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לכל מוסלמי ומוסלמיה
אשר מחפשים את היושר בעצמם ،במשפחותיהם ،ובחברה שלהם
כדי לציית לאללה ישתבח שמו
וכדי להיכנס לגן עדן
וליהנות האושר בעולם הזה ובעולם הבא.

إﱃ ﰻ ﻣﺴﲅ وﻣﺴﻠﻤﺔ،
ﯾبتﻐﻮن اﻟﺼﻼح ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﴎﱒ وﳎﳣﻌﺎﲥﻢ،
اﺑﺘﻐﺎء ﳌﺮﺿﺎت ﷲ وﻃﻤﻌﺎً ﰲ ا�ر�ﺎت اﻟﻌﲆ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ،
وﻧﻴﻞ ﺳﻌﺎدﰐ ا�ﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،وذ� ﺑﺘﻮﻓيﻖ
ﷲ وﻋﻮﻧﻪ و�ﺴﺪﯾﺪﻩ.
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מעשים המועילים לפועלם עצמו בעולם הזה ובעלם הבא

מעשים הקשורים לתפילה
הטהרה שלפני התפילה
הטהרה ) ההתרחצות( שלפני התפילה מנקה את הגוף ומטהרת את
הנפש מכל החטאים .אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד
עליו בירכת אללה ושלום אמר " :בהיות המוסלמי מתרחץ לתפילה،
כשהוא רוחץ את פניו ،אז כל חטא אשר עשה בעיניו יוצא מהפנים שלו
עם המים או עם הטיפה האחרונה של המים ،וכשהוא רוחץ את ידיו،
אז כל חטא שביצע בידיו יימחק מהידיים שלו על ידי המים ،או עם
הטיפה האחרונה של המים ،וכשהוא רוחץ את רגליו ،אז כל חטא
שרגליו הלכו אליו יוצא עם המים ،או עם הטיפה האחרונה של המים
עד שיצא נקי מכל החטאים".
עות'מאן בן עפאן ירצהו אללה סיפר כי שליחו של אללה עליו בירכה
ושלום אמר" :מי שמתרחץ למען הטהרה שלפני התפילה בצורה
מושלמת ולאחר מכן הולך לקיים את התפילה במסגד ،אללה ימחק
את כל חטאיו".
אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש על שיטת
הטהרה ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :הוי
המאמינים ،בקומכם להתפלל ،רחצו את פניכם ואת ידיכם עד
המרפקים ،ונגבו את ראשיכם )ורחצו( את רגליכם עד הקרסוליים .ואם
נטמאתם ،היטהרו .ואם חולים אתם ،או נוסעים בדרך ،או שבים
מעשיית הצרכים ،או ממגע עם אישה ،ואינכם מוצאים מים ،בקשו לכם
חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם .אין אללה רוצה להעיק
עליכם ،רק לטהר אתכם יחפוץ ،ולהשלים חסדו עליכם ،למען תכירו
טובה) ".סורת השולחן.(6:
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עות'מאן בן עפאן סיפר גם כן כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
" מי שמטיב את הטהרה שלפני התפילה ،החטאים שלו יוצאים מבין
הצפרונים שלו".
לפי ההלכה של האיסלאם ،התפילה ללא טהרה נחשבת למבוטלת،
ובמקרה שאין מים או אי אפשר להשתמש במים ،האדם יכול להיטהר
בעפר או בּחול לפני התפילה.
הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלומו אמר " :אללה לא מקבל את
התפילה ללא טהרה".
הנביא מוחמד עליו השלום הורה למאמינים להטיב את הטהרה
לתפילה .עבד אללה בן עמרו בן אל-עאס אמר " :לפעם נסענו עם
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ،הוא איחר בדרך  .וכשעמד זמן
התפילה לעבור הוא הגיע וראה אותנו רוחצים את רגלינו במהירות כדי
להספיק להתפלל לפני שיעבור הזמן  .הוא אמר  :אוי לעקבים מאש
גיהינום! אוי לעקבים מאש גיהינום! אוי לעקבים מאש גיהינום!".
משמע החדית' שהם לא הטיבו לרחוץ את רגליהם והוא מזהיר אותם
מפני שזה יגרום להם להיחשף לאש גיהינום ביום הדין.

סוואק
האדם המוסלמי משתמש בסוואק כמה פעמים ביום למען קיום הסונה
של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.
הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר " :אם לא היה קשה עבור
האומה שלי  -הייתי מורה להם להשתמש בסוואק לפני כל תפילה".
ההשתמשות בסוואק מטהרת את הפה של האדם לפני שיתפלל
לאללה ישתבח שמו ויתעלה ،ועד שהריח הרעה לא תפריע למלאכים
ולמתפללים אחרים.
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :הסוואק נחשב לנקוי לפה
והפקת רצון מלפני אללה" מסופר על ידי האמאם אחמד.
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ההליכה למסגד
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :אם מישהו מתרחץ לתפילה בביתו ،ולאחר מכן הולך למסגד
כדי להתפלל ،אללה ישתבח שמו ימחק חטא מחטאיו על צעד ויעלה
אותו דרגה על כל צעד".
)מסופר על ידי מוסלם(
אבו הורירה סיפר כי הנביא עליו ברכה ושלום אמר" :אם מישהו נוהג
ללכת ולשוב למסגד -לקיים את התפילה -אללה יתעלה מכין עבורו
משכן בגן עדן ככל שהוא הולך ושב ".
)מסופר על ידי אחמד ،אל-בוח'ארי ומוסלם(
אכן ،ההליכה למסגדים חמש פעמים ביום מגדילה את התגמול שלנו
ומקטינה את החטאים שלנו .לכן הבתים הטובים ביותר הם הבתים
הרחוקים ממסגדים ،כי שוכניהם הולכים יותר כדי להתפלל במסגד.
בהקשר הזה אנו מזכירים לך את סיפור בני סאלאמה ،כאשר רצו
להעביר את בתיהם ליד המסגד ،לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נודע
על הדבר הזה  ،הוא אמר להם" ،נודע לי כי ברצונכם לעבור ליד
המסגד" .הם אמרו כן ،נביאו של אללה ،אמר " :הוי בני סלאמה،
המיקומים של בתיכם קבועים את התגמול שלכם".
)מסופר על ידי מוסלם(.

אבו מוסא אל-אשערי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
"האנשים שמקבלים את התגמול העצום ביותר כאשר מקיימים כל
תפילה הם אלה הרחוקים ביותר מהמסגד ،וכמו כן מי שממתין
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להתפלל עם האימאם מקבל תגמול גדול יותר מאלה שמתפללים
לבדם והולכים לישון" .
)מסופר על ידי אל בוח'ארי(

הטוהרה והענווה בדרך למסגד
האסלאם הוא דת של טוהרה ،כולנו יודעים שטיהור וניקיון הגוף،
הנפש והלב הם עניין של מצווה לאורך כל היום ובמיוחד במסגדים.
אנחנו צריכים להיות נקיים וללבוש בגדים נקיים וטובים ،ולהחיל בושם
כאשר אנו הולכים למסגדים .אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב " :הוי
בני אדם ،לבשו את בגדי חמודותיכם בכל מסגד ،ואכלו ושתו ،אך אל
תתהוללו .אין הוא אוהב את המתהוללים".
)סורת ממרום החומה(31:
למרבה הצער ،בימים האלה אנו מבחינים במתפללים רבים שהולכים
למסגדים עם ריח רע של זיעה ،שמן או גרביים מסריחים הפוגעים
במתפללים אחרים ומפריעים לשקט ולשלווה שלהם ،תוך שהם
מתפללים .הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום תיאר את התפילה
לבילאל ירצהו אללה שנהג לקרוא לתפילה" ،אוי בילאל הניח אותנו
בתפילה".
קוראים יקרים ،על מנת להכין את עצמכם לתפילה ،הנביא מוחמד
עליו ברכה ושלום הורה לנו להגיע למסגדים בשקט ושלווה ،הוא ציווה
את חבריו לבוא לתפילה בעודם רגועים ולהתפלל עם האימאם
ולהשלים את הרכעות אשר פיספסו.
מי שמהרהר בדבריו של הנביא מוחמד עליו השלום יבחין שהנביא
זכר את השלווה לפני ההצטרפות לקבוצה לקיים את התפילה
בקבוצה.
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הקריאה לתפילה )האזאן(
הקריאה לתפילה "האזאן" היא בתור הכרזה על חול הזמן של
התפילה ،וגם בתור עדות על איסלמם של האנשים באזור שבו
מתקיים האזאן .והוכחה לקיים את הטקסים הפולחניים .הקוראים
לתפילה "המואזן" אחראים לקביעת זמני התפילה והצום.
אללה ישתבח שמו ויתעלה הכין חסד גדול לקוראים לתפילה כפי
שנזכר בחדית' ،מועאוויה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :הקוראים לתפילה הם בעלי הצוואר הארוך ביותר
ביום תחיית המתים ".
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר עוד " :מי שאמר לאחר האזאן" :
הוי אללה ،ריבון הקריאה השלמה הזו ،והתפילה הקיימת ،העניק
לנביא מוחמד את האמצעי ותרומית ،ולשים אותו במקום שאותו
הבטחת לו ביות תחיית המתים" יהיה זכאי להשתדלותו )ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ( של
הנביא מוחמד עליו שלום וברכה ביום הדין אם ירצה אללה".

התפילה בצבור
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא לנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה ،אין לי אף אחד שידריך אותי
למסגד ،ואני מבקש רשות ממך לקיים את התפילה בבית .אז ،הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום הרשה לו .אלא שבעוד שהאיש מתכוון
לעזוב את המקום ،הנביא מוחמד עליו השלום קרא לו בחזרה ،ושאל
אותו " :האם אתה שומע קולו של הקורא לתפילה )המואזן(؟ הוא
השיב בחיוב .הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לו להיענות
ולקיים את התפילה במסגד.
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אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר " ،אני נשבע באללה ،לפעמים חשבתי לתת צווים לאסוף עצי-
הסקה ،ולאחר מכן לקיים את התפילה ולמנות אימאם להוביל את
התפילה ،ולאחר מכן ללכת לבתיהם של אלה שלא באים לקיים את
התפילה במסגד ולהצית את הבתים שלהם.
יתברר מהחדית'ים של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כי קיום
התפילה במסגד היא דבר חובה באיסלאם ،אלא אם יש תירוץ מתקבל
על הדעת ،כמו שיש מחלה שמונעת את האדם המוסלמי מהליכה
למסגד ،או עיוור שאין לו אף אחד שידריך אותו למסגד.
עבדאללה בן עומר סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
"תפילה בציבור טובה מתפילתו של האדם לבדו בזה עשרים ושבע
דרגות".

ההליכה השכם לתפילה
אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :אם
האנשים יודעים מה בקריאה לתפילה ובשורה הראשונה בתפילה ،היו
מפילים גורל על זה.
) מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
בחדית' הזה הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מבהיר לנו את העדיפות
של ההליכה המוקדמת לתפילה ،ואת היתרונות של ההשתדלות
למצוא מקום בשורה הראשונה .וזה
אבו הורורה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :השורה
הטובה ביותר עבור הגברים בתפילה היא השורה הראשונה בעוד
שהשורה האחרונה היא הרעה ביותר ،והשורה הטובה ביותר עבור
נשים בתפילה היא השורה האחרונה בעוד שהשורה הראשונה היא
הרעה ביותר ".
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)מסופר על ידי מוסלם(

ההליכה המוקדמת לתפילת יום שישי
דבר ידוע הוא שיום שישי הוא היום הגדול ביותר של השבוע אצל
המוסלומים ،אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר" :היום הטוב ביותר שבו זרחה השמש הוא יום
שישי ،ביום הזה נברא אדם עליו השלום ובאותו יום אדם נכנס לגן
עדן ،ובו הוא גורש ממנו ،ובו יהיה יום תחיית המתים" .
אללה יתעלה ،הקדיש למוסלמים את יום שישי בתור אסיפה שבועית
שבו המוסלמים נפגשים במסגד להקשיב להטפת יום שישי .אללה
הכין תגמול גדול למוסלמים אשר הולכים מוקדם יותר למסגד כדי
לקיים את תפילת יום שישי.
אבו הורירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :כל אדם
שמתרחץ ביום שישי ،ולאחר מכן הולך לקיים את תפילת יום שישי
בשעה הראשונה של ההטפה ) ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ( זה כאילו הוא הקריב
גמל ،וכל מי שהולך בשעה השנייה זה כאילו הקריב פרה ،וכל מי
שהולך בשעה השלישית ،זה כאילו הקריב איל ،ומי שהולך בשעה
הרביעית ،זה כאילו שהוא הקריב תרנגולת ،וכל מי שהולך בשעה
החמישית זה כאילו הקריב ביצה ،וכאשר יוצא האימאם ומתחיל
להגיש את הטפת יום שישי המלאכים מגיעים כדי להאזין לדרשת יום
שישי".
סלמאן אל-פארסי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :מי
שמתרחץ ביום שישי ،מטהר את עצמו כמה שהוא יכול ،ואז משתמש
בבושם והולך לקיים את תפילת יום שישי במסגד ،ולא הפריד בין
שני אנשים שיושבים זה לצד זה במסגד וישב להקשיב לאימאם בעודו
מטיף לאנשים ،אז אללה יסלח לו וימחק את כל החטאים שעשה בין
יום שישי שעבר לבין יום שישי הזה.
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הסונה הקבועה ) ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ(
בדרך כלל אנו לא מקיים את התפילות שלנו בצורה מושלמת בגלל
כמה חטאים קלים כגון אי קיום חלק מהסונה "המוסרת של הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום" או חושבים על עניינים של החיים
שמפריעים לענווה שלנו בתפילה ،או בגלל הלחישות של השטן.
דבר ידוע הוא כי התגמולים של קיום התפילה עולה ויורד ،הוא תלוי
בשלמותה של התפילה ،הריכוז והענווה בתפילה.
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :תתפללו בצורה שראיתם אותי
עושה".
עמאר בן יאסר סיפר כי הנביא מוימד עליו ברכה ושלום אמר" :העבד
מסיים את תפילתו בעוד שלא נכתב לו אלא חצי או שליש אפילו
עשירית מהשכר של התפילה".
לכן ،אללה יתעלה העניק לנו את התפלה שׁהנה נוהג רצוי ולא חובה
על מנת להשלים ולהגדיל את התגמולים שלנו ،הנביא מוחמד עליו
שלום וברכה הורה לנו לקיים את התפילות שׁהן לא חובה שהם שנים
עשר רכעות ביום ובלילה.

התפילות שאינן חובה אלא שהם נוהג רצוי
 שתי רכיעות לפני תפילת השחר ،הגברת עאאישה ירציה אללה
סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :שני רכיעות
לפני תפילת השחר טובות יותר מהעולם הזה בשלמותֺו.
) מסופר על ידי מוסלם ואת-תרמזי(
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 ארבע רכיעות לפני תפילת הצהריים ושתי רכיעות אחריה.
הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום היה מתפלל ארבע רכיעות לפני תפילת צהריים
ושתי רכיעות אחריה.
) מסופר על ידי את-תרמזי(
 שתי רכיעות לאחר תפילת הערב ،הגברת עאאישה ירציה אללה
סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נהג לעמוד בראש
המתפללים במסגד ולבוא הביתה להתפלל שתי רכיעות.
)מסופר על ידי בן מאגה(
 שתי רכיעות לאחר תפילת אל-עשאא' ) תפילת הלילה( הגברת
עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום נהג לעמוד בראש המתפללים במסגד בתפילת אלעשאא'
) תפילת הלילה( ולחזור הביתה כדי להתפלל שתי רכיעות.
) מסופר על ידי את-תרמזי(

*********************
ישנם הרבה יתרונות למקיימים את התפילות האלו ،כי הן אחד
הסיבות מובילות לרצונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ،והן סיבה
עיקרית להיכנס לגן עדן .הגברת "אום חביבה" אישתו של הנביא
ירציה אללה סיפרה כי שמעה את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אומר" :כל מוסלמי שמתפלל לאללה שני עשר רכעות בכל יום בנוסף
לתפילות החובה ،אללה יבנה לו בית בגן עדן".
יש עוד רכיעות שכמה מהאנשים אוהבים להתפלל בנוסף לכל מה
שנזכר ،וזה הוא חסד וברכה מאללה ישתבח שמו ויתעלה לעבדיו.
ת'אוובאן ירציהו אללה סיפר כי שאל את הנביא מוחמד על המעשה
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הטוב ביותר בעולם הזה ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הגיב לו :עליך
להרבות את ההשתחוויות שלך לאללה ،כי בכל פעם אתה משתחווה
לאללה ،אללה גומל לו ומעלה אותו דרגה ומוחק חטא מחטאיו "

לחכות לתפילה במסגד
אחת התכונות הטובות ביותר של המוסלמי ،היא ההישארות במסגד
וההמתנה עד מועד קיום התפילה ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר " :האדם המוסלמי נחשב בתפילה כל עוד הוא נמצא במסגד
ומחכה לתפילה ،המלאכים מתפללים לאללה שיסלח לו ושירחם עליו
עד שיעזוב את המסגד".
) מסופר על ידי מוסלם(
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :אני אספר לך משהו שבו אללה מוחק את החטאים ומעלה את
הדרגות בגן עדן ،חבריו של הנביא מוחמד עליו השלום אמרו :כן،
בוודאי ،הנביא עליו ברכה ושלום אמר ،ההתרחצות לתפילה ،להרבות
להתפלל במסגד ،ולהרבות לחכות לתפילה אחר התפילה זה הוא
הג'האד ".
) מסופר על ידי מוסלם(

