתו ושליחו, מקימים תפילה, מקיימים את תפילת הלוויה, עלייה לרגל לבית וצום הרמדאןהתפילה התחייבה 

דודינה בסונה-' יברך אותו וישן לו שלום( היגר לאד )ה  במכה לפני שהנביא . 

הלילה והמסע הלילי אל 'ארבעג' מאת נביא הנביא )עליו השלום וברכת אללה( בתקרית מסע -השלישי באל ' 

 לשמיים, אז אלוהים כפה עליך את חמש התפילות היומיות ברקיע השביעי, המתייחסות לקצת של אלוהים

 .הנביא מוחמד, שהשמיץ את תיווכו של מלאך, בניגוד למה שנחקק לגבי כל שאר פעולות הפולחן

הנביא מוחמד )יברכו ה' ויעניק לו שלוםהמתווך היה שפשוף גבריאל, חלקו של אלוהים הכל יכול וחלקו של  ). 

 .כפי שקורה בכל פולחן אחר

.כך ידוע שתפילה היא חובה לכל מוסלמי, מבוגר, שפוי, זכר או נקבה שאינו שווה לזה  לתפילה יש מעמד באסלאם 

פרט לשהאדה -של כל פולחן אחר  . 

הי רצון שאלוהים יהיה מרוצה ממנועמוד הדת שניתן להקים רק על ידי בו, בחדית' שסיפר מואד בן ג'בל, י  

 ?אמר: שליח ה' )תפילת ה' עליו ושלום( אמר לדועד: האם לא אודיע לך על ראש ועמוד העניין

 ?והשיא של סנמו

 .מואד אמר: כן, הו שליח אלוהים

 .אמר שליח ה' )יברכו ה' וייתן לו שלום( אמר: ראש העניין הוא האסלאם, עמודו תפילה, ושיאו

 ג'יהאד סנמו



."lo" מסופר על ידי אל בוכאריוהמוסלמי ואת הניסוח הוא תמדהי סיפר זאת, והוא אמר: זהו חדית' טוב -אל

 .ואותנטי

בגלל מה שיש בה של תחינה ושבח לה', המרומם  והתפילה בה מתרחשת הוללות, רצונו ואדנותו של העבד, . 

רעו והשתטחותהילה לו, קראו את הקוראן, תהלו והללו וחזרו בתשובה, השתחוו, כ . 

 .עמידה בענווה, ענווה, שבירה ועיוורון הן הידיים היקרות שלי

באשר לתפילות החובה הן חמש תפילות  התפילה מחולקת לתפילות חובה ותפילות מעלה, . 

 .ביום ובלילה, שחר, צהריים, אחר הצהריים, בין ערביים וארוחת ערב

את דת האסלאם, מכיוון שביצוע התפילות הוא סיבה לאדם נטישת חמש התפילות היומיות היא סיבה לאדם לעזוב 

 לעזוב את דת האסלאם

 .האיסלאם היה המבשר מאר, והנביא )יברכו ה' ויעניק לו שלום( אמר: מות האדם ומותו

 חוסר אמונה ופוליתאיזם הם נוטשים את התפילה

ם אותן יש שכר גדולהן רצויות, ולמי שמקיי  באשר לתפילות העל או הרצויות, הנקראות בטיפשות, . 

 ככל שיותר דרוזן ובוץ ממנו, כך גדל התמורה לשעשוע, וזה קורה אם מה שקורה למאמין מ

 .הרחבת החזה והגברת האמונה הם בין היתרונות הרבים של התפילה

ישנם סוגים רבים של תפילות מעלה, החשובות שבהן הן חמש, אותן נזכיר במחקר הקצר הזה, ברוך 

.השם התפילות הקבועותראשית:  : 

 .היא החשובה ביותר בתפילות העל, כי הנביא )יברך ה' ושלום( התמיד בה

 (חמור, וסידר את השכר המודחק לשימורו, בסמכותו של אום חביבה, בעל הנביא )ה' יברך אותו וייתן לו שלום

מעתי את שליח העלי, יהי רצון ה' בה, יהי רצון ה' בה, הנביא, תפילת ה' ושלום עליו, שהיא אמרה: ש '. 

