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 بسم اهللا الرمحن الرحیم
  בשם אללה הרחמן הרחום

  

  
  

  הקדמה
  

  

  ,מנת לסייע לאחים ואחיות מוסלמים- הדרכה זו מוגשת על
    ,שקיבלו על עצמם את האיסלם 

   ,)עקרון היסוד הראשון באיסלם" (השהאדה"לאחר השמעת הצהרת 

  .כדי ללמוד את עקרון היסוד השני לאיסלם שהוא התפילה

  היא שמאשרת" ההשהאד"הצהרת 
  ,כמוסלמי –את המאמין ואמונתו באל האחד  

  .ומאפשרת לו להתחיל בהתמסרותו ומצוותיו  
  "אְשֵהאדּו ַאנא ַלא ִאיַלא ַהִאיל ָאללה ָּואְשֵהאדּו ַאנא מּוַחָמד ָרסּול ָאללה"

  )ומעיד אני כי מוחמד שליח אללה, מעיד אני כי אין אל מלבד אללה(

  
  

  .ערב ולילה, צ"אחה, צהריים, שחר. מים ביוםהתפילה מבוצעת חמש פע

  ".ָנַמאזְ "או מכונה בשפות אורדו , "האלָ 'צַ "התפילה נקראת בערבית 

  
  

  :שלושת עקרונות היסוד הבאים של האיסלם הם

  ,עלייה לרגל אל הכעבה במסגד הקדוש במכה –' חאג

  .עבור מי שיכול להרשות לעצמו, לפחות פעם בחיים

  .מאחוז ההון הפרטי 2.5%שנתי של  תשלום צדקה –ָזאַכאת 

  .משחר עד ערב בימי החודש המבורך רמאדן –צום 

  ,התפילה חייבת להיאמר בערבית, "ה אלָ 'צַ  "בביצוע 

  .מהקוראן הנשגב") סּורה("שתהיה כוללת הקראה קצרה של פסוקים 

  ,מנת לבצע תפילה באופן תקין- לכן על  
  .ם נכונהיהיה הכרחי לתרגל מעט כדי לומר את הפסוקי 

    ,כן ישנם הערות מיוחדות לנשים- כמו

  .....תנוחת התפילה, משום שבתפילתן שינוים קלים כמו לבוש                            
  

  .ההדרכה הבאה לא מגיעה בשום אופן להחליף לימוד אישי של התפילה
      , כמו כן מומלץ להמשיך ולקרוא על התפילה במצבים שונים כמו נסיעות        

                     שכן הדת מקלה עלינו. 'וכו...מחלה                                     
  .ובריאותינו להקשות על סדר יומנוכדי כלל  ואין בתפילותינו                  
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  הכנות לקראת התפילה

   

  .ל המתפלל לבצעשע הכרחייםלפני כל תפילה יש מספר תנאים 

  
  

  טהרה - Wudu  'ּואְ ּודֹ

  
  

  :שמתבקשים בנסיבות שונות) טהרה( 'ישנם שלושה סוגי ּודּואְ 
  

  ,נדרש לניקיון של חלקי גוף חשופים לליכלוך   - חלקי/רגיל 'ּואְ ּודֹ   ~

  .אבק או אלמנטים מן הטבע                                          

מחשבות שמעוררות יצר , גזים, צואה, שתן, וחיותלאחר יצאה מנ,הקאה, שינה{
, מגע בכלב ,אישה/במין השני שהוא לא בעל) גם חיצוני(מגע  ,יחסי מין, מיני

  }גמלים אכילת חלב/שתיית
  

  רחיצה מלאה של הגוף, נדרשת מקלחת - "  ּוסּול'ר"  / מלא 'ּואְ ּודֹ ~
עיקר היכן שלא מגיעים ב, שכוללת את כל האיברים                              

  .אליהם המים

בסיום , בסיום תקופת המחזור, חלום רטוב, )חלקי או מלא(לאחר מגע מיני {
  )דימום שלאחר לידה    תקופת

  
 יכול להיות תחליף" ָתאַיאמּום"בנסיבות מסוימות  –"  ָתאַיאמּום" ' ּואְ ּודֹ ~

או  ור או גישה למיםבמקרים שאין כלל מק זאת רק, "ּוסּול'ר"לּודּוא רגיל או 
  .שלא ניתן להשתמש במים קיימים

חול או אבן ולאחר , ידי נגיעה בשתי ידיים באדמה נקייה-מתבצע על 'ה ּודּוא{
  מכן

  }.הידיים והזרועות עד למרפקים, משיכתם על הפנים
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  : ּואהשלבים לביצוע ּודֹ

    

        , בכל שפה שתרצו, )שר גם בלבאפ(לומר    -כוונה "/יהיָ נִ "להצהיר על   קודם יש     

  .טהרהו יתעלהשהמעשה הוא לשם עבודת אללה             
  ,'אּוְ דֹאין תפילה מתקבלת ללא ּו: "הנביא עליו השלום אמר        

                         ".מתקבל ללא הזכרת אללה יתעלה 'ּודְֹּואואין                                            
             

  "ִביְסִמאָללה ֵאלַחְמדּוִלאָללה ַעלא ָנאִעיַמת ֵאל ָסַלאם: " לומרלכן יש      

    )בשם אללה( "ִביסִמיַללה"           או              
  
  

  .שלוש פעמים, שוטפים את הידיים עד פרקי הידיים  - 1    
  

  .שלוש פעמים, שוטפים את הפה  - 2          
  

  ידי שאיפת המים מיד ימין-ריים עללטהר את הנח - 3          
  .שלוש פעמים, ונשיפתם ביד שמאל             

  

   מהחלק העליון של המצח, שוטפים את הפנים בשתי הידיים - 4          
  .שלוש פעמים, הסנטר ולרוחב הפניםשל  לחלק התחתון           
  

  .ן ולאחריה שמאלקודם ימי. שלוש פעמים, שוטפים את זרועות עד למרפק - 5         
  

  .פעם אחת, מלפנים לאחור עם יד רטובה, שוטפים את הראש עד לעורף - 6         
  

את פתח האוזן עם , התעלות החיצוניות של האוזניים באצבעות רטובות   מנקים את - 7        
  .פעם אחת, ואת אחורי האוזניים עם הבהונות הזרת

  

 בעזרת הזרת ואת בין האצבעות, ילת הקרסולשוטפים את כפות הרגליים עד תח- 8         
  .קודם ימין ולאחריה שמאל. שלוש פעמים   ,העקבים
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  :"השהאדה"מסתיים בהשמעת   'ּודְֹּוא תהליך ה                                    
  

ָמד ָרסּול אְשֵהאדּו ַאנא ַלא ִאיַלא ַהִאיל ָאללה ָּואְשֵהאדּו ַאנא מּוחַ "
  "ָאללה

  )ומעיד אני כי מוחמד שליח אללה, ל מלבד אללהמעיד אני כי אין א(

  
  ,והמאמין שביצע אותו באופן שפורט, הושלם 'ּואבשלב זה ה ּודֹ

  .מוכן להתחיל את התפילה 

    
  
  

במידה והופרו  'ּואלפני כל תפילה יש הכרח לחזור על הּודֹ: הערות
  .)לעיל וכמצוין... גזים, נוחיות, הקאה, שינה(אחד או יותר מתנאיו 

ים במחזור לא יכולות לבצע היטהרות על כן אין עליהן להתפלל או נש
  .לצום

  יש לדאוג לא למרוח לק על הציפורניים משום שבכך, נשים
  .לא יהיה קביל  'ּואּודֹ וה המים לא יגיעו לכל הידיים 

  .עימה אומרים השהאדה, כמו כן אסור לענוד טבעת על אצבע יד ימין

לשטוף היטב אזורים אינטמיים לאחר תמיד  יש להקפיד, גברים ונשים
ובכלל זה , מנת להבטיח שאין כל לכלוך כלל-כל יציאה מנוחיות על

  .יותר בריא 
  

. עם כמות של חצי ליטר מים' ּודֹּואהנביא עליו השלום נהג לבצע 
  .הקפידו לחסוך במים
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  לבוש  
    

  .לפני ביצוע התפילה יש לוודא שלבושים כראוי

 הלבוש צריך להיות צנוע כך שהוא מכסה -ם ובנים גברי

  .ברכייםות מהטבור עד מתחת הלפח

נדרשות להתכסות ולהשאיר רק פנים  -    נשים ובנות
או שמלה ארוכה " חליפת תפילה"עדיף ביותר   ,וידיים
       . לא מכנסיים, רחבה

וחרים להתפלל להיות נקי ללא כל על הלבוש בו ב
              .כלוךל

    
  
  
  
  

  
  
  
  

  מיקום
    

  .בתפילה ובמסירות יתעלהעליו לפנות אל אללה , ם נמצאבכל מקום שאד

  :אמר, רכת אללה ושלוםיעליו ב, הנביא

  ".הארץ כולה ניתנה לי כמסגד טהור ונקי"   

  "להיּב'ק"יש למקם את התפילה תמיד אל ה

  .שבמכה בכיוון עם הפנים אל הכעבה

ת כיוון ניתן לחשב בקלות א, למי שנמצא בישראל
  ,וידוא מיקום הים התיכון ידי-יבלה על'הק

  ולפנות עם הפנים -כך יש לחשב הצפון 

  .יבלה'זוהי הק: מעט מזרח + לדרום

  .יבלה'או מצפן מיוחד לק, או פשוט להשתמש במצפן רגיל

  
            כשיש אפשרות, להתפלל במסגד חובהעל גברים 

     ...)בריאות, מיקום( 
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  רכיעות/אעאת'לה ו ָרקַ זמני תפי

    

  כל תפילה חייבת להתבצע בזמנה או במהלך תקופתה. ישנן חמש תפילות ביום

  .אך רצוי כמה שיותר קרוב לקריאתה. הקריאה לתפילה, לפני ההדאן הבא

  .שעות ההדאן קבועות בסדרן אך משתנות קלות באופן יומיומי

יכול להעריך באופן , את ההדאןואין באפשרותו לשמוע , לכן מי שאיננו גר בקרבת מסגד
, גבולי או העדיפות הטובה ביותר להיכנס אל אתרים ברשת שמעדכנים יומית את השעות

הנה קישור לאתר שמגיש . כמו כן יש אפשרות להתקין תוכנת הדאן שמתעדכנת אוטומטית
  http://www.islamicfinder.org/world.php :זמני תפילה מדויקים באזורים שונים

  
  

  :ר 'סאלאת ֵאל ַפאֵג –תפילת בוקר 

  .מועדה בין שבירת השחר עד לפני זריחת השמש

  ַפאְרד  2    סּונה 2

  :ֹוהֹור 'סאלאת ֵאל ד –תפילת צהריים    

  צ"מועדה הוא לאחר ירדת השמש משיאה ועד בערך אמצע אחה

  ּונהס  2  ַפאְרד4   סּונה 2

  :סאלאת ֵאל ַעאֵסר  –צ "תפילת אחה      

  ֹוהֹור ועד לפני שקיעת השמש'מועדה מתחיל כשמסתיים מועד ֵאל ד

  ַפאְרד 4

  :ִריב 'סאלאת ֵאל ַמאֵג –תפילת הערב 

  .מועדה מתחיל לאחר שקיעה השמש ועד כשעה וחצי לאחריה

  סּונה  2  ַפאְרד   3

  :סאלאת ֵאל ִעיַשה  –תפילת לילה 

  .כשעה וחצי לאחר שקיעת השמש ועד עלות השחרמועדה החל 

  סּונה  2  ַפאְרד 4
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  ,חובהכלומר בגדר , "ַפאְרד"חמש תפילות אלו הן 

כלומר בגדר זכות שעליהן המליץ , "סּונה"אך קיימות עימן ולצידן תפילות נוספות שהן   
  .עליו בירכת אללה ושלום, לנו הנביא וכך נהג

  .בכל סט רכיעותר מספר כלומ, ָרַקאעאת הן קטע תפילה
  ,"ַפאְרד"שמתווספות לתפילות ה  רכיעותמהן  ...ָרַקאעת 2  :לדוגמא 

  :ומהן תפילות זכות לדוגמא 

  שמועדה בין זריחת השמש ועד לפני -" דֹוחא  סאלאת ֵאל "

  .ָרַקאעאת    2 .תפילת הצהריים - ֹוהֹור'ֵאל ד  
  

שיעזור לנו יתעלה  מאללה    יםזוהי תפילה בה אנו מבקש –" ֵאְסטיחארה  סאלאת ֵאל "
לתפילה זו נדרשת . להחליט בעניין בו אנו מתלבטים ומבקשים שהטוב ביותר עבורנו יקרה

  .ָרַקאעאת 2  .דועא מסוימת שאנשאללה נביא בהמשך
  

, תפילת ֵאל ִעיַשה  זוהי תפילה אחרונה של הלילה שמועדה לאחר –"סאלאת אל ּויֵטר"
ויש לציין שהיא , עליו בירכת אללה ושלום, ידי הנביא-תפילה זו הייתה מומלצת מאד על

ָרַקאעאת   3  והיא מבוצעת לרוב כ, חותמת את תפילות היום לכן אין לאחריה עוד תפילה
  .ָרַקאעאת1,5,7,9  אך יכולה גם להתבצע כ

.זוגי-ּויֵטר פירושו אי  

רמדאן  נהוג להתפלל אותה בחודש, כלומר זכות, היא סלאת סונה –סאלאת א תראוייח 
פעמים ועד פעמים רבות מאד  4מינימום , כאשר מתפללים שתי רכיעות בכל פעם, המבורך