להישאר במסגד לאחר תפילת שחר ולהתפלל שתי רכיעות
לאחר זריחת השמש
אנס בן מאלק סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :כל מי
שמתפלל את תפילת השחר בציבור ،ולאחר מכן יושב לזכור ולהלל
את אללה עד זריחת השמש ולאחר מכן מתפלל שתי רכיעות ،זה
שווה לתגמול של העלייה לרגל ועומרה שלמים שלמים שלמים".
) מסופר על ידי את-תרמזי(
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תפילת אד-דוחה ) ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ (
זייד בן אלארקם סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ראה אנשים
מתפללים את תפילת אד-דוחה ) ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ( התפילה שלפני
הצהריים ،אז הנביא עליו ברכה ושלום אמר " התפילה של החסידים
היא התפילה שהם מתפללים כשאר השמש עולה בשמיים " הוא
התכוון לתזמן של תפילת אד-דוחה.
) מסופר על ידי מוסלם(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לחברו אבו הורירה שירצהו
אללה לשמור על התפילה שלפני הצהריים ،אבו הורירה ירצהו אללה
סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום המליץ לו לשמור על שלושה
דברים ،אחד מהם לשמור על התפילה שלפני הצוהריים.
)אלגאמע א-צחיח(
אנחנו יכולים להבחין בחשיבותה של הסונה באמצע ההירהור בחדית'
הבא :אבו זר אלע'פרי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
"כל אחד מכם צריך לעשות מעשה צדקה בכל בוקר על כל אבר וחלק
מהגוף שלו ،אמירת "אללה אכבר" היא צדקה ،וכל שבח לאללה
יתעלה הוא צדקה ،וכל הגייה שאין אלוה מבלעדי אללה היא צדקה، ،
ציווי לנהוג בדרך ארץ ואיסור את המגונה היא צדקה ،והתגמול הגדול
ביותר מכל זה היא שתי הרכיעות של תפילת לפני הצוהריים )אד-
דוחה(".
) מסופר על ידי מוסלם(

קורא יקר ،תאר לעצמך שאתה חייב לעשות צדקה לכל עצם בגוף
שלך שמכיל  360עצמות וייתכן שאתה לא תהיה מסוגל לעשות את
זה ،אללה יתעלה בעל הרחמים הרשה לנו להתפלל את התפילה
שלפני הצהרים במקום כל הצדקות האלה .
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תפילת הלילה )תפילה הקייאם(
אחד התפילות הגדולה ביותר היא להתפלל בלילה החשוך ،במיוחד
בשליש האחרון של הלילה שבו מרגיש האדם בתחושת השלווה،
הרוגע ושלוות נפש ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" :
היראים יסתופפו בגנים ועל פלגי מים *،נהנים מאשר חלק להם
ריבונם .לפנים הם היו מיטיבים *:הם המעיטו מאוד לנום בלילות*،
ועם שחר ביקשו מחילה *،ומרכושם הקצו לקבצן ולדלפון) ".סורת
הזורות.(18-15:
אללה יתעלה ציווה על הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לשמור
על תפילת הלילה ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" :
הוי המתעטף ،עמוד בתפילה לילה שלם בקירוב *،אז מחציתו או
פחות במקצת *،או יותר ،וקרא את הקוראן אט אט *.הן אנו מטילים
עליך דברים כבדים משקל *.שעות הלילה מגבירות את הריכוז
ומקילות על קריאה נכונה *،ואילו ביום מתרוצץ אתה שעות ארוכות*.
הזכר את שם ריבונך ודבק בו בכל מאודך) ".סורת:המתעטף.(8-1:
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :התפילה הטובה ביותר לאחר תפילת החובה היא תפילת
הלילה".
) מסופר על ידי מוסלם(
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מעשים הקשורים לצום
הצום מרצון
אבו סעיד אל ח'ודרי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר " :המאמין אשר של יצום יום אחד למען רצונו של אללה،
אז אללה הבורא יתברך ירחיק את פניו מאש ביום תחיית המתים
במרחק שבעים שנה"

)מסופר על ידי מוסלם(.
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
דיווח כי אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר" :כל מעשיהם של בני האדם
הם עבורם ،מלבד הצום ،שהוא בשבילי ،ואני אגמול להם עליו" .

)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
הצום שאינו רשות או חובה מרצון מהגן על האדם המוסלמי מביצוע
חטאים ומעשים אסורות .הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר ":הוי
בני הנוער ،מי שמחזיק את ההוצאות של הנישואין עליו להתחתן ،כי
זה יעזור לו להשפיל את מבטו מהסתכלות בדברים אסורים ונשים
אחרות ،ולשמור על האדם מלבצע מעשים מיניים בלתי חוקיים וכו'،
ומי שאינו מחזיק את ההוצאות של הנישואין עליו לדבוק בצום כי
ישמור עליו מכל זה ".

)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(.
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הצום נחשב להכשרה לנפש האנושית שלא לשקוע בתעונוגות ،הצום
מזכיר לנו את הסבל של העניים ،הנזקקים וחסרי הבית שלא יכולים
למצוא שום דבר לשתות או לאכול .מועאז ירצהו אללה אמר בעודו
במיטת המוות "אני בוכה כי אני לא יכול לצום ולהתחרות למען ההלכה
".
עאמר בן קייס ،אמר גם בוא בהיותו  :אני נשבע באללה כי אינני
בוכה מחשש ממוות ،אלא שאני בוכה כי אני אפקיר את ימי צום
והתפילה בלילה".

היתרונות של צום יום עשוראא
בן עבאס מספר כי כשהגיע הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לאל-
מדינה ،הוא מצא את היהודים צמים ביום העשירי לחודש מוחרם
)החודש הראשון לפי התאריך האיסלאמי( .וכאשר שאל אותם על כך
הם ענו" :זהו יום טוב .זהו יום שבו אללה הציל את בני ישראל מהאויב
שלהם .לכן הנביא משה צם אותו ،ואנחנו הולכים בדרכו" .הנביא
מוחמד עליו השלום השיב" :לי יש יותר זכות למשה מאשר לכם ".והוא
הורה למוסלמים לצום את היום הזה.

)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ציווה את המוסלמים לצום יום נוסף
ליום עאשוראא אחריו או לפנייו יום העאשורא ،כדי להשתנות מההרגל
של היהודים ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :אם היתי בחיים
בשנה הבאה ،אני מתכוון לצום היום התשיעי".

)מסופר על ידי מוסלם(
זאת אומרת שהנביא מוחמד עליו ברכה ושלום התכוון לצום ביום
התשיעי והעשירי.
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האימאם בן אלקיים ירצהו אללה אמר" :ישנם שלושה דרגות לצום
ביום עושוראא ،המושלמת ביותר מביניהן היא לצום יום לפני יום
העאשוראא ויום נוסף אחריו ،אחר כך לצום היום התשיעי ואחריו היום
העשירי ،והדרגה האחרונה היא הצום ביום העשירי בלבד".
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הצום ביום העאשוראא מוחק
את כל החטאים בשנה שעברה לו".

)מסופר על ידי מוסלם(
הצום של ששת הימים בחודש שוואל
אבו איוב אל-אנסארי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :
מי שצם את החודש רמדאן ולאחר מכן צם שישה ימים מחודש שוואל
)החודש התשיעי בלוח השנה המוסלמי ،והוא אשר בא אחרי החודש
רמדאן( ،נחשב כמי שצם שנה שלמה"

)מסופר על ידי מוסלם(
משמעות הדבר היא שאללה יתעלה גומל לאדם על מעשה הטוב
כעשר כפלים ،חודש הרמדאן נחשב כעשרה חודשים ושישת הימים
כחודשים ،הרמדאן וששת ימים שבוואל יתוגמלו כשנה של
ַ
שבשוואל
צום.
לכן ،אנו חייבים שלא לפספס את הצום בימים האלה כדי לקבל את
התגמול הגדול הזה.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אסר עלינו לצום ביום החג ،וגם לצום ביום
שישי לבדו מבלי לצום יום לפניו או אחריו ،אלא שישנם מקרים
מיוחדים שבהם מותר לצום ביום שישי כגון שיום "עראפה" )היום
שלפני חג הקורבן( ،או במקרה שאחד האנשים ינדור שיצום בתאריך
או מועד מסוים ،והתאריך הזה יחול ביום שישי.
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הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :אסור לצום ביום שישי מבלי
לצום יום שלפניו והיום שבא אחריו".

הצום של יום ערפה
אללה ישתבח שמו ויתעלה הורה למוסלמים שאינם מקיימים את
מצוות העליה לרגל לצום ביום ערפה ،הצום ביום הזה נחשב למעשה
הפולחן הטוב ביותר בעשרת הימים הראשונים של החודש ד'וּ אל-
חג'ה  -החודש השנים-עשר והאחרון בלוח השנה המוסלמי.
אללה יתעלה אסר על עולי הרגל לצום ביום הזה משום שהם צריכים
להיות חזקים בעודם מקיים את טקסי העלייה לרגל ،אבו קתאדה
סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :מי שיצום ביום זה
אללה יסלח לו על כל החטאים של השנה שעברה".

הערה  :יש לדעת כי הסליחה של אללה כתגמול על הצום
של הימים האלה היא סליחה על ) העברות הקטנות (
ﺍﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ולא על )העברות הקשות( ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ .
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זמנים ומקומות שבהם התגמולים מוכפלים

חודש הרמדאן )ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ(

קורא יקר ،דע לך שחודש הרמאדאן הוא החודש הטוב ביותר בשנה
המוסלמית ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :החודש הטוב
ביותר בשביל המוסלמים הוא חודש רמאדן ،הוא גם כן החודש הכי רע
בשביל הצבועים ".

)מסופר על ידי אחמד(

קורא יקר ،עליך לנצל את החודש הגדול הזה לעשות את המעשים
הטובים כגון התפילה ،צדקה ،נתינת זכאת ،והמעשים הטובים
האחרים ،השבח לאללה אשר העניק לנו את החודש הזה שבו הקיל
עלינו לעשות את המעשים הטובים .אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :כשמגיע חודש הרמדאן،
שערי הרחמים נפתחים ،בעוד ששערי הגיהינום נעולים והשדים
משורשרים".

)מסופר על ידי מוסלם(

העומרה בחודש רמדאן ) ﻋﻤﺮﺓ ﺭﻣﻀﺎﻥ(
אחד החסדים של אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לנו ،היא שאללה
הכפיל לנו את התגמול על העומרה ) ביקור במסגד הכעבה שלא בזמן
החג'( ،עד כדי כך שאללה השווה את התגמול של העומרה לזה של
העליה לרגל בזמן הקבוע .הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר
לאום סנאן ירציה אללה כאשר פספסה את העליה לרגל האחרונה עם
הנביא מוחמד עליו השלום " עליך בעומרה בחודש רמאדאן ،כיוון
שהיא שווה לעליה לרגל בזמן הקבוע ".

)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
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ליל אלקאדר ) ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ (

ליל אלקאדר הוא אחד הלילות הטובים ביותר במהלך חודש
רמאדן ،אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את התגמול של
העבודה בלילה זו שווה לזה של מעשים של אלף חודשים ،וזה
שווה כמעט כ 83-שנים וארבעה חודשים ،אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב" :הורדנוהו ממרומים עם בוא ליל
אלקדר ،מה תדע על לילה אלקדר؟ *،ליל אלקדר טוב מאלף
חודשים *،המלאכים והרוח מו ַרדים בו ממרומים כל דבר
שנגזר ברשות ריבונם *،ישרור השלום בו עד עלות השחר".
)סורת ליל אלקדר .(5-1:
בלילה הזה הורד הקוראן הקדוש מעם אללה ישתבח שמו
ויתעלה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ،בנוסף לכך،
אללה ישתבח שמו ויתעלה גוזר בו את גורלם של בני האדם
לשנה הבאה ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:
"ח.מ * ،.אשבע בספרו הברור* הורדנוהו ממרומים בלילה
מבורך – מאז ומתמיד נהגנו להזהיר *.בו ייחרוץ כל דבר
בשום שכל *،על -פי דברנו – מאז ומתמיד שלחנו שליחים".
)סורת העשן.(6-1:
אללה ישתבח שמו ויתעלה יחד את הלילה זו לאומה של
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.
האימאם מאלק ירצהו אללה אמר כי אללה ישתבח שמו
ויתעלה העניק את ליל אלקדר לאומה של הנביא מוחמד עליו
השלום כיוון שהגילים של אומות הנביא מוחמד עליו בירכה
ושלום הם קצרים יותר מאשר הגילים של האומות הקודמות.
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עשרת ימי חודש ד'ו אלחג'ה )ﻋﺸﺮ ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ (
בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר " :אין ימים שבהם המעשים הטובים מחובבים לאללה
ישתבח שמו ויתעלה חותר מהמעשים הטובים בעשרת הימים
הראשונים של חודש ד'ו אלחג'ה ،חבריו של הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום שאלו :הוי שליח אללה ،אפילו לא בג'יהאד למען
אללה؟ הנביא מוחמד עליו השלום השיב :אפילו הג'יהאד ،למעט
אדם אחד הולך הלאה עם רכושו ולא חוזר עם אף דבר מזה.

)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב על החשיבות
של עשרת הימים הראשונים של חודש ד'ו אלחג'ה ،אללה יתעלה
אמר בקוראן הקדוש " :אשבע בשחר ،ובעשרת הלילות *،ובזוג
ובפרט *،האין די בשבועה זו לכל בעל תבונה؟" )סורת השחר5-:
.(1

קורא יקר ،אתה צריך להקפיד לנצל את עשרת הימים
הראשונים של חודש ד'ו אלחג'ה במעשים הטובים כגון קריאת
הקוראן ،צדקה ،התפילה והצום.
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הזמנים שבהם אללה מקבל את התפילה " דועאא"
התפילה לאללה בלילה

השעות האחרונות של הלילה הן אחד הזמנים המיוחדים
שבהם אללה יתעלה מקבל את התחינות של עבדיו דווקא
בעת התפילה בלילה ،גאבר בן עבד אללה סיפר כי הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :בכל לילה יש זמן מיוחד
שבמהלכו כל מוסלמי שמבקש מאללה שום דבר הן בעולום
הזה והן בעולם הבא ،אללה יינתן לו את הדבר הזה".
)מסופר על ידי מוסלם ואת-תרמזי(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי אללה ישתבח שמו
ויתעלה יורד בכל לילה לשמים הקרובים ביותר אלינו בשליש
האחרון של הלילה ואומר האם יש מישהו שמתפלל אלי ואני
אענה לו ،מי יבקש את סליחתי ،ואני אסלח לו".
)מסופר על ידי מוסלם ואת-תרמזי(
קורא יקר ،נסה שלא להחמיץ להתפלל לאללה בשעות
האחרונות של הלילה כיוון שהזמן הזה הוא אחד הזמנים
שבהם סביר להניח שאללה מקבל את התפילות.
התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה
בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת
התפילה ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי אללה
ישתבח שמו ויתעלה לא דוחה את התפילה בעת הזה ،וקרא
למוסלמים להרבות את התפילה בעת הזו.
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הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום קרא למוסלמים להתפלל
ולבקש את סליחתו של אללה בעולם הזה ובעולם הבא.

השעה שביום שישי
אחד ממאפייניו המיוחדים של יום שישי אשר עושה אותו שונה
משאר הימים האחרים של השבוע הוא השעה שבה אללה
יישתבח שמו ויתעלה מקבל את תפילתם של המאמינים.
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר" :ישנה שעה ביום שישי שבה אם התפלל מוסלמי
לאללה ומבקש משהו ،אז אללה בהחלט ענוה לו".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
ישנן דעות שונות על העיתוי של שעה זו .דעה אחת אומרת
שזה כאשר האימאם יושב בין שתי הדרשות במהלך תפילת
יום שישי ،ואילו דעה אחרת אומרת שזה מסוף הדרישה של
יום שישי ועד סוף התפילה .דעה אחרת אומרת שזה בשעה
האחרונה של יום שישי אחרי תפילת אחר הצהריים וזו הדעה
המקובלת ביותר על רוב הפרשנים כיוון שהנביא מוחמד עליו
בירכת אללה ושלום דיווח למוסלמים להרבות להתפלל בשעה
הזו.
התפילה לאללה בשעת האיפטאר)ארוחת שבירת הצום(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר ישנה תפילה לאדם הצם
בעת שבירת הצום שלא תידחה".
)מסופר על ידי בן מאגה(
משמע הדבר שאללה ישתבח שמו ויתעלה יקבל אותה ויענה
לה .לכן ،מומלץ לאדם המוסלמי להרבות את התפילות שלו
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בזמן ארוחת שבירת הצום כיוון שהעת הזה הוא אחד העתים
שבהם אללה ישתבח שמו ויתעלה מקבל את התפילות של
המאמינים.
התפילות ביום עראפה
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :התפילה הטובה ביותר
היא זו של יום ערפה )היום התשיעי בחודש ד'ו אלחג'ה(
והדברים הטובים ביותר שאני אמרתי ،וגם הנביאים שלפנַי
היא " :אין אלוה מבלעדי אללה ،לבדו ،אין לו שותף ،לו
המלכות ،ולו השבח ،והוא הכל יכול "
)מסופר על ידי את-תרמזי(
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﻗﺪﻳﺮ( לא אלהא אלא אללה וחדהו לא שריכ' להו ،להו אלמולק
ולהו אלחמד והוא על כל שיאא קדיר" .
התפילה לאחר סיום קריאת הקוראן )ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ(
אנס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
היה אוסף את משפחתו לאחר שיסיים את קריאת הקוראן כולו
ומתפלל בשבילם".
לכן ،על כל מוסלמי שקורא את הקוראן וסיים אותו לבתפלל
לאללה כי זה הוא האחד הזמנים זבהם אללה מקבל את
התפילה ומענה לה.
התפילה בעת שתיית מים זמזם )בבאר קדושׁה במכה(
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ג'אבר בן עבדאללה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :המים של זמזם טובים לכל מה שנועדו
להם".
מקומות שבהם אללה מכפיל את התגמולים

המסגד הקדוש )אל-מסג'יד אל-חראם( במכה
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :תפילה אחת במסגד
שלי היא טובה יותר מאלף תפילות במסגד אחר מלבד אל
מסג'יד אל-חראם ،שתפילה אחת בו היא טובה יותר ממאה
אלף תפילות במסגד אחר".
)מסופר על ידי האימאם אחמד(
זהו המסגד הראשון שאללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה
למוסלמים לנסוע אליו ،יתר על כן ،זה הוא ביתו של אללה
בעולם؛ שאללה עשה אותו בטוח עבור אנשים .המוסלמים
מכל רחבי העולם מגיעים אליו ואוהבים אותו .זה הוא שני מבין
שני כיווני התפילה והראשון של שניי המסגדים הקדושים )אל-
מסג'יד אל-חראם ומסגד הנביא מוחמד עליו השלום(.

מסג'יד הנביא באל-מדינה

המסגד של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום באל-מדינה הוא
השני מבין שניי המסגדים הקדושים )אל-מסג'יד אל-חראם
ומסגד הנביא מוחמד עליו השלום(.
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בנה את המסגד הזה
כשהגיע לא-למדינה להיות מקום עבדוה ומרכז ההוראה
ולמידה של ומוסלמים וחבריו של הנביא כדי להפיץ את
האיסלאם בכל רחבי העולם.
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אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר " בין ביתי לבין הבימה של במסגד יש גינה
מהגנים של גן העדן".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר גם כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :תפילה אחת במסגד שלי היא טובה יותר
מאלף תפילות בכל מסגד אחר מלבד אל-מסג'יד אל-חראם".

מסגד אל אקצה בירושלים
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " :ישתבח
שמו של המסיע את עבדו בלילה מן אל-מסג'יד אל-חראם אל
מסגד אל-אקצה אשר נתנו ברכתנו על סביבותיו ،למען נראה
לו את אותותינו .הוא שומע ומבחין) ".סורת המסע הלילי.(1:
מסגד אלאקצה הוא ראשון משני כיווני התפילה באיסלאם
ומקום המסע הלילי של הנביא מוחמד ומשם הוא עלה לשמים.
יתר על כן ،הוא אחד המסגדים שהמוסלמים מבקרים בו .אבו
הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :אל תצאו למסע חוץ משלושת המסגדים ،המסג'יד אל-
חראם במכה ،המסג'יד של שליח אללה )מסג'יד הנביא מוחמד
עליו ברכה ושלום באל-מדינה( ומסג'יד אלאקצה.
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
התפילה במסגד אל-אקצה היא שווה ערך לחמש מאה
תפילות במסגדים אחרים ،פרט ؛למסגד הקדוש במכה ומסגד
הנביא באל-מדינה.
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מסגד קיבאא
אוסייד בן ח'ודיר ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " התפילה במסגד קבאא היא שווה ערך
לעומרה )ביקור במכה שלא בזמן העליה לרגל(".
)מסופר על ידי מוסלם(
סוהייל בו חניף סיפר גם כן כי שמע את הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אומר ) :התפילה במסגד קבאא שווה לעומרה(
)מסופר על ידי בן מאגה (
התפילה בקרבת אלמולתזם )האזור שבין האבן השחורה
לדלת של הכעבה (
אללה ישתבח שמו ויתעלה מקבל את התפילה בקרבת
בקרבת אלמולתזם )האזור שבין האבן השחורה לדלת של
הכעבה ( ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :אל תפספסו
להתפלל באזור זבין האבן השחורה לדלת של הכעבה".
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אנשים שאללה מקבל את התפילות שלהם
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר " :שלושה תפילות שאללה מקבל אותן ללא ספק،
התפילה של המקופח ،התפילה של הנוסע והתפילה של האב
לבן שלו".
) מסופר על ידי את-תרמזי(
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר גם כן כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :ישנם שלושה אנשים שאללה ישתבח
שמו ויתעלה מקבל את התפילות שלהם האדם הצם עד
שישבור את הצום ،המנהיג הצודק והאדם המדוכא ،אללה
ישתבח שמו ויתעלה נשבע כי יענה לא אפילו אם לאחר זמן
רב".
) מסופר על ידי את-תרמזי(

האסיפות לזכור את אללה
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר " :אלה שמתאספים בביתו של אללה בעודם
לומדים ומלמדים את הקוראן ،אללה מוריד עליהם את השלווה
ואת הרחמים ،והמלאכים מקיפים אותם".
) מסופר על ידי מוסלם(
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר גם כן כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :המלאכים של אללה ישתבח שמו ויתעלה
מסתובבים בכבישים ובשבילים כדי לחפש את האנשים אשר
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מהללים וזוכרים את אללה יתעלה ،וכאשר הם מוצאים כמה
אנשים אשר מהללים ומשבחים את אללה הם קןראים זה לזה
באימרה " בואו לצורך שלכם" ....
הנביא מוחמד עליו השלום הוסיף" המלאכים מקיפים אותם
בכנפיהם עד השמיים הראשונים ،אז אללה ישתבח שמו
ויתעלה שואל אותם :מה עושים העבדים שלי؟
המלאכים אומרים הם מהללים ומשבחים אותך!
אללה יתעלה שואל את המלאכים האם הם ראו אותי؟
המלאכים משיבים :לא! הם לא ראו אותך.
אללה יתעלה אומר ،איך זה היה יכול להיות אם הם ראו
אותי؟
המלאכים אומרים :אם הם ראו אותך ،הם היו מעריצים אותך
יותר באדיקות ובתהילה.
אללה יתעלה אומר :מה שהם מבקשים ממני؟
המלאכים משיבים :הם מתפללים אליך להכניס אותם לגן עדן.
אללה יתעלה אומר :האם הם ראו את גן עדן؟
המלאכים משיבים :לא!
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר איך זה יכול להיות אם הם
ראו את גן העדן؟
המלאכים אומרים :אם הם ראו אותו היו משתדלים יותר ויותר
ובהתלהבות גדולה להיכנס לגן עדן.
אללה ישתבח שמו ויתעלה שואל את המלאכים :ממה הם
מבקשים מחסה؟
המלאכים אומרים שהם מבקשים מחסה מפני אש גיהינום.
אללה יתעלה אומר :האם הם ראו אותו؟
המלאכים משיבים לא!
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר :איך זה יכול להיות אם הם
ראו את אש גיהינום؟
המלאכים עונים לו :אם הם ראו את זה הם היו בורחים
ונמלטים ממנו באופן גדול יותר ،אז אללה ישתבח שמו
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ויתעלה אמר אני מעיד אתכם מחקתי את כל החטאים שלהם
" .אז קם מלאך ואומר :הוי אללה עימם יש אדם שלא השתתף
בזכרך ،אלא שהיה לו אינטרס אישי !؟
הנה אללה ישתבח שמו אומר :היושבים עם האנשים האלה
לא ייענו כתגמול להם.
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(

הזכר של שם אללה
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" :המתמסרים
והמתמסרות ،והמאמינים והמאמינות ،והאדוקים והאדוקות،
ואנשי האמת ،ונשות האמת ،ועזי הרוח ،ועזות הרוח ،והענווים
והענוות ،והנותנים צדקה והנותנות צדקה ،והצמים והצמות،
והשומרים והשומרות על תומת ערוותם ،והמרבים והמרבות
לזכור את שמו של אללה – להם הכין אללה מחילה ושכר
כביר) ".סורת המחנות.(35:
אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על אחת התועלות של
זכר אללה ،אללה ישתבח שמו ויתיעלה אמר בספרו הנשגב "
הם המאמינים אשר לבם בוטח בזכר אללה .אכן בזכר אללה
תירגענה הלבבות" )סורת הרעם.(28:
ישנן הרבה הוכחות בקוראן הקדוש והמסורות שמדברות על
מעלותיו של זכר אללה ישתבח שמו ויתעלה.

הלול ושבוח אללה ישתבח שמו ויתעלה
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר " :מי שמשבח ומהלל את אללה  99פעמים לאחר כל
תפילה ) ،ישתבח שמו של אללה  33פעמים – השבח לאללה 33
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פעמים – אללה אכבר " אללה הוא הגדול ביותר "  33פעמים(
ומשלים את המאה באימרה "אין אלוה מבלעדי אללה ואין לו
שותף ביקום ،לו כל דבר ،אז אללה יתעלה מוחק את כל החטאים
שלו".
)מסופר על ידי מוסלם(

כאשר פטימה אלזהראא שאלה את אביה ،הנביא מוחמד עליו
בירכת אללה ושלום כדי לתת לה משרת כדי לעזור לה בביצוע
עבודות הבית ،הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר לה
ולעלי ירצהו אללה " :אני אספר לכם על משהו שהוא יותר טוב
בשבילכם מאשר משרת؟ כשאתם נכנסת למיטה ،אמרו 'אללה
גדול' שלושים וארבע פעמים ،וכל השבח לאללה שלושים ושלוש
פעמים" ،כל תודה לאללה" שלושים ושלוש פעמים،וזה יותר טוב
בשבילכם מאשר עבד '".
סעד בן אבי ווקאץ ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
בירכת אללה ושלום אמר ":האם מישהו מכם מסוגל להרוויח אלף
מעשים טובים ביום אחד؟ אחד הנוכחים שאל :איך אפשר להרווח
אלף מעשים טובים ביום؟ ،הנביא מוחמד עךיו בירכת אללה ושלום
השיב באומרו " להגיד " השבח לאללה" מאה פעמים ،אז אללה
כותב לו תגמול של אלף מעשים טובים או מוחל לו אלף חטאים".

להגיד "אין אלוה מבלעדי אללה "
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמ:ר "כל עוד אתםבחיים ،הרבו
להגיד כי אין אלוה מבלעדי אללה ככל שאתם יכולים להגיד את
זה ".
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הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי הנביא נוח עליו השלום
אמר לבנו כשהוא עומד למות  " :עליך לומר כי אין אלוה מבלעדי
אללה " אם שבעת הרקיעים ושבעת שכבות האדמה הונחו
במואזניים בהשוואה עם "אין אלוה מבלעדי אללה" היתה שוקלת
יותר".
)מסופר על ידי אחמד(
הנביא משה עליו השלום אמר גם הוא " :הוי אללה למד אותי
משהו לזכור אותך ולהתפלל אליך ،אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר" :הוי משה ،תגיד שאין אלוה מבלעדי אללה ،הנביא משה
עליו השלום אמר " :הוי אללה כל העבדים שלך אומרים את זה،
אללה יתעלה אמר :הוי משה אם שבעת הרקיעים ושבעת
בעולמים הוכנסו לאיזון השוואה עם האימרה" :אין אלוה מבלעדי
אללה'' ،אז ،אין אלוה מבלעדי אללה ,תשוקל יותר מהם".
)מסופר על ידי בן חבאן(
אבו אד-דרדאא ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר " :מי שאומר "אין אלוה מבלעדי אללה ולאחר מכן מת
הוא ייכנס לגן עדן( " .
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
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ישתבח שמו של אללה ،וההודיה לו ،ישתבח שמו של אללה
הגדול )ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ(
גאבר ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
"מי ש אומר " :ישתבח שמו של אללה ،וההודיה לו ،ישתבח שמו
של אללה הגדול )ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ(" ינטע עבורו
דקל בגן העדן".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :ישנם שני דברים הקלים
על הלשון בעודם כבדים במואזניים של האדם ،ואהובים לאללה
ישתבח שמו ויתעלה ،השבח לאללה והתהילה לאללה יתעלה".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(

להגיד "השבח לאללה וההודיה לו" ) ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ (
אבו זר אלג'פארי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת
ברכה ושלום אמר " :אני אגיד לך מה הן המילים האהובות ביותר
לבורא יתברך" ،להגיד "השבח לאללה וההודיה לו" ) ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ
ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ(.
)מסופר על ידי מוסלם(
בסיפור אחר נשאל הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום " :ספר לנו
האמירה בטובה ביותר ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ענה
להם " :המילים האהובות ביותר לאלל הן :להגיד "השבח לאללה
וההודיה לו" ) ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ(.
)מסופר על ידי מוסלם(
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אבו הוריירה ירצהו אללה יתעלה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :מי שאומר "השבח לאללה וההודיה לו" )
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ( מאה פעמים במהלך היום ،אללה ימחק לו את כל
החטאים שלו אפילו אם היו רבים כמו הקצף על פני השטח של
הים".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
להגיד " השבח לאללה ،וההודיה לאללה ،ואין אלוה מבלעדי
אללה ،אללה הוא הגדול ביותר )ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ
ﻭﺍﷲ ﺃﻛﺒﺮ(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :במסע הלילי פגשתי את
הנביא אברהם עליו השלום ،והוא אמר לי :הוי מוחמד תמסור את
שלומי לאומה המוסלמית שלך ،ותגיד להם שהאדמה של גן עדן
היא טובה וטהורה והמים שלו מתוקים ،וכי השתילה שלו היא
להגיד " השבח לאללה ،וההודיה לאללה ،ואין אלוה מבלעדי
אללה ،אללה הוא הגדול ביותר )ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ
ﻭﺍﷲ ﺃﻛﺒﺮ(.
)מסופר על ידי את-תרמזי(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר עוד בהקשר הזה " :להגיד
" השבח לאללה ،וההודיה לאללה ،ואין אלוה מבלעדי אללה،
אללה הוא הגדול ביותר )ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ
ﺃﻛﺒﺮ( הוא הדבר היקר ביותר מכל הדברים אשר על פני כדור
הארץ".
)מסופר על ידי מוסלם(

41

להגיד "אין אלוה מבלעדי אללה ואין שותף לו ،לו המלכות
ולו ההודיה והוא הכל יכול) .ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،ﻟﻪ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי את מי שאומר " :אין
אלוה מבלעדי אללה ואין שותף לו ،לו המלכות ולו ההודיה והוא
הכל יכול) .ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ(" בכל בוקר יהיה כאילו שחרר אחד מצאצאיו של הנביא
איסמעיל עליו השלום )ישמעאל( ،ואללה יכפר לו עשרה חטאים
ויעלה אותו עשרה דרגות ויהיה זה לו מחסה מפני השטן עד
שיגיע הערב".
)מסופר על ידי בן מאגה(
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר" :מי שאומר " אין אלוה מבלעדי אללה ואין שותף לו،
לו המלכות ולו ההודיה והוא הכל יכול) .ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ،
ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ(" מאה פעמים במהלך היום
יהיה כאילו שחרר עשרה עבדים ויהיה לו בבחינת מגן מפני
השדים".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
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להגיד " התהילה לאללה ،וכל השבח אליו בהתאם למכלול
היצירה שלו ובהתאם להנאה העצמית שלו ،ובהתאם למשקל
של כס המלכות שלו ،ולפי הדיו של מילות השבח עליו") .ﺳﺒﺤﺎﻥ
ﺍﷲ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ ﻋﺪﺩ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺭﺿﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺯﻧﺔ ﻋﺮﺷﻪ ﻭﻣﺪﺍﺩ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ (
1B

הגברת גוויירייה אישתו של הנביא ירציה אללה סיפרה כי הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום יצא מביתה לאחר שהתפלל את
תפילת השחר ،היא ישבה להזכיר את אללה ،עד שחזר הנביא
לבית לפני הצהרים ،הנביא מוחמד עליו השלום אמר לה  :את
נשארת באותו מקום מאז שעזבתי אותך מזכירה את אללה؟!
היא אמרה :כן.
הנביא מוחמד עליו השלום  " :אני אמרתי ארבע מילים שלוש
פעמים אחרי שעזבתי אותך ،והם יותר יקרים ואהובים על אללה
ישתבח שמו ויתעלה מזה אשר את אמרת מאז עזבתי אותך .הם:
" תהילה לאללה ،וכל השבח אליו בהתאם למכלול היצירה שלו
ובהתאם להנאה העצמית שלו ،ובהתאם למשקל של כס המלכות
שלו ،ולפי הדיו של מילות השבח שלו".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(

להגיד "אין כל כוח אלא בעזרת אללה יתעלה" )ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ
ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ(
אבו מוסא אלאשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :הוי עבד אללה בן קייס ،אני אגיד לך מילה
שהיא אחד מהאוצרות של גן עדן ،תגיד " אין כוח ולא כוח אלא
בעזרתו של אללה יתעלה".
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)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(

הכפרה של החטאים באסיפה )ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ(
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר" :אם מישהו יושב באסיפה שבה הוא מרבה המולה
ואומר לפני שקם לעזוב " השבח והתהילה לאללה ،אני מעיד שאין
אלוה מבלעדיך ،אני מבקש סליחה וחוזר אליך בתשובה ،אז
אללה יתעלה מוחל לו על החטאים שהיו באסיפה זו".
)מסופר על ידי אל-נשאאי(