 :אללה, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אומר

 עוגה מרצון ביטלה חובה. חוץ מאחד של עבד מוסלמי שמתפלל לאלוהים כל יום שנים עשר יום"

".אם בית בגן עדן אנסארי, ושאלוהים יהיה -מסופר על ידי מוסלמים )( על הסמכות של ג'אבר בן עבדאללה אל

.מרוצה ממנו את מוסלמיתביא  ובא התפשיקת בחדית' של אחרוני הימים האלה: "כת לפני צהריים ארבעה ימים, (.) 

 .כ"ת

 ."אחר הצהריים ישנתי אחרי עלות השחר, ישנתי אחרי ארוחת הערב, ישנתי לפני עלות השחר

ה ר"ת, נמסר מכל תנת"ט שפירושו תנת"ת ופירושו ארבע . 

 :הק"ט השני: ארבעה רבעים לפני תפילת מנחה

 אני



 .מותר לעשות את הטקסים הללו, ולשמרם, להכנס נא לתחנת שליח ה', יברך אותו ה' וישן לו שלום

ה' עליו, בסמכותו של עבדאללה בן עומר, יהי רצון אלוהים ממנו, שאמר: שליח האלוהים, עליו תפילות ה' ושלום, 

 :אמר

י תפילת מנחהעלי עליו השלום: "ירחם ה' על נשמתי, אני מתפלל ארבע פעמים לפנ ". 

 .כפי שציינת לעיל, הסלאם ניתן על ידי ארבע רקאות, כלומר שתי הרקות מקופלות

 .וזו ההתחלה ברוב תפילות העל

 :שלישית: תפילת דוחה

 .כלומר להתפלל בשעת הצהריים, שאז השמש לא זורחת עד שיהיה באמצע הלילה

 .השמיים, וזה בערך רבע שעה לפני שעת הצהריים

ם רבים לגבי סגולתה של תפילת דוהא, כוללישנם חדית'י : 

בסמכותו של אבו דהאר, יהא אלוהים מרוצה ממנו, בסמכותו של הנביא, יהי תפילתו של אלוהים ושלום עליו; אנו 

 ".אמר: "זה יקרה לי

 כל ברכה מאחד מכם היא צדקה; כל טסבה היא צדקה, כל תחמידה היא סדקה, תפילה

א צדקה, והצווה על מעשים טובים היא צדקה, ואיסור על עצמו הוא צדקהמזמור הוא צדקה, כל תשובה הי . 

 .”והוא עושה לשניהם שתי שטיפות, ולכן מספיקה הקרבן לכך

ג'אמע-אלבני באל-ומאומת על ידי אל () מסופר על ידי אל אללה יהיה ) זה היה מסופר על ידי אבו דאוד )( ואל.()""

עומר, אולי אלוהים להיות מרוצה מהם, וזה חדית מרוצה ממנו( על הסמכות של עבדאללה בן  

ג'מי" )צ'אט-אלבני ב"סחיה אל-חסן, חסנו אל .) 

 אירופה

 .(כל אמירה )השבח לאל

ומועתזילה, כלומר () תביא את המוסלמי.(כל אמירה )אלוהים הוא גדול(.כל אמירה )אין אלוהים מלבד אלוהים

 הגומה שנמצאת בכל עצם אדם, בידו

ופתעוורגליו וגבו ה . 

הסביר את חשיבותן של פעולות עליון, ואמר: )הדבר הראשון שעליו  -יהי רצון ושלום אלוהים  -שליח האלוהים 

שלי משרת משלים עמו מרצונו את החסר מן יהיה תפילתו. ראה אם  יישא משרת דין וחשבון ביום תחיית המתים

 החובה, אזי שאר עבודתו תהיה לפי זה(.

