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דבר המוציא לאור

"קּום והפץ ברבים את אשר הורד אליָך"

כמענה להגשמת מטרות העדה האסלאמית האחמדית, השואפת להביא את דבר אלוהים,
הקוראן הקדוש, לכלל אומות העולם, נחלצה העדה להגשמת מפעל כביר, השואף לתרגם את 

הקוראן הקדוש לשפות השונות.

הקוראן הקדוש, עב הּכרס, ליותר מששים  העדה הצליחה עד- ּכה להשלים את תרגום ספר 
שפות עולמיות בנות זמננו.

תרגום  ולּו  העברית,  לשפה  הקדוש  הקוראן  תרגום  העדה  יזמה  הזה,  בספר 
"הּפרה",  ּפרשת  הּפתיחה,  ּפרשת  הראשונות-  הפרשיות  שלוש  של  חלקי 
וּפרשת בית עמרם. וזאת, תחת חסותו של כבוד מירזא מסרּור אחמד, הח'ליף החמישי ומנהיגה 
הרוחני של העדה האסלאמית האחמדית העולמית. תוך תקווה, שתרגום ספר הקוראן הקדוש 

כולו, יושלם בעתיד הקרוב.

נׂוִסיף עוד, שעם הוצאה ראשונה זו של התרגום, מבקשים אנו להדגיש את הנקודות הבאות:

התרגום הזה מתחשב בהשקפת העדה האסלאמית האחמדית להבנת הטקסט הקוראני,   ●
ידי  על-  האנגלית  לשפה  הקדוש  הקוראן  ְלִתרגום  התרגום  את  משווה  הוא  כאשר 

המלומד האחמדי, מאִלּכ ע'ולאם פריד.
ועל- ּכן מספור  הקוראן הקדוש, נחשב לפסוק עצמאי,  משפט הפתיחה האחיד בכל   ●
הפסוקים מתחיל מפסוק זה. זאת לפי השקפת עולמה של העדה האסלאמית האחמדית.
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(ֻג'ְזְא)  חדש  חלק  של  תחילתו  את  מסמל  העברי,  בטקסט  המופיע   (*) הכוכב  סימן   ●
מהקוראן הקדוש, הנחלק לשלושים חלקים פנימיים (ַאְג'ַזאְא).

התרגום הזה מתחשב ברמה סבירה של הלשון העברית, התואמת את רמתו של דובר   ●
העברית המשכיל.

   

וההפקה,  העיצוב  צוות  לראש  לב  מקרב  בתודה  באים  אנו  ולבסוף, 
מר עּוּבאדה ּברּבּוש, ולחברי הצוות, והפעילים היקרים: אסעד מּוסא עודה, מיימּון לּוטפי עודה, 

ענאן מסעּוד עודה, מּועתז מחמּוד עודה, ויאסמין טארק עודה.

          
המוציא לאור

        אפריל 2010
  

**



V

הקדמה מאת המתרגם

העדה  של  מעייניה  בראש  עומד  תבל,  ברחבי  השונים  העמים  ללשונות  הקוראן  ספר  תרגום 
האסלאמית האחמדית, המציגה את עצמה כתנועה רפורמיסטית שמביאה לעולם הדת והאמונה 

פתיחות והבנה, ומתאימה את עצמה לרוח הזמן.

תמיד נהניתי לעלעל בתרגומים השונים אשר הספיקו מלומדי העדה להשלים, ביותר מששים 
שפות בנות זמננו, וקויתי שאצליח ביום מן הימים להשלים את המשימה ולהיות אחד מהם.

בשנת 1989, לקראת חגיגות יובל המאה להיווסדה של העדה האסלאמית האחמדית, נתבקשתי 
על- ידי כבוד הח'ליף הרביעי, מנהיגה הרוחני של העדה האסלאמית האחמדית העולמית, מורי 
ורבי, כבוד המנוח מירזא טאהר אחמד, לתרגם לעברית פסוקים נבחרים מספר הקוראן בעשרים 

נושאים, על- פי בחירתו, עם הקדמה קצרה על כל נושא.

עם תום המשימה, נקראתי שּוב לרּוץ עם התרגום לאורך הקוראן כולו.. ולי לא נותרה הברירה 
ואין שכרי  הינם לשם שמיים,  וכל מרצי  עבודתי  להוראה במלוא הכבוד, כאשר  לציית  אלא 

וגמולי אלא רצון אלוהים ואהבת האדם...

המבורך של  ומרצם  פרי שקידתם  והם  העברית.  ללשון  הקוראן  תרגומים של  קיימים מספר 
מלומדים גדולים באקדמיה. הראשון שבהם הוא תרגומו של המנוח פרופ' יוסף יואל ריבלין. 

הספר, על אף הדיוק שבו, כתוב בסגנון עברי תנכ"י המקשה על דובר העברית המצוי.

התרגום השני הוא תרגומו של ד"ר אהרון בן שמש. אשר בו בחר המתרגם בשיטה משלו לתרגם 
יחד, דבר שעלול להטעות את הלומד המחפש את  סיכום של רעיון המשתמע מּכמה פסוקים 

המקבילה של כל מלה או ביטוי שמופיע בטקסט.

ואחרון התרגומים אשר הופיע עד- ּכה, הינו תרגומו של ד"ר אורי רובין, אשר בו טרח המתרגם 
לתרגם בשפה בת זמננו, והוסיף הסברים על סוגיות למיניהן, ותרגומי שוליים בנוגע לביטויים 
שלא  דבר  ענינים,  ומפתח  נספחים  הספר  בסוף  המתרגם  הוסיף  כן  כמו-  ולאנשים.  מיוחדים 
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ראינו אצל קודמיו. אלא שבשלושת התרגומים הנ"ל, הקורא אינו מבחין לפניו בטקסט הערבי 
שהוא קורא את תרגומו, דבר המונע ממנו לעקוב בדייקנות ובקלות אחרי התרגום, ולהפיק את 

התועלת המרבית; במיוחד אם היה הקֹוֵרא מלֹוְמֵדי הערבית או אדם שמעורה בה.

התרגום המובא בספר זה, משתדל להיות מהימן ככל האפשר, כשהוא מקפיד להביא את המלה 
העברית המשקפת נאמנה את הרעיון הקוראני, ומצמיד את הטקסט הערבי אל- מול התרגום 
העברי, פסוק אחר פסוק, דבר שלא זכו לו התרגומים הקודמים, זאת במטרה לסיע בידי הקורא 

והלומד גם יחד.

תקותי שהמעיינים בעבודה הזאת יבואו על סיפוקם, ולא יחסכו ממני כל הערה או שאלה שתעלה 
על ליבם...

ומנהיגה  הח'ליף החמישי  מירזא מסרּור אחמד,  כבוד  ורבי,  למורי  לב  תודה מקרב  חב  הנני 
הרוחני של העדה האסלאמית האחמדית העולמית. אשר בהסכמתו ותחת הנחייתו יוצא ספר זה 

לאור.

כמו- כן, חייב אני תודה לחברים אשר היה להם חלק בענין: 
מר מּוניר אל-דין שמס, מר עּבד אל-מּואמין טאהר, מר מּוחמד שריף עודה, ומר אסעד מּוסא עודה.

לכולם, שכרם את אלוהים שמור.

        מּוסא אסעד עודה    
 אפריל 2010                                                                                              
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1. בשם אלוהים הרחמן והרחום. 
 

2. השבח לאלוהים ריבון העולמים. 
 

3. לרחמן ולרחום. 
 

4. לאדון יום הדין. 
 

5. אותך אנו עובדים ובך נעזר. 
 

6. הנחנו באורח מישרין. 
 

7. באורח אלה אשר חננת, לא באורח 

אלה שהחרון עליהם, ולא של התועים. 

مّكّية ��ياִדا ٧ 

ּפרשת  הּפתיחה

ה, ופסוקיה 7  ֶמּכָ ניתנה ְבּ
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1.  בשם אלוהים הרחמן והרחום. 
 

2.  א.ל.מ. 
 

(הוא)  ה  ְנִחּיָ פקפוק,  בו  אין  זה  ספר   .3
לשומרי נפשם. 

 
והמקיימים   בנעלם,  המאמינים   .4

תפילה, ומפיצים ממה שחלקנו להם. 
 

אליך  שהורד  במה  המאמינים  ואלה   .5
ּו(ְב)מה שהורד לפניך, ּוַבעולם הבא הם 

בטוחים. 
 

ה  6.  אלה הנחויים ביד ריבונם, ואלה ֵהּמָ
המצליחים. 

 
ְפרו, אחת היא להם; אם  7.  אכן אלה שּכָ

הוזהרו ואם לא הוזהרו, לא יאמינו. 

ניתנה ב(עיר) מדינה, ופסוקיה 287 مدنّية ��ياִדا ٢٨٧ 

ּפרשת "הּפרה"
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ואת  ליבותיהם  את  אלוהים  חתם   .8
ּכסּות,  עיניהם  ועל  ָאְזֵניהם,  ִמשמע 

ולהם עונש כבד. 
 

ֹיאמרו:  אשר  האנשים  בין  ויש   .9
האחרון,  וביום  באלוהים  אנו  מאמינים 

ואין הם מאמינים (כלל). 
 

10. אומרים הם להונות את אלוהים ואת 
המאמינים, אך אין הם מרמים אלא את 

עצמם, ואינם חשים (בכך). 
 

11. ֳחלי בִלּבותיהם, ואלוהים הוסיף על 
שקר  כי  על  צורב,  עֹונש  ולהם  ָחְלָים, 

ברו.  ּדִ
 

תשחיתו  אל  להם:  ֵיָאֵמר  וכאשר   .12
בארץ; ֹיאמרו: הלא עושי הישר אנחנו. 

 
ה המשחיתים, אך אין  13. הלא הם ֵהּמָ

הם חשים בכך. 
 

כמו  האמינו  להם:  ֵיָאֵמר  וַכאשר   .14
ְוכי  אומרים:  הם  הבריות!  שמאמינים 

zΝtFyzª! $#4’n?tãöΝÎγ Î/θ è=è%4’n?tãuρöΝÎγ Ïè ôϑy™(
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הלא  ָתִאים?  הּפְ שמאמינים  כמו  נאמין 
יודעים  אינם  אך  ָתִאים,  הּפְ ה  ֵהּמָ הם 

זאת. 
 

הם  שמאמינים,  אלה  את  ּוְבָפגשם   .15
ובהתייחדם  אנחנו,  מאמינים  אומרים: 
ֶאְתֶכם  אכן,  אומרים:  ְשֹטניהם  עם 

אנחנו, איננו אלא מלגלגים. 
 

ויניחם  עליהם  ילגלג  אלוהים   .16
(להמשיך) במריים (נבוכים). 

 
התֹוָעה  את  סֲחרו  אשר  ה  ֵהּמָ אלה   .17
ְשָֹכָרם,  ּבִ בצע  אין  כן  על  הישר,  בדרך 

ולא אַרח מישרין להם. 
 

אש,  שהדליק  מי  דוגמת  דוגמתם   .18
ּוַבֲהִאיָרה מסביב, נטל אלוהים את אורם 

ֲעלטות (צלמֶות), ולא ִיְראּו.  ַוֲעזבם ּבַ
 

כן  על  ועיוורים,  אילמים,  ֵחרשים,   .19
לא ישובו. 

 
ענן מן השמים, ַעָלטה ּבוֹ ורעם  או ּכְ  .20

ãΝèδâ !$ yγ x� �¡9 $# Å3≈s9 uρ�ωtβθ ßϑn=ôè tƒ∩⊇⊆∪

©

# sŒ Î) uρ(#θ à) s9tÏ%©!$#(#θ ãΖtΒ# u(# þθ ä9$ s%$ ¨ΨtΒ# u# sŒ Î) uρ

(# öθ n=yz4’n<Î)öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈ u‹x©(# þθ ä9$ s%$ ¯Ρ Î)öΝä3yè tΒ$ yϑ̄Ρ Î)

ß øtwΥtβρ â Ì“öκ tJ ó¡ ãΒ∩⊇∈∪

ª! $#ä— Ì“öκ tJ ó¡ o„öΝÍκÍ5÷Λ èε‘‰ßϑtƒ uρ’ÎûöΝÎγ ÏΨ≈ uŠøó èÛ

tβθ ßγ yϑ÷è tƒ∩⊇∉∪

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&tÏ%©!$#(# ãρ u�tIô© $#s' s#≈ n=�Ò9 $#3“y‰ßγ ø9 $$ Î/$ yϑsù

M pt¿2 u‘öΝßγ è? t�≈ pgÏkB$ tΒuρ(#θ çΡ%x.š Ï‰tGôγ ãΒ∩⊇∠∪

öΝßγ è=sVtΒÈ≅sVyϑx.“Ï%©!$#y‰s%öθ tGó™$## Y‘$ tΡ!$ £ϑn=sù

ôNu !$ |Ê r&$ tΒ… ã& s!öθ ym|=yδsŒª! $#öΝÏδÍ‘θ ãΖÎ/

öΝßγ x. t� s? uρ’Îû;M≈ yϑè=àß�ωtβρ ç�ÅÇ ö6 ãƒ∩⊇∇∪

BΛ à¼íΝõ3ç/Ò‘ ôϑããöΝßγ sùŸωtβθ ãè Å_ö�tƒ∩⊇∪

÷ρ r&5=ÍhŠ|Áx.z ÏiΒÏ !$ yϑ¡¡9 $#ÏµŠ Ïù×M≈ uΚè=àßÓ‰ôãu‘ uρ
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מּפני  בָאְזֵניהם  עותיהם  אצּבְ יתנו  ּוָברק, 
ואלוהים  המות,  ַחד  ִמּפַ הרעם,  קולות 

סוגר על הּכופרים. 
 

ִמדי  עיִניהם,  את  כמעט  הברק  ר  ִעּוֶ  .21
ה ְמַהְלִכים בו, ּוְכהֱחשיך  האירֹו להם ֵהּמָ
עליהם – עומדים, ולּו חפץ אלוהים, כי 
עתה נטל ִשְמַעם וְראוָתם, אכן אלוהים 

לכל דבר יּוכל. 
 

ריּבונכם, אשר  ִעבדּו את  22. האנשים! 
למען  לפניכם,  אשר  ואת  ֶאְתֶכם  ברא 

ָשְמרו מרע.  ּתִ
 

לכם,  ָיצּוע  ם את הארץ  ֹשָ זה אשר   .23
השמים  מן  והוריד  גג,  קורת  והשמים 
פירות  (לכם)  הוציא  ובהם  מים, 
דמויות  איפוא,  ַדמּו,  ּתְ אל  למחייתכם. 

לאלוהים, בדֲעתכם זאת. 
 

24. אם מפקפקים אתם באשר הורדנו 
כדוגמתו,  פרק  (נא)  הביאו  עבדנו,  אל 
אלוהים,  זולת  ֵעֵדיֶכם  את  (נא)  וִקראו 

אם אמת תדברו. 

5

×− ö�t/ uρtβθ è=yè øgs†÷Λ àιyè Î6≈ |¹ r&þ’ÎûΝÍκ ÍΞ# sŒ# uz ÏiΒ

È,Ïã≡uθ ¢Á9 $#u‘ x‹tnÏNöθ yϑø9 $#4ª! $# uρ8ÝŠÏtèΧ

tÌ�Ï�≈ s3ø9 $$ Î/∩⊄⊃∪

ßŠ% s3tƒä− ÷�y9ø9 $#ß# sÜøƒs†öΝèδt�≈ |Áö/ r&(!$ yϑ̄=ä.u !$ |Ê r&

Νßγ s9(# öθ t± ¨ΒÏµŠ Ïù!# sŒ Î) uρzΝn=øßr&öΝÍκ ö�n=tæ(#θ ãΒ$ s%4öθ s9 uρ

u !$ x©ª! $#|=yδs%s!öΝÎγ Ïè ôϑ|¡ Î/öΝÏδÌ�≈ |Áö/ r&uρ4

�χ Î)©! $#4’n?tãÈe≅ä.& óx«Ö�ƒ Ï‰s%∩⊄⊇∪

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒâ¨$ ¨Ψ9 $#(#ρ ß‰ç6 ôã$#ãΝä3−/ u‘“Ï%©!$#öΝä3s) n=s{

tÏ%©!$# uρ ÏΒöΝä3Î=ö6 s%öΝä3ª=yè s9tβθ à) −Gs?∩⊄⊄∪

“Ï%©!$#Ÿ≅yè y_ãΝä3s9uÚö‘ F{$#$ V©≡t�Ïùu !$ yϑ¡¡9 $# uρ

[ !$ oΨÎ/tΑt“Ρ r&uρz ÏΒÏ !$ yϑ¡¡9 $#[ !$ tΒylt�÷zr' sù Ïµ Î/

z ÏΒÏN≡t�yϑ̈V9 $#$ ]%ø—Í‘öΝä3©9(Ÿξsù(#θ è=yè øgrB¬!

# YŠ# y‰Ρ r&öΝçFΡ r&uρšχθ ßϑn=÷è s?∩⊄⊂∪

β Î) uρöΝçFΖà2’Îû5=÷ƒ u‘$ £ϑÏiΒ$ uΖø9 ¨“tΡ4’n? tã

$ tΡ Ï‰ö7 tã(#θ è? ù' sù;οu‘θ Ý¡ Î/ ÏiΒ Ï&Î# ÷VÏiΒ(#θ ãã÷Š$# uρ

Νä. u !# y‰yγ ä© ÏiΒÈβρ ßŠ«!$#χÎ)öΝçFΖä.

tÏ%Ï‰≈ |¹∩⊄⊆∪
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לא  וֲעֹשה  תעשו,  (כן)  לא  ואם  .25
אדם  שבני  האש,  מפני  גּורּו  תעשו, 

ַוֲאבנים ַמֲאֹכְלָתה, שזומנה לּכופרים. 
 

ועושים  המאמינים  לאלה  ּובֵשֹר   .26
שתחתיהם  ים,  ַגִנּ ָנכֹונּו  להם  כי  הָיָשר, 
ִפְרָים  ּבְ ְזכֹוָתם  וִמֵדי  זורמים,  נהרות 
ֹיאמרו: הוא שניָתן לנו לָפִנים. וניָתן להם 
טהורות  נשים  ובהם  כמראהו,  (פרי) 

להם, ובהם ישכנו ַעד. 
 

27. הנה לא ּבֹוש אלוהים ִמְמֹשל ָמָשל 
על היתוש ולא על הנעלה ממנו, כי על 
כן אלה המאמינים, יודעים הם כי זו היא 
הּכופרים  וִאילו  ריּבונם,  מאת  האמת 
בזה,  אלוהים  ִכיוון  נתן  ְלָמה  ֹיאמרו: 
(במשלו) משל – רּבים הוא מטעה בו, 
אלא  בו  מטעה  ואינו  בו,  מנֶחה  ורּבים 

את פורקי העול. 
 

אלוהים  ברית  את  הְמֵפרים  אלה   .28
אשר  את  ומנתקים  ריָתָתה,  ּכְ לאחר 
ומשחיתים  לאחות,  אלוהים  ציווה 

ה הָמפסידים. בארץ – הם ֵהּמָ

β Î*sùöΝ©9(#θ è=yè ø� s? s9 uρ(#θè= yè ø� s?(#θ à) ¨? $$ sùu‘$ ¨Ζ9$#

ÉL ©9 $#$ yδßŠθè%uρâ¨$ ¨Ζ9$#äοu‘$ yfÅsø9 $# uρ(ôN£‰Ïãé&

tÌ�Ï�≈ s3ù=Ï9∩⊄∈∪

tÏ%©!$#tβθàÒà)Ζtƒy‰ôγtã«!$#.ÏΒÏ‰÷èt/ÏµÉ)≈sWŠÏΒ

tβθãèsÜø)tƒuρ!$tΒt�tΒr&ª!$#ÿÏµÎ/βr&Ÿ≅|¹θãƒ

šχρß‰Å¡ø�ãƒuρ’ÎûÇÚö‘F{$#4š�Í×̄≈ s9 'ρ é&ãΝèδ

šχρ ç�Å£≈ y‚ø9 $#∩⊄∇∪

Î�Åe³ o0uρš Ï%©!$#(#θ ãΨtΒ# u(#θ è=ÏϑtãuρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#

¨β r&öΝçλm;;M≈ ¨Ψy_“Ì�øgrBÏΒ$ yγ ÏFøtrBã�≈ yγ ÷Ρ F{$#(

$ yϑ̄=à2(#θ è%Î—â‘$ pκ ÷] ÏΒ ÏΒ;οt�yϑrO$ ]%ø—Íh‘ (#θ ä9$ s%

# x‹≈ yδ“Ï%©!$#$ oΨø%Î—â‘ ÏΒã≅ö6 s%((#θ è? é&uρÏµ Î/

$ Yγ Î7≈ t± tFãΒ(óΟßγ s9 uρ!$ yγŠÏùÓl≡uρ ø—r&×οt�£γ sÜ•Β(öΝèδuρ

$ yγŠÏùšχρ à$Î#≈ yz∩⊄∉∪

¨β Î)*©!$#Ÿωÿ Ä÷∏tGó¡ tƒβ r&z> Î�ôØo„WξsVtΒ$ ¨Β

Zπ |Êθ ãè t/$ yϑsù$ yγ s%öθsù4$ ¨Βr' sùš Ï%©!$#(#θ ãΨtΒ# u

tβθ ßϑn=÷è uŠ sùçµ ¯Ρ r&‘,ysø9 $# ÏΒöΝÎγ În/ §‘($ ¨Βr&uρtÏ%©!$#

(#ρ ã�x� Ÿ2šχθ ä9θ à) u‹sù!# sŒ$ tΒyŠ# u‘ r&ª!$## x‹≈ yγ Î/

WξsVtΒ¢‘≅ÅÒãƒÏµ Î/# Z�"ÏVŸ2“Ï‰ôγ tƒ uρ Ïµ Î/

# Z�" ÏWx.4$ tΒuρ‘≅ÅÒãƒÿ Ïµ Î/�ωÎ)tÉ) Å¡≈ x� ø9 $#∩⊄∠∪
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29. איך אתם ְמַכֲחִשים באלוהים, ואתם 
ועֹוד  ֶאְתֶכם,  ֶהֱחָיה  והוא  מתים;  הייתם 
ה ֶאְתֶכם, אז תּושבו  ימיתכם ויחזור ּוְיַחּיֶ

אליו. 
 

30.    הוא אשר ברא לכם ָכל אשר בארץ 
אותם  ועשה  השמים,  אל  ּוָפנה  יחדיו, 

שבעה רקיעים תמים, והוא יודע ָכל. 
 

הנה  למלאכים:  ריבונך  ּוֶכֱאמֹור   .31
וכי  אמרו:  ִלי.  ִמשנה  בארץ  ָשֹם  אנכי 
ְוִיְשּפֹך  עליה  שישחית  מי  בארץ  תשים 
תהילתך  מספרים  ואנחנו  דמים,  (בה) 
את  אנכי  יודע  אמר:  אותך?  ומקדשים 

ָדעו.  אשר לא ּתֵ
 

שמות  את  לאדם  הורה  והוא   .32
לפני  הציגם  אז  כולם,  (הדברים) 
שמות  את  ִלי  הגידו  ואמר:  המלאכים 

אלה, אם דוברי אמת אתם. 
 

33. השבח לָך. אין לנו דעת אלא אשר 
ְדָתנּו, הן אתה היודע והחכם.  ִלּמַ

 

y# ø‹x.šχρ ã�à� õ3s?«! $$ Î/öΝçGΨà2 uρ$ Y?≡uθ øΒr&

öΝà6≈uŠômr' sù(§ΝèOöΝä3çG‹Ïϑãƒ§ΝèOöΝä3‹Í‹øtä†§ΝèO

Ïµ øŠs9 Î)šχθ ãè y_ö�è?∩⊄∪

uθ èδ“Ï%©!$#šYn=y{Νä3s9$ ¨Β’ÎûÇÚ ö‘F{$#

$ YèŠÏϑy_§ΝèO#“ uθtGó™$#’n<Î)Ï !$ yϑ¡¡9 $#£ ßγ1 §θ|¡ sù

yì ö7 y™;N≡uθ≈ yϑy™4uθ èδuρÈe≅ä3Î/> óx«×Λ Î=tæ∩⊂⊃∪

øŒÎ)uρtΑ$ s%š�•/ u‘Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9’ÎoΤ Î)×≅Ïã%y`’Îû

ÇÚö‘ F{$#Zπ x�‹Î=yz((# þθ ä9$ s%ã≅yè øgrB r&$ pκ�Ïù tΒ

ß‰Å¡ø� ãƒ$ pκ�Ïùà7Ï� ó¡ o„ uρu !$ tΒÏe$!$#ß øtwΥ uρßxÎm7 |¡ çΡ

x8 Ï‰ôϑpt¿2â¨ Ïd‰s) çΡ uρy7 s9(tΑ$ s%þ’ÎoΤ Î)ãΝn=ôãr&$ tΒ

Ÿωtβθ ßϑn=÷è s?∩⊂⊇∪

zΝ̄=tæ uρtΠ yŠ# uu !$ oÿ ôœ F{$#$ yγ ¯=ä.§ΝèOöΝåκ yÎ z�tä’n?tã

Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $#tΑ$ s) sù’ÎΤθ ä↔Î6 /Ρ r&Ï !$ yϑó™r' Î/Ï Iωàσ ¯≈ yδ

β Î)öΝçFΖä.tÏ%Ï‰≈ |¹∩⊂⊄∪

(#θä9$s%y7oΨ≈ysö6ß™ŸωzΝù=Ïæ!$uΖs9�ωÎ)$tΒ!$oΨtFôϑ̄=tã(

y7 ¨Ρ Î)|MΡ r&ãΛ Î=yè ø9 $#ÞΟŠÅ3ptø:$#∩⊂⊂∪
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34. אמר: אדם, הגד להם את שמותיהם! 
יד להם את שמותיהם, אמר:  וכאשר ִהּגִ
סיתרי  יודע  כי  לכם,  אמרתי  לא  הכי 
אשר  את  אדע  וכי  אנכי,  וארץ  שמים 
אתם מגלים, ואת אשר אתם מסתירים? 

 
35. ובָאמרֹו למלאכים: השתחוו לאדם! 
(הוא)  ל"איּבליס"(1),  פרט  השתחוו  הם 

ֵסֵרב והתנֵשֹא והיה מן הּכופרים. 
 

ואשתָך  אתה  ְשֹכן  אדם,  ואמרנו:  .36
ככל  לרווחה  ממנו  וִאכלו  (העדן),  בגן 
ְקְרבּו,  ּתִ ולעץ הזה לא  שֹתאֶוה נפשכם, 

ְמֵרִעים!  כי אַזי תהיו ּבַ
 

37. אז הכשילם השטן (לגרשם ממנו), 
וִהגלה אותם מן (החלקה הטובה) שהיו 
בה, ואנחנו אמרנו: צאו (לכם)! אויבים 
(תמצאו)  ונחלה  לרעהו,  איש  תהיו 

בארץ, וטוב יהיה לכם לזמן מה. 
 

ֵמריבונו,  דברים  למד  והאדם  .38

tΑ$ s%ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒΝßγ ÷∞ Î; /Ρ r&öΝÎηÍ←!$ oÿ ôœ r' Î/(!$ £ϑn=sù

Νèδr' t6 /Ρ r&öΝÎηÍ← !$ oÿ ôœ r' Î/tΑ$ s%öΝs9 r&≅è%r&öΝä3©9þ’ÎoΤ Î)

ãΝn= ôãr&|=ø‹xîÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $#ÇÚö‘ F{$# uρãΝn=÷æ r&uρ$ tΒ

tβρ ß‰ö7 è?$ tΒuρöΝçFΨä.tβθ ãΚçFõ3s?∩⊂⊆∪

øŒÎ) uρ$ oΨù=è%Ïπ s3Í×̄≈ n= uΚù=Ï9(#ρ ß‰àfó™$#tΠ yŠ Kψ(# ÿρ ß‰yf|¡ sù

HωÎ)}§ŠÎ=ö/ Î)4’n1 r&u�y9õ3tFó™$# uρtβ%x.uρz ÏΒ

š Í�Ï�≈ s3ø9 $#∩⊂∈∪

(1)  "איּבליס": השֹטן, שאינו נחשב מקבוצת המלאכים.

$ uΖù=è%uρãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒô ä3ó™$#|MΡ r&y7 ã_÷ρ y—uρsπ ¨Ψpgø:$#

Ÿξä. uρ$ yγ ÷ΖÏΒ# ´‰xîu‘ß]ø‹ym$ yϑçFø⁄ Ï©Ÿωuρ$ t/ t�ø) s?

ÍνÉ‹≈ yδnοt�yf¤±9 $#$ tΡθä3tFsùz ÏΒtÏΗÍ>≈ ©à9 $#∩⊂∉∪

$ yϑßγ ©9 y—r' sùß≈ sÜø‹¤±9$#$ pκ ÷] tã$ yϑßγ y_t�÷zr' sù$ £ϑÏΒ

$ tΡ%x.ÏµŠ Ïù($ uΖù=è%uρ(#θ äÜÎ7 ÷δ$#ö/ä3àÒ÷è t/CÙ÷è t7 Ï9

Aρ ß‰tã(ö/ä3s9 uρ’ÎûÇÚö‘ F{$#@�s) tGó¡ ãΒìì≈ tFtΒuρ4’n<Î)

&Ïm∩⊂∠∪

#‘¤)n=tGsùãΠyŠ#uÏΒÏµÎn/§‘;M≈yϑÎ=x.z>$tGsùÏµø‹n=tã4

¯
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(תדיר)  הָשב  הוא  אכן  אָליו.  ָשב  והוא 
והרחום. 

 
אך  יחדיו,  מזה  (לכם)  רדו  אמרנו:   .39
ִני. והיה אשר  ה ִמּמֵ בֹואֶכם ְנִחּיָ ִאם בוא ּתְ
הפחד,  עליהם  לא  ְנִחָיִתי,  אחֵרי  ילכו 

ה לא ֵיָעְצבּו.  וֵהּמָ
 

ְוִכיֲחשּו  כפרו  אשר  ו(אולם)  .40
ה, בה  באותותינו, בני אש (הֵגיִהּנֹום) ֵהּמָ

נּו לָעד.  ִיְשּכְ
 

אשר  החסד  את  ִזְכרּו  ישראל  בני   .41
ברית(כם)  את  ְוַקיימו  עמכם,  עשיתי 
(ִאת)י, אני ֲאקיים את ברית(י) (ִאת)כם 

ואותי תיָראּו. 
 

ָמה שהורדתי לקיים אשר  42. וַהֲאִמינו ּבְ
ראשונים  תהיו  ולא  בידכם,  (נמצא) 
באותוַתי  תסחרו  ולא  בו,  ּכופרים  ּבַ

ְמִחיר ְמַעט, ואותי תיָראו.  ּבִ
 

ולא  שקר,  ּבַ ָעְרבּו את האמת  ּתְ ולא   .43
תעלימו את האמת אשר יודעים הינכם. 

Π;

… çµ ¯Ρ Î)uθ èδÜ># §θ −G9 $#ãΛ Ïm§�9 $#∩⊂∇∪

$ oΨù=è%(#θ äÜÎ7 ÷δ$#$ pκ ÷] ÏΒ$ YèŠÏΗsd($ ¨ΒÎ*sùΝä3̈Ψt"Ï? ù' tƒ

Íh_ ÏiΒ“W‰èδ yϑsùyì Î7 s?y“# y‰èδŸξsùì∃öθ yz

öΝÍκ ö&n= tæŸωuρöΝèδtβθ çΡ t“øts†∩⊂∪

é

tÏ%©!$# uρ(#ρ ã�x� x.(#θ ç/ ¤‹x. uρ!$ oΨÏF≈ tƒ$ t↔Î/y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&

Ü=≈ ptõ¾ r&Í‘$ ¨Ζ9$#(öΝèδ$ pκ& Ïùtβρ à$Î#≈ yz∩⊆⊃∪�

©r

ûÍ_ t6≈ tƒŸ≅ƒÏℜ u�ó Î)(#ρ ã�ä. øŒ $#zÉL yϑ÷è ÏΡûÉL ©9 $#àM ôϑyè ÷Ρ r&

ö/ä3ø‹n=tæ(#θèù÷ρ r&uρü“Ï‰öκ yéÎ/Å∃ρé&öΝä. Ï‰ôγ yè Î/

}‘≈ −ƒ Î) uρÈβθ ç7 yδö‘ $$ sù∩⊆⊇∪

(#θ ãΖÏΒ# u uρ!$ yϑÎ/àMø9 t“Ρ r&$ ]%Ïd‰|ÁãΒ$ yϑÏj9öΝä3yè tΒ

Ÿωuρ(# þθ çΡθ ä3s?tΑ̈ρ r&¤�Ïù%x.Ïµ Î/(Ÿωuρ(#ρ ç�tIô± n@

ÉL≈ tƒ$ t↔Î/$ YΨuΚrOWξŠÎ=s%}‘≈ −ƒ Î)uρÈβθ à) ¨? $$ sù∩⊆⊄∪

Ÿωuρ(#θÝ¡ Î6 ù=s? Yysø9 $#È≅ÏÜ≈ t7 ø9 $$ Î/(#θ ãΚçGõ3s? uρ

¨,ysø9 $#öΝçFΡ r&uρtβθ çΗs> ÷è s?∩⊆⊂∪
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44. וִערכו תפילה ּוְתנו צדקה ְוִכרעו עם 
הּכורעים. 

 
תמימות  על  האנשים  את  ַהְתַצּוּו   .45
דרך ותשכחו את נפשותיכם (שלכם)? 
לא  כלום  ספר,  ּבַ (ה)קוראים  ואתם, 

ילֹו?  ְשֹּכִ ּתַ
 

ּוִבְתפילה,  הבלגה  ּבְ עזרה  שּו  ּוַבּקְ  .46
ואכן קֶשה הדבר פרט ַלֲעָנִוים. 

 
47. הבטוחים בתודעתם שעתידים הם 

לפגוש את ריבונם וכי שבים הם אליו. 
 

אשר  החסד  את  ִזְכרו  ישראל,  בני   .48
מכל  ֶאְתֶכם  ִהְפֵליִתי  וכי  עמכם,  עשיתי 

העמים. 
 

49. וגּורּו יום בו נפש לא תכפר על נפש 
לא  ֲעבּוָרה  ּבַ תחינה  ו(ָכל)  ְמאומה,  ּבִ
ה לא  ח ממנה ּכֹופר, וֵהּמָ ָלּקַ ָרֶצה, ולא ּיִ ּתֵ

ִיָוְשעּו. 
 

(#θ ãΖŠÏè tFó™$# uρÎ�ö9¢Á9 $$ Î/Íο4θ n=¢Á9 $# uρ4$ pκ ¨ΞÎ)uρîοu��Î7 s3s9

�ωÎ)’n?tãtÏè Ï±≈ sƒø:$#∩⊆∉∪�

tÏ%©!$#tβθ ‘ΖÝàtƒΝåκ ¨Ξr&(#θ à)≈n= •ΒöΝÍκ Íh5u‘öΝßγ ¯Ρ r&uρÏµ ø‹s9 Î)

tβθ ãè Å_≡u‘∩⊆∠∪�

ûÍ_ t6≈ tƒŸ≅ƒÏℜ u�ó Î)(#ρ ã�ä.øŒ $#zÉL yϑ÷è ÏΡûÉL ©9 $#àMôϑyè ÷Ρ r&

ö/ä3ø‹n=tæ’ÎoΤ r&uρöΝä3çGù= �Òsù’n?tãtÏϑn=≈ yè ø9 $#∩⊆∇∪

(#θ à) ¨? $# uρ$ YΒöθ tƒ�ω“Ì“øgrBë§ø� tΡ tã<§ø� ¯Ρ

$ \↔ø‹x©Ÿωuρã≅t6 ø) ãƒ$ pκ ÷] ÏΒ×π yè≈ x� x©Ÿωuρä‹s{ ÷σ ãƒ

$ pκ ÷] ÏΒ×Αô‰tãŸωuρöΝèδtβρ ã�|ÁΖãƒ∩⊆∪�

(#θ ßϑŠÏ%r&uρnο4θn=¢Á9 $#(#θ è?# u uρnο4θ x. ¨“9 $#(#θ ãè x. ö‘ $# uρ

yì tΒtÏè Ï.≡ §�9 $#∩⊆⊆∪

tβρ â�ß∆ ù' s? r&�*}¨$ ¨Ψ9 $#Îh�É9ø9 $$ Î/tβ öθ |¡Ψs? uρöΝä3|¡ à�Ρ r&

öΝçFΡ r&uρtβθ è= ÷Gs?|=≈ tGÅ3ø9 $#4Ÿξsùr&tβθ è=É) ÷è s?∩⊆∈∪
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ְלנּו ֶאְתֶכם מבית פרעה, אשר  50. וכי ִהּצַ
בניכם  את   – ִיסורים  במר  ֶאְתֶכם  פּו  ּכָ
ה  ּוַמָסּ  – ֶהֱחיּו  נשותיכם  ְוִאילּו  טבחו, 

גדולה היתה לכם ַבזה מאת ריבונכם. 
 

וִמָלְטנּו  הים,  את  לכם  קענו  ּבָ וכי  .51
ועיניכם  ְענּו,  ִטּבָ פרעה  ַעם  ואת  ֶאְתֶכם, 

רואות. 
 

52. ואשר ָיַעְדנּו למשה ארבעים לילות, 
העגל  את  (ֶלְכת)ֹו  אחרי  לכם  ם  ּוְלָקְחּתֶ

והייתם ְמֵרִעים. 
 

ֹזאת, שמא  ואנו סלחנו לכם לאחר   .53
תתנו תודה. 

 
54. ו(ִזכרו) אשר ָנַתּנּו למשה את הספר 
 – ה"פורקאן"  את  ההבחנה,  ֹכח  ואת 

למען תונחו בדרך. 
 

הן  עמי,  לעמו:  משה  ּוֶבֱאמור  .55
(לכם)  ְבַקחתכם  לנפשותיכם  הֵרעֹוֶתם 
אל  איפוא,  שובו,  (לָעבדו).  העגל 
טוב  נפשותיכם.  את  וִקְטלּו  ּבוְרֲאכם, 

øŒÎ) uρΝà6≈oΨøŠ̄gwΥô ÏiΒÉΑ# utβ öθ tãö�Ïù

öΝä3tΡθãΒθÝ¡ o„u þθ ß™ÅU# x‹yè ø9 $#tβθ çt¿o2 x‹ãƒ

öΝä. u !$ oΨö/ r&tβθ ãŠóstFó¡ tƒ uρöΝä. u !$ |¡ ÎΣ4’ÎûuρΝä3Ï9≡sŒ

Ö Iξt/ ÏiΒöΝä3În/ §‘×Λ Ïàtã∩∈⊃∪�

øŒÎ)uρ$ uΖø%t�sùãΝä3Î/t�óst7 ø9 $#öΝà6≈uΖøŠpgΥ r' sù

!$ oΨø%{�øîr&uρtΑ# utβ öθ tãó�ÏùóΟçFΡ r&uρtβρ á�ÝàΨs?∩∈⊇∪

øŒÎ) uρ$ tΡ ô‰tã≡uρ#y›θ ãΒzŠÏè t/ ö‘ r&\' s# ø‹s9§ΝèO

ãΝè? õ‹sƒªB $#Ÿ≅ôfÏè ø9 $#. ÏΒ ÍνÏ‰÷è t/öΝçFΡ r&uρ

šχθ ßϑÎ=≈ sß∩∈⊄∪

§ΝèO$ tΡ öθ x� tãΝä3Ψtã. ÏiΒÏ‰÷è t/y7Ï9≡sŒöΝä3ª=yè s9

tβρ ã�ä3ô± n@∩∈⊂∪

øŒÎ)uρ$ oΨ÷�s?# uy›θãΒ|=≈ tGÅ3ø9 $#tβ$ s%ö�à� ø9 $# uρöΝä3ª=yè s9

tβρ ß‰tGöκ sE∩∈⊆∪�

øŒÎ) uρtΑ$ s%4y›θ ãΒ Ïµ ÏΒöθ s) Ï9ÉΘöθ s)≈tƒöΝä3̄Ρ Î)

öΝçFôϑn=sßΝà6|¡ à�Ρ r&ãΝä. ÏŒ$ sƒÏkB $$ Î/Ÿ≅ôfÏè ø9 $#

(# þθç/θçGsù4’n<Î)öΝä3Í←Í‘$ t/(# þθ è=çFø%$$ sùöΝä3|¡ à�Ρ r&öΝä3Ï9≡sŒ

©4
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ֲעשוְתֶכם כזאת לפני ּבוִרֲאכם. על כן ָשב 
ֲאליכם; אכן, הוא השב תדיר והרחום. 

 
נאמין לך עד  ובאמרכם: משה, לא   .56
קדכם  ּפְ אז   – בגלוי  אלוהים  ראינו  ִאם 

הרעש, ועיניכם רואות. 
 

לותכם,  ּכְ 57. ושּוב החיינו ֶאְתֶכם אחרי 
שמא תתנו תודה. 

 
והורדנו  ענן,  ְבּ עליכם  ַוֲהִצילֹונּו  .58
(ואמרנו):  הְשָֹלו,  ואת  המן  את  עליכם 
לא  והם  לכם,  שָחַלקנו  הטּוב  מן  ִאכלו 

לנּו ֵהֵרעּו, אלא לנפשותיהם ֵהֵרעו. 
 

וִאכלו  הזאת,  בעיר  בואו  ובָאמרנו:   .59
ּובואו  תחּפצו,  ַבֲאשר  ִלְרווחה  ממנה 
תחווים וִאְמרּו: אלוהים סלח  שער ִמׁשְ ּבַ
לנו את חטֵאינו! אנחנו נמחול לכם את 

ֲחטֵאיכם, ּוְלֵמיִטיֵבי דרך נוסיף טובה. 
 

בדיבור  זאת  ֵהמירו  הְמֵרעים  אבל   .60
כן הורדנו  ֶנֱאמר להם, על  שונה מאשר 

Ν Í ÍΝΝ

×�ö�yzöΝä3©9y‰ΨÏãöΝä3Í←Í‘$ t/z>$ tGsùöΝä3ø‹n=tã4

… çµ ¯Ρ Î)uθ èδÜ># §θ −G9 $#ÞΟŠÏm§�9 $#∩∈∈∪�

øŒÎ) uρóΟçFù=è%4y›θ ßϑ≈tƒ s9z ÏΒ÷σœΡy7 s94®L ym

“t�tΡ©! $#Zοt�ôγ y_ãΝä3ø? x‹yzr' sùèπ s) Ïè≈ ¢Á9 $#

óΟçFΡ r&uρtβρ á�ÝàΨs?∩∈∉∪

§ΝèOΝä3≈oΨ÷Vyè t/-∅ ÏiΒÏ‰÷è t/öΝä3Ï? öθ tΒöΝà6̄=yè s9

tβρ ã�ä3ô± n@∩∈∠∪�

$ oΨù=¯=sßuρãΝà6ø‹n=tætΠ$ yϑtó ø9 $#$ uΖø9 t“Ρ r&uρãΝä3ø‹n=tæ

£ yϑø9 $#3“uθù=¡¡9 $# uρ((#θè=ä. ÏΒÏM≈ t6 ÍhŠsÛ$tΒ

öΝä3≈oΨø% y—u‘($ tΒuρ$ tΡθ ßϑn=sßÅ3≈s9 uρ(# þθ çΡ%x.

öΝßγ |¡ à�Ρ r&tβθ ßϑÎ=ôàtƒ∩∈∇∪

øŒÎ)uρ$oΨù=è%(#θè=äz÷Š$#ÍνÉ‹≈yδsπtƒó�s)ø9$#(#θè=à6sù

$yγ÷ΖÏΒß]ø‹ym÷Λä÷∞Ï©#Y‰xîu‘(#θè=äz÷Š$#uρšU$t6ø9$#

#Y‰¤fß™(#θä9θè%uρ×π©ÜÏmö�Ï�øó̄Ρö/ä3s9öΝä3≈u‹≈sÜyz4

ß‰ƒÍ”t∴y™uρtÏΖÅ¡ ósßϑø9 $#∩∈∪�

tΑ£‰t6 sùš Ï%©!$#(#θ ßϑn=sß»ωöθs%u�ö�xî”Ï%©!$#

Ÿ≅‹Ï%óΟßγ s9$ uΖø9 t“Ρ r' sù’n?tãtÏ%©!$#(#θ ßϑn=sß# Y“ô_Í‘
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על החוטאים ְשָפִטים מן השמים באשר 
ָעְברּו. 

 
ש משה לעמו מים להשקותו  61.  ּוְכַבּקֵ
ְקעו ממנו  אמרנו: ַהְך ַבמְטָך על הסלע, ּבָ
ידעו  ָואיש  איש  ָכל  ֲעָינות,  ר  ָעֹשָ שֵנים 
ִממַתת  ּוְשתו  ִאְכלּו   – ִמשקיהם  ְמקום 

ארץ להשחית.  אלוהים, ולא תוסיפו ּבַ
 

ֵשֹאת  ֹנאבה  לא  משה,  ובָאמרכם:   .62
ָאְכֵלנּו מאכל אחד, קרא לנו, איפוא, אל 
הארץ,  תצמיח  אשר  לנו  ויוציא  ריבונך, 
ַוֲעָדֶשיָה  ושומּה  וקישוֶאיָה  חציריה 
הרע  את  לכם  התקחו  אמר:  ּוְבָצֶליָה! 
תמורת הטוב ממנו? רדו לכם מצרימה, 
וָפגעו  שאלתם.  אשר  ָשם  לכם  והרי 
ַזַעם  ֲעליהם  ֶהֱעלּו  והם  ְועֹוני  ֶשֶפל  בהם 
אותות  ּבְ ֲחשּו  ּכִ כי  יען  זאת  מאלוהים. 
בלי  הנביאים  את  הרגו  וִכי  אלוהים, 
משפט. זאת להם על כי ָמרו ועברו חוק. 

 
והיהודים  המאמינים  אלה  אכן  .63
המאמין  ָכל   – והצָבאים  והנוצרים 
ועושה  האחרון  וביום  באלוהים 

z ÏiΒÏ !$ yϑ¡¡9 $#$ yϑÎ/(#θçΡ%x.tβθ à) Ý¡ ø� tƒ∩∉⊃∪�

*ÏŒÎ)uρ4’s+ ó¡ oKó™$#4†y›θ ãΒ Ïµ ÏΒöθs) Ï9$ oΨù=à) sù

> Î�ôÑ$#š‚$ |Áyè În/t�yfy⇔ø9 $#(ôNt�yfx�Ρ $$ sùçµ ÷ΖÏΒ

$ tFt⊥øO $#nοu�ô³ tã$ YΖøŠtã(ô‰s%zΟÎ=tã‘≅à2<¨$ tΡ é&

óΟßγ t/ u�ô³ ¨Β((#θ è=à2(#θ ç/ u�õ° $# uρ ÏΒÉ− ø—Íh‘«! $#

Ÿωuρ(# öθ sW÷è s?†ÎûÇÚö‘ F{$#tÏ‰Å¡ø� ãΒ∩∉⊇∪�

øŒÎ)uρóΟçFù=è%4y›θ ßϑ≈tƒ s9u�É9óÁ̄Ρ4’n?tã5Θ$ yè sÛ

7‰Ïn≡uρäí÷Š$$ sù$ oΨs9š�−/ u‘ól Ì�øƒä†$ uΖs9$ ®ÿ ÊΕ

àMÎ6 .⊥è?ÞÚö‘ F{$#. ÏΒ$ yγ Î=ø) t/$ yγ Í←!$ ¨VÏ%uρ$ yγ ÏΒθèùuρ

$ pκ Å�y‰tãuρ$ yγ Î=|Át/ uρ(tΑ$ s%šχθ ä9 Ï‰ö7 tGó¡ n@r&

”Ï%©!$#uθ èδ4†oΤ ÷Š r&” Ï%©!$$ Î/uθ èδî�ö�yz4

(#θ äÜÎ7 ÷δ$## \�óÁÏΒ¨β Î*sùΝà6s9$ ¨ΒóΟçFø9 r' y™3

ôM t/ Î�àÑ uρÞΟÎγ øŠn= tæä'©!Éj‹9 $#èπ uΖx6ó¡ yϑø9 $# uρρ â !$ t/ uρ

5=ŸÒtó Î/š∅ ÏiΒ«! $#3y7 Ï9≡sŒóΟßγ ¯Ρ r' Î/(#θ çΡ%x.

šχρ ã�à� õ3tƒÏM≈ tƒ$ t↔Î/«! $#šχθ è=çGø) tƒ uρ

z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $#Î�ö�tó Î/Èd,y⇔ø9 $#3y7 Ï9≡sŒ$ oÿ Ï3(#θ |Átã

(#θ çΡ$ Ÿ2 ¨ρšχρ ß‰tF÷è tƒ∩∉⊄∪�

¨β Î)tÏ%©!$#(#θ ãΨtΒ# uš Ï%©!$# uρ(#ρ ßŠ$ yδ

3“t�≈ |Á̈Ζ9$# uρšÏ↔Î7≈ ¢Á9 $# uρô tΒz tΒ# u«! $$ Î/

ÏΘöθ u‹ø9 $# uρÌ�ÅzFψ$#Ÿ≅Ïϑtãuρ$ [sÎ=≈ |¹öΝßγ n=sù
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ריבונם  מאת  להם  שכרם  הן   – הטוב 
וּו.  ופחד אין עליהם ולא יּדָ

 
ברית  לכם  כרתנו  כאשר  וִזכרו   .64
(לאמור):  ֵמעליכם  ההר  את  והגבהנו 
קחו בעוז את אשר ָנתנו לכם, וִזכרו אשר 

ְמרּו ֵמַרע.  ׁשָּ בֹו, למען ּתִ
 

ולולא  זאת,  לאחר  עורף  ּוְפִניֶתם   .65
עתה  כי  ורחמיו,  עליכם  אלוהים  חסד 

ָאֹבד אבדתם. 
 