יראת אללה
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב" :לירא פן יעמוד
למשפט ריבונו מוזמנים שני גנים" )סורת הרחמן.(46:
אללה יתעלה אמר גם כן בקוראן הקדוש " :ואולם לכל הירא פן
יעמוד למשפט ריבונו ،והכובש את יצרו *،גן עדן יהא המסתור"
)סורת המושכים.(41-40:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן בספרו הנשגב ":היראים
יסתופפו בגנים ועל פלגי מים" )סורת אלחג'ר.(45:
יראת אללה ישתבח שמו ויתעלה היא בתור המניע אשר מעודד
את האדם המאמין לעשות את המעשים הטובים ולהתרחק
מהמעשים האסורים .אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש " :היש
דומה למשתחווה באדיקות ולעמוד בתפילה במשך הלילה ולנזהר
מפני העולם הבא ולמייחל לרחמי ריבונו؟ אמור ،האם ישוו זה לזה
היודעים ואשר אינם יודעים؟ רק נבוני הלב יזכרו) ".סורת
החבורות.(9:
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אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " אלה אשר
יראת ריבונם נוסכת חרדה בלבם *،והמאמינים באותות ריבונם*،
ואינם מצרפים שותפים לריבונם *،והנותנים ככל יכולתם בלב
חרד ،ביודעם כי אל ריבונם עתידים הם לשוב *،כל אלה זריזים
במעשים טובים וראשונים לעשותם") .סורת המאמינים.(61-57:
המדענים הם אשר יראים את אללה ישתבח שמו ויתעלה יותר
משאר האנשים ،והם אלה שממהרים במעשים הטובים כיוון שהם
ידעו את גדולתו של אללה יתעלה ،והעונש של האנשים הסוררים
בעולם הזה ובעולם הבא.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :המלומדים הם
היראים את אללה מכל עבדיו") .סורת היוצר.(28:
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר בחדית' של שבעת מיני אנשים
שיהיו בצלו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ביום תחית המתים "
גבר הוזמן על ידי אישה בעלת מעמד גבוה ויופי והוא אמר" :אני
ירא את אללה ".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
בן עבאס סיפר גם הוא כי שמע את הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אומר " :ישנם שני עינים שאללה הבטיח שלא ייענו
בגיהנום ،הם :עינים שבכו מיראת אללה ،ועינים אשר שומרים על
הבטחון למען אללה"
)מסופר על ידי את-תרמזי(

בית השבח
אבו מוסא אל-אשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום " כשמת מת הבן של העבד המוסלמי ،אללה ישתבח
שמו מדבר למלאכים :האם בנו של עבדי מת؟
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המלאכים מגיבים :כן.
אללה שואל אותם עוד :מה אמר אביו؟
המלאכים מגיבים :הוא שיבח אותך ،ואמר כי הוא מקבל את הרצון
של אללה.
הנה אומר אללה למלאכים :בְנו בית לעבדי בגן עדן ،וקראו לו בשם
בית השבח.
)מסופר על ידי את-תרמזי(

הציות לנביא מוחמד )עליו ברכה ושלום(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוא הדוגמה והמופת לכל
המוסלמים ،אנו מפיקים את הטוב וההצלחה מהליכה בעקבותו
של הנביא מוחמד עליו השלום ،בעוד שאנו מפסידים את העולם
הזה והעולם הבא במקרה שהפרנו את הוראותיו.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :שליח אללה
הוא הדוגמה והמופת לכם ،לכל המייחל לאללה וליום האחרון،
והמרבה להזכיר את שם אללה".
)סורת המחנות.(21:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש" :כל הנשמע
לשליח ،נשמע לאללה ،וכל הפונה עורף – לא שלחנוך לשמור
צעדיהם ،הם אומרים ،נשמעים אנו ،אבל בצאתם מעליך ،קבוצה
אחת מהם תאמר באישון לילה דברים שונים מאשר אמרו לך،
ואולם אללה רושם את אשר יגידו באישון לילה .אתה ،סור
מעליהם ،והיסמך על אללה ،כי אין סומך כאללה " ) מסורת
הנשים.(81-80:
המשמעת לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מובילה להשיג את
הדרגה הגבוהה בגען עדן ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " :הנשמעים לאללה ולשליחו – אלה יהיו עם
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הנביאים והצדיקים והישרים אשר אללה נטה להם חסד .מה טובה
חברתם של אלה *.זו הברכה שמרעיף אללה ،ואין יודע כאללה".
)סורת הנשים.(69:
המשמעת לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מביאה לאהבתו של
אללה ישתבח שמו ויתעלה ומחיקת החטאים ،אללה יתעלה אמר
בקוראן הקדוש " :אמור ،אם אוהבים אתם את אללה ،לכו אח ַרי،
ואללה יאהבכם ויסלח לכם על חטאיכם .אללה סולח ורחום".
)סורת בית עמרם.(31:
אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה עלינו לציית להוראותיו של
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ולהתרחק מהדברים שהוא אסר
עלינו ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :שללים
של יושבי הקריות אשר חלק אללה לשליחו יינתן רק לאללה
ולשליח ،לקרובי המשפחה ،ליתומים ،לנזקקים ולהלך בדרכם –
זאת למען לא יעבירוהו ביניהם העשירים שבכם .כל שהשליח נותן
לכם – אותו תיקחו ،ואשר ימנע מכם – ממנו תימנעו .היו יראים
את אללה ،כי אללה עונש קשות" )סורת ההגליה (7 :
אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש כי הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום נשלח להדריך את האנושות לדרך
הישרה ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :הופיע
ביניכם נביא בשר מבשרים ،אשר אשמתכם מעיקה על נפשו،
והוא נחוש עמכם ונוהג עם המאמינים בחמלה ורחמים) " ،סורת
האור.(128-129:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :לא שלחנוך כי
אם להביא רחמים על שוכני העולמים" )סורת הנביאים.(107:
אללה יתעלה אמר גם כן " :לא שלחנו אותך כי אם להיות מבשר
ומזהיר" )סורת הפורקאן(56:

התפילה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
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אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " :אללה ומלאכיו
מתפללים לשלום הנביא :הוי המאמינים ،התפללו לשלומו וברכו
לשולם" )סורת המחונות.(56:
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :מי שמתפלל לשלומי
פעם ،אללה ישתבח שמו ויתעלה יתפלל לשלומו עשרה פעמים"،
הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר " :מי שאומר' :שלום
עליי' ،אללה יחזיר לי את הנשמה שלי בחזרה כדי להגיב עליו ".
)מסופר על ידי מוסלם(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר עוד " :המלאך גבריאל
בא אליי ואמר" ،הוי מוחמד ،האם זה משמח אותך שאללה
ישתבח שמו ויתעלה ،אומר ،מי מתפלל לשלומך ומכבד אותך
מאומה שלך של פעם אחת ،אני משבח אותו עשר פעמים ،ומי
שולח שלום עליך פעם אחת ،אני אשלח שלום עליו עשר פעמים".
)מסופר על ידי אבו דווד(
אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה עלינו לברך ולשבח את הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום בתפילה ،בן מסעוד ירצהו אללה סיפר
כי בישר בן סעד אמר לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום "
'הוי שליחו של אללה ،איך נתפלל לשלומך؟ ،אז שתק הנביא
מוחמד עליו השלום ،ואמר לאחר מכן תגידי "הוי אללה ،אנו
מתפללים לשלומו של הנביא מוחמד והמשפחה שלו כמו
שהתפללת לשלומו של הנביא אברהים ומשפחתו ،ובירך את
הנביא מוחמד ומשפחתו כמו שבירכת את הנביא אברהים
ומשפחתו כי אתה הראוי לכל השבח ותהילה".
)מסופר על ידי מוסלם(

התפילה של השינה

48

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום הורה לחבריו להתפלל לאללה כאשר הולכים לישון ،הנביא
מוחמד עליו השלום אמר " :כאשר אתם הולכים לישון נערו את
היצועים שלכם ואמרו " :הוי אללה ،בשמך שכבתי לישון ،וברשותך
אני קם ،אם לקחת את נשמתי בזמן השינה ،תסלח לי ،ואם אתה
שומר אותה בחיים אחרי השינה ،אז הגן עליה כמו שאתה מהגן
על עבדיך האדוקים".
) מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ،אמר לבראא בן עאזב" :כשאתה
הולך לישון אתה צריך להתרחץ כפי שאתה כמו שאת מתטהר
לפני התפילה ،ושכב על הצד הימיני שלך ותגיד :הו אללה ،אני
מפקיד את הנשמה שלי אליך ،אני מוסר את כל העניינים לידיך.
אני פונה אליך בפחד ותקווה .אין לך מחסה חוץ ממחסה שלך.
אני מאמין בספרים שלך אשר הורדת על הנביאים .ומאמין בנביא
אשר שלחת".
) מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(

התפילה של המצוקה למלוא החוב
אחד העבדים בא לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ואמר לו " :אני
לא יכול לשלם לאדוני כמו שהסכמנו למען ישחרר אותי ،הנביא
מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר :אני אלמד אותך מילים
שיעזרו לך לשלם את החוב שלך אפילו אם היה כמו ההר ،הנביא
תגיד:
לו
אמר
ושלום
ברכה
עליו
" הוי אללה ،תעניק לי פרנסה מותרה שתציל אותי ממה שהוא
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מהפרנסה האסורה ،ריבוני אני מבקש ממך שתספק אותו מחסד
שלך כדי שלא אצטרך לסיפוק לשום אחר מבלעדיך".
) מסופר על ידי את-תרמזי(
אנס בן מאלק סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר
אללה נא שׁמֺר עלי מפני צער ויגון ،העצלות ،קמצנות ומפני
החוב".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
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שינון קוראן הקדוש והעדיפות של חלק מהסורות
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :מי שאין לו חלק מהקוראן
בתוכו הוא כמו הבית השומם.
) מסופר על ידי מוסלם(

העדיפות של שינון כמה סורות מהקוראן הקדוש
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :את מי ששנן את עשרת
הפסוקים הראשונים של סורת "המערה" )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ( ،יהיה
מחוסן מפני משיח השקר"
) מסופר על ידי את-תרמזי(
אנו מבקשים מאללה שיגן על כל המוסלמים מפני משיח השקר.
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו על העדיפות של סורת
המלכות כאשר אמר " :ישנה סורה של שלושים פסוקים בקוראן
הקדוש שסלחה לקורא לה עד שנכנס לגן עדן".
) מסופר על ידי אבו דווד(
יתר על כן ،הנביא מוחמד עליו השלום דיווח לנו על העדיפות של
פסוק "הכסא" בסורת הפרה בקוראן הנשגב ،הנביא עליו השלום
אמר" :מי שקרא את הפסוק של "אלכורסי" שבו אמר אללה
יתעלה " אללה – אין אלוה מבלעדיו ،חי וקיים .תנומה לא תאחז
בו ולא שינה .לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ .מי ישתדל בפניו
בלא שירשה؟ הוא יידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם،
והם לא יכלו להכיל את הדעת על אודותיו ،כי אם רק את אשר
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ירצה .כיסאו חובק שמים והארץ ،ועל נקלה יגונן עליהם .הוא
העליון והנשגב) ".סורת הפרה.(255:
אללה יגן עליו מפני השטן ולא יכול לגעת בו עד הבוקר".
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :מי שקורא את שני
הפסוקים האחרונים של סורת הפרה בלילה ،אללה יגן עליו מפני
כל הרע".
) מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " השליח מאמין
באשר הורד אליו ממרומים מעם ריבונו ،וכן גם המאמינים .הכל
מאמינים באללה ובמלאכיו ובספריו ובשליחיו ואומרים ،לא נפלה
איש משליחיו .הם אומרים ،נשמע ונעשה :מייחלים אנו למחילתך،
ריבוננו ،וסוף כולם לשוב אליך *.אללה לא יטיל על הנפש לשאת
יותר מכפי יכולתה ،ושכרה שמור לה כפי פעולה ،ועונשה שמור
לה כפי מעלליה .ריבוננו ،אל תדוננו לכף חובה אם נשכח או
נטעה .ריבוננו ،אל תטיל עלינו נטל כפי שהיטלתי על אשר היו
לפנינו .ריבוננו ،אל תטיל עלינו לשאת את אשר נבצר מכוחנו.
מחל לנו ،סלח לנו ורחם עלינו .מגיננו אתה ،על כן עזור לנו לגבור
על האנשים הכופרים") .סורת הפרה.(286-285 :
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מעשים המועילים בעולם הזה ובעולם הבא
הצדקה )הזכאת( ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ
אללה ישתבח שמו ،אומר בקוראן הקדוש " :הנותנים צדקה
והנותנות צדקה והמלווים לאללה בעין יפה ،יוכפל להם ושכר נכבד
שמור למענם" )סורת הברזל (18 :
גם הנביא מוחמד ،עליו ברכה ושלום דיבר על הצדקה ،הוא אמר:
"הצדקה היא הוכחה".
)מסופר על ידי מוסלם(
משמעות החדית' הזו ،כי הצדקה היא הוכחה על טוהר האדם
מקמצנות ،וגם כן הוכחה על כך שהאדם מאמין כי אללה יגמול לו על
כך ،אללה יגמול לו בעולם הזה בכך שירבה את פרנסתו ،ויגמול לו
בעולם הבא כשיכניס אותו לגן עדן.
הצדקה ،תשמור על האדם מליפול בגיהנום בעולם הבא ،הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :שמרו על עצמכם מגיהנום ،אפילו
אם בחצי ָת ָמר".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :את מי יתן צדקה ،אפילו אם תמר ،אללה ישתבח שמו ،מרבה
ומגדל את צדקתו ،כדי לגמול טוב לבעלה ،כמו שאחד מכם מגדל את
הסיָח שלו עד שיגדל ויהי כמו ההר".
ְ
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
האדם יחיה בעולם הבא בצל של צדקתו שישלם בעולם הזה ،עד
שיחליט אללה את גורלו ،עוקבה בן עאמר ירצהו אללה סיפר כי
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :כל איש יהיה בצל צדקתו עד
שאללה ישפוט בין האנשים".
)מסופר על ידי אחמד (
הנותן צדקה ،במסירות יהיה גם כן בצל כס המלכות של אללה ،עם
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השבעה שאללה ישתבח שמו יפרוש את צלו עליהם ،ביום שלא יהיה
בו שום צל ،מבלעדי צלו של אללה הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
דיבר על שבעה סוגים של אנשים ،שאללה יפרוש עליהם את צלו،
ביום תחיית המתים ،וזכר מהם" :האיש הנותן צדקה בסתר עד שידו
השמאלה לא תדע מה נתנה ידו הימינה.":
אללה ישתבח שמו ויתעלה ،הבהיר את החסד של השכר הגדול של
הנותנים צדקה ،הוא אומר בקוראן הקדוש " :המוציאים
מרכושםלמען אללה נמשלו לגרעין שהצמיח שבע שיבולים ،ובכל
שיבולת מאה גרעינים .אללה יכפיל לאשר יחפוץ ،ואללה רב אמצעים
ויודע" )סורת הפרה .(261 :
על כן ،השכר הכי פחות הוא פי עשרה עד פי שבע מאות ،אללה
ירבה לו שוב ושוב.
המלאכים מתפללים למען הנותנים צדקה ،אבו הוריירה סיפר כי
הנביא עליו שלום וברכה אמר " :בכל יום ،יורדים שני מלאכים
משמים ،אחד מהם יאמר :הוי אללה ،תן לכל הנותן צדקה שכר טוב
וגמול לו ،ואחר אומר :הוי אללה השמיד את רכושו של כל קמצן".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר גם כן" :הצדקה אינה מפחיתה
את ההון".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
הצדקה אינה אך ורק מכסף ،אלא שהאיסלאם ידע כמה סוגים של
צדקות .אנש בן מאלק סיפר ،כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :כל מוסלמי שיזרע עץ ،כדי שיאכלו ממנו בני האדם،
.
הציפורים ،או הבהמות ייכתב לו צדקה על כך"
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
סעיד בן אבי בורדה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום " ،על כל
מוסלמי לשלם צדקה ،הנוכחים שאלו :הוי נביא אללה ،אם אין לנו ללת
צדקה؟
הנביא הגיב  :אם כן ،על האדם לחפש עבודה ،כדי יוכל לתת צדקה!
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האנשים שאלו עוד :אם לא נמצא עבודה ،מה לעשות ؟
הנביא הגיב :אז ،עליו לעזור לנזקקים ؟
שאלו עוד :אם לא ימצא ،מה לעשות؟
הנביא הגיב :עליו לעשות את הטוב ולהימנע מעשיית הרע ،זה ייחשב
כצדקה !
)מסופר על ידי מוסלם(

0B

היתרונות של האכלת המסכינים והעניים

האכלת המסכינים ،היא אחת התכונות של המאמינים באללה ،אללה
ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " :וחולקים ממזונם ،על
אף אהבתם לאביון ،ליתום ולאסיר" )סורת האדם.(8 :
האכלת המסכינים ועניים היא גם כן ،אחת הסיבות להיכנס לגן עדן،
עבד אללה בן סלאם סיפר " :כשהגיע הנביא מוחמד לעיר "ל-מדינה"
לפעם הראשונה ،הוא אמר :הפיצו את השלום ،האכילו את
המסכינים והעניים ،בקרו בקרובי משפחה ،והתפללו בלילה ،תיכנסו
לגן עדן עם שלום"
האכלת המסכינים ועניים נפוצה ביותר בימים האלה ،ובמיוחד
ארוחת הפסקת הצום.

