
 לבדיקה עיין בדף

 אחת מזכויותיו של הנביא, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום על אומה

 השבח לאללה, אנו מהללים אותו ומבקשים את עזרתו וסליחתו,

ואנו מחפשים מקלט אצל אללה מרעמי עצמנו ורעותינו, שאלוהים יהודה לא מטעה אותו, ולא מטעה   

את האדי, ואני מעיד שאין אלוהים מלבד    

 אללה לבדו ללא שותף, ואני מעיד כי מוחמד הוא העבד והשליח שלו

 הו המאמינים, ראים מאלוהים, הזכות לפחד ממנו, ולא תמות אלא אם כן אתה מוסלמי

 הו אנשים, פחד מאדונך שברא אותך מבריאת אחד מה

את אלוהים, ששואל מאת אלוהים והרחם היית צופה ם בעלה והעביר להם גברים ונשים רבים, וירא ). 

הו המאמינים.היזהרו מאלוהים, ואמרו מילה חגיגית. מעשיכם מתאימים לכם וחטאיכם ייסלחו לכם וחטאיכם נסחו 

 .לכם

ובכל זאת, מיטב הדיבור הוא דבר האל, מיטב ההדרכה היא הנחייתו של מוחמד, יהי רצון שתפילת האל ושלום 

העניינים הוא הנחייתם, וכל חדשני הוא כפיעליו, ורוע   

 .רה, וכל חידוש הוא הנחיה, וכל הנחיה היא באש האש

ה מוסלמים: פחד מאלוהים אדירים, וידע שאלוהים כיבד את העם הזה על ידי בחירת הטוב שבבריאתו להיות 

 הנביא והשליח שלו, והוא מוחמד )שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום(,

ה נכון לטובת האנשים במוסריות, אז הוא הי   

בידע ובעבודה, ואלוהים ציווה עליו עצות, בסמכותו של תמים אלדרי, שאלוהים יהיה מרוצה ממנו. שהנביא, 

 .שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אמר: דת היא עצה

ים שלהםאמרנו: למי? הוא אמר: לאלוהים, לספרו, לשליח שלו, לאימאמים של מוסלמים ואנשים פשוט . 

נוואוי, שאלוהים ירחם עליו, אמר, מסכם את דבריהם של כמה חוקרים בדבר משמעות העצה לנביא, שאלוהים -אל

 :יברך אותו ויעניק לו שלום

באשר לעצות לשליח אלוהים, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, זו ההסמכה שלו על המסר, אמונה בכל מה 

רו, וניצחון שהוא הביא, ציות לפקודתו ולאיסו  

עבורו חי ומת, עוינות להרגלים שלו, נאמנות לנאמנות שלו, כיבוד זכותו ויראת כבוד, החייאת שיטתו וסונה, שידור 

קריאתו והפצת חוקיו. הוא הכחיש את ההאשמה כלפיה, מגרה את ידיעותיה, הבין את משמעויותיה, מתפלל 

 למענה, אדיב לל

תה, מנומס בקריאתה, נמנע מלדבר עליה ללא ידיעה, ומכבד את עמה על מד אותה וללמד אותה, מהלל ומכבד או

 זיקתם אליה, יוצר מוסר, נימוס בגינוניו, אוהב את משפחתו וח



בריו ואוהב את משפחתו וחבריו. מי שחידש בסונה שלו או נחשף לאחד מחבריו וכדומה. דבריו הסתיימו, אלוהים 

 .ירחם עליו

ו, אמר כשהוא מסביר את משמעות העצה לנביא, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו השופט עיאד, שאלוהים ירחם עלי

 :שלום

עצה לשליח שלו, להאמין בנביאותו, לציית לו במה שצווה עליו ואסר עליו, לתמוך בו חי ומת, לאיבה נגד אויביו, 

 להילחם באלה שנלחמו בו, להוציא נשמות וכסף בלעדיו בחייו,

תו, על ידי חיפוש אחר זה, הבנתו, הגנה עליו, הפצתו והתפלל אליו והיצירלהחיות את סוננה לאחר מו   

ה עם מוסר הגון, נימוס ונימוסים טובים, יראת כבוד, הערצה, אהבה למשפחתו ולבני זוגו, והימנעות ממי שחידש 

 .בסונה שלו. דבריו הסתיימו, אלוהים ירחם עליו

ו של אלוהים ושלום עליו, הוא עבור מי שיש לו את העצה המוסלמים, צייתנותו של הנביא, יהי רצון שתפילת

הגדולה ביותר אליו, כפי שהוזכר בדברי המלומדים, כיצד לא כאשר אלוהים אדירים השווה את צייתנותו לציות 

 .לשליחו, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, וידע את בריאתו שמי שמציית לשליח ציית לו

 אמר הקב"ה

ציית לאלוהים, ומי שישתלט עליו לא נשלח אותך בבהלה." מי שמציית לשליח ] 

הפנים של זה הוא שהשליח, תפילת האל ושלום עליו, רק הביא את הדת הזו מאלוהים, הנעלה, הנעלה, כי היא 

 .הועברה על ידי אלוהים, והוא לא הביא מעצמו שום דבר

ויעניק לו שלום, בשלושים ושלושה פרקים של הקוראן, אלוהים אדירים ציווה על ציות לשליח, שאלוהים יברך אותו 

 כולל

 אמירה כל יכול

 הייתה לך דוגמה טובה בשליח אלוהים עבור אלה שקיוו לאלוהים וליום האחרון וזכרו את אלוהים מאוד

 [מה שהשליח הביא אליך, קח אותו ומה אנו אוסרים עליך לעשות, וסיימת.""והאומר הכל יכול

ו לאלוהים ולשליחיו, ואל תפנו ממנו בזמן שאתם שומעים]הו המאמינים, ציית ] 

 והאומר הכל יכול

 הו המאמינים, צייתו לאלוהים וצייתו לשליח ולאלו מכם המצווים על הפקודה

הטקסטים הנבואיים דחקו לעתים קרובות גם בחסידיו וצייתו לו, מנחים את הדרכתו, מתבשרים על סוננה שלו, 

דתו, כולל החדית 'של אבו הורירא, יהי רצון שאלוהים יהיה עליו, ששליח אלוהים, תפילת ומוקירים ואוסרים את פקו

 .האל ושלום עליו, אמר: כל אמא שלי יכנס לגן עדן חוץ מאלה שאינם

 ?הם אמרו: הו שליח אלוהים, ומי מסרב

 .הוא אמר: מי שמציית לי יכנס לגן העדן, ומי שלא מציית לי סירב



הים, תפילת האל ושלום עליו, אמר: מי שמציית לי ציית לאלוהים, ומי שלא מציית לי לא ועל סמכותו ששליח אלו

 .ציית לאלוהים

וממנו ששליח אלוהים, שיהיה עליו תפילתו ושלום של אלוהים, אמר: אם אאסר עליך לעשות דבר מה, הימנע 

 .ממנו, ואם אני אומר לך לעשות משהו, בוא ממנו ככל שתוכל

חודרי, שאלוהים יהיה מרוצה ממנו, הוא אמר: שליח האלוהים, שיהיה עליו תפילת -עיד אלבסמכותו של אבו ס

ושלום של אלוהים, אמר: אשר נפשי בידו, תן לכולכם להיכנס לגן עדן פרט לאלה המסרבים וסטים מאלוהים 

 כסורים]

 ?הוא אמר: הו שליח אלוהים, ומי מסרב להיכנס לגן עדן

לגן עדן, ומי שלא מציית לי סירב הוא אמר: מי שמציית לי יכנס . 

אלוהים יברך אותי ואתך בקוראן הגדול, והוא הועיל לי ולך בפסוקים ובזיכרון הנבון בו. אני אומר זאת ומבקש 

 .מאלוהים סליחה לי ולך מכל חטא, אז חפש את סליחתו, כי הסליחה נשתמרה בתשובה

 הפניות

 .(נאמר על ידי מוסלמי בסמכותו של תמים אלדרי  

נוואווי על סאהיח מוסלמי-הסבר אל       . 

      " מצרים -וואפה -השלמת המורה" מא השופט עיאד, בעריכת יחיא איסמעיל, המו"ל: דאר אל . 

ניסא ':-אל       . 

השיח 'של האיסלאם, שאלוהים ירחם עליו, אמר: אלוהים ציווה לציית לו ביותר משלושים מקומות בקוראן,       

-צייתנותו לציית לו, ומאה בין אי ציותו לבין סתירתו, כמו גם קישור בין שמו ושמו. מג'מו אלומאה שנים על 

שאריה, עמ-אג'רי באל-פאטאווה. וזה מה שאמר אל . 

האשר:, ופסוק זה קובע שאלוהים הכל יכול לחייב בקוראן לקחת את כל מה שהשליח הביא בסך -סוראט אל      

 .הכל ובפירוט

ימראן:ע-סוראט אל       . 

   לעוד ויצירת קשר
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