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 הקדמה

 בו אנו מבקשים מחסהוה, מבקשים מחילממנן אנו ו עליו אנו נשענים, אשר ,השבח לאללה
לא מאבד את  ,מי שמודרך עלי ידי אללה .ומרשעות החטאים שלנו בנושוהגנה מהרשעות 

אשר אין  ,שאין אל זולת אללה מעידואני  .מדרך אללה שום דבר לא ידריך אותוומי שסר , דרכו
הברכות והשלום  .אללה ו שלושליח וומשרת ועבד הוא מוחמדמעיד שלים, וישותפים או מקב לו

 .שהולך בעקבותיהם ועל כל מי, ועל בני משפחתו וחבריו )הנביא מוחמד( עליו
 לו מבלי לצרף, את האנשים אך ורק כי שיעבדו אותואללה ישתבח ויתעלה ברא את השדים ו

ולא בראתי את השדים ואת האדם אלא למען ": יתעלה אללה ש, לכן אמר ליםישותפים או מקּב
לה הוא המפרנס, בעל אכן אל .אינני דורש כי יפרנסוני ואינני רוצה כי יאכילוני .יעבדו אותי 

 .{ 15/15-15} ."החוזק והאיתן
כך שהנביא עליו ברכת אללה והשלום אמר , הכי נעלים הן הקריאות )דואא'( עבודת האלמסוגי 

 . "הקריאה לאללה היא מהות עבודתו ": 
אך אלה הגאוותנים  .אענה לכםו ,קראו לי: ואמר ריבונכם": אמר  ,ישתבח ויתעלהש ,ואללה

 .{ 56/06} ."אותי, ייכנסו מושפלים לגיהינום אשר יהירים מלעבוד
עבדיי עליי, הנה קרוב אני ואיענה לפניית הקורא ואם ישאלוך ": אמר  ,ישתבח ויתעלהש ,ואללה

 .{ 5/555} ."מין בי, למען ילכו בדרך הישרעל כן גם עליהם להיענות לי ולהא .אליי
לל( אתכם, והודו לכן, זכרו )הללו( אותי למען אזכור )אה": אמר גם  ,ישתבח ויתעלהש ,ואללה

 .{5/511} ."לי ואל תכפרו בי
וכאשר הוא וכאשר הוא קם , , מתמיד לשבחו בבוקר ובערבבונולריהמאמין אשר ליבו קשור 

אלה המזכירים את ": ואללה ישתבח אמר על המאמנים  .אשר יהיה ובכל מצב, הולך לישון
ה על צדם, וחושבים על התחכום של בריאת השמים והארץ אללה בעמידה, בישיבה, ובשכיב

ריבוננו! לא יצרת כל זה לבטלה; ישתבח שמך! והגן עלינו מפני עונש האש : ומתפלאים
 .{ 1/5/5} ."בגיהינוםש

 ,של יוחנן עליו השלום החמישית מצוותוהקריאות היא של ואחת העדויות על חשיבות 
 ,אזכור האלב "הרבו: אשר ציווה על עם ישראל  ,הנביא עליו השלוםשל המאומתת בחדית' 

משלו של המרבה באזכור האל כאחד אשר היה מבוקש על ידי האויב  .והאדרתושיבוח האל ב
משלו של השטן אשר ו .את עצמו מהםוחיסן , עד שנמלט למבצר חסין, והם יצאו לחפש אותו
 ." עצמם ממנו אלא בריבוי אזכור האלאת לא מחסנים העבדים 

 יםהרי המעשים הטוב, אללההוי שליח : הגיע איש אל הנביא עליו ברכת אללה והשלום ושאל 
ואל , לכן תדריך אותי למעשה אשר אאחז בו, ולא אוכל לעשות את כולם, הם רבים ומרובים

ואז ענה לו שליח אללה עליו ברכת אללה , תעמיס עלי עומס יתר כדי שלא אשכח ולא אפספס
י ריבול מטאפורה) "שהלשון שלך יהיה תמיד רטוב באזכור אללה יתעלה התעש": והשלום 

 .שיבוח והילול אללה ( ו
ספרו של השיח' הוא מקובלים בנושא הזה, , והכי ידועים ונפוציםהכי ומהספרים הכי חשובים ו
, אשר ניתן לתרגום לעברי "מוסלםאלחסן ", עליושאללה ירחם  ,סעיד בן עלי הקחטאני
, והוא מוסלמימוסלמי וכל כמעט כל  נמצא בידיהם שלוהוא ספר אשר , כ"המבצר של המוסלמי"

 יו שלמאומתות מדברהקריאות ה, והוא מכיל כל מה שהמאמין צריך מתורגם לעשרות שפות
 .וכל מצב ממצבי המאמין אשר הם ,בכל שעה משעות היום ,הנביא עליו השלום

אותו בפעם להביא לכם  ,במרכז דאר אסלאם להכרת האסלאם , גאים ומתכבדים,אנו שמחים
מנוקד ומדויק ככל הניתן מערבית, כולל את  כולל תעתיק בעברית, הראשונה מתורגם לעברית

המעשה הזה אנו מבקשים מאללה שיקבל את  ., ותרגום המשמעויות לעברית המקור בערבית
מודים  וכמובן, מעל הכל, אנו .שלנו, ושבו יעזור להרבה מאמינים ומאמינים להפיק תועלת

 .לאללה ריבון העולמים 
 

  בברכה
 כפר קרע –אסלאם להכרת האסלאם צוות דאר 

  



6 

 לעברית מערבית כללי התעתיק

ן "תש בשנת העברית ללשון האקדמיה במליאת שנקבעו לעברית מערבית התעתיק כללי הוא אלו כללים של יסודם

 האקדמיה במליאת אושר לעברית החדש )הפשוט( מערבית התעתיק .ד"תשנ בשנת ברשומות (, ושהתפרסמו1990)

 7346, עמ' 6002בינואר  71, 5764 ילקוט הפרסומים ,ברשומות התפרסמו הכללים .6006בנובמבר  6-ב בישיבתה

– 7343. 

 : התעתיק את האקדמיה של הדקדוק ועדת עדכנה א"ותשע ע"תש השנים במהלך

 של הכללים מקצת ועודכנו בניקוד ושלא בניקוד הכתיבה דרך נקבעה ,מדעיים לצרכים העיצורים תעתיקי הוסדרו

הודעה על כך התפרסמה ברשומות, ילקוט  .6077במארס  1האקדמיה,  במליאת אושרר העדכון .המיוחדים הסימנים

 .6230, עמ' 6077בספטמבר  66, 6400הפרסומים 

 : הם ואלו ,הכללים ביסוד עומדים עקרונות כמה

 את לבטא דווקא ולאו ,בעברית הערביים השמות מבטא את בקירוב להביע נועד לעברית מערבית התעתיק 

 .הלשונות שתי בין הגנטי הקשר

 ניקוד בלי לתעתיק הן בניקוד לתעתיק הן כללים נקבעו. 

 כמנהגם ייכתבו בעברית מושרש כתיבה מנהג בהם שיש שמות. 

 הערבית הכתיבה לדרך התעתיק את המקרבים כללים נקבעו מדעיים לצרכים 

 .הקלסית

 

 האות

 הערבית
 מדעיים לצרכים לעברית התעתיק

 إ ,أ

 המזה על

 עוד ראו

 ,להלן

 סימנים

 נוספים

  א

  )ּב:  בניקוד(ב  ب
  ת ت

 ת' ث
 )بقعاثا( א'בוקעאת כגון

 ֿת

 בקעאֿתא כגון

  ג' ج
  ח ح
 ח' خ

 )سخنين (נין'סח כגון
 

  ד د
 ד' ذ

 ذنابة(, ד'נאבה )ذهب(כגון ד'הב )

 ֿד
 ֿדהב, ֿדנאבה כגון

  ר ر
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  ז ز
  ס س
  ש ش
 ס' ص

 )ألنصاصرة (רה'אס'נס ,)مصمص( מוס'מוס'כגון 

 )ץ (צ

 נצאצרה)ל(א ,מצמץ כגון
 ד ض

 )ضميدة( דוֵמידה כגון
 1)ץ  ( צ  

 עוץׄ  ,ׄצמידה כגון
  ט ط
 ז ظ

 )ظاهر( זאהר כגון

 טׄ 2
 ׄטאהר כגון

  ע ع
 'ר غ

 (رألمغا ( אר'מר( ألغجر( ר'ג'ר כגון

 בגדאד )غوش أبو ( גוש אבו כגון מושרשים כתיבים להוציא

 )بغداد (

 עׄ 3

 אלמׄעאר ,ר'אלׄעג כגון
 

  פ )ף( ف
  ק ق
 )ּכ: בניקוד (כ ك

 ).سوريك بيت (סוריּכ בית כגון ,מילה בסוף גם
 ך — סופית ك

 סוריך בית כגון
  ל ل
  מ )ם( م
  נ )ן( ن
  ה ه
  ו و
  י ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ضבספר הזה השתמשנו בצורה צ' לתעתיק של האות  1
 ظלתעתיק של האות ' בספר הזה השתמשנו בצורה ט 2
 غלתעתיק של האות ' בספר הזה השתמשנו בצורת ע 3
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 .כאשר קמים מהשינה: 1פרק 

 .א

َ الهَذي أَْحيَانَا بَْعدَ َما أََماتَنَا َوإَلَْيَه النُُّشورُ اْلَحْمدُ : המקור בערבית  4ّلَِله

דֻּ ִללַ אָ : תעתיק עברי  יאנא בַ  י'ַאַלדִ ִה לַחמ   .רנֻּשו-ַד מא ַאמאַתנא ַוִאַליִה אע  ַאח 

 .ואליו החזרה, שהחייה אותנו לאחר שהמית אותנו, השבח לאללה: המשמעות בעברית

 .ב

ُ َوْحدَهُ الَ َشَريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمدُ َوُهَو َعلَى ُكل َ َشْىٍء قََديٌر : המקור בערבית الَ إَلَهَ إَاله اّلِله

 َ ةَ إَاله بَاّلِله ُ أَْكبَُر َوالَ َحْوَل َوالَ قُوه ُ َواّلِله َ َوالَ َإلَهَ إَاله اّلِله َ َواْلَحْمدُ ّلَِله َ ُسْبَحاَن اّلِله مه دََعا اْلعََظيَم ثُ   اْلعََل  

َ اْغَفْر َل    5 ُغَفَر لَهُ  -َرب 

ַלהֻּ  ַלא ִאָלהָ : תעתיק עברי ַדהֻּ ַלא , ִאַלא ַאל  ּכֻּ ַלהֻּ , ַלהֻּ  ריּכשַ ַוח  ל  וַ , דַוַלהֻּ אלַחמ   אלמֻּ ִאן ַקדיר  ש ּכֻּלִ  ָעַלא ַוהֻּ  .אי 

ב   ַלהסֻּ לִ , ַחַנאל  דֻּ ַחמ  ַלהָוַלא ִאלָ , הלָ ַואל  ַלהֻּ , ַה ִאַלא ַאל  ַברַואל  ַותַ , ַאּכ  ַל ַוַלא קֻּ ַלִה אלִאַלא בִ  ַוַלא ַחו  -ַעִלי אל-ל 

 .לי פר  'אע   ַרבִ , ים'ַעט

והוא הכול , לו המלכות ולו השבח .שהוא יחיד ואין לו שותף, מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

ואין כוח אלא באללה העליון , אללהוגדול הוא , מלבד אללה אין אלוהו, והשבח לאללה, ישתבח אללה .יכול

 .רבוני תסלח לי, והעצום

 .ג

َ الهَذي َعافَانَ  فَ  َجَسَدي َوَرده َعلَىه ُروَح  َوأََذَن َل  بََذْكَرهَ : המקור בערבית  6 اْلَحْمدُ ّلَِله

דֻּ ִלַלִה ל  אָ : תעתיק עברי  .ִרהִ ּכ  'לי ִבדִ ַנ 'חי ַוַאדִ י רוַעלַ  ַסדי ַוַרדַ 'עאפאני פי גַ  י'ַאַלדִ ַחמ 

השבח לאללה שהשיב אלי את הבריאות שלי והחזיר לי את הנשמה שלי והרשה לי : המשמעות בעברית

 .לזכור אותו

  .ד

الهَذيَن يَذُْكُروَن  .اَت َواألْرَض واْختَـالَف الل يَل والن هاَر آلياٍت ألُول  األلبابإَن  فَ  َخْلَق الس َموَ ": 7המקור בערבית

 َ ذَا اّلِله ـٰ ذَاَب بَاَطاًل ُسْبَحانََك فََقنَا عَ قَيَاًما َوقُعُودًا َوَعلَٰى ُجنُوَبَهْم َوَيتَفَكهُروَن فَ  َخْلَق السهَماَواَت َواأْلَْرَض َربهنَا َما َخلَْقَت َه

اَلَميَن مَ  .النهارَ  يَماَن أَْن آَمنُوا  .ْن أَنَصارٍ َربهنَا إَنهَك َمن تُدَْخَل النهاَر فَقَدْ أَْخَزْيتَهُ ۖ َوَما َللظه بهنَا إَنهنَا َسَمْعنَا ُمنَاَديًا يُنَاَدي َلْْلَ ره

َك َواَل تُْخَزنَا لَ َربهنَا َوآتَنَا َما َوَعدتهنَا َعلَٰى ُرسُ  .بََربَ ُكْم فَآَمنها ۚ َربهنَا فَاْغَفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكَف ْر َعنها َسَي ئَاتَنَا َوتََوفهنَا َمَع اأْلَْبَرارَ 

ن  .يَْوَم اْلَقيَاَمَة ۗ إَنهَك اَل تُْخَلُف اْلَميعَادَ  ن ذََكٍر أَْو أُنثَٰى ۖ بَْعُضُكم َم  نُكم َم  فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنَ   اَل أَُضيُع َعَمَل َعاَمٍل َم 

ذُوا فَ  َسبَيَل  َوقَاتَلُوا َوقُتَلُوا أَلَُكَف َرنه َعْنُهْم َسيَ ئَاتََهْم َوأَلُدَْخلَنهُهْم َجنهاٍت بَْعٍض ۖ فَالهَذيَن َهاَجُروا َوأُْخَرُجوا َمن َديَاَرَهْم َوأُو

ُ َعندَهُ ُحْسُن الثهَوابَ  َ ۗ َواّلِله ْن َعنَد اّلِله نهَك تَقَلُُّب الهَذيَن َكفَُرو .تَْجَري َمن تَْحتََها اأْلَْنَهاُر ثََوابًا َم  َمتَاعٌ قََليٌل  .دَ ا فَ  اْلباََل اَل يَغُره

ْن َعن .ثُمه َمأَْواُهْم َجَهنهُم ۚ َوبَئَْس اْلَمَهادُ  َكَن الهَذيَن اتهقَْوا َربهُهْم لَُهْم َجنهاٌت تَْجَري َمن تَْحتََها اأْلَْنَهاُر َخاَلَديَن فَيَها نُُزاًل َم  ـٰ  دَ لَ

                                                           
 4136בוח'ארי -צחיח אל 4
 1363צחיח אבן מאג'ה  5
 1643תרמיד'י -א 6
 ועד סוף הפרק( 394, מפסוק 1פרק הקוראן הקדוש, ) 7
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َ َخْيٌر َل ْلَ  َ ۗ َوَما َعندَ اّلِله َ  .ْبَرارَ اّلِله َ َوَما أُنَزَل إَلَْيُكْم َوَما أُنَزَل إَلَْيَهْم َخاَشَعيَن ّلَِله  اَل َوإَنه َمْن أَْهَل اْلَكتَاَب لََمن يُْؤَمُن بَاّلِله

َ َسَريعُ  ئََك لَُهْم أَْجُرُهْم َعندَ َربَ َهْم ۗ إَنه اّلِله ـٰ َ ثََمنًا قََلياًل ۗ أُولَ يَا أَيَُّها الهَذيَن آَمنُوا اْصبَُروا  .اْلَحَسابَ  يَْشتَُروَن بَآيَاَت اّلِله

َ لَعَلهُكْم تُْفَلُحونَ َوَصابَُروا َوَرابَُطوا َواتهقُوا   "اّلِله

נאאִ : תעתיק עברי  .אלאלבאבולי אֻּ לִ  ןלאיאתִ  ִר אנה-אוַ  אללילִ  לאפַ תִ 'אח  וַ  'צִ ר  אָ אל  וַ  אתִ וַ מַ סַ -א קִ ל  'פי חַ  נ 

א נא מַ בַ ָר  ,'צִ ר  אַ אל  וָ  אתִ אוַ מַ סָ -א קִ ל  'נא פי חַ רוּכַ פַ תָ יַ ם וָ הִ בִ נו'א גֻּ לַ עָ דאן וָ עוקֻּ אמאן וַ יָ ה קִ לָ אל   נארוּכֻּ 'ד  נא יַ י'ַאַלדִ 

א מַ וַ  ,היתָ זַ 'ח  אַ  ד  קָ פַ  אַר נַ -א לִ 'חִ ד  ן תֻּ מָ  ַנּכַ נ  נא אִ בַ ַר  .ארנַ -א אבַ 'דַ נא עָ קִ פַ  ּכחאנָ בסֻּ  ןלאאטִ א בָ 'דַ הָ  קתָ לַ 'חָ 

ר פִ 'אע  א פַ נַ בַ ַר , אנַ מַ אַ ם פַ ּכֻּ בִ ַר וא בִ נֻּ מִ ן אַ אן אַ ימַ אִ ל  י לִ אדִ נַ א יֻּ יָ אדִ נָ א מֻּ נָ ע  מִ א סַ נַ נָ א אִ נַ בָ ָר  .ארצָ נ  ן אַ ין מִ מִ אלִ 'טַ ל  לִ 

א נַ זִ 'ח  א תַ לַ וַ  ּכַ לִ סֻּ א רֻּ לַ א עַ נַ תַ ד  עַ א וַ א מַ נַ תִ אַ א וַ נַ בַ ַר  .אִר ַר ב  אַ אל עַ א מַ נַ פַ וַ תַ א וַ נַ אתִ אַ יִ א סַ נַ ר עַ פִ ּכַ א וַ נַ בַ נו'א דֻּ נַ לַ 

ן ִר ּכַ 'ן דַ ם מִ ּכֻּ נ  מִ  ןלִ אמִ עַ  לַ מַ עַ  יעֻּ 'צִ א אַ י לַ נִ ם אַ הֻּ בֻּ ם ַר הֻּ לַ  אבַ ַ'גתַ אס  פַ  .אדַ יעַ אלמִ  ףלִ 'ח  א תֻּ לַ  ּכַ נַ אִ  .האמַ יַ ם אלקִ ו  יַ 

וא לֻּ תִ קֻּ וא וַ לֻּ אתַ קַ ילי וַ בִ י סַ וא פִ 'דֻּ ו  אַ ם וַ הִ אִר יַ ן דִ א מִ ו  'גֻּ ִר 'ח  אֻּ א וַ ו  רֻּ 'אגַ הַ  אנַ י'ַאַלדִ פַ  .'צ  ע  ן בַ ם מִ ּכֻּ 'צֻּ ע  בַ  .א'תַ נ  אֻּ  ו  אַ 

 אללהֻּ וַ  .אללה דִ נ  ן עִ מִ  ןאאבַ וַ 'תַ  ארֻּ הַ נ  לאַ א אַ הַ תִ ח  ן תַ י מִ ִר 'ג  תַ  יןאתנַ 'ם גַ הֻּ נַ לַ 'חִ ד  אַ לַ ם וַ הִ אתִ אַ י  ם סַ הֻּ נ  עַ  נאַר פִ ּכַ אַ לַ 

 סַ א  בִ וַ , םנַ הַ 'ם גַ אהֻּ וַ אַ מַ  םַ 'תֻּ  ןילֻּ לִ קַ  וןאעתַ מַ  .אדִ לַ י אלבִ וא פִ רֻּ פַ ּכַ  אני'ַאַלדִ  בֻּ לֻּ קַ תַ  ּכַ נַ ַר 'עֻּ א יַ לַ  .אבוַ 'אלתַ  נֻּ ס  חֻּ  הֻּ דַ נ  עִ 

 דִ נ  ן עִ מִ  ןאלַ זֻּ א נֻּ יהַ ין פִ דִ לִ 'אר חַ הַ נ  א אלאַ הַ תִ ח  ן תַ מִ י ִר 'ג  תַ  ןאתֻּ נַ 'ם גַ הֻּ ם לַ הֻּ בַ א ַר ו  קַ אתַ  אני'ַאַלדִ  ִּכןלַ  .אדהַ אלמִ 

נאאִ וַ  .ארַר ב  לאַ לִ  ןרֻּ י  'אללה חַ  דַ נ  א עִ מַ וַ  .אללה ין עִ אשִ 'ם חַ ּכֻּ י  לַ אִ  לַ זִ נ  א אֻּ מַ וַ  אללהִ בִ  ןמִ ו  ן יֻּ מַ לַ  אבִ תַ אלּכִ  לה  ן אַ מִ  נ 

 .אבִ סַ אלחִ  יעֻּ ִר סַ  אללהַ  נאנ  אִ  .םהִ בִ ַר  דַ נ  ם עִ הֻּ רֻּ 'ג  ם אַ הֻּ לַ  ּכַ יִ לַ ו  אֻּ  .אילַ לִ ַקִ ןאנַ מַ 'תַ  אללהִ  אתִ יַ אַ ון בִ רֻּ תַ ש  א יַ לַ  הִ לַ לִ 

 .ןחולִ פ  ם תֻּ ּכֻּ לַ עַ לַ  וא אללהַ קֻּ אתַ וא וַ טֻּ אבִ ַר וא וַ רֻּ אבִ סַ וא וַ רֻּ וא אסבִ נֻּ מַ אַ  אני'ַאַלדִ א הַ יֻּ אַ יַ 

 .בבריאת השמים והארץ ובחילוף הלילה והיום יש אותות לנבונים": המשמעות בעברית

וחושבים על בריאת השמים והארץ , ובשכבם על צדם, בישיבה, אלה המזכירים את אללה בעמידה

ושמור עלינו מפני עונשה של האש ! ישתבח שמך; לא בראת כל זה לבטלה! ריבוננו(, "ומתפלאים)

 .(”בגיהינום)

 .ולחוטאים אין עוזר, אתה משפיל אותו(, בגיהינום)כל מי שתכניס אל האש ! ריבוננו

 .והאמנו!" האמינו בריבונכם, "ואומר, קורא לבוא אל האמונה( הנביא מוחמד)אנו שמענו מישהו ! ריבוננו

 .”ותן לנו למות עם הישרים, סלח לנו על חטאינו ותמחק לנו על מעשה הרע שלנו! ריבוננו

כי אתה לא מפר , המתים-ואל תשפילנו ביום תחית, שליחיך ידי-תן לנו את אשר הבטחת לנו על! ריבוננו

 .הבטחה

אלה  .שווים אצלימשום שכולכם , זכר או נקבה, אני לא אבטל את עמלו של אף אחד, "ריבונם נענה להם

ואכניסם אל גני עדן , אכפר לחטאיהם( למעני)ונלחמו ונהרגו , ונפגעו בגללי, אשר היגרו וגורשו מבתיהם

 .כי השכר הטוב ביותר שמור אצל אללה, כגמול המגיע לכם מאללה, אשר נהרות זורמים מתחתם

 , אל תשלה אותך השליטה של אלה אשר כפרו במקומות שונים בעולם

 .ומה רע המשכן שם, ואחריה יהיה משכנם בגיהינום, אה קטנהזוהי הנ

כהארחה , לנצח ישכנו בהם, להם שמורים גני עדן אשר נהרות זורמים מתחתם, ואולם היראים מריבונם

 .טוב הוא לישרים, כל אשר אצל אללה .מאללה
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והם נכנעים , אליהםובאשר הורד (, הקוראן)בין אנשי הספר ישנם המאמינים באללה ובאשר הורד אליכם 

ואללה , כל אלה שמור להם שכרם אצל ריבונם .הם אינם מחליפים את אותות אללה בתמורה זולה .לאללה

 .מהיר חשבון

והיו יראים מאללה למען , ועימדו על המשמר, והחזיקו מעמד בסבלנות, גלו סבלנות! הוי אלה אשר האמינו

 ."תצליחו

 .כאשר לובשים בגד: 2פרק 

  .ה

ةٍ : 8בערביתהמקור  َ الهَذي َكَسانَ  َهذَا الثهْوَب َوَرَزقَنَيَه َمْن َغْيَر َحْوٍل َمن َ  َوالَ قُوه   . اْلَحْمدُ ّلَِله

דֻּ ִלַלִה אַלד: תעתיק עברי ַוה'עַ ניִה ִמן ָוָרָזקָ ( וב'אלת)א 'סאני ַהדי ּכָ 'אלַחמ  ִלן ִמני ַוַלא קֻּ ִר ַחו   .י 

 .ממני ופרנס אותי בלי כוח או מאמץ( הבגד)בזה שכיסה אותי , השבח לאללה: המשמעות בעברית

 .כאשר לובשים בגד חדש: 3פרק 

 .ו

اللهُهمه لََك اْلَحْمدُ َكَما َكَسْوتَنَيَه، أَْسأَلَُك َخْيَرهُ َوَخْيَر َما ُصنََع لَهُ، َوأَُعوذُ بََك َمْن  : 9המקור בערבית

َه َوَشر َ َما ُصنََع لَهُ   .َشر َ

םַ : עבריתעתיק  ַלהֻּ ַתנִיה   ָלּכָ  ַאל  ַת ַקַסו  דֻּ ַאנ  ַאלֻּּכַ , אלַחמ  ִרִה ַוחַ 'ִמן חַ  ַאס  ִנַע ַלה'י  ִר ַמא סֻּ ִמן ַשִרִה  ִבּכָ ' ַוַאעודֻּ  .י 

ִנַע ַלהֻּ   .ַוַשִר ַמא סֻּ

הטוב אני מבקש ממך את הטוב שבזה ואת  .אתה הלבשת אותי, לך השבח, אללההוי : המשמעות בעברית

 .ואני חוסה בך מהרוע של זה ומהרוע שלשמו זה נועד, נעשהזה  שבשבילו

 .להגיד למישהו אחר שלובש בגד חדש: 4פרק 

 .ז

 تُْبـل  َويُـْخَلُف هللاُ تَعَالى: 10המקור בערבית

ב  : תעתיק עברי ַלהֻּ ַתַעאלאאַ  ִלפֻּ 'ח  לי ַויֻּ תֻּ  ל 

היא לברך את האדם לחיים הכוונה ] .ואללה שיתעלה יחליף את זה, תלבש את זה: המשמעות בעברית

 [ארוכים ומלאים בשפע

 .ח

 اَلبَـس َجديـداً َوَعـْش َحمـيداً َوُمـْت شهيداً : 11המקור בערבית

בַ : תעתיק עברית ת ַשִהידאַ , ןַוִעש  ַחִמידאַ , ןדידאַ 'ס גַ ִאל   .ןַומֻּ

  .עדותמות כ, תחיה בכבוד, תלבש חדש: המשמעות בעברית

                                                           
 6431אבו דאוד  8
 6434אבו דאוד  9

 6434אבו דאוד  10
 1553אבן מאג'ה  11
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 .הבגדיםלפני שמורידים את : 5פרק 

 .ט

 بَْسَم هللا: 12המקור בערבית

ַלהבִ : תעתיק עברי ל  ִמא   ס 

 בשם אללה: המשמעות בעברית

 .לפני שנכנסים לשירותים: 6פרק 

 .י

 .الل ُهـمه إَن َـ  أَعـوذُ بَـَك َمـَن اْلُخـْبَث َواْلَخبائَث ( بَْسَم هللا ): 13המקור בערבית

ַלהבִ ]: תעתיק עברי ל  ִמא  םַ  [ס  ַלהֻּ תִ 'לחֻּ אַ  ִמנִבָּכ ' ַאעודֻּ  ִניאִ  ַאל  חַ ' ב   .'אִאתב'ַואל 

 .אני חוסה בך מהֶרַשע ומהֶרַשִעים, אללההוי ( בשם אללה): המשמעות בעברית

 .לאחר שיוצאים מהשירותים: 7פרק 

 .א"י

 . 14ُغْفـرانَك: המקור בערבית

ראנַ 'עֻּ : תעתיק עברי  .ּכַ פ 

 .(בקשת סליחה מאללה)אני מבקש את סליחתך : המשמעות בעברית

א  )כשמתחילים את ההיטהרות : 8פרק   (וֻּדֻּ

 .ב"י

 .15بَْسَم هللا: המקור בערבית

ָלה: תעתיק עברי ִמל   .ִבס 

 .בשם אללה: המשמעות בעברית

א  )כשמסיימים את ההיטהרות : 9פרק   (וֻּדֻּ

 .ג"י

ـداً َعْبـدُهُ َوَرسـولُـه أَْشَهدُ أَْن ال إَلَـهَ إاَل  هللاُ : המקור בערבית  .16َوْحدَهُ ال َشريـَك لَـهُ َوأَْشَهدُ أَنه ُمَحم 

ַהדֻּ ַאן ַלא ִאלָ : תעתיק עברי ַדהֻּ ַלא  הָ ַאש  ַלהֻּ ַוח  הֻּ  ּכַ ַשריִאַלא ַאל  הֻּ ַוַרסול  דֻּ ַחַמדַא ַעב  ַהדֻּ ַאַנ מֻּ  .ַלהֻּ ַוַאש 

 .ואני עד שמוחמד הוא עבדו ושליחו, שותףיחיד ללא , מלבד אללה אין אלוהאני עד ש: המשמעות בעברית

 .ד"י

ـرين: המקור בערבית ابيَن َواْجعَـْلن  َمَن المتََطه  و  الل ُهـمه اْجعَلنـ  َمَن التـه
17. 

                                                           
 54503תרמיד'י -א 12
 363בוח'ארי -אל 13
 תרמיד'י-א 14
 אבו דאוד, אבן מאג'ה, אחמד. 15
 34903צחיח מוסלם  16
 316צחיח מוסלם  17
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מ ַאג  : תעתיק עברי ַלהֻּ ני ִמנ'ַאל  ַתַטַהרין'ַואביַנ ַואג  לתָ אַ  ַעל  ני ִמַנ אלמֻּ  .ַעל 

 .ותעשה שאהיה מהִמַטַהרים, מתחרטים בכנותתעשה שאהיה מה, אללה: המשמעות בעברית

 .ה"י

ُسْبحـانََك الل ُهـمه َوبََحمَدك أَْشَهـدُ أَْن ال إَلهَ إاَل  أَْنَت أَْستَْغَفُرَك َوأَتوُب إَلَـْيك:  המקור בערבית
18 

ב  : תעתיק עברי ַלהֻּ  ּכַ ַחאנָ סֻּ דִ ַובִ  םַ אל  ַהדֻּ ַאן ַלה ִאָלהָ  ,ּכ  ַחמ  תָ ִאַלא  ַאש  ַתעאַ  ,ַאנ  ּכ'ס  ָּכ ַוַאתובֻּ ִאַלי   .ִפרֻּ

אני מבקש , אלא אתה אין אלוהאני עד ש, אני משבח( אללה)ואותך , ישתבח אללה: המשמעות בעברית

 .מתחרט בכנותאת סליחתך ו

 .כשיוצאים מהבית: 11פרק 

 .ו''י

ةَ إاَل  بَاهلل ،بَْسَم هللاَ : המקור בערבית ْلـُت َعلى هللاَ َوال َحْوَل َوال قُـوه تََوكه
19. 

ַלהִ בִ : תעתיק עברי ִמאל  תֻּ ַעלאּכַ ַתוַ , ס  לַ  ל  ַלִה ַוַלא ַחו  ַוהָ  אל  ַלה ַוַלא קֻּ  .ִאַלא ִבאל 

 .אלא באללה שינויואין כוח ואין , אני שם את מבטחי באללה, בשם אללה: המשמעות בעברית

 .ז"י

أَْو أَْجَهَل أَْو يُـْجَهَل  ،أَْو أَْظَلـَم أَْو أَْظلَـم ،أَْو أََزله أَْو أَُزل ،الل ُهـمه إَن َـ  أَعـوذُ بََك أَْن أََضـله أَْو أَُضـل: בערביתהמקור 

َعلَـ   
20. 

םַ : תעתיק עברי) ַלהֻּ ִני ַאל  ַאו   ָהלָ 'ַאו  ַאג  , ַלם'ִלַמ ַאו  ַאט'ַאו  ַאט, ַאַזלַאו  ַאִזַל ַאו  , ל'ַל ַאו  ַאצַ 'ַאן ַאצִ ִבָּכ ' דֻּ ַאעו ִאנ 

 .ַליָהַל עָ 'יֻּג  

ֵעה, אללה: המשמעות בעברית ֵעה ולא ֵאת  לא אדכא , כדי שלא אפול ולא אפיל, אני חוסה בך כדי שלא ַאת 

 .לא אתנהג בבורות ולא אקבל יחס של בורות, ולא אדוכא

 כאשר נכנסים לבית: 11פרק 

 .ח"י

ْلـنا: בערביתהמקור   . 21بَْسـَم هللاَ َولَْجنـا، َوبَْسـَم هللاَ َخـَرْجنـا، َوَعلـى َرب َنـا تََوك 

ַלִה ַוַלג  בִ : תעתיק עברי ִמאל  ַלִה חַ ַובִ , נא'ס  ִמאל  נאּכַ נא ָתוָ ַוַעלא ַרבִ , נא'ַרג  'ס   .ל 

 .סומכיםועל אדוננו אנו , ובשם אללה יצאנו, ונבשם אללה נכנס: המשמעות בעברית

 .כאשר הולכים למסגד: 12פרק 

 .ט"י

َوف  َلسـان  نورا، َواْجعَـْل ف  َسْمع  نورا، َواْجعَـْل ف  بََصري  ،الل ُهـمه اْجعَـْل ف  قَْلبـ  نورا: המקור בערבית

الل ُهـمه أَْعَطنـ  نورا.َوَمن تَْحتـ  نورا  ،َوَمْن أَمامـ  نورا، َواْجعَـْل َمْن فَْوقـ  نورا نورا، َواْجعَـْل َمْن َخْلف  نورا،
22. 

                                                           
 34635אחמד  18
 5495אבו דאוד  19
 5496אבו דאוד  20
 5494אבו דאוד  21
 341צחיח מוסלם  22
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ַלהֻּ : תעתיק עברי ב'ַאג   םַ ַאל  , רי נוראצַעל פי בַ 'ַוַאג  , ַעל פי ַסמעי נורא'ַוַאג  , ַופי ִלַסאני נורא, י נוראַעל  פי ַקל 

פי נורא'ַעל ִמן חַ 'ַוַאג   קי נורא'ַוַאג  , ַוִמן ַאמאמי נורא, ל  תי נורא, ַעל ִמן ַפו  םַ  .ַוִמן ַתח  ַלהֻּ ִטני נורא ַאל   .ַאע 

ועשה בעיניים שלי , ועשה באוזניים שלי אור, ובלשוני אור, עשה בלבי אור, אללה: המשמעות בעברית

 .תעניק לי אור, אללה .ומתחתי אור, ועשה מעלי אור, ומלפני אור, ועשה מאחורי אור, אור

 .כאשר נכנסים למסגד: 13פרק 

 .'כ

جـيم،: בערביתהמקור  [ ةُ بَْسـَم هللا، َوالصهال] أَعوذُ باهللَ العَظيـم َوبََوْجَهـَه الَكَريـم َوُسْلطـانَه القَديـم َمَن الش ْيـطاَن الره

، الل ُهـمه اْفتَـْح ل  أَْبواَب َرْحَمتـَك[َوالسهالُم َعلى َرسوَل هللا]
23 .  

ַלִה אלַעטבִ ' ַאעודֻּ : תעתיק עברי טַ ִהִה אלּכַ 'ַוג  ים ַובִ 'אל  ל  טאנ אִ -אִנִה אלַקדים ִמַנ אִרים ַוסֻּ ָלה, )ים'ַרגִ -ַשי  ִמל  , ִבס 

לָ אַ  לא ַרסוַסלאמֻּ ַעל-לאתֻּ ַואצ-ַוא ַלהֻּ (, הל  ַתח  לי ַאב   םַ ַאל  ַמִתּכ ואבַ אפ   .ַרח 

 בשם, אני חוסה באללה העצום ובפניו האציליות ורשותו הקדומה מהשטן הארור: המשמעות בעברית

 .אללה פתח לי את שערי הרחמים שלך, אללהוהברכה והשלום על שליח , אללה

 .כאשר יוצאים מהמסגד: 14פרק 

 .א"כ

بَسَم هللا َوالص الةُ َوالس الُم َعلى َرسوَل هللا، الل ُهـمه إَن ـ  أَْسأَلَُك َمـْن فَْضـَلك، الل ُهـمه اعَصْمنـ  َمَن : המקור בערבית

جـيمالشهْيـطاَن   .24الره

ַלה וַ בִ : תעתיק עברי ִמאל  לָ אַ  ַסַלאמֻּ ַעלא ַרסולִ -אַצַלתֻּ וַ -אס  םַ , הל  ַלהֻּ ַאלֻּּכַ י ִאנִ  ַאל  םַ , ִלק'ִמן ַפצ ַאס  ַלהֻּ ני  ַאל  אעִסמ 

 .ים'ַרג-א ַשיטאנִ -ִמַנ א

אללה , אללה אני מבקש את חסדך, אללהוהברכה והשלום על שליח , בשם אללה: המשמעות בעברית

 .עלי מפני השטן הארור שמור

 (הקריאה לתפילה)אן 'תפילות הקשורות לאד: 15פרק 

 .ב"כ

 : מלבד כשהוא אומר(, הקורא לתפילה)ן 'האדם חוזר בדיוק על מה שאומר המואדי

َحـ ه َعلـى اْلفَـالح( أَو)َحـ ه َعلـى الصهالة : המקור בערבית
25. 

 .אלַפלאחַחַי ַעלא ( ַאו  )לאה צ-א לאַחַי עַ : תעתיק עברי

 .בואו להצלחה( או)בואו לתפילה : המשמעות בעברית

 : הוא צריך להגיד, במקום

ةَ إاَل  بَاهلل: המקור בערבית  .ال َحـْوَل َوال قُـوه

ַוהַל ַולָ ַלא ַחו  : תעתיק עברי לָ אַ ִאַלא בִ  א קֻּ  .הל 

                                                           
 6593ג'אמע -צחיח אל 23
 33903צחיח אבן מאג'ה  24
 35303בוח'ארי -צחיח אל 25
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 .אין עצמה ואין כוח אלא באללה: המשמעות בעברית

 .ג"כ

 : אומרים, ין'הצהרת האמונה שנקראת על ידי המואדמיד לאחר 

ـداً َعْبـدُهُ َوَرسـولُه ،َوأَنا أَْشـَهدُ أَْن ال إَلـهَ إاَل  هللاُ َوْحـدَهُ ال َشـريَك لَـه: המקור בערבית ً  ،َوأَنه مَحم   ،َرضيـُت بَاهللَ َربها

ـٍد َرسـوالً َوبَاإَلْسالَم دينَـاً  َوبَُمَحمه
26. 

ַהדֻּ ַאן ַלא : תעתיק עברי ַדהֻּ ַלא ִאָלָה ַוַאנא ַאש  ַלהֻּ ַוח  הֻּ ַוַרסולֻּהֻּ  ַוַאנַ , ַלהֻּ  ריּכַ שַ ִאַלא ַאל  דֻּ ַחַמדַאן ַעב  יתֻּ 'ַרצ, מֻּ

ַלִה ַרבַ אָ בִ  ַחַמִדן ַרסולַאןַובִ , ןאל  לאִם דיַנא ,מֻּ ִאס   .ןַוִבאל 

ושמוחמד הוא עבדו , שותףוהוא לבדו ללא , מלבד אללה אין אלוהוגם אני עד ש: המשמעות בעברית

 .ומהאסלאם כדת, וממוחמד כשליח, אני מרוצה מאללה כאדון .ושליחו

 .ד"כ

 .27ין'לאחר המענה לקריאה של המואד, אז צריך לברך את הנביא עליו השלום

 .ה"כ

ة َوالص الةَ القَـائََمة آَت : המקור בערבית امه داً الَوسيـلةَ َواْلفَضـيلَة َواْبعَـثْه َمقـامـاً الل ُهـمه َربه َهَذَه الد ْعـَوةَ التـ  مَحـمه

 .28َمحـموداً الهذي َوَعـدْتَه إَنهـَك ال تُـْخَلُف الميـعاد

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַוִת א-ַהִדִה א ַרבַ  ַאל  יַלת 'ַאִת מַחַמדַאן אלַוסילַת ַואלַפצ ,ַקִאַמהַצלאִת אל-תאַמת ַוא-ַדע 

ַעת ַתה י'ַאַלדִ ה ַמקאמַאן ַמחמודַאן 'ַואב  ַנּכַ אִ  ,ַועד  ִלפֻּ אלמיעאד נ  ח   .ָלא תֻּ

הענק למוחמד את השתדלנות  ,אדון הקריאה המושלמת הזאת לקיום התפילה, אללה: המשמעות בעברית

 .ואכן אתה לא מפר הבטחות, ורומם אותו למעמד המכובד שהבטחת לו, והחסד

 .ו"כ

ההכרזה על )לבין האיקמה ( הקריאה לתפילה)אן 'במהלך הזמן שבין האדהאדם צריך גם לבקש עבור עצמו 

 .29כי תפילות בזמן הזה לא נדחות(, התחלת התפילה

 

ַבר"לאחר אמירת )ברכה בתחילת התפילה : 16פרק  ַלהֻּ ַאק   (הראשונה" ַאל 

 .ז''כ

الل ُهـمه نَق َنـ  َمْن َخطاياَي  ،بَْيَن الَمْشَرَق َوالَمْغَربْ الل ُهـمه باَعـدْ بَيـن  َوَبْيَن َخطـاياَي َكما باَعدَْت : 30המקור בערבית

ْوُب األَْبيَُض َمَن الدهنَسْ   .الل ُهـمه اْغَسْلنـ  َمْن َخطايـاَي بَالثهلـجَ َوالمـاَء َواْلبََردْ  ،َكمـا يُـنَقهى الثـه

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַת בַ במא טאיאַי ּכָ 'יַנ חַ יני ַובַ אִעד  בַ ב ַאל  ַנ אלַמש  אַעד   , ִרב  'ִרִק ַואלַמעי 

םַ  ַלהֻּ ַאב  'מא יַֻּנַקה אלתַ ַנִקני ִמן ַחטאיאַי ּכַ  ַאל  בֻּ אל  םַ , ַדַנס  -ִמַנ א' ַיצֻּ ו  ַלהֻּ ני ִמן חַ  ַאל  ִסל  ' לג'אלתַ טאיאַי בִ 'אר 

 .ַרד  ַואלמאִא ַואלבַ 
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נקה , אללה .בין המזרח והמערב הרחק ביני ובין החטאים שלי כמו שהרחקת, אללה: המשמעות בעברית

 .ובברד, במים, שטוף אותי מהחטאים שלי בשלג, אללה .אותי מהחטאים שלי כמו שניקית את הבגד מכל רבב

 .ח"כ

 .ُسْبـحانََك الل ُهـمه َوبََحْمـَدَك َوتَباَرَك اْسُمـَك َوتَعـالى َجـدَُّك َوال إَلهَ َغْيُرك: 31המקור בערבית

ב  : תעתיק עברי םַ  ּכַ חאנַ סֻּ ַלהֻּ דִ ַובִ  ַאל  מֻּ אִ  ּכַ אַר ַוַתב ּכַ ַחמ  רֻּ 'עַ ִאָלָה ַוַלא  ּכַ דֻּ 'גַ  אלאַוַתע ּכַ ס   .ּכי 

 אין אלוהו, נשגבה היא עמדתך, מבורך הוא שמך .ואני משבח אותך, ישתבח אללה: המשמעות בעברית

 .מלבדך

 .ט"כ

هـُت َوْجَهـَ  َللهذي فََطَر : המקור בערבית ً َومـا أَنا َمَن المْشرَ َوجه  ،إَنه َصالتـ  ،كينالسهمـواَت َواألَْرَض َحنـيفَا

َ العالَمين ،، َوَمْحـيايَ َونُُسك  هَ الل ُهـمه أَْنَت الَمَلُك ال إَل .ال َشريـَك لَهُ َوبَذلَك أَُمْرُت َوأَنا َمَن المْسَلـمين  ،َوَمماتـ  هللَ َرب 

َظلَْمـُت نَْفسـ  َواْعـتََرْفُت بَذَْنبـ  فَاْغَفْر ل  ذُنوب  َجميعاً إَنهـه ال يَْغـَفُر الذُّنـوَب إال   ،أَنـا َعْبـدُكأَْنَت َرب َـ  وَ ،إاَل  أَْنت

ال يَْصَرُف َعـن ْ  َسي َئَهـا إَال   ،َواْصـَرف َعـن ْ  َسي َئَهـا ،َواْهَدنـ  ألَْحَسَن األَْخالَق ال َيْهـدي ألَْحَسـنَها إاَل  أَْنـت.أَْنت 

َك َوأَتوُب تَبـاَرْكَت َوتَعـالَيَت أَْستَْغـَفرُ  ،أَنا بََك َوإَلَْيـك ،َوالشهرُّ لَْيـَس إَلَـْيك ،َوالَخـْيُر ُكلُّـهُ بَيَـدَْيـك ،لَبهـْيَك َوَسْعـدَْيك ،أَْنـت

إَلَـيك
32 . 

צ-אַטַר י פַ 'ִהיַ ִלַלד'התֻּ ַוג'ַוגַ : תעתיק עברי ִרקין 'ַסַמַואִת ַואלַאר  קי, ִאַנ ַסלאתי, ַחניַפַאן ַומא ַאנא ִמַנ אלמש  , ַונֻּסֻּ

יאיַ  ַלִה , ַוַמח  ַעאַלמיןַרִב ַוַממאתי ַאל  ִלמין'ַלהֻּ ַוִבדַ  ּכַ ַשריַלא , אל  ס  מֻּ תֻּ ַוַאנא ִמַנ אל  םַ  .ִלַק ַאִמר  ַלהֻּ ַמל ַאל  ַת אל   ּכֻּ ַאנ 

תָ ַלא ִאַלַה ִאַלא  תָ , ַאנ  תֻּ , י ַוַאנא ַעֱבדֻּקַרבִ  ַאנ  ִסיַזַלמ  תֻּ ִבדַ  ַנפ  ַתַרפ  ִפר  לי דַ 'ַואע  בי ַפאר  מיעַאן ִאַנה ַלא 'נובי גַ 'נ 

דַ  ת'ַיֱרִפרֻּ אל  ת .נוַב ִאַלא ַאנ  לאִק ַלא ַיהדי לאחַסִנהא ִאַלא ַאנ  ַסִנ אלאח  ִרפ ַעני ַסִיַאהא, ַואהִדני לַאח  ַלא , ַואס 

ִרפֻּ ַעני  תַיס  ַדיק, ַסִיַאהא ִאַלא ַאנ  ר , ַלַביַק ַוַסע  ּכַואלַשרֻּ ַליַס , הֻּ ִבַיַדיקּכֻּל  ַואלַחי  קִבָּכ ַאנא , ִאַלי  ַת ּכ  אַר ַתב, ַוִאַלי 

תַ   .ּכַוַאתובֻּ ִאַלי ּכַ ִפרֻּ 'ע  וַתעאליַת ַאס 

ואני לא מהמשתפים , הפניתי את פניי בכניעה אל זה אשר ברא את השמיים והארץ: המשמעות בעברית

, ריבון העולמים, חיי ומותי הם לאללה, קרבני, אכן תפילתי .(עובדי האלילים שמצרפים שותפים לאללה)

אתה אדוני ואני  .מלבדך אין אלוה, אתה הריבון, אללה .בזה אני מצווה ואני מהמוסלמים, שאין לו שותף

על החטאים שלי כי אף אחד לא יסלח על אז תסלח לי , עשיתי עוול לעצמי ואני מודע לחטא שלי, עבדך

והובל אותי , שאף אחד לא יכול להדריך אליה מלבדך, הדרך אותי אל ההתנהגות הכי טובה .חטאיי מלבדך

, במענה לקריאתך, הנה אני .כי אין מי שיכול להוביל אותי הרחק מזה מלבדך, הרחק מההתנהגות הרעה

, מבורך ונעלה אתה .ואני אשוב אליך, אני קיים ברצונך .ךוהרוע לא ממ, כל הטוב בידיך .שמח לשרת אותך

  .ואני מבקש סליחתך ואני שב בתשובה אליך

 .ל

عالـََم الغَْيـَب َوالشههـادَةَ  ،َوإَْسـرافيل، فاَطـَر السهمواَت َواألَْرض ،َوميكـائيل ،الل ُهـمه َربه َجـْبرائيل: המקור בערבית
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َ بَإَذْنَكاهَدنـ  َلمـا ا .أَْنـَت تَْحـكُم بَْيـَن َعبـاَدَك فيـما كانوا فيَه يَْختََلفـون شـاُء تَ  ، إَنهـَك تَْهـدي َمنْ ْختُـَلَف فيـَه َمَن اْلَحـق 

إَلى َصراٍط ُمْستَقـيم
33. 

ַלהֻּ : תעתיק עברי ראפילוַ , מיקאאילוַ , ראאילב  'גִ  ַרבַ  םַ ַאל  צַסַמַואִת -א פאִטר, ִאס  -יִב וַ 'עַ ל  אַ  עאִלם, 'ַואלַאר 

תָ  ,ַשהאַדה ַנ עִ  ַאנ  מֻּ ַבי  קֻּ הִ אנו אִדַק פימא ּכבַתח  ִלַפ אהִדני ִלמא אֻּ  .ַתִלפון'ַיח   ִפי  תֻּ הִ ח  ַנּכַ אִ , ִנּכ'ִאדַחִק בִ ל  אַ  ִמן ִפי   נ 

די ַמן ַתשאאֻּ אִ  תַ  לאַתה  ס   .יםקִצראִטן מֻּ

, בורא השמיים והארץ(, מלאכים 3)ואיסרפל , ומיכאל, אדונו של גבריאל ,אללה: המשמעות בעברית

בזה , הדרך אותי אל האמת ברשותך .אתה הבורר בין עבדייך במחלוקות שלהם .היודע את הנגלה והנסתר

 .ואכן אתה המדריך את מי שאתה רוצה אל הדרך הישרה, אשר יש להם מחלוקת

 .א"ל

 : בערביתהמקור 

َوُسْبـحاَن  ، َكثـيراَواْلَحـْمدُ هللَ  ،َواْلَحـْمدُ هللَ َكثـيرا ،َواْلَحـْمدُ هللَ َكثـيرا ،هللاُ أَْكبَـُر َكبـيرا ،هللاُ أَْكبَـُر َكبـيرا ،هللاُ أَْكبَـُر َكبـيرا

 (ثاَلثاً )  .هللاَ بْكـَرةً َوأَصيـال 

 . 34ْفَخـَه َونَْفـثََه َوَهْمـَزهأَعـوذُ بَاهللَ َمَن الشهـْيطاَن َمْن نَ

ַלהֻּ ַאּכַברֻּ ּכַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַאּכַברֻּ ַּכבירא, יראבַאל  ַלהֻּ ַאּכַברֻּ ַּכבירא, ַאל  דֻּ ִלַלִה ּכַ , ַאל  ַחמ  דֻּ , ירא'תַואל  ַחמ  ַואל 

דֻּ ִלַלִה ּכ, ירא'תִלַלִה ּכַ  ַחמ  ַרַתן ַוַאצוַ , ירא'תַואל  ק  ַלהֻּ בֻּ חאַנ אל  ב   (אן'לאת'תַ )ילא סֻּ

תִ -ִה ִמן אלַ ל  אַ בִ ' ַאעודֻּ  ִחִה ַוַנפ  ִזהִ 'ַשיטאִני ִמן ַנפ   .ִה ַוַהמ 

, והרבה שבחים לאללה, אללה הוא הכי גדול, אללה הוא הכי גדול, אללה הוא הכי גדול: המשמעות בעברית

 (פעמים 3) .ואכריז על שלמותו של אללה בבוקר ובערב, והרבה שבחים לאללה, והרבה שבחים לאללה

 .מהשירה שלו ומהטירוף שלו, מהגאווה שלו, אני חוסה באללה מפני השטן

 .ב"ל

 : כשהוא היה קם מהשינה כדי להתפלל בלילה( כברכה בפתיחת התפילה)הנביא עליו השלום היה אומר 

 ،َوَمْن فيـَهن أَْنَت قَـي َُم السهـمواَت َواألَْرَض  َولََك اْلَحْمدُ  ،نـوُر السهمـواَت َواألَْرَض َوَمْن فيـَهن الل ُهـمه لََك اْلَحْمدُ أَْنتَ 

َولََك ] [َوَمْن فيـَهن َولََك اْلَحْمدُ لََك ُمْلـُك السهـمواَت َواألَْرَض [ ]َوَمْن فيـَهن َولََك اْلَحْمدُ أَْنَت َربُّ السهـمواَت َواألَْرَض ]

 ،،َوَلقـاُؤَك اْلَحـق ،َوقَْولُـَك اْلَحـق ،أَْنَت اْلَحـق  َوَوْعـدَُك اْلَحـق[ ]َولََك اْلَحْمدُ [ ]اْلَحْمدُ أَْنَت َمَلـُك السهـمواَت َواألَْرَض 

دٌ َحـق ،َوالنهبَـي وَن َحـق ،َوالن ـاُر َحـق  ،َوإَلَـْيَك أَنَْبـت ،َوبََك آَمْنـت ،َوَعلَـْيَك تََوكهْلـت ،-+الل ُهـمه لََك أَْسلَمت] [ ،َومـَحمه

ـْرت ،فاْغَفـْر ل  مـا قَدهْمتُ  .َوإَلَـْيَك حاَكْمـت  ،خاَصْمت َوبَـكَ  ُم ] [َوما أَْعلَـْنت  ،َوما أَْسـَرْرت ،َوما أَخه أَْنَت الُمقَـد َ

ر  . 35[أَْنـَت إَلـه  ال إَاـهَ إاَل  أَْنـت] [ال إَاـهَ إاَل  أَْنـت ،َوأَْنَت الُمـَؤخ َ

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ דֻּ ָלָּכ  ַאל  ַחמ  תָ אל  צ ַסַמַואתִ -אנורֻּ  ַאנ  הִ ַוַמן  'ַואלַאר  ַת ַקִימֻּ  ָלּכָ וָ , ןִפי  דֻּ ַאנ  ַחמ   ַסַמַואתִ -א אל 

צ ַת  ּכַ ַולַ , ]ַוַמן פיִהן 'ַואלַאר  דֻּ ַאנ  ַחמ  צ-אַרבֻּ אל  דֻּ  ּכַ ַולַ ] ]ַוַמן פיִהן 'ַסַמַואִת ַואלַאר  ּכֻּ ָלָּכ אלַחמ  ל   ַסַמַואתִ -א מֻּ

צ ַת ַמלִ ָלָּכ וָ [ ]פיִהן ַוַמן 'ַואלַאר  דֻּ ַאנ  ַחמ  צ ַסַמַואתִ -א ּכֻּ אל  דֻּ  ּכַ ַולַ [ ]'ַואלַאר  ַחמ  ַק אלַחק[ ]אל  דֻּ ַת אלַחַק ַוַוע  לֻּקַ , ַאנ   ַוַקו 
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גַ , ַוִלקאוַֻּק אלַחק, אלַחק נארֻּ ַחק, ַנתֻּ ַחק'ַואל  ַנִביוַנ ַחק, ַואל  ן ַחק, ַואל  סאַעתֻּ ַחק, ַומַחַמדֻּ םַ [ ]ַואל  ַלהֻּ  ָלּכָ  ַאל 

ת ַלמ  ַק , ַאס  תֻּ ּכַ ַתוַ ַוַעַלי  תַוִבָּכ , ל  ּכַ וַ , ַאַמנ  ת ִאַלי  תִבָּכ וַ , ַאַנב  ּכָ וַ , חאַסמ  תֻּ  .חאַקמת ִאַלי  ִפר  לי מא ַקַדמ  ַוַמא , פאר 

ת ת, ַאַחר  ַרר  ת, ַומא ַאס  ַלנ  ַוִחר[ ]ַומא ַאע  ַת אלמֻּ ַקִדמֻּ ַוַאנ  ַת אלמֻּ ת, ַאנ  ַאנַת ִאלהי ַלא ִאַלַה ִאַלא [ ]ַלא ִאַלַה ִאַלא ַאנ 

ת  [ַאנ 

אתה , לך השבח .אתה האור של השמיים והארץ וכל אשר בם, השבח לך, אללה: המשמעות בעברית

לך השבח  .אתה אדון השמיים והארץ וכל אשר בם, לך השבח .קיים של השמיים והארץ וכל אשר בםהמ

אתה  .שמיים והארץ ולך כל השבחיםאתה מלך ה, לך השבח .ומהלכו של השמיים והארץ וכל אשר בם

גן העדן הוא  .לך דין וחשבון הוא אמת והיום שבו נעלה לתת, מילתך היא אמת, הבטחתך היא אמת, האמת

אליך , אללה .ושעת האפס היא אמת, ומוחמד הוא אמת, והנביאים אמת, היא אמת( הגיהינום)האש , אמת

ואליך פניתי , ולגביך הייתי במחלוקת, חוזר בתשובהואליך אני , ובך האמנתי, ועליך נשענתי, התמסרתי

 .ועל מה שהסתרתי ועל מה שעשיתי בפומבי, אז סלח לי על החטאים שעשיתי ועל אלה שאעשה .למשפט

 .מלבד אין אלוהו, שלי אתה האלוה .מלבדך אין אלוה, אתה זה שמקדם ואתה זה שמעקב

 (רוקוע)בזמן ההשתחוות בתפילה : 17פרק 

 .ג"ל

 : בערביתהמקור 

 36(ثالثاً ) ,ُسْبـحاَن َرب َـَ  اْلعَظـيم

ב  : תעתיק עברי  (אן'לאת'ת) .ים'ַעטל  אַ ַרִבי חאַנ סֻּ

 (שלוש פעמים)ישתבח אדוני העצום : המשמעות בעברית

 .ד"ל

 : המקור בערבית

 .37 الل ُهـمه اْغَفـْر ل  ،ـْمَدكُسْبـحانََك الل ُهـمه َربهـنا َوبَحَ 

ב  : תעתיק עברי םַ  ּכַ ַחאנַ סֻּ ַלהֻּ דִ נא ַובִ ַרבַ  ַאל  םַ , ּכַ ַחמ  ַלהֻּ  .ִפר  לי'עא ַאל 

 .סלח לי, אללה .ואני משבח אותך, אדוננו, ישתבח אללה: המשמעות בעברית

 .ה"ל

 : המקור בערבית

وح  ،ُسبـ وٌح قُـد ْوس  .38َربُّ المالئََكـَة َوالـرُّ

ב: תעתיק עברי ווסֻּ ד  ן קֻּ  .חור-אלמלאִאַקִת ַואַרבֻּ , סחֻּ

 .(המלאך גבריאל: הרוח)אדון המלאכים והרוח , ויתקדש ישתבח: המשמעות בעברית

 .ו"ל
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 : המקור בערבית

ـ  ،َوبََصـري ،َخَشـَع لََك َسْمـع  ،ولََك أَْسلَـْمت ،الل ُهـمه لََك َرَكـْعُت َوبََك آَمـْنت َوما استَقَـله  ،َوَعَصـب  ،َوَعْظمـ  ،َوُمخ َ

بََه قَدَم  
39. 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ תֻּ ּכַ ַר  ָלּכָ  ַאל  תַוִבָּכ ע  תָלָּכ וָ , ַאַמנ  ַלמ  עיָלָּכ ַשַע 'חַ , ַאס  חִ , ריצַ ַובַ , ַסמ  ַומא , יבצַ ַועַ , מיט  ַועַ , י'ַומֻּ

 .ַקַדמיִבִה ַאסַתַקַל 

השכל , הראיה שלי, השמיעה שלי .התמסרתיולך , ובך האמנתי, לך השתחוותי, אללה: המשמעות בעברית

 .כל זה מוכנע לפניך, הגידים שלי ומה שהרגליים שלי נושאות, העצמות שלי, שלי

 .ז"ל

 .40َواْلعََظـَمه  ،َوالَكْبـَرياء ،والَملَـكوت،ُسْبـحاَن ذي اْلَجبَـروت: המקור בערבית

 .המַ 'טַ עַ אל  וַ , יאאבִר אלּכוַ , תוּכלַ אלמַ וַ , תרובַ 'גַ י אל  'ד ןחאב  סֻּ : תכתיב עברי

 .והעצמה, והריבונות, והמלכות, בעל הכוח, ישתבח הוא זה: המשמעות בעברית

 .כאשר קמים מההשתחוות: 18פרק 

 .ח'ל

 .41َسَمـَع هللاُ َلَمـْن َحَمـدَه : המקור בערבית

ַלהֻּ ִלַמן ַחִמַדה: תעתיק עברי  .ַסִמַע אל 

 .אותו מקשיב אללה למי שמשבח: המשמעות בעברית

 .ט"ל

َربهنـا َولََك الَحْمـدُ َحْمـداً َكثـيراً َطي َـباً ُمـباَركاً فيه : המקור בערבית
42. 

דַאן ּכַ  ָלּכָ נא וָ ַרבַ : תעתיק עברי דֻּ ַחמ  בִיבי  ירַאן טַ 'תאלַחמ  ִה ַאן ּכאַר ַאן מֻּ  .ִפי 

 .יפה ומבורך, שבח שופע, ולך הוא השבח, אדוננו: המשמעות בעברית

 *את הברכה הזאת כשכבר עומדים לאחר ההשתחוות אומרים*

 .מ

 : 43המקור בערבית

ناَء َوالَمجـدْ  .َمْن َش ٍء َبْعـدْ  َوَمْلَء ما َشئْـتَ  ،َوما َبْيـنَُهمـا ،َمْلَء السهمـواَت َوَمْلَء األَْرض أََحـقُّ ما قاَل  ،أَهـَل الثـه

 َوال َيْنفَـُع ذا الَجـد َ َمْنـَك الَجـد ،َوال ُمْعَطـَ  َلما َمنَـْعت ،مانََع َلما أَْعَطـْيتالل ُهـمه ال  .َوُكلُّـنا لََك َعـبدْ  ،العَْبـد

ַא : תעתיק עברי צַסַמַואִת -אִמל  ַא אלַאר  מא, 'ַוִמל  ַנהֻּ ד  , ַומא ַבי  ַת ִמן ַשיִאן ַבע  ַא מא ִשא  נאִא 'ַאהַל אלתַ  .ַוִמל 

ד, ד  'ַואלַמג ת .ַעבד   ָלּכָ לנא ַוּכֻּ , ַאַחקֻּ מא קאַל אלַעב  ַטי  ַמ לא מאִנַע ִלמא ַאע  ַלהֻּ ת, אל  ִטַי ִלמא ַמַנע  ע  ַולא , ַולא מֻּ

ַפעֻּ ד ּכַ ִד 'א אלגַ 'ַינ   .ד'אלגַ  ִמנ 

וכל מה שתרצה ישפע , השמיים והארץ וכל מה שביניהם שופעים בשבחים שלך: המשמעות בעברית
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אף אחד לא , אללה .וכולנו עבדים שלך, שעבד אמרהדבר הכי אמיתי , בעל השבח והתפארת .בשבחים שלך

ואף הון או תפארת , ואף אחד לא יוכל להעניק את אשר תרצה למנוע, יכול למנוע את אשר תרצה להעניק

 .שהרי ממך כל ההון והתפארת, לא יוכלו להועיל לאף אחד

 *רק בשילוב הברכה הקודמת, הברכה הזאת נאמרת אם רוצים*

 .הסגידהברכות בעת : 19פרק 

 .א"מ

ً ) .ُسْبـحاَن َرب َـَ  األَْعلـى :  המקור בערבית  44(ثالثا

 (שלוש פעמים)לא ע  אָ אל יַרבִ  חאנאב  סֻּ : תעתיק עברי

 .(שלוש פעמים( )והנשגב)ישתבח אדוני העליון : המשמעות בעברית

 .ב"מ

الل ُهـمه اْغَفْر ل  ،ُسْبـحانََك الل ُهـمه َربهـنا َوبََحـْمَدكَ : המקור בערבית
45 

םַ  ּכַ חאנַ ב  סֻּ : תעתיק עברי ַלהֻּ םַ , ּכַ מדִ יח  בִ נא וַ בַ ָר  ַאל  ַלהֻּ  לי ר  פִ 'אע   ַאל 

 .סלח לי, אללה .ואני משבח אותך, אדוננו, ישתבח אללה: המשמעות בעברית

 .ג"מ

وح: המקור בערבית ُسبـ وٌح قُـد وس، َربُّ المالئََكـَة َوالـرُّ
46. 

 .חרו-אוַ  אלמלִאָקתִ ַרבֻּ , דוסחון קֻּ בסֻּ : תעתיק עברי

 .(המלאך גבריאל: הרוח)אדון המלאכים והרוח , ישתבח ויתקדש: המשמעות בעברית

 .ד"מ

َرهُ َوَشقه َسْمـعَـهُ  ،َولََك أَْسلَـْمت ،الل ُهـمه لََك َسـَجدُْت َوبَـَك آَمْنـت: המקור בערבית َسَجـدَ َوْجهـ  للهـذي َخلَقَـهُ َوَصـوه

 47تَبـاَرَك هللاُ أَْحسـُن الخـاَلقيـن ،َوبََصـَره

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ָלמת ָלּכָ וָ , תנ  מַ אָ ַוִבָּכ  תֻּ ד  'גַ סָ  ָלּכָ  ַאל  , רהצָ בַ וַ  ַעהֻּ מ  סַ  קַ שַ וַ  וַרהֻּ וַ צַ וַ  הֻּ קַ לַ 'י חַ 'דהי ִללַ 'ג  ַד וַ 'גַ סַ , ָאס 

 .קיןאלִ 'אלח נוסַ ח  אַ  אללהֻּ  ּכַ אַר ַוַתב

הפנים שלי סגדו לזה שברא ועיצב , ולך התמסרתי, ובך האמנתי, לך סגדתי, אללה: המשמעות בעברית

 .הטוב שבבוראים, מבורך אללה .אותם ונתן להם שמיעה וראייה

 .ה"מ

 48َوالعََظَمـه ،والَكْبـَرياء ،والَملَكـوت ،ُسْبـحاَن ذي اْلَجبَـروت: המקור בערבית

 .המַ 'אלַעטַ וַ , אריב  ואלּכִ , ותּכלַ אלמַ וַ , רותבַ 'י אלגַ 'ד חאנאבסֻּ : תעתיק עברי

 .והעצמה, והגדולה, והמלכות, ישתבח הוא בעל הכוח המוחלט: המשמעות בעברית
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 .ו"מ

ه ،الل ُهـمه اْغَفـْر ل  ذَْنـب  ُكلهـه: המקור בערבית هُ َوَجلـه ه ،َدقـه لَـهُ َوآَخـَره َوَعالنَيهتَـهُ َوَسـره  49َوأَوه

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  היָר סִ וַ  הֻּ תָ יָ לאנִ עַ ה וַ יַר ִ'חאַ וַ  להֻּ וַ אַ וַ , ילה'גִ וַ  ַקהֻּ דִ , לאי ּכֻּ בנ  'פיר לי דַ 'ע   ַאל 

הנגלים , הראשונים והאחרונים, הקטנים והגדולים, סלח לי על כל החטאים שלי, אללה: המשמעות בעברית

 .והנסתרים

 .ז"מ

ال أُْحصـ   ،َوأَعـوذُ بََك َمْنـك ،َوبَمعـافاتَـَك َمْن ُعقوبَـتَك ،الل ُهـمه إَن َـ  أَعـوذُ بََرضـاَك َمْن َسَخَطـك: המקור בערבית

 50 أَْنـَت َكمـا أَثْنَـْيَت َعلـى نَْفسـَك ،ثَنـاًء َعلَـْيك

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִני ַאל  חצי לא אַ , ּכנ  מִ  ּכָ בִ ' עודֻּ אָ וַ , ּכתִ קובַ ן עֻּ מִ  ּכָ מעאפאתִ בִ וָ , ּכטִ 'חסַ ִמן  אּכָ 'צִר בִ  'דֻּ ָאעו ִאנ 

 .ּכסִ פ  לא נַ עַ  יתַ נַ 'ת  מא אַ ּכַ  תָ נ  אַ , יּכלַ עָ  ןנאא'ת  

, ובסליחתך מפני עונשך, אני חוסה בשביעות רצונך מפני אי שביעות רצונך, אללה: המשמעות בעברית

 .אתה כפי ששיבחת את עצמך, יכול למנות את השבחים שלך אני לא .ואני חוסה בך מפניך

 .בין שתי הסגידות: 21פרק 

 .ח"מ

َ اْغَفـْر ل : המקור בערבית َ اْغَفـْر ل  ،َرب   51َرب 

 ר ליפִ 'אע  ַרִב , ר ליפִ 'עאַרִב : תעתיק עברי

 .סלח לי, אדוני .סלח לי, אדוני: המשמעות בעברית

 .ט"מ

 52َوعافَنـ  َواْرُزْقنـ  َواْرفَْعـن  ،َواْجبُْرنـ  ،َواْهَدنـ  ،َواْرَحْمـن  ،اْغَفـْر ل الل ُهـمه : המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  עניפַ אר  ני וַ ק  זֻּ אר  ני וַ עאפִ וַ , ניר  בֻּ 'אגוָ , נידִ אה  וַ , נימ  חַ אר  וַ , ר ליפִ 'ע  א ַאל 

, ותן לי פרנסה, ורפא אותי, אותיוהעשר , והדרך אותי, ורחם עלי, סלח לי, אללה: המשמעות בעברית

 .והעלה את מעמדי

 .כאשר סוגדים בגלל קריאה של הקוראן: 21פרק 

 .נ

ُ أَ : המקור בערבית تََه فَتَبَاَرَك اّلِله َرهُ َوَشقه َسْمـعَـهُ َوبََصـَرهُ بََحـْوَلـَه َوقُـوه ذي َخلَقَـهُ َوَصـوه ْحَسُن َسَجـدَ َوْجهـ  للـه

 53اْلَخاَلَقين

ַעהֻּ ַוַבָצרהֻּ 'י חַ 'הי ִלַלד'ַד ַוג  'ַסגַ : תעתיק עברי ַוִתהִ  ַלַקהֻּ ַוַצַווַרהֻּ ַוַשַק ַסמ  ִלִה ַוקֻּ ַסנו  ּכַ אַר ַתבפַ , ִבַחו  אללהֻּ ַאח 

 .אִלקין'אלח
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, מבורך אללה .הפנים שלי סגדו לזה שברא ועיצב אותם ונתן להם שמיעה וראייה: המשמעות בעברית

 .הטוב שבבוראים

 .א"נ

َوتَقَبهـلها  ،َواْجعَـلها ل  َعْنـدََك ذُْخـراً  ،َوَضـْع َعن َـ  بَهـا َوْزراً  ،الل ُهـمه اْكتُـْب ل  بَهـا َعْنـدََك أَْجـراً : 54המקור בערבית

 َمن َـ  َكمـا تَقَبهْلتَـها َمْن َعْبـَدَك داود

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ תֻּ  ַאל  , ראןח  'דֻּ  ּכַ דַ נ  להא לי עִ עָ 'אג  וַ , ראןז  הא וִ י בִ נִ עַ  ע  'ַוצַ , ראן'ג  אַ  ּכַ דַ נ  לי ִבהא עִ  ב  אּכ 

 .דאוד ִדּכַ ב  עַ ִמן הא תַ ל  בַ קַ י ַּכמא תַ נִ להא מִ בַ קַ תַ וַ 

וקבל , ובזכות זה הסר ממני חטא(, על הסגידה הזאת)כתוב לי את השכר על זה , אללה: המשמעות בעברית

 .את זה ממני כפי שקיבלת את זה מדוד עבדך

 (ותהעד)تشهد / תשהוד : 22פרק 

 .ב"נ

ي َـبات: המקור בערבית لَـواُت والطه المُ َعلَْيـنا السه  ،السهالمُ َعلَيـَك أَيُّهـا النهبَـ ُّ َوَرْحَمـةُ هللاَ َوبََركـاتُه ،التهَحي ـاُت هللَ َوالصه

ـاَلحـين  ـداً َعْبـدُهُ َوَرسـولُههللاـَهدُ أَْن ال إَلـهَ إاَل  أَشْ  .َوَعلـى عباد هللا الصه  55، َوأَْشـَهدُ أَنه ُمَحم 

הַר בַ וַ  אללהִ  תֻּ מַ ח  רַ וַ ַנִביֻּ -אהא יֻּ אַ  קַ יִ לַ עַ  לאםֻּ סַ -א, אתביִ טַ -אוַ  אתֻּ וַ לַ צַ -אוַ  הִ לַ לִ  יאתֻּ חִ תַ -א: תעתיק עברי -א, קאתֻּ

הֻּ ב  דאן עַ מָ חַ נא מונ  אַ  ַהדֻּ ש  אַ וַ  ,אללהא ִאלִאָלָה ן לא אַ  ָהדֻּ ש  אַ  .חיןאלִ צַ -ד אללה אאבלא עִ עַ ינא וַ ַעל לאםֻּ סַ  דֻּ

 .לֻּהסוַוַר 

, הנביא שלו, השלום הוא עליך .והתפילות והדברים הטובים, הברכות הם לאללה: המשמעות בעברית

, מלבד אללה אין אלוהאני עד ש .ועל עבדיו הצדיקים של אללה, השלום הוא עלינו .ורחמיי האל וברכתו

 .ושמוחמד הוא עבדו ושליחו

 .עליו השלום לאחר התשהוד תפילות על הנביא: 23פרק 

 .ג"נ

د، َكمـا َصلهيـَت َعلَى إَْبَراَهيَم َوَعلـى آَل إْبراهـيم، إَنهَك : 56המקור בערבית ـد، َوَعلـى آَل ُمحمه الل ُهـمه َصل َ َعلـى ُمحمه

ـد،  ،َحمـيدٌ َمجـيد ـد، َكمـا بارَوَعلـى آَل الل ُهـمه باَرْك َعلـى ُمحمه ْكَت َعلـى إْبراهـيَم َوَعلـى آَل إْبراهيم، إَنهَك َحمـيدٌ ُمحمه

 َمجـيد

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִל ַעלא  ַאל  , םאהיַר ב  ִל אִ לא אַ עָ אהים וַ ָר ב  לא אִ עַ  יתַ לַ ַּכמא צַ , דמָ חַ ַוַעלא ַאִל מֻּ , דמָ חַ מוַצל 

ַנּכַ אִ  םַ  .יד'גַחמידון מַ  נ  ַלהֻּ תַ , דמָ חַ לא ַאִל מֻּ עַ וָ , דמָ חַ לא מֻּ ק עַ ַבאִר  ַאל  לא ַאִל עָ אהים וַ ָר ב  לא אִ עַ  ַּכמא בארּכ 

 .יד'גִ ן מַ מידוחַ  ּכַ נַ נ  אִ , היםארב  אִ 

כמו ששלחת תפילה על , שלח תפילה על מוחמד ועל משפחתו של מוחמד, אללה: המשמעות בעברית

תברך את מוחמד ואת משפחתו של , אללה .אתה הראוי לשבח ולתפארת, אברהם ועל משפחתו של אברהם

 .אתה הראוי לשבח ולתפארת, כמו שברכת את אברהם ואת משפחתו של אברהם, מוחמד
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 .ד"נ

يهـتَه، َكمـا َصلهْيـَت َعلـى آَل إْبراهـيم : המקור בערבית ـٍد َوَعلـى أَْزواَجـَه َوذُر َ َوباَرْك َعلـى  .الل ُهـمه َصل َ َعلـى ُمحمه

ـٍد  يهـتَه، َكمُمحمه  57إَنهَك َحمـيدٌ َمجـيد .ـا باَرْكَت َعلـى آَل إْبراهـيمَوَعلـى أَْزواَجـَه َوذُر َ

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִל  ַאל  ראהיםסאלאיתא עלא אלי ַּכמא , ריאתיהי'דֻּ וַ  הִ 'אגִ וַ לא ַאזעַ דין וַ מַ חַ לא מֻּ עַ ַסל   .ִאב 

ראהים, ִיהתָ ִֻּריַ 'דיהי וַ 'אזוואגָוַעלא דין מָ חַ מוַעלא  ּכַוַבאִר  ַת ַעלא ַאִל ִאב   .יד'ַחמידון ַמגִ  ּכַ ִאנַ  .ַּכמא בארּכ 

כמו ששלח ברכה על משפחתו , תשלח תפילה על מוחמד ועל נשותיו וצאצאיו, אללה: המשמעות בעברית

אתה הראוי לשבח  .כמו שברכת את משפחתו של אברהם, ותברך את מוחמד ונשותיו וצאצאיו .של אברהם

 .ולתפארת

 (تسليم)ולפני התסלים , אחרי התשהוד האחרון: 24פרק 

 .ה"נ

ـْن الل ُهـمه إَن َـ  أَعـوذُ بََك َمـْن َعذاَب القَـْبر، َوَمـْن َعذاَب َجَهـنهم، َوَمـْن فَتْـنََة الَمْحـيا َوالَممـات، َومَ : המקור בערבית

ال َشـر َ فَتْـنََة الَمسيحَ الدهج 
58 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִני ַאל  , מאתיא ַואלמַ ח  אלמַ  תִ נַ ת  פִ ַוִמן , םהנ'אב ג'עד ַוִמן, אב אלקאבר'עדִמן ִבָּכ ו 'אעוד ִאנ 

ִר פִ ַוִמן   .ל'גַ דָ -אלַמסיח א תִ נַ ת  ַשר 

ן המבחן של החיים ומ, ן עונש הגיהינוםומ, אני חוסה בך מפני עינוי הקבר, אללה: המשמעות בעברית

 .של משיח השקרן רוע מבחנו ומ, והמוות

 .ו"נ

ـال ،الل ُهـمه إَن َـ  أَعـوذُ بََك َمـْن َعذاَب القَـْبر: המקור בערבית َوأَعـوذُ بََك َمـْن  ،َوأَعـوذُ بََك َمـْن فَتْـنََة الَمسيحَ الدهج 

الل ُهـمه إَن َـ  أَعـوذُ بََك َمَن الَمأْثَـَم َوالَمْغـَرم .فَتْـنََة الَمْحـيا َوالَممـات 
59 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִני ַאל   ִבּכָ  ֻּ'עודאַ וַ , אל'גדַ -סיח אאלמָ  תִ נַ ת  פִ ִמן ִבָּכ  ֻּ'עודַואָ , רב  אלקָ  אבִ 'דעַ ִמן ִבָּכ  'עודֻּ אַ  ִאנ 

םַ  .מאתיא ַואלמָ ח  אלמַ ַנִת ת  פִ ִמן  ַלהֻּ  .םר'ם ָואלמע'אלמאתַ ִמן  ּכַ בִ  'עודֻּ י אָ נִ אִ  ַאל 

ואני , ואני חוסה בך מפני המבחן של משיח השקר, בך מעינוי הקבראני חוסה , אללה: המשמעות בעברית

 .אני חוסה בך מפני החטאים והחובות, אללה .חוסה בך מפני מבחן החיים והמוות

 .ז"נ

فَاْغـَفر ل  َمْغـَفَرةً َمْن َعْنـَدك  ،نـوَب إاَل  أَْنتاً َكثـيراً َوال َيْغـَفُر الذ  الل ُهـمه إَن َـ  َظلَـْمُت نَْفسـ  ُظْلمـ: המקור בערבית

حـيم  60 َواْرَحْمـن ، إَنهَك أَْنَت الغَـفوُر الره

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִני ַאל  ִסי תֻּ מ  לַ 'טָ  ִאנ  תלא וב אִ נ'דֻּ -א פרֻּ 'לא יעיראן וַ 'תן ּכַ מאל  'טֻּ  ַנפ  תן ַר פִ 'ע  ִפר לי מַ 'פאע  , ַאנ 

ַנּכַ אִ , מניארחַ וַ  ּכַ דִ נ  ן עִ מִ  ָת  נ   .חיםַר -א פורֻּ 'עַ אלַאנ 

אז תמחל לי , ולא יסלח לחטאים שלי אלא אתה, גרמתי לעצמי להרבה עוול, אללה: המשמעות בעברית
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 .אכן אתה הרחמן הסלחן, מחילה ממך ורחם עלי

 .ח"נ

ْرت: המקור בערבית َوما أَْنَت أَْعـلَُم  ،َوما أَْسـَرْفت ،َوما أَْسـَرْرُت َوما أَْعلَـْنت ،الل ُهـمه اْغـَفْر ل  ما قَدهْمـُت َوما أَخه

ـُر ال إَلهَ إاَل  أَْنـت .بََه َمن َ   ُم، َوأَْنَت الُمـَؤخ َ  61 أَْنَت الُمقَـد َ

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ תַ , מא אסראפתווַ , ומא אעלנת ומא אסררת, רת'חָ ומא אַ  מתֻּ דָ לי מא קָ ר פִ 'עא ַאל   ַומא ַאנ 

ַת  .ניִבִה מִ  םֻּ לַ ע  אַ  תָ , םדִ קַ אלמֻּ ַאנ   .תנ  לא אַ אִ ִאָלָה לא , ר'חִ אַ אלמו ַוָאנ 

על מה שהסתרתי ועל מה , תסלח לי על מה שהקדמתי ועל מה שאיחרתי, אללה: המשמעות בעברית

אין אלוה אלא , אתה המקדם ואת המאחר .ועל מה שאתה יודע יותר טוב ממני, ועל מה שבזבזתי, שחשפתי

 .אתה

 .ט"נ

 62 َوُحْسـَن َعبـادَتَـك ،الل ُهـمه أََعـن َ  َعلـى َذْكـَرَك َوُشْكـَرك: המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .ּכאָדתִ ִעב ןס  חֻּ וַ  ,ּכַ ִר ּכ  שווַ  ּכִר ּכִ 'לא דִ ני עָ נ  עִ אַ  ַאל 

 ולהטיב בעבודתך, אללה עזור לי בזכרך והודיה לך: המשמעות בעברית

 .ס

إَلى أَْرذََل الـعُُمر،  أَعوذُ بََك َمَن البُْخـل، َوأَعوذُ بََك َمَن الُجـْبن، َوأَعوذُ بََك َمْن أَْن أَُرده الل ُهـمه إَن َـ  : המקור בערבית

 63 عوذُ بََك َمْن فَتْنَـَة الدُّْنـيا َوَعـذاَب القَـْبرَوأَ 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִני ַאל   לִ 'דַ ר  לא אַ אן ַאַרַד אִ ִמן ִבָּכ  'עודֻּ אַ וַ , ןב'אלגֻּ ִמן ִבָּכ  'דֻּ אעווַ , לח  אלבֻּ ִמן ִבָּכ  ֻּ'דַאעו ִאנ 

 .רב  ב אלקָ א'דעַ יה וַ נ  דֻּ -אַנִת ת  פִ ִמן ִבָּכ  'דֻּ עואַ וַ , ראלעֻּמֻּ 

וחוסה בך מהחזרה אל ההשפלה , וחוסה בך מהפחדנות, אללה אכן אני חוסה מהקמצנות: המשמעות בעברית

 .הקברוחוסה בך מהמבחן של העולם הזה ועינוי , בחיים

 .א"ס

 64 عوذُ بَـَك َمـَن الـن ارـ  أَْسأَلُـَك الَجـنهةَ وأَ الل ُهـمه إَن َ : המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַאלֻּּכַ  ִניאִ  ַאל   נאר-אִמן ִבָּכ  'דֻּ עואַ וַ  תַ נַ 'גַ אל ַאס 

 .אני מבקש ממך את גן העדן וחוסה בך מהאש, אללה: המשמעות בעברית

 .ב"ס

 :  המקור בערבית

اً ا َعَلـْمَت الَوفـاةَ َخـْيرالل ُهـمه بََعْلـَمَك الغَـْيَب َوقُـدَْرتَـَك َعلـى اْلَخلَق أَْحـيَن  ما َعَلـْمَت الحـياةَ َخـْيراً لـ ، َوتََوفهـن  إَذ

ضـا َوالغََضـب، َوأَْسـأَلُـَك القَْصدَ لـ ، الل ُهـمه إَن َـ  أَْسـأَلُـَك َخْشيَتَـَك ف  الغَـْيبَ َوالشههـادَةَ، َوأَْسـأَلُـَك  َ ف  الر َ َكَلَمـةَ الَحـق 

ةَ َعْيـٍن ال تَْنـقََطْع َوأَْسـأَلُـَك الر َ  ، َوأَْسـأَلُـَك ـدَ القَضـاءضـا بَعْ ف  الَغنـى َوالفَْقـر، َوأَْسـأَلُـَك نَعـيماً ال يَْنفَـد، َوأَْسـأَلُـَك قُـره

ة، َوال اْلَمـْوت ـْردَ اْلعَـْيَش بَْعـدَ ب اَء ُمَضـره ـْوَق إَلـى َلقـائَـك، ف  َغـيَر َضـر  ، َوأَْسـأَلُـَك لَـذهةَ النهَظـَر إَلـى َوْجـَهَك َوالشه
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 65 فَتْـنٍَة ُمضـلهة، الل ُهـمه َزي َـن ا بَزينَـَة اإليـمان، َواْجـعَلنا ُهـداةً ُمْهـتَدين

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ א 'דני אִ פַ וַ תַ וַ , ראן ליי  ָ'אלחיַת ח תָ מ  ני מא ָעלִ חיִ לִק אַ 'לא אלחַ עַ  ּכַ תִ ַר ד  ַוקֻּ  בִ י  'אלעָ  ּכַ מִ ל  עִ בִ  ַאל 

םַ  .ראן ליי  'פאַת חָ וַ ַת אלמ  לִ עָ  ַלהֻּ ִני ַאל  ַאלֻּּכַ  ִאנ  ַאלֻּּכַ וַ , האדהשַ -ַוא יבִ 'פי אלע ּכ  תַ יָ ש  'חַ  ַאס  פי , אקחַ אל תַ מַ ַּכלִ  ַאס 

ַאלֻּּכַ וַ , בדַ 'א ַואלעַ 'אלִרצ ַד פי אלעִ  ַאס  ַאלֻּּכַ ו, רק  ַואלפַ נא 'אלַקצ  ַאלֻּּכַ וַ , דפַ נ  עימאן לא יִ נַ  ַאס  ַר  ַאס  לא  ןי  עַ  תַ קֻּ

ַאלֻּּכַ וַ  ע  טִ קַ נ  תַ  ַאלֻּּכַ וַ , אדאאלקַ  דַ ע  א בַ 'ִרצ-א ַאס  ַאלֻּּכַ וַ , ותאלמַ  דַ ע  בַ  שִ י  אלעַ  דַ ר  בַ  ַאס   ּכַ הִ 'ג  ִאלא וַ  ִר 'טַ אלנַ  תַ 'דַ לַ  ַאס 

צִ  אַ ראר  'יר צַ 'פי ע, ּכאִ אִאלא ִלק קַ ו  שַ -אוַ  צַנתִ ת  פִ  לאוַ , האַ רר  'מֻּ םַ , לה'ין מֻּ ַלהֻּ עלנא 'גוַ , ימאןת אלאִ זינַ א בִ ננ  יִ זַ  ַאל 

 .יןדִ תַ ה  אן מֻּ דאתהֻּ 

תשאיר אותי בחיים כל עוד שאתה , שלך הידע הנסתר והיכולת על הבריאה, אללה: המשמעות בעברית

תעשה שאירא ממך , אללה .עבורי וקח אותי אם אתה יודע שהמוות יותר, לי יודע שהחיים הללו הם טובים

ואני מבקש  .אני מבקש ממך למתן אותי בזמן של עושר ושל עוני .בשעת העונג ובשעת הכעס, בסתר ובגלוי

 .וחיים קלים אחרי המוות, אני מבקש ממך לעשות אותי מרוצה מהגורל שקבעת .ממך אושר עילאי ונצחי

 .ממךאני מבקש 

 .ג"ס

ذي لَـْم يََلـدْ َولَْم يولَدْ، َولَْم يَكـْن لَهُ ُكـفُواً ،الل ُهـمه إَن َـ  أَْسأَلُـَك يا هللاُ بَأَنهـَك الواَحـدُ األََحـد: המקור בערבית ـَمدُ الـه الصه

ـيم ،أََحـد ح َ  66أَْن تَْغـَفْر ل  ذُنـوب  إَنهـَك أَْنـَت الغَفـوُر الره

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַאלֻּּכַ י נִ אִ  ַאל   ַיּכֻּןם לַ וַ  ד  ם יולַ לַ וַ ד לִ ם יַ לַ  י'ַאַלדִ  דֻּ מַ צַ -א, דאלַאחַ  דֻּ אחִ ואל ּכַ נַ נ  אַ יא אללה בִ  ַאס 

ַנּכַ אִ  ,נובי'ר לי דֻּ פִ 'עאן תַ , דַאחַ  ּכֻּפואן ַלהֻּ   .יםחִ ַר -א פורֻּ 'אלעַ  תַ נ  אַ  נ 

הנצחי אשר לא , מכוון שאתה האחד והיחיד .הוי אללה, הנני מבקש ממך, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .הרי שאתה הסלחן הרחום, אם תסלח לחטאים שלי .ולא היה שותף לו אף אחד, ילד ולא נולד

 

 .ד"ס

َبديـَع السهمواَت  الل ُهـمه إَن َـ  أَْسأَلُـَك بَأَنه لََك اْلَحـْمدُ ال إَلـهَ إاَل  أَْنـَت َوْحـدََك ال َشـريَك لَـَك الَمن ـاُن يا: המקור בערבית

 67 َواألَْرَض يا ذا الَجالَل َواإَلْكـرام، يا َحـ ُّ يا قَـي وُم إَن َـ  أَْسأَلُـَك الَجـنهةَ َوأَعـوذُ بَـَك َمَن الـن ار

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִני ַאל  ַאלֻּּכַ  ִאנ   דיעַ יא בַ  נאנואלמַ , ּכַ לַ  ּכַ ַשריא לַ  קַ דַ ח  וַ  נתַ לא אַ אִ  הַ לַ א אִ לַ  דֻּ מ  חַ אל   ּכַ לַ ִבאנא  ַאס 

צ תִ אוַ מסַ -א ִני, יוםֻּ יא קַ  יֻּ יא חַ , ראםַואלִאּכ   לאלִ 'גַ א אל'יא ד' ַואלַאר  ַאלֻּּכַ  ִאנ   נאר-אִמן  ִבּכַ ו 'אעודוַ אנה 'אלג ַאס 

הנך יחיד ואין , אין אלוה מבלעדיך, מכוון שלך השבח, הנני מבקש ממך, הוי אללה: המשמעות בעברית

, הוי החי הקים .הוי בעל ההוד והכבוד הרב, המתכנן בשלמות את השמיים והארץ, החסדיםלך  .שותף לך

 .(הגיהינום)ואני חוסה בך מהאש (, גן העדן)הנני מבקש ממך את הגן 

 .ה"ס

ـَمدُ الهـذي لَـْم يََلـدْ َولَْم  ،الل ُهـمه إَن َـ  أَْسأَلُـَك بَأَنهـ  أَْشـَهدُ أَنهـَك أْنـَت هللاُ ال إَلـهَ إاَل  أَْنـت: המקור בערבית األََحـدُ الصه
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 68 َولَْم يَكـْن لَهُ ُكـفُواً أََحـد ،يولَـدْ 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִני ַאל  ַאלֻּּכַ  ִאנ  ַלהֻּ  תַ נ  אַ  ּכַ נַ נ  אַ  דֻּ הַ ש  י אַ ננ  אַ בִ  ַאס   י'ַאַלדִ , דמַ צַ -ד אאלַאחַ , תנ  לא אַ אִ ִאָלָה לא  ,ַאל 

ואן ַלהֻּ  ַיּכֻּןַלם וַ , דַלם יולַ וַ ד לִ ם יַ לַ   .דאחַ ּכֻּפֻּ

, ואין אלוה אלא אתה, אללה האכן אני מבקש ממך כי אני עד שאכן את, הוי אללה: תהמשמעות בעברי

 .זה אשר לא ילד ולא נולד ואין שווה לו אף אחד, האחד הנצחי

 (تسليم)לאחר התסלים : 25פרק 

 .ו"ס

ً ) .أَْسـتَْغَفُر هللا : המקור בערבית  69 تَباَرْكَت يا ذا الَجـالَل َواإَلْكـرام ،َوَمـْنَك السهالم ،الل ُهـمه أَْنـَت السهالمُ ( ثاَلثا

ַתע  , הלָ ל  אַ  רֻּ פִ 'ע  תַ ס  אַ : תעתיק עברי ָלהִפרֻּ 'ַאס  ַתע  , ַאל  ָלהִפרֻּ 'ַאס  םַ  .ַאל  ַלהֻּ תַ  ַאל  ּכַ וַ , לאםסַ -א ַאנ  , לאםסַ -א ִמנ 

 .ראםאלִאּכ  וַ  לאלִ 'ו אלגַ 'יא ד תַ ּכאַר ַתב

הוי  .אני מתחרט בכנות לאללה, אני מתחרט בכנות לאללה, אני מתחרט בכנות לאללה: המשמעות בעברית

 .תתברך בעל הפאר והכבוד, אתה השלום וממך השלום, אללה

 .ז"ס

ُ وحدَهُ ال شريَك لهُ، لهُ الُمـْلُك ولهُ الَحْمد، وهَو على كل  َش ٍء قَدير، الل ُهـمه ال مانََع َلما : המקור בערבית ال إلهَ إال  اّلِل 

 70 أَْعَطـْيت، َوال ُمْعَطـَ  َلما َمنَـْعت، َوال يَْنفَـُع ذا الَجـد َ َمْنـَك الَجـد

ָלהלא אִ ִאָלָה א לַ : תעתיק עברי ַדהֻּ  ,ַאל  ּכֻּ ַלהֻּ , ַלהֻּ  ּכַ ַשריא לַ ַוח  ל  ַו עלא ּכל ַשיאין קַ וַ , דמ  אלחַ ַלהֻּ וַ  אלמֻּ , דירהֻּ

םַ  ַלהֻּ ּכַ ִד 'ו אלגַ 'ד עֻּ פַ נ  א יַ לַ וַ , עתנַ ִלמא מַ  יַ עטִ א מֻּ לַ וַ , יתטַ ע  מא אַ לִ  עַ א מאנִ לַ  ַאל   .אד'אלגַ  ִמנ 

והוא הכול , ולו השבחלו המלכות  .שהוא יחיד ואין לו שותף, מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

 .כוחו של החזק לא יעזור לו נגדךו, ולא נותן למי שמנעת, אין מונע למי שנתת, הוי אללה .יכול

 .ח"ס

وحدَهُ ال شريَك لهُ، لهُ الملُك ولهُ الَحمد، وهَو على كل  ش ٍء قدير، ال َحـْوَل َوال , ال إلهَ إال  اّلِل  : המקור בערבית

ةَ إاَل  بَاهللَ، ال ، َوال نَْعـبُـدُ إاَل  إي ـاه قـوه ُ مْخَلصـيَن لَـهُ , إلهَ إال  اّلِل  ناُء الَحـَسن، ال إلهَ إال  اّلِل  لَهُ الن َْعـَمةُ َولَهُ الفَْضل َولَهُ الثـه

يَن َولَْو َكـَرهَ الكـافَرون  71 الد َ

ָלהלא אִ ִאָלָה א לַ : תעתיק עברי ַדהֻּ לא , ַאל  ּכֻּ ַלהֻּ , ַלהֻּ  ּכַ ַשריַוח  ל  , דיראין קַ -י  לא ּכֻּל שַ עַ  וַ הֻּ וַ , דמ  אלחַ ַלהֻּ וַ  אלמֻּ

ָלהלא אִ  הַ לַ א אִ לַ , ללהאא בִ לַ אִ , תַ וַ א קֻּ לַ וַ  לַ ו  א חַ לַ  דֻּ ִאלא ִאיאהע  ה נַ לַ וַ , ַאל  ַלהֻּ וַ , ל'צ  אלפַ ַלהֻּ וַ  תֻּ מַ ע  נִ -אַלהֻּ , בֻּ

 .ןרואלּכאפִ  הַ ִר ּכַ  ו  לַ וַ  דינא-א הֻּ לַ  ִלסינא'ח  מֻּ , אללה ִאלא הַ לַ א אִ לַ , ןסַ אלחַ  אנאֻּ 'אלת

והוא יכול על , לו המלכות ולו השבח, ותףשיחיד שאין לו , אין אלוהם מלבד אללה: המשמעות בעברית

, לו החסד ולו הזכות .ולא נעבוד אלא אותו, מלבד אללה אין אלוה, אין כוח ואין עוצמה אלא באללה .הכל

 .ישנאו זאת הכופרים אפילו אם, דבקים בדתו אנו, מלבד אללה אין אלוה .והוא הראוי לשבח
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 .ט"ס

ُ َوْحـدَهُ ال شريَك لهُ، لهُ الملُك ( ثالثاً وثالثين) .وهللاُ أْكـبَر  ،ُسـْبحاَن هللاَ، والَحْمـدُ هلل: המקור בערבית ال إلهَ إال  اّلِل 

 72 ولهُ الَحْمد، وُهَو على ُكل  َش ٍء قَـدير

חאן : תעתיק עברי ב  ָלהסֻּ דֻּ , ַאל  ַלהֻּ ו, ללהָואלַחמ  בַ  ַאל  ָלהלא אִ ִאָלָה לא (, פעמים 33)ר ַאק  ַדהֻּ , ַאל   ּכַ ַשריא לַ ַוח 

ּכֻּ ַלהֻּ , ַלהֻּ  ל  דֻּ ַלהֻּ וַ  אלמֻּ ַו , אלַחמ   .דיראין קַ -ּכֻּל ַשי  עלא ַוהֻּ

והוא הכול , לו המלכות ולו השבח .שהוא יחיד ואין לו שותף, מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

 .יכול

 .ע

َحْيمَ : 73המקור בערבית ْحَمَن الره ُ أََحدٌ  ,بَْسَم هللاَ الره مَ , قُْل ُهَو اّلِله ُ الصه  .َولَْم يَُكن لههُ ُكفًُوا أََحدٌ , لَْم يََلدْ َولَْم يُولَدْ , اّلِله

َحْيمَ  ْحَمَن الره , دَ َوَمن َشَر  النهفهاثَاَت فَ  اْلعُقَ , َوَمن َشَر  َغاَسٍق إَذَا َوقَبَ , َمن َشَر  َما َخلَقَ , قُْل أَُعوذُ بََرَب  اْلفَلَقَ , بَْسَم هللاَ الره

 .َوَمن َشَر  َحاَسٍد إَذَا َحَسدَ 

َحْيمَ  ْحَمَن الره َه النهاَس , َمَلَك النهاَس , قُْل أَُعوذُ بََرَب  النهاَس , بَْسَم هللاَ الره ـٰ   ي يَُوْسَوُس فَ الهذَ , َمن َشَر  اْلَوْسَواَس اْلَخنهاَس , إَلَ

  .َمَن اْلَجنهَة َوالنهاَس , ُصدُوَر النهاَس 

םִ בִ : תעתיק עברי  ָלהִ א ס  ַמן אָ -א ל  וַ 'ק, ַרִחים-ַרח  ַו אָללה  ול הֻּ ַלהֻּ ! אַחאדהֻּ  ַלםד ָוַלם יולד וָ ָלם יַאלִ ! דָצמַ -א ַאל 

וַ ַלהֻּ  ַיּכֻּן  .אן ָאַחדּכֻּפֻּ

ָלה ִמל  ַמן אָ -א ִבס   ִמן ַשִר וַ , בָ 'קַ א וַ 'אִסִקין ִאד'ִמן ַשִרי עַ וַ , ַלקָ 'ִמן ַשִר ַמא חַ , ַפַלקִבַרִב אל 'ַאעודֻּ ול 'ק, ַרִחים-ַרח 

 .דָ א ַחסַ 'ִמן ַשִר ַחאִסִדין ִאדוַ , דִ קַ אלעֻּ  אִת ִפי'ַפאתַ נַ -א

ָלה אָ  ִמל  ַמן אָ -ִבס  ַואס  ֵאל חָ  !נאס-א ִאָלהִ ! ַמאִליִקי ַנאס! ַנאס-א ִבַרבִ  'ַאעודֻּ ול 'ק, ַרִחים-ַרח  ! ַנאס'ִמן ַשאִריל ָואס 

וִרי א י'ַאַלדִ  דֻּ ִוסֻּ ִפי צֻּ  .ַנאס-אוַ ַנִת 'גִ ִמן אל !ַנאס-יַֻּוס 

 : המשמעות בעברית

הוא לא הוליד ולא [! והנצחי]אללה הוא הנצח ! אחד( הוא, )הוא אללה: אמור,בשם אללה הרחמן והרחום

 .ושווה לו אין אף אחד, נולד

מפני רשעות , מפני רעתם של כל אשר ברא, אבקש מחסה באדון השחר: אמור, אללה הרחמן והרחוםבשם 

ומפני רשעותו של הקנאי , ומפני רשעותם של המכשפות הנושפות בקשרים, האפלה כשהיא מאפילה

  .בקנאתו

, האנושאלוהי בני , מלך בני האנוש, אבקש מחסה באדון בני האנוש: אמור, הרחמן והרחום, בשם אללה

 מפני השדים ובני האנוש, הלוחש בלבם של בני האנוש ,מפני רשעותו של הלוחש הנסתר

 .א"ע

ْرَض َمن ذَا هللاُ الَ إَلَهَ إاَله هَُو اْلَح ُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخذُهُ َسنَةٌ َوالَ َنْوٌم لههُ َما فَ  السهَماَواَت َوَما فَ  األَ : 74המקור בערבית

ْن َعْلَمهَ الهَذي  إاَله بََما َشاء َوَسَع ُكْرَسيُّهُ  يَْشفَُع َعْندَهُ إاَله بَإَذْنََه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيَديَهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَ يَُحيُطوَن بََشْىٍء م َ
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 السهَماَواَت َواألَْرَض َوالَ يَُؤودُهُ َحْفُظُهَما َوُهَو اْلعََل ُّ اْلعََظيمُ 

וַ ָלא ִאָלָה ִאָלא  הֻּ לַ ַאל   :תעתיק עברי דֻּהֻּ ִסַנתון ַוַלא ַנו ַלא .םאלַחיֻּ אלַקיֻּו, הֻּ ַמא וַ  ַסַמאַואִתי-א ַמא פיַלהֻּ  .םַתַאחֻּ

צ ַדהֻּ י יָ 'דִ א אלַ 'ַמאן דַ  .'פי אלַאר  ַפעֻּ ִענ  ַלםֻּ ַמא בַ  . ִנהִ 'ד  ִבאִ  ַלאאִ  ש  ַפהֻּ 'ַמא חַ ִדיִהם וַ י  ן אַ י  ָיע   יוִחיטוַנא ַלאוַ , םל 

ִמהִ -ִבַשא ִסהֻּ  ַוִסעַ  . אַמא ָשאבִ  ִאַלא ִאן ִמן ִעל  צ-א ּכֻּר  הֻּ חִ ָיאֻּ  ַלאוַ , 'ַסַמאַואִתי ַואלַאר  טֻּ ודֻּ ַו אלעַ וַ , ַמאהֻּ 'פ  ִלי הֻּ

  ים'ֵאלַעט

לו כל אשר  .תנומה לא תאחז בו ולא שינה, החי והקיים, מלבדו אלוהאין עוד , אללה: המשמעות בעברית

הוא יודע את אשר לפניהם ואת ? ומי זה אשר יבוא בהמלצה לפניו אלא ברשותו .בשמים וכל אשר בארץ

כסאו חובק שמים וארץ ולא תכבד עליו  .והם לא ישיגו מאומה מידיעתו אלא ברשותו ,אשר אחריהם

 והוא העליון והנשגב .שמירתם

 .ב"ע

ُ وْحـدَهُ ال شريَك لهُ، لهُ الُملُك : 75המקור בערבית  .مـيُت وُهَو على ُكل  ش ٍء قديرولهُ الَحْمد، يُحيـ  َويُ ال إلهَ إال  اّلِل 

ָלהא לָ אִ  הָ ל  א אִ לָ : תעתיק עברי ּכֻּ ַלהֻּ , הֻּ לַ  ּכַ ַשרי אל הֻּ דַ ח  וַ , ַאל  ל  וַ וַ , מיתֻּ יֻּ וַ חי יֻּ , דמ  חַ אל   ַלהֻּ וַ  אלמֻּ -ל שאיּכֻּ  אלעַ  הֻּ

 דיר אין קַ 

והוא , מחייה וממית, המלכות ולו השבח לו .יחיד ואין לו שותף, אין אלוה אלא אללה: המשמעות בעברית

 .הכל יכול

 .ג"ע

ً : 76המקור בערבית  َوَعَمـالً ُمتَقَـبهالً  ،الل ُهـمه إَن َـ  أَْسأَلُـَك َعْلمـاً نافَعـاً َوَرْزقـاً َطي َـبا

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַאלֻּּכַ  ִאִני ַאל   .לאןבַ קַ תַ לאן מֻּ מַ עַ וַ , באןיִ טַ קאן ז  ִר וַ עאן למאן נאפִ עִ  ַאס 

 הוי אללה הנני מבקש ממך ידע שמועיל ופרנסה טהורה ומעשים אשר תקבל: המשמעות בעברית

 .לבקש הדרכה בקבלת החלטה או בבחירת המסלול הנכון: 26פרק 

 .ד"ע

َدُر فَْضـَلَك العَظـيم، فَإَنهـَك تَْقـالل ُهـمه إَن َـ  أَْستَخيـُرَك بََعلـَمك، َوأْستَْقـَدُرَك بَقُـدَْرتَـك، َوأَْسـألُـَك َمْن : 77המקור בערבית

َخـْيٌر ل   -َويَُسـم َ  حاَجتَـه  ْعـلَُم أَنه هـذا األْمـرَ َوال أَْقـَدر، َوتَـْعلَـُم َوال أَْعلَـم، َوأَْنـَت َعال ُم الغُـيوب، الل ُهـمه إَْن ُكْنـَت تَ 

ـْرهُ ل  ثـمه باَرْك ل  فيـه، َوإَْن ُكْنـَت تَْعـلَُم أَنه هـذا األْمـَر َشـٌر ف  دينـ  َوَمعـاش  َوعاقَـبََة أَْمـري، فَاْقـدُْرهُ ل   َويَس َ

   بَـهأَْرَضـن ل  ف  دينـ  َوَمعـاش  َوعاقَـبََة أَْمـري، فَاْصَرفَهُ َعن َ  َواْصَرْفنَ  َعْنهُ َواْقـدُْر ل  الَخـْيَر َحْيـُث كاَن ثُـمه 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַּכ ִבִעלִמּכ'חתַ ס  אַ  ִניִאנ   ַאל  ַּכ ִבקֻּ ק  תַ אס  וַ , ִירֻּ ַאלַֻּּכ וַ  ,ִתּכ  ַר ד  ִדרֻּ  ַנּכַ נ  אִ פַ , ים'טִ אלעַ  ִלּכַ 'צ  פַ ִמן ַאס 

ַם ִאן ּכֻּ , ב  יוֻּ'לעלאם אא עַ תַ נ  אַ וַ , םלַ ע  לא אַ וַ ם לַ ע  תַ וַ , רדִ ק  לא אַ וַ  ִדרֻּ ק  תַ  ַלהֻּ י יַֻּסמִ וַ , רמ  א אלאַ 'הד םֻּ לַ ע  תַ  תַ נ  ַאל 

הִ לי  ַבאִרּכ  ם 'יאסירהו לי תוַ ִלי  הֻּ ר  דֻּ פאק, אמריַועאִקַבתי מעאשי וַ י ינִ י דִ י פִ ן לִ רֻּ י  'חַ , תַ 'חאגַ  אין קונתה וַ , ִפי 

ִלי ר דֻּ אק  וַ  ,הֻּ נ  י ואסריפני עַ נִ נ  עַ  הֻּ פַ אצִר פַ  .תי אמריבַ מעאשי ַועאקִ וִלי ִפי ִדיִני ן רֻּ ר  א אלאמר שַ 'תעלם אננא הד

 .יני ִבהִ 'צִ אר   םַ 'אן תֻּ ּכַ  'תי  חַ  ַר י  'לחַ א
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ואני מבקשה את הכוח באמצעות , וב באמצעות הידע שלךאני מבקש את הט! הוי אללה: המשמעות בעברית

 .ואני לא יודע, אתה יודע את הכל .ומפני שאתה יכול ואני לא יכול, ואני מבקש מחסך העצום, הכוח שלך

הוא טוב לדת ( ואז לפרט את הנושא)אם אתה יודע שהנושא הזה ! הוי אללה .לך יש את הידע על הנסתר

ותעשה את זה קל , אז תעשה שזה יהיה מיועד לי, לעולם הזה ולעולם הבא, לחיים ולקץ שלי, ולאמונה לי

רע לדת ולאמונה , אם אתה יודע שהדבר הזה רע לי, הוי אללה .והוסף את הברכה שלך לזה בשבילי, עבורי

ומה שיותר טוב  .ותרחיק אותי מזה, אז תרחיק את זה ממני, בעולם הזה ובעולם הבא, לילחיים ולקץ ש, שלי

  .ואז תן לי סיפוק מזה, תעשה שזה יהיה מיועד לי, עבורי

 .בבוקר ובערב: 27פרק 

 .ה"ע

 : המקור בערבית

أَْصـبَْحنا َوأَْصـبََح الُمـْلُك هلل َوالَحمدُ هلل( בבוקר)
78 ُ َوحدَهُ ال َشريَك لهُ، لهُ الُمـلُك ولهُ الَحْمـد، وُهَو على ، ال إلهَ إال  اّلِل 

َ  ،رَب  أسألك خير ما ف  هذا اليوم وخير ما بعده، َوأَُعوذُ بََك َمْن َشر َ َهَذاَ اليَوم َوَشر َ َما بَْعدَهُ  ،كل  َش ٍء قدير َرب 

َ أَُعوذُ بَكَ  .أَُعوذُ بََك َمَن اْلَكَسَل َوُسوَء اْلَكبََر   79.َمْن َعذَاٍب فَ  النهاَر َوَعذَاٍب فَ  اْلقَْبرَ  َرب 

ُ َوحدَهُ ال َشريَك لهُ، لهُ الُمـلُك ولهُ الَحْمـد، وُهَو على كل  ْمسـى المـلُك هلل َوالَحمدُ هللأَْمَسْيـنا َوأَ ( בערב) ، ال إلهَ إال  اّلِل 

َ أْسـأَلُـَك َخـيَر ما ف  هـذَه اللهـْيلََة َوَخـيَر ما بَْعـدَهـا ،َش ٍء قدير  ،َوأَعـوذُ بََك َمْن َشـر َ هـذَه اللهـْيلَة َوَشر َ ما بَْعـدَهـا ،َرب 

َ أَعـوذُبََك َمَن اْلَكَسـَل َوسـوَء اْلَكـبَر َ أَعـوذُبََك َمْن َعـذاٍب ف  الن ـاَر َوَعـذاٍب ف  القَـْبر  ،َرب   .َرب 

 : תעתיק עברי

ָלהלא אִ  הַ לַ אִ  אלַ , הלַ לִ דֻּ מ  חַ אל  ה וַ לַ לִ  ּכֻּ למֻּ אל חַ בַ צ  אַ נא וַ ח  בַ ַאצ (בבוקר)  ַדהֻּ , ַאל  ּכֻּ  ַלהֻּ , ַלהֻּ  ּכַ ַשריא לַ ַוח  ל   אלמֻּ

וַ , דמ  אלחֻּ ָוַלהֻּ  ַאלֻּּכַ  ַרבִ  .דיראין קַ -ל שאיּכֻּ  אעל ַוהֻּ ר'חַ  ַאס  ַדהֻּ 'חַ וַ ם ו  יַ א אל'מא פי הד י  ר מא ַבע  ִמן ִבָּכ  'ַאעודֻּ וָ , י 

ם וַשִר א 'דַשִר ה ַדהֻּ מא  אלַיו  נאר -ין פי אאב'דַ עַ ִמן ִבָּכ  'ַאעודֻּ ַרִב  .ראלִּכבַ  ואִ ל וסֻּ סַ אלּכַ ִמן ִבָּכ  'ַאעודֻּ ַרִב , ַבע 

 .ִר ב  אבין פי אלקַ 'ַוַעדַ 

סַ ( בערב) סַ י  ַאמ  ל   נא ַוַאמ  דֻּ ִלַלהִלַלה  ּכֻּ אלמֻּ ַחמ  ָלה, ַואל  ַדהֻּ ַלא , ַלא ִאַלַה ִאלא ַאל  ּכֻּ  ַלהֻּ , ַלהֻּ  ּכַ ַשריַוח  ל  ָוַלהֻּ  אלמֻּ

ַו ַעלא ּכֻּ , אלחמד ַאלֻּּכַ ַרִב  .ן קאדיראִ י  שַ  לִ ַוהֻּ ר 'חַ  ַאס  ַר 'ַוחַ ה לַ י  לַ -אל הִ 'דִ מא פי הַ י  ִמן ִבָּכ  'ַאעודֻּ וָ , אהדַ ע  מא בַ  י 

ַדהאמא  ִר ר  שַ לילה וַ -אלִה 'ַהדִ  ַשִר  וִא אלִּכַבר 'ַרִב ַאעודֻּ , ַבע  -אבין פי א'ִבָּכ ִמן ַעדַ  'ַרִב ַאעודֻּ , ִבָּכ ִמן אלַּכַסל וסֻּ

ִר 'נאר ַוַעדַ   .אבין פי אלַקב 

 : המשמעות בעברית

יחיד , והשבח לאללה, מלבד אללה אין אלוה, ובבוקר המלכות שייכת לאללה, הגענו אל הבוקר( בבוקר)

ואני חוסה בך מפני  .ואת הטוב שבא אחריו, אני מבקש ממך את הטוב שביום הזה, ריבוני .שאין לו שותף

ריבוני אני חוסה בך  .ומפני הִזקנה, ריבוני אני חוסה בך מפני העצלות .והרוע שב אחריו, הרוע שביום הזה

 שבקברוהעונש , מפני העונש שבאש
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יחיד שאין , והשבח לאללה, מלבד אללה אין אלוה, ובערב המלכות שייכת לאללה, הגענו אל הערב (בערב)

ואני חוסה בך מפני הרוע  .ואת הטוב שבא אחריו, אני מבקש ממך את הטוב שביום הזה, ריבוני .לו שותף

ריבוני אני חוסה בך מפני  .הִזקנהומפני , ריבוני אני חוסה בך מפני העצלות .והרוע שב אחריו, שביום הזה

 והעונש שבקבר, העונש שבאש

 .ו"ע

َوبََك نَْحـيا َوبََك نَمـوُت َوإَلَـْيَك الن َـشور ،الل ُهـمه بََك أَْصـبَْحنا َوبََك أَْمَسـينا( בבוקר):  המקור בערבית
80 

  َوبََك َنمـوُت َوإَلَـْيَك الَمصـيرالل ُهـمه بََك أَْمَسـينا، َوبََك أَْصـبَْحنا، َوبََك نَْحـيا، ( בערב)

םַ  (בבוקר): תעתיק עברי ַלהֻּ נא  נא ַוִבּכָ ח  צבַ אַ ִבָּכ  ַאל  ַסי  ּכנמות וַ  ַוִבּכַ נחיא ַוִבָּכ ַאמ   נשור-א ִאַלי 

ַלהֻּ  (בערב) נא ִבָּכ  םַ ַאל  ַסי  ּכוַ  מותֻּ נַ  ַוִבּכַ יא ח  ַוִבָּכ אצבחנא ַוִבָּכ נַ ַאמ   לַמצירא ִאַלי 

 : המשמעות בעברית

 הוי אללה בזכותך הגענו לבוקר ובזכותך הגענו לערב ובזכותך נחייה ובזכותך נמות ואליך החזרה (בבוקר) 

 הוי אללה בזכותך הגענו לערב ובזכותך הגענו לבוקר ובזכותך נחייה ובזכותך נמות ואליך החזרה (בערב)

 .ז"ע

 ،َوأَنا َعلـى َعْهـَدَك َوَوْعـَدَك ما اْستَـَطْعـت ،َخلَْقتَنـ  َوأَنا َعْبـدُك ،إال  أَْنتَ  الل هـمه أَْنَت َرب َـ  ال إلهَ : המקור בערבית

هُ ال يَْغـَفُر الذُّنـوَب إاَل  أَْنتَ  ،أَعـوذُبََك َمْن َشـر َ ما َصنَـْعت  81 أَبـوُء لَـَك بَنَْعـَمتَـَك َعلَـ ه َوأَبـوُء بَذَْنـب  فَاْغفـَْر ل  فَإَنـه

םַ : תיק עבריתע ַלהֻּ תַ  ַאל  , תע  טַ תַ ס  א מא ּכַ דִ ע  וַ וַ  קִ דִ ה  לא עַ נא עַ אַ וַ , קַ דֻּ ב  נא עַ אַ ני וַ תַ ק  לַ 'חַ , נתַ לא אַ אִ  הַ לַ א אִ לַ ַרִבי  ַאנ 

עוד לא אִ  נובַ 'דֻּ -א רֻּ פִ 'א ַיע  לַ  הֻּ נַ אִ ר לי פַ פִ 'אע  י פַ בנ  'דַ בִ  בואֻּ אַ וַ  יַ לַ עַ  ּכַ תִ עמַ נִ בִ  ּכָ לָ  בואֻּ אַ , עתנַ מא צַ  ִר ן שַ מִ ִבָּכ 'א 

  תַ נ  אַ 

ואני על דרכך , בראתיני ואני עבדיך, הוי אללה אתה אכן ריבוני אין אלוה אלא אתה: המשמעות בעברית

אני מודה לך על חסדך עלי ואני מודה , מבקש מחסה מהרוע של אשר עשיתי, והבטחתך כמה שאני יכול

 אז סלח לי כי אין סולח לחטאים חוץ ממך ,בחטאים שלי

 .ח"ע

 : המקור בערבית

أَنهـَك أَْنـَت هللاُ ال إلهَ إال   ،َوَجمـيَع َخْلـَقك ،، َوَمالئََكتَكَوأُْشـَهدُ َحَملَـةَ َعـْرَشـك، ْشـَهدُكْصبَـْحُت أَ الل ُهـمه إَن َـ  أَ ( בבוקר)

ـداً َعْبـدَُك َوَرسـولُـكَوأَنه ُ مُ  ،أَْنـَت َوْحـدََك ال َشريَك لَـك َحم 
82. 

أَنهـَك أَْنـَت هللاُ ال إلهَ إال   ،َوَجمـيَع َخْلـَقك ،، َوَمالئََكتَكَوأُْشـَهدُ َحَملَـةَ َعـْرَشـك، ـمه إَنَ ـ  أَمسيُت أَْشـَهدُكالل هُ ( בערב)

ـداً َعْبـدَُك َوَرسـولُـكَوأَنه ُ مُ  ،أَْنـَت َوْحـدََك ال َشريَك لَـك  .َحم 

 : תעתיק עברי

ַלהֻּ  (בבוקר) ִני םַ ַאל  ִהדֻּ חַ אֻּ וַ  ,קִהדֻּ ש  חתֻּ אֻּ בַ ַאצ   ִאנ  ַת אללה ּכַ נַ אַ  ,ּכקִ ל  'חַ  מיעַ 'גַ וַ ,ּכתִ ּכַ לאאִ מַ ק וַ רשִ עַ  תַ לַ מַ ש  ַלא , ַאנ 

ַדּכ ַלא  ַלהֻּ ַוח  דֻּּכ ַוַרסולֻּּכ, ַלּכ ּכַ ַשריִאַלַה ִאַלא ַאל  ַחַמדַאן ַעב   ַוַאַנ מֻּ
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ַלהֻּ ( בערב) תֻּ  םַ ַאל  ַסי  ִהדֻּק ִאִני ַאמ  ש  ִהדֻּ ַחַמַלַת ַערִשק ַוַמלאִאַּכִתּכ, אֻּ ש  ִקּכ'מיַע חַ 'ַוגַ ,ַואֻּ ַת אללה, ל  ַלא , ַאַנַּכ ַאנ 

ַדּכ ַלא  ַלהֻּ ַוח  דֻּּכ ַוַרסולֻּּכ, ַלּכ ּכַ ַשריִאַלַה ִאַלא ַאל  ַחַמדַאן ַעב   ַוַאַנ מֻּ

 : המשמעות בעברית

ואת כל , והמלאכים שלך,המלכות שלךומעיד על נושאי כס , הוי אללה הנני מעיד עליך בבוקר( בבוקר)

  .ך ושליחךאכן מוחמד עבדו, אין אחד שותף לך, כי אתה אכן אללה אין אלוה אלא אתה, אשר בראת

ואת כל אשר , והמלאכים שלך,ומעיד על נושאי כס המלכות שלך, הוי אללה הנני מעיד עליך בערב( בערב)

  .ך ושליחךואכן מוחמד עבד, שותף לך אין אחד, כי אתה אכן אללה אין אלוה אלא אתה, בראת

 .ט"ע

فَلَـَك اْلَحْمـدُ  ،فََمـْنَك َوْحـدََك ال شريَك لَـك ،َح ب  َمـْن نَْعـَمٍة أَو بَأََحـٍد َمـْن َخْلـَقكالل ُهـمه ما أَْصبَـ: 83המקור בערבית

 َولَـَك الشُّْكـر

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ דֻּ  ָלּכָ פָ , ּכ  לַ  ּכַ ַשריַּכ לא דַ ח  וַ  נקַ מִ פַ  ,ִקּכל  'ן חַ ן מִ דִ חַ אַ בִ  ו  ן אַ תִ מַ ע  ן נִ י מִ ב חַ בַ צ  מא אַ  ַאל  אלַחמ 

 רּכ  שֻּ -ָלָּכ אוָ 

אז זה בזכותך ,הוי אללה כל חסד אשר הענקת לי בבוקר או לאחד מהבריאות שלך: המשמעות בעברית

 ולך השבח ולך התודות ,לבד ואין שותפים לך

 .פ

 .ـَت ال إلهَ إال  أَنْ  ،الل ُهـمه عافَـن  ف  بََصـري ،الل ُهـمه عافَـن  ف  َسْمـع  ،عافَـن  ف  بَدَنـ الل ُهـمه : 84המקור בערבית

( ً ً ) .عـوذُبََك َمْن َعذاَب القَـْبر، ال إلهَ إال  أَْنـتَ ، َوأَ ـفر، َوالفَـْقرالل ُهـمه إَن ـ  أَعـوذُبََك َمَن اْلكُ ( ثالثا  (ثالثا

ַלהֻּ : תעתיק עברי ַלהֻּ , נידַ ני פי בַ עאפִ  םַ ַאל  םַ י עמ  ני פי סַ עאפִ  םַ ַאל  ַלהֻּ , תַ נ  א אַ לַ אִ  א ִאַלהלַ , ריצַ ני פי בַ עאפִ  ַאל 

םַ  ַלהֻּ רִמן ִבָּכ 'עודֻּ ני אַ אִ  ַאל  תַ א לַ , רב  אלקַ  בִ 'דַ עַ ִמן ִבָּכ 'דֻּ עואַ וַ  ףרק  פַ אל  וַ  אלּכֻּפ   (שלוש פעמים ) ִאַלה ִאַלא ַאנ 

הוי , הוי אללה הענק לי בריאות בשמיעה שלי, הוי אללה הענק לי בריאות בגוף שלי: בעבריתהמשמעות 

, הוי אללה הנני מבקש מחסה בך מהכפירה והעוני, אלא אתהאין אלוה , שלי לי בריאות בראייה אללה הענק

 .אין אלוה אלא אתה, ממך מחסה מן עונש הקבר ומבקש

 .א"פ

ُ ال إلهَ إال  ُهَو َعلَـيَه تََوكهـلُت َوهُ َحْسبَـَ  : המקור בערבית ات حيَن يْصبَح ) .َو َربُّ العَْرَش العَظـيم اّلِل  سبع َمر 

 85(َويمس 

ָלהֻּ  יַ בִ ס  חַ : תעתיק עברי ַו ַעַליהִ לַ אִ  הַ לַ א אִ לַ ַאל  וַ וַ  תֻּ ל  ּכַ וַ תַ  א הֻּ  .ים'אלַעט שִ ר  אלעַ ַרבֻּ  הֻּ

מסתפק באללה בהכל אין אלוה אלא הוא עליו אני סומך והוא ריבון כס המלכות : המשמעות בעברית

 (שבע פעמים בבוקר ובערב)האדיר 

 .ב"פ
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ـاَت َمْن َشـر َ ما َخلَـق  عـوذا: 86המקור בערבית ام  َ التـ   (ثالثاً إَذا أمسى) .بََكَلمـاَت اّلِل 

 ק לַ 'מא חַ  ִר ן שַ מִ  תאמאתִ -לִה אלִלמאִת אּכַ בִ ' עודֻּ אַ : תעתיק עברי

  .ברא הוא מרשעתו של אשר במילות אללה המושלמותאני מבקש מחסה : בעבריתהמשמעות 

 .ג"פ

الل ُهـمه إَن َـ  أْسـأَلُـَك العَـْفَو َوالعـافَـيةَ ف   ،إَن َـ  أْسـأَلُـَك العَـْفَو َوالعـافَـيةَ ف  الدُّْنـيا َواآلَخـَرةالل ُهـمه : המקור בערבית

الل ُهـمه اْحفَْظـن  َمن بَـيَن يَدَيه َوَمن َخْلفـ  َوَعن  ،الل ُهـمه اْستُـْر عـْورات  َوآَمـْن َرْوعاتـ  ،دين  َودُْنـياَي َوأْهـل  َومالـ 

 87 َظَمـتََك أَن أُْغـتاَل َمن تَْحتـ َوأَعـوذُ بَعَ  ،َوَمن فَْوقـ  ،يَمـين  َوَعن َشمـال 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִני ַאל  ַאלֻּּכַ  ִאנ  םַ , הַר 'חִ אלאַ יא וַ נ  יה פי אלדֻּ אלעאפִ וַ ַו פ  אלעַ  ַאס  ַלהֻּ ִני ַאל  ַאלֻּּכַ  ִאנ  ַו  ַאס  אלַעפ 

םַ , מאלילי וַ אה  וַ  ,ניאיַ דֻּ פי דיני וַ ַואלעאִפיה  ַלהֻּ םַ , עאתיו  ן ַר מִ אַ ראתי וַ ו  עַ  ר  תֻּ ס  אֻּ  ַאל  ַלהֻּ  יַ דַ יַ  ניי  ן בַ ני מִ 'טפַ ח  אַ  ַאל 

 חתי ן תַ מִ  תאלַ 'ע  ן אַ אַ  ּכַ תִ מַ 'טַ עַ בִ ' עודֻּ אַ וַ  ,קיו  ן פַ מִ וַ  ,מאלין שִ עַ מיני וַ ן יַ עַ פי וַ ל  'ן חַ מִ וַ 

לה הנני הוי אל, הוי אללה הנני מבקש הסליחה והבריאות בעולם הזה ובעולם הבא: המשמעות בעברית

את ערוותי הוי אללה הסתר , ובחיים שלי ובמשפחה שלי ובפרנסה שלי בדת שלי חוהכ מבקש ממך הסליחה

 מבין ידי ומאחרי ומימני ומשמאלי ומעלי ומבקש מחסה שאפגעאותי וקדם את הטוב שבי הוי אללה שמור 

 מתחתי

 .ד"פ

أَْشَهـدُ أَْن ال  ،َواألْرَض َربه كـل َ َشـ ٍء َوَمليـَكهالل ُهـمه عاَلـَم الغَـْيَب َوالش ـهادَةَ فاَطـَر الس ماواَت : המקור בערבית

هُ إَلـى  ،أَعـوذُ بََك َمن َشـر َ نَْفسـ  َوَمن َشـر َ الشهْيـطاَن َوَشـْرَكه ،إَلـهَ إاَل  أَْنت َوأَْن أَْقتَـَرَف َعلـى نَْفسـ  سوءاً أَْو أَُجـره

 88 ُمْسـَلم

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִב וא'ם אלעעאלִ  ַאל  צ סמאואתִ -א ַר פאטִ  תִ האדַ ש-י  דֻּ ַאן הַ ש  אַ , הֻּ ליּכַ מַ ן וַ אִ י  ַרַב ּכִֻּל שַ ' ַואלַאר 

ִסי ִר ן שַ מִ ִבָּכ ' עודֻּ אַ  ,תנ  א אַ לַ אִ  הַ לא ִאל ִסילא ף עַ ִר תַ ק  ן אַ אַ וַ  ,הִ ּכִ ר  טאן ַושִ י  שַ -ִר אשַ  ןמִ וַ  ַנפ   הֻּ ַר 'גֻּ אַ  ו  ן אַ אסו ַנפ 

 םלִ ס  לא מֻּ אִ 

אני , הוי אללה יודע הנסתר והנגלה בורא השמים והארץ ריבון כל דבר והמולך אותו: בעבריתהמשמעות 

ושותפיו או לגרום ומבקש מחסה בך מהרוע אשר בנפשי ומהרוע של השטן , אלוה מבלעדיךמעיד כי אין 

 עוול על עצמי או לגרור אותו אל מוסלמי

 .ה"פ

 .بَسـَم هللاَ الذي ال يَُضـرُّ َمَع اسَمـَه َش ٌء ف  األْرَض َوال ف  الس مـاَء َوهـَو الس مـيُع العَلـيم : המקור בערבית

( ً  89(ثالثا

ִם אללִה : תעתיק עברי רֻּ 'לא ַיצֻּ  י'ַאַלדִ ִבס  ָו אסַ -לא פי אוַ  'ן פי אלארצִ יאושָ  ִמהִ ס  אִ  עַ מַ  ר   ליםאלעַ  מיעֻּ סַ -מאִא ַוהֻּ

הכל בשם אללה שלא יפגע עם השם שלו דבר בארץ ולא בשמיים והוא הכל שומע ו: המשמעות בעברית

 יודע
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 .ו"פ

ٍد َنبَي ـاً : המקור בערבית ً ) .َرضيـُت بَاهللَ َربهـاً َوبَاإلْسالَم ديـناً َوبَُمَحـمه  90(ثالثا

ָלהִ בִ  תֻּ יַ 'צִ ַר : תעתיק עברי  יאןבִ נַ  ןדִ מַ חַ מֻּ בִ ן וַ דינַ  לאםִ ס  לאִ אבִ ו   ןאבָ ב  ָר  ַאל 

 אני מקבל את אללה ריבון ואת האיסלאם דת ואת מוחמד נביא ושליח: המשמעות בעברית

 .ז"פ

ً ) .َوَمـدادَ َكَلمـاتَـه  ،َوَزنَـةَ َعـْرَشـه ،َوَرضـا نَْفَسـه ،ُسْبحـاَن هللاَ َوَبَحْمـَدَه َعدَدَ َخْلـَقه: המקור בערבית  91(ثالثا

ָלהִ חאן ב  סֻּ : תעתיק עברי  הִ מאתִ לִ ּכַ  דאדַ ומִ  הִ שִ ר  עַ  תַ נַ ַוזִ , הסִ פ  א נַ 'צִר ה וַ לקִ 'חַ  דַ דַ עַ  הִ דִ מ  חַ בִ וַ  ַאל 

ך אורבו ,ומלכותבמשקל כס  ,בהתרצותו ,אותיוימספר ברב, אללה והתודותהשבח ל: המשמעות בעברית

 .מילותיו

 .ח"פ

 92(مائة مرة) .ُسْبحـاَن هللاَ َوَبَحْمـَدَه : המקור בערבית

חאן : תעתיק עברי ב  ָלִה סֻּ  הִ דִ מ  חַ בִ וַ ַאל 

 .השבח אל אללה והתודות לו: בעבריתהמשמעות 

 .ט"פ

َوال تََكلـن  إَلى نَْفـس  َطـْرفَةَ َعـين ،أَْصَلـْح ل  َشـأْنـ  ُكلهـه ،أَْستَـغـيث ـ ُّ يا قَي ـومُ بَـَرْحَمـتَكيا حَ : המקור בערבית
93 

ִסילא ני אִ ל  ּכִ א תַ לַ וַ  להֻּ אני ּכֻּ לי שַ  ח  לִ צ  אַ  ,'יתֻּ 'עתַ ס  אַ  ּכַ תִ מַ ח  ַר בִ  יוםֻּ יא קַ  יֻּ יא חַ : תעתיק עברי  יןעַ  תַ פַ ר  טַ  ַנפ 

ואל תשאיר  ותקן לי את כל אשר אצלי , ,הוי אלהה החי הקיים ברחמיך מתעזרים: בעבריתהמשמעות 

 .לבדי אפילו להרף עיןאותי 

 .צ

ُ وْحـدَهُ ال َشـريَك لهُ، لهُ الُمـْلُك ولهُ الَحْمـد، وُهَو على ُكل  َش ٍء قَدير : המקור בערבית  94(مائة مرة) .ال إلهَ إال  اّلِل 

ַלהֻּ : : תעתיק עברי ַדהֻּ ַלא , ַלא ִאַלַה ִאַלא ַאל  ל, ַלהֻּ  ּכַ ַשריַוח  ו  ַעַלא ּכֻּ , ַוַלהֻּ אלַחמדֻּ  ּכֻּ ַלהֻּ אלמֻּ ִאן ַקדיר  ַוהֻּ  .ִל ַשאי 

 (פעמיםמאה )

הכל והוא , לו המלכות ולו השבח .שהוא יחיד ואין לו שותף, מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

  .יכול

 .א"צ

 : 95המקור בערבית

َ العـالَمـينأَْصبَـْحـنا َوأَْصبَـْح ( בבוקר) َرهُ َونَْصـَرهُ، َونـوـأَلُـَك َخـْيَر هـذا الـيَْوم، فَـتَْحهُ، ، الل ُهـمه إَن َـ  أسْ الُمـلُك هللَ َرب 

 .ما فـيَه َوَشـر َ ما بَْعـدَه َوأَعـوذُ بَـَك َمـْن َشـر َ  ،، َوُهـداهُ َوبَـَرَكتَـهُ 

َ العـالَمـينأَْمَسْيـنا َوأَْمسـى ( בערב) َ الُمـلُك هللَ َرب  ـوَرهـا نلُـَك َخـْيَر هـذهَ اللهـْيلَة، فَتَْحهـا، َونَْصـَرهـا، وَ ، الل ُهـمه إَن َـ  أْسـأ
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 َوأَعـوذُ بَـَك َمـْن َشـر َ ما فـيهـَا َوَشـر َ ما بَْعـدَهـا ،، َوُهـداهـاَوبَـَرَكتَـهـا

 : יק עבריתעת

םַ  ,מיןאלעאלַ ַרִב  להִ לִ  ּכֻּ ל  מֻּ ל  ח אַ בַ צ  אַ נא וַ ח  בַ צ  אַ ( בבוקר) ַלהֻּ ִני ַאל  ַאלֻּ  ִאנ  , ונסרה, פתחה, אליום א'דהַ  יַר 'חַ  ּכַ ַאס 

הִ ו בק מן שר מא 'ואעוד, והודאה, וברכתה, ונורה  מא בעדה ושר ִפי 

ּכֻּ ִללִה ַרִב אלעאַלמין( בערב) ל  מֻּ סא ַאל  נא ַוַאמ  ַסי  םַ , ַאמ  ַלהֻּ ִני ַאל  ַאלֻּּכַ  ִאנ  ַרהא -א הִ 'יַר ַהדִ 'חַ  ַאס  ַחהא ַוַנצ  ליַלה ַפת 

דאהא ַתהא ַוהֻּ ַדהאִבָּכ ִמן ַשִר ַמא ' ַוַאעודֻּ , ַונוַרהא ַוַבַרּכ   פיהא ַוַשִר מא ַבע 

 : המשמעות בעברית

הוי אללה הנני מבקש , לאללה ריבון העולמיםהמלוכה ה תהוי אללה בזכותך הגענו לבוקר ונהי (בבוקר)

התחלתו ונצחנו ואורו וברכתיו והדרכתו ומבקש מחסה בך מהרוע שביום הזה ומהיום , ממך הטוב שביום הזה

 .אשר מאחריו

י אללה הנני מבקש ממך הו, בזכותך הגענו לערב ונהיתה המלוכה לאללה ריבון העולמיםהוי אללה ( בערב)

ה ומבקש מחסה בך מהרוע שבלילה הזאת והדרכת הוברכתיה ואור הונצחנ התחלתה, הטוב שבלילה הזאת

 ומהלילה אשר מאחריה

 .ב"צ

ُ وْحـدَهُ ال َشريَك لهُ، لهُ الُملُك : המקור בערבית  96.ولهُ الَحْمد، وُهَو على ُكل  َش ٍء قَـديرال إلهَ إال  اّلِل 

ַלה: תעתיק עברי ַדהֻּ ַלא , ַלא ִאַלַה ִאַלא ַאל  ל, ַלהֻּ  ּכַ ַשריַוח  ו  ַעַלא, ַוַלהֻּ אלַחמד ּכֻּ ַלהֻּ אלמֻּ ִאן ַקדיר   ּכֻּלִ  ַוהֻּ   .ַשאי 

הכל והוא , לו המלכות ולו השבח .שהוא יחיד ואין לו שותף, מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

  .יכול

 .ג"צ

ٍد َوَعاـى َملهـَة  ،َوَعلـى َكَلـَمَة اإلْخـالص ،أَْصـبَْحنا علـى فَْطـَرةَ اإلْسالم: המקור בערבית َوعلـى ديَن نَبَـي َنا ُمَحـمه

 97أبينـا إَْبـراهيـَم َحنيـفاً ُمْسَلـماً َومـا كـاَن َمَن الُمشـَركيـن

 תִ לַ לא מִ עַ וַ  ןדִ מַ חַ ינא מֻּ בִ נַ  עלא דיןוַ  לאץ'ח  אלאִ  תִ מַ לִ לא ּכַ עַ וַ  ,לאםס  אִ אל תִ ַר ט  לא פִ נא עַ ח  בַ צ  אַ : תעתיק עברי

שִר ִמן אן מא ּכַ ן וַ מַ לִ ס  ניפאן מֻּ חַ  ראהיםַ ב  ינא אִ באַ   קיןאלמֻּ

ועל מילת האמת ועל דת הנביא מוחמד ועל דרך , קמנו על ההתמסרות של האסלאם: המשמעות בעברית

 המתמסר ולעולם לא היה מהמשתפיםאבינו אברהם המוסלמי 

 .ד"צ

 : המקור בערבת

َحْيمَ  ْحَمَن الره ُ أََحدٌ , بَْسَم هللاَ الره مَ , قُْل ُهَو اّلِله ُ الصه   .َولَْم يَُكن لههُ ُكفًُوا أََحدٌ , لَْم يََلدْ َولَْم يُولَدْ , داّلِله

َحْيمَ  ْحَمَن الره , دَ َوَمن َشَر  النهفهاثَاَت فَ  اْلعُقَ , َوَمن َشَر  َغاَسٍق إَذَا َوقَبَ , َمن َشَر  َما َخلَقَ , اْلفَلَقَ قُْل أَُعوذُ بََرَب  , بَْسَم هللاَ الره

 َوَمن َشَر  َحاَسٍد إَذَا َحَسدَ 

َحْيمَ  ْحَمَن الره َه النهاَس , َمَلَك النهاَس , قُْل أَُعوذُ بََرَب  النهاَس , بَْسَم هللاَ الره ـٰ   الهَذي يَُوْسَوُس فَ , اْلَوْسَواَس اْلَخنهاَس  َمن َشَر  , إَلَ
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 .َمَن اْلَجنهَة َوالنهاَس , ُصدُوَر النهاَس 

ָלה אָ : תעתיק עברי ִמל  ַמן אָ -ִבס  ָלהֻּ ָאַחד וַ הֻּ  ּכֻּלִ , ַרִחים-ַרח  ַלהֻּ א! ַאל  ן ַלהֻּ , ָלם ַיִלד  ָוַלם יוַלד  ! ָצַמד-ַאל  ָוַלם ַיקֻּ

ַואן  .ָאַחד ּכֻּפֻּ

ָלה אָ  ִמל  ַמן אָ -ִבס  ל  ַאעודֻּ , ַרִחים-ַרח  -ַוִמן ַשר אִ , א ַוַקבָ 'אִסִקן ִאד'ַוִמן ַשִרי ע, ַלקָ 'ִמן ַשִר ַמא חַ , אלַפַלקִ  ִבַרבִ  'קֻּ

 .א ַחַסדָ 'ַוִמן ַשִר ַחאִסִדן ִאד, עוַקד-אִת ִפי אל'ַנַפאתַ 

ָלה אָ  ִמל  ַמן אָ -ִבס  ל  ַאעודֻּ , ַרִחים-ַרח  ַואס  ִאלחָ -ִמן ַשר ִאל !נאס-ִאָלִה א! ַנאס-אִ  ּכִ ַמלִ ! ַנאס-א ִבַרבִ  'קֻּ ! ַנאס'ָוס 

דוִר א'ָאַלדִ  ִוסֻּ ִפי צֻּ  ַנאס-ַנִת ָוא'ִמן ַאלגִ  !ַנאס-י יַֻּוס 

[! והנצחי]אללה הוא הנצח ! אחד( הוא, )הוא אללה: אמור,בשם אללה הרחמן והרחום: המשמעות בעברית

 .ושווה לו אין אף אחד, נולדהוא לא הוליד ולא 

מפני רשעות , מפני רעתם של כל אשר ברא, אבקש מחסה באדון השחר: אמור, בשם אללה הרחמן והרחום

ומפני רשעותו של הקנאי , ומפני רשעותם של המכשפות הנושפות בקשרים, האפלה כשהיא מאפילה

  .בקנאתו

, אלוהי בני האנוש, מלך בני האנוש, האנושאבקש מחסה באדון בני : אמור, הרחמן והרחום, בשם אללה

 .מפני השדים ובני האנוש, הלוחש בלבם של בני האנוש ,מפני רשעותו של הלוחש הנסתר

 .לפני השינה: 28פרק 

 .ה"צ

َحْيمَ : 98המקור בערבית ْحَمَن الره ُ أََحدٌ  ,بَْسَم هللاَ الره مَ , قُْل ُهَو اّلِله ُ الصه  .َولَْم يَُكن لههُ ُكفًُوا أََحدٌ , يُولَدْ لَْم يََلدْ َولَْم , داّلِله

َحْيمَ  ْحَمَن الره , دَ َوَمن َشَر  النهفهاثَاَت فَ  اْلعُقَ , َوَمن َشَر  َغاَسٍق إَذَا َوقَبَ , َمن َشَر  َما َخلَقَ , قُْل أَُعوذُ بََرَب  اْلفَلَقَ , بَْسَم هللاَ الره

 .َمن َشَر  َحاَسٍد إَذَا َحَسدَ وَ 

َحْيمَ بَْسَم  ْحَمَن الره َه النهاَس , َمَلَك النهاَس , قُْل أَُعوذُ بََرَب  النهاَس , هللاَ الره ـٰ   الهَذي يَُوْسَوُس فَ , َمن َشَر  اْلَوْسَواَس اْلَخنهاَس , إَلَ

  .َمَن اْلَجنهَة َوالنهاَس , ُصدُوَر النهاَس 

ָלה אָ : תעתיק עברי ִמל  ַמן אָ -ִבס  ל  , ַרִחים-ַרח  ַו קֻּ ָלהֻּ ָאַחדהֻּ ַלהֻּ א! ַאל  ן ַלהֻּ , ָלם ַיִלד  ָוַלם יוַלד  ! ָצַמד-ַאל  ָוַלם ַיקֻּ

ַון ָאַחד פֻּ  .קֻּ

ָלה אָ  ִמל  ַמן אָ -ִבס  ל  ַאעודֻּ , ַרִחים-ַרח  -ַוִמן ַשר אִ , א ַוַקבָ 'אִסִקן ִאד'ַוִמן ַשִרי ע, ַלקָ 'ִמן ַשִר ַמא חַ , אלַפַלקִ  ִבַרבִ  'קֻּ

 .א ַחַסדָ 'ַוִמן ַשִר ַחאִסִדן ִאד, עוַקד-אִת ִפי אל'ַנַפאתַ 

ָלה אָ  ִמל  ַמן אָ -ִבס  ל  ַאעודֻּ , ַרִחים-ַרח  ַואס  ִאלחָ -לא ִמן ַשִר  !נאס-ִאָלִה א! ַנאס-א ּכִ ַמלִ ! ַנאס-א ִבַרבִ  'קֻּ ! ַנאס'ָוס 

דוִר א'ָאַלדִ  ִוסֻּ ִפי צֻּ  ַנאס-ַנִת ָוא'ִמן ַאלגִ  !ַנאס-י יַֻּוס 

 : המשמעות בעברית

הוא לא הוליד ולא [! והנצחי]אללה הוא הנצח ! אחד( הוא, )הוא אללה: אמור,הרחוםבשם אללה הרחמן 

 .ושווה לו אין אף אחד, נולד
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מפני רשעות , מפני רעתם של כל אשר ברא, אבקש מחסה באדון השחר: אמור, הרחוםבשם אללה הרחמן 

ומפני רשעותו של הקנאי , בקשריםומפני רשעותם של המכשפות הנושפות , האפלה כשהיא מאפילה

  .בקנאתו

מפני , אלוהי בני האנוש, מלך בני האנוש, אבקש מחסה באדון בני האנוש: אמור, הרחוםהרחמן , בשם אללה

 מפני השדים ובני האנוש, הלוחש בלבם של בני האנוש ,רשעותו של הלוחש הנסתר

 .ו"צ

ُ الَ إَلَـهَ إاَله ُهَو اْلَح ُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخذُهُ َسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لههُ َما فَ  السهَماَواَت َوَما فَ  : 99המקור בערבית األَْرَض َمن ذَا اّلِل 

ْن َعْلَمَه إاَله بََما َشاء َوَسَع ُكْرَسيُّهُ الهَذي يَْشفَُع َعْندَهُ إاَله بَإَذْنََه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيَديَهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَ يَُحيُطوَن بَشَ  ْ ٍء م َ

 السهَمَواَت َواألَْرَض َوالَ يَُؤودُهُ َحْفُظُهَما َوُهَو اْلعََل ُّ اْلعََظيُم 

ַלהֻּ : תעתיק עברי וַ ָלא ִאָלָה ִאָלא ַאל  ַסַמאַואִתי ַוַמא -ַמא פי אַלהֻּ  .םהֻּ ִסַנתון ַוַלא ַנוֻּ 'דֻּ ַלא ַתַאחֻּ  .םֻּ אלַקיו אלַחיֻּ , הֻּ

צ ַאר  ַפעֻּ  י'ַאַלדִ ה 'ן דַ מַ  .'פי אל  ַדהֻּ ִאַלא ִבאִ  ָיש  ַפהֻּם'ם ַוַמא חַ יִדיהִ ין אַ ָיַעלםֻּ ַמא בַ  . ִנהִ 'ד  ִענ  -יַוַלא יֻּחיטוַנא ִבשַ , ל 

ִמִה ִאַלא בִ  ִסיֻּ  ַעאַוסִ  .ַמא ָשא ִאן ִמן ִעל  צ-א הֻּ ּכור  טֻּ  ַוַלא, 'ַסַמאַואִתי ַואלַאר  ודֻּהֻּ ִחפ  ַמא'ָיאֻּ ַו וַ , הֻּ   ים'אלַעִליֻּ אלַעטהֻּ

לו כל אשר  .תנומה לא תאחז בו ולא שינה, החי והקיים, מלבדו אלוהאין עוד , אללה: המשמעות בעברית

הוא יודע את אשר לפניהם ואת ? ומי זה אשר יבוא בהמלצה לפניו אלא ברשותו .בשמים וכל אשר בארץ

כסאו חובק שמים וארץ ולא תכבד עליו  .מאומה מידיעתו אלא ברשותווהם לא ישיגו  ,אשר אחריהם

 והוא העליון והנשגב .שמירתם

 .ז"צ

َ َوَمآلئََكتََه َوُكتُبََه َوُرُسلَ : 100המקור בערבית ب ََه َواْلُمْؤَمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بَاّلِل  ُسوُل بََما أُنَزَل إَلَْيَه َمن ره قُ آَمَن الره  َه الَ نُفَر َ

ُسَلَه َوقَالُواْ َسَمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربهنَا َوإَلَْيَك اْلَمَصيُر  ن رُّ ُ نَْفساً إاَله ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت الَ يُكَ * بَْيَن أََحٍد م َ ل َُف اّلِل 

نَا َربهنَا  َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الهَذيَن َمن قَْبلَ َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت َربهنَا الَ تَُؤاَخذْنَا إَن نهَسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربهنَا َوالَ تَْحَمْل َعلَْينَا إَْصراً 

لْ   افََرينَ نَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بََه َواْعُف َعنها َواْغَفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوَم اْلكَ َوالَ تَُحم َ

ולֻּ ִבמא אֻּ -ן אמַ אַ : תעתיק עברי א  וַ ַרִבִה  ִמן ַליהִ אִ  לַ זִ נ  ַרסֻּ בִ ּכֻּ וַ  הִ תִ ּכַ לאאִ מַ וַ  להִ לן ִבאמַ אַ  ון ּכֻּלֻּןנֻּ מִ אלמֻּ לִ וַ  הִ תֻּ סֻּ  הִ רֻּ

 יר צִ אלמַ  ּכַ י  לַ אִ א וַ נַ בַ ַר  ּכַ אנַ ַר פ  'א עֻּ נַ ע  טַ אַ א וַ נַ ע  מִ ו סַ אלֻּ קַ וַ  הִ לִ סֻּ רֻּ ִמן ן דִ חַ ן אַ י  בַ  ִרקֻּ פַ א נֻּ לַ 

ַלהֻּ  ִלפֻּ ּכַ א יֻּ לַ   ו  א אַ נַ יסִ ן נַ נא אִ 'ד'אחִ וַ א תֻּ א לַ נַ בַ ַר  ת  בַ סַ תַ ּכ  א אהא מַ י  לַ עַ וַ  ת  בַ סַ א ּכַ א מַ הַ הא לַ עַ ס  א וַ לַ ן אִ סַ פ  נַ ַאל 

א א לַ א מַ נַ ל  מִ חַ תֻּ לא נא וַ בַ א ַר נַ לִ ב  קַ ִמן  נאי'ַאַלדִ לא עַ  הֻּ תַ ל  מַ א חַ מַ ן ּכַ ַר א ִאצ  נַ י  לַ ל עַ מִ ח  תַ  אלַ וַ א נַ בַ א ַר אנַ טַ 'ח  אַ 

םִ לא אל  נא עַ ר  צֻֻּּ נ  אאנא פַ לַ ו  מַ  תַ נ  א אַ נַ מ  חַ אר  א וַ נַ לַ  ר  פִ 'אע  א וַ נַ נ  עַ  פֻּ אע  וַ  הִ א בִ נַ לַ  תַ אקַ טַ    ריןאפִ אלּכַ  ַקו 

ִמין ַהָשִליַח  .: המשמעות בעברית ִמיִנים, ַבֶמה ֶשהוַרד ֵאָליו ֵמִריבֹונֹו( מוחמד)ַמא  ַגם ֵּכן ַהַמא  ִמין , ו  ָּכל ֶאָחד ַמא 

ָאָכיו ַמל  ִליָחיו, באללה וב  ָפָריו וִבש  ִלים, וִבס  ֵאיֶנּנו ַמפ  ִליָחיו ֵאֶלה  ו  עוַמת ֵאֶלהֶאת ש  רו , ל  ִאמ  נו": ו  ִצַיית  נו ו  , ָשַמע 

ִרים ַלח ָלנו ריבוננו ִּכי ֵאֶליָך ּכוָלם חֹוז   (528)ס 

ָתּה, אללה  כֹול  עֹול זוַלת ִמיַדת י  ַחֵייב ֶנֶפש ב  ַמע ֶׂשיָה ַהּטֹוִבים, ֵאינֹו מ  ֵאם ל  ֶהת  ַקֵבל ֶאת ׂשָכָרה ב  ָשּה, ות  ֶאת עֹונ   ו 
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ַמע ֶׂשיָה ָהָרִעים ֵאם ל  ֶהת  ֶגה! ריבוננו .ב  ַּכח אֹו ִנש   ,ַאל ָתָעניֶשנו ִאם ִנש 

מו ָלנו! ריבוננו ָת ַעל ֵאֶלה ֶשָקד  ִפי ֶשִהַּטל  כֹוֵחנו ָלֵׂשאת .ַאל ַתִּטיל ָעִלינו ֶנֶטל ּכ  ַאל ַתִּטיל ָעִלינו ָמה ֶשֵאין ב  , ו 

ַחּנֹון אֹוָתנו ַלח ָלנוו  , ו  ָרֶחם ָעִלינו, ס  ִרים, ִּכי ַאָתה ַהשֹוֵלט ָבנֹו, ו  ָנִשים ַהּכֹופ  ָהע ֶנק ָלנו ִניָצחֹון ַעל ָהא   .."ו 

 .ח"צ

بََما  اْحفَْظَهافَ بَاْسَمَك َرب َ  َوَضْعُت َجْنبَ ، َوبََك أَْرفَعُهُ، فَإَْن أَْمَسْكَت نَْفَس  فَاْرَحْمَها، َوإَْن أَْرَسْلتََها : המקור בערבית 

اَلَحْينَ  تَْحفَُظ بَه  101َعبَادََك الصه

ִסי תֻּ ּכ  סַ מ  ן אַ אִ פַ  הֻּ עֻּ פַ ר  אַ ַוִבָּכ י בִ נ  'גַ  תֻּ ע  'צַ י וַ בִ ַר  קַ מִ אס  בִ : תעתיק עברי הא 'טפַ אח  א פַ הַ תַ ל  סַ ר  ן אַ אִ הא וַ מ  חַ אר  פַ  ַנפ 

 חיןצאלִ -אִדּכֻּ אבַ עִ  ִבהִ ' טֻּ פַ ח  א תַ מַ בִ 

את אם החזקת אז  .אותה ובזכותך אני אקים( לשינה) עצמיאת מניח בשמך ריבוני : בעבריתהמשמעות 

 .עבדיך הנאמניםעל שומר  השאת כפיאז שמור עליה  ואם אתה שולח אותה, אז רחם עליה, נשמתי

 : ט"צ

أََمتهَها فَاْغَفْر  اللههمه إَنهَك َخلَْقَت َنْفَس  َوأَْنَت تََوفهاَها لََك َمَماتَُها َوَمْحيَاَها، إَْن أَْحَيْيتََها فَاْحفَْظَها، َوإَنْ : המקור בערבית

 102 اللههمه إَن َ  أَْسأَلَُك العَافَيَةَ  .لََها

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ָת 'חָ  ַנּכַ ִאנ   ַאל  ִסיַלק  ָת ָתָוָפאָהא  ַנפ  ָיאָהא ָלּכָ ָוַאנ  ָהא ָוַמח  ן אִ וַ , אהָ 'טאחפַ א פָ הָ יתָ יַ ח  ן אַ אִ , ָמָמאתֻּ

םַ  .אהַ ר לָ פִ 'אע  א פָ הָ תָ מָ אָ  ַלהֻּ  היָ אפִ עָ אל   קָ לֻּ אָ ס  י אַ נִ אִ  ַאל 

אם  .מחייה וממית אותה, אתה בראת את נפשי ואתה משלים אותה לך, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .אני מבקש ממך בריאות שלמה, הוי אללה .ואם תמית אותה אז תסלח לה, תשמור עליהתחייה אותה אז 

 .ק

 : ואז היה אומר , הנביא עליו השלום היה מניח את ידו הימנית מתחת ללחי שלו כאשר הוא היה עומד לישון

 103(ثاَلثا) .اللههمه قَنَ  َعذَابََك يَْوَم تَْبعَُث َعبَادَكَ : המקור בערבית

םַ : עבריתעתיק  ַלהֻּ  קַ אדַ בַ עִ ' תֻּ עַ ב  תַ  וםַ יַ  ּכַ בַ א'דַ י עַ נִ קִ  ַאל 

 .הרחק ממני את העונש שלך ביום שבו תקים את העבדים שלך, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .א"ק

 104 بَاْسَمَك اللههمه أَُمْوُت َوأَْحيَا: המקור בערבית

םַ ַּכ אסמִ בִ : תעתיק עברי ַלהֻּ  יאח  אַ ות וַ מֻּ אַ  ַאל 

 .בשמך אמות ואחייה, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .ב"ק

َ : המקור בערבית ُ أَْكبَرُ ( ثاَلثا ً َوثاَلثَْين) .الَحْمدُ هللَ ( ثاَلثا ً َوثاَلثَْين) .ُسْبَحاَن اّلِله  (أَْربَعا ً َوثاَلثَْين) .اّلِله

דֻּ , הלָ ל  אן אַ חַ ב  סֻּ : תעתיק עברי ַבר הֻּ לַ ל  אַ , הַ ל  לִ אלַחמ   ַאּכ 

                                                           
 643ג'אמע -צחיח אל 101
 3333מוסלם  102
 5453אבו דאוד  103
 4136בוח'ארי -צחיח אל 104
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 .ואללה הגדול, השבח לאללה, ישתבח אללה: המשמעות בעברית

 .ג"ק

َ َوالنهَوى: המקור בערבית همه َربه السهَمَواَت السهْبعَ َوَربه العَْرَش العََظْيَم، َربهنَا َوَربه ُكل َ َش ء، ٍ فَاَلَق الَحب 
، الله

َل التهْوَراةَ َواإَلْنَجْيَل، َوالفُْرقَاَن،  ُل فَلَْيَس قَْبلََك  .أَُعْوذُ بََك َمْن َشر َ ُكل َ َش ٍء أَْنَت آَخذ ٌ بَنَاَصيَتَهَ َوُمنَز َ اللههمه أَْنَت األَوه

 َض دُْوَنَك َش ء، ٌ اقْ َش ء، ٌ َوأَْنَت اآلَخُر فَلَْيَس بَْعدََك َش ء، ٌ َوأَْنَت الظهاَهُر فَلَْيَس فَْوقََك َش ء، ٌ َوأَْنَت البَاَطُن فَلَْيَس 

 105 َعنها الدهْيَن َوأَْغنَنَا َمَن الفَْقر

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ , אוַ נַ -אב וַ אלחַ  קַ פאלִ , אי  שַ  לִ ּכֻּ  בַ ַר א וַ נַ בַ רַ , ים'טִ אלעַ  שִ ר  אלעַ  בַ ַר ע וַ ב  סַ -א אתִ ַמוַ סַ -א בַ ַר  ַאל 

םַ  .הִ תִ אִציַ נַ ן בִ דֻּ 'חִ אַ  תַ נ  ן אַ אִ י  שַ ּכִֻּל  ִר ן שַ בּכ מִ  'ָוַאעודֻּ , אןקַ ר  אלפֻּ וַ , ילִ 'גנ  אלאִ וַ  אתִ ַר ַתו  -א לַ זִ נַ מֻּ וַ  ַלהֻּ  לֻּ וַ אלאַ  נתַ אַ  ַאל 

 סַ י  לַ ן פַ אטִ בַ ל  אַ  תַ נ  אַ וַ , אןי  שַ  ּכַ קַ ו  פַ  סַ י  לַ פַ  רֻּ אהִ 'ט-אַ  תַ נ  אַ וַ , אןי  שַ  קַ דַ ע  בַ  סַ י  לַ פַ  רֻּ 'חִ אלאַ  תַ נ  אַ וַ , ןאִ י  שַ  ּכַ לִ ב  קַ  יסַ לַ פַ 

 .רק  אלפַ ִמן א נַ נִ 'ע  אַ ן וַ י  דַ ד  -אא נַ נ  עַ ' קצִ וַ , ןאִ י  שַ  ּכַ ונַ דֻּ 

יוצר כל , וריבון כל דברריבוננו , הוי אללה ריבון השמים וריבון כס המלכות העצום: יתברהמשמעות בע

אשר אתה אוחז אני חוסה בך מהרוע של כל דבר ודבר , ומוריד התורה והבשורה והקוראן, זרע וגרעין

ואתה הגלוי ואין מעליך  .ואתה האחרון ואין דבר אחריך, לך אתה הראשון ואין קודם, הוי אללה .ושולט בו

  .ותשלם את חובותינו והעשר אותנו מהעוני, ואתה הנסתר ואין מלבדך דבר, דבר

 .ד"ק

ْن ال َكافََ  لَه ُالَحْمدُ هللَ الهَذي أَْطعََمنَا َوَسقَانَا، َوَكفَانَا، َوآَوانَا، : המקור בערבית  106 َوال ُمْؤَوي فََكْم َممه

 .יוִ ו  א מַ לַ וַ  הֻּ י לַ אפִ א ּכַ ן לַ מַ מ  ם מִ ּכַ פַ , אאנַ וַ אַ וַ , אאנַ פַ ּכַ וַ , אאנַ קַ סַ א וַ נַ מַ עַ ט  י אַ 'אלדִ  להִ לִ  דֻּ מ  אלחַ : תעתיק עברי

וכמה ממי , ושיכן אותנו, וסיפק לנו, אשר האכיל אותנו והשקה אותנו, השבח לאללה: המשמעות בעברית

 .שאין להם די ולא משכן

 .ה"ק

إاَله  ْيَكهُ، أَْشَهدُ أَْن ال إَلَهَ اللههمه َعاَلَم الغَْيَب َوالشهَهادَةَ فَاَطَر السهَماَواَت َواألَْرَض َربه ُكل َ َش ءٍ  َوَملَ : המקור בערבית

هُ أَْنَت، أَُعْوذُ بََك َمْن َشر َ نَْفَس ، َوَمْن َشر َ الشهْيَطاَن َوَشْرَكَه، َوأَْن أَْقتََرَف َعلَى   إَلَى ُمْسَلم نَْفَس  ُسْوءاً أَْو أَُجره

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ צ אתִ אוַ מַ סַ -אִטר אפַ  תִ אדַ הַ שַ -אוַ  בִ י  'אלעַ  ַעאִלם ַאל  ן אַ  דֻּ הַ ש  אַ , הֻּ יּכַ לִ מַ ן וַ אִ י  שַ  לִ ּכֻּ  בַ ַר  'ַואלַאר 

ִסי ִר שַ ִמן  ּכַ בִ ' ודֻּ עֻּ אַ , תַ נ  אַ ָלא ִאָלָה ִאָלא   הֻּ ַר 'גֻּ אַ  ו  ן אַ ואַ י סֻּ סִ פ  לא נַ עַ  ףִר תַ ק  ן אַ אַ וַ , הִ ּכִ ר  שִ אן וַ טַ י  שַ -א ִר שַ ִמן וַ , ַנפ 

 םלִ ס  א מֻּ לַ אִ 

 .ריבון כל דבר והמולך בו, והארץבורא השמיים , יודע הנסתרות והגלויות, הוי אללה: המשמעות בעברית

שאעשה ( ומכך, )ומן הרוע של השטן ושותפיו, אני חוסה בך מהרוע שבי, אני מעיד כי אין אלוה אלא אתה

 .לעצמי עוול או לגרום אותו למוסלמי

 .ו"ק

 .שבקוראן 67ואת פרק  32הנביא לא היה נוהג ללכת לישון עד שהוא היה קורא את פרק 
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 .ז"ק

هْ : המקור בערבית ْضُت أَْمَري إَلَْيَك، َوَوجه ُت َظْهَري إَلَْيَك، ُت َوْجَه  إَلَْيَك، َوأَْلَجأْ اللههمه أَْسلَْمُت نَْفَس  إَلَْيَك، َوفَوه

 107 َوبَنَبَي ََك الهَذي أَْرَسْلتَ َرْغبَة ً َوَرْهبَة ً إَلَْيَك، ال َمْلَجأَ َوال َمْنَجا َمْنَك إاَله إَلَْيَك، آَمْنُت بََكتَابََك الهَذي أَْنَزْلَت 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִסי  מתֻּ לַ ס  אַ  ַאל  ּכַ י ִר מ  אַ  תֻּ 'צ  וַ פַ וַ , ּכַ י  לַ אִ ַנפ  תֻּ 'גַ וַ וַ , ִאַלי  ּכַ י הִ 'ג  וַ  ה  ּכַ י ִר ה  'אתֻּ טַ 'גַ ל  אַ וַ , ִאַלי  , ִאַלי 

ּכַ ן תַ בַ ה  ַר ן וַ תַ בַ 'ַרע   ּכַ א לַ אִ  ּכַ נ  א מִ 'גנ  א מַ לַ וַ  אַ 'לגַ א ַמ  לַ , ִאַלי  י 'ַאַלדִ  ּכַ יַ בִ נַ בִ וַ , תַ ל  זַ נ  אַ י 'ַאַלדִ אִבַּכא תַ תֻּ ִבּכִ נ  מ  א  , ִאַלי 

תַ  ַסל   ַאר 

ונשענתי , והפניתי את פני אלייך, והתמסרתי בחיי אליך, הכנעתי את נפשי לך, אללה: המשמעות בעברית

ובנביא , בספר שלך אשר הורדתהאמנתי  .אין מחסה ואין מפלט ממך אלא בך, אהבתי וחרדתי כלפיך, עליך

 .שלך אשר שלחת

 

 

 

 .ברכות שאומרים כאשר מתהפכים במהלך הלילה: 29פרק 

 .ח"ק

اُر، َربُّ السهَمَواَت َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما، العََزْيُز الغَفهارُ  ال إَلَهَ : המקור בערבית ُ الَواَحدُ القَهه  108 إاَله اّلِله

צ ָסָמַואתִ -א בֻּ ַר , ארֻּ הָ אלקָ  דֻּ אחִ אלוָ , הֻּ לַ ל  א אַ לָ אִ  הָ לָ א אִ לָ : תעתיק עברי ַנהֻּ בַ  אמָ וָ ' ַואלַאר   .ארֻּ פַ 'יז אלעַ זִ אלעַ , אמָ י 

, ריבון השמיים והארץ ואשר ביניהם, היחיד אשר תמיד מנצח, מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

 .העזוז המרבה לסלוח

 .במהלך השינהכאשר מרגישים פחד או חוסר מנוחה : 31פרק 

 .ט"ק

َ : המקור בערבית اَت َمْن َغَضبَه َأَُعْوذُ بََكَلَماَت اّلِله  َوَمْن َهَمَزاَت الشهْياَطْيَن َوأَْن يَْحُضُرْونَ  ,َوَعقَابََه، َوَشر َ َعبَاَده َ  التهامه

109 

ן אַ ין וַ טִ אי  שַ -זאִת אמַ הָ  ִמןוַ  אִדהִ בַ ִשִר עִ וַ , ִעקאִבהִ וַ  ִבהִ 'צ'עִמן  אתִ אמַ תַ -א אללהִ  אתִ מַ לִ ַכּבִ  'ַאעודֻּ : תעתיק עברי

 וןרֻּ דֻּ 'צֻּ ח  יַ 

, ומהרוע של בני האדם, מהכעס והעונש, אני חוסה במילותיו השלמות של אללה: המשמעות בעברית

 .ומלחישות השטנים כאשר יגיעו

 .כאשר חולמים חלום טוב או חלום רע: 31פרק 

 .י"ק

כאשר מישהו חולם חלום על משהו שעושה לו , לכן .הוא מהשטןוהחלום הרע , החלום הטוב הוא מאללה

                                                           
 4131בוח'ארי  107
 5514אבן חבאן  108
 1533תרמיד'י  109
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 .הוא צריך לספר את זה רק לאלה שהוא אוהב, טוב

 : מה שצריך לעשות כאשר חולמים חלום רע

 .לצד שמאל שלוש פעמים( רק עם אוויר, בקלילות)לירוק .א

 .לבקש מחסה באללה מפני השטן ומפני מה שהוא ראה .ב

 .ההפוך מהצד שעליו ישנתםלקום ולישון על הצד .ג

 .א"קי

 .לקום ולהתפלל אם רוצים

 (القنوت)וויטר -קונוט אל: 32פרק 

 .ב"קי

َطْيَت، ا أَعْ اللهُهمه اْهَدنَ  فَْيَمْن َهدَْيَت، َوَعافَنَ  فَْيَمْن َعافَْيَت، َوتََولهنَ  فَْيَمْن تََولهْيَت، َوبَاَرْك َل  فَْيمَ : המקור בערבית

بهنَا ، تَبَاَرْكَت رَ [َمْن َعادَْيَت  َوال يََعزُّ ] َوقَنَ  َشره َما قََضْيَت، فَإَنهَك تَْقَض  َوال يُْقَضى َعلَْيَك، إَنههُ ال يََذلُّ َمْن َوالَْيَت، 

َوتَعَالَْيتَ 
110. 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ , תַ י  טַ ע  א אַ ימַ י פַ לִ  ּכ  אִר בַ וַ , תַ י  לַ וַ ן תַ ימַ י פִ נִ לַ וַ תַ וַ , תַ י  אפַ ן עַ ימַ י פַ נִ עאפִ וַ , תַ י  דַ ן הַ מַ י ִפינִ דִ ה  אַ  ַאל 

ַ ַר  תַ ּכ  אַר בַ תַ [,  תַ י  אדַ עַ ן מַ  זֻּ עִ א יַ לַ וַ ]  תַ י  לַ וַ ן מַ  לֻּ 'דִ א יַ לַ  הֻּ נַ אִ , ּכַ י  לַ א עַ דַ ק  א יֻּ לַ י וַ 'צִ ק  תַ  ּכַ נַ אִ פַ  ,תַ י  'צַ א קַ מַ  ַר י שַ נִ קִ וַ  א נַ ב 

 .תַ י  אלַ עַ תַ וַ 

והרחק אותי , וטהר אותי עם אלה שטיהרת, הדרך אותי עם אלה שהדרכת, אללה: המשמעות בעברית

, כי אתה פוסק הדין ואין פוסק דין עליך, דינךוהגן עלי מרוע גזר , וברך אותי במה שנתת, מאלה שהרחקת

 .התברכת והתעלית ריבוננו[,ולא יתפאר זה אשר השפלת, ] לא יושפל זה שבו תמכת

 .ג"קי

أُْحَص  ثَنَاًء اللهُهمه إَن َ  أَُعْوذُ بََرَضاَك َمْن َسَخَطَك، َوبَُمعَافَاَتَك َمْن ُعقُْوبَتََك، َوأَُعْوذُ بََك َمْنَك، ال : המקור בערבית

 111 َعلَْيَك، أَْنَت َكَما أَثَْنْيَت َعلَى نَْفَسكَ 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ י צִ ח  א אַ לַ , ּכַ נ  ַּכ מִ בִ  'ָוַאעודֻּ  ,ִתּכובַ קֻּ עֻּ ִמן  אִתּכאפַ עַ ִבמֻּ וַ , ּכַ טִ 'חַ סַ ִמן  אּכַ 'ִבִרצַ  'ַאעודֻּ י נִ אִ  ַאל 

ִסילא עַ  תַ י  נַ 'ת  א אַ מַ ּכַ  תַ נ  אַ , ּכַ י  לַ ן עַ אַ אנַ 'תַ   .אּכַנפ 

ואני חוסה בך , ובסליחתך מפני עונשך, אני חוסה בשלום שלך מפני הזעם שלך, אללה: המשמעות בעברית

 כמו ששיבחת את עצמך( משובח)אתה , אין ספור לשבחים שלך, ממך

 .ד"קי

نَْسعَى َونَْحَفدُ، نَْرُجو َرْحَمتََك، َونَْخَشى َعذَابََك، إَنه اللهُهمه إَيهاَك نَْعبُدُ، َولََك نَُصل َ  َونَْسُجدُ، َوإَلَْيَك : המקור בערבית

َك لَ اللهُهمه إَنها نَْستََعْينَُك َونَْستَْغَفُرَك، َونُثْنَ  َعلَْيَك الَخْيَر، َوال نَْكفُُرَك، َونُْؤَمُن بََك، َونَْخَضُع  .َعذَابََك بَالَكافََرْيَن ُمْلَحق

 112كَ َونَْخلَُع َمْن يَْكفُرُ 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ דֻּ ע  א נַ אּכַ יַ אִ  ַאל  , ּכַ אבַ 'דַ עַ  אחשַ נַ וַ , ּכַ תַ מַ ח  ַר  ו'גֻּ ר  נַ , דֻּ פִ ח  נַ א וַ עַ ס  נַ  ּכַ י  לַ אִ וַ , דֻּ ֻּ'גס  נַ י וַ לִ ַּכ נֻּצַ לַ וַ , בֻּ

                                                           
 3333אבן מאג'ה  110
 3913אבן חבאן  111
 30333 للبيهقي الكبرى السننבייהקי -אל 112
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םַ  .קחַ ל  ין מֻּ ִר אפִ אלּכבִ  אַבּכַ 'דַ א עַ נַ נ  אִ  ַלהֻּ ּכַ 'ע  תַ ס  נַ ַּכ וַ נֻּ עִ תַ ס  נַ  ִאָנא ַאל  ן מִ ַונֻּא  , ּכַ רֻּ ַּכפֻּ א נַ לַ וַ , ַר י  'אלחַ  ּכַ י  לַ י עַ נִ 'ת  נֻּ וַ , ִפרֻּ

ּכַ מַ  עֻּ לַ 'ַוַנח  , ּכַ עֻּ לַ 'צַ 'ח  נַ וַ , ִבּכַ  רֻּ  .ן ַיּכפֻּ

ואנו חוששים , ואליך אנו הולכים ונחפזים, ולך נתפלל ונסגוד, אותך נעבוד, אללה: המשמעות בעברית

, עליך אנחנו נשענים וממך מבקשים סליחה, אללה .העונש שלך לכופרים הוא נרחב, אכן, מהעונש שלך

 .ואנו נכנעים לך ועוזבים את אלה שכופרים בך, ונאמין בך, ולא נכפור בך, ואנו משבחים אותך על הטוב

 

 

 

 

 

 .אזכרה מיד לאחר התסלים של הוויטר: 33פרק 

 .ה"קי

َ الَمالئََكَة , سْبَحاَن الَمَلَك القُدُّْوَس : המקור בערבית ْوحَ َرب  َوالرُّ
113 

חַ : תעתיק עברי ב   חו  רֻּ -ִת ַואּכַ לאאִ אלמַ  בִ ַר , וסִ דֻּ אלקֻּ  ּכִ אלַמלִ אן סֻּ

 (המלאך גבריאל: הרוח)ריבון המלאכים והרוח , ישתבח המלך הקדוש: המשמעות בעברית

 .תפילה בחרדה וצער: 34פרק 

 .ו"קי

أََمتََك نَاَصَيتَ  َبَيَدَك، َماض ٍ فَ ه ُحْكُمَك، َعدْل ٌ فَ ه قََضاُؤَك أَْسأَلَُك اللهُهمه إَن َ  َعْبدَُك اْبُن َعْبَدَك اْبُن : המקור בערבית

ْيَت بَه َبَُكل َ اَ  ْندََك ْيَب عَ فَ  َعْلَم الغَ  ْلَقَك أََو اْستَأْثَْرَت بَهأََحدا ً َمْن خَ  فَ  َكتَابََك، أَْو َعلهْمتَهُ  أَْنَزْلتَه ُ نَْفَسَك أَوْ  ْسٍم ُهَو لََك َسمه

أَْن تَْجعََل القُْرآَن َربَْيَع قَْلبَ ، َونْوَر َصدَْري َوَجاَلَء ُحْزنَ  َوذََهاَب َهم َ 
114 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַּכ אִ ב  עַ ִאִני  ַאל  ּכ   יַ פִ  ן'אצִ מַ , ּכַ דִ יַ י בִ תִ יַ ַּכ נאצִ תִ מַ ן אַ ב  ִדַּכ אִ ב  ן עַ ב  דֻּ ּכַ 'צַ י קַ פִ  ןלֻּ ד  עַ , ּכַ מֻּ חֻּ  ,אֻּ

ַאלֻּ  ַת 'תַ אתַ ס  אִ  ו  ַּכ אַ קִ ל  'חַ ִמן אן דַ חַ אַ  הֻּ תַ מ  לַ עַ  ו  אַ , אִבּכַ תַ י ּכִ פִ  הֻּ תַ ל  זַ נ  אַ  ו  ַּכ אַ סַ פ  נַ  הִ בִ  תַ י  מַ מ  סַ  ַלּכַ  וַ הֻּ  ִמןס  אִ  לִ ּכֻּ בִ ַּכ ַאס  ר 

 ימִ מ  הַ  אבַ הַ 'דַ י וַ נִ ז  ַא חֻּ אלַ 'גַ י וַ ִר ד  ר צַ נווַ , יבִ ל  קַ  עַ י  בִ ן ַר אַ ר  אלקֻּ  לַ עַ 'ג  ן תַ אַ  ּכַ דַ נ  ִב עִ י  'אלַר  םִ ל  י עִ פִ  ִבהִ 

, שליטתי בידך, הבן של האמה שלך,הבן של העבד שלך, אני העבד שלך, אללה: המשמעות בעברית

אני מבקש ממך בכל שם אשר בו אתה קראת  .כל אשר אתה מחליט עלי הוא צדק אמיתי, החלטתך חלה עלי

או ששמרת אותו אצלך בעולם , מהבריאה שלךאו שאותו לימדת מישהו , לעצמך או אשר הורדת בספרך

 .ושתעבור הדאגה שלי, ושתמחא את העצבות שלי, ואור נשמתי, שתעשה את הקוראן לאביב לבי, הנסתר

 .ז"קי

 بََك َمَن الَهم َ َوالُحْزَن، َوالعَْجَز َوالَكَسَل َوالبُْخَل َوالُجْبَن، َوَضْلعَ : המקור בערבית
الدهْيَن َوَغلَبََة اللهُهمه إَن َ  أَُعْوذُ
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َجالَ  الر َ
115 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ע ַועַ 'ַוצַ  ,ןב  'גֻּ אל  וַ  לִ 'ח  ַואלבֻּ  לִ ִז ַואלַּכסַ 'ג  אלעַ וַ , ןז  ִם ַואלחֻּ אלהַ ִמן  ּכַ בִ  'ַאעודֻּ ִאִני  ַאל  -ִת אבַ לַ 'ל 

 אלִ 'גַ ִר 

ומהקמצנות  ומחוסר האונים ומהעצלנות, אני חוסה בך מהדאגה ומהעצב, אללה: המשמעות בעברית

 .ומהפחדנות

 .תפילות בשעת צרה: 35פרק 

 .ח"קי

إاَله هللاُ َربُّ السهَمَواَت  ََ ~إاَله هللاُ َربُّ العَْرَش العََظْيَم، ال إَلَهَ  لعََظْيُم الَحَلْيُم، ال إَلَهَ إاَله هللاُ ا ال إَلَهَ : המקור בערבית

 116َوَربُّ األَْرَض َوَربُّ العَْرَش الَكَرْيمَ 

ָלהֻּ ָלא ִאָלָה ִאָלא : תעתיק עברי ָלהֻּ ָלא ִאָלָה ִאָלא , יםלִ ם אלחַ י  'אלַעטִ ַאל  ָלא ִאָלָה , םי'אלַעטִ  שִ ר  אלעַ ַרבֻּ ַאל 

ַלהֻּ  צַרבֻּ וַ  אתִ וַ מַ סַ -אַרבֻּ ִאָלא ַאל   .םי  ִר אלּכַ  שִ ר  אלעַ ַרבֻּ וַ ' אלַאר 

אין , אלוה מלבד אללה ריבון הכס העצוםאין , העצום והסבלני, אין אלוה מלבד אללה: המשמעות בעברית

 .אלוה מלבד אללה ריבון השמיים וריבון הארץ וריבון הכס השופע

 .ט"קי

 .117إاَله أَْنتَ  َل  َشأْنَ  ُكلههُ ال إَلَهَ  اللهُهمه َرْحَمتََك أَْرُجو فاَل تََكْلنَ  إَلَى نَْفَس  َطْرفَةَ َعْين، ٍ َوأَْصَلحْ : המקור בערבית

םַ : עבריתעתיק  ַלהֻּ לִ אַ וַ , ןי  עַ  תַ פַ ר  י טַ סִ פ  נַ  י ִאַלאנִ ל  ּכִ לא תַ ו פַ 'גֻּ ר  אַ  ּכַ תָ מַ ח  ַר  ַאל  א לַ אִ  הַ לַ א אִ לַ , הֻּ לַ ל  י ּכֻּ נִ א  י שַ לִ  ח  צ 

 .תַ נ  אַ 

ותקן לי את , ואל תשאיר אותי לבדי אפילו להרף עין, אני מתחנן לרחמים שלך, אללה: המשמעות בעברית

 .אלא אתה אין אלוה, כל אשר אצלי

 .כ"ק

اَلَمْينَ  ال إَلَهَ : המקור בערבית  118إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َ  ُكْنُت َمَن الظ 

תָ ָלא ִאָלָה ִאָלא : תעתיק עברי ָחאָנּכָ , ַאנ  ב  תֻּ ּכֻּ ִאִני , סֻּ  .מיןאלִ 'אלטַ ִמן  נ 

 .הייתי מהעושקים, ישתבח שמך, אין אלוה אלא אתה: המשמעות בעברית

 .א"קכ

ً : בערביתהמקור   .هللاُ هللاُ َرب   ال أُْشَرُك بََه َشْيئا

ָלהֻּ : תעתיק עברי ָלהֻּ  ַאל   !אןי  ִה שַ ִרּכֻּ בִ ש  א אֻּ לַ ! יבַר ! ַאל 

 !לא אשתף בו דבר! ריבוני! אללה! אללה: המשמעות בעברית

 .השליטהכאשר נתקלים באויב או בבעלי : 36פרק 

 .ב"קכ
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نَْجعَلَُك فَ  نَُحوَرَهْم، َونَعُْوذُ بََك َمْن ُشُرْوَرَهمْ اللهُهمه إَنها : המקור בערבית
119 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .םוִרהִ רֻּ שֻּ ִמן  ִבּכַ  'דֻּ ו  עֻּ נַ וַ , םִרהִ וחַ י נֻּ פִ  לֻּּכַ עַ 'ג  א נַ נָ נ  אִ  ַאל 

 .ונחסה בך מהרוע שלהם, תהיה לנו מגן מהם, אללה: המשמעות בעברית

 .ג"קכ

 120َعُضَدي، َوأَْنَت نََصْيَري، بََك أَُجْوُل َوَبَك أَُصْوُل َوبََك أُقَاتَلُ  اللهُهمه أَْنتَ : המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ָת  ַאל  תָ , ידִ 'ַעצֻּ ַאנ  ולֻּ אַ ַוִבָּכ  ולֻּ 'גֻּ וַ ִבָּכ וַ , יִר נ ִצי ָוַאנ   אִתלֻּ קַ אַ ַוִבָּכ  צֻּ

ובשבילך , ובשבילך איחפז, בשבילך אתהלך, ואתה התומך בי לנצח, אתה כוחי, אללה: המשמעות בעברית

 .אלחם

 .ד"קכ

 121َحْسبُنَا هللاُ َوَنْعَم الَوَكْيلُ : המקור בערבית

ָלהֻּ א נַ סבֻּ א  חַ : תעתיק עברי  .ילֻּ ם אלַוּכע  ַונִ ַאל 

 .וכה מהולל אשר מסתמכים עליו, אנו מסתפקים באללה בהכול: המשמעות בעברית

 .כאשר יש ספקות באמונה: 37פרק 

 .ה"קכ

 .תחילה לחפש מחסה באללה הוא צריך .א

 .הוא צריך להתכחש למקור הספק .ב

 .ו"קכ

آَمْنُت بَاهللَ َوُرُسَلهَ : המקור בערבית
122 

ָלִה  תֻּ נ  מַ אָ : תעתיק עברי ִלהִ וַ ִבַאל  סֻּ  .רֻּ

 .שלו ובשליחיםהאמנתי באללה : המשמעות בעברית

 .ז"קכ

ُل َواآلَخُر َوالظهاَهُر : המקור בערבית َوالبَاَطُن َوُهَو بَُكل َ َش ٍء َعَلْيمٌ ُهَو األَوه
123 

אחִ  לֻּ וַ אלאָ  וַ הֻּ : תעתיק עברי  .יםִלן עַ אִ -י  שַ  לִ ּכֻּ בִ ָו הֻּ אִהר ָואלָבאִטן וַ 'ָואלט רֻּ 'ָואל 

 והוא יודע הכל, הנסתר והנגלה, הוא הראשון והאחרון: המשמעות בעברית

 .ליישב חובות: 38פרק 

 .ח"קכ

ْن َسَواكَ اللههمه : המקור בערבית  124 اْكَفنَ  بََحالَلَك َعْن َحَراَمَك، َوأَْغنَنَ  بَفَْضَلَك َعمه

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִפני ִבח ַאל   ַואּכַ ן סִ מַ עַ  קַ לִ 'צפַ ִנני בִ 'ע  אַ וַ , קן ַחראמִ ק עַ לאלִ ַאּכ 
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שלא , והעשר אותי בטובך, עשה שהמותר יספיק לי כדי שלא אלך לאסור, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .אזדקק לאחרים

 .ט"קכ

 بََك َمَن الَهم َ َوالُحْزَن، َوالعَْجَز َوالَكَسَل َوالبُْخَل َوالُجْبَن، َوَضْلعَ الدهْيَن َوَغلَ : המקור בערבית
بََة اللههمه إَن َ  أَُعْوذُ

َجالَ  الر َ
125 

ח  , ַסלִ אלּכַ וַ  זִ 'ג  אלעַ וַ , ןז  חֻּ אל  וַ  םִ אלהַ ִמן  ּכַ בִ  'ַאעודֻּ ִאִני  םַ הֻּ לַ ל  אַ : תעתיק עברי בֻּ גֻּ 'ַואל  ע א'וצַ , בן'ִל ַואל  ן י  דַ -ל 

 .אלִ 'גַ ִר -א תִ בַ לַ 'עַ וַ 

מהקמצנות , מחוסר יכולת ועצלנות, אני חוסה בך מכל דאגה וצער, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .ומהשתלטותם של חובותיי והשפלת הגברים, והפחדנות

 התפילה או קריאת הקוראןלמי שחושב מחשבות רעות במהלך : 39פרק 

 .ל"ק

 126أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم : המקור בערבית

 ים'גִ ַר -אן אטָ י  שַ -אִמן  הִ לַ ל  אַ בִ  'דֻּ עואַ : תעתיק עברי

 .אני חוסה באללה מהשטן הארור: המשמעות בעברית

 .תפילה עבור מי שנתקל בקשיים: 41פרק 

 .א"קל

 َسْهال، ً َوأَْنَت تَْجعَُل الَحَزَن إَذَا َشئَْت َسْهال إاَله َما َجعَلتَه ُال َسْهَل اللههمه : המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .הלאסַ  תַ י  א שִ 'דַ ן אִ זַ אלחַ  לֻּ עַ 'ג  תַ  תַ נ  אַ וַ , לאה  סַ  הֻּ תַ ל  עַ 'א גַ א מַ לָ אִ  לַ ה  א סַ לַ  ַאל 

 .העצב קל אם רציתואתה תעשה את , אין קל אלא מה שעשית קל, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .לאחר ביצוע של חטא: 41פרק 

 .ב"קל

 .ולבקש סליחה מאללה(, מחזורים של תפילה 2) רקעות  2להתפלל (, לעשות וודאו)להיטהר 

 .לגרש את השטן: 42פרק 

 .ג"קל

 .מפניו באללהלבקש מחסה 

 

 .ד"קל

 (אן'אד)הקריאה אל התפילה 

 .ה"קל
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 '(כאלה שנקראו על ידי הנביאים וכו)קריאה של הקוראן ושל תפילות וברכות אותנטיות 

 .כאשר נתקלים בבעיה או בקושי גובר: 43פרק 

 .ו"קל

ُ َوَما َشاَء فَعَلَ : המקור בערבית  127 قَدهَر اّلِله

ָלהֻּ  ַר דַ ד  קַ : תעתיק עברי  לַ עַ פַ  אאַ א שַ מַ וַ ַאל 

 .עשה, אשר רצהוכל , החליט אללה: המשמעות בעברית

 .ז"קל

ُ َونَْعَم الَوَكْيلُ : המקור בערבית  َحْسبََ  اّلِله

ָלהֻּ י בִ ס  חַ : תעתיק עברי  ילֻּ ּכִ וַ ל  ם אַ ע  נִ וַ ַאל 

 .וכמה טוב הוא האדון, די לי באללה: המשמעות בעברית

 .להכניס ילדים תחת הגנתו של אללה: 44פרק 

 .ח"קל

َة، َمنْ  أَُعْيذُُكَما َبَكَلَماتَ : המקור בערבית َ التهامه ةٍ  اّلِله ة َوَمْن ُكل َ َعْينٍ  ,ُكل َ َشْيَطان ٍ َوَهامه  128 المه

 .המַ מ  לא ןי  עַ  לִ ן ּכֻּ מִ וַ , ִתןאמַ הַ וַ , אןטַ י  שַ  לִ ן ּכֻּ מִ , תִ אמַ תַ -א הִ לַ אל   אתִ מַ לִ ּכַ א בִ מַ ּכֻּ 'ידֻּ עִ אַ : תעתיק עברי

ומכל , מכל שטן ומרעתו, השלמות של אללהאני מבקש עבורכם את המחסה במילותיו : המשמעות בעברית

 .עין רעה הפוגעת

 .כאשר מבקרים את החולה: 45פרק 

 .ט"קל

 129 ال بَأَْس َطُهْور ٌ إَْن َشاَء هللا: המקור בערבית

ָלהאא ן שַ אִ  ורֻּ הֻּ טַ  אסַ לא בַ : תעתיק עברי  ַאל 

 טהור בעזרת אללה, לא נורא: המשמעות בעברית

 .מ"ק

َ العََظْيَم، َربه العَْرَش العََظْيَم أَْن يَْشَفْيَك : המקור בערבית  (פעמים 7)أَْسأَُل اّلِله

ָלַה  לֻּ אַ ס  אַ : תעתיק עברי  ּכַ י  פִ ש  ן יַ ים אַ 'טִ אלעַ  שִ ר  אלעַ  בַ רַ , ים'טִ אלעַ ַאל 

 .שירפא אותך, ריבון כס המלכות העצום, אני מבקש מאללה העצום: המשמעות בעברית

 .שבביקור חוליםהמצוינות : 46פרק 

 .א"קמ

זה , על אחיו המוסלמי החולה מתפללאם אדם : אומר אללהעלי איבן אבו טאליב אמר שהוא שמע את שליח 
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וכאשר הוא התיישב הוא מקבל שפע  ,כאילו שהוא התהלך וקטף את הפירות של גן העדן עד שהוא התיישב

, ואם זה היה בערב .עבורו עד הערב שבעים אלף מלאכים היו מתפללים, ואם זה היה בבוקר .של רחמים

 .שבעים אלף מלאכים היו מתפללים עבורו עד הבוקר

 .תפילה של החולה אשר איבד כל תקווה בחיים: 47פרק 

 .ב"קמ

فَْيَق األَْعلَى: המקור בערבית  130 اللههمه اْغَفْر َل  َواْرَحْمنَ  َوأَْلَحْقنَ  بَالره

 אעלַ אלא יקִ פִ ַר -אי בִ נִ ק  אלחִ י וַ נִ מ  חַ אר  י וַ ר לִ פִ 'אע   םַ הֻּ לַ אל  : תעתיק עברי

 ה סלח לי ורחם עלי ותן לי ללכת בעקבות החבר מלמעלהללהוי א: המשמעות בעברית

 .ג"קמ

 : ולהגיד, לנגב אתם את הפנים, לטבול את הידיים במים

ُ، إَنه َللَمْوَت لََسَكَرات ال إَلَهَ : המקור בערבית  .إاَله اّلِله

ַלהֻּ  ָלא: תעתיק עברי נא אִ , ִאָלָה ִאָלא ַאל   אתַר ּכַ סַ לַ  תִ ו  מַ ל  לִ נ 

 ייסורים ושיכרון אכן יש למוות אין אלוה מבלעדי אללה: המשמעות בעברית

 .ד"קמ

ُ : המקור בערבית ُ َواّلِله ُ َوْحدَهُ ال َشَرْيَك لَهُ، ال إَلَهَ إاَله  أَْكبَُر، ال إَلَهَ  ال إَلَه إاَله اّلِله ُ لَهُ المُ إاَله اّلِله  ْلُك َولَهُ الَحْمدُ، ال إَلَهَ اّلِله

ةَ إاَله بَاهلل ُ َوال َحْوَل َوال قُوه  إاَله اّلِله

ָלהֻּ ָלא ִאָלָה ִאָלא : תעתיק עברי ָלהֻּ ָוַאל  ָלהֻּ ָלא ִאָלָה ִאָלא , רבַ ק  אַ ַאל  ָלא ִאָלָה ִאָלא , הֻּ לַ  ּכַ ַשריא לַ  הֻּ דַ ח  וַ ַאל 

ָלהֻּ  ּכֻּ  להֻּ ַאל  ל  דֻּ  הֻּ לַ וַ  אלמֻּ ָלהֻּ ָלא ִאָלָה ִאָלא , אלַחמ  ָלהא לַ ה אִ וַ א קֻּ לַ וַ  לַ ו  א חַ לַ וַ ַאל   ִבַאל 

אין  ,והוא לבדו ללא שותף, ואללה הגדול אין אלוה מלבד אללה אין אלוה מלבד אללה: המשמעות בעברית

 אלא באללה, שינויואין כוח ואין , מלבד אללה אין אלוה, המלוכה ולו כל התודותכל אלוה מלבד אללה לו 

 .הוראות לזה שעומד למות: 48פרק 

 .ה"קמ

 إاَله هللا ال إَلَهَ : המקור בערבית

 הלַ ל  א אַ לָ אִ  הָ לָ א אִ לָ : תעתיק עברי

 אין אלוה מלבד אללה: המשמעות בעברית

 .תפילתו של מי שנמצא בצרה: 49פרק 

 .ו"קמ

 131 َراَجعُْوَن، اللههمه أُْجْرنَ  فَ  ُمَصْيبََت ، َواْخلُْف َل  َخْيرا ً َمْنَهاإَنها هللَ َوإَنها إَلَْيَه : המקור בערבית

ַם , וןעֻּ 'אגִ ַר  הִ י  לַ אִ ִאָנא וַ  הִ לַ לִ ִאָנא : תעתיק עברי ַלהֻּ  אהַ נ  מִ  ןראי  'י חַ ף לִ לֻּ אח  וַ , יתִ בַ י  צִ י מֻּ י פִ נִ ר  'גֻּ אַ ַאל 
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ותחליף אותה ביותר , אללה שמור עלי בצרה שליהוי , ואנו אליו חוזריםנו לאללה א: המשמעות בעברית

 טובה ממנה

 .כאשר סוגרים את עיניו של הנפטר: 51פרק 

 .ז"פרק קמ

اْغَفْر َرْيَن، وَ فَ  الغَابَ  ْيَن، َواْخلُْفهُ فَ  َعَقبَه َفَ  الَمْهَدي َ  َواْرفَْع دََرَجتَه ُ -اْسَمهَ فاُلن ٍ بَ -اللههمه اْغَفْر لَ : המקור בערבית

ْر لَه ُ يَا َربه  لَنَا َولَه ُ َ  132 فَْيهَ  العَالََمْيَن، َواْفَسْح لَه ُ فَ  قَْبَره َ َونَو 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ פי  הִ בִ קִ פי עַ  הֻּ פ  לֻּ 'ואח  , ייןדִ ה  י אלמַ פִ  הֻּ תַ 'גַ רַ דַ  ע  פַ אר  וַ  -הִ מִ אס  לאן בִ פֻּ -ר לִ פִ 'אע   ַאל 

 .הִ י  פִ  הֻּ לַ  ר  וִ נַ וַ  הִ ִר ב  י קַ פִ  הֻּ לַ  ח  סַ אפ  וַ , יןמִ אלַ אלעַ  בַ א ַר יַ  הֻּ לַ א וַ נַ ר לַ פִ 'ואע  , יןִר אבִ 'אלעַ 

ועשה , ותעלה את דרגתו בין המודרכים, (האדם שנפטר בשמושם )-הוי אללה סלח ל: המשמעות בעברית

עבורו את הקבר  והרחב, הוי ריבון העולמים, ותסלח לו ולנו, אחר לכתולו ממשיכים באלה שהוא השאיר ל

 .לו אותו והאר, שלו

 .תפילה בלוויה עבור הנפטר: 51פרק 

 .ח"קמ

ْع ُمدَْخلَهُ، َواْغَسْلهُ بَالَماَء َوا اللههمه اْغَفْر لَه ُ َواْرَحْمهُ، َوَعافَه َ: המקור בערבית لثهْلجَ َواْعُف َعْنهُ، َوأَْكَرْم نُُزلَهُ، َوَوس َ

را ً َمْن أَْهَلَه، َمَن الَخَطايَا َكَما نَقهْيَت الثهْوَب األَْبيََض َمَن الدهنََس، َوأَْبَدْلهُ دَاراً َخْيرا ً َمْن دَاَرَه، َوأَْهالً َخيْ  َوالبََرَد، َونَق َه َ

 133 َوَزْوَجاً َخْيرا ً َمْن َزْوَجَه، َوأَدَْخْلهُ الَجنهةَ، َوأََعذْهُ َمْن َعذَاَب القَْبَر َوَعذَاَب النهار

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  אאִ אלמַ בִ  הֻּ ל  סִ 'אע  וַ , הֻּ לַ 'חַ ד  מֻּ  ע  סִ וַ וַ , הֻּ לַ זֻּ ם נֻּ ִר ּכ  אַ וַ , הֻּ נ  עַ  פֻּ אע  וַ  הִ אפִ עַ וַ , הֻּ מ  חַ אר  וַ  הֻּ לַ  ר  פִ 'אע   ַאל 

, ַדאִרהִ ראן י  'חַ אראן דַ  הֻּ לַ דִ ב  אַ וַ , סִ נַ דַ -אִמן ' צַ יַ ב  אלאַ  בַ ו  'אלתַ  קיתַ א נַ מַ א ּכַ איַ טַ 'אלחַ ִמן  הִ קִ נַ וַ , דַר אלבַ וַ ' גִ ל  'אלתַ וַ 

 .ארנַ -א בִ 'דַ עַ וַ  ִר ב  אלקַ  אבִ 'דַ עַ ן מִ  הֻּ 'ד  עִ אַ וַ , הנַ 'אלגַ  הֻּ ל  'דחִ אַ וַ , הִ 'גִ ו  ן זַ אן מִ ַר י  'אן חַ 'גַ ו  זַ וַ , הִ לִ ה  ן אַ מִ יראן 'ַואהלאן חַ 

והרחב את ותן לו דרגה מכובדת , וכפר לו ומחל לו, סלח לו ורחם עליו, הוי אללה: המשמעות בעברית

, ונקה אותו מחטאיו כמו שאתה מנקה את הבגד הלבן מכל לכלוך, בשלג ובברד, וטהר אותו במים, כניסתו

והכנס אותו , ואישה טובה מאישתו, ומשפחה טובה ממשפחתו, והחלף את משכנו במשכן יותר טוב ממשכנו

 .וחסה עליו מעונש הקבר ועונש האש, לגן העדן

 .ט"קמ

ْيتَهُ  اللههمه َمْن أَْحيَ  .اللههمه اْغَفْر َلَحي َنَا َوَمي َتَنَا َوَشاَهَدنَا، َوَغاَئبَنَا، َوَصَغْيَرنَا َوَكبَْيَرنَا، َوذََكَرنَا َوأُْنثَانَا: המקור בערבית

 134 همه ال تَْحَرْمنَا أَْجَرهُ، َوال تَُضلهنَا َبْعدَهُ َمنها فَأَْحيَه َ َعلَى اإَلْسالَم، َوَمْن تََوفهْيتَه ُ َمنها فَتََوفهه ُ َعلَى اإَلْيَماَن، الله 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .אאנַ 'תַ נ  אַ א וַ נַ ִר ּכַ 'דַ וַ , אנַ יִר בִ ּכַ א וַ נַ ִר י  'עִ צַ וַ , אנַ בִ אִ 'ע  א וַ נַ דִ אהִ שַ א וַ נַ תִ יִ מַ א וַ נַ יִ חַ ר לִ פִ 'אע   ַאל 

םַ  ַלהֻּ םַ , אןמַ א אלִאילַ עַ  הֻּ פַ וַ תַ א פַ נַ נ  מִ  הֻּ תַ י  פַ וַ תַ ן ומַ , לאםס  א אלאִ לַ עַ  הִ יִ ח  אַ א פַ נַ נ  מִ  הֻּ תַ י  יַ ח  אַ ן מַ  ַאל  ַלהֻּ א מנַ ִר ח  א תַ לַ  ַאל 

 .הֻּ דַ ע  א בַ נַ ל  'צִ לא תֻּ וַ , הֻּ ַר 'ג  אַ 
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, והקטנים והגדולים שבנו, הנוכחים והנעדרים, סלח לחיים ולמתים שלנו, אללה הוי: המשמעות בעברית

ואת מי שאתה  .תחייה אותו על האסלאם, שאתה מחייה מבינינואת מי , הוי אללה .והזכרים והנקבות שבנינו

 .ואל תתעה אותנו לאחריו, אל תמנע מאיתנו את שכרו, הוי אללה .אז סיים אותם באמונה, מסיים את חייו

 .נ"ק

تَ : המקור בערבית َمْن فَتْنََة القَْبَر َوَعذَاَب النهاَر، َوأَْنَت أَْهُل  َك، َوَحْبَل َجَواَرَك، فََقه َاللههمه إَنه فاُلَن ْبَن فاُلن ٍ فَ  َذمه

، فَاْغَفْر لَه ُالَوفَ  َ َحْيمُ  اَء َوالَحق   135 َواْرَحْمهُ، إَنهَك أَْنَت الغَفُْوُر الره

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ נאאִ  ַאל  , אִר נַ -א אבִ 'דַ עַ וַ  ִר ב  אלקַ  תִ נַ ת  פִ ִמן  הִ קִ פַ , ּכַ אִר וַ 'גִ  לִ 'ב  חַ וַ , ּכַ תִ מַ 'י דִ לאן פִ ן פֻּ לאן ב  פֻּ  נ 

 .חיםַר -ר אפו'עַ אל   תַ נ  אַ  ַנּכַ נ  אִ , הֻּ מ  חַ אר  וַ  הֻּ לַ  ר  פִ 'אע  פַ , קִ אלחַ וַ  אאִ פַ אלוַ  לֻּ ה  אַ  תַ נ  אַ וַ 

אז חסה עליו מן ניסיון , ונתון לשליטתך ,פלוני בן אלמוני תחת חסותך, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .אכן אתה הסלחן והרחום, אז סלח לו ורחם עליו .החסד והצד ואתה הטוב בגמילת, הקבר ועונש האש

 .א"קנ

َعْبدَُك َواْبُن أََمتََك، اَْحتَاَج إَلَى َرْحَمتََك، َوأَْنَت َغنَ ٌّ َعْن َعذَابََه، إَْن َكاَن ُمْحَسنا ً فََزدْ فَ  ان  اللههمه : המקור בערבית

 فَتََجاَوْز َعْنهُ َحَسنَاتَه، َوإَْن َكاَن ُمَسْيئا ً 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  ןנאסִ ח  מֻּ  ן ַּכאןאִ  ,הִ אבִ 'דַ עַ  ַען ינִ 'עַ  תַ נ  אַ וַ  ּכַ תִ מַ ח  א ַר לַ אִ ' אגַ תַ ח  אִ , ּכַ תִ מַ ן אַ אב  וַ  ּכַ דֻּ ב  עַ ִאני  ַאל 

 .נהֻּ עַ  ז  אוַ 'גַ תַ פַ  יאןסִ מֻּ  ן ַּכאןאִ וַ , האתִ נַ סַ י חַ פִ  ד  זִ פַ 

אם היה עושה , ואתה מעל עונשו, זקוק אני לרחמך, עבדך ובן אמתךהנני , הוי אללה: המשמעות בעברית

 .אז מחל לו, ואם היה עושה רע, טוב אז הוסף לו בטובו

 .תפילה לשכר במהלך תפילת הלוויה: 52פרק 

 .ב"קנ

 أُُجْوَرُهَما، اَزْينَُهَما، َوأَْعَظْم بَهَ َموَ  ق َْل بَه َثَ  اللههمه اْجعَْلهُ فََرطا ً َوذُْخرا ً َلَواَلدَْيَه، َوَشَفْيعا ً ُمَجابا، ً اللههمه : המקור בערבית

 بََرْحَمتََك َعذَاَب الَجَحْيمَ  فَالََة إَْبَراَهْيَم، َوقَهَ َوأَْلَحْقهُ بََصاَلحَ المْؤَمنَْيَن، َواْجعَْلهُ فَ  كَ 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ םַ , אבא'געאן מֻּ י  פִ שַ וַ , הִ י  דַ אלִ וַ ראן לִ ח  'דֻּ טאן וַ ַר פַ  הֻּ ל  עַ 'ג  אַ  ַאל  ַלהֻּ , אמַ הֻּ נַ אִזי  וַ מַ ִבִה  ל  קִ 'תַ  ַאל 

 אבַ 'דַ עַ  קַ תִ מַ ח  רַ בִ  הִ קִ וַ , אהיםַר ב  אִ  תִ אלַ פַ י ּכַ פִ  הֻּ ל  עַ 'אג  וַ , יןנִ מִ ח אלמואלִ סַ בִ  הֻּ ק  חִ ל  אַ וַ  ,אמַ הֻּ ַר ו'גאַ ִבִה ם 'טִ ע  אַ וַ 

 יםחִ 'אלגַ 

הוי אללה תכביד בו את  .מליץ מקובל, להוריו עשה אותו כנכס מועיל, הוי אללה: המשמעות בעברית

, ועשה אותו בערבות אברהם .ושימו אותו בעקבות המאמינים הנאמנים, והעצים בו את שכרם, מאזניהם

 .ושמור אותו ברחמך מעונש הגיהינום

 .ג"קנ

 .اللههمه اْجعَْلهُ لَنَا فََرطا، ً َوَسلَفا ً َوأَْجرا: המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .ראן'ג  אַ פאן וַ לַ סַ וַ , טאןַר פַ  הֻּ ל  עַ 'אג ַאל 
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 .ומקדים ושכר, עשה אותו לנו מליץ, אללההוי : המשמעות בעברית

 .תנחומים: 53פרק 

 .ד"קנ

ى ْعَطى، َوُكلُّ َش ٍء َعْندَه َُما أَ  إَنه هللَ َما أََخذَ، َولَه ُ: המקור בערבית ُ  .َوْلتَْحتََسبْ فَْلتَْصبَْر  ...بَأََجل ٍ ُمَسم  أَْعَظَم اّلِله

 أَْجَرَك، َوأَْحَسَن َعَزاَءَك، َوَغفََر َلَمي َتَكَ 

 םַ 'טַ ע  וַ  .בסִ תַ ח  תַ ל  ר וַ בִ 'צ  תַ ל  פַ ...אמסַ ל מֻּ 'גַ אַ בִ  הֻּ דַ נ  ן עִ אִ י  שַ  לֻּ ּכֻּ וַ , אטַ ע  א אַ מַ  הֻּ לַ וַ ', דַ 'חַ א אַ מַ  הִ לַ ן לִ אִ : תעתיק עברי

 .ּכַ תִ י  מַ לִ ַר פַ 'עַ וַ , ּכַ אאַ זַ עַ ן סַ ח  אַ וַ , ּכַ ַר 'ג  אַ  ללהֻּ אַ 

אז התאזר  .וכל דבר אצלו ליעד מוגדר, ולו כל אשר נתן, אכן לאללה כל אשר לקח: המשמעות בעברית

 .ויסלח לנפטר שלך, ויתן לך עוז ,יעצים אללה את שכרך .בסבלנות והמתן לשכר

 .כאשר מניחים את הנפטר בקבר: 54פרק 

 .ה"קנ

َ َوَعلَى ُسنهَة َرُسْوَل هللابَْسَم : המקור בערבית  136 اّلِله

ָלה: תעתיק עברי ִמל   .אללה לִ סוַר  תִ נַ נ  א סֻּ לַ עַ וַ  ,ִבס 

 בשם אללה ועל משנת שליח אללה: המשמעות בעברית

 

 .לאחר שקוברים את הנפטר: 55פרק 

 .ו"קנ

 اللهُهمه ثَب َتْهُ , اللهُهمه اْغَفْر لَهُ : המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ םַ , הֻּ לַ  ר  פִ 'אע   ַאל  ַלהֻּ  .הֻּ ת  בִ 'תַ  ַאל 

 .עשה אותו יציב על האמתהוי אללה , הוי אללה סלח לו: המשמעות בעברית

 

 .כאשר מבקרים בבית הקברות: 56פרק 

 .ז"קנ

يَاَر َمَن الُمْؤَمنَْيَن َوالُمْسَلَمْيَن، َوإَنها : המקור בערבית َ لَنَا َولَُكُم السهالُم َعلَْيُكْم أَْهَل الد َ ُ بَُكْم الَحقُْوَن، َنْسأَُل اّلِله إَْن َشاَء اّلِله

العَافَيَةَ 
137 

, וןקֻּ חִ לא םּכֻּ בִ  הֻּ לַ ל  אַ  אאַ ן שַ אִ  ִאָנאוַ , יןמִ לִ ס  אלמֻּ ין וַ נִ מִ אלמוִמן  אִר יַ אלדִ  לַ ה  ם אַ ּכֻּ י  לַ עַ  לאםֻּ סַ -א: תעתיק עברי

 .היַ אפִ אלעַ  םֻּ ּכֻּ לַ א וַ נַ לַ  אללהַ  לֻּ אַ ס  נַ 

אם ירצה אללה נלך  ואנחנו, המאמינים והמוסלמיםבין אנשי המשכן משלום עליכם : המשמעות בעברית