היתרונות של הבטחת ארוחת הפסקת הצום לנזקקים

המוסלמים ،מרחמים על עצמם ،האחד עוזר לשני ،על כן היה על
המוסלמי לעקוב אחרי מצבם של המוסלמים העניים ،האם יש להם
מה לאכול ؟
האם יש להם כסף כדי לקנות ארוחת הפסקת הצום؟
האמת היא שמספר רב של המוסלמים בכל רחבי העולם ،הם עניים،
שאין להם לזכות בפרנסה המספיקה להם את המצרכים או לפחות
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ארוחת הפסקת צום בחודש רמדאן .רבים מהמוסלמים נהגו להאכיל
את המסכינים ،ובמיוחד ארוחת שבירת הצום לצמים בחודש
הרמדאן .לא רק האנשים אלא גם המוסדות והעמותות האיסלאמיות
מאמצים תוכניות להכין ארוחת הפסקת הצום לעניים.
לכן ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום האיץ במוסלמים לנהוג בדרך
הזו ،הוא אמר  " :את מי שמבטיח ארוחת הפסקת צום לצמים ،יהיה לו
שכר כמו שכר הצם ،מבלי שייפחת משכרו של הצם".
)מסופר על ידי את-תרמזי(

היושר של ההורים
היושר של ההורים הוא בתור יושר לבניהם ،כיוון שהבנים שואבים
מהם את התכונות הטובות ،ההתנהגויות הטובות ומדות חן.
ההורים ממלאים תפקיד גדול לשמחת הבנים בעולם הזה ובעולם
הבא .אם יגדלו את בניהם על הציות לאללה ישתבח שמו ויתעלה
הם יזכו בתגמול גדול בעולם הזה ובעולם הבא ،ואם יגדלו אותם
על אי הציות לאללה ،אז הם מפסידים בעולם הזה ובעולם הבא.
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברה ושלום
אמר" :כל ילד נולד כשהוא מאמין באמונה הטבעית ،אלא שהוריו
הופכים אותו ליהודי או נוצרי או אמגוסי"
) מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
יושר ההורים מביא ברכה לבנים בחיים ،אללה סיפר לנו בסורת
המערה על שני יתומים שאל-ח'ידר עזר להם בבניית הקיר ההרוס
לשמור על המטמון שמתחת לו ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר
בספרו הנשגב " :באשר לקיר ،בעליו היו שני נערים יתומים מן
העיר ההוא ،ותחתיו היה מטמון השייך להם ،ואביהם היה יש
ישר ،על כך רצה ריבנך כי יגיעו תחילה לפרקים ואז יוציאו את
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מטמונם ברחמי ריבונך .לא עשיתי כל זאת על דעת עצמי ،וזה
פשר הברים שלא יכולתי להאריך רוחך עמם)".סורת המערה82-:
.(81
גם ההורים הטובים הם סיבה להעלות את מדרגותיהם של הבנים
שלהם בגן עדן אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש " :אלה אשר
האמינו ואשר צאצאיהם החזיקו אחריהם באמונתם -נצרף את
צאצאיהם אליהם .לא נגרע שמץ ממעשיהם ،כל אדם ערב
למעשיו) ".סורת אט-טור.(21 :
קורא יקר אתה צריך להקפיד על היושר שלך ושל המשפחה שלך
ולהשיג את הטוב בעולם הזה ובעולם הבא.
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מעשים שמביאים יתרונות לאדם אחרי מותו
הבן הישר
אחד החסדים העצומים ביותר הוא ש אללה ישתבח שמו ויתעלה
מעניק למאמינים צאצאים צדיקים ،אשר עוזרים להם בעבודת אללה
יתעלה וללכת בעקבותיו בחסד ובצדק ،ולהעלות את מדרגותיהם
בגן עדן .אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר כי אללה יתעלה מעלה את מדרגתו של העבד
הצדיק בגן עדן ،אז העבד שואל :איך לי כל זה ؟ אללה עונה  :כי
משפחתך מבקשים לך מחילה וכפרה".
אללה יתעלה מתאר את המאמינים בקוראן הקדוש ،הוא אמר " :גני
עדן אשר אליהם ייכנסו הם ואבותים ונשיהם וילדיהם אשר עשו את
הטוב .המלאכים ייכנסו אליהם מכל שער " )סורת הרעם.(23 :
גם המלאכים מתפללים למאמינים כי ההורים שלהם ייכנסו לגן עדן
יחד עם בניהם .בקוראן אמר אללא " :סלח לבעלי התשובה
ולהולכים בדרכך ،ושמור עליהם מפני עונש גיהנום *،ריבוננו،
והכניסם עגן עדן אשר הבטחת להם ،יחד עם עושי הטוב מבין
אבותיהם ונשותיהם וילדותיהם .הן אתה האדיר והחכם" )סורת
הסולח .(8-7 :
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי יש מעשים שלא תגמלומם
אינו מפסיק לאחר מותו של האדם ،כמו תפילת הבן בשביל הוריו،
אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
"כשימות האדם מעשיו מפסיקים אלא שלושה אם יהיה לו צדקה
נמשכת ،מדע מועיל או בן ישר שמתפלל בשבילו".

) מסופר על ידי מוסלם(
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המדע המועיל
פרסום המדע מביא תועלת לאנשים ולאנושות ،כי הוא מנחה את
התועה ،מעורר את חסר הערונות  ،משכל את הבור ،והחרוץ יהיה
יותר חריצות .בנוסף לכך המדע הוא ירושת הנביאים .אבו
אלדרדאא ירצהו אללה סיפר כי שמע את הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אומר " :מי שהולך בדרך מבקש מדע ממנה ،אללה
יישר לו את הדרך לעדן ،והמלאכים עוצרים תעופה בצנע בפני מי
שמשתדל לרכוש ידיעה לרצונם על מעשיו .גם כל היקום מבקש לו
מחילה אף הלוויתנים בים .מקומו של החכם לעומת החסיד כמו
מדרגת הירח לעומת הכוכבים .והמדענים הם יורשי הנביאים לא
הורישו אף דינר או דרהם אלא הורישו את המדע ،לכן מי הרכיש
את הידיעה יזכה מחיים הרבה מזל ".
) מסופר על ידי אבו דווד(
בכירי הפרשנים של האיסלאם הבהירו כי הכוונה בחדית' של
הנביא הזה היא "המדע ההלכתי" )ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ( .בן מסעוד ירצהו
אללה סיפר כי שמע את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר" :
אני מתפלל לאללה כדי להטיב את חיו של האדם אשר מוסר
ידיעה כפי ששמע ממנו כי אולי המוסר מבין יותר מהשומע" .
) מסופר על ידי את-תרמזי(
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מועאוויה בן אבו סופיין ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :אם אללה ירצה טוב באדם ילמד אותו את
ההלכה".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
גם למדענים מדרגה עליונה ،אללה ישתבח שמו אומר בקוראן
הקדוש" :היש דומה למשתווה באדיקות ולעומד בתפילה במשך
הלילה ולנזהר מפני העולם הבא ולמייחל לרחמי ריבונו؟ אמור،
האם ישוו זה לזה היודעים ואשר אינם יודעים؟ רק נבוני הלב
יזכרו" )סורת החבורות.(9:

אמצעי פרסום המדע
ישנם הרבה סוגים של אמצעי פרסום המדע כגון הספרים -
הפרסומים -הספרונים -הסרטים – האינטרנט – הסמינרים -
ערוצי טלביזיה ולווין – העיתונים  -בניית בתי ספר ומוסדות
איסלאמיות  .גמול של אמצעים אלה יהיה תוך ההשתתפות
בכתיבה או הוצאה לאור והפרסום או התרומה בעלויות .

דוגמאות של מדע מועיל
לימוד הקוראן והמדעים שלו ،לימוד הסונה והחדית' של הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום ،והמדעים קשורים להם כמו מדעי
השפה הערבית ודקדוקיה ،וכל מדע נוסף מועיל למוסלמים בדת
ובחיים .אין ספק בכך שהמדע ההלכתי מדויק בהוראה ובלמידה.
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הצדקה הנמשכת )ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ(
הצדקה הנמשכת היא צדקה לטובת אנשים והתגמול שלה חוזר
לפועל עוד ועוד ،וכל עוד הצדקה נמשכה לעולם הגמול יחזור
ויתרבה.
סוגי הצדקה הנמשכת רבים מאוד  -תודה לאללה – מהם) :בניית
מסגדים ،מתקנים לשתות מים בשביל העוברים ،זריעת עצים،
הווקף המשפחתי ،מוסדות של הכשרה מקצועית בערים עניות(،
ואת שני הסוגים האחרונים הם הטובים ביותר להכנסת רווח רציף
וללמד מקצועים מועילים לשכבה גדולה של עניים.

בנית מסגדים
בניית המסגדים היא מעשה טוב יותר בשביל המשתתשך בה ،כי
זאת הזדמנות לזכות בגמול יקר מאללה ישתבח שמו ויתעלה.
גאבר בן עבד אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :כל מי שבונה מסגד אפילו אם היה קטן מאוד ،אללה יבנה
לו בית בדן עדן"..
)מסופר על ידי בן מאגה ואחמד(
עות'מאן בן עפאן ירצהו אללה אמר " :שמעתי את הנביא מוחמד
עליו ברכה ושלום אומר" :מי שבונה מסגד -אללא יבנה לו בית בגן
עדן".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
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אללה ישתבח שמו מגדיר את המתפללים במסגד כמאמינים .הוא
אמר בקוראן הקדוש " :את מסגדי אללה יכונן וישמר רק המאמין
באללה וביום האחרון והמקיים את התפילה והנותן זכאת והירא
את אללה לבדו .רק אלה יוכלו להיות ישרי דרך" )סורת התשובה:
.(18
ההתענינות במסגדים דרך הבנייה ،הנקוי ،הוצאות ،השיקום،
הסמינרים וקריאת הקוראן אללה אומר " :בבתים אשר הרשה
אללה להקמים ולהזכיר בהם את שמו ،מספרים בשבחו בוקר
וערב .אנשים אשר מסחר ומיקח אינים מסיחים את דעתם
מלהזכיר את שמו של אללה ،ומלקיים את התפילה ומלתת זכאת.
הם חוששים מפני יום יתהפכו בו הלבבות והעיניים ) ".סורת
האור.( 37 – 36 :

החיוך בפני האנשים
ג'אבר בן עבד אללה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
השלום אמר " :אחד ממעשי החסד הוא לפגוש אחיך בחיוך ולעזור
לו".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
אבו אל-דרדאא סיפר גם הוא כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :החיוך בפני אחיך היא בתור צדקה"
)מסופר על ידי את-תרמזי(
החיוך מלמד על רגישות אחווה ואהבה בינך לבין אחיך דבר
שגורם להרגעת את הלב ושמחתו .אלנועמן בן בשיר סיפר כי
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :האהבה והחמלה ההדדית
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בין המאמינים נמשלות לגוף האחד ،שאם אחד האיברים בו
מתחיל לכאוב ،חם עליו שאר הגוף בהשגחה ובטיפול "
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
ובכך אתה זוכה את גמול הצדקה ואהבת האנשים.

המתנה
אבו הוריירה ירצוהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר" :אם מישהוא יזמין אותי לאורח של כרעים וכתפים،
אקבל את ההזמנה שלו ،ואם נתן לי כתפים וכרעים אני אקבל את
המתנה".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נהג לקבל במתנה ולא דחה
אותה ללא סיבה .אלצעב בן ג'ות'אמה ירצהו אללה אמר  :נתנתי
לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום זברה כמתנה ،אלא שהוא לא
קיבל את המתנה ،וכש הבין הנביא כי אני אוכזבתי ،אמר לי :לא
קיבלתי אותה כי אני עולה לרגל" )אסור למוסלמים לאכול מהציד
בימי העלייה לרגל(.
)מסופר על ידי מוסלם(
גם נאמר" :החליפו ביניכם את המתנה תשרור ביניכם האהבה" כי
המתנה מאחדת בין הלבבות ،ומביאה אהבה בקרב השכנים،
החברים ،ובני המשפחה.
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הגברת עאאשיה ירציה אללה שאלה את הנביא שיש לה שני
שכנים מי מהם ראוי למתנה ؟ אמר הנביא "השכן הקרוב ביותר
לבית".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(

זכותו של המוסלמי על אחיו המוסלמי
אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
"למוסלמי חמש זכויות על אחיו המוסלמי ،תשובת ברכת שלום،
ביקור בחולה ،ללכת בהלוויתו ،תפילת רחמים למתעטש וקבלת
הזמנה ".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
ובחדית' אחר הוסיף "להעיץ לו אם הוא מבקש ממנו".
)מסופר על ידי מוסלם(

הפצת השלום
"השלום" הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה
)לפי המסורת המוסלמית( אללה יתעלה אומר" :אללה אשר אין
אלוה מבלעדיו ،המלך ،הקדוש ،השלום ،המגונן ،האדיר ،הגיבור،
הנעלה .ישתבח שם אללה ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו"
)סורת ההגליה.(23:
גם השלום הוא אחת סיבות הפצת אהבה בין המוסלמים ולביכנס
לגן עדן .הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :אני נשבע במי
שאוחז בנשמתי ،אף אחד יכנס את העדן עד תהיו מאמינים ולא
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תהיו מאמינים עד יאהוב זה את זה ،האם רוצים אתם שאדריך
אותכם לדרך האהבה؟ הפיצו את השלום ביניכם".
)מסופר על ידי מוסלם(
בשלום המלאכים יקבלו את פני המאמינם אצל שערי גן עדן،
אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב" :היראים את ריבונם יובלו אל
גן עדן חבורות חבורות ،ובבואם ،ייפתחו שעריו ،ושועריו יגידו
להם ،בואכם לשלום ،ובטוב שורים אתם .היכנסו אליו לנצח".
)סורת החבורות.(73:
אללה ישתבח שמו ציווה עלינו להשיב את ברכת השלום בברכה
דומה או בברכה יותר טובה ממנה " .ובעת שיברכוכם ،ברכו
בברכה נאה ממנה או השיבו בשכמותה) " .סורת הנשים(86:

להתפלל למען המתעטש
אבו מוסה אל-אשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :אם אחד מתעטש ומןדה לאללה לאחר מכן
עליכם להתפלל למענו שאללה ירחם עליו ،ואל תבקשו לו רחמים
עד יודה לאללה".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
אבו הוריירה ירצהו אללה עליו סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר" :אם אחד מכם מתעטש עליו לומר "תודה לאללה"
ועל חבריו להתפלל למענו שאללה ירחם עליו " אללא ירחם עליך"
והמתעטש יגיב "אללה ירחם עליכם ועלינו"
)מסופר על ידי מוסלם(
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ובכך יזכה המתעטש והחברים שלו בברכת התפלה .יש לציין כי
הנביא היה מתנהג לשים את ידיו על פיו כשהוא מתעטש.
)מסופר על ידי את-תרמזי(

לבקר בחולים
עלי בן אבו טאלב אמר כי הוא שמע את הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אומר " :כל מוסלמי מבקר באחיו החולה בבוקר יתפללו
למענו שבעים אלף מלאכים עד הערב ،ואם יבקר בו עוד פעם
בערב יתפללו למענו שבעים אלף מלאכים עד הבוקר  ...וגם יהיה
לו בגן עדן עץ תמר".
) מסופר על ידי את-תרמזי(
ובחדית' נוסף אמר הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום" :מי שיבקר
בחולה יהיה בגן עדן עד שיחזור לבית ".
) מסופר על ידי מוסלם(

ללכת בהלווית הומוסלמי
אבו הוריירה סיפר כי הנביא עליו ברכה ושלום אמר" :מי שילך
אחרי הלויית מוסלמי – לשם אללה – ויתפלל בשבילו וישאר עד
קבירת המת ،יהיה לו שני קרטים של גמול כל קרט כמו הר
"אחד" ،ומי ילך אחריה ורק מתפלל בשבילו יזכה בקרט אחד של
גמול"
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
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כשעבד אללה בן עומר שמע את זה מהנביא אמר  :אבדנו הרבה
קרטים.
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(

לתמוך במוסלמי )לפי החוק וההלכה(
אנס בן מאלק ירצהו אללה אמר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר" :לתמוך ברעך אם הייה עושק או עשוק" אחד
הנוכחים שאל" :הוי שליח אללה ! אני אתמוך בו אם היה עשוק،
אולם איך לתמוך בו אם היה עושק؟(
הנביא עליו ברכה ושלום אמר :תמנע אותו מלעשוק את האחרים
זו תמיכה בו.
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
מהחדית' הזה מסתבר לנו שהתמיכה בדרך הנכונה היא שני
סוגים-:
 הראשון:פירוש התמיכה בעשוק זה לתמוך בו ככל אתה יכול
כדי לעמוד בפני העושק ולעזור לו עד שייקח את זכותו
בחזרה וזה יהיה דרך נפש ،כסף או תפילה ،מי שיעשה את
זה יזכה בגמול עצום.
הנביא מוחמד עליו ברכתו ושלום אמר " :אללה יעזור לאדם כל
עוד האדם עוזר לרעהו".
)מסופר על ידי מוסלם(
הוא אמר גם כן " :מי שעוזר למוסלמי הנזקק בעולם הזה،
אללה יעזור לו ביום הדין".
67