אשר  בכם  אלה  את  ם  ְיַדְעּתֶ וָיֹדַע   .66
ֱהיו  להם:  ואמרנו  השבת,  את  ִחללו 

זויים.  קופים ּבְ
 

בה  לנוכחים  מּוסר  זאת  ושמנו   .67
לנשמרים  ואזהרה  אחריה,  ְולבאים 

ֵמַרע. 
 

אלוהים  הנה  לעמו:  משה  ּוֶבֱאמור   .68
ל  ַהּתֵ ל ּתְ ְמַצְווֶכם ִלְזּבַֹח פרה, אמרו: ַהַהֵתּ
להיות  מאלוהים  לי  חלילה  אמר:  בנו? 

פֹוחז וקל דעת.  ּכְ

Ì

öΝèδã�ô_r&y‰ΨÏãóΟÎγ În/ u‘Ÿωuρì∃öθ yzöΝÍκ öCn= tæŸωuρ

öΝèδšχθ çΡ t“øts†∩∉⊂∪�

øŒÎ) uρ$ tΡ õ‹s{ r&öΝä3s)≈ sV‹ÏΒ$ uΖ÷è sùu‘ uρãΝä3s%öθ sùu‘θ’Ü9$#

(#ρ ä‹è{!$ tΒΝä3≈oΨ÷	s?# u;ο§θ à) Î/(#ρ ã�ä. øŒ $# uρ$ tΒÏµŠ Ïù

öΝä3ª=yè s9tβθ à) −Gs?∩∉⊆∪�

§ΝèOΟçGøŠ©9 uθ s?-∅ ÏiΒÏ‰÷è t/y7 Ï9≡sŒ(Ÿωöθ n=sù

ã≅ôÒsù«! $#öΝä3ø‹n=tã… çµ çFyϑômu‘ uρΟçGΨä3s9z ÏiΒ

tÎ�Å£≈ sƒø:$#∩∉∈∪�

ô‰s)s9uρãΛä÷ΗÍ>tãtÏ%©!$#(#÷ρy‰tFôã$#öΝä3ΨÏΒ’ÎûÏMö6¡¡9$#

$oΨù=à)sùöΝßγs9(#θçΡθä.¸οyŠt�Ï%tÏ↔Å¡≈yz∩∉∉∪�

$ yγ≈uΖù= yè pgm�Wξ≈s3tΡ$ yϑÏj9t÷t/$ pκ ö‰ y‰tƒ$ tΒuρ$ yγ x� ù= yz

Zπ sàÏãöθ tΒuρtÉ) −Gßϑù=Ïj9∩∉∠∪�

øŒÎ)uρtΑ$s%4y›θãΒÿÏµÏΒöθs)Ï9¨βÎ)©!$#ôΜä.â�ß∆ù'tƒβr&

(#θçtr2õ‹s?Zοt�s)t/((#þθä9$s%$tΡä‹Ï‚−Gs?r&#Yρâ“èδ(tΑ$s%

èŒθããr&«!$$Î/÷βr&tβθä.r&zÏΒšÎ=Îγ≈pgø:$#∩∉∇∪�



ּפרשה מס. 2חלק מס. 1 ּפרשת "הּפרה"

15

69.  אמרו: קרא לנו אל אלוהיך ִויַחֶור לנו 
מה טיבה. אמר: כה אמר, פרה היא, לא 
בין אלה  בינונית היא  ולא צעירה;  זקנה 

– עשו, איפוא, כאשר ֻצֵוויֶתם. 
 

70. אמרו: קרא לנו אל ריבונך ִויַחֵור לנו 
מה ִצבעה. אמר: ּכה אמר: הן פרה צהובה 
ָמחת את  ְמֹשַ וזוהר  ַמצהיב  היא, שגונּה 

רוֶאיָה. 
 

71. אמרו: קרא לנו אל ריבונך ִויַחֵור לנו 
מה טיבה, הן בעינינו ָכל הפרות דומות. 
בדרך  נלך  הלוך  אלוהים  ִבְרצֹות  ואכן 

הישר. 
 

72. אמר: כה אמר: פרה שלא הוכנעה 
משקה  ושאינה  האדמה,  את  לחרוש 
ה, אין כתם בה. אמרו:  את השדה – ַתּמָ
עתה האמת ביְדך. והם זבחו אותה אך 

בהיסוס רב. 
 

73. וזכרו אשר הרגתם נפש, וֶנחלקתם 
אשר  חושף  ואלוהים  (הרוצח),  ְדַבר  ִבּ

הסתרתם. 

(#θ ä9$ s%äí÷Š$#$ uΖs9y7 −/ u‘Îit7 ãƒ$ uΖ©9$ tΒ}‘ Ïδ4

tΑ$ s%… çµ ¯Ρ Î)ãΑθà) tƒ$ pκ ¨ΞÎ)×οt�s) t/�ωÖÚ Í‘$ sùŸωuρ

í�õ3Î/8β# uθ tãš ÷t/y7 Ï9≡sŒ((#θ è=yè øù$$ sù$ tΒ

šχρ ã�tΒ÷σ è?∩∉∪�

(#θ ä9$ s%äí÷Š$#$ oΨs9š�−/ u‘Îit6 ãƒ$ oΨ©9$ tΒ$ yγ çΡ öθ s94

tΑ$ s%… çµ ¯Ρ Î)ãΑθà) tƒ$ pκ ¨ΞÎ)×οt�s) t/â !# t�ø� |¹Óì Ï%$sù

$ yγ çΡ öθ ©9”�Ý¡ s?š Ì�Ïà≈ ¨Ζ9$#∩∠⊃∪

(#θä9$ s%äí÷Š$#$ uΖs9y7 −/ u‘Îit7 ãƒ$ uΖ©9$ tΒ}‘ Ïδ¨β Î)

t�s) t6 ø9 $#tµ t7≈ t± s?$ uΖøŠn= tã!$ ¯Ρ Î)uρβ Î)u !$ x©ª! $#

tβρ ß‰tGôγ ßϑs9∩∠⊇∪

tΑ$ s%… çµ ¯Ρ Î)ãΑθà) tƒ$ pκ ¨ΞÎ)×οt�s) t/�ω×Αθä9 sŒç��ÏVè?

uÚ ö‘F{$#Ÿωuρ’Å+ ó¡ s?y^ ö�ptø:$#×π yϑ̄=|¡ ãΒ�ωsπ u‹Ï©

$ yγ‹Ïù4(#θä9$ s%z≈ t↔ø9 $#|M ÷∞ Å_Èd,ysø9 $$ Î/4

$ yδθçtr2 x‹sù$ tΒuρ(#ρ ßŠ% x.šχθ è=yè ø� tƒ∩∠⊄∪�

øŒÎ) uρóΟçFù=tFs%$ T¡ ø� tΡöΝè? øℵ u‘≡̈Š$$ sù$ pκ�Ïù(ª!$# uρÓlÌ�øƒèΧ

$ ¨ΒöΝçFΖä.tβθ ãΚçFõ3s?∩∠⊂∪�
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ככה  ממנה,  בחלק  ַהּכוהו  ואמרנו:   .74
ה אלוהים את המתים, והוא מראה  ְמַחּיֶ

לכם את אותותיו למען תֹשּכילו. 
 

שכן  זאת,  לאחר  ָקשּו  ולבותיכם   .75
ַלֹקִשי;  ה, אם לא עזים מהן  ֵהּמָ ֲאבנים  ּכַ
פורצים  שנהרות  באבנים  יש  ואכן 
והמים  שנבקעות  בהן  יש  ואכן  מתוכן, 
שקורסות  בהן  יש  ואכן  מתוכן,  יוצאים 
ַמֲעִלים  אלוהים  ואין  אלוהים,  מפחד 

עיניו ִממעשיכם. 
 

לכם?  יאמינו  כי  אתם  הִמתאווים   .76
שמעו  אשר  מהם,  היתה  וסיעה 
לאחר  אותם,  וִסלפו  אלוהים  דברי 

ה יודעים.  ילּום, וֵהּמָ ּכִ שִהֹשְ
 

הם  המאמינים,  את  ובָפגשם  .77
וכשהם  אנחנו.  מאמינים  אומרים: 
הם  רעהו  עם  איש  בנפרד  נפגשים 
שאלוהים  במה  הם  ִעּמָ התִשֹיחּו  אומרים: 
לפני  ֶאְתֶכם  יתווכחו  למען  לכם  גילה 

ריבונכם, הכי לא תֹשכילו? 
 

$uΖù=à)sùçνθç/Î�ôÑ$#$pκÅÕ÷èt7Î/4y7Ï9≡x‹x.Ç‘ósãƒª!$#

4’tAöθyϑø9$#öΝà6ƒÌ�ãƒuρÏµÏG≈tƒ#uöΝä3ª=yès9tβθè=É)÷ès?∩∠⊆∪

§ΝèOôM |¡ s%Νä3ç/θè=è%. ÏiΒÏ‰÷è t/š�Ï9≡sŒ}‘ Îγ sù

Íοu‘$ y∨Ïtø:$$ x.÷ρ r&‘‰x© r&Zοuθ ó¡ s%4¨β Î)uρzÏΒ

Íοu‘$ yfÏtø:$#$ yϑs9ã�¤fx� tFtƒçµ ÷ΖÏΒã�≈ yγ ÷Ρ F{$#4¨β Î)uρ

$ pκ ÷] ÏΒ$ yϑs9ß,¤) ¤± o„ßl ã�÷‚uŠsùçµ ÷ΨÏΒâ !$ yϑø9 $#4¨β Î)uρ

$ pκ ÷] ÏΒ$ yϑs9äÝÎ6 öκ u‰ô ÏΒÏπ uŠô± yz«! $#3$ tΒuρª!$#

@≅Ï�≈ tó Î/$ £ϑtãtβθ è= yϑ÷è s?∩∠∈∪�

*tβθ ãè yϑôÜtGsùr&β r&(#θ ãΖÏΒ÷σ ãƒöΝä3s9ô‰s%uρtβ%x.

×,ƒÌ�sùöΝßγ ÷ΨÏiΒtβθ ãè yϑó¡ o„zΝ≈n=Ÿ2«! $#¢ΟèO

… çµ tΡθ èùÌh�ptä†. ÏΒÏ‰÷è t/$ tΒçνθè=s) tãöΝèδuρ

šχθ ßϑn=ôè tƒ∩∠∉∪�

# sŒ Î) uρ(#θà) s9tÏ%©!$#(#θãΨtΒ# u(# þθä9$ s%$ ¨ΨtΒ# u# sŒ Î) uρ

ŸξyzöΝßγ àÒ÷è t/4’n<Î)<Ù÷è t/(# þθä9$ s%ΝæηtΡθèO Ïd‰ptéB r&

$ yϑÎ/yxtFsùª! $#öΝä3ø‹n=tãΝä.θ •_!$ ysã‹Ï9 Ïµ Î/

y‰ΨÏãöΝä3În/ u‘4Ÿξsùr&tβθ è=É) ÷è s?∩∠∠∪�
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78. כלום אינם יודעים; כי אלוהים יודע 
הם  אשר  ואת  מסתירים  הם  אשר  את 

מודיעים בגלוי? 
 

את  יודעים  שאינם  ּבוִרים,  ובהם   .79
אלא  ואינם  שוא,  ַמֲאְוֵיי  אלא  הספר 

בודים מלבם. 
 

הספר  את  לכותבים  איפוא,  אוי,   .80
בידיהם ואחר אומרים: זה מאת אלוהים, 
להם  אוי  הן  מעט.  במחיר  לזכות  כדי 
ממה  להם  ואוי  ידיהם,  שכתבו  ממה 

שהם מֹשתּכרים. 
 

אלא  האש  בנו  גע  ּתִ לא  ָנגַֹע  ָאמרו:   .81
עם  ברית  ם  ַרּתֶ ַהּכְ ֱאֹמר:  מספר.  ימים 
אלוהים? שכן ָהֵפר לא יפר אלוהים את 
את  אלוהים  ּבֶ אתם  העונים  או  בריתו, 

אשר אינכם יודעים? 
 

82. אכן העושה ָעֶול ַוֲעוֹונו ֲאָפפֹו ָסביב, 
ָידּורּו בה  ה  ֵהּמָ ֵגיִהּנוֹם,  הן אלה בני אש 

ַלַעד. 
 

Ÿωuρ r&tβθ ßϑn=ôè tƒ¨β r&©!$#ãΝn=÷è tƒ$ tΒšχρ ”�Å¡ ç„

$ tΒuρtβθ ãΨÎ= ÷è ãƒ∩∠∇∪�

öΝåκ ÷] ÏΒuρtβθ •‹ÏiΒé&Ÿωšχθ ßϑn=ôè tƒ|=≈ tGÅ3ø9 $#HωÎ)

¥’ÎΤ$ tΒr&÷β Î) uρöΝèδ�ωÎ)tβθ ‘ΖÝàtƒ∩∠∪�

×≅÷ƒ uθ sùtÏ%©# Ïj9tβθ ç7 çFõ3tƒ|=≈ tGÅ3ø9 $#öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r' Î/§ΝèO

tβθ ä9θà) tƒ# x‹≈ yδô ÏΒÏ‰ΨÏã«! $#(#ρ ç�tIô± uŠÏ9 Ïµ Î/

$ YΨyϑrOWξŠÎ=s%(×≅÷ƒ uθsùΝßγ ©9$ £ϑÏiΒôM t6 tGŸ2

öΝÍγƒÏ‰÷ƒ r&×≅÷ƒ uρ uρΝßγ ©9$ £ϑÏiΒtβθ ç7 Å¡ õ3tƒ∩∇⊃∪

(#θä9$s%uρs9$uΖ¡¡yϑs?â‘$̈Ψ9$#HωÎ)$YΒ$−ƒr&ZοyŠρß‰÷è̈Β4

ö≅è%öΝè? õ‹sƒªB r&y‰ΖÏã«! $## Y‰ôγ tã n=sùy# Î=øƒä†

ª! $#ÿ… çνy‰ôγ tã(÷Π r&tβθ ä9θà) s?’n?tã«! $#$ tΒŸω

šχθ ßϑn= ÷è s?∩∇⊇∪�

4’n?t/ tΒ|=|¡ x.Zπ y∞ ÍhŠy™ôM sÜ≈ ymr&uρ Ïµ Î/

… çµ çGt↔ÿ‹ÏÜyzš�Í×¯≈ s9 'ρ é' sùÜ=≈ ysô¹ r&Í‘$ ¨Ζ9$#(öΝèδ

$ yγŠÏùtβρ à$Î#≈ yz∩∇⊄∪�
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83. ואשר למאמינים ועושי הישר, אלה 
ה ָידּורּו בֹו ַלַעד.  בני גן עדן. ֵהּמָ

 

84. וִזכרּו אשר ּכרתנו ברית לבני ישראל 
אלוהים,  זולת  תעבדו  לא  לאמור: 
ועם  קרובים  ועם  הורים  עם  וֵהיטיבּו 
טוב  וִדרשו  אביונים,  ועם  יתומים 
אז  צדקה.  ּוְתנו  תפילה  וִערכו  ריות,  ַלּבְ
ואתם  מכם,  מעט  זולתי  עורף  ניתם  ּפְ

ַסְרֶתם מזה. 
 

85. וִזכרּו אשר ּכרתנו לכם ברית ֶלֱאמור: 
לו איש  ַנּשְ לא תשפכו את ְדמיכם, ולא ּתְ
קיבלתם  אז  ִמְמעוֹנותיכם.  אחיו  את 

עליכם את הענין ואתם עדים לכך. 
 

איש  ההורגים  אתם  אתם  והנה   .86
מכם  סיעה  והְמנשלים  רעהו,  את 
עליהם  אתם  קושרים  ממעונותיהם, 
רשע ּוְבאיבה, ּוְבבואם ֲאליכם שבויים,  ּבְ
עליכם  ֶנֱאַסר  והרי  אותם,  ּפודים  אתם 
ֶחֶלק ֵמהספר אתם מאמינים  לנשלם. ַהּבְ
גמול  אין  אכן,  ּכופרים?  אתם  ּוְבחלק 

š Ï%©!$# uρ(#θ ãΖtΒ# u(#θ è=ÏϑtãuρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&Ü=≈ ysô¹ r&Ïπ ¨Ψyfø9 $#(öΝèδ$ pκ$Ïù

šχρ à$Î#≈ yz∩∇⊂∪�

øŒÎ)uρ$ tΡ õ‹s{ r&t,≈sV‹ÏΒûÍ_ t/Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î)Ÿω

tβρ ß‰ç7 ÷è s?�ωÎ)©! $#Èø t$Î!≡uθ ø9 $$ Î/ uρ$ ZΡ$ |¡ ômÎ)“ÏŒ uρ

4’n1 ö�à) ø9 $#4’yϑ≈tGuŠø9 $# uρÈÅ6≈|¡ uΚø9 $# uρ(#θ ä9θè%uρ

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9$ YΖó¡ ãm(#θ ßϑŠÏ%r&uρnο4θ n=¢Á9 $#(#θ è?# u uρ

nο4θ Ÿ2 ¨“9 $#§ΝèOóΟçFøŠ©9 uθ s?�ωÎ)WξŠÎ=s%öΝà6ΖÏiΒ

ΟçFΡ r&uρšχθ àÊ Ì�÷è •Β∩∇⊆∪�

øŒÎ)uρ$ tΡ õ‹s{ r&öΝä3s)≈ sW‹ÏΒŸωtβθ ä3Ï� ó¡ n@öΝä.u !$ tΒÏŠ

Ÿωuρtβθ ã_Ì�øƒéBΝä3|¡ à�Ρ r&ÏiΒöΝä.Ì�≈ tƒ ÏŠ§ΝèO

÷Λ än ö‘ t�ø%r&óΟçFΡ r&uρtβρ ß‰uηô± n@∩∇∈∪

§ΝèOöΝçFΡ r&Ï Iωàσ¯≈ yδšχθ è=çGø) s?öΝä3|¡ à�Ρ r&

tβθ ã_Ì�øƒéB uρ$ Z)ƒÌ�sùΝä3ΖÏiΒ ÏiΒöΝÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ

tβρ ã�yγ≈ sàs?ΝÎγ øŠn=tæÄΝøO M}$$ Î/Èβ≡ uρ ô‰ãè ø9 $# uρβ Î) uρ

öΝä.θ è? ù' tƒ3“t�≈ y™é&öΝèδρß‰≈ x� è?uθ èδuρîΠ§�ptèΧ

öΝà6ø‹n=tãöΝßγ ã_# t�÷zÎ)4tβθ ãΨÏΒ÷σ çGsùr&ÇÙ÷è t7 Î/

É=≈ tGÅ3ø9 $#šχρ ã�à� õ3s? uρ<Ù÷è t7 Î/4$ yϑsùâ !# t“y_

 tΒã≅yè ø� tƒš�Ï9≡sŒöΝà6ΨÏΒ�ωÎ)Ó“÷“Åz’Îû

(–
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בחיי  כלימה  אלא  מּכם  אלה  העושה 
אל  יּושבּו  התקומה  ּוְביום  הזה,  העולם 
מעלים  אלוהים  ואין  תוָכחות,  ּבַ הקָשה 

עיניו ממעשיכם. 
 

העולם  חיי  את  קנו  אשר  הם  אלה   .87
יּוקל  ְמחיר העולם הבא. הנה לא  ּבִ הזה 

ה לא ִיָווְשעּו.  ִיסּוָרם וֵהּמָ
 

88. ְוָנֹתן נתנו למשה את הספר, ּוְנביאים 
זה אחר זה, ונתנו לֵישּוַע  ָשלחנו אחריו ּבַ
ְצנוהו  וִאּמַ המופתים,  את  מרים  בן 
לכם  ֲהביא  ִמֵדי  האמנם  הֹקדש.  ברוח 
נביא, אשר אין נפשכם חֵפצה בו, אתם 
ְנתתם  מהם  כתה  שכן  אים?!  מתנֹשְ

ַלּכוזבים וכתה מהם הרגתם. 
 

זאת  אין  עטויים.  ליבותינו  וָאְמרּו:   .89
ֲחשם, ועל כן  כי אם ִקְלַלם אלוהים על ּכַ

מעט הוא שהם מאמינים. 
 

אלוהים  מאת  ספר  ֲאליהם  ּוְבבֹוא   .90
ידם, והם ְלָפנים היו  המקיים את אשר ּבְ

≅ÏΝ ÏÎ)“Å’Î

Íο4θ uŠysø9 $#$ u‹÷Ρ ‘‰9 $#(tΠöθ tƒ uρÏπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $#tβρ –Š t�ãƒ#’n<Î)

Ïd‰x© r&É># x‹yè ø9 $#3$ tΒuρª!$#@≅Ï�≈ tó Î/$ £ϑtã

tβθ è=yϑ÷è s?∩∇∉∪�

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&tÏ%©!$#(# ãρ u�tIô© $#nο4θ uŠysø9 $#$ uŠ÷Ρ ‘$!$#

Íοt�ÅzFψ$$ Î/(Ÿξsùß#¤� sƒä†ãΝåκ ÷] tãÜ># x‹yè ø9 $#Ÿωuρ

öΝèδtβρ ç�|ÇΖãƒ∩∇∠∪�

ô‰s)s9uρ$oΨ÷"s?#uy›θãΒ|=≈tGÅ3ø9$#$uΖøŠ¤�s%uρ.ÏΒÍνÏ‰÷èt/

È≅ß™”�9$$Î/($oΨ÷"s?#uuρ|¤ŠÏãtø⌠$#zΝtƒó�s∆ÏM≈oΨÉi"t6ø9$#

çµ≈tΡô‰−ƒr&uρÇyρã�Î/Ä ß̈‰à)ø9$#3$yϑ̄=ä3sùr&öΝä.u!%y`7Αθß™u‘

$yϑÎ/Ÿω#“uθöκsEãΝä3Ý¡à�Ρr&÷Λän÷�y9õ3tFó™$#$Z)ƒÌ�x�sù÷Λäö/¤‹x.

$Z)ƒÌ�sùuρšχθè=çGø)s?∩∇∇∪�

(#θ ä9$ s%uρ$ oΨç/θ è=è%7#ù=äî4≅t/ãΝåκ s] yè ©9ª! $#

öΝÏδÌ�ø� ä3Î/Wξ‹Î=s) sù$ ¨Βtβθ ãΖÏΒ÷σãƒ∩∇∪�

$£ϑs9uρöΝèδu!%y`Ò=≈tGÏ.ôÏiΒÏ‰ΨÏã«!$#×−Ïd‰|ÁãΒ$yϑÏj9

öΝßγyètΒ(#θçΡ%x.uρÏΒã≅ö6s%šχθßsÏFø�tGó¡tƒ’n?tã

©
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ֶלֱאמור:  הּכופרים,  על  ְלנצחון  ְמַיֲחִלים 
ֲחשּו  בֹוא ֲאליהם הדבר אשר ָידעו – ּכִ ּבְ

בו, על כן ִקְלַלת אלוהים על הּכופרים. 
 

את  בו  שמכרו  הדבר  ַרע  .91
אשר  דבר  ּבַ ַכֲחָשם  ּבְ נפשותיהם, 
אשר  על  ִמקנאה  וזאת  אלוהים,  הוריד 
הוריד אלוהים מחסדו על מי שחפץ בו 
מעובדיו. כן העלו על עצמם ֶקצף על גבי 

ֶקצף, ולּכופרים תוֵכָחה ֵמִביָשה. 
 

מה  ּבְ האמינו  להם:  נאמר  ְוַכאשר   .92
שהוריד אלוהים. הם אומרים: מאמינים 
ּכופרים  ה  וֵהּמָ אלינו.  הוריד  באשר  אנו 
ֲאשר אחריו, והרי היא האמת בקיימה  ּבַ
ַיָדם. ֱאמֹור: ולמה זה הרגתם  את אשר ּבְ

את נביאי אלוהים אם מאמינים אתם? 
 

במופתים,  משה  אליכם  בא  ואכן   .93
אז, אחרי לכתֹו, ְלַקחתם לכם את העגל 

לעובדו, ואתם ְמֵרעים. 
 

והגבהנו  רית  ּבְ ּבַ ֶאְתֶכם  ּוְכשהעברנו   .94
מעליכם את ההר לאמור: קחו בעוז את 

Ν

tÏ%©!$#(#ρã�x�x.$£ϑn=sùΝèδu!$y_$̈Β(#θèùt�tã(#ρã�x�Ÿ2

ÏµÎ/4èπuΖ÷èn=sù«!$#’n?tãšÍ�Ï�≈s3ø9$#∩⊃∪�

$ yϑ|¡ ø⁄ Î/(# ÷ρ u�tIô© $#ÿ Ïµ Î/öΝßγ |¡ à�Ρ r&β r&(#ρ ã�à� ò6tƒ

!$ yϑÎ/tΑt“Ρ r&ª!$#$ ·‹øó t/β r&tΑÍi”t∴ãƒª! $# ÏΒ

 Ï&Î# ôÒsù4’n?tã tΒâ !$ t± o„ô ÏΒÍνÏŠ$ t6 Ïã(ρ â !$ t6 sù

A=ŸÒtó Î/4’n?tã5=ŸÒxî4zƒ Ì�Ï�≈ s3ù=Ï9 uρÑU# x‹tã

ÑÎγ •Β∩⊇∪�

# sŒ Î) uρŸ≅ŠÏ%öΝßγ s9(#θ ãΨÏΒ# u!$ yϑÎ/tΑt“Ρ r&ª! $#(#θä9$ s%

ß ÏΒ÷σ çΡ!$ yϑÎ/tΑÌ“Ρ é&$ uΖøŠn=tãšχρ ã�à� õ3tƒ uρ$ yϑÎ/

… çνu !# u‘ uρuθ èδuρ‘,ysø9 $#$ ]%Ïd‰|ÁãΒ$ yϑÏj9öΝßγ yè tΒ3

ö≅è%zΝÎ=sùtβθ è=çGø) s?u !$ uŠÎ; /Ρ r&«! $# ÏΒã≅ö6 s%β Î)

ΝçGΨä.šÏΖÏΒ÷σ•Β∩⊄∪�

*ô‰s) s9 uρΝà2 u !%y`4y›θ•ΒÏM≈ uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/§ΝèO

ãΝè? õ‹sƒªB $#Ÿ≅ôfÏè ø9 $#. ÏΒ ÍνÏ‰÷è t/öΝçFΡ r&uρ

šχθ ßϑÎ=≈ sß∩⊂∪�

øŒÎ)uρ$ tΡ õ‹s{ r&öΝä3s)≈sV‹ÏΒ$ uΖ÷è sùu‘ uρãΝà6s%öθ sù

u‘θ’Ü9$#(#ρ ä‹äz!$ tΒΝà6≈uΖ÷�s?# u;ο§θ à) Î/

(
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שמענו  אמרו:  ְוִשְמעּו.  לכם  נַתנו  אשר 
אהבה  רווֵי  היו  וליבותיהם  ּוָמִרינּו. 
הדבר  רע  ֱאמֹור:  כפירתם.  בגלל  לעגל 
מאמינים  אם  בוֹ  מצוותכם  שאמונתכם 

ִהנכם. 
 

ְמעֹון  ָאמנם לכם לבדכם  ֶאֹמר: אם   .95
ַלֲאנשים  ולא  אלוהים  אצל  האחרית 
אם  המות  את  לכם  ַשֲאלו   – אחרים 

דוברי אמת אתם. 
 

לעולם  להם  ִיְשַאלּוהּו  לא  ְוָשֹאל   .96
ויודע  לעשות,  ידיהם  ִקְדמּו  באשר 

אלוהים את המֵרעים. 
 

לחיים  ֵאִבים  ּתְ ְמְצֵאם  ּתִ ָמצוא  אכן   .97
הנה   - פים,  ַהְמַשּתְ מן  ואף  אדם,  ל  מָכּ
ה האחד מהם לּו יחיה אלף שנה.  ִמְתַאֶוּ
ואולם אין זה מנתקו מן העונש, כי ִיְחיה 

ּכֹה. ואלוהים רואה את מעשיהם. 
 

98. ֱאֹמר: מי זה אוייב גבריאל? הן הוא 
אשר הורידו על לבבך על דעת אלוהים 

Ν;

(#θ ãè yϑó™$# uρ((#θ ä9$ s%$ uΖ÷è Ïÿ xœ$ uΖøŠ|Átãuρ(#θ ç/ Ì�ô© é&uρ

’ÎûãΝÎγ Î/θ è=è%Ÿ≅ôfÏè ø9 $#öΝÏδÌ�ø� à6Î/4ö≅è%$ yϑ|¡ ø⁄ Î/

Νà2 ã�ãΒù' tƒÿ Ïµ Î/öΝä3ãΨ≈ yϑƒÎ)β Î)ΟçGΨä.

šÏΖÏΒ÷σ•Β∩⊆∪�

ö≅è%β Î)ôMtΡ%x.ãΝà6s9â‘#£‰9 $#äοt�ÅzFψ$#y‰ΨÏã

«! $#Zπ |ÁÏ9%s{ ÏiΒÈβρ ßŠÄ¨$ ¨Ψ9 $#(# âθ ¨ΖyϑtFsù

|Nöθ yϑø9 $#β Î)÷Λ äΨ à2šÏ%Ï‰≈ |¹∩∈∪�

 s9 uρçνöθ ¨ΨyϑtGtƒ# J‰t/ r&$ yϑÎ/ôM tΒ£‰s%öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r&3

ª! $# uρ7Λ Î=tætÏΗÍ>≈ ©à9 $$ Î/∩∉∪�

öΝåκ ¨Ξy‰ÉftGs9 uρš⇑t�ômr&Ä¨$ ¨Ψ9 $#4’n?tã;ο4θ uŠym

z ÏΒuρš Ï%©!$#(#θ ä.u�õ° r&4–Š uθtƒöΝèδß‰tn r&öθ s9

ã�£ϑyè ãƒy#ø9 r&7π uΖy™$ tΒuρuθ èδ Ïµ Ïn Ì“ômt“ßϑÎ/zÏΒ

É># x‹yè ø9 $#β r&t�£ϑyè ãƒ3ª! $# uρ7�5 ÅÁt/$ yϑÎ/

šχθ è=yϑ÷è tƒ∩∠∪�

ö≅è% tΒšχ%x.# xρ ß‰tãŸ≅ƒÎ�ö9ÉfÏj9… çµ ¯Ρ Î*sù… çµ s9 ¨“ tΡ

4’n?tãy7Î6 ù=s%Èβ øŒÎ*Î/«! $#$ ]%Ïd‰|ÁãΒ$ yϑÏj9š ÷t/

èù

(
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ה  לקיים את אשר נגלה לפניו ולהיות ְנִחּיָ
ּוְבשֹורה ַלמאמינים. 

 
99. מי זה אויבם של אלוהים ומלאכיו 
אויב  הן  ומיכאל?  גבריאל  ּושליחיו, 

הּכופרים אלוהים. 
 

100. ואכן הורדנו אליך אותות ברורים, 
ואין ְמַכֲחִשים בהם אלא הסוררים. 

 
ִתְזָנחֹו   ברית  יכרתו  אימת  כל  וכי   .101
אינם  מרביתם  אכן  מתוכם?  סיעה 

מאמינים. 
 

102. ּוְכבֹוא ֲאליהם שליח מאת אלוהים 
מאלה  סיעה  בידם,  אשר  את  ְלַאמת 
ספר  את  השליכה  להם  ניתן  שהספר 

ם כאילו לא ידעו.  אלוהים אחרי ַגּוָ
 

שזממו  מה  אחרי  הלכו  והם   .103
ּכפר  ולא  שלמה,  למלכּות  השטנים 
שלמה – ואולם השטנים כפרו בַלמדם 
הּורד  לא  וכזאת  כשפים,  האנשים  את 
ּו"מארּות"  "ַהארּות"  המלאכים  ִלשני 

È

Ïµ ÷ƒ y‰tƒ“Y‰èδuρ2” u�ô³ ç0uρtÏΨÏΒ÷σ ßϑù=Ï9∩∇∪�

 tΒtβ%x.# xρ ß‰tã°!Ïµ ÏGx6Í×̄≈ n=tΒuρÏ& Î# ß™â‘ uρ

Ÿ≅ƒÎ�ö9Å_uρŸ≅8s3‹ÏΒuρ χ Î*sù©! $#Aρ ß‰tã

zƒ Ì�Ï�≈ s3ù=Ïj9∩∪�

ô‰s) s9 uρ!$ uΖø9 t“Ρ r&y7ø‹s9 Î)¤M≈ tƒ# u;M≈ oΨÉi�t/($ tΒuρ

ã�à� õ3tƒ!$ yγ Î/�ωÎ)tβθ à) Å¡≈ x� ø9 $#∩⊇⊃⊃∪

$ yϑ̄=à2 uρ r&(#ρ ß‰yγ≈tã# Y‰ôγ tã… çνx‹t6 ¯Ρ×,ƒÌ�sù

Νßγ ÷ΨÏiΒ4ö≅t/öΝèδç�sYø. r&Ÿωšχθ ãΨÏΒ÷σ ãƒ∩⊇⊃⊇∪�

$ £ϑs9 uρöΝèδu !$ y_×Αθß™u‘ô ÏiΒÏ‰ΨÏã«! $#

×− Ïd‰|ÁãΒ$ yϑÏj9öΝßγ yè tΒx‹t6 tΡ×,ƒÌ�sùz ÏiΒtÏ%©!$#

(#θ è?ρ é&|=≈ tGÅ3ø9 $#|=≈ tFÅ2«!$#u !# u‘ uρöΝÏδÍ‘θßγ àß

öΝßγ ¯Ρ r(x.Ÿωšχθ ßϑn=ôè tƒ∩⊇⊃⊄∪

(#θãè t7 ¨? $# uρ$ tΒ(#θè=÷Gs?ßÏÜ≈ u‹¤±9 $#4’n?tãÅ7ù=ãΒ

z≈ yϑø‹n=ß™($ tΒuρt�x� Ÿ2ß≈ yϑø‹n=ß™£ Å3≈s9 uρ

šÏÜ≈ u‹¤±9 $#(#ρ ã�x� x.tβθ ßϑÏk= yè ãƒ}¨$ ¨Ψ9 $#

t�ósÅb¡9 $#!$ tΒuρtΑ Ì“Ρ é&’n?tãÈ÷x6n=yϑø9 $#Ÿ≅Î/$ t6 Î/
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אלא  איש,  מלמדים  ואינם  ּב"ּבבל", 
לנסוְתָך  אנו אלא  אין  לו:  ֹיאמרו  כן  אם 
ְכּפֹר. והם לומדים משני אלה את  ואל ּתִ
הדבר המפריד בין איש לאשתו, ואולם 
ְרשּות  ּבִ אלא  לאיש  בו  ַמזיקים  הם  אין 
יזיק  אשר  את  לומדים  והם  אלוהים. 
ָכל  כי  ֵידעו,  ְוָיֹדע  להם.  יועיל  ולא  להם 
הקונה לו זאת, אין לו חלק לעולם הבא. 
ורע הדבר אשר מכרו בו את נפשותיהם. 

לּו אך ידעו זאת! 
 

104. ולּו האמינו ונשמרו ֵמרע, כי עתה 
אילו   – אלוהים  ֵמֵאת  ְשָֹכָרם  טוב 

ָידעו זאת. 
 

(לנביא):  תאמרו  אל  המאמינים  הוי  .105
התחשב בנו, כי אם הקשב אִלינו! וִשמעו 

קולוֹ, ולּכופרים תוֵכחה ּכוֹאבת.  ּבְ
 

ואף  הספר  ַעם  מתוך  הּכופרים   .106
אינם  אלוהים  עם  אלֹוַה  המשתפים 
מאת  טּוב  ָכל  עליכם  יורד  כי  חפצים, 
ברחמיו  לו  ָיבֹור  אלוהים  אך  ריבונכם, 
את אשר ַיְחּפֹץ, ואלוהים רב חסד הוא. 

Ì

|Nρ ã�≈ yδšVρ ã�≈ tΒuρ4$ tΒuρÈβ$ yϑÏk= yè ãƒô ÏΒ>‰tn r&

4®L ymIωθà) tƒ$ yϑ̄Ρ Î)ß øtwΥ×π oΨ÷GÏùŸξsùö�à� õ3s?(

tβθ ßϑ̄=yè tG uŠsù$ yϑßγ ÷ΨÏΒ$ tΒšχθè%Ìh�x� ãƒ Ïµ Î/t÷t/

Ï ö�yϑø9 $# Ïµ Å_÷ρ y—uρ4$ tΒuρΝèδtÍh‘ !$ ŸÒÎ/ Ïµ Î/

ô ÏΒ>‰ymr&�ωÎ)Èβ øŒ Î*Î/«! $#4tβθ çΗ©> yè tGtƒ uρ$ tΒ

öΝèδ”�àÒtƒŸωuρöΝßγ ãè x�Ζtƒ4ô‰s) s9 uρ(#θ ßϑÎ=tãÇ yϑs9

çµ1 u�tIô© $#$ tΒ… çµ s9’ÎûÍοt�ÅzFψ$#ï∅ÏΒ9,≈n=yz4

š[ø♥Î6 s9 uρ$ tΒ(# ÷ρ t�x©ÿÏµ Î/öΝßγ |¡ à�Ρ r&4öθ s9

(#θ çΡ$ Ÿ2šχθ ßϑn=ôè tƒ∩⊇⊃⊂∪

öθ s9 uρóΟßγ ¯Ρ r&(#θ ãΖtΒ# u(# öθs) ¨? $# uρ×π t/θèVyϑs9ô ÏiΒÏ‰ΨÏã

«! $#×�ö* yz(öθ©9(#θçΡ%x.šχθ ßϑn=ôè tƒ∩⊇⊃⊆∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒš Ï%©!$#(#θ ãΨtΒ# uŸω(#θ ä9θ à) s?$ uΖÏã≡u‘

(#θ ä9θ è%uρ$ tΡ ö�ÝàΡ $#(#θ ãè yϑó™$# uρ3š Ì�Ï�≈ x6ù=Ï9 uρ

ë># x‹tãÒΟŠÏ9 r&∩⊇⊃∈∪

$ ¨Β–Š uθ tƒš Ï%©!$#(#ρ ã�x� x.ô ÏΒÈ≅÷δr&É=≈ tGÅ3ø9 $#

ŸωuρtÏ. Î�ô³ çRùQ $#β r&tΑ̈”t∴ãƒΝà6ø‹n=tæô ÏiΒ9�ö*yz

 ÏiΒöΝà6În/ §‘3ª! $# uρ�⇒tGøƒs† Ïµ ÏGyϑômt�Î/

 tΒâ !$ t± o„4ª! $# uρρ èŒÈ≅ôÒx� ø9 $#ÉΟŠÏàyè ø9 $#∩⊇⊃∉∪
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או  מבטלים  שאנו  ֶמֶסר  ָכל    .107
אֹו  ממנו  טוב  אנו  מביאים  משּכיחים, 
ָכל  אלוהים  כי  יודע  אינך  וכי  כמותו. 

יכול? 
 

לאלוהים  כי  יודע,  אינך  כלּום   .108
לכם  ואין  והארץ?  השמים  מלכות 

לעדי אלוהים ֵמֵגן או מושיע.  ִמּבִ
 

שליֲחכם,  את  לשאול  רצו  ּתִ וכי   .109
כאשר נשאל משה ְלָפִנים, ַהָשֹם כפירה 

תחת אמונה הן תעה מֵמיַשר הדרך. 
 

מבקשים  הספר  מַעם  רבים   .110
להשיבם ִלְכֹפר, אחרי שהאמנתם, בגלל 
לדעת  שנוכחו  אחרי  שבלבם,  קנאה 
וִחדלו  איפוא,  להם,  ִסלחו  האמת.  את 
ּפקודתו,  אלוהים  ִיְפֹקד  אשר  עד  מהם, 

כי אלוהים ָכל יכול. 
 

וָכל  צדקה,  ּותנו  תפילה  ִערכו   .111
עצמכם,  עם  לעשות  תקדמו  אשר  טוב 
אלוהים  אכן,  אלוהים.  עם  תמצאּוהּו 

רואה את מעשיכם. 

*$ tΒô‡|¡ΨtΡô ÏΒ>π tƒ# u÷ρ r&$ yγ Å¡ΨçΡÏNù' tΡ9�ö	sƒ¿2

!$ pκ ÷] ÏiΒ÷ρ r&!$ yγ Î=÷WÏΒ3öΝs9 r&öΝn=÷è s?¨β r&©! $#4’n?tãÈe≅ä.

& óx«í�ƒ Ï‰s%∩⊇⊃∠∪

öΝs9 r&öΝn=÷è s?�χ r&©! $#… ã& s!à7 ù=ãΒÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#

ÇÚö‘ F{$# uρ3$ tΒuρΝà6s9 ÏiΒÂχρ ßŠ«! $#

 ÏΒ<c’Í<uρŸωuρA�	 ÅÁtΡ∩⊇⊃∇∪

÷Π r&šχρ ß‰ƒ Ì�è?β r&(#θ è=t↔ó¡ n@öΝä3s9θß™u‘$ yϑx.

Ÿ≅Í×ß™4y›θãΒ ÏΒã≅ö6 s%3 tΒuρÉΑ£‰t7 oKtƒ

t�ø� à6ø9 $#Ç≈ oÿ‡ M}$$ Î/ô‰s) sù¨≅|Êu !# uθ y™

È≅‹Î6¡¡9 $#∩⊇⊃∪

¨Šuρ×�	ÏVŸ2ï∅ÏiΒÈ≅÷δr&É=≈tGÅ3ø9$#öθs9Νä3tΡρ–Šã�tƒ

.ÏiΒÏ‰÷èt/öΝä3ÏΖ≈yϑƒÎ)#·‘$¤�ä.#Y‰|¡ymôÏiΒÏ‰ΨÏã

ΟÎγÅ¡à�Ρr&.ÏiΒÏ‰÷èt/$tΒẗt6s?ãΝßγs9‘,ysø9$#(

(#θà�ôã$$sù(#θßsx�ô¹$#uρ4®Lymu’ÎAù'tƒª!$#ÿÍνÍ�ö∆r'Î/3

¨βÎ)©!$#4’n?tãÈe≅à2&óx«Ö�ƒÏ‰s%∩⊇⊇⊃∪

(#θßϑŠÏ%r&uρnο4θ n=¢Á9 $#(#θè?# u uρnο4θ Ÿ2̈“9 $#4$ tΒuρ

(#θãΒÏd‰s) è?/ä3Å¡ à�Ρ L{ô ÏiΒ9�ö	 yzçνρß‰ÅgrBy‰ΨÏã

«! $#3¨β Î)©! $#$ yϑÎ/šχθ è=yϑ÷è s?×�	 ÅÁt/∩⊇⊇⊇∪
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112. ְוָאמרו: לא יבוא בגן העדן אלא מי 
תוַחלתם.  היא   – נוצרי  או  יהודי  שהיה 
אמת  דוברי  אכן  כי  הוכיחו  ֱאֹמר: 

הינכם! 
 

113. אכן, ָכל הנושא נפשו אל אלוהים 
ועושה הטוב, ֹשכרו לֹו עם ריבונו, ּוַפחד 

וּו.  אין עליהם ולא יּדָ
 

דבר  ָכל  אין  אומרים:  היהודים   .114
אמת בידי הנוצרים; והנוצרים אומרים: 
ה  וֵהּמָ היהודים,  בידי  אמת  ָכל דבר  אין 
יגידו, אשר אינם  קוראים בספר. כזאת 
ביום  ביניהם  ישּפוט  ואלוהים  יודעים, 

הדין באשר ֶנֵחְלקּו. 
 

יותר מזה, שמונע מסגדי  ל  ַעָוּ ומי   .115
ומתאמץ  בהם,  שמו  מהזכיר  אלוהים 
להחריבם? לאלה אין ראוי, אלא יבואו 
הזה  בעולם  להם  ה  ֶחְרּפָ ֵאימה.  ּבְ בהם 

ותוֵכחה רבה בעולם הבא. 
 

ּוְבֹכל  והמערב,  המזרח  לאלוהים   .116
אשר תפנו מגמת אלוהים  ָשם – אכן 

(#θä9$s%uρs9Ÿ≅äzô‰tƒsπ̈Ψyfø9$#�ωÎ)tΒtβ%x.#·Šθèδ

÷ρr&3“t�≈|ÁtΡ3š�ù=Ï?öΝà‰•‹ÏΡ$tΒr&3ö≅è%(#θè?$yδ

öΝà6uΖ≈yδö�ç/βÎ)óΟçGΖà2šÏ%Ï‰≈|¹∩⊇⊇⊄∪

4’n?t/ô tΒzΝn=ó™r&… çµ yγ ô_uρ¬!uθ èδuρÖ Å¡ øtèΧÿ… ã& s# sù

… çνã�ô_r&y‰ΨÏãÏµ În/ u‘Ÿωuρì∃öθ yzöΝÎγøŠn=tæŸωuρ

öΝèδtβθ çΡ t“øts†∩⊇⊇⊂∪

ÏM s9$ s%uρßŠθßγ uŠø9 $#ÏM |¡ øŠs93“ t�≈ |Á̈Ζ9$#4’n?tã& óx«

ÏM s9$ s%uρ3“t�≈ |Á̈Ψ9$#ÏM |¡ øŠs9ßŠθßγ uŠø9 $#4’n?tã& óx«

öΝèδuρtβθ è=÷Gtƒ|=≈ tGÅ3ø9 $#3y7 Ï9≡x‹x.tΑ$ s%tÏ%©!$#

Ÿωtβθ ßϑn=ôè tƒŸ≅÷WÏΒöΝÎγ Ï9 öθ s%4ª! $$ sùãΝä3øts†

öΝßγ oΨ÷�t/tΠ öθtƒÏπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $#$ yϑŠÏù(#θ çΡ%x.ÏµŠ Ïù

tβθ à� Î=tFøƒs†∩⊇⊇⊆∪

ô tΒuρãΝn= øßr& £ϑÏΒyì oΨ̈Βy‰Éf≈ |¡ tΒ«! $#β r&

t�x. õ‹ãƒ$ pκ�Ïù… çµ ßϑó™$#4tëy™uρ’Îû!$ yγ Î/# t�yz4

š�Í×̄≈ s9 'ρ é&$ tΒtβ%x.öΝßγ s9β r&!$ yδθè=äzô‰tƒ�ωÎ)

šÏ� Í←!%s{4öΝßγ s9’Îû$ uŠ÷Ρ ‘$!$#Ó“÷“ÅzóΟßγ s9 uρ

’ÎûÍοt�ÅzFψ$#ë># x‹tã×Λ Ïàtã∩⊇⊇∈∪

¬! uρä− Ì�ô± pRùQ $#Ü> Ì�øó pRùQ $# uρ4$ yϑuΖ÷ƒ r' sù(#θ —9 uθ è?§ΝsVsù

4
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אלוהים שופע חסד ויודע. 
 

117. ואמרו: אלוהים לקח לו בן – חלילה 
ל  לו! הן לו ָכל אשר בשמים ובארץ. הּכָ

סרים אל משמעתו. 
 

חורץ  וכאשר  וארץ.  שמים  בורא   .118
דבר, אך אומר עליו ֱהֶוה – ַוְיִהי. 

 
ידבר  לו  יודעים אומרים:  119. ושאינם 
כזאת  אות.  יבוֵאנו  או  אלוהים  אלינו 
אמרו אלה שלפניהם, ממש כדבריהם. 
האותות  ַאְרנּו  ּבֵ ֵאר  ּבָ שווים.  ליבותיהם 

אמונתו.  ְלַעם בוטח ּבֶ
 

120. הנה ְשַלְחנּוָך באמת, מבשר ּוַמזהיר 
ולא ִתָדֵרש לענות עבור בני התֹפת. 

 
121. ולא תנוח ממך דעת היהודים ולא 
דתם.  אחרי  לכתך  עד  הנוצרים,  דעת 
הישר.  דרך  היא  אלוהים  דרך  ֱאמֹור: 
אחרי  מאווייהם  בדרך  תלך  אם  ואכן, 
ֵמֵגן לך מאת  הדעת אשר היגיעתך, לא 

אלוהים ולא מושיע. 

ÌÌΝ

çµ ô_uρ«! $#4�χ Î)©! $#ìì Å™≡uρÒΟŠÎ=tæ∩⊇⊇∉∪

(#θ ä9$ s%uρx‹sƒªB $#ª! $## V$s!uρ3… çµ oΨ≈ ysö7 ß™(≅t/… ã& ©!

$ tΒ’ÎûÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#ÇÚö‘F{$# uρ(@≅ä.… ã&©!

tβθ çFÏ⊥≈s%∩⊇⊇∠∪

ßìƒ Ï‰t/ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#ÇÚö‘ F{$# uρ(# sŒ Î) uρ#|Ó s%

# X�ö∆ r&$ yϑ̄Ρ Î*sùãΑθà) tƒ… ã& s! ä.ãβθ ä3uŠsù∩⊇⊇∇∪

tΑ$s%uρtÏ%©!$#Ÿωtβθßϑn=ôètƒŸωöθs9$uΖßϑÏk=s3ãƒª!$#÷ρr&

!$oΨ�Ï?ù's?×πtƒ#u3š�Ï9≡x‹x.tΑ$s%šÏ%©!$#ÏΒ

ΝÎγÎ=ö7s%Ÿ≅÷WÏiΒóΟÎγÏ9öθs%¢ôMyγt7≈t±n@óΟßγç/θè=è%3ô‰s%

$ ¨Ψ̈�t/ÏM≈ tƒ Fψ$#5Θöθs) Ï9šχθ ãΖÏ%θãƒ∩⊇⊇∪

!$ ¯Ρ Î)y7≈ oΨù=y™ö‘ r&Èd,ysø9 $$ Î/# Z�5Ï± o0# \�ƒ É‹tΡ uρ(Ÿωuρ

ã≅t↔ó¡ è@ô tãÉ=≈ ptõ¾ r&ÉΟŠÅspgø:$#∩⊇⊄⊃∪

 s9 uρ4yÌö�s?y7Ψ tãßŠθåκ u�ø9 $#Ÿωuρ3“ t�≈ |Á̈Ψ9 $#

4®L ymyì Î6 ®Ks?öΝåκ tJ ¯=ÏΒ3ö≅è%�χ Î)“ y‰èδ«! $#

uθ èδ3“y‰çλù;$#3ÈÈ⌡s9 uρ|M÷è t7 ¨? $#Νèδu !# uθ ÷δr&y‰÷è t/

“Ï%©!$#x8 u !%y`z ÏΒÉΟù=Ïè ø9 $# $ tΒy7 s9z ÏΒ«!$#

 ÏΒ<c’Í<uρŸωuρA�� ÅÁtΡ∩⊇⊄⊇∪
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הספר,  את  להם  נתּנו  אשר  אלה   .122
ה המאמינים  ֵהּמָ הולכים אחריו כהלכתו, 

בו, והּכופרים בו, הינם האובדים. 
 

123. בני ישראל; ִזכרו את החסד אשר 
ל  מּכָ ֶאְתֶכם  הפליתי  וכי  עמכם,  עשיתי 

העמים. 
 

ר על נפש  124. וגורו יום בו נפש לא ְתַכּפֵ
ֵיָרֶצה,  לא  ממנה  פדיון  ושום  ְמאומה,  ּבִ
ְשעּו.  ה לא ִיּוָ ּוְתחינה לא תועיל לה, וֵהּמָ

 
125. וכאשר ניסה אלוהים את אברהם 
אמר:  תֹום.  עד  בהם  עמד  בדברים, 
אמר:  אדם,  לבני  "אימאם"  ְמָך  ֹשָ הנני 
את  ֶגת  ַמֹשֶ בריתי  אין  אמר:  ומזרעי..? 

המֵרעים. 
 

126. וזכור אשר שמנו את הבית מֹועד 
את  לכם  קחו  לאמור:  אדם  ִלְבני  ּוִמְבַטח 
וציווינו  תפילה.  מקום  אברהם  מעמד 
לאמור:  ישמעאל  ואת  אברהם  את 
ולנעצרים  למקיפים  ביתי  את  טהרו 

ולּכורעים ולמשתחווים. 

tÏ%©!$#ãΝßγ≈oΨ÷�s?# u|=≈ tGÅ3ø9 $#… çµ tΡθè=÷Gtƒ¨,ym

ÿ Ïµ Ï? uρ ŸξÏ?y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒÏµ Î/3 tΒuρö�à� õ3tƒ

 Ïµ Î/y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sùãΝèδtβρ ç�Å£≈ sƒø:$#∩⊇⊄⊄∪

ûÍ_ t6≈ tƒŸ≅ƒÏℜ u�ó Î)(#ρ ã�ä.øŒ $#zÉL yϑ÷è ÏΡûÉL ©9 $#àMôϑyè ÷Ρ r&

ö/ä3ø‹n=tæ’ÎoΤ r&uρóΟä3çGù=�Òsù’n?tãtÏϑn=≈ yè ø9 $#∩⊇⊄⊂∪

(#θà) ¨? $# uρ$ YΒöθ tƒ�ω“Ì“øgrBë§ø� tΡ tã<§ø� ¯Ρ

$ \↔ø‹x©Ÿωuρã≅t6 ø) ãƒ$ pκ ÷] ÏΒ×Αô‰tãŸωuρ$ yγ ãè x�Ζs?

×π yè≈ x� x©ŸωuρöΝèδtβρ ç�|ÇΖãƒ∩⊇⊄⊆∪

*ÏŒÎ) uρ#’n?tFö/ $#zΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)… çµ š/ u‘;M≈ uΚÎ=s3Î/

£ ßγ £ϑs? r' sù(tΑ$ s%’ÎoΤ Î)y7è=Ïæ% y`Ä¨$ ¨Ψ= Ï9$ YΒ$ tΒÎ)(

tΑ$ s% ÏΒuρÉL −ƒ Íh‘ èŒ(tΑ$ s%ŸωãΑ$ uΖtƒ“Ï‰ôγ tã

tÏϑÎ=≈ ©à9 $#∩⊇⊄∈∪

øŒÎ) uρ$ uΖù=yè y_|MøŠt7 ø9 $#Zπ t/$ sWtΒÄ¨$ ¨Ζ=Ïj9$ YΖøΒr&uρ

(#ρ ä‹ÏƒªB $# uρ ÏΒÏΘ$ s) ¨ΒzΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)’~?|ÁãΒ(

!$ tΡ ô‰Îγ tãuρ#’n<Î)zΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î) uρβ r&# t�Îdγ sÛ

zÉL ø‹t/tÏ� Í← !$ ©Ü=Ï9šÏ� Å3≈yè ø9 $# uρÆì �2”�9 $# uρ

ÏŠθàf�¡9 $#∩⊇⊄∉∪
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עיר  שים  רבוני,  אברהם:  ובאמור   .127
זו לקרית מבטחים, והמצא פרות לאלה 
וביום  באלוהים  המאמינים  מיושביה 
מעט   – שכופר  ומי  אמר:  האחרון. 
האש,  תוכחת  אל  אכפהו  אחר  אהנהו, 

ודרך רעה היא לו. 
 

את  וישמעאל  אברהם  ובהקם  .128
ּנּו,  יסודות הבית, אמרו: רבוננו, קבלֹו ִמּמֶ

אכן אתה השומע והיודע. 
 

מתמסרים  אותנו  עשה  רבוננו,   .129
אומה  עשה  ומזרענו  שלם,  בלב  לָך, 
המתמסרת לך, והורנו הלכות עבודתנו. 
תדיר  השב  אתה  הן  אלינו,  ושוב 

והרחום. 
 

130. רבוננו, הער בתוכם שליח מקרבם, 
אשר יבהיר להם את אותותיך, וילמדם 
הן  ויטהרם.  הָחְכָמה  ואת  הספר  את 

אתה הגבור החכם. 
 

אם  אברהם  דת  את  המואס  ומי   .131
בחרנו  בחר  הן  דעתו,  מסּכל  אשר  לא 

øŒÎ)uρtΑ$ s%ÞΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)Éb> u‘ö≅yè ô_$## x‹≈ yδ# µ$s# t/

$ YΖÏΒ# uø− ã—ö‘ $# uρ… ã& s# ÷δr&z ÏΒÏN≡t�yϑ̈V9 $#ô tΒz tΒ# u

Νåκ ÷] ÏΒ«! $$ Î/ÏΘöθ u‹ø9 $# uρÌ�ÅzFψ$#(tΑ$ s% tΒuρt�x� x.

… çµ ãè ÏnGtΒé' sùWξ‹Î=s%§ΝèOÿ… çν”�sÜôÊr&4’n<Î)É># x‹tã

Í‘$ ¨Ζ9$#(}§ø♥Î/ uρç�� ÅÁyϑø9 $#∩⊇⊄∠∪

øŒÎ)uρßì sùö�tƒÞΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)y‰Ïã#uθ s) ø9 $#z ÏΒÏM ø�t7 ø9 $#

ã≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ$ uΖ−/ u‘ö≅¬7 s) s?!$ ¨ΨÏΒ(y7̈Ρ Î)|MΡ r&

ßìŠÏϑ¡¡9 $#ÞΟŠÎ=yè ø9 $#∩⊇⊄∇∪

$ uΖ−/ u‘$ uΖù=yè ô_$# uρÈ÷yϑÎ=ó¡ ãΒy7 s9 ÏΒuρ!$ uΖÏF−ƒ Íh‘ èŒ

Zπ ¨Βé&Zπ yϑÎ=ó¡ •Βy7 ©9$ tΡ Í‘ r&uρ$ oΨs3Å™$uΖtΒó=è? uρ

!$ oΨø‹n=tã(y7 ¨Ρ Î)|MΡ r&Ü># §θ−G9 $#ÞΟŠÏm§�9 $#∩⊇⊄∪

$ uΖ−/ u‘ô]yè ö/ $# uρöΝÎγ‹ÏùZωθß™u‘öΝåκ ÷] ÏiΒ(#θ è=÷Gtƒ

öΝÍκ ö'n=tæy7ÏG≈ tƒ# uÞΟßγ ßϑÏk=yè ãƒ uρ|=≈ tGÅ3ø9 $#sπ yϑõ3Ïtø:$# uρ

öΝÍκ'Ïj. t“ãƒ uρ4y7 ¨Ρ Î)|MΡ r&â“ƒ Í•yè ø9 $#ÞΟŠÅ3ysø9 $#∩⊇⊂⊃∪

tΒuρÜ=xîö�tƒtãÏ'©#ÏiΒzΟ↵Ïδ≡t�ö/Î)�ωÎ)tΒtµÏ�y™

…çµ|¡ø�tΡ4Ï‰s)s9uρçµ≈uΖø‹x�sÜô¹$#’Îû$u‹÷Ρ‘‰9$#(… çµ ¯Ρ Î) uρ
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הוא  אכן  הבא  ובעולם  הזה,  בעולם  בו 
בזכאים. 

 
אמר:  התמסר!  רבונו:  לו  ובאמור   .132

מתמסר אנכי לרבון העולמים. 
 

בניו,  את  זאת  על  ציווה  ואברהם   .133
וכן עשה יעקב לאמור: בָני, הנה אלוהים 
אלא  תמותו  ולא  הדת,  את  לכם  ברר 

בהיותכם מתמסרים לו. 
 

134. כלום עדים הייתם עת קרב המות 
אל יעקב, כאשר אמר לבניו: מה תעבדו 
אחרי? אמרו: נעבוד את אלוהיך ואלוהי 
ויצחק,  וישמעאל  אברהם  אבותיך 
אלוהים אחד, ואנחנו מתמסרים לו בלב 

שלם. 
 

135. זאת אומה שעברה מן העולם, לה 
תדרשו  ולא  כֹשכרכם,  ולכם  כֹשכרה 

להשיב על מעשיהם. 
 

נוצרים אזי  יהודים או  136. ואמרו: היו 
עדת  אם  כי  ֹלא  אמֹור:  בדרך.  תונחו 

’ÎûÍοt�ÅzFψ$#z Ïϑs9tÅsÎ=≈ ¢Á9 $#∩⊇⊂⊇∪

øŒÎ)tΑ$ s%… ã& s!ÿ… çµ š/ u‘öΝÎ=ó™r&(tΑ$ s%àMôϑn=ó™r&

Éb> t�Ï9tÏϑn=≈ yè ø9 $#∩⊇⊂⊄∪

4œ» uρ uρ!$ pκ Í5ÞΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)Ïµ‹ Ï⊥t/Ü>θà) ÷è tƒ uρ¢Í_ t6≈ tƒ

¨β Î)©! $#4’s∀ sÜô¹ $#ãΝä3s9tÏe$!$#Ÿξsù£ è?θ ßϑs?

�ωÎ)ΟçFΡ r&uρtβθ ßϑÎ=ó¡ •Β∩⊇⊂⊂∪

÷Π r&öΝçGΨä.u !# y‰pκ à−øŒÎ)u�|Ø ymz>θ à) ÷è tƒßNöθ yϑø9 $#

øŒÎ)tΑ$ s%Ïµ‹Ï⊥t7 Ï9$ tΒtβρ ß‰ç7 ÷è s?. ÏΒ“Ï‰÷è t/

(#θä9$ s%ß‰ç7 ÷è tΡy7 yγ≈s9 Î)tµ≈ s9 Î) uρy7 Í←!$ t/# uzΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)

Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρt,≈ysó™Î)uρ$ Yγ≈s9 Î)# Y‰Ïn≡uρß øtwΥ uρ… ã& s!

tβθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ∩⊇⊂⊆∪

y7 ù=Ï?×π ¨Βé&ô‰s%ôM n=yz($ yγ s9$ tΒôM t6 |¡ x.Νä3s9 uρ

$ ¨ΒöΝçFö; |¡ x.(Ÿωuρtβθ è=t↔ó¡ è?$ £ϑtã(#θ çΡ%x.

tβθ è=uΚ÷è tƒ∩⊇⊂∈∪

(#θ ä9$ s%uρ(#θ çΡθ à2# ·Šθ èδ÷ρ r&3“t�≈ |ÁtΡ(#ρ ß‰tGöκ sE3

ö≅è%ö≅t/s' ©# ÏΒzΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)$ Z�‹ÏΖym($ tΒuρtβ%x.
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היה  לא  והוא  כחניף(2),  תהיו  אברהם 
במשתפים. 

 
מאמינים,  אנחנו  באלוהים  ִאְמרּו:   .137
אל  הורד  ובאשר  אלינו  הורד  ובאשר 
ואל  יצחק  ואל  ישמעאל  ואל  אברהם 
ניתן  ובאשר  השבטים,  ואל  יעקב 
לנביאים  ניתן  ובאשר  ולֵישּוַע,  למשה 
מהם  אחד  בין  נפלה  לא  ריבונם.  מאת 

למשנהו, ולֹו אנחנו מסורים. 
 

שאתם  כפי  הם  מאמינים  ואם   .138
ואם  הישר;  דרך  על  הם  הרי  מאמינים, 
פונים עורף – הרי ֵמִרי ָמרּו. ורב לך אלוהים 

לעמוד  נגדם,  והוא  השומע  והיודע. 
 

טוב  ומי  אלוהים,  טבילת  ִטְבלּו   .139
מאלוהים לטבילה? ואנחנו עובדיו. 

 
אודות  על  אתנו  התווּכחו  אמוֹר:   .140
מעשינו  ולנו  וריבונכם,  ריבוננו  והוא  אלוהים, 

ולכם מעשיכם, ואנחנו תמימים ִאּתו. 

z ÏΒtÏ. Î�ô³ ßϑø9 $#∩⊇⊂∉∪

(# þθ ä9θ è%$ ¨ΨtΒ# u«!$$ Î/!$ tΒuρtΑÌ“Ρ é&$ uΖøŠs9 Î)!$ tΒuρtΑÌ“Ρ é&

#’n<Î)zΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)Ÿ≅ŠÏè≈ oÿ ôœ Î)uρt,≈ysó™Î) uρz>θ à) ÷è tƒ uρ

ÅÞ$ t6 ó™F{$# uρ!$ tΒuρu’ÎAρ é&4y›θãΒ4|¤ŠÏãuρ!$ tΒuρ

u’ÎAρ é&šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9 $# ÏΒóΟÎγ În/ §‘Ÿωä− Ìh�x� çΡt÷t/

7‰tn r&óΟßγ ÷ΨÏiΒßøtwΥ uρ… çµ s9tβθ ãΚÎ=ó¡ ãΒ∩⊇⊂∠∪

÷βÎ*sù(#θãΖtΒ#uÈ≅÷VÏϑÎ/!$tΒΛäΨtΒ#uÏµÎ/Ï‰s)sù(#ρy‰tG÷δ$#(

βÎ)̈ρ(#öθ©9uθs?$oÿ©ςÎ*sùöΝèδ’Îû5−$s)Ï©(ãΝßγx6‹Ï�õ3u‹|¡sù

ª!$#4uθèδuρßìŠÏϑ¡¡9$#ÞΟŠÎ=yèø9$#∩⊇⊂∇∪

sπ tó ö7 Ï¹«! $#(ô tΒuρß |¡ ômr&š∅ÏΒ«! $#

Zπ tó ö7 Ï¹(ß øtwΥ uρ… ã& s!tβρ ß‰Î7≈ tã∩⊇⊂∪

ö≅è%$ oΨtΡθ •_!$ ysè? r&’Îû«! $#uθ èδuρ$ uΖš/ u‘öΝà6š/ u‘ uρ

!$ oΨs9 uρ$ oΨè=≈ yϑôãr&öΝä3s9 uρöΝä3è=≈ yϑôãr&ß øtwΥ uρ… çµ s9

tβθ ÝÁÎ= øƒèΧ∩⊇⊆⊃∪

זרה,  עבודה  ל  מָכּ פניו  את  שמסיר  זה  הוא  חניף:   (2)
ופונה אך ורק לאלוהים.
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אברהם  תאמרו:  שמא  או  .141
והשבטים  ויעקב  ויצחק  וישמעאל 
האתם  אמֹור:  נוצרים.  או  יהודים  היו 
מטיבים דעת ִאם(3) אלוהים? ומי מריע 
בידו  אשר  עדות  המסתיר  מן  יותר 
מעלים  אלוהים  ואין  מאלוהים,  שהיא 

עיניו ממעשיכם. 
 

זאת אומה שעברה מן העולם, לה   .142
ִתָדְרשו  ולא  כֹשכרכם,  ולכם  כֹשכרה 

להשיב על מעשיהם. 
 

באנשים:  ָתִאים  הּפְ ֹיאמרו  ודאי    .143
ממגמת  אותם  הפנה  אשר  הדבר  מהו 
אמֹור:  בה?  נהגו  אשר  בתפילה  פניהם 
ינחה  והוא  והמערב,  המזרח  לאלוהים 

את אשר ַיְחּפֹץ בדרך מישרין. 
 

נבחרת,  אומה  ֶאְתֶכם  שמנו  וכך   .144
השליח  ויהיה  באנשים  שתעידו  כדי 
פניָך  מגמת  את  קבענו  ולא  בכם,  ֵעד 
בין  לדעת  אלא  נהגת,  כאשר  בתפילה 

ôΘr&tβθä9θà)s?¨βÎ)zΟ↵Ïδ≡t�ö/Î)Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î)uρ

šY≈ysó™Î)uρšUθà)÷ètƒuρxÞ$t7ó™F{$#uρ(#θçΡ%x.

#·Šθèδ÷ρr&3“t�≈|ÁtΡ3ö≅è%öΝçFΡr&uãΝn=ôãr&ÏΘr&ª!$#3

ôtΒuρãΝn=øßr&£ϑÏΒzΟtGx.¸οy‰≈yγx©…çνy‰ΨÏãš∅ÏΒ

«!$#3$tΒuρª!$#@≅Ï�≈tóÎ/$£ϑtãtβθè=yϑ÷ès?∩⊇⊆⊇∪

y7 ù=Ï?×π ¨Βé&ô‰s%ôM n=yz($ oλm;$ tΒôM t6 |¡ x.Νä3s9 uρ

$ ¨ΒóΟçFö; |¡ x.(Ÿωuρtβθ è=t↔ó¡ è?$ £ϑtã(#θçΡ%x.

šχθ è=yϑ÷è tƒ∩⊇⊆⊄∪

*ãΑθà) u‹y™â !$ yγ x� �¡9 $#z ÏΒÄ¨$ ¨Ζ9$#$ tΒöΝßγ9©9 uρ

 tããΝÍκ ÉJ n=ö6 Ï%ÉL ©9 $#(#θ çΡ%x.$ yγ ø‹n=tæ4≅è%°!

ä− Î�ô³ pRùQ $#Ü> Ì�øó yϑø9 $# uρ4“Ï‰öκ u‰ tΒâ !$ t± o„4’n<Î)

:Þ≡u�ÅÀ5ΟŠÉ) tGó¡ •Β∩⊇⊆⊂∪

y7 Ï9≡x‹x.uρöΝä3≈oΨù=yè y_Zπ ¨Βé&$ VÜy™uρ(#θçΡθà6tGÏj9

u !# y‰pκ à−’n?tãÄ¨$ ¨Ψ9 $#tβθ ä3tƒ uρãΑθß™§�9$#

öΝä3ø‹n=tæ# Y‰‹Îγ x©3$ tΒuρ$ oΨù=yè y_s' s# ö7 É) ø9 $#ÉL ©9 $#

|MΖä.!$ pκ ö&n=tæ�ωÎ)zΝn=÷è uΖÏ9 tΒßì Î6 ®KtƒtΑθß™§�9$#

4

(3)  ִאם – אחרי שאלה במובן - אֹו.

*
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על  השב  לבין  השליח  אחרי  ההולך 
על  זולתי  הדבר  היה  קשה  הן  עקביו. 
אמר  ולא  בדרך.  הנחה  שאלוהים  אלה 
אכן  אמונתכם.  פרי  את  לבטל  אלוהים 

חנון ורחום אלוהים לבני אדם. 
 

כלפי  פניך  הפנותך  ראינו  הן   .145
ה את פניך למגמה  ַנּטַ ה  ַהּטֵ שמים, אך 
שתחפוץ בה. הפנה, איפוא, פניך לעבר 
ל מקום שתהיו בו  המסגד הקדוש, ומָכּ
שהספר  מי  ואכן,  כלפיו.  פניכם  הפנו 
ניתן להם, ָיֹדע ִיְדעּו כי אמת הוא מאת 
עיניו  מעלים  אלוהים  ואין  רבונם, 

ממעשיהם. 
 

146.  ואכן אף אם תביא לאלה שהספר 
ניתן להם את ָכל האותות, לא ילכו אחרי 
הולך  אתה  ואין  בתפילה,  פניָך  מגמת 
מהם  אלה  ואף  פניהם,  מגמת  אחרי 
ואכן,  כאלה.  פניהם  מכוונים  שאינם 
הדעת  לאחר  מאווייהם  אחרי  תלך  אם 

שהגיעתך, הרי אתה במרעים. 
 

יודעים  להם,  הספר  ֶשָנַתּנּו  אלה   .147

ô‰s%3“t�tΡ|=�= s) s?y7Îγ ô_uρ’ÎûÏ !$ yϑ¡¡9 $#(

y7 ¨ΨuŠÏj9 uθãΨn=sù\' s# ö7 Ï%$ yγ9|Êö�s?4ÉeΑuθ sùy7 yγ ô_uρ

t�ôÜx©Ï‰Éfó¡ yϑø9 $#ÏΘ# t�ysø9 $#4ß]øŠymuρ$ tΒóΟçFΖä.

(#θ —9 uθ sùöΝä3yδθã_ãρ… çνt�ôÜx©3¨β Î) uρtÏ%©!$#(#θ è?ρ é&

|=≈ tGÅ3ø9 $#tβθ ßϑn=÷è u‹s9çµ ¯Ρ r&‘,ysø9 $# ÏΒöΝÎγ În/ §‘3

$ tΒuρª! $#@≅Ï�≈ tó Î/$ £ϑtãtβθ è=yϑ÷è tƒ∩⊇⊆∈∪

÷È⌡s9 uρ|MøŠs? r&tÏ%©!$#(#θ è?ρ é&|=≈ tGÅ3ø9 $#Èe≅ä3Î/7π tƒ# u

$ ¨Β(#θ ãè Î7 s?y7 tFn=ö7 Ï%4!$ tΒuρ|MΡ r&8ìÎ/$ tFÎ/öΝåκ tJ n=ö6 Ï%4

$ tΒuρΟßγ àÒ÷è t/8ì Î/$ tFÎ/s' s# ö6 Ï%<Ù÷è t/4ÈÈ⌡s9 uρ

|M ÷è t7 ¨? $#Νèδu !# uθ÷δr&. ÏiΒÏ‰÷è t/$ tΒx8 u !$ y_

 

tÏ%©!$#ãΝßγ≈uΖ÷�s?# u|=≈ tGÅ3ø9 $#… çµ tΡθèùÌ�÷è tƒ$ yϑx.

èè r(Z

Νì

 £ϑÏΒÜ=Î=s)Ζtƒ4’n?tãÏµ ø‹t7 É) tã4β Î) uρôM tΡ%x.

¸οu�' Î7 s3 s9�ωÎ)’n?tãtÏ%©!$#“ y‰yδª! $#3$ tΒuρ

tβ%x.ª! $#yì‹ÅÒã‹Ï9öΝä3oΨ≈ yϑƒÎ)4�χ Î)©! $#

Ä¨$ ¨Ψ9 $$ Î/Ô∃ρ â t�s9ÒΟŠÏm§‘∩⊇⊆⊆∪

š∅ ÏΒÄΝù=Ïè ø9 $#š�̈Ρ Î)# ]Œ Î)z Ïϑ©9šÏϑÎ=≈ ©à9 $#∩⊇⊆∉∪  
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והנה  בניהם,  את  שיודעים  כפי  אותו 
ה  סיעה מהם מסתירים את האמת, וֵהּמָ

יודעים. 
 

איפוא  תהי  אל  מרבונָך;  האמת   .148
במפקפקים. 

 
149. ולָכל איש ואיש דרך אליה מכוון 
במעשים  אחיו  את  איש  תחרו  פניו. 
טובים, בָכל אשר תהיו, אלוהים יביאכם 

יחדיו, הן אלוהים ָכל יכול. 
 

150. וָכל מקום אשר תצא ממנו לדרך, 
הקדוש.  המסגד  לעבר  פניָך  כוון  משם 
ואין  רבונך.  מאת  האמת  אכן  והיא 

אלוהים מעלים עיניו ממעשיכם. 
 

לדרך,  תצא  שממנו  מקום  וָכל   .151
משם הפנה פניך לעבר המסגד הקדוש. 
פניכם  הפנו  בו,  שתמצאו  מקום  ל  ומּכָ
האנשים  בידי  תהיה  לא  למען  כלפיו, 
שבהם.  המרעים  זולתי  כנגדכם,  עילה 

9e≅ä3Ï9 uρîπ yγ ô_Íρuθ èδ$ pκ"Ïj9 uθãΒ((#θ à) Î7 tFó™$$ sù

ÏN≡u�ö$y‚ø9 $#4tø r&$ tΒ(#θ çΡθä3s?ÏNù' tƒãΝä3Î/ª! $#

$ ·èŠÏϑy_4¨β Î)©! $#4’n?tãÈe≅ä.& óx«Ö�ƒ Ï‰s%∩⊇⊆∪

ô ÏΒuρß]ø‹ym|Mô_t�yzÉeΑuθ sùy7 yγ ô_uρt�ôÜx©

Ï‰Éfó¡ yϑø9 $#ÏΘ# t�ysø9 $#(… çµ ¯Ρ Î)uρ‘,ysù=s9ÏΒy7 Îi/ ¢‘3

$ tΒuρª! $#@≅Ï�≈ tó Î/$ £ϑtãtβθ è=yϑ÷è s?∩⊇∈⊃∪

ô ÏΒuρß]ø‹ym|Mô_t�yzÉeΑuθsùy7 yγ ô_uρt�ôÜx©

Ï‰Éfó¡ yϑø9 $#ÏΘ# t�ysø9 $#4ß]øŠymuρ$ tΒóΟçFΖä.(#θ —9 uθ sù

öΝà6yδθã_ãρ… çνt�ôÜx©�ξy∞ Ï9tβθ ä3tƒÄ¨$ ¨Ψ= Ï9

öΝä3ø‹n=tæîπ ¤fãm�ωÎ)š Ï%©!$#(#θ ßϑn=sßöΝåκ ÷] ÏΒ

ŸξsùöΝèδöθ t± øƒrB’ÎΤ öθ t± ÷z$# uρ§ΝÏ? T{uρÉL yϑ÷è ÏΡ

¯

 ÏΝγ �= Åθ Ì�

tβθ èùÌ�÷è tƒöΝèδu !$ oΨö/ r&(¨β Î) uρ$ Z)ƒÌ�sùöΝßγ÷ΖÏiΒ

tβθ ßϑçGõ3u‹s9¨,ysø9 $#öΝèδuρtβθ ßϑn=ôè tƒ∩⊇⊆∠∪

‘,ysø9 $# ÏΒy7 Îi/ ¢‘(Ÿξsù¨sðθä3s?z ÏΒ

tÎ�tIôϑßϑø9 $#∩⊇⊆∇∪
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אל תיָראּו אותם, איפוא – ואותי ִתיָראּו, 
טובי,  את  עליכם  אָכֵלה  למען  וזאת 

ולמען תנוחו בדרך. 
 

כמו כן שלחנו בכם שליח מתוככם,  .152
אשר יקרא לפניכם את אותותינו ויטהר 
ֶאְתֶכם וילמדכם את הספר ואת הָחְכָמה 

וילמדכם את אשר אינכם יודעים. 
 

והֹודּו  ֶאְתֶכם  ואזכור  זכרוני  כן  על   .153
לי ולא תכחשו ִלי. 

 
עזרה  בקשו  המאמינים,  הוי  .154
עם  אלוהים  הן  רוח,  ובאורך  בתפילה 

ֶאְרֵכי הרוח. 
 

הנהרגים  על  מתים  תאמרו  ולא   .155
בקרב למען אלוהים, אלא חיים תאמרו, 

ואולם אתם אינכם מבינים ֹזאת. 
 

של  במידה  ננסכם  נסה  ואכן,  .156
ונפשות       נכסים  חסרון  ושל  ורעב,  פחד 

וֵפרות – ובֵשֹר את ֶאְרֵכי הרוח. 
 

!$ yϑx.$ uΖù=y™ö‘ r&öΝà6‹ÏùZωθß™u‘öΝà6ΖÏiΒ(#θ è=÷Gtƒ

öΝä3ø‹n=tæ$ oΨÏG≈ tƒ# uöΝà6ŠÏj. t“ãƒ uρãΝà6ßϑÏk=yè ãƒ uρ

|=≈ tGÅ3ø9 $#sπ yϑò6Ïtø:$# uρΝä3ßϑÏk=yè ãƒ uρ$ ¨ΒöΝs9

(#θ çΡθ ä3s?tβθ ßϑn= ÷è s?∩⊇∈⊄∪

þ’ÎΤρ ã�ä.øŒ $$ sùöΝä. ö�ä. øŒ r&(#ρ ã�à6ô© $# uρ’Í<Ÿωuρ

Èβρ ã�à� õ3s?∩⊇∈⊂∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒzƒ Ï%©!$#(#θ ãΖtΒ# u(#θãΨ‹ Ïè tGó™$#Î�ö9¢Á9 $$ Î/

Íο4θn= ¢Á9 $# uρ4¨β Î)©! $#yì tΒtÎ�É9≈ ¢Á9 $#∩⊇∈⊆∪

Ÿωuρ(#θä9θà)s?yϑÏ9ã≅tFø)ãƒ’ÎûÈ≅‹Î6y™«!$#7N≡uθøΒr&4

ö≅t/Ö!$u‹ômr&Å3≈s9uρ�ωšχρã�ãèô±n@∩⊇∈∈∪

Νä3̄Ρ uθ è=ö7 oΨs9 uρ& óy Î́/z ÏiΒÅ∃öθ sƒø:$#Æíθàfø9 $# uρ

<Èø) tΡ uρz ÏiΒÉΑ≡uθ øΒF{$#Ä§à�Ρ F{$# uρÏN≡t�yϑ̈W9 $# uρ3

Ì�Ïe± o0uρš Î�É9≈ ¢Á9 $#∩⊇∈∉∪

ΝÎΝÉ

ö/ä3ø‹n=tæöΝä3̄=yè s9 uρtβρ ß‰tGöηs?∩⊇∈⊇∪
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157. אשר אם תאוֶנה להם צרה, ֹיאמרו: 
אנחנו לאלוהים ואליו ָנשּוב. 

 
מאת  וחסד  ברכה  יֹשאו  אלה   .158
בדרך  ההולכים  הם  ואלה  ריבונם, 

הישר. 
ו"המרווה"  "הצפא"  הרי  אכן   .159
מסמני המופת של אלוהים, וָכל העולה 
לחוג את הבית, או לבקר בו, אין בו עוון 
כי יקיֵפם; ואשר ֵייִטיב מנדבת לבו – הנה 

אלוהים מכיר טובה ויודע. 
 

160. הנה המסתירים את המופתים ואת 
בארנו  אשר  אחרי  הורדנו  אשר  ה  הְנִחּיָ
יקֵללם  אלה  בספר,  אדם  לבני  אותם 

אלוהים ויקללּום המוסמכים לקללם. 
 

זולתי אלה אשר חוזרים בתשובה   .161
הן  האמת,  ומגלים  (דרּכם)  ומטיבים 
אני  תדיר  ָשב  כי  אליהם,  אשוב  אלה, 

ורחום. 
 

בעודם  ומתו  שכפרו  אלה  אכן   .162
ּכופרים – עליהם קללת אלוהים וקללת 

*¨β Î)$ x� ¢Á9 $#nοuρ ö�yϑø9 $# uρ ÏΒÌ�Í←!$ yè x©«! $#(

ô yϑsù¢kym|MøŠt7 ø9 $#Íρ r&t�yϑtFôã$#Ÿξsùyy$ oΨã_

Ïµ ø‹n=tãβ r&š’ §θ©Ütƒ$ yϑÎγ Î/4 tΒuρtí§θ sÜs?

# Z�ö+yz¨β Î*sù©!$#í�Ï.$ x©íΟŠÎ=tã∩⊇∈∪�

¨β Î)tÏ%©!$#tβθ ßϑçFõ3tƒ!$ tΒ$ uΖø9 t“Ρ r&z ÏΒÏM≈ uΖÉi/t7 ø9 $#

3“y‰çλù;$# uρ. ÏΒÏ‰÷è t/$ tΒçµ≈ ¨Ψ̈/t/Ä¨$ ¨Ζ=Ï9’Îû

É=≈ tGÅ3ø9 $# y7Í×̄≈ s9 'ρ é&ãΝåκ ß] yè ù=tƒª! $#ãΝåκ ß] yè ù=tƒ uρ

šχθ ãΖÏè≈ ¯=9 $#∩⊇∉⊃∪

�ωÎ)tÏ%©!$#(#θ ç/$ s?(#θßsn=ô¹ r&uρ(#θ ãΖ̈/t/ uρ

š�Í×¯≈ s9 'ρ é' sùÛUθè? r&öΝÍκ ö$n=tæ4$ tΡ r&uρÜ># §θ −G9 $#

ÞΟŠÏm§�9 $#∩⊇∉⊇∪

tÏ%©!$#!# sŒ Î)Νßγ÷Fu;≈ |¹ r&×π t7ŠÅÁ•Β(# þθä9$ s%$ ¯Ρ Î)¬!

!$ ¯Ρ Î) uρÏµ ø‹s9 Î)tβθ ãè Å_≡u‘∩⊇∈∠∪

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&öΝÍκ ö$n=tæÔN≡uθn=|¹ÏiΒöΝÎγ În/ §‘×π yϑômu‘ uρ(

š�Í×̄≈ s9 'ρ é&uρãΝèδtβρ ß‰tGôγ ßϑø9 $#∩⊇∈∇∪

¨β Î)tÏ%©!$#(#ρ ã�x� x.(#θè?$ tΒuρöΝèδuρî‘$ ¤� ä.y7Í×¯≈ s9 'ρ é&

öΝÍκ ö�n=tæèπ uΖ÷è s9«!$#Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρÄ¨$ ¨Ζ9$# uρ
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המלאכים ובני אדם יחדיו. 
 

יוקל  לא  ָעד,  בה  שרויים  בעודם   .163
להם  ִשהות  ולא  מעליהם,  עונשם 

לחזור. 
 

אין  אחד,  אלוהים   – ואלוהיכם   .164
אלוַה מבלעדיו – הוא הרחמן והרחום. 

 
והארץ  השמים  בבריאת  הנה  .165
ובספינות  והיום  הלילה  וחליפות 
לבני  מועיל  אשר  את  בים  המעבירות 
אלוהים  הוריד  אשר  ובמים  אדם, 
הארץ  את  מחייה  ובהם  השמים  מן 
ל  מּכָ בה  ומפיץ  כמתה  היותה  אחרי 
והעננים  הרוחות  ובתהפוכות  בהמה, 
הן   – והארץ  השמים  בין  המשועבדים 

באלה אותות לַעם משֹכיל. 
 

להם  הלוקחים  אדם  בבני  ויש   .166
יאהבו  אלילים מבלעדי אלוהים, אותם 
המאמינים  ואולם  אלוהים,  כאהבת 
עזים מהם באהבת אלוהים. ולו אך צפו 
המרעים בראותם את התוכחה בעיניהם 

ΝÍÍÄ

tÏè yϑô_r&∩⊇∉⊄∪

tÏ$Î#≈ yz$ pκ�Ïù(Ÿωß#¤� sƒä†ãΝåκ ÷] tãÜ># x‹yè ø9 $#

ŸωuρöΛ èεšχρ ã�sàΖãƒ∩⊇∉⊂∪

ö/ä3ßγ≈s9 Î)uρ×µ≈ s9 Î)Ó‰Ïn≡uρ(Hωtµ≈ s9 Î)�ωÎ)uθ èδ

ß≈ yϑôm§�9 $#ÞΟŠÏm§�9 $#∩⊇∉⊆∪

¨β Î)’ÎûÈ,ù=yzÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#ÇÚö‘ F{$# uρÉ#≈ n=ÏG÷z$# uρ

È≅øŠ©9 $#Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρÅ7 ù=à� ø9 $# uρÉL ©9 $#“Ì�øgrB’Îû

Ì�óst7 ø9 $#$ yϑÎ/ßì x�Ζtƒ}¨$ ¨Ζ9$#!$ tΒuρtΑt“Ρ r&ª! $#

z ÏΒÏ !$ yϑ¡¡9 $# ÏΒ& !$ ¨Β$ uŠômr' sùÏµ Î/uÚö‘ F{$#

y‰÷è t/$ pκ ÌEöθ tΒ£]t/ uρ$ pκ�Ïù ÏΒÈe≅à27π −/ !# yŠ

É#ƒÎ�óÇ s? uρËx≈ tƒ Ìh�9 $#É>$ ys¡¡9 $# uρÌ�¤‚|¡ ßϑø9 $#t÷t/

Ï!$yϑ¡¡9$#ÇÚö‘F{$#uρ;M≈tƒUψ5Θöθs)Ïj9tβθè=É)÷ètƒ∩⊇∉∈∪

š∅ ÏΒuρÄ¨$ ¨Ζ9$# tΒä‹Ï‚−GtƒÏΒÈβρ ßŠ«! $#

# YŠ# y‰Ρ r&öΝåκ tΞθ™6 Ïtä†Éb=ßsx.«! $#(tÉ‹©9 $# uρ(# þθ ãΖtΒ# u

‘‰x© r&$ {6 ãm°!3öθs9 uρ“t�tƒtÏ%©!$#(# þθ ãΚn=sßøŒÎ)

tβ ÷ρ t�tƒz># x‹yè ø9 $#¨β r&nο§θà) ø9 $#¬!$ Yè‹Ïϑy_¨β r&uρ
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רב  אלוהים  וכי  לאלוהים,  כולו  העוז  כי 
תוכחה הוא. 

 
ִמן  המנהיגים  יתנערו  כאשר  .167
ויראו התוכחה אזי,  ההולכים אחריהם, 

ִיָנְתקּו הקשרים שביניהם. 
 

ולנו  יתן  מי  העוקבים:  וֹיאמרו  .168
שיבה לחיים ונזנחם כאשר ְזנחּונּו. ככה 
כאנחות  מעשיהם  את  אלוהים  ַירֵאם 

להם, ולא יצאו מאש ֵגיִהּנֹום. 
 

המּותר  מן  ִאכלו  אדם!  בני  אתם,   .169
בעקבות  תלכו  ואל  שבארץ,  הטוב  ומן 

השֹטן. אכן, אויב גלוי הוא לכם. 
 

170. אכן, אך על הרע והתועבה מצווה 
באלוהים  תדברו  כי  ועל  ֶאְתֶכם,  הוא 

אשר אין אתם יודעים. 
 

171. וכי ֹיאמר אליהם: לכו אחרי הדבר 
אשר הוריד אלוהים, הם ֹיאמרו: לא, כי 
נלך.   – הולכים  אבותינו  מצאנו  באשר 

©! $#ß‰ƒÏ‰x©É># x‹yè ø9 $#∩⊇∉∉∪

øŒÎ)r&§�t7 s?tÏ%©!$#(#θãè Î7 ›? $#z ÏΒš Ï%©!$#(#θ ãè t7 ¨? $#

(#ãρr&u‘uρz>#x‹yèø9$#ôMyè©Üs)s?uρãΝÎγÎ/Ü>$t7ó™F{$#∩⊇∉∠∪

tΑ$ s%uρtÏ%©!$#(#θ ãè t7 ¨? $#öθ s9�χ r&$ oΨs9Zο§�x.

r&§�t6 oKoΨsùöΝåκ ÷] ÏΒ$ yϑx.(#ρ â §�t7 s?$ ¨ΖÏΒ3y7Ï9≡x‹x.

ÞΟÎγƒÌ�ãƒª! $#öΝßγ n=≈ yϑôãr&BN≡u�y£ ymöΝÍκ ö�n=tæ($ tΒuρ

ΝèδtÅ_Ì�≈ y‚Î/z ÏΒÍ‘$ ¨Ψ9 $#∩⊇∉∇∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒâ¨$ ¨Ζ9$#(#θ è=ä.$ £ϑÏΒ’ÎûÇÚ ö‘F{$#Wξ≈n=ym

$ Y7 Íh‹sÛŸωuρ(#θãè Î6 ®Ks?ÏN≡uθ äÜäzÇ≈ sÜø‹¤±9 $#4… çµ ¯Ρ Î)

öΝä3s9Aρ ß‰tãîÎ7 •Β∩⊇∉∪

$ yϑ̄Ρ Î)Νä. ã�ãΒù' tƒÏ þθ �¡9 $$ Î/Ï !$ t± ósx� ø9 $# uρβ r&uρ

(#θä9θà) s?’n?tã«! $#$ tΒŸωtβθ ßϑn=÷è s?∩⊇∠⊃∪

# sŒ Î) uρŸ≅ŠÏ%ãΝßγ s9(#θ ãè Î7 ®? $#!$ tΒtΑt“Ρ r&ª!$#(#θ ä9$ s%

ö≅t/ßì Î6 ®KtΡ!$ tΒ$ uΖø‹x� ø9 r&Ïµ ø‹n=tã!$ tΡ u !$ t/# u3öθ s9 uρ r&
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מאומה  אבותיהם  הבינו  לא  אם  האף 
ולא הלכו בדרך הישר? 

 
מי  כצועק  אל  הּכופרים  ומשל   .172
וצעקה.  קריאה  מלבד  שֹומע  שאינו 
לא  כן  ועל  ועיוורים,  אילמים  חרשים, 

יבינו. 
 

הטּוב  מן  אכלו  המאמינים,  הוי,   .173
אם  לאלוהים  והודו  לכם,  חלקנו  אשר 

עובדיו אתם! 
 

החזיר  ובשר  והדם  הנבלה  אך  .174
אסר לכם, וכן אשר נקרא עליו שם זולת 
ת  ַאּוַ בלא  יאנס  אשר  אך  אלוהים.  שם 
אכן  ָאָשם,  בו  אין   – עבירה  ובלא  ֶנֶפש 

ח ורחום.  אלוהים ַסּלָ
 

175. אכן, המסתירים את הספר אשר 
במחיר  בו  וסוחרים  אלוהים  הוריד 
מעט – אלה לא ימלאו בטנם אלא ֵאש, 
התקומה  ביום  אלוהים  בם  ידבר  ולא 

ם ולהם תוֵכָחה כואבת.  ולא ְיַזּכֵ

šχ%x.öΝèδäτ!$ t/# uŸωšχθ è=É) ÷è tƒ$ \↔ø‹x©Ÿωuρ

tβρ ß‰tGôγ tƒ∩⊇∠⊇∪

ã≅sVtΒuρtÏ%©!$#(#ρã�x�Ÿ2È≅sVyϑx.“Ï%©!$#ß,Ïè÷Ζtƒ$oÿÏ3

Ÿωßìyϑó¡tƒ�ωÎ)[!$tãßŠ[!#y‰ÏΡuρ4BΛ à¼íΝõ3ç/

Ò‘ ôϑããóΟßγ sùŸωtβθ è=É) ÷è tƒ∩⊇∠⊄∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒš Ï%©!$#(#θ ãΖtΒ# u(#θ è=à2 ÏΒÏM≈ t6 ÍhŠsÛ

$ tΒöΝä3≈oΨø%y—u‘(#ρ ã�ä3ô© $# uρ¬!β Î)óΟçFΖà2çν$ −ƒ Î)

šχρ ß‰ç7 ÷è s?∩⊇∠⊂∪

$ yϑ̄Ρ Î)tΠ§�ymãΝà6ø‹n=tæsπ tGøŠ yϑø9 $#tΠ¤$!$# uρzΝóss9 uρ

Í�ƒ Ì“ΨÏ‚ø9 $#!$ tΒuρ¨≅Ïδé& Ïµ Î/Î�ö-tó Ï9«!$#(Ç yϑsù

§�äÜôÊ$#u�ö- xî8ø$t/Ÿωuρ7Š$ tãIξsùzΝøO Î)Ïµ ø‹n=tã4

¨β Î)©! $#Ö‘θà� xîíΟŠÏm§‘∩⊇∠⊆∪

¨β Î)š Ï%©!$#tβθ ßϑçFõ3tƒ!$ tΒtΑt“Ρ r&ª! $#z ÏΒ

É=≈ tGÅ6ø9 $#šχρ ç�tIô± o„ uρ Ïµ Î/$ YΨoÿ sS¸ξ‹Î=s% 

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&$ tΒšχθ è=ä.ù' tƒ’ÎûóΟÎγ ÏΡθ äÜç/�ωÎ)

u‘$ ¨Ζ9$#ŸωuρÞΟßγ ßϑÏk= x6ãƒª! $#tΠöθ tƒÏπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $#Ÿωuρ

÷Λ Ïι‹Åe2 t“ãƒóΟßγ s9 uρë># x‹tãíΟŠÏ9 r&∩⊇∠∈∪
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176. הם אשר ָשְֹכרּו את התוָעה בדרך 
הישר ואת התוכחה במחילה; הן מה רב 

אתם באש.  ׂשֵ
 

את  אלוהים  הוריד  כי  על  ֹזאת   .177
הספר ואמת בו. ואכן, מי שנחלקו בדבר 

הספר – הגדל הגדילו ֵמרי. 
 

תסּבּו  כי  דרך,  תמימות  זאת  לא   .178
ומערבה,  מזרחה  בתפילה  פניכם 
מאמין  אשר  דרך,  תמים  הוא  ואולם 
ובמלאכים  האחרון  וביום  באלוהים 
הֹונֹו,  נותן  ואשר  ובנביאים,  ובספר 
וליתומים  לקרובים  אותו,  באהבתו 
בפתח  ולעניים  אורח  ולעובר  ולעניים 
תפילה  עורך  ואשר  שבויים,  ובפדיון 
ונותן לצדקה, והמקיימים דברם כאשר 
נדרו, והמבליגים בצרה ובמצוקה ובעת       
אסון – אלה הּכנים  ואלה הם ירֵאי שמים. 

 
ויֶתם בכתובים  צּוֵ 179. הוי המאמינים! 
תחת  חורין  בן  ההרוגים:  דם  נקמת  על 
תחת  ואשה  עבד,  תחת  עבד  חורין,  בן 
אשה. אך אשר לֹו מחילת מה מיד אחיו, 

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&tÏ%©!$#(# ãρ u�tIô© $#s' s#≈ n=�Ò9 $#3“y‰ßγ ø9 $$ Î/

z>#x‹yèø9$#uρÍοt�Ï�øóyϑø9$$Î/4!$yϑsùöΝèδu�y9ô¹r&’n?tãÍ‘$̈Ζ9$#∩⊇∠∉∪

y7 Ï9≡sŒ¨β r' Î/©! $#tΑ̈“tΡ|=≈ tFÅ6ø9 $#Èd,ysø9 $$ Î/3

¨β Î) uρtÏ%©!$#(#θ à� n=tF÷z$#’ÎûÉ=≈ tGÅ3ø9 $#’Å∀ s9

¥−$ s) Ï©7‰‹Ïè t/∩⊇∠∠∪

*}§øŠ©9§�É9ø9 $#β r&(#θ—9 uθ è?öΝä3yδθã_ãρŸ≅t6 Ï%

É− Î�ô³ yϑø9 $#É> Ì�øó yϑø9 $# uρ£ Å3≈s9 uρ§�É9ø9 $#ô tΒz tΒ# u

«! $$ Î/ÏΘöθ u‹ø9 $# uρÌ�ÅzFψ$#Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑø9 $# uρÉ=≈ tGÅ3ø9 $# uρ

z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ’tA# u uρtΑ$ yϑø9 $#4’n?tãÏµ Îm6 ãm“Íρ sŒ

4†n1 ö�à) ø9 $#4’yϑ≈tGuŠø9 $# uρtÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρtø⌠$# uρ

È≅‹Î6¡¡9 $#t,Î# Í← !$ ¡¡9 $# uρ’ÎûuρÅU$ s%Ìh�9 $#uΘ$ s%r&uρ

nο4θ n=¢Á9 $#’tA# u uρnο4θ Ÿ2̈“9 $#šχθ èùθ ßϑø9 $# uρ

öΝÏδÏ‰ôγ yè Î/# sŒ Î)(#ρ ß‰yγ≈tã(tÎ�É9≈ ¢Á9 $# uρ’Îû

Ï !$ y™ù' t7 ø9 $#Ï!#§�œØ9$#uρtÏnuρÄ ù̈'t7ø9$#3y7Í×̄≈s9'ρé&

tÏ%©!$#(#θè%y‰|¹(y7Í×̄≈s9'ρé&uρãΝèδtβθà)−Gßϑø9$#∩⊇∠∇∪

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#(#θ ãΖtΒ# u|=ÏGä.ãΝä3ø‹n=tæ

ÞÉ$ |ÁÉ) ø9 $#’Îû‘ n=÷Fs) ø9 $#(”�çtø:$#Ìh�çtø:$$ Î/ß‰ö6 yè ø9 $# uρ

Ï‰ö7 yè ø9 $$ Î/4s\Ρ W{$# uρ4s\Ρ W{$$ Î/4ô yϑsùu’Å∀ãã… ã& s!

ô ÏΒÏµŠ Åzr&Ö óx«7í$ t6 Ïo? $$ sùÅ∃ρ ã�÷è yϑø9 $$ Î/í !# yŠ r&uρ

3
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בעין  ּכֹופר  לו  ֵתן  וִיּנָ בו,  ֵיָעֵשֹה  כמשפט 
ומידת  ריבונם  מאת  היא  רווחה  יפה. 
אחר  אחיו,  והורג  העובר  אך  הרחמים, 

זאת הן לֹו תוכחה מענה. 
 

180. ולכם חיים במשפט הנקמה. אתם, 
בני הבינה! שמא תיראו. 

 
181. צֵוויתם בכתובים: עת יפקד המות 
איש מכם והניח הון – הירושה להורים 
ּכמשפט, חובה היא לשומרי  ולקרובים 

נפשם. 
 

שומעו  לאחר  צוואה  המשנה  182.    וָכל 
אותה, החטא והאשמה יחולו רק עליו. 

אכן שומע ויודע אלוהים. 
 

183. והחושש מפני בעל הצוואה כי נהג 
במשוא פנים או חטא, ויפעל לתקן את 
ח  ַסּלָ המעוות, אין בו אשם, כי אלוהים 

ורחום. 
 

בכתובים  צֵוויתם  המאמינים!  הוי   .184

Ïµ ø‹s9 Î)9≈ |¡ ômÎ*Î/3y7 Ï9≡sŒ×#‹Ï� øƒrB ÏiΒöΝä3În/ §‘

×π yϑômu‘ uρ3Ç yϑsù3“y‰tGôã$#y‰÷è t/y7 Ï9≡sŒ… ã& s#sù

ë># x‹tãÒΟŠÏ9 r&∩⊇∠∪�

öΝä3s9 uρ’ÎûÄÉ$ |ÁÉ) ø9 $#×ο4θ uŠym’Í<'ρ é' ¯≈ tƒÉ=≈ t6 ø9 F{$#

öΝà6̄=yè s9tβθ à) −Gs?∩⊇∇⊃∪

|=ÏGä.öΝä3ø‹n=tæ# sŒÎ)u�|Ø ymãΝä. y‰tn r&ßNöθ yϑø9 $#β Î)

x8 t�s?# ·�ö�yzèπ §‹Ï¹uθ ø9 $#Ç ÷ƒ y‰Ï9≡uθ ù=Ï9tÎ/ t�ø%F{$# uρ

Å∃ρã�÷è yϑø9 $$ Î/($ ˆ) ym’n?tãtÉ) −Fßϑø9 $#∩⊇∇⊇∪

. yϑsù… ã& s!£‰t/$ tΒy‰÷è t/… çµ yè Ïÿ xœ!$ uΚ̄Ρ Î*sù… çµ ßϑøO Î)’n?tã

tÏ%©!$#ÿ…çµtΡθä9Ïd‰t7ãƒ4¨βÎ)©!$#ìì‹Ïÿxœ×ΛÎ=tæ∩⊇∇⊄∪

ôyϑsùt∃%s{ÏΒ<Éθ•Β$̧�uΖy_÷ρr&$VϑøOÎ)yxn=ô¹r'sù

öΝæηuΖ÷&t/IξsùzΟøOÎ)Ïµø‹n=tã4¨βÎ)©!$#Ö‘θà�xîÒΟŠÏm§‘∩⊇∇⊂∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#(#θ ãΖtΒ# u|=ÏGä.ãΝà6ø‹n=tæãΠ$ u‹Å_Á9 $#

ª
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ֲאֶשר צוּו מי שלפניכם למען  על הצום ּכַ
ְמרּו.  ִתּשָ

 
185. ימים כמנינם – אך מי בכם חולה 
ימים אחרים.  או בדרך מסעו – מספר 
פדיונם  בעינויים,  אך  לו  שיוכלו  ומי 
האֶכל עני. ועושה הטוב מרצונו – ייטב 
יודעים  וטוב לכם אשר תצומו, אם  לֹו. 

אתם. 
 

186. חודש רמד'אן הוא אשר הורד בו 
ה לבני אדם, המעיד  ְנִחּיָ הקוראן להיות 
בכם  ומי  הישועה.  ועל  הישר  דרך  על 
הרואה ראשית החודש, יצום בו, ואשר 
חולה או בדרך מסעו – יצום מספר ימים 
אלוהים,  חפץ  עליכם,  להקל  אחרים. 
ולא להקשות עליכם למען תשלימו את 
על  אלוהים  את  תפארו  ולמען  המספר 

כי הנחה ֶאְתֶכם ולמען תודו. 
 

קרוב  הרי  עלי,  עַבַדי  ישאלוך  וכי   .187
אנכי, עונה לקריאת הקורא אלי. ייענו לי 

איפוא ויאמינו בי, למען ילכו ְנכֹוָחה. 
 

ΝΠ

$ yϑx.|=ÏGä.’n?tãš Ï%©!$#ÏΒöΝà6Î= ö7 s%öΝä3ª=yè s9

tβθ à) −Gs?∩⊇∇⊆∪

$ YΒ$ −ƒ r&;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β4 yϑsùšχ%x.Νä3ΖÏΒ$ ³ÒƒÍ�£∆

÷ρ r&4’n?tã9�x� y™×ο£‰Ïè sùô ÏiΒBΘ$ −ƒ r&t�yzé&4’n?tãuρ

š Ï%©!$#… çµ tΡθ à)‹ÏÜãƒ×π tƒ ô‰ÏùãΠ$ yè sÛ&Å3ó¡ ÏΒ(

 yϑsùtí§θ sÜs?# Z�ö�yzuθ ßγ sù×�ö� yz… ã& ©!4β r&uρ(#θ ãΒθÝÁs?

×�ö� yzöΝà6©9(β Î)óΟçFΖä.tβθ ßϑn=÷è s?∩⊇∇∈∪

ã�öκ y−tβ$ ŸÒtΒu‘ü“Ï%©!$#tΑÌ“Ρ é&ÏµŠ Ïùãβ# u ö�à) ø9 $#

”W‰èδÄ¨$ ¨Ψ= Ïj9;M≈ oΨÉi
t/ uρz ÏiΒ3“y‰ßγ ø9 $#

Èβ$ s%ö�à� ø9 $# uρ4 yϑsùy‰Íκ y−ãΝä3ΨÏΒt�öκ ¤¶9 $#çµ ôϑÝÁuŠù=sù(

tΒuρtβ$Ÿ2$³ÒƒÍ�s∆÷ρr&4’n?tã9�x�y™×ο£‰ÏèsùôÏiΒBΘ$−ƒr&

t�yzé&3ß‰ƒÌ�ãƒª!$#ãΝà6Î/t�ó¡ãŠø9$#Ÿωuρß‰ƒÌ�ãƒãΝà6Î/

u�ô£ãèø9$#(#θè=Ïϑò6çGÏ9uρnο£‰Ïèø9$#(#ρç�Éi9x6çGÏ9uρ©!$#4†n?tã

$tΒöΝä31y‰yδöΝà6̄=yès9uρšχρã�ä3ô±n@∩⊇∇∉∪

# sŒ Î) uρy7 s9 r' y™“ÏŠ$ t6 ÏãÍh_ tã’ÎoΤ Î*sùë=ƒ Ì�s%(Ü=‹Å_é&

nοuθôãyŠÆí# ¤$!$## sŒ Î)Èβ$ tãyŠ((#θ ç6‹ÉftGó¡ uŠù=sù’Í<

(#θ ãΖÏΒ÷σ ã‹ø9 uρ’Î1öΝßγ ¯= yè s9šχρ ß‰ä© ö�tƒ∩⊇∇∠∪
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אל  לגשת  הצום  בליל  לכם  הותר   .188
להן.  סּות  ּכְ ואתם  לכם  הן  סּות  ְכּ נשותיכם. 
מועלים  הייתם  מֹעל  כי  אלוהים  יודע 
בעצמכם, על כן שב אליכם וסלח לכם. 
את  ובקשו  אליהן  איפוא,  בואו,  עתה 
ושתו  ואכלו  אלוהים  לכם  כתב  אשר 
עד אם תּכירו בין חּוט לבן וחוט שחור 
מצוות  את  מלאו  אחר  השחר.  בעלות 
הצום עד הלילה, ולא תבואו אליהן בעת 
סייגי  אלה  המסגדים.  אל  פרישתכם 
אלוהים, על כן לא תקרבו אליהם. ככה 
מחוור אלוהים את אותותיו לבני אדם, 

למען ישמרו את נפשותיהם. 
 

רעהו  רכוש  את  איש  תאכלו  ולא   .189
בָשְוא ותגרמו לשחד בו את השופטים, 
הבריות  של  מרכושם  תאכלו  למען 

בעוול, ואתם יודעים. 
 

ֱאֹמר:  היֵרח,  מוְלדות  על  ישאלוָך   .190
לרגל.  ולעליה  אדם  לבני  ה  ֵהּמָ מועדים 
ולא זאת תמימות דרך, כי תבואו בבתים 
מאחוריהם, אולם הוא תמים דרך, אשר 
מפתחיהם,  בבתים  ובואו  נפשו,  שומר 

¨≅Ïmé&öΝà6s9s' s# ø‹s9ÏΘ$ uŠÅ_Á9 $#ß]sù§�9 $#4’n<Î)

öΝä3Í← !$ |¡ ÎΣ4£èδÓ¨$ t6 Ï9öΝä3©9öΝçFΡ r&uρÓ¨$ t6 Ï9

£ ßγ ©93zΝÎ=tæª!$#öΝà6̄Ρ r&óΟçGΨä.šχθ çΡ$ tFøƒrB

öΝà6|¡ à�Ρ r&z>$ tGsùöΝä3ø‹n=tæ$ x� tãuρöΝä3Ψtã(

z≈ t↔ø9 $$ sù£èδρç�Å³≈ t/(#θ äó tFö/ $# uρ$ tΒ|=tFŸ2ª! $#

öΝä3s94(#θ è=ä. uρ(#θ ç/ u�õ°$# uρ4®L ymẗt7 oKtƒãΝä3s9

äÝø‹sƒø:$#âÙu‹ö/ F{$#z ÏΒÅÝø‹sƒø:$#ÏŠ uθ ó™F{$#z ÏΒ

Ì�ôfx� ø9 $#(¢ΟèO(#θ ‘ϑÏ? r&tΠ$ u‹Å_Á9$#’n<Î)È≅øŠ©9 $#4Ÿωuρ

 ∅ èδρç�Å³≈ t7 è?óΟçFΡ r&uρtβθ à� Å3≈tã’Îû

Ï‰Éf≈|¡yϑø9$#3y7ù=Ï?ßŠρß‰ãn«!$#Ÿξsù$yδθç/t�ø)s?3

y7 Ï9≡x‹x.ÚÎit6 ãƒª! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# uÄ¨$ ¨Ψ= Ï9óΟßγ ¯=yè s9

šχθ à) −Gtƒ∩⊇∇∇∪

Ÿωuρ(# þθ è=ä.ù' s?Νä3s9≡uθ øΒr&Νä3oΨ÷#t/È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/(#θä9ô‰è?uρ

!$yγÎ/’n<Î)ÏΘ$¤6çtø:$#(#θè=à2ù'tGÏ9$Z)ƒÌ�sùô ÏiΒ

ÉΑ≡uθøΒr&Ä¨$ ¨Ψ9 $#ÉΟøO M}$$ Î/óΟçFΡ r&uρtβθ ßϑn=÷è s?∩⊇∇∪

*š�tΡθ è=t↔ó¡ o„Ç tãÏ' ©# ÏδF{$#(ö≅è%}‘ Ïδ

àM‹Ï%≡uθtΒÄ¨$ ¨Ψ= Ï9Ædkysø9 $# uρ3}§øŠs9 uρ•�É9ø9 $#β r'Î/

(#θè? ù' s?šVθãŠç6 ø9 $# ÏΒ$ yδÍ‘θßγ àß£ Å3≈s9 uρ§�É9ø9 $#

Ç tΒ4†s+¨? $#3(#θè? ù&uρšVθ ã‹ç7 ø9 $#ô ÏΒ$ yγ Î/≡uθ ö/ r&4
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וִיְראּו אלוהים למען תצליחו. 
 

במי  אלוהים  מלחמת  וִהלחמו   .191
ראשונים  תקומו  לא  אך  בכם,  שילחמו 
עוברי  אלוהים  יאהב  לא  אכן  עליהם, 

חוק. 
 

וִהרגו אותם באשר תשיגּום, וָגרשו  .192
וחמורה  ֶאְתֶכם.  ֵגרשו  מאשר  אותם 
ההסתה לכפירה מן ההרג, ולא תלחמו 
אשר  עד  הקדוש,  המסגד  יד  על  בם 
 – בכם  ילחמו  אם  אך  בו.  בכם  ילחמו 

ִהרגו אותם. ּכזה גמול הּכופרים. 
 

ורחום  ח  ַסָלּ הנה  יחדלו,  אם  אך   .193
אלוהים. 

 
תהיה  לא  כי  עד  בהם  והלחמו   .194
הסתה ותהי הדת מוצהרת אך לאלוהים. 
אלא  איבה  תהיה  לא  שוב,  יחדלו  ואם 

למרעים. 
 

החודש  תחת  המקודש  החודש   .195
משפט  המקודשות  ולָכל  המקודש, 

Ç

(#θà) ¨? $# uρ©! $#öΝà6̄=yè s9šχθ ßsÎ=ø� è?∩⊇⊃∪

(#θ è=ÏG≈ s% uρ’ÎûÈ≅‹Î6 y™«! $#tÏ%©!$#óΟä3tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ

Ÿωuρ(# ÿρ ß‰tG÷è s?4�χ Î)©! $#Ÿω�=Åsãƒ

š Ï‰tG÷è ßϑø9 $#∩⊇⊇∪

öΝèδθè= çFø%$# uρß]ø‹ymöΝèδθßϑçGø� É) rOΝèδθã_Ì�÷zr&uρ

ô ÏiΒß]ø‹ymöΝä.θ ã_t�÷zr&4èπ uΖ÷FÏ� ø9 $# uρ‘‰x© r&z ÏΒ

È≅÷Gs) ø9 $#4ŸωuρöΝèδθè= ÏG≈ s) è?y‰ΖÏãÏ‰Éfó¡ pRùQ $#

ÏΘ# t�ptø:$#4®L ymöΝä.θ è=ÏF≈ s) ãƒÏµŠ Ïù(β Î*sùöΝä.θ è=tG≈ s%

öΝèδθè=çFø%$$ sù3y7 Ï9≡x‹x.â !# t“y_tÍ�Ï�≈ s3ø9 $#∩⊇⊄∪

Èβ Î*sù(# öθ pκ tJΡ $#¨β Î*sù©!$#Ö‘θ à� xî×Λ Ïm§‘∩⊇⊂∪

öΝèδθè=ÏG≈ s%uρ4®L ymŸωtβθ ä3s?×π oΨ÷FÏùtβθ ä3tƒ uρ

ßÏe$!$#¬!(Èβ Î*sù(# öθ pκ tJΡ $#Ÿξsùtβ≡ uρ ô‰ãã�ωÎ)

’n?tãtÏΗÍ>≈ ©à9 $#∩⊇⊆∪

ã�öκ ¤¶9 $#ãΠ# t�ptø:$#Ì�öκ¤¶9 $$ Î/ÏΘ# t�ptø:$#àM≈ tΒã�çtø:$# uρ

ÒÉ$ |ÁÏ%4 yϑsù3“y‰tGôã$#öΝä3ø‹n=tæ(#ρ ß‰tFôã$$ sù
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להלחם,  עליכם  הקם  ָכל  כן  על  הגמול. 
את  וִיְראּו  עליכם.  קם  באשר  עליו  קומו 
אלוהים, ודעו כי אלוהים ִעם ירֵאי שמים. 

 
אלוהים,  בדרך  כספים  וִתְרמּו  .196
האבדון,  אל  עצמכם  את  תשליכו  ולא 
את  אלוהים  אוהב  אכן  וֵהיטיבו, 

הֵמטיבים. 
 

197. והשלימו עד תום את העליה לרגל 
אם  אך  אלוהים.  לרצון  הביקור  ואת 
תשיג  כאשר  מנחה  הביאו  מכם,  נבצר 
הגיע  עד  ראשיכם  תגלחו  ולא  ידכם. 
המנחה למקום העלאתה. והחולה בכם 
או  צום  כֶֹפר:  יהא  בראשו  נגע  אשר  או 
ָכל   – לבטח  וכשוכנכם  קורבן.  או  צדקה 
הנסּכר מסמיכות ביקורו אל מועד העליה 
ידו,  תשיג  כאשר  מנחה  יביא  לרגל, 
שלושה  יצום   – ידו  תמצא  לא  ואשר 
ימים  ושבעה  לרגל,  העליה  בעת  ימים 
זאת  תמימים.  עשרה  הרי   – בשובכם 
איתו  משפחתו  שאין  למי  המצווה, 
כי  ודעו  אלוהים  ויראו  הקדוש.  במסגד 

רב תוכחה אלוהים. 

ÉÇΝ

Ïµ ø‹n=tãÈ≅÷VÏϑÎ/$ tΒ3“y‰tGôã$#öΝä3ø‹n=tæ4(#θà) ¨? $# uρ

©! $#(# þθ ßϑn=ôã$# uρ¨β r&©!$#yì tΒtÉ) −Fßϑø9 $#∩⊇∈∪

(#θ à) Ï�Ρ r&uρ’ÎûÈ≅‹Î6 y™«! $#Ÿωuρ(#θ à) ù=è?ö/ä3ƒÏ‰÷ƒ r' Î/

’n<Î)Ïπ s3è=öκ −J9 $#¡(# þθ ãΖÅ¡ ômr&uρ¡¨β Î)©! $#�=Ïtä†

tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $#∩⊇∉∪

(#θ ‘ϑÏ? r&uρ¢kptø:$#nοt�÷Κãè ø9 $# uρ¬!4÷β Î*sùöΝè? ÷�ÅÇômé&

$ yϑsùu�y£ øŠtGó™$#z ÏΒÄ“ô‰oλù;$#(Ÿωuρ(#θ à) Î=øtrB

óΟä3y™ρ â â‘4®L ymx� è=ö7 tƒß“ô‰oλù;$#… ã&©# ÏtxΧ4 uΚsù

tβ%x.Νä3ΖÏΒ$ ³ÒƒÍ�£∆÷ρ r&ÿ Ïµ Î/“]Œ r& ÏiΒ

 Ïµ Å™ù&§‘×π tƒ ô‰Ï� sùÏiΒBΘ$ uŠÏ¹÷ρ r&>π s%y‰|¹÷ρ r&

77Ý¡ èΣ4!# sŒ Î*sù÷Λ äΨ ÏΒr& yϑsùyì −Gyϑs?Íοt�÷Κãè ø9 $$ Î/’n<Î)

Ædkptø:$#$ yϑsùu�y£ øŠtGó™$#z ÏΒÄ“ô‰oλù;$#4 yϑsùöΝ©9

ô‰Ågs†ãΠ$ u‹ÅÁsùÏπ sW≈ n= rO5Θ$ −ƒ r&’ÎûÆdkptø:$#>π yè ö7 y™uρ

# sŒ Î)öΝçF÷è y_u‘3y7 ù=Ï?×οu�|³ tã×' s# ÏΒ%x.3y7 Ï9≡sŒ

 yϑÏ9öΝ©9ô ä3tƒ… ã& é# ÷δr&“Î�ÅÑ$ ymÏ‰Éfó¡ yϑø9 $#

ÏΘ# t�ptø:$#4(#θ à) ¨? $# uρ©! $#(# þθ ßϑn= ôã$# uρ¨β r&©! $#

ß‰ƒÏ‰x©É>$ s) Ïè ø9 $#∩⊇∠∪
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בחודשים  לרגל  העליה  ומועד  .198
ם על נפשו – ַאל ֲעָגִבים  ידועים, והגוזרּה ּבָ
העליה  בעת  ָמדֹון  ולא  פריצות  ולא  לֹו 
וָכל הטוב אשר תעשו – אלוהים  לרגל, 
יודעו, וצידה הכינו לכם, והצידה הטובה 
בני  ִיְראּוִני  שמים.  יראת  היא  ביותר 

הבינה. 
 

שכר  תבקשו  כי  ֶאְתֶכם  ַעְוָלה  אין   .199
בהמוניכם  ובנוהרכם  ריבונכם.  מאת 
מערפאת, זכרו את אלוהים אצל הגלעד 
וִזכרו כי הוא הנחה ֶאְתֶכם, וכי  הקדוש, 

לפניכן הייתם בתועים. 
 

ינהרו  מאשר  ונהרו  הלּו  ִהּקָ אחר   .200
קשו סליחה מאלוהים. אכן  האנשים, וּבַ

ח אלוהים ורחום.  ַסּלָ
 

עבודתכם,  מצוות  וככלותכם  .201
כהזכירכם  לֶשבח  אלוהים  את  הזכירו 
את אבותיכם ועוד יותר מזה. ויש באנשים 
בעולם  טוב  לנו  תן  רבוננו,  ֹיאמר:  אשר 

הזה – הן חלק אין לו בעולם הבא. 
 

�kptø:$#Ö�ßγ ô© r&×M≈ tΒθè=÷è ¨Β4 yϑsùuÚ t�sù

 ∅ ÎγŠÏù¢kptø:$#Ÿξsùy]sùu‘ŸωuρšXθ Ý¡ èù

ŸωuρtΑ# y‰Å_’ÎûÆdkysø9 $#3$ tΒuρ(#θ è=yè ø� s?ôÏΒ

9�ö6yzçµôϑn=÷ètƒª!$#3(#ρßŠ̈ρt“s?uρ χÎ*sùu�ö6yzÏŠ#̈“9$#

3“ uθø) −G9 $#4Èβθà) ¨? $# uρ’Í<'ρ é' ¯≈ tƒÉ=≈ t6 ø9 F{$#∩⊇∇∪

}§øŠs9öΝà6ø‹n=tãîy$ oΨã_β r&(#θ äó tGö; s?WξôÒsù

 ÏiΒöΝà6În/ §‘4!# sŒ Î*sùΟçFôÒsùr&ï∅ ÏiΒ;M≈ sùt�tã

(#ρ ã�à2 øŒ$$ sù©! $#y‰ΨÏãÌ�yè ô± yϑø9 $#ÏΘ# t�ysø9 $#(

çνρã�à2 øŒ$# uρ$ yϑx.öΝà61y‰yδβ Î) uρΟçFΖà2

 ÏiΒÏ& Î# ö7 s%z Ïϑs9t,Îk!!$ �Ò9 $#∩⊇∪

¢ΟèO(#θ àÒ‹Ïùr&ô ÏΒß]ø‹ymuÚ$ sùr&â¨$ ¨Ψ9 $#

(#ρã�Ï�øótGó™$#uρ©!$#4�χÎ)©!$#Ö‘θà�xîÒΟ‹Ïm§‘∩⊄⊃⊃∪

# sŒ Î*sùΟçGøŠŸÒs%öΝà6s3Å¡≈ oΨ̈Β(#ρ ã�à2 øŒ$$ sù©!$#

ö/ä.Ì�ø.É‹x.öΝà2 u !$ t/# u÷ρ r&£‰x© r&# \�ò2ÏŒ3

š∅ ÏϑsùÄ¨$ ¨Ψ9 $# tΒãΑθà) tƒ!$ oΨ−/ u‘$ oΨÏ?# u’Îû

$u‹÷Ρ‘‰9$#$tΒuρ…ã&s!†ÎûÍοt�ÅzFψ$#ôÏΒ9,≈n=yz∩⊄⊃⊇∪
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לנו  תן  רבוננו,  ֹיאמר:  אשר  ובהם   .202
הבא,  בעולם  וטוב  הזה,  בעולם  טוב 

ושומרנו מפני תוכחת האש. 
 

זכו,  אשר  על  להם  חלק  אלה   .203
ואלוהים מהיר חשבון. 

 
204. וזכרו את אלוהים בימים קצובים, 
בו  אין   – ביוַמִים  לעשות  הממהר  אך 
לירֵאי  כן  עוון.  בו  אין   – והמאחר  עוון, 
אליו  כי  וְדעו  אלוהים!  וִיראּו  שמים. 

אתם נאספים. 
 

אותך  יקסים  אשר  באנשים  ויש   .205
על  אלוהים  ומעיד  הזה,  בעולם  ְדָברֹו 

אשר בלבו, ואילו הוא העז ביריבים. 
 

בארץ  ישוט  לאחור,  פניו  ָיֵסב  וכי   .206
להשחית וְלָכלות בה ָכל יבול וזרע, ולא 

יאהב אלוהים שחיתות. 
 

אלוהים!  את  ְיָרא  לֹו:  ֹיאמר  וכי   .207
איפוא  דייו  ְלֵחטא.  ִלבו  גבהות  תביאהו 

בֵגיִהּנֹום – ורע היצּוע. 

Οßγ ÷ΨÏΒuρ ¨ΒãΑθà) tƒ!$ oΨ−/ u‘$ oΨÏ?# u’Îû$ u‹÷Ρ ‘‰9 $#

Zπ uΖ|¡ ym’ÎûuρÍοt�ÅzFψ$#Zπ uΖ|¡ ym$ oΨÏ%uρz># x‹tã

Í‘$ ¨Ζ9$#∩⊄⊃⊄∪

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&óΟßγ s9Ò=ŠÅÁtΡ$ £ϑÏiΒ(#θ ç7 |¡ x.4ª!$# uρ

ßìƒ Î�| É>$ |¡ Ïtø:$#∩⊄⊃⊂∪

*(#ρ ã�ä.øŒ$# uρ©! $#þ’Îû5Θ$ −ƒ r&;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β4 yϑsù

Ÿ≅¤fyè s?’ÎûÈ÷tΒöθ tƒIξsùzΝøO Î)Ïµ ø‹n= tã tΒuρ

t�¨zr' s?IξsùzΝøO Î)Ïµ ø‹n=tã4Ç yϑÏ94’s+ ¨? $#3(#θ à) ¨? $# uρ

©! $#(# þθ ßϑn=ôã$# uρöΝà6̄Ρ r&Ïµ øŠs9 Î)tβρ ç�|³ øtéB∩⊄⊃⊆∪

z ÏΒuρÄ¨$ ¨Ψ9 $# tΒy7 ç6 Éf÷è ãƒ… ã& è!öθs%’ÎûÍο4θ uŠysø9 $#

$ u‹÷Ρ ‘‰9 $#ß‰Îγô± ãƒ uρ©! $#4’n?tã$ tΒ’ÎûÏµ Î6 ù=s%uθèδuρ

‘$s!r&ÏΘ$ |ÁÏ‚ø9 $#∩⊄⊃∈∪

# sŒ Î)uρ4’̄<uθs?4tëy™’ÎûÇÚö‘ F{$#y‰Å¡ ø� ã‹Ï9$ yγŠÏù

y7 Î=ôγ ãƒ uρy^ ö�ysø9 $#Ÿ≅ó¡ ¨Ψ9 $# uρ3ª! $# uρŸω�=Ïtä†

yŠ$ |¡ x� ø9 $#∩⊄⊃∉∪

# sŒ Î) uρŸ≅ŠÏ%ã& s!È,̈? $#©!$#çµ ø? x‹s{ r&äο̈“Ïèø9$#ÉΟøOM}$$Î/4

… çµ ç7 ó¡ yssùæΛ © yγ y_4}§ø⁄ Î6 s9 uρßŠ$ yγ Ïϑø9 $#∩⊄⊃∠∪
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208. ויש באנשים אשר ימּכור את נפשו 
נוטה  ואלוהים  אלוהים.  רצון  בבקשו 

חסד לעובדים אותו. 
 

לדת  התמסרו  המאמינים,  הוי  .209
השטן  בעקבות  תלכו  ולא  כשלמותה, 

– הן אויב גלוי הוא לכם. 
 

שלּו אחרי בוא אליכם  ִתּכָ 210. אך אם 
ְוחכם  גבור  כי  דעּו,  אזי   – המופתים 

אלוהים. 
 

אליהם  יבוא  כי  אלא  ציפו  האם   .211
הן  עננים?  בצללי  והמלאכים  אלוהים 

נגזר דבר, וֶאל אלוהים יושבו הדברים. 
 

212. שאל את בני ישראל כמה אותות 
חסד  והממיר  להם.  נתנו  ברורים 
אלוהים אחרי שהגיעו – הן כבד תוכחה 

אלוהים. 
 

הזה,  העולם  חיי  לּכופרים  ָנַעמּו   .213
ירֵאי  ואולם  למאמינים,  לועגים  ה  וֵהּמָ
התקומה,  ביום  עליהם  יעלו  שמים 

š∅ ÏΒuρÄ¨$ ¨Ψ9 $# tΒ“Ì�ô± o„çµ |¡ ø� tΡu !$ tó ÏGö/ $#

ÉV$ |Êó�s∆«!$#3ª! $# uρ8∃ρâ u‘ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/∩⊄⊃∇∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒš Ï%©!$#(#θãΖtΒ# u(#θ è=äz÷Š$#’ÎûÉΟù=Åb¡9 $#

Zπ ©ù!$ Ÿ2Ÿωuρ(#θãè Î6 ®Ks?ÅV≡uθ äÜäzÇ≈ sÜø‹¤±9 $#4

… çµ ¯Ρ Î)öΝà6s9Aρ ß‰tã×Î7 •Β∩⊄⊃∪

βÎ*sùΟçFù=s9y—.ÏiΒÏ‰÷èt/$tΒãΝà6ø?u!%y`àM≈oΨÉi$t6ø9$#

(# þθ ßϑn=÷æ $$ sù¨β r&©! $#î“ƒÍ•tãíΟŠÅ6ym∩⊄⊇⊃∪

ö≅yδtβρ ã�ÝàΨtƒHωÎ)β r&ãΝßγ uŠÏ? ù' tƒª! $#’Îû9≅n=àß

z ÏiΒÏΘ$ yϑtó ø9 $#èπ x6Í×̄≈ n= yϑø9 $# uρzÅÓ è%uρã�øΒF{$#4

’n<Î)uρ«! $#ßì y_ö�è?â‘θ ãΒW{$#∩⊄⊇⊇∪

ö≅y™ûÍ_ t/Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î)öΝx.Οßγ≈oΨ÷$s?# uô ÏiΒ¥π tƒ# u

7π uΖÉi$t/3 tΒuρöΑÏd‰t7 ãƒsπ yϑ÷è ÏΡ«! $#.ÏΒÏ‰÷è t/$ tΒ

çµ ø? u !%y`¨β Î*sù©! $#ß‰ƒ Ï‰x©É>$ s) Ïè ø9 $#∩⊄⊇⊄∪

tÉi ã—tÏ%©# Ï9(#ρ ã�x� x.äο4θuŠysø9 $#$ u‹÷Ρ ‘‰9 $#

tβρ ã�y‚ó¡ o„ uρz ÏΒzƒ Ï%©!$#(#θ ãΖtΒ# u¢zƒ É‹©9 $# uρ

(# öθ s) ¨? $#óΟßγ s%öθ sùtΠ öθ tƒÏπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $#3ª! $# uρä− ã—ö�tƒ tΒ
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ואלוהים חולק לאשר חפץ בלא שיעור. 
 

אז   – האדם  בני  היו  אחת  אומה   .214
מבשרים  הנביאים,  את  אלוהים  שלח 
ובֹו  הספר  את  בידם  והוריד  ומזהירים, 
באשר  האדם  בני  בין  לשפוט  האמת 
ָשבּו  קבלוהו  אשר  ואלה  בו,  נחלקו 
המופתים,  להם  שִניתנו  לאחר  ְונחלקו 
מקנאתם זה בזה. ואלוהים ִהנָחה ברצונו 
את המאמינים אל האמת שבה נחלקו. 
באורח  חפץ  אשר  את  מנחה  ואלוהים 

מישרים. 
 

העדן  בגן  תבואו  כי  הִתָדמו  .215
פקד  אשר  ָכל  ֶאְתֶכם  יפקוד  בטרם 
בהם  נגעה  לפניכם?  שחלפו  אלה  את 
כי  עד   – הוחרדו  ה  וֵהּמָ ומצוקה  צרה 
אימתי  איתו:  והמאמינים  השליח  אמר 
תשועת אלוהים? אכן תשועת אלוהים 

קרובה. 
 

216. ישאלוך מה יוציאו מהונם, אמור: 
להורים  הנו  מחלקים  שאתם  הטוב 
ולֵהֶלך  ולעניים  וליתומים  ולקרובים 

â !$ t± o„Î�ö0 tó Î/5>$ |¡ Ïm∩⊄⊇⊂∪

tβ%x.â¨$ ¨Ζ9$#Zπ ¨Βé&Zοy‰Ïn≡uρy]yè t7 sùª! $#z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $#

š Ì�Ïe± u; ãΒtÍ‘É‹ΨãΒuρtΑt“Ρ r&uρãΝßγ yè tΒ|=≈ tGÅ3ø9 $#

Èd,ysø9 $$ Î/zΝä3ósuŠÏ9t÷t/Ä¨$ ¨Ζ9$#$ yϑŠÏù(#θ à� n=tF÷z$#

ÏµŠ Ïù4$ tΒuρy# n=tG÷z$#ÏµŠ Ïù�ωÎ)tÏ%©!$#çνθè?ρ é&. ÏΒ

Ï‰÷è t/$ tΒÞΟßγ ø? u !%y`àM≈ oΨÉi�t6 ø9 $#$ JŠøó t/óΟßγ oΨ÷�t/(

“y‰yγ sùª! $#š Ï%©!$#(#θ ãΖtΒ# u$ yϑÏ9(#θ à� n= tF÷z$#

ÏµŠ Ïùz ÏΒÈd,ysø9 $# Ïµ ÏΡ øŒ Î*Î/3ª! $# uρ“Ï‰ôγ tƒ tΒ

â !$ t± o„4’n<Î):Þ≡u�ÅÀ?Λ É) tGó¡ •Β∩⊄⊇⊆∪

÷Πr&óΟçFö6Å¡ymβr&(#θè=äzô‰s?sπ̈Ψyfø9$#$£ϑs9uρΝä3Ï?ù'tƒ

ã≅sẄΒtÏ%©!$#(#öθn=yzÏΒΝä3Î=ö6s%(ãΝåκ÷J¡¡̈Βâ!$y™ù't7ø9$#

â!#§�œØ9$#uρ(#θä9Ì“ø9ã—uρ4®LymtΑθà)tƒãΑθß™§�9$#tÏ%©!$#uρ

(#θãΖtΒ#u…çµyètΒ4tLtΒç�óÇnΣ«!$#3Iωr&¨β Î)u�óÇ nΣ

«! $#Ò=ƒ Ì�s%∩⊄⊇∈∪

š�tΡθè= t↔ó¡ o„# sŒ$ tΒtβθ à) Ï�Ζãƒ(ö≅è%!$ tΒΟçFø) x�Ρ r&

ô ÏiΒ9�ö/ yzÈø y‰Ï9≡uθù= Î=sùtÎ/ t�ø%F{$# uρ4’yϑ≈tGuŠø9 $# uρ

ÈÅ3≈|¡ pRùQ $# uρÈø⌠$# uρÈ≅‹Î6 ¡¡9 $#3$ tΒuρ(#θ è=yè ø� s?ô ÏΒ
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עושים  שאתם  הטוב  וָכל  בדרכים, 
אלוהים יודעו. 

 
המלחמה  על  בכתובים  צוויתם   .217
אתם  ושמא  עליכם.  מאוסה  והיא 
אתם  ושמא  לכם  טוב  והוא  דבר  מואסים 
ואלוהים  לכם.  רע  והוא  דבר  אוהבים 

יודע ואתם אינכם יודעים. 
 

הקדוש  החודש  דבר  על  ישאלוך   .218
חמורה  אמור:  בוֹ.  הלחימה  בדבר  לאמור 
אנשים  להרחיק  ואולם  בו,  הלחימה 
ולהרחיקם  בו  ולכפור  אלוהים  מדרך 
אנשים  ולגרש  הקדוש  המסגד  מן 
לפני  מזה  חמורים  אלה  ָכל   – מתוכו 
הקטל.  מן  ההסתה  וחמורה  אלוהים, 
יחזירו  אם  עד  בכם  להלחם  יחדלו  ולא 
ֶאְתֶכם מדתכם אם יוכלו. ומי בכם השב 
הן   – כופר  בהיותו  ומת  דתו  מאחורי 
ובעולם  הזה  בעולם  לריק  פועלם  אלה 

ה, בו ישכנו עד.  הבא, ובני ֵגיִהּנֹום ֵהּמָ
 

219. אכן מי שהאמינו ומי שגלו מביתם 
ויגעו במאבקם למען דרך אלוהים – הן 

9�ö/ yz¨β Î*sù©!$# Ïµ Î/ÒΟŠÎ=tæ∩⊄⊇∉∪

|=ÏGä.ãΝà6ø‹n=tæãΑ$ tFÉ) ø9 $#uθ èδuρ×νö�ä.öΝä3©9(

#|¤tãuρβ r&(#θèδt�õ3s?$\↔ø‹x©uθèδuρ×�ö/yzöΝà6©9(

#|¤tãuρβ r&(#θ™6 Åsè?$ \↔ø‹x©uθ èδuρ@�Ÿ°öΝä3©93

ª! $# uρãΝn=÷è tƒóΟçFΡ r&uρŸωšχθ ßϑn=÷è s?∩⊄⊇∠∪

y7 tΡθ è=t↔ó¡ o„Ç tãÌ�öκ ¤¶9 $#ÏΘ# t�ysø9 $#5Α$ tFÏ%ÏµŠ Ïù(

ö≅è%×Α$ tFÏ%ÏµŠ Ïù×�	Î6 x.(<‰|¹ uρ tãÈ≅‹Î6 y™«! $#

7�ø� à2 uρÏµ Î/Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# uρÏΘ# t�y⇔ø9 $#ßl# t�÷zÎ)uρ

 Ï&Î# ÷δr&çµ ÷ΨÏΒç�t9ø.r&y‰ΨÏã«!$#4èπ uΖ÷GÏ� ø9 $# uρç�t9ò2 r&

z ÏΒÈ≅÷Fs) ø9 $#3Ÿωuρtβθ ä9# t“tƒöΝä3tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ4®L ym

öΝä.ρ –Š ã�tƒ tãöΝà6ÏΖƒÏŠÈβ Î)(#θ ãè≈ sÜtGó™$#4 tΒuρ

÷ŠÏ‰s? ö�tƒöΝä3ΖÏΒ tã Ïµ ÏΖƒÏŠôM ßϑuŠsùuθèδuρ

Ö�Ïù%Ÿ2y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sùôM sÜÎ7 ymóΟßγ è=≈ yϑôãr&’Îû

$ u‹÷Ρ ‘‰9 $#Íοt�ÅzFψ$# uρ(y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&uρÜ=≈ ysô¹ r&Í‘$̈Ζ9$#(

öΝèδ$ yγŠÏùšχρ à$Î#≈ yz∩⊄⊇∇∪

¨β Î)š Ï%©!$#(#θãΖtΒ# uzƒ É‹©9 $# uρ(#ρ ã�y_$ yδ

(#ρ ß‰yγ≈y_uρ’ÎûÈ≅‹Î6 y™«! $#y7Í×̄≈ s9 'ρ é&tβθ ã_ö�tƒ

« $4ª $à x
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אלה מיחלים לרחמי אלוהים, ואלוהים 
ח ורחום.  ַסּלָ

 
ומשחק  היין  דבר  על  ישאלוך  .220
גדולה  חטאה  אמור:  "המיסר"(4), 
ואולם  אדם.  לבני  תועלת  וגם  בשניהם 
וישאלוך  מתועלתם.  חטאתם  גדולה 
ל שתוכלו  מה יוציאו מכספם, אמור: מָכּ
לוותר עליו. כך מחוור אלוהים לכם את 

האותות למען תהרהרו. 
 

221. על דבר העולם הזה והעולם הבא. 
וישאלוך על דבר היתומים – אמור: טוב 
הנה  בהם,  תתערבו  ואם  להם.  לֵהיִטיב 
המֵרע  בין  יודע  ואלוהים  ה,  ֵהּמָ אחיכם 
היה  אז  כי  אלוהים  חפץ  ולּו  לֵמיטיב. 
מחמיר עמכם, אכן גבור וחכם אלוהים. 

 
לנשים  המשתפות  ִתׂשאּו  ולא  .222
שפחה  טובה  ואכן  תאֵמנה,  אם  עד 
מאמינה ממשתפת, ואפילו תנעם לכם. 
למשתפים  מאמינות  בנות  תשיאו  ולא 

ÈÍ

|M yϑômu‘«!$#4ª! $# uρÖ‘θ à� xîÒΟ‹Ïm§‘∩⊄⊇∪

*y7 tΡθ è=t↔ó¡ o„Ç∅ tãÌ�ôϑy‚ø9 $#Î�Å£ ÷(yϑø9 $# uρ(ö≅è%

!$ yϑÎγŠÏùÖΝøO Î)×�	 Î7 Ÿ2ßì Ï�≈ oΨtΒuρÄ¨$ ¨Ζ=Ï9

!$ yϑßγ ßϑøO Î) uρç�t9ò2 r& ÏΒ$ yϑÎγ Ïè ø� ¯Ρ3š�tΡθ è=t↔ó¡ o„ uρ

# sŒ$ tΒtβθ à) Ï�ΖãƒÈ≅è%uθ ø� yè ø9 $#3š�Ï9≡x‹x.ßÎit7 ãƒ

ª! $#ãΝä3s9ÏM≈ tƒ Fψ$#öΝà6̄=yè s9tβρ ã�©3x� tFs?∩⊄⊄⊃∪

’Îû$ u‹÷Ρ ‘‰9 $#Íοt�ÅzFψ$# uρ3y7 tΡθ è=t↔ó¡ o„ uρÇ tã

4’yϑ≈tGuŠø9 $#(ö≅è%Óy Ÿξô¹ Î)öΝçλ°;×�ö	 yz(β Î) uρ

öΝèδθäÜÏ9$ sƒéBöΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ*sù4ª! $# uρãΝn=÷è tƒ

y‰Å¡ ø� ßϑø9 $#z ÏΒËxÎ=óÁßϑø9 $#4öθ s9 uρu !$ x©ª! $#

öΝä3tFuΖôãV{4¨β Î)©!$#î“ƒÍ•tãÒΟŠÅ3ym∩⊄⊄⊇∪

Ÿωuρ(#θßsÅ3Ζs?ÏM≈ x. Î�ô³ ßϑø9 $#4®L ym£ ÏΒ÷σãƒ4
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(#θãΖÏΒ÷σãƒ4Ó‰ö7 yè s9 uρíÏΒ÷σ •Β×�ö	yz ÏiΒ78 Î�ô³ •Βöθs9 uρ

(

(4) "המיסר": משחקי מזל.
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מאמין  עבד  טוב  ואכן  יאמינו,  אם  עד 
אלה  לכם.  ינעם  ואפילו  ממשתף, 
אל  קורא  ואלוהים  ֵגיִהּנֹום,  אל  קוראים 
גן העדן ואל החנינה ברצונו, ומחוור את 

אותותיו לבני אדם למען יהרהרו. 
 

אמור:  הנידה,  דבר  על  וישאלוך   .223
פגע היא, ִפְרשּו, איפוא, מן הנשים בעת 
הרן,  הּטָ עד  אליהן  תקרבו  ולא  הנידה, 
כאשר  אליהן  בואו   – הרו  ִהּטָ וכאשר 
את  אלוהים  אוהב  אכן  אלוהים.  צווכם 

השבים ואוהב הוא את המטהרים. 
 

איפוא  בואו  חריש.  לכם  נשיכם   .224
והקדימו  תחפצו,  אשר  כָכל  בחרישכם 
לעשות טוב לנפשותיכם, ויראו אלוהים, 
ודעו כי עתידים אתם לראות פניו, ובשר 

את המאמינים. 
 

מטרה  אלוהים  תשימו  ולא   .225
כנים  להיות  תחדלו  לבל  לשבועותיכם, 
אדם,  בני  בין  ומשלימים  שמים  וירֵאי 

ואלוהים שומע ויודע. 
 

θ Ï σ7 ρÏ σ� Ï7 Î�θ ρ
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על  בדין  מחייבכם  אלוהים  אין   .226
על  ואולם  שבשבועותיכם,  פה  פליטת 
מחייבכם,   – ליבותיכם  עם  היה  אשר 

ח וֶאֶרך אפים.  ואלוהים ַסָלּ
 

מנשותיהם  לפרוש  הנשבעים   .227
שבו  ואם  חודשים,  ארבעה  שהותם 

ח ורחום אלוהים.  משבועתם – הן ַסָלּ
 

228. ואם גמרו בלבם על גירושין – הן 
שומע ויודע אלוהים. 

 
עד  לבדן  ימתינו  והמגורשות   .229
מלאת להן שלוש טהרות, ואין הן בנות 
אלוהים  ברא  אשר  את  להסתיר  חורין 
ה באלוהים  ברחמיהן – אם מאמינות ֵהָנּ
יתר  זכות  ולבעליהן  האחרון.  וביום 
להשלים  חפצים  אם  בזאת,  להשיבן 
חל  אשר  כמשפט  להן  ומשפט  עמהן. 
עליהן,  יתרון  ולגברים  כצדק.  עליהן 

ואלוהים גבור וחכם. 
 

230. הגירושין – שתי פעמים. ואחריכן 
לשלחּה  או  כצדק  בה  להחזיק  חובה 

tÏ%©# Ïj9tβθ ä9 ÷σãƒÏΒöΝÎγ Í← !$ |¡ ÎpΣßÈš/ t�s?Ïπ yè t/ ö‘ r&
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לקחת  חורין  בני  אתם  ואין  לב.  ברוחב 
אם  אלא  להן,  נתתם  מאשר  מאומה 
ִייראּו השניים שמא לא יקיימו את סייגי 
לא  שמא  אתם  ְיֵרִאים  ואם  אלוהים. 
יקיימו את סייגי אלוהים, אין בהם עוולה 
סייגי  אלה  בו.  עצמה  תפדה  באשר 
והעוברים  אותם,  תעברו  ולא  אלוהים 

ה המרעים.  סייגי אלוהים ֵהּמָ
 

עֹוד,  לו  תותר  לא  יגרשנה  ואם   .231
עד לאחר הנׂשאה לבעל זולתו. אך אם 
יגרשנה זה, אין בהם עְוָלה כי ישובו זה 
יקיימו את  זה, אם יחשבו כי אמנם  אל 
שהוא  אלוהים  סייגי  ואלה  אלוהים.  סייגי 

מחוורם לעם מבין. 
 

למועדן,  והגיעו  הנשים  ובגרשכם   .232
אותן  שלחו  או  כצדק,  בהן  החזיקו 
לעבור  מאונס  בהן  תחזיקו  ולא  כצדק, 
נפשו.  החטיא  הרי   – כן  והעושה  חוק, 
וזיכרו  ללעג,  אלוהים  אותות  תשימו  ולא 
חסד אלוהים עליכם, והספר והדעת אשר 
הוריד עליכם להטיף לכם דברים בו. ויראו 

את אלוהים ודעו, כי אלוהים יודע ָכל. 

x9
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הגיעו למועדן,  והן  ּובגרשכם הנשים   .233
אם  לבעליהן  א  מהנׂשֵ אותן  תמנעו  לא 
שיקח  המוסר  זה  כצדק.  ביניהם  יתרצו 
האחרון,  וביום  באלוהים,  מאמין  ָכל  לו 
ואלוהים  ל,  מּכָ וָצֵלַח  טהֹור.  לכם  וזה 

יודע, ואתם אינכם יודעים. 
 