 להאת המחי, עבורנו ועבורכם ,מאללהאנו מבקשים  .אחריכם
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 .בשעת סופה: 57פרק 

 .ח"קנ

َها: המקור בערבית  138 اللههمه إَن َ  أَْسأَلَُك َخْيَرَها، َوأَُعْوذُ بََك َمْن َشر َ

םַ : עבריתעתיק  ַלהֻּ  .אהַ ִר שַ ִמן  ִבּכַ  'ָוַאעודֻּ , אהַ ַר י  'חַ  ּכַ לֻּ אַ ס  אַ ִאִני  ַאל 

 ואני חוסה בך מהרע אשר בה, הוי אללה אני אבקש הטוב אשר בה: המשמעות בעברית

 .ט"קנ

َها، َوشَ ْرَسلَْت َر َما فَْيَها، َوَخْيَر َما أُ اللههمه إَن َ  أَْسأَلَُك َخْيَرَها، َوَخيْ : המקור בערבית ر َ َما فَْيَها، بََه، َوأَُعْوذُ بََك َمْن َشر َ

 ْرَسلَْت بَهَ َوَشر َ َما أُ 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַאלַֻּּכ חַ  ַאל  ַרַהא'ִאִני ַאס  ַר ַמא'ַוחַ , י   ִר שַ וַ , אהַ ִר ן שַ מִ  ּכַ בִ ' דֻּ עואַ וַ , הִ בִ  ת  סלַ ר  א אַ מַ  ַר י  'חַ וַ , אהַ י  פִ  י 

 הִ ת בִ ל  סִ ר  א אַ מַ  ִר שַ וַ , איהַ א פִ מַ 

ואני מבקש , והטוב אשר נשלחה בו,הטוב אשר בהו, טוב ממנה הוי אללה אני אבקש: המשמעות בעברית

 והרוע אשר נשלחה בו , ומהרוע אשר בה, מחסה מהרוע שלה

 .כאשר שומעים רעם: 58פרק 

 .ס"ק

ْعدُ بََحْمَدَه، : המקור בערבית  139 َوالَمالئََكةُ َمْن َخْيفَتَهَ ُسْبحاَن الهَذي يَُسب َُح الره

 הִ תִ פַ י  'ן חִ מִ  ַּכתֻּ לאאִ אלמַ וַ  הִ דִ מ  חַ בִ  דֻּ ע  ַר -א חֻּ בִ סַ יֻּ  י'ַאַלדִ אן חַ ב  סֻּ : תעתיק עברי

 השבח לאשר משבח הרעד בתודות לו והמלאכים מהפחד ממנו: המשמעות בעברית

 .תפילה לגשם: 59פרק 

 .א"קס

،ٍ َعاَجالً َغْيَر آَجل نَافَعاً َغْيرَ ,ُمَغْيثا ً َمَرْيئا ً ُمَرْيعا َغْيثا ًاللههمه اْسَقنَا : המקור בערבית  .َضار 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .ל'גִ אַ  ַר י  'לא עַ 'אגִ עַ , אר'צַ  ַר י  'עאן עַ אפִ נַ , עארייאן מֻּ ִר אן מַ 'ית'עִ אן מֻּ 'תי  'א עַ נַ קִ ס  אַ  ַאל 

במהרה , שיצמיחו ויוסיפו ויועילו ולא יזיקו, בגשמי ברכההשקה אותנו  ,הוי אללה: המשמעות בעברית

 וללא שהות

 .ב"קס

 140 .اللههمه أََغثْنَا، اللههمه أََغثْنَا، اللههمه أََغثْنَا: המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ םַ , אנַ 'ת  'עִ אַ  ַאל  ַלהֻּ םַ , ַנא'ת  'ַאעִ  ַאל  ַלהֻּ  ַנא'ת  'ַאעִ  ַאל 

  ,גשמי ברכה הורד לנוהוי אללה  ,בגשמי ברכההורד לנו הוי אללה : המשמעות בעברית

 גשמי ברכההורד לנו הוי אללה 

 .ג"קס
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 141.اللههمه اْسَق َعبَادََك َوبََهاَئَمَك، َواْنُشْر َرْحَمتََك َوأَْحيَ  بَلَدََك الَمي َتَ : המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .תַ יִ אלמַ  ּכַ דַ לַ בַ  ייִ ח  אַ וַ  ּכַ תַ מַ ח  ר ַר שֻּ אנ  וַ , ּכַ מַ אאִ הַ בִ וַ  ּכַ אדַ בַ עִ  אסקִ  ַאל 

 והפיץ את רחמיך,הוי אללה השקה את עבדיך והבהמות: המשמעות בעברית

 ותחיה את העיר המתה 

 .כאשר יורד גשם: 61פרק 

 .ד"קס

 .اللههمه َصي َبا ً نَاَفعا: המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  עאןאפִ באן נַ י  צַ  ַאל 

 מדויק ומועיל( תוריד הגשם)הוי אללה : המשמעות בעברית

 .לאחר שיורד גשם: 61פרק 

 .ה"קס

َ َوَرْحَمتَهَ : המקור בערבית  ُمَطْرنَا بَفَْضَل اّلِله

 הִ תִ מַ ח  ַר וַ  אללהִ  לִ 'צ  פַ א בִ נַ ר  טִ מֻּ : תעתיק עברי

 הורד הגשם ברשות אללה ורחמיו:  המשמעות בעברית

 .לשמיים בהירים: 62פרק 

 .ו"קס

َراَب، َوبُُطْوَن األَْوَديََة، َوَمنابََت الشهَجراللههمه : המקור בערבית  142 َحَوالَْينَا َوال َعلَْينَا، اللههمه َعلَى اآلَكاَم َوالظ َ

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ םַ , אנַ י  לַ לא עַ א וַ נַ י  אלַ וַ חַ  ַאל  ַלהֻּ -א תִ נאבִ מַ וַ , היַ דִ ו  ון אלאַ טַ בֻּ וַ , אבִ ַר 'אלטִ אם וַ ּכַ א אלאַ לַ עַ  ַאל 

 .ר'גַ שַ 

שלח אותו על ההרים והגבעות ובתוך הוי אללה  ,הוי אללה סביבינו ולא יפגע בנו: המשמעות בעברית

 הנחלות ומוצאי העצים

 .כאשר רואים את חרמש הירח: 63פרק 

 .ז"קס

ُ : המקור בערבית َعلَْينَا بَاألَْمَن َواإَلْيَماَن، َوالسهالَمَة َواإَلْسالَم، َوالتهْوفَْيَق َلَما تَُحبُّ َوتَْرَضى، أَْكبَُر، اللههمه أََهلهه اّلِله

 143َربُّنَا َوَربَُّك هللا 

ַבראללהֻּ : תעתיק עברי םַ , ַאּכ  ַלהֻּ  אמַ לִ  יקִ פִ ו  תַ -אוַ , סלאםאלאִ ה וַ לאמַ סַ -אוַ  ,אןמַ י  אלאִ ן וַ מ  אלאַ א בִ נַ י  לַ לה עַ הִ אַ  ַאל 

 אללה ּכַ בֻּ ַר א וַ נַ בֻּ רַ , א'צַ ר  תַ וַ  בֻּ חִ תֻּ 

 בָבִריאות, הוי אללה הרשה לו שיפיע אלינו בברכה ובאמונה, אללה גדול: המשמעות בעברית
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ָשֵלם לֹא, ו    ריבוננו וריבונך הוא אללה, ֶפַגע והדרכה לכל אשר תאהב ותרצה ל 

 .כאשר שוברים את הצום: 64פרק 

 .ח"קס

ذََهَب الظهَمأُ، َواْبتَلهَت العُُرْوُق، َوثَبََت األَْجُر إَْن َشاَء هللا: המקור בערבית
144 

 .אללה אאַ ן שַ אִ  רֻּ 'ג  אלאַ  תַ בַ 'תַ וַ , רוקֻּ אלעֻּ  לתִ תַ אב  וַ , אמַ 'אלטַ  בַ הַ ַ'ד: תעתיק עברי

 והתקבל השכר אם אללה ירצה, והושקה הערוקים, הסתיים הצמא: המשמעות בעברית

 .ט"קס

 اللههمه إَن َ  أَْسأَلَُك بََرْحَمتََك الهتَ  َوَسعَْت ُكله َش ء،ٍ أَْن تَْغَفَر َل : המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .יר לִ פִ 'ע  ן תַ אַ , ןאִ י  שַ  לַ ּכֻּ  ת  עַ סִ י וַ אלתִ  ּכַ תִ מַ ח  ַר בִ  ּכַ לֻּ אַ ס  אַ ִאִני  ַאל 

 כי תסלח לי, שלך אשר הכילו כל דברהוי אללה אני מבקש ברחמים : המשמעות בעברית

 .לפני שאוכלים: 65פרק 

 .ע"ק

َ לפני שאוכלים צריך להגיד  َله َ אומרים כשנזכרים אז, ואם שוכחים .بَْسَم اّلِله َ فَ  أَوه  َوآَخَرهَ  بَْسَم اّلِله

 : המקור בערבית

1.  َ  .بَْسَم اّلِله

َله .2  َ فَ  أَوه  َوآَخَرهَ , بَْسَم اّلِله

 : תעתיק עברי

  אללהמִ ס  בִ .1

ִמאללִה  .2  הִ ִר 'חִ אַ וַ  הִ לִ וַ י אַ פִ ִבס 

 : המשמעות בעברית

 .בשם אללה.1

 .בהתחלה ובסוף, בשם אללה.2

 .א"קע

 : תגידו, כאשר אללה מספק לכם אוכל

 145 اللههمه بَاَرْك لَنَا فَْيَه َوأَْطَعْمنَا َخْيرا ً َمْنهُ : המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  הֻּ נ  ראן מִ י  'א חַ נַ מ  עִ ט  אַ וַ  הִ י  א פִ נַ לַ  ּכ  אִר בַ  ַאל 

 .ותאכיל אותנו מהטוב שבו, תברך לנו את זה, הוי אללה: המשמעות בעברית

 : תגידו, וכאשר הוא מספק לכם חלב לשתות

اللههمه بَاَرْك لَنَا فَْيَه َوَزدْنَا َمْنهُ : המקור בערבית
146 
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םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ִה א נַ לַ  ַבאִרּכ   ַאל   הֻּ נ  א מִ נַ ד  זִ וַ ִפי 

 .ותוסיף לנו ממנו, תברך אותנו בו, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .כאשר מסיימים את הארוחה: 66פרק 

 .ב"קע

ة: המקור בערבית  .الَحْمدُ هللَ الهَذي أَْطعََمنَ  َهذَا َوَرَزقَنَْيَه َمْن َغْيَر َحْول ٍ َمن َ  َوال قُوه

דֻּ : תעתיק עברי  הוַ לא קֻּ י וַ נִ מִ  ןלִ ו  חַ  ִר י  'עַ ִמן  הִ י  נִ קַ זַ ַר א וַ 'דַ י הַ נִ מַ עַ ט  אַ  י'ַאַלדִ  הִ לַ לִ אלַחמ 

 . עצמה או מאמץ ממניזה ופרנס אותי ללא השבח לאללה אשר האכיל אותי מ: המשמעות בעברית

  .ג"קע

 ُمَودهع ٍ َوال ُمْستَْغنًى َعْنهُ َربُّنَاالَحْمدُ هللَ َحْمدا ً َكثَْيرا ً َطي َبا ً ُمبَاَركا ً فَْيَه، َغْيَر َمْكَف   ٍ َوال : המקור בערבית

דֻּ : תעתיק עברי הִ ּכאן אַר בַ אן מֻּ ביִ יראן טַ 'תִ ּכַ מדאן חַ ִלַלִה אלַחמ   הֻּ נ  עַ  נא'ע  סתַ לא מֻּ וַ  ןעִ דַ וַ לא מֻּ וַ , יפִ ּכ  מַ  ַר י  'עַ , ִפי 

 אנַ בֻּ ַר 

, לא מספיקים שבחים אשר לעולם, טובים ומבורכים, בשבחים רביםהשבח לאללה : המשמעות בעברית

 .ואשר להם ריבוננו לא זקוק ולעולם הם לא חסרים לו

 .ברכתו של האורח למען המארח: 67 פרק

 .ד"קע

 147 اللههمه بَاَرْك لَُهْم فَْيَما َرَزْقتَُهْم، َواْغَفْر لَُهْم َواْرَحْمُهمْ : המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .ם  הֻּ מ  חַ אר  ם וַ הֻּ לַ  ר  פִ 'אע  וַ , םהֻּ תַ ק  זַ א ַר מַ י  ם פִ הֻּ לַ  ּכאִר בַ  ַאל 

 הוי אללה תברך אותם במה הענקת להם וסלח להם ורחם עליהם: המשמעות בעברית

 .ברכה שנאמרת למי שהגיש משקה או התכוון לעשות כך: 68פרק 

 .ה"קע

اللههمه أَْطَعْم َمْن أَْطعََمنَ ، َواْسَق َمْن َسقَانَ : המקור בערבית
148 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  יאנִ קַ סַ ן מַ  קִ אס  וַ , ינִ מַ עַ טַ אַ ן ם מַ עִ ט  אַ  ַאל 

 הוי אללה תפרנס אשר האכיל אותי ותשקה אשר השקה אותי: המשמעות בעברית

 .ברכה שנאמרת כאשר שוברים את הצום בביתו של מישהו: 69פרק 

 .ו"קע

ائَُمْوَن َوأََكَل َطعَاَمُكُم : המקור בערבית  149 األَْبَراُر، َوَصلهْت َعلَْيُكُم الَمالئََكةُ أَْفَطَر َعْندَُكُم الصه

ֻּ לַ עַ  ת  לַ צַ וַ , ארֻּ ַר ב  ם אלאַ ּכֻּ אמַ עַ טַ  לַ ּכַ אַ ון וַ מֻּ אאִ סַ -ם אּכֻּ דַ נ  עִ  ַר טַ פ  אַ : תעתיק עברי  הּכַ לאאִ ם אלמַ ּכי 

וברכו אתכם , את הארוחה שלכם היראים מאללה וואכל, אצלכם הצמים ואכל: המשמעות בעברית

 המלאכים
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 אך הוא לא, ואשר הוגש לו אוכל, ברכה שנאמרת על ידי מי שצם: 71פרק 

 .שבר את הצום

 .ז"קע

ואם אתם לא  .התפללו עבור האדם שהזמין אתכם, אם אתם צמים .תענו להזמנה, אם הוזמנתם לארוחה

 .אז תאכלו, צמים

 .כאשר רואים את הפרי הלא בשל: 71פרק 

 .ח"קע

نَااللههمه بَاَرْك : המקור בערבית  150 لَنَا فَ  ثََمَرنَا، َوبَاَرْك لَنَا فَ  َمَدْينََتنَا، َوبَاَرْك لَنَا فَ  َصاَعنَا، َوبَاَرْك لَنَا فَ  ُمد َ

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ י א פִ נַ לַ  ּכ  אִר בַ א וַ נַ אעִ י צַ א פִ נַ לַ  ּכ  אִר בַ א וַ נַ תִ ינַ דִ י מַ א פִ נַ לַ  ּכאִר בַ וַ , אנַ ִר מַ 'י תַ א פִ נַ לַ  ּכאִר בַ  ַאל 

 א נַ דִ מֻּ 

וברך אותנו במאזניים , וברך אותנו בעיר שלנו, ברך אותנו בפירות שלנו, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .וברך אותנו בשגשוג שלנו, שלנו

 .כאשר מתעטשים: 72פרק 

 .ט"קע

 الَحْمدُ هللَ כאשר מישהו מתעטש הוא צריך להגיד 

ُ : יגיד לו, ומי שנמצא לידו  يَْرَحُمَك اّلِله

ُ َويُْصَلُح بَالَُكمْ  והמתעטש ישיב לזה שברך אותו במילים  يَْهَدْيُكُم اّلِله

ُ .2 .الَحْمدُ هللَ  .1: המקור בערבית ُ َويُْصَلُح بَالَُكمْ  .3 .يَْرَحُمَك اّلِله  يَْهَدْيُكُم اّلِله

 םּכֻּ אלַ בַ  חֻּ לִ צ  יֻּ וַ  הֻּ לַ אל   םֻּ יּכֻּ דִ ה  יַ  .3. אללהֻּ  קַ מֻּ חַ ר  יַ  .2. הִ לַ לִ  דֻּ מ  אלחַ  .1: תעתיק עברי

 ידריככם אללה ויכוון את מחשבותיכם .3. ירחם עליך אללה .2. השבח לאללה .1: המשמעות בעברית

 .להגיד לזוג לאחר שהם התחתנו: 73פרק 

 .פ"ק

لََك، َوبَاَرَك َعلَْيَك، َوَجَمَع َبْيَنُكَما فَ  َخْير بَاَرَك اّلِله ُ: המקור בערבית
151. 

 רי  'י חַ א פִ מַ ּכֻּ ינַ בַ  עַ מַ 'גַ וַ , ּכַ ילַ עַ  ּכַ אַר בַ וַ , ַלּכַ  אללהֻּ  ּכַ אַר בַ : תעתיק עברי

 .ויזווג אתכם בטוב, ויברך עלייך, יברך אותך אללה: המשמעות בעברית
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 .תפילתו של הבעל בליל החתונה או כאשר קונים חיה חדשה: 74פרק 

 .א"קפ

َها، َوَشر َ َما َجَبْلتََها َعلَْيهَ للههمه إَن َ  أَْسأَلَُك َخْيَرَها، : המקור בערבית َوَخْيَر َما َجبَْلتََها َعلَْيَه، َوأَُعْوذُ بََك َمْن َشر َ
152 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ א הַ תַ ל  בַ 'גַ  אמַ  ִר שַ וַ , אהַ ִר שַ ִמן  ִבּכַ  'ַאעודֻּ וָ , הִ י  לַ א עַ הַ תַ ל  בַ 'א גַ מַ  ַר י  'חַ וַ , אהַ יַר 'חַ  ּכַ לֻּ אַ ס  אַ ִאִני  ַאל 

 .הִ י  לַ עַ 

ואני חוסה בך , ואת הטוב שיצרת בה, אני מבקש ממך את הטוב אשר בה, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .מן הרוע שלה ומהרוע שיצרת בה

 ברכה לפני משגל: 75פרק 

 .ב"קפ

َ اللههمه َجن َْبنَا الشهْيَطاَن، َوَجن ََب الشهْيَطاَن َما َرَزْقتَنَا: המקור בערבית بَْسَم اّلِله
153 

ָלה : עבריתעתיק  ִמל  םַ ִבס  ַלהֻּ  אנַ תַ ק  זַ א ַר אן מַ יטַ שַ -א בִ נִ 'גַ וַ , אןטַ י  שַ -א אנַ ב  נִ 'גַ  ַאל 

 .והרחק את השטן ממה שנתת לנו, הרחק מאיתנו את השטן, הוי אללה, בשם אללה: המשמעות בעברית

 .כאשר כועסים: 76פרק 

 .ג"קפ

َ َمَن الشهْيَطاَن : המקור בערבית َجْيمَ أَُعْوذُ بَاّلِله  الره

 ים'גִ ַר -אן אטַ י  שַ -אִמן  אללהִ בִ  'ַאעודֻּ : תעתיק עברי

 .אני חוסה באללה מהשטן הארור: המשמעות בעברית

 .כאשר רואים מישהו בשעת צרה או מצוקה: 77פרק 

 .ד"קפ

لَنَ  َعلَى َكثْير ٍ: המקור בערבית ا اْبتاَلَك بََه، َوفَضه ْن َخلََق تَْفَضْيال الَحْمدُ هللَ الهَذي َعافَانَ  َممه  154َممه

דֻּ : תעתיק עברי  .לאי  'צִ פ  תַ  קַ לַ 'ן חַ מַ יר מִ 'תּכַ  אלַ י עַ נִ לַ 'צַ פַ וַ , ִבהִ  ּכַ אלתַ א אב  מַ י מִ אנִ אפַ עַ  י'ַאַלדִ  הִ לַ לִ אלַחמ 

מצוקות , אסונות, מחלות)אשר שמר אותי ממה שאחרים נפגעו ממנו , השבח לאללה: המשמעות בעברית

 .אותי על פני הרבה שהוא ברא בהעדפה גדולהוהעדיף '(, וכו

 

 

 .כאשר נמצאים בישיבה או באסיפה: 78פרק 

 .ה"קפ
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اُب الغَفُْورُ : המקור בערבית ، إَنهَك أَْنَت التهوه َ اْغَفْر َل ، َوتُْب َعلَ ه  155.َرب 

 .רו  פֻּ 'אלעַ  אבֻּ וַ תַ -א תַ נ  אַ  ּכַ נַ אִ , יַ לַ עַ  ב  תֻּ וַ , יר לִ פִ 'אע  ַרִב : תעתיק עברי

 .כי הרי אתה הסלחן המקבל את המתחרטים, וקבל את חרטתי הכנה, ריבוני סלח לי: המשמעות בעברית

 .בקשה לסליחת חטאים בעת שמסיימים ישיבה: 79פרק 

 .ו"קפ

 إاَله أَْنَت أَْستَْغَفُرَك َوأَتُْوُب إَلَْيكَ  ْمَدَك، أَْشَهدُ أَْن ال إَلَهَ ُسْبَحانََك اللههمه َوبَحَ : המקור בערבית

םַ  ּכָ אנָ חָ ב  סֻּ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .ּכַ י  לַ אִ  בֻּ ו  תֻּ אַ וַ  ּכַ רֻּ פִ 'ע  תַ ס  אַ , תַ נ  אַ ָלא ִאָלָה ִאָלא ן אַ  דֻּ הַ ש  אַ , ּכַ דִ מ  חַ בִ וַ  ַאל 

סליחה ומתחרט  אני מבקש, אני מעיד שאין אלוה אלא אתה, השבח לאללה והתודות לו: המשמעות בעברית

 .בכנות

 .ז"קפ

 ُسْبَحانََك َوبََحْمَدَك، ال إَلَهَ إاَله أَْنَت أَْستَْغَفُرَك َوأَتُْوُب إَلَْيكَ : המקור בערבית

ִדּכַ : תעתיק עברי ָחאָנָּכ ַוִבַחמ  ב  תַ  ָלא ִאָלָה ִאלאַ , סֻּ ַתע  , ַאנ  ּכַ 'ַאס  ָּכ ָוַאתובֻּ ִאַלי   ִפרֻּ

 .אני מבקש סליחה ומתחרט בכנות, האין אלוה אלא את, לאללה והתודות לוהשבח : המשמעות בעברית

 .למחילה ההחזרת תפיל: 81פרק 

 .ח"קפ

ُ لَكَ להגיד למישהו   َغفََر اّلِله

 َولَكَ  להחזיר, למי שאומר לך

ُ لَكَ  .1:  המקור בערבית  َولَكَ  .2 .َغفََر اّلِله

 .ּכַ לַ וַ  .2 .ּכַ לַ  הֻּ ל  אל   ַר פַ 'עַ .1: תעתיק עברי

 .ולך .2 .לך אללה סלח .1: המשמעות בעברית

 .ברכה שנאמרת למי שעושה לכם טובה: 81פרק 

 .ט"קפ

ُ َخْيرا: המקור בערבית  .َجَزاَك اّلِله

ַלהֻּ חַ  ָזאּכַ 'גָ : תעתיק עברי ראן'ַאל   .י 

 יתגמל אותך אללה בכל טוב: המשמעות בעברית
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 .הגנה ממשיח השקר: 82פרק 

 .צ"ק

 .יהיה מוגן מפני משיח השקר, מהקוראן 18מי שזוכר את עשרת הפסוקים הראשונים של פרק 

 .לאחר התשהוד האחרון שבכל תפילה, תמיד רצוי לבקש מחסה באללה מפני משיח השקר

 

 ברכה שנאמרת למי שמבטא את אהבתו : 83פרק 

 .כלפיכם למען אללה

 .א"קצ

 156 أَْحبَْبتَنَ  لَهُ أََحبهَك الهَذي : המקור בערבית

 הֻּ י לַ נִ תַ ב  בַ ח  אַ  י'ַאַלדִ  ּכַ בַ חַ אַ : תעתיק עברי

 .אהב אותך זה אשר אהבת אותי בגללו: המשמעות בעברית

 .ברכה למי שהציע לכם חלק מההון שלו: 84פרק 

 .ב"קצ

 157.باَرَك هللاُ لََك ف  أَْهَلَك َوماَلك: המקור בערבית

 ּכַ מאלִ וַ  ּכַ לִ ה  פי אַ  ּכַ לַ  אללהֻּ  ּכַ אַר בַ : תעתיק עברי

 .במשפחתך ורכושך, ברך אותך אללה: המשמעות בעברית

 .ברכה שנאמרת לבעל החוב כאשר החוב שלו מוסדר: 85פרק 

 .ג"קצ

 158.باَرَك هللاُ لََك ف  أَْهَلَك َوماَلك، إَنهما َجـزاُء السهلََف اْلَحْمدُ واألَداء: המקור בערבית

ִלַּכ ַומאִלּכַ פי ַבאַרַּכ אללהֻּ ַלַּכ : תעתיק עברי דֻּ  פִ לַ סַ -א זאאֻּ 'מא גַ נַ אִ , ַאה   דאאואלאַ אלַחמ 

(, את ההלוואה מהאחר)עיקר הגמול של הלוקח , במשפחתך ורכושך, ברך אותך אללה: המשמעות בעברית

 (של ההלוואה)הם התודות וההחזרה 

 

 

 

 .למי שמפחד משיתוף ועבודת אלילים: 86פרק 

 .ד"קצ

 .إَن ـ  أَعـوذُبََك أَْن أُْشـَرَك بََك َوأَنا أَْعـلَْم، َوأَْستَـْغَفُرَك َلما ال أَْعـلَم الل ُهـمه : המקור בערבית
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םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .םלַ ע  מא לא אַ לִ  ּכַ רֻּ פִ 'ע  תַ ס  אַ ם וַ לַ ע  נא אַ אַ וַ  ִבּכַ  ּכִר ש  ן אַ אַ  ִבּכַ 'עודֻּ ני אַ אִ  ַאל 

ואבקש ממך סליחה על מה שאני לא , אני חוסה בך מהשיתוף בך ביודעיןהוי אללה : המשמעות בעברית

  .מודע

 

 .החזרת ברכה לאחר מתן צדקה או מתנה: 87פרק 

 .ה"קצ

 המשרת חזר כאשר .אותה לחלק הורה והוא, עליו השלום קיבל כבשה אללהעאישה סיפרה ששליח 

َوفيَهـْم باَرَك : אז היא אמרה .باَرَك هللاُ فيُكمْ :  אמרו שהם אמר הוא אז .האנשים אמרו מה שאלה היא, מהחלוקה

 .هللا

 .והגמול שלנו נשאר איתנו, אנו מחזירים להם תפילה באותה צורה

 .َوفيَهـْم باَرَك هللا .2 .باَرَك هللاُ فيُكمْ  .1: המקור בערבית

הִ ו .2ם פיּכֻּ  אללהֻּ  ּכַ אַר בַ .1: תעתיק עברי  .אללה ּכַ אַר ם בִפי 

 .ויברך אותם אללה .2יברך אתכם אללה .1: בעבריתהמשמעות 

 .איסור על זקיפת דברים לאותות: 88פרק 

 .ו"קצ

 159.الل ُهـمه ال َطْيـَر إاَل  َطْيـُرك، َوال َخـْيَر إاَل  َخـْيُرك، َوال إَلهَ َغْيـُرك: המקור בערבית

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  .ּכרֻּ י  'עַ  הָ לָ א אִ לָ וָ , ּכרֻּ י  'א חַ לָ אִ  ַר י  'א חַ לָ וָ , ּכרֻּ י  א טַ לָ אִ  ַר י  א טַ לָ  ַאל 

ואין , ולא טוב אלא הטוב אשר נתת אותו, אין סימן רע אלא שהחלטת אותו, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .אלוה מלבדך

 .כאשר רוכבים על חיה או כלי תחבורה כזה או אחר: 89פרק 

 .ז"קצ

ـَر لَنا هذا َوما ُكن ا لَهُ ُمْقـَرنين، َوإَن ا إَلى َربَ نا لَُمنـقََلبون، بَْسـَم هللاَ َواْلَحْمـدُ هلل، : המקור בערבית ُسـْبحاَن ال ذي َسخه

هُ ْر ل ، فَإَنه ُت نَْفس  فَاْغـفَ الَحْمـدُ هلل، الَحْمـدُ هلل، الَحْمـدُ هلل، هللاُ أْكـبَر، هللاُ أْكـبَر، هللاُ أْكـبَر، ُسـْبحانََك الل ُهـمه إَن   َظلَـمْ 

  .160ال يَْغَفـُر الذُّنوَب إاَل  أَْنـت

נא בִ לא ַר נא אִ אִ וַ , יןנִ ִר ּכ  מֻּ  הֻּ נא לַ מא ּכֻּ וַ  א'דנא הַ לַ  רַ 'חַ סַ  י'ַאַלדִ חאן ב  סֻּ , הלַ לִ  דֻּ מ  חַ אל  וַ  אללהִ ִבסמִ : תעתיק עברי

דֻּ ִלַלה, הלַ לִ  דֻּ מ  אלחַ , וןבלִ קַ נ  מֻּ לַ  דֻּ ִלַלה, אלַחמ  ַבר, רבַ ּכ  אַ  אללהֻּ  .אלַחמ  ַבר, אללהֻּ ַאּכ  םַ  ּכַ חאנַ ב  סֻּ  .אללהֻּ ַאּכ  ַלהֻּ  ַאל 

ִסי תֻּ מ  לַ 'ני טַ אִ   .תנ  א אַ לַ אִ  נובַ 'דֻּ -א רֻּ פִ 'ע  א יַ לַ  הֻּ נַ אִ פַ , ר ליפִ 'אע  פַ  ַנפ 

 .ולא היינו לו מצפים, ישתבח זה אשר הביא לנו את זה, בשם אללה והשבח לאללה: המשמעות בעברית

אללה , אללה הגדול, אללה הגדול .השבח לאללה, השבח לאללה, השבח לאללה .ואנו אל ריבוננו חוזרים
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 .טאים אלא אתהוכי לא יסלח לח .אז סלח לי, לעצמי עוולכי גרמתי , השבח לך אללה .הגדול

 

 .כאשר נמצאים במסע או נסיעה: 91פרק 

 .ח"קצ

ـَر لَنا هذا َوما ُكن ا لَهُ ُمْقـَرنين، َوإَن ا إَلى َربَ نـا  ،هللاُ أكبَر ،هللاُ أكبَر: המקור בערבית هللاُ أكبَر، ُسـْبحاَن الهذي َسخه

ْقوى، َوَمَن اْلعََمـَل ما تَـْرضى، الل ُهـمه  ْن َعلَـينا َسفََرنا ه لَُمْنقَـَلبون، الل ُهـمه إَن ا نَْسـأَلَُك ف  َسفَـَرنا هذا البَـره َوالتـه ذا َهَو 

ـفَر، َواْلَخلـيفَةُ ف  األهـَل، الل ُهـمه إَن ـ  أَعـوذُبََك مَ وَ  ـاَحُب ف  السه ـفَر،اْطَو َعن ا بُْعـدَه، الل ُهـمه أَْنـَت الص   ْن َوْعـثاَء السه

 161.َوَكآبََة اْلَمْنـَظر، َوسوَء اْلُمْنـقَلََب ف  المـاَل َواألَْهـل

ַבר: תעתיק עברי ַבראללהֻּ , אללהֻּ ַאּכ  ַבר, ַאּכ  חאן ַאַלדִ , אללהֻּ ַאּכ  ב  ִרִנין'ַר ַלנא ַהד'י ַסחַ 'סֻּ ּכ  , א ַומא ּכֻּנא ַלהֻּ מֻּ

ַקִלבון נ  םַ , ַוִאנא ִאלא ַרִבנא ַלמֻּ ַלהֻּ  ַר ר  א אלבִ 'דַ א הַ נַ ִר פַ י סַ פִ  ּכַ לֻּ אַ ס  א נַ נַ נ  אִ  ַאל 

םַ , א'צר  א תַ מַ  לִ מַ אלעַ  ןמִ וַ , אוַ ק  תַ -ַוא ַלהֻּ םַ , הדַ ע  נא בֻּ נ  עַ  וִ אט  א וַ 'דַ א הַ נַ ִר פַ א סַ נַ י  לַ ן עַ וִ הַ  ַאל  ַלהֻּ י פִ  בֻּ אחִ צַ -א תַ נ  אַ  ַאל 

םַ , לִ ה  י אלאַ פִ  תֻּ ליפַ 'חַ אל  וַ , רפַ סַ -א ַלהֻּ פי  בִ לַ קַ נ  אלמֻּ  סואִ וַ , ר'טַ נ  אלמַ  תִ ַּכאבַ וַ , רפַ סַ -א אאִ 'תע  ן וַ מִ  ִבּכָ 'עודֻּ י אַ נִ אִ  ַאל 

 .לאה  אלַ וַ  אלמאלִ 

ישתבח זה אשר עשה לנו את זה ואליו אנו  .אללה הגדול, אללה הגדול, אללה הגדול: המשמעות בעברית

ומהמעשים שתתרצה , אנו מבקשים ממך במסע שלנו הזה את הדברים הטובים והיראה, הוי אללה .חוזרים

אתה האדון המגן במסע , אללההוי  .הקל עלינו את נסיעה זו ועשה שנרגיש אותה קצרה, הוי אללה .מהם

ומהמראות , אני חוסה בך מן הרוע אשר במסע, הוי אללה .(אשר בבית)ואתה האחראי על הקרובים , הזה

 .ומהרוע שבתהפוכות ברכוש ובקרובים, הקשים

 : בתוספת, אומרים את אותה הברכה, כאשר חוזרים

آيَبـوَن تاَئبـوَن عابَـدوَن َلَربَ ـنا حـاَمـدون: המקור בערבית
162 . 

 .דוןנא חאמִ בִ ַר דון לִ ון עאבִ באאִ תַ ון ביִ אַ : תעתיק עברי

 .ולריבוננו מודים(, את אללה)עובדים , מתחרטים בכנות, אנו חוזרים: המשמעות בעברית

 .כאשר נכנסים לעיר חדשה או כפר חדש: 91פרק 

 .ט"קצ

ـْبعَ َوما أَْظلَلَـن، َوَربه األَراضيـَن : המקור בערבית ـُهمه َربه السهـمواَت الس 
ـْبعَ َوما أْقلَْلـن، َوَربه الشهيـاطيَن ألل  الس 

ياحَ َوما ذََرْيـن، أَْسـأَلُـَك َخْيـَر هذهَ اْلقَـْريََة َوَخْيـَر أَْهَلـها، َوَخْيـَر ما في ها َوما أَْضلَْلـن، َوَربه الَر  ها، َوأَعـوذُ بََك َمْن َشـَر 

 .163َوَشـَر  أَْهَلـها، َوَشـَر  ما فيها

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַב , ןל  לַ 'טמא אַ ע וַ ב  סַ -אַסַמַואִת -א בַ ב  ַר  ַאל  -א בַ ב  ַר וַ , ןל  לַ ק  מא אַ ע וַ ב  סַ -ין א'אצַ ר  אלאַ ַוַרב 

 ,מא פיהא ַר י  'חַ וַ , האלִ ה  אַ  ַר י  'חַ וַ  תִ יַ ר  לקַ א הִ דִ הַ  ַר י  'חַ  ּכַ לֻּ אַ ס  אַ , ןי  רַ 'מא דַ יאח וַ ִר -א בַ ב  ַר וַ , ןל  לַ 'צ  מא אַ ין וַ אטִ יַ שַ 
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 .יהאא פִ מַ  ִר ר  שַ וַ , האלִ ה  אַ  ִר ר  שַ הא וַ ִר ר  שַ ִמן  ִבּכָ ' ַוַאעודֻּ 

האדמה ( שכבות)וריבון שבעת , ריבון שבעת הרקיעים ומה שהם מכסים, הוי אללה: המשמעות בעברית

אני מבקש  .וריבון הרוחות ומה שהן נושאות, וריבון השטנים ומי שהם מתעים אותם .ומה שהם מכילות

ואני חוסה בך מהרוע שלה והרוע , ואת הטוב שבה .הטוב שבעיר הזאת ואת הטוב של תושביהממך את 

 .שבאנשיה ומהרוע שבה

 

 

 .כאשר נכנסים לשוק: 92פרק 

 .ר

بَيَـَدَه ال إلهَ إال  اّلِل  وحدَهُ ال شريَك لهُ، لهُ الُمْلـُك ولهُ الَحْمـد، يُْحيـ  َويُميـُت َوُهَو َح ٌّ ال يَمـوت، : המקור בערבית

 .اْلَخـْيُر َوهَو على كل  ش ٍء قدير

א לַ יון י  חַ  וַ הֻּ וַ  מיתֻּ יֻּ יי וַ ח  יֻּ , דמ  אלחַ  הֻּ לַ וַ  ּכֻּ לאלמֻּ  הֻּ לַ , הֻּ לַ  ריּכָ לא שַ  הֻּ דַ ח  וַ  ,א אללהלַ אִ ִאָלָה א לָ : תעתיק עברי

 .ירדִ ן קַ יאִ שַ  לִ לא ּכֻּ עַ  וַ הֻּ וַ  ירֻּ 'אלחַ  הִ דִ יַ בִ , תמויַ 

והוא המחייה  ,לו המלכות ולו השבח .שהוא יחיד ואין לו שותף, מלבד אללה אלוהאין : המשמעות בעברית

  .והוא הכול יכול ,ביכולתו כל הטוב, חי ולא ימות, והממית

 .כאשר החיה הרכובה מועדת: 93פרק 

 .א"ר

 .بَْسـَم هللاَ : המקור בערבית

ָלהִ : תעתיק עברי ִמל   .ִבס 

 .בשם אללה: המשמעות בעברית

 ברכתו של המטייל כלפי התושב: 94פרק 

 .ב"ר

َ الهذي ال تَضـيُع َودائَعُـه: המקור בערבית  .164أَْستَـْوَدُعُكـُم اّلِله

 העֻּ דאאִ וַ  יעֻּ 'צ  א תַ לַ  י'ַאַלדִ  אללהַ  םֻּ ּכֻּ עֻּ דִ ו  תַ ס  אַ : תעתיק עברי

 .כי רק אללה לא מאבד את אשר עליו הוא שומר, ישמור עליכם אללה: המשמעות בעברית

 

 .ברכתו של התושב כלפי המטייל: 95פרק 

 .ג"ר

َ ديـنََك َوأَمانَتَـَك، َوَخـواتيـَم َعَمـَلك: המקור בערבית  .165أَْستَـْوَدُع اّلِله
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 .ּכלִ מַ עַ  ואתיםַ 'חַ וַ , ּכַ תַ מאנַ אַ וַ  ּכַ דינַ  הַ לַ אל   עֻּ דִ ו  סתַ אַ : תעתיק עברי

 .ישמור אותך אללה בדתך ואמונתך ואת אחרוני מעשיך: המשמעות בעברית

 .ד"ר

ُ التْقوى، َوَغفَـَرذَْنـبََك، َويَسهـَر لََك الَخـْيَر َحْيـثُما ُكْنـت: המקור בערבית دََك اّلِله  .َزوه

 .תנ  מא ּכֻּ 'תֻּ י  חַ  ַר י  'אלחַ  ּכַ לַ  ַר סַ ס  יַ וַ , ּכַ בַ נ  'דַ  ַר פַ 'עַ וַ , אוַ ק  תַ -א הֻּ לַ אל   ּכַ דַ וַ ו  זַ : תעתיק עברי

 .ויקל לך את הטוב בכל אשר תהיה, ויסלח לחטאיך, יוסיף לך אללה יראה: המשמעות בעברית

 '(מהרים וגבעות וכו)כאשר עולים ויורדים : 96פרק 

 .ה"ר

 .هللاُ أَْكـبَر : כאשר עולים

 רבַ ּכ  אַ  הֻּ לַ ל  אָ : תעתיק עברי

 .אללה הגדול: המשמעות בעברית

 .ُسْبـحاَن هللا : כאשר יורדים

 חאן אללהב  סֻּ : תעתיק עברי

 .השבח לאללה: המשמעות בעברית

 .ברכת הנוסע כאשר עולה השחר: 97פרק 

 .ו"ר

َربهنـا صـاَحْبـنا َوأَْفـَضل َعلَْيـنا عائَذاً باهللَ َمَن  .َسَمـَع سـاَمُع بََحْمـَد هللاَ َوُحْسـَن باَلئَـَه َعلَْيـنا: המקור בערבית

 .166الن ـار

 אללהִ בִ  ןא'אִאדנא עַ י  לַ ל עַ 'צִ פ  אַ נא וַ ב  אחִ נא צַ בַ ב  ַר , נאי  לַ עַ  הִ לאאִ ן בַ ס  חֻּ וַ  אללהִ  דִ מ  חַ בִ  עֻּ סאמִ  עַ מִ סַ : תעתיק עברי

 .נאר-ן אמִ 

 היה אחראי עלינו, וריבוננ .קל מעלינו את המצוקהוה, שבח אללהאת  השומעשמע : המשמעות בעברית

  .הגן עלינו מאש הגיהינום בשובנו לאללהו

 .כאשר חונים במקום כלשהו: 98פרק 

 .ז"ר

اَت َمْن َشـَر  ما َخلَـق: המקור בערבית ام  َ التـ  أَعـوذُ بََكَلـماَت اّلِل 
167. 

 .קלַ 'מא חַ  ִר ר  ן שַ מִ  תאמאתִ -א אללהִ  מאתִ לִ ּכַ בִ ' ַאעודֻּ : תעתיק עברי

 .אני חוסה במילותיו המושלמות של אללה מהרוע שהוא ברא: המשמעות בעברית

 .כאשר שבים ממסע או נסיעה: 99פרק 

 .ח"ר
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  . أَْكـبَرهللاُ أَْكـبَر، هللاُ أَْكـبَر، هللاُ : המקור בערבית

ُ َوْحـدَهُ ال شريَك لهُ، لهُ الملُك ولهُ الَحْمد، وُهَو على ُكل  َش ٍء قَـدير، آيَبـوَن تائَبـوَن عابَـدونَ  ا  َلَربَ ـنال إلهَ إال  اّلِل 

 168.َوَهَزَم األَْحـزاَب َوْحـدَهحـاَمـدون، َصدََق هللاُ َوْعـدَه، َونََصـَر َعْبـدَه، 

ַבר, רבַ ּכ  אַ  הֻּ לַ ל  אַ : תעתיק עברי ַלהֻּ ַאּכ  ַבר, ַאל  ַלהֻּ ַאּכ   ּכֻּ ל  אלמֻּ  הֻּ לַ , הֻּ לַ  יּכַ ִר א שַ לַ  הֻּ דַ ח  וַ , ללהא אַ לַ אִ  הַ לַ א אִ לַ  .ַאל 

, הדַ ב  עַ  ַר צַ נַ וַ , הדַ ע  וַ  אללהֻּ  קַ דַ צַ , דוןאמִ נא חַ בִ ַר ן לִ דואבִ ן עַ ובאאִ ן תַ וביִ אַ , דירן קַ אִ י  שַ  לִ לא ּכֻּ עַ  וַ הֻּ וַ , דֻּ מ  אלחַ  הֻּ לַ וַ 

 הדַ ח  וַ  זאבַ ח  אלאַ  םַ זַ הַ וַ 

שהוא יחיד ואין לו , מלבד אללה אין אלוה .אללה הגדול, אללה הגדול, אללה הגדול: המשמעות בעברית

ולריבוננו (, אללה את)עובדים , מתחרטים בכנות, אנו חוזרים .והוא הכול יכול, לו המלכות ולו השבח .שותף

 .ומנצח את המחנות לבדו, והושיע את עבדיו ,הבטחת אללה אמת .מודים

 .כאשר מקבלים חדשות טובות או רעות: 111פרק 

 .ט"ר

ـاَلحات : כאשר מקבלים חדשות טובות  .اْلَحْمـدُ هللَ الهذي بَنَـْعَمتََه تَتَـمُّ الص 

 .חאתצאלִ -א םֻּ תִ תַ  הִ תִ מַ ע  נִ בִ  י'ַאַלדִ  הִ לַ לִ  דֻּ מ  אלחַ : תעתיק עברי

 .השבח לאללה אשר בחסדו מושלם הטוב: המשמעות בעברית

 .اْلَحْمـدُ هللَ على ُكـَل  حال: כאשר מקבלים חדשות רעות

דֻּ ִלַלִה : תעתיק עברי  .חאל לִ לא ּכֻּ עַ אלַחמ 

 השבח לאללה על כל מצב: המשמעות בעברית

 .השלוםהסגולות שבתפילה למען הנביא עליו : 111פרק 

 .י"ר

 .169ברכות 11אללה שולח לו , מי ששולח לי ברכה: הנביא עליו השלום אמר

 .א"רי

כי הברכות שלכם יגיעו אלי , תשלחו לי ברכות .על תהפכו את הקבר שלי למקום של פולחן, הוא גם אמר

 .170מכל מקום שבו תהיו

 .ב"רי

 .171לי ברכההוא לא שולח , הוא זה שכאשר אני מוזכר לו הקמצן: הוא גם אמר

 .הסגולות שבהפצת ברכת השלום האסלאמית: 112פרק 

 .ג"רי

 אחד שתאהבו עד תאמינו לא ואתם, שתאמינו עד העדן לגן תכנסו לא אתם: עליו השלום אמר אללהשליח 
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 השלום ברכת את הפיצו? הדדית אהבה תשיגו אכן, אותו תעשו שאם, משהו אתכם אלמד לא האם .השני את

 172(םּכֻּ י  לַ עַ  לאםֻּ סַ -א/ السهالُم َعلَْيُكم/ עליכם שלום) ביניכם

 .ד"רי

לברך את כולם , לקדם צדק: הוא השלים את האמונה שלו, שאם מישהו משלב אותם, תכונות 3: עמאר אמר

 .לתרום לצדקה, בשלום

 .ה"רי

: השיבהוא ? איזה אסלאם הוא הכי טוב, אמר שמישהו שאל את הנביא עליו השלום, עבדאללה איבן עמאר

 .ולברך את אלה שאתה מכיר וגם את אלה שאתה לא מכיר, העניים להאכיל את

 

 .כאשר שומעים את קריאתו של התרנגול או גערתו של החמור: 113פרק 

 .ו"רי

ואם אתם  .מפני שהוא ראה מלאך, בקשו מאללה את החסד שלו, אם אתם שומעים את קריאתו של התרנגול

 .מכוון שהוא ראה שטן, בקשו מחסה באללה, שומעים את גערתו של החמור

 .כאשר שומעים את נביחת הכלבים בלילה: 114פרק 

 .ז"רי

כי הם רואים את אשר אתם , בקשו מחסה באללה, אם שמעתם בלילה את נביחת הכלבים או גערת החמורים

 .לא רואים

 .ברכה הנאמרת לאדם שהעלבתם: 115פרק 

 .ח"רי

فأَيَُّما ُمْؤَمٍن َسبَْبتُهُ فَاْجعَْل ذََلَك لَهُ قُْربَةً إَلَْيَك يَْوَم اْلَقيَاَمةَ اللهُهمه : המקור בערבית
173 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  האמַ יַ אלקִ  םַ ו  יַ  ּכַ י  לַ אִ  ַתןבַ ר  קֻּ  הֻּ לַ  ל  עַ 'אג  פַ  הֻּ תֻּ ב  בַ סַ ן ומִ א מֻּ מ  יֻּ אַ פַ  ַאל 

בזה התקרבות לגן עדן ביום תחיית עשה לו , כל מאמין אשר העלבתי, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .המתים

 

 .בעניין מתן שבח למוסלמי אחר: 116פרק 

 .ט"רי

أَْحَسُب : אז הוא צריך להגיד, אם מישהו מכם מרגיש צורך לשבח את אחיו: עליו השלום אמר אללהשליח 

َ أََحدًا  174 فاُلَنًا إَْن َكاَن يَُرى أَنههُ َكذََلَك َوالَ أَُزك َ  َعلَى اّلِله
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َ أََحدًا: המקור בערבית   أَْحَسُب فاُلَنًا إَْن َكاَن يَُرى أَنههُ َكذََلَك َوالَ أَُزك َ  َعلَى اّلِله

 ןאדַ חַ אַ  א אללהִ לַ י עַ ּכִ זַ אֻּ  לאַ וַ  ּכַ לִ 'דַ ּכַ  הֻּ נַ נ  א אַ ַר ן יֻּ אן ּכַ אִ  ןאנַ לאַ פֻּ  בֻּ סִ ַאח  : תעתיק עברי

 ואני לא מחשיב מישה לזך יותר מאללה, אני מחשיב את פלוני ככך וכך: המשמעות בעברית

 (בכעבה)ברכה הנאמרת בין הפינה התימנית לבין האבן השחורה : 117פרק 

 .כ"ר

 َربهـنَا آَتنَا فَ  الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفَ  اآلَخَرةَ َحَسنَةً َوقَنَا َعذَاَب النهارَ : המקור בערבית

 ארנַ -א אבַ 'דַ א עַ נַ קִ ה וַ נַ סַ ה חַ ַר 'חִ אַ י אלפִ ה וַ נַ סַ א חַ יַ נ  דֻּ -י אא פִ נַ תִ א אַ נַ בַ ַר : תעתיק עברי

 בעולם וטובה הזה בעולם טובה לנו תן !ריבוננו": המשמעות בעברית

 "האש מעונש אותנו ושמור ,הבא

 

 

 

 .ברכה שאומרים בגבעות סאפה ומארווה: 118פרק 

ُ َوْحدَهُ الَ َشَريَك لَهُ : תהמקור בערבי ُ َوْحدَهُ الَ إَلَهَ إاَله اّلِله لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمدُ َوُهَو َعلَى َكل َ َشْىٍء قََديٌر الَ إَلَهَ إاَله اّلِله

 175أَْنَجَز َوْعدَهُ َونََصَر َعْبدَهُ َوَهَزَم األَْحَزاَب َوْحدَهُ 

 ַלא .ירדִ קַ  ןאִ י  שַ  לִ א ּכֻּ לַ עַ  וַ הֻּ וַ , דֻּ מ  אלחַ  הֻּ לַ וַ  ּכֻּ ל  אלמֻּ  הֻּ לַ , הֻּ לַ  יּכַ ִר א שַ לַ  הֻּ דַ ח  וַ , הֻּ לַ ל  א אַ לַ אִ  הַ לַ א אִ לַ : תעתיק עברי

 .הֻּ דַ ח  וַ  אבַ ז  אלאחַ  םַ זַ הַ וַ , הֻּ דַ ב  עַ  ַר צַ נַ וַ , הֻּ דַ ע  וַ  זַ 'נגַ וַ , הֻּ דַ ח  וַ  הֻּ לַ ל  אַ א לַ אִ  הַ לַ אִ 

והוא יכול , לו השבח, הוא הריבון .אשר אין לו שותף, היחיד, אין אלוה מלבד אללה: המשמעות בעברית

ואשר הביס את מחנות עובדי , הושיע את עבדו, אשר מילא את ההבטחה, אלוה מלבד אללהאין  .על הכול

 .האלילים לבדו

 .ביום ערפה: 119פרק 

 176وُهَو َعلَى ُكَل  َشْ ٍء قََديرٌ  ،لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمدُ  ،َوْحدَهُ اَل َشَريَك لَهُ  ،اَل إَلَهَ إاَله هللاُ : המקור בערבית

דֻּ  הֻּ לַ וַ  ּכֻּ ל  אלמֻּ  הֻּ לַ , הֻּ לַ  יּכַ ִר א שַ לַ  הֻּ דָ ח  וַ , הלָ ל  לא אַ אִ ִאָלָה  ַלא: תעתיק עברי  דירן קַ אִ י  שַ  לִ א ּכֻּ לַ עַ  וַ הֻּ וַ , אלַחמ 

והוא הכול , לו המלכות ולו השבח .שהוא יחיד ואין לו שותף, מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

 .יכול

 (ר אלחראםעאלמש)הברכה במקום המקודש : 111פרק 

فدعاه ُ، ) ركب صلى هللا عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة : המקור בערבית

  177 "فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس( ووحدهُ  ،وهللهُ ،وكبرهُ 

שם הוא היה פונה , הנביא עליו השלום היה רוכב עד שהיה מגיע אל המקום המקודש: המשמעות בעברית
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, ולא היה מפסיק עד עלות השחר, מהלל ומשבח ומאדיר אותו, ומתפלל לאללה( כיוון התפילה)אל הקיבלה 

 .אך לפני עלות החמה

 .מרת'בכל אבן שזורקים בג: 111פרק 

 هللاُ أْكبَر: המקור בערבית

ַבר אללהֻּ : תעתיק עברי  ַאּכ 

 גדול אללה הכי: המשמעות בעברית

 .השחורה האבן מול: 112פרק 

 !هللاُ أَْكبرُ : המקור בעברית

ַבר: תעתיק עברי  !אללהֻּ ַאּכ 

 אללה הכי גדול: המשמעות בעברית

 .תפילה נגד אויב: 113פרק 

اللهُهمه اَْهَزْمُهْم َوَزْلَزْلُهمْ ،اَْهَزَم اإْلْحَزابَ ،َسَرْيَع اْلَحَسابَ  ،للهُهمه ُمْنَزَل اَْلكتَابَ ا: המקור בערבית
178 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ םַ , אבַ זַ ח  אלאִ  םִ זִ ה  אִ , אבִ סַ אלחִ  יעַ ִר סַ , אבִ תַ אלּכִ  לַ זִ נ  מֻּ  ַאל  ַלהֻּ  םהֻּ ל  זִ ל  זַ ם וַ הֻּ מ  זִ ה  אִ  ַאל 

נצח והרעד , הוי אללה, תנצח את המחנות, מהיר החשבון, מוריד הספר, הוי אללה: המשמעות בעברית

  .אותם

 .מה להגיד כאשר מפחדים ממישהו: 114פרק 

اللهُهمه اْكَفنَيَهْم َبَما َشئْتَ : המקור בערבית
179 

םַ : תעתיק עברי ַלהֻּ  תַ י  א שִ מַ ם בִ יהִ נִ פִ ּכ  א ַאל 

 .שמרני מהם בכל אשר תרצה, הוי אללה: המשמעות בעברית

 .מה להגיד בשעת ההתפעלות והאושר: 115פרק 

 !ُسْبَحاَن هللاَ : המקור בערבית

 !ללהִ אן אַ חַ ב  סֻּ : תעתיק עברי

 !השבח לאללה: המשמעות בעברית

 !هللاُ أَْكبرُ : המקור בעברית

ַבר אללהֻּ : תעתיק עברי  !ַאּכ 

 גדול אללה הכי: המשמעות בעברית

 

 .מה לעשות כאשר מקבלים חדשות טובות: 116 פרק
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 אותו הנביא עליו השלום היה סוגד בהודיה לאללה כאשר הוא היה מקבל חדשות ששימחו

 .כאב בגוףכאשר חשים : 117פרק 

أَُعوذُ بَاهللَ َوقُدَْرتََه פעמים  7ולאחר מכן להגיד , بَْسَم هللاَ פעמים  3להניח את הידיים על המקום הכואב ולהגיד 

 180َمْن َشَر  َما أََجدُ َوأَُحاَذرُ 

 أَُعوذُ بَاهللَ َوقُدَْرتََه َمْن َشَر  َما أََجدُ َوأَُحاَذرُ  .2 .بَْسَم هللاَ  .1: המקור בערבית

 רֻּ 'אדִ חַ אַ וַ  דֻּ 'גִ א אַ מַ  ִר ן שַ מִ  הִ תִ ַר ד  קֻּ וַ  אללהִ בִ ' ודֻּ עֻּ אַ  .2 .אללהִ מִ ס  בִ .1: תעתיק עברי

 .אני חוסה באללה ונזהר מהרוע שאני מוצא .2 .בשם אללה .1: המשמעות בעברית

 

 .כאשר מפחדים לפגוע במישהו או במשהו עם עין הרע: 118פרק 

 כי עין הרע , תברכו את זה, אצלכם אשר מרשים אתכםאם אתם רואים משהו אצל אחרים או 

 .היא אכן אמתית

 .ההתכנסות בלילה: 119פרק 

 181"الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اللهم جنبنا ،بسم هللا": המקור בערבית

םַ , אללהמִ ס  בִ : תעתיק עברי ַלהֻּ  אנַ תַ ק  זַ א ַר אן מַ טַ י  שַ -א בנִ 'גַ אן וַ טַ י  שַ -א אנַ ב  נִ 'גַ  ַאל 

 .והרחק את השטן ממה שנתת לנו, הרחק את השטן מאיתנו, הוי אללה, בשם אללה: המשמעות בעברית

 ."הטלביה"תפילת : 121פרק 

 182اَل َشَريَك لَكَ  ،إَنه اْلَحْمدَ والنَ ْعَمةَ لََك َواْلُمْلكُ  ،لَبهْيَك اَل َشَريَك لََك لَبهْيكَ  ،لَبهْيَك اللهُهمه : המקור בערבית

םַ  ּכַ י  בַ לַ : עבריתעתיק  ַלהֻּ ּכַ  ַאל  ַּכ , ַלַבי  ּכַ  ּכַ לַ  יּכַ ִר א שַ לַ ַלַבי  ּכֻּ וַ  ַת ַלּכַ מַ ע  נִ -אוַ  דַ מ  חַ ל  אַ  ןאִ , ַלַבי  ל   .ּכַ לַ  יּכַ ִר א שַ לַ , אלמֻּ

 .אכן נכנעתי לך, אין אלוה מלבדך, נכנעתי לך .אכן נכנעתי לך, הוי אללה, לך ינכנעת: המשמעות בעברית

  .אין שותף לך, והחסד לך והמלוכהאכן השבח 

 .כאשר נבהלים: 121פרק 

 ال إَلهَ إاله هللاُ : המקור בערבית

 לא אללהֻּ אִ ִאָלָה א לַ : תעתיק עברי

 .מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

 .להגיד לכופר כאשר הוא מתעטש: 122פרק 

 183يَْهَديُكُم هللاُ ويُْصَلُح بَالَُكمْ : המקור בערבית

 םּכֻּ אלַ בַ  חֻּ לִ צ  יֻּ וַ  אללהֻּ  םֻּ יּכֻּ דִ ה  יַ : עבריתעתיק 
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 .ידריך אתכם אללה ויישר את דרככם: המשמעות בעברית

 .לזה שאינו מאמיןהחזרת ברכה : 123ק פר

 َوَعلَْيُكمْ  להם תשיבו, תכםכאשר אנשים מעם הספר מברכים א

 َوَعلَْيُكمْ : המקור בערבית

 םּכֻּ י  לַ עַ וַ : תעתיק עברי

 .ועליכם: המשמעות בעברית

 

 

 

 .כאשר נעלבים בעת הצום: 124פרק 

 184 إَنَ   َصائَمٌ  ،إَنَ   َصائَمٌ : המקור בערבית

 םאאִ י סַ נִ נ  אִ , םאאִ י סַ נִ נ  אִ : תעתיק עברי

 .אני צם, אני צם: המשמעות בעברית

 .כאשר מקריבים קרבן לאללה: 125פרק 

 َمْنَك ولََك اللهُهمه تَقَبهْل َمن َ بَْسَم هللاَ وهللاُ أَْكبَُر اللهُهمه : המקור בערבית

ָלה : תעתיק עברי ִמל  ַברואללה ִבס  םַ , ַאּכ  ַלהֻּ םַ  ּכַ לַ וַ  ּכַ נ  מִ  ַאל  ַלהֻּ  .ינִ ל מִ בַ ב  קַ תַ  ַאל 

 .הוי אללה תקבל ממני, ממך ולך, הוי אללה, גדול ואללה הוא הכי, בשם אללה: המשמעות בעברית

 .העקשניםכדי לגרש את השטנים : 126פרק 

 : המקור בערבית

اَت الهتَ  اَل يَُجاَوُزُهنه بَرٌّ واَل فَاجٌر َمْن ش ر َ َما َخلَق، وبََرأَ وذََرأَ، ومَ  ْن َشر َ َما يَْنَزُل َمَن السهَماَء أَُعوذُ بَكَلَماَت هللاَ التهامه

وَمْن َشر َ َما يَْخُرُج َمْنَها، َومْن َشر َ فَتََن اللهْيَل والنههاَر، وَمْن َشر َ َومْن َشر َ َما يَْعُرُج فيَها، وَمن َشر َ َما ذََرأَ ف  األَْرَض 

 185 ُكل َ طاَرٍق إاَله َطاَرقاً يَْطُرُق بَخْيٍر يَا َرْحَمنُ 

נאהֻּ זֻּ אוִ 'גַ א יֻּ י לַ אלתִ  אתִ מַ אתַ -א אללהִ  אתִ מַ לִ ּכַ בִ ' ודֻּ עֻּ אַ : תעתיק עברי , קַ לַ 'א חַ מַ  ִר ר  ן שַ ן מִ רו'אגִ א פַ לַ ן וַ ורר  בַ  נ 

צִ י פִ  אַ ַר 'א דַ מַ  ִר ן שַ מִ וַ , איהַ פִ ' גֻּ רֻּ ע  א יַ מַ  ִר ר  ן שַ מִ וַ  אאִ מַ סַ -ן אמִ  לֻּ זִ נ  יַ  אמַ  ִר ר  ן שַ מִ וַ , אַ ַר 'דַ וַ  אַ ַר בַ וַ   ִר ן שַ מִ וַ ' אלַאר 

 ןמַ ח  א ַר יַ  ִר י  'חַ בִ  קֻּ רֻּ ט  יַ  ןאקַ אִר א טַ לַ אִ  קִ טאִר  לִ ּכֻּ  ִר ן שַ מִ וַ , האִר נַ -ַוא לִ י  לַ -ן אלתַ פִ  ִר ן שַ מִ וַ , אהַ נ  מִ ' גֻּ רֻּ 'ח  א יַ מַ 

אלה שלא חורג מהם הטוב והרע ממה שהוא , המושלמים של אללה אני חוסה בדבריו: המשמעות בעברית

ומהרוע של כל אשר בשמיים ומה שיורד מהשמיים ומהרוע של מה שעולה לשמיים ומהרוע  .וזרע יצרו, ברא

ומרוע , מהרוע של ניסיונות הלילה והיום( ואני חוסה, )שיוצא ממנהשל מה שנזרע באדמה ומהרוע של מה 

 .הוי אללה הרחמן, כל דופק אלא זה אשר דופק בטוב
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 .בקשת מחילה וחזרה בתשובה: 127פרק 

 .סליחה מאללה יותר משבעים פעמים ביוםמבקש אני , אללה: עליו השלום אמר אללהשליח 

 186!אללה מאה פעמים ביוםשהרי אני מבקש סליחה מ! תבקשו סליחה מאללה, אנשים: הוא גם אמר

 (111)×أستغفر هللا : המקור בערבית

 (111×)ר אללה פִ 'ע  תַ ס  אַ : תעתיק עברי

 אני מבקש סליחה מאללה: המשמעות בעברית

 .הסגולה שבאזכרתו ושיבוחו של אללה: 128פרק 

ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله  שאומר מי: אמר השלום עליו אללה ששליח, אבו הוריירה אמר

 111, מקבל את התגמול על שחרור עשר עבדים, מאה פעמים במהלך היום, الحمد وهو على كل ش ء قدير

והוא זוכה למחסה מפני השטן עד הערב של אותו , חטאים נמחקים מחובתו 111, מצוות נרשמות לזכותו

 .וב מזה אלא מי שאומר את זה יותר ממאה פעמיםואף אחד לא יכול לעשות יותר ט, היום

 ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل ش ء قدير: המקור בערבית

ּכֻּ  הֻּ לַ , הֻּ לַ  ּכַ ַשריא לַ  הֻּ דַ ח  וַ  ,א אללהֻּ לַ אִ  הַ לַ א אִ לַ : תעתיק עברי ל   .דירן קַ אִ י  שַ  לִ א ּכֻּ לַ עַ  וַ הֻּ וַ  דֻּ מ  חַ אל   הֻּ לַ וַ  אלמֻּ

והוא הכול , לו המלכות ולו השבח .שהוא יחיד ואין לו שותף, מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

 .יכול

גם אם הם רבים כמו הגלים , כל החטאים שלו ימחקו, מאה פעמים במהלך היום, ُسْبَحاَن هللاَ َوبََحْمَدهَ מי שאומר 

 187.שבים

 ُسْبَحاَن هللاَ َوَبَحْمَدهَ : המקור בערבית

 הִ דִ מ  חַ בִ וַ  אן אללהִ חַ ב  סֻּ : תעתיק עברי

 השבח לאל ותודות לו: המשמעות בעברית

אין מי , מאה פעמים, ُسْبَحاَن هللاَ َوبََحْمَدهَ  ובערב בבוקר שאומר שמי, אמר אללהאבו הוריירה אמר ששליח 

  .ממנושיבוא עם מישהו יותר טוב ממנו ביום תחיית המתים מלבד מי שאמר זאת יותר פעמים 

 ُسْبَحاَن هللاَ َوَبَحْمَدهَ : המקור בערבית

ִדהִ  תעתיק עברי ַחאן אללִה ַוִבַחמ  ב   סֻּ

 תודות לוההשבח לאל ו: המשמעות בעברית

ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله  שאומר מי: אבו איוב אלאנסארי אמר שהנביא עליו השלום אמר

 188נשמות מהצאצאים של ישמעאל 4זה כאילו שהוא שחרר , פעמיםעשר الحمد وهو على كل ش ء قدير 

 ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل ش ء قدير: המקור בערבית

 ירדִ ן קַ אִ י  שַ  לִ א ּכֻּ לַ עַ  וַ הֻּ וַ  דֻּ מ  אלחַ  הֻּ לַ וַ  ּכֻּ ל  אלמֻּ  הֻּ לַ , הֻּ לַ  יּכַ ִר א שַ לַ  הֻּ דַ ח  וַ  ,א אללהֻּ לַ אִ  הלַ א אִ לַ : תעתיק עברי
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והוא הכול , לו המלכות ולו השבח .שהוא יחיד ואין לו שותף, מלבד אללה אין אלוה: המשמעות בעברית

 .יכול

, המאזניים על כבדות, הלשון על הקלות מילים 2 ישנם: עליו השלום אמר אללהאבו הוריירה אמר ששליח 

َ َوبََحْمَدهَ  והם, הרחמן על ואהובות َ اْلعََظيمَ  ،ُسْبَحاَن اّلِله  189ُسْبَحاَن اّلِله

َ َوَبَحْمَدهَ : המקור בערבית َ اْلعََظيمَ  ،ُسْبَحاَن اّلِله  ُسْبَحاَن اّلِله

ַחאן : תעתיק עברי ב   .ים'טִ אלעַ  ללהִ אן אַ חַ ב  סֻּ , הִ דִ מ  חַ בִ וַ  אללהִ סֻּ

 .השבח לאללה העצום, השבח לאל והתודות לו: המשמעות בעברית

, وهللا اكبر, وال إله إال هللا, والحمد هلل, سبحان هللا להגיד: עליו השלום אמר אללהאבו הוריירה אמר ששליח 

 .אהוב עלי יותר מכל דבר שהשמש זרחה עליו

 وهللا اكبر, وال إله إال هللا, والحمد هلل, سبحان هللا: המקור בערבית

ַבר אללהֻּ וַ , הללא אַ לַ אִ  הַ לַ א אִ לַ וַ , הלַ לִ  דֻּ מ  חַ אל  וַ , אן אללהחַ ב  סֻּ : תעתיק עברי  ַאּכ 

 .ואללה הגדול, ואיו אלוה מבלעדי אללה, והתודות לאללה, לאללההשבח : המשמעות בעברית

 מישהו? ביום מצוות 1111 להשיג יכול לא מכם מישהו האם, אמר והוא, אללה שליח עם ישבנו: סעד אמר

 سبحان هللا להגיד צריך הוא, אמר( השלום עליו הנביא) הוא אז? ביום מצוות 1111 להשיג אפשר איך, שאל

 .או שאלף חטאים ימחקו מהמאזן שלו, מצוות ירשמו לזכותו 1111מפני שאז , מאה פעמים

 سبحان هللا: המקור בערבית

 ללהאן אַ חַ ב  סֻּ : תעתיק עברי

 .השבח לאללה: המשמעות בעברית

עץ דקל יישתל עבורו בגן , وبحمده سبحان هللا العظيم שיגיד מי: אמר השלום עליו שהנביא אמר בייר'ג

 .190העדן

 وبحمده سبحان هللا العظيم: המקור בערבית

 הִ דִ מ  חַ בִ ים וַ 'טִ אן אללה אלעַ חַ ב  סֻּ : תעתיק עברי

 השבח לאללה העצום והתודות לו: המשמעות בעברית

 .כיצד הנביא שיבח את אללה: 129פרק 

עם )עם היד הימנית שלו ( השבחיםסופר את )ראיתי את הנביא משבח : אמר עבדאללה איבן עמאר

 191(האצבעות

 מסוגי המעשים הטובים מהרבה תחומים: 131פרק 

هب ساعة فإذا ذ ،فكفوا صبيانكم ؛ فإن الشياطين تنتشر حينئذ –أو أمسيتم  –إذا كان جنح الليل : המקור בערבית

ً وأغلقوا األبواب واذكروا اسم هللا ؛ فإن الشيطان ال يفتح ،من الليل فخلوهم سم وأوكوا قربكم واذكروا ا ،باباً مغلقا
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ً  ،وخمروا آنيتكم واذكروا اسم هللا ،هللا  192 وأطفئوا مصابيحكم ،ولو أن تعرضوا عليها شيئا

כי אכן , אז אספו את הנערים שלכם וילדכם, כאשר יורד הלילה או מחשיך הערב: בעבריתהמשמעות 

תנעלו את , הכניסו אותם לחדרם, הלילה וכאשר עוברת שעה מתחילת .השטנים מסתובבים בזמן הזה

וכסו  .כי אכן השטן לא נוגע ולא פותח דלת נעולה שנקרא עליה שם אללה, והזכירו את שם אללה, הדלתות

 .וכבו את האורות, לשטנים( את האוכל)ואל תזניחו אותו , והזכירו את שם אללה, את האוכל שלכם
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