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דבר המוציא לאור
"קוּם 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.
העדה הצליחה עד -כּה להשלים את תרגום ספר הקוראן הקדוש ,עב הכּרס ,ליותר מששים
שפות עולמיות בנות זמננו.
בספר הזה ,יזמה העדה תרגום הקוראן הקדוש לשפה העברית ,ולוּ תרגום
חלקי

של

שלוש

הפרשיות

הראשונות-

פּרשת

הפּתיחה,

פּרשת

"הפּרה",

ופּרשת בית עמרם .וזאת ,תחת חסותו של כבוד מירזא מסרוּר אחמד ,הח'ליף החמישי ומנהיגה
הרוחני של העדה האסלאמית האחמדית העולמית .תוך תקווה ,שתרגום ספר הקוראן הקדוש
כולו ,יושלם בעתיד הקרוב.
נׂוסִיף עוד ,שעם הוצאה ראשונה זו של התרגום ,מבקשים אנו להדגיש את הנקודות הבאות:
● התרגום הזה מתחשב בהשקפת העדה האסלאמית האחמדית להבנת הטקסט הקוראני,
כאשר הוא משווה את התרגום ְלתִרגום הקוראן הקדוש לשפה האנגלית על -ידי
המלומד האחמדי ,מאלִכּ ע'ולאם פריד.
● משפט הפתיחה האחיד בכל הקוראן הקדוש ,נחשב לפסוק עצמאי ,ועל -כּן מספור
הפסוקים מתחיל מפסוק זה .זאת לפי השקפת עולמה של העדה האסלאמית האחמדית.

III

● סימן הכוכב ) * ( המופיע בטקסט העברי ,מסמל את תחילתו של חלק חדש )גֻ'זְאְ(
מהקוראן הקדוש ,הנחלק לשלושים חלקים פנימיים )אַגְ'זַאאְ(.
● התרגום הזה מתחשב ברמה סבירה של הלשון העברית ,התואמת את רמתו של דובר
העברית המשכיל.

ולבסוף,

אנו

באים

בתודה

לב

מקרב

לראש

צוות

העיצוב

וההפקה,

מר עוּבּאדה בּרבּוּש ,ולחברי הצוות ,והפעילים היקרים :אסעד מוּסא עודה ,מיימוּן לוּטפי עודה,
ענאן מסעוּד עודה ,מוּעתז מחמוּד עודה ,ויאסמין טארק עודה.

המוציא לאור
אפריל 2010

IV

הקדמה מאת המתרגם
תרגום ספר הקוראן ללשונות העמים השונים ברחבי תבל ,עומד בראש מעייניה של העדה
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  ,1989לקראת 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 שוּב לרוּץ עם התרגום לאורך הקוראן כולו ..ולי לא נותרה הברירה
אלא לציית להוראה במלוא הכבוד ,כאשר עבודתי וכל מרצי הינם לשם שמיים ,ואין שכרי
וגמולי אלא רצון אלוהים ואהבת האדם...
קיימים מספר תרגומים של הקוראן ללשון העברית .והם פרי שקידתם ומרצם המבורך של
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
סיכום של רעיון המשתמע מכּמה פסוקים יחד ,דבר שעלול להטעות את הלומד המחפש את
המקבילה של כל מלה או ביטוי שמופיע בטקסט.
ואחרון התרגומים אשר הופיע עד -כּה ,הינו תרגומו של ד"ר אורי רובין ,אשר בו טרח המתרגם
לתרגם בשפה בת זמננו ,והוסיף הסברים על סוגיות למיניהן ,ותרגומי שוליים בנוגע לביטויים
מיוחדים ולאנשים .כמו -כן הוסיף המתרגם בסוף הספר נספחים ומפתח ענינים ,דבר שלא
V

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 הקוֹרֵא מלוֹ ְמדֵי 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...
הנני חב תודה מקרב לב למורי ורבי ,כבוד מירזא מסרוּר אחמד ,הח'ליף החמישי ומנהיגה
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 מוּניר אל-דין שמס ,מר עבּד אל-מוּאמין טאהר ,מר מוּחמד שריף עודה ,ומר אסעד מוּסא עודה.
לכולם ,שכרם את אלוהים שמור.

מוּסא אסעד עודה
אפריל 2010
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ّ
ﻣﻜﻴّﺔ ﻳﺎִדﺎ ٧

 ∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

 .1בשם אלוהים הרחמן והרחום.

 ∩⊄∪ šÏϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ß‰ôϑysø9$#

 .2השבח לאלוהים ריבון העולמים.

 ∩⊂∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$#

 .3לרחמן ולרחום.

 ∩⊆∪ ÉÏe$!$# ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ

 .4לאדון יום הדין.

)∩∈∪ ÚÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ß‰ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ

 .5אותך אנו עובדים ובך נעזר.

 ∩∉∪ tΛÉ)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡uÅ_Ç9$# $tΡÏ‰÷δ$#

 .6הנחנו באורח מישרין.

öΝÎγø‹n=tã |Môϑyè÷Ρr& tÏ%©!$# xÞ≡uÅÀ

 .7באורח אלה אשר חננת ,לא באורח

∩∠∪ tÏj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ UθàÒøóyϑø9$# Îöxî

אלה שהחרון עליהם ,ולא של התועים.

1
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ﻣﺪﻧﻴّﺔ ﻳﺎִדﺎ ٢٨٧

∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

 .1בשם אלוהים הרחמן והרחום.

∩⊄∪ $Ο!9#

 .2א.ל.מ.

“W‰èδ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ |=÷ƒu‘ Ÿω Ü=≈tGÅ6ø9$# y7Ï9≡sŒ

 .3ספר זה אין בו פקפוק ,נְ ִח ָּיה )הוא(
לשומרי נפשם.

$®ÿÊΕuρ nο4θn=¢Á9$# tβθãΚ‹É)ãƒuρ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ tÏ%©!$#

 .4המאמינים בנעלם ,והמקיימים
תפילה ,ומפיצים ממה שחלקנו להם.

ÏΒ tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ y7ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$oÿÏ3 tβθãΖÏΒ÷σãƒ tÏ%©!$#uρ

 .5ואלה המאמינים במה שהורד אליך
וּ ְ)ב(מה שהורד לפניך ,וּ ַבעולם הבא הם
בטוחים.

&ãΝèδ y7Í×¯≈s9'ρé&uρ ( öΝÎγÎn/§‘ ÏiΒ “W‰èδ 4’n?tã y7Í×¯≈s9'ρé

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

)öΝs9 ÷Πr& öΝßγs?ö‘x‹Ρr&u óΟÎγøŠn=tæ í!#uθy™ (#ρãxx. šÏ%©!$# ¨βÎ

שכ ְפרו ,אחת היא להם; אם
 .7אכן אלה ָּ
הוזהרו ואם לא הוזהרו ,לא יאמינו.

∩⊂∪ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9

‘∩⊆∪ tβθà)ÏΖãƒ öΝßγ≈uΖø%y—u

∩∈∪ tβθãΖÏ%θãƒ ö/ãφ ÍοtÅzFψ$$Î/uρ y7Î=ö7s%

∩∉∪ šχθßsÎ=øßϑø9$#

?∩∠∪ tβθãΖÏΒ÷σãƒ Ÿω öΝèδö‘É‹Ζè

2

2 .פּרשה מס

1 .חלק מס

"פּרשת "הפּרה

 חתם אלוהים את ליבותיהם ואת.8
, ועל עיניהם כּסוּת,ִמשמע ָאזְ נֵ יהם
.ולהם עונש כבד

( öΝÎγÏèôϑy™ 4’n?tãuρ öΝÎγÎ/θè=è% 4’n?tã ª!$# zΝtFyz
ë>#x‹tã öΝßγs9uρ ( ×οuθ≈t±Ïî öΝÏδÌ≈|Áö/r& #’n?tãuρ
∩∇∪ ÒΟŠÏàtã

: ויש בין האנשים אשר יֹאמרו.9
,מאמינים אנו באלוהים וביום האחרון
.(ואין הם מאמינים )כלל

ÏΘöθu‹ø9$$Î/uρ «!$$Î/ $¨ΨtΒ#u ãΑθà)tƒ tΒ Ä¨$¨Ψ9$# zÏΒuρ

 אומרים הם להונות את אלוהים ואת.10
 אך אין הם מרמים אלא את,המאמינים
.( ואינם חשים )בכך,עצמם

$tΒuρ

 ואלוהים הוסיף על, ֳחלי בלִ ּבותיהם.11
 על כי שקר, ולהם עוֹנש צורב,ָחלְ יָ ם
.ִּדברו

óΟßγs9uρ ( $ZÊttΒ ª!$# ãΝèδyŠ#t“sù ÖÚz£∆ ΝÎγÎ/θè=è% ’Îû

 אל תשחיתו: וכאשר יֵ ָא ֵמר להם.12
. הלא עושי הישר אנחנו:בארץ; יֹאמרו

(#þθä9$s% ÇÚö‘F{$# ’Îû (#ρß‰Å¡øè? Ÿω öΝßγs9 Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ

 אך אין, הלא הם ֵה ָּמה המשחיתים.13
.הם חשים בכך

ω Å3≈s9uρ tβρß‰Å¡øßϑø9$# ãΝèδ öΝßγ¯ΡÎ) Iωr&

 האמינו כמו: וכַ אשר יֵ ָא ֵמר להם.14
 וְ כי:שמאמינים הבריות! הם אומרים

â¨$¨Ζ9$# ztΒ#u !$yϑx. (#θãΨÏΒ#u öΝßγs9 Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ

∩∪ tÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ Νèδ $tΒuρ ÌÅzFψ$#

(#θãΖtΒ#u

tÏ%©!$#uρ

©!$#

šχθããÏ‰≈sƒä†

∩⊇⊃∪ tβρáãèô±o„ $tΒuρ öΝßγ|¡àΡr& HωÎ) šχθããy‰øƒs†

∩⊇⊇∪ tβθç/É‹õ3tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ 7ΟŠÏ9r& ë>#x‹tã

∩⊇⊄∪ šχθßsÎ=óÁãΒ ßøtwΥ $yϑ¯ΡÎ)

∩⊇⊂∪ tβρáãèô±o„

öΝßγ¯ΡÎ) Iωr& 3 â!$yγx¡9$# ztΒ#u !$yϑx. ßÏΒ÷σçΡr& (#þθä9$s%

3

è

חלק מס1 .

פּרשת "הפּרה"

פּרשה מס2 .

∩⊇⊆∪ tβθßϑn=ôètƒ ω Å3≈s9uρ â!$yγx¡9$# ãΝèδ

הפ ָת ִאים? הלא
נאמין כמו שמאמינים ְּ
הפ ָת ִאים ,אך אינם יודעים
הם ֵה ָּמה ְּ
זאת.

#sŒÎ)uρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9$s% (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# (#θà)s9 #sŒÎ)uρ

 .15וּ ְב ָפגשם את אלה שמאמינים ,הם
אומרים :מאמינים אנחנו ,ובהתייחדם
עם ְשֹטניהם אומרים :אכןֶ ,א ְתכֶ ם
אנחנו ,איננו אלא מלגלגים.

©

$yϑ¯ΡÎ) öΝä3yètΒ $¯ΡÎ) (#þθä9$s% öΝÎγÏΨŠÏÜ≈u‹x© 4’n<Î) (#öθn=yz
∩⊇∈∪ tβρâÌ“öκtJó¡ãΒ ßøtwΥ

öΝÎγÏΨ≈uŠøóèÛ ’Îû ÷Λèε‘‰ßϑtƒuρ öΝÍκÍ5 ä—Ì“öκtJó¡o„ ª!$#

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

&$yϑsù 3“y‰ßγø9$$Î/ s's#≈n=Ò9$# (#ãρutIô©$# tÏ%©!$# y7Í×¯≈s9'ρé

התוֹעה
ָ
סחרו את
 .17אלה ֵה ָּמה אשר ֲ
בדרך הישר ,על כן אין בצע ִּב ְשֹכָ רָ ם,
ולא ארַ ח מישרין להם.

!$£ϑn=sù #Y‘$tΡ y‰s%öθtGó™$# “Ï%©!$# È≅sVyϑx. öΝßγè=sVtΒ

 .18דוגמתם דוגמת מי שהדליק אש,
וּ ַב ֲה ִאירָ ה מסביב ,נטל אלוהים את אורם
וַ ֲעזבם ַּב ֲעלטות )צלמוֶ ת( ,ולא יִ רְ אוּ .

∩⊇∉∪ tβθßγyϑ÷ètƒ

‘∩⊇∠∪ šÏ‰tGôγãΒ (#θçΡ%x. $tΒuρ öΝßγè?t≈pgÏkB Mpt¿2u

&öΝÏδÍ‘θãΖÎ/ ª!$# |=yδsŒ …ã&s!öθym $tΒ ôNu!$|Êr
∩⊇∇∪ tβρçÅÇö6ãƒ ω ;M≈yϑè=àß ’Îû öΝßγx.ts?uρ
¼∩⊇∪ tβθãèÅ_ötƒ Ÿω öΝßγsù Ò‘ôϑãã íΝõ3ç/ BΛà

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

&Ó‰ôãu‘uρ ×M≈uΚè=àß ÏµŠÏù Ï!$yϑ¡¡9$# zÏiΒ 5=ÍhŠ|Áx. ÷ρr

 .20או ְּכענן מן השמיםַ ,עלָ טה ּב ֹו ורעם
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מפני
באזְ נֵ יהם ּ
אצבעותיהם ָ
וּ ָברק ,יתנו ְּ
קולות הרעםִ ,מ ַּפ ַחד המות ,ואלוהים
סוגר על הכּ ופרים.

zÏiΒ ΝÍκÍΞ#sŒ#u þ’Îû ÷ΛàιyèÎ6≈|¹r& tβθè=yèøgs† ×−öt/uρ
8ÝŠÏtèΧ ª!$#uρ 4 ÏNöθyϑø9$# u‘x‹tn È,Ïã≡uθ¢Á9$#
∩⊄⊃∪ tÌÏ≈s3ø9$$Î/

ִ .21ע ֶּור הברק כמעט את עינִ יהםִ ,מדי
החשיך
האיר ֹו להם ֵה ָּמה ְמ ַהלְ כִ ים בו ,וּ כְ ֱ
עליהם – עומדים ,ולוּ חפץ אלוהים ,כי
אותם ,אכן אלוהים
עתה נטל ִש ְמ ַעם ורְ ָ
לכל דבר יוּ כל.

u!$|Êr& !$yϑ¯=ä. ( öΝèδt≈|Áö/r& ß#sÜøƒs† ä−÷y9ø9$# ßŠ%s3tƒ
öθs9uρ 4 (#θãΒ$s% öΝÍκö n=tæ zΝn=øßr& !#sŒÎ)uρ ÏµŠÏù (#öθt±¨Β Νßγs9
©4 öΝÏδÌ≈|Áö/r&uρ öΝÎγÏèôϑ|¡Î/ |=yδs%s! ª!$# u!$x
)∩⊄⊇∪ ÖƒÏ‰s% &óx« Èe≅ä. 4’n?tã ©!$# χÎ

öΝä3s)n=s{ “Ï%©!$# ãΝä3−/u‘ (#ρß‰ç6ôã$# â¨$¨Ψ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ

 .22האנשים! ִעבדוּ את ריבּונכם ,אשר
ברא ֶא ְתכֶ ם ואת אשר לפניכם ,למען
ִּת ָש ְמרו מרע.

u!$yϑ¡¡9$#uρ $V©≡tÏù uÚö‘F{$# ãΝä3s9 Ÿ≅yèy_ “Ï%©!$#

שם את הארץ יָ צוּ ע לכם,
 .23זה אשר ָ ֹ
והשמים קורת גג ,והוריד מן השמים
מים ,ובהם הוציא )לכם( פירות
למחייתכם .אל ְּת ַדמוּ  ,איפוא ,דמויות
בדעתכם זאת.
לאלוהיםֲ ,

4’n?tã $uΖø9¨“tΡ $£ϑÏiΒ 5=÷ƒu‘ ’Îû öΝçFΖà2 βÎ)uρ

 .24אם מפקפקים אתם באשר הורדנו
אל עבדנו ,הביאו )נא( פרק כדוגמתו,
ִוקראו )נא( את ֵע ֵדיכֶ ם זולת אלוהים,
אם אמת תדברו.

∩⊄⊄∪ tβθà)−Gs? öΝä3ª=yès9 öΝä3Î=ö6s% ÏΒ tÏ%©!$#uρ

ÏµÎ/ ylt÷zr'sù [!$tΒ Ï!$yϑ¡¡9$# zÏΒ tΑt“Ρr&uρ [!$oΨÎ/
¬! (#θè=yèøgrB Ÿξsù ( öΝä3©9 $]%ø—Í‘ ÏN≡tyϑ¨V9$# zÏΒ
&∩⊄⊂∪ šχθßϑn=÷ès? öΝçFΡr&uρ #YŠ#y‰Ρr

(#θãã÷Š$#uρ Ï&Î#÷VÏiΒ ÏiΒ ;οu‘θÝ¡Î/ (#θè?ù'sù $tΡÏ‰ö7tã
©öΝçFΖä. χÎ) «!$# ÈβρßŠ ÏiΒ Νä.u!#y‰yγä
∩⊄⊆∪ tÏ%Ï‰≈|¹

5

2 .פּרשה מס

"פּרשת "הפּרה

 ֲועשֹה לא, ואם לא )כן( תעשו.25
 שבני אדם, גוּ רוּ מפני האש,תעשו
. שזומנה לכּ ופרים,וַ ֲאבנים ַמ ֲאכֹלְ ָתה

1 .חלק מס

u‘$¨Ζ9$# (#θà)¨?$$sù (#θè=yèøs? s9uρ (#θè=yèøs? öΝ©9 βÎ*sù
ôN£‰Ïãé& ( äοu‘$yfÅsø9$#uρ â¨$¨Ζ9$# $yδßŠθè%uρ ÉL©9$#
∩⊄∈∪ tÌÏ≈s3ù=Ï9

בשֹר לאלה המאמינים ועושים
ֵ ּ ו.26
 שתחתיהם, כי להם נָ כוֹנוּ גַ ִּנים,היָ ָשר
כוֹתם ְּב ִפרְ יָ ם
ָ ְ ִומ ֵדי ז,נהרות זורמים
וניתן להם
ָ .לפנִ ים
ָ שניתן לנו
ָ  הוא:יֹאמרו
 ובהם נשים טהורות,)פרי( כמראהו
. ובהם ישכנו ַעד,להם

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# ÎÅe³o0uρ
( ã≈yγ÷ΡF{$# $yγÏFøtrB ÏΒ “ÌøgrB ;M≈¨Ψy_ öΝçλm; ¨βr&
(#θä9$s%

$]%ø—Íh‘ ;οtyϑrO ÏΒ $pκ÷]ÏΒ (#θè%Î—â‘ $yϑ¯=à2

ÏµÎ/ (#θè?é&uρ ( ã≅ö6s% ÏΒ $oΨø%Î—â‘ “Ï%©!$# #x‹≈yδ
öΝèδuρ ( ×οt£γsÜ•Β Ól≡uρø—r& !$yγŠÏù óΟßγs9uρ ( $YγÎ7≈t±tFãΒ
∩⊄∉∪ šχρà$Î#≈yz $yγŠÏù

 הנה לא ּבוֹש אלוהים ִמ ְמשֹל ָמ ָשל.27
 כי על,על היתוש ולא על הנעלה ממנו
 יודעים הם כי זו היא,כן אלה המאמינים
 ִואילו הכּ ופרים,ריבונם
ּ האמת מאת
, לְ ָמה נתן כִ יוון אלוהים בזה:יֹאמרו
,רבים הוא מטעה בו
ּ – )במשלו( משל
 ואינו מטעה בו אלא,מנחה בו
ֶ ורבים
ּ
.את פורקי העול

$¨Β WξsVtΒ z>ÎôØo„ βr& ÿÄ÷∏tGó¡tƒ Ÿω ©!$# ¨βÎ)*
(#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $¨Βr'sù 4 $yγs%öθsù $yϑsù Zπ|Êθãèt/
tÏ%©!$# $¨Βr&uρ ( öΝÎγÎn/§‘ ÏΒ ‘,ysø9$# çµ¯Ρr& tβθßϑn=÷èuŠsù
#x‹≈yγÎ/ ª!$# yŠ#u‘r& !#sŒ$tΒ šχθä9θà)u‹sù (#ρãxŸ2
ÏµÎ/ “Ï‰ôγtƒuρ #Z"ÏVŸ2 ÏµÎ/ ‘≅ÅÒãƒ ¢ WξsVtΒ
∩⊄∠∪ tÉ)Å¡≈xø9$# ωÎ) ÿÏµÎ/ ‘≅ÅÒãƒ $tΒuρ 4 #Z"ÏWx.

המ ֵפרים את ברית אלוהים
ְ  אלה.28
 ומנתקים את אשר,רית ָתה
ָ לאחר ְּכ
 ומשחיתים,ציווה אלוהים לאחות
.המפסידים
ָ בארץ – הם ֵה ָּמה

ÏµÉ)≈sWŠÏΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ «!$# y‰ôγtã tβθàÒà)Ζtƒ tÏ%©!$#
Ÿ≅|¹θãƒ βr& ÿÏµÎ/ ª!$# ttΒr& !$tΒ tβθãèsÜø)tƒuρ
ãΝèδ šÍ×¯≈s9'ρé& 4 ÇÚö‘F{$# ’Îû šχρß‰Å¡øãƒuρ
∩⊄∇∪ šχρçÅ£≈y‚ø9$#
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2 .פּרשה מס

"פּרשת "הפּרה

 ואתם, איך אתם ְמכַ ֲח ִשים באלוהים.29
 ועוֹד,הייתם מתים; והוא ֶה ֱחיָ ה ֶא ְתכֶ ם
 אז תוּ שבו,ימיתכם ויחזור וּ יְ ַח ֶּיה ֶא ְתכֶ ם
.אליו

1 .חלק מס

$Y?≡uθøΒr& öΝçGΨà2uρ «!$$Î/ šχρãàõ3s? y#ø‹x.
§ΝèO öΝä3‹Í‹øtä† §ΝèO öΝä3çG‹Ïϑãƒ §ΝèO ( öΝà6≈uŠômr'sù
∩⊄∪ šχθãèy_öè? ÏµøŠs9Î)

 הוא אשר ברא לכם כָ ל אשר בארץ.30
 ועשה אותם, וּ ָפנה אל השמים,יחדיו
. והוא יודע כָ ל,שבעה רקיעים תמים

ÇÚö‘F{$# ’Îû $¨Β Νä3s9 šYn=y{ “Ï%©!$# uθèδ
£ßγ1§θ|¡sù Ï!$yϑ¡¡9$# ’n<Î) #“uθtGó™$# §ΝèO $YèŠÏϑy_
∩⊂⊃∪ ×ΛÎ=tæ >óx« Èe≅ä3Î/ uθèδuρ 4 ;N≡uθ≈yϑy™ yìö7y™

 הנה: וּ כֶ ֱאמוֹר ריבונך למלאכים.31
 וכי: אמרו.אנכי ָשֹם בארץ ִמשנה לִ י
תשים בארץ מי שישחית עליה וְ יִ ְש ּפֹך
 ואנחנו מספרים תהילתך,)בה( דמים
 יודע אנכי את:ומקדשים אותך? אמר
.אשר לא ֵּת ָדעו

’Îû ×≅Ïã%y` ’ÎoΤÎ) Ïπs3Í×¯≈n=yϑù=Ï9 š•/u‘ tΑ$s% øŒÎ)uρ
tΒ $pκÏù ã≅yèøgrBr& (#þθä9$s% ( Zπx‹Î=yz ÇÚö‘F{$#
ßxÎm7|¡çΡ ßøtwΥuρ u!$tΒÏe$!$# à7Ïó¡o„uρ $pκÏù ß‰Å¡øãƒ
$tΒ ãΝn=ôãr& þ’ÎoΤÎ) tΑ$s% ( y7s9 â¨Ïd‰s)çΡuρ x8Ï‰ôϑpt¿2
∩⊂⊇∪ tβθßϑn=÷ès? Ÿω

 והוא הורה לאדם את שמות.32
 אז הציגם לפני,)הדברים( כולם
 הגידו לִ י את שמות:המלאכים ואמר
. אם דוברי אמת אתם,אלה

’n?tã öΝåκyÎztä §ΝèO $yγ¯=ä. u!$oÿôœF{$# tΠyŠ#u zΝ¯=tæuρ
ÏIωàσ¯≈yδ Ï!$yϑó™r'Î/ ’ÎΤθä↔Î6/Ρr& tΑ$s)sù Ïπs3Í×¯≈n=yϑø9$#
∩⊂⊄∪ tÏ%Ï‰≈|¹ öΝçFΖä. βÎ)

 אין לנו דעת אלא אשר. ָ השבח לך.33
. הן אתה היודע והחכם, ּלִ ַּמ ְד ָתנו

( !$oΨtFôϑ¯=tã $tΒ ωÎ) !$uΖs9 zΝù=Ïæ Ÿω y7oΨ≈ysö6ß™ (#θä9$s%
∩⊂⊂∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# ãΛÎ=yèø9$# |MΡr& y7¨ΡÎ)
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חלק מס1 .

פּרשת "הפּרה"

פּרשה מס2 .

!$£ϑn=sù

 .34אמר :אדם ,הגד להם את שמותיהם!
וכאשר ִה ִּגיד להם את שמותיהם ,אמר:
הכי לא אמרתי לכם ,כי יודע סיתרי
שמים וארץ אנכי ,וכי אדע את אשר
אתם מגלים ,ואת אשר אתם מסתירים?

(#ÿρß‰yf|¡sù tΠyŠKψ (#ρß‰àfó™$# Ïπs3Í×¯≈n=uΚù=Ï9 $oΨù=è% øŒÎ)uρ

ובאמר ֹו למלאכים :השתחוו לאדם!
ָ .35
הם השתחוו פרט ל"איבּליס")) ,(1הוא(
והתנשֹא והיה מן הכּ ופרים.
ֵ
ֵסרֵ ב

tΑ$s%

ãΠyŠ$t↔¯≈tƒ

&Νßγ÷∞Î;/Ρr

öΝÎηÍ←!$oÿôœr'Î/

(

&þ’ÎoΤÎ) öΝä3©9 ≅è%r& öΝs9r& tΑ$s% öΝÎηÍ←!$oÿôœr'Î/ Νèδr't6/Ρr
&$tΒ ãΝn=÷ær&uρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# |=ø‹xî ãΝn=ôãr
?∩⊂⊆∪ tβθãΚçFõ3s? öΝçFΨä. $tΒuρ tβρß‰ö7è

)HωÎ

)}§ŠÎ=ö/Î

&4’n1r

uy9õ3tFó™$#uρ

tβ%x.uρ

zÏΒ

∩⊂∈∪ šÍÏ≈s3ø9$#

.36ואמרנו :אדםְ ,שכֹן אתה ואשתךָ
בגן )העדן(ִ ,ואכלו ממנו לרווחה ככל
שתֹאוֶ ה נפשכם ,ולעץ הזה לא ִּת ְקרְ בוּ ,
כי אזַ י תהיו ַּב ְמרֵ ִעים!

sπ¨Ψpgø:$# y7ã_÷ρy—uρ |MΡr& ôä3ó™$# ãΠyŠ$t↔¯≈tƒ $uΖù=è%uρ
$t/tø)s? Ÿωuρ $yϑçFø⁄Ï© ß]ø‹ym #´‰xîu‘ $yγ÷ΖÏΒ Ÿξä.uρ
∩⊂∉∪ tÏΗÍ>≈©à9$# zÏΒ $tΡθä3tFsù nοtyf¤±9$# ÍνÉ‹≈yδ

4’n<Î) ìì≈tFtΒuρ @s)tGó¡ãΒ ÇÚö‘F{$# ’Îû ö/ä3s9uρ ( Aρß‰tã

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

4 Ïµø‹n=tã z>$tGsù ;M≈yϑÎ=x. ÏµÎn/§‘ ÏΒ ãΠyŠ#u #‘¤)n=tGsù

 .38והאדם למד דברים ֵמריבונו,

$£ϑÏΒ $yϑßγy_t÷zr'sù $pκ÷]tã ß≈sÜø‹¤±9$# $yϑßγ©9y—r'sù
CÙ÷èt7Ï9 ö/ä3àÒ÷èt/ (#θäÜÎ7÷δ$# $uΖù=è%uρ ( ÏµŠÏù $tΡ%x.
∩⊂∠∪ &Ïm

¯
)" (1איבּ ליס" :השֹטן ,שאינו נחשב מקבוצת המלאכים.
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חלק מס1 .

פּרשת "הפּרה"

Π

פּרשה מס2 .

;

השב )תדיר(
והוא ָשב אלָ יו .אכן הוא ָ
והרחום.

)∩⊂∇∪ ãΛÏm§9$# Ü>#§θ−G9$# uθèδ …çµ¯ΡÎ

Νä3¨Ψt"Ï?ù'tƒ $¨ΒÎ*sù ( $YèŠÏΗsd $pκ÷]ÏΒ (#θäÜÎ7÷δ$# $oΨù=è%

 .39אמרנו :רדו )לכם( מזה יחדיו ,אך
ִאם בוא ְּתבוֹאכֶ ם נְ ִח ָּיה ִמ ֵּמנִ י .והיה אשר
ילכו אחרֵ י נְ ִחיָ ִתי ,לא עליהם הפחד,
ֵוה ָּמה לא יֵ ָע ְצבוּ .

y7Í×¯≈s9'ρé& !$oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ (#θç/¤‹x.uρ (#ρãxx. tÏ%©!$#uρ

 .40ו)אולם( אשר כפרו וְ כִ ֲיחשוּ
באותותינו ,בני אש )הגֵ ִיהנּ וֹם( ֵה ָּמה ,בה
לעד.
יִ ְש ְּכנוּ ָ

àMôϑyè÷Ρr& ûÉL©9$# zÉLyϑ÷èÏΡ (#ρãä.øŒ$# Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t6≈tƒ

 .41בני ישראל זִ כְ רוּ את החסד אשר
עשיתי עמכם ,וְ ַקיימו את ברית)כם(
)את(כם
)את(י ,אני ֲאקיים את ברית)י( ִ
ִ
ואותי תירָ אוּ .

öΝä3yètΒ $yϑÏj9 $]%Ïd‰|ÁãΒ àMø9t“Ρr& !$yϑÎ/ (#θãΖÏΒ#uuρ

ַ .42וה ֲא ִמינו ְּב ָמה שהורדתי לקיים אשר
)נמצא( בידכם ,ולא תהיו ראשונים
באותותי
ַ
ַּבכּ ופרים בו ,ולא תסחרו
ִּב ְמ ִחיר ְמ ַעט ,ואותי תירָ או.

(#θãΚçGõ3s?uρ È≅ÏÜ≈t7ø9$$Î/ Yysø9$# (#θÝ¡Î6ù=s? Ÿωuρ

 .43ולא ְּת ָערְ בוּ את האמת ַּבשקר ,ולא
תעלימו את האמת אשר יודעים הינכם.

ì∃öθyz Ÿξsù y“#y‰èδ yìÎ7s? yϑsù “W‰èδ Íh_ÏiΒ
∩⊂∪ tβθçΡt“øts† öΝèδ Ÿωuρ öΝÍκö&n=tæ
é

&∩⊆⊃∪ tβρà$Î#≈yz $pκ&Ïù öΝèδ ( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ptõ¾r
©

ö/ä3ø‹n=tæ

(#θèù÷ρr&uρ

ü“Ï‰öκyéÎ/

&Å∃ρé



r

öΝä.Ï‰ôγyèÎ/

∩⊆⊇∪ Èβθç7yδö‘$$sù }‘≈−ƒÎ)uρ

(#ρçtIô±n@ Ÿωuρ ( ÏµÎ/ ¤Ïù%x. tΑ¨ρr& (#þθçΡθä3s? Ÿωuρ
∩⊆⊄∪ Èβθà)¨?$$sù }‘≈−ƒÎ)uρ WξŠÎ=s% $YΨuΚrO ÉL≈tƒ$t↔Î/

∩⊆⊂∪ tβθçΗs>÷ès? öΝçFΡr&uρ ¨,ysø9$#
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"פּרשת "הפּרה

 ִוערכו תפילה וּ ְתנו צדקה וְ כִ רעו עם.44
.הכּ ורעים

(#θãèx.ö‘$#uρ nο4θx.¨“9$# (#θè?#uuρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ

 ַה ְת ַצוּ וּ את האנשים על תמימות.45
?(דרך ותשכחו את נפשותיכם )שלכם
 כלום לא, )ה(קוראים ַּבספר,ואתם
?ַֹּת ְש ִֹּכילו

öΝä3|¡àΡr& tβöθ|¡Ψs?uρ ÎhÉ9ø9$$Î/ }¨$¨Ψ9$# tβρâß∆ù's?r& *

, וּ ַב ְּקשוּ עזרה ְּבהבלגה וּ ִב ְתפילה.46
.קשה הדבר פרט לַ ֲענָ וִ ים
ֶ ואכן

îοuÎ7s3s9 $pκ¨ΞÎ)uρ 4 Íο4θn=¢Á9$#uρ Îö9¢Á9$$Î/ (#θãΖŠÏètFó™$#uρ

 הבטוחים בתודעתם שעתידים הם.47
.לפגוש את ריבונם וכי שבים הם אליו

Ïµø‹s9Î) öΝßγ¯Ρr&uρ öΝÍκÍh5u‘ (#θà)≈n=•Β Νåκ¨Ξr& tβθ‘ΖÝàtƒ tÏ%©!$#

 זִ כְ רו את החסד אשר, בני ישראל.48
 וכי ִה ְפלֵ ִיתי ֶא ְתכֶ ם מכל,עשיתי עמכם
.העמים

àMôϑyè÷Ρr& ûÉL©9$# zÉLyϑ÷èÏΡ (#ρãä.øŒ$# Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t6≈tƒ

 וגוּ רוּ יום בו נפש לא תכפר על נפש.49
 ו)כָ ל( תחינה ַּב ֲעבוּ רָ ה לא,ִּב ְמאומה
 ֵוה ָּמה לא, ולא ִּילָ ַּקח ממנה כּ וֹפר,ֵּתרָ ֶצה
. ּיִ וָ ְשעו

<§ø¯Ρ tã ë§øtΡ “Ì“øgrB ω $YΒöθtƒ (#θà)¨?$#uρ

∩⊆⊆∪ tÏèÏ.≡§9$# yìtΒ

∩⊆∈∪ tβθè=É)÷ès? Ÿξsùr& 4 |=≈tGÅ3ø9$# tβθè=÷Gs? öΝçFΡr&uρ



∩⊆∉∪ tÏèÏ±≈sƒø:$# ’n?tã ωÎ)



∩⊆∠∪ tβθãèÅ_≡u‘

∩⊆∇∪ tÏϑn=≈yèø9$# ’n?tã öΝä3çGù=Òsù ’ÎoΤr&uρ ö/ä3ø‹n=tæ

ä‹s{÷σãƒ Ÿωuρ ×πyè≈xx© $pκ÷]ÏΒ ã≅t6ø)ãƒ Ÿωuρ $\↔ø‹x©
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2 .פּרשה מס

1 .חלק מס

"פּרשת "הפּרה

 אשר, וכי ִה ַּצלְ נוּ ֶא ְתכֶ ם מבית פרעה.50
ָּכפוּ ֶא ְתכֶ ם במר יִ סורים – את בניכם
 וְ ִאילוּ נשותיכם ֶה ֱחיוּ – וּ ַמ ָּסה,טבחו
.גדולה היתה לכם ַבזה מאת ריבונכם

tβöθtãöÏù

ÉΑ#u

tβθçt¿o2x‹ãƒ

ÅU#x‹yèø9$#

ּ ִומלָ ְטנו, וכי ָּבקענו לכם את הים.51
 ועיניכם, ּ ואת ַעם פרעה ִט ָּב ְענו,ֶא ְתכֶ ם
.רואות

öΝà6≈uΖøŠpgΥr'sù

, ואשר יָ ַע ְדנוּ למשה ארבעים לילות.52
וּ לְ ָק ְח ֶּתם לכם אחרי )לֶ כְ ת( ֹו את העגל
.והייתם ְמרֵ ִעים

§ΝèO

ôÏiΒ

Νà6≈oΨøŠ¯gwΥ
uþθß™

øŒÎ)uρ

öΝä3tΡθãΒθÝ¡o„

Νä3Ï9≡sŒ ’Îûuρ 4 öΝä.u!$|¡ÎΣ tβθãŠóstFó¡tƒuρ öΝä.u!$oΨö/r&



∩∈⊃∪ ×ΛÏàtã öΝä3În/§‘ ÏiΒ ÖIξt/
tóst7ø9$#

ãΝä3Î/

$uΖø%tsù

øŒÎ)uρ

∩∈⊇∪ tβρáÝàΨs? óΟçFΡr&uρ tβöθtãóÏù tΑ#u !$oΨø%{øîr&uρ

\'s#ø‹s9

öΝçFΡr&uρ

zŠÏèt/ö‘r&

ÍνÏ‰÷èt/

#y›θãΒ
.ÏΒ

$tΡô‰tã≡uρ

Ÿ≅ôfÏèø9$#

øŒÎ)uρ

ãΝè?õ‹sƒªB$#

∩∈⊄∪ šχθßϑÎ=≈sß

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

öΝä3ª=yès9 y7Ï9≡sŒ Ï‰÷èt/ .ÏiΒ Νä3Ψtã $tΡöθxtã §ΝèO

 ו)זִ כרו( אשר נָ ַתנּוּ למשה את הספר.54
– " את ה"פורקאן,ואת כֹח ההבחנה
.למען תונחו בדרך

öΝä3ª=yès9 tβ$s%öàø9$#uρ |=≈tGÅ3ø9$# y›θãΒ $oΨ÷s?#u øŒÎ)uρ

 הן, עמי: וּ ֶב ֱאמור משה לעמו.55
(הרֵ עו ֶֹתם לנפשותיכם ְב ַקחתכם )לכם
 אל, איפוא, שובו.()לעבדו
ָ
העגל
 טוב. ִוק ְטלוּ את נפשותיכם,ּבורְ ֲאכם

öΝä3¯ΡÎ) ÉΘöθs)≈tƒ ÏµÏΒöθs)Ï9 4y›θãΒ tΑ$s% øŒÎ)uρ

∩∈⊂∪ tβρãä3ô±n@



Ÿ≅ôfÏèø9$#

ãΝä.ÏŒ$sƒÏkB$$Î/

∩∈⊆∪ tβρß‰tGöκsE

Νà6|¡àΡr&

öΝçFôϑn=sß

öΝä3Ï9≡sŒ öΝä3|¡àΡr& (#þθè=çFø%$$sù öΝä3Í←Í‘$t/ 4’n<Î) (#þθç/θçGsù
4
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חלק מס1 .

פּרשת "הפּרה"
Ν

Ν ÍÍ

פּרשה מס2 .

Ν

4 öΝä3ø‹n=tã z>$tGsù öΝä3Í←Í‘$t/ y‰ΨÏã öΝä3©9 ×öyz

שותכֶ ם כזאת לפני ּב ִור ֲאכם .על כן ָשב
ֲע ְ
ֲאליכם; אכן ,הוא השב תדיר והרחום.

4®Lym y7s9 zÏΒ÷σœΡ s9 4y›θßϑ≈tƒ óΟçFù=è% øŒÎ)uρ

 .56ובאמרכם :משה ,לא נאמין לך עד
ִאם ראינו אלוהים בגלוי – אז ְּפקדכם
הרעש ,ועיניכם רואות.

öΝà6¯=yès9 öΝä3Ï?öθtΒ Ï‰÷èt/ -∅ÏiΒ Νä3≈oΨ÷Vyèt/ §ΝèO

 .57ושוּ ב החיינו ֶא ְתכֶ ם אחרי ְּכלותכם,
שמא תתנו תודה.

ãΝä3ø‹n=tæ $uΖø9t“Ρr&uρ tΠ$yϑtóø9$# ãΝà6ø‹n=tæ $oΨù=¯=sßuρ

 .58וַ ֲה ִצילוֹנוּ עליכם ְּבענן ,והורדנו
השֹלָ ו) ,ואמרנו(:
עליכם את המן ואת ְ
שחלַ קנו לכם ,והם לא
ִאכלו מן הטוּ ב ָ
לנוּ ֵהרֵ עוּ  ,אלא לנפשותