פירושי הקוראן בשפה העברית
סורת ַמ ְריַם )(19


 
   

ׁש ִה ְת ַּפ ֵּלל ֶאל ִרּבֹונֹו
ּבֹונ ָך ַעל ַע ְבדֹו ַז ַּכ ִרּיָא )ִּ (2כ ֶ
ּכהיעץ )ֶ (1ז ֶכר ַר ֲח ֵמי ִר ְ
יבה
ׂש ָ
אׁשי ָּב ַער ֵמ ֵ
ששּו וְרֹ ִ
מֹותי ָע ְ
ּבֹוני ֲע ְצ ַ
(מר ִר ִ
ילה ִס ְת ִרית )ַ (3
ְת ִפ ָ
ׁש ִּתי ִמ ְּפֵני
ׁש ְ
יך ֻא ְמ ָלל ) (4וְִכי ֲאִני ָח ַ
יל ִתי ֶא ֶל ָ
ּבֹוני ִּב ְת ִפ ַ
יּתי ִר ִ
ּולֹא ָהיִ ִ
ׁש ִתי ָהיְ ָתה ֲע ָק ָרה ָנא ַה ְעֵנק ִלי ֵמ ֵא ְת ָך ֵּבן ) (5יֵ ֵרש
חֹורי וְ ִא ְ
רֹובים ֵמ ֲא ַ
ַה ְּק ִ
ּבֹוני ְמ ֻר ֶצה ) (6הֹוי ַז ַּכ ִרּיָא ִהֵּנה
ׂשה אֹותֹו ִר ִ
אֹותי וְיֵ ֵרש ֵמ ֵּבית יַ ְעקּוּב וַ ֲע ֶ
ִ
ׁשמֹו יַ ְחיַא ִמקֹ ֶדם לֹא ָק ָראנֹו ּבֹו ְל ִאיׁש )(7
ׂש ִרים ְל ָך ַעל ֶע ֶלם ְ
(נּו ְמ ַב ְ
אּתי ַּביָ ִמים
ּוכ ָבר ָּב ִ
ׁש ִתי ָהיְ ָתה ֲע ָק ָרה ְ
יך יִ ֱהיֶה ִלי ֶע ֶלם וְ ִא ְ
ּבֹוני ֵא ְ
(מר ִר ִ
ַ
יך ִל ְפֵני ֵכן ֶּב ֱהיּו ְת ָך לֹא
את ָ
ּוכ ָבר ָּב ָר ֵ
ּבֹונ ָך ֶזה ַקל ִלי ְ
(מר ִר ְ
(מר ַּכ ְך ַ
)ַ (8
ׁשלֹא ְת ַד ֵּבר ֶאל ְּבֵני
אֹות ָך ֶ
(מר ְ
ׂשה ִלי אֹות ַ
ּבֹוני ֲע ֶ
(מר ִר ִ
ְּכלּום )ַ (9
אֹותת
ׁש ֵלם ) (10וְיָ ָצא ִמן ַה ִּמ ְח ָראּב ֹו ֵ
<ּתה ָּב ִריא וְ ָ
ׁשה ֵלילֹות וְ ָ
ׁשלֹ ָ
(דם ְ
ָה ָ
ׁש ֵּכם וְ ַה ֲע ֵרב ) (11הֹוי יַ ְחיַא ֱאחֹוז ַּב ֶּס ֶפר
<ּללה ַה ְ
ַ
ׁש ְּבחּו ֶאת
ָל ֵהם ּכי ַ
עּוריו ) (12וְ ַר ֲח ִמים ֵמ ִא ַתנֹו וְטֹ ַהר
ְּב ֶמ ֶרץ וְ ִה ְעַנ ְקנֹו לֹו ֶאת ֶה ָח ְכ ָמה ֵמִנ ָ
)ּ (١פרשני הקוראן לא עמדו על משמעותן של האותיות האלו ،יש אומרים כי הרצוי מאותיות
אלו הוא להבהיר את הּפלא של הקוראן כי בהן אללה קורא תגר לכופרים בתחום שבו הם
מצטינים ) הלשון הערבית והמליצה שלה ( .ויש אומרים שזה הוא שם לאללה .ואחרים
אומרים כי הן שם לקוראן ،או לסורה שבהן נפתחת ،ויש עוד פירושים שכולם לא הוכרעו
על ידי הנביא מוחמד עליו השלום וחבריו .
)ַ (٢ז ַּכ ִרּיָא :הוא אחד הנביאים האחרונים ׁשל בני ישראל ،ואביו של הנביא ) יחיא ( הנודע
בקרב היהודים בשם ) יוחנן ( .
היית משיב את תפילתי כהלכה .
ָ
)ֻ (٤א ְמ ָלל  :בכל פעם מתפלל אני אליך ،אתה
רֹובים  :בני משפחתו  ،שירשו אותו לאחר מותו .
)ַ (٥ה ְּק ִ
)ֵ (٦מ ֵּבית יַ ְעקּוּב  :צאצאו ׁשל ) יעקוב ( הנודע במקרא בשם ) יעקב ( וגם בשם ) ישראל ( .
מלת היחס ) ֵמ ( קובעת כי אין מדובר בכל בית יעקוב ،אלא רק היׁשרים מהם ،כי לא כולם
היו טובים  ،היה מהם הטוב והרע .
) (٧יָ ְחיַא :בנו של ַז ַּכ ִרּיָא ،אללה הוא אשר בחר לו את השם הזה ،שלא נקרא בו לאיש לפניו.
יאל ( .
) (٩האומר הוא המלאך ִג ְּב ִריל  ،הנודע בעברית בשם ) ַג ְב ִר ֵ
ׂשה ִלי אֹות :הוא בקש מאללה את האות כדי יידע שזה דבר מטעם אללה ،ואלה
)ֲ (١٠ע ֶ
שבישרו לו את הילד הם מלאכים ולא השטנים ،כדי יירגע לבו .אללה נתן לו האות שלא
יוכל לדבר עם אנשים אם כי הוא שלם ובריא .
)ַ (١١ה ִּמ ְח ָראּב  :הוא גומחה בקיר מסגד  ،ומקומות עבודה אחרים  ،גומחה זו מצביעה על כיוון
הקּבלה .
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מֹורה )(14
הֹוריו וְלֹא ָהיָה ָע ִריץ ֶ
ּומ ַכ ֵּבד ֶאת ָ
ׁש ַמיִם )ְ (13
וְ ָהיָה יְ ֵרא ָ
יֹוׁשב ַל ַחיִים
ׁשּבֹו ַ
ּוביֹום ֶ
ׁשּבֹו יָמּות ַ
ּוביֹום ֶ
ׁשּבֹו נֹו ַלד ַ
ׁשלֹום ַע ָליו ַּביֹום ֶ
וְ ָ
ׁש ָּפ ֲח ָתה ֶאל ָמקֹום ִמְז ָר ִחי
ׁשה ִמ ִמ ְ
ׁש ָּפ ְר ָ
ּוזכֹר ַּב ֶּס ֶפר ֶאת ַמ ְריָם ְּכ ֶ
)ְ (15
ּוחנֹו וְִנ ְג ְל ָּת ָלּה
יה ֶאת ר ֵ
ׁש ַל ְחנּו ֶא ֵל ָ
יהם וְ ָ
יצה ִמ ְּפִנ ֵ
) (16וְָל ְק ָחה ָלה ְמ ִח ָ
ׁש ַמיִם
יך ִאם יְ ֵרא ָ
ׁשמֹ ְרִני ָה ַר ֲח ָמן ִמ ְּפֵנ ָ
(מ ָרה יִ ְ
ׁש ֵלם)ְ (17
(דם ָ
צּורת ָ
ְּב ַ
יח ִרּבֹונֵ ְך ְל ַה ְעִניק ָל ְך ֵּבן ָטהּור )(19
ׁש ִל ַ
ינִני ֶא ָלא ָ
(מר ֵא ֵ
ִהְנ ָך )ַ (18
(מר ַּכ ְך
ֹונה )ַ (20
יּתי ז ָ
(דם וְלֹא ָהיִ ִ
יך יֶ ֱהיֶה ִלי ֵּבן וְלֹא ָנ ַגע ִּבי ָ
(מ ָרה ֵא ְ
ְ
(דם וְ ַר ֲח ִמים ֵמ ִא ַתנֹו וְֶזה
ׂשה אֹותֹו אֹות ִל ְבֵני ָה ָ
ּבֹונ ְך ֶזה ַקל ִלי וְַנ ֲע ֶ
(מר ִר ֵ
ַ
ידח ) (22וְ ַח ְב ֵלי
ׁשה ִעמֹו ֶאל ָמקֹום ִנ ַ
ּופ ְר ָ
ָד ָבר ִנ ְגָזר )( (21ז ָה ְר ָתה אֹותֹו ָ
ּומ ִּתי ִל ְפֵני ֵכן וְיָ ַר ְד ִּתי
(מ ָרה ִמי יִ ֵּתן ַ
דּוה ֶא ֶצל ֶגַזע ַה ֶד ֶקל ְ
ּפק ָ
ידה ְ
ַה ִל ָ
יה <ל ִת ַע ְצ ִּבי ְּכ ַבר ֶה ֱע ִמיד
יה ִמ ַת ֲח ֶת ָ
ׁשּיָה ) (23וְ ָק ָרא ֶא ֵל ָ
ִל ְתהּום ַהְנ ִ
יֹוריד
את ְך ֶאת ֶגַזע ַה ֶד ֶקל ִ
ּבֹונ ְך ִמ ַת ַחת ְל ַר ְג ָליֵ ְך ֶּפ ֶלג ) (24וְַנ ֲעְנ ִעי ִל ְק ָר ֵ
ִר ֵ
נּוח ְד ַע ֵת ְך וְ ִאם ִת ְר ִאי <ף ֶא ַחד
ּוׁש ִתי וְ ָת ַ
ַע ָליֵ ְך ְת ָמ ִרים ְט ִריִים ) (25וְ ִא ְכ ִלי ְ
(דם ִא ְמ ִרי ֲאִני ָנ ַד ְר ִתי ָל ַר ֲח ָמן צּום וְלֹא ֲא ַד ֵּבר ַהּיֹום ִעם ִאיׁש )(26
ִמ ְּבֵני ָ
נֹור ִאי )(27
יּת ָד ָבר ָ
ׂש ְ
(מרּו הֹוי ַמ ְריָם ְּכ ַבר ָע ִ
וְ ִה ֵבי(ה אֹותֹו ֶאל ְּבֵני ַע ָּמה ְ
זֹונה )(28
ׁשע וְלֹא ָהיְ ָתה ִא ֵמ ְך ָ
יך ִאיׁש ֶר ַ
(ב ְ
הֹוי (חֹות ָהרּון לֹא ָהיָה ִ
(מר ֲאִני
יסה )ַ (29
יך ְל ַד ֵּבר ֶאל ִתינֹוק ַּב ֲע ִר ָ
(מרּו ֵא ְ
יעה ַע ָליו ֵהם ְ
(ז ִה ְצ ִּב ָ
ׂשִני ְמ ֻב ָר ְך ְּבכֹל
ׂשִני ָנ ִביא ) (30וְ ָע ָ
<ל ַלה ִה ְעִניק ִלי ֶאת ַה ֶּס ֶפר וְ ָע ָ
ֶע ֶבד ְ
ילה וְ ַעל ַהַז ָּכאת ּכֹל עֹוד ֲאִני ַּב ַחיִים
ׁשר ֶא ֱהיֶה וְ ִציוִַני ַעל ַה ְת ִפ ָ
ֲא ֶ
ׁשּבֹו
ׁשלֹום ַע ָלי ַּביֹום ֶ
סֹורר ) (32וְ ַה ָ
ׂשִני ָע ִריץ ֵ
ּומ ַכ ֵּבד ֶאת ִא ִמי וְלֹא ָע ָ
)ְ (31
יסא ֵּבן
אֹוׁשב ַל ְת ִחּיָה )ֶ (33זהּו ִע ָ
ׁשּבֹו ָ
ּוביֹום ֶ
ׁשּבֹו (מּות ַ
ּוביֹום ֶ
ּדּתי ַ
נֹול ִ
ַ
<ל ַלה יֵ ַּקח לֹו ֵּבן
ׁש ְ
ׁשּבֹו ְמ ַפ ְק ְּפ ִקים ) (34לא ָראּוי ֶ
ַמ ְריָם ְד ָבר ָה ֶא ֶמת ֶ
<ל ַלה הּוא
והיָה ) (35וְִכי ְ
אמר לֹו ֱהיֶה ָ
ׁשּמֹו ִאם ָגָזר ָד ָבר ַרק יֹ ַ
ׁש ַת ַּבח ְ
יִ ְ
יׁש ִרין )ַ (36ה ַּמ ַחנֹות ָח ְלקּו
ּבֹונ ֶּכם ָל ֵכן ַע ְבדּוהֹו ֶזה אֹ ַרח ֵמ ָ
ּבֹוני וְ ִר ְ
ִר ִ
יֹותר
יבים ְּב ֵ
נֹורא )ֵ (37הם ַה ֵמ ֵט ִ
ּכופ ִרים ִמ ַמ ְר ֶאה יֹום ָ
יהם וְאּוי ַל ְ
ינ ֵ
ֵּב ִ
ׁשּוע ( ،האחרון
)ַ (١٦מ ְריַם  :היא אמו של עיסא עליו השלום הנודע בעברית בשם ) יֵׁשּו או יֵ ַ
בנביאי בני ישראל  ،ונביא הנצרות .
יאל ( .
רּוחנֹו  :הוא המלאך ִג ְּב ִריל  ،הנודע בעברית בשם ) ַג ְב ִר ֵ
)ֵ (١٧
ידח :פרשה מהם למקום נידח כדי לא יראו את ההריון ،כי ידעה שלא יאמינו לה
)ָ (٢٢מקֹום ִנ ַ
בנושא המלאך והבן הבא .
יה :יש אומרים שהקורא הוא המלאך גבריל ،ואחרים אומרים כי
יה ִמ ַת ֲח ֶת ָ
) (٢٤וְ ָק ָרא ֶא ֵל ָ
הקורא הוא הבן עצמו ) עיסא ( .
נֹור ִאי  :הם מתכוונים לנושא הלידה  ،והּבן הנולד .
)ָ (٢٧ד ָבר ָ
)ָ (٢٨הרּון  :הוא אחד האנשים הישרים מבני ישראל ،הם ּכינו אותה כאחותו בגלל היושר
שלה .ויש אומרים כי הוא אח שלה ،או הוא הרון אחיו של מוסה ) מושה ( עליהם
השלום ואמרו את זה כי היא מצאצאו .
)ַ (٣١הַז ָּכאת  :היא אחד עמודי האיסלאם  ،היא מצווה לתת צדקה לעניים והיא מחייבת כל
מוסלמי המסוגל לכך .זאת נחשבת חובה מוסרית לעזור לאנשים קשי יום מבחינה
כלכלית ולהפחית את חוסר השוויון.
)ַ (٣٧ה ַּמ ַחנֹות  :הם היהודים והנוצרים ،נאמר גם כי הם הנוצרים בלבד .
٢

אּולם ְּבֵני ֶה ָעוֶָלה ַהיֹום ִּב ְת ִעּיָה
ׁשר יָבּואּו ֶא ֵלינֹו ָ
ׁשמֹ ַע וְִל ְראֹות ְּביֹום ֲא ֶ
ִל ְ
אֹותם ִמ ְּפֵני יֹום ַה ֲח ָר ָטה ִּכי ִנ ְגָזר ַה ָד ָבר וְ ֵהם
ֻמ ְח ֶל ֶטת ) (38וְ ַהְז ֵהר ָ
ׁשר
(רץ וְכֹל ֲא ֶ
ינים )ֲ (39אַנ ְחנּו ֵנ ֵרש ֶאת ָה ֶ
ינם ַמ ְא ִמ ִ
ְּב ֶה ַּסח ַד ַעת וְ ִא ָ
ּוזכֹר ַּב ֶס ֶפר ֶאת ִא ְּב ָר ִהים ִּכי ָהיָה ָצ ִדיק ָנ ִביא
יֹוחַזרּו )ְ (40
יה וְ ֶא ִלינֹו ְ
ַע ֶל ָ
ֹואה וְ ֵאינֹו
ׁשֹומ ַע וְ ֵאינֹו ר ֶ
ׁש ֵאינֹו ֵ
(ּבא ָל ָּמה ַת ֲעבֹד ִמי ֶ
(ביו ָ
(מר ְל ִ
ׁש ַ
)ְּ (41כ ֶ
ׂש ְג ָּת ָל ֵכן
ׁשלֹא ִה ַ
הֹועַנק ִלי ֵמ ַה ַד ַעת ַמה ֶ
(ּבא ְּכ ַבר ְ
מֹועיל לך ָד ָבר )ָ (42
ִ
ׂש ָטן
(ּבא <ל ַת ֲעבֹד ֶאת ַה ָ
יׁש ִרין )ָ (43
אֹות ָך ְלאֹ ַרח ִמ ָ
<נ ֶחה ְ
<ח ַרי ְ
ֵלך ֲ
עֹונש
ׁשּיֵַּגע ְּב ָך ֶ
חֹוׁשׁש ֲאִני ֶ
ֵ
(ּבא
סֹורר )ָ (44
ׂש ָטן ָהיָה ַל ַר ֲח ָמן ֵ
ִּכי ַה ָ
<ּתה ֵמ ֵא ָלי ִא ְּב ָר ִהים ִאם
מֹואס ָ
(מר ֲה ֵ
ׂש ָטן ֵר ַע )ַ (45
ֵמ ָה ַר ֲח ָמן וְ ֶת ֱהיֶה ַל ָ
יך ֲא ַב ֵקש
ׁשלֹום ֲע ֶל ָ
(מר ָ
אֹות ָך וְסֹור ֵמ ַע ָלי ֲא ֻרּכֹות )ַ (46
לֹא ִת ְח ַדל ֲא ַק ֵלל ְ
יכם
אֹותי ְּב ֶס ֶבר ָּפִנים ) (47וְ ֶא ְפרֹוׁש ֵמ ַע ֵל ֶ
ּבּוני ִּכי הּוא ִק ֵּבל ִ
יחה ֵמ ִר ִ
ְל ָך ְס ִל ָ
אּולי לֹא ֶא ֱהיֶה
ּבֹוני ַ
<ל ַלה וְ ֶא ְת ַּפ ֵלל ֶאל ִר ִ
ׁשר ַת ֲעבֹדֹו ִמ ִּב ְל ֲע ֵדי ְ
ּומ ַעל ֲא ֶ
ֵ
אֹותם
ׁש ָ
ּומ ַעל ֶא ֶלה ֶ
יהם ֵ
ׁש ָּפ ַרׁש ֵמ ַע ֵל ֵ
<חר ֶ
בּודתֹו ֻא ְמ ָלל ) (48וְ ַ
ַּב ֲע ַ
ׂשינֹו ָּכל
<ל ַלה ִה ְעַנ ְקנֹו לֹו ֶאת ִא ְס ָחאק וְ ֶאת יַ ְעקּוּב וְ ֲע ִ
עֹוב ִדים ִמ ִּב ְל ֲע ֵדי ְ
ְ
ילה
ׂש ְמנֹו ֶאת ִז ְכ ָרם ַל ְת ִה ָ
ֶא ַחד ֵמ ֵהם ָנ ִביא ) (49וְ ִה ְעַנ ְקנֹו ָל ֵהם ֵמ ַר ֲח ֵמינֹו וְ ָ
יח ָנ ִביא
ׁש ִל ַ
מּוסה ִּכי הּוא ָהיָה ָז ְך וְ ָהיָה ָ
ּוזכֹר ַּב ֶּס ֶפר ֶאת ָ
ּבפי ַה ָּכל )ְ (50
ִ
יחנֹו )(52
סֹודׂUש ֵ
ִ
) (51וְ ָק ָראנֹו ֶא ָליו ִמ ַּצד < ְלּטּור ַהּיְ ָמִני וְ ִק ַר ְבנּוהֹו ְל
ּוזכֹר ַּב ֶּס ֶפר ֶאת
(חיו ָהרּון ָנ ִביא )ְ (53
וְ ִה ְעַנ ְקנֹו לֹו ֵמ ַר ֲח ֵמינֹו ֶאת ִ
יח ָנ ִביא ) (54וְ ָהיָה ְמ ַצּוֵה ֶאת
ׁש ִל ַ
Vס ָמ ִעיל ִּכי ָהיָה ְמ ַקּיְם ַה ְב ָט ָחה וְ ָהיָה ָ
ְ
ילה וְ ַעל ַה ַּז ָּכאת וְ ָהיָה ֶא ֶצל ִרּבֹונֹו ְמ ֻר ֶצה )(55
ׁש ָּפ ֲחתֹו ַעל ַה ְת ִפ ָ
ְּבֵני ִמ ְ
ּוזכֹר ַּב ֶּס ֶפר ֶאת ִא ְד ִריס ִּכי הּוא ָהיָה ָצ ִדיק ָנ ִביא ) (56וְ ִה ְע ִלינֹו אֹותֹו
ְ
יאים ִמֶז ַרע
<ל ַלה ֵה ִטיב ִע ָּמם ִמ ֶק ֶרב ַהְּנ ִב ִ
ׁשר ְ
ְל ָמקֹום ָרם )ֶ (57א ֶלה ֲא ֶ
ׁשר
ּומ ֲא ֶ
ׂש ָר ִאיל ֵ
ּומ ֶּז ַרע ִא ְּב ָר ִהים וְ ִא ְ
ׂשאנֹו ִעם נּוח ִ
ׁשר ָנ ָ
ּומ ֶא ֶלה ֲא ֶ
(דם ֵ
ָ
ּובֹוכים
ׁש ַת ְחוִים ִ
יהם אֹותֹות ָה ַר ֲח ָמן יִ ְּפלּו ִמ ְ
ּוב ַח ְרנֹו ִאם יִ ָּק ְראּו ַע ִל ֵ
ִהְנ ִחינֹו ָ
<ח ֵרי ַה ַּת ֲאוֹות
ילה וְ ָה ְלכּו ֲ
ׁש ִה ְזִניחּו ֶאת ַה ְּת ִפ ָ
יהם ָקמּו ֲא ֵח ִרים ֶ
<ח ֵר ֵ
)ֲ (58
ׂשה טֹוב
ׁשּובה וְ ֶה ֱא ִמין וְ ָע ָ
ׁש ָחַזר ִּב ְת ָ
יֹוׁש ְלכֹו ְל ַגיְא )ְּ (59פ ָרט ְל ִמי ֶ
ֵהם ְ
יח
ׁשר ִה ְב ִט ַ
אּומה )ַ (60גֵני ֵע ֶדן ֲא ֶ
ֶא ֶלה יִָּכְנסּו ְל ַּגן ַה ֵע ֶדן וְלֹא יִ ֻק ְּפחּו ְמ ָ
ֹומ ִעים ּבֹו
ינם ׁש ְ
ָה ַר ֲח ָמן ַל ֲע ְב ָדיו ַּב ֶּס ֶתר ִּכי ַה ְב ָט ָחתֹו ּבֹוא ָתבּוא )ֵ (61א ָ
)ִ (٤١א ְּב ָר ִהים:הוא אבי הנביאים ،הנודע במקרא בשם ) אברם ( ו) אברהם ( .
הֹועַנק ִלי ֵמ ַה ַד ַעת :התּכוון למדעי השכר והעונש ،ויום הדין .
)ְ (٤٣
בּודתֹו ֻא ְמ ָלל :תקווה שישיב את תפילתו חיובית .
) (٤٨לֹא ֶא ֱהיֶה ַּב ֲע ַ
)ִ (٤٩א ְס ָחאק :בנו של אּברהים מאישתו שרה ،הנודע במקרא בשם ) יצחק ( .
ׁשה( .
מּוסה  :במקרא הוא הנביא ) מֹ ֶ
)ָ (٥١
)ְ < (٥٢לטּור :במקרא ،הר סיני הוא הר בדרום חצי האי סיני ،בימינו מכונה "הר סיני" ג'בל
מוסא )"הר משה"(.
Vס ָמ ִעיל  :בנו הבכור של הנביא אּברהים ،שמו בעברית הוא ) יׁשמעאל ( .
)ְ (٥٤
)ִ (٥٦א ְד ִריס :הוא הנביא שבא לאחר אדם ולפני נוח ،נודע בעברית בשם ) אחנוּך ( .
ׂש ָר ִאיל :הוא ) יעקוּב (  ،הנודע בעברית בשם ) יעקב (  ،ואללה כינה אותו לאחר כך
)ִ (٥٨א ְ
) ישראל ( .
יהּנֹם .
)ַ (٥٩גיְא  :וואדי ְּב ֵּג ִ
٣

ׁש ֵּכם וְ ַה ֲע ֵרב ) (62אֹותֹו ַגן ֵע ֶדן
ׁשלֹום וְָל ֵהם ּבֹו ַּפ ְרָנ ָס ָתם ַה ְ
ִד ְב ֵרי ֶה ֶבל ַרק ָ
ׁשר
ּבּונ ָך לֹו ֲא ֶ
נֹוריׁש ַלּיְ ֵר ִאים ֵמ ֲע ָב ֵדינֹו ) (63וְלֹא ֵנ ֵרד ֶא ָלא ְּב ַצו ִר ְ
ׁשר ִ
ֲא ֶ
ּבֹונ ָך לֹא ָהיָה ׁשֹו ֵכ ַח
ׁשר ֵּבין ֶזה ְלֶזה וְ ִר ְ
ׁשר ֵמ ֶע ֶבר ָלנֹו וַ ֲא ֶ
ֵּבין יָ ֵדינֹו וַ ֲא ֶ
ּוסּבֹל ֶאת
יהם ָל ֶכן ֲעבֹד אֹותֹו ְ
ינ ֵ
ׁשר ֵּב ִ
(רץ וַ ֲא ֶ
ׁש ַמיִם וְ ָה ֶ
) (64הּוא ִרּבֹון ַה ָ
<חר
(דם ֲה ִאם ְל ַ
דֹומה לֹו ) (65וְיֹאמר ָה ָ
<ּתה ֶ
יֹוד ַע ָ
בּודתֹו ֲה ִאם ֵ
ֲע ָ
קֹודם ָּב ָראנּוהֹו ְּב ֶהיֹותֹו
זֹוכר ִּכי ֶ
(דם ֵ
אֹוצא ַחי )ֲ (66ה ִאם ֵאין ָה ָ
ׁש(מּות ָ
ֶ
ׂש ָטִנים
אֹותם וְ ֶאת ַה ָ
ּבֹונ ָך ִּכי ֱאסֹוף ֶנ ֱאסֹף ָ
ׁש ַּבע ְּב ִר ְ
לֹא ְּכלּום )ִ (67נ ְ
יהם ) (68וַ ֲעקֹור ַנ ֲעקֹור ִמ ָּכל
יהּנֹם ַעל ְּב ָר ִכ ֵ
אֹותם ִמ ָּס ִביב ְל ֵּג ִ
<חר ָּכ ְך ָנ ִביא ָ
ַ
ּיֹוד ִעים ְּביֹו ֵתר ֶאת
יעה ֶאת ֲא ֶׁשר ִה ְר ָּבה ִל ְמרֹות ָּב ַר ֲח ָמן )( (69ז ֲאַנ ְחנּו ַה ְ
ִס ָ
יה ֶזה ָהיָה
ֶא ֶלה ָה ְראּויִים ְל ִה ָצלֹות ּבֹו )ֵ (70אין ֶא ַחד ִמ ֶּכם ֶא ָלא יַ ֲעבֹר ֲע ֶל ָ
ׁש ִאיר ֶאת ְּבֵני
<חר ָּכ ְך ָנ ִציל ֶאת ַהּיְ ֵר ִאים וְַנ ְ
ירה ִנ ְגֶז ֶרת )ַ (71
ּבֹונ ָך ְגִז ָ
ַעל ִר ְ
(מרּו
רּורים ְ
סּוקינֹו ְּב ִ
יהם ְּפ ֵ
שִנ ְק ָר ִאים ַע ִל ֵ
ּוכ ֶ
יהם )ְ (72
ֶה ָעוֶָלה ּבֹו ַעל ְּב ָר ֵכ ֶ
ׁשֵני ַה ַמ ֲחנֹות הּוא ַּב ַעל ַה ַּמ ֲע ָמד וְ ַה ָּמקֹום
ינים ִמי ִמ ְ
ּכֹופ ִרים ַל ַּמ ְא ִמ ִ
ַה ְ
יֹותר ְמ ֻב ָססּות
יהם וְ ֵהם ָהיּו ֵ
לפֵנ ֵ
ּיֹותר טֹוב )ַּ (73כ ָּמה ֻאּמֹות ִה ְכ ַח ְדנּו ְ
ַה ֵ
ׁשיִ ְראּו
ׁש ָהיָה ַּב ְת ִעּיָה ָה ַר ֲח ָמן ְּכ ַבר ַמ ֲא ִריך לֹו ַעד ֶ
וְָנאֹות )ֱ (74אמֹר ִמי ֶ
ּסורים אֹו יֹום ַה ִּדין (ז יֵ ְדעּו ִמי הּוא ַּב ַעל
הֹוב ַטח ָל ֵהם יְ ִ
ׁש ְ
ֶאת ַמה ֶ
ׁשר ְל ֶא ֶלה
מֹוסיף יֹ ֶ
<ל ַלה ִ
יֹותר ) (75וְ ְ
ׁשים ֵ
ַה ַּמ ֲע ָמד ַהָנחּות וְ ֲחּיָ ָליו ָח ָל ִ
ּבֹונ ָך
ׂש ָכר טֹוב ֶא ֶצל ִר ְ
ׂשי ַה ֶח ֶסד ַה ַּקּיָ ִמים ָל ֵהם ָ
ּומ ֲע ֵ
ׁש ָרה ַ
ׁש ָה ְלכּו ַּב ֶד ֶר ְך ַהּיְ ָ
ֶ
(מר ֶּב ַטח
אֹותֹותינֹו וְ ַ
ֵ
ׁשר ָּכ ַפר ְּב
יּת ֶאת ֲא ֶ
יֹותר )ֲ (76ה ָר ִא ָ
ּמּולם ֶח ֶסד ֵ
ּוג ָ
ְ
ּובִנים )ֲ (77ה ִאם ָע ַמד ַעל ַהִּנ ְס ָתר אֹו ִק ֵּבל ִה ְת ַחיְבּות
יִָּנ ְתנּו ִלי הֹון ָ
יך לֹו ֶאת
ּוכ ַבר ַנ ֲא ִר ְ
אֹומר ְ
ׁשהּוא ֵ
ֵמ ָה ַר ֲח ָמן ) (78לֹא ֲאַנ ְחנּו ִנ ְכתֹב ַמה ֶ
אֹומר וְיָבּוא ֶא ֵלינֹו ְל ַבד
ׁשהּוא ֵ
ּסּורים ַה ְר ֵּבה ) (79וְִנ ְרׁשֹם ֶאת ָמה ֶ
ַהּיִ ִ
ׁש ֶעֶנת
) (80וְ ֵהם ָל ְקחּו ָל ֵהם ִמ ִּב ְל ֲע ֵדי < ְל ַלה ֵא ִלים ְּכ ֵדי ְל ֱהיֹות ָל ֵהם ִמ ְ
יּת ִּכי
בּוד ָּתם וְיִ ְת ַה ְּפכּו ִנ ְג ָדם )ֲ (82הלֹא ָר ִא ָ
) (81לֹא ֵהם יְִכ ְפרּו ַּב ֲע ַ
יהם ִּכי
ׁשלֹא ִתְז ַד ֵרז ַע ִל ֵ
ּכֹופ ִרים )ֶ (83
ׂש ָטִנים ְל ַה ִסית ֶאת ַה ְ
ׁש ַל ְחנּו ֶאת ַה ָ
ָ
ׁשּבֹו ֶנ ֱאסֹף ֶאת ַהּיְ ֵר ִאים ָל ַר ֲח ָמן
סֹופ ִרים ָל ֵהם )ַּ (84ביֹום ֶ
ֲאַנ ְחנּו ְּכ ַבר ְ
יהּנֹם ְצ ֵמ ִאים )ֵ (86אין ָל ֵהם
ּפֹוׁש ִעים ֶאל ֵּג ִ
נֹוביל ֶאת ַה ְ
ְּביַ ַחד ) (85וְ ִ
(מרּו
ׁש ִּק ֵּבל ִה ְת ַחיְבּות ִמ ַּט ַעם ָה ַר ֲח ָמן ) (87וְ ְ
ְל ַל ֵּמד ְזכּות ְּפ ָרט ְל ִמי ֶ
עֹומ ִדים
ׁש ַמיִם ְ
נֹורא )ַ (89ה ָ
ָה ַר ֲח ָמן ָל ַקח לֹו ֵּבן )ְּ (88כ ַבר ֲא ַמ ְר ֶּתם ָד ָבר ָ
מֹוטט ָּכ ִליל )ִּ (90כי ָט ְענּו
(רץ ְל ִה ְס ַת ֵּדק וְ ֶה ָה ִרים ְל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַּפ ֵק ַע וְ ָה ֶ
ׁש ָה ַר ֲח ָמן יֵ ַּקח לֹו ֵּבן )ִּ (92כי ָּכל ִמי
ׁש ָל ַר ֲח ָמן יֵׁש ֵּבן ) (91לֹא ָראּוי ֶ
ֶ
ּומָנה
אֹותם ָ
(רץ יָבּוא ָל ַר ֲח ָמן ְּכ ֶע ֶבד ) (93הּוא ְכ ַבר ָס ַפר ָ
ּוב ֶ
ׁש ַמיִם ָ
ׁש ַּב ָ
ֶ
כֹולם ָּב ִאים ֶא ָליו ְּביֹום ְת ִחּיַת ַה ֵּמ ִתים ְל ַבד )(95
ֶאת ִמ ְס ַּפ ָרם ) (94וְ ָ
יּבה )ִּ (96כי ִה ַק ְלנּו אֹותֹו
ׁש ֶה ֱא ִמינֹו וְ ָעׂשּו טֹוב יֵ ֵּתן ָה ַר ֲח ָמן ִח ָ
ְל ֶא ֶלה ֶ
(דם :אללה מתכוון לאוּבאי בן ח'לף אל-גמחי ،היה אחד הכופרים שהתנגדו
)ָ (٦٦ה ָ
בחריפות לנביא מוחמד ،ודחה את עניין תחיית המתים .
יהּנֹם .
)ְ (٧٠ל ִה ָצלֹות ּבֹו ְּ :ב ֵּג ִ
ׁשר ָּכ ַפר :הוא אלעאס בן וואל  ،אחד ראשי המתנגדים לנביא מוחמד עליו השלום
יּת ֶאת ֲא ֶ
)ֲ (٧٧ה ָר ִא ָ
٤

ׂשר ּבֹו ֶאת ַהּיְ ֵר ִאים וְְל ַהְז ִהיר ּבֹו ֶאת ַהּיְ ִרי ִבים )ַּ (97כ ָּמה
ׁשּונ ָך ְּכ ֵדי ְל ַב ֵ
ִּב ְל ְ
ׁשֹומ ַע ֵמ ֵהם
ֵ
רֹואה ֶא ַחד ֵמ ֵהם אֹו
<ּתה ֶ
יהם ֲה ִאם ָ
דֹורֹות ִה ְכ ַח ְדנֹו ִל ְפֵנ ֵ
ֶה ֶגה )(98

ׁשּונ ָך  :בׂשפה הערבית .
)ִּ (٩٧ב ְל ְ
٥