זה מפצה על החסרים ומרחיק את השטן, המנסה להסיח את דעתו של אדם מתפקידיו, וכן. אם ימצא אותו מחויב  

הכי הרבה.  -לה'  -כבודו  -התקרב לה' למה שלא כפה עליו, לא יוכל לדעת.מה חובה עליו, וכן נקבעה המחדל ל

נאמר בחדית' האלוקי: עמו הוא מכה, ורגלו שבה הוא הולך, והוא שאל אותי אואטיין, בעוד אסטאזנה  -גבוה 



תפילות מרצון העושה לאויבנה, והיסס בדבר אני שחקן אותו תדר למאמין, הוא שונא מוות. ואני שונא את מד"ש(. 

קבע, אלא המזניח מבזבז על עצמו שכר גדול.  -העליון  -ינו נענש, כי אין זה דבר שהקב"ה זוכה בשכר, והמזניח א

 הם נקראים משכורות או הסונות של תפילות החובה, והן משני סוגים: הצהרות נוואפיל: הן שתים

עשרה רקאות; ארבע רקאות לפני הצהריים, שתיים אחריה, שתי רקות אחרי השקיעה, שתיים אחרי ארוחת  

הערב ושתיים לפני עלות השחר. נאופיל לא מאומת: זה ארבע רקות לפני אס"ר, שתי רקאות לפני מגריב ושתי 

רקאות לפני ארוחת הערב. החלק השני: תפילות עליון ללא תשלום: הן רבות, כולל: תפילת ויטר ודוהא, ופרטים 

 .משני הסוגים יבואו במאמר

 והחדית הוא שכל אדם צריך לתת נדבות כסף בכל יום לעניים

 והייתי ראויה להודות לה' על ברכת הבטיחות של מפרקי גופו, אז אם יתפלל אחר הצהריים, זה מספיק

 .על כל הנדבות האלה

 .על סמך זה, קיבלתי קוואט, או ארבעה או ארבעה, עבור מוסלמי להתפלל תפילת דוהא

 או שמונה

 :רביעית: התפילה בין הקריאה לתפילה לאיקאמה

 .רצוי למוסלמי להתפלל את האדהאן והאיקמה, ועל כך מעיד החדית' של עבדאללה

אבן מוגפאל, אללה יהיה מרוצה ממנו; הוא אמר: הנביא, יהי רצון תפילות אלוהים עליו השלום, אמר: "דיקלמתי כל 

 ."קריאה לתפילה

ז הוא אמר בפעם השלישית: "מתי שהוא רוצהתפילה, אני קורא לתפילה." וא ." 

 .החמישית: תפילת הלילה, המכונה תפילת הלילה

ביילי, יהא אלוהים מרוצה ממנו, בסמכותו של שליח האלוהים, יהי תפילתו של -בסמכותו של אבו אוממה אל

 ;אלוהים ושלום עליו

ים לפניך, וזה מקרב אותך לאדונךהוא אמר: "אתה צריך לבלות את הלילה בתפילה. זה עיסוק במעשים טוב . 

 ."זה מכפר על חטאים ואוסר על חטא

 שגרת תפילת הלילה נעשתה כדי שאדם יקום ויתפלל, שיהיה בטוח מכל עיקול, וב

 .נשיק וברוך את אחרון תפילותיו, והראיה לכך היא החדית' של עבדאללה בן עומר, יהי רצון שאלוהים יהיה בו

ת שליח ה' עליו השלום וברכה על תפילת הלילה? הוא אמראלוהים עבורם; ששאל אדם א  

 :שליח ה' יברך אותו ויתן לו שלום

 תפילת הלילה היא אחד אחד, אחד אחד"

 אחד מתוח, אם הוא לא מפסיק, ואם אחד מכם חושש מתפילת שחרית, הוא מתפלל

 ְלִהְתַפֵלל



תתפילות העל המומלצות: הן רבות, כולל הבאו : 

 

תפילת ויט"ר: זו סונה מאושרת. אתה מתפלל רקה אחת עם התשחוד והתסלם. נמסר כי השליח, יהי רצון     

 .(הו אנשי הקוראן" )מסופר על ידי אבו דאוד ,ושלום ה', אמר: "אלוהים הוא חכם ואוהב את הוויטר, אז התפלל

ברמדאן, והיא נקראת תרוויה מכיוון שהמוסלמי נח תפילת תרוויה: זוהי תפילה שמתפללים לאחר תפילת ערבית     

 .בה לאחר כל ארבע רקאות בשל אורכה ומספרה

 .תפילת דוחה: מתפללים בשעת דוחה, לאחר שהשמש זרחה באמצע השמים בחנית, והיא שתי יחידות תפילה    

מסג'יד: תפילה זו ניתנת למי שנכנס למסגד-תפילת תחיית אל     : מתפללים כאשר תפילת איסטיקהרה    .

 .מתבלבלים בעניין שהאדם המדליק בו, פונה לאיסטיקהארה בנושא זה, שהיא שתי יחידות תפילה

תפילה מרצון: זוהי תפילה שאינה קשורה לזמן ומספר הרקאות שלה אינו מצוין, אלא המוסלמי מקיים אותה     

 .למען האל הכול יכול

המעלה המאושרת: היא, כפי שאמרנו, הסונות הבאות או מקדימות את תפילות החובה,     זמני תפילה מופרכים

והן משני סוגים )שבט דתי(: זו התפילה שמתפללים לפני החובה, והיא מתפללת לפני החובה. , ויכול להתעכב 

 לאחר קיום החובה, ואין להתפלל לאחר

לים לאחר תפילת החובה ומתפללים אותה לאחר זמן תפילת החובה. וכן )שכר כרזה(: התפילה היא שמתפל 

תפילת תרוויה: הזמן לתפילה זו הוא לאחר     .תפילת החובה, ואין להתפלל לאחר שעבר זמן תפילת החובה

תפילת דוחה: זמן דוחה מגיע לאחר שהשמש     .תפילת ערבית ברמדאן, ומספרה הוא משמונה עד עשרים רקאות

יתזרחה באמצע השמים, קשורה בחנ מסג'יד: בזמן הכניסה למסגד מדובר בשתי יחידות -תפילת תחיית אל    .

 .תפילה

(.בוכרי ומוסלמי חליל-אלבני ב"אירווה אל-חסן על ידי אלחכים וג'טה, וזה היה -זה היה מסופר על ידי אל בוכרי ."

הנביא )תפילת אלוהים עליו השלום( נהג להתפלל בלילה את החודש האחד עשר של הרמדאן, אז מי (.ומוסלמי

 ?שכן

 כמו מה שהנביא )תפילות ה' עליו השלום( עשה לסונה של הנביא, הוא נפגע בגרזנים, גם אם התפלל יותר

מותר לפי מצבו ופעילותו, שכן מדובר בהגדלות מרצוניות ורצוניותאו פחות מכך, אזי הדבר  . 

 המוסלמי והמוסלמי צריכים לשמור על חושו בתפילה, ולפני כן לשמור על ענווה.מהאחיות

 .כביסה, ושהיא בהתאם לזו של הנביא )יברכו ה' וישן לו שלום(, כי ברחצה אתה מתנקה

והנביא, תפילת ה' ושלום עליו, סידר את השכר הגדול עבורכלפי חוץ, ובתפילה אתה מטהר את הפנימיות,   

מי ששומר על שטיפתו ותפילתו, אז הוא אומר: "מי שעושה שטיפה כזו שלי, זה כמוך, יברך אותו ה' וישן לו שלום, 

 ."לא

 ."אם שניהם יקרו לעצמם, יסלח לו אם יעשו החטאים הקודמים

עה בתפילתו בהתפוררותואומר: "אין זה מתפרץ בהם", דהיינו, אינו תו . 