)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
התמיכה בנפש תהיה דרך מעמד רם ،תיווך או להגן עליו.
תמיכה בכסף תהיה דרך הגשת כסף וצדקות לעזור לו במצוקה
שלו או דרך להתפלל בשבילו בעל פה להצליח את דרכו.
בתפילה במיוחד אמר אבו אל דרדאא ירצהו אללה כי הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום אמר  " :אם אדם מוסלמי מתפלל
בשביל אחיו בעל פה המלאך יאמור  " :לך תגמול כמוהו כי
התפללת בשביל אחיך "
)מסופר על ידי מוסלם(
 השני :פרוש התמיכה בו אם היה עושק זאת אומרת למנוע
אותו מלעשוק ולהתפלל בשבילו שאללה ידריך אותו בדרך
הישר .בזה אנחנו מגינים על החברה ،ואם הוחכרנו להילחם
בו אנחנו נעשה את זה כדי שיירתע.
בכך אנחנו מחסלים את מקור השחיתות ומפיצים את הצדק،
השוויון והשלווה בקרב האנשים.
כדי שלא יפגע הכוחני את בחסר הכוח ،במסגרת זו אבו בכר אל-
צדיק ירצהו אללה הניח מסלול ביחס לתמיכה הזו ואמר" :החזק
אצלי הוא חסר כוח עד שאאחוז את הזכות של חסר הכוח ממנו،
וחסר הכוח אצלי רב כוח עד שיקבל את זכויותיו".
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הסרת הנזקים מהדרך והנקיון
אבו מאלק אל-אשערי ירצהו אללה אמר הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר" :טהורה היא חצי האמונה "
)מסופר על ידי מוסלם(
טהורה חלק מהנקיון ולשניהם מעמד חשוב באיסלאם .הסרת
הנזקים מהרחובות היא גם כן חלק מהאמונה ،הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר) :עקרי האמונה הם תשעים ואחדים הטוב בהם
ביותר אמירת אין אלוה מבלעדי אללה והפחות בהם הסרת
הנזקים מהרחובות"
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי מוסלם(
אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :כבר
ראיתי איש מתענג בגן עדן בגלל שהוא הסיר עץ מהרחוב כדי
שלא יפגע באנשים "
)מסופר על ידי מוסלם(
הוא סיפר גם כן כי הנביא עליו ברכה ושלום אמר עוד) :בשעה
שאיש אחד הולך מצא ענף בו קוצים ברחוב ،הוא הרחיק אותו
מהרחוב אז אללה הודה לו וסלח לו "
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי מוסלם(
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נתינת ארכה לחייבים
אבו קותאדה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר) :מי שירצה שאללה יפיג את צערו ביום הדין יפיג את
צער מי שנתון במצוקה "
)מסופר על ידי מוסלם(
הנביא עליו השלום סיפר גם כן על איש שהקיל על האנשים" :הוא
אחרי שילווה את האנשים יגיד לעבד שלו אם מצאת אחד מהם
עני או אין לו כסף להחזיר את החוב ،תוותר על ההלוואה שלי
הלוואי שאללה יסלח לנו ،אחר כך האיש הזה נפטר ואללה סלח לו
"
)מסופר על ידי מוסלם(
חוזיפה ירצהו אללה סיפר כי שליח אללה אמר " :המלאכים קבלו
את רוחו של איש בזמן העבר ואמרו לו "האם עשית משהו טוב ؟
האיש הגיב :לא
אמרו לו :נסה לזכור משהו؟!
הוא אמר " :כן ،אני נזכר בכך שהלוויתי את האנשים ואמרתי
לעבדים שלי שיקילו על העני
הנה אללה ישתבח שמו אמר :אני סלחתי לו
)מסופר על ידי מוסלם(
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הטפה למען איסלאם
הטפה לאיסלאם
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :וכי יש מילים
נאות ממילותיו של הפונה אל ריבונו בתפילה והעושה את הטוב،
והאומר ،במתמסרים אני" )סורת המוצגים אחד אחד .(33:
ההטפה למען האיסלאם ،ולהפיץ את האיסלאם ווהלכה היא דבר
ומשימה חשובים ביותר וחובה שהתעלם ממנה הרבה מוסלמים
היום.
הטפה למען האיסלאם היא בקרב דלת להדריך את האנשים לדת
האיסלם ולהפיץ את האיסלאם ברחבי העולם ،הטפה למען
האיסלאם אינה מצטמצמת בבלתי מוסלמים להדריך אותם לדת
האיסלאם בלבד ،אלא שגם היא כוללת את להדריך את
המוסלמים למסלול הנכון ולדחות את החידוש והסטיה מעקרנות
הדת ،התעיות ،הסטיות ואת הפוליתאיזם .
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היה אחד הראשונים שעשו את
זה ،.הוא קרא לבני עמו לדחות את עבודת האללים ולעבוד את
אללה בלבד .כשחתם עם שבט קורייש את ברית אל-חודייבייה
הוא התחיל לקרוא לראשי השבטים והארצות הסמוכות לחצי האי
ערב לאיסלאם ،הנביא מוחמד גם כן שלח את השליחים כדי
לקרוא למלכי הארצות וראשי השבטים לדת האיסלאם .הנביא
מוחמד תמיד השתמש ברחמים ובעדינות כפי שאמר אללה
" קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה
יתעלה:
ובדברי מוסר נאים ،והתנצח עמם בדרכי נועם .ריבונך מיטיב
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לדעת מי תעה מנתיבו ،והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך".
)סורת הדבורה.(125:
חבריו של הנביא התנהגו גם הם להפיץ את האיסלאם ברחבי
העולם ،המוסלמים שבאו אחר כך נהגו לפי מה שאמר אללה
יתעלה " :אמור ،זו דרכי ،ואני קורא אל אללה .אני וההולכים
בעקבותי רואים נכוחה ،וישתבח שם אללה ،ולא אהיה
במשתפים) ".סורת יוסף.(125:
כרגע הבערות התפשטה בקרב המוסלמים ،חוץ מזה יש
המשקיעים מאמצים כדי לעוות את צורת האיסלאם בעולם
ובמיוחד בקרב הבלתי מוסלמים כדי שישנאו את הדת הזו .על כן
חובה על כל מוסלמי מוסלמי בעל יכולת לעזור להפיץ את דת
האיסלאם ולהשתתף בהטפה למען האיסלאם הן במחשבות והן
בסיוע.

ההדרכה לדת האיסלאם ולסונה
התוצאות הישרות של ההטפה למען האיסלאם היא הדרכת
האנשים לדת האיסלאם ،כמה הוא מאושר את אשר מצליח והיה
סיבה להדריך את האנשים לדת ולדרך של אללה .במסגרת זו
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לעלי בן אבו טאליב ירצהו
אללה כשפנה לפתוח את ח'ייבר" :שתצליח להדריך איש אחד
לדת האיסלאם זה טוב ביותר מהגמלים האדומים"
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
הנביא רצה לומר שלא יתעסק בשללים וענגי העולם אלא יתעסק
בהדריך את האנשים לדת האיסלאם.
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הוי אללה ،עשה אותנו מנחים ומונחים ،ולא תועים .
להדרכת האנשים יש שני סוגים ،הראשון הוא הדרכת האדם
לדרך הנכונה או הדרכת הבלתי מוסלמים לדת האיסלאם
ולשניהם יש גמול כבד מאללה יום תחיית המתים .ואם לא יכולת
– קורא יקר  -להדריך את האנשים באופן ישיר בגלל חוסר ידע או
בגלל שאין ךל הזדמנות לעשות את זה או לא ידעת את הדרך
הנכונה אז יש בכל מדינות העולם מרכזים להפיץ את האיסלאם
במיוחד או לטפל במוסלמים כגון) :מרכזי ההסברה בעדות הזרים(
או )האגודות ושירותי ההצלה(.
השתתף איתם כדי שתזכה בגמול מאללה על הדרכת האנשים
לדרך הנכונה ،וגם כן אתה תזכה בגמול כפול כי הגמול המעשי
של מי שהדרכת יוסף לגמול שלך.
גריר בן עבד אללה ירצהו אללה סיפפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר" :מי שעשה מעשה טוב יזכה בגמול המעשה
הזה וגם כן לו גמול של מי שעשה אותו מעשה בלי לפחות מגמולו
".
)מסופר על ידי מוסלם(
עבד אללה בן מסעוד סיפר גם הוא כי שליח אללה עליו ברכה
ושלום אמר " :מי שהדריך את מישהו למעשה טוב הוא יזכה
בגמול מי שעשה את המעשה הזה".
)מסופר על ידי מוסלם(
אבו הוריירה אמר "ירצהו אללה"אמר ששליח אללה אמר) :מי
הדריך למעשה טוב יזכה בגמול מי שעשה את המעשה הזה(
)מסופר על ידי מוסלם(
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מאמצעי ההדרכה לדת האיסלאם ולדרכו של אללה ،הוצאת
הספרים לאור ،והקלטים וכו .ולטפל במטיפים ברחבי העולם ،מי
שיעשה את זה יזכה בגמול מי שיודרך על ידיהם.

ציות האישה לבעלה
עבד אללה בן אבי אוופי ירצהו אללה סיפר כי שליח אללה עליו
ברכה ושלום אמר " :האישה לא תיחשב עמקיימת את הוראות
ריבונה עד שתקיים את הוראות בעלה".
)מסופר על ידי בן מאגה(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר גם כן ביחס לאישה" :אם
האישה התפללה חמש התפילות של היום ،צמה את חודש
הרמדאן ،לא זנתה וצייתה לבעלה נאמר לה ביום הדין תכנסי לגן
עדן מאיזה דלת את רוצה "
)מסופר על ידי את-תרמזי(
ציות האישה לבעלה הוא הסוד של הנאת המשפחה והיציבות
שלה ،בתנאי שיהיה הציות הזה על פי ההלכה ،כלומר אם ביקש
בעלה ממנה שלא תתציית לאללה אז לא תתציית לבעלה ،הרי
המשפחה כמו ספינה בים והבעל הוא הקברניט של הספינה،
הנוסעים בספינה לא ייצלו אם לא יציתו לקברניט.
הבעל הוא מי שיחליט אחרי שיתייעץ עם בני המשפחה ،אללה
יתעלה אמר" :הגברים מופקדים על הנשים בתוקף כל אשר העלה
בו אללה את אלה על אלה ،ובתוקף הממון שיוציאהו .הטובות הן
האדוקות השמורות על הנסתר כדרך שישמור אללה ،אשר לנשים
אשר תחששו פן תמרודנה ،הטיפו להן מוסר ופרשו מהן במשכב،
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והכו אותן .ואם תישמענה לכם ،אל תבקשו דרך לצאת כנגדן،
אללה עליון וכביר) ".סורת הנשים.(34:
אום סלמה ירציה אללה )אישתו של הנביא עליו ברכה ושלום(
סיפרה כי שליח אללה אמר " :אם האישה מתה ובעלה היה
מרוצה ממנה הוכנסה אל גן עדן".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
תיהנה האישה הטובה מגן עדן ושביעות רצונו של אללה.
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התפילות שמועילות לאדם ולהמשפחה שלו
תפילת הכניסה לבית
אבו מאלק אל-אשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :הוי אללה ،אנו מתפללים לך שאללה
שתשמור עלינו בכניסתנו וביציאתנו ،בשם אללה נכנסנו ובשם
אללה יצאנו וסמכנו על אללה".
)מסופר על ידי אבו דווד(
גאבר בן עבד אללה ירציהם אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר " :אם האדם זוכר את שמו של אללה כשהוא
נכנס לביתו וכשהוא אוכל ،השטן יגיד לעצמו אינני יכול להישאר
ולאכול פה .ואם האדם כשנכנס לביתו לא זכר את שמו של אללה
השטן יאמור :אני יכול להישאר פה ואם לא זכר את אללה
כשיאכול אמר השטן אני יכול להישאר ולאכול פה ".
אנחנו חייבים לשמור על עצמנו על ידי זכירת שמו אללה ולהתפלל
כשניכנס לבתים שלנו.

התפילה של הביאה
בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :אם האדם שכב עם אשתו עליו להגיד "הוי אללה ،שמור
עלינו ועל הילדים שלנו מפני השטן ،אם הוא אומר את זה ונכתב
לו שיהיה לו השטן לא יזיק לו ולא ישתלט עליו".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
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בכך יהיו ילדיהם טובים מגיל אפס ויצליחו בעולם הזה ובעולם
הבא.
אללה ישבח שמו ויתעלה אמר " :אבל לא את עבדיך ברי הלבב
אשר בהם" )סורת אלחג'ר.(40:
אלה הם האנשים שנוצלו מהשטן.

הביקור והאהבה למען אללה
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי שליח אללה אמר " :יש שבעה
אנשים שאללה מכסה אותם בצל שלו ביום תחיית המתים ،אשר
בו לא יהיה צל אלא הצל של אללה ،הנביא זכר מהם שני אנשים
שאהב אחד את השני למען אללה "
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
אבו הוריירה סיפר גם כן כי שליח אללה אמר " :אחד האנשים
ביקר ברעהו באחד הכפרים ،אללה שלח לו מלאך בדרכו לרעהו
ושאל אותו :איפה אתה הולך؟
אני הולך לבקר לחבר שלי בכפר הזה! ،האיש ענה
המלאך שאל אותו עוד :האם באת לבקר בו בגלל שהוא עשה לך
טובה ומשהו
אמר האיש :אני אהבתי אותו למען אללה.
המלאך אמר לו :אללה שלח אותי לומר לך כי אללה אוהב אותך
כמו שאהבת את רעך למענו .
)מסופר על ידי מוסלם(
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מועאז בן גבל ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר אמר  " :אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר :למתאהבים
למעני במות מאור והנביאים והשהידים יקנאו בהם על כך "
)מסופר על ידי את-תרמזי(
אבו אדריס הח'וולאני " זכרונוו לברכה " סיפר" :נכנסתי למסגד
דמשק ומצאתי בו בחור שהשניים הקידמוניות שלו מבריקות ،ויש
הרבה אנשים פונים לו אם היו חלוקים על משהו  .האנשים היו
מצייתים לדעה שלו .שאלתי )אבו אדריס( מי זה؟
אמרו לי זה מועאז בן גבל ،ביום הבא כשמהרתי להתפלל מצאתי
אותו מתפלל אז חכיתי לו עד שסיים את התפילה ،פניתי אליו،
לחצתי את ידיו ואמרתי לו :אני אוהב אותך למען אללה מועאז
אמר  :אתה בטוח שזה למען אללה אללה؟
אמרתי  :כן למען אללה
מועאז אמר עוד פעם :אתה בטוח שזה למען אללה אללה؟
אמרתי  :כן למען אללה
אז ،הוא משך אותי ואמר) :תתבשר ! שמעתי שליח אללה אומר
אללה אמר  :אני אוהב את המתאהבים ،היושבים אחד עם השני،
המבקרים אחד בשני והמעניקים ביד הנדבה למעני.
)מסופר על ידי האימאם מאלק(
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מעשי הסולידריות
הטיפול ביתומים
היתום הוא מי שאבד את אחד מהוריו או שניהם לפני שיגיע לגיל
הבגרות ،היתום זקוק ביותר לחמלה ،אהבה ،חיבה ורחמים
ולפעמים הוא זקוק לעזרה ולפרנסה.
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום האיץ באנשים לטיפול ביתומים،
סאהל בן סעד סיפר כי שליח אללה אמר " :אני והמטפל ביתום
ביחד בגן עדן והצביע באצבע הרומזת ובאמה".
בזה יזכה היתום בטיפול החברה ויזכה המטפל בקרבת הנביא
עליו ברכה ושלום בגן עדן .בן בטאל אמר" :מי ששמע את החדית'
הזה חובה עליו ללוות את הנביא מוחמד בגן עדן אין משהו טוב
יותר מזה בגן עדן ".
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום עודד גם כן את המוסלמים לחמול
על היתומים ،הוא אמר :אם מישהו משח על ראשו של יתום ،יהיה
לו על כל שערה שידו עברה עליה טובה" .
אנו מתפללים לאללה שיעניק לנו את היכולת לרחם על היתומים،
ולשמור עליהם בחסותו ובחסדו .

הטיפול באלמנות ובמסכינים
אבו הוריירה "ירצהו אללה " סיפר כי שליח אללה אמר " :המטפל
באלמנות ובמסכינים הוא כמו שנלחם במלחמת מצווה ואני חושב
שהוא אמר )הוא כמו המתפלל לתמיד וכמו הצמא לתמיד("
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
79

הטיפול בבעלי החיים
אבו הוריירה ירצהו אללה אמר ששליח אללה אמר  ":אחד
האנשים שהיה הולך במדבר והרגיש צמאון ،הוא חיפש מים עד
שמצא באר של מים ،וירד אליו כדי לשתות .לאחר ששתה
וביציאתו מהבאר ראה כלב צמא מאוד ،האיש אמר" :הכלב הזה
צמא מאוד כמו שהייתי ،האיש ירד עוד פעם לבאר ומלא את
הנעליים שלו במים והשקה את הכלב אז אללה הודה לו וסלח לו
 ...הנוכחים אמרו :שליח אללה! האם נזכה בגמול אם טיפלנו
בבהמות אמר הנביא  :אפילו אם השקתם חייה אחת תזכו בגמול
על זה".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
ההלכה האיסלאמית הבטיחה טיפול ודאגה אפילו לבעלי חיים،
במסגרת זו עבד אללה סיפר" :אנחנו נסענו עם הנביא .כשוא הלך
להשתין ،ואנחנו מצאנו במקום עוף )סוג של ציפור( ואת
האפרוחים שלו ،לקחנו את אחד מאפרוחיה ،העוף התקרב אלינו
ורפרף אז הנביא אמר  :מי לקח את האפרוח שלה؟ תחזירו לה
את אפרוחה בחזרה .הוא ראה במקרה אחר כי שרפנו כפר של
נמלים הנביא אמר  ) :מי ששרף את זה ؟ (
אמרנו ) :אנחנו (
הנביא אמר ) :אמור שלא יענה באש אלא מי שברא את האש(".
)מסופר על ידי אבו דווד(
אותו דבר בשחיטה אנחנו אמורים שלא לענות את בעלי החיים.
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :אללה כתב את הנדבנות
על כל דבר אז אם הרגתם תתנהגו כראוי ואם שחטתם תתנהגו
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כראוי ،אם שחטתם תשחיזו את החוד ותניחו את הבהמה לזבח
אותה ".
)מסופר על ידי מוסלם(

הגיהאד למען אללה
סהל בן סעד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר :השהייה במחנה למען אללה יום אחד יותר טוב מכל
העולם ،והמקום של שוט אחד מכם מגן עדן יותר טוב מכל העולם
ומה יש בה.
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי (
סלמאן אל-פארסי ירצהו אללה סיפר כי שמע את השליח מוחמד
עליו ברכה ושלום אומר " :השהייה במחנה למען אללה יום ולילה
יותר טוב מצום חודש שלם ،ותפילת לילה של חודש שלם  .ואם
הוא מת ،יהיה לו שכר על מעשים שנהג לעשות בחיים ،ותהיה לו
פרנסה כמו היתה בחיים שלו ،ויהיה לו חסות מהריבים".
)מסופר על ידי מוסלם(
אבו אוממה אל-בהלי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר" :ארבעה יש להם שכר אחריי המוות איש מת במלחמה
למען אללה ،ואיש למד ידע יש לו שכר ממושך כל עוד משתמשים
בידע הזה ،ואיש נתן צדקה יש לו שכר ממושך אם הצדקה הזאת
ממשיכה ،ואיש מת ויש לו בן טוב מתפלל בשבילו ".
)מסופר על ידי אחמד(
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אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר " :לא יוסף אבק בשביל אללה לעשן של גיהנום".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר מה שאללה הכין
לשהידים מהכבוד כאשר אמר  " :אף אחד יתכנס לגן עדן אוהב
לחזור שוב לעולם הזה ויש לו מה על הארץ מכל דבר אלא
השהיד ،הוא מקווה כי יחזור לעולם כי ימות עשר פעמים כי הוא
ראה מה יש לו מהכבוד".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
המלחמה )ג'האד( בכסף או בנפש או בשניהם וזה הכי טוב
באלג'האד .
ותמיד נזכר קודם אלג'האד בכסף כי הוא כל כך קל ואפשרי ،אז
לא כל בן אדם יכול לג'האד למען אללה בעצמו וזה כי הוא לא יכול
לעשות את זה בגלל יכולתו הגופית או שאין דרכים לארץ האויב
אבל ג'האד בכסף תמיד הוא יותר טוב וביחד בימים הזאת
שהמוסלמים מתנסרי בהרבה מאד איובים  .אללה ישתבח שמו
ויתעלה אומר " :המאמינים הנשארים לשבת בבתיהם ،פרט
לאשר יש בהם נכות،לא יישוו לקמים להיאבק למען אללה
בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם .אללה רומם את מעלת
הקמים להיאבק בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם ،ונתנם
מעל הנשארים לשבת .לכל אלה הבטיח אללה לגמול טובה.
ואולם אללה רומם את הקמים להיאבק מעל היושבים ،בנותנו
להם דכר כבד * .מעלות מלפניו ומחהילה ורחמים .אללה סולח
ורחום) ".סורת הנשים(96 - 95 :
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אנו מתפללים לאללה שיתמוך באחים שלנו בכל מקום ויחזיק
מעמד את האסלאם והמוסלמים בכל מקום.
ג'האד נחשב למסחר מרוויח מטעם אללה ישתבח שמו ויתעלה،
הוא אמר בספר הקדוש " :אללה קנה מהמאמינים את נפשם
ואת רכושם ובתמורה יזכו בגן עדן ،הם יילחמו למען אללה
ויהרגו וייהרגו .הוא קיבל עליו לקיים את הבטחתו לאמיתה.
בתורה ובאנווגליון ובקוראן .היש נאמן מאללהלהבטחתו؟ על כן
שמחו בעסקה אשר עשיתם! זו היא הזכייה הכבירה " )סורת
התשובה(111:
אללה ישתבח שמו אמר גם כן " :הקמים להיאבק למעננו ،הדרך
נדריך אותם אל נתיבותיה .אללה הוא עם המטיבים" )סורת
העכביש (69 :
הג'האד יותר טוב מכל העולם ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר " הג'יהאד למען אללה או נסיעה למענו יותר טובים מכל
העולם ומה יש בו".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
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תכונות טובות שצריכים לכל מוסלמי
המוסרים הטובים באיסלאם
אבו אלדרדאא ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר  " :אין דבר יותר כבד במאזנים של המאמין ביום הדין
מן המורי הטוב ואללה שונא את המפרז הפרוץ".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר גם כן) :הכי טוב מכם הם מי
יש להם מוסרים טובים(
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
המוסרים הטובים הם גם כן סיבה להיכנס לגן עדן  .אבו הוריירה
ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נשאל :מה
הם המעשים הטובים ביותר המוסילים להיכנס לגן עדן؟ הוא ענה
להם ) :יראת אללה והמוסרים הטובים (.
)מסופר על ידי את-תרמזי(
הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי שמעה את הנביא מוחמד
עליו ברכה ושלום אומר  " :המאמין יגיע במוסרים הטובים שלו
למעלת הצם המתפלל בכל הזמן" .
)מסופר על ידי אבו דווד(
ומי שיש לו מוסרים טובים יהיה ביום הדין הקרוב ביתור מהנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום  ...גאבר בן עבד אללה ירצהו אללה
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סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :מכם היותר
אהוב בשבילי והיותר קרוב ממני ביום הדין הכי טוב במוסרים
שלו".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
אללה תיאר את הנביא עליו ברכה ושלום בקוראן הקדוש" :
וניתנת בסגולות נשגבות " ) סורת העט (4 :
הגברת עאאישה ירצהה אללה כאשר שאלו אותה :איך היו
המוסרים של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ،היא ענתה"" :
המוסרים שלו היה הקוראן".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
עבד אללה בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר על עצמו ) אללה גידל אותי בצורה הכי טובה(.
אז על כל מוסלמי ומוסלמיה לקחת את הנביא עליו ברכה ושלום
לדוגמה במוסרים הנשגבים שלו ،כדי לחיות מאושרים בעלום הזה
ובעולם הבא.
המשורר המצרי אחמד שוקי כתב על ההשפעה של המוסרים
הטובים על כל האומות ،הוא אמר:
כל האומות במוסרים נשארות  ..אם הם אבדו אותם הפסידו
להלן – קורא יקר – אנו מבהירים כמה מוסרים טובים שהמוסלמי
חייב לעשות אותם:
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הסבלנות
הסבלנות היא אחד המוסרים הנשגבים ביותר ،והיא נחשבת
לדוגמה טובה לכל האנשים הטובים .אללה סיפר על הנביא יעקוב
עליו השלום כאשר הילדים שלו טענו שזאב אכל את יוסף )בנו
האהוב( " :הם הביאו את כותנתו ועליה דם כוזב .אמר ،אין זאת
כי לבכם השיאכם לעולל דבר מה -ואולם עלי לעמוס בעוז רוח،
ואללה ישעי מפני הדברים אשר תתארו) " .סורת יוסף ( 18 :
אללה סיפר גם כן על יעקב ،ומה שאמר לאחר אחר חזרת הבנים
שלו מן מצרים בלעדי האח הקטן שלהם " :אמר ،אין זאת כי
השיאכם לבכם לעלול דבר -מה ،ואולם לעמוד בעוז רוח אולי
יואיל ריבוני להחזיר אלַי את שניהם גם יחד .הן הוא היודע
והחכם" )סורת יוסף (83 :
וזה מהסונה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום והחברים שלו
ירציהם אללה כאשר סבלו את העינוי של הכופרים משבט קוריש
 ...אללה ישתבח שמו דיבר על הדבר הזה בספר הנשגב " :לא
יהיו מעשיכם טובים אם רק תטו את פניכם לעבר המזרח או
המערב .המעשים הטובים הם נחלת המאמין באללה וביום
האחרון ובמלאכים ובספר ובנביאים ،והמעניק מרכושו על אף
היותו אהוב עליו ،לקרובי המשפחה והיתומים והנזקקים ולהלך
בדרכים ולקבצן .ולשחרור עבדים :והמקיימים את התפילה
והנותנים זכאת ،ומקיימים חוזים אשר התחייבו לקיימם،
והעומדים בעוז באסון ובצרה ולעת מלחמה – כל אלה ،אמת
בפיהם והם היראים) ".סורת הפרה (177 :
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר גם הוא " :כל דברי חייו של
מובלמי הם טוב לו ،אם קרה לו משהו טוב הוא מודה לאללה
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ויהיה זה טוב בשבילו ،ואם קרה לו משהו רע והוא סבל אותו היה
זה טוב בשבילו ".
)מסופר על ידי מוסלם(
או ַבּי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
כל אשר קורה למוסלמי אם זה חלה או דאג או נפגע או תער
אפילו הקשון אם דקר ממנה אללה מכפר בהם על החטאים שלו".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
לסבלנות יש שלושה סוגים:
 הסבלנות על המשמעת לאללה  ،אללה ישתבח שמו ויתעלה
אומר בקוראן הנשגב " :לעוזי הרוח ישולם שכרם במלואו
ובלא חשבון" )סורת החבורות (10 :
 הסבלנות על האיסורים של אללה ،הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר  " :מי שעזב משהו למען אללה ،אללה מחליף
אותו בדבר יותר טוב ממנו"
 הסבלנות על האסונות שנכתבו עלינו ،אללה אומר " :אשר
בפקוד אותם אסון ،יגידו ،אנו ביד אללה ואליו סופנו
לשוב * .כל אלה  ،יישא ריבונם את תפילותיו עליהם ואת
רחמיו ،והם מישירים לכת" )סורת הפרה .(157 - 156 :

לוותר על הוויכוח
אבו אומאמה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר " :אני מנהיג בית באמצע גן עדן בו יתגוררו את אלה
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אשר מוותרים על הוויכוח אפילו אם הוא צודק ،ואני מנהיג בית
בבית בתוך גן עדן לאלה אשר מוותרים על השקר ،ואם הוא היה
צוחק ،ואני מנהיג בית במעלית גן כדן אלאלה אשר נוהגים ביושר
ובמוסרים הטובים ".
)מסופר על ידי אבו דווד(
לכן הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לנו להתווכח עם
האחרים בשיטה טובה ،אללה ישתבח שמו  " :קרא לנתיב ריבונך
בחוכמה ובדברי מוסר נאים ،והתנצח עימם בדרכי נועם) ".סורת
הדבורים(125 :

ישוב הדעת והמתינות
עבד אללה בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר לאשג עבד אלקאיס " :יש בך שתי תכונות
אללה והשליח שלו אוהבים אותם ،אמר ומה הן שליח אללה ؟
אמר ישוב הדעת והמתינות ".
)מסופר על ידי מוסלם(

הקמת ההבטחות
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :ריבונך ציווה כי
לא תעבדו אחד מבלעדיו ،ותגמולו חסד להוריכם ،ואם יגיעו
לזקנה במחיצתך  -שניהם יחדיו או רק אחד מהם -אל תגיד להם،
קצתי בכם ،ואל תגער בהם ،ודבר עמם בכבוד" )סורת המע
הלילי.(23:
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מסגולות האמאמנים המוצלחים ،אללה ישתבח שמו אמר" :
והאוטמים אוזנים מפני לזות שפתיים" )סורת המאמינים.(3 :
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן " :והשומרים נאמנה על
פקדונות וחוזים" )סורת המאמינים.(8:
אללה ישתבח שמו אמר גם כן בספר הנשגב " :לא יהיו מעשיכם
טובים אם רק תטו את פניכם לעבר המזרח או המערב.
המעשים הטובים הם נחלת המאמין באללה וביום האחרון
ובמלאכים ובספר ובנביאים ،והמעניק מרכושו על אף היותו
אהוב עליו ،לקרובי המשפחה והיתומים והנזקקים ולהלך
בדרכים ולקבצן .ולשחרור עבדים :והמקיימים את התפילה
והנותנים זכאת ،ומקיימים חוזים אשר התחייבו לקיימם،
והעומדים בעוז באסון ובצרה ולעת מלחמה – כל אלה ،אמת
בפיהם והם היראים) ".סורת הפרה (177 :
ובגלל חשיבות ההבטחה הזאת והחשיבות של קיומה ،אללה
הוציא מהכלל הכופרים המובטחים מאז ארבעה חודשים שאללה
נתן שהות להם אצל המסגד הקדוש כאשר אמר  ،אללה ישתבח
שמו ותעלה אמר בספרו הנשגב " :חופשיים אתם אפוא לשוטט
בארץ בבטחה ארבעה חודשים ،ודעו כי לא תחמקו מאללה ،וכי
אללה ימיט קלון על הכופרים" )סורת התשובה .(2:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב גם כן " :אבל לא
למשתפים אשר ערכתם עמם חוזים בשבועה ،ואשר לא
החסירו דבר מהתחייבותם כלפיכם ולא סייעו ביד איש כנגדכם
לאלה השלימו את חוזיהם עד שתימלא תקופתם ،כי אללה
אוהב את היראים" )סורת התשובה .(4:
על כן קורא יקר ،יש לדעת כי ההבטחה לאנשים ،היא באותו זמן
הבטחה עם אללה ،על כן עלינו לקיימה .אללה ישתבח שמו
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ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :מלאו את אשר התחייבתם
לאללה בשבועה ،ואל תפרו את השבועות לאחר שהתחייבתם
לאללה בשבועה ،ואל תפרו את השבועות לאחר שהתחייבתם
חגיגית לקיימן" )סורת הדבורים.(91:

הכנות
עבד אללה בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה ושלום אמר" :הכנות מדריכה למעשים הטובים ،והמעשים
הטובים מדריכים לגן עדן  ،האיש מכם מקפיד להגיד את הצדק
ומחפש את הצדק עד שירושם אצל אללה צודק ".
)מסופר על ידי מוסלם(
הכנות והצדק מצילים את העבד בעולם הזה וביום האחרון،
בעלום הזה כמו שהיה באירוע שלשות גברים שנשארו אחריי את
"מלחמת טבוק" .וביום האחרון כפי שאללה סיפר על עמדת
הנשיא ישוע עליו השלום ועל הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
ביום האחרון ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" :
יגיד אללה ،זה היום אשר בו תעמוד לאנשי האמת האמת אשר
בפיהם ،ויינתנו להם גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם،
ונצח נצחים שם ישכנו .אללה הפיק רצון מהם והם יפיקו רצון
ממנו ،וזוה הזכייה הכבירה) ".סורת השולחן.(119:
בצדק גם כן רגועה לנפש ،אל-חסן בן עלי ירצהו אללה סיפר כי
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר  " :הצדק רגועה לנפש
והשקר ספק ".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
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הקנאה
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר  " :אתם נדהמים מקנאת
סעד ؟ אני מקנא יותר ממנו ،ואללה ישתבח שמו ויתעלה מקנא
יותר ממני" .
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי (
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום אמר " :אללה מקנא ،וקנאתו היא כשמוסלמי עושה מאללה
אשר אללה אוסר עליו".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כעס מאוד אם מישהו חלל את
הדברים האסורים ،לכך חובה על כי מוסלמי שיקנא על הדת שלו
בצורה כללית למען אללה והשליח שלו .ויש קנאה מיוחדת על
משפחתו ואישתו והילדים שלו ،וגם קנאה על קדושת המוסלמים
כי אף אחד מאיובי אללה יחלל אותם.
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גמילות חסד להורים
אנחנו צריכים להיות רחומים עם כל דבר אפילו בבעלי חיים .אבו
הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
אמר כי " אישה נכנסה לגיהינום בגלל שלכדה חתול ומנעה ממנו
לאוכל ולא שחררה אותו כדי שיכול לאכול מהשרצים של כדור
הארץ".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
כל מוסלמי חייב לטפל בבעלי חיים בחביבות ועדינות.
אוסאמה בן זייד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת
אללה ושלום אמר " :אללה מרחם על העבדים הרחומים".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
אללה ישתבח שמו ויתעלה מתאר את המאמינים בספרו הנשגב
כרחומים ביניהם ،אללה יתעלה אומר בקוראן הקדש" :מוחמד הוא
שליח אללה .אלה אשר איתו קשים הם על הכופרים ורחומים זה
לזה .יכול אתה לראותם כורעים ומשתחווים ומבקשים להם
פרנסה מעם אללה ،ומבקשים להפיק רצון מלפניו .סימני
ההשתחוויה ניכרים בפניהם) ".סורת ההכרעה.(29 :
עבד אללה אבן עמרו בן אלעאץ ירצהו אללה סיפר כי הנביא
מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :אינו מוסלמי מי שלא מראה
רחמים לצעירים שלנו ומכבד את הזקנים".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
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אללה ישתבח שמו ויתעלה מעניק שכר גדול לאנשים הרחומים،
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " :אללה רחום ،וגומל
לעבדיו על העדינות והרחמים יותר מכל דבר אחר" ،הנביא מוחמד
עליו בירכת אללה ושלום היה רחום אשר מרחם על הנזקקים،
העניים ،האלמנות והיתומים ،מעולם לא דחה שואל או אדם נזקק.
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום
נישק את הנכד שלו "אל-חסן בן עלי" בנוכחותו של אלאקרע בן
חאבס ،אז בן חאבס אמר" :יש לי עשרה ילדים ומעולם לא נישקתי
אחד מהם ،הנביא מוחמד עליו השלום אמר" :מי שלא מראה
רחמים לאחרים ،לא יירחם".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי קבוצה של בדואים הגיעו
לנביא מוחמד עליו שלום ואמרו " :האם אתם מנשקים את הבנים
שלכם" ،הנביא מוחמד עליו השלום אמר :כן ،הבדואים אמרו
אנחנו לא עושים את זה ،הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
"אני לא יכול לשים את הרחמים בלבבות שלכם לאחר שאללה
לקח אותו מהן".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
ג'ריר בן עבד אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה
ושלום אמר" :מי שלא מרחם על האחרים ،אללה לא ירחם עליו".
)מסופר על ידי מוסלם(

ההתיחסות הטובה להורים
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אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את האהבה של הילדים שלנו
בלבבותנו ،לכן ،אנו לא מוצאים הרבה פסוקים בקוראן הקדוש
אשר מניעים אותנו להיות אדיבים כלפי הילדים שלנו .לעומת
זאת ،ישנם הרבה פסוקים בקוראן הנשגב אשר מניעים את
המוסלמים להיות אדיבים וצייתנים להורים שלהם ،במיוחד בעודם
זקנים ،חלשים וחסרי אונים וזקוקים לטיפול והתיחסות טובה.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :אל תקח אלוה
אחר עם אללה ،פן תיפול מושפל ונטוש *.ריבונך ציווה כי לא
תעבדו בלתי אם אותו ،ותגמולו חסד עם הוריכם ،ואם יגיעו לזקנה
במחיצתך – שניהם יחדיו או רק אחד מהם – אל תגיד להם ،קצתי
בכם ،ואל תגער בהם ،ודבר עמם בכבוד *.פרוש להם כנף של
הכנעה ורחמים ،ואמור ،ריבוני ،רחם עליהם כדרך שגידלוני
מקטנות* ריבונכם מיטיב לדעת את אשר בלבכם .אם תהיו
ישרים ،יסלח לחוזרים בתשובה" )סורת המסע הלילי.(25-22 :
אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש" :ציווינו על האדם לכבד את
הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה בעמל ויגע ،וחלפו שנתיים עד
גמילתו -.הורה לי ולהוריך ،הן סוף כולם לשוב אלי) ".סורת
לאקמאן.(14:
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן " :ציווינו על האדם לגמול
חסד עם הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה ביגע .שלושים חודשים
חלפו מאז הריונה ועד גמילתו .ובהגיעו לפרקו ובמלאת לו
ארבעים ،אמר ،ריבוני ،למדני מילות תודה על החסד שנטית לי
ולהורי ،אשר תהיינה שגורות על לשוני ،ומעשים טובים אשר יפיקו
רצון מלפניך ،וברכני בזרעי אחרי .חוזר אני בתשובה אליך ،ואני
נמנה עם המתמסרים) ".סורת גבעות החול.(15 :
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האדם המאמין מתפלל למען ההורים שלו ،אללה ישתבח שמו
ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :ציווינו על האדם לגמול חסד עם
הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה ביגע .שלושים חודשים חלפו מאז
הריונה ועד גמילתו .ובהגיעו לפרקו ובמלאת לו ארבעים ،אמר،
ריבוני ،למדני מילות תודה על החסד שנטית לי ולהורי ،אשר
תהיינה שגורות על לשוני ،ומעשים טובים אשר יפיקו רצון מלפניך،
וברכני בזרעי אחרי .חוזר אני בתשובה אליך ،ואני נמנה עם
המתמסרים) ".סורת גבעות החול.(15:
ההורים הם האנשים הזכאים ביותר בחברתו של האדם ،הנביא
מוחמד עליו בירכת אללה ושלום נשאל " :מי הוא האדם הראשון
הזכאי בחברותי؟
הנביא עליו השלום הגיב :האם שלך،
האיש שאל עוד  :מי אחרי זה؟
אמר הנביא  :אמא שלך
האיש שאל  :מי אחרי זה؟
הנביא אמר :אמא שלך
האיש שאל פעם רביעית :מי אחרי זה؟
הנביא אמר :אבא שלך.
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
אללה יתעלה קשר בספרו הנשגב בין ההודות להורים לבין
ההודות לו יתעלה ،אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " :ציווינו על
האדם לכבד את הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה בעמל ויגע ،וחלפו
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שנתיים עד גמילתו -.הורה לי ולהוריך ،הן סוף כולם לשוב אלי".
)סורת לאקמאן.(14:
אנחנו לא יכולים להחזיר את הטובות אשר ההורים שלנו עשו
בשבילנו .אחד האנשים בא לנביא מוחמד עליו בירכת אללה
ושלום אללה ואמר שהוא נשא את אמו על כתפיו לאורך הדרך
ובמהלך כל טקסים הפולחנים של עלייה לרגל .האיש שאל את
הנביא עליו השלום האם יכולתי לגמול את הטובה של אמא שלי
בעודי ילד ،הנביא מוחמד עליו השלום השיב באומרו כי כל מה
שהוא עשה לא שווה להתכווצות אחת של הרחם במהלך לידה".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
שמירה על התחייבויותיהם של ההורים ולטפל בהם היא דוגמה
של ההתייחסות הטובה כלפי הורים .הגברת עאאישה ירציה
אללה דיווחה כי איש אמר לנביא מוחמד עליו השלום :אמא שלי
מתה פתאום ،ואני חושב שהיה ברצונה להוציא צדקה ،האם
אללה יגמול לה במקרה שאני אשלם את הצדקה הזו ،והאם אני
זכאי לתגמול אם אני נותן צדקה במקומה؟ הנביא עליו השלום
הגיב :כן".
)מסופר על ידי מוסלם(

הקשרים המשפחתיים )ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ(
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת
אללה ושלום אמר "אללה ברא את כל היצורים וכאשר סיים את
הבריאה של היצירה ،אמר הרחם )קשרים של יחסים() ":הוי
אללה( במקום הזה שאני מחפש מקלט אצלך מפני ניתוק
הקשרים שלי ،אללה יתעלה אמר אני מתייחס בטוב למי
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שמתייחס אליך בחסד ואני מנתק את הקשרים עם מי שיינתק את
הקשרים איתך".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
אבו הורירה ירצהו אללה סיפר גם כן כי אחד האנשים שאל את
הנביא עליו השלום "הוי שליחו של אללה ،יש לי קרובי משפחה
שאני משתדל לשמור על יחסים טובים איתם ،אבל הם מנתקים
אותו .אני מתייחס אליהם יפה ،אבל הם מתייחסים אליי בצורה
רעה ،אני מטיב אליהם ،אבל הם מקפדים אותי "הנביא אמר :אם
מה שאתה אומר נכון .אז תזרוק אפר חם עליהם ،ואללה יעזור לך
להשתלט עליהם".
)מסופר על ידי מוסלם(
שמירה על יחסים טובים עם קרובי משפחה היא אמצעי להשגת
העושר ואורך החיים ،אנס בן מאלק סיפר כי הנביא מוחמד עליו
ברכה שלום אמר " :מי שרוצה שאללה יגדל את הפרנסה שלו
ויאריך את החיים שלו ،חייב לשמור על הקשרים עם קרובי
משפחה".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(

צניעות המבט
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " :אמור למאמינים כי יצניעו את
מבטם וישמרו על תומת ערוותם ،כי בזאת תרבה טוהרתם :אללה
מכיר את מעשיהם לפני ולפנים *.ואמור למאמינות כי תצנענה את
מבטן ותשמורה על תומת ערוותן ،ולא תחשופנה את שכיות
חמדתן ،מלבד הנגלות שבהן ،ותכסינה ברעלותיהן את חזותיהן.
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אל להן לחשוף את שכיות חמדתן בלתי אם בפני בעליהן או
אבותיהן או אבות בעליהן או בניהן או בני בעליהן או אחיהן או בני
אחיהן או בני אחיותיהן או נשות המאמינים או אלה אשר בבעלותן
או גברים נספחים אשר נטולי תשוקה הם או ילדים שטרם ניעור
עניינם בערוות האישה :ואל להן לעכס ברגליהן למען ייוודעו
שכיות חמדתן הנסתרות .חזרו בתשובה אל אללה כאיש אחד،
אתם המאמינים ،למען תעשו חיל" )סורת האור.(31-30 :
ג'ריר בן עבד אללה ירצהו אללה סיפר" :שאלתי את הנביא
מוחמד עליו בירכת אללה ושלום על פסק הדין האיסלמי במבט
מקרי )באישה אחת שאינו רשאי להסתכל עליה( הנביא מוחמד
עליו השלום הורה לי להפנות את העיניים שלי".

חיג'אב )הצעיף (
אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על האישה המוסלמיה לחבוש
את הצעיף כדי להגן על הכבוד שלה ،ולקדם את צניעת המבט
ולהגן על החברה המוסלמית מפני התשוקות האסורות באיסלאם.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :הוי הנביא،
אמור לנשותיך ולבנותחיך ולנשות המאמינים ،כי עליהן לעטוף
עצמן בגלימותיהן .בכך ייטיבו הכל להכיר בכבודן ،ולא יפגעו בהן.
אללה סולח ורחום ) ".סורת המחנות(59 :

בקשת הרשות
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צניעת המבט ובקשת הרשות לפני הכניסה מורישה אדיבות בלב
ובנפש ומביאים את רצונו של אללה ישתבח ויתעלה בעוד שאי
צניעת המבט מובילה לחטאים וניאוף בחברה.

צניעות וביישנות
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום תיאר את הצניעות כחלק
מהאימונה ،האימונה מונעת את האדם המוסלמי מלעשות
המעשים האסורים ،צניעות היא חלק בלתי נפרד מהאמונה אשר
מביאה כל טוב לאדם המוסלמי בכל תחומי החיים כגון ההתיחסות
עם המשפחה והחברה ،וגם במעשים ודיבורים שלו.
עמראן בן חוסיין סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:
"הצניעות אינה מביאה שום דבר למעט הטוב".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
עבד אללה בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו
בירכה ושלום אמר" :אחד מדבריהם של הנביאים הראשונים.":
אם אינך מתבייש ،אז תעשה מה שאתה רוצה '".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי(
המדענים אומרים שצניעות למעשה היא טבע שעוזר לאנשים
להימנע מהתעללות והתנהגות האסורות .צניעות היא אחד
המאפיינים של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ،אבו סעיד
אלח'דרי אמר שהנביא מוחמד עליו השלום תיאר אותו בתור" :
הנביא מוחמד היה ביישן אפילו יותר מביישנות של בתולה מאחורי
הרעלה שלה".
)מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם(
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צניעות היא תכונה טובה לגברים ،כי זה מעלה את המורל
והמוסרים שלהם ،הביישנות והצניעות תכונה גם כן לנשים ،כי זה
שומר על הכבוד והצניעות שלהם .צניעות היא כמו שמלה לגוף،
אם אדם עזב אותו ،פגמיו ،מוסר רע וחסרי תכונות נחשפים.

המחילה
בקשת המחילה מאללה ישתבח שמו ויתעלה מוחקת את
החטאים ،אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב" :
המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה ،והמבליגים על זעמם
והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים  * -ואשר
בעשותם תעובה או בגורמם עוול לעצמם ،ייזכרו באללה ויבקשו
את מחילתו על חטאיהם – ומי מלבד אללה יסלח על חטאים –
ולא יתמידו במעשיהם ،ביודעם )כי רעים הם ( *.כל אלה גומלים
מחילה מעם ריבונם וגנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם ואשר
לנצח ישכנו בהם .מה טוב הוא שכר העולמים) ".סורת בית
עמרם.(136-134:
אללה יתעלה אמר גם בקוראן הקדוש " :העושה רעה או גורם
עוול לעצמו ואחר יבקש מחילת אללה ،ימצאו את אללה סולח
ורחום" )סורת הנשים(110:
זייד בן ת'אבת ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת
אללה ושלום אמר" :מי שאומר' :אני מבקש את סליחתו של אללה،
שאין אלוה מלבעדי אללה ،החי והקיים ואני חוזר אליו בתשובה
אליו ،אללה יסלח לו על חטאיו אפילו אם ברח משדה הקרב )בזמן
שהוא עסוק בלחימה למען אללה(.
)מסופר על ידי אבו דווד (
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אנס בן מאלק ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת
אללה ושלום אמר " :אללה יתעלה אמר ،הוי בני אדם ،כל עוד
הרבה שאתה מתפלל ומבקש מחילה ממני ،אני אסלח לך את
החטאים שלך ،ולא אכפת לי .הוי בני אדם ،אם החטאים שלך
הגיעו לענני השמים ולאחר מכן בקשת סליחה שלי ،אני אסלח לך.
הוי בני אדם ،אם באת אליי עם חטאים גדולים כמעט כמו כדור
הארץ בעודך מעיד שאין אלוה מבלעדי ،אני אביא לך סליחה
כמותה".
)מסופר על ידי את-תרמזי(
סליחה מנקה ומטהרת את הנשמה ואת הלב ،מי שמבקש מחילתו
וסליחתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה באופן מתמיד ،אללה
יסלח לו על כל החטאים שלו .בנוסף ،בקשת סליחה ומחילה מעם
אללה היא בתור אמצעי להגדלת הפרנסה ،אללה ישתבח שמו
ויתעלה אומר בקוראן הקדוש בלשונו של הנביא נוח ،בעודו הוא
מבטיח את עמו " :באומרי ،בקשו מריבונכם מחילה ،כי הוא מרבה
לסלוח *.אז ישלח לכם גשמי ברכה ،וימציא לכם רכוש ובנים،
ויפריח לכם גנים ،ויזרים לכם נהרות" )סורת נוח.(12-10:
אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום לבקש את מחילתו וסליחתו באופן מתמיד ،אללה יתעלה
אומר בקוראן הקדוש " :דע כי אין אלוה מבלעדי אללה ،ובקש
מחילה על חטאיך ،ועל חטאי המאמינים והמאמינות .אללה יודע
את כל הקורות אתכם בצאתכם ובבואכם) ".סורת מוחמד.(19:
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" :אני מבקש מחילה מעם
אללה יותר משבעים פעמים ביום".
)מסופר על ידי אל-בח'ארי(
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עבד אללה בן עומר סיפר כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר" :
אנו ספרנו שהנביא מוחמד עליו השלום ביקש את סליחתו
ומחילתו של אללה יתעלה יותר ממאה פעמים בישיבה אחת".
)מסופר על ידי את-תרמזי ואבו דווד(
הנביא עליו השלום ציווה עלינו להתמיד בבקשת סילחה מעם
אללה ישתבח שמו ויתעלה לפני מותו ،אללה ישתבח שמו ויתעלה
אמר בקוראן הקדוש " :אז שבח והלל את ריבונך ובקש מחילה ،כי
רוצה הוא בתשובת עבדיו) ".סורת הניצחון.(3 :
הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה
ושלום הרבה לבקש את מחילתו וסליחתו של אללה יתעלה לפני
מותו ،בקשת המחילה מביאה את השקט ללבות ומגדילה את
הפרנסה של האדם".
)מסופר על ידי אל-בח'ארי ומוסלם(
עבד אללה בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא עליו השלום
אמר " :מי שהתמיד לבקש את מחילתו של אללה יתעלה  ،אללה
ימנה לו דרך לצאת מכל מצוקה  ،והקלה מכל חרדה ויספק לו
פרנסה ממקום שבו מצפה שלא".
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " :הורדנו אליך
את הספר ממרומים למען יגלה את האמת ותשפוט בין האנשים
כאשר יורך אללה .אל תהיה סניגור למועלים *.בקש את מחילת
אללה ،כי אללה סולח ורחום) ".סורת הנשים.(106-105:
אללה ישתבח שמו ויתעלה הבטיח למאמינים את גן עדן ביום
תחיית המתים ،אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב " :אמור ،הבה
ואודיעכם מה טוב לכם יותר מכל זה :ליראים שמורים אצל ריבונם
גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם – לנצח ישכנו בהם –
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ונשים טהורות ،ויפיקו רצון מלפני אללה .אללה מבחין בברואים*
האומרים ،ריבוננו ،מאמינים אנו ،על כן סלח לנו על חטאינו ושמור
עלינו מפני עונשה של האש ،עזי הרוח ،ואנשי האמת והאדוקים
והמוציאים ממון והמשכימים עם שחר לבקש מחילה)".סורת בית
עמרם.(17-15:
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סיכום
ולבסוף ،אנו מבקשים מאללה ישתבח שמו ויתעלה ללמד אותנו
מה שאנחנו לא יודעים וליהנות איתנו במה שידענו .אכן ،אללה
הוא נדיב ואונטיפול .התפילה האחרונה שלנו היא שכל השבח
לאללה ،ריבון העולמים והשלום על כל הנביאים והנביא מוחמד
וכל חבריו ובני משפחתו.
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הספר הזה
הספר הזה הוא מדריך לכל מוסלמי ،ולכל הרוצה להכיר את
המעשים הטובים ביותר נכתבו על המוסלמים ،הן בקוראן
הקדוש ،והן בסונה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.
בספר הזה ،אסף המחבר רוב המוסרים של האיסלאם ،כדי
להנחות הקורא לדרך הנכונה המקובלת על אללה יתבח שמו
ויתעלה.

אחמד עבד אל-מקסוד
קהיר – 21/09/2013
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