  .לעיתים אף יותר מפעם אחת, בכדי לסיים בחודש הרמדאן את קריאת הקוראן כולו
  

  .ָרַקאעאת  2  בהגעה אל המסגד יש להתפלל ,מן הסונה, כמו כן

    
  

  !!!חשוב מאד לציין
אפשר להתחיל לאט לאט רק . את תפילות הסונהלעשות  חובהאין  - למתחילים

  .להוסיפם, וכשמרגישים מוכנים. פארדעם ה

    

    

  .וצהתפילה משותפת בקב –" אמעאת'ג"עדיף תמיד ומומלץ להתפלל תפילת 

  )סורה קצרה+אל פאתיחה(  הַפאְרד  חובה לקרוא את חלקי תפילות: על הגברים
  :בקול רם באופן הבא 

    

  .בקול רם . ָרַקאעאת 2       –ר 'ֵאל ַפאֵג  סאלאת 

                          שתי הראשונות בקול רם ושתי האחרונות . ָרַקאעאת  4      -ֹוהֹור 'סאלאת ֵאל ד
  בשקט

  .בשקט. ָרַקאעאת  4      –סאלאת ֵאל ַעאֵסר 

  .בשקט  האחרונה , שתי הראשונות בקול רם. ָרַקאעאת  3  –ִריב 'סאלאת ֵאל ַמאֵג

  .שתי הראשונות בקול רם ושתי האחרונות בשקט    .ָרַקאעאת  4      –סאלאת ֵאל ִעיַשה 

    

    

.על הנשים לקרוא כל התפילות בשקט
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  הנחיות לביצוע התפילה
    

  ,לתפילות יצורף התרגום בעברית לשם ההבנת המשמעות
  .לשנן ולבצע בערבית בלבד חובה אך את 

    

  :רכיעות/ הנחיות לשתי ָרַקאעאת
  ....)ֵאל דֹוחא או סונה, ר'סאלאת ֵאל ַפאֵג(

  
  
  

    

  – 1שלב 

  .יתעלה התכוונו בכנות לבצע תפילה טהורה למען אללה

  ,את אשר אתם עומדים לבצע, בכל שפה שהיא, אמרו לעצמכם

  "יתעלהר למען אללה 'אני עומד להתפלל שתי ָרַקאעאת של תפילת ֵאל ַפאֵג: "לדוגמא

  :ולומר, נשים לגובה הכתפיים, וזנייםגברים בגובה הא, לאחר מכן יש להרים את הידיים

  ).אללה הוא הגדול( –" אָללהּו אְּכַּבאר" 

                           
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



9

    

  – 2שלב    

  ".יאם'קִ "התנוחה הבאה נקראת 

  ,עימדו והניחו יד ימין מעל ליד שמאל

         .נשים על החזה, גברים מתחת לחזה  

  :והחלו בדקלום התפילה

     
  א יקַ מדִ יחַ א ּבִ א ּוַ מַ להּולָ ַא אקְ אנַ חַ ּבְ סּו"

  הודיה לךהללך אלי ו
  אקַ מּויסְ אִ  אקְ ארַ ּבָ א תַ ּוַ 

  וישתבח שמך
  אקַ אדּו'א ַגאלָ עַ א תַ ּוַ 

  ויתעלה קיומך
  "אקַ ירּואִ 'א רַ ילָ א אִ א לַ ּוַ 

  ואין אל מלבדך
  
    

  "ים'ַראִג ּוִּביָללִהי ִמן ֵא ַשִאייַטאן אֵ 'אעּוד"

    ) נפשעאבקש מחסה באללה מהשטן ה(

    
  

       -) סּורת ֵאל ַפאִתיחה(
  

             סִמיַללה ָא ָרְחַמן ָא ָרִחיםיּבִ "    
                                  הרחוםבשם אללה הרחמן   (  

                 ל ַעאַלאִמיןָאל ָחְמדּוִליַללה ָראְּבי
        השבח לאללה ריבון עולמים  

                       ָא ַרְחַמן ָא ַרִחים
                               הרחוםהרחמן   

               ִדין ימִ ַיאּוַמאִליק 
                                             מלך יום הדין  

      ּודּו ּוִאָיאַקא ַנְסַטאִעיןִאיָאַקא ָנַעאּב
        אותך נעבוד ולעזרתך נפנה

                 ים'ִאְהִדיַנא ֵסיַראְט ֵאל מֹּוְסַתאקִ 
                      נחנו באורח מישרים

                       יַנא ָּאְנַעאְמַתא ָעֵליִהים 'ָאַלאדִ  ִסיַראטְ 
                                             חסד להם  אורחם של אלו אשר נטית

         "אמין      " ָּואַלא ָדאִליןדּוִּבי ָעֵליִהים 'ל ָמארְ יאירִ 'רָ   
    )אמן             ולא של התועים  אלה אשר זעמך עליהםלא של 

  

                                                                      "ָרְחַמן ָא ָרִחים יסִמיַללה ָא ּבִ ......."שיךלהמ
                   :    )הרחוםבשם אללה הרחמן (

  ).יינתנו המלצות לדוגמא(   .קצרה מן הקוראן הנשגב  סּורה 
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  – 3שלב 

  "אָללהּו אְּכַּבאר"אומרים 
   "ּוע'רּוק"ויורדים לתנוחה שנקראת  

  ,הגב ישר , בה הידיים על הברכיים
     .פי שנראה באיורכ

    

  "ים'דִ סּוּבַחאן ַראּביל ַעא: "ומרים בשקטא

  ).ישתבח ריבוני העצום(

                                        . שלוש פעמים
    
  
  
  
  

  - 4שלב 

  :אומרים" יאם'ק"תוך כדי חזרה אל תנוחת ה

  –" ְסִמיע אָללהו ִלימן ַחאִמידה"

  )אללה שומע למי שמכיר תודה(  

  אך בידיים צמודות לגוף, "אםי'ק"ובהגעה אל ה

  :אומרים, או פתוחות מעט כמי שמבקש

                              ) לך התודה, ריבוננו( –" ראּבאנא ַלקא ֵאל ַחאְמד"
                  
  
  

  
  

  -5שלב 

  "אָללהּו אְּכַּבאר"אומרים 

  "ּוד'סּוג"לתנוחת הסגידה שנקראת   ויורדים 

  ,בה האף והמצח נוגעים בארץ

  יים מונחות לצידן בגובה האוזנייםכפות היד

  .מרפקים קרובים לגוף 

  :ואומרים בשקט

  –" סּוּבַחאן ַראּבי ֵאל אַעאַלא"

  )ישתבח ריבוני הנעלה(  

                                        . שלוש פעמים
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  – 6שלב 

  "אָללהּו אְּכַּבאר"אומרים 

  היא ישיבה, "ּולּוס'ג"לתנוחה שנקראת   ועולים 

  ל העקבים או אפשרי גם ישיבה על רגל שמאלע

  ,ועקב ימין מורם ישר  
  ,עם הידיים מונחות מעל הברכיים

  "ִניֵפְרִלי ַוא ֵאְרַחאמְ 'ראּבי ֵאר: "אומרים בשקט

        ) ריבוני כפר לי ורחם עליי(
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - 7שלב 

  "ּוד'סּוג"ל  וחוזרים     "אָללהּו אְּכַּבאר"אומרים 

  :ואומרים בשקט

  )ישתבח ריבוני הנעלה( –" סּוּבַחאן ַראּבי ֵאל אַעאַלא"

     . שלוש פעמים

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  }...וממשיכים, עא אחת'עד כאן הושלמה ראק!!!{
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  – 8שלב 

  "יאם'ק"וחוזרים על עמידת " אָללהּו אְּכַּבאר"אומרים 

  .עא השנייה'הראק    ובכך מתחילים את

  :מדקלמים

  .סּורת ֵאל ַפאִתיחה        .1

       . ִסורה קצרה מן הקוראן הנשגב       .2
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    

  – 9שלב 

  "אָללהּו אְּכַּבאר" אומרים 
  "ּוע'רּוק"ויורדים אל תנוחת  

  "ים'דִ סּוּבַחאן ַראּביל ַעא: "ומרים בשקטא

  ).ישתבח ריבוני העצום(

              . שלוש פעמים
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       

  – 10שלב 

  :אומרים" קיאם"כדי חזרה אל תנוחת ה תוך

  –" ְסִמיע אָללהו ִלימן ַחאִמידה"

  )האללה שומע למי שמכיר תוד(

  :אומרים" קיאם"ובהגעה אל ה

     ) לך התודה, ריבוננו( –" ַלקא ֵאל ַחאְמד  ראּבאנא "
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  – 11שלב 

  ,"אָללהּו אְּכַּבאר"אומרים 
  :ואומרים בשקט "ּוד'סּוג"יורדים ל 

  –" סּוּבַחאן ַראּבי ֵאל אַעאַלא"
  )ישתבח ריבוני הנעלה( 

      . לוש פעמיםש
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  – 12שלב 

  "ַּבאראָללהּו אּכְ " אומרים 

  ,"ּולּוס'ג"לתנוחה שנקראת   ועולים 

  "ִניֵפְרִלי ַוא ֵאְרַחאמְ 'ראּבי ֵאר: "אומרים בשקט

    ) ריבוני כפר לי ורחם עליי(
  
  
  
  
   

  
  

     

  – 13שלב 

  "ּוד'סּוג"לוחוזרים   "אָללהּו אְּכַּבאר"אומרים 

  :ואומרים בשקט

  –" סּוּבַחאן ַראּבי ֵאל אַעאַלא"
  )ישתבח ריבוני הנעלה(

    . שלוש פעמים
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  – 14שלב 

  "אָללהּו אְּכַּבאר"אומרים 

  ,"ּולּוס'ג"שוב לתנוחה שנקראת   ועולים 
  את דיקלום  ממשיכים  כאן  -  הפעם 

  .תפילת שתי הָרַקאעאת לסיומה

  ... 4, 3בָרַקאעאת אחרות של   או (
  ).ראה הסבר נוסף, כדי להמשיכה

  :אומרים בשקט

  ַּואת ַּוא ְאַטִאיַּבאתְא ָסַלא אַתִחיַאתּו" 
  ִליָללאִהי ַתָעאַלא 

  ָסַלאמּו ַעֵלִיַקא ַאיּוַהא ְא ַנאִּביא א
  ָּוַראְחַמאתּו ָללִהי ּוַּבַראַּכאתּו

  ."אִליִחין'צַ עֵלִיַנא ָּוַעלא ִעיַּבאד ַאָללה ְא  ָסַלאמּוא

    

  התפילות וכל הטוב, הברכות(
  הן רק למען אללה 

  ה וברכתוהשלום עליך הנביא ורחמי אלל

    )השלום עלינו ועל עבדי אללה הישרים
  
  
  
  
  
  
  
  

  – 15שלב 

מרימים רק את אצבע ימין ואומרים בשקט 
  ":שהאדה"

ֵהאדּו ַאנא ַאְשֵהאדּו ַאנא ַלא ִאיַלא ַהִאיל ָאללה ָּואשְ "
  "מּוַחָמד ָרסּול ָאללה

  ,מעיד אני כי אין אל מלבד אללה(

  )ומעיד אני כי מוחמד שליח אללה  

      . רים למקומהומחזי
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  – 16שלב 

  :אומרים בשקט

  אִלי ָעַלא מּוַחַמד ּועלא אָהִלי מּוָחַמד'צַ ַאָללהּו מָ "

  אַלאִיַתא ָעַלא ִאְּבַראִהים ּוָעַלא אָהִלִי ִאְּבַראִהים'צַ    ָקַמא

  יד'ַחאִמיַדּון ַמאִג ִאָנאַקא 

  ּבאֵרק ָעַלא מּוָחַמד ַּוא אָהִלי מּוָחַמד  ּוא 

  ָּבאַראַקאתּו ָעַלא ִאְּבַראִהים ַוא אָהִלי ִאְּבַראִהים  א ָקמַ 

  ."יד'ָעאַלאִמין ִאָנאַקא ַחאִמיַדּון ַמאִג  ִפל 
  
  
  שלח את רחמיך על מוחמד ובני דורותיו, אללה(

  כמו ששלחתו רחמיך על אברהם ובני דורותיו

  לך מלוא הלל והדר

  וברך את מוחמד ובני דורותיו

  )בעולמים לך מלוא הלל והדר ובני דורותיוכמו שבירכת את אברהם 

    

  :עוד אומרים ...
  אְּב ְא ַנאר'ּו ִּביַקא ִמן ַעאדַ 'ַאָללהּוַמא ִאיִני ַאעּוד"

  אֵּבר'אְּב ֵאל קַ 'ַּוא ִמן ַעאדַ 

  ַּוא ִמן ַשאִר ִפיְתַנאְת ֵאל מּוַחאיַיה ּול ָמַמת

  "אל'ַּוא ִמן ַשאִר ִפיְתַנאְת ֵאל ַמאִסיח ֵאל ָדאַג

  
  אבקש בך מחסה מן עונש האש, אללה (

  ומייסורי הקבר

  ומקשיי מבחן החיים והמוות

        )  ומרוע מבחן נוכלותו של משיח השקר
  

  – 17שלב 
  :מפנים פנינו אל ימין ואומרים -1
  "אסאלאמו עאליקום וא ראחמתו אללה"
  :מפנים פנינו לשמאל ואומרים -2
  "אסאלאמו עאליקום וא ראחמתו אללה"
       )ום עליכם ורחמי אללה וברכתוהשל(

              
  

         

      
  

  ,בירכת שלום זו מכוונת אל שני המלאכים שלצידנו
  .וגם אל המוסלמים שלידנו ,המדריך והמעיד

  .והיא למעשה חותמת ומסיימת את התפילה
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  :אעאת 'הנחיות לשלוש ָרקַ 

  )ּויֵטר, ִריב'ַמאֵג  סאלאת ֵאל (
    

  ,)15שלב " (השהאדה"אעאת עד לאחר 'הָרקַ  מבצעים את שתי 
  "קיאם"וחוזרים שוב ל" אָללהּו אְּכַּבאר"ולאחריה אומרים 

  ,אחת אעא 'ומבצעים עוד ָרקַ  
  .ועד הסוף 8משלב  רק "סבב אחרון"מבצעים עוד  –כלומר 

  :ָרַקאעאת  3כך משלימים  
  .ָרַקאעאת 3   אעא אחת 'ָרקַ + אעאת 'שתי הָרקַ 

  
  
  

  
  :אעאת 'הנחיות לארבע ָרקַ 

  )ֵאל ַעאֵסר וֵאל ִעיַשה, ֹוהֹור'סאלאת ֵאל ד(
  

  ,)15שלב " (השהאדה"אעאת עד לאחר 'הָרקַ  מבצעים את שתי 
  "קיאם"וחוזרים שוב ל" אָללהּו אְּכַּבאר"ולאחריה אומרים 
  אעאת בדיוק כמותה מלבד שבפעם הזו 'ָרקַ  ומבצעים עוד שתי 

  "השהאדה"כשמגיעים אל 
  .ומסיימים 16,17ממשיכים לשלב 

  ָרַקאעאת  4= שתי ָרַקאעאת נוספות + שתי הָרַקאעאת 
  ביעיתהשלישית והר) בעמידת הרכיעה( עא'יאם הרק'בק: הערה

  , ניתן לקרוא רק את הפאתיחה ללא סורה קצרה 
  . אך אפשרי לקרוא גם סורה קצרה
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כמו ההדאן , לקרוא בקצרה הדאןמן הסונה  יש   פארד לפני כל תפילת
  :כך, הרגיל אך יאמר בקול נמוך יותר וידוקלם באופן מהיר יותר

  
  
    

  אָללהּו אְּכַּבאר, אָללהּו אְּכַּבאר   "
  אללה הוא הגדול, אללה הוא הגדול ( 

  להַהְשֵהאדּו ַאנא ַלא ִאיַלא ַהִאיל ָאלָ 
  מעיד אני כי אין אל מלבד אללה

  ַהְשֵהאדּו ַאנא מּוַחָמד ָרסּול ָאללה
  ומעיד אני כי מוחמד שליח אללה

  ַחִאי ָעַלאְל ָפַלאח, ַחִאי ַעלא ַסאלא 
  בואו להצלחה, בואו לתפילה 

  ַמְת ֵאל ָסַלא'ְדקַ 'קָ , א ַמְת ֵאל ָסלַ 'ְדקַ 'קָ 
  החלה התפילה, החלה התפילה 

  אָללהּו אְּכַּבאר    ,    אָללהּו אְּכַּבאר
  אללה הוא הגדול, אללה הוא הגדול 

  "ַלא ִאיַלא ַהִאיל ָאללה
  )אין אל מלבד אללה
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:חשובות הערות
  
  
אעאת 'תפילת שתי ָרקַ  במידה ועושים רק  . זוהי מן תחנה, לאחר אמירת השהאדה        !

אז כאן  ָרַקאעאת 4או , 3ובמידה ועושים , ממשיכים ומסיימים עם השלבים הבאים  אז
  )העמידה( "יאם'ק"אל תנוחת   ולחזור " אָללהּו אְּכַּבאר"המקום לומר 

  .והתחיל שוב את אותו הסדר     

  
רים אותו אם לא אומ, כלומר. כקטע הסיום של התפילה 16ניתן לראות בשלב          !

קוראים , אלא רק לאחר שסיימנו את מספר הָרַקאעאת הדרוש. יש ָרַקאעאת נוספות
  .אותו לקראת הסיום

  
לא לשם    דקלום הפסוקים של הפאתיחה והסורה הקצרה מהקוראן הנשגב הוא        !

דבר המצריך שינון , יש להתכוון בכנות ולהבין את משמעות המילים, דקלום בלבד
.יםולמידה קל

  
כמו , יש להניח את היידים על האדמה לפני הברכיים) לסגידה(וד 'כשיורדים לסוג    ! 

  .כן לא להצמיד את המרפקים לגוף ולא להניחם על האדמה
אמר שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום , תאר אבו הוריירה ירצהו אללה יתעלה

רואיה " [ אןאם סגד אחד מכם שיניח ידיו לפני ברכיו ולא ייכרע ברך כצ"
  ]' אניסאאי

  
, אלא אם כן יש דבר שמשפיע על הריכוז, בזמן התפילה יש להימנע מתזוזות רבות  !  

אך לדוגמא אין כלל לזוז על מנת . לדוגמא גירוד אפשרי להתגרד וכך לחזור לריכוז
לכן . או להתרכז בדבר אחר מלבד התפילה, להנמיך מכשיר כלשהו/לכבות
  .ם בהתאםלהכין את סביבתכ מומלץ

  
  
  קודם כל לא להתייאש, אם קשה מעט להתרכז הזמן התפילה       !

  :ולחשוב שמשהו בנו לא בסדר להיפך    
  אדם ואמר לו שהוא לא מצליח , עליו בירכת אללה ושלום, סיפרו שהגיע אל הנביא

עליו בירכת אללה , אז אמר לו הנביא,להתרכז בתפילה ובאות לו תמיד מחשבות לא טובות
פל אל מי שכבר טהשטן לא נ –הישר    שזה בסדר כי זה אומר שהוא הולך בדרך   ,לוםוש

  .תועה אלא אל מי שהולך בדרך הישר
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  ,נכון 'ראשית להקפיד על ּודּוא, למי שעדיין מתקשה להתרכז, כמו כן       ! 
  ,קרובות את הסּורֹות הקצרות שהוא מדקלםלשנות לעיתים 

         "ים'ַראִג ַשִאייַטאן אֵ  ּו ִּביָללִהי ִמן אֵ 'אעּוד: "להלפני התפיולא לשכוח לומר 
).נפשעמחסה באללה מהשטן ה  אבקש (

  
-את גן, דמיינו את הכעבה מולכם: עוד עצת זהב למי שעדיין מתקשה להתרכז בתפילה! 

ודיימנו שאתם בין כל . את הגהנום משמאלכם ואת מלאך המוות מאוחריכם, עדן מימנכם
  .ערההיא שביל הדרך הישר אל היעד הסופי והיא דקה כׂש" הסיראט"ם על אלו עומדי

  
  ייתכן שבפעמים הראשונות תפילתכם תהיה ארוכה מן הרגיל        !

  .דקות 5אך עם הזמן תהפוך לתפילה ממוצעת של          
  
לכתוב באופן   למי שמתקשה לזכור את הסדר או לשנן את הסּורות אפשר , כמו כן       !

כך יהיה קל , להניח במקום נראה ומתאים ולקרוא ממנו תוך כדי תפילה, ור על דף בר
  .יותר ללמוד

  
       במהלך , כל דבר שנרצהיתעלה זמן התפילה הוא הזמן הטוב ביותר לבקש מאללה          !

   אך הזמן הטוב והקרוב ביותר לבקשותינו הוא בזמן . ואף לאחריה כל התפילה
בתנוחה זו אנו קרובים ביותר אל אללה , כשאנו משתחווים, הסגידה "ּוד'סּוג" ה         
כאשר שני הקטבים נוגעים , ותנוחה זו הוכחה כהרפייה אנרגטית לגוף האדם . יתעלה
  .באדמה

  
  :מומלץ ביותר לומר לאחר התפילה )ההלכה הנבואית(  מן הסונה אל נבאויה!  

  הגדולאללה הוא   "אָללהּו אְּכַּבאר" - פעמים  33
  ישתבח אללה" אללה סּוּבַחאן""  -פעמים   33
  השבח לאללה"  ָאל ָחְמדּוִליַללה " –פעמים  33

  אבקש סליחתו של אללה"  ללהפרּו'אסתר" –וגם 

  
     "איאת אל כורסי"גם הסונה הנבאויה מומלץ לקורא לאחר כל תפילה את , כמו כן      ! 
י שקורא את איאת אל כורסי לאחר התפילה הנביא עליו השלום העיד שמ) ראה בהמשך( 

וכמו כן אללה יתעלה יישמור אותו מאותו , לא מפריד בינו ובין גן עדן דבר מלבד המוות
  .הזמן ועד הזמן של התפילה הבאה
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  מקבץ סּורֹות קצרות
  מהקוראן הנשגב

    

    

סּורות לכן יש לשנן את ה, לבצע בערביתכמו שכבר הוסבר את התפילה חובה 
  כמובן תמיד עדיף ורצוי לקבל הדרכה אישית אשר, וללמוד את משמעותן

  .תבדוק את שינונכם שהוא אכן נכון 
  
    

    

  !!!רק לשם הבנה, נא לקחת התרגום העברי בערבון מוגבל!!! 
  
  

سورة اإلخالص

!! !!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!

!! !! !!!!!!!!!!!!!!!ƒ! !!!Î!!! !!!!!!!!!!! !!!Ï!!! !!!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!Ð!!!!!!!!! !!!!!!! !! !!!!! !!!!

!! !! !!!Ñ!  
  

  112) נאמנות ליחיד ( לאס 'סורת אל איח                                    
  

         י ַראִחיםְסִמיָללאִהי ַראְחַמאנִ בשם אללה הרחמן הרחום                                                        ּבִ 
  1אד חַ ָא להּואלָ  להּוּו'ק                                                           1אמור אללה הוא אחד 

  2אד מַ 'צָ  להּואלָ                                                                      2אללה הוא עד 
  3אד לַ ם יּוא לַ יד ּוַ אלִ ם יַ לַ                                                              3לא הוליד ולא הולד 

  4אד חַ אן ָאפּוּוקֻ  אהּון לַ קּום יָ א לַ ּוַ                                                      4ולא יהיה לו דומה לו אחד 
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سورة الناس 

!!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!!!

!! !!!!!!Ë!! !!!!!!!!!! !!!ƒ! !!!Î!!! !!!!!!!! !!!!!Ï!!! !!!!!!!!Ù!!!!!Ð!!!! !!!!! !!ƒ!!!Ë!!!! !! !!

!! !!!!! ƒ!!!Ñ!!! !!!!!!!!!!! !! !! !!!!! !!!! !!!!!! !! !!!!Ò!!! !!!!!!!!!!!!!! ƒ!!!!! !!!Ó!  

  
  114  ) האנוש–בני (נאס -סורת א                                       

  
        יְסִמיָללאִהי ַראְחַמאִני ַראִחים בשם אללה הרחמן הרחום                                        ּבִ 

                 1ּו ִּביַראִּביָנאס 'ּול ַאעּוד'ק                                1אמור ישמרני ריבון בני האנוש 
   2ָמאִליִקיָנאס                                                     2מלך בני האנוש 

  3ִאיָללאִהיָנאס                                                   3אלוה בני האנוש 
   4ס אִמן ַשאִריְל ַּואְסַּואִסיְל ָחאנַ                                         4מפני רעת הלוחש המסית 

     5ּודּוִריָנאס 'ִפי צֻ  ּוי ֻיַּואְסִּויס'ַאָלאדִ                              5האנוש אשר לוחשים בלבבות בני 
6 ַנאִתי ַּואָנאס'ִג לַא ִמן                                         6מפני השדים ובני האנוש 

  
  
  
  

سورة الكوثر

!! !!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!

!! !!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!! ƒ!!!Î!!!!! !!!!!!!! Ë!!!!!!!Ë!! !! !!!Ï!!!!!!!!!ƒ!!!!!!! !!! !!!!!!! !!! !!!Ð!  
  
  

  108)  נהר השיפעה( אר 'סורת אל קאוט                          
  

  ְסִמיָללאִהי ַראְחַמאִני ַראִחיםבשם אללה הרחמן הרחום                                  ּבִ 
  1 ארְ 'תַ אּול קַ אֵ  קַ יינַ אִ טַ עְ א ָאינַ אִ                                1השיפעה הן הענקנו לך את 

  2אר חַ אנְ א ּוַ יקַ אּבִ ירַ י לִ אלִ 'א צַ פַ                      2לכן התפלל לריבונך והקרב חובתך 
3 רְ תַ ּבְ ל ַאַאּוא הֻ קַ יָאאנִ א שָ ינַ אִ                                    3כי שונאך הוא המבותר 
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سورة الفلق

!! !!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!

!! !!!!ƒ!!!Ë!! !!!!!!!!!! !!!ƒ! !!!Î!!! !!!! !!!!!Ë!!!! !! !!!Ï!!! !!!!!!!!!!!!! !! !!!!Ë!!!! !! !!!!!Ð!!! !!!!

!! !!!!ƒ!!!! !!!!! !!!!!!!!!!!Ë!!!!!Ñ!!! !! !! !!!!!!!!! !! !!! !Ë!!!! !! !!!!!Ò!  

  
  113)  השחר הבוקע(' סורת אל פאלק                                       

  
  ְסִמיָללאִהי ַראְחַמאִני ַראִחיםבשם אללה הרחמן הרחום                                      ּבִ 

  1 'ָפאַלקיל אּבִ ירַ ּבִ  ּו'דעּול ַאּו'ק                         1אמור ישמרני ריבון השחר הבוקע 
  2' קאלַ א חָ י מַ ארִ ן שַ מִ                                      2ני הרוע באשר שברא מפ

   3 ּב'אקַ א ּוָ 'ידין אִ 'יקִ אסִ 'י רַ ארִ ן שַ א מִ ּוַ                               3ומפני רעת האפלה עת תחשיך 
  4ד 'קַ עּו ילְ י פִ אתַ 'אטַ פַ י נָ ארִ ן שַ א מִ ּוַ                               4ומפני רעת הנושפות בקשרים 

  5ד  סַ א חָ 'ידַ ין אִ ידִ סִ י חַ ארִ ן שַ א מִ ּוַ                                  5ומפני רעת המקנא עת יקנא 

سورة النصر

!! !!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!

!! !!!!ƒ!!!!!!!!!!!!!!!! !!!È!!!! !!!!!!!Î!!! !! !!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!ƒ!!!!!!!!!!!!! !!!!! !!!!! !!!!Ï!!!! Ë!!!! !!

!!!!!!!!!!!! !!!!!! Ë!!!!!!! !! !! !! ۚ!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!Ð!   
  

  110) הישועה(נאסר -סורת א                                     
  

  ַמאִני ַראִחיםְסִמיָללאִהי ַראחְ ּבִ                                          לה הרחמן הרבשם אל
  1 חְ אתְ פָ  אלְ י ּוַ לאהִ לָ ּורֻ 'אצְ נַ ' אַא'ַגא ָא'ידַ אִ                               ןעת תבוא ישועת אללה והניצחו

  2א 'אַגּוַ פְ י ָאלאהִ ילָ ינִ י דִ א פִ נַ לּוּואחֻ אדַ א יָ סַ אנַ תַ יִ ַאא רָ ּוַ       2וראית האנשים נכנסים אל דת אללה בהמוניהם 
             יר פִ 'רְ תַ א סְ א ּויקַ אּבִ י רַ דִ מְ יחַ יח ּבִ אּבִ א סַ פַ                       מחילהריבונך ובקשאז שבח הודיה ל

  3א אּבַ ּוַ א תָ נַ קָ  הּוינַ אִ  3                                     כי הוא מקבל התשובה 
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سورة العصر

!! !!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!

ƒ!!!!!!!! !!!Î!!!!! !! !! !!!!!!! !!! !!!ƒ!!!!! !!!Ï!!!!!!! !!!!!!!!!! !!! !!!!! !!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!

!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!Ë!! !! ƒ!!!!!Ð!
  
  103)העידן/ הצ"אח( סורת אל עאסר                                     
  

  ְסִמיָללאִהי ַראְחַמאִני ַראִחיםּבִ                                          בשם אללה הרחמן הרחום
  1   ּוֵאל ַעאֵסרְ                             1אחר הצהריים ) נשבע אני בשעת(

  2ֵאל ִאינַסאַנא ַלאִפי חֹוֵסרְ  אִאינַ                                              2כי האדם אל האבדון 
                      אִליַחאִתי'ַלאִדיַנא ָאַמאנּו ַּוא ַעאִמילּו צַ ִאיַלא                                   יושר עשואלא לאשר האמינו ו

  3   אֵּברְ 'אּו ִּבל צַ 'ָּואַתאַּואצַ   י'אּו ִּבל ַחאקִ 'ָּואַתאַּואצַ                           3וציוו על האמת וציוו על הסבלנות 
  
  
  
  
  
  

یشسورة قر

!! !!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!

!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!Î!!! !!!! !!!!!Ê!!!!Ë!! !!!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!!!Ï!!!!!Ù!!!!! !!!!!!! !!!!!!ƒ!!!

!! !!!!ƒ!!!Ð!!! !!!! !!! Ë!!!! !!!!!!!!!!!! !!! !! Ë!!!! !!!! !!ƒ! !!!! !! !!!!Ñ!  
  

  106ורייש  'סורת ק                                                
  

ְסִמיָללאִהי ַראְחַמאִני ַראִחיםּבִ                                        בשם אללה הרחמן הרחום
  1יש יִ רַ ּו'י קֻ אפִ ילַ יאִ לִ                                          1ורייש 'למען החסד בק

     2יף איִ 'א צָ י ּוַ 'אאִ יטָ א שִ אתַ לַ יחְ ים רִ יהִ אפִ ילַ אִ                                    2חסדם במסע החורף והקיץ 
  3ית יִ ּבַ  אלְ 'דַ הַ  אּבְ רָ  דּוּואּבעַ יָ  אלְ פַ                                 3כי יעבדו את ריבון הבית הזה 

  4ף אּון חַ ם מִ הּואנַ מָ א ַאי ּוַ עִ ּו'ן גם מִ הּומַ עַ טָ י ַא'אדִ לָ ַא        4אשר האכילם מפני הרעב והבטיחם מפני הפחד 
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سورة الماعون

!! !!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!

!! !Ë!! !!!!!!! Ë!! !! !!!! !! !!!!!! !!!!!!!!!Î!!! !!!!!ƒ!!!!! !! !!!! !! !!!!!! !!Ù!! !!!Ï!!!!!!!!! !Ù! !!!! !!! !! !!!!!!!!

!! !! !! !!ƒ!!!Ð!!! Ë!!!! !!ƒ!Ë!!!!! !!!!!!!Ñ!!!!!! !!! !!! !!! !!!!!!!!! !! !! !!! !! !!! !!!!Ò!!!! !! !!! !!! !!!

!! !É!!!!!!!Ó!!! !!!!!!ƒ!!!!! !!!!!!! !!!!!Ô!  

  
  107) הנדרש ( סורת אל מאעון                                    

  
  יםְסִמיָללאִהי ַראְחַמאִני ַראחִ ּבִ                                        בשם אללה הרחמן הרחום

  1ין ידִ ּבִ  ּויּב'אדִ ּכַ ּוי יֻ 'אדִ לָ ית ַאאִ רֶ ָא                                        1? הראית המתכחש לדין
  2ים אתִ ל יָ ּועֻ ּואדֻ י יַ 'אדִ א לַ יקַ אלִ 'דַ פַ                                        2בזאת אשר דוחה היתום 

  3ין ּכִ יסְ יל מִ אמִ עַ א טָ לָ עַ  דּואחּוא יָ אלַ ּוַ                                    3ולא נחלץ להאכלת המסכן 
  4ין אלִ 'צַ מּוילְ ל לִ ילּואיִ א ּוַ פַ                                                 4אבוי למתפללים 

  5ן ּואהֻ ים סַ יהִ אתִ אלָ 'אן צַ ם עַ הּוינַ 'אדִ לָ ַא                                 5אשר הם בתפילתם מוסחים 
  6ן ּואֹ'ארָ ּום יֻ הּוינַ 'אדִ לָ ַא                                    6אשר הם רק למראית עין 

  7ן ּואעֻ אל מַ נַ אעּונַ מְ א יָ ּוַ                                            7ונמנעים מן הנדרש 
  
  
  

سورة المسد

!! !!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!

!!!!! !!!!!! !!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!Î!!! !! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ù! !!ƒ!!!!!!!!Ï!!!! !!!!!!!!!!!Ù! !!!! !!!!

!! !!!!!Ð!!! !! !! ƒ!!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!Ñ!!! !! !!!! Ë!!!!! !!!! !!!!!! !!! !! !!!Ò!

!!
  111)  סיבי הדקל(ורת אל מאסאד ס                             

  
  ְסִמיָללאִהי ַראְחַמאִני ַראִחיםּבִ                                         רחמן הרחוםבשם אללה ה

  1 אּבא תַ י ּוַ אּבהַ י לָ ּבִ דא ַאיַ  אתְ ּבתַ                                   1להב ויאבד -תאבדנה ידי אבו
  2 אּבאסַ 'א קַ א מַ ּוַ  הּואלּומַ  ּואנֻ א עַ נַ 'רְ ַאא מַ                                      2לא יועלו לו הונו ורווחיו 

  3 ּבהַאא לָ אתַ 'אן דָ ארַ א נָ לַ 'אצְ איָ סַ                                              3ייצלה באש הלהבה 
    4אב אטַ חָ  ילְ אתִ אלַ מַ חָ  הּותּו'אַארַ א מְ ּוַ                              4ואשתו נושאת העצים להסקתה 

  5אד סַ מָ  יםְ ם מִ אלּוּבַ א חָ יהַ ידִ 'י ִגפִ                                   5חבל מסיבי הדקל  לצאוורה
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الكافرون سورة

!! !!! !!!!!!! Ù!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! !!

!! !!!!!!!! ƒ!!!!!!!!!!!!!!!ƒ! !!!Î!!! !!! !!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!Ï!!! !!!! !!!!!!!!! !!! !!!!! !!! !!!!!!!!!!!!Ð!!!!!!!

!! !!! !!!! !!!!!!! !!!!! !!!!!!!Ñ!!! !!!! !!!!!!!!! !!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!Ò!!! !!!!!! !!!!!!! !! !!!!!!!! !! !!!Ó!
  

  109) הכופרים(סורת אל כאפירון                                  
  י ַראְחַמאִני ַראִחיםְסִמיָללאהִ ּבִ                                       בשם אללה הרחמן הרחום

  1ן ירּואפִ אל ּכַ הַ ּואיֻ הַ  ַאל יִ ּו'ק                                             1אמור הו הכופרים 
  2ן דּוּואּבעְ א תַ מַ  דּוּוּבעְ א ַאלַ                         2לא אעבוד את אשר הינכם עובדים 

  3ד ּוּבעְ א ַאא מַ נַ ידּואּבִ ם עָ תּונְ א ַאלַ  ַאּו                     3ולא אתם עובדים את אשר הנני עובד
  4ם תּואדְ אּבַ א עַ ם מַ ידּואּבִ א עַ נָ א ַאלַ  ַאּו                            4ולא אני עובד את אשר עבדתם 

  5ד ּוּבעְ א ַאא מַ נַ ידּואּבִ ם עָ תּונְ א ַאלַ  ַאּו                    5ולא אתם עובדים את אשר הנני עובד 
  6ין דִ  יַאלִ  ַאם ּוקּוינּום דִ קּולַ                                              6לכם דתם ולי דתי 

  
             : 255פסוק , סּורת הפרה     )איאת אל כורסי(       :255איה , רה 'סּורת אל באק

                                

  יְסִמיָללאִהי ַראְחַמאִני ַראִחיםּבִ                 בשם אללה הרחמן הרחום
  

 לְ ּואיֻ חַ  אלְ  ַאּוא הֹילַ א אִ הַ ילָ א אִ לַ  להּולָ ַא"         ל מלבדו החי והקיים אללה אין א"    
  םּואיֻ 'קַ 
א א לַ ּוַ  ּואתֹינַ סִ  ּוֹ'דּואחֹא תַ לַ                                         לא תאחזו שינה ולא תנומה 
  םאּונַ 
 ילְ מא פִ י ּוַ אתִ אּוַ מַ י סָ א פִ מַ  ּוהֹלַ                                   לו אשר בשמיים ואשר בארץ 
  דרְ ַא
א ילַ אִ  ּואהֹדַ נְ עִ  ּועֻ פַאאשְ י יַ 'אדִ א לַ 'אן דַ מַ        מי זה אשר ישתדל בפניו אלא ברשותו 
  ינִ 'ידְ אִ ּבִ 

א מָ ים ּוַ יהִ דִ יְ א ַאנַ איִ א ּבַ מַ  ּואמֹלַ עַ יָ        יודע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם
ים אִ 'אישָ א ּבִ נַ ּויטֹחִ ּוא יֻ לַ ּו                                להכיל דבר מידיעתו ולא יוכלו אהּופַ אלְ חַ 

  מן עילמיהי
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  'אא שָ ימַ ילא ּבִ אִ                                                                       אלא את אשר יחפוץ 
 אלְ י ּוַ תִ אּוַ מַ סָ ַא ּויהֹסִ רְ ּוא ּכֻ יעַ א סִ ּוַ                          ויחבוק כס מלכותו השמים והארץ 
  דרְ ַא
 ּוהֹּודֹּו'אלא יַ ּוַ                                                           ולא תתישו שמירתם 
  אמַ ּוהֹּו'דיפְ חִ 
 ים'אדִ ל עָ י ּולִ אל עָ ַאּוא הֹּוַ                                                       "העצום והוא העליון  
"!  

   
   

  ,אולי תחילה זה נראה למתחילים מסובך ומבלבל מאד
  .אבל האמת שזה ממש פשוט 

שרשרת  , את הסט, של התפילההתבניתי  הכי מומלץ להבין בעצם את ההרכב 
  ,שני רכיעות -  הָרַקאעאת העיקרון הבסיסי של שתי

  .ברור וקלומכאן הכל יהיה ממש  
  לבקש ממוסלמי שיעזור לכם בזהחשוב מאד פשוט לשאול ו

  בשמחה שכן אם הוא מוסלמי אמיתי הוא ייענה, אין חשש שתטריחו אותו
  ייתן לו שכר על כךיתעלה ואללה 

  .להודות לכםעליו אותו אדם יהיה ש בעצםכך ש 
   

  ואנשאאללה, אז תודה לכם
  יתעלהאללה 

  יקבל את התפילה
  ממני ומכם

  
  
  
  
  
  

  
http://www.facebook.com/mazeislam  

  
  :חפשו בפייסבוק  ופרטים נוספים לעזרה 

اهللاאיסלם קוראן וסונה اهللا 
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http://www.facebook.com/mazeislam  

اهللاאיסלם קוראן וסונה اهللا 