 :זמנים שבהם התפילה אסורה

 :העיקרון הבסיסי הוא שמותר להתפלל בכל עת חוץ משלוש פעמים

 .הראשון: מאז תפילת שחרית ועד זריחת החמה, ואחרי תפילת מנחה עד שקיעתה

אותו ה' ויתן לוחודרי, יהי רצון ה', שאמר: שמעתי את שליח ה', יברך -הראיה לכך היא החדית' של אבו סעיד אל  

עלי וסלים אמרו: "התפללו עד שתקום השמסלה, התפילה לאחר תפילת השחר, והתפילה לאחר תפילת 

 ".השמש שוקעת.מנחה

השנאה מתעצמת בשלושה זמנים שונים, שהם: בזריחה, בצהריים ובשקיעה, והראיותעל זה היה החדית' של 

שליח ה' שהתפללעוקבה בן עמיר, ישמח ה' בו, שאמר: "שלוש שעות היה   

 .ה' עליו השלום והברכה אוסר עלינו להתפלל בהם או לקבור בהם את מתינו : עד זרח השמש

 ".עד שתקבע.ַעד ֶשִיְזַרח, ְועֹוָלה ִתְזַרח ַעד ַהֶשֶמש, ְותֹוֵסף ַהֶשֶמש ְלַשְקִעית(.בוכרי ומוסלמי(.בוכרי ומוסלמי

היא התנגדות לכופרים, שהרי זה זמן הסיבה לאיסור התפילה בזמן זריחה ושקיעה . 

 ההשתטחות של חמניות לשמש, ובגלל שהיא זורחת ושוקעת, יש לי את קרני השטן

 האיסלאם הגיע

 .על ידי אי ציות לכופרים והבחנה ביניהם

 .וכוונתם היא באומרם "ויזרח בסוף היום יזרח עד צאת השמש" כלומר עד שהשמש בפנים

ומתחילים להופיע הצללים, ואורך הזמן הזה כחמש עד שבעבאמצע השמים עד שהוא סוטה   

 דקות, ואז מתחיל הזמן לתפילת צהריים

 הסיבה לאיסור התפילה כשהשמש באמצע השמים והופכת מאונך היא שאש הגיהנום

 .באותה תקופה, כשהחום היה עז מאנחות הגיהנום, נצטווה הירידה לשכך את התפילה

 .קצת עד זמן מתקרר

שזוכרים הפוסקים באיסור תפילה בזמנים אלו היא להשתוקק לנפש ואחת מדרכיך . 

 .להתפלל בשעת האיסור, ואם יגיע זמן ההיתר, אני מקבל את נשמת האמונה בתפילה בגעגוע

 .ומחליק

 .וכן מהראיה לזמני האיסור דלעיל הוא החדית של אמר בן עבאסה, ישמח ה' עמו

המלומד אבן אותימאת, ירחם ה' עליו, אמר: .(מסופר על ידי מוסלמי:הנביא, שה' יברך אותו וייתן לו שלום, אמר

 .""בעת זריחת השמש הוא עושה את קרנו באופק, עד שהשמש תזרח



מביניהם, אז אם הכופרים רואים את זה, הם משתטחים, אז השטן ייהרג בגלל שהם השתטחו, גם אם זה יצא 

 ."מהקרניים

  ראה "הפרשנות על מוסלמי

על מוסלמיראה "הפרשנות    

.ראה את המהדורה הקודמת תגיד, אז קצר את התפילה עד שהשמש תזרח, עד שתזרח תפילת שחרית, כי היא  

מחק בשבעה, התפלל, כי התפילה היא .שתי קרני השטן עולות, ושד משתטח אל הכופרים".תזרח עד זרח השמש

.עדה ונוכחת עד שהצל נעשה עצמאי עלה השחר, אז התפילה עדים ונוכחים עד  בזמן הזה הגיהנום נשרף, אז אם

 .שתתפלל

 את תפילת מנחה, אז הייתי מקצר את התפילה עד שהשמש שוקעת, שטן הביא אותי

 ."השתטח אל הכופר הזה

 החיפוש הסתיים, השבח לאל, ואלוהים יודע הכי טוב וחכם, ותפילת ה' על מוחמד הנביא שלנו, ומשפחתו וחבריו

 .שלום עליכם