תנקנה  (הגרושות)  והיולדות  .234
ילדיהן שנתיים תמימות – לאשר חפץ 
לֹו  שנולד  מי  ועל  היניקה.  ימי  למלא 
יּוטל  לא  כצדק.  וכסותן  כלכלתן  לתת 
יוצק  לא  יכולתה.  כפי  אלא  נפש  על 
ליולדת בעבור ילדה, ולא למי שנולד לו 
חפצים  אם  היורש:  דין  וכזה  ילדו.  בעבור 
נוֹעצּו והסכימו זה עם  כי  השניים לגמלו, 
לתת  תחפצו  ואם  עוולה.  בהם  אין  זה, 
את ילדיכם לֵמיֶנֶקת אין בכם עוולה, אם 
תשלמו את אשר גמרתם בלבכם כצדק, 
ויראו את אלוהים ודעו כי רואה אלוהים 

את אשר אתם עושים. 
 

ואשר ימותו מכם והשאירו נשים –   .235
עליהן להמתין ארבעה חודשים ועשרה 
בכם  אין  למועדן,  תגענה  וכאשר  ימים, 
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כצדק.  בנפשן  תעשינה  באשר  עוולה 
ואלוהים יודע ָכל אשר תעשו. 

 
בנשים  בדברכם  עוולה  בכם  אין   .236
בלבבכם.  כך  על  תחשבו  או  ברמיזה, 
ואולם  תזכרון.  זכור  כי  אלוהים  יודע 
תדברו  ר  ּבֵ ַדּ אם  כי  בסתר,  ִתיעדּון  לא 
הנישואין  ברית  את  תכרתו  ולא  כצדק. 
עד הגיע המועד ככתוב בספר. ודעו, כי 
יודע אלוהים את אשר בנפשכם. על כן 
וֶאְרך  ח  ַסּלָ אלוהים  כי  ודעו  מפניו  גורו 

אַפִים. 
 

את  תגרשו  כי  עוולה  בכם  אין  .237
בטרם  או  אליהן  תבואו  בטרם  הנשים 
העשיר   – להן  ותנו  ֹמַהר.  להן  תנקבו 
והדחוק כאשר תשיג  ידו,  כאשר תשיג 
על  היא  חובה  כצדק;  מתת   – ידו 

המיטיבים. 
 

ואם תגרשון בטרם תבואו אליהן   .238
מחצית  מַֹהר,  להן  נקבתם  אשר  אחרי 
בלתי  להן,  תתנו  נקבתם  אשר  הֹמַהר 
אם מחלו על חלקן, אוֹ כי מחל מי שבידו 
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4®L ymx� è=ö6 tƒÜ=≈ tFÅ3ø9 $#… ã& s# y_r&4(# þθ ßϑn=ôã$# uρ¨β r&

©! $#ãΝn=÷è tƒ$ tΒþ’ÎûöΝä3Å¡ à�Ρ r&çνρâ‘ x‹÷n $$ sù4

(# þθßϑn=ôã$# uρ¨β r&©! $#î‘θà� xîÒΟŠÎ=ym∩⊄⊂∉∪

�ωyy$ uΖã_ö/ ä3ø‹n=tæβ Î)ãΛ ä ø) ¯=sÛu !$ |¡ ÏiΨ9 $#$ tΒöΝs9

£ èδθ�¡ yϑs?÷ρ r&(#θ àÊÌ�ø� s?£ ßγ s9Zπ ŸÒƒ Ì�sù4

£ èδθãè ÏnFtΒuρ’n?tãÆì Å™θçRùQ $#… çνâ‘ y‰s%’n?tãuρ

Î�ÏIø) ßϑø9 $#… çνâ‘ y‰s%$ Jè≈ tGtΒÅ∃ρâ�÷êyϑø9 $$ Î/($ ˆ) ym

’n?tãtÏΖÅ¡ ósçRùQ $#∩⊄⊂∠∪

β Î) uρ£ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ÏΒÈ≅ö6 s%β r&£ èδθ�¡ yϑs?

ô‰s%uρóΟçFôÊt�sù£ çλm;Zπ ŸÒƒ Ì�sùß# óÁÏΨsù$ tΒ

÷Λ ä ôÊt�sùHωÎ)β r&šχθ à� ÷è tƒ÷ρ r&(# uθ à� ÷è tƒ“Ï%©!$#

 ÍνÏ‰u‹Î/äοy‰ø) ããÇy%s3ÏiΖ9$#4β r&uρ(# þθ à� ÷è s?ÛU t�ø%r&
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לטובתן.  חלקו  על  הנישואין  ברית 
תמחלּו  כי  הוא  שמים  ליראת  והקרוב 
אכן  ביניכם.  חסד  עשות  תשכחו  ולא 

רואה אלוהים את אשר אתם עושים. 
 

תפילת  ואת  התפילה  את  שמרו   .239
נועים לפני אלוהים.  התווך, ועמדו ּכְ

 
התפללו,  תיראו,  מורא  אם  אך   .240
בלכתכם או ברכבכם, ואם תשבו בטח 
את  ִלימדכם  כאשר  אלוהים  את  זכרו 

אשר לא ידעתם. 
 

נשים,  והשאירו  מכם  ימותו  ואם   .241
יצוו צוואה לנשיהם – מחייתן עד מלאת 
תצאנה  ואם  מביתן.  הוציאן  מבלי  שנה 
מרצונן, אין בכם עוולה, באשר תפעלנה 

בנפשן כצדק, ואלוהים גיבור וחכם. 
 

ולגרושות תתנו מחיה כצדק, חובה   .242
ִהיא על ירֵאי שמים. 

 
את  אלוהים  לכם  מחוור  ככה   .243

אותותיו למען תשכילו. 

Í ÎÇy

3” uθø) −G= Ï94Ÿωuρ(# âθ |¡Ψs?Ÿ≅ôÒx� ø9 $#öΝä3uΖ÷�t/4

¨β Î)©! $#$ yϑÎ/tβθ è=yϑ÷è s?î�� ÅÁt/∩⊄⊂∇∪

(#θ ÝàÏ�≈ ym’n?tãÏN≡uθ n=¢Á9 $#Íο4θ n=¢Á9 $# uρ4‘ sÜó™âθ ø9 $#

(#θ ãΒθè%uρ¬!tÏFÏΨ≈ s%∩⊄⊂∪

÷β Î*sùóΟçFø� Åz»ω$ y_Ì�sù÷ρ r&$ ZΡ$ t7 ø.â‘(!# sŒÎ*sù÷ΛäΨ ÏΒr&

(#ρ ã�à2 øŒ$$ sù©! $#$ yϑx.Νà6yϑ̄=tæ$ ¨ΒöΝs9

(#θ çΡθä3s?šχθ ãΚn=÷è s?∩⊄⊆⊃∪

tÏ%©!$# uρšχ öθ ©ùuθtGãƒöΝà6ΨÏΒtβρ â‘ x‹tƒ uρ%[`≡uρ ø—r&

Zπ §‹Ï¹ uρΟÎγ Å_≡uρ ø—X{$ ·è≈ tG̈Β’n<Î)ÉΑöθy⇔ø9 $#u�ö� xî

8l# t�÷zÎ)4÷β Î*sùz ô_t�yzŸξsùyy$ oΨã_öΝà6ø‹n=tæ

’Îû$ tΒš∅ ù=yè sùþ’Îû ∅ÎγÅ¡à�Ρr&ÏΒ7∃ρã�÷è̈Β3

ª! $# uρî“ƒ Í•tã×Λ Å6ym∩⊄⊆⊇∪

ÏM≈ s) ¯=sÜßϑù=Ï9 uρ7ì≈ tFtΒÅ∃ρâ�÷êyϑø9 $$ Î/($ ˆ) ym’n?tã

šÉ) −Gßϑø9 $#∩⊄⊆⊄∪

š�Ï9≡x‹x.ßÎit7 ãƒª! $#öΝà6s9 Ïµ ÏG≈ tƒ# uöΝä3ª=yè s9

tβθ è=É) ÷è s?∩⊄⊆⊂∪
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יצאו  אשר  על  דעתך  נתת  הלא   .244
ה אלפים – מֵאיַמת  ממשכנותיהם – וֵהּמָ
המות? ואלוהים אמר להם: מותו! אחר 
ֶהְחָים. אכן בעל חסד אלוהים לבני אדם, 

ואולם רוב בני האדם אינם מודים. 
 

כי  ודעו  אלוהים,  למען  ולחמו   .245
שומע ויודע אלוהים. 

 
ִמְלֶוה  אלוהים  את  הַמְלוה  מיהו   .246
שבעתיים,  לו  ירבה   – יפה?  בעין 
ואלוהים מצמצם ומרחיב ואליו תושבו. 

 
מבני  העדה  את  ראית  הלא   .247
באומרם  משה  מות  אחרי  ישראל 
מלך  לנו  הקם  מנביאיהם:  לנביא 
האין  אמר:  אלוהים.  למען  ונלחם 
צוויתם  אם  אף  תלחמו,  לא  כי  אפשר 
כי  לנו  ומה  אמרו:  להלחם?  בכתובים 
לא נלחם למען אלוהים, ואנחנו נושלנו 
כאשר  ואולם  ומבנינו.  ממשכנותינו 
זולתי  עורף  פנו  להלחם  בכתובים  ֻיצוו 

מקצתם, ואלוהים יודע את המריעים. 
 

*öΝs9 r&t�s?’n<Î)tÏ%©!$#(#θ ã_t�yz ÏΒöΝÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ

öΝèδuρî∃θä9 é&u‘ x‹tnÏNöθ yϑø9 $#tΑ$ s) sùÞΟßγ s9ª! $#

(#θ è?θ ãΒ§ΝèOóΟßγ≈u‹ômr&4�χ Î)©! $#ρ ä%s!@≅ôÒsù

’n?tãÄ¨$ ¨Ζ9$#£ Å3≈s9 uρu�sYò2 r&Ä¨$ ¨Ψ9 $#Ÿω

šχρ ã�à6ô± o„∩⊄⊆⊆∪

(#θ è=ÏG≈ s% uρ’ÎûÈ≅‹Î6 y™«! $#(# þθ ßϑn= ôã$# uρ¨β r&©! $#

ìì‹Ïÿ xœÒΟŠÎ=tæ∩⊄⊆∈∪

 ¨Β# sŒ“Ï%©!$#ÞÚÌ�ø) ãƒ©!$#$ ·Êö�s%$ YΖ|¡ ym

… çµ x� Ïè≈ ŸÒãŠsùÿ… ã& s!$ ]ù$yè ôÊr&Zοu��ÏWŸ24ª!$#uρ

âÙÎ6 ø) tƒäÝ+Áö6 tƒ uρÏµ øŠs9 Î) uρšχθ ãè y_ö�è?∩⊄⊆∉∪

öΝs9 r&t�s?’n<Î)Z∼ yϑø9 $#. ÏΒûÍ_ t/Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î).ÏΒ

Ï‰÷è t/#y›θ ãΒøŒ Î)(#θä9$ s%%cÉ<uΖÏ9ãΝçλ°;ô]yè ö/ $#$ uΖs9

$ Z6Î=tΒö≅ÏF≈ s) œΡ’ÎûÈ≅‹Î6 y™«! $#(tΑ$ s%ö≅yδ

óΟçFøŠ|¡ tãβ Î)|=ÏGà2ãΝà6ø‹n=tæãΑ$ tFÉ) ø9 $#�ωr&

(#θè=ÏG≈ s) è?((#θä9$ s%$ tΒuρ!$ uΖs9�ωr&Ÿ≅ÏG≈ s) çΡ’Îû

È≅‹Î6 y™«!$#ô‰s%uρ$ oΨô_Ì�÷zé& ÏΒ$ tΡ Ì�≈ tƒ ÏŠ

$ uΖÍ← !$ oΨö/ r&uρ($ £ϑn=sù|=ÏGä.ãΝÎγ øŠn= tæãΑ$ tFÉ) ø9 $#(# öθ ©9 uθ s?

�ωÎ)WξŠÎ=s%óΟßγ÷ΖÏiΒ3ª!$#uρ7ΟŠÎ=tæšÏϑÎ=≈©à9$$Î/∩⊄⊆∠∪
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ואמר להם נביאם: הנה הקים לכם   .248
אמרו:  למלך.  "טאלות"(5)  את  אלוהים 
ואנחנו  עלינו  המלוכה  לו  תהיה  איך 
נכסים  רוב  ואף  ממנו,  במלוכה  זכאים 
אלוהים  בחרֹו  אכן  אמר:  לו.  ניתן  לא 
הרבה  וחוסן  דעת  וברוחב  פניכם  על 
חפץ  לאשר  מלכותו  נותן  ואלוהים  לו. 

ואלוהים שופע טוב ויודע ָכל. 
 

האות  אכן  נביאם:  להם  ואמר   .249
ובו  יבוא אליכם ארון הברית  כי  למלוכתו, 
מנוח מאת ריבונכם ושארית עזבון בית 
יׂשאוהו,  ומלאכים  אהרון,  ובית  משה 

אכן בזה לכם אות אם מאמינים אתם. 
 

חילותיו  עם  "טאלות"  יצא  ובעת   .250
והיה  בנהר  מנסכם  אלוהים  הנה  אמר: 
ִלי הוא, ואשר  אשר ישתה ממנו – לא 
זולתי  הוא,  לי  אכן   – ממנו  יטעם  לא 
וָשתּו  בידו.  החופן  מלא  ישאב  אשר 
עברוהו,  וכאשר  מקצתם.  זולתי  ממנו 
הוא ומי שמאמינים עמו אמרו: אין לנו 

tΑ$ s%uρóΟßγ s9óΟßγ –ŠÎ; tΡ¨β Î)©!$#ô‰s%y]yè t/öΝà6s9

šVθä9$ sÛ%Z3Î=tΒ4(# þθ ä9$ s%4’̄Τ r&ãβθ ä3tƒã&s!

Û�ù=ßϑø9 $#$ uΖøŠn= tãß øtwΥ uρ‘,ymr&Å7 ù= ßϑø9 $$ Î/çµ ÷ΖÏΒ

öΝs9 uρ|N÷σ ãƒZπ yè y™š∅ ÏiΒÉΑ$ yϑø9 $#4tΑ$ s%¨β Î)

©! $#çµ8x� sÜô¹ $#öΝà6ø‹n= tæ… çνyŠ# y—uρZπ sÜó¡ o0’Îû

ÉΟù=Ïè ø9 $#ÉΟó¡ Éfø9 $# uρ(ª! $# uρ’ÎA ÷σ ãƒ… çµ x6ù=ãΒ

∅ tΒâ !$ t± o„4ª! $# uρìì Å™≡uρÒΟŠÎ=tæ∩⊄⊆∇∪

tΑ$ s%uρóΟßγ s9öΝßγ –ŠÎ; tΡ¨β Î)sπ tƒ# uÿ Ïµ Å6ù=ãΒβ r&

ãΝà6u‹Ï? ù' tƒßNθ ç/$ −G9 $#Ïµ‹ Ïù×π uΖŠÅ6y™ ÏiΒ

öΝà6În/ §‘×π ¨ŠÉ) t/ uρ$ £ϑÏiΒx8 t�s?ãΑ# u4†y›θãΒ

ãΑ# u uρtβρã�≈yδã&é#ÏϑøtrBèπs3Í≥̄≈n=uΚø9$#4¨βÎ)’Îû

š�Ï9≡sŒZπtƒUψöΝà6©9βÎ)ΟçFΖä.šÏΖÏΒ÷σ•Β∩⊄⊆∪

$ £ϑn=sùŸ≅|ÁsùßNθ ä9$ sÛÏŠθãΖàfø9 $$ Î/tΑ$ s%�χ Î)

©! $#Νà6‹Î=tFö6 ãΒ9�yγ oΨÎ/ yϑsùz> Î�Ÿ°çµ ÷ΨÏΒ

}§øŠn= sùÍh_ ÏΒ tΒuρöΝ©9çµ ôϑyè ôÜtƒ… çµ ¯Ρ Î*sùûÍh_ ÏΒ�ωÎ)

Ç tΒt∃u�tIøî$#Oπ sùö�äî ÍνÏ‰u‹Î/4(#θ ç/ Î�|³ sùçµ ÷ΨÏΒ�ωÎ)

WξŠÎ=s%öΝßγ ÷ΨÏiΒ4$ £ϑn= sù… çνy—uρ%y`uθ èδš Ï%©!$# uρ

(#θ ãΖtΒ# u… çµ yè tΒ(#θ ä9$ s%Ÿωsπ s%$ sÛ$ uΖs9tΠ öθ u‹ø9 $#

|Nθ ä9$ yfÎ/ÍνÏŠθãΖã_uρ4tΑ$ s%š Ï%©!$#

¯ r
ה-13  במאה  שחי  ישראלי  מלך  ”טאלות”:   (5)

לפסה”נ.
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"ג'אלות"(6)  פני  ִבּ לעמוד  הזה  היום  עוז 
אדוני  את  הנה  כי  והבטוחים  וחילותיו. 
הם פוגשים, אמרו: כמה ְמֵתי ְמַעט גברו 
על המחנה הרב ברצון אלוהים, ואלוהים 

עם ַעֵזי הרוח. 
 

"ג'אלות"  לקראת  ובצֶאְתֶכם   .251
ּכֹח  עלינו  צוק  ריבוננו,  אמרו:  וחילותיו 
וֲעזֹור לנו לגבור על  לסבול, וכונן צעדנו 

העם הּכופרים. 
 

בהם  הנחילו  אלוהים  וברצון   .252
תבוסה, ודוד הרג את "ג'אלות". ואלוהים 
מאשר  וִלמדוֹ  והָחְכָמה  המלוכה  לו  נתן 
חפץ. ואלמלא הדף אלוהים את האנשים 
הארץ,  נשחתה  הנה  רעהו,  בידי  איש 

ואולם בעל חסד אלוהים לבריות. 
 

אלה אותות אלוהים נקראם לפניך    .253
ּבאמת, ואכן מן השליחים אתה. 

 
254.   אלה השליחים, העלינו מקצתם 

šχθ ‘ΖÝàtƒΝßγ ¯Ρ r&(#θ à)≈n=•Β«!$#ΝŸ2ÏiΒ7π t⁄ Ïù

A' s#ŠÎ=s%ôM t7 n=xîZπ t⁄ ÏùOοu�� ÏWŸ2Èβ øŒÎ*Î/«! $#3ª! $# uρ

yì tΒtÎ�É9≈ ¢Á9 $#∩⊄∈⊃∪

$ £ϑs9 uρ(#ρ ã—t�t/šVθä9$ y∨Ï9 ÍνÏŠθãΖã_uρ(#θ ä9$ s%

!$ oΨ−/ u‘ùøÌ�øùr&$ uΖøŠn= tã# Z�ö9|¹ôMÎm7 rO uρ$ oΨtΒ# y‰ø%r&

$ tΡ ö�ÝÁΡ $# uρ’n?tãÏΘöθ s) ø9 $#š Í�Ï�≈ x6ø9 $#∩⊄∈⊇∪

ΝèδθãΒt“yγ sùÂχ øŒÎ*Î/«! $#Ÿ≅tFs%uρßŠ… ãρ# yŠ

šVθä9%y`çµ9s?# u uρª!$#š�ù=ßϑø9 $#sπ yϑò6Ïtø:$# uρ

… çµ yϑ̄= tãuρ$ £ϑÏΒâ !$ t± o„3Ÿωöθs9 uρßìøùyŠ«! $#

}¨$ ¨Ψ9 $#Οßγ ŸÒ÷è t/<Ù÷è t7 Î/ÏNy‰|¡ x� ©9

Ù⇓ö‘ F{$#£Å6≈s9 uρ©! $#ρ èŒ@≅ôÒsù’n?tã

šÏϑn=≈ yè ø9 $#∩⊄∈⊄∪

y7 ù=Ï?àM≈ tƒ# u«! $#$ yδθè=÷FtΡš�ø‹n= tãÈd,ysø9 $$ Î/4

y7 ¯Ρ Î)uρz Ïϑs9šÎ=y™ö�ßϑø9 $#∩⊄∈⊂∪

*y7ù=Ï?ã≅ß™”�9 $#$ oΨù=�ÒsùöΝßγŸÒ÷èt/4’n?tã<Ù÷èt/¢

¯(Ÿ

*

ְלָית. (6) "ג'אלות": ָגּ
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ם,  ּבָ על זולתם, ּבהם אשר דבר אלוהים 
בן  ולֵישּוַע  מעלתם.  הגביע   – ומקצתם 
ברוח  וחיזקנוהו  המופתים,  נתנו  מרים 
חפץ  לּו   – אחריהם  והבאים  הֹקדש. 
אלוהים, כי לא נלחמו איש באחיו אחרי 
נחלקו  ה  ֵהּמָ ואולם  המופתים.  הגיעם 
ובהם  האמינו  אשר  ובהם  ביניהם, 
אז  כי   – אלוהים  חפץ  ולו  כפרו.  אשר 
אלוהים  ואולם  באחיו,  איש  נלחמו  לא 

עושה אשר חפץ. 
 

255. הוי המאמינים, פזרו ממה שחלקנו 
בו  פדיון  לא  יום  יבוא  בטרם  לכם, 
הם  והּכופרים  תחינה.  ולא  רעות  ולא 

המֵרעים. 
 

256. אלוהים, אין אלוה מבלעדו – החי 
תנומה,  ולא  ֵשנה  תשיגהו  לא  והקיים. 
הוא.  לו  בארץ  ואשר  בשמים  אשר  ָכל 
מי הוא אשר יחנן לפניו אם לא ברצונו?! 
ה לא  וֵהּמָ יודע מה לפניהם ומה אחריהם 
ישיגו מאומה מחכמתו אלא מאשר חפץ. 
תכבד  ולא  כסאו,  וארץ  שמים  קצה  עד 

עליו שמירתם, והוא הנעלה והאדיר. 

Ï≅ �Νγ’<Ù

Νßγ ÷ΨÏiΒ ¨ΒzΝ̄=x.ª! $#(yì sùu‘ uρóΟßγ ŸÒ÷è t/

;M≈ y_u‘ yŠ4$ oΨ÷/s?# u uρ|¤ŠÏãtø⌠$#zΟtƒ ö�tΒ

ÏM≈ uΖÉi/t7 ø9 $#çµ≈ tΡ ô‰−ƒ r&uρÇyρ ã�Î/Ä¨ ß‰à) ø9 $#3öθ s9 uρu !$ x©

ª! $#$ tΒŸ≅tGtGø%$#tÏ%©!$#. ÏΒΝÏδÏ‰÷è t/. ÏiΒÏ‰÷è t/

$ tΒÞΟßγ ø? u !%y`àM≈ oΨÉi/t6 ø9 $#Ç Å3≈s9 uρ(#θà� n= tG÷z$#

Νåκ ÷] Ïϑsùô ¨Βz tΒ# uΝåκ ÷] ÏΒuρ ¨Βt�x� x.4öθ s9 uρ

u !$ x©ª! $#$ tΒ(#θ è=tGtGø%$#£Å3≈s9 uρ©!$#ã≅yè ø� tƒ$tΒ

ß‰ƒÌ�ãƒ∩⊄∈⊆∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#(# þθãΖtΒ# u(#θ à) Ï�Ρ r&$ £ϑÏΒΝä3≈oΨø% y—u‘

 ÏiΒÈ≅ö7 s%β r&u’ÎA ù' tƒ×Πöθ tƒ�ωÓì øŠt/ÏµŠ ÏùŸωuρ

×' ©# äzŸωuρ×π yè≈ x� x©3tβρ ã�Ï�≈ s3ø9 $# uρãΝèδ

tβθ ãΚÎ=≈ ©à9 $#∩⊄∈∈∪

ª! $#Iωtµ≈ s9 Î)�ωÎ)uθ èδ�y∏ø9 $#ãΠθ •‹s) ø9 $#4Ÿω

… çνä‹è{ ù' s?×π uΖÅ™Ÿωuρ×Π öθ tΡ4… çµ ©9$ tΒ’Îû

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#$ tΒuρ’ÎûÇÚö‘ F{$#3 tΒ# sŒ“Ï%©!$#

ßì x� ô± o„ÿ… çνy‰ΨÏã�ωÎ)Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/4ãΝn=÷è tƒ$ tΒš ÷t/

óΟÎγƒÏ‰÷ƒ r&$ tΒuρöΝßγ x� ù=yz(Ÿωuρtβθ äÜŠÅsãƒ

& óy Î́/ô ÏiΒÿ Ïµ Ïϑù=Ïã�ωÎ)$ yϑÎ/u !$ x©4yì Å™uρ

çµ •‹Å™ö�ä.ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#uÚö‘ F{$# uρ(Ÿωuρ… çνßŠθä↔tƒ

$ uΚßγ Ýàø� Ïm4uθ èδuρ�’Í?yè ø9 $#ÞΟŠÏàyè ø9 $#∩⊄∈∉∪
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דרך  ִנְגָלה  הן  בדת,  אונס  אין   .257
הּכופר  כן  על  התוָעה,  מן  בעליל  הישר 
הנה   – באלוהים  ומאמין  ּב"טאע'ות"(7), 
תשבר,  לא  אשר  החזקה  ביתד  החזיק 

ואלוהים שומע ויודע ָכל. 
 

מוציאם  למאמינים,  ָמֵגן  אלוהים   .258
מגיניהם  והּכופרים  לאורה,  מאפלה 
האורה  מן  יוציאּום   – ה"טאע'ות" 
ה  ֵהּמָ ֵגיִהּנֹום,  אש  בני  אלה  לאפלה, 

ידורו בה לעד. 
 

שהתוּכח  מי  על  דעתך  נתת  הלא   .259
לו  נתן  באשר  רבונו,  בדבר  אברהם  עם 
אברהם:  באמור  המלוכה,  את  אלוהים 
אני  אמר:  והממית,  המחיה  הוא  רבוני 
מחיה וממית. אמר אברהם: הן אלוהים 
מביא את השמש ממזרח, הביאנה אם 
כן אתה ממערב, אז נבוך הּכופר – ואין 

אלוהים מנחה את המֵרעים. 
 

והיא  עיר  פני  על  שעבר  כמי  או   .260

Iωoν# t�ø. Î)’ÎûÈÏe$!$#(‰s%ẗt6 ¨?ß‰ô© ”�9 $#z ÏΒ

Äcxöø9 $#4 yϑsùö�à� õ3tƒÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/-∅ ÏΒ÷σãƒ uρ

«! $$ Î/Ï‰s) sùy7 |¡ ôϑtGó™$#Íοuρ ó�ãè ø9 $$ Î/4’s+ øO âθø9 $#Ÿω

tΠ$ |ÁÏ�Ρ $#$ oλm;3ª! $# uρìì‹Ïÿ xœîΛ Î=tæ∩⊄∈∠∪

ª! $#�’Í<uρš Ï%©!$#(#θãΖtΒ# uΟßγ ã_Ì�÷‚ãƒz ÏiΒ

ÏM≈ yϑè= —à9 $#’n<Î)Í‘θ–Ψ9$#(š Ï%©!$# uρ(# ÿρ ã�x� x.

ãΝèδäτ!$ uŠÏ9 ÷ρ r&ßNθ äó≈ ©Ü9 $#Νßγ tΡθ ã_Ì�÷‚ãƒš∅ ÏiΒ

Í‘θ–Ψ9 $#’n<Î)ÏM≈ yϑè=—à9 $#3š�Í×̄≈ s9 'ρ é&Ü=≈ ysô¹ r&

Í‘$ ¨Ψ9 $#(öΝèδ$ pκ1Ïùšχρ à$Î#≈ yz∩⊄∈∇∪

öΝs9 r&t�s?’n<Î)“Ï%©!$#¢l!%tnzΝ↵Ïδ≡t�ö/ Î)’Îûÿ Ïµ În/ u‘

÷β r&çµ9s?# uª! $#š�ù=ßϑø9 $#øŒ Î)tΑ$ s%ãΝ↵Ïδ≡t�ö/ Î)

}‘ În/ u‘”Ï%©!$# Ç‘ósãƒàM‹Ïϑãƒ uρtΑ$ s%O$ tΡ r&

 Äór é&àM‹ÏΒé&uρ(tΑ$ s%ãΝ↵Ïδ≡t�ö/ Î) χ Î*sù©! $#

’ÎA ù' tƒÄ§ôϑ¤±9 $$ Î/z ÏΒÉ−Î�ô³ yϑø9 $#ÏNù' sù$ pκ Í5z ÏΒ

É> Ì�øó yϑø9 $#|M Îγ ç6 sù“Ï%©!$#t�x� x.3ª! $# uρŸω

“Ï‰öκ u‰tΠöθ s) ø9 $#tÏϑÎ=≈ ©à9 $#∩⊄∈∪

÷ρ r&“É‹©9 $%x.§�tΒ4’n?tã7π tƒ ö�s%}‘ Éδuρîπ tƒ Íρ%s{4’n?tã

(7) "טאע'ות": שם כולל לאלילים המטעים בני-אדם. 
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יחיה  איך  אמר:   – מפולתה  על  ּכורעת 
אלוהים את זאת אחרי מותה? ואלוהים 
אמר:  החייהו,  אחר  שנים,  מאה  המיתו 
כמה שהיָת? אמר: שהיתי יום או מקצת 
שהיָת.  שנים  מאה  כי  לא,  אמר:  היום. 
לא  הנה  ובמְשתיך,  במאכלָך  עתה  הבט 
לאות  יְמָך  ֹשִ ולמען   – בחמוְרך  והבט  ֻשּנּו, 
לבני אדם, - והבט בעצמות כיצד נאחדן 
לו הדבר,  ר  נתחּוֵ וכאשר  בׂשר.  ונלבישן 

אמר: עתה ידעתי כי אלוהים ָכל יכול. 
 

261. ובאמור אברהם: רבוני, הראני כיצד 
אתה מחיה את המתים, אמר: כלום אין 
ואולם  ֵהן,  אמנם  אמר:  מאמין?  אתה 
למען ינוח לבי, אמר: קח איפוא ארבעה 
מן העופות, והטה אותם אליך, אחר שים 
אצים   – וְקרֵאם  מהם  אחד  הר  ָכל  על 
יבואו אליך. ודע כי גיבור וחכם אלוהים. 

 
למען  הונם  את  המפזרים  262. ְמַשל 
שבע  הניב  אשר  גרעין  כמשל  אלוהים 
גרעינים,  מאה  שבולת  ובָכל  שבולים 
ואלוהים  חפץ,  לאשר  מכפיל  ואלוהים 

שופע טוב ויודע ָכל. 

$ yγ Ï©ρ á�ããtΑ$ s%4’̄Τ r& Ç‘ ósãƒÍνÉ‹≈ yδª! $#y‰÷è t/

$ yγ Ï? öθ tΒ(çµ s?$ tΒr' sùª!$#sπ s�($ ÏΒ5Θ$ tã§ΝèO… çµ sVyè t/(

tΑ$ s%öΝŸ2|M÷VÎ7 s9(tΑ$ s%àM÷VÎ7 s9$ ·Βöθtƒ÷ρ r&

uÙ÷è t/5Θöθ tƒ(tΑ$ s%≅t/|M÷VÎ7 ©9sπ s�($ ÏΒ5Θ$ tã

ö�ÝàΡ $$ sù4’n<Î)š�ÏΒ$yèsÛš�Î/#u�Ÿ°uρöΝs9÷µ̈Ζ|¡tFtƒ(

ö�ÝàΡ $# uρ4’n<Î)š‚Í‘$ yϑÏmš�n=yè ôfuΖÏ9 uρZπ tƒ# u

ÂZ$̈Ψ= Ïj9(ö�ÝàΡ $# uρ†n<Î)ÏΘ$ sàÏè ø9 $#y# ø‹Ÿ2

$ yδã”Å³⊥çΡ§ΝèO$ yδθÝ¡ õ3tΡ$ Vϑóss94$ £ϑn= sùš ¨t7s?

… çµ s9tΑ$ s%ãΝn= ôãr&¨β r&©! $#4’n?tãÈe≅à2& óx«

Ö�ƒ Ï‰s%∩⊄∉⊃∪

øŒÎ)uρtΑ$ s%ÞΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î)Éb> u‘‘ ÏΡ Í‘ r&y#ø‹Ÿ2Ç‘ ósè?

4’tA öθ yϑø9 $#(tΑ$ s%öΝs9 uρ r& ÏΒ÷σ è?(tΑ$ s%4’n?t/ Å3≈s9 uρ

£ Í≥yϑôÜuŠÏj9É<ù=s%(tΑ$ s%õ‹ã‚sùZπ yè t/ ö‘ r&z ÏiΒÎ�ö'©Ü9 $#

£ èδ÷�ÝÇsùy7 ø‹s9 Î)¢ΟèOö≅yè ô_$#4’n?tãÈe≅ä.9≅t6 y_

£ åκ ÷] ÏiΒ# [ ÷“ã_¢ΟèO£ ßγ ãã÷Š $#y7 oΨ) Ï? ù' tƒ$ \Š÷è y™4

öΝn=÷æ $# uρ¨β r&©!$#î“ƒ Í•tã×Λ Å3ym∩⊄∉⊇∪

ã≅sẄΒtÏ%©!$#tβθ à) Ï�ΖãƒóΟßγ s9≡uθøΒr&’ÎûÈ≅‹Î6 y™

«! $#È≅sVyϑx.>π ¬6 ymôM tFu; /Ρ r&yì ö7 y™Ÿ≅Î/$ uΖy™’Îû

Èe≅ä.7's# ç7 /Ψß™èπ s�($ ÏiΒ7π ¬6 ym3ª! $# uρß# Ïè≈ ŸÒãƒ yϑÏ9

â !$ t± o„3ª! $# uρìì Å™≡uρíΟŠÎ=tæ∩⊄∉⊄∪
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אלוהים,  למען  הונם  את  המפזרים   .263
להוכיח  פזרם  אחרי  ממלאים  ואינם 
ולפגוע – שכרם להם אצל רבונם, ולא 

ה לא יעצבו.  עליהם הפחד, וֵהּמָ
 

מחילה,  עם  נועם  ִדְבֵרי  טובים   .264
ואלוהים  בעקבותיה,  ופגיעה  מצדקה 

ַבע ָכל וֶאֶרך אַפִים.  שְֹ
 

את  תשימו  אל  המאמינים,  הוי   .265
התפארות  בדברי  לַאל  צדקותיכם 
עין  למראית  הונו  שמפזר  כמי  ופגיעה, 
אינו  האחרון  וביום  ובאלוהים  הבריות, 
מכוסה  סלע  צּוק  כמשל  משלו  מאמין. 
עפר, ובא עליו מטר סוחף, והותירו חרב. 
להם,  רכשו  מאשר  במאומה  יפיקו  לא 

ואלוהים לא ינחה את העם הּכופרים. 
 

להפיק  הונם  את  המפזרים  ומשל   .266
נפשותיהם, כמשל  ולכונן  רצון אלוהים 
גנה עלי רמה שבא עליה מטר סוחף – 
רָיה נתנה כפליים, ואם ַאִין – ִהֶנה ַדָיּה  ִפּ

ַטל, ואלוהים רואה את מעשיכם.  ּבְ
 

tÏ%©!$#tβθ à) Ï�ΖãƒöΝßγ s9≡uθøΒr&’ÎûÈ≅‹Î6 y™«! $#§ΝèO

Ÿωtβθ ãè Î7 ÷Gãƒ!$ tΒ(#θ à) x�Ρ r&$ xΨtΒIωuρ“]Œ r& öΝçλ°;

öΝèδã�ô_r&y‰ΨÏãöΝÎγ În/ u‘Ÿωuρì∃öθyzóΟÎγ øŠn=tæŸωuρ

öΝèδšχθ çΡ t“óstƒ∩⊄∉⊂∪

*×Αöθ s%Ô∃ρã�÷è ¨Βîοt�Ï� øó tΒuρ×�ö'yzÏiΒ7π s%y‰|¹

!$ yγ ãè t7 ÷Ktƒ“]Œ r&3ª! $# uρ;Í_ xîÒΟŠÎ=ym∩⊄∉⊆∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#(#θ ãΖtΒ# uŸω(#θè=ÏÜö7 è?Νä3ÏG≈ s% y‰|¹

Çd yϑø9 $$ Î/3“sŒ F{$# uρ“É‹©9 $%x.ß,Ï�Ψãƒ… ã& s!$ tΒu !$s�Í‘

Ä¨$ ¨Ζ9$#Ÿωuρß ÏΒ÷σãƒ«! $$ Î/ÏΘöθ u‹ø9 $# uρÌ�ÅzFψ$#(

… ã& é# sVyϑsùÈ≅sVyϑx.Aβ# uθ ø� |¹Ïµ ø‹n=tãÒ># t�è?

… çµ t/$ |¹ r' sù×≅Î/# uρ… çµ Ÿ2 u�tIsù# V$ù# |¹(�ω

šχρ â‘ Ï‰ø) tƒ4’n?tã& óx«$ £ϑÏiΒ(#θ ç7 |¡ Ÿ23

ª! $# uρŸω“Ï‰ôγ tƒtΠ öθ s) ø9 $#tÍ�Ï�≈ s3ø9 $#∩⊄∉∈∪

ã≅sWtΒuρtÏ%©!$#šχθ à) Ï�ΨãƒãΝßγ s9≡uθ øΒr&u !$ tó ÏGö/ $#

ÅV$ |Êö�tΒ«! $#$ \G�Î7 ø[s? uρô ÏiΒöΝÎγ Å¡ à�Ρ r&È≅sVyϑx.

¥π ¨Ψy_>οuθö/ t�Î/$ yγ t/$ |¹ r&×≅Î/# uρôM s?$ t↔sù$ yγ n=à2é&

É ÷x� ÷è ÅÊβ Î*sùöΝ©9$ pκ ö: ÅÁãƒ×≅Î/# uρ@≅sÜsù3

ª! $# uρ$ yϑÎ/tβθ è=yϑ÷è s?î�' ÅÁt/∩⊄∉∉∪
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תמרים  גנת  כי  מכם  לאיש  267. הָיֶאה 
נהרות,  יזרמו  תחתיה  לו,  תהיה  וגפנים 
ותגיעהו  פרי,  ל  מּכָ בתוכה  לו  ויהיה 
תפגע  והנה  רּכים.  צאצאים  ולֹו  יָבה,  ֹשֵ
בה סופה ולהבות אש בה, עד כי תחרך. 
האותות  את  אלוהים  לכם  מחוור  ככה 

למען תהרהרו. 
 

268. הוי המאמינים, פזרו מן הטוב אשר 
רכשתם ומאשר הוצאנו לכם מן הארץ, 
ולא תׂשאו את נפשכם אל המאוס לפזר 
ממנו לצדקה, אשר לא הייתם לוקחים 
לוקחים  שהייתם  ממה  אלא  לעצמכם, 
אלוהים  ִכי  ּוְדעּו  עצומות  בעיניים  לכם 

שבע על ורב תהילה. 
 

269. השטן מזהירכם בעֹוני ומצווכם על 
התועבה. ואלוהים מבטיחכם חנינה מידו 

ושפע טוב, ואלוהים שופע חסד ויודע. 
 

ניתנה  ואשר  חפץ,  לאשר  ָחְכָמה  270. נותן 
לו ָחְכָמה – הן רוב טובה ניתנה לו – ולא 

ישימו אל לב אלא נבוני לבב. 
 

–Š uθ tƒ r&öΝà2ß‰tn r&β r&šχθä3s?… çµ s9×π ¨Ψy_ ÏiΒ

9≅ŠÏ‚̄Ρ5>$ oΨôãr&uρ“Ì�ôfs? ÏΒ$ yγ ÏFóss?ã�≈ yγ ÷Ρ F{$#

… çµ s9$ yγ‹Ïù ÏΒÈe≅à2ÏN≡t�yϑ̈W9 $#çµ t/$ |¹ r&uρ

ç�y9Å3ø9 $#… ã& s!uρ×π −ƒ Íh‘èŒâ !$ x� yè àÊ!$ yγ t/$ |¹ r' sùÖ‘$ |ÁôãÎ)

Ïµ‹ ÏùÖ‘$ tΡôM s%u�tIôm$$ sù3š�Ï9≡x‹x.ÚÎit7 ãƒª!$#

ãΝà6s9ÏM≈ tƒ Fψ$#öΝä3ª=yè s9šχρ ã�©3x� tG s?∩⊄∉∠∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#(# þθ ãΖtΒ# u(#θà) Ï�Ρ r& ÏΒÏM≈ t6 ÍhŠsÛ$ tΒ

óΟçFö; |¡ Ÿ2!$ £ϑÏΒuρ$oΨô_t�÷zr&Νä3s9zÏiΒÇÚö‘F{$#(

Ÿωuρ(#θ ßϑ£ϑu‹s?y]ŠÎ7 y‚ø9 $#çµ ÷ΖÏΒtβθ à) Ï�Ψè?ΝçGó¡ s9 uρ

Ïµƒ É‹Ï{$ t↔Î/HωÎ)β r&(#θ àÒÏϑøó è?Ïµ‹ Ïù4(# þθ ßϑn=ôã$# uρ

¨β r&©!$#;Í_ xîî‰ŠÏϑym∩⊄∉∇∪

ß≈ sÜø‹¤±9 $#ãΝä.ß‰Ïè tƒt�ø) x� ø9 $#Νà2 ã�ãΒù' tƒ uρ

Ï !$ t± ósx� ø9 $$ Î/(ª! $# uρΝä.ß‰Ïè tƒZοt�Ï� øó ¨Βçµ ÷ΖÏiΒ

WξôÒsùuρ3ª! $# uρìì Å™≡uρÒΟŠÎ=tæ∩⊄∉∪

’ÎA ÷σ ãƒsπ yϑò6Åsø9 $# tΒâ !$ t± o„4 tΒuρ|N÷σ ãƒ

sπ yϑò6Åsø9 $#ô‰s) sùu’ÎAρ é&# Z�ö�yz# Z��ÏWŸ23$ tΒuρ

ã��2¤‹tƒHωÎ)(#θ ä9 'ρ é&É=≈ t6 ø9 F{$#∩⊄∠⊃∪
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271. וָכל צדקה שתפזרו וָכל נדר שתדרו– 
מושיע  ואין  יודעו,  אלוהים  אכן 

למרעים. 
 

272. עשותכם לצדקה בגלוי – נאה. אך 
טוב לכם מזה ִתְתֶכם לעניים בסתר. זה 
ר לכם על עוונותיכם, ואלוהים יודע  ִיכּפֶ

ָכל אשר תעשו. 
 

הישר,  בדרך  הנחותם  עליך  273. לא 
יחפוץ.  אשר  את  מנחה  אלוהים  ואולם 
וָכל הטוב אשר תפזרו – לנפשכם הוא. 
פני  לבקש  אלא  מפזרים  אתם  אין  הן 
אלוהים, וָכל הטוב אשר תפזרו, ישולם 

לכם ולא תקופחו. 
 

דרכם  שנחסמה  לעניים  274. הצדקה 
נאמנותם  בשל  פרנסה  מלהשיג 
לאלוהים, ואינם מסוגלים להלך בארץ. 
יד  להושיט  התנזרותם  בגלל  אשר 
זה  בציונם  הן  לעשירים.  יחשבם הבער 
ִיְפְצרּו בבריות לשאול להם  תּכירם, לא 
דבר. וָכל הטוב שתפזרו – אכן אלוהים 

יודעו. 

!$ tΒuρΟçFø) x�Ρ r&ÏiΒ>π s) x� ¯Ρ÷ρ r&Νè? ö‘ x‹tΡÏiΒ9‘ õ‹̄Ρ

 χ Î*sù©!$#… çµ ßϑn=÷è tƒ3$ tΒuρšÏϑÎ=≈ ©à=Ï9ô ÏΒ

A‘$ |ÁΡ r&∩⊄∠⊇∪

β Î)(#ρ ß‰ö6è?ÏM≈ s%y‰¢Á9 $#$ £ϑÏè ÏΖsù}‘ Ïδ(β Î) uρ

$ yδθà� ÷‚è?$ yδθè? ÷σ è? uρu !# t� s) à� ø9 $#uθ ßγ sù×�ö�yz

öΝà6©94ã�Ïe� s3ãƒ uρΝà6Ζtã ÏiΒöΝà6Ï?$ t↔Íh‹y™3

ª! $# uρ$ yϑÎ/tβθ è= yϑ÷è s?×��Î6 yz∩⊄∠⊄∪

*}§øŠ©9š�ø‹n=tãóΟßγ1 y‰èδ£Å6≈s9 uρ©!$#

“Ï‰ôγ tƒ∅ tΒâ !$ t± o„3$ tΒuρ(#θà) Ï�Ζè?ô ÏΒ9�ö�yz

öΝà6Å¡ à�Ρ L|sù4$ tΒuρšχθ à) Ï�Ζè?�ωÎ)u !$ tó ÏFö/ $#

Ïµ ô_uρ«! $#4$ tΒuρ(#θà) Ï�Ζè?ô ÏΒ9�ö�yz¤∃uθãƒ

öΝà6ö‹s9 Î)÷Λ äΡ r&uρŸωšχθ ãΚn=ôàè?∩⊄∠⊂∪

Ï !# t�s) à� ù= Ï9š Ï%©!$#(#ρ ã�ÅÁômé&†ÎûÈ≅‹Î6 y™

«! $#Ÿωšχθ ãè‹ÏÜtGó¡ tƒ$ \/ ö�|Ê†Îû

Ä⇓ö‘ F{$#ÞΟßγ ç7 |¡ øts†ã≅Ïδ$ yfø9 $#u !$ u‹ÏΖøîr&

š∅ ÏΒÉ# ’� yè −G9 $#Νßγ èùÌ�÷è s?öΝßγ≈yϑŠÅ¡ Î/Ÿω

šχθ è=t↔ó¡ tƒšZ$̈Ψ9 $#$ ]ù$ysø9 Î)3$ tΒuρ(#θ à) Ï�Ζè?

ô ÏΒ9�ö� yz χ Î*sù©!$#Ïµ Î/íΟŠÎ=tæ∩⊄∠⊆∪
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ויום,  לילה  הונם  את  המפזרים   .275
בסתר ובגלוי, שכרם להם אצל ריבונם, 

ה לא יעצבו.  ולא עליהם הפחד, וֵהּמָ
 

לתחיה  יקומו  לא  רבית  הנושכים   .276
אלא כקום האיש אשר השטן הולם בו 
הסחר  דין  הן  אמרו:  כי  עקב  זאת  לשגעו. 
כדין הרבית. ואלוהים התיר את הסחר, 
רבונו  שאזהרת  ומי  אסר.   – והרבית 
ויהי  לידו  עבר  אשר  וחדל:-   הגיעתהו 
טו אצל אלוהים. ואשר יחזרו  לו, וִמְשּפָ
ישכנו  בו  ה,  ֵהּמָ ֵגיִהּנֹום  בני  הן  לנשוך – 

לעד. 
 

הרבית.  את  לַאל  שם  אלוהים   .277
אלוהים  ואין  צדקה,  בעלי  הון  ומרבה 

אוהב ָכל ּכופר נפשע. 
 

הישר  ועושים  המאמינים  אכן   .278
 – לצדקה  ונותנים  תפילה  ועורכים 
הפחד,  עליהם  ולא  רבונם,  אצל  שכרם 

ה לא יעצבו.  וֵהּמָ
 

š Ï%©!$#šχθ à) Ï�ΨãƒΟßγ s9≡uθ øΒr&È≅øŠ©9 $$ Î/

Í‘$ yγ ¨Ζ9$# uρ# v�Å™Zπ uŠÏΡ ŸξtãuρóΟßγ n=sùöΝèδã�ô_r&y‰ΨÏã

öΝÎγ În/ u‘Ÿωuρê’öθ yzóΟÎγ ø‹n=tæŸωuρöΝèδ

šχθ çΡ t“óstƒ∩⊄∠∈∪

š Ï%©!$#tβθ è=à2ù' tƒ(# 4θt/ Ìh�9 $#Ÿωtβθ ãΒθà) tƒ�ωÎ)

$ yϑx.ãΠθ à) tƒ”Ï%©!$#çµ äÜ¬6 y‚tFtƒß≈ sÜø‹¤±9$#z ÏΒ

Äb§yϑø9 $#4y7 Ï9≡sŒöΝßγ ¯Ρ r' Î/(# þθ ä9$ s%$ yϑ̄Ρ Î)ßìø‹t7 ø9 $#

ã≅÷WÏΒ(# 4θt/ Ìh�9 $#3¨≅ymr&uρª!$#yì ø‹t7 ø9 $#tΠ §�ymuρ

(# 4θ t/ Ìh�9 $#4 yϑsù… çνu !%y`×π sàÏãöθtΒ ÏiΒ Ïµ În/ §‘

4‘ yγ tFΡ $$ sù… ã& s# sù$ tΒy# n=y™ÿ… çνã�øΒr&uρ’n<Î)«!$#(

ï∅ tΒuρyŠ$ tãy7Í×̄≈ s9 'ρ é' sùÜ=≈ ysô¹ r&Í‘$ ¨Ζ9$#(öΝèδ

$ pκ�Ïùšχρ à$Î#≈ yz∩⊄∠∉∪

ß,ysôϑtƒª!$#(# 4θ t/ Ìh�9 $#‘ Î/ ö�ãƒ uρÏM≈ s%y‰¢Á9 $#3ª! $# uρ

Ÿω�=Åsãƒ¨≅ä.A‘$ ¤� x.?Λ ÏO r&∩⊄∠∠∪

¨β Î)š Ï%©!$#(#θ ãΖtΒ# u(#θè= ÏϑtãuρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#

(#θãΒ$ s%r&uρnο4θ n=¢Á9 $#(# âθs?# u uρnο4θ Ÿ2̈“9 $#óΟßγ s9

öΝèδã�ô_r&y‰ΖÏãöΝÎγ În/ u‘Ÿωuρì∃öθyzöΝÎγ øŠn=tæŸωuρ

öΝèδšχθ çΡ t“óstƒ∩⊄∠∇∪
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אלוהים  את  ִיְראּו  המאמינים,  279. הוי 
וִזְנחו את הנותר מן הרבית אם מאמינים 

אתם. 
 

כי  ִשמעו  הנה  כן,  תעשו  לא  280. ואם 
ואם  ומשליחו,  מאלוהים  בכם  מלחמה 
לכם,  תהיה  הונכם  ראשית  הרי  תשובו 

לא ַתעשקו ולא ֵתָעְשקּו. 
 

תנו  הלוֶֹוה,  במצוקה  איש  281. ואם 
וכי תעשו צדקה,  ארכה עד עת רווחה. 

טוב לכם לו ידעתם. 
 

282. ויראו יום בו תושבו אל אלוהים. אז 
ָפֳעָלה, ולא יורע להם.  תגמול ָכל נפש ּכְ

 

283. הוי המאמינים, כי תתחייבו בחוב זה 
ְתבוהו. ויכתֹב סופר  לזה עד מועד נקוב ּכִ
לכתוב,  הסופר  ימאן  ולא  בצדק.  ביניכם 
כאשר הורהו אלוהים – הן יכתֹב. ויכתֹב 
הלוֶֹוה וִיָרא את אלוהים, רבונו, ולא יפיל 
דבר. ואם חסר דעת החייב, או חלש או 
כי לא יוכל להכתיב הוא – יכתיב הממונה 

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒš Ï%©!$#(#θ ãΖtΒ# u(#θ à) ®? $#©! $#(#ρ â‘ sŒ uρ

$ tΒu’Å+t/z ÏΒ(# #θt/ Ìh�9 $#β Î)ΟçFΖä.tÏΖÏΒ÷σ•Β∩⊄∠∪

β Î*sùöΝ©9(#θ è=yè ø� s?(#θçΡ sŒù' sù5> ö�ysÎ/z ÏiΒ«! $#

 Ï&Î!θß™u‘ uρ(β Î) uρóΟçFö6 è?öΝà6n=sùâ¨ρ â â‘

öΝà6Ï9≡uθøΒr&ŸωšχθßϑÎ=ôàs?Ÿωuρšχθßϑn=ôàè?∩⊄∇⊃∪

β Î) uρšχ%x.ρ èŒ;οu�ô£ ããîοt�ÏàoΨsù4’n<Î);οu�y£ ÷3tΒ4

β r&uρ(#θ è%£‰|Ás?×�ö4 yzóΟà6©9(β Î)óΟçFΖä.

šχθ ßϑn=÷è s?∩⊄∇⊇∪

(#θà) ¨? $# uρ$ YΒöθ tƒšχθ ãè y_ö�è?ÏµŠ Ïù’n<Î)«! $#(§ΝèO

4†̄ûuθè?‘≅ä.<§ø� tΡ$ ¨ΒôM t6 |¡ Ÿ2öΝèδuρŸω

tβθ ãΚn=ôàãƒ∩⊄∇⊄∪

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒš Ï%©!$#(# þθ ãΖtΒ# u# sŒ Î)Λ äΖ tƒ# y‰s?Aø y‰Î/

#’n<Î)9≅y_r&‘ wΚ|¡ •Βçνθç7 çFò2$$ sù4=çGõ3u‹ø9 uρ

öΝä3uΖ÷�−/7=Ï?$ Ÿ2ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/4Ÿωuρz> ù' tƒë=Ï?%x.

β r&|=çFõ3tƒ$ yϑŸ2çµ yϑ̄= tãª! $#4ó=çGò6u‹ù=sù

È≅Î=ôϑãŠø9 uρ“Ï%©!$#Ïµ ø‹n=tã‘,ysø9 $#È,−Gu‹ø9 uρ©! $#… çµ −/ u‘

Ÿωuρó§y‚ö7 tƒçµ ÷ΖÏΒ$ \↔ø‹x©4β Î*sùtβ%x.“Ï%©!$#

Ïµ ø‹n= tã‘,ysø9 $#$ ·γŠÏ� y™÷ρ r&$ ¸�‹Ïè |Ê÷ρ r&Ÿω
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גברים  עדים  שני  והעידו  בצדק.  לדברו 
מאנשיכם, ואם לא יהיו שני גברים – גבר 
ושתי נשים מן העדים אשר ְיָראּו ישרים 
בעיניכם, שאם תשגה אחת מהן – תזכיר 
העדים  ימאנו  ולא  האחרת.  את  האחת 
אותו,  מכתוב  תמאסו  ולא  בהיקראם. 
כקטן כגדול, עד מועדו. זאת לכם הישר 
בעדות  ל  מּכָ והנכון  אלוהים,  בעיני  ל  מָכּ
ל לבל תבואו בספק. אלא, אם  והקרוב מּכָ
סחורה היא לפניכם, אשר אתם נושאים 
ונותנים בה ביניכם – אין בכם עוולה כי 
לא תכתבוַה. והעידו עדים כאשר תקחו 
ַלּכותב  תזיקו  ולא  לאחיו,  איש  ותמּכרו 
ולא לעד! אך אם תעשו כזאת הן חטא 
ואלוהים  אלוהים,  את  ויראו  בכם.  הוא 

ילמדכם ואלוהים יודע ָכל. 
 

תמצאו  ולא  מסע  בדרך  תהיו  וכי   .284
יפקיד  וכי  ערבון.  לכם  הפקידו  סופר, 
ישיב אשר  רעהו,  ביד  מכם פקדון  איש 
את  וירא  הפקדון,  את  בידו  הופקד 
אלוהים, רבונּו. ולא תעלימו את הֵעדּות, 
ואשר מעלים אותה – הנה חוטא לבבו, 

ואלוהים יודע ֶאל נכון את מעשיכם. 

ßì‹ÏÜtGó¡ o„β r&¨≅Ïϑãƒuθ èδö≅Î=ôϑãŠù=sù… çµ •‹Ï9 uρ

ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/4(#ρ ß‰Îηô± tFó™$# uρÈø y‰‹Íκ y−ÏΒ

öΝà6Ï9%y` Íh‘(β Î*sùöΝ©9$ tΡθä3tƒÈ÷n=ã_u‘×≅ã_t�sù

Èβ$ s? r&z�ö∆ $# uρ£ϑÏΒtβ öθ|Êö�s?z ÏΒÏ !# y‰pκ ’¶9 $#β r&

¨≅ÅÒs?$ yϑßγ1 y‰÷n Î)t�Åe2 x‹çFsù$ yϑßγ1 y‰÷n Î)

3“ t�÷zW{$#4Ÿωuρz> ù' tƒâ!#y‰pκ’¶9$##sŒÎ)$tΒ(#θããßŠ4

Ÿωuρ(# þθ ßϑt↔ó¡ s?β r&çνθç7 çFõ3s?# ·�� Éó |¹÷ρ r&# ·��Î7 Ÿ2

#’n<Î) Ï&Î# y_r&4öΝä3Ï9≡sŒäÝ|¡ ø%r&y‰ΖÏã«! $#ãΠ uθø%r&uρ

Íοy‰≈ pκ ¤¶=Ï9#’oΤ ÷Š r&uρ�ωr&(# þθ ç/$ s? ö�s?(HωÎ)β r&

šχθ ä3s?¸οt�≈ yfÏ?Zοu�ÅÑ%tn$ yγ tΡρ ã�ƒ Ï‰è?

öΝà6oΨ÷�t/}§øŠn=sùö/ä3ø‹n=tæîy$uΖã_�ωr&$yδθç7çFõ3s?3

(# ÿρ ß‰Îγ ô© r&uρ# sŒ Î)óΟçF÷è tƒ$ t6 s?4Ÿωuρ§‘!$ ŸÒãƒÒ=Ï?%x.

ŸωuρÓ‰‹Îγ x©4β Î) uρ(#θ è=yè ø� s?… çµ ¯Ρ Î*sù8−θ Ý¡ èù

öΝà6Î/3(#θà) ¨? $# uρ©! $#(ãΝà6ßϑÏk=yè ãƒ uρª! $#3

ª! $# uρÈe≅à6Î/> óx«ÒΟŠÎ=tæ∩⊄∇⊂∪

*β Î) uρóΟçFΖä.4’n?tã9�x� y™öΝs9 uρ(#ρ ß‰Éfs?$ Y6 Ï?%x.

Ö≈ yδÌ�sù×π |Êθ ç7 ø) ¨Β(÷β Î*sùz ÏΒr&Νä3àÒ÷è t/

$ VÒ÷è t/ÏjŠ xσ ã‹ù=sù“Ï%©!$#z Ïϑè? øτ$#… çµ tFuΖ≈tΒr&È,−Gu‹ø9 uρ

©! $#… çµ −/ u‘3Ÿωuρ(#θßϑçGõ3s?nοy‰≈ yγ ¤±9 $#4 tΒuρ

$ yγ ôϑçGò6tƒÿ… çµ ¯Ρ Î*sùÖΝÏO# u… çµ ç6 ù=s%3ª! $# uρ$ yϑÎ/

tβθ è=yϑ÷è s?ÒΟŠÎ=tæ∩⊄∇⊆∪
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וָכל  בשמים  אשר  ָכל  לאלוהים   .285
אשר בארץ, ובין אם תחשפו את אשר 
הנה  תסתירוהו,  אם  ובין  בנפשותיכם 
ַרע מּכם, וסולח לאשר חפץ,  אלוהים ִיּפָ
ָכל  ואלוהים  חפץ  אשר  את  ומעניש 

יכול. 
 

הורד  באשר  מאמין  השליח   .286
כולם  המאמינים.  וכן  רבונו,  מאת  אליו 
ובספריו  ובמלאכיו  באלוהים  מאמינים 
מפלים  אנו  אין  אומרים:  ובנביאיו. 
ואומרים:  לזולתו.  משליחיו  אחד  בין 
לסליחתך  ומצייתים.  אנחנו  שומעים 

רבוננו נייחל, ואליך פנינו לשוב. 
 

אלא  נפש  על  כופה  אלוהים  אין   .287
הוא;  לה  בו  זכתה  אשר  יכולתה,  כפי 
אל  רבוננו,  עליה.   – בו  התחייבה  ואשר 
תיסרנו אם שכחנו או אם טעינו. רבוננו, 
אל תטיל עלינו ֶנֶטל כפי שהטלָת על אשר 
לפנינו. רבוננו, ואל תעֵמס עלינו אשר לֹא 
ורחם  לנו  וְמַחל  לנו  וסלח  לשֹאתו,  נוכל 
עלינו. אתה מגיננּו, הושיענו, איפוא, מפני 

עם הּכופרים. 

°!$ tΒ’ÎûÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#$ tΒuρ’ÎûÇÚ ö‘F{$#3β Î)uρ

(#ρ ß‰ö7 è?$ tΒþ’ÎûöΝà6Å¡ à�Ρ r&÷ρ r&çνθà� ÷‚è?

Νä3ö7 Å™$y⇔ãƒÏµ Î/ª! $#(ã�Ï� øó u‹sù yϑÏ9â !$ t± o„

Ü> Éj‹yè ãƒ uρ tΒâ !$ t± o„3ª! $# uρ4’n?tãÈe≅à2& óx«

í�ƒ Ï‰s%∩⊄∇∈∪

z tΒ# uãΑθß™§�9 $#!$ yϑÎ/tΑÌ“Ρ é&Ïµ ø‹s9 Î) ÏΒÏµ În/ §‘

tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ4<≅ä.z tΒ# u«! $$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×̄≈ n=tΒ uρ

 Ïµ Î7 çFä. uρ Ï&Î# ß™â‘ uρŸωä−Ìh�x� çΡš ÷t/7‰ymr& ÏiΒ

 Ï&Î# ß™•‘4(#θä9$ s%uρ$ uΖ÷è Ïϑy™$ oΨ÷è sÛ r&uρ(y7 tΡ# t�ø� äî

$ oΨ−/ u‘š�ø‹s9 Î) uρç��ÅÁyϑø9 $#∩⊄∇∉∪�

Ÿωß# Ïk=s3ãƒª!$#$ ²¡ ø� tΡ�ωÎ)$ yγ yè ó™ãρ4$ yγ s9$ tΒ

ôM t6 |¡ x.$ pκ ö!n=tãuρ$ tΒôM t6 |¡ tFø. $#3$ oΨ−/ u‘Ÿω

!$ tΡ õ‹Ï{# xσè?β Î)!$ uΖŠÅ¡ ®Σ÷ρ r&$ tΡ ù' sÜ÷zr&4$ oΨ−/ u‘Ÿωuρ

ö≅Ïϑóss?!$ uΖøŠn= tã# \�ô¹ Î)$ yϑ x.… çµ tFù= yϑym’n?tã

š Ï%©!$# ÏΒ$ uΖÎ=ö6 s%4$ uΖ−/ u‘Ÿωuρ$ oΨù=Ïdϑ ysè?$ tΒ

Ÿωsπ s%$ sÛ$ oΨs9 Ïµ Î/(ß#ôã$# uρ$ ¨Ψtãö�Ï� øî$# uρ$ oΨs9

!$ uΖôϑymö‘ $# uρ4|MΡ r&$ uΖ9s9 öθ tΒ$ tΡ ö�ÝÁΡ $$ sù’n?tã

ÏΘöθ s) ø9 $#š Í�Ï�≈ x6ø9 $#∩⊄∇∠∪�
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1. בשם אלוהים הרחמן והרחום. 
 

2. א.ל.מ. 
 

החי  זולתו,  ֱאלוַה  אין  אלוהים,   .3
והקיים. 

 
האמת  ּובו  הספר  את  אליך  הֹוריד   .4
המאשרת את אשר הּורד לפניו, והוריד 
את התורה ואת הברית החדשה ִמקודם, 
והוריד את הפורקאן  ה לבני האדם,  ְנִחָיּ

(הקוראן). 
 

5. אכן אלה הּכופרים באותות אלוהים, 
ֵיָעְנשּו עונש כבד. הנה אלוהים ֱעזּוז הוא 

ּוַבַעל נקמות. 
 

6. הנה אלוהים לא נסתר ממנו דבר, לא 

ּפרשת ּבית עמרם
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בארץ ולא בשמים. 
 

ְרצונו,  רחם ּכִ 7. הוא אשר יוֵצר ֶאְתֶכם ּבָ
אין אלוה זולתו הֱעזּוז ְוֶהחכם. 

 
הספר  את  אליך  הוריד  אשר  הוא   .8
ְמקור  הם  ּוְנהירים  קבועים  פסוקים  ּובֹו 
אלה  ואולם  משלים,  ּבַ ּוְפסוקים  הספר, 
הנדמה  אחרי  ילכו  סילוף,  בלבם  אשר 
ספקות  לעורר  במטרה  ְמהימן,  ּכִ להם 
יודע  אין  אך  ַמתעה,  רוש  ּפֵ ּוְלהציג 
רושו זולִתי אלוהים; ואלה המעמיקים  ּפֵ
כולו  בו,  אנו  מאמינים  ֹיאמרו:  בדעתם 
מאת ריבוֵננו. ולא יתנו את דעתם זולתי 

הנבונים. 
 

ָתֵסר את לבותינו לאחר  ריבוננו, אל   .9
שְנִחיָתנּו, ותן לנו ֵמִאְתָך רחמים, כי הנה 

אתה הנותן. 
 

בני  את  האוסף  אתה  הנה  ריבוננו,   .10
ואין  בבואו,  ספק  שאין  יום  ּבַ האדם 

אלוהים ֵמֵפר דברֹו. 
 

Ç
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11. אכן הּכופרים, לא הֹוָנם ולא ילדיהם 
מאומה,  ּבִ אלוהים  בפני  להם  יועילו 

ואלה הם ַמֲאֹכֶלת ֵגיִהּנֹום. 
 

שקדמו  ואלה  פרעה  ית  ּבֵ כדוגמת   .12
ְפרּו באותותינו, ְוַיֲעִניֶשם אלוהים  להם, ּכָ

על ֶחטאיהם, הן כבד עונש אלוהים. 
 

סופכם  שכפרו:  לאלה  ֱאמור   .13
רע  מה  לֵגיִהּנֹום,  ותיאספו  שתנוצחו 

ב הֵגיִהּנֹום.  ומגונה ִמְשּכַ
 

מחנות  שני  על  אֹות  לכם  היה  כבר   .14
למען  נלחם  האחד  שנפגשו,  יריבים 
אלוהים, והשני, ַמֲחֶנה הּכופרים. שנדמה 
להם היה שמֲחנה אלוהים הינו כפליים 
נצחונו  את  מנחיל  אלוהים  הנה  מהם, 
למי שירצה. כאות וֵלַקח ִלְפקוחי עיניים. 

 
ִנְרֶאה לבני האדם ַלֲחמוד נשים  ָנֶאה   .15
וָבנים, אוצרות זהב וכסף, סוסים מצויינים, 
מתת  אלה   – ִלְזריעה  ושדות  בקר  עדרי 
חיי העולם הזה. ְוִאילו שיבת האדם לֵחיק 

ל.  אלוהים היא המטרה הנאה מּכָ
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מזה?  טוב  מה  האודיֲעֶכם  ֱאמֹור:   .16
ריבונם,  נֹות אצל  ּגָ ירֵאי השמיים  לאלה 
בהן  ישהו  מתחתיהן,  זורמים  ּוְנהרות 
מאת  וחסד  להם  טהורות  ונשים  לעד. 
(למצב)  מּוָדע  אלוהים  הנה  ריבונם, 

הבריות. 
 

מאמינים  הנה  ריבוננו,  יגידו:  אשר   .17
אנו, סלח ַלֲחטאינו ּוְשמור עלינו ִמיסורי 

הֵגיִהּנֹום. 
 

האמת,  ואנשי  הסובלניים  (אנו)  .18
והתורמים  (לאלוהים)  הנכנעים 
שחר.  ָלאביונים, והמתפללים ִלְסליחה ַבּ

 
ֱאלֹוַה  שאין  ֵמִעיד,  אלוהים  הנה   .19
יעידו  הדעת  ואנשי  והמלאכים  זולתו, 
זולתו,  כן – עושה צדק הוא, אין אלוה 

הגיבור והחכם. 
 

המהימנה  היא  האסלאם  דת  אכן   .20
להם  ניתן  אשר  ואלה  אלוהים,  בעיני 
לאחר  אלא  ביניהם,  נחלקו  לא  הספר 
זה  ִקנאתם  מתוך  הדעת,  את  שקיבלו 
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אלוהים,  באותות  הּכופרים  ואלה  בזה. 
הנה אלוהים ְמהיר חשבון. 

 
(הנה)  ֱאמֹור:  ִאְתָך  יתווכחו  ואם   .21
וההולכים  אני  לאלוהים,  התמסרתי 
הספר  להם  ניתן  אשר  ולאלה  אחרי. 
התמסרתם  הָאמנם  ֱאֹמר:  ולבּורים 
התמסרו,  אכן  אם  והיה  (לאלוהים)? 
אין  עורף,  ִיְפנּו  ואם  מּודרכים.  הם  הרי 
לבני  ֵער  ואלוהים  להזהירם,  אלא  עליָך 

האדם. 
 

אלוהים,  באותות  הּכופרים  אלה  אכן   .22
אלה  ואת  הנביאים  את  להרוג  ּומנסים 
המצווים על הֶצֶדק, בלי משפט, הודיע 

להם, כי עונשם מכאיב. 
 

בעולם  מעשיהם  כשלו  אשר  אלה   .23
הזה ּוַבעולם הבא, ואין להם ָכל מושיע. 

 
24. הלא נתת את דעתך על אלה אשר 
ניתן להם חלקם מן הספר? הם נקראים 
ביניהם,  ִיְשּפֹט  למען  אלוהים  ספר  אל 

חלקם ִהפנו עורף ִבסלידה. 
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ע בהם ֵאש  ּגַ 25.  זאת עקב טענתם שלא ּתִ
הותעו  כך  ספורים.  ימים  אלא  הֵגיִהּנֹום 

דּו מלבם.  כאשר האמינו במה שּבָ
 

26. מה יהיה איתם, כאשר נאסוף אותם 
ביום שאין ספק בו, וָכל נפש תקבל את 

גמולה, והם לא יקוּפחו. 
 

27. ֱאמֹור: ֱאלוַֹהי אדון המלוכה, מעניק 
מלכות  ולוקח  שתחּפוץ,  למי  מלכות 
ִמי  המרומם  אתה  שתחּפוץ,  ממי 
שתחּפוץ, ואתה המשפיל מי שתחּפוץ, 

בידך הטוב כולו, הנה אתה הָכל יכול. 
 

בתוך  הלילה  את  המחדיר  אתה   .28
הלילה.  בתוך  היום  את  ומחדיר  היום, 
את  ומוציא  המת  מן  החי  את  מוציא 
ּוְמפרנס את אשר תרצה  המת מן החי, 

בלי גבול. 
 

29. אל למאמינים לקחת את הּכופרים 
והעושה  המאמינים,  ִמבלעֵדי  ֵרעים  ּכְ
המזהיר  לאלוהים,  קשור  אינו  זאת 
גדולה.  ִיְרָאה  מהם  שִתיראו  ֶאְתֶכם 
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ואליו  ֵמעונשו,  מזהירכם  ואלוהים 
הדרך חזרה. 

 
אשר  את  תסתירו  אם  בין  ֶאמֹור:   .30
יודע אותו אלוהים,  בלבכם או תגלוהו, 
ויודע הוא את אשר בשמים ואת אשר 

בארץ, ואלוהים הָכל יכול. 
 

ָכל  תעמוד  בו  יום  מאותו  ִהיָזֲהרּו   .31
נפש בפני ַמֲעֶשיָה אשר עשתה, בין אם 
טובים ובין אם רעים, ואז תחפוץ שיום 
זה ירחק מֹאד ממנה. אלוהים מזהירכם 
כלפי  רחמן  מאידך  הוא  אך   – מעֹונשו 

העובדים אותו. 
 

אתם,  אלוהים  אֹוֲהֵבי  אם  אמור:   .32
ויסלח  ֶאְתֶכם אלוהים,  ֹיאַהב  לכו אחרי 

ח ורחום.  לחטאיכם, והוא ַסּלָ
 

33. ֶאמור: צייתו לאלוהים ְוִלְשִליחֹו. אך 
אלוהים  שאין  הזהיֵרם,  עורף  ַיפנו  אם 

אוהב את הּכופרים. 
 

ּוְבנֹוַח  אדם  ּבְ אלוהים  בחר  הנה  .34

ÎÎ

ãΝà2â‘Éj‹y⇔ãƒuρª!$#…çµ|¡ø�tΡ3’n<Î)uρ«!$#ç��ÅÁyϑø9$#∩⊄∪�
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פני  על  עמרם  ּוְבֵבית  אברהם,  ּוְבֵבית 
ָכל העמים. 

 
הנה  לרעהו,  איש  הם,  צאצאים  ּכְ  .35

שומע אלוהים ויודע. 
 

אלוַהי,  עמרם:  אשת  אמרה  ּובעת   .36
הנה נדרתי לך את אשר בבטני, מוקדש 
אתה  אכן  ממני!  קבלהו   – לָך  הוא 

השומע והיודע. 
 

ילדה אותה אמרה: אלוַהי,  וכאשר   .37
הוא  ואלוהים  נקבה,  אותה  ילדתי  הנה 
היודע את אשר ילדה, ואין הזכר כנקבה. 
וקראתי את שמה מרים, ּוְבָך ֲאבקש לה 
ִלְצאצאיה חסות מפני השטן המקולל.  ְוּ

 
38. ּוְתפילתה ֶנֶעְנָתה ברצון אצל ריבונה 
אשר בחסדו גדלה מרים למופת; ּוִמינה 
שנכנס  ֵאיַמת  ָכל  ְלאוֵֹמן.  "ְזָכְרָיה"  את  לה 
מצא  תפילתה,  ְלמקדש  ְזָכְרָיה  אליה 
לידה ִמְצְרֵכי מזון. ּוְשֵאָלּה: מאין ָלְך ָכל זה, 
מרים? והיא ענתה: מאת אלוהים הוא. הנה 
אלוהים מפרנס את החפץ בהם בלי גבול. 

tΑ#uuρtβ≡ t� ôϑÏã’n? tãtÏϑn=≈ yèø9$#∩⊂⊆∪�

Oπ−ƒ Íh‘èŒ$pκÝÕ ÷èt/.ÏΒ<Ù÷èt/3ª! $#uρìì‹ Ïÿ xœíΟŠÎ= tæ∩⊂∈∪�

øŒ Î)ÏMs9$s%ßNr&t� øΒ $#tβ≡ t� ôϑÏãÉb> u‘’ÎoΤÎ)ßNö‘x‹tΡš� s9

$tΒ’ÎûÍ_ôÜt/#Y‘§� ys ãΒö≅ ¬7 s)tG sùûÍh_ÏΒ(y7̈Ρ Î)|MΡr&

ßìŠÉΚ ¡¡9$#ÞΟŠÎ= yèø9$#∩⊂∉∪�
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’ÎoΤÎ)uρ$pκçJø‹£ϑy™zΟtƒö�tΒþ’ÎoΤÎ)uρ$yδä‹ŠÏãé&š�Î/$yγtG −ƒÍh‘èŒ uρ
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לאמור:  אלוהיו  אל  ְזָכְרָיה  קרא  אז   .39
טובים  צאצאים  ֵמחסדיך  לי  תן  אלוַהי, 

ּוְטהורים, הנה אתה שומע התפילה. 
 

בהיותו  המלאכים,  אליו  קראו  ואז   .40
ואמרו:  ִמְקָדשו,  בחיק  בתפילה  עומד 
הולדת  על  לך  מבשר  אלוהים  הנה 
זה  ִצְדַקת  על  יעיד  אשר  והוא  "יחיא", 
ואף  וצנוע,  נגיד  אלוהים,  מאת  שיבוא 

נביא צדק הוא יהיה. 
 

יהיה  כיצד  אלוַהי,  (ְזָכְרָיה):  אמר   .41
ואשתי  ִהְשיַגְתִני,  כבר  והזיקנה  בן  לי 
אלוהים,  דרך  היא  כזאת  אמר:  עקרה? 

ץ.  עושה כרצונו את אשר ֶיְחּפָ
 

42. אמר (ְזָכְרָיה): אלוַהי, עשה ִלי אות! 
אמר: האֹות לגביך הוא שלא תדבר אל 
ברמז.  זולתי  ימים  שלושה  האנשים 
ח  הרּבה, איפוא, לזכור את אלוהיך, וַשּבַ
בבוקר  אותו)  ח  (ְוַשּבַ ערב,  לעת  אותו 

המוקדם. 
 

מרים;  המלאכים:  אמרו  עת  ּוְזֹכר   .43

š� Ï9$uΖ èδ$tãyŠ$−ƒ Ì� Ÿ2 y—… çµ−/ u‘(tΑ$s%Éb>u‘ó=yδ

’Í<ÏΒš�Ρà$©!Zπ−ƒ Íh‘èŒºπt7 Íh‹ sÛ(š� ¨ΡÎ)ßì‹Ïÿ xœ

Ï!$tã‘$!$#∩⊂∪�
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ã≅yè ø�tƒ$tΒâ!$t±o„∩⊆⊇∪�
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zΟÏk= x6è?}¨$̈Ψ9$#sπsW≈ n= rOBΘ$−ƒ r&�ω Î)#Y“ øΒ u‘3� ä.øŒ $#uρ
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אותך,  וטיהר  בך,  בחר  אלוהים  הנה 
והעדיף אותך על פני ָכל נשות דוֵרְך. 

 
44. מרים! היי נאמנה, איפוא, לאלוהייך, 

וִסיגדי ְוִכְרִעי עם הכורעים. 
 

זהו מדברי הֵסֶתר אשר אנו מגלים   .45
ילו גורלות,  לָך, כי לא הייָת עמם ֵעת ִהּפִ
מי מהם יהיה למרים האוֵמן, ולא הייָת 

עמם כאשר רבו ביניהם. 
 

הנה  מרים,  המלאכים:  אמרו  עת   .46
פי  על  בן,  הולדת  על  ֵרך  ְמַבֹשְ אלוהים 
מֹו המׁשיח ֵישּוַע בן מרים,  דברֹו הוא, ׁשְ
מכובד ונֹשגב (יהיה) בעולם הזה ובעולם 

הבא, ומן המקורבים (לאלוהים). 
 

ְנעוריו  ּוְבהתבגרותו,  47. ויטיף לאנשים ּבִ
ויהיה ִמן הישרים. 

 
48.  אמרה: אלוַהי, כיצד יהיה ִלי בן, ואיש 
לא נגע בי? אמר: כזאת היא דרך אלוהים, 
בורא את אשר ַיְחּפֹץ, ּוְבֵעת שיגזֹר דבר, 

יֹאמר לו: ֱהֶיה! ו(הוא) יהיה (כדברו). 

Å79x�sÜô¹ $#Ï8t� £γ sÛuρÅ79x�sÜô¹ $#uρ4’n? tãÏ!$|¡ÎΣ
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49. ויְלְמדוֹ את הספר ואת הָחְכָמה, את 
התורה ואת הברית החדשה. 

 
הּו ָשליח אל בני ישראל לאמֹור:  ַוְיַמֶנּ  .50
ֵמריבונכם,  אות  עם  ֲאליכם  באתי  הנה 
כצורת  הטיט  מן  לכם  ֱאצֹור  אני  שלפיו 
ְלעֹוף  יהיה  ואז  רוח,  בו  וָאִפַיח  העוף, 
העיוור  את  א  ַוֲאַרּפֵ אלוהים.  ברצון 
ְרצֹון  ִבּ מתים,  ה  ַוֲאַחֵיּ המצורע,  ואת 
ומה  לאכול  מה  ְואֹוִדיֲעֶכם  אלוהים, 
ַבתיכם, הנה אות לכם בזאת אם  ֶלֱאגור ּבְ

מאמינים אתם. 
 

51. (ובאתי) לקיים את התורה אשר ניתנה 
שנאסר  ממה  חלק  לכם  יר  ּוְלַהּתִ לפַני, 
עליכם, והבאתי לכם אוֹת מאת ריבונכם. 
ִייְראּו (איפוא) את אלוהים וַצייתו לדבַרי! 

 
וריבונכם,  ריבוני  הוא  אלוהים  אכן   .52

ִעבדוהו, איפוא, זהו הדרך הישר. 
 

ְכִפיָרה,  53. אך כאשר חש ֵישּוַע ִמִצדם ּבִ
אמר: מי הם התומכים בי בדרך אלוהים? 
בדרך  התומכים  אנו  החסידים:  אמרו 

çµßϑÏk=yèãƒ uρ|=≈ tG Å3ø9$#sπyϑò6 Ïtø: $#uρsπ1 u‘öθ −G9$# uρ
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öΝä3©9β Î)ΟçFΖ ä.šÏΖÏΒ ÷σ•Β∩∈⊃∪�

$]%Ïd‰|ÁãΒ uρ$yϑÏj9š÷ t/£“y‰tƒš∅ÏΒÏπ1 u‘öθ −G9$#

¨≅ Ïm T{uρΝà6s9uÙ÷è t/“Ï%©! $#tΠ Ìh� ãmöΝà6ø‹ n=tæ4

/ä3çG ø⁄ Å_uρ7πtƒ$t↔Î/ÏiΒöΝà6 În/ §‘(#θà)̈?$$sù©!$#

Èβθ ãè‹ÏÛ r&uρ∩∈⊇∪�

¨β Î)©!$#† În1u‘öΝà6š/ u‘uρçνρß‰ç6ôã$$ sù3#x‹≈ yδ

ÔÞ≡ u�ÅÀÒΟŠÉ)tG ó¡•Β∩∈⊄∪�

*!$£ϑn= sù¡§ym r&4†|¤Š ÏããΝåκ÷]ÏΒt� ø�ä3ø9$#tΑ$s%ôtΒ

ü“Í‘$ |ÁΡr&’n<Î)«!$#(š^$s%šχθ •ƒÍ‘#uθ ys ø9$#ßøtwΥ
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אלוהים, ַהאמנּו בֹו, ָהֵעד, איפוא, כי אנו 
מסּורים. 

 
ָבאותות  אנו  מאמינים  אלוֵהנו,   .54
ל  שהורדָת, והולכים אנו אחרי השליח, ַקּבֵ

אותנו, איפוא, עם המעידים על צדקתו. 
 

ַוִיֹזם  (נגדו),  זממו  אויביו)  (ואילו   .55
הוא  ואלוהים  (נגדם),  מזימה  אלוהים 

גדול הזוממים. 
 

56. (וזכר) ֵעת אמר אלוהים לֵישּוַע, הנה 
אלי,  אותך  ּומעלה  אותָך,  ממית  אנוכי 
את  ם  ְוֹשָ הּכופרים,  מן  אותך  ומחלץ 
ההולכים אחריָך ֵמַעל לאלה אשר כפרו 
כולכם  תשובו  ואז   – הדין  ליום  עד  בָך 
הייתם  ּבאשר  ביניכם  ְוֶאְשּפֹט  אלי 

ֲחלוקים בו. 
 

אענישם  כפרו  אשר  אלה  את  אך   .57
הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  כבד  עונש 

ואין להם מושיע. 
 

58. ואולם אלה אשר האמינו ועשו את 

â‘$|ÁΡr&«!$#$̈Ψ tΒ# u«!$$Î/ô‰yγô© $#uρ$̄Ρr' Î/

šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ∩∈⊂∪�

!$oΨ−/ u‘$̈Ψ tΒ#u!$yϑÎ/|Mø9t“Ρr&$oΨ÷èt7 ¨?$#uρtΑθß™§�9 $#

$oΨö;çF ò2$$ sùyìtΒšÏ‰Îγ≈ ¤±9$#∩∈⊆∪�

(#ρã�x6tΒuρt�x6tΒuρª!$#(ª!$#uρç�ö$yztÌ�Å3≈yϑø9$#∩∈∈∪�

øŒ Î)tΑ$s%ª! $##|¤Š Ïè≈ tƒ’ÎoΤÎ)š�‹ Ïjùuθ tG ãΒy7ãèÏù#u‘uρ

¥’n<Î)x8 ã� ÎdγsÜãΒ uρš∅ÏΒt Ï%©! $#(#ρã� x�Ÿ2ã≅Ïã%y` uρ

tÏ%©!$#x8θãèt7 ¨?$#s−öθ sùšÏ%©! $#(#ÿρã� x�x.4’n<Î)ÏΘ öθ tƒ

Ïπyϑ≈uŠ É)ø9$#(¢ΟèO¥’n<Î)öΝà6ãèÅ_ ö� tΒãΝà6ômr' sù

öΝä3oΨ÷+ t/$yϑŠÏùóΟçFΖ ä.Ïµ‹ Ïùtβθ à�Î=tF ÷‚ s?∩∈∉∪�

$̈Β r' sùt Ï%©!$#(#ρã� x�x.öΝßγ ç/Éj‹tãé'sù$\/#x‹tã#Y‰ƒ Ï‰x©

’Îû$u‹ ÷Ρ‘‰9$#Íο t� ÅzFψ $#uρ$tΒ uρΟßγs9ÏiΒtÎ�ÅÇ≈ ¯Ρ∩∈∠∪�

$̈Β r&uρš Ï%©!$#(#θãΖ tΒ#u(#θ è=ÏϑtãuρÏM≈ ys Î=≈¢Á9$#



ּפרשה מס. 3חלק מס. 3 ּפרשת ּבית עמרם

82

כרם עד ֹתם – כי אין  לּו את ֹשְ הטוב, ְיַקּבְ
אלוהים אוהב את החוטאים. 

 
מן  לפניך  נקרא  אשר  הוא  זה   .59

ים.  האותות והספר ַהַמְחּכִ
 

אלוהים  בעיני  ֵישּוַע  דוגמת  הנה   .60
כדוגמת אדם הראשון, אשר ברא אותו 
ֵמעפר, וציווה עליו להיות (לאדם), והוא 

היה. 
 

אל  ריבונך.  מאת  האמת  היא  זאת   .61
תהיה, איפוא, מן הספקנים. 

 
ֱאמֹור  לך,  ועתה, לאחר מה שנודע   .62
ְלָכל אלה אשר יתָוּכחו עמָך על אודוָתיו: 
ֵניֶכם, ואת ָנֵשינו  ֵנינּו ואת ּבְ ן את ּבָ בואו ִנַזּמֵ
ואת ְנֵשיֶכם, ואת עצמנו וֶאְתֶכם, ונתפלל 

ֶשקללת אלוהים תחול על הכוזבים. 
 

ָכל  ואין  המהימן,  המסר  זהו  אכן   .63
הוא  אלוהים  ואכן  אלוהים,  זולת  ֵאלֹוַה 

הגיבור ְוֶהחכם. 
 

óΟÎγ‹Ïjùuθã‹sùöΝèδu‘θã_é&3ª!$#uρŸω�=ÅsãƒtÏΗÍ>≈©à9$#∩∈∇∪�

y7 Ï9≡sŒçνθ è= ÷GtΡš� ø‹ n=tãzÏΒÏM≈ tƒ Fψ $#Ì� ø.Ïe%!$#uρ

ÉΟ‹ Å3ys ø9$#∩∈∪�

�χÎ)Ÿ≅sV tΒ4|¤Š Ïãy‰ΖÏã«!$#È≅ sV yϑx.tΠ yŠ#u(

…çµs) n=yzÏΒ5>#t� è?¢ΟèOtΑ$s%…çµs9ä.ãβθ ä3u‹ sù∩∉⊃∪

5

‘,ys ø9$#ÏΒy7 Îi/¢‘Ÿξ sùä3s?zÏiΒt Î�tIôϑßϑø9 $#∩∉⊇∪�

ôyϑsùy7§_ !%tnÏµ‹Ïù.ÏΒÏ‰÷èt/$tΒx8 u!% y`zÏΒ

ÉΟù= Ïèø9$#ö≅à)sù(#öθ s9$ yès?äíô‰tΡ$tΡ u!$oΨö/ r&ö/ä. u!$oΨö/ r&uρ

$tΡu!$|¡ÎΣuρöΝä.u!$|¡ÎΣuρ$oΨ|¡à�Ρr&uρöΝä3|¡à�Ρr&uρ¢ΟèO

ö≅ÍκtJö6tΡ≅yèôfuΖsù|MuΖ÷è©9«!$#’n?tãšÎ/É‹≈x6ø9$#∩∉⊄∪

¨β Î)#x‹≈ yδuθ ßγs9ßÈ|Ás)ø9 $#‘,ys ø9$#4$tΒ uρôÏΒ>µ≈ s9Î)

�ω Î)ª!$#4�χÎ)uρ©!$#uθ ßγs9â“ƒ Í“yèø9$#ÞΟŠÅ3ys ø9$#∩∉⊂∪�
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ְזכֹר,  עורף,  לך  יפנו  הם  אם  אך   .64
שאלוהים ַמּכיר היטב את הסכסכנים. 

 
ְלרעיון  בואו  הספר,  ַעֵמי  הוי  ֱאמוֹר:   .65
נעבוד  שלא  לבינכם,  בינינו  משותף 
בֹו  נשתף  ולא  אלוהים,  זולתי  ֱאלֹוַה 
רעהו  את  מאיתנו  איש  ייקח  ולא  דבר, 
ַיְפנּו עורף,  ואם  לאדון לעומת אלוהים, 
(לרבוננו)  הננו  כי  (עלינו)  ֲהִעידּו  ִאְמרּו, 

מסורים. 
 

תתווכחו  מדוע  הספר,  ַעֵמי  הוי   .66
ְדבר אברהם, הן התורה והברית  עימנו ִבּ
(האמנם)   – אחריו  ניתנו  אך  החדשה 

אינכם משכילים? 
 

אשר  אלה  אתם  הנה  ְראּו,   .67
מדוע,  לכם,  שידוע  מה  על  התווכחתם 
שאינכם  מה  על  עתה  תתווכחו  איפוא, 
ואין  היודע,  הוא  אלוהים  כלל?  יודעים 

אתם יודעים. 
 

לא  ואף  אברהם,  יהודי  היה  לא   .68

β Î* sù(#öθ ©9uθ s?¨β Î*sù©!$#7ΟŠÎ= tætÏ‰Å¡ø�ßϑø9$$Î/∩∉⊆∪�

ö≅è%Ÿ≅÷δr'¯≈tƒÉ=≈ tG Å3ø9 $#(#öθ s9$yès?4’n<Î)7πyϑÎ=Ÿ2¥!# uθy™

$uΖ oΨ÷' t/ö/ä3uΖ÷' t/ uρ�ω r&y‰ç7÷ètΡ�ωÎ)©!$#Ÿω uρx8 Î�ô³èΣÏµÎ/

$\↔ø‹ x©Ÿω uρx‹Ï‚ −Gtƒ$uΖàÒ÷èt/$³Ò÷èt/$\/$ t/ ö‘r&ÏiΒ

ÈβρßŠ«!$#4β Î*sù(#öθ ©9uθs?(#θ ä9θà)sù(#ρß‰yγô© $#$̄Ρr'Î/

šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ∩∉∈∪�

Ÿ≅÷δr' ¯≈ tƒÉ=≈ tG Å6ø9$#zΝÏ9šχθ • !̀$ ysè?þ’ÎûtΛ Ïδ≡t� ö/Î)

!$tΒ uρÏMs9 Ì“Ρ é&èπ1 u‘öθ −G9$#ã≅‹ÉfΡM} $#uρ�ω Î).ÏΒÿÍν Ï‰÷è t/

4r

÷Λ äΡr' ¯≈ yδÏIω àσ̄≈ yδóΟçF ôf yf≈ym$yϑŠÏùΝä3s9 ÏµÎ/ÖΝù= Ïæ

zΝÎ= sùšχθ •` !$ys è?$yϑŠÏù}§øŠ s9Νä3s9 ÏµÎ/ÖΝù= Ïæ4

ª!$#uρãΝn= ÷ètƒóΟçFΡr&uρŸωtβθ ßϑn= ÷ès?∩∉∠∪�

$tΒtβ% x.ãΝŠ Ïδ≡t� ö/ Î)$wƒ ÏŠθ åκu‰Ÿω uρ$|‹ ÏΡ#u�óÇnΣÅ3≈ s9uρ

Ì

Ÿξsù r&šχθ è= É)÷ès?∩∉∉∪�
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נוצרי, כי אם חניף(1)  היה, מסור לאלוהים, 
ומעולם לא שיתף עם אלוהים אלילים 

אחרים. 
 

לאברהם  האדם  בבני  הקרובים  אכן   .69
והנביא  בדרכו,  הלכו  אשר  אלה  הם 
הזה, (מוחמד), ואלה אשר האמינו. הנה 

אלוהים צּור למאמינים. 
 

היו  חפצים  הספר  מַעֵמי  חלק   .70
זולתי  מתעים  הם  אין  אך  להתעותכם, 

עצמם ואינם מבחינים. 
 

אתם  מדוע  הספר,  ַעֵמי  הוי   .71
שלהם  אלוהים  לאותות  מתכחשים 

הייתם עדים? 
 

הוי ַעֵמי הספר, מדוע אתם מלבישים   .72
אותה  ּומסתירים  ֶשֶקר,  ּבַ האמת  את 

ביודעין? 
 

אמרה:  הספר  עם  מבני  קבוצה  והנה   .73

Ν

šχ% x.$Z�‹ ÏΖ ym$VϑÎ= ó¡•Β$tΒ uρtβ% x.zÏΒ

tÏ.Î�ô³ßϑø9$#∩∉∇∪�

�χÎ)’n<÷ρ r&Ä¨$̈Ψ9 $#zΝŠÏδ≡ t�ö/ Î* Î/tÏ%©# s9çνθ ãèt7 ¨?$#

# x‹≈ yδuρ�É< ¨Ζ9 $#šÏ%©! $#uρ(#θãΖ tΒ#u3ª!$#uρ�’Í<uρ

tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$#∩∉∪�

N ¨Šuρ×πx�Í←!$©ÛôÏiΒÈ≅÷δr&É=≈ tG Å3ø9$#öθ s9ö/ä3tΡθ�= ÅÒãƒ

$tΒuρšχθ�=ÅÒãƒHωÎ)öΝßγ|¡à�Ρr&$tΒuρšχρâ�ßêô±o„∩∠⊃∪

Ÿ≅÷δr' ¯≈ tƒÉ=≈ tG Å3ø9$#zΝÏ9šχρã� à�õ3s?ÏM≈tƒ$t↔ Î/«!$#

÷ΛäΡr&uρšχρß‰yγô±n@∩∠⊇∪�

Ÿ≅÷δr' ¯≈ tƒÉ=≈ tGÅ3ø9$#zΝÏ9šχθÝ¡Î6 ù= s?¨,ys ø9$#È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/

tβθ ßϑçG õ3s?uρ¨,ysø9 $#óΟçFΡr& uρtβθ ßϑn= ÷ès?∩∠⊄∪�

M s9$s%uρ×πx�Í←!$©ÛôÏiΒÈ≅÷δr&É=≈ tGÅ3ø9 $#(#θãΖ ÏΒ#u

זרה,  עבודה  ל  מָכּ פניו  את  שמסיר  זה  הוא  חניף:   (1)
ופונה אך ורק לאלוהים.
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ִלְקבוצת  הּוַרד  הכריזו על אמונתכם, באשר 

המאמינים (במוחמד) בראשית היום, ְוִכיפרו 

אֲחרית  היום, למען  ַיַחְזרּו  בהם  מאמונתם. ֲבּ

 

74. ואל תתנו אמון אלא במי שהולך על 

פי אמונתכם. אמֹור: הנה דרך הֵמיָשִרים 

ְלמה  היא דרך אלוהים הדומה בתוכנה 

להתווּכח  יוסיפו  ואם  לכם.  ניתן  שכבר 

עמכם בפני אלוהים, ֱאמֹור: הנה החסד 

יֵדי אלוהים, מעניק אותו למי שיחּפוץ  ּבִ

בֹו. רב חסד אלוהים ויודע ָכל. 

 

כי  ירצה,  אשר  את  ברחמיו  ומזּכה   .75

רב הוא חסד אלוהים. 

 

76. יש מבין אנשי עם הספר אשר אם 

ויש  לָך.  יִשיֶבנּו   – רב  הֹון  בידו  תפקיד 

לא   – דינאר  בידו  תפקיד  אם  ביניהם 

לדרוש  תתמיד  אם  אלא  לָך,  יִשיֶבנּו 

מידו בתוקף, זאת עקב אשר אמרו: אין 

מאתנו,  שאינו  מי  כלפי  מחוייבים  אנו 

משקרים בשם אלוהים, והם יודעים. 

Ÿω uρ(#þθ ãΖ ÏΒ ÷σè?�ω Î)yϑÏ9yìÎ7 s?ö/ä3oΨƒ ÏŠö≅ è%¨β Î)

3“y‰ßγø9$#“y‰èδ«!$#β r&#’tA÷σãƒÓ‰tn r&Ÿ≅÷W ÏiΒ!$tΒ

÷Λä‹Ï?ρ é&÷ρ r&ö/ä.θ•_ !$ys ãƒy‰ΖÏãöΝä3În/ u‘3ö≅è%¨β Î)

Ÿ≅ ôÒx�ø9$#Ï‰uŠ Î/«!$#ÏµŠÏ?÷σ ãƒtΒâ!$t±o„3ª!$#uρììÅ™≡ uρ

ÒΟŠ Î=tæ∩∠⊆∪�

�ÈtG ÷‚ tƒÏµÏG yϑômt� Î/tΒâ!$t±o„3ª! $#uρρèŒ

È≅ôÒx�ø9$#ÉΟŠ Ïàyèø9$#∩∠∈∪�

*ôÏΒ uρÈ≅÷δr&É=≈ tG Å3ø9$#ôtΒβ Î)çµ÷ΖtΒ ù's?9‘$ sÜΖ É)Î/

ÿÍν ÏjŠ xσ ãƒy7ø‹ s9Î)Οßγ÷ΨÏΒ uρô̈Ββ Î)çµ÷Ζ tΒ ù's?9‘$oΨƒÏ‰Î/�ω

ÿÍν ÏjŠ xσ ãƒy7ø‹ s9 Î)�ωÎ)$tΒ|MøΒßŠÏµø‹ n= tã$VϑÍ←!$s%3y7Ï9≡sŒ

óΟßγ̄Ρr' Î/(#θä9$s%}§øŠ s9$uΖ øŠn= tã’Îûz↵ÍhŠ ÏiΒ W{ $#×≅‹ Î6 y™

šχθä9θà)tƒuρ’n?tã«!$#z>É‹s3ø9$#öΝèδuρšχθßϑn=ôètƒ∩∠∉∪

ü“Ï%©!$$Î/tΑÌ“Ρé&’n? tãš Ï%©!$#(#θãΖ tΒ#utµô_ uρ

Í‘$yγ̈Ψ9$#(#ÿρ ã� à�ø.$#uρ… çν t� Åz#uöΝßγ̄= yès9tβθ ãè Å_ö� tƒ∩∠⊂∪�
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את  ְוָיֵרא  בריתו  את  המקיים  אכן   .77
הצדיקים  ואת  הצדיק,  הוא  אלוהים, 

אלוהים אוהב. 
 

78. אך אלה המוכרים את ברית אלוהים 
ואת שבועתם במחיר זול, אין להם חלק 
ריבונם,  אליהם  ר  ידּבֵ ולא  הבא,  בעולם 
ה  ְיַזּכֶ ולא  הדין  ביום  אליהם  יביט  ולא 

אותם, ולהם עונש כבד. 
 

79. ואכן קיימת מהם קבוצה המעקמים 
את לשונותיהם, ומסלפים בעת קריאת 
הספר  מן  כי  תחשבו,  למען  הקוראן, 
הוא, ואין הוא מן הספר. וֹיאמרו: מאת 
אלוהים.  מאת  הוא  ואין  הוא,  אלוהים 

ומדברים בשם אלוהים שקר ביודעין. 
 

80. ולא ָיֵאה לאדם שמעניק לו אלוהים 
הנבואה  ואת  הָחְכָמה  ואת  הספר  את 
שֹיאמר לבני האדם: ִעְבדּו אותי לעומת 
אך  ֱהיּו  לאמר:  עליו  אם  כי  אלוהים. 
לאלוהים נאמנים! ֹזאת כי הנכם מלמדים 

את הספר ומשננים אותו. 
 

4’n? t/ôtΒ4’nû ÷ρr& Íν Ï‰ôγyèÎ/4’s+̈? $#uρ¨β Î*sù©!$#�=Ås ãƒ

tÉ)−G ßϑø9$#∩∠∠∪�

¨β Î)tÏ%©! $#tβρ ç�tIô±o„Ï‰ôγyèÎ/«!$#öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& uρ$YΨyϑrO

¸ξ‹ Î= s%š�Í× ¯≈s9 'ρ é&Ÿωt,≈ n= yzöΝßγs9’ÎûÍο t� ÅzFψ $#Ÿωuρ

ãΝßγßϑÏk=x6ãƒª!$#Ÿωuρã� ÝàΖ tƒöΝÍκö�s9Î)tΠ öθ tƒÏπyϑ≈uŠ É)ø9$#

Ÿω uρóΟÎγ‹ Åe2t“ ãƒóΟßγs9 uρëU#x‹tãÒΟŠ Ï9r&∩∠∇∪�

¨β Î)uρóΟßγ÷Ζ ÏΒ$Z)ƒ Ì� x� s9tβ…âθ ù= tƒΟßγtF t⊥ Å¡ø9r&É=≈ tF Å3ø9$$Î/

çνθ ç7|¡ós tGÏ9zÏΒÉ=≈ tG Å6ø9 $#$tΒ uρuθ èδš∅ÏΒ

É=≈tG Å3ø9$#šχθä9θà)tƒ uρuθ èδôÏΒÏ‰ΨÏã«!$#$tΒuρ

uθ èδôÏΒÏ‰ΨÏã«!$#tβθ ä9θà)tƒ uρ’n? tã«!$#z>É‹s3ø9$#

öΝèδuρtβθ ßϑn= ôètƒ∩∠∪�

$tΒtβ% x.@� t±u; Ï9β r&çµuŠ Ï?÷σãƒª!$#|=≈tG Å3ø9$#zΝõ3ßs ø9$#uρ

nο §θç7 –Ψ9$#uρ§ΝèOtΑθà)tƒÄ¨$̈Ζ= Ï9(#θçΡθä.#YŠ$ t6 Ïã’Ík<ÏΒ

ÈβρßŠ«!$#Å3≈s9uρ(#θ çΡθ ä.z↵ÍhŠ ÏΨ≈ −/ u‘$yϑÎ/óΟçFΖ ä.

tβθ ßϑÏk= yèè?|=≈ tG Å3ø9$#$ yϑÎ/ uρóΟçFΖ ä.tβθ ß™â‘ô‰s?∩∇⊃∪�
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לקחת  עליכם  לצוֹות  לֹו  יאה  ולא   .81
כאלוהים  הנביאים  ואת  המלאכים  את 
לכם. האמנם יצווה עליכם לכפור לאחר 

שהתמסרתם לאלוהים? 
 

ַרת אלוהים עמכם ברית  82. ְוִזְכרּו ֵעת ּכָ
לכם  ניתנו  לפיה  הנביאים,  באמצעות 
בקרבכם  הופיע  ואז   – והָחְכָמה  הספר 
נביא לאשר את הספר אשר ֶאְתֶכם, על 
מנת שתאמינו בו ותעזרו לו. נשאלתם: 
על  ומקבלים  אתם  מאשרים  האמנם 
עניתם:  ואתם  זֹו?  התחייבות  עצמכם 
אם  לכם:  אמרנו  ואז  אנו.  מאשרים 
מן  ֶאְתֶכם  ואלוהים  כך,  על  העידּו  כן 

העדים. 
 

83. ועתה, ָכל הַמְפִנים עורף וִמתנּכרים 
רית הזאת, הנה הם הפושעים.  ַלּבְ

 
של  מזו  אֶחֶרת  דת  יבקשו  האמנם   .84
אשר  ָכל  לו  שמסורים  בעת  אלוהים, 
בשמים וָכל אשר בארץ, מרצון או שלא 

מרצון, ואליו ישובו כולם? 
 

Ÿω uρöΝä.t� ãΒù'tƒβ r&(#ρ ä‹Ï‚−G s?sπs3Í× ¯≈n= pR ùQ$#z↵Íh‹ Î; ¨Ζ9$#uρ

$¹/$t/ö‘r&3Νä.ã�ãΒù'tƒr&Ì�ø�ä3ø9$$Î/y‰÷èt/øŒÎ)ΛäΡr&tβθßϑÎ=ó¡•Β∩∇⊇∪�

øŒ Î)uρx‹s{ r&ª!$#t,≈ sW‹ ÏΒz↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$#!$yϑs9Νà6çG÷� s?# u

ÏiΒ5=≈ tG Å27πyϑõ3Ïm uρ¢ΟèOöΝà2u!% y`×Αθß™ u‘

×−Ïd‰|Á•Β$yϑÏj9öΝä3yètΒ£ãΨÏΒ ÷σçGs9ÏµÎ/…çµ̄Ρ ã� ÝÁΨtG s9uρ4

tΑ$s%óΟè?ö‘t� ø%r& uôΜè?õ‹s{ r& uρ4’n? tãöΝä3Ï9≡sŒ“Ì� ô¹ Î)(

(#þθ ä9$ s%$tΡ ö‘t� ø%r&4tΑ$s%(#ρß‰pκô−$$sùO$tΡr&uρΝä3yètΒzÏiΒ

tÏ‰Îγ≈¤±9$#∩∇⊄∪�

yϑsù4’̄<uθ s?y‰÷èt/š�Ï9≡ sŒš�Í×̄≈ s9'ρ é' sùãΝèδ

šχθ à) Å¡≈ x�ø9$#∩∇⊂∪�

u� ö&tósùr&ÇƒÏŠ«!$#šχθ äó ö7 tƒÿ… ã& s!uρzΝn= ó™ r&tΒ’Îû

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#Ä⇓ö‘F{ $#uρ$Yãöθ sÛ$\δö� Ÿ2uρÏµø‹ s9Î)uρ

šχθ ãè y_ö� ãƒ∩∇⊆∪�
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 - אנו  באלוהים,  ֶהֱאַמּנּו  ֱאמֹור:   .85
הּורד  ּובאשר  אלינו,  הּורד  ּובאשר 

ויעקב   ויצחק  וישמעאל  אברהם  אל 
ְוִלֵישּוַע  למשה  ניַתן  ּובאשר  והשבטים, 
ַמְפִלים  ריבונם, אין אנו  ולנביאים מאת 

ביניהם, ולֹו אנו מסורים. 
 

יבקש לעצמו דת מלבד  וָכל אשר   .86
ּוַבעולם  ממנו,  תתקבל  לא  האסלאם 

הבא אבֹוד ֹיאַבד. 
 

אנשים  אלוהים  ינחה  כיצד   .87
והעידו  שהאמינו,  לאחר  כפרו  אשר 
להם   ְוִניְתנּו  אמת?  השליח  שהופעת 
המופתים, אכן לא ינחה אלוהים את עם 

הפושעים. 
 

עליהם  שתחול  הוא  גמולם  אלה,   .88
בני  ּוְכלל  והמלאכים  אלוהים  קללת 

האדם. 
 

לנצח,  עליהם  ץ  תרּבַ ֹזאת  קללה   .89
לעתיד  ֵחה  ִיּדָ ולא  יוקל  לא  ועונשם 

לבוא. 

ö≅ è%$̈Ψ tΒ#u«! $$Î/!$tΒ uρtΑÌ“Ρé&$uΖøŠ n=tã!$tΒ uρtΑÌ“Ρ é&#’n? tã

zΝŠ Ïδ≡t� ö/ Î)Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™ Î)uρt,≈ ys ó™ Î)uρšUθà)÷ètƒuρ

ÅÞ$ t7ó™ F{ $#uρ!$tΒ uρu’ÎAρ é&4y›θ ãΒ4|¤Š Ïãuρ

šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$#uρÏΒöΝÎγÎn/ §‘Ÿωä−Ìh� x�çΡt÷ t/7‰ymr&

óΟßγ÷Ψ ÏiΒßós tΡuρ…çµs9tβθ ßϑÎ=ó¡ãΒ∩∇∈∪�

tΒuρÆ�tG ö;tƒu� ö&xîÄΝ≈ n= ó™M} $#$YΨƒÏŠn=sùŸ≅t6 ø)ãƒçµ÷Ψ ÏΒ

uθ èδuρ’ÎûÍοt� ÅzFψ $#zÏΒzƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9$#∩∇∉∪�

y#ø‹ x.“Ï‰ôγtƒª!$#$YΒ öθ s%(#ρã� x�Ÿ2y‰÷èt/öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ)

(#ÿρß‰Îγx© uρ¨β r&tΑθß™§�9 $#A,ymãΝèδu!% y` uρàM≈ oΨ Éi�t6 ø9$#4

ª!$#uρŸω“Ï‰ôγtƒuΘ öθ s)ø9$#tÏϑÎ=≈ ©à9 $#∩∇∠∪�

y7Í×̄≈ s9'ρ é&öΝèδäτ !#t“ y_¨β r&öΝÎγø‹ n= tæsπoΨ÷ès9«!$#

Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑø9$#uρÄ¨$̈Ψ9 $#uρtÏèyϑô_ r&∩∇∇∪�

t Ï$Î#≈ yz$pκ� ÏùŸωß#¤�sƒä†ãΝßγ÷Ζ tãÜ>#x‹yèø9$#Ÿωuρ

öΝèδtβρ ã� sàΖ ãƒ∩∇∪�
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תשובה  ּבִ ַיַחְזרּו  אשר  לאלה  פרט   .90
אז  כי   – הטוב  את  ויעשו  מכן,  לאחר 

אלוהים הוא סולח ורחמן. 
 

91. אכן אלה אשר כפרו לאחר שהאמינו 
והוסיפו להמשיך בכפירתם, לא תתקבל 

ָכל חרטה מהם, ואלה הם התועים. 
 

וימותו  ְפרּו  ּכָ אשר  לאלה  ובאשר   .92
כופרים, לא יתקבל מאיש מהם פדיון,  ּכְ
כי להם צפוי  זהב,  אף אם מלֹוא הארץ 

עונש איום, ואין להם ָכל מושיע. 
 

93. לא תשיגו את ַמֲעַלת הַצִדיקּות, עד 
אשר ְתחלקו מאשר הנכם אוהבים, וָכל 

אשר תחלקו אכן ידוע לאלוהים. 
 

לבני  מותרים  היו  המאכל  סוגי  ָכל    .94
על  ישראל  שאסר  ממה  חוץ  ישראל, 
ֱאמֹור:  התורה.  ניתנה  בטרם  נפשו 
בה,  וִקראו  התורה  את  איפוא,  ֲהביאו, 

אם הנכם דוברי אמת. 
 

�ω Î)tÏ%©! $#(#θç/$s?.ÏΒÏ‰÷èt/y7Ï9≡sŒ(#θßs n= ô¹ r&uρ¨β Î*sù

©!$#Ö‘θà� xîíΟŠ Ïm§‘∩⊃∪�

¨β Î)t Ï%©!$#(#ρã� x�x.y‰÷èt/öΝÎγÏΨ≈ yϑƒÎ)¢ΟèO(#ρßŠ#yŠ ø— $#

#\� ø�ä.©9Ÿ≅t6 ø)è?óΟßγ çGt/ öθ s?y7Í× ¯≈ s9'ρé& uρãΝèδ

tβθ —9!$�Ò9$#∩⊇∪�

¨β Î)t Ï%©! $#(#ρã� x�x.(#θè?$tΒ uρöΝèδuρÖ‘$¤�ä. n= sùŸ≅t6 ø)ãƒ

ôÏΒΝÏδÏ‰ym r&âö≅ÏiΒÄ⇓ö‘F{ $#$Y6 yδsŒÈθ s9uρ

3“y‰tGøù$#ÿÏµÎ/3y7Í× ¯≈s9 'ρ é&óΟßγs9ë>#x‹tãÒΟŠ Ï9r&$tΒuρ

Νßγs9ÏiΒtÎ�ÅÇ≈ ¯Ρ∩⊄∪�

s9(#θä9$oΨs?§�É9ø9 $#4®Lym(#θ à)Ï�Ζè?$ £ϑÏΒšχθ™6ÏtéB4

$tΒ uρ(#θà)Ï�Ζ è?ÏΒ&óx«¨β Î* sù©!$# ÏµÎ/ÒΟŠÎ= tæ∩⊂∪

*‘≅ä.ÏΘ$yè©Ü9$#tβ$Ÿ2yξ ÏmûÍ_t6 Ïj9Ÿ≅ƒÏℜu�ó Î)�ωÎ)

$tΒtΠ §� ymã≅ƒÏℜ u�ó  Î)4’n? tãÏµÅ¡ø�tΡÏΒÈ≅ö6 s%β r&

tΑ̈”t∴è?èπ1 u‘öθ −G9$#3ö≅è%(#θè?ù'sùÏπ1 u‘öθ−G9$$Î/!$yδθ è=ø?$$sùβ Î)

öΝçGΖä.šÏ%Ï‰≈ |¹∩⊆∪�
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בשם  דברים  המזייף  ָכל  ועתה   .95
אלוהים לאחר מכן, הלא הם הפושעים. 

 
על  מצהיר  אלוהים  הנה  ֱאמֹור:   .96
דת אברהם החניף  האמת, ְלכּו, איפוא, ּבְ

שלא היה מן המשתפים(2). 
 

אשר  הראשון  התפילה  בית  אכן   .97
ה"(3)   ּכָ "ּבַ הוקם לבני האדם, הוא זה אשר  ּבְ

ה ִלְכלל האנושות.  מבורך ּוְמקור ְנִחּיָ
 

ְמקום  שמהם  ברורים  אותות  בו   .98
יהיה,  בטוח  אליו  הנכנס  ָכל  אברהם, 
וחובה על בני האדם שמסוגלים לעמוד 
לרגל  לעלות  אלוהים  כלפי  במשימה 
שאין  לזּכור,  הּכופרים  ועל  בית.  לאותו 

אלוהים זקוק לבני האדם כלל. 
 

מדוע  הספר,  עמי  הוי  ֱאמֹור:   .99
תתּכחשו לאותות אלוהים, בֵעת שהוא 

ֵעד על מעשיכם? 

Çyϑsù3“u�tI øù$#’n? tã«!$#z> É‹s3ø9$#.ÏΒÏ‰÷è t/y7Ï9≡sŒ

š�Í× ¯≈ s9'ρ é' sùãΝèδtβθ ßϑÎ=≈ ©à9$#∩∈∪�

(2) משתפים: המשתפים עם אלוהים אלילים.

ö≅ è%s−y‰|¹ª!$#3(#θãè Î7 ¨?$$ sùs'©#ÏΒtΛ Ïδ≡ t�ö/ Î)$Z�‹ ÏΖ ym

$tΒ uρtβ% x.zÏΒtÏ.Î�ô³çR ùQ$#∩∉∪�

¨β Î)tΑ̈ρ r&;M øŠt/yìÅÊ ãρÄ¨$̈Ψ= Ï9“Ï%©#s9sπ©3t6 Î/

% Z.u‘$t7 ãΒ“Y‰èδuρtÏϑn=≈ yèù= Ïj9∩∠∪�

ה. ה": היא העיר ֶמּכָ ּכָ (3) "ּבַ

ÏµŠÏù7M≈ tƒ#u×M≈uΖ Éi� t/ãΠ$s)̈ΒzΟŠÏδ≡ t� ö/ Î)(tΒ uρ…ã& s#yzyŠ

tβ% x.$YΨÏΒ#u3¬!uρ’n?tãÄ¨$̈Ζ9 $#�k ÏmÏM ø�t7 ø9 $#ÇtΒ

tí$sÜtGó™ $#Ïµø‹ s9Î)Wξ‹ Î6 y™4tΒ uρt� x�x.¨β Î*sù©!$#;Í_xî

ÇtãtÏϑn=≈ yèø9$#∩∇∪�

ö≅è%Ÿ≅÷δr'¯≈ tƒÉ=≈tG Å3ø9$#zΝÏ9tβρ ã� à�õ3s?ÏM≈ tƒ$t↔ Î/«!$#

ª!$#uρî‰‹ Íκy−4’n? tã$tΒtβθ è= yϑ÷ès?∩∪�
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ה תרחיקו  100. אמוֹר: הוי עמי הספר, לּמָ
ּותסלפו  אלוהים,  מדרך  המאמינים  את 
אמת)?  (שהוא  לֹו  עדים  שהנכם  מה  את 
דעתו  את  מסיח  אלוהים  אין  הרי 

ממעשיכם. 
 

101. הוי המאמינים, אם תצייתו לקבוצת 
ֶאְתֶכם  יחזירו  הספר,  מעמי  (המסלפים) 

ִלְכפירה לאחר שהייתם מאמינים. 
 

משוַנִנים  ולפניכם  רּו,  ִתְכּפֵ וכיצד   .102
הנה  שליחֹו?  ובקרבכם  אלוהים  אותות 
דרך  אל  יּוַבל  אלוהים  בעוז  הבוטח  ָכל 

הישר. 
 

103. הוי המאמינים; ִייראּו את אלוהים 
כראוי, ואל תמותו אלא כמתמסרים לֹו. 

 
ְוַאל  יחד,  אלוהים  ְמעוז  ּבִ וִאְחזּו   .104
ְרדּו, ּוִזכרו את חסד אלוהים עמכם,  ִתיּפָ
את  ִאֵחד  והוא  הייתם,  אויבים  ֵעת 
ּבחסדו.  אחים  וַנעשיתם  ליבותיכם, 
ֶפתח תהום הֵגיִהּנֹום ְוִהצילכם  והייתם ּבְ
את  אלוהים  לכם  מבהיר  כך  ממנה. 

$pκš‰r'̄≈tƒtÏ%©!$#(#þθãΨtΒ#uβÎ)(#θãè‹ÏÜè?$Z)ƒÌ�sùzÏiΒtÏ%©!$#

(#θè?ρé&|=≈tGÅ3ø9$#Νä.ρ–Šã�tƒy‰÷èt/öΝä3ÏΖ≈oÿ‡Î)tÌ�Ï�≈x.∩⊇⊃⊇∪

y# ø‹ x.uρtβρ ã� à�õ3s?öΝçFΡr&uρ4‘ n=÷F è?öΝä3ø‹ n= tæàM≈ tƒ# u«!$#

öΝà6ŠÏùuρ…ã& è!θß™ u‘3tΒ uρΝÅÁtF÷è tƒ«! $$Î/ô‰s)sù

y“Ï‰èδ4’n<Î):Þ≡u�ÅÀ8Λ É)tF ó¡•Β∩⊇⊃⊄∪

8

$pκš‰r'¯≈ tƒt Ï%©! $#(#θ ãΨtΒ#u(#θ à)®?$#©!$#¨,ym ÏµÏ?$ s)è?Ÿωuρ

¨è∫θèÿ sC�ωÎ)ΝçFΡr&uρtβθ ßϑÎ=ó¡•Β∩⊇⊃⊂∪

(#θßϑÅÁtGôã$#uρÈ≅ö7pt¿2«!$#$Yè‹Ïϑy_Ÿωuρ(#θè%§�x�s?4

(#ρã�ä.øŒ$#uρ|Myϑ÷èÏΡ«!$#öΝä3ø‹n=tæøŒÎ)÷ΛäΖä.[!#y‰ôãr&y#©9r'sù

rZ

ΝΛ

t÷t/öΝä3Î/θè=è%Λäóst7ô¹r'sùÿÏµÏFuΚ÷èÏΖÎ/$ZΡ≡uθ÷zÎ)÷ΛäΖä.uρ4’n?tã

$x�x©;οt�ø�ãmzÏiΒÍ‘$̈Ζ9$#Νä.x‹s)Ρr'sù$pκ÷]ÏiΒ3y7Ï9≡x‹x.

ö≅è%Ÿ≅÷δr' ¯≈ tƒÉ=≈ tG Å3ø9$#zΝÏ9šχρ‘‰ÝÁs?tã

È≅‹ Î6 y™«!$#ôtΒz tΒ#u$pκtΞθ äóö6 s?% [` uθ ÏãöΝçFΡr&uρ

â!#y‰yγ ä©3$ tΒuρª!$#@≅Ï�≈ tóÎ/$£ϑtãtβθ è= uΚ ÷ès?∩⊇⊃⊃∪�



ּפרשה מס. 3חלק מס. 4 ּפרשת ּבית עמרם

92

אותותיו, למען תהיו מודרכים. 
 

אומה  תדיר  מּכם  שתקום  ּוְתנו   .105
שתנחה ַלעשיית הטוב, ותרחיק ֵמעשיית 

הרע, והרי אלה הם המצליחים. 
 

אשר  כאלה  להיות  לכם  ואל   .106
הופעת  עקב  ביניהם,  ונחלקו  התפרדו 
עונש  צפוי  להם  כי  בקרבם,  המוֹפתים 

חמּור. 
 

ּוָפנים  יאירו  פנים  יום  באותו   .107
פניהם  אשר  לאלה  ּוַבאשר  ישחירו. 
לאחר  פרתם  ּכְ האמנם  ֵיָאֶמר:  השחירו 
איפוא,  ַטעמּו,  לאמונה?  שהתמסרתם 

את כאב היסורים עקב כפירתכם. 
 

האירו,  פניהם  אשר  אלה  אך   .108
ְמרּו בחסדי אלוהים ְלֵנַצח ְנָצִחים.  ִיּשָ

 
מאת  הצדק  אותות  הם  אלה   .109
אלוהים  ואין  לפניך,  נשּננם  אלוהים, 

ח את הבריות.  ָחֵפץ לקּפֵ
 

ßÎi t6 ãƒª!$#öΝä3s9 ÏµÏG≈ tƒ#u÷/ ä3ª= yès9tβρß‰tG öκsE∩⊇⊃⊆∪ ª

ä3tFø9uρöΝä3ΨÏiΒ×π̈Β é&tβθ ããô‰tƒ’n<Î)Î�ö&sƒø: $#tβρã� ãΒ ù'tƒ uρ

Å∃ρã� ÷èpR ùQ$$Î/tβ öθ yγ÷Ζ tƒ uρÇtãÌ� s3Ψ ßϑø9$#4y7Í× ¯≈s9 'ρé&uρãΝèδ

šχθ ßs Î= ø�ßϑø9$#∩⊇⊃∈∪

Ÿωuρ(#θçΡθä3s?tÏ%©!$%x.(#θè%§�x�s?(#θà�n=tF÷z$#uρ.ÏΒÏ‰÷èt/$tΒ

æΛèεu!%y`àM≈oΨÉi/t6ø9$#4y7Í×̄≈s9'ρé&uρöΝçλm;ë>#x‹tãÒΟŠÏàtã∩⊇⊃∉∪

tΠ öθ tƒ�Ùu‹ö; s?×νθ ã_ãρ–Š uθ ó¡n@uρ×νθ ã_ ãρ4$̈Β r'sùt Ï%©!$#

ôN̈Š uθ ó™ $#öΝßγèδθã_ ãρΛänö� x�x.r&y‰÷èt/öΝä3ÏΨ≈yϑƒÎ)

(#θè%ρ ä‹sùz>#x‹yèø9 $#$yϑÎ/÷ΛäΖä.tβρ ã�à�õ3s?∩⊇⊃∠∪

$̈Β r&uρtÏ%©! $#ôM �Òu‹ ö/ $#öΝßγèδθ ã_ ãρ’Å∀sùÏπuΗ ÷qu‘«!$#

öΝèδ$pκA Ïùtβρ à$Î#≈ yz∩⊇⊃∇∪

y7ù= Ï?àM≈ tƒ#u«!$#$yδθè= ÷GtΡy7 ø‹ n= tãÈd,ys ø9$$Î/3$tΒuρ

ª!$#ß‰ƒÌ� ãƒ$Vϑù=àßtÏΗ s>≈ yèù= Ïj9∩⊇⊃∪
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וָכל  בשמים  אשר  ָכל  ולאלוהים   .110
אשר בארץ, ואליו ָכל דבר יוחזר. 

 
שבאומות  הטובים  אתם  הנה   .111
אשר קמו לבני האדם, מַצִווים על הצדק 
ֱאלוהים.  ּבֶ ּומאמינים  הרע,  מן  ּומונעים 
להם,  היה  טוב  הספר,  עמי  ֶהאמינו  ולּו 
(אך) מיעוטם מאמינים ורובם חוטאים. 

 
ואם  קל,  נזק  יזיקו לכם אלא  לא   .112
ִיָלֲחמּו בכם, ַיפנו לכם עורף – ולא ישיגו 

עזרה כלשִהי. 
 

אשר  בָכל  ָלה  ַהְשּפָ ינחלו  הם   .113
עם  רית  ּבְ ּבַ יאֲחזּו  אם  אלא  ִיָמְצאּו, 
רית עם בני האדם. והעלו  ּבְ אלוהים, או ּבַ
אפו,  וחרון  אלוהים  זעם  את  עליהם 
ויּותקפו בעֹוני – זאת ֶעֶקב התכחשותם 
ַוֲהריגת הנביאים בלא  לאותות אלוהים 

צדק, ועקב התמרדותם ְוֶחטַאם. 
 

114. אך אין כולם שווים – ֵיש בעמי הספר 
ֵעָדה המקיימת התחייבויותיה, קוראים את 
אותות  אלוהים  באישון לילה  ומשתחווים. 

¬!uρ$tΒ’ÎûÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#$tΒ uρ’ÎûÇÚö‘F{ $#4’n<Î)uρ

«!$#ßìy_ ö� è?â‘θãΒ W{ $#∩⊇⊇⊃∪�

öΝçGΖä.u�ö�yz>π̈Β é&ôM y_ Ì� ÷zé&Ä¨$̈Ψ=Ï9tβρ â� ß∆ù's?

Å∃ρã� ÷èyϑø9$$Î/šχöθyγ÷Ψ s?uρÇtãÌ� x6Ζßϑø9 $#

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ«! $$Î/3öθ s9 uρš∅tΒ#uã≅÷δr&É=≈ tG Å6ø9$#

tβ% s3s9#Z�ö�yzΝßγ©94ãΝßγ÷Ζ ÏiΒšχθ ãΨÏΒ ÷σßϑø9$#

ãΝèδç�sY ò2r&uρtβθ à)Å¡≈ x�ø9$#∩⊇⊇⊇∪

s9öΝà2ρ•� ÛØtƒHω Î)”]Œr&(β Î)uρöΝä.θè= ÏG≈ s)ãƒ

ãΝä.θ—9uθ ãƒu‘$t/ ÷Š F{$#§ΝèOŸωšχρç� |ÇΖ ãƒ∩⊇⊇⊄∪�

ôMt/Î�àÑãΝÍκö�n=tãèπ©9Ïe%!$#tør&$tΒ(#þθà�É)èO�ωÎ)9≅ö6pt¿2zÏiΒ

«!$#9≅ö6ymuρzÏiΒÄ¨$̈Ψ9$#ρâ!$t/uρ5=ŸÒtóÎ/zÏiΒ«!$#

ôMt/Î�àÑuρãΝÍκö�n=tãèπuΖs3ó¡yϑø9$#4š�Ï9≡sŒöΝßγ̄Ρr'Î/(#θçΡ%x.

tβρ ã� à�õ3tƒÏM≈ tƒ$t↔Î/«!$#tβθ è=çG ø)tƒ uρu!$uŠÎ; /ΡF{$#Î�ö�tóÎ/

9d,ym4y7Ï9≡sŒ$yϑÎ/(#θ |Átã(#θçΡ% x.¨ρtβρ ß‰tG÷è tƒ∩⊇⊇⊂∪

*(#θÝ¡øŠs9[!#uθy™3ôÏiΒÈ≅÷δr&É=≈tGÅ3ø9$#×π̈Βé&×πyϑÍ←!$s%

tβθè=÷GtƒÏM≈tƒ#u«!$#u!$tΡ#uÈ≅ø‹©9$#öΝèδuρtβρß‰àfó¡o„∩⊇⊇⊆∪
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ּוַביום  באלוהים  מאמינים  והם   .115
ּומרחיקים  ומצּווים על הצדק,  האחרון, 
מן הרע, ונחלצים לעשות טוב. אכן אלה 

הם הישרים. 
 

מעשה  ל  מָכּ אלוהים  יתעלם  ֹלא   .116
יודע אלוהים את  (כי)  יעשו,  טוב אשר 

הירֵאים (אותו). 
 

117. אולם אלה אשר כפרו, ֹלא יועילו 
להם לא הוֹנם ולא ילדיהם בפני אלוהים 
מאומה, ואלה הם אִסירי הֵגיִהּנֹום, ישהו 

בו לעד. 
 

העולם  חיי  למען  המפזרים  אלה   .118
רּוח סגרירית עזה המנשבת על  הזה הם ּכְ
ּומשמידה  חֹוֵטא,  שדה תבואה של עם 
אותם,  קיפח  אלוהים  ֹלא  (ּכליל),  אותו 

כי אם את עצמם הם קפחּו. 
 

119. המאמינים, אל תקחו לכם לאנשי 
סֹוד מקורבים לכם זולתי מאנשיכם, כי 
צרות  לכם  לגרום  ַיַחדלו  לא  האחרים 

šχθãΨÏΒ÷σãƒ«!$$Î/ÏΘöθu‹ø9$#uρÌ�ÅzFψ$#šχρã�ãΒù'tƒuρ

Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î/tβöθyγ÷ΨtƒuρÇtãÌ�s3Ψßϑø9$#šχθããÌ�≈|¡ç„uρ

’ÎûÏN≡ u�ö�y‚ ø9$#š�Í× ¯≈ s9'ρ é&uρzÏΒtÅs Î=≈¢Á9$#∩⊇⊇∈∪

$tΒ uρ(#θè= yèø�tƒôÏΒ9�ö�yzn= sùçνρ ã� x�ò6ãƒ3ª!$#uρ

7ΟŠ Î=tæšÉ)−Fßϑø9$$Î/∩⊇⊇∉∪

©r

¨β Î)šÏ%©! $#(#ρã� x�x.s9zÍ_ øóè?öΝßγ÷ΨtãöΝßγä9≡ uθ øΒ r&

Iω uρΝèδß‰≈ s9÷ρ r&zÏiΒ«!$#$ \↔ø‹x©(y7Í× ¯≈ s9'ρ é&uρÜ=≈ ptõ¾r&

Í‘$̈Ψ9$#4öΝèδ$pκ�Ïùtβρ à$Î#≈ yz∩⊇⊇∠∪

ã≅sV tΒ$tΒtβθ à)Ï�Ζãƒ’ÎûÍν É‹≈ yδÍο 4θ uŠ ys ø9$#$u‹÷Ρ‘‰9$#

È≅ sV yϑŸ28xƒ Í‘$pκ� Ïù;�ÅÀôMt/$ |¹ r&y ö̂� ym7Θöθ s%

(#þθ ßϑn= sßöΝßγ|¡à�Ρr&çµ÷G x6n= ÷δr'sù4$tΒ uρãΝßγyϑn= sßª!$#

ôÅ3≈ s9uρöΝßγ|¡à�Ρr&tβθ ßϑÎ=ôàtƒ∩⊇⊇∇∪

$pκš‰r'¯≈ tƒt Ï%©! $#(#θãΨtΒ#uŸω(#ρ ä‹Ï‚−G s?ZπtΡ$sÜÎ/ÏiΒ

öΝä3ÏΡρ ßŠŸωöΝä3tΡθ ä9 ù'tƒZω$t6 yz(#ρ–Š uρ$tΒ÷Λ—ÏΨ tãô‰s%
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ּורצֹונם שתבוא עליכם צרה  ממושכות, 
מפיהם,  שנאתם  התגלתה  כבר  גדולה. 
בלבם.  מסתירים  שהם  מה  יותר  וגדול 
למען  האותות  את  לכם  הבהרנו  הנה 

תשכילו. 
 

120. הנה אתם אוהבים אותם, ואין הם 
אוהבים ֶאְתֶכם – ואתם מאמינים בספר 
כולו – ּוְבעת שהם פוגשים ֶאְתֶכם יֹאמרו: 
כּו  מאמינים אנחנו – ובהיּפרדם מּכם ִיּשְ
ֱאמֹור:  עליכם.  זעם  מתוך  אצבעותיהם 
מּותּו בזעמכם. הנה אלוהים יודע היטב 

את אשר תסתירו בלב. 
 

להם,  יכאב  טובה  עליכם  ובבוא   .121
אך   – עליה  ישמחו  צרה  עליכם  ובבוא 
אם תתאזרו בסבלנות וירֵאי שמים תהיו, 
במאומה,  תחּבולותיהם  לכם  יזיקו  לא 
אכן מקיפה דעת אלוהים על מעשיהם. 

 
ם  ַהְשּכֵ ֵצאְתָך  ֵעת  הנביא)  (זכור,   .122
ֶעמדות  ַלמאמינים  לכונן  יְתָך  ּבֵ את 

לחימה, ואלוהים שומע ויודע ָכל. 
 

ÏN y‰t/â!$ŸÒøót7 ø9$#ôÏΒöΝÎγÏδ≡ uθ øùr&$ tΒuρ‘Ï�÷‚ è?

öΝèδâ‘ρß‰ß¹ç�t9ø.r&4ô‰s%$̈Ψ¨< t/ãΝä3s9ÏM≈ tƒFψ $#(β Î)

÷ΛäΖä.tβθ è= É)÷ès?∩⊇⊇∪

öΝçFΡr'̄≈yδÏIω'ρé&öΝåκtΞθ™7ÏtéBŸωuρöΝä3tΡθ™6Ïtä†tβθãΨÏΒ÷σè?uρ

É=≈tGÅ3ø9$$Î/Ï&Íj#ä.#sŒÎ)uρöΝä.θà)s9(#þθä9$s%$̈ΨtΒ#u#sŒÎ)uρ(#öθn=yz

(#θ‘ÒtããΝä3ø‹n=tæŸ≅ÏΒ$tΡF{$#zÏΒÅáø‹tóø9$#4ö≅è%(#θè?θãΒ

öΝä3ÏàøŠ tó Î/3¨β Î)©!$#7Λ Î= tæÏN#x‹Î/Í‘ρ ß‰�Á9 $#∩⊇⊄⊃∪

β Î)öΝä3ó¡|¡øÿ sC×πuΖ |¡ymöΝèδ ÷σÝ¡s?β Î)uρöΝä3ö7 ÅÁè?

×πt⁄ ÍhŠ y™(#θ ãm t� ø�tƒ$yγÎ/(β Î)uρ(#ρç�É9óÁs?(#θà)−G s? uρŸω

öΝà2 •�ÛØtƒöΝèδß‰ø‹ x.$º↔ø‹ x©3¨β Î)©!$#$yϑÎ/

šχθè= yϑ÷è tƒÔÝŠÏtèΧ∩⊇⊄⊇∪�

øŒ Î)uρ|N÷ρ y‰xîôÏΒš�Î= ÷δr&ä—Èhθ t7 è?tÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$#

y‰Ïè≈ s)tΒÉΑ$tF É)ù= Ï93ª!$# uρììŠ Ïÿ xœîΛ Î= tæ∩⊇⊄⊄∪
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123. כאשר נפלה רוחם של שני גדודים 
כי  אף  חולשה,  להראות  ונטו  מּכם, 
ִיָשֲענּו  אלוהים  ועל  ִליִמיָנם,  אלוהים 

המאמינים. 
 

124. הן כבר הנחיל לכם אלוהים נצחון 
דלים.  היותכם  אף  על  ְדר"  "ּבַ ְקרב  ּבִ

ִייְראּו, איפוא, את אלוהים והודו לו! 
 

125. ּוְזכֹור, עת אמרָת למאמינים: האם 
לעזרתכם  יוריד  שריבונכם  לכם  די  לא 

שלושת אלפים מלאכים? 
 

126.  אכן אם תתאזרו בסבלנות וִתיראּו 
האויבים,  ֶאְתֶכם  ויפתיעו  אלוהים,  את 
ישלח אלוהים לעזרתכם חמשת אלפים 

מלאכים ְמיּוָמֵני לחימה. 
 

127. ולא עשה זאת אלוהים אלא לבשר 
לכם טוב, ּולהרגיע את ִלּבותיֶכם – ולא 
הֶעזוז  אלוהים  בעזרת  אלא  נצחון  יושג 

וֶהחכם. 
 

חלק  שישמיד  מנת  על  וזאת   .128

øŒ Î)M£ϑyδÈβ$tG x�Í←!$©ÛöΝà6ΨÏΒβ r&Ÿξ t±ø�s?ª!$#uρ

$uΚ åκ‘�Ï9uρ3’n? tãuρ«!$#È≅ ©.uθtG uŠ ù=sùtβθ ãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $#∩⊇⊄⊂∪

ô‰s)s9uρãΝä.u�|ÇtΡª!$#9‘ô‰t7 Î/öΝçFΡr& uρ×' ©!ÏŒ r&((#θà)̈?$$sù

©!$#öΝä3ª= yès9tβρ ã� ä3ô±n@∩⊇⊄⊆∪

øŒÎ)ãΑθà)s?šÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9s9r&öΝä3uŠÏ�õ3tƒβr&öΝä.£‰Ïϑãƒ

Νä3š/u‘ÏπsW≈ n= sW Î/7#≈s9#uzÏiΒÏπs3Í× ¯≈n= yϑø9 $#tÏ9u”∴ ãΒ∩⊇⊄∈∪

#’n? t/4β Î)(#ρç�É9óÁs?(#θ à)−G s?uρΝä.θè?ù' tƒ uρÏiΒöΝÏδÍ‘öθ sù

# x‹≈ yδöΝä.÷Š Ï‰ôϑãƒΝä3š/ u‘Ïπ|¡ôϑsƒ ¿27#≈s9#uzÏiΒ

Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑø9$#tÏΒ Èhθ |¡ãΒ∩⊇⊄∉∪

$tΒ uρã& s# yèy_ª!$#�ω Î)3“ u�ô³ ç0öΝä3s9¨È⌡ yϑôÜtGÏ9 uρ

Νä3ç/θè= è% ÏµÎ/3$tΒ uρç�óÇ̈Ζ9 $#�ωÎ)ôÏΒÏ‰ΨÏã«!$#

Í“ƒ Í•yèø9$#ÉΟ‹ Å3ptø:$#∩⊇⊄∠∪

yìsÜø) u‹ Ï9$]ùt� sÛzÏiΒtÏ%©! $#(#ÿρã� x�x.÷ρ r&öΝåκtJ Î6 õ3tƒ
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ִיסֹוגּו  למען  יַלם  וַישּפִ מהּכופרים 
מאוכזבים. 

 
129. אין לך בענין מאומה, בין אם יסלח 
כי   – יענישם  אם  ובין  (אלוהים)  להם 

אכן פושעים הם. 
 

וָכל  בשמים  אשר  ָכל  ְוֶלאלוהים   .130
ואת  יסלח,  שירצה  למי  בארץ,  אשר 
מי שירצה יעניש, ואלוהים הוא הסולח 

והרחום. 
 

ֶנֶשְך  את  ֹתאכלו  אל  המאמינים!   .131
ֶפל ִכְפַליים, וִייְראּו את אלוהים  הרבית ּכֶ

למען תשיגו את יעדכם. 
 

ְמרּו מפני הֵגיִהּנֹום אשר נועד  132. וִהּשָ
ַלּכופרים. 

 
למען  ולשִליח  לאלוהים  וצייתו   .133

תשיגו רחמים. 
 

מאת  בסליחה  ִלְזּכֹות  ואּוצּו   .134

(#θç6 Î= s)ΨuŠ sùtÎ6 Í←!% s{∩⊇⊄∇∪

}§øŠ s9š�s9zÏΒÌ� øΒ F{ $#íó x«÷ρr&z>θ çGtƒöΝÍκö�n= tæ÷ρ r&

öΝßγ t/ Éj‹yè ãƒöΝßγ̄ΡÎ* sùšχθßϑÎ=≈ sß∩⊇⊄∪

4

¬!uρ$tΒ’ÎûÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#$tΒ uρ’ÎûÇÚö‘F{ $#4ã� Ï�øótƒ

yϑÏ9â!$t±o„Ü>Éj‹yèãƒ uρtΒâ!$t±o„4ª!$#uρÖ‘θ à�xî

ÒΟ‹ Ïm §‘∩⊇⊂⊃∪

$yγ•ƒ r'¯≈ tƒš Ï%©!$#(#θ ãΨtΒ#uŸω(#θ è= à2ù's?(##θ t/ Ìh�9 $#

$Z�≈ yèôÊ r&Zπx�yè≈ ŸÒ•Β((#θà)̈?$#uρ©!$#öΝä3ª= yè s9

tβθ ßs Î= ø�è?∩⊇⊂⊇∪

(#θà)̈?$#uρu‘$̈Ζ9 $#ûÉL©9 $#ôN £‰Ïãé&t Ì� Ï�≈ s3ù=Ï9∩⊇⊂⊄∪

*(# þθãã Í‘$y™ uρ4’n<Î);ο t� Ï�øótΒÏiΒöΝà6În/ §‘>π̈Ψ y_uρ

(#θãè‹ÏÛr&uρ©!$#tΑθß™§�9$#uρöΝà6̄=yès9šχθßϑymö�è?∩⊇⊂⊂∪
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ריבונכם, ולהשיג גן עדן אשר ָרחּבו ְמֹלא 
השמים והארץ, המיועד ְלִיְרֵאי אלוהים. 

 
ובעת  שפע  בעת  צדקה  שנותנים   .135
וַהּכובשים את כעסם וסולחים  מצוקה, 
את  אוהב  אלוהים  כי  האדם,  ִלְבני 

הֵמיטיבים. 
 

ֵחטא  עשותם  בעת  אשר  ואלה   .136
אלוהים  את  מזכירים  לעצמם,  ועוול 
ומי   – ֶחטאיהם  על  סליחה  ּומבקשים 
זולתי  והעוול  החטאים  על  יסלח 
אלוהים? ולא יוסיפו לעשות עוד מתוך 

כוונה מודעת. 
 

רבונם,  מאת  סליחה  גמולם  אלה   .137
זורמים,  ְנהרות  שמתחתיהן  וַגנות 
ישכנו בהם לעד, אכן משובח הוא שכר 

העמלים. 
 

138. כבר ָשַפט אלוהים מלפניכם עמים 
מה  ּוְראו  בארץ  איפוא,  ּתּורּו,  אחרים, 

היה גורל המכחשים. 
 

$yγàÊ ó�tãßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#ÞÚö‘F{$#uρôN£‰Ïãé&

tÉ)−Gßϑù=Ï9∩⊇⊂⊆∪

tÏ%©!$#tβθ à)Ï�Ζ ãƒ’ÎûÏ!#§�œ£9$#Ï!# §�œØ9 $#uρ

tÏϑÏà≈ x6ø9$#uρxáø‹tóø9$#tÏù$yèø9$#uρÇtãÄ¨$̈Ψ9$#3

ª!$#uρ�=Ïtä†š ÏΖÅ¡ós ßϑø9$#∩⊇⊂∈∪

š Ï%©!$#uρ#sŒ Î)(#θè= yèsùºπt±Ås≈sù÷ρ r&(#þθßϑn=sß

öΝæη |¡à�Ρr&(#ρ ã� x.sŒ©! $#(#ρã� x�øótG ó™ $$sùöΝÎγÎ/θ çΡä‹Ï9tΒ uρ

ã� Ï�øó tƒšUθçΡ—%!$#�ω Î)ª!$#öΝs9uρ(#ρ•�ÅÇãƒ4’n? tã$tΒ

(#θ è=yè sùöΝèδuρšχθßϑn=ôètƒ∩⊇⊂∉∪

y7 Í×̄≈ s9'ρ é&Νèδäτ !#t“ y_×ο t� Ï�øó̈ΒÏiΒöΝÎγÎn/ §‘×M≈ ¨Ψy_ uρ

“Ì� øg rBÏΒ$yγÏF øtrBã�≈ pκ÷ΞF{$#šÏ$Î#≈ yz$pκ# Ïù4

zΝ÷è ÏΡuρã� ô_r&t,Î#Ïϑ≈yèø9$#∩⊇⊂∠∪

ô‰s%ôMn= yzÏΒöΝä3Î=ö6 s%×s ß™(#ρ ç�'Å¡sù’ÎûÇÚö‘F{$#

(#ρ ã� ÝàΡ$$ sùy#ø‹ x.tβ% x.èπt6 É)≈ tãtÎ/ Éj‹s3ßϑø9$#∩⊇⊂∇∪



ּפרשה מס. 3חלק מס. 4 ּפרשת ּבית עמרם

99

139. (הקוראן) הזה ִהּנֹו הוכחה ַלֲאנשים, 
ודרך ישרה ְוֶלַקח ַלְיֵרִאים. 

 
כי  עצבו,  ּתֵ ואל  רוחכם  יפול  אל   .140

אתם העליונים, אם אכן תאמינו. 
 

שכבר  הרי  אתם,  ְצעּו  ִתּפָ ואם   .141
הימים  ואת  כן,  לפני  (אויביכם)  נפגעו 
אנו מביאים ֲחִליפֹות בין האנשים למען 
לו  ויקח  המאמינים,  את  אלוהים  ֵידע 
מהם מקודשים, ואין אלוהים אוהב את 

הרשעים. 
 

במאמינים  אלוהים  יבחין  ּולמען   .142
ְוַיְכחיד את הּכופרים. 

 
לגן  שתיכנסו  חשבתם  האמנם   .143
המקריבים   את  אלוהים  ֵיַדע  בטרם  העדן 

ם, וֵידע את בעלי ּכֹח הסבל.  ִמּכֶ
 

בטרם  ַלַמות  ֶשִיַחלתם  ואתם   .144
עיניכם  לנגד  הוא  והנה  בֹו,  נתקלתם 

המבחינות ורואות. 
 

# x‹≈ yδ×β$u‹ t/Ä¨$̈Ψ= Ïj9“Y‰èδuρ×πsàÏãöθ tΒ uρ

šÉ)−G ßϑù=Ïj9∩⊇⊂∪

Ÿω uρ(#θãΖ Îγs?Ÿω uρ(#θçΡt“ øtrBãΝçFΡr&uρtβ öθ n= ôãF{ $#β Î)

ΟçGΨä.tÏΖÏΒ ÷σ•Β∩⊇⊆⊃∪

β Î)öΝä3ó¡|¡ôϑtƒÓy ö� s%ô‰s)sù¡§tΒtΠ öθ s)ø9$#Óyö� s%

…ã& é# ÷VÏiΒ4y7 ù=Ï?uρãΠ$−ƒ F{ $#$ yγä9Íρ#y‰çΡt÷ t/Ä¨$ ¨Ψ9$#

zΝn= ÷è u‹ Ï9uρª!$#šÏ%©! $#(#θ ãΖtΒ#ux‹Ï‚ −G tƒ uρöΝä3ΖÏΒ

u!# y‰pκà−3ª!$#uρŸω�= Ïtä†tÉΚ Î=≈ ©à9$#∩⊇⊆⊇∪

}ÈÅcs yϑãŠÏ9uρª!$#tÏ%©! $#(#θ ãΨtΒ#ut,ys ôϑtƒ uρ

šÍ�Ï�≈ s3ø9$#∩⊇⊆⊄∪

ôΘ r&÷Λäö7 Å¡ymβ r&(#θè= äzô‰s?sπ̈Ψ yfø9$#$£ϑs9uρÉΟn= ÷ètƒª!$#

tÏ%©!$#(#ρß‰yγ≈ y_öΝä3ΖÏΒzΝn=÷è tƒ uρtÎ�É9≈¢Á9$#∩⊇⊆⊂∪

ô‰s)s9uρ÷ΛäΨä.tβ öθ ¨Ψyϑs?|Nöθ yϑø9$#ÏΒÈ≅ö6 s%β r&çν öθs)ù= s?

ô‰s)sùçνθ ßϑçG÷ƒ r& u‘÷ΛäΡr&uρtβρ ã� ÝàΖs?∩⊇⊆⊆∪
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145. מוחמד אינו אלא שליח, אשר כבר 
חלפו לפניו השליחים כולם, האמנם אם 
אלה  אכן  עורף?  פנו  ּתַ ֵיהֶרג  או  ימות 
ְמאומה,  שַיְפנו עורף לא יזיקו לאלוהים ּבִ

ואלוהים יגמול טוב ַלֲאסירי התודה. 
 

146. ולא תמות נפש אלא על פי גזירת 
אלוהים הרשומה בספר. אלה החפצים 
 – ממנו  להם  ניֶתן  הזה,  העולם  ְגמּול  ּבִ
ואלה החפצים בגמול העולם הבא, ניֶתן 
להם ממנו, ואנו אכן נגמול טוב ַלֲאִסיֵרי 

התודה. 
 

נביאים רבים נלחמו, ועמהם רבבות   .147
בהם  פגע  אשר  ֶחֶרף  ִנְרּפּו  שלא  רבות 
נחלשו  ולא  אלוהים,  למען  במלחמתם 
ולא נכנעו, הנה אלוהים אוהב את בעלי 

ּכֹח הסבל. 
 

זאת  זולת  דבר  ִהשמיעו  לא  והם   .148
שאמרו: רבוננו, סלח לנו על חטאינו ועל 
לנו  ַוֲעזור  ְצָעֵדינּו  ְוכונן  חובתנו,  הזנחת 

נגד הּכופרים. 
 

$tΒ uρî‰£ϑptèΧ�ωÎ)×Αθß™ u‘ô‰s%ôMn= yzÏΒÏ&Î#ö7 s%

ã≅ß™ ”�9$#4' Î*sù r&|N$̈Β÷ρr&Ÿ≅ÏF è%÷Λäö6 n= s)Ρ$##’n? tã

öΝä3Î6≈ s)ôãr&4tΒ uρó= Î= s)Ζtƒ4’n? tãÏµø‹ t6 É)tãn= sù§�ÛØtƒ

©!$#$\↔ ø‹ x©3““ôf u‹ y™ uρª! $#t� Å6≈¤±9$#∩⊇⊆∈∪

$tΒ uρtβ$Ÿ2C§ø�uΖÏ9β r&|Nθ ßϑs?�ω Î)Èβ øŒ Î* Î/«!$#

$Y7≈tF Ï.Wξ§_ xσ •Β3∅tΒ uρ÷Š Ì� ãƒz>#uθ rO$u‹÷Ρ‘‰9$#

 ÏµÏ?÷σçΡ$pκ÷]ÏΒ tΒ uρ÷Š Ì� ãƒz>#uθ rOÍο t� ÅzFψ $#ÏµÏ?÷σçΡ

$ pκ÷]ÏΒ4“Ì“ ôf uΖy™ uρt Ì� Å3≈¤±9 $#∩⊇⊆∉∪

Éi r'x.uρÏiΒ%cÉ< ¯ΡŸ≅ tG≈s%…çµyètΒtβθ •‹ În/ Í‘×�"ÏW x.$yϑsù

(#θ ãΖyδuρ!$yϑÏ9öΝåκu5$ |¹ r&’ÎûÈ≅‹ Î6 y™«!$#$tΒ uρ(#θà�ãè|Ê

$tΒ uρ(#θçΡ% s3tGó™ $#3ª!$#uρ�=Ïtä†t Î�É9≈ ¢Á9$#∩⊇⊆∠∪

$tΒ uρtβ%x.óΟßγs9öθ s%Hω Î)β r&(#θä9$s%$uΖ−/u‘ö� Ï�øî$#$uΖs9

$oΨ t/θ çΡèŒ$oΨ sù#u�ó  Î)uρþ’Îû$tΡÌ� øΒr&ôMÎm6 rOuρ$oΨ tΒ#y‰ø%r&

$tΡ ö� ÝÁΡ$#uρ’n? tãÏΘ öθ s)ø9 $#t Í� Ï�≈ x6ø9$#∩⊇⊆∇∪
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אלוהים  להם  ִלֶגמֹול  היטיב  ְוָכך   .149
הגמול  את  להם  ּולהעניק  הזה,  בעולם 
הנאה בעולם הבא, כי אוהב אלוהים את 

המיטיבים. 
 

150. הוי המאמינים, אם תצייתו לאלה 
אשר כפרו, הם יחזירו ֶאְתֶכם על ִעְקֵביֶכם 

לכּו.  ְוַלאבדון ּתֵ
 

151. לא – כי אם אלוהים מגנכם, והוא 
הטוב במושיעים. 

 
152. אנו ִנְזֶרה בלב אלה אשר כפרו ֵאימה 
ִייחסו לאלוהים שותפים  ּוַפַחד, על אשר 
ֵגיִהּנֹום,  ללא ָכל הסמכה ממנו – מושבם 

איפוא, ומה נורא הוא מושב הפושעים. 
 

ִקיים אלוהים נאמנה את אשר  153. אכן 
וִהשמדתם אותם ברשותו-   הבטיח לכם, 
ונחלקתם  ברוחכם  נפלתם  אשר  עד 
בדעותיכם וֵהפרתם את המשמעת, לאחר 
שהראה לכם את אשר רציתם – ביניכם 
וביניכם  הזה,  בעולם  שחשקו  כאלה 
לאחר   – הבא  בעולם  שחשקו  כאלה 

ãΝßγ9 s?$t↔ sùª!$#z>#uθ rO$ u‹÷Ρ‘‰9$#zó¡ãm uρÉ>#uθ rO

Íο t� ÅzFψ$#3ª!$# uρ�= Ïtä†tÏΖ Å¡ós çRùQ$#∩⊇⊆∪

$yγ•ƒ r'¯≈ tƒš Ï%©!$#(#þθ ãΨ tΒ#uβ Î)(#θ ãè‹ÏÜè?šÏ%©! $#

(#ρã� x�x.ôΜ à2ρ–Š ã� tƒ#’n? tãöΝä3Î7≈ s)ôãr&(#θç6 Î= s)ΖtF sù

t Î�Å£≈ yz∩⊇∈⊃∪

È≅t/ª! $#öΝà68s9öθ tΒ(uθ èδuρç� ö"yzzƒÎ�ÅÇ≈̈Ζ9 $#∩⊇∈⊇∪

ô‰s)s9uρãΝà6s%y‰|¹ª!$#ÿ…çν y‰ôãuρøŒÎ)ΝßγtΡθ�¡ßs s?

 ÏµÏΡøŒ Î* Î/(#_̈Lym#sŒÎ)óΟçF ù= Ï±sùöΝçF ôãt“≈oΨ s?uρ’Îû

Ì� øΒ F{$#ΜçG øŠ |Átãuρ.ÏiΒÏ‰÷èt/!$tΒΝä31 u‘r&$̈Β

šχθ ™6Ås è?4Νà6ΨÏΒ̈Βß‰ƒ� ãƒ$u‹ ÷Ρ‘‰9$#

‘É)ù=ãΖy™’ÎûÉ>θè=è%šÏ%©!$#(#ρã�x�x.|=ôã”�9$#!$yϑÎ/

(#θà2u�õ°r&«!$$Î/$tΒöΝs9öΑÍi”t∴ãƒÏµÎ/$YΖ≈sÜù=ß™(

ãΝßγ1uρù'tΒuρâ‘$̈Ψ9$#4}§ø♥Î/uρ“uθ÷VtΒšÏϑÎ=≈©à9$#∩⊇∈⊄∪�
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מכן הפריד ֶאְתֶכם מאויביכם לנסותכם, 
חסד  רב  אלוהים  באשר  לכם,  סלח  כי 

הוא ַלמאמינים. 
 

154. כאשר ָאְצֶתם בחפזה לחטוף שלל 
מבלי להמתין לאיש, בעֹוד השליח קורא 
אלוהים  לכם  גמל  כן  על  מאחור,  לכם 
על  ֵתָעְצבּו  לא  למען  צער  אחר  בצער 
אשר  על  ולא  מּכם,  נמנע  אשר  השלל 
את  ויודע  בקי  אלוהים  כי  בכם,  פגע 

מעשיכם. 
 

בטחון  עליכם  הוריד  הצער  ולאחר   .155
בהִטילוֹ תרדמה על חלק מּכם, בעת שחלק 
על  ולהעליל  לעצמו,  לדאוג  החל  אחר 
נבערים  של  כדרכם  ָשְוא  עלילות  אלוהים 
ֱאמוֹר:  הזה?  בדבר  ענין  לנו  היש  לאמוֹר: 
מסתירים  הוא.  כולו  לאלוהים  הענין  אכן 
לּו  ואומרים:  לך  מגלים  אינם  אשר  בלבם 
היה לנו חלק להחליט בענין לא היינו נהרגים 
כאן. ֱאמוֹר: לּו גם הייתם בבתיכם, היו אלה 
מּוָבִלים אל מקום  נגזר עליהם למות  אשר 
אשר  אלוהים  ִיְבַחן  למען  זאת  קבורתם, 
בלבותיכם,   אשר  את  ִויָטֵהר  בנפשותיכם, 

Νà6ΨÏΒ uρ̈Βß‰ƒÌ� ãƒnο t� ÅzFψ $#4§ΝèOöΝà6sùt� |¹

öΝåκ÷]tãöΝä3uŠ Î= tF ö;uŠ Ï9(ô‰s)s9uρ$x�tãöΝà6Ψtã3ª!$#uρρèŒ

@≅ôÒsù’n? tãtÏΖÏΒ ÷σßϑø9$#∩⊇∈⊂∪

*øŒ Î)šχρ ß‰ÏèóÁè?Ÿω uρšχ… âθ ù= s?#’n? tã7‰ymr&

Û^θ ß™§�9$#uρöΝà2θããô‰tƒþ’ÎûöΝä31 t� ÷zé&

öΝà6 t7≈ rOr' sù$Cϑxî5dΟtóÎ/Ÿξ øŠ x6Ïj9(#θ çΡt“ ós s?4’n? tã

$tΒöΝà6s?$sùŸωuρ!$tΒöΝà6t7≈ |¹ r&3ª!$#uρ7��Î6 yz

$yϑÎ/tβθ è= yϑ÷ès?∩⊇∈⊆∪

§ΝèOtΑt“Ρr&Νä3ø‹ n=tæ.ÏiΒÏ‰÷èt/ÉdΟtóø9$#ZπuΖ tΒ r&$U™$ yèœΡ

4y´ øó tƒZπx�Í←!$ sÛöΝä3ΖÏiΒ(×πx�Í← !$sÛuρô‰s%öΝåκ÷J £ϑyδ r&

öΝåκß¦ à�Ρr&šχθ ‘Ζ Ýàtƒ«!$$Î/u� ö�xîÈd,ys ø9$#£sß

Ïπ§‹ Î= Îγ≈yf ø9$#(šχθä9θ à)tƒ≅yδ$oΨ ©9zÏΒÌ� øΒ F{ $#ÏΒ

&óx«3ö≅è%¨β Î)t� øΒF{$#…ã& ©#ä.¬!3tβθ à�øƒä†þ’Îû

ΝÍκÅ¦ à�Ρr&$̈ΒŸωtβρ ß‰ö6 ãƒš�s9(tβθ ä9θà)tƒöθ s9tβ% x.

$oΨs9zÏΒÌ� øΒF{ $#Öóx«$̈Β$uΖù= ÏG è%$oΨßγ≈ yδ3≅è%öθ ©9

÷ΛäΨä.’ÎûöΝä3Ï?θ ã‹ ç/y— u�y9s9tÏ%©! $#|= ÏG ä.ãΝÎγøŠ n=tæ

ã≅÷F s)ø9$#4’n<Î)öΝÎγÏèÅ_$ ŸÒtΒ(u’Í? tFö; uŠÏ9 uρª!$#$tΒ’Îû

öΝà2Í‘ρß‰ß¹}ÈÅcs yϑã‹ Ï9uρ$ tΒ’ÎûöΝä3Î/θ è= è%3ª!$#uρ

n4
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כי אלוהים יודע את רגשי הלבבות. 
 

נּו עורף מּכם ביום  156. אכן אלה אשר ּפָ
נפגשו שני המחנות, הכשילם השטן על 
חלק ממעשיהם, אך אלוהים כבר מחל 

להם, הלא אלוהים סֹולח ורב חסד. 
 

אלה  ּכְ תהיו  אל  המאמינים!  הוי   .157
אשר  אחיהם  על  ואמרו  כפרו  אשר 
יצאו לדרכם ברחבי הארץ, או הנתונים 
היו  לא  עמנו  היו  לּו  מלחמה,  במסע 
מתים ולא נהרגים. אין זאת אלא למען 
ְלבבם.  ּבִ יהפוך אלוהים את דבָרם ליגון 
והוא  ּוֵמִמית,  ה  ְמַחּיֶ אשר  הוא  אלוהים 

המבחין באשר תעשו. 
 

אלוהים,  למען  תיהרגו  אם  ואכן,   .158
או תמותו, הרי סליחת אלוהים ורחמיו 

ל אשר יאגרו.  טובים מּכָ
 

הנה  או תהרגו,  בין אם תמותו  כי   .159
אל אלוהים ֵתָאְספּו. 

נהגת  (השליח),  אלוהים  וברחמי   .160
וקשה  גס  הייָת  ולּו  כלפיהם,  בסבלנות 

7ΟŠ Î=tæÏN#x‹Î/Í‘ρ ß‰�Á9$#∩⊇∈∈∪

$pκš‰r'¯≈ tƒtÏ%©! $#(#θ ãΨtΒ#uŸω(#θçΡθä3s?tÏ%©! $% x.(#ρã� x�x.

(#θä9$s%uρöΝÎγÏΡ≡uθ ÷z\}#sŒ Î)(#θç/ u�ŸÑ’ÎûÇÚö‘F{ $#÷ρ r&

(#θ çΡ% x.“x“ äîöθ©9(#θçΡ% x.$tΡy‰ΨÏã$tΒ(#θè?$tΒ$tΒ uρ

(#θè= ÏF è%Ÿ≅ yèôf uŠ Ï9ª!$#y7Ï9≡sŒZοu�ô£ym’ÎûöΝÍκÍ5θè=è%3ª!$#uρ

Ç‘øtä†àM‹Ïÿä‡uρ3ª!$#uρ$yϑÎ/tβθè=yϑ÷ès?×��ÅÁt/∩⊇∈∠∪

Ç

È⌡ s9uρóΟçF ù= ÏFè%’ÎûÈ≅‹Î6 y™«!$#÷ρ r&óΟšFãΒ×ο t� Ï�øóyϑs9zÏiΒ

«!$#îπyϑôm u‘uρ×�ö�yz$£ϑÏiΒšχθ ãèyϑøgs†∩⊇∈∇∪

È⌡ s9uρöΝšF •Β÷ρr&öΝçF ù= ÏF è%’n<Z}«!$#tβρç� |³øtéB∩⊇∈∪

(
$yϑÎ6 sù7πyϑôm u‘zÏiΒ«! $#|MΖÏ9öΝßγs9(öθ s9uρ|MΨ ä.$̂àsù

xá‹ Î= xîÉ=ù= s)ø9$#(#θ‘Òx�Ρ]ωôÏΒy7Ï9öθ ym(ß#ôã$$sù

(

¨β Î)t Ï%©!$#(#öθ©9uθ s?öΝä3ΖÏΒtΠöθ tƒ‘ s)tG ø9$#Èβ$yèôϑpgø: $#

$yϑ̄ΡÎ)ãΝßγ©9u”tI ó™ $#ß≈sÜø‹¤±9$#ÇÙ÷èt7Î/$tΒ(#θç7|¡x.(

ô‰s)s9uρ$x�tãª!$#öΝåκ÷]tã3¨βÎ)©!$#î‘θà�xîÒΟŠÎ=ym∩⊇∈∉∪
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ְסלח להם  כן  נפוצים מעליך. על  היו  לב, 
בהם  והיוועץ  למענם,  מחילה  ּוַבקש 
שתגמֹור  ולאחר  (המלחמה),  בענין 
כי  אלוהים,  על  ְסמֹוך  אומר,  בלבָך 

אלוהים אוהב את הנסמכים עליו. 
 

לעזרתכם,  יעמוד  אלוהים  אם   .161
ר עליכם, אך אם הוא ִיּטֹוש  איש לא ִיְגּבַ
ֶאְתֶכם, מי יעמוד לעזרתכם זולתו? ועל 

ְמכּו המאמינים.  אלוהים ִיּסָ
 

162. חלילה לו לנביא שימַעל, וָכל אשר 
ימעל יבוא ּוְמעילתו בידו ביום הדין, ואז 
לא  ואיש  ֳעָלה,  ּפָ ּפי  על  נפש  לָכל  ֵמל  ִיּגָ

יקוּפח. 
 

בדרך  ההולך  אדם  היישתווה   .163
זעם  עליו  ניַתן  אשר  לאדם  אלוהים 
אלוהים? מעונו ֵגיִהּנֹום, ושם יהיה סופו 

המר. 
 

164. שונים הם במעלתם בפני אלוהים, 
ֲאשר הם עושים.  ואלוהים בקי ּבַ

 

öΝåκ÷]tãö� Ï�øótG ó™ $#uρöΝçλ m;öΝèδö‘Íρ$ x© uρ’ÎûÍ� ö∆F{$#(#sŒ Î* sù

|MøΒ z•tãö≅ ©.uθ tG sù’n? tã«!$#4¨β Î)©!$#�=Ïtä†

t,Î#Ïj.uθ tG ßϑø9$#∩⊇∉⊃∪

β Î)ãΝä.÷�ÝÇΖ tƒª!$#Ÿξ sù|= Ï9$xîöΝä3s9(β Î)uρ

öΝä3ø9ä‹øƒ s†yϑsù#sŒ“Ï%©!$#Νä.ç�ÝÇΖtƒ.ÏiΒ Íν Ï‰÷èt/3

’n? tãuρ«! $#È≅©.uθ tGuŠ ù= sùtβθ ãΨÏΒ÷σßϑø9$#∩⊇∉⊇∪

$tΒ uρtβ% x.@cÉ< oΨÏ9β r&¨≅äótƒ4tΒ uρö≅è= øótƒÏNù' tƒ$yϑÎ/

¨≅xîtΠ öθ tƒÏπyϑ≈uŠ É)ø9$#4§ΝèO4’̄û uθ è?‘≅à2<§ø�tΡ$̈Β

ôM t6|¡x.öΝèδuρŸωtβθ ßϑn=ôàãƒ∩⊇∉⊄∪

Çyϑsù r&yìt6 ©?$#tβ≡ uθ ôÊÍ‘«!$#.yϑ x.u!$t/7Ýy‚ |¡Î0zÏiΒ

«!$#çµ1uρ ù'tΒ uρæΛ©yγy_4}§ø♥ Î/ uρç��ÅÁpR ùQ$#∩⊇∉⊂∪

öΝèδìM≈ y_ u‘yŠy‰ΨÏã«!$#3ª!$#uρ7��ÅÁt/$yϑÎ/

šχθè= yϑ÷è tƒ∩⊇∉⊆∪

(
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עם  חסד  אלוהים  עשה  אכן   .165
מתוכם  להם  ֵהקים  כאשר  המאמינים, 
ן להם את אותותיו,  שִליח ִמקרבם, ְלַשּנֵ
ואת  הספר  את  ְויַלְמֶדם  אותם,  ִויָטֵהר 
בתעייה  היו  לכן  קודם  שהרי  הָחְכָמה, 

ודאית. 
 

אשר  צרה,  ֶאְתֶכם  פקדה  וכאשר   .166
אמרתם:  ממנה,  כפליים  להם  ְגרמתם 
אכן  היא.  אשמתכם  ֱאמֹור:  זה?  ֵמַאִין 

אלוהים הָכל יכול. 
 

ַביום  ֶאְתֶכם  פקד  אשר  האסון   .167
בַצו  התחולל  המחנות,  שני  נפגשו  בו 

אלוהים, ולמען יַדע מי הם המאמינים. 
 

ֵיַדע את אלה המתחסדים,  168. ולמען 
כאשר ֶנֱאַמר להם: בואו והלחמו מלחמת 
ָאְמרּו:  האויב!  את  ִהדפו  או  אלוהים, 
הולכים  היינו  להלחם,  כיצד  ידענו  לּו 
ִלְכפירה  היו  יום קרובים  אחריכם. באותו 
בפיהם  אומרים  ֶלֱאמונה,  מאשר  יותר 
ם. ואכן אלוהים הוא  ִלּבָ ּבְ את אשר אין 

היודע את אשר הם מסתירים. 

ô‰s)s9£tΒª!$#’n? tãtÏΖÏΒ ÷σßϑø9$#øŒ Î)y]yèt/öΝÍκ> Ïù

Zωθ ß™ u‘ôÏiΒôΜÎγÅ¡à�Ρr&(#θè= ÷G tƒöΝÍκö>n= tæÏµÏG≈ tƒ#u

öΝÍκ> Åe2t“ãƒ uρãΝßγßϑÏk=yèãƒ uρ|=≈ tG Å3ø9$#sπyϑò6Ïtø: $#uρβ Î)uρ

(#θ çΡ% x.ÏΒã≅ö6 s%’Å∀ s99≅≈ n= |ÊAÎ7 •Β∩⊇∉∈∪

!$£ϑs9uρ r&Νä3÷G u;≈ |¹ r&×πt7ŠÅÁ•Βô‰s%Λ äö6 |¹ r&$pκö
n=÷V ÏiΒ÷Λäù=è%

4’̄Τr&# x‹≈yδ(ö≅è%uθ èδôÏΒÏ‰ΨÏãöΝä3Å¡à�Ρr&3¨β Î)©!$#

4’n? tãÈe≅ä.&óx«Ö�ƒ Ï‰s%∩⊇∉∉∪

!$tΒ uρöΝä3t7≈ |¹ r&tΠ öθ tƒ‘s)tG ø9$#Èβ$yèôϑpg ø: $#Èβ øŒ Î* Î6sù«!$#

zΝn= ÷è u‹ Ï9uρtÏΖÏΒ ÷σßϑø9$#∩⊇∉∠∪

zΝn= ÷è u‹ Ï9uρt Ï%©!$#(#θ à)sù$tΡ4Ÿ≅ŠÏ%uρöΝçλ m;(#öθ s9$yè s?(#θè= ÏG≈s%

’ÎûÈ≅‹Î6 y™«!$#Íρ r&(#θ ãèsù÷Š $#((#θä9$s%öθ s9ãΝn=÷è tΡZω$tFÏ%

öΝä3≈oΨ ÷èt7 ¨?^ω3öΝèδÌ� ø�à6ù=Ï9>‹Í≥ tΒöθ tƒÜ> t� ø%r&öΝåκ÷] ÏΒ

Ç≈yϑƒM∼Ï94šχθ ä9θà)tƒΝÎγÏδ≡ uθøùr'Î/$̈Β}§øŠ s9’Îû

öΝÍκÍ5θè= è%3ª!$#uρãΝn=÷ær&$oÿ Ï3tβθ ßϑçF õ3tƒ∩⊇∉∇∪
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במקומם  נשארו  אשר  אלה  הם   .169
לנו  שומעים  היו  לּו  אחיהם:  על  ואמרו 
לא היו נהרגים. ֱאמוֹר: ַהרחיקו את המות 

מכם, אם אכן צודקים אתם! 
 

170. אל תתיחס לאלה הנהרגים בשם 
ולא!  לא  המתים.  שאר  כאל  אלוהים 
ריבונם  ליד  ופרנסתם  הם,  חיים  אם  כי 

מובטחת. 
 

מה  שהרעיף  אלוהים  171. שמחים  הם  ּבְ
אשר  ֶשְלֶאֶלה  ּוַבְיִדיָעה  ֵמחסדו,  עליהם 
לא  כי  מאחור,  ונותרו  להם  ָחברו  לא 

יּפול פחד עליהם ולא יגון. 
 

אלוהים  בחסד  הם  מתבשרים   .172
ִמשכר  גורע  אלוהים  ושאין  ּוְבִברַכתֹו, 

המאמינים. 
 

אלוהים  ִלְקריאת  נענו  אשר  אלה   .173
ה לאלה  ולשליח, אחרי שכבר נפצעו, ִהּנֶ

יר.  ּבִ ָשמּור ָשָֹכר ּכַ
 

tÏ%©!$#(#θ ä9$s%öΝÍκÍΞ≡ uθ ÷z\}(#ρ ß‰yès%uρöθ s9$tΡθ ãã$sÛ r&$tΒ

(#θè= ÏF è%3ö≅ è%(#ρâu‘÷Š $$sùôtããΝà6Å¡à�Ρr&|Nöθyϑø9$#

β Î)÷ΛäΖä.tÏ%Ï‰≈ |¹∩⊇∉∪

Ÿω uρ¨t |¡øtrBtÏ%©! $#(#θè= ÏF è%’ÎûÈ≅‹Î6 y™«!$#$O?≡uθ øΒr&4

ö≅ t/í!$uŠ ômr&y‰Ψ ÏãóΟÎγÎn/ u‘tβθ è%y— ö� ãƒ∩⊇∠⊃∪

tÏmÌ� sù!$yϑÎ/ãΝßγ9 s?#uª!$#ÏΒÏ& Î# ôÒsù

tβρ ç�Å³ ö;tG ó¡o„ uρt Ï%©! $$Î/öΝs9(#θà)ys ù= tƒΝÍκÍ5ôÏiΒ

öΝÎγÏ�ù=yz�ωr&ì∃öθyzöΝÍκö
n=tæŸωuρöΝèδšχθçΡt“óstƒ∩⊇∠⊇∪

*tβρ ç�Å³ ö;tG ó¡o„7πyϑ÷èÏΖ Î/zÏiΒ«!$#9≅ ôÒsùuρ¨β r&uρ©!$#

ŸωßìŠ ÅÒãƒt� ô_ r&tÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $#∩⊇∠⊄∪

tÏ%©!$#(#θ ç/$yf tG ó™ $#¬!ÉΑθß™§�9$#uρ-∅ÏΒÏ‰÷èt/!$tΒ

ãΝåκu5$ |¹r&ßyö� s)ø9$#4tÏ%©#Ï9(#θãΖ |¡ôm r&öΝåκ÷]ÏΒ(#öθ s)̈?$#uρ

í� ô_ r&îΛ Ïàtã∩⊇∠⊂∪�
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האנשים:  להם  אמרו  אשר  אלה   .174
התגוננו  האויבים,  ֲעליכם  ֶנאספו  הנה 
מפניהם! אך הם הוסיפו אמונה, ואמרו: 

ֵיינּו באלוהים שהוא הטוב בְמגינים.  ּדַ
 

חסד ֵמאלוהים ּוִבְברכה,  175. והם ָשבּו ּבְ
דרך  מבלי שיאּוֶנה להם ָכל רע, והלכו ּבַ
הוא  חסד  רב  והרי  אלוהים,  רצה  אשר 

אלוהים. 
 

עליכם  הֵמטיל  השטן,  זהו  אכן,   .176
אל  אך   – נאמניו  באמצעות  פחד 
תפחדו מהם, ְוִייְראּו אך אותי, אם הנכם 

מאמינים. 
 

ִלְכּפֹור  הנחפזים  לאלה  תן  ּתִ אל   .177
לאלוהים  יזיקו  לא  הם  להעציבָך. 
במאומה. ְרצון אלוהים שלא יהיה להם 
חלק בחיי העולם הבא, וצפוי להם עונש 

כבד. 
 

האמונה  את  הְמִמיִרים  אלה  אכן   .178
במאומה,  לאלוהים  יזיקו  לא  ְכפירה,  ּבִ

ולהם עונש כבד. 

tÏ%©!$#tΑ$s%ãΝßγs9â¨$̈Ζ9 $#¨β Î)}¨$̈Ζ9 $#ô‰s%(#θãèuΚ y_

öΝä3s9öΝèδöθ t±÷z$$sùöΝèδyŠ#t“ sù$YΖ≈ yϑƒÎ)(#θä9$s% uρ

$uΖç6 ó¡ymª!$#zΝ÷èÏΡuρã≅‹Å2uθ ø9$#∩⊇∠⊆∪

(#θç7n=s)Ρ$$sù7πyϑ÷èÏΖÎ/zÏiΒ«!$#9≅ôÒsùuρöΝ©9öΝæηó¡|¡ôϑtƒÖþθß™

(#θãèt7̈?$#uρtβ≡uθôÊÍ‘«!$#3ª!$#uρρèŒ@≅ôÒsùAΟŠÏàtã∩⊇∠∈∪

¤

$yϑ̄ΡÎ)ãΝä3Ï9≡sŒß≈sÜø‹ ¤±9$#ß∃Èhθ sƒä†…çν u!$uŠ Ï9 ÷ρ r&Ÿξsù

öΝèδθèù$y‚ s?Èβθ èù%s{ uρβ Î)ΛäΖä.tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β∩⊇∠∉∪

Ÿω uρy7Ρâ“ øts†tÏ%©! $#tβθ ããÌ�≈|¡ç„’ÎûÌ� ø�ä3ø9$#4öΝßγ̄ΡÎ)

s9(#ρ•�ÛØtƒ©!$#$\↔øŠ x©3ß‰ƒÌ� ãƒª! $#�ω r&Ÿ≅yè øgs†öΝßγs9

$yàym’ÎûÍο t� ÅzFψ $#(óΟßγs9uρë>#x‹tãîΛ Ïàtã∩⊇∠∠∪

¨β Î)tÏ%©! $#(#ãρ u� tIô© $#t� ø�ä3ø9$#Ç≈yϑƒM}$$Î/s9(#ρ”� àÒtƒ

©!$#$\↔ ø‹ x©óΟßγs9uρë>#x‹tãÒΟŠ Ï9r&∩⊇∠∇∪
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לחשוב,  ַלּכופרים  להם  אל   .179
טובה  להם  ניתנה  אשר  הֵשהּות  כי 
על  להם,  מניחים  אנו   – לנפשותיהם 
כבד  יהיה  ועונשם  ֵחְטא,  שיוסיפו  מנת 

ומשפיל. 
 

את  להשאיר  אלוהים  יניח  ֹלא   .180
נמצאים,  אתם  שבו  במצב  המאמינים 
עד אשר יבדיל בין הרע ובין הטוב, ואין 
אך  הנעלם,  את  בפניכם  ף  חֹוׂשֵ אלוהים 
כרצונו. האמינו,  בוחר את שליחיו  הוא 
ואם  ּוִבשליחיו!  באלוהים  איפוא, 

תאמינו ותיראו – תזכו בשכר רב. 
 

181. אל להם למקמצים לתרום מאשר 
כי לטובתם  נתן להם אלוהים מחסדו – 
הוא; לא ולא! כי אם לרעתם. וביום הדין 
מסביב  ויהדק  בו  ִקימצּו  אשר  ָכל  ֵמד  ִיָצּ
לצווארם. כי לאלוהים מורשת השמים 

והארץ. והוא, ָכל אשר תעשו יודע. 
 

אלה  דבר  את  אלוהים  שמע  אכן   .182
אנחנו  ואילו  עני,  אלוהים  שאמרו: 

Ÿω uρ¨t |¡øts†t Ï%©!$#(#ÿρ ã� x�x.$yϑ̄Ρr&’Í? ôϑçΡöΝçλ m;×�ö0yz

öΝÍκÅ¦ à�ΡX{4$yϑ̄ΡÎ)’Í? ôϑçΡöΝçλ m;(#ÿρ ßŠ# yŠ÷” z0Ï9$VϑøOÎ)4

öΝçλm;uρÒ>#x‹tã×Îγ•Β∩⊇∠∪

$̈Βtβ% x.ª! $#u‘x‹uŠÏ9tÏΖÏΒ ÷σßϑø9$#4’n? tã!$tΒöΝçFΡr&

Ïµø‹ n= tã4®Lymu”0Ïϑtƒy]Š Î7 sƒø: $#zÏΒÉ= Íh‹ ©Ü9$#3$tΒ uρtβ% x.

ª!$#öΝä3yèÎ= ôÜãŠ Ï9’n? tãÉ= ø‹ tóø9$#£Å3≈s9uρ©!$#É< tG øgs†

ÏΒ Ï& Î#ß™ •‘tΒâ!$ t±o„((#θãΨ ÏΒ$t↔ sù«!$$Î/ Ï& Î#ß™â‘uρ4

β Î)uρ(#θãΨ ÏΒ ÷σè?(#θà)−G s?uρöΝä3n= sùí� ô_ r&ÒΟŠ Ïàtã∩⊇∇⊃∪

Ÿω uρ¨t |¡øts†tÏ%©!$#tβθ è= y‚ ö7 tƒ!$yϑÎ/ãΝßγ9 s?#uª!$#

ÏΒÏ& Î# ôÒsùuθ èδ#Z�ö0 yzΝçλ°;(ö≅t/uθ èδ@� Ÿ°öΝçλ °;(

tβθ è%§θ sÜã‹ y™$tΒ(#θè= Ïƒr2 ÏµÎ/tΠ öθ tƒÏπyϑ≈ uŠ É)ø9$#3¬!uρ

ß^≡u�0 ÏΒÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#ÇÚö‘F{ $#uρ3ª!$#uρ$ oÿÏ3tβθ è= yϑ÷è s?

×�0Î6 yz∩⊇∇⊇∪

ô‰s)©9yìÏϑy™ª!$#tΑöθ s%šÏ%©!$#(#þθ ä9$s%¨β Î)©!$#

×��É)sùßøtwΥuρâ!$u‹ ÏΖ øî r&¢Ü=çG õ3oΨy™$tΒ(#θ ä9$s%ãΝßγn= ÷F s% uρ
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אמרו:  אשר  את  נכתוב  אנו  עשירים. 
בידיהם  הנביאים  הריגת  את  ונרשום 
בלא צדק, וֹנאמר: ִסְבלּו את עינוי הְצִלָיה 

ַבאש. 
 

מקודם.  ידיכם  מעשי  בגלל  ֹזאת   .183
בני  את  עושק  אלוהים  אין  ולעולם 

האדם. 
 

ה אלוהים כרת  184. אלה אשר טענו: ִהּנֶ
כלשהו,  לשליח  נאמין  ְלבל  ברית  ִעמנו 
שתאכלנּו  קורבן  אלינו  יביא  אשר  עד 
הֵאש, אמֹור: אכן כבר הופיעו בקרבכם 
פי  על  האותות  ועימהם  לפַני,  שליחים 
דרישתכם. מדוע, אם כן, הרגתם אותם 

אם אכן אמת בפיכם? 
 

הרי  בשקר,  יאשימוך  אם  כן,  ועל   .185
לפניך,  שליחים  בשקר  האשימו  שכבר 
ברורים,  אותות  עמהם  נשאו  אשר 

ּוְכתבים והספר הזוהר. 
 

186. ָכל נפש עתידה לטעום את המות, 
הדין.  ביום  תקבלו  שכרכם  מלוא  ואת 

u!$uŠ Î; /ΡF{$#Î�ö� tóÎ/9d,ymãΑθà)tΡuρ(#θè%ρ èŒšU#x‹tã

È,ƒ Í� y⇔ø9$#∩⊇∇⊄∪�

šÏ%©!$#(#þθ ä9$s%¨β Î)©!$#y‰Îγtã!$uΖ øŠs9Î)�ωr&

š∅ÏΒ÷σçΡ@Αθß™t� Ï94®Lym$oΨ t� Ï?ù'tƒ5β$t/ ö� à)Î/ã&é#à2ù's?

â‘$̈Ψ9$#3ö≅è%ô‰s%öΝä. u!% y`×≅ ß™ â‘ÏiΒ‘Î= ö7 s%

ÏM≈ oΨ Éi�t6 ø9$$ Î/“Ï%©!$$Î/ uρóΟçF ù=è%zΟÎ= sùöΝèδθßϑçF ù= tF s%β Î)

óΟçGΨä.tÏ%Ï‰≈ |¹∩⊇∇⊆∪

y7Ï9≡sŒ$yϑÎ/ôM tΒ£‰s%öΝä3ƒÏ‰÷ƒ r&¨β r&uρ©!$#}§øŠ s9

5Θ �ξ sàÎ/Ï‰‹ Î7yèù= Ïj9∩⊇∇⊂∪

β Î* sùx8θ ç/ ¤‹Ÿ2ô‰s)sùz> Éj‹ä.×≅ß™ â‘ÏiΒy7Î= ö7 s%

ρâ!% y`ÏM≈ oΨÉi� t6 ø9$$Î/Ì� ç/ –“9$#uρÉ=≈tG Å3ø9$#uρÎ� ÏΨ ßϑø9 $#∩⊇∇∈∪

‘≅ ä.<§ø�tΡèπs)Í←!# sŒÏN öθ pRùQ$#3$yϑ̄Ρ Î)uρšχöθ ©ùuθ è?

öΝà2u‘θã_ é&tΠ öθ tƒÏπyϑ≈uŠ É)ø9$#(yϑsùyyÌ“ôm ã—Çtã

é3
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הֵגיִהּנֹום  מאש  המורחק  ָכל  כן  ועל 
השיג  שכבר  הרי  העדן,  לגן  ומופנה 
אלא  הזה  העולם  חיי  ואין  מטרתו,  את 

שמחת ָשְוא. 
 

ָעְמדּו למבחן על רכושכם  187. ַהֲעֵמד ּתָ
מאלה  תשמעו  ְוָשמַֹע  נפשותיכם,  ועל 
ומאלה  ִלְפֵניֶכם  הספר  להם  ניתן  אשר 
אם  אך  רבים,  ַלע  ּבֶ דברי  ַהְמַשְתִפים 
מעמד  הנה  וִתיָראּו,  רוח  בעוז  תעמדו 

נחּוש ונׂשגב הוא. 
 

עם  ברית  אלוהים  ַרת  ּכָ ֵעת  (ְזֹכר)   .188
(לאמור):  הספר,  להם  ניתן  אשר  אלה 
ִלְבני האדם ולא להסתירו,  ְלָבֲארוֹ  עליכם 
ּוְמָכרּוהּו  ם  ַגּבָ אחרי  השליכוהו  הם  אך 
ְמחיר זֹול – אכן ִעסקה אומללה נפלה  ּבִ

בחלקם. 
 

השמחים  שאלה  תחשוב  אל   .189
על  אותם  שיהללו  ורוצים  במעשיהם, 
מן  ִימלטו  שהם   - עשו  שלא  מעשיהם 

העונש. הנה צפוי להם עונש כבד. 
 

ΝyÌÇ

Í‘$̈Ψ9$#Ÿ≅Åz÷Š é& uρsπ̈Ψyf ø9$#ô‰s)sùy—$sù3$tΒ uρäο 4θ uŠ y⇔ø9$#

!$u‹÷Ρ‘$!$#�ω Î)ßì≈ tF tΒÍ‘ρã�äó ø9$#∩⊇∇∉∪

*�χâθn= ö7 çF s9þ’ÎûöΝà6 Ï9≡uθ øΒr&öΝà6Å¡à�Ρr& uρ

 ∅ãèyϑó¡tF s9uρzÏΒzƒÏ%©! $#(#θè?ρé&|=≈ tG Å3ø9$#ÏΒ

öΝà6Î= ö6 s%zÏΒ uρšÏ%©! $#(#þθ ä.u�õ°r&”]Œ r&#Z� ÏW x.4

β Î)uρ(#ρç�É9óÁs?(#θà)−G s?uρ¨β Î*sùš�Ï9≡ sŒôÏΒÏΘ ÷“ tã

Í‘θ ãΒ W{$#∩⊇∇∠∪

øŒ Î)uρx‹s{r&ª! $#t,≈ sVŠÏΒt Ï%©! $#(#θ è?ρé&|=≈ tG Å3ø9$#

… çµ̈Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çFs9Ä¨$̈Ζ= Ï9Ÿω uρ… çµtΡθ ßϑçG õ3s?çνρä‹t7 uΖsùu!# u‘uρ

öΝÏδÍ‘θ ßγàß(#÷ρ u� tIô© $#uρ ÏµÎ/$YΨoÿ sSWξŠ Î=s%(}§ø♥ Î7 sù$tΒ

šχρç�tIô±o„∩⊇∇∇∪

Ÿω¨t |¡øtrBt Ï%©!$#tβθ ãm t� ø�tƒ!$yϑÎ/(#θs?r&tβθ ™6 Ïtä†̈ρ

β r&(#ρß‰yϑøtä†$oÿ Ï3öΝs9(#θè= yèø�tƒŸξsùΝåκ̈] u;|¡øtrB

;οy—$x�yϑÎ/zÏiΒÉ>#x‹yèø9$#(öΝßγs9uρë>#x‹tãÒΟŠ Ï9r&∩⊇∇∪
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והארץ,  השמים  מלכות  לאלוהים   .190
ואלוהים הוא הָכל יכול. 

 
והארץ,  השמים  ְבריאת  ּבִ הנה   .191
לאנשי  אותות  והיום,  הלילה  ובִחילֹוף 

הבינה. 
 

את  מזכירים  הינם  אשר  אלה   .192
ובשֹוכָבם  וְבִשֱבָתם  בעֹומדם  אלוהים 
ם, ומהרהרים על בריאת השמים  על ִצָדּ
בראת  לא   – אלוֵהנו  באמרם:  והארץ 
ָנא  ְשמֹור  ִשְמָך,  ישתבח   – ָלָשְוא  ֹזאת 

אותנו מעונש הֵגיִהּנֹום! 
 

מכניס  שִהנך  מי  הנה   – אלוֵהנו   .193
ולרשעים  ה,  ֶחרּפָ עליו  תמיט  לֵגיִהּנֹום, 

אין ָכל מושיע. 
 

ְמַבֵשֹר  שמענו  אנו  הנה  אלוֵהנו,   .194
האמינו   – לאמֹור  ֶלאמונה,  קורא 
ברבונכם! וֶהֱאַמּנּו. אלוֵהנו, סלח לנו על 
והֵמת  עוונותינו,  על  לנו  ר  וַכּפֵ חטאינו, 

אותנו ואסֵפנו עם הישרים. 
 

¬!uρÛ� ù=ãΒÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#ÇÚö‘F{$#uρ3ª!$#uρ4’n?tã

Èe≅ä.&óx«í�ƒ Ï‰s%∩⊇⊃∪

�χÎ)’ÎûÈ,ù= yzÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#ÇÚö‘F{ $#uρÉ#≈n=ÏF ÷z$# uρ

È≅øŠ©9$#Í‘$pκ̈]9$# uρ;M≈ tƒ Uψ’Í<'ρT[{É=≈ t6 ø9F{$#∩⊇⊇∪

tÏ% ©!$#tβρã� ä.‹tƒ©!$#$ Vϑ≈uŠ Ï%# YŠθ ãèè%uρ4’n?tãuρ

öΝÎγÎ/θ ãΖ ã_tβρã� ¤6x�tG tƒ uρ’ÎûÈ,ù=yzÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9$#

ÇÚö‘F{ $#uρ$uΖ −/ u‘$ tΒ|M ø)n=yz#x‹≈yδWξÏÜ≈t/y7oΨ≈ysö6ß™

$oΨÉ)sùz>#x‹tãÍ‘$̈Ζ9$#∩⊇⊄∪

!$oΨ−/ u‘y7̈ΡÎ)tΒÈ≅Åzô‰è?u‘$̈Ζ9 $#ô‰s)sù… çµtF ÷ƒ t“ ÷zr&(

$tΒ uρtÏϑÎ=≈ ©à=Ï9ôÏΒ9‘$|ÁΡr&∩⊇⊂∪

!$oΨ−/ §‘$oΨ ¯ΡÎ)$oΨ÷èÏϑy™$Zƒ ÏŠ$ oΨ ãΒ“ÏŠ$ oΨãƒÇ≈yϑƒM∼ Ï9÷β r&

(#θãΨ ÏΒ#uöΝä3În/t� Î/$̈ΨtΒ$t↔ sù4$oΨ −/ u‘ö� Ï�øî$$sù$uΖ s9$oΨt/θ çΡèŒ

ö� Ïe�Ÿ2uρ$̈Ψtã$oΨÏ?$t↔Íh‹ y™$oΨ©ùuθ s?uρyìtΒÍ‘#t� ö/ F{ $#∩⊇⊆∪
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195. ותן לנו, אלוהנו, את אשר הבטחת 
לנו דרך שליחיך, ואל תמיט קלון עלינו 

ביום הדין, כי אין אתה ֵמֵפר הבטחה. 
 

הנה  באומרו:  ריבונם  להם  וַנֲעָנה   .196
עובד  ָכל  אני לא אפסול פרי עמלו של 
הנה  נקבה,  אם  ובין  זכר  אם  בין  מכם, 
צאצאים אתם זה לזה, ועל כן אלה אשר 
למעני,  עינויים  וסבלו  מבתיהם  סולקו 
ֶחטאיהם,  להם  ר  ֲאכּפֵ ונהרגו,  נלחמו 
נהרות  שתחתיהן  ּנֹות  ּגַ אל  ואביֶאם 
זורמים. גמּול מאת אלוהים אשר איתו 

הגמול הנאה. 
 

התהלכות  אותך  ַתתעה  אל   .197
הּכופרים בארץ. 

 
מקלטם  ואחריה  זמנית,  הנאה   .198

ֵגיִהּנֹום – מקולל הוא מושב הֵגיִהּנֹום. 
 

199. אך היֵרִאים את ריבונם, להם גנים 
ונהרות זורמים תחתם; מושב קבע להם 
היא  אלוהים  מתת  ה  ִהֶנּ אלוהים,  מאת 

הטובה ביותר לצדיקים. 

$oΨ−/ u‘$oΨÏ?#uuρ$tΒ$oΨ¨?‰tãuρ4’n? tãy7Î=ß™ â‘Ÿω uρ$tΡÌ“ øƒéB

tΠ öθ tƒÏπyϑ≈uŠ É)ø9$#3y7̈ΡÎ)Ÿωß#Î=øƒ éByŠ$ yèŠÎR ùQ$#∩⊇∈∪

z>$yf tF ó™$$sùöΝßγs9öΝßγš/ u‘’ÎoΤr&Iωßì‹ ÅÊé&Ÿ≅uΗ xå

9≅ Ïϑ≈tãΝä3Ψ ÏiΒÏiΒ@� x.sŒ÷ρ r&4s\Ρé&(Νä3àÒ÷èt/.ÏiΒ

<Ù÷è t/(t Ï%©!$$sù(#ρ ã� y_$ yδ(#θ ã_Ì� ÷zé&uρÏΒöΝÏδÌ�≈tƒ ÏŠ

(#ρèŒρ é&uρ’Îû’Í?‹ Î6 y™(#θè= tG≈ s%uρ(#θè=ÏF è%uρ¨β t� Ïe�x. _{öΝåκ÷] tã

öΝÍκÌE$t↔Íh‹ y™öΝßγ̈Ψn= Ï{÷Š _{ uρ;M≈ ¨Ζ y_“Ì� øgrBÏΒ$pκÉJøt rB

ã�≈ yγ÷ΡF{$#$\/#uθ rOôÏiΒÏ‰ΨÏã«!$#3ª! $#uρ…çν y‰ΨÏã

ßó¡ãmÉ>#uθ ¨W9$#∩⊇∉∪

Ÿωy7¯Ρ§� äótƒÜ= �=s) s?tÏ%©! $#(#ρ ã� x�x.’ÎûÏ‰≈ n= Î6 ø9$#∩⊇∠∪

Óì≈tFtΒ×≅ŠÎ=s%¢ΟèOöΝßγ1uρù'tΒãΜ̈Ζyγy_4}§ø♥Î/uρßŠ$yγÎRùQ$#∩⊇∇∪

©

ÇÅ3≈s9tÏ%©! $#(#öθ s)̈?$#öΝßγ−/ u‘öΝçλ m;×M≈ ¨Ψy_“Ì� øgrB

ÏΒ$uηÏF øtrBã�≈ yγ÷ΡF{ $#š Ï$Î#≈yz$ pκ<ÏùZω â“çΡôÏiΒ

Ï‰ΨÏã«!$#3$tΒ uρy‰ΨÏã«!$#×�ö>yzÍ‘#t�ö/ F| Ïj9∩⊇∪
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הספר  עמי  מבין  ישנם  אמנם,   .200
ובמה  באלוהים  המאמינים  כאלה 
ֲאליהם,  שהורד  וְבמה  ֲאליכם  שהורד 
והם נכנעים לאלוהים, ולא מוותרים על 
אותות אלוהים בעבור תמורה זולה, ָכל 
ריבונם.  אצל  שכרם  להם  שמּור  אלה 

הנה אלוהים ְמהיר חשבון הוא. 
 

ֱהיו  איתנים,  ֱהיּו  המאמינים,  הוי   .201
סבלנים, וִעְמדּו על הִמשמר ברוח יראת 

אלוהים, למען תשגשגו ותצליחו. 
 
 
 

 
 
 
 

¨β Î)uρôÏΒÈ≅ ÷δr&É=≈ tG Å6ø9$#yϑs9ßÏΒ ÷σãƒ«!$$Î/!$tΒuρ

tΑÌ“Ρé&öΝä3ö‹ s9 Î)!$tΒ uρtΑÌ“Ρé&öΝÍκö<s9Î)tÏè Ï±≈ yz¬!Ÿω

tβρ ç�tIô±o„ÏM≈ tƒ$t↔Î/«!$#$YΨ yϑrO¸ξŠ Î=s%3š�Í× ¯≈ s9'ρé&

öΝßγs9öΝèδã�ô_r&y‰ΨÏãóΟÎγÎn/u‘3�χÎ)©!$#ßìƒÎ�| 

É>$|¡Åsø9$#∩⊄⊃⊃∪

$yγ•ƒ r'¯≈ tƒšÏ%©! $#(#θ ãΨtΒ#u(#ρç�É9ô¹ $#(#ρã� Î/$|¹ uρ

(#θäÜÎ/#u‘uρ(#θ à)̈?$# uρ©!$#öΝä3ª=yès9šχθßs Î=ø�è?∩⊄⊃⊇∪�




