המבצר של המוסלמי
תפילות וברכות מהקוראן המבורך ומהסונה.

תורגם לעברית ונערך על ידי צוות דאר אלסלאם,
המרכז להכרת האסלאם ,כפר קרע.

תֹוכֶן הָ עִ ניָנִים:
א.הקדמה.
ב.כללי התעתיק מערבית לעברית.
 .1כאשר קמים מהשינה.
 .2כאשר לובשים בגד.
 .3כאשר לובשים בגד חדש.
 .4להגיד למישהו אחר שלובש בגד חדש.
 .5לפני שמורידים את הבגדים.
 .6לפני שנכנסים לשירותים.
 .7לאחר שיוצאים מהשירותים.
 .8כשמתחילים את ההיטהרות (וֻּדֻּא)
 .9כשמסיימים את ההיטהרות (וֻּדֻּא)
 .11כשיוצאים מהבית.
 .11כאשר נכנסים לבית.
 .12כאשר הולכים למסגד.
 .13כאשר נכנסים למסגד.
 .14כאשר יוצאים מהמסגד.
 .15תפילות הקשורות לאד'אן (הקריאה לתפילה)
 .16ברכה בתחילת התפילה (לאחר אמירת "אַ ל ַל ֻּה אַ קבַ ר" הראשונה)
 .17בזמן ההשתחוות בתפילה ( ُركوع)
 .18כאשר קמים מההשתחוות.
 .19ברכות בעת הסגידה.
 .21בין שתי הסגידות.
 .21כאשר סוגדים בגלל קריאה של הקוראן.
 .22תשהוד  /تشهد (העדות)
 .23תפילות על הנביא עליו השלום לאחר התשהוד.
 .24אחרי התשהוד האחרון ,ולפני התסלים (تسليم)
 .25לאחר התסלים (تسليم)
 .26לבקש הדרכה בקבלת החלטה או בבחירת המסלול הנכון.
 .27בבוקר ובערב.
 .28לפני השינה.
 .29ברכות שאומרים כאשר מתהפכים במהלך הלילה.
 .31כאשר מרגישים פחד או חוסר מנוחה במהלך השינה.
 .31כאשר חולמים חלום טוב או חלום רע.
.32קונוט אל-וויטר (القنوت)
 .33אזכרה מיד לאחר התסלים של הוויטר.
 .34תפילה בחרדה וצער.
 .35תפילות בשעת צרה.
 .36כאשר נתקלים באויב או בבעלי השליטה.
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 .37כאשר יש ספקות באמונה
 .38ליישב חובות.
 .39למי שחושב מחשבות רעות במהלך התפילה או קריאת הקוראן
 .41תפילה עבור מי שנתקל בקשיים.
 .41לאחר ביצוע של חטא.
 .42לגרש את השטן.
 .43כאשר נתקלים בבעיה או בקושי גובר.
 .44להכניס ילדים תחת הגנתו של אללה.
 .45כאשר מבקרים את החולה.
.46המצוינות שבביקור חולים.
 .47תפילה של החולה אשר איבד כל תקווה בחיים.
 .48הוראות לזה שעומד למות.
 .49תפילתו של מי שנמצא בצרה.
 .51כאשר סוגרים את עיניו של הנפטר.
 .51תפילה בלוויה עבור הנפטר.
 .52תפילה לשכר במהלך תפילת הלוויה.
 .53תנחומים.
 .54כאשר מניחים את הנפטר בקבר
 .55לאחר שקוברים את הנפטר.
 .56כאשר מבקרים בבית הקברות.
 .57בשעת סופה.
.58כאשר שומעים רעם.
 .59תפילה לגשם.
 .61כאשר יורד גשם.
 .61לאחר שיורד גשם.
 .62לשמיים בהירים.
 .63כאשר רואים את חרמש הירח.
 .64כאשר שוברים את הצום.
 .65לפני שאוכלים.
 .66כאשר מסיימים את הארוחה.
.67ברכתו של האורח למען המארח.
 .68ברכה שנאמרת למי שהגיש משקה או התכוון לעשות כך.
 .69ברכה שנאמרת כאשר שוברים את הצום בביתו של מישהו.
.71ברכה שנאמרת על ידי מי שצם ,ואשר הוגש לו אוכל ,אך הוא לא שבר את הצום.
 .71כאשר רואים את הפרי הלא בשל.
 .72כאשר מתעטשים.
 .73להגיד לזוג לאחר שהם התחתנו.
 .74תפילתו של הבעל בליל החתונה או כאשר קונים חיה חדשה.
.75ברכה לפני משגל
 .76כאשר כועסים.
 .77כאשר רואים מישהו בשעת צרה או מצוקה.
 .78כאשר נמצאים בישיבה או באסיפה .
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 .79בקשה לסליחת חטאים בעת שמסיימים ישיבה.
 .81החזרת תפילת למחילה.
 .81ברכה שנאמרת למי שעושה לכם טובה.
.82הגנה ממשיח השקר.
 .83ברכה שנאמרת למי שמבטא את אהבתו כלפיכם למען אללה.
 .84ברכה למי שהציע לכם חלק מההון שלו.
 .85ברכה שנאמרת לבעל החוב כאשר החוב שלו מוסדר.
 .86לפחד מעבודת אלילים.
 .87החזרת ברכה לאחר מתן צדקה או מתנה.
.88איסור על זקיפת דברים לאותות.
 .89כאשר רוכבים על חיה או כלי תחבורה כזה או אחר.
 .91כאשר נמצאים במסע או נסיעה.
 .91כאשר נכנסים לעיר חדשה או כפר חדש.
 .92כאשר נכנסים לשוק.
 .93כאשר החיה הרכובה מועדת.
 .94ברכתו של המטייל כלפי התושב
 .95ברכתו של התושב כלפי המטייל.
 .96כאשר עולים ויורדים (מהרים וגבעות וכו')
.97ברכת הנוסע כאשר עולה השחר.
 .98כאשר חונים במקום כלשהו.
 .99כאשר שבים ממסע או נסיעה.
כאשר מקבלים חדשות טובות או רעות.
.111
הסגולות שבתפילה למען הנביא עליו השלום.
.111
הסגולות שבהפצת ברכת השלום האסלאמית.
.112
כאשר שומעים את קריאתו של העורב או גערתו של החמור.
.113
כאשר שומעים את נביחת הכלבים בלילה.
.114
ברכה הנאמרת לאדם שהעלבתם.
.115
בעניין מתן שבח למוסלמי אחר.
.116
ברכה הנאמרת בין הפינה התימנית לבין האבן השחורה (בכעבה)
.117
ברכה שאומרים בגבעות סאפה ומארווה.
.118
ביום ערפה.
.119
הברכה במקום המקודש (אלמשער אלחראם)
.111
בכל אבן שזורקים בג'מרת.
.111
באבן השחורה.
.112
תפילה נגד אויב.
.113
מה להגיד כאשר מפחדים ממישהו.
.114
מה להגיד בשעת ההתפעלות והאושר.
.115
מה לעשות כאשר מקבלים חדשות טובות.
.116
כאשר חשים כאב בגוף.
.117
כאשר מפחדים לפגוע במישהו או במשהו עם עין הרע.
.118
ההתכנסות בלילה.
.119
תפילת "הטלביה".
.121
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.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.131

כאשר מופתעים.
להגיד לכופר כאשר הוא מתעטש.
החזרת ברכה לזה שאינו מאמין.
כאשר נעלבים בעת הצום.
כאשר מקריבים קורבן לאללה.
כדי לגרש את השטנים העקשנים.
בקשת מחילה וחזרה בתשובה.
הסגולה שבאזכרתו ושיבוחו של אללה.
כיצד הנביא שיבח את אללה.
מסוגי המעשים הטובים מהרבה תחומים
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הקדמה
השבח לאללה ,אשר עליו אנו נשענים ,וממנן אנו מבקשים מחילה ,ובו אנו מבקשים מחסה
והגנה מהרשעות שבנו ומרשעות החטאים שלנו .מי שמודרך עלי ידי אללה ,לא מאבד את
דרכו ,ומי שסר מדרך אללה שום דבר לא ידריך אותו .ואני מעיד שאין אל זולת אללה ,אשר אין
לו שותפים או מקבילים ,ומעיד שמוחמד הוא עבדו ומשרתו ושליחו של אללה .הברכות והשלום
עליו (הנביא מוחמד) ועל בני משפחתו וחבריו ,ועל כל מי שהולך בעקבותיהם.
אללה ישתבח ויתעלה ברא את השדים ואת האנשים אך ורק כי שיעבדו אותו ,מבלי לצרף לו
שותפים או מקּבילים ,לכן אמר אללה שיתעלה " :ולא בראתי את השדים ואת האדם אלא למען
יעבדו אותי  .אינני דורש כי יפרנסוני ואינני רוצה כי יאכילוני .אכן אללה הוא המפרנס ,בעל
החוזק והאיתן". }15/15-15{ .
מסוגי עבודת האל הכי נעלים הן הקריאות (דואא') ,כך שהנביא עליו ברכת אללה והשלום אמר
 " :הקריאה לאללה היא מהות עבודתו" .
ואללה ,שישתבח ויתעלה ,אמר " :ואמר ריבונכם :קראו לי ,ואענה לכם .אך אלה הגאוותנים
אשר יהירים מלעבוד אותי ,ייכנסו מושפלים לגיהינום". }56/06{ .
ואללה ,שישתבח ויתעלה ,אמר " :ואם ישאלוך עבדיי עליי ,הנה קרוב אני ואיענה לפניית הקורא
אליי .על כן גם עליהם להיענות לי ולהאמין בי ,למען ילכו בדרך הישר". }5/555{ .
ואללה ,שישתבח ויתעלה ,אמר גם " :לכן ,זכרו (הללו) אותי למען אזכור (אהלל) אתכם ,והודו
לי ואל תכפרו בי".}5/511{ .
המאמין אשר ליבו קשור לריבונו ,מתמיד לשבחו בבוקר ובערב ,וכאשר הוא קם וכאשר הוא
הולך לישון ,ובכל מצב אשר יהיה .ואללה ישתבח אמר על המאמנים " :אלה המזכירים את
אללה בעמידה ,בישיבה ,ובשכיבה על צדם ,וחושבים על התחכום של בריאת השמים והארץ
ומתפלאים :ריבוננו! לא יצרת כל זה לבטלה; ישתבח שמך! והגן עלינו מפני עונש האש
שבגיהינום". }1/5/5{ .
ואחת העדויות על חשיבות של הקריאות היא מצוותו החמישית של יוחנן עליו השלום,
המאומתת בחדית' של הנביא עליו השלום ,אשר ציווה על עם ישראל " :הרבו באזכור האל,
בשיבוח האל והאדרתו .משלו של המרבה באזכור האל כאחד אשר היה מבוקש על ידי האויב
והם יצאו לחפש אותו ,עד שנמלט למבצר חסין ,וחיסן את עצמו מהם .ומשלו של השטן אשר
לא מחסנים העבדים את עצמם ממנו אלא בריבוי אזכור האל" .
הגיע איש אל הנביא עליו ברכת אללה והשלום ושאל  :הוי שליח אללה ,הרי המעשים הטובים
הם רבים ומרובים ,ולא אוכל לעשות את כולם ,לכן תדריך אותי למעשה אשר אאחז בו ,ואל
תעמיס עלי עומס יתר כדי שלא אשכח ולא אפספס ,ואז ענה לו שליח אללה עליו ברכת אללה
והשלום " :תעשה שהלשון שלך יהיה תמיד רטוב באזכור אללה יתעלה" (מטאפורה לריבוי
ושיבוח והילול אללה ) .
ומהספרים הכי חשובים והכי נפוצים ,והכי ידועים ומקובלים בנושא הזה ,הוא ספרו של השיח'
סעיד בן עלי הקחטאני ,שאללה ירחם עליו" ,חסן אלמוסלם" ,אשר ניתן לתרגום לעברי
כ"המבצר של המוסלמי" ,והוא ספר אשר נמצא בידיהם של כמעט כל מוסלמי וכל מוסלמי ,והוא
תורגם לעשרות שפות ,והוא מכיל כל מה שהמאמין צריך מהקריאות המאומתות מדבריו של
הנביא עליו השלום ,בכל שעה משעות היום ,וכל מצב ממצבי המאמין אשר הם.
אנו שמחים ,גאים ומתכבדים ,במרכז דאר אסלאם להכרת האסלאם ,להביא לכם אותו בפעם
הראשונה מתורגם לעברית ,כולל תעתיק בעברית מנוקד ומדויק ככל הניתן מערבית ,כולל את
המקור בערבית ,ותרגום המשמעויות לעברית  .אנו מבקשים מאללה שיקבל את המעשה הזה
שלנו ,ושבו יעזור להרבה מאמינים ומאמינים להפיק תועלת .וכמובן ,מעל הכל ,אנו מודים
לאללה ריבון העולמים .
בברכה
צוות דאר אסלאם להכרת האסלאם – כפר קרע
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כללי התעתיק מערבית לעברית
יסודם של כללים אלו הוא כללי התעתיק מערבית לעברית שנקבעו במליאת האקדמיה ללשון העברית בשנת תש"ן
( ,)1990ושהתפרסמו ברשומות בשנת תשנ"ד .התעתיק החדש (הפשוט) מערבית לעברית אושר במליאת האקדמיה
בישיבתה ב 6-בנובמבר  .6006הכללים התפרסמו ברשומות ,ילקוט הפרסומים  71 ,5764בינואר  ,6002עמ' 7346
– .7343
במהלך השנים תש"ע ותשע"א עדכנה ועדת הדקדוק של האקדמיה את התעתיק:
הוסדרו תעתיקי העיצורים לצרכים מדעיים ,נקבעה דרך הכתיבה בניקוד ושלא בניקוד ועודכנו מקצת הכללים של
הסימנים המיוחדים .העדכון אושרר במליאת האקדמיה 1 ,במארס  .6077הודעה על כך התפרסמה ברשומות ,ילקוט
הפרסומים  66 ,6400בספטמבר  ,6077עמ' .6230
כמה עקרונות עומדים ביסוד הכללים ,ואלו הם:


התעתיק מערבית לעברית נועד להביע בקירוב את מבטא השמות הערביים בעברית ,ולאו דווקא לבטא את
הקשר הגנטי בין שתי הלשונות.



נקבעו כללים הן לתעתיק בניקוד הן לתעתיק בלי ניקוד.



שמות שיש בהם מנהג כתיבה מושרש בעברית ייכתבו כמנהגם.



לצרכים מדעיים נקבעו כללים המקרבים את התעתיק לדרך הכתיבה הערבית
הקלסית.

האות
הערבית

התעתיק לעברית

أ ,إ
על המזה
ראו עוד
להלן,
סימנים
נוספים

א

ب
ت

ב )בניקוד ּ :ב(

ث

ת
ת'
כגון בוקעאת'א )بقعاثا(

ج
ح
خ

לצרכים מדעיים

ֿת
כגון בקעאֿתא

ג'
ח
ח'
כגון סח'נין )سخنين(

د
ذ
ر

ד
ד'
כגון ד'הב (ذهب) ,ד'נאבה (ذنابة)
ר

ֿד
כגון ֿדהבֿ ,דנאבה
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ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ

ז
ס
ש
ס'
כגון מוס'מוס' )مصمص( ,נס'אס'רה )ألنصاصرة(
ד

צ )ץ(

כגון דומֵ ידה )ضميدة(

עוץ
כגון ׄצמידה ׄ ,

ט
ז
כגון זאהר )ظاهر(

ع
غ

ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي

ע
ר'
כגון ר'ג'ר )ألغجر) מר'אר ) ألمغار)
להוציא כתיבים מושרשים כגון אבו גוש ) أبو غوش( בגדאד
)بغداد(
פ (ף)
ק
כ )בניקודּ :כ(
גם בסוף מילה ,כגון בית סוריּכ )بيت سوريك(.
ל
מ (ם)
נ (ן)
ה
ו
י

צ )ץ(
כגון מצמץ ,א)ל(נצאצרה
1

ׄט

2

כגון ׄטאהר

ׄע

3

אלמעאר
ׄ
אלעג'ר ,
כגון ׄ

ك סופית — ך
כגון בית סוריך

 1בספר הזה השתמשנו בצורה צ' לתעתיק של האות ض
 2בספר הזה השתמשנו בצורה ט' לתעתיק של האות ظ
 3בספר הזה השתמשנו בצורת ע' לתעתיק של האות غ
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פרק  :1כאשר קמים מהשינה.
א.

ّلِل الهذَي أَحْ يَانَا بَ ْعدَ َما أ َ َماتَنَا َو َإلَ ْي َه النُّ ُ
ور
ش ُ
המקור בערביתْ :ال َح ْمدُ َ ه َ
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ַיה א-נֻּשור.
תעתיק עברי  :אָ לחַ מ ֻּד לִ ַלהִ אַ ל ִַד'י אַ חיאנא בַ עדַ מא אַ מאתַ נא ו ִַאל ִ
המשמעות בעברית :השבח לאללה ,שהחייה אותנו לאחר שהמית אותנו ,ואליו החזרה.
ב.

המקור בערבית :الَ إَلَهَ إَاله ه
َير
علَى ُك َل َ
ش ْىءٍ قَد ٌ
اّلِلُ َوحْ دَهُ الَ ش ََريكَ لَهُ لَهُ ْال ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمدُ َوه َُو َ
اّلِلُ َو ه
ّلِل َوالَ َإلَهَ َإاله ه
عا
ُ
اّلِلُ أ َ ْكبَ ُر َوالَ َح ْو َل َوالَ قُ هوةَ َإاله َب ه َ
اّلِل َو ْال َح ْمدُ َ ه َ
س ْب َحانَ ه َ
اّلِل ْالعَ َل َ ْالعَ َظ َيم ث ُ هم دَ َ
ب ا ْغ َف ْر َل ُ -
غ َف َر لَهُ
َر َ
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תעתיק עברי :לַא ִאלָהָ ִאלַא אַ ל ַל ֻּה ,וַחדַ ֻּה לַא שַ ריּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מדַ ,ו ֻּה ַו ָעלַא ּכֻּלִ שאי ִאן קַ דיר.
סֻּבחַ נַאללַה ,וַאלחַ מדֻּלִ ָלהָ ,ולַא ִא ָלהַ ִאלַא אַ ללַה ,וַאל ַל ֻּה אַ ּכבַ רַ ,ולַא חַ ו ַל ַולַא קֻּ וַתַ ִאלַא ִבלל ִַה אל-עַלִ י אל-
ַעט'יםַ ,רבִ אע'פר לי.
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא הכול
יכול .ישתבח אללה ,והשבח לאללה ,ואין אלוה מלבד אללה ,וגדול הוא אללה ,ואין כוח אלא באללה העליון
והעצום ,רבוני תסלח לי.
ג.

وح َوأَذَنَ َل َب َذ ْك َر َه
ى ُر َ
המקור בערביתْ :ال َح ْمدُ َ ه َ
سدَي َو َرده َ
ّلِل الهذَي َ
عافَانَ فَ َج َ
علَ ه
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תעתיק עברי :אָ לחַ מ ֻּד לִ לַהִ אַ ל ִַד'י עאפאני פי ַג'סַ די ו ַַרדַ ַע ַלי רוחי וַאַ ִד' ַנ לי ִב ִד'ּכ ִר ִה.
המשמעות בעברית :השבח לאללה שהשיב אלי את הבריאות שלי והחזיר לי את הנשמה שלי והרשה לי
לזכור אותו.
ד.
7
ض ْ
هار آليا ٍ
ت ألُول األلباب .الهذَينَ يَذْ ُك ُرونَ
ق الس َم َوا َ
واختَ َ
ت َو ْ
األر َ
ـالف اللي َل والن َ
המקור בערבית " :إَن فَ خ َْل َ

ه
اب
س َم َاوا َ
ق ال ه
اط ًال ُ
ض َربهنَا َما َخ َل ْقتَ َه ٰـذَا َب َ
ت َو ْاأل َ ْر َ
س ْب َحانَكَ فَ َقنَا َعذَ َ
اّلِلَ قَ َيا ًما َوقُعُودًا َو َعلَ ٰى ُجنُو َب َه ْم َو َيتَفَ هك ُرونَ فَ خ َْل َ
ار فَقَدْ أ َ ْخزَ ْيتَهُ ۖ َو َما َلل ه
ان أ َ ْن َآمنُوا
ار .هربهنَا َإنهنَا َ
ص ٍ
ظا َل َمينَ َم ْن أَن َ
ارَ .ربهنَا َإنهكَ َمن تُد َْخ َل النه َ
النه َ
ْلي َم َ
س َم ْعنَا ُمنَا َديًا يُنَادَي َل ْ َ
س َلكَ َو َال ت ُ ْخ َزنَا
س َيئ َاتَنَا َوت ََو هفنَا َم َع ْاألَب َْر َارَ .ربهنَا َوآتَنَا َما َو َعدتهنَا َعلَ ٰى ُر ُ
بَ َربَ ُك ْم فَآ َمنها ۚ َر هبنَا فَا ْغ َف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َو َك َف ْر َعنها َ
ض ُكم َمن
ام ٍل َمن ُكم َمن ذَك ٍَر أَ ْو أُنثَ ٰى ۖ بَ ْع ُ
ضي ُع َع َم َل َع َ
يَ ْو َم ْال َقيَا َم َة ۗ إَنهكَ َال ت ُ ْخ َل ُ
ف ْال َميعَادَ .فَا ْست َ َج َ
اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أَنَ َال أ ُ َ
سيَئَاتَ َه ْم َو َألُد َْخلَنه ُه ْم َجنها ٍ
ت
بَ ْع ٍ
سبَي َل َوقَاتَلُوا َوقُتَلُوا َأل ُ َك َف َر هن َع ْن ُه ْم َ
ار َه ْم َوأُوذُوا فَ َ
ض ۖ فَالهذَينَ هَا َج ُروا َوأ ُ ْخ َر ُجوا َمن َديَ َ
اّلِلَ ۗ َو ه
ار ثَ َوابًا َم ْن َعن َد ه
ع قَ َلي ٌل
بَ .ال يَغُ هرنهكَ تَقَلُّبُ الهذَينَ َكفَ ُروا فَ ْال َب َال َدَ .متَا ٌ
تَجْ َري َمن تَحْ تَ َها ْاأل َ ْن َه ُ
اّلِلُ َعندَهُ ُح ْسنُ الث ه َوا َ
ار خَا َلدَينَ فَي َها نُ ُز ًال َم ْن َعن َد
س ْال َم َهاد ُ .لَ ٰـ َك َن الهذَينَ اتهقَ ْوا َربه ُه ْم لَ ُه ْم َجنهاتٌ تَجْ َري َمن تَحْ تَ َها ْاأل َ ْن َه ُ
ث ُ هم َمأ ْ َوا ُه ْم َج َهنه ُم ۚ َو َبئْ َ
 4צחיח אל-בוח'ארי 4136
 5צחיח אבן מאג'ה 1363
 6א-תרמיד'י 1643
( 7הקוראן הקדוש ,פרק  ,1מפסוק  394ועד סוף הפרק)
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ب لَ َمن يُؤْ َمنُ َب ه
اّلِلَ ۗ َو َما َعندَ ه
ه
نز َل َإلَ ْي َه ْم خَا َشعَينَ َ هّلِلَ َال
اّلِلَ َخي ٌْر َل ْل َب َْر َارَ .و َإ هن َم ْن أ َ ْه َل ْال َكت َا َ
نز َل َإلَ ْي ُك ْم َو َما أ ُ َ
اّلِلَ َو َما أ ُ َ
اّلِلَ ث َ َمنًا قَ َل ً
يال ۗ أُولَ ٰـئَكَ لَ ُه ْم أَجْ ُر ُه ْم َعندَ َر َب َه ْم ۗ إَ هن ه
ت ه
ص َب ُروا
َي ْشت َُرونَ َبآ َيا َ
بَ .يا أَيُّ َها الهذَينَ آ َمنُوا ا ْ
سا َ
س َري ُع ْال َح َ
اّلِلَ َ
صابَ ُروا َو َرابَ ُ
طوا َواتهقُوا ه
اّلِلَ لَعَله ُك ْم ت ُ ْف َلحُونَ "
َو َ
לאיאתן לִ ֻּאולי אלאלבאב.
ִ
את ַואלאָ רצִ ' ַואח' ִתלא ַפ אללילִ ַוא-נהא ִר
תעתיק עבריִ :אננא פי חַ 'לקִ א-סַ מַ ַו ִ
את ָואלאַ רצִ 'ָ ,רבַ נא מַ א
אַ ל ִַד'ינא ַיד' ֻּּכרונא אל ָלה קִ ָיאמאן ַוקֻּ עודאן ָו ָע ַלא ֻּג'נובִ הִ ם ָו ַיתָ ַפ ַּכרונא פי חַ 'לקִ א-סָ מַ א ַו ִ
אר פַ קָ ד אַ ח' ַזיתָ הַ ,ומַ א
אטלאן ֻּסבחא ָנּכ ַפקִ נא ָעדַ 'אבַ אַ -נארַ .רבַ נא ִאנ ַנ ַּכ מָ ן תֻּ ד ִח'לִ אַ -נ ַ
חָ ' ַלקתָ הָ דַ 'א בָ ִ
אדי לִ ל ִאימַ אן אַ ן אַ ִמנֻּוא ִב ַר ִב ֻּּכם ַפאַ מַ ַנאַ ,רבַ ַנא פַ אע'פִ ר
אד ָיא יֻּ ַנ ִ
לִ לטַ 'אלִ ִמין ִמן אַ נצָ ארָ .רבָ ַנא ִא ָנ ַנא סַ ִמע ָנא ֻּמ ָנ ִ
ארַ .רבַ ַנא ַואַ ִת ַנא מַ א ַו ַעדתַ ַנא עַ ַלא רֻּ ֻּסלִ ַּכ ַו ַלא תַ ח' ִז ַנא
את ַנא ַותַ ַו ַפ ַנא מַ ַע אלאַ ב ַר ִ
ַל ַנא ֻּד'נובַ ַנא ַו ַּכפִ ר ַע ַנא סַ יִ אַ ִ
אמלִ ן ִמנ ֻּּכם ִמן דַ ' ַּכ ִרן
אלמי ַעאדַ ַ .פאסתַ ג ַ'אבַ ַל ֻּהם ַר ֻּב ֻּהם אַ נִ י ַלא אַ צִ 'י ֻּע ַעמַ ַל ַע ִ
ַיום אלקִ ַיאמַ הִ .א ַנ ַּכ ַלא תֻּ ח'לִ ף ִ
אר ִהם ַואַ ו ֻּד'וא פִ י סַ ִבילי ַוקַ אתַ ֻּלוא ַוקֻּ ִת ֻּלוא
אַ ו ֻּאנתַ 'א .בַ ע ֻּצ' ֻּּכם ִמן בַ עצ'ַ .פאַ ל ִַד'י ַנא הַ א ַג'רֻּ וא ַו ֻּאח' ִר ֻּג'וא ִמן ִד ַי ִ
אתהִ ם ַו ַלאַ דחִ ' ַל ַנ ֻּהם ַג' ַנאתין תַ ג' ִרי ִמן תַ ח ִתהַ א אַ לאַ נהַ ארֻּ תַ ' ַואבַ אן ִמן עִ נ ִד אללהַ .ואלל ֻּה
ַלאַ ַּכפִ ַרנא עַ נ ֻּהם סַ יאַ ִ
אד .מַ תַ אעון קַ לִ י ֻּלן תֻּ 'םַ מַ אַ ַוא ֻּהם ַג'הַ ַנםַ ,ו ִבאסַ
עִ נדַ ֻּה ֻּחסנֻּ אלתַ ' ַואבַ .לא ַי ֻּע' ַר ַנ ַּכ תַ קַ ֻּל ֻּב אַ ל ִַד'ינא ַּכ ַפרֻּ וא פִ י אלבִ ַל ִ
אלמהַ אדַ .לּכִ ן אַ ל ִַד'ינא אתַ קַ וא ַרבַ ֻּהם ַל ֻּהם ַג' ַנאתֻּ ן תַ ג' ִרי ִמן תַ ח ִתהַ א אלאַ נהַ אר חַ 'לִ ִדין פִ יהַ א נֻּז ֻּ ַלאן ִמן עִ נ ִד
ִ
אשעִ ין
אללה ַומַ א ֻּאנ ִז ַל ִא ַלי ֻּּכם חַ ' ִ
ִ
אללהַ .ומַ א עִ נדַ אללה חַ 'ירֻּ ן לִ לאַ ב ַרארַ .ו ִאננא ִמן אַ הל אלּכִ תַ אבִ ַלמַ ן יֻּו ִמן ִב
אב.
אלחסַ ִ
את אללהִ תַ 'מַ ַנאן קַ ִלִ י ַלאֻּ .או ַליִ ַּכ ַל ֻּהם אַ ג'רֻּ ֻּהם עִ נדַ ַר ִב ִהםִ .אננא אללהַ סַ ִרי ֻּע ִ
לִ ַלהִ ַלא ַישתַ רֻּ ון בִ אַ ַי ִ
ַיאַ יֻּהַ א אַ ל ִַד'ינא אַ מַ נֻּוא אסבִ רֻּ וא ַוסַ אבִ רֻּ וא ַו ַראבִ ֻּטוא ַואתַ קֻּ וא אללהַ ַל ַע ַל ֻּּכם תֻּ פלִ חון.
המשמעות בעברית" :בבריאת השמים והארץ ובחילוף הלילה והיום יש אותות לנבונים.
אלה המזכירים את אללה בעמידה ,בישיבה ,ובשכבם על צדם ,וחושבים על בריאת השמים והארץ
(ומתפלאים)" ,ריבוננו! לא בראת כל זה לבטלה; ישתבח שמך! ושמור עלינו מפני עונשה של האש
(בגיהינום)”.
ריבוננו! כל מי שתכניס אל האש (בגיהינום) ,אתה משפיל אותו ,ולחוטאים אין עוזר.
ריבוננו! אנו שמענו מישהו (הנביא מוחמד) קורא לבוא אל האמונה ,ואומר" ,האמינו בריבונכם!" והאמנו.
ריבוננו! סלח לנו על חטאינו ותמחק לנו על מעשה הרע שלנו ,ותן לנו למות עם הישרים”.
ריבוננו! תן לנו את אשר הבטחת לנו על-ידי שליחיך ,ואל תשפילנו ביום תחית-המתים ,כי אתה לא מפר
הבטחה.
ריבונם נענה להם" ,אני לא אבטל את עמלו של אף אחד ,זכר או נקבה ,משום שכולכם שווים אצלי .אלה
אשר היגרו וגורשו מבתיהם ,ונפגעו בגללי ,ונלחמו ונהרגו (למעני) אכפר לחטאיהם ,ואכניסם אל גני עדן
אשר נהרות זורמים מתחתם ,כגמול המגיע לכם מאללה ,כי השכר הטוב ביותר שמור אצל אללה.
אל תשלה אותך השליטה של אלה אשר כפרו במקומות שונים בעולם,
זוהי הנאה קטנה ,ואחריה יהיה משכנם בגיהינום ,ומה רע המשכן שם.
ואולם היראים מריבונם ,להם שמורים גני עדן אשר נהרות זורמים מתחתם ,לנצח ישכנו בהם ,כהארחה
מאללה .כל אשר אצל אללה ,טוב הוא לישרים.
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בין אנשי הספר ישנם המאמינים באללה ובאשר הורד אליכם (הקוראן) ,ובאשר הורד אליהם ,והם נכנעים
לאללה .הם אינם מחליפים את אותות אללה בתמורה זולה .כל אלה שמור להם שכרם אצל ריבונם ,ואללה
מהיר חשבון.
הוי אלה אשר האמינו! גלו סבלנות ,והחזיקו מעמד בסבלנות ,ועימדו על המשמר ,והיו יראים מאללה למען
תצליחו".

פרק  :2כאשר לובשים בגד.
ה.

غي َْر َح ْو ٍل َم َن َوالَ قُ هو ٍة
ب َو َرزَ قَ َني َه َم ْن َ
המקור בערביתْ :8ال َح ْمدُ َ ه َ
سا َن َهذَا الث ه ْو َ
ّلِل الهذَي َك َ

.

ניה ִמן ַע'י ִר חַ ולִ ן ִמני ַולַא קֻּ וַה.
תעתיק עברי :אלחַ מ ֻּד לִ לַהִ אלַד'י ָּכסאני הַ ד'א (אלת'וב) ו ָָרזָקָ ִ
המשמעות בעברית :השבח לאללה ,שכיסה אותי בזה (הבגד) ופרנס אותי בלי כוח או מאמץ ממני.

פרק  :3כאשר לובשים בגד חדש.
ו.

عوذُ َبكَ َم ْن
صنَ َع لَهَُ ،وأ َ ُ
س ْوتَنَي َه ،أ َ ْسأَلُكَ َخي َْرهُ َو َخي َْر َما ُ
המקור בערבית :9الله ُه هم لَكَ ْال َح ْمدُ َك َما َك َ
ص َن َع لَهُ.
ش ََر َه َوش ََر َما ُ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ָל ָּכ אלחַ מ ֻּד אַ נתַ קַ סַ ותַ ניִ ה ,אַ סאַ ֻּל ַּכ ִמן חַ 'י ִר ִה וַחַ 'י ִר מַ א סֻּנִ ַע לַה .וַאַ עו ֻּד' ִב ָּכ ִמן שַ ִרהִ
וַשַ ִר מַ א סֻּנִ ַע ַל ֻּה.
המשמעות בעברית :הוי אללה ,לך השבח ,אתה הלבשת אותי .אני מבקש ממך את הטוב שבזה ואת הטוב
שבשבילו זה נעשה ,ואני חוסה בך מהרוע של זה ומהרוע שלשמו זה נועד.

פרק  :4להגיד למישהו אחר שלובש בגד חדש.
ז.
המקור בערבית :10تُبْـل َوي ْ
ف هللاُ ت َ َعالى
ُـخ َل ُ
תעתיק עברי :תֻּ בלי ַויֻּח'לִ ֻּפ אַ ל ַל ֻּה תַ עַאלא
המשמעות בעברית :תלבש את זה ,ואללה שיתעלה יחליף את זה[ .הכוונה היא לברך את האדם לחיים
ארוכים ומלאים בשפע]
ח.
ـت شهيداً
ـش َحمـيدا ً َو ُم ْ
המקור בערבית :11اَل َبـس َجديـدا ً َو َع ْ
תעתיק עבריתִ :אלבַ ס ַג'דידאַ ן ,וַעִ ש חַ ִמידאַ ןַ ,ומֻּת שַ הִ ידאַ ן.
המשמעות בעברית :תלבש חדש ,תחיה בכבוד ,ותמות כעד.
 8אבו דאוד 6431
 9אבו דאוד 6434
 10אבו דאוד 6434
 11אבן מאג'ה 1553
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פרק  :5לפני שמורידים את הבגדים.
ט.
המקור בערבית :12بَس َْم هللا
תעתיק עברי :בִ ס ִמאללַה
המשמעות בעברית :בשם אללה

פרק  :6לפני שנכנסים לשירותים.
י.
ث َو ْالخَبائَث .
המקור בערביתَ ( :13بس َْم هللا ) الل ُهـ هم َإنَـ أَعـوذ ُ َبـكَ َمـنَ ْال ُخـ ْب َ
אאת'.
תעתיק עברי[ :בִ ס ִמאללַה] אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ עו ֻּד' בִ ָּכ ִמנ אַ ל ֻּח'ב ִת' וַאלחַ 'ב ִ
ומהרשַ עִ ים.
ֶ
מהרשַ ע
המשמעות בעברית( :בשם אללה) הוי אללה ,אני חוסה בך ֶ

פרק  :7לאחר שיוצאים מהשירותים.
י"א.
המקור בערביתُ :
غ ْفـرانَك. 14
תעתיק עבריֻּ :ע'פרא ַנ ַּכ.
המשמעות בעברית :אני מבקש את סליחתך (בקשת סליחה מאללה).

פרק  :8כשמתחילים את ההיטהרות (וֻּדֻּא)
י"ב.
המקור בערביתَ :بس َْم هللا.15
תעתיק עברי :בִ ס ִמללָה.
המשמעות בעברית :בשם אללה.

פרק  :9כשמסיימים את ההיטהרות (וֻּדֻּא)
י"ג.
המקור בערבית :أ َ ْش َهد ُ أ َ ْن ال َإلَـهَ َإال هللاُ َوحْ دَهُ ال شَريـكَ لَـهُ َوأ َ ْش َهد ُ أَ هن ُم َحمـداً َعبْـدُهُ َو َرسـولُـه.16
תעתיק עברי :אַ שהַ ֻּד אַ ן לַא ִא ָלהָ ִאלַא אַ ל ַל ֻּה וַחדַ ֻּה לַא שַ רי ַּכ ַל ֻּה וַאַ שהַ ֻּד אַ ַנ מֻּחַ מַ דאַ ַעב ֻּד ֻּה ו ַַרסול ֻּה.
המשמעות בעברית :אני עד שאין אלוה מלבד אללה ,יחיד ללא שותף ,ואני עד שמוחמד הוא עבדו ושליחו.
י"ד.
המקור בערבית :الل ُهـ هم اجْ عَلنـ َمنَ التهـوابينَ َواجْ عَ ْـلن َمنَ المتَ َ
طهـرين.17
 12א-תרמיד'י 54503
 13אל-בוח'ארי 363
 14א-תרמיד'י
 15אבו דאוד ,אבן מאג'ה ,אחמד.
 16צחיח מוסלם 34903
 17צחיח מוסלם 316
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּמ אַ ג'עַלני ִמנ אַ לתָ וַאבי ַנ וַאג'עַלני ִמ ַנ אלמֻּתַ טַ הַ רין.
מהמטַ הַ רים.
המשמעות בעברית :אללה ,תעשה שאהיה מהמתחרטים בכנות ,ותעשה שאהיה ִ
י"ה.
המקור בערבית ُ :
سبْحـانَكَ الل ُهـ هم َوبَ َحمدَك أ َ ْش َهـد ُ أ َ ْن ال إَلهَ إَال أَ ْنتَ أ َ ْست َ ْغ َف ُركَ َوأَتوبُ َ

إلَـيْك18

תעתיק עברי :סֻּבחַ א ָנ ַּכ אל ַל ֻּהםַ וַבִ חַ מ ִדּכ ,אַ שהַ ֻּד אַ ן לַה ִאלָהָ ִאלַא אַ נתָ  ,אַ סתַ ע'פִ רֻּ ָּכ וַאַ תו ֻּב ִאלַיּכ.
המשמעות בעברית :ישתבח אללה ,ואותך (אללה) אני משבח ,אני עד שאין אלוה אלא אתה ,אני מבקש
את סליחתך ומתחרט בכנות.

פרק  :11כשיוצאים מהבית.
י''ו.
המקור בערביתَ :بس َْم هللاَ ،ت ََو هك ْلـتُ َعلى هللاَ َوال َح ْو َل َوال قُ هـوةَ َإال َباهلل.19
תעתיק עברי :בִ ס ִמאללַהִ  ,תַ ַו ַּכלתֻּ עַלא אללַהִ ַולַא חַ ו ַל ַולַא קֻּ וַהָ ִאלַא ִבאללַה.
המשמעות בעברית :בשם אללה ,אני שם את מבטחי באללה ,ואין כוח ואין שינוי אלא באללה.
י"ז.
ـم أ َ ْو أ َ ْ
ضـل ،أ َ ْو أ َ َز هل أ َ ْو أُزَ ل ،أَ ْو أ َ ْ
ظلَـم ،أَ ْو أَجْ َه َل أَ ْو يُـجْ َه َل
ضـ هل أَ ْو أ ُ َ
המקור בערבית :الل ُهـ هم إَنَـ أَعـوذ ُ بَكَ أَ ْن أَ َ
ظ َل َ
َع َلـ .20
(תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ עו ֻּד' בִ ָּכ אַ ן אַ צִ ' ַל אַ ו אַ צַ 'ל ,אַ ו אַ ִז ַל אַ ו אַ זַל ,אַ ו אַ ט'לִ מַ אַ ו אַ ט'לַם ,אַ ו אַ ג'הָ ָל אַ ו
יֻּג'הָ ַל ָעלַי.
המשמעות בעברית :אללה ,אני חוסה בך כדי שלא אַ תעֵה ולא אֵ תעֵה ,כדי שלא אפול ולא אפיל ,לא אדכא
ולא אדוכא ,לא אתנהג בבורות ולא אקבל יחס של בורות.

פרק  :11כאשר נכנסים לבית
י"ח.
َـرجْ نـاَ ،و َعلـى َربَنـا ت ََوك ْلـنا. 21
המקור בערבית :بَس َْـم هللاَ َولَجْ نـاَ ،وبَس َْـم هللاَ خ َ
תעתיק עברי :בִ ס ִמאללַהִ ַולַג'נא ,וַבִ ס ִמאללַהִ חַ ' ַרג'נאַ ,ועַלא ַרבִ נא תָ ָו ַּכלנא.
המשמעות בעברית :בשם אללה נכנסנו ,ובשם אללה יצאנו ,ועל אדוננו אנו סומכים.

פרק  :12כאשר הולכים למסגד.
י"ט.
س ْمع نوراَ ،واجْ عَ ْ
ـل ف َق ْلبـ نوراَ ،وف َلسـان نوراَ ،واجْ عَ ْ
המקור בערבית :الل ُهـ هم اجْ عَ ْ
صري
ـل ف َ
ـل ف بَ َ
ـل َم ْن خ َْلف نوراَ ،و َم ْن أَمامـ نوراَ ،واجْ َع ْ
نوراَ ،واجْ َع ْ
ْطنـ نورا.22
ـل َم ْن َف ْوقـ نوراَ ،و َمن تَحْ تـ نورا .الل ُهـ هم أَع َ
 18אחמד 34635
 19אבו דאוד 5495
 20אבו דאוד 5496
 21אבו דאוד 5494
 22צחיח מוסלם 341
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תעתיק עברי :אַ ל ַל ֻּהםַ אַ ג'עַ ל פי קַ לבי נורא ,וַפי לִ סַ אני נורא ,וַאַ ג'עַל פי סַ מעי נורא ,וַאַ ג'עַל פי בַ צרי נורא,
וַאַ ג'עַל ִמן חַ 'לפי נורא ,ו ִַמן אַ מאמי נורא ,וַאַ ג'עַל ִמן פַוקי נורא ,ו ִַמן תַ חתי נורא .אַ ל ַלהֻּםַ אַ ע ִטני נורא.
המשמעות בעברית :אללה ,עשה בלבי אור ,ובלשוני אור ,ועשה באוזניים שלי אור ,ועשה בעיניים שלי
אור ,ועשה מאחורי אור ,ומלפני אור ,ועשה מעלי אור ,ומתחתי אור .אללה ,תעניק לי אור.

פרק  :13כאשר נכנסים למסגד.
כ'.
صالة ُ]
המקור בערבית :أَعوذ ُ باهللَ العَظيـم َو َب َوجْ َهـ َه الك ََريـم َو ُ
الرجـيمَ [،بس َْـم هللاَ ،وال ه
ْـطان ه
س ْلطـانَه القَديـم َمنَ الشي َ
ْواب َرحْ َمتـَك. 23
[ َوالسهال ُم َعلى َرسو َل هللا] ،الل ُهـ هم ا ْفتَـحْ ل أَب َ
תעתיק עברי :אַ עו ֻּד' בִ אללַהִ אל ַעט'ים וַבִ וַג'הִ הִ אל ַּכ ִרים ַוסֻּלטַ אנִ ִה אלקַ דים ִמ ַנ א-שַ יטאנ ִאַ -רגִ 'ים( ,בִ ס ִמללָה,
וַא-צלאתֻּ וַא-סַ לא ֻּמ עַלא ַרסול אַ ל ָלה) ,אַ ל ַל ֻּהםַ אפתַ ח לי אַ בואבַ ַרחמַ ִתּכ.
המשמעות בעברית :אני חוסה באללה העצום ובפניו האציליות ורשותו הקדומה מהשטן הארור ,בשם
אללה ,והברכה והשלום על שליח אללה ,אללה פתח לי את שערי הרחמים שלך.

פרק  :14כאשר יוצאים מהמסגד.
כ"א.
سم هللا َوالصالة ُ َوالسال ُم َعلى َرسو َل هللا ،الل ُهـ هم إَنـ أ َ ْسأَلُكَ َم ْ
ـن فَضْـ َلك ،الل ُهـ هم
اعص ْمنـ َمنَ
َ
המקור בערבית :بَ َ
ال ه
الرجـيم.24
ْـطان ه
شي َ
אעסמני
ִ
תעתיק עברי :בִ ס ִמאללַה ַוא-צַ לַתֻּ ַוא-סַ לַא ֻּמ עַלא ַרסולִ אַ ל ָלה ,אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ ִמן פַצ'לִ ק ,אַ ל ַלהֻּםַ
ִמ ַנ א-שַ יטאנִ אַ -רג'ים.
המשמעות בעברית :בשם אללה ,והברכה והשלום על שליח אללה ,אללה אני מבקש את חסדך ,אללה
שמור עלי מפני השטן הארור.

פרק  :15תפילות הקשורות לאד'אן (הקריאה לתפילה)
כ"ב.
האדם חוזר בדיוק על מה שאומר המואדי'ן (הקורא לתפילה) ,מלבד כשהוא אומר:
صالة (أَو) َحـ ه َعلـى ْالفَـالح.25
המקור בערביתَ :حـ ه َعلـى ال ه
תעתיק עברי :חַ ַי ַעלא א-צלאה (אַ ו) חַ ַי עַלא אלפַלאח.
המשמעות בעברית :בואו לתפילה (או) בואו להצלחה.
במקום ,הוא צריך להגיד:
המקור בערבית :ال َح ْـو َل َوال قُ هـوةَ َإال َباهلل.
תעתיק עברי :לַא חַ ו ַל ַו ָלא קֻּ וַה ִאלַא בִ אַ ל ָלה.
 23צחיח אל-ג'אמע 6593
 24צחיח אבן מאג'ה 33903
 25צחיח אל-בוח'ארי 35303
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המשמעות בעברית :אין עצמה ואין כוח אלא באללה.
כ"ג.
מיד לאחר הצהרת האמונה שנקראת על ידי המואד'ין ,אומרים:
המקור בערביתَ :وأَنا أ َ ْشـ َهد ُ أ َ ْن ال َإلـهَ َإال هللاُ َوحْ ـدَهُ ال شَـريكَ لَـهَ ،وأ َ هن م َحمـدا ً َعبْـدُهُ َو َرسـولُهَ ،رضيـتُ َباهللَ َربها ً،
ْالم دينَـا ً .26
اإلس َ
َوبَ ُم َح همـ ٍد َرسـوالً َوبَ َ
תעתיק עברי :וַאַ נא אַ שהַ ֻּד אַ ן לַא ִאלָהָ ִאלַא אַ ל ַל ֻּה וַחדַ ֻּה לַא שַ רי ַּכ ַל ֻּה ,וַאַ ַנ מֻּחַ מַ דאַ ן ַעב ֻּד ֻּה ו ַַרסו ֻּל ֻּהַ ,רצ'יתֻּ
לאם דינַאן.
בִ אָ ללַהִ ַרבַ אן ,וַבִ מֻּחַ מַ ִדן ַרסולאַ ן ,וַבִ אל ִאס ִ
המשמעות בעברית :וגם אני עד שאין אלוה מלבד אללה ,והוא לבדו ללא שותף ,ושמוחמד הוא עבדו
ושליחו .אני מרוצה מאללה כאדון ,וממוחמד כשליח ,ומהאסלאם כדת.
כ"ד.
אז צריך לברך את הנביא עליו השלום ,לאחר המענה לקריאה של המואד'ין.27
כ"ה.
الوسيـلةَ َو ْالفَضـيلَة َوا ْب َعـثْه َمقـامـا ً
ْـو َة التـا همة َوالصالةَ القَـائَ َمة آ َ
ت م َحـ همدا ً َ
המקור בערבית :الل ُهـ هم َربه َه َذ َه الدع َ
َمحـمودا ً الهذي َو َعـدْت َه إَنهـكَ ال ت ُ ْ
ف الميـعاد.28
ـخ َل ُ
לאת אלקַ ִאמַ ה ,אַ ִת מחַ מַ דאַ ן אלוַסילתַ וַאלפַצ'ילַת
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ַרבַ הַ ִדהִ א-דַ עו ִַת א-תאמַ ת וַא-צַ ִ
וַאבעַת'ה מַ קאמאַ ן מַ חמודאַ ן אַ ל ִַד'י וַעדתַ הִ ,אנ ַנ ַּכ לָא תֻּ חלִ ֻּפ אלמיעאד.
המשמעות בעברית :אללה ,אדון הקריאה המושלמת הזאת לקיום התפילה ,הענק למוחמד את השתדלנות
והחסד ,ורומם אותו למעמד המכובד שהבטחת לו ,ואכן אתה לא מפר הבטחות.
כ"ו.
האדם צריך גם לבקש עבור עצמו במהלך הזמן שבין האד'אן (הקריאה לתפילה) לבין האיקמה (ההכרזה על
התחלת התפילה) ,כי תפילות בזמן הזה לא נדחות.29

פרק  :16ברכה בתחילת התפילה (לאחר אמירת "אַ ל ַל ֻּה אַ קבַ ר" הראשונה)
כ''ז.
َطاياي
ق َوال َم ْغ َربْ  ،الل ُهـ هم ن ََقنـ َم ْن خ
המקור בערבית :30الل ُهـ هم با َعـدْ َبيـن َو َبيْنَ خ
َطـاياي كَما با َع ْدتَ َبيْنَ ال َم ْش َر َ
َ
َ
المـاء َو ْالبَ َردْ .
َطايـاي بَالثهلـجَ َو
َس ،الل ُهـ هم ا ْغس َْلنـ َم ْن خ
َ
كَمـا يُـنَقهى الثه ْـوبُ األ َ ْبيَ ُ
ض َمنَ الدهن ْ
َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ באעִ ד בַ יני וַבַ י ַנ חַ 'טאיא ַי ָּכמא באעַדתַ בַ י ַנ אלמַ ש ִרקִ וַאלמַ ע' ִרב,
אַ ל ַלהֻּםַ נַקִ ני ִמן חַ טאיא ַי ַּכמא יֻּנַקַ ה אלתַ 'ו ֻּב אלאַ ב ַי ֻּצ' ִמ ַנ א-דַ נַס ,אַ ל ַלהֻּםַ אר ִסלני ִמן חַ 'טאיא ַי ִבאלתַ 'לג'
ַאלמאא וַאלבַ ַרד.
ִ
ו
 26צחיח מוסלם 393
 27צחיח מוסלם 33303
 28אבו דאוד 539
 29א-תרמיד'י ,אבו דאוד ,אחמד
 30צחיח מוסלם 593
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המשמעות בעברית :אללה ,הרחק ביני ובין החטאים שלי כמו שהרחקת בין המזרח והמערב .אללה ,נקה
אותי מהחטאים שלי כמו שניקית את הבגד מכל רבב .אללה ,שטוף אותי מהחטאים שלי בשלג ,במים ,ובברד.
כ"ח.
َباركَ ا ْس ُمـكَ َوتَعـالى َجـدُّكَ َوال إَلهَ َغي ُْرك.
המקור בערביתُ :31
سبْـحانَكَ الل ُهـ هم َوبَ َح ْمـدَكَ َوت َ
אר ַּכ ִאס ֻּמ ַּכ וַתַ עאלא ַג' ֻּד ַּכ ַולַא ִאלָהָ ַע'ירֻּ ּכ.
תעתיק עברי :סֻּבחא ַנ ַּכ אַ ל ַלהֻּםַ וַבִ חַ מ ִד ַּכ וַתַ ב ַ
המשמעות בעברית :ישתבח אללה ,ואני משבח אותך .מבורך הוא שמך ,נשגבה היא עמדתך ,ואין אלוה
מלבדך.
כ"ט.
המקור בערביתَ :و هجهـتُ َوجْ َهـ َ َللهذي فَ َ
صالتـ ،
ط َر السهمـوا َ
ت َواأل َ ْر َ
ض َحنـيفَا ً َومـا أَنا َمنَ الم ْش َركينَ ،إ هن َ
ب العالَمين ،ال شَريـكَ لَهُ َوبَذلكَ أ ُ َم ْرتُ َوأَنا َمنَ الم ْس َلـمين  .الل ُهـ هم أ َ ْنتَ ال َم َلكُ ال إَلهَ
َونُ ُ
ـيايَ ،و َمماتـ هللَ َر َ
سك َ ،و َمحْ َ
إَال أَ ْنت،أَ ْنتَ َربَـ َوأَنـا َعبْـد ُكَ ،
نـوب إال
ظ َل ْمـتُ نَ ْفسـ َواعْـت ََر ْفتُ بَذَ ْنبـ َفا ْغ َف ْر ل ذُنوب َجميعا ً إَ هنـه ال يَ ْغـ َف ُر الذُّ َ
س َيئَهـا َإال
س َيئ َهـا ،ال يَ ْ
سـنَها َإال أ َ ْنـتَ ،وا ْ
ص َر ُ
ف َع ْـن َ
ص َـرف َع ْـن َ
ق ال َي ْهـدي ألَحْ َ
أ َ ْنت َ .وا ْهدَنـ ألَحْ َ
س َن األ َ ْخال َ
س ْعـدَيْكَ ،والخَـي ُْر ُكلُّـهُ َب َيـدَيْـكَ ،وال ه
َبـار ْكتَ َوتَعـالَيتَ أ َ ْستَ ْغـ َف ُركَ َوأَتوبُ
أ َ ْنـت ،لَبهـيْكَ َو َ
ْـس َإلَـيْك ،أَنا َبكَ َو َإلَيْـك ،ت َ
ش ُّر لَي َ
َإلَـيك. 32
ַאת וַאלאַ רצ' חַ ניפַאַ ן וַמא אַ נא ִמ ַנ אלמש ִרקיןִ ,א ַנ סַ לאתיַ ,ונֻּסֻּקי,
תעתיק עבריַ :ו ַג'התֻּ וַג'הִ ַי לִ לַד'י ַפטַ ַר א-סַ מַ ו ִ
וַמַ חיא ַי ,וַמַ מאתי אַ ללַהִ ַרבִ אלעַ אלַמין ,לַא שַ רי ַּכ ַל ֻּה וַבִ דַ 'לִ קַ אַ ִמרתֻּ וַאַ נא ִמ ַנ אלמֻּסלִ מין .אַ ל ַלהֻּםַ אַ נתַ אלמַ ל ֻּּכ
לַא ִאלַהַ ִאלַא אַ נתָ  ,אַ נתָ ַרבִ י וַאַ נא ַע ֱבדֻּקַ ,זלַמתֻּ נַפ ִסי וַאעתַ ַרפתֻּ ִבדַ 'נבי פַארפִ ר לי דַ 'נובי ַג'מיעאַ ן ִאנַה לַא
ַאהדני לאַ חסַ נִ אלאחלאקִ לַא יַהדי לאחסַ נִ הא ִאלַא אַ נת ,וַאס ִרפ עַ ני סַ יִ אַ הא ,לַא
יַרֱ פִ רֻּ אלדַ 'נובַ ִאלַא אַ נת .ו ִ
ארּכתַ
יַס ִר ֻּפ עַני סַ יִ אַ הא ִאלַא אַ נת ,לַבַ יקַ וַסַ עדַ יק ,וַאלחַ יר ּכֻּל ֻּה בִ יַדַ יק ,וַאלשַ רֻּ לַיסַ ִאלַיּכ ,אַ נא ִב ָּכ ו ִַאלַיק ,תַ ב ַ
ותַ עאליתַ אַ סתַ ע'פִ רֻּ ַּכ וַאַ תו ֻּב ִאלַיּכ.
המשמעות בעברית :הפניתי את פניי בכניעה אל זה אשר ברא את השמיים והארץ ,ואני לא מהמשתפים
(עובדי האלילים שמצרפים שותפים לאללה) .אכן תפילתי ,קרבני ,חיי ומותי הם לאללה ,ריבון העולמים,
שאין לו שותף ,בזה אני מצווה ואני מהמוסלמים .אללה ,אתה הריבון ,אין אלוה מלבדך .אתה אדוני ואני
עבדך ,עשיתי עוול לעצמי ואני מודע לחטא שלי ,אז תסלח לי על החטאים שלי כי אף אחד לא יסלח על
חטאיי מלבדך .הדרך אותי אל ההתנהגות הכי טובה ,שאף אחד לא יכול להדריך אליה מלבדך ,והובל אותי
הרחק מההתנהגות הרעה ,כי אין מי שיכול להוביל אותי הרחק מזה מלבדך .הנה אני ,במענה לקריאתך,
שמח לשרת אותך .כל הטוב בידיך ,והרוע לא ממך .אני קיים ברצונך ,ואני אשוב אליך .מבורך ונעלה אתה,
ואני מבקש סליחתך ואני שב בתשובה אליך.
ל.
ب َوال ه
شهـادَ َة
ـر السهموا َ
המקור בערבית :الل ُهـ هم َربه َجـبْرائيلَ ،وميكـائيلَ ،و َإسْـرافيلَ ،
ت َواأل َ ْرض ،عالـ َ َم الغَيْـ َ
فاط َ

 31אבו דאוד 335
 32צחיח מסולם 51603
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ـق َبإَذْنَكَ ،إنهـكَ تَ ْهـدي َم ْن تَشـا ُء
أ َ ْنـتَ تَحْ ـك ُم َبيْـنَ َعبـادَكَ فيـما كانوا في َه َي ْخت َ َلفـون .اهدَنـ َلمـا ا ْختُـ َل َ
ف فيـ َه َمنَ ْال َح َ
صراطٍ ُم ْستَقـيم.33
َإلى َ
יב ַו-
ַאת וַאלאַ רצ' ,עאלִ ם אַ לעַ ' ִ
פאטר א-סַ מַ ו ִ
ִ
תעתיק עברי :אַ ל ַל ֻּהםַ ַרבַ גִ 'בראאילַ ,ומיקאאילַ ,ו ִאסראפיל,
אהדני לִ מא ֻּאחתֻּ לִ ַפ פִ י ִה ִמן אַ לחַ קִ ִב ִאד'נִ ּכִ ,אננַּכַ
אדקַ פימא ּכאנו פִ יהִ יַח'תַ לִ פוןִ .
שַ האדַ ה ,אַ נתָ תַ חקֻּ ֻּמ בַ י ַנ עִ ב ִ
ראטן מֻּסתַ קים.
תַ הדי מַ ן תַ שא ֻּא ִאלא צִ ִ
המשמעות בעברית :אללה ,אדונו של גבריאל ,ומיכאל ,ואיסרפל ( 3מלאכים) ,בורא השמיים והארץ,
היודע את הנגלה והנסתר .אתה הבורר בין עבדייך במחלוקות שלהם .הדרך אותי אל האמת ברשותך ,בזה
אשר יש להם מחלוקת ,ואכן אתה המדריך את מי שאתה רוצה אל הדרך הישרה.
ל"א.
המקור בערבית:
سبْـحانَ
ـر كَبـيراَ ،و ْال َحـ ْمد ُ هللَ كَثـيراَ ،و ْال َحـ ْمد ُ هللَ كَثـيراَ ،و ْال َحـ ْمد ُ هللَ كَثـيراَ ،و ُ
ـر كَبـيرا ،هللاُ أَ ْكبَ ُ
ـر كَبـيرا ،هللاُ أَ ْكبَ ُ
هللاُ أَ ْكبَ ُ
ـرة ً َوأَصيـال  ( .ثَالثا ً )
هللاَ ب ْك َ
أَعـوذ ُ بَاهللَ َمنَ ال ه
ْطان َم ْن نَ ْف َخـ َه َونَ ْفـثَ َه َو َه ْم َـزه. 34
شـي َ
תעתיק עברי :אַ ל ַל ֻּה אַ ּכבַ רֻּ ַּכבירא ,אַ ל ַל ֻּה אַ ּכבַ רֻּ ּכַבירא ,אַ ל ַל ֻּה אַ ּכבַ רֻּ ּכַבירא ,וַאלחַ מ ֻּד לִ ל ִַה ַּכת'ירא ,וַאלחַ מ ֻּד
לִ לַהִ ַּכת'ירא ,וַאלחַ מ ֻּד לִ לַהִ ּכת'יראַ ,וסֻּבחא ַנ אל ַל ֻּה בֻּק ַרתַ ן וַאַ צילא (תַ 'לאת'אן)
אַ עו ֻּד' בִ אַ ל ַלהִ ִמן א-שַ יטאנִ י ִמן נַפחִ הִ ַונַפ ִת'הִ וַהַ מזִהִ .
המשמעות בעברית :אללה הוא הכי גדול ,אללה הוא הכי גדול ,אללה הוא הכי גדול ,והרבה שבחים לאללה,
והרבה שבחים לאללה ,והרבה שבחים לאללה ,ואכריז על שלמותו של אללה בבוקר ובערב 3( .פעמים)
אני חוסה באללה מפני השטן ,מהגאווה שלו ,מהשירה שלו ומהטירוף שלו.
ל"ב.
הנביא עליו השלום היה אומר (כברכה בפתיחת התפילה) כשהוא היה קם מהשינה כדי להתפלל בלילה:
ض َو َم ْن فيـ َهن،
ض َو َم ْن فيـ َهنَ ،ولَكَ ْال َح ْمد ُ أ َ ْنتَ قَـيَ ُم السهـموا َ
نـور السهمـوا َ
الل ُهـ هم لَكَ ْال َح ْمد ُ أَ ْنتَ
ُ
ت َواأل َ ْر َ
ت َواأل َ ْر َ
ض َو َم ْن فيـ َهن] [ َو َلكَ ْال َح ْمد ُ لَكَ ُم ْلـكُ السهـموا َ
[ َولَكَ ْال َح ْمد ُ أَ ْنتَ َربُّ السهـموا َ
ض َو َم ْن فيـ َهن] [ َو َلكَ
ت َواأل َ ْر َ
ت َواأل َ ْر َ
ض ] [ َولَكَ ْال َح ْمد ُ] [أ َ ْنتَ ْال َحـق َو َوعْـدُكَ ْال َحـقَ ،وقَ ْولُـكَ ْال َحـقَ ،و َلقـاؤُكَ ْال َحـق،،
ْال َح ْمد ُ أ َ ْنتَ َم َلـكُ السهـموا َ
ت َواأل َ ْر َ
ـار َحـقَ ،والنهبَـيونَ َحـقَ ،ومـ َح همد ٌ َحـق[ ] ،الل ُهـ هم لَكَ أَ ْسلَمتَ ،+-و َعلَـيْكَ ت ََو هك ْلـتَ ،وبَكَ آ َم ْنـتَ ،وإَلَـيْكَ أَنَبْـت،
َوالن ُ
ْـر ْرتَ ،وما أَ ْعلَـ ْنت ] [أَ ْنتَ ال ُمقَ َـد ُم
ـر ل مـا قَده ْمتُ َ ،وما أ َ هخ ْ
ص ْمتَ ،و َإ َلـيْكَ حا َك ْمـت  .فا ْغ َف ْ
ـرتَ ،وما أَس َ
َو َبـكَ خا َ
ـؤ َخر ،ال إَاـهَ إَال أ َ ْنـت] [أ َ ْنـتَ إَلـه ال إَاـهَ إَال أ َ ْنـت]. 35
َوأ َ ْنتَ ال ُم َ
ַאת
ַאת וַאלאַ רצ' וַמַ ן פִ י ִהןָ ,ו ָל ָּכ אלחַ מ ֻּד אַ נתַ קַ יִ ֻּמ א-סַ מַ ו ִ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ָל ָּכ אלחַ מ ֻּד אַ נתָ נורֻּ א-סַ מַ ו ִ
ַאת
פיהן[ [ ַו ַל ַּכ אלחַ מ ֻּד ָל ָּכ מֻּל ֻּּכ א-סַ מַ ו ִ
ַאת וַאלאַ רצ' וַמַ ן ִ
וַאלאַ רצ' וַמַ ן פיהִ ןַ [ ,ו ַל ַּכ אלחַ מ ֻּד אַ נתַ ַר ֻּב א-סַ מַ ו ִ
ַאת וַאלאַ רצ'] [ ַו ַל ַּכ אלחַ מ ֻּד] [אַ נתַ אלחַ קַ ַווַעדֻּקַ אלחַ ק ,וַקַ ולֻּקַ
וַאלאַ רצ' וַמַ ן פיהִ ן] [ ָו ָל ָּכ אלחַ מ ֻּד אַ נתַ מַ לִ ֻּּכ א-סַ מַ ו ִ
 33צחיח מוסלם 334
 34אבו דאוד 34103
 35צחיח אל-בוח'ארי 3334
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אלחַ ק ,וַלִ קאוֻּקַ אלחַ ק ,וַאל ַג'נַתֻּ חַ ק ,וַאלנארֻּ חַ ק ,וַאלנַבִ יו ַנ חַ ק ,וַמחַ מַ דֻּן חַ ק ,וַאלסאעַתֻּ חַ ק] [אַ ל ַלהֻּםַ ָל ָּכ
אַ סלַמתַ ,ו ַעלַיקַ תַ ַו ַּכלתֻּ  ,וַבִ ָּכ אַ מַ נתַ ,ו ִאלַי ַּכ אַ נַבתַ ,ובִ ָּכ חאסַ מתַ ,ו ִאלַי ָּכ חאקַ מת .פארפִ ר לי מא קַ דַ מתֻּ  ,וַמַ א
אַ חַ רת ,וַמא אַ ס ַררת ,וַמא אַ עלַנת] [אַ נתַ אלמֻּקַ ִד ֻּמ וַאַ נתַ אל ֻּמוַחִ ר ,לַא ִאלַהַ ִאלַא אַ נת] [אַ נתַ ִאלהי לַא ִאלַהַ ִאלַא
אַ נת]
המשמעות בעברית :אללה ,השבח לך ,אתה האור של השמיים והארץ וכל אשר בם .לך השבח ,אתה
המקיים של השמיים והארץ וכל אשר בם .לך השבח ,אתה אדון השמיים והארץ וכל אשר בם .לך השבח
ומהלכו של השמיים והארץ וכל אשר בם .לך השבח ,אתה מלך השמיים והארץ ולך כל השבחים .אתה
האמת ,הבטחתך היא אמת ,מילתך היא אמת ,והיום שבו נעלה לתת לך דין וחשבון הוא אמת .גן העדן הוא
אמת ,האש (הגיהינום) היא אמת ,והנביאים אמת ,ומוחמד הוא אמת ,ושעת האפס היא אמת .אללה ,אליך
התמסרתי ,ועליך נשענתי ,ובך האמנתי ,ואליך אני חוזר בתשובה ,ולגביך הייתי במחלוקת ,ואליך פניתי
למשפט .אז סלח לי על החטאים שעשיתי ועל אלה שאעשה ,ועל מה שהסתרתי ועל מה שעשיתי בפומבי.
אתה זה שמקדם ואתה זה שמעקב ,אין אלוה מלבדך .אתה האלוה שלי ,ואין אלוה מלבד.

פרק  :17בזמן ההשתחוות בתפילה (רוקוע)
ל"ג.
המקור בערבית:
سبْـحانَ َر َبـ َ ْال َعظـيم,
ُ

(ثالثا ً)36

תעתיק עברי :סֻּבחא ַנ ַרבִ י אַ ל ַעט'ים( .ת'לאת'אן)
המשמעות בעברית :ישתבח אדוני העצום (שלוש פעמים)
ל"ד.
המקור בערבית:
ـر ل .37
ُ
سبْـحانَكَ الل ُهـ هم َربهـنا َو َب َح ْـمدَك ،الل ُهـ هم ا ْغ َف ْ
תעתיק עברי :סֻּבחַ א ַנ ַּכ אַ ל ַלהֻּםַ ַרבַ נא וַבִ חַ מ ִד ַּכ ,אַ ל ַלהֻּםַ אע'פִ ר לי.
המשמעות בעברית :ישתבח אללה ,אדוננו ,ואני משבח אותך .אללה ,סלח לי.
ל"ה.
המקור בערבית:
الـروح .38
ُ
سبـو ٌح قُـدْوسَ ،ربُّ المالئَكَـ َة َو ُّ
אלמלאאקַ ִת וַא-רוח.
ִ
תעתיק עברי :סֻּבוחֻּן קֻּ דוסַ ,ר ֻּב
המשמעות בעברית :ישתבח ויתקדש ,אדון המלאכים והרוח (הרוח :המלאך גבריאל).
ל"ו.

 36אחמד 31631
 37צחיח אל-בוח'ארי 6391
 38צחיח מוסלם 633
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המקור בערבית:
صـريَ ،و ُم َخـ َ ،و َع ْ
صـب َ ،وما استَقَـ هل
الل ُهـ هم لَكَ َركَـ ْعتُ َو َبكَ آ َمـ ْنت ،ولَكَ أ َ ْسلَـ ْمتَ ،خشَـ َع لَكَ َ
ظمـ َ ،و َع َ
س ْمـع َ ،و َب َ
بَ َه قَدَم .39
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ָל ָּכ ַר ַּכעתֻּ וַבִ ָּכ אַ מַ נתָ ,ו ָל ָּכ אַ סלַמת ,חַ 'שַ ַע ָל ָּכ סַ מעי ,וַבַ צַ ריַ ,ומ ִֻּח'יַ ,ו ַעטמי ,וַעַ צַ בי ,וַמא
אַ סתַ קַ ַל בִ הִ קַ דַ מי.
המשמעות בעברית :אללה ,לך השתחוותי ,ובך האמנתי ,ולך התמסרתי .השמיעה שלי ,הראיה שלי ,השכל
שלי ,העצמות שלי ,הגידים שלי ומה שהרגליים שלי נושאות ,כל זה מוכנע לפניך.
ל"ז.
ْـرياءَ ،و ْال َع َ
ظـ َمه .40
המקור בערביתُ :
سبْـحانَ ذي ْال َج َبـروت،وال َملَـكوتَ ،وال َكب َ
בריאאַ ,ואל ַעטַ 'מַ ה.
תכתיב עבריֻּ :סבחאן ד'י אל ַג'בַ רותַ ,ואלמַ ַלּכותַ ,ואלּכ ִ
המשמעות בעברית :ישתבח הוא זה ,בעל הכוח ,והמלכות ,והריבונות ,והעצמה.

פרק  :18כאשר קמים מההשתחוות.
ל'ח.
س َمـ َع هللاُ َل َم ْ
ـن َح َمـدَه .41
המקור בערביתَ :
תעתיק עברי :סַ ִמ ַע אל ַל ֻּה לִ מַ ן חַ ִמדַ ה.
המשמעות בעברית :מקשיב אללה למי שמשבח אותו.
ל"ט.
המקור בערביתَ :ربهنـا َولَكَ ال َح ْمـد ُ َح ْمـدا ً كَثـيرا ً َ
ـباركا ً فيه .42
ط َيـبا ً ُم َ
ארּכאַ ן פִ י ִה .
תעתיק עבריַ :רבַ נא ָו ָל ָּכ אלחַ מ ֻּד חַ מדאַ ן ַּכת'יראַ ן טַ י ִיבאַ ן מֻּב ַ
המשמעות בעברית :אדוננו ,ולך הוא השבח ,שבח שופע ,יפה ומבורך.
*אומרים את הברכה הזאת כשכבר עומדים לאחר ההשתחוות*
מ.
המקור בערבית:43
ـناء َوال َمجـدْ ،أَ َح ُّ
ـق ما قا َل
ت َو َم ْل َء األ َ ْرضَ ،وما َبيْـنَ ُهمـاَ ،و َم ْل َء ما َشئْـتَ َم ْن َ
َم ْل َء السهمـوا َ
ش ءٍ َب ْعـ ْد  .أَهـ َل الثه َ
ال َعبْـدَ ،و ُكلُّـنا لَكَ َعـبدْ  .الل ُهـ هم ال ما َن َع َلما أ َ ْع َ
طـيْتَ ،وال ُم ْع َطـ َ َلما َمنَـ ْعتَ ،وال َي ْنفَـ ُع ذا ال َج َـد َم ْنـكَ ال َجـد
נאא
יאן בַ עד .אַ ה ַל אלתַ ' ִ
ַאת ו ִַמלאַ אלאַ רצ' ,וַמא בַ י ַנהֻּמא ,ו ִַמלאַ מא ִשאתַ ִמן שַ ִ
תעתיק עבריִ :מלאַ א-סַ מַ ו ִ
וַאלמַ ג'ד ,אַ חַ קֻּ מא קא ַל אל ַעבדַ ,ו ֻּּכלנא ָל ָּכ ַעבד .אל ַלהֻּמַ לא מאנִ ַע לִ מא אַ עטַ ית ,וַלא מֻּע ִט ַי לִ מא מַ נַעת ,וַלא
יַנ ַפ ֻּע ד'א אל ַג' ִד ִמנ ַּכ אל ַג'ד.
המשמעות בעברית :השמיים והארץ וכל מה שביניהם שופעים בשבחים שלך ,וכל מה שתרצה ישפע
 39צחיח מוסלם 333
 40אבו דאד 31403
 41אבן חבאן 3363
 42צחיח אל-בוח'ארי 399
 43צחיח מוסלם 633
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בשבחים שלך .בעל השבח והתפארת ,הדבר הכי אמיתי שעבד אמר ,וכולנו עבדים שלך .אללה ,אף אחד לא
יכול למנוע את אשר תרצה להעניק ,ואף אחד לא יוכל להעניק את אשר תרצה למנוע ,ואף הון או תפארת
לא יוכלו להועיל לאף אחד ,שהרי ממך כל ההון והתפארת.
*הברכה הזאת נאמרת אם רוצים ,רק בשילוב הברכה הקודמת*

פרק  :19ברכות בעת הסגידה.
מ"א.
سبْـحانَ َر َبـ َ األَعْلـى .
המקור בערבית ُ :

(ثالثا ً)44

תעתיק עבריֻּ :סבחאנא ַרבִ י אלאָ עלא (שלוש פעמים)
המשמעות בעברית :ישתבח אדוני העליון (והנשגב) (שלוש פעמים).
מ"ב.
سبْـحانَكَ الل ُهـ هم َربهـنا َو َب َحـ ْمدَكَ  ،الل ُهـ هم ا ْغ َف ْر ل
המקור בערביתُ :

45

מד ַּכ ,אַ ל ַלהֻּםַ אע'פִ ר לי
תעתיק עבריֻּ :סבחא ַנ ַּכ אַ ל ַלהֻּםַ ָרבַ נא ַובִ יח ִ
המשמעות בעברית :ישתבח אללה ,אדוננו ,ואני משבח אותך .אללה ,סלח לי.
מ"ג.
الـروح.46
המקור בערביתُ :
سبـو ٌح قُـدوسَ ،ربُّ المالئَكَـ َة َو ُّ
אלמלאקָ ִת ַוא-רוח.
ִ
תעתיק עבריֻּ :סבחון קֻּ דוסַ ,ר ֻּב
המשמעות בעברית :ישתבח ויתקדש ,אדון המלאכים והרוח (הרוח :המלאך גבריאל).
מ"ד.
س ْمـعَـهُ
ص هـو َرهُ َوش هَق َ
سـ َجدْتُ َوبَـكَ آ َم ْنـتَ ،ولَكَ أ َ ْسلَـ ْمتَ ،
המקור בערבית :الل ُهـ هم لَكَ َ
س َجـدَ َوجْ هـ للهـذي َخلَقَـهُ َو َ
وبصـره ،ت َبـار هللا أ َ سـنُ الخـالقيـن47
َ كَ ُ حْ
َ
َ َ َ َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ָל ָּכ סָ ַג'דתֻּ וַבִ ָּכ אָ מַ נתָ ,ו ָל ָּכ אָ סלָמת ,סַ ַג'דַ ַוג'הי לִ ַלד'י חַ ' ַלקַ ֻּה ַוצַ ַו ַור ֻּה ַושַ קַ סַ מעַ ֻּה ַובַ צָ רה,
אר ַּכ אלל ֻּה אַ חסַ נו אלח'אלִ קין.
וַתַ ב ַ
המשמעות בעברית :אללה ,לך סגדתי ,ובך האמנתי ,ולך התמסרתי ,הפנים שלי סגדו לזה שברא ועיצב
אותם ונתן להם שמיעה וראייה .מבורך אללה ,הטוב שבבוראים.
מ"ה.
המקור בערביתُ :
ْـرياءَ َ َ ،
سبْـحانَ ذي ْال َج َبـروت ،وال َملَكـوت ،وال َكب َ

ظمـه48
والع َ

תעתיק עבריֻּ :סבחאנא ד'י אל ַג'בַ רותַ ,ואלמַ ַלּכות ,ואלּכִ בריאַ ,ואל ַעטַ 'מַ ה.
המשמעות בעברית :ישתבח הוא בעל הכוח המוחלט ,והמלכות ,והגדולה ,והעצמה.

 44צחיח מוסלם 51603
 45צחיח אל-בוח'ארי 6391
 46צחיח מוסלם 633
 47צחיח מוסלם 333
 48אבו דאוד 331
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מ"ו.
ـر ل ذَ ْنـب ُكلهـهَ ،دقهـهُ َو َجلهـهَ ،وأَ هولَـه ُ َو َ
המקור בערבית :الل ُهـ هم ا ْغ َف ْ
ـره َو َعالنَيهت َـهُ َ َ ه
آخ َ

وسـره49

תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ע'פיר לי דַ 'נבי ֻּּכלאִ ,דקַ ֻּה ַוגִ 'ילהַ ,ואַ ַול ֻּה ַואַ ח ִ' ַירה ַו ַעלאנִ ָיתָ ֻּה ַו ִס ָירה
המשמעות בעברית :אללה ,סלח לי על כל החטאים שלי ,הקטנים והגדולים ,הראשונים והאחרונים ,הנגלים
והנסתרים.
מ"ז.
َطـكَ ،وبَمعـافاتَـكَ َم ْن عُقوبَـتَكَ ،وأَعـوذُ بَكَ َم ْنـك ،ال أُحْ صـ
سخ َ
המקור בערבית :الل ُهـ هم إَنَـ أَعـوذ ُ بَ َرضـاكَ َم ْن َ
كَمـا أَثْنَـي علـى نَ ْفسـك 50
ثَنـا ًء َعلَـيْك ،أَ ْنـتَ
ْتَ َ
َ
מעאפאת ָּכ ִמן ֻּעקובַ ִתּכַ ,ואָ עו ֻּד' ִב ָּכ ִמנּכ ,לא אַ חצי
ִ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אָ עו ֻּד' בִ ִרצ'א ָּכ ִמן סַ ח' ִטּכָ ,ובִ
ת'נאאן ָע ַליּכ ,אַ נתָ ַּכמא אַ ת' ַניתַ ַעלא ַנפ ִסּכ.
המשמעות בעברית :אללה ,אני חוסה בשביעות רצונך מפני אי שביעות רצונך ,ובסליחתך מפני עונשך,
ואני חוסה בך מפניך .אני לא יכול למנות את השבחים שלך ,אתה כפי ששיבחת את עצמך.

פרק  :21בין שתי הסגידות.
מ"ח.
ـر ل
ب ا ْغ َف ْ
ب ا ْغ َف ْ
ـر ل َ ،ر َ
המקור בערביתَ :ر َ

51

תעתיק עבריַ :רבִ אע'פִ ר ליַ ,רבִ אע'פִ ר לי
המשמעות בעברית :אדוני ,סלח לי .אדוני ,סלח לי.
מ"ט.
ارفَ ْعـن
ار ُز ْقنـ َو ْ
ار َح ْمـن َ ،وا ْهدَنـ َ ،واجْ ب ُْرنـ َ ،وعا َفنـ َو ْ
ـر ل َ ،و ْ
המקור בערבית :الل ُهـ هم ا ْغ َف ْ

52

תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אע'פִ ר ליַ ,וארחַ מניַ ,ואה ִדניָ ,ואג' ֻּברניַ ,ועאפִ ני ַוארז ֻּקני ַואר ַפעני
המשמעות בעברית :אללה ,סלח לי ,ורחם עלי ,והדרך אותי ,והעשר אותי ,ורפא אותי ,ותן לי פרנסה,
והעלה את מעמדי.

פרק  :21כאשר סוגדים בגלל קריאה של הקוראן.
נ.
سنُ
اركَ ه
اّلِلُ أَحْ َ
ص هـو َرهُ َوش هَق َ
המקור בערביתَ :
ـرهُ َب َح ْـو َلـ َه َوقُ هـو َت َه فَتَ َب َ
ص َ
س ْمـ َعـهُ َو َب َ
س َجـدَ َوجْ هـ للهـذي َخلَقَـه ُ َو َ
الخَالقين53
ْ ََ
אר ַּכ אלל ֻּה אַ חסַ נו
ַור ֻּה וַשַ קַ סַ מ ַע ֻּה וַבַ צָ ר ֻּה ִבחַ ולִ ִה וַקֻּ ו ִַת ִהַ ,פתַ ב ַ
תעתיק עברי :סַ ַג'דַ וַג'הי לִ לַד'י חַ 'לַקַ ֻּה וַצַ ו ַ
אלח'אלִ קין.

 49צחיח מוסלם 384
 50אבן חבאן 3913
 51אבו דאוד 336
 52אבו דאוד 354
 53אבו דאוד 3636
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המשמעות בעברית :הפנים שלי סגדו לזה שברא ועיצב אותם ונתן להם שמיעה וראייה .מבורך אללה,
הטוב שבבוראים.
נ"א.
ضـ ْع َع َنـ َبهـا َو ْزرا ًَ ،واجْ َعـلها ل َع ْنـدَكَ ذ ُ ْخـراًَ ،وتَقَبهـلها
המקור בערבית :54الل ُهـ هم ا ْكتُـبْ ل َبهـا َع ْنـدَكَ أَجْ ـرا ًَ ،و َ
َمنَـ كَمـا تَقَب ْهلت َـها َم ْن َعبْـدَكَ داود
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אּכתֻּ ב לי בִ הא עִ נדַ ַּכ אַ ג'ראן ,וַצַ 'ע עַ נִ י ִבהא וִ זראןַ ,ואג' ָעלהא לי עִ נדַ ַּכ ֻּד'חראן,
ַותַ קַ בַ להא ִמנִ י ּכַמא תַ קַ בַ לתַ הא ִמן ַעב ִד ַּכ דאוד.
המשמעות בעברית :אללה ,כתוב לי את השכר על זה (על הסגידה הזאת) ,ובזכות זה הסר ממני חטא ,וקבל
את זה ממני כפי שקיבלת את זה מדוד עבדך.

פרק  :22תשהוד  /تشهد (העדות)
נ"ב.
صلَـواتُ وال ه
سال ُم َعلَيْـنا
علَيـكَ أَيُّهـا النهبَـ ُّ َو َرحْ َمـةُ هللاَ َوبَ َركـاتُه ،ال ه
המקור בערבית :الت ه َحيـاتُ هللَ َوال ه
طيَـبات ،السهال ُم َ
َو َعلـى عباد هللا ال ه
صـا َلحـين  .أ َ ْشـ َهد ُ أَ ْن ال َإلـهَ َإال هللاَ ،وأ َ ْشـ َهد ُ أ َ هن ُم َحمـداً َعبْـدُهُ َ َ

ورسـولُه55

אללה ַובַ ַרקאתֻּ ה ,א-
ִ
תעתיק עברי :א-תַ חִ יאתֻּ לִ ַלהִ ַוא-צַ ַל ַואתֻּ ַוא-טַ יִ באת ,א-סַ לא ֻּם ַע ַליִ קַ אַ יֻּהא א-נ ִַביֻּ ַו ַרחמַ ֻּת
סַ לא ֻּם עַלינא ַו ַעלא עִ באד אללה א-צַ אלִ חין .אַ שהָ ֻּד אַ ן לא ִאלָהָ ִאלא אללהַ ,ואַ שהַ ֻּד אַ ננא מוחַ מָ דאן עַ ב ֻּד ֻּה
ו ַַרסולֻּה.
המשמעות בעברית :הברכות הם לאללה ,והתפילות והדברים הטובים .השלום הוא עליך ,הנביא שלו,
ורחמיי האל וברכתו .השלום הוא עלינו ,ועל עבדיו הצדיקים של אללה .אני עד שאין אלוה מלבד אללה,
ושמוחמד הוא עבדו ושליחו.
פרק  :23תפילות על הנביא עליו השלום לאחר התשהוד.
נ"ג.
56
َيم َو َعلـى آ َل إبْراهـيمَ ،إنهكَ
ص َل َعلـى ُمح همـدَ ،و َعلـى آ َل ُمح همد ،كَمـا َ
המקור בערבית  :الل ُهـ هم َ
صلهيـتَ َعلَى إَب َْراه َ
ْراهـيم َو َعلـى آ َل إبْراهيمَ ،إ هنكَ َحمـيد ٌ
بار ْك َعلـى ُمح همـدَ ،و َعلـى آ َل ُمح همـد ،كَمـا بار ْكتَ َعلـى إب
َحمـيدٌ َمجـيد ،الل ُهـ هم َ
َ

َمجـيد
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ צַ ללִ ַעלא מוחַ מָ דַ ,ועַלא אַ לִ ֻּמחַ מָ דּ ,כַמא צַ ַליתַ ַעלא ִאב ָראהים ַו ָעלא אַ לִ ִאב ַראהים,
ארק ַעלא ֻּמחַ מָ דָ ,ו ַעלא אַ לִ ֻּמחַ מָ דּ ,כַמא בארּכתַ ַעלא ִאב ָראהים ַועָ לא אַ לִ
ִאנ ַנ ַּכ חַ מידון מַ ג'יד .אַ ל ַלהֻּםַ בַ ִ
ִאבראהיםִ ,אנ ַנ ַּכ חַ מידון מַ גִ 'יד.
המשמעות בעברית :אללה ,שלח תפילה על מוחמד ועל משפחתו של מוחמד ,כמו ששלחת תפילה על
אברהם ועל משפחתו של אברהם ,אתה הראוי לשבח ולתפארת .אללה ,תברך את מוחמד ואת משפחתו של
מוחמד ,כמו שברכת את אברהם ואת משפחתו של אברהם ,אתה הראוי לשבח ולתפארת.
 54אבן מאג'ה 3451
 55צחיח אל-בוח'ארי 313
 56צחיח אל-בוח'ארי 1134
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נ"ד.
بار ْك َعلـى
واجـ َه َوذ ُ َريهـتَه ،كَمـا َ
ص َل َعلـى ُمح همـ ٍد َو َعلـى أ َ ْز َ
המקור בערבית :الل ُهـ هم َ
صلهيْـتَ َعلـى آ َل إبْراهـيم َ .و َ
ك علـى آل إبْراهـيم .إنه حمـيد ٌ مجـيد57
بار ْ تَ َ
َ كَ َ
َ
ُمح همـ ٍد َو َعلـى أَ ْز َ
َ
واجـ َه َوذ ُ َريهـتَه ،كَمـا َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ סַ ללִ ַעלא ֻּמחַ מַ דין ַו ַעלא אַ ז ַואגִ 'הִ ַו ֻּד'ריאתיהיּ ,כַמא סאלאיתא עלא אלי ִאבראהים.
ארּכ עַלא מוחַ מָ דין ָועַלא אזוואג'יהי ַוד' ִֻּר ַיתָ יִ הּ ,כַמא בארּכתַ עַלא אַ לִ ִאבראהיםִ .א ַנ ַּכ חַ מידון מַ גִ 'יד.
וַבַ ִ
המשמעות בעברית :אללה ,תשלח תפילה על מוחמד ועל נשותיו וצאצאיו ,כמו ששלח ברכה על משפחתו
של אברהם .ותברך את מוחמד ונשותיו וצאצאיו ,כמו שברכת את משפחתו של אברהם .אתה הראוי לשבח
ולתפארת.

פרק  :24אחרי התשהוד האחרון ,ולפני התסלים (تسليم)
נ"ה.
ـن فَتْـنَ َة ال َمحْ ـيا َوال َممـاتَ ،و َم ْ
ب َج َهـنهمَ ،و َم ْ
ب القَـبْرَ ،و َم ْ
המקור בערבית :الل ُهـ هم َإنَـ أَعـوذ ُ َبكَ َم ْ
ـن
عذا َ
ـن َ
ـن َعذا َ
شَـر فتْـنَة المسيح الدهجال58
َ َ َ َ َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אעוד'ו בִ ָּכ ִמן עד'אב אלקאבר ,ו ִַמן עד'אב ג'הנם ,ו ִַמן פִ ת ַנ ִת אלמַ חיא וַאלמַ מאת,
ו ִַמן שַ ר ִר פִ ת ַנ ִת אלמַ סיח א-דָ ַג'ל.
המשמעות בעברית :אללה ,אני חוסה בך מפני עינוי הקבר ,ומן עונש הגיהינום ,ומן המבחן של החיים
והמוות ,ומן רוע מבחנו של משיח השקר.
נ"ו.
ـن فَتْـنَ َة ال َمسيحَ الدهجـالَ ،وأَعـوذُ بَكَ َم ْ
ب القَـبْرَ ،وأَعـوذ ُ بَكَ َم ْ
המקור בערבית :الل ُهـ هم إَنَـ أَعـوذ ُ بَكَ َم ْ
ـن
ـن َعذا َ
غـرم59
فَتْـنَ َة ال َمحْ ـيا َوال َممـات  .الل ُهـ هم َإنَـ أَعـوذُ َبكَ َمنَ ال َمأْثَ َـم َوال َم ْ َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ עו ֻּד' בִ ָּכ ִמן ַעד'אבִ אלקָ בר ,וַאָ עוד ֻּ' ִב ָּכ ִמן פִ ת ַנ ִת אלמָ סיח א-דַ ג'אלַ ,ואַ עוד ֻּ' ִב ָּכ
ִמן פִ תנ ִַת אלמַ חיא וַאלמָ מאת .אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אָ עו ֻּד' בִ ַּכ ִמן אלמאתַ 'ם וָאלמע'רם.
המשמעות בעברית :אללה ,אני חוסה בך מעינוי הקבר ,ואני חוסה בך מפני המבחן של משיח השקר ,ואני
חוסה בך מפני מבחן החיים והמוות .אללה ,אני חוסה בך מפני החטאים והחובות.
נ"ז.
ظلَـ ْمتُ نَ ْفسـ ُ
המקור בערבית :الل ُهـ هم َإنَـ َ
نـوب َإال أ َ ْنت ،فَا ْغـ َفر ل َم ْغـ َف َرة ً َم ْن َع ْنـدَك
ظ ْلمـا ً كَثـيرا ً َوال َي ْغـ َف ُر الذ َ
وارحمـن  ،إنه أ َ ْن الغَـفور الرحـيم 60
َ كَ تَ
ُ ه
َ ْ َْ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י טָ ' ַלמתֻּ נַפסִ י ֻּט'למאן ַּכת'יראן ַולא יע'פרֻּ אֻּ -ד'נוב ִאלא אַ נת ,פאע'פִ ר לי מַ ע'פִ ַרתן
ִמן עִ נ ִד ַּכ ַוארחַ מניִ ,אנ ַנ ַּכ אַ נתָ אל ַע'פורֻּ אַ -רחים.
המשמעות בעברית :אללה ,גרמתי לעצמי להרבה עוול ,ולא יסלח לחטאים שלי אלא אתה ,אז תמחל לי

 57צחיח מוסלם 643
 58צחיח מוסלם 533
 59צחיח מוסלם 539
 60צחיח אל-בוח'ארי 316
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מחילה ממך ורחם עלי ,אכן אתה הרחמן הסלחן.
נ"ח.
ْـر ْفتَ ،وما أَ ْنتَ أَعْـلَ ُم
ْـر ْرتُ َوما أ َ ْعلَـ ْنتَ ،وما أَس َ
המקור בערבית :الل ُهـ هم ا ْغـ َف ْر ل ما َقده ْمـتُ َوما أ َ هخ ْرتَ ،وما أَس َ
به من  .أ َ ْن المقَـدم ،وأ َ ْن المـؤخـر ال إله إال أ َ ْنـت 61
ََ ََ
تَ ُ َ ُ َ تَ ُ َ َ ُ َ َ َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אע'פִ ר לי מא קָ דָ מתֻּ ומא אַ חָ 'רת ,ומא אסררת ומא אעלנתַ ,ומא אסראפתו ,וַמא אַ נתַ
אַ ע ַל ֻּם בִ הִ ִמני .אַ נתַ אל ֻּמקַ ִדם ,וַאָ נתָ אלמואַ חִ 'ר ,לא ִאלָהָ ִאלא אַ נת.
המשמעות בעברית :אללה ,תסלח לי על מה שהקדמתי ועל מה שאיחרתי ,על מה שהסתרתי ועל מה
שחשפתי ,ועל מה שבזבזתי ,ועל מה שאתה יודע יותר טוב ממני .אתה המקדם ואת המאחר ,אין אלוה אלא
אתה.
נ"ט.
علـى َذ ْك َـركَ َو ُ
ْـن َعبـادَتَـك
המקור בערבית :الل ُهـ هم أ َ َعـنَ َ
ش ْك َـركَ ،و ُحس َ

62

תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ עִ נני עָ לא ִד'ּכִ ִרּכ ַושוּכ ִר ַּכַ ,ו ֻּחסן עִ באדָ ִתּכ.
המשמעות בעברית :אללה עזור לי בזכרך והודיה לך ,ולהטיב בעבודתך
ס.
המקור בערבית :الل ُهـ هم إَنَـ أَعوذ ُ بَكَ َمنَ الب ُْخـلَ ،وأَعوذ ُ بَكَ َمنَ ال ُجـبْنَ ،وأَعوذ ُ بَكَ َم ْن أ َ ْن أ ُ َرده إَلى أَ ْرذَ َل الـعُ ُمر،
ن فتْنَـة الدُّ ْنـيا وعـذاب ال َقـبْر 63
َوأ َعوذُ بَكَ َم ْ َ َ
َ َ َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ עוד ֻּ' בִ ָּכ ִמן אל ֻּבחלַ ,ואעו ֻּד' בִ ָּכ ִמן אל ֻּג'בןַ ,ואַ עו ֻּד' ִב ָּכ ִמן אן אַ ַרדַ ִאלא אַ רדַ 'לִ
אל ֻּע ֻּמרַ ,ואַ עו ֻּד' בִ ָּכ ִמן פִ תנ ִַת אֻּ -דניה ַו ַעד'אב אלקָ בר.
המשמעות בעברית :אללה אכן אני חוסה מהקמצנות ,וחוסה בך מהפחדנות ,וחוסה בך מהחזרה אל ההשפלה
בחיים ,וחוסה בך מהמבחן של העולם הזה ועינוי הקבר.
ס"א.
המקור בערבית :الل ُهـ هم إَنَـ أ َ ْسأَلُـكَ ال َجـنهةَ وأ َعوذ ُ بَـكَ َمـنَ الـنار
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ אל ַג' ַנתַ ַואַ עו ֻּד' בִ ָּכ ִמן א-נאר
המשמעות בעברית :אללה ,אני מבקש ממך את גן העדן וחוסה בך מהאש.
ס"ב.
המקור בערבית :
الوفـاةَ خَـيْراً
الل ُهـ هم بَ َع ْل َـمكَ الغَـ ْي َ
ب َوقُـد َْرتَـكَ َعلـى ْالخَل َ
ق أَحْ ـيَن ما َع َلـ ْمتَ الحـياةَ خَـيْراً لـ َ ،وت ََوفهـن إَذا َع َلـ ْمتَ َ
ب َوال ه
ـق ف
صد َ
ضـبَ ،وأَسْـأَلُـكَ القَ ْ
الرضـا َوالغَ َ
لـ  ،الل ُهـ هم إَنَـ أَسْـأَلُـكَ َخ ْشيَتَـكَ ف الغَـ ْي َ
َ
شهـادَةََ ،وأَسْـأَلُـكَ َك َل َمـةَ ال َح َ
الرضـا بَ ْعـدَ القَضـاءَ ،وأَسْـأَلُـكَ
ف ال َغنـى َوالفَ ْقـرَ ،وأَسْـأَلُـكَ نَعـيما ً ال يَ ْن َفـدَ ،وأَسْـأَلُـكَ قُ ه
ـرة َ َعي ٍ
ْـن ال ت َ ْنـ َق َط ْع َوأَسْـأَلُـكَ َ
ـردَ ْال َعـي َْش بَ ْعـدَ ْال َم ْـوتَ ،وأَسْـأَلُـكَ لَـذهة َ النه َ
ظ َـر َإلـى َوجْ ـ َهكَ َوال ه
ـرةَ ،وال
ب ْ
ض ه
َـير َ
ضـرا َء ُم َ
ش ْـوقَ َإلـى َلقـائَـك ،ف غ َ
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فَتْـنَ ٍة ُمضـلهة ،الل ُهـ هم زَ َيـنا َبزينَـ َة اإليـمانَ ،واجْ ـ َعلنا هُـداة ً ُم ْهـت َدين
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ בִ עִ ל ִמ ַּכ אל ָע'יבִ וַקֻּ ד ַר ִת ַּכ ַעלא אלחַ 'לקִ אַ חיִ ני מא עָלִ מתָ אלחיתַ ח ָ'יראן ליַ ,ותַ ַופַ ני ִאד'א
יב וַא-שַ האדהַ ,ואַ סאַ ֻּל ַּכ ּכַלִ מַ תַ אלחַ אק ,פי
ָעלִ מתַ אל ַופאתַ חָ 'יראן לי .אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ חַ 'ש ָיתַ ּכ פי אלע' ִ
אלרצ'א וַאל ַע'דַ בַ ,ואַ סאַ ֻּל ַּכ אלקַ צדַ פי אלעִ 'נא וַאל ַפקר ,ואַ סאַ ֻּל ַּכ ַנעימאן לא יִ נ ַפדַ ,ואַ סאַ ֻּל ַּכ קֻּ ַרתַ עַ ין לא
ִ
תַ נקַ ִטע ַואַ סאַ ֻּל ַּכ אִ -רצ'א בַ עדַ אלקַ דאאַ ,ואַ סאַ ֻּל ַּכ בַ רדַ אל ַעי ִש בַ עדַ אלמַ ותַ ,ואַ סאַ ֻּל ַּכ ַלדַ 'תַ אל ַנטַ ' ִר ִאלא ַוג' ִה ַּכ
אלאימאןַ ,וג'עלנא
ַוא-שַ וקַ ִאלא לִ קא ִאּכ ,פי ע'יר צַ 'רראאַ מֻּצִ 'רראַ הַ ,ולא פִ תנ ִַתין מֻּצ'לה ,אַ ל ַלהֻּםַ ַזיִ ננא ִבזי ַנת ִ
ֻּהדאתאן ֻּמהתַ ִדין.
המשמעות בעברית :אללה ,שלך הידע הנסתר והיכולת על הבריאה ,תשאיר אותי בחיים כל עוד שאתה
יודע שהחיים הללו הם טובים לי ,וקח אותי אם אתה יודע שהמוות יותר עבורי .אללה ,תעשה שאירא ממך
בסתר ובגלוי ,בשעת העונג ובשעת הכעס .אני מבקש ממך למתן אותי בזמן של עושר ושל עוני .ואני מבקש
ממך אושר עילאי ונצחי .אני מבקש ממך לעשות אותי מרוצה מהגורל שקבעת ,וחיים קלים אחרי המוות.
אני מבקש ממך.
ס"ג.
كـن لَهُ ُكـفُوا ً
صـ َمد ُ الهـذي لَـ ْم يَ َلـدْ َولَ ْم يولَدَْ ،ولَ ْم يَ ْ
המקור בערבית :الل ُهـ هم إَنَـ أَ ْسأَلُـكَ يا هللاُ بَأَنهـكَ
َ
الواحـد ُ األ َ َحـد،ال ه
الغَفـور الرحـيم66
أَ َحـد ،أ َ ْن ت َ ْغـ َف ْر ل ذُنـوب إَنهـكَ أ َ ْنـتَ
ُ ه َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ יא אללה בִ אַ נ ַנ ַּכ אלואחִ ֻּד אלאַ חַ ד ,א-צַ מַ ֻּד אַ ל ִַד'י ַלם ַילִ ד ַו ַלם יו ַלד ַו ַלם ַיּכֻּן
ַל ֻּה ּכֻּפואן אַ חַ ד ,אן תַ ע'פִ ר לי ֻּד'נוביִ ,אנ ַנ ַּכ אַ נתַ אל ַע'פורֻּ אַ -רחִ ים.
המשמעות בעברית :הוי אללה ,הנני מבקש ממך ,הוי אללה .מכוון שאתה האחד והיחיד ,הנצחי אשר לא
ילד ולא נולד ,ולא היה שותף לו אף אחד .אם תסלח לחטאים שלי ,הרי שאתה הסלחן הרחום.

ס"ד.
ت
המקור בערבית :الل ُهـ هم َإنَـ أ َ ْسأَلُـكَ َبأ َ هن لَكَ ْال َحـ ْمد ُ ال َإلـهَ َإال أ َ ْنـتَ َوحْ ـدَكَ ال شَـريكَ لَـكَ ال َمنـانُ يا َبديـ َع السهموا َ
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اإل ْكـرام ،يا َحـ ُّ يا قَـيو ُم َإنَـ أ َ ْسأَلُـكَ ال َجـنهةَ َوأَعـوذ ُ َبـكَ َ نَ
َواأل َ ْر َ
ض يا ذا ال َجال َل َو َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ בִ אנא ַל ַּכ אלחַ מ ֻּד ַלא ִא ַלהַ ִאלא אַ נתַ ַוחדַ קַ ַלא שַ רי ַּכ ַל ַּכ ,אלמַ נאנו יא בַ די ַע
ַאלאּכראם ,יא חַ יֻּ יא קַ יו ֻּםִ ,אננִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ אלג'אנה ַואעוד'ו ִב ַּכ ִמן א-נאר
א-סַ מ ַוא ִת וַאלאַ רצ' יא ד'א אל ַג'לאלִ ו ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,הנני מבקש ממך ,מכוון שלך השבח ,אין אלוה מבלעדיך ,הנך יחיד ואין
שותף לך .לך החסדים ,המתכנן בשלמות את השמיים והארץ ,הוי בעל ההוד והכבוד הרב .הוי החי הקים,
הנני מבקש ממך את הגן (גן העדן) ,ואני חוסה בך מהאש (הגיהינום).
ס"ה.
صـ َمدُ الهـذي لَـ ْم َي َلـدْ َو َل ْم
המקור בערבית :الل ُهـ هم َإ َنـ أ َ ْسأَلُـكَ َبأَنهـ أ َ ْشـ َهد ُ أَنهـكَ أ ْنـتَ هللاُ ال َإلـهَ َإال أَ ْنـت ،األ َ َحـدُ ال ه
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يولَـدَْ ،ولَ ْم َي ْ
كـن لَهُ ُكـفُوا ً أَ َحـد
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ בִ אַ נני אַ שהַ ֻּד אַ נ ַנ ַּכ אַ נתַ אַ ל ַל ֻּה ,לא ִאלָהָ ִאלא אַ נת ,אלאַ חַ ד א-צַ מַ ד ,אַ ל ִַד'י
ַלם ַילִ ד ַולַם יו ַלדַ ,ולַם ַיּכֻּן ַל ֻּה ֻּּכפֻּואן אחַ ד.
המשמעות בעברית :הוי אללה ,אכן אני מבקש ממך כי אני עד שאכן אתה אללה ,ואין אלוה אלא אתה,
האחד הנצחי ,זה אשר לא ילד ולא נולד ואין שווה לו אף אחד.

פרק  :25לאחר התסלים (تسليم)
ס"ו.
اإل ْكـرام
המקור בערבית :أَسْـت َ ْغ َف ُر هللا ( .ثَالثا ً) الل ُهـ هم أ َ ْنـتَ السهال ُمَ ،و َمـ ْنكَ السهالم ،ت َ
َبار ْكتَ يا ذا ال َجـال َل َو َ
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תעתיק עברי :אַ סתַ ע'פִ רֻּ אַ ל ָלה ,אַ סתַ ע'פִ רֻּ אַ ללָה ,אַ סתַ ע'פִ רֻּ אַ ללָה .אַ ל ַלהֻּםַ אַ נתַ א-סַ לאםַ ,ו ִמנ ַּכ א-סַ לאם,
אלאּכראם.
ארּכתַ יא ד'ו אל ַג'לאלִ ַו ִ
תַ ב ַ
המשמעות בעברית :אני מתחרט בכנות לאללה ,אני מתחרט בכנות לאללה ,אני מתחרט בכנות לאללה .הוי
אללה ,אתה השלום וממך השלום ,תתברך בעל הפאר והכבוד.
ס"ז.
ش ءٍ قَدير ،الل ُهـ هم ال مانَ َع َلما
وهو على كل َ
המקור בערבית :ال إلهَ إال اّلِلُ وحدَهُ ال شريكَ لهُ ،لهُ ال ُم ْـلكُ ولهُ ال َح ْمدَ ،
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أ َ ْع َ
طـيْتَ ،وال ُم ْع َطـ َ َلما َمنَـ ْعتَ ،وال َي ْنفَـ ُع ذا ال َج َـد َم ْنـكَ َ
תעתיק עבריַ :לא ִאלָהָ ִאלא אַ ללָה ,וַחדַ ֻּה ַלא שַ רי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מדַ ,ו ֻּה ַו עלא ּכל שַ יאין קַ דיר,
עט ַי לִ מא מַ ַנעתַ ,ו ַלא ַינ ַפ ֻּע ד'ו אל ַג' ִד ִמנ ַּכ אל ַג'אד.
אַ ל ַלהֻּםַ ַלא מאנִ ַע לִ מא אַ עטַ יתַ ,ו ַלא ֻּמ ִ
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא הכול
יכול .הוי אללה ,אין מונע למי שנתת ,ולא נותן למי שמנעת ,וכוחו של החזק לא יעזור לו נגדך.

ס"ח.
وهو على كل ش ءٍ قدير ،ال َح ْـو َل َوال
המקור בערבית :ال إلهَ إال اّلِل ,وحدَهُ ال شريكَ لهُ ،لهُ الملكُ ولهُ ال َحمدَ ،
سن ،ال إلهَ إال اّلِلُ ْ
مخلَصـينَ لَـهُ
قـوةَ إَال بَاهللَ ،ال إلهَ إال اّلِلَ ،وال نَ ْعـبُـد ُ إَال إيـاه ,لَه ُ النَ ْعـ َمةُ َولَهُ الفَضْل َولَه ُ الثهـنا ُء ال َحـ َ
ه
َـرهَ الكـافَرون
الدَينَ َولَ ْو ك َ
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תעתיק עבריַ :לא ִאלָהָ ִאלא אַ ללָה ,וַחדַ ֻּה לא שַ רי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מדַ ,ו ֻּה ַו ַעלא ּכֻּל שַ י-אין קַ דיר,
ַלא חַ ו ַל ַו ַלא קֻּ ַותַ ִ ,א ַלא בִ אללהַ ,לא ִא ַלהַ ִאלא אַ ללָהַ ,ו ַלה ַנע ֻּב ֻּד ִאלא ִאיאהַ ,ל ֻּה א-נִ עמַ תֻּ ַו ַל ֻּה אלפַ צ'לַ ,ו ַל ֻּה
אלת'אנ ֻּא אלחַ סַ ןַ ,לא ִא ַלהַ ִאלא אללהֻּ ,מח'לִ סינא ַל ֻּה א-דינא ַו ַלו ַּכ ִרהַ אלּכאפִ רון.
המשמעות בעברית :אין אלוהם מלבד אללה ,יחיד שאין לו שותף ,לו המלכות ולו השבח ,והוא יכול על
הכל .אין כוח ואין עוצמה אלא באללה ,אין אלוה מלבד אללה ,ולא נעבוד אלא אותו .לו החסד ולו הזכות,
והוא הראוי לשבח .אין אלוה מלבד אללה ,בדתו אנו דבקים ,אפילו אם ישנאו זאת הכופרים.
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ס"ט.
سـبْحانَ هللاَ ،وال َح ْمـد ُ هلل ،وهللاُ أ ْكـبَر ( .ثالثا ً وثالثين) ال إلهَ إال اّلِلُ َوحْ ـدَهُ ال شريكَ لهُ ،لهُ الملكُ
המקור בערביתُ :
ش ءٍ قَـدير
ولهُ ال َح ْمد ،وه َُو على ُكل َ
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תעתיק עברי :סֻּבחאן אַ ללָה ,וָאלחַ מ ֻּד ללה ,ואַ ל ַל ֻּה אַ קבַ ר ( 33פעמים) ,לא ִאלָהָ ִאלא אַ ללָה ,וַחדַ ֻּה ַלא שַ רי ַּכ
ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מ ֻּדַ ,ו ֻּה ַו עלא ּכֻּל שַ י-אין קַ דיר.
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא הכול
יכול.
ע.
اّلِلُ أ َ َحد ٌ ,ه
الر َحي َْم ,قُ ْل ه َُو ه
ص َم ,لَ ْم َي َلدْ َولَ ْم يُولَدَْ ,ولَ ْم َي ُكن لههُ ُكفُ ًوا أَ َحدٌ.
اّلِلُ ال ه
الرحْ َم َن ه
המקור בערביתَ :73بس َْم هللاَ ه
ت فَ ْالعُقَ َد,
بَ ,و َمن ش ََر النهفهاثَا َ
الرحْ َم َن ه
بَس َْم هللاَ ه
ق إَذَا َوقَ َ
الر َحي َْم ,قُ ْل أَعُوذُ بَ َر َ
قَ ,من ش ََر َما َخلَقَ َ ,و َمن ش ََر غَا َس ٍ
ب ْالفَلَ َ
سدَ.
َو َمن ش ََر َحا َس ٍد َإذَا َح َ
س فَ
الرحْ َم َن ه
بَس َْم هللاَ ه
اس ْال َخنه َ
اسَ ,من ش ََر ْال َوس َْو َ
اس ,إَلَ ٰـ َه النه َ
اسَ ,م َل َك النه َ
ب النه َ
اس ,اله َذي ي َُو ْس َو ُ
الر َحي َْم ,قُ ْل أَعُوذ ُ بَ َر َ
اس.
ُ
اسَ ,منَ ْال َجنه َة َوالنه َ
ُور النه َ
صد َ
תעתיק עברי :בִ ס ִם אללָהִ אַ -רחמַ ן אָ ַ -רחִ ים ,ק'ול ֻּה ַו אלָלה ֻּה ַו אחַ אד! אַ ל ַל ֻּה א-צָ מַ ד! לָם יאַ לִ ד ָולַם יולד ָולַם
ַיּכֻּן ַל ֻּה ֻּּכ ֻּפ ַואן אָ חַ ד.
אסקִ ין ִאד'א ַוקַ 'בָ ַ ,ו ִמן שַ ִר
בִ ס ִמללָה אַ -רחמַ ן אָ ַ -רחִ ים ,ק'ול אַ עו ֻּד' בִ ַרבִ אל ַפלַקִ ,מן שַ ִר מַ א חַ 'לַקָ ַ ,ו ִמן שַ ִרי עַ ' ִ
אס ִדין ִאד'א חַ סַ דָ .
את פִ י אל ֻּעקַ ִדַ ,ו ִמן שַ ִר חַ ִ
אַ -נפַאתַ ' ִ
אריל וָאסוַאס אֵ ל חָ 'נַאס!
בִ ס ִמללָה אָ ַ -רחמַ ן אָ ַ -רחִ ים ,ק'ול אַ עו ֻּד' בִ ַרבִ א-נַאס! מַ אלִ יקִ י נַאס! ִאל ִָה א-נאס! ִמן שַ ִ
אַ ל ִַד'י יֻּוַסוִ ֻּס פִ י ֻּצד ִֻּורי א-נַאס! ִמן אלגִ 'נ ִַת ַוא-נַאס.
המשמעות בעברית:
בשם אללה הרחמן והרחום,אמור :הוא אללה( ,הוא) אחד! אללה הוא הנצח [והנצחי]! הוא לא הוליד ולא
נולד ,ושווה לו אין אף אחד.
בשם אללה הרחמן והרחום ,אמור :אבקש מחסה באדון השחר ,מפני רעתם של כל אשר ברא ,מפני רשעות
האפלה כשהיא מאפילה ,ומפני רשעותם של המכשפות הנושפות בקשרים ,ומפני רשעותו של הקנאי
בקנאתו.
בשם אללה ,הרחמן והרחום ,אמור :אבקש מחסה באדון בני האנוש ,מלך בני האנוש ,אלוהי בני האנוש,
מפני רשעותו של הלוחש הנסתר ,הלוחש בלבם של בני האנוש ,מפני השדים ובני האנוש
ע"א.
ض َمن ذَا
س َم َاوا َ
המקור בערבית :74هللاُ الَ إَلَهَ إَاله ه َُو ْال َح ُّ ْالقَيُّو ُم الَ ت َأ ْ ُخذُهُ َسنَةٌ َوالَ ن َْو ٌم لههُ َما فَ ال ه
ت َو َما فَ األ َ ْر َ
الهذَي يَ ْشفَ ُع َع ْندَهُ َإاله َبإَذْنَ َه يَ ْعلَ ُم َما بَيْنَ أ َ ْيدَي َه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم َوالَ ي َُحي ُ
ش ْىءٍ َم ْن َع ْل َم َه َإاله َب َما شَاء َو َس َع ُك ْر َسيُّهُ
طونَ َب َ
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ض َوالَ َيؤُ ودُهُ َح ْف ُ
ظ ُه َما َوه َُو ْال َع َل ُّ ْال َع َظي ُم
س َم َاوا َ
ال ه
ت َواأل َ ْر َ
ַאתי ַומַ א
תעתיק עברי :אַ ל ַל ֻּה לָא ִאלָהָ ִאלָא ֻּה ַו ,אלחַ יֻּ אלקַ יֻּום .לַא תַ אַ ֻּח ֻּד ֻּה ִסנַתון ַולַא נַוםַ .ל ֻּה מַ א פי א-סַ מַ או ִ
יוחיטונַא
יהם ַומַ א חַ 'ל ַפ ֻּהםַ ,ולַא ִ
פי אלאַ רצ' .מַ אן דַ 'א א ַל ִד'י ָיש ַפ ֻּע עִ נדַ ֻּה ִאלַא בִ ִאד'נִ הִ  .יָע ַל ֻּם מַ א בַ ין אַ י ִד ִ
ַאתי וַאלאַ רצ'ַ ,ולַא ָי ֻּאו ֻּד ֻּה ִחפ ֻּט' ֻּהמַ אַ ,ו ֻּה ַו אלעַ לִ י
בִ שַ אִ -אן ִמן עִ ל ִמ ִה ִאלַא בִ מַ א שָ אא  .ו ִַס ַע ּכֻּר ִס ֻּה א-סַ מַ או ִ
אֵ ל ַעט'ים
המשמעות בעברית :אללה ,אין עוד אלוה מלבדו ,החי והקיים ,תנומה לא תאחז בו ולא שינה .לו כל אשר
בשמים וכל אשר בארץ .ומי זה אשר יבוא בהמלצה לפניו אלא ברשותו? הוא יודע את אשר לפניהם ואת
אשר אחריהם ,והם לא ישיגו מאומה מידיעתו אלא ברשותו .כסאו חובק שמים וארץ ולא תכבד עליו
שמירתם .והוא העליון והנשגב
ע"ב.
המקור בערבית :75ال إلهَ إال اّلِلُ وحْ ـدَهُ ال شريكَ لهُ ،له ُ ال ُملكُ ولهُ ال َح ْمد ،يُحيـ َويُمـيتُ وه َُو على ُكل ش ءٍ قدير.
תעתיק עבריָ :לא ִאלהָ ִא ָלא אַ ללָהַ ,וחדַ ֻּה לא שַ רי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מד ,יֻּחי ַויֻּמיתֻּ ַ ,ו ֻּה ַו ַעלא ֻּּכל שאי-
אין קַ דיר
המשמעות בעברית :אין אלוה אלא אללה ,יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,מחייה וממית ,והוא
הכל יכול.
ע"ג.
طيَـبا ًَ ،و َع َمـالً ُمتَقَـبهالً
המקור בערבית :76الل ُهـ هم إَنَـ أَ ْسأَلُـكَ َع ْلمـا ً نافَعـا ً َو َر ْزقـا ً َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ עִ למאן נאפִ עאן ַו ִרזקאן טַ יִ באןַ ,ו ַעמַ לאן ֻּמתַ קַ בַ לאן.
המשמעות בעברית :הוי אללה הנני מבקש ממך ידע שמועיל ופרנסה טהורה ומעשים אשר תקבל

פרק  :26לבקש הדרכה בקבלת החלטה או בבחירת המסלול הנכון.
ע"ד.
لـمكَ ،وأ ْست َ ْقـد َُركَ َبقُـد َْرتَـكَ ،وأَسْـألُـكَ َم ْن فَضْـلَكَ ال َعظـيم ،فَإَنهـكَ تَ ْقـد َُر
َخيـركَ َب َع َ
המקור בערבית :77الل ُهـ هم َإنَـ أ َ ْست ُ
س َـم حا َجت َـه  -خَـي ٌْر ل
ـر َويُ َ
َوال أ َ ْقـدَرَ ،وت َـ ْعلَـ ُم َوال أ َ ْعلَـمَ ،وأ َ ْنـتَ َعال ُم الغُـيوب ،الل ُهـ هم إَ ْن ُك ْنـتَ ت َ ْعـ َل ُم أ َ هن هـذا األ ْم َ
َـر
ف دينـ َو َمعـاش َوعاقَـبَ َة أ َ ْمـري ،فَا ْقـد ُْرهُ ل َويَس ْ
ـر ش ٌ
بار ْك ل فيـهَ ،وإَ ْن ُك ْنـتَ ت َ ْعـلَ ُم أَ هن هـذا ْ
األم َ
َـرهُ ل ثـ هم َ
ع ْنهُ َوا ْقـد ُْر ل الخَـي َْر َحي ُ
ضـن َبـه
ص َرفَهُ َعنَ َوا ْ
ل ف دينـ َو َمعـاش َوعاقَـبَ َة أ َ ْمـري ،فَا ْ
ص َر ْفنَ َ
ْـث كانَ ثُـ هم أَ ْر َ
למּכַ ,ואסתַ ק ִדרֻּ ַּכ בִ קֻּ ד ַר ִתּכַ ,ואַ סאַ ֻּל ַּכ ִמן ַפצ'לִ ַּכ אל ַע ִט'ים ,פַ ִאננַּכַ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ סתַ ח'ִירֻּ ַּכ בִ עִ ִ
תַ ק ִדרֻּ ַולא אַ ק ִדרַ ,ותַ ע ַלם ַולא אַ ע ַלםַ ,ואַ נתַ א ַעלאם אלע ֻּ'יוב ,אַ ל ַלהֻּםַ ִאן ֻּּכנתַ תַ ע ַל ֻּם הד'א אלאַ מרַ ,ויֻּסַ ִמי
ארּכ לי פִ י ִהַ ,ואין קונתה
חא ַג'תַ  ,חַ 'ירֻּ ן לִ י פִ י ִדינִ י ַומעאשי וַעאקִ בַ תי אמרי ,פאק ֻּדר ֻּה לִ י ַויאסירהו לי ת'ם בַ ִ
אצר ַפ ֻּה ַעננִ י ואסריפני ַענ ֻּהַ ,ואק ֻּדר לִ י
תעלם אננא הד'א אלאמר שַ ררֻּ ן לִ י פִ י ִדינִ י ומעאשי וַעאקִ בַ תי אמריַ .פ ִ
אלחַ 'י ַר חַ ית' ַּכאן תֻּ 'םַ ארצִ 'יני בִ הִ .
 75אחמד 33306
 76אבן מאג'ה 935
 77אחמד 36343

27

המשמעות בעברית :הוי אללה! אני מבקש את הטוב באמצעות הידע שלך ,ואני מבקשה את הכוח באמצעות
הכוח שלך ,ואני מבקש מחסך העצום ,ומפני שאתה יכול ואני לא יכול .אתה יודע את הכל ,ואני לא יודע.
לך יש את הידע על הנסתר .הוי אללה! אם אתה יודע שהנושא הזה (ואז לפרט את הנושא) הוא טוב לדת
ולאמונה לי ,לחיים ולקץ שלי ,לעולם הזה ולעולם הבא ,אז תעשה שזה יהיה מיועד לי ,ותעשה את זה קל
עבורי ,והוסף את הברכה שלך לזה בשבילי .הוי אללה ,אם אתה יודע שהדבר הזה רע לי ,רע לדת ולאמונה
שלי ,לחיים ולקץ שלי ,בעולם הזה ובעולם הבא ,אז תרחיק את זה ממני ,ותרחיק אותי מזה .ומה שיותר טוב
עבורי ,תעשה שזה יהיה מיועד לי ,ואז תן לי סיפוק מזה.
פרק  :27בבוקר ובערב.
ע"ה.
המקור בערבית:
صـبَ َح ال ُم ْـلكُ هلل َوال َحمد ُ هلل ،78ال إلهَ إال اّلِلُ َوحدَهُ ال شَريكَ لهُ ،لهُ ال ُمـلكُ ولهُ ال َح ْمـد ،وه َُو على
صـبَحْ نا َوأ َ ْ
(בבוקר) أ َ ْ
ب
كل َ
ب أسألك خير ما ف هذا اليوم وخير ما بعدهَ ،وأَعُوذ ُ َبكَ َم ْن ش ََر َه َذاَ ال َيوم َوش ََر َما َب ْعدَهَُ ،ر َ
ش ءٍ قدير ،ر َ
القَبْر79.
ْ

ب فَ
س َ
س َل َو ُ
ار َو َعذَا ٍ
ب أَعُوذُ بَكَ َم ْن َعذَا ٍ
وء ْال َكبَ َر َ .ر َ
أَعُوذُ بَكَ َمنَ ْال َك َ
ب فَ النه َ
سيْـنا َوأَ ْمسـى المـلكُ هلل َوال َحمد ُ هلل ،ال إلهَ إال اّلِلُ َوحدَهُ ال شَريكَ لهُ ،لهُ ال ُمـلكُ ولهُ ال َح ْمـد ،وه َُو على كل
(בערב) أ َ ْم َ
َـر هـذ َه اللهـيْل َة َوش ََر ما بَ ْعـدَهـا،
َ
ش ءٍ قديرَ ،ر َ
َـير ما ف هـذ َه اللهـ ْيلَ َة َوخ َ
ب أسْـأَلُـكَ خ َ
َـير ما بَ ْعـدَهـاَ ،وأَعـوذ ُ بَكَ َم ْن ش َ
ب ف القَـبْر .
سـ َل َو َ
ـار َو َعـذا ٍ
ب أَعـوذُبَكَ َم ْن َعـذا ٍ
سـوء ْال َكـبَرَ ،ر َ
َر َ
ب أَعـوذُبَكَ َمنَ ْال َك َ
ب ف الن َ
َ

תעתיק עברי:
(בבוקר) אַ צבַ חנא ַואַ צבַ חַ אל ֻּמל ֻּּכ לִ ַלה ַואלחַ מ ֻּד לִ ַלהַ ,לא ִא ַלהַ ִאלא אַ ללָה ,וַחדַ ֻּה ַלא שַ רי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ
ָו ַל ֻּה אל ֻּחמדַ ,ו ֻּה ַו עלא ֻּּכל שאי-אין קַ דירַ .רבִ אַ סאַ ֻּל ַּכ חַ 'יר מא פי הד'א אל ַיום ַוחַ 'יר מא בַ עדַ ֻּהָ ,ואַ עו ֻּד' ִב ָּכ ִמן
וא אלּכִ בַ רַ .ר ִב אַ עו ֻּד' ִב ָּכ ִמן ַעדַ 'אבין פי א-נאר
שַ ִר הד'א אליַום ושַ ִר מא בַ עדַ ֻּהַ ,רבִ אַ עו ֻּד' בִ ָּכ ִמן אל ַּכסַ ל ו ֻּס ִ
ַועַדַ 'אבין פי אלקַ ב ִר.
(בערב) אַ מסַ ינא וַאַ מסַ אלמֻּל ֻּּכ לִ לַה וַאלחַ מ ֻּד לִ לַה ,לַא ִאלַהַ ִאלא אַ ללָה ,וַחדַ ֻּה לַא שַ רי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ָו ַל ֻּה
אלחמדַ ,ו ֻּה ַו עַלא ֻּּכלִ שַ י ִאן קאדירַ .רבִ אַ סאַ ֻּל ַּכ חַ 'יר מא פי הַ ִד' ִה אלַ -לי ַלה וַחַ 'י ַר מא בַ עדַ האָ ,ואַ עו ֻּד' ִב ָּכ ִמן
ֻּוא אלּכִ בַ רַ ,רבִ אַ עו ֻּד' ִב ָּכ ִמן עַדַ 'אבין פי א-
שַ ִר הַ ִד'הִ אל-לילה ַושַ ר ִר מא בַ עדַ האַ ,רבִ אַ עו ֻּד' בִ ָּכ ִמן אלּכַסַ ל וס ִ
נאר ַועַדַ 'אבין פי אלקַ ב ִר.
המשמעות בעברית:
(בבוקר) הגענו אל הבוקר ,ובבוקר המלכות שייכת לאללה ,אין אלוה מלבד אללה ,והשבח לאללה ,יחיד
שאין לו שותף .ריבוני ,אני מבקש ממך את הטוב שביום הזה ,ואת הטוב שבא אחריו .ואני חוסה בך מפני
הרוע שביום הזה ,והרוע שב אחריו .ריבוני אני חוסה בך מפני העצלות ,ומפני הזִקנה .ריבוני אני חוסה בך
מפני העונש שבאש ,והעונש שבקבר
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(בערב) הגענו אל הערב ,ובערב המלכות שייכת לאללה ,אין אלוה מלבד אללה ,והשבח לאללה ,יחיד שאין
לו שותף .ריבוני ,אני מבקש ממך את הטוב שביום הזה ,ואת הטוב שבא אחריו .ואני חוסה בך מפני הרוע
שביום הזה ,והרוע שב אחריו .ריבוני אני חוסה בך מפני העצלות ,ומפני הזִקנה .ריבוני אני חוסה בך מפני
העונש שבאש ,והעונש שבקבר
ע"ו.
سـيناَ ،وبَكَ نَحْ ـيا َوبَكَ نَمـوتُ َوإَلَـيْكَ
המקור בערבית ( :בבוקר) الل ُهـ هم بَكَ أ َ ْ
صـبَحْ نا َوبَكَ أ َ ْم َ
صـ َبحْ ناَ ،و َبكَ نَحْ ـياَ ،و َبكَ نَمـوتُ َو َإلَـيْكَ ال َمصـير
سـيناَ ،و َبكَ أ َ ْ
(בערב) الل ُهـ هم َبكَ أَ ْم َ

النـشور80

َ

תעתיק עברי( :בבוקר) אַ ל ַלהֻּםַ בִ ָּכ אַ צבַ חנא וַבִ ָּכ אַ מסַ ינא וַבִ ָּכ נחיא ו ִַב ַּכ נמות ַו ִאלַיּכ א-נשור
(בערב) אַ ל ַל ֻּהםַ בִ ָּכ אַ מסַ ינא וַבִ ָּכ אצבחנא וַבִ ָּכ ַנחיא וַבִ ַּכ ַנמותֻּ ַו ִאלַיּכ אלמַ ציר
המשמעות בעברית:
(בבוקר) הוי אללה בזכותך הגענו לבוקר ובזכותך הגענו לערב ובזכותך נחייה ובזכותך נמות ואליך החזרה
(בערב) הוי אללה בזכותך הגענו לערב ובזכותך הגענו לבוקר ובזכותך נחייה ובזכותך נמות ואליך החזרה
ע"ז.
המקור בערבית :اللهـ هم أ َ ْنتَ َر َبـ ال إلهَ إال أَ ْنتَ َ ،خلَ ْقت َنـ َوأَنا َعبْـدُكَ ،وأَنا َعلـى َع ْهـدَكَ َو َوعْـدَكَ ما ا ْستَـ َ
ط ْعـت،
غـفر الذُّنـوب إال أ َ ْن 81
َ َ تَ
صنَـ ْعت ،أَبـو ُء لَـكَ بَنَ ْعـ َمتَـكَ َعلَـ ه َوأَبـو ُء بَذَ ْنـب فَا ْغفـ َ ْر ل فَإَنهـهُ ال يَ ْ َ ُ
َـر ما َ
أَعـوذُبَكَ َم ْن ش َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ נתַ ַרבִ י ַלא ִא ַלהַ ִאלא אַ נתַ  ,חַ ' ַלקתַ ני ַואַ נא ַעב ֻּדקַ ַ ,ואַ נא ַעלא ַעה ִדקִ ַו ַוע ִד ַּכ מא אסתַ טַ עת,
אעוד'בִ ָּכ ִמן שַ ִר מא צַ ַנעת ,אַ בו ֻּא ָל ָּכ בִ נִ עמַ ִת ַּכ ַע ַל ַי ַואַ בו ֻּא בִ דַ 'נבי ַפאע'פִ ר לי ַפ ִא ַנ ֻּה ַלא יַע'פִ רֻּ אֻּ -ד'נובַ ִאלא
אַ נתַ
המשמעות בעברית :הוי אללה אתה אכן ריבוני אין אלוה אלא אתה ,בראתיני ואני עבדיך ,ואני על דרכך
והבטחתך כמה שאני יכול ,מבקש מחסה מהרוע של אשר עשיתי ,אני מודה לך על חסדך עלי ואני מודה
בחטאים שלי,אז סלח לי כי אין סולח לחטאים חוץ ממך
ע"ח.
המקור בערבית:
ـر َشـكَ ،و َمالئَ َكتَكَ ،و َجمـي َع خ َْلـ َقك ،أَنهـكَ أ َ ْنـتَ هللاُ ال إلهَ إال
صبَـحْ تُ أ َ ْشـ َهد ُكَ ،وأ ُ ْشـ َهد ُ َح َملَـةَ َع ْ
(בבוקר) الل ُهـ هم إَنَـ أ َ ْ
أَ ْنـتَ َوحْ ـدَكَ ال شَريكَ لَـكَ ،وأ َ هن ُ ُم َحمـداً َعبْـدُكَ َو َرسـولُـك.82
ـر َشـكَ ،و َمال َئ َك َتكَ ،و َجمـي َع خ َْلـ َقك ،أ َ هنـكَ أ َ ْنـتَ هللاُ ال إلهَ إال
(בערב) الل ُهـ هم َإ َنـ أَمسيتُ أ َ ْشـ َهد ُكَ ،وأ ُ ْشـ َهد ُ َح َملَـةَ َع ْ
أَ ْنـتَ َوحْ ـدَكَ ال شَريكَ لَـكَ ،وأ َ هن ُ ُم َحمـدا ً َعبْـد ُكَ َو َرسـولُـك.
תעתיק עברי:
לאא ַּכ ִתּכַ ,ו ַג'מי ַע חַ 'לקִ ּכ ,אַ ַנ ַּכ אַ נתַ אללה ,לַא
רשק ַומַ ִ
(בבוקר) אַ ל ַל ֻּהםַ ִאננִ י אַ צבַ חתֻּ ֻּאשהִ ֻּדקַ ,ו ֻּאשהִ ֻּד חַ מַ ַלתַ ַע ִ
ִאלַהַ ִאלַא אַ ל ַל ֻּה וַחדַ ּכ לַא שַ רי ַּכ לַּכ ,וַאַ ַנ מֻּחַ מַ דאַ ן ַעבדֻּּכ ו ַַרסולֻּּכ
 80אחמד 34331
 81בוח'ארי 35403
 82אבו דאוד 5433
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לאאּכ ִַתּכַ ,ו ַג'מי ַע חַ 'לקִ ּכ ,אַ ַנ ַּכ אַ נתַ אללה ,לַא
ַרשק וַמַ ִ
(בערב) אַ ל ַל ֻּהםַ ִאנִ י אַ מסַ יתֻּ אֻּשהִ דֻּקַ ,ואֻּשהִ ֻּד חַ מַ לַתַ ע ִ
ִאלַהַ ִאלַא אַ ל ַל ֻּה וַחדַ ּכ לַא שַ רי ַּכ לַּכ ,וַאַ ַנ מֻּחַ מַ דאַ ן ַעבדֻּּכ ו ַַרסולֻּּכ
המשמעות בעברית:
(בבוקר) הוי אללה הנני מעיד עליך בבוקר ,ומעיד על נושאי כס המלכות שלך,והמלאכים שלך ,ואת כל
אשר בראת ,כי אתה אכן אללה אין אלוה אלא אתה ,אין אחד שותף לך ,ואכן מוחמד עבדך ושליחך.
(בערב) הוי אללה הנני מעיד עליך בערב ,ומעיד על נושאי כס המלכות שלך,והמלאכים שלך ,ואת כל אשר
בראת ,כי אתה אכן אללה אין אלוה אלא אתה ,אין אחד שותף לך ,ואכן מוחמד עבדך ושליחך.
ע"ט.
ـن نَ ْعـ َم ٍة أَو َبأ َ َحـ ٍد َم ْ
ص َبـ َح ب َم ْ
ـن خ َْلـ َقك ،فَ َمـ ْنكَ َوحْ ـدَكَ ال شريكَ لَـك ،فَلَـكَ ْال َح ْمـد ُ
המקור בערבית :83الل ُهـ هم ما أ َ ْ
َو َلـكَ ال ُّ
ش ْكـر
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ מא אַ צבַ חַ בי ִמן נִ עמַ ִתן אַ ו בִ אַ חַ ִדן ִמן חַ 'לקִ ּכַ ,פ ִמנקַ ַוחדַ ַּכ לא שַ רי ַּכ ַלּכָ ,פ ָל ָּכ אלחַ מ ֻּד
ָו ָל ָּכ א-שֻּ ּכר
המשמעות בעברית :הוי אללה כל חסד אשר הענקת לי בבוקר או לאחד מהבריאות שלך,אז זה בזכותך
לבד ואין שותפים לך ,ולך השבח ולך התודות
פ.
صـري ،ال إلهَ إال أَ ْنـتَ .
המקור בערבית :84الل ُهـ هم عافَـن ف بَدَنـ  ،الل ُهـ هم عافَـن ف َ
س ْمـع  ،الل ُهـ هم عافَـن ف بَ َ
ب القَـبْر ،ال إلهَ إال أَ ْنـتَ ( .ثالثا ً)
(ثالثا ً) الل ُهـ هم َإنـ أَعـوذُبَكَ َمنَ ْال ُكـفرَ ،والفَـ ْقرَ ،وأ َعـوذُبَكَ َم ْن َعذا َ
תעתיק עברי :אַ ל ַל ֻּהםַ עאפִ ני פי בַ דַ ני ,אַ ל ַל ֻּהםַ עאפִ ני פי סַ מעי אַ ל ַלהֻּםַ עאפִ ני פי בַ צַ ריַ ,לא ִאלַה ִא ַלא אַ נתַ ,
אַ ל ַלהֻּםַ ִאני אַ עו ֻּד'בִ ָּכ ִמן אלּכֻּפר ַואל ַפקרף ַואַ עו ֻּד'בִ ָּכ ִמן ַעדַ 'בִ אלקַ ברַ ,לא ִאלַה ִאלַא אַ נתַ (שלוש פעמים )
המשמעות בעברית :הוי אללה הענק לי בריאות בגוף שלי ,הוי אללה הענק לי בריאות בשמיעה שלי ,הוי
אללה הענק לי בריאות בראייה שלי ,אין אלוה אלא אתה ,הוי אללה הנני מבקש מחסה בך מהכפירה והעוני,
ומבקש ממך מחסה מן עונש הקבר ,אין אלוה אלא אתה.
פ"א.
صبَح
המקור בערביתَ :ح ْسبَـ َ اّلِلُ ال إلهَ إال ه َُو َعلَـي َه ت ََو هكـلتُ َو ُه َو َربُّ العَ ْر َش العَظـيم ( .سبع َمرات حينَ ي ْ
َويمس

)85

תעתיק עברי :חַ סבִ ַי אַ ל ָל ֻּה ַלא ִא ַלהַ ִא ַלא ֻּה ַו ַעלַיהִ תַ ַו ַּכלתֻּ ַו ֻּה ַו ַר ֻּב אל ַער ִש אל ַעט'ים.
המשמעות בעברית :מסתפק באללה בהכל אין אלוה אלא הוא עליו אני סומך והוא ריבון כס המלכות
האדיר (שבע פעמים בבוקר ובערב)
פ"ב.

 83אבן חבאן 343
 84אבו דאוד 5494
 85אבו דאוד 5433
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َـر ما َخلَـق ( .ثالثا ً َإذا أمسى)
ت اّلِلَ التـامـا َ
המקור בערבית :86اعـوذ َب َك َلمـا َ
ت َم ْن ش َ
תאמאת ִמן שַ ִר מא חַ ' ַלק
ִ
מאת אללהִ א-
תעתיק עברי :אַ עו ֻּד' בִ ַּכלִ ִ
המשמעות בעברית :אני מבקש מחסה במילות אללה המושלמות מרשעתו של אשר הוא ברא.
פ"ג.
ـرة ،الل ُهـ هم إَنَـ أسْـأَلُـكَ العَـ ْف َو َوالعـافَـيةَ ف
המקור בערבית :الل ُهـ هم إَنَـ أسْـأَلُـكَ العَـ ْف َو َوالعـافَـيةَ ف الدُّ ْنـيا َو َ
اآلخ َ
ـن َر ْوعاتـ  ،الل ُهـ هم احْ فَ ْ
عـورات َو َآم ْ
ي َو َمن خ َْلفـ َو َعن
ـياي َوأ ْهـل َومالـ  ،الل ُهـ هم ا ْست ُ ْ
ـر ْ
ـين يَدَ ه
ظـن َمن بَ َ
دين َود ُ ْن َ
َيمـين َو َعن َشمـال َ ،و َمن فَ ْوقـ َ ،وأَعـوذ ُ َب َع َ
ظ َمـتَكَ أَن أ ُ ْغـتا َل َمن تَحْ تـ

87

תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ אל ַעפ ַו ַואלעאפִ יה פי אל ֻּדניא ַואלאַ ִח' ַרה ,אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ אלעַפ ַו
וַאלעאפִ יה פי דיני ַו ֻּדניא ַיַ ,ואהלי ַומאלי ,אַ ל ַלהֻּםַ ֻּאסתֻּ ר ַעוראתי ַואַ ִמן ַרועאתי ,אַ ל ַלהֻּםַ אַ חפַ ט'ני ִמן בַ יני ַידַ ַי
ַו ִמן חַ 'לפי ַו ַען ַימיני ַו ַען ִשמאליַ ,ו ִמן ַפוקיַ ,ואַ עו ֻּד' בִ ַעטַ 'מַ ִת ַּכ אַ ן אַ ע'תא ַל ִמן תַ חתי
המשמעות בעברית :הוי אללה הנני מבקש הסליחה והבריאות בעולם הזה ובעולם הבא ,הוי אללה הנני
מבקש ממך הסליחה והכח בדת שלי ובחיים שלי ובמשפחה שלי ובפרנסה שלי ,הוי אללה הסתר את ערוותי
וקדם את הטוב שבי הוי אללה שמור אותי מבין ידי ומאחרי ומימני ומשמאלי ומעלי ומבקש מחסה שאפגע
מתחתי
פ"ד.
كـل شَـ ءٍ َو َمليـكَه ،أ َ ْش َهـدُ أَ ْن ال
ـر السماوا َ
ب َوالشـهادَ َة َ
ت َو ْ
األر َ
ـم الغَـ ْي َ
ض َربه َ
فاط َ
המקור בערבית :الل ُهـ هم عا َل َ
َـر ال ه
ـرهُ إَلـى
ْـطان َو َش ْ
ف َعلـى نَ ْفسـ سوءا ً أَ ْو أ َ ُج ه
ـر َكهَ ،وأ َ ْن أ َ ْقت ََـر َ
َـر نَ ْفسـ َو َمن ش َ
إَلـهَ إَال أَ ْنت ،أَعـوذ ُ بَكَ َمن ش َ
شي َ
ُمسْـ َلم
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סמאואת וַאלאַ רצ' ַרבַ ּכֻּלִ שַ י ִאן ַומַ לי ַּכ ֻּה ,אַ שהַ ֻּד אַ ן
ִ
פאט ַר א-
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ עאלִ ם אלע'יבִ וא-שהאדַ ִת ִ
לא ִאלהַ ִא ַלא אַ נת ,אַ עו ֻּד' בִ ָּכ ִמן שַ ִר נַפ ִסי ַו ִמן שַ ִר א-שַ יטאן ו ִַשרּכִ ִהַ ,ואַ ן אַ קתַ ִרף ַעלא נַפ ִסי סואן אַ ו אַ ֻּג' ַר ֻּה
ִאלא ֻּמסלִ ם
המשמעות בעברית :הוי אללה יודע הנסתר והנגלה בורא השמים והארץ ריבון כל דבר והמולך אותו ,אני
מעיד כי אין אלוה מבלעדיך ,ומבקש מחסה בך מהרוע אשר בנפשי ומהרוע של השטן ושותפיו או לגרום
עוול על עצמי או לגרור אותו אל מוסלמי
פ"ה.
هـو السمـي ُع ال َعلـيم .
ش ٌء ف
اسمـ َه َ
ض َوال ف الس َ
ُـر َم َع َ
ْ
سـم هللاَ الذي ال يَض ُّ
األر َ
המקור בערביתَ :ب َ
مـاء َو َ
(ثالثا ً)89
מאא ַו ֻּה ָו א-סַ מי ֻּע אלעַ לים
תעתיק עברי :בִ ס ִם אללהִ אַ ל ִַד'י לא ַי ֻּצ'ררֻּ מַ ַע ִאס ִמהִ שָ יאון פי אלארצִ ' ַולא פי א-סַ ִ
המשמעות בעברית :בשם אללה שלא יפגע עם השם שלו דבר בארץ ולא בשמיים והוא הכל שומע והכל
יודע
 86אחמד 3393
 87צחיח אבן חבאן 943
 88אחמד 33
 89אחמד 664
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פ"ו.
ْالم ديـنا ً َوبَ ُم َحـ هم ٍد َنبَيـا ً .
המקור בערביתَ :رضيـتُ بَاهللَ َربهـا ً َوبَاإلس َ

(ثالثا ً)90

לאם די ַנן ַובִ ֻּמחַ מַ ִדן ַנ ִביאן
לאס ִ
תעתיק עבריַ :רצִ ' ַיתֻּ בִ אַ ללָהִ ָרבבָ אן ובִ א ִ
המשמעות בעברית :אני מקבל את אללה ריבון ואת האיסלאם דת ואת מוחמד נביא ושליח
פ"ז.
ـر َشـهَ ،و َمـدادَ َك َلمـاتَـه .
המקור בערביתُ :
سبْحـانَ هللاَ َو َب َح ْمـ َد َه َعدَدَ خ َْلـ َقهَ ،و َرضـا نَ ْفسَـهَ ،و َزنَـةَ َع ْ

(ثالثا ً)91

מאת ִה
ומדאדַ ַּכלִ ִ
תעתיק עבריֻּ :סבחאן אַ ללָהִ ַובִ חַ מ ִדהִ ַעדַ דַ חַ 'לקִ ה ַו ִרצ'א ַנפ ִסהַ ,ו ִז ַנתַ ַער ִש ִה ִ
המשמעות בעברית :השבח לאללה והתודות ,במספר בריאותיו ,בהתרצותו ,במשקל כס מלכותו ,ובאורך
מילותיו.
פ"ח.
سبْحـانَ هللاَ َو َب َح ْمـ َد َه ( .مائة
המקור בערביתُ :

مرة)92

תעתיק עברי :סֻּבחאן אַ ללָהִ ַובִ חַ מ ִדהִ
המשמעות בעברית :השבח אל אללה והתודות לו.
פ"ט.
ص َلـ ْح ل شَـأْنـ ُكلهـهَ ،وال ت َ َكلـن إَلى نَ ْفـس
ـرحْ َمـتَك أ َ ْست َـغـيث ،أَ ْ
המקור בערבית :يا َحـ ُّ يا قَيـو ُم بَ َ

طـرفَةَ عـين93
َ

ْ

َ

תעתיק עברי :יא חַ יֻּ יא קַ יו ֻּם בִ ַרחמַ ִת ַּכ אַ סתַ ע'יתֻּ ' ,אַ צלִ ח לי שַ אני ֻּּכל ֻּה ַו ַלא תַ ּכִ לני ִאלא נַפ ִסי טַ ר ַפתַ עַ ין
המשמעות בעברית :הוי אלהה החי הקיים ברחמיך מתעזרים ,,ותקן לי את כל אשר אצלי ואל תשאיר
אותי לבדי אפילו להרף עין.
צ.
ش ءٍ قَدير ( .مائة
המקור בערבית :ال إلهَ إال اّلِلُ وحْ ـدَهُ ال شَـريكَ لهُ ،لهُ ال ُم ْـلكُ ولهُ ال َح ْمـد ،وه َُو على ُكل َ

مرة)94

תעתיק עברי : :לַא ִאלַהַ ִאלַא אַ ל ַל ֻּה ,וַחדַ ֻּה לַא שַ רי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מ ֻּדַ ,והֻּו ַעלַא ֻּּכלִ שַ אי ִאן קַ דיר.
(מאה פעמים)
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא הכל
יכול.
צ"א.
המקור בערבית:95
ب العـالَمـين ،الل ُهـ هم َإنَـ أ ْسـأَلُـكَ خَـي َْر هـذا الـيَ ْوم ،فَـتْ َحهَُ ،ونَ ْ
صبَـحْ ـنا َوأ َ ْ
(בבוקר) أَ ْ
ـرهَُ ،ونـو َرهُ
صبَـ ْح ال ُمـلكُ هللَ َر َ
ص َ
ـر َكتَـهَُ ،وهُـداهَُ ،وأَعـوذ ُ َبـكَ َم ْ
َـر ما َب ْعـدَه.
َو َب َ
َـر ما فـي َه َوش َ
ـن ش َ
ـورهـا
ب العـالَمـين ،الل ُهـ هم إَنَـ أسْـأ َلُـكَ خَـي َْر هـذ َه اللهـ ْيلَة ،فَتْ َحهـاَ ،ونَ ْ
سيْـنا َوأ َ ْمسـى ال ُمـلكُ هللَ َر َ
(בערב) أ َ ْم َ
ـرهـاَ ،ون َ
ص َ
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ـر َكت َـهـاَ ،وهُـداهـاَ ،وأَعـوذ ُ َبـكَ َم ْ
َـر ما َب ْعـدَهـا
َو َب َ
َـر ما فـيهـ َا َوش َ
ـن ش َ
תעתיק עברי:
(בבוקר) אַ צבַ חנא ַואַ צבַ ח אַ ל ֻּמל ֻּּכ לִ להִ ַרבִ אלעא ַלמין ,אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ חַ ' ַיר הַ ד'א אליום ,פתחה ,ונסרה,
ונורה ,וברכתה ,והודאה ,ואעוד'ו בק מן שר מא פִ יהִ ושר מא בעדה
(בערב) אַ מסַ ינא וַאַ מסא אַ למֻּל ֻּּכ לִ להִ ַרבִ אלעאלַמין ,אַ ל ַלהֻּםַ ִאננִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ חַ ' ַיר הַ ִד' ִה א-לילַה פַתחַ הא ַונַצ ַרהא
ַנורהא וַבַ ַרּכתַ הא ַוהֻּדאהא ,וַאַ עו ֻּד' בִ ָּכ ִמן שַ ִר מַ א פיהא וַשַ ִר מא בַ עדַ הא
ו ַ
המשמעות בעברית:
(בבוקר) הוי אללה בזכותך הגענו לבוקר ונהיתה המלוכה לאללה ריבון העולמים ,הוי אללה הנני מבקש
ממך הטוב שביום הזה ,התחלתו ונצחנו ואורו וברכתיו והדרכתו ומבקש מחסה בך מהרוע שביום הזה ומהיום
אשר מאחריו.
(בערב) הוי אללה בזכותך הגענו לערב ונהיתה המלוכה לאללה ריבון העולמים ,הוי אללה הנני מבקש ממך
הטוב שבלילה הזאת ,התחלתה ונצחנה ואורה וברכתיה והדרכתה ומבקש מחסה בך מהרוע שבלילה הזאת
ומהלילה אשר מאחריה
צ"ב.
המקור בערבית :ال إلهَ إال اّلِلُ وحْ ـدَهُ ال شَريكَ لهُ ،لهُ ال ُملكُ ولهُ ال َح ْمد ،وه َُو على ُكل َ
ش ءٍ

قَـدير96.

תעתיק עברי :לַא ִאלַהַ ִאלַא אַ ללַה ,וַחדַ ֻּה לַא שַ רי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מדַ ,והֻּו ַעלַא ּכֻּלִ שַ אי ִאן קַ דיר.
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא הכל
יכול.
צ"ג.
صـ َبحْ نا علـى َف ْ
ـر َة اإلسْالمَ ،و َعلـى َك َلـ َم َة ْ
دين نَ َب َـينا ُم َحـ هم ٍد َو َعاـى َملهـ َة
המקור בערבית :أ َ ْ
ط َ
اإلخـالصَ ،وعلـى َ
م المشـركيـن97
أبينـا إَب
ْـراهيـم َحنيـفا ً ُم ْس َلـما ً َومـا كـانَ َ نَ ُ َ
َ
אלאח'לאץ ַועלא דין ַנ ִבינא ֻּמחַ מַ ִדן ַועַ לא ִמ ַל ִת
תעתיק עברי :אַ צבַ חנא ַעלא פִ ט ַר ִת אל ִאסלאםַ ,ו ַעלא ַּכלִ מַ ִת ִ
ֻּשרקין
אַ בינא ִאבראהיםַ חַ ניפאן ֻּמסלִ מַ ן ַומא ַּכאן ִמן אלמ ִ
המשמעות בעברית :קמנו על ההתמסרות של האסלאם ,ועל מילת האמת ועל דת הנביא מוחמד ועל דרך
אבינו אברהם המוסלמי המתמסר ולעולם לא היה מהמשתפים
צ"ד.
המקור בערבת:
اّلِلُ أ َ َحد ٌ ,ه
الر َحي َْم ,قُ ْل ه َُو ه
ص َمد ,لَ ْم يَ َلدْ َولَ ْم يُولَدَْ ,ولَ ْم يَ ُكن لههُ ُكفُ ًوا أ َ َحد ٌ.
اّلِلُ ال ه
الرحْ َم َن ه
بَس َْم هللاَ ه
ت َف ْالعُقَ َد,
بَ ,و َمن ش ََر النهفهاثَا َ
الرحْ َم َن ه
َبس َْم هللاَ ه
ق َإذَا َوقَ َ
الر َحي َْم ,قُ ْل أَعُوذ ُ َب َر َ
قَ ,من ش ََر َما َخلَقَ َ ,و َمن ش ََر غَا َس ٍ
ب ْالفَلَ َ
سد َ
َو َمن ش ََر َحا َس ٍد إَذَا َح َ
س فَ
الرحْ َم َن ه
َبس َْم هللاَ ه
اس ْال َخنه َ
اسَ ,من ش ََر ْال َوس َْو َ
اسَ ,إلَ ٰـ َه النه َ
اسَ ,م َل َك النه َ
ب النه َ
اس ,الهذَي ي َُو ْس َو ُ
الر َحي َْم ,قُ ْل أَعُوذ ُ َب َر َ
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اس.
ُ
اسَ ,منَ ْال َجنه َة َوالنه َ
ُور النه َ
صد َ
תעתיק עברי :בִ ס ִמללָה אָ ַ -רחמַ ן אָ ַ -רחִ יםּ ,כֻּלִ ֻּה ַו אַ ל ָל ֻּה אָ חַ ד! אַ ל ַל ֻּה א-צָ מַ ד! לָם יַלִ ד ָולַם יולַדָ ,ולַם יַקֻּ ן ַל ֻּה
ֻּּכ ֻּפוַאן אָ חַ ד.
אסקִ ן ִאד'א וַקַ בָ  ,ו ִַמן שַ ר ִא-
בִ ס ִמללָה אָ ַ -רחמַ ן אָ ַ -רחִ ים ,קֻּ ל אַ עו ֻּד' בִ ַרבִ אל ַפלַקִ ִ ,מן שַ ִר מַ א חַ 'לַקָ  ,ו ִַמן שַ ִרי ע' ִ
אס ִדן ִאד'א חַ סַ דָ .
את פִ י אל-עוקַ ד ,ו ִַמן שַ ִר חַ ִ
ַנפַאתַ ' ִ
בִ ס ִמללָה אָ ַ -רחמַ ן אָ ַ -רחִ ים ,קֻּ ל אַ עו ֻּד' בִ ַרבִ א-נַאס! מַ לִ ּכִ ִא-נַאס! ִאל ִָה א-נאס! ִמן שַ ר ִאל-וָסוַאס ִאלחָ 'נַאס!
ֻּדור א-נַאס! ִמן אַ לגִ 'נ ִַת וָא-נַאס
אָ ל ִַד'י יֻּוַסוִ ֻּס פִ י צ ִ
המשמעות בעברית :בשם אללה הרחמן והרחום,אמור :הוא אללה( ,הוא) אחד! אללה הוא הנצח [והנצחי]!
הוא לא הוליד ולא נולד ,ושווה לו אין אף אחד.
בשם אללה הרחמן והרחום ,אמור :אבקש מחסה באדון השחר ,מפני רעתם של כל אשר ברא ,מפני רשעות
האפלה כשהיא מאפילה ,ומפני רשעותם של המכשפות הנושפות בקשרים ,ומפני רשעותו של הקנאי
בקנאתו.
בשם אללה ,הרחמן והרחום ,אמור :אבקש מחסה באדון בני האנוש ,מלך בני האנוש ,אלוהי בני האנוש,
מפני רשעותו של הלוחש הנסתר ,הלוחש בלבם של בני האנוש ,מפני השדים ובני האנוש.

פרק  :28לפני השינה.
צ"ה.
اّلِلُ أ َ َحد ٌ ,ه
الر َحي َْم ,قُ ْل ه َُو ه
ص َمد ,لَ ْم َي َلدْ َولَ ْم يُولَدَْ ,ولَ ْم َي ُكن لههُ ُكفُ ًوا أَ َحدٌ.
اّلِلُ ال ه
الرحْ َم َن ه
המקור בערביתَ :98بس َْم هللاَ ه
ت فَ ْالعُقَ َد,
بَ ,و َمن ش ََر النهفهاثَا َ
الرحْ َم َن ه
بَس َْم هللاَ ه
ق إَذَا َوقَ َ
الر َحي َْم ,قُ ْل أَعُوذُ بَ َر َ
قَ ,من ش ََر َما َخلَقَ َ ,و َمن ش ََر غَا َس ٍ
ب ْالفَلَ َ
سدَ.
َو َمن ش ََر َحا َس ٍد َإذَا َح َ
س فَ
الرحْ َم َن ه
بَس َْم هللاَ ه
اس ْال َخنه َ
اسَ ,من ش ََر ْال َوس َْو َ
اس ,إَلَ ٰـ َه النه َ
اسَ ,م َل َك النه َ
ب النه َ
اس ,الهذَي ي َُو ْس َو ُ
الر َحي َْم ,قُ ْل أَعُوذ ُ بَ َر َ
اس.
ُ
اسَ ,منَ ْال َجنه َة َوالنه َ
ُور النه َ
صد َ
תעתיק עברי :בִ ס ִמללָה אָ ַ -רחמַ ן אָ ַ -רחִ ים ,קֻּ ל ֻּה ַו אַ ל ָל ֻּה אָ חַ ד! אַ ל ַל ֻּה א-צָ מַ ד! לָם יַלִ ד ָולַם יולַדָ ,ולַם יַקֻּ ן ַל ֻּה
קֻּ ֻּפוַן אָ חַ ד.
אסקִ ן ִאד'א וַקַ בָ  ,ו ִַמן שַ ר ִא-
בִ ס ִמללָה אָ ַ -רחמַ ן אָ ַ -רחִ ים ,קֻּ ל אַ עו ֻּד' בִ ַרבִ אל ַפלַקִ ִ ,מן שַ ִר מַ א חַ 'לַקָ  ,ו ִַמן שַ ִרי ע' ִ
אס ִדן ִאד'א חַ סַ דָ .
את פִ י אל-עוקַ ד ,ו ִַמן שַ ִר חַ ִ
ַנפַאתַ ' ִ
בִ ס ִמללָה אָ ַ -רחמַ ן אָ ַ -רחִ ים ,קֻּ ל אַ עו ֻּד' בִ ַרבִ א-נַאס! מַ לִ ּכִ א-נַאס! ִאל ִָה א-נאס! ִמן שַ ִר אל-וָסוַאס ִאלחָ 'נַאס!
ֻּדור א-נַאס! ִמן אַ לגִ 'נ ִַת וָא-נַאס
אָ ל ִַד'י יֻּוַסוִ ֻּס פִ י צ ִ
המשמעות בעברית:
בשם אללה הרחמן הרחום,אמור :הוא אללה( ,הוא) אחד! אללה הוא הנצח [והנצחי]! הוא לא הוליד ולא
נולד ,ושווה לו אין אף אחד.
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בשם אללה הרחמן הרחום ,אמור :אבקש מחסה באדון השחר ,מפני רעתם של כל אשר ברא ,מפני רשעות
האפלה כשהיא מאפילה ,ומפני רשעותם של המכשפות הנושפות בקשרים ,ומפני רשעותו של הקנאי
בקנאתו.
בשם אללה ,הרחמן הרחום ,אמור :אבקש מחסה באדון בני האנוש ,מלך בני האנוש ,אלוהי בני האנוש ,מפני
רשעותו של הלוחש הנסתר ,הלוחש בלבם של בני האנוש ,מפני השדים ובני האנוש
צ"ו.
ض َمن ذَا
س َم َاوا َ
המקור בערבית :99اّلِلُ الَ إَلَـهَ إَاله ه َُو ْال َح ُّ ْالقَيُّو ُم الَ ت َأ ْ ُخذُهُ َسنَةٌ َوالَ ن َْو ٌم لههُ َما فَ ال ه
ت َو َما فَ األ َ ْر َ
الهذَي يَ ْشفَ ُع َع ْندَهُ َإاله َبإَذْنَ َه يَ ْعلَ ُم َما بَيْنَ أَ ْيدَي َه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم َوالَ ي َُحي ُ
ش ْ ءٍ َم ْن َع ْل َم َه َإاله َب َما شَاء َو َس َع ُك ْر َسيُّهُ
طونَ َب َ
ض َوالَ َيؤُ ودُهُ َح ْف ُ
ظ ُه َما َوه َُو ْال َع َل ُّ ْال َع َظي ُم
س َم َوا َ
ال ه
ت َواأل َ ْر َ
ַאתי וַמַ א
תעתיק עברי :אַ ל ַל ֻּה לָא ִאלָהָ ִאלָא ֻּה ַו ,אלחַ יֻּ אלקַ יו ֻּם .לַא תַ אַ ֻּח ֻּד' ֻּה ִסנַתון ַולַא ַנוֻּםַ .ל ֻּה מַ א פי א-סַ מַ או ִ
יהם וַמַ א חַ 'ל ַפהֻּםַ ,ולַא יֻּחיטונַא ִבשַ י-
פי אלאַ רצ' .מַ ן דַ 'ה אַ ל ִַד'י יָש ַפ ֻּע עִ נדַ ֻּה ִאלַא בִ ִאד'נִ הִ ָ .יעַל ֻּם מַ א בַ ין אַ ִיד ִ
ַאתי וַאלאַ רצ'ַ ,ולַא ָי ֻּאו ֻּד ֻּה ִחפ ֻּט'הֻּמַ אַ ,ו ֻּה ַו אלעַלִ יֻּ אלעַ ט'ים
ִאן ִמן עִ ל ִמהִ ִאלַא בִ מַ א שָ א  .וַסִ עַא ּכור ִסיֻּ ֻּה א-סַ מַ או ִ
המשמעות בעברית :אללה ,אין עוד אלוה מלבדו ,החי והקיים ,תנומה לא תאחז בו ולא שינה .לו כל אשר
בשמים וכל אשר בארץ .ומי זה אשר יבוא בהמלצה לפניו אלא ברשותו? הוא יודע את אשר לפניהם ואת
אשר אחריהם ,והם לא ישיגו מאומה מידיעתו אלא ברשותו .כסאו חובק שמים וארץ ולא תכבד עליו
שמירתם .והוא העליון והנשגב
צ"ז.
س َل َه الَ نُفَ َر ُق
نز َل َإلَ ْي َه َمن هر َب َه َو ْال ُمؤْ َمنُونَ ُك ٌّل آ َمنَ َباّلِلَ َو َمآلئَ َكتَ َه َو ُكت ُ َب َه َو ُر ُ
الر ُ
המקור בערבית :100آ َمنَ ه
سو ُل َب َما أ ُ َ
س َم ْعنَا َوأ َ َ
ط ْعنَا ُ
س َب ْ
ت
َبيْنَ أ َ َح ٍد َمن ُّر ُ
ص ُ
ير * الَ يُ َك َل ُ
ف اّلِلُ نَ ْفسا ً َإاله ُو ْس َع َها َل َها َما َك َ
غ ْف َرانَكَ َربهنَا َو َإلَيْكَ ْال َم َ
س َل َه َوقَالُواْ َ
اخذْنَا إَن نهسَينَا أ َ ْو أ َ ْخ َ
سبَ ْ
علَى الهذَينَ َمن قَ ْب َلنَا َربهنَا
ت َر هبنَا الَ ت ُ َؤ َ
طأْنَا َربهنَا َوالَ تَحْ َم ْل َعلَ ْينَا إَ ْ
صرا ً َك َما َح َم ْلتَهُ َ
َو َعلَ ْي َها َما ا ْكت َ َ
َوالَ ت ُ َح َم ْلنَا َما الَ َ
ص ْرنَا َعلَى ْالقَ ْو َم ْال َكافَ َرينَ
ْف َعنها َوا ْغ َف ْر لَنَا َو ْ
ار َح ْمنَا أَنتَ َم ْوالَنَا فَان ُ
طاقَةَ لَنَا بَ َه َواع ُ
לאא ַּכ ִת ִה ַו ֻּּכתֻּ ִב ִה ַורֻּ סֻּלִ הִ
לה ַומַ ִ
תעתיק עברי :אַ מַ ן אַ -רסֻּו ֻּל בִ מא ֻּאנ ִז ַל ִאלַיהִ ִמן ַרבִ הִ ַואלמֻּא ִמנֻּון ֻּּכלֻּן אַ מַ ן ִבאל ִ
ַלא נֻּ ַפ ִרקֻּ בַ ין אַ חַ ִדן ִמן רֻּ ֻּסלִ הִ ַוקַ א ֻּלו סַ ִמע ַנא ַואַ טַ ע ַנא ֻּע'פ ַרא ַנ ַּכ ַרבַ ַנא ַו ִא ַלי ַּכ אלמַ צִ יר
אח'ד'נא ִאן ַנ ִסי ַנא אַ ו
ַלא יֻּ ַּכלִ ֻּפ אַ ל ַל ֻּה ַנפסַ ן ִא ַלא ַוס ַעהא ַלהַ א מַ א ַּכסַ בַ ת ַו ַע ַליהא מַ א אּכתַ סַ בַ ת ַרבַ ַנא ַלא תֻּ ַו ִ
אַ ח'טַ א ַנא ַרבַ ַנא ַו ַלא תַ ח ִמל ַע ַלי ַנא ִאצ ַרן ַּכמַ א חַ מַ לתַ ֻּה ַעלא אַ ל ִַד'ינא ִמן קַ בלִ ַנא ַרבַ נא ַולא תֻּ חַ ִמל ַנא מַ א ַלא
טַ אקַ תַ ַל ַנא בִ הִ ַואע ֻּפ עַ נ ַנא ַואע'פִ ר ַל ַנא ַוארחַ מ ַנא אַ נתַ מַ ו ַלאנא ַפאנ ֻּצרנא ַעלא אלקַ ו ִם אל ַּכאפִ רין
הורד אֵ לָיו מֵ ִריבֹונֹו ,וגַם ּכֵן הַ מַ א ִמינִ יםּ ,כָל אֶ חָ ד מַ א ִמין
המשמעות בעברית . :מַ א ִמין הַ שָ לִ יחַ (מוחמד) בַ מֶ ה שֶ ַ
באללה ובמַ לאָ כָיו ,ובִ ספ ָָריו ובִ שלִ יחָ יו ,ואֵ ינֶּנו מַ פלִ ים אֶ ת שלִ יחָ יו אֵ לֶה לעומַ ת אֵ לֶה ,ו ִאמרו " :שָ מַ ענו וצִ יַיתנו,
סלַח לָנו ריבוננו ּכִ י אֵ לֶיָך ּכולָם חֹוז ִרים()285
ּטֹובים ,ואֶ ת עֹונשָ ּה
אללה ,אֵ ינֹו מחַ יֵיב ֶנפֶש בעֹול זולַת ִמידַ ת יכֹולתָ ּה ,ותקַ בֵ ל אֶ ת ׂשכ ָָרה בהֶ תאֵ ם למַ עׂשֶ יהָ הַ ִ
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בהֶ תאֵ ם למַ עׂשֶ יהָ הָ ָרעִ ים .ריבוננו! אַ ל תָ עָנישֶ נו ִאם נִ שּכַח אֹו נִ שגֶה,
ריבוננו! אַ ל תַ ִּטיל עָלִ ינו נֶטֶ ל ּכפִ י שֶ הִ ּטַ לתָ עַל אֵ לֶה שֶ קָ דמו לָנו .ואַ ל תַ ִּטיל עָלִ ינו מָ ה שֶ אֵ ין בכֹוחֵ נו לָׂשֵ את,
וחַ ּנֹון אֹותָ נו ,וסלַח לָנו ,ו ָרחֶ ם עָלִ ינוּ ,כִ י אַ תָ ה הַ שֹולֵט בָ נֹו ,והָ ענֶק לָנו נִ יצָ חֹון עַ ל הָ אנ ִָשים הַ ּכֹופ ִרים"..
צ"ח.
س ْلتَ َها فَاحْ فَ ْ
ظ َها َب َما
س ْكتَ نَ ْف َس فَ ْ
המקור בערביתَ :باس َْمكَ َر َب َو َ
ار َح ْم َهاَ ،و َإ ْن أ َ ْر َ
ض ْعتُ َج ْن َب َ ،و َبكَ أ َ ْرفَعُهُ ،فَإ َ ْن أ َ ْم َ
ظ به عباد الصالحي 101
ه َ َ ْنَ
تَحْ َف ُ َ َ َ َكَ
תעתיק עברי :בִ אס ִמקַ ַרבִ י ַוצַ 'עתֻּ ַג'נבִ י וַבִ ָּכ אַ ר ַפ ֻּע ֻּה ַפ ִאן אַ מסַ ּכתֻּ נַפ ִסי ַפארחַ מהא ַו ִאן אַ רסַ לתַ הַ א פַ אחפַ ט'הא
אד ֻּּכ א-צאלִ חין
בִ מַ א תַ ח ַפ ֻּט' בִ הִ עִ בַ ִ
המשמעות בעברית :בשמך ריבוני מניח את עצמי (לשינה) ובזכותך אני אקים אותה .אז אם החזקת את
נשמתי ,אז רחם עליה ,ואם אתה שולח אותה אז שמור עליה כפי שאתה שומר על עבדיך הנאמנים.
צ"ט:
המקור בערבית :اللهه هم َإنهكَ َخلَ ْقتَ َن ْف َس َوأ َ ْنتَ ت ََوفهاهَا لَكَ َم َمات ُ َها َو َمحْ يَاهَاَ ،إ ْن أَحْ َي ْيتَ َها فَاحْ فَ ْ
ظ َهاَ ،و َإ ْن أَ َمت ه َها فَا ْغ َف ْر
لَها .اللههم إن أَسأَلُ العافيةَ 102
ه ََ
ْ كَ َ َ َ
َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנ ַנ ַּכ חָ 'לַקתָ נַפ ִסי וָאַ נתָ תָ ָופָאהָ א ָל ָּכ מָ מָ אתֻּ הָ א וָמַ חיָאהָ אִ ,אן אַ ח ַייתָ הָ א ָפאחפַ ט'הָ אַ ,ו ִאן
אָ מָ תָ הָ א ָפאע'פִ ר ָלהַ א .אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ סאָ ֻּלקָ אלעָ אפִ ָיה
המשמעות בעברית :הוי אללה ,אתה בראת את נפשי ואתה משלים אותה לך ,מחייה וממית אותה .אם
תחייה אותה אז תשמור עליה ,ואם תמית אותה אז תסלח לה .הוי אללה ,אני מבקש ממך בריאות שלמה.
ק.
הנביא עליו השלום היה מניח את ידו הימנית מתחת ללחי שלו כאשר הוא היה עומד לישון ,ואז היה אומר :
המקור בערבית :اللهه هم َق َن َعذَابَكَ َي ْو َم ت َ ْب َع ُ
ث َع َبادَكَ .

(ثَالثا)103

תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ קִ נִ י ַעדַ 'אבַ ַּכ ַיוםַ תַ ב ַעתֻּ ' עִ בַ אדַ קַ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,הרחק ממני את העונש שלך ביום שבו תקים את העבדים שלך.
ק"א.
המקור בערביתَ :باس َْمكَ اللهه هم أ َ ُم ْوتُ َوأَحْ َيا

104

אסמ ַּכ אַ ל ַלהֻּםַ אַ ֻּמות ַואַ חיא
תעתיק עברי :בִ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,בשמך אמות ואחייה.
ק"ב.
اّلِلَ( .ثَالثا ً َوثَالثَيْن) ال َح ْمد ُ هللَ( .ثَالثا ً َوثَالثَيْن) ه
س ْب َحانَ ه
اّلِلُ أَ ْكبَ ُر( .أ َ ْربَعا ً َوثَالثَيْن)
המקור בערביתُ :
תעתיק עבריֻּ :סבחַ אן אַ ל ָלה ,אלחַ מ ֻּד לִ להַ  ,אַ ל ַל ֻּה אַ ּכבַ ר
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המשמעות בעברית :ישתבח אללה ,השבח לאללה ,ואללה הגדול.
ק"ג.
ب َوالنه َوى،
سبْعَ َو َربه ال َع ْر َش ال َع َظي َْمَ ،ربهنَا َو َربه ُك َل َ
س َم َوا َ
ت ال ه
המקור בערבית :ال هله هم َربه ال ه
ش ء ٍ ،فَالَقَ ال َح َ
ان ،أَع ُْوذ ُ َبكَ َم ْن ش ََر ُك َل َ
ْس قَ ْب َلكَ
ش ءٍ أَ ْنتَ َ
آخذ ٌ َبن َ
َاص َي َت َه .اللهه هم أ َ ْنتَ األ َ هو ُل فَ َلي َ
اإل ْن َج ْي َلَ ،والفُ ْرقَ َ
َو ُمن ََز َل الت ه ْو َرا َة َو َ
ش ءَ ٌ ،وأ َ ْنتَ ال ه
ض
ْس د ُْونَكَ َ
ْس فَ ْوقَكَ َ
ْس بَ ْعدَكَ َ
َ
ش ءَ ٌ ،وأ َ ْنتَ
ش ءَ ٌ ،وأ َ ْنتَ البَ َ
َ
ش ء ٌ ،ا ْق َ
اطنُ فَلَي َ
ظاه َُر فَلَي َ
اآلخ ُر فَلَي َ
غننَا م الفَ ْقر 105
َعنها الدهيْنَ َوأَ ْ َ َ نَ
את א-סַ בע ַו ַרבַ אל ַער ִש אלעַ ִט'יםַ ,רבַ ַנא ַו ַרבַ ֻּּכלִ שַ יא ,פאלִ קַ אלחַ ב ַואַ -נ ַוא,
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ַרבַ א-סַ מַ ַו ִ
אלאנג'ילִ ַ ,ואל ֻּפרקַ אן ,וָאַ עו ֻּד' בּכ ִמן שַ ִר ּכֻּלִ שַ י ִאן אַ נתַ אַ ִח' ֻּדן ִב ַנאצִ ַי ִת ִה .אַ ל ַלהֻּםַ אַ נתַ אלאַ ַו ֻּל
את ַו ִ
ַו ֻּמ ַנ ִז ַל א-תַ ו ַר ִ
אטן פַ ַליסַ
אהרֻּ ַפ ַליסַ ַפוקַ ַּכ שַ יאןַ ,ואַ נתַ אַ לבַ ִ
ַפ ַליסַ קַ בלִ ַּכ שַ י ִאןַ ,ואַ נתַ אלאַ חִ 'רֻּ ַפ ַליסַ בַ עדַ קַ שַ יאןַ ,ואַ נתַ אַ -ט' ִ
ֻּדו ַנ ַּכ שַ י ִאןַ ,וקצִ ' ַענ ַנא א-דדַ ין ַואַ ע'נִ ַנא ִמן אל ַפקר.
המשמעות בעברית :הוי אללה ריבון השמים וריבון כס המלכות העצום ,ריבוננו וריבון כל דבר ,יוצר כל
זרע וגרעין ,ומוריד התורה והבשורה והקוראן ,אני חוסה בך מהרוע של כל דבר ודבר אשר אתה אוחז
ושולט בו .הוי אללה ,אתה הראשון ואין קודם לך ,ואתה האחרון ואין דבר אחריך .ואתה הגלוי ואין מעליך
דבר ,ואתה הנסתר ואין מלבדך דבר ,ותשלם את חובותינו והעשר אותנו מהעוני.
ק"ד.
המקור בערבית :ال َح ْمد ُ هللَ الهذَي أ َ ْ
ط َع َمنَا َو َسقَانَاَ ،و َكفَانَاَ ،و َآوانَا ،فَ َك ْم َم هم ْن ال كَا َف َ لَه ُ َوال ُمؤْ َوي
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אלד'י אַ ט ַעמַ ַנא ַוסַ קַ א ַנאַ ,ו ַּכ ַפא ַנאַ ,ואַ ַוא ַנאַ ,פ ַּכם ִמממַ ן ַלא ַּכאפִ י ַל ֻּה ַו ַלא מַ ווִ י.
ִ
תעתיק עברי :אלחַ מ ֻּד לִ להִ
המשמעות בעברית :השבח לאללה ,אשר האכיל אותנו והשקה אותנו ,וסיפק לנו ,ושיכן אותנו ,וכמה ממי
שאין להם די ולא משכן.
ק"ה.
ش ء ٍ َو َم َل ْي َكهُ ،أَ ْش َهد ُ أَ ْن ال َإلَهَ َإاله
ب َوال ه
ض َربه ُك َل َ
س َم َاوا َ
اط َر ال ه
ش َهادَةَ فَ َ
ت َواأل َ ْر َ
המקור בערבית :اللهه هم َعا َل َم الغَ ْي َ
ش ْي َ
أ َ ْنتَ  ،أَع ُْوذ ُ َبكَ َم ْن ش ََر نَ ْف َس َ ،و َم ْن ش ََر ال ه
س ْوءاً أ َ ْو أَ ُج هرهُ َإ َلى ُم ْس َلم
ف َعلَى نَ ْف َس ُ
ان َو َش ْر َك َهَ ،وأ َ ْن أ َ ْقت ََر َ
ط َ
את וַאלאַ רצ' ַרבַ ֻּּכלִ שַ י ִאן ַומַ לִ י ַּכ ֻּה ,אַ שהַ ֻּד אַ ן
אטר א-סַ מַ א ַו ִ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ עַ אלִ ם אל ַע'יבִ ַוא-שַ הַ אדַ ִת ַפ ִ
לָא ִאלָהָ ִאלָא אַ נתַ  ,אַ ֻּעו ֻּד' בִ ַּכ ִמן שַ ִר נַפ ִסיַ ,ו ִמן שַ ִר א-שַ יטַ אן ַו ִשרּכִ ִהַ ,ואַ ן אַ קתַ ִרף ַעלא ַנפ ִסי ֻּסואַ ן אַ ו אַ ֻּג' ַר ֻּה
ִא ַלא ֻּמסלִ ם
המשמעות בעברית :הוי אללה ,יודע הנסתרות והגלויות ,בורא השמיים והארץ ,ריבון כל דבר והמולך בו.
אני מעיד כי אין אלוה אלא אתה ,אני חוסה בך מהרוע שבי ,ומן הרוע של השטן ושותפיו( ,ומכך) שאעשה
לעצמי עוול או לגרום אותו למוסלמי.
ק"ו.
הנביא לא היה נוהג ללכת לישון עד שהוא היה קורא את פרק  32ואת פרק  67שבקוראן.
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ק"ז.
ضتُ أَ ْم َري إَلَيْكَ َ ،و َو هج ْهتُ َوجْ َه إَلَيْكَ َ ،وأَ ْل َجأ ْتُ َ
ظ ْه َري إَلَيْكَ ،
המקור בערבית :اللهه هم أ َ ْسلَ ْمتُ نَ ْف َس إَلَيْكَ َ ،وفَ هو ْ
هبة ً إلَي  ،ال م ْلجأ َ وال م ْنجا م ْن إاله إلَي  ،آم ْنتُ بكت َاب الهذَي أ َ ْنزَ ْل وبنَبي الهذَي أَرس ْل 107
ْ َ تَ
تَ َ َ َ َكَ
َ َ َكَ
َر ْغبَة ً َو َر ْ َ َ ْكَ
َ َ َ َ َ َ كَ َ َ ْكَ َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ ס ַלמתֻּ נַפ ִסי ִא ַלי ַּכַ ,ו ַפ ַוצ'תֻּ אַ מ ִרי ִאלַי ַּכַ ,ו ַו ַג'התֻּ ַוג'הִ י ִאלַי ַּכַ ,ואַ ל ַג'א ֻּת טַ 'ה ִרי ִאלַי ַּכ,
אבּכַא אַ ל ִַד'י אַ נ ַזלתַ ַ ,ו ִב ַנבִ ַי ַּכ אַ ל ִַד'י
ַרע'בַ תַ ן ַו ַרהבַ תַ ן ִאלַי ַּכַ ,לא מַ ל ַג'אַ ַו ַלא מַ נג'א ִמנ ַּכ ִא ַלא ִאלַי ַּכ ,אמנתֻּ ִבּכִ תַ ִ
אַ רסַ לתַ
המשמעות בעברית :אללה ,הכנעתי את נפשי לך ,והתמסרתי בחיי אליך ,והפניתי את פני אלייך ,ונשענתי
עליך ,אהבתי וחרדתי כלפיך ,אין מחסה ואין מפלט ממך אלא בך .האמנתי בספר שלך אשר הורדת ,ובנביא
שלך אשר שלחת.

פרק  :29ברכות שאומרים כאשר מתהפכים במהלך הלילה.
ק"ח.
המקור בערבית :ال إَلَهَ إَاله ه
ار
س َم َوا َ
ارَ ،ربُّ ال ه
الو َ
ض َو َما بَ ْينَ ُه َما ،العَ َزي ُْز الغَفه ُ
احد ُ القَ هه ُ
ت َواأل َ ْر َ
اّلِلُ َ
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ַאת וַאלאַ רצ' ָומָ א בַ י ַנ ֻּהמָ א ,אל ַע ִזיז אלעַ 'פַ ארֻּ .
תעתיק עבריָ :לא ִא ָלהָ ִא ָלא אַ ל ַל ֻּה ,אל ָואחִ ֻּד אלקָ הָ ארֻּ ַ ,ר ֻּב א-סָ מָ ו ִ
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,היחיד אשר תמיד מנצח ,ריבון השמיים והארץ ואשר ביניהם,
העזוז המרבה לסלוח.

פרק  :31כאשר מרגישים פחד או חוסר מנוחה במהלך השינה.
ק"ט.
ت ال ه
ت ه
ْاطي َْن َوأ َ ْن َيحْ ض ُُر ْونَ
ض َبه َ َو َعقَا َب َهَ ،وش ََر َع َبادَه ََ ,و َم ْن َه َمزَ ا َ
اّلِلَ التها هما َ
המקור בערבית :أَع ُْوذ ُ َب َك َل َما َ
شي َ
ت َم ْن َغ َ
109

זאת א-שַ יא ִטין ַואַ ן
אד ִה ַו ִמן הָ מַ ִ
קאב ִהַ ,ו ִש ִר עִ בַ ִ
את ִמן ע'צ'בִ הִ ַועִ ִ
את אללהִ א-תַ אמַ ִ
תעתיק עברי :אַ עו ֻּד' בִ ַ ּכלִ מַ ִ
ַיח ֻּצ' ֻּדרֻּ ון
המשמעות בעברית :אני חוסה במילותיו השלמות של אללה ,מהכעס והעונש ,ומהרוע של בני האדם,
ומלחישות השטנים כאשר יגיעו.

פרק  :31כאשר חולמים חלום טוב או חלום רע.
ק"י.
החלום הטוב הוא מאללה ,והחלום הרע הוא מהשטן .לכן ,כאשר מישהו חולם חלום על משהו שעושה לו
 107בוח'ארי 4131
 108אבן חבאן 5514
 109תרמיד'י 1533
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טוב ,הוא צריך לספר את זה רק לאלה שהוא אוהב.
מה שצריך לעשות כאשר חולמים חלום רע:
א.לירוק (בקלילות ,רק עם אוויר) לצד שמאל שלוש פעמים.
ב .לבקש מחסה באללה מפני השטן ומפני מה שהוא ראה.
ג.לקום ולישון על הצד ההפוך מהצד שעליו ישנתם.
קי"א.
לקום ולהתפלל אם רוצים.

פרק  :32קונוט אל-וויטר (القنوت)
קי"ב.
ار ْك َل فَ ْي َما أَ ْع َ
طيْتَ ،
המקור בערבית :الله ُه هم ا ْه َدنَ فَ ْي َم ْن َهدَيْتَ َ ،و َعافَنَ فَ ْي َم ْن َعافَيْتَ َ ،وت ََو هل َن فَ ْي َم ْن ت ََولهيْتَ َ ،و َب َ
ار ْكتَ َر هبنَا
ض َوال يُ ْق َ
َوقَنَ ش هَر َما قَ َ
ضيْتَ  ،فَإَنهكَ ت َ ْق َ
ضى َعلَيْكَ  ،إَنههُ ال يَ َذ ُّل َم ْن َوالَيْتَ َ [ ،وال يَ َع ُّز َم ْن َعادَيْتَ ] ،تَبَ َ
َوتَعَالَيْتَ .110
ארּכ לִ י ַפימַ א אַ עטַ יתַ ,
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ ה ִדנִ י פִ ימַ ן הַ דַ יתַ ַ ,ועאפִ נִ י ַפימַ ן ַעא ַפיתַ ַ ,ותַ ַו ַלנִ י פִ ימַ ן תַ ַו ַליתַ ַ ,ובַ ִ
ארּכתַ ַרבַ ַנא
ַוקִ נִ י שַ ַר מַ א קַ צַ 'יתַ ַ ,פ ִא ַנ ַּכ תַ קצִ 'י ַו ַלא יֻּקדַ א ַע ַלי ַּכִ ,א ַנ ֻּה ַלא ַי ִד' ֻּל מַ ן ַו ַליתַ [ ַו ַלא ַיעִ ז ֻּ מַ ן ַעאדַ יתַ ] ,תַ בַ ַ
ַותַ ַעא ַליתַ .
המשמעות בעברית :אללה ,הדרך אותי עם אלה שהדרכת ,וטהר אותי עם אלה שטיהרת ,והרחק אותי
מאלה שהרחקת ,וברך אותי במה שנתת ,והגן עלי מרוע גזר דינך ,כי אתה פוסק הדין ואין פוסק דין עליך,
לא יושפל זה שבו תמכת [ ,ולא יתפאר זה אשר השפלת],התברכת והתעלית ריבוננו.
קי"ג.
ص ثَنَا ًء
َطكَ َ ،و َب ُم َعافَاتَكَ َم ْن ُ
سخ َ
המקור בערבית :الله ُه هم َإ َن أَع ُْوذ ُ َب َر َ
عقُ ْوبَتَكَ َ ،وأَع ُْوذُ َبكَ َم ْنكَ  ،ال أُحْ َ
ضاكَ َم ْن َ
كما أَثْ َني علَى نَ ْفس 111
َكَ
َعلَيْكَ  ،أ َ ْنتَ َ َ ْتَ َ
אתּכ ִמן ֻּעקֻּ ובַ ִתּכ ,וָאַ עו ֻּד' ִב ַּכ ִמנ ַּכַ ,לא אַ חצִ י
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ עו ֻּד' בִ ִרצַ 'א ַּכ ִמן סַ חַ ' ִט ַּכַ ,ובִ ֻּמ ַעא ַפ ִ
תַ ' ַנאאַ ן ַע ַלי ַּכ ,אַ נתַ ַּכמַ א אַ ת' ַניתַ ַעלא נַפ ִסיּכא.
המשמעות בעברית :אללה ,אני חוסה בשלום שלך מפני הזעם שלך ,ובסליחתך מפני עונשך ,ואני חוסה בך
ממך ,אין ספור לשבחים שלך ,אתה (משובח) כמו ששיבחת את עצמך
קי"ד.
ص َل َونَ ْس ُجد َُ ،و َإلَيْكَ نَ ْس َعى َونَحْ َفد ُ ،ن َْر ُجو َرحْ َمتَكَ َ ،ون َْخشَى َعذَابَكَ َ ،إ هن
המקור בערבית :الله ُه هم َإيهاكَ نَ ْعبُدَُ ،و َلكَ نُ َ
ض ُع َلكَ
َعذَابَكَ َبالكَافَ َريْنَ ُم ْل َحق .الله ُه هم َإنها نَ ْست َ َع ْينُكَ َونَ ْست َ ْغ َف ُركَ َ ،ونُثْنَ َعلَيْكَ ال َخي َْرَ ،وال نَ ْكفُ ُركَ َ ،ونُؤْ َمنُ َبكَ َ ،ون َْخ َ
َون َْخلَ ُع َم ْن يَ ْكفُ ُركَ
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִא ַיא ַּכא ַנע ֻּב ֻּדַ ,ו ַל ַּכ נֻּצַ לִ י ַו ַנסג ֻּ' ֻּדַ ,ו ִא ַלי ַּכ ַנס ַעא ַו ַנחפִ ֻּדַ ,נר ֻּג'ו ַרחמַ תַ ַּכַ ,ו ַנחשַ א עַ דַ 'אבַ ַּכ,
 110אבן מאג'ה 3333
 111אבן חבאן 3913
 112אל-בייהקי السنن الكبرى للبيهقي 30333
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ִאנ ַנא ַעדַ 'אבַ ַּכ בִ אלּכאפִ ִרין ֻּמלחַ ק .אַ ל ַלהֻּםַ ִאנָא ַנסתַ עִ נֻּ ַּכ ַו ַנסתַ ע'פִ רֻּ ַּכַ ,ונֻּת'נִ י עַ ַלי ַּכ אלחַ 'י ַרַ ,ו ַלא ַנ ַּכ ֻּפרֻּ ַּכַ ,ונֻּא ִמן
בִ ַּכַ ,ו ַנח'צַ ' ֻּע ַל ַּכַ ,ונַח' ַל ֻּע מַ ן יַּכפֻּרֻּ ַּכ.
המשמעות בעברית :אללה ,אותך נעבוד ,ולך נתפלל ונסגוד ,ואליך אנו הולכים ונחפזים ,ואנו חוששים
מהעונש שלך ,אכן ,העונש שלך לכופרים הוא נרחב .אללה ,עליך אנחנו נשענים וממך מבקשים סליחה,
ואנו משבחים אותך על הטוב ,ולא נכפור בך ,ונאמין בך ,ואנו נכנעים לך ועוזבים את אלה שכופרים בך.

פרק  :33אזכרה מיד לאחר התסלים של הוויטר.
קי"ה.
המקור בערבית :س ْب َحانَ ال َم َل َك القُد ُّْو َسَ ,ر َ
ب ال َمالئَ َك َة َ ُّ ْ َ

والروح113

לאא ַּכ ִת וַא-רֻּ וח
וסַ ,רבִ אלמַ ִ
תעתיק עברי :סֻּבחַ אן אלמַ לִ ּכִ אלקֻּ ֻּד ִ
המשמעות בעברית :ישתבח המלך הקדוש ,ריבון המלאכים והרוח (הרוח :המלאך גבריאל)

פרק  :34תפילה בחרדה וצער.
קי"ו.
ضاؤُكَ أَ ْسأَلُكَ
َاص َيتَ َب َيدَكَ َ ،ماض ٍ فَ ه ُح ْك ُمكَ َ ،عدْل ٌ فَ ه قَ َ
המקור בערבית :الله ُه هم َإنَ َع ْبد ُكَ ا ْبنُ َع ْبدَكَ ا ْبنُ أ َ َمتَكَ ن َ
ب َع ْندَكَ
سكَ أَ ْو أ َ ْنزَ ْلت َه ُ َف َكت َا َبكَ  ،أ َ ْو َعله ْمتَهُ أَ َحدا ً َم ْن َخ ْلقَكَ أَ َو ا ْست َأْثَ ْرتَ َبه فَ َع ْل َم الغَ ْي َ
س هميْتَ َبه َ نَ ْف َ
َب ُك َل اَس ٍْم ه َُو لَكَ َ
ن ت َ عل القُر ربيع قَ ْلب  ،ونور صدْري وج َالء ح ْزن وذَهَاب هَم 114
َ َ
أ َ ْ جْ َ َ ْ آنَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י ַעב ֻּד ַּכ ִאבן ַעב ִד ַּכ ִאבן אַ מַ ִת ַּכ נאצִ ַי ִתי ִב ַי ִד ַּכ ,מַ אצִ 'ן פִ ַי חֻּּכ ֻּמ ַּכַ ,עד ֻּלן פִ י קַ צַ 'אֻּ ַּכ,
אַ סאַ ֻּל ַּכ בִ ֻּּכלִ ִאס ִמן ֻּה ַו ַל ַּכ סַ ממַ יתַ בִ הִ ַנפסַ ַּכ אַ ו אַ נ ַזלתַ ֻּה פִ י ּכִ תַ אבִ ַּכ ,אַ ו ַע ַלמתַ ֻּה אַ חַ דַ אן ִמן חַ 'לקִ ַּכ אַ ו ִאסתַ אתַ 'רתַ
אלר'יבִ עִ נדַ ַּכ אַ ן תַ ג' ַע ַל אלקֻּ ראַ ן ַרבִ י ַע קַ לבִ יַ ,ונור צַ ד ִרי ַו ַג' ַלאאַ ֻּחזנִ י ַודַ 'הַ אבַ הַ מ ִמי
בִ הִ פִ י עִ ל ִם ַ
המשמעות בעברית :אללה ,אני העבד שלך ,הבן של העבד שלך,הבן של האמה שלך ,שליטתי בידך,
החלטתך חלה עלי ,כל אשר אתה מחליט עלי הוא צדק אמיתי .אני מבקש ממך בכל שם אשר בו אתה קראת
לעצמך או אשר הורדת בספרך ,או שאותו לימדת מישהו מהבריאה שלך ,או ששמרת אותו אצלך בעולם
הנסתר ,שתעשה את הקוראן לאביב לבי ,ואור נשמתי ,ושתמחא את העצבות שלי ,ושתעבור הדאגה שלי.
קי"ז.
ض ْلعَ الدهي َْن َو َغلَ َب َة
س َل َوالب ُْخ َل َوال ُجب َْنَ ،و َ
המקור בערבית :الله ُه هم إَنَ أَع ُْوذ ُ بَكَ َمنَ ال َه َم َوال ُح ْز َنَ ،والعَجْ َز َوال َك َ

 113א-נסאאי 36601
 114אחמד 1333
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الرجال115

َ َ َ

תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ עו ֻּד' בִ ַּכ ִמן אלהַ ִם וַאל ֻּחזןַ ,ואל ַעג' ִז וַאלּכַסַ לִ וַאל ֻּבח'לִ ַואל ֻּג'בן ,וַצַ 'לע וַעַ ' ַלבַ ִת א-
ִר ַג'אלִ
המשמעות בעברית :אללה ,אני חוסה בך מהדאגה ומהעצב ,ומחוסר האונים ומהעצלנות ומהקמצנות
ומהפחדנות.

פרק  :35תפילות בשעת צרה.
קי"ח.
ت
س َم َوا َ
המקור בערבית :ال َإلَهَ َإاله هللا ُ ال َع َظ ْي ُم ال َح َل ْي ُم ،ال َإلَهَ َإاله هللا ُ َربُّ ال َع ْر َش ال َع َظي َْم ،ال إَلَهَ~ََ َإاله هللاُ َربُّ ال ه
116
ض َو َربُّ العَ ْر َش الك ََري َْم
َو َربُّ األ َ ْر َ
תעתיק עברי :לָא ִאלָהָ ִאלָא אַ ל ָל ֻּה אל ַע ִט'ים אלחַ לִ ים ,לָא ִאלָהָ ִאלָא אַ ל ָל ֻּה ַר ֻּב אל ַער ִש אלעַ ִט'ים ,לָא ִאלָהָ
את ַו ַר ֻּב אלאַ רצ' ַו ַר ֻּב אל ַער ִש אל ַּכ ִרים.
ִאלָא אַ ל ַל ֻּה ַר ֻּב א-סַ מַ ַו ִ
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,העצום והסבלני ,אין אלוה מלבד אללה ריבון הכס העצום ,אין
אלוה מלבד אללה ריבון השמיים וריבון הארץ וריבון הכס השופע.
קי"ט.
המקור בערבית :الله ُه هم َرحْ َمتَكَ أ َ ْر ُجو فَال ت َ َك ْل َن َإلَى نَ ْف َس َ
ص َل ْح َل شَأ ْ َن ُكلههُ ال َإلَهَ َإاله أ َ ْنتَ .117
ط ْرفَةَ َعيْنَ ٍ ،وأ َ ْ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ַרחמַ תָ ַּכ אַ ר ֻּג'ו ַפלא תַ ּכִ לנִ י ִאלַא ַנפ ִסי טַ ר ַפתַ ַעיןַ ,ואַ צלִ ח לִ י שַ אנִ י ֻּּכל ַל ֻּהַ ,לא ִא ַלהַ ִא ַלא
אַ נתַ .
המשמעות בעברית :אללה ,אני מתחנן לרחמים שלך ,ואל תשאיר אותי לבדי אפילו להרף עין ,ותקן לי את
כל אשר אצלי ,אין אלוה אלא אתה.
ק"כ.
س ْب َحانَكَ َإ َن ُك ْنتُ َمنَ الظا َل َميْنَ
המקור בערבית :ال َإلَهَ َإاله أ َ ْنتَ ُ
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תעתיק עברי :לָא ִאלָהָ ִאלָא אַ נתָ  ,סֻּבחָ א ָנ ָּכִ ,אנִ י ֻּּכנתֻּ ִמן אלטַ 'אלִ מין.
המשמעות בעברית :אין אלוה אלא אתה ,ישתבח שמך ,הייתי מהעושקים.
קכ"א.
شيْئا ً.
המקור בערבית :هللاُ هللاُ َرب ال أ ُ ْش َركُ بَ َه َ
תעתיק עברי :אַ ל ָל ֻּה אַ ל ָל ֻּה! ַרבי! ַלא ֻּאש ִר ֻּּכ בִ הִ שַ יאן!
המשמעות בעברית :אללה! אללה! ריבוני! לא אשתף בו דבר!

פרק  :36כאשר נתקלים באויב או בבעלי השליטה.
קכ"ב.
 115בוח'ארי 5635
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 118א-תרמיד'י 53905
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ور َه ْمَ ،ونَعُ ْوذُ َبكَ َم ْن
המקור בערבית :الله ُه هم َإنها نَجْ َعلُكَ َف نُ َح َ

شرورهم119
ُ

ُْ َ َْ

תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנ ָנא ַנג' ַע ֻּל ַּכ פִ י נֻּחַ ו ִרהִ םַ ,ו ַנ ֻּעו ֻּד' בִ ַּכ ִמן שֻּ רֻּ ִור ִהם.
המשמעות בעברית :אללה ,תהיה לנו מגן מהם ,ונחסה בך מהרוע שלהם.
קכ"ג.
ص ْو ُل َو َبكَ
המקור בערבית :الله ُه هم أَ ْنتَ َع ُ
َصي َْريَ ،بكَ أَ ُج ْو ُل َو َبكَ أَ ُ
ضدَيَ ،وأ َ ْنتَ ن َ

ل120
أُقَات ُ

َ

את ֻּל
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ נתָ ַע ֻּצ' ִדי ,וָאַ נתָ נצִ י ִריַ ,ובִ ָּכ ַו ֻּג'ו ֻּל וַבִ ָּכ אַ צֻּו ֻּל ו ִַב ָּכ אַ קַ ִ
המשמעות בעברית :אללה ,אתה כוחי ,ואתה התומך בי לנצח ,בשבילך אתהלך ,ובשבילך איחפז ,ובשבילך
אלחם.
קכ"ד.
ل121
الوكي ُ

המקור בערביתَ :ح ْسبُنَا هللاُ َو َن ْع َم َ َ ْ

תעתיק עברי :חַ אס ֻּב ַנא אַ ל ָל ֻּה וַנִ עם אלוַּכי ֻּל.
המשמעות בעברית :אנו מסתפקים באללה בהכול ,וכה מהולל אשר מסתמכים עליו.

פרק  :37כאשר יש ספקות באמונה.
קכ"ה.
א .הוא צריך תחילה לחפש מחסה באללה.
ב .הוא צריך להתכחש למקור הספק.
קכ"ו.
המקור בערבית :آ َم ْنتُ بَاهللَ َ ُ ُ َ َ

ورسله122

תעתיק עברי :אָ מַ נתֻּ בִ אַ ללָהִ ַורֻּ סֻּלִ הִ .
המשמעות בעברית :האמנתי באללה ובשליחים שלו.
קכ"ז.
اآلخ ُر َوال ه
اطنُ َوه َُو َب ُك َل َ
ظاه َُر َوالبَ َ
המקור בערבית :ه َُو األ َ هو ُل َو َ
ش ءٍ َ َ ْ ٌ

عليم123

אטן ַו ֻּה ָו בִ ֻּּכלִ שַ יִ -אן ַע ִלים.
תעתיק עבריֻּ :ה ַו אלאָ ַו ֻּל וָאלאחִ 'רֻּ וָאלט'אהִ ר וָאלבָ ִ
המשמעות בעברית :הוא הראשון והאחרון ,הנסתר והנגלה ,והוא יודע הכל

פרק  :38ליישב חובות.
קכ"ח.
המקור בערבית :اللهه هم ا ْك َفنَ َب َحاللَكَ َع ْن َح َر َامكَ َ ،وأ َ ْغنَنَ َبفَ ْ
ضلَكَ َع هم ْن َس َواكَ
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ראמקַ ,ואַ ע'נִ ני בִ ַפצ'לִ קַ ַעמַ ן ִסוַא ַּכ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ ּכפִ ני ִבחלאלִ ק ַען חַ ִ
 119אבו דאוד 3513
 120אבו דאוד 3413
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 122מוסלם 33403
 123אבו דאוד 5334
 124א-תרמיד'י 1541
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המשמעות בעברית :הוי אללה ,עשה שהמותר יספיק לי כדי שלא אלך לאסור ,והעשר אותי בטובך ,שלא
אזדקק לאחרים.
קכ"ט.
ض ْلعَ الدهي َْن َو َغلَ َب َة
س َل َوالب ُْخ َل َوال ُجب َْنَ ،و َ
המקור בערבית :اللهه هم َإ َن أَع ُْوذ ُ َبكَ َمنَ ال َه َم َوال ُح ْز َنَ ،وال َعجْ َز َوال َك َ
الرجال125
َ َ َ
תעתיק עברי :אַ ל ַל ֻּהםַ ִאנִ י אַ עו ֻּד' בִ ַּכ ִמן אלהַ ִם ַואל ֻּחזןַ ,ואל ַעג' ִז ַואל ַּכסַ לִ  ,וַאלבֻּח'לִ וַאל ֻּג'בן ,וצַ 'לע א-דַ ין
ַו ַע' ַלבַ ִת אִ -ר ַג'אלִ .
המשמעות בעברית :הוי אללה ,אני חוסה בך מכל דאגה וצער ,מחוסר יכולת ועצלנות ,מהקמצנות
והפחדנות ,ומהשתלטותם של חובותיי והשפלת הגברים.

פרק  :39למי שחושב מחשבות רעות במהלך התפילה או קריאת הקוראן
ק"ל.
המקור בערבית :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
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תעתיק עברי :אַ עו ֻּד' בִ אַ ל ַלהִ ִמן א-שַ יטָ אן אַ -רגִ 'ים
המשמעות בעברית :אני חוסה באללה מהשטן הארור.

פרק  :41תפילה עבור מי שנתקל בקשיים.
קל"א.
س ْهال
س ْهالَ ً ،وأَ ْنتَ تَجْ َع ُل ال َحزَ نَ إَذَا َشئْتَ َ
س ْه َل َإاله َما َج َعلت َه ُ َ
המקור בערבית :اللهه هم ال َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ַלא סַ ה ַל ִא ָלא מַ א ַג' ַעלתַ ֻּה סַ הלאַ ,ואַ נתַ תַ ג' ַע ֻּל אלחַ ַזן ִאדַ 'א ִשיתַ סַ הלא.
המשמעות בעברית :הוי אללה ,אין קל אלא מה שעשית קל ,ואתה תעשה את העצב קל אם רצית.

פרק  :41לאחר ביצוע של חטא.
קל"ב.
להיטהר (לעשות וודאו) ,להתפלל  2רקעות (  2מחזורים של תפילה) ,ולבקש סליחה מאללה.

פרק  :42לגרש את השטן.
קל"ג.
לבקש מחסה באללה מפניו.
קל"ד.
הקריאה אל התפילה (אד'אן)
קל"ה.
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קריאה של הקוראן ושל תפילות וברכות אותנטיות (כאלה שנקראו על ידי הנביאים וכו')

פרק  :43כאשר נתקלים בבעיה או בקושי גובר.
קל"ו.
המקור בערבית :قَد َهر ه
اّلِلُ َو َما شَا َء فَعَ َل
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תעתיק עברי :קַ דדַ ַר אַ ל ָל ֻּה ַומַ א שַ אאַ ַפ ַע ַל
המשמעות בעברית :החליט אללה ,וכל אשר רצה ,עשה.

קל"ז.
המקור בערביתَ :ح ْس َب َ ه
الو َك ْي ُل
اّلِلُ َونَ ْع َم َ
תעתיק עברי :חַ סבִ י אַ ל ָל ֻּה ַונִ עם אַ ל ַוּכִ י ֻּל
המשמעות בעברית :די לי באללה ,וכמה טוב הוא האדון.

פרק  :44להכניס ילדים תחת הגנתו של אללה.
קל"ח.
ش ْي َ
ت ه
طان ٍ َوهَا هم ٍةَ ,و َم ْن ُك َل َعي ٍْن ال همة
اّلِلَ التها هم َةَ ،م ْن ُك َل َ
המקור בערבית :أ ُ َع ْيذُ ُك َما َب َك َل َما َ
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את אל ַלהִ א-תַ אמַ ִתִ ,מן ֻּּכלִ שַ יטַ אןַ ,והַ אמַ ִתןַ ,ו ִמן ֻּּכלִ ַעין לאממַ ה.
תעתיק עברי :אַ עִ י ֻּד' ֻּּכמַ א בִ ַּכלִ מַ ִ
המשמעות בעברית :אני מבקש עבורכם את המחסה במילותיו השלמות של אללה ,מכל שטן ומרעתו ,ומכל
עין רעה הפוגעת.

פרק  :45כאשר מבקרים את החולה.
קל"ט.
س َ
ط ُه ْور ٌ َإ ْن شَا َء هللا
המקור בערבית :ال بَأ ْ َ
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תעתיק עברי :לא בַ אסַ טַ ֻּהורֻּ ִאן שַ אא אַ ללָה
המשמעות בעברית :לא נורא ,טהור בעזרת אללה
ק"מ.
המקור בערבית :أ َ ْسأ َ ُل ه
اّلِلَ العَ َظي َْمَ ،ربه العَ ْر َش العَ َظي َْم أ َ ْن يَ ْش َفيْكَ ( 7פעמים)
תעתיק עברי :אַ סאַ ֻּל אַ ללָהַ אל ַע ִט'יםַ ,רבַ אל ַער ִש אל ַע ִט'ים אַ ן ַישפִ י ַּכ
המשמעות בעברית :אני מבקש מאללה העצום ,ריבון כס המלכות העצום ,שירפא אותך.

פרק  :46המצוינות שבביקור חולים.
קמ"א.
עלי איבן אבו טאליב אמר שהוא שמע את שליח אללה אומר :אם אדם מתפלל על אחיו המוסלמי החולה ,זה
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כאילו שהוא התהלך וקטף את הפירות של גן העדן עד שהוא התיישב ,וכאשר הוא התיישב הוא מקבל שפע
של רחמים .ואם זה היה בבוקר ,שבעים אלף מלאכים היו מתפללים עבורו עד הערב .ואם זה היה בערב,
שבעים אלף מלאכים היו מתפללים עבורו עד הבוקר.

פרק  :47תפילה של החולה אשר איבד כל תקווה בחיים.
קמ"ב.
ق األ َ ْعلَى
המקור בערבית :اللهه هم ا ْغ َف ْر َل َو ْ
ار َح ْم َن َوأ َ ْل َح ْقنَ َب ه
الرفَ ْي َ
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תעתיק עברי :אל ַל ֻּהםַ אע'פִ ר לִ י ַוארחַ מנִ י ַואלחִ קנִ י בִ אַ -רפִ יקִ אלאע ַלא
המשמעות בעברית :הוי אללה סלח לי ורחם עלי ותן לי ללכת בעקבות החבר מלמעלה
קמ"ג.
לטבול את הידיים במים ,לנגב אתם את הפנים ,ולהגיד:
המקור בערבית :ال َإلَهَ َإاله ه
سك ََرات.
اّلِلُ ،إَ هن َلل َم ْو َ
ت لَ َ
תעתיק עברי :לָא ִאלָהָ ִאלָא אַ ל ַל ֻּהִ ,אננא לִ למַ ו ִת ַלסַ ַּכ ַראת
המשמעות בעברית :אין אלוה מבלעדי אללה אכן יש למוות ייסורים ושיכרון
קמ"ד.
اّلِلُ َوحْ دَهُ ال ش ََريْكَ لَهُ ،ال إَلَهَ إَاله ه
اّلِلُ أ َ ْكبَ ُر ،ال إَلَهَ إَاله ه
اّلِلُ َو ه
המקור בערבית :ال إَلَه إَاله ه
اّلِلُ لَهُ ال ُم ْلكُ َولَهُ ال َح ْمدُ ،ال إَلَهَ
إَاله ه
اّلِلُ َوال َح ْو َل َوال قُ هوة َ إَاله بَاهلل
תעתיק עברי :לָא ִאלָהָ ִאלָא אַ ל ָל ֻּה וָאַ ל ָל ֻּה אַ קבַ ר ,לָא ִאלָהָ ִאלָא אַ ל ָל ֻּה ַוחדַ ֻּה ַלא שַ רי ַּכ ַל ֻּה ,לָא ִאלָהָ ִאלָא
אַ ל ָל ֻּה ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מ ֻּד ,לָא ִאלָהָ ִאלָא אַ ל ָל ֻּה ַו ַלא חַ ו ַל ַו ַלא קֻּ ַוה ִא ַלא ִבאַ ללָה
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ואללה הגדול אין אלוה מלבד אללה ,והוא לבדו ללא שותף ,אין
אלוה מלבד אללה לו כל המלוכה ולו כל התודות ,אין אלוה מלבד אללה ,ואין כוח ואין שינוי ,אלא באללה

פרק  :48הוראות לזה שעומד למות.
קמ"ה.
המקור בערבית :ال إَلَهَ إَاله هللا
תעתיק עבריָ :לא ִא ָלהָ ִא ָלא אַ ל ַלה
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה

פרק  :49תפילתו של מי שנמצא בצרה.
קמ"ו.
ص ْيبَ َت َ ،و ْ
ف َل َخيْرا ً َم ْن َها
اخلُ ْ
اجعُ ْونَ  ،اللهه هم أْ ُج ْرنَ فَ ُم َ
המקור בערביתَ :إنها هللَ َو َإنها َإلَ ْي َه َر َ
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תעתיק עבריִ :אנָא לִ ַלהִ ַו ִאנָא ִא ַליהִ ַראגִ ' ֻּעון ,אַ ל ַלהֻּםַ אַ ֻּג'רנִ י פִ י ֻּמצִ יבַ ִתיַ ,ואח ֻּלף לִ י חַ 'יראן ִמנהַ א

 130צחיח אבן חבאן 4433
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המשמעות בעברית :אנו לאללה ואנו אליו חוזרים ,הוי אללה שמור עלי בצרה שלי ,ותחליף אותה ביותר
טובה ממנה

פרק  :51כאשר סוגרים את עיניו של הנפטר.
פרק קמ"ז.
ارفَ ْع دَ َر َجت َه ُ فَ ال َم ْهدَيَيْنَ َ ،و ْ
اخلُ ْفهُ فَ َع َقبَه َ فَ الغَابَ َريْنَ َ ،وا ْغ َف ْر
המקור בערבית :اللهه هم ا ْغ َف ْر َل-فُالن ٍ بَاس َْم َهَ -و ْ
س ْح لَه ُ فَ قَب َْره َ َون ََو ْر لَه ُ فَ ْي َه
لَنَا َولَه ُ يَا َربه العَالَ َميْنَ َ ،وا ْف َ
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אע'פִ ר לִ ֻּ -פלאן בִ אס ִמהִ ַ -ואר ַפע דַ ַר ַג'תַ ֻּה פִ י אלמַ ה ִדיין ,ואח' ֻּלפ ֻּה פי עַ קִ ִב ִה פי
אל ַע'אבִ ִרין ,ואע'פִ ר ַל ַנא ַו ַל ֻּה ַיא ַרבַ אל ַעא ַל ִמיןַ ,ואפסַ ח ַל ֻּה פִ י קַ ב ִר ִה ַו ַנוִ ר ַל ֻּה פִ י ִה.
המשמעות בעברית :הוי אללה סלח ל(-שם האדם שנפטר בשמו) ,ותעלה את דרגתו בין המודרכים ,ועשה
לו ממשיכים באלה שהוא השאיר לאחר לכתו ,ותסלח לו ולנו ,הוי ריבון העולמים ,והרחב עבורו את הקבר
שלו ,והאר לו אותו.

פרק  :51תפילה בלוויה עבור הנפטר.
קמ"ח.
ْف َع ْنه َُ ،وأ َ ْك َر ْم نُ ُزلَهَُ ،و َو َس ْع ُمدْ َخلَهَُ ،وا ْغس َْلهُ بَال َم َ
המקור בערבית :اللهه هم ا ْغ َف ْر لَه ُ َو ْ
ار َح ْمهَُ ،و َعافَه َ َواع ُ
اء َوالثه ْلجَ
َوالبَ َردََ ،ون ََقه َ َمنَ ال َخ َ
ض َمنَ الدهن ََسَ ،وأ َ ْبد َْله ُ دَارا ً َخيْرا ً َم ْن دَ َارهََ ،وأ َ ْهالً َخ ْيرا ً َم ْن أَ ْه َل َه،
طايَا َك َما نَقهيْتَ الث ه ْو َ
ب األ َ ْبيَ َ
ب النهار
ب القَب َْر َو َعذَا َ
َوزَ ْو َجا ً َخيْرا ً َم ْن زَ ْو َج َهَ ،وأَد َْخ ْله ُ ال َجنهةََ ،وأَ َعذْهُ َم ْن َعذَا َ
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אא
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אע'פִ ר ַל ֻּה ַוארחַ מ ֻּהַ ,ו ַעאפִ הִ ַואע ֻּפ ַענ ֻּהַ ,ואַ ּכ ִרם נֻּז ֻּ ַל ֻּהַ ,ו ַו ִסע ֻּמדחַ ' ַל ֻּהַ ,ואע' ִסל ֻּה ִבאלמַ ִ
אר ִה,
ַואלתַ 'לגִ ' ַואלבַ ַרדַ ,ו ַנקִ הִ ִמן אלחַ 'טַ א ַיא ַּכמַ א ַנקיתַ אלתַ 'ובַ אלאַ ב ַיצַ ' ִמן א-דַ ַנ ִסַ ,ואַ ב ִד ַל ֻּה דַ אראן חַ 'יראן דַ ִ
אב אלקַ ב ִר ַו ַעדַ ' ִב אַ -נאר.
וַאהלאן חַ 'יראן ִמן אַ הלִ הִ ַ ,ו ַזו ַג'אן חַ 'י ַראן ִמן ַזוגִ 'הִ ַ ,ואַ דחִ 'ל ֻּה אל ַג' ַנהַ ,ואַ עִ ד' ֻּה ִמן ַעדַ ' ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,סלח לו ורחם עליו ,וכפר לו ומחל לו ,ותן לו דרגה מכובדת והרחב את
כניסתו ,וטהר אותו במים ,בשלג ובברד ,ונקה אותו מחטאיו כמו שאתה מנקה את הבגד הלבן מכל לכלוך,
והחלף את משכנו במשכן יותר טוב ממשכנו ,ומשפחה טובה ממשפחתו ,ואישה טובה מאישתו ,והכנס אותו
לגן העדן ,וחסה עליו מעונש הקבר ועונש האש.
קמ"ט.
ص َغي َْرنَا َو َك َبي َْرنَاَ ،وذَك ََرنَا َوأ ُ ْنثَانَا .اللهه هم َم ْن أَحْ َي ْيتَه ُ
המקור בערבית :اللهه هم ا ْغ َف ْر َل َح َينَا َو َم َي َتنَا َوشَا َه َدنَاَ ،وغَا َئ َبنَاَ ،و َ
ضلهنَا َب ْعدَهُ
ان ،اللهه هم ال تَحْ َر ْمنَا أَجْ َرهَُ ،وال ت ُ َ
اإلس َ
اإل ْي َم َ
ْالمَ ،و َم ْن ت ََوفه ْيت َه ُ َمنها فَت ََوفهه ُ َعلَى َ
َمنها فَأَحْ يَه َ َعلَى َ
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אע'פִ ר לִ חַ יִ ַנא ַומַ יִ ִת ַנא ַושַ אהִ ִד ַנא ַוע' ִאבִ ַנאַ ,וצַ עִ 'י ִר ַנא ַו ַּכ ִב ִיר ַנאַ ,ודַ ' ַּכ ִר ַנא ַואַ נתַ 'א ַנא.
אלאימַ אן ,אַ ל ַלהֻּםַ ַלא תַ ח ִרמ ַנא
אלאסלאם ,ומַ ן תַ ַו ַפיתַ ֻּה ִמנ ַנא ַפתַ ַו ַפ ֻּה ַע ַלא ִ
אַ ל ַלהֻּםַ מַ ן אַ ח ַייתַ ֻּה ִמנ ַנא ַפאַ חיִ הִ ַע ַלא ִ
אַ ג' ַר ֻּהַ ,ולא תֻּ צִ 'ל ַנא בַ עדַ ֻּה.
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המשמעות בעברית :הוי אללה ,סלח לחיים ולמתים שלנו ,הנוכחים והנעדרים ,והקטנים והגדולים שבנו,
והזכרים והנקבות שבנינו .הוי אללה ,את מי שאתה מחייה מבינינו ,תחייה אותו על האסלאם .ואת מי שאתה
מסיים את חייו ,אז סיים אותם באמונה .הוי אללה ,אל תמנע מאיתנו את שכרו ,ואל תתעה אותנו לאחריו.
ק"נ.
ارَ ،وأَ ْنتَ أَ ْه ُل
המקור בערבית :اللهه هم َإ هن فُالنَ بْنَ فُالن ٍ فَ َذ همتَكَ َ ،و َح ْب َل َج َو َاركَ  ،فَ َقه َ َم ْن فَتْنَ َة القَب َْر َو َعذَا َ
ب ال هن َ
غفر لَه ُ وارحمه ُ ،إنه أ َ ْن الغَفُور الرحيم 135
َ ْ َ ْ َ كَ تَ
الوفَ َ
ق ،فَا ْ َ ْ
ْ ُ ه َُْ
اء َوال َح َ
َ
אר,
אב אַ -נ ִ
אר ַּכַ ,פקִ ִה ִמן פִ ת ַנ ִת אלקַ ב ִר ַו ַעדַ ' ִ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאננא ֻּפלאן בן ֻּפלאן פִ י ִד'מַ ִת ַּכַ ,וחַ ב'לִ גִ ' ַו ִ
אא ַואלחַ קִ ַ ,פאע'פִ ר ַל ֻּה ַוארחַ מ ֻּהִ ,אנ ַנ ַּכ אַ נתַ אל ַע'פור אַ -רחים.
ַואַ נתַ אַ ה ֻּל אל ַו ַפ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,פלוני בן אלמוני תחת חסותך ,ונתון לשליטתך ,אז חסה עליו מן ניסיון
הקבר ועונש האש ,ואתה הטוב בגמילת החסד והצד .אז סלח לו ורחם עליו ,אכן אתה הסלחן והרחום.
קנ"א.
המקור בערבית :اللهه هم ان َع ْبد ُكَ َوا ْبنُ أ َ َمتَكَ  ،اَحْ ت َا َج َإلَى َرحْ َمتَكَ َ ،وأ َ ْنتَ َغ َن ٌّ َع ْن َعذَا َب َه ،إَ ْن َكانَ ُمحْ سَنا ً فَ َزدْ َف
سنَاتَهَ ،وإَ ْن َكانَ ُم َسيْئا ً فَتَ َج َاو ْز َع ْنهُ
َح َ
אב ִהִ ,אן ּכַאן ֻּמח ִסנאן
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאני ַעב ֻּד ַּכ ַואבן אַ מַ ִת ַּכִ ,אחתַ א ַג' ִא ַלא ַרחמַ ִת ַּכ ַואַ נתַ ַע'נִ י עַן ַעדַ ' ִ
אתהַ ,ו ִאן ּכַאן ֻּמ ִסיאן ַפתַ ַג'א ַוז ַענ ֻּה.
ַפ ִזד פִ י חַ סַ ַנ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,הנני עבדך ובן אמתך ,זקוק אני לרחמך ,ואתה מעל עונשו ,אם היה עושה
טוב אז הוסף לו בטובו ,ואם היה עושה רע ,אז מחל לו.

פרק  :52תפילה לשכר במהלך תפילת הלוויה.
קנ"ב.
ْظ ْم َب َه أ ُ ُج ْو َر ُه َما،
המקור בערבית :اللهه هم اجْ َع ْلهُ فَ َرطا ً َوذُ ْخرا ً َل َوا َلدَ ْي َهَ ،و َ
ش َفيْعا ً ُم َجابا ً ،اللهه هم ث َ َق ْل َبه َ َم َو َاز ْينَ ُه َماَ ،وأَع َ
اب ال َج َحي َْم
صا َلحَ المؤْ َمنَيْنَ َ ،واجْ عَ ْلهُ فَ َكفَالَ َة إَب َْرا َهي َْمَ ،وقَ َه بَ َرحْ َمتَكَ َعذَ َ
َوأ َ ْل َح ْقهُ بَ َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ ג' ַעל ֻּה ַפ ַרטאן ַו ֻּד'חראן לִ ַואלִ דַ יהִ ַ ,ושַ פִ יעאן ֻּמג'אבא ,אַ ל ַלהֻּםַ תַ 'קִ ל ִב ִה מַ ַואזִי ַנ ֻּהמַ א,
ַואַ ע ִט'ם בִ הִ אַ ג'ו ַר ֻּהמַ אַ ,ואַ לחִ ק ֻּה בִ סַ אלִ ח אלמו ִמנִ יןַ ,ואג' ַעל ֻּה פִ י ַּכ ַפא ַל ִת ִאב ַראהיםַ ,וקִ ִה ִב ַרחמַ ִתקַ עַ דַ 'אבַ
אל ַג'חִ ים
המשמעות בעברית :הוי אללה ,עשה אותו כנכס מועיל להוריו ,מליץ מקובל .הוי אללה תכביד בו את
מאזניהם ,והעצים בו את שכרם ,ושימו אותו בעקבות המאמינים הנאמנים .ועשה אותו בערבות אברהם,
ושמור אותו ברחמך מעונש הגיהינום.
קנ"ג.
سلَفا ً َوأَجْ را.
המקור בערבית :اللهه هم اجْ عَ ْلهُ لَنَا فَ َرطاَ ً ،و َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אג' ַעל ֻּה ַפ ַרטאןַ ,וסַ ַלפאן ַואַ ג'ראן.
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המשמעות בעברית :הוי אללה ,עשה אותו לנו מליץ ,ומקדים ושכר.

פרק  :53תנחומים.
קנ"ד.
ص َب ْر َو ْلتَحْ تَسَبْ  .أَ ْع َ
המקור בערביתَ :إ هن هللَ َما أ َ َخذََ ،ولَه ُ َما أ َ ْع َ
ظ َم ه
طىَ ،و ُك ُّل َ
اّلِلُ
سمى ...فَ ْلت َ ْ
ش ءٍ َع ْندَه ُ َبأ َ َجل ٍ ُم َ
سنَ َعزَ ا َءكَ َ ،و َغ َف َر َل َم َيتَكَ
أَجْ َركَ َ ،وأَحْ َ
תעתיק עבריִ :אן לִ ַלהִ מַ א אַ חַ 'דַ 'ַ ,ו ַל ֻּה מַ א אַ עטַ אַ ,ו ֻּּכ ֻּל שַ י ִאן עִ נדַ ֻּה ִבאַ ַג'ל ֻּמסַ מאַ ...פלתַ צ' ִבר ַולתַ חתַ ִסבַ .ועטַ 'םַ
אַ לל ֻּה אַ ג' ַר ַּכַ ,ואַ חסַ ן ַע ַזאאַ ַּכַ ,ו ַע' ַפ ַר לִ מַ י ִת ַּכ.
המשמעות בעברית :אכן לאללה כל אשר לקח ,ולו כל אשר נתן ,וכל דבר אצלו ליעד מוגדר .אז התאזר
בסבלנות והמתן לשכר .יעצים אללה את שכרך ,ויתן לך עוז ,ויסלח לנפטר שלך.

פרק  :54כאשר מניחים את הנפטר בקבר.
קנ"ה.
המקור בערביתَ :بس َْم ه
س ْو َل هللا
سنه َة َر ُ
اّلِلَ َو َعلَى ُ
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תעתיק עברי :בִ ס ִמללָהַ ,ו ַע ַלא ֻּסנ ַנ ִת ַרסולִ אללה.
המשמעות בעברית :בשם אללה ועל משנת שליח אללה

פרק  :55לאחר שקוברים את הנפטר.
קנ"ו.
המקור בערבית :الله ُه هم ا ْغ َف ْر لَهُ ,الله ُه هم ثَبَتْهُ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אע'פִ ר ַל ֻּה ,אַ ל ַלהֻּםַ תַ 'בִ ת ֻּה.
המשמעות בעברית :הוי אללה סלח לו ,הוי אללה עשה אותו יציב על האמת.

פרק  :56כאשר מבקרים בבית הקברות.
קנ"ז.
الحقُ ْونَ َ ،نسْأ َ ُل ه
ار َمنَ ال ُمؤْ َمنَيْنَ َوال ُم ْس َل َميْنَ َ ،وإَنها إَ ْن شَا َء ه
اّلِلَ لَنَا َولَ ُك ُم
המקור בערבית :السهال ُم َعلَ ْي ُك ْم أَ ْه َل َ
اّلِلُ بَ ُك ْم َ
الديَ َ
العافيةَ137
َ ََ
אר ִמן אלמו ִמנִ ין ַואל ֻּמסלִ ִמיןַ ,ו ִאנָא ִאן שַ אאַ אַ ל ַל ֻּה ִב ֻּּכם לא ִחקֻּ ון,
אלד ַי ִ
תעתיק עברי :א-סַ לא ֻּם ַע ַלי ֻּּכם אַ ה ַל ִ
ַנסאַ ֻּל אללהַ ַל ַנא ַו ַל ֻּּכ ֻּם אלעַ אפִ ַיה.
המשמעות בעברית :שלום עליכם אנשי המשכן מבין המאמינים והמוסלמים ,ואנחנו אם ירצה אללה נלך
אחריכם .מבקשים אנו מאללה ,עבורנו ועבורכם ,את המחילה
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פרק  :57בשעת סופה.
קנ"ח.
המקור בערבית :اللهه هم َإ َن أ َ ْسأَلُكَ َخي َْرهَاَ ،وأَع ُْوذُ َبكَ َم ْن ش ََرهَا
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ חַ 'י ַרהַ א ,וָאַ עו ֻּד' בִ ַּכ ִמן שַ ִרהַ א.
המשמעות בעברית :הוי אללה אני אבקש הטוב אשר בה ,ואני חוסה בך מהרע אשר בה
קנ"ט.
המקור בערבית :اللهه هم إَنَ أَ ْسأَلُكَ َخي َْرهَاَ ،و َخ ْي َر َما فَ ْي َهاَ ،و َخي َْر َما أ ُ ْر َسلَ ْ
ش َر َما فَ ْي َها،
ت بَ َهَ ،وأَع ُْوذ ُ بَكَ َم ْن ش ََرهَاَ ،و َ
َوش ََر َما أ ُ ْر َس َل ْ
ت بَ َه
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ חַ 'י ַרהַ א ,וַחַ 'י ַר מַ א פִ יהַ אַ ,וחַ 'י ַר מַ א אַ רס ַלת ִב ִהַ ,ואַ עו ֻּד' ִב ַּכ ִמן שַ ִרהַ אַ ,ושַ ִר
מַ א פִ יהַ אַ ,ושַ ִר מַ א אַ ר ִסלת בִ הִ
המשמעות בעברית :הוי אללה אני אבקש טוב ממנה ,והטוב אשר בה,והטוב אשר נשלחה בו ,ואני מבקש
מחסה מהרוע שלה ,ומהרוע אשר בה ,והרוע אשר נשלחה בו

פרק  :58כאשר שומעים רעם.
ק"ס.
الر ْعد ُ بَ َح ْم َدهََ ،وال َمالئَ َكةُ َم ْن َخ ْيفَتَ َه
המקור בערביתُ :
سبَ ُح ه
سبْحانَ الهذَي يُ َ
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לאא ַּכ ֻּת ִמן ִח'י ַפ ִת ִה
תעתיק עבריֻּ :סבחַ אן אַ ל ִַד'י יֻּסַ בִ ֻּח אַ -רע ֻּד בִ חַ מ ִדהִ ַואלמַ ִ
המשמעות בעברית :השבח לאשר משבח הרעד בתודות לו והמלאכים מהפחד ממנו

פרק  :59תפילה לגשם.
קס"א.
آجل.
המקור בערבית :اللهه هم ا ْس َقنَا َغيْثا ً ُم َغيْثا ً َم َريْئا ً ُم َريْعا,نَافَعا ً َغي َْر َ
اجالً َغي َْر َ
ضارَ ٍ،ع َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ סקִ ַנא ַע'ית'אן ֻּמעִ 'ית'אן מַ ִריאן ֻּמריעאַ ,נאפִ עאן ַע'י ַר צַ 'ארַ ,עאגִ 'לא עַ 'י ַר אַ גִ 'ל.
המשמעות בעברית :הוי אללה ,השקה אותנו בגשמי ברכה ,שיצמיחו ויוסיפו ויועילו ולא יזיקו ,במהרה
וללא שהות
קס"ב.
המקור בערבית :اللهه هم أَ َغثْنَا ،اللهه هم أ َ َغثْنَا ،اللهه هم أ َ َغثْنَا.
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ עִ 'ת' ַנא ,אַ ל ַלהֻּםַ אַ עִ 'ת'נַא ,אַ ל ַלהֻּםַ אַ עִ 'ת'נַא
המשמעות בעברית :הוי אללה הורד לנו בגשמי ברכה ,הוי אללה הורד לנו גשמי ברכה,
הוי אללה הורד לנו גשמי ברכה
קס"ג.
 138אבן מאג'ה 3933
 139אל-אד'ּכאר של אימאם א-נווי 315
 140מוסלם 393
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ق َع َبادَكَ َو َب َها َئ َمكَ َ ،وا ْن ُ
ش ْر َرحْ َمتَكَ َوأَحْ َي َب َلدَكَ ال َم َيتَ
המקור בערבית :اللهه هم ا ْس َ

141.

אאמַ ַּכַ ,ואנשֻּ ר ַרחמַ תַ ַּכ ַואַ חיִ י בַ ַלדַ ַּכ אלמַ יִ תַ .
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אסקִ עִ בַ אדַ ַּכ ַובִ הַ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה השקה את עבדיך והבהמות,והפיץ את רחמיך
ותחיה את העיר המתה

פרק  :61כאשר יורד גשם.
קס"ד.
صيَبا ً نَا َفعا.
המקור בערבית :اللهه هم َ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ צַ יבאן ַנאפִ עאן
המשמעות בעברית :הוי אללה (תוריד הגשם) מדויק ומועיל

פרק  :61לאחר שיורד גשם.
קס"ה.
ض َل ه
اّلِلَ َو َرحْ َمتَ َه
המקור בערביתُ :م َط ْرنَا بَفَ ْ
תעתיק עבריֻּ :מ ִטר ַנא בִ ַפצ'לִ אללהִ ַו ַרחמַ ִתהִ
המשמעות בעברית  :הורד הגשם ברשות אללה ורחמיו

פרק  :62לשמיים בהירים.
קס"ו.
بَ ،وبُ ُ
ت ال هش َجر
ط ْو َن األ َ ْو َديَ َةَ ،و َمنابَ َ
המקור בערבית :اللهه هم َح َوالَ ْينَا َوال َعلَ ْينَا ،اللهه هم َعلَى اآلك ََام َو َ
الظ َرا َ
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נאב ִת א-
אבַ ,ו ֻּבטַ ון אלאַ ו ִד ַיהַ ,ומַ ִ
אלט' ַר ִ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ חַ ַוא ַלי ַנא ַולא ַע ַלי ַנא ,אַ ל ַלהֻּםַ ַע ַלא אלאַ ַּכאם ַו ִ
שַ ַג'ר.
המשמעות בעברית :הוי אללה סביבינו ולא יפגע בנו ,הוי אללה שלח אותו על ההרים והגבעות ובתוך
הנחלות ומוצאי העצים

פרק  :63כאשר רואים את חרמש הירח.
קס"ז.
המקור בערבית :ه
ضى،
ق َل َما تُ َحبُّ َوت َْر َ
اإلس َ
ْالمَ ،والت ه ْوفَ ْي َ
انَ ،والسهال َم َة َو َ
اإل ْي َم َ
اّلِلُ أ َ ْك َب ُر ،اللهه هم أَهَلهه َع َل ْينَا َباأل َ ْم َن َو َ
َربُّنَا َو َربُّكَ هللا
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אלאסלאםַ ,וא-תַ ופִ יקִ לִ מַ א
אלאימַ אןַ ,וא-סַ לאמַ ה ַו ִ
תעתיק עברי :אלל ֻּה אַ ּכבַ ר ,אַ ל ַלהֻּםַ אַ הִ לה ַע ַלי ַנא בִ אלאַ מן ַו ִ
תֻּ חִ ֻּב ַותַ רצַ 'אַ ,ר ֻּב ַנא ַו ַר ֻּב ַּכ אללה
המשמעות בעברית :אללה גדול ,הוי אללה הרשה לו שיפיע אלינו בברכה ובאמונה ,בבָ ִריאות

 141צחיח אל-ג'אמע 6444
 142צחיח אל-בוחא'רי 3436
 143אלּ-כלם אל-טיב 343
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ושָ לֵם ,לל ֹא ֶפגַע והדרכה לכל אשר תאהב ותרצה ,ריבוננו וריבונך הוא אללה

פרק  :64כאשר שוברים את הצום.
קס"ח.
َب ال ه
ت العُ ُر ْو ُقَ ،وثَبَتَ األَجْ ُر إَ ْن شَا َء
ظ َمأَُ ،وا ْبتَله َ
המקור בערבית :ذَه َ

هللا144

לת אל ֻּערוקֻּ ַ ,ותַ 'בַ תַ אלאַ ג'רֻּ ִאן שַ אאַ אללה.
תעתיק עברי :ד ַ'הַ בַ אלטַ 'מַ אַ ,ואבתַ ִ
המשמעות בעברית :הסתיים הצמא ,והושקה הערוקים ,והתקבל השכר אם אללה ירצה
קס"ט.
המקור בערבית :اللهه هم إَنَ أ َ ْسأَلُكَ بَ َرحْ َمتَكَ اله َت َو َسعَ ْ
ش ء ٍ،أَ ْن ت َ ْغ َف َر َل
ت ُك هل َ
אלתי ַו ִס ַעת ֻּּכ ַל שַ י ִאן ,אַ ן תַ ע'פִ ר לִ י.
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ בִ ַרחמַ ִת ַּכ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה אני מבקש ברחמים שלך אשר הכילו כל דבר ,כי תסלח לי

פרק  :65לפני שאוכלים.
ק"ע.
اّلِلَ .ואם שוכחים ,אז כשנזכרים אומרים َبس َْم ه
לפני שאוכלים צריך להגיד َبس َْم ه
آخ َر َه
اّلِلَ فَ أ َ هو َله َ َو َ
המקור בערבית:
 .1بَس َْم ه
اّلِلَ.
َ .2بس َْم ه
آخ َر َه
اّلِلَ َف أ َ هو َلهَ ,و َ
תעתיק עברי:
.1בִ ס ִמאללה
 .2בִ ס ִמאללהִ פִ י אַ ַולִ הִ ַואַ חִ ' ִרהִ
המשמעות בעברית:
.1בשם אללה.
.2בשם אללה ,בהתחלה ובסוף.
קע"א.
כאשר אללה מספק לכם אוכל ,תגידו:
ار ْك لَنَا فَ ْي َه َوأ َ ْ
ط َع ْمنَا َخيْرا ً َم ْنهُ
המקור בערבית :اللهه هم َب َ
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ארּכ ַל ַנא פִ יהִ ַואַ טעִ מ ַנא חַ 'יראן ִמנ ֻּה
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ בַ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,תברך לנו את זה ,ותאכיל אותנו מהטוב שבו.
וכאשר הוא מספק לכם חלב לשתות ,תגידו:
ار ْك لَنَا فَ ْي َه َو َز ْدنَا َ
המקור בערבית :اللهه هم بَ َ

م ْنهُ146

 144אבו דאוד 33
 145אחמד 3933
 146אחמד 3933
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ארּכ ַל ַנא פִ יהִ ַו ִזד ַנא ִמנ ֻּה
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ בַ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,תברך אותנו בו ,ותוסיף לנו ממנו.

פרק  :66כאשר מסיימים את הארוחה.
קע"ב.
המקור בערבית :ال َح ْمد ُ هللَ الهذَي أ َ ْ
طعَ َمنَ َهذَا َو َرزَ قَنَ ْي َه َم ْن َغي َْر َح ْول ٍ َمنَ َوال قُ هوة.
תעתיק עברי :אלחַ מ ֻּד לִ ַלהִ אַ ל ִַד'י אַ ט ַעמַ נִ י הַ דַ 'א ַו ַר ַזקַ נִ יהִ ִמן ַע'י ִר חַ ולִ ן ִמנִ י ַולא קֻּ ַוה
המשמעות בעברית :השבח לאללה אשר האכיל אותי מזה ופרנס אותי ללא עצמה או מאמץ ממני .
קע"ג.
המקור בערבית :ال َح ْمد ُ هللَ َح ْمدا ً َكثَيْرا ً َ
ى َع ْنهُ َربُّنَا
ط َيبا ً ُمبَ َ
اركا ً فَ ْي َهَ ،غي َْر َم ْك َف ٍ َوال ُم َودهع ٍ َوال ُم ْستَ ْغن ً
ארּכאן פִ י ִהַ ,ע'י ַר מַ ּכפִ יַ ,ולא ֻּמ ַודַ עִ ן ַולא ֻּמסתַ ע'נא עַ נ ֻּה
תעתיק עברי :אלחַ מ ֻּד לִ לַהִ חַ מדאן ַּכ ִת'יראן טַ יִ באן ֻּמבַ ַ
ַר ֻּב ַנא
המשמעות בעברית :השבח לאללה בשבחים רבים ,טובים ומבורכים ,שבחים אשר לעולם לא מספיקים,
ואשר להם ריבוננו לא זקוק ולעולם הם לא חסרים לו.

פרק  :67ברכתו של האורח למען המארח.
קע"ד.
ار َح ْم ُه ْم
ار ْك لَ ُه ْم َف ْي َما َرزَ ْقتَ ُه ْمَ ،وا ْغ َف ْر لَ ُه ْم َو ْ
המקור בערבית :اللهه هم َب َ
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ארּכ ַל ֻּהם פִ ימַ א ַר ַזקתַ ֻּהםַ ,ואע'פִ ר ַל ֻּהם ַוארחַ מ ֻּהם.
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ בַ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה תברך אותם במה הענקת להם וסלח להם ורחם עליהם

פרק  :68ברכה שנאמרת למי שהגיש משקה או התכוון לעשות כך.
קע"ה.
ط َع ْم َم ْن أ َ ْ
המקור בערבית :اللهه هم أ َ ْ
سقَانَ
ق َم ْن َ
طعَ َم َن َ ،وا ْس َ
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אַ טעִ ם מַ ן אַ טַ ַעמַ נִ יַ ,ואסקִ מַ ן סַ קַ אנִ י
המשמעות בעברית :הוי אללה תפרנס אשר האכיל אותי ותשקה אשר השקה אותי

פרק  :69ברכה שנאמרת כאשר שוברים את הצום בביתו של מישהו.
קע"ו.
ت َعلَ ْي ُك ُم ال َمالئَكَةُ
صائَ ُم ْونَ َوأ َ َك َل َ
המקור בערבית :أ َ ْف َ
صله ْ
ط َر َع ْندَ ُك ُم ال ه
طعَا َم ُك ُم األَب َْر ُ
ارَ ،و َ
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לאא ַּכה
אא ֻּמון ַואַ ַּכ ַל טַ ַעאמַ ֻּּכם אלאַ ב ַרארֻּ ַ ,וצַ ַלת ַע ַליֻּּכם אלמַ ִ
תעתיק עברי :אַ פטַ ַר עִ נדַ ֻּּכם א-סַ ִ
המשמעות בעברית :אכלו אצלכם הצמים ,ואכלו את הארוחה שלכם היראים מאללה ,וברכו אתכם
המלאכים
 147אבן חבאן 5393
 148אחמד 31349
 149אחמד 33333
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פרק  :71ברכה שנאמרת על ידי מי שצם ,ואשר הוגש לו אוכל ,אך הוא לא
שבר את הצום.
קע"ז.
אם הוזמנתם לארוחה ,תענו להזמנה .אם אתם צמים ,התפללו עבור האדם שהזמין אתכם .ואם אתם לא
צמים ,אז תאכלו.

פרק  :71כאשר רואים את הפרי הלא בשל.
קע"ח.
ار ْك لَنَا فَ ُم َدنَا
ار ْك لَنَا فَ
َ
صا َعنَاَ ،و َب َ
ار ْك لَنَا فَ َم َد ْينَ َتنَاَ ،و َب َ
ار ْك لَنَا فَ ث َ َم َرنَاَ ،و َب َ
המקור בערבית :اللهه هم َب َ
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ארּכ ַל ַנא פִ י
ארּכ ַל ַנא פִ י צַ אעִ ַנא ַובַ ִ
ארּכ ַל ַנא פִ י מַ ִדי ַנ ִת ַנא ַובַ ִ
ארּכ ַל ַנא פִ י תַ 'מַ ִר ַנאַ ,ובַ ִ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ בַ ִ
ֻּמ ִד ַנא
המשמעות בעברית :הוי אללה ,ברך אותנו בפירות שלנו ,וברך אותנו בעיר שלנו ,וברך אותנו במאזניים
שלנו ,וברך אותנו בשגשוג שלנו.

פרק  :72כאשר מתעטשים.
קע"ט.
כאשר מישהו מתעטש הוא צריך להגיד ال َح ْمد ُ هللَ
ומי שנמצא לידו ,יגיד לוَ :ي ْر َح ُمكَ ه
اّلِل ُ
והמתעטש ישיב לזה שברך אותו במילים يَ ْه َد ْي ُك ُم ه
ص َل ُح بَالَ ُك ْم
اّلِلُ َويُ ْ
اّلِلُ  .3 .يَ ْه َد ْي ُك ُم ه
המקור בערבית .1 :ال َح ْمد ُ هللَ.2 .يَ ْر َح ُمكَ ه
ص َل ُح بَالَ ُك ْم
اّلِلُ َويُ ْ
תעתיק עברי .1 :אלחַ מ ֻּד לִ ַלהִ ַ .2.ירחַ ֻּמקַ אלל ֻּה ַ .3.יה ִדי ֻּּכ ֻּם אל ַל ֻּה ַויֻּצלִ ֻּח בַ א ַל ֻּּכם
המשמעות בעברית .1 :השבח לאללה  .2.ירחם עליך אללה  .3.ידריככם אללה ויכוון את מחשבותיכם

פרק  :73להגיד לזוג לאחר שהם התחתנו.
ק"פ.
اركَ ه
اركَ َعلَيْكَ َ ،و َج َم َع َب ْي َن ُك َما َف َخيْر.151
اّلِل ُ لَكَ َ ،وبَ َ
המקור בערבית :بَ َ
אר ַּכ ַע ַלי ַּכַ ,ו ַג'מַ ַע בַ י ַנ ֻּּכמַ א פִ י חַ 'יר
אר ַּכ אלל ֻּה ַל ַּכַ ,ובַ ַ
תעתיק עברי :בַ ַ
המשמעות בעברית :יברך אותך אללה ,ויברך עלייך ,ויזווג אתכם בטוב.

 150מוסלם
 151אבו מוחמד 3314
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פרק  :74תפילתו של הבעל בליל החתונה או כאשר קונים חיה חדשה.
קפ"א.
המקור בערבית :للهه هم إَنَ أ َ ْسأَلُكَ َخي َْرهَاَ ،و َخي َْر َما َجبَ ْلت َ َها َعلَ ْي َهَ ،وأَع ُْوذ ُ بَكَ َم ْن ش ََرهَاَ ،وش ََر َما َج َب ْلت َ َها َ ْ َ

علَيه152

תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ סאַ ֻּל ַּכ חַ ' ַירהַ אַ ,וחַ 'י ַר מַ א ַג'בַ לתַ הַ א ַע ַלי ִהָ ,ואַ עו ֻּד' ִב ַּכ ִמן שַ ִרהַ אַ ,ושַ ִר מַ א ַג'בַ לתַ הַ א
ַע ַליהִ .
המשמעות בעברית :הוי אללה ,אני מבקש ממך את הטוב אשר בה ,ואת הטוב שיצרת בה ,ואני חוסה בך
מן הרוע שלה ומהרוע שיצרת בה.

פרק  :75ברכה לפני משגל
קפ"ב.
ش ْي َ
ش ْي َ
ب ال ه
اّلِلَ اللهه هم َج َن ْبنَا ال ه
המקור בערביתَ :بس َْم ه
طانَ َ ،و َج َن َ
طانَ َما َ

رزَ ْقتَنَا153

תעתיק עברי :בִ ס ִמללָה אַ ל ַלהֻּםַ ַג'נִ ב ַנא א-שַ יטַ אןַ ,ו ַג'נִ בִ א-שַ יטַ אן מַ א ַר ַזקתַ ַנא
המשמעות בעברית :בשם אללה ,הוי אללה ,הרחק מאיתנו את השטן ,והרחק את השטן ממה שנתת לנו.

פרק  :76כאשר כועסים.
קפ"ג.
ش ْي َ
اّلِلَ َمنَ ال ه
המקור בערבית :أَع ُْوذُ َب ه
الر َجي َْم
ان ه
ط َ
תעתיק עברי :אַ עו ֻּד' בִ אללהִ ִמן א-שַ יטַ אן אַ -רגִ 'ים
המשמעות בעברית :אני חוסה באללה מהשטן הארור.

פרק  :77כאשר רואים מישהו בשעת צרה או מצוקה.
קפ"ד.
ضلَنَ َعلَى كَثيْر ٍ َم هم ْن َخلَقَ
המקור בערבית :ال َح ْمد ُ هللَ الهذَي َعافَانَ َم هما ا ْبتَالكَ َب َهَ ،وفَ ه

ت َ ْفضيْال154

َ

תעתיק עברי :אלחַ מ ֻּד לִ ַלהִ אַ ל ִַד'י ַעא ַפאנִ י ִממַ א אבתַ אל ַּכ בִ הִ ַ ,ו ַפצַ ' ַלנִ י ַע ַלא ַּכת'יר ִממַ ן חַ ' ַלקַ תַ פצִ 'ילא.
המשמעות בעברית :השבח לאללה ,אשר שמר אותי ממה שאחרים נפגעו ממנו (מחלות ,אסונות ,מצוקות
וכו') ,והעדיף אותי על פני הרבה שהוא ברא בהעדפה גדולה.

פרק  :78כאשר נמצאים בישיבה או באסיפה.
קפ"ה.
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ب ا ْغ َف ْر َل َ ،وتُبْ َع َل ه َ ،إنهكَ أ َ ْنتَ الت ه هوابُ
המקור בערביתَ :ر َ

الغَفُور155.

ْ ُ

תעתיק עבריַ :רבִ אע'פִ ר לִ יַ ,ותֻּ ב ַע ַל ַיִ ,א ַנ ַּכ אַ נתַ א-תַ ַוא ֻּב אל ַע' ֻּפור.
המשמעות בעברית :ריבוני סלח לי ,וקבל את חרטתי הכנה ,כי הרי אתה הסלחן המקבל את המתחרטים.

פרק  :79בקשה לסליחת חטאים בעת שמסיימים ישיבה.
קפ"ו.
س ْب َحانَكَ اللهه هم َوبَ َح ْمدَكَ  ،أ َ ْش َهد ُ أ َ ْن ال إَلَهَ إَاله أَ ْنتَ أ َ ْست َ ْغ َف ُركَ َوأَت ُ ْوبُ إَلَيْكَ
המקור בערביתُ :
תעתיק עבריֻּ :סבחָ א ָנ ָּכ אַ ל ַלהֻּםַ ַובִ חַ מ ִד ַּכ ,אַ שהַ ֻּד אַ ן לָא ִאלָהָ ִאלָא אַ נתַ  ,אַ סתַ ע'פִ רֻּ ַּכ ַואַ תֻּ ו ֻּב ִא ַלי ַּכ.
המשמעות בעברית :השבח לאללה והתודות לו ,אני מעיד שאין אלוה אלא אתה ,אני מבקש סליחה ומתחרט
בכנות.
קפ"ז.
س ْب َحانَكَ َو َب َح ْمدَكَ  ،ال َإلَهَ َإاله أَ ْنتَ أ َ ْست َ ْغ َف ُركَ َوأَت ُ ْوبُ َإلَيْكَ
המקור בערביתُ :
תעתיק עברי :סֻּבחָ א ָנ ָּכ וַבִ חַ מדִ ַּכ ,לָא ִאלָהָ ִאלאַ אַ נתַ  ,אַ סתַ ע'פִ רֻּ ָּכ וָאַ תו ֻּב ִאלַי ַּכ
המשמעות בעברית :השבח לאללה והתודות לו ,אין אלוה אלא אתה ,אני מבקש סליחה ומתחרט בכנות.

פרק  :81החזרת תפילה למחילה.
קפ"ח.
להגיד למישהו َغفَ َر ه
اّلِلُ لَكَ
למי שאומר לך ,להחזיר َولَكَ
המקור בערבית َ .1 :غفَ َر ه
اّلِلُ لَكَ َ .2 .ولَكَ
תעתיק עבריַ .1 :ע' ַפ ַר אלל ֻּה ַל ַּכַ .2 .ו ַל ַּכ.
המשמעות בעברית .1 :אללה סלח לך .2 .ולך.

פרק  :81ברכה שנאמרת למי שעושה לכם טובה.
קפ"ט.
המקור בערביתَ :جزَ اكَ ه
اّلِلُ َخيْرا.
תעתיק עבריָ :ג'זָא ַּכ אַ ל ַל ֻּה חַ 'יראן.
המשמעות בעברית :יתגמל אותך אללה בכל טוב
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פרק  :82הגנה ממשיח השקר.
ק"צ.
מי שזוכר את עשרת הפסוקים הראשונים של פרק  18מהקוראן ,יהיה מוגן מפני משיח השקר.
תמיד רצוי לבקש מחסה באללה מפני משיח השקר ,לאחר התשהוד האחרון שבכל תפילה.

פרק  :83ברכה שנאמרת למי שמבטא את אהבתו
כלפיכם למען אללה.
קצ"א.
המקור בערבית :أ َ َحبهكَ الهذَي أَحْ بَ ْبتَنَ لَهُ

156

תעתיק עברי :אַ חַ בַ ַּכ אַ ל ִַד'י אַ חבַ בתַ נִ י ַל ֻּה
המשמעות בעברית :אהב אותך זה אשר אהבת אותי בגללו.

פרק  :84ברכה למי שהציע לכם חלק מההון שלו.
קצ"ב.
باركَ هللاُ لَكَ ف أ َ ْهلَكَ َ َ
המקור בערביתَ :

ومالك157.

אר ַּכ אלל ֻּה ַל ַּכ פי אַ הלִ ַּכ ַומאלִ ַּכ
תעתיק עברי :בַ ַ
המשמעות בעברית :ברך אותך אללה ,במשפחתך ורכושך.

פרק  :85ברכה שנאמרת לבעל החוב כאשר החוב שלו מוסדר.
קצ"ג.
ف ْال َح ْمد ُ
باركَ هللاُ لَكَ ف أ َ ْهلَكَ َوما َلك ،إَنهما َجـزا ُء ال ه
سلَ َ
המקור בערביתَ :

واألَداء158.

אר ַּכ אלל ֻּה ַל ַּכ פי אַ הלִ ַּכ וַמאלִ ַּכִ ,א ַנמא ַג'זא ֻּא א-סַ ַלפִ אלחַ מ ֻּד ואלאַ דאא
תעתיק עברי :בַ ַ
המשמעות בעברית :ברך אותך אללה ,במשפחתך ורכושך ,עיקר הגמול של הלוקח (את ההלוואה מהאחר),
הם התודות וההחזרה (של ההלוואה)

פרק  :86למי שמפחד משיתוף ועבודת אלילים.
קצ"ד.
המקור בערבית :الل ُهـ هم إَنـ أَعـوذُبَكَ أ َ ْن أ ُ ْش َـركَ بَكَ َوأَنا أَعْـلَ ْمَ ،وأ َ ْست َـ ْغ َف ُركَ َلما ال أَعْـلَم.
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תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ִאני אַ עו ֻּד'בִ ַּכ אַ ן אַ ש ִרּכ בִ ַּכ ַואַ נא אַ ע ַלם ַואַ סתַ ע'פִ רֻּ ַּכ לִ מא לא אַ ע ַלם.
המשמעות בעברית :הוי אללה אני חוסה בך מהשיתוף בך ביודעין ,ואבקש ממך סליחה על מה שאני לא
מודע.

פרק  :87החזרת ברכה לאחר מתן צדקה או מתנה.
קצ"ה.
עאישה סיפרה ששליח אללה עליו השלום קיבל כבשה ,והוא הורה לחלק אותה .כאשר חזר המשרת
باركَ
باركَ هللاُ في ُك ْم .אז היא אמרהَ :وفي َهـ ْم َ
מהחלוקה ,היא שאלה מה אמרו האנשים .אז הוא אמר שהם אמרו َ :
هللا.
אנו מחזירים להם תפילה באותה צורה ,והגמול שלנו נשאר איתנו.
باركَ هللا.
باركَ هللاُ في ُك ْمَ .2 .وفي َهـ ْم َ
המקור בערביתَ .1 :
אר ַּכ אללה.
אר ַּכ אלל ֻּה פי ֻּּכם  .2ופִ יהִ ם ב ַ
תעתיק עברי.1 :בַ ַ
המשמעות בעברית.1 :יברך אתכם אללה  .2ויברך אותם אללה.

פרק  :88איסור על זקיפת דברים לאותות.
קצ"ו.
ْـر إَال َ
המקור בערבית :الل ُهـ هم ال َ
ْـركَ ،وال خَـي َْر إَال خَـي ُْركَ ،وال إَلهَ
طي ُ
طي َ

غيْـرك159.
َ

ُ

תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ָלא טַ י ַר ִא ָלא טַ ירֻּ ּכָ ,ו ָלא חַ 'י ַר ִא ָלא חַ 'ירֻּ ּכָ ,ו ָלא ִא ָלהָ ַע'ירֻּ ּכ.
המשמעות בעברית :הוי אללה ,אין סימן רע אלא שהחלטת אותו ,ולא טוב אלא הטוב אשר נתת אותו ,ואין
אלוה מלבדך.

פרק  :89כאשר רוכבים על חיה או כלי תחבורה כזה או אחר.
קצ"ז.
ـر لَنا هذا َوما ُكنا لَه ُ ُم ْق َـرنينَ ،وإَنا إَلى َربَنا لَ ُمنـقَ َلبون،
המקור בערבית :بَس َْـم هللاَ َو ْال َح ْمـد ُ هللُ ،
سـبْحانَ الذي َ
س هخ َ
سـبْحانَكَ الل ُهـ هم َإن َ
ظ َلـ ْمتُ نَ ْفس فَا ْغـ َف ْر ل  ،فَإَنههُ
ال َح ْمـد ُ هلل ،ال َح ْمـد ُ هلل ،ال َح ْمـد ُ هلل ،هللاُ أ ْكـبَر ،هللاُ أ ْكـبَر ،هللاُ أ ْكـبَرُ ،
نوب َإال أ َ ْنـت.160
ال يَ ْغ َف ُ
ـر الذُّ َ
סמאללהִ ַואלחַ מ ֻּד לִ ַלהֻּ ,סבחאן אַ ל ִַד'י סַ חַ ' ַר ַלנא הַ ד'א ַומא ֻּּכנא ַל ֻּה ֻּמּכ ִרנִ יןַ ,ו ִאנא ִאלא ַר ִבנא
תעתיק עברי :בִ ִ
ַל ֻּמנקַ לִ בון ,אלחַ מ ֻּד לִ ַלה ,אלחַ מ ֻּד לִ לַה ,אלחַ מ ֻּד לִ לַה .אלל ֻּה אַ ּכבַ ר ,אלל ֻּה אַ ּכבַ ר ,אלל ֻּה אַ ּכבַ רֻּ .סבחא ַנ ַּכ אַ ל ַלהֻּםַ
ִאני טַ ' ַלמתֻּ נַפ ִסי ַפאע'פִ ר ליַ ,פ ִא ַנ ֻּה ַלא ַיע'פִ רֻּ אֻּ -ד'נובַ ִא ַלא אַ נת.
המשמעות בעברית :בשם אללה והשבח לאללה ,ישתבח זה אשר הביא לנו את זה ,ולא היינו לו מצפים.
ואנו אל ריבוננו חוזרים .השבח לאללה ,השבח לאללה ,השבח לאללה .אללה הגדול ,אללה הגדול ,אללה
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הגדול .השבח לך אללה ,כי גרמתי עוול לעצמי ,אז סלח לי .כי לא יסלח לחוטאים אלא אתה.

פרק  :91כאשר נמצאים במסע או נסיעה.
קצ"ח.
ـر لَنا هذا َوما ُكنا لَهُ ُم ْق َـرنينَ ،وإَنا إَلى َربَنـا
המקור בערבית :هللاُ أكبَر ،هللاُ أكبَر ،هللاُ أكبَرُ ،
سـبْحانَ الهذي َ
س هخ َ
سفَ َرنا هذا
سفَ َـرنا هذا البَ ه
ـر َوالتهـ ْقوىَ ،و َمنَ ْالعَ َمـ َل ما ت َْـرضى ،الل ُهـ هم َه َو ْن َعلَـينا َ
لَ ُم ْنقَـ َلبون ،الل ُهـ هم إَنا نَسْـأَلُكَ ف َ
َو ْ
ْـثاء السهـفَر،
ـاحبُ ف السهـفَرَ ،و ْالخَلـيفَةُ ف األهـ َل ،الل ُهـ هم َإنـ أَعـوذُ َبكَ َم ْن َوع َ
اط َو َعنا بُ ْعـدَه ،الل ُهـ هم أ َ ْنـتَ الص َ
161
َوكَآ َب َة ْال َم ْنـ َ
ب ف المـا َل َواأل َ ْهـل.
ظرَ ،و َ
سوء ْال ُم ْنـقَلَ َ
תעתיק עברי :אלל ֻּה אַ ּכבַ ר ,אלל ֻּה אַ ּכבַ ר ,אלל ֻּה אַ ּכבַ ר ,סֻּבחאן אַ ל ִַד'י סַ חַ ' ַר לַנא הַ ד'א וַמא ּכֻּנא ַל ֻּה מֻּּכ ִרנִ ין,
אלבר ַר
ו ִַאנא ִאלא ַרבִ נא ַלמֻּנקַ לִ בון ,אַ ל ַלהֻּםַ ִאנ ַנא ַנסאַ ֻּל ַּכ פִ י סַ ַפ ִר ַנא הַ דַ 'א ִ
אח ֻּב פִ י
וַא-תַ ק ַואַ ,ו ִמן אל ַעמַ לִ מַ א תַ רצ'א ,אַ ל ַלהֻּםַ הַ וִ ן ַע ַלי ַנא סַ ַפ ִר ַנא הַ דַ 'א ַואטוִ ַעננא ֻּבעדַ ה ,אַ ל ַלהֻּםַ אַ נתַ א-צַ ִ
סוא אל ֻּמנקַ ַל ִב פי
אא א-סַ ַפרַ ,וּכַאבַ ִת אלמַ נטַ 'רַ ,ו ִ
א-סַ ַפרַ ,ואלחַ 'לי ַפתֻּ פִ י אלאַ הלִ  ,אַ ל ַלהֻּםַ ִאנִ י אַ עו ֻּד'בִ ָּכ ִמן ַועת' ִ
אלמאלִ ַוא ַלאהל.
המשמעות בעברית :אללה הגדול ,אללה הגדול ,אללה הגדול .ישתבח זה אשר עשה לנו את זה ואליו אנו
חוזרים .הוי אללה ,אנו מבקשים ממך במסע שלנו הזה את הדברים הטובים והיראה ,ומהמעשים שתתרצה
מהם .הוי אללה ,הקל עלינו את נסיעה זו ועשה שנרגיש אותה קצרה .הוי אללה ,אתה האדון המגן במסע
הזה ,ואתה האחראי על הקרובים (אשר בבית) .הוי אללה ,אני חוסה בך מן הרוע אשר במסע ,ומהמראות
הקשים ,ומהרוע שבתהפוכות ברכוש ובקרובים.
כאשר חוזרים ,אומרים את אותה הברכה ,בתוספת:
حـامـدون. 162
המקור בערבית :آيَبـونَ تائَبـونَ عابَـدونَ َل َربَـنا
َ
חאמדון.
אאבון עאבִ דון לִ ַרבִ נא ִ
תעתיק עברי :אַ יִ בון תַ ִ
המשמעות בעברית :אנו חוזרים ,מתחרטים בכנות ,עובדים (את אללה) ,ולריבוננו מודים.

פרק  :91כאשר נכנסים לעיר חדשה או כפר חדש.
קצ"ט.
ت السـبْع َوما أ َ ْ
ظ َللَـنَ ،و َربه األَراضيـنَ السـبْعَ َوما أ ْقلَ ْلـنَ ،و َربه ال ه
يـاطين
ش
המקור בערבית :أللـ ُه هم َربه السهـموا َ
َ
َ
َـرها
َوما أ َ ْ
ْـر هذ َه ْالقَ ْ
ْـر أ َ ْه َلـهاَ ،و َخي َ
ـر َي َة َو َخي َ
الرياحَ َوما ذَ َريْـن ،أَسْـأَلُـكَ َخي َ
ْـر ما فيهاَ ،وأَعـوذُ َبكَ َم ْن ش َ
ضلَ ْلـنَ ،و َربه َ
َـر ما فيها.163
َـر أ َ ْه َلـهاَ ،وش َ
َوش َ
ַאת א-סַ בע ַומא אַ ט' ַללן ,ו ַַרבבַ אלאַ ראצַ 'ין א-סַ בע ַומא אַ ק ַללןַ ,ו ַרבבַ א-
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ַרבבַ א-סַ מַ ו ִ
אטין ַומא אַ צ' ַללןַ ,ו ַרבבַ אִ -ריאח ַומא דַ ' ַרין ,אַ סאַ ֻּל ַּכ חַ 'י ַר הַ ִד ִה אלקַ ר ַי ִת ַוחַ 'י ַר אַ הלִ האַ ,וחַ 'י ַר מא פיהא,
שַ ַי ִ
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וַאַ עו ֻּד' בִ ָּכ ִמן שַ ר ִרהא ַושַ ר ִר אַ הלִ האַ ,ושַ ר ִר מַ א פִ יהא.
המשמעות בעברית :הוי אללה ,ריבון שבעת הרקיעים ומה שהם מכסים ,וריבון שבעת (שכבות) האדמה
ומה שהם מכילות .וריבון השטנים ומי שהם מתעים אותם ,וריבון הרוחות ומה שהן נושאות .אני מבקש
ממך את הטוב שבעיר הזאת ואת הטוב של תושביה .ואת הטוב שבה ,ואני חוסה בך מהרוע שלה והרוע
שבאנשיה ומהרוע שבה.

פרק  :92כאשר נכנסים לשוק.
ר.
המקור בערבית :ال إلهَ إال اّلِل وحدَهُ ال شريكَ لهُ ،لهُ ال ُم ْلـكُ ولهُ ال َح ْمـد ،يُحْ يـ َويُميـتُ َوه َُو َح ٌّ ال يَمـوت ،بَيَـ َد َه
هو على كل ش ءٍ قدير.
ْالخَـي ُْر َو َ
תעתיק עבריָ :לא ִאלָהָ ִא ַלא אללהַ ,וחדַ ֻּה לא שַ רי ָּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אל ֻּמל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מד ,יֻּחיי ַויֻּמיתֻּ ַו ֻּה ַו חַ ייון ַלא
יאן קַ ִדיר.
ַימות ,בִ ַי ִדהִ אלחַ 'ירֻּ ַו ֻּה ַו ַעלא ֻּּכלִ שַ ִ
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא המחייה
והממית ,חי ולא ימות ,ביכולתו כל הטוב ,והוא הכול יכול.

פרק  :93כאשר החיה הרכובה מועדת.
ר"א.
המקור בערבית :بَس َْـم هللاَ .
תעתיק עברי :בִ ס ִמללָהִ .
המשמעות בעברית :בשם אללה.

פרק  :94ברכתו של המטייל כלפי התושב
ר"ב.
ع ُكـ ُم ه
اّلِلَ الهذي ال ت َضـي ُع َودا َئعُـه.164
המקור בערבית :أ َ ْست َْـو َد ُ
דאא ֻּעה
תעתיק עברי :אַ סתַ ו ִד ֻּע ֻּּכ ֻּם אללהַ אַ ל ִַד'י ַלא תַ צ'י ֻּע ַו ִ
המשמעות בעברית :ישמור עליכם אללה ,כי רק אללה לא מאבד את אשר עליו הוא שומר.

פרק  :95ברכתו של התושב כלפי המטייל.
ר"ג.
ع ه
َـواتيـم َع َمـ َلك.165
اّلِلَ ديـنَكَ َوأَمانَتَـكَ َ ،وخ
המקור בערבית :أ َ ْست َْـو َد ُ
َ
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תעתיק עברי :אַ סתַ ו ִד ֻּע אל ַלהַ די ַנ ַּכ ַואַ מא ַנתַ ַּכַ ,וחַ 'ואתיםַ ַעמַ לִ ּכ.
המשמעות בעברית :ישמור אותך אללה בדתך ואמונתך ואת אחרוני מעשיך.
ר"ד.
המקור בערבית :زَ هودَكَ ه
هـر لَكَ الخَـي َْر َحيْـثُما ُك ْنـت.
ـرذَ ْنـ َبكَ َ ،و َيس َ
اّلِلُ الت ْقوىَ ،و َغفَ َ
תעתיק עבריַ :זו ַודַ ַּכ אל ַל ֻּה א-תַ ק ַואַ ,ו ַע' ַפ ַר דַ 'נבַ ַּכַ ,ו ַיססַ ַר ַל ַּכ אלחַ 'י ַר חַ יתֻּ 'מא ֻּּכנת.
המשמעות בעברית :יוסיף לך אללה יראה ,ויסלח לחטאיך ,ויקל לך את הטוב בכל אשר תהיה.

פרק  :96כאשר עולים ויורדים (מהרים וגבעות וכו')
ר"ה.
כאשר עולים :هللاُ أَ ْكـ َبر .
תעתיק עברי :אָ ל ַל ֻּה אַ ּכבַ ר
המשמעות בעברית :אללה הגדול.
سبْـحانَ هللا .
כאשר יורדיםُ :
תעתיק עבריֻּ :סבחאן אללה
המשמעות בעברית :השבח לאללה.

פרק  :97ברכת הנוסע כאשר עולה השחר.
ר"ו.
ْـن َبالئَـ َه َعلَيْـناَ .ربهنـا
س َمـ َع
ـضل َعلَيْـنا عائَذا ً باهللَ َمنَ
َ
َ
صـاحبْـنا َوأَ ْف َ
המקור בערביתَ :
سـام ُع َب َح ْمـ َد هللاَ َو ُحس َ
النـار.166
אללה
ִ
אאד'אן ִב
אחבנא ַואַ פצִ 'ל ַע ַלינא עַ ִ
לאאהִ ַע ַלינאַ ,רבבַ נא צַ ִ
סאמ ֻּע בִ חַ מ ִד אללהִ ַו ֻּחסן בַ ִ
תעתיק עברי :סַ ִמ ַע ִ
ִמן א-נאר.
המשמעות בעברית :שמע השומע את שבח אללה ,והקל מעלינו את המצוקה .ריבוננו ,היה אחראי עלינו
והגן עלינו מאש הגיהינום בשובנו לאללה.

פרק  :98כאשר חונים במקום כלשהו.
ר"ז.
َـر ما َخلَـق.167
ت اّلِلَ التـاما َ
המקור בערבית :أَعـوذ ُ َب َك َلـما َ
ت َم ْن ش َ
תאמאת ִמן שַ ר ִר מא חַ ' ַלק.
ִ
מאת אללהִ א-
תעתיק עברי :אַ עו ֻּד' בִ ַּכלִ ִ
המשמעות בעברית :אני חוסה במילותיו המושלמות של אללה מהרוע שהוא ברא.

פרק  :99כאשר שבים ממסע או נסיעה.
ר"ח.
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המקור בערבית :هللاُ أَ ْكـ َبر ،هللاُ أَ ْكـ َبر ،هللاُ أَ ْكـ َبر.
ش ءٍ قَـدير ،آ َيبـونَ تائَبـونَ عا َبـدونَ َل َر َبـنا
ال إلهَ إال اّلِلُ َوحْ ـدَهُ ال شريكَ لهُ ،لهُ الملكُ وله ُ ال َح ْمد ،وه َُو على ُكل َ
168
ـزاب َوحْ ـدَه.
ـر َعبْـدَهَ ،وهَزَ َم األَحْ
َ
َ
ص َ
صدَقَ هللاُ َوعْـدَهَ ،ونَ َ
حـامـدونَ ،
תעתיק עברי :אַ ל ַל ֻּה אַ ּכבַ ר ,אַ ל ַל ֻּה אַ ּכבַ ר ,אַ ל ַל ֻּה אַ ּכבַ רַ .לא ִא ַלהַ ִא ַלא אַ ללהַ ,וחדַ ֻּה ַלא שַ ִרי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אל ֻּמל ֻּּכ
אמדון ,צַ דַ קַ אלל ֻּה ַועדַ הַ ,ו ַנצַ ַר עַ בדַ ה,
אאבון ַעאבִ דון לִ ַר ִבנא חַ ִ
ַו ַל ֻּה אלחַ מ ֻּדַ ,ו ֻּה ַו ַעלא ֻּּכלִ שַ י ִאן קַ דיר ,אַ יִ בון תַ ִ
ַוהַ ַזםַ אלאַ חזאבַ ַוחדַ ה
המשמעות בעברית :אללה הגדול ,אללה הגדול ,אללה הגדול .אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו
שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא הכול יכול .אנו חוזרים ,מתחרטים בכנות ,עובדים (את אללה) ,ולריבוננו
מודים .הבטחת אללה אמת ,והושיע את עבדיו ,ומנצח את המחנות לבדו.

פרק  :111כאשר מקבלים חדשות טובות או רעות.
ר"ט.
כאשר מקבלים חדשות טובותْ :ال َح ْمـد ُ هللَ الهذي َبنَـ ْع َمتَ َه تَتَـ ُّم الصـا َلحات .
תעתיק עברי :אלחַ מ ֻּד לִ ַלהִ אַ ל ִַד'י בִ נִ עמַ ִתהִ תַ ִת ֻּם א-צאלִ חאת.
המשמעות בעברית :השבח לאללה אשר בחסדו מושלם הטוב.
כאשר מקבלים חדשות רעותْ :ال َح ْمـد ُ هللَ على ُكـ َل حال.
תעתיק עברי :אלחַ מ ֻּד לִ לַהִ ַעלא ֻּּכלִ חאל.
המשמעות בעברית :השבח לאללה על כל מצב

פרק  :111הסגולות שבתפילה למען הנביא עליו השלום.
ר"י.
הנביא עליו השלום אמר :מי ששולח לי ברכה ,אללה שולח לו  11ברכות.169
רי"א.
הוא גם אמר ,על תהפכו את הקבר שלי למקום של פולחן .תשלחו לי ברכות ,כי הברכות שלכם יגיעו אלי
מכל מקום שבו תהיו.170
רי"ב.
הוא גם אמר :הקמצן הוא זה שכאשר אני מוזכר לו ,הוא לא שולח לי ברכה.171

פרק  :112הסגולות שבהפצת ברכת השלום האסלאמית.
רי"ג.
שליח אללה עליו השלום אמר :אתם לא תכנסו לגן העדן עד שתאמינו ,ואתם לא תאמינו עד שתאהבו אחד
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את השני .האם לא אלמד אתכם משהו ,שאם תעשו אותו ,אכן תשיגו אהבה הדדית? הפיצו את ברכת השלום
علَ ْي ُكم /א-סַ לא ֻּם
ביניכם (שלום עליכם /السهال ُم َ

ּכם)172
ַע ַלי ֻּ

רי"ד.
עמאר אמר 3 :תכונות ,שאם מישהו משלב אותם ,הוא השלים את האמונה שלו :לקדם צדק ,לברך את כולם
בשלום ,לתרום לצדקה.
רי"ה.
עבדאללה איבן עמאר ,אמר שמישהו שאל את הנביא עליו השלום ,איזה אסלאם הוא הכי טוב? הוא השיב:
להאכיל את העניים ,ולברך את אלה שאתה מכיר וגם את אלה שאתה לא מכיר.

פרק  :113כאשר שומעים את קריאתו של התרנגול או גערתו של החמור.
רי"ו.
אם אתם שומעים את קריאתו של התרנגול ,בקשו מאללה את החסד שלו ,מפני שהוא ראה מלאך .ואם אתם
שומעים את גערתו של החמור ,בקשו מחסה באללה ,מכוון שהוא ראה שטן.

פרק  :114כאשר שומעים את נביחת הכלבים בלילה.
רי"ז.
אם שמעתם בלילה את נביחת הכלבים או גערת החמורים ,בקשו מחסה באללה ,כי הם רואים את אשר אתם
לא רואים.

פרק  :115ברכה הנאמרת לאדם שהעלבתם.
רי"ח.
القيامة173
ْ

سبَ ْبتُهُ فَاجْ عَ ْل ذَلَكَ لَهُ قُ ْربَةً إَلَيْكَ يَ ْو َم َ َ َ َ
המקור בערבית :الله ُه هم فأَيُّ َما ُمؤْ َم ٍن َ

ומן סַ בַ בתֻּ ֻּה ַפאג' ַעל ַל ֻּה קֻּ רבַ תַ ן ִא ַלי ַּכ ַיוםַ אלקִ ַיאמַ ה
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ַפאַ יֻּמא ֻּמ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,כל מאמין אשר העלבתי ,עשה לו בזה התקרבות לגן עדן ביום תחיית
המתים.

פרק  :116בעניין מתן שבח למוסלמי אחר.
רי"ט.
שליח אללה עליו השלום אמר :אם מישהו מכם מרגיש צורך לשבח את אחיו ,אז הוא צריך להגיד :أَحْ سَبُ
فُالَنًا َإ ْن َكانَ ي َُرى أَنههُ َكذَلَكَ َوالَ أُزَ َك َعلَى ه
اّلِلَ أَ َحدًا

174
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המקור בערבית :أَحْ سَبُ فُالَنًا َإ ْن َكانَ ي َُرى أَنههُ َكذَلَكَ َوالَ أُزَ َك َعلَى ه
اّلِلَ أ َ َحدًا
אללה אַ חַ דַ אן
ִ
תעתיק עברי :אַ ח ִס ֻּב ֻּפלאַ ַנאן ִאן ַּכאן יֻּ ַרא אַ נ ַנ ֻּה ַּכדַ 'לִ ַּכ ַולאַ ֻּא ַזּכִ י ַע ַלא
המשמעות בעברית :אני מחשיב את פלוני ככך וכך ,ואני לא מחשיב מישה לזך יותר מאללה

פרק  :117ברכה הנאמרת בין הפינה התימנית לבין האבן השחורה (בכעבה)
ר"כ.
ار
َ
سنَةً َوفَ
سنَةً َوقَنَا َعذَ َ
اآلخ َرةَ َح َ
המקור בערביתَ :ربهـنَا آ َتنَا فَ الدُّ ْنيَا َح َ
اب النه َ
תעתיק עבריַ :רבַ ַנא אַ ִת ַנא פִ י אֻּ -דנ ַיא חַ סַ ַנה ַופִ י אלאַ חִ ' ַרה חַ סַ ַנה ַוקִ ַנא ַעדַ 'אבַ אַ -נאר
המשמעות בעברית" :ריבוננו !תן לנו טובה בעולם הזה וטובה בעולם
הבא ,ושמור אותנו מעונש האש"

פרק  :118ברכה שאומרים בגבעות סאפה ומארווה.
َير الَ َإلَهَ َإاله ه
המקור בערבית :الَ َإلَهَ َإاله ه
اّلِلُ َوحْ دَهُ الَ ش ََريكَ لَهُ لَهُ ْال ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمد ُ َوه َُو َعلَى ك ََل َ
ش ْىءٍ قَد ٌ
اّلِلُ َوحْ دَهُ
أ َ ْنجزَ وعده ونَصر عبده وهَزَ م األ َ زَ اب و ده175
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ حْ َ َ حْ َ ُ
תעתיק עבריַ :לא ִא ַלהַ ִא ַלא אַ ל ַל ֻּהַ ,וחדַ ֻּה ַלא שַ ִרי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אל ֻּמל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מ ֻּדַ ,ו ֻּה ַו ַע ַלא ֻּּכלִ שַ י ִאן קַ ִדיר .לַא
ִא ַלהַ ִא ַלא אַ ל ַל ֻּה ַוחדַ ֻּהַ ,ונ ַג' ַז ַועדַ ֻּהַ ,ו ַנצַ ַר ַעבדַ ֻּהַ ,והַ ַזםַ אלאחַ זאבַ ַוחדַ ֻּה.
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,היחיד ,אשר אין לו שותף .הוא הריבון ,לו השבח ,והוא יכול
על הכול .אין אלוה מלבד אללה ,אשר מילא את ההבטחה ,הושיע את עבדו ,ואשר הביס את מחנות עובדי
האלילים לבדו.

פרק  :119ביום ערפה.
המקור בערביתَ :ال َإلَهَ َإ هال هللاَُ ،وحْ دَهُ َال ش ََريكَ لَهُ ،لَهُ ْال ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمد ُ ،وه َُو َعلَى ُك َل َ
ش ْ ءٍ

قَدَير176

ٌ

תעתיק עברי :לַא ִאלָהָ ִאלא אַ ל ָלהַ ,וחדָ ֻּה ַלא שַ ִרי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אל ֻּמל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מ ֻּדַ ,ו ֻּה ַו ַע ַלא ֻּּכלִ שַ י ִאן קַ דיר
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא הכול
יכול.

פרק  :111הברכה במקום המקודש (אלמשער אלחראם)
המקור בערבית :ركب صلى هللا عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ( فدعاه ُ،
وكبرهُ،وهللهُ ،ووحدهُ) فلم يزل واقفا ً حتى أسفر جدا ً فدفع قبل أن تطلع الشمس"

177

המשמעות בעברית :הנביא עליו השלום היה רוכב עד שהיה מגיע אל המקום המקודש ,שם הוא היה פונה
 175אבן מאג'ה 1436
 176אבן חבאן 3431
 177אבן חבאן 1966
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אל הקיבלה (כיוון התפילה) ומתפלל לאללה ,מהלל ומשבח ומאדיר אותו ,ולא היה מפסיק עד עלות השחר,
אך לפני עלות החמה.

פרק  :111בכל אבן שזורקים בג'מרת.
המקור בערבית :هللاُ أ ْك َبر
תעתיק עברי :אלל ֻּה אַ ּכבַ ר
המשמעות בעברית :אללה הכי גדול

פרק  :112מול האבן השחורה.
بر!
המקור בעברית :هللاُ أ َ ْك ُ
תעתיק עברי :אלל ֻּה אַ ּכבַ ר!
המשמעות בעברית :אללה הכי גדול

פרק  :113תפילה נגד אויב.
وزَ ْلز ْلهم178

ب،اَ ْه َز َم ا ْ
إلحْ زَ َ
سا َ
המקור בערבית :الله ُه هم ُم ْن َز َل اْ َلكتَا َ
س َر ْي َع ْال َح َ
بَ ،
اب،الله ُه هم اَ ْه َز ْم ُه ْم َ

َ ُْ

אלאח ַזאבַ  ,אַ ל ַלהֻּםַ ִאה ִזמ ֻּהם ַו ַזל ִזל ֻּהם
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ ֻּמנ ִז ַל אלּכִ תַ אבִ  ,סַ ִרי ַע אלחִ סַ אבִ ִ ,אה ִז ִם ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,מוריד הספר ,מהיר החשבון ,תנצח את המחנות ,הוי אללה ,נצח והרעד
אותם.

פרק  :114מה להגיד כאשר מפחדים
המקור בערבית :الله ُه هم ا ْك َفنَي َه ْم َب َما َشئْتَ

ממישהו.

179

יהם בִ מַ א ִשיתַ
תעתיק עברי :אַ ל ַלהֻּםַ אּכפִ נִ ִ
המשמעות בעברית :הוי אללה ,שמרני מהם בכל אשר תרצה.

פרק  :115מה להגיד בשעת ההתפעלות והאושר.
س ْب َحانَ هللاَ!
המקור בערביתُ :
תעתיק עבריֻּ :סבחַ אן אַ ללהִ !
המשמעות בעברית :השבח לאללה!
بر!
המקור בעברית :هللاُ أ َ ْك ُ
תעתיק עברי :אלל ֻּה אַ ּכבַ ר!
המשמעות בעברית :אללה הכי גדול

פרק  :116מה לעשות כאשר מקבלים חדשות טובות.

 178אבן חבאן 1361
 179אבן חבאן 331
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הנביא עליו השלום היה סוגד בהודיה לאללה כאשר הוא היה מקבל חדשות ששימחו אותו

פרק  :117כאשר חשים כאב בגוף.
להניח את הידיים על המקום הכואב ולהגיד  3פעמים بَس َْم هللاَ ,ולאחר מכן להגיד  7פעמים أَعُوذُ بَاهللَ َوقُد َْرتَ َه
وأُحاذَر180

َم ْن ش ََر َما أ َ َجدُ َ َ

ُ

המקור בערבית .1 :بَس َْم هللاَ .2 .أَعُوذ ُ بَاهللَ َوقُد َْرتَ َه َم ْن ش ََر َما أ َ َجد ُ َوأ ُ َحاذ َُر
אד'רֻּ
תעתיק עברי.1 :בִ ס ִמאללהִ  .2 .אַ ֻּעו ֻּד' בִ אללהִ ַוקֻּ ד ַר ִתהִ ִמן שַ ִר מַ א אַ גִ ' ֻּד ַואַ חַ ִ
המשמעות בעברית .1 :בשם אללה .2 .אני חוסה באללה ונזהר מהרוע שאני מוצא.

פרק  :118כאשר מפחדים לפגוע במישהו או במשהו עם עין הרע.
אם אתם רואים משהו אצל אחרים או אצלכם אשר מרשים אתכם ,תברכו את זה ,כי עין הרע
היא אכן אמתית.

פרק  :119ההתכנסות בלילה.
המקור בערבית" :بسم هللا ،اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"

181

תעתיק עברי :בִ ס ִמאללה ,אַ ל ַלהֻּםַ ַג'נִ ב ַנא א-שַ יטַ אן ַו ַג'נִ ב א-שַ יטַ אן מַ א ַר ַזקתַ ַנא
המשמעות בעברית :בשם אללה ,הוי אללה ,הרחק את השטן מאיתנו ,והרחק את השטן ממה שנתת לנו.

פרק  :121תפילת "הטלביה".
המקור בערבית :لَبهيْكَ الله ُه هم ،لَبهيْكَ َال ش ََريكَ لَكَ لَبهيْكَ  ،إَ هن ْال َح ْمدَ والنَ ْع َمةَ لَكَ َو ْال ُم ْلكُ َ ،ال ش ََريكَ لَكَ

182

תעתיק עבריַ :לבַ י ַּכ אַ ל ַלהֻּםַ לַבַ י ַּכ ,לַבַ י ַּכ ַלא שַ ִרי ַּכ ַל ַּכ לַבַ י ַּכִ ,אן אַ לחַ מדַ ַוא-נִ עמַ תַ ַל ַּכ ַואלמֻּל ֻּּכַ ,לא שַ ִרי ַּכ ַל ַּכ.
המשמעות בעברית :נכנעתי לך ,הוי אללה ,אכן נכנעתי לך .נכנעתי לך ,אין אלוה מלבדך ,אכן נכנעתי לך.
אכן השבח והחסד לך והמלוכה ,אין שותף לך.

פרק  :121כאשר נבהלים.
המקור בערבית :ال إَلهَ إاله هللاُ
תעתיק עבריַ :לא ִאלָהָ ִאלא אלל ֻּה
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה.

פרק  :122להגיד לכופר כאשר הוא מתעטש.
كم183
بالَ ُ

המקור בערבית :يَ ْهدَي ُك ُم هللاُ ويُ ْ
ص َل ُح َ

ْ

תעתיק עבריַ :יה ִדי ֻּּכ ֻּם אלל ֻּה ַויֻּצלִ ֻּח בַ א ַל ֻּּכם

 180מוסלם 3343
 181א-תרמיד'י 3493
 182צחיח אבן חבאן 1399
 183אחמד 31533
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המשמעות בעברית :ידריך אתכם אללה ויישר את דרככם.

פרק  :123החזרת ברכה לזה שאינו מאמין.
כאשר אנשים מעם הספר מברכים אתכם ,תשיבו להם َو َعلَ ْي ُك ْم
המקור בערביתَ :و َعلَ ْي ُك ْم
תעתיק עבריַ :ו ַע ַלי ֻּּכם
המשמעות בעברית :ועליכם.

פרק  :124כאשר נעלבים בעת הצום.
صائَ ٌم
صائَ ٌم ،إَنَ
המקור בערבית :إَنَ
َ
َ

184

אאם
אאםִ ,אננִ י סַ ִ
תעתיק עבריִ :אננִ י סַ ִ
המשמעות בעברית :אני צם ,אני צם.

פרק  :125כאשר מקריבים קרבן לאללה.
המקור בערביתَ :بس َْم هللاَ وهللاُ أ َ ْكبَ ُر الله ُه هم َم ْنكَ ولَكَ الله ُه هم تَقَب ْهل َم َن
תעתיק עברי :בִ ס ִמללָה ואללה אַ ּכבַ ר ,אַ ל ַלהֻּםַ ִמנ ַּכ ַו ַל ַּכ אַ ל ַלהֻּםַ תַ קַ בבַ ל ִמנִ י.
המשמעות בעברית :בשם אללה ,ואללה הוא הכי גדול ,הוי אללה ,ממך ולך ,הוי אללה תקבל ממני.

פרק  :126כדי לגרש את השטנים

העקשנים.

המקור בערבית:
ت الهتَ َال يُ َجا َو ُزه هُن بَ ٌّر َ
اء
ت هللاَ التها هما َ
أَعُوذ ُ ب َك َل َما َ
وم ْن ش ََر َما يَ ْن َز ُل َمنَ ال ه
س َم َ
اجر َم ْن ش َر َما خَلقَ  ،وبَ َرأ َ وذَ َرأََ ،
وال فَ ٌ
وم ْن ش ََر َما يَ ْخ ُر ُج َم ْن َهاَ ،و ْ
َو ْ
وم ْن ش ََر
هارَ ،
ض َ
من ش ََر َما يَ ْع ُر ُج في َهاَ ،
ومن ش ََر َما ذَ َرأ َ ف األ َ ْر َ
من ش ََر فَت ََن الله ْي َل والنه َ
ارقا ً يَ ْ
ق َإ هال َ
ط ُر ُق ب َخي ٍْر يَا َرحْ َمنُ
طار ٍ
ط َ
ُك َل َ

185

אלתי ַלא יֻּ ַג'אוִ ז ֻּ ֻּהננא בַ ררון ַו ַלא ַפאגִ 'רון ִמן שַ ר ִר מַ א חַ ' ַלקַ ,
את ִ
את אללהִ א-תַ אמַ ִ
תעתיק עברי :אַ ֻּעו ֻּד' בִ ַּכלִ מַ ִ
אא ַו ִמן שַ ר ִר מַ א ַיערֻּ ֻּג' פִ יהַ אַ ,ו ִמן שַ ִר מַ א דַ ' ַראַ פִ י אלאַ רצִ ' ַו ִמן שַ ִר
ַובַ ַראַ ַודַ ' ַראַ ַ ,ו ִמן שַ ר ִר מַ א ַינ ִז ֻּל ִמן א-סַ מַ ִ
ארקַ אן ַיטרֻּ קֻּ ִבחַ 'י ִר ַיא ַרחמַ ן
טארקִ ִא ַלא טַ ִ
הארַ ,ו ִמן שַ ִר ֻּּכלִ ִ
מַ א ַיח'רֻּ ֻּג' ִמנהַ אַ ,ו ִמן שַ ִר פִ תַ ן אלַ -לילִ וַאַ -נ ִ
המשמעות בעברית :אני חוסה בדבריו המושלמים של אללה ,אלה שלא חורג מהם הטוב והרע ממה שהוא
ברא ,ויצר וזרע .ומהרוע של כל אשר בשמיים ומה שיורד מהשמיים ומהרוע של מה שעולה לשמיים ומהרוע
של מה שנזרע באדמה ומהרוע של מה שיוצא ממנה( ,ואני חוסה) מהרוע של ניסיונות הלילה והיום ,ומרוע
כל דופק אלא זה אשר דופק בטוב ,הוי אללה הרחמן.

 184אבן חבאן 1639
 185אחמד 35699
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פרק  :127בקשת מחילה וחזרה בתשובה.
שליח אללה עליו השלום אמר :אללה ,אני מבקש סליחה מאללה יותר משבעים פעמים ביום.
הוא גם אמר :אנשים ,תבקשו סליחה מאללה! שהרי אני מבקש סליחה מאללה מאה פעמים

ביום!186

המקור בערבית :أستغفر هللا (×)111
תעתיק עברי :אַ סתַ ע'פִ ר אללה (×)111
המשמעות בעברית :אני מבקש סליחה מאללה

פרק  :128הסגולה שבאזכרתו ושיבוחו של אללה.
אבו הוריירה אמר ,ששליח אללה עליו השלום אמר :מי שאומר ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله
الحمد وهو على كل ش ء قدير ,מאה פעמים במהלך היום ,מקבל את התגמול על שחרור עשר עבדים111 ,
מצוות נרשמות לזכותו 111 ,חטאים נמחקים מחובתו ,והוא זוכה למחסה מפני השטן עד הערב של אותו
היום ,ואף אחד לא יכול לעשות יותר טוב מזה אלא מי שאומר את זה יותר ממאה פעמים.
המקור בערבית :ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل ش ء قدير
תעתיק עבריַ :לא ִא ַלהַ ִא ַלא אלל ֻּהַ ,וחדַ ֻּה ַלא שַ רי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אלמֻּל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מ ֻּד ַו ֻּה ַו ַע ַלא ֻּּכלִ שַ י ִאן קַ דיר.
המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא הכול
יכול.
س ْب َحانَ هللاَ َو َب َح ْم َد َه ,מאה פעמים במהלך היום ,כל החטאים שלו ימחקו ,גם אם הם רבים כמו הגלים
מי שאומר ُ
שבים187.

س ْب َحانَ هللاَ َو َب َح ْم َد َه
המקור בערביתُ :
תעתיק עבריֻּ :סבחַ אן אללהִ ַובִ חַ מ ִדהִ
המשמעות בעברית :השבח לאל ותודות לו
س ْب َحانَ هللاَ َوبَ َح ْم َد َه ,מאה פעמים ,אין מי
אבו הוריירה אמר ששליח אללה אמר ,שמי שאומר בבוקר ובערב ُ
שיבוא עם מישהו יותר טוב ממנו ביום תחיית המתים מלבד מי שאמר זאת יותר פעמים ממנו.
س ْب َحانَ هللاَ َو َب َح ْم َد َه
המקור בערביתُ :
תעתיק עברי סֻּבחַ אן אללהִ וַבִ חַ מ ִדהִ
המשמעות בעברית :השבח לאל והתודות לו
אבו איוב אלאנסארי אמר שהנביא עליו השלום אמר :מי שאומר ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله
الحمد وهو على كل ش ء قدير עשר פעמים ,זה כאילו שהוא שחרר  4נשמות מהצאצאים של

ישמעאל188

המקור בערבית :ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل ش ء قدير
תעתיק עבריַ :לא ִא ַלה ִא ַלא אלל ֻּהַ ,וחדַ ֻּה ַלא שַ ִרי ַּכ ַל ֻּהַ ,ל ֻּה אל ֻּמל ֻּּכ ַו ַל ֻּה אלחַ מ ֻּד ַו ֻּה ַו ַע ַלא ֻּּכלִ שַ י ִאן קַ ִדיר
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המשמעות בעברית :אין אלוה מלבד אללה ,שהוא יחיד ואין לו שותף .לו המלכות ולו השבח ,והוא הכול
יכול.
אבו הוריירה אמר ששליח אללה עליו השלום אמר :ישנם  2מילים הקלות על הלשון ,כבדות על המאזניים,
س ْب َحانَ ه
س ْب َحانَ ه
اّلِلَ َوبَ َح ْم َد َهُ ،
ואהובות על הרחמן ,והם ُ
اّلِلَ
س ْب َحانَ ه
س ْب َحانَ ه
اّلِلَ ْالعَ َظ َيم
اّلِلَ َو َب َح ْم َد َهُ ،
המקור בערביתُ :

العظيم189
ْ

َ َ َ

תעתיק עברי :סֻּבחַ אן אללהִ ַובִ חַ מ ִדהִ ֻּ ,סבחַ אן אַ ללהִ אל ַע ִט'ים.
המשמעות בעברית :השבח לאל והתודות לו ,השבח לאללה העצום.
אבו הוריירה אמר ששליח אללה עליו השלום אמר :להגיד سبحان هللا ,والحمد هلل ,وال إله إال هللا ,وهللا اكبر,
אהוב עלי יותר מכל דבר שהשמש זרחה עליו.
המקור בערבית :سبحان هللا ,والحمد هلل ,وال إله إال هللا ,وهللا اكبر
תעתיק עבריֻּ :סבחַ אן אללהַ ,ואלחַ מ ֻּד לִ ַלהַ ,ו ַלא ִא ַלהַ ִא ַלא אַ ללהַ ,ואלל ֻּה אַ ּכבַ ר
המשמעות בעברית :השבח לאללה ,והתודות לאללה ,ואיו אלוה מבלעדי אללה ,ואללה הגדול.
סעד אמר :ישבנו עם שליח אללה ,והוא אמר ,האם מישהו מכם לא יכול להשיג  1111מצוות ביום? מישהו
שאל ,איך אפשר להשיג  1111מצוות ביום? אז הוא (הנביא עליו השלום) אמר ,הוא צריך להגיד سبحان هللا
מאה פעמים ,מפני שאז  1111מצוות ירשמו לזכותו ,או שאלף חטאים ימחקו מהמאזן שלו.
המקור בערבית :سبحان هللا
תעתיק עבריֻּ :סבחַ אן אַ ללה
המשמעות בעברית :השבח לאללה.
ג'בייר אמר שהנביא עליו השלום אמר :מי שיגיד سبحان هللا العظيم وبحمده ,עץ דקל יישתל עבורו בגן
העדן.190
המקור בערבית :سبحان هللا العظيم وبحمده
תעתיק עבריֻּ :סבחַ אן אללה אל ַע ִט'ים ַובִ חַ מ ִדהִ
המשמעות בעברית :השבח לאללה העצום והתודות לו

פרק  :129כיצד הנביא שיבח את אללה.
עבדאללה איבן עמאר אמר :ראיתי את הנביא משבח (סופר את השבחים) עם היד הימנית שלו (עם
האצבעות)191

פרק  :131מסוגי המעשים הטובים מהרבה תחומים
המקור בערבית :إذا كان جنح الليل – أو أمسيتم – فكفوا صبيانكم ؛ فإن الشياطين تنتشر حينئذ ،فإذا ذهب ساعة
من الليل فخلوهم،وأغلقوا األبواب واذكروا اسم هللا ؛ فإن الشيطان ال يفتح بابا ً مغلقا ً ،وأوكوا قربكم واذكروا اسم
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هللا ،وخمروا آنيتكم واذكروا اسم هللا ،ولو أن تعرضوا عليها شيئا ً ،وأطفئوا مصابيحكم

192

המשמעות בעברית :כאשר יורד הלילה או מחשיך הערב ,אז אספו את הנערים שלכם וילדכם ,כי אכן
השטנים מסתובבים בזמן הזה .וכאשר עוברת שעה מתחילת הלילה ,הכניסו אותם לחדרם ,תנעלו את
הדלתות ,והזכירו את שם אללה ,כי אכן השטן לא נוגע ולא פותח דלת נעולה שנקרא עליה שם אללה .וכסו
את האוכל שלכם ,והזכירו את שם אללה ,ואל תזניחו אותו (את האוכל) לשטנים ,וכבו את האורות.
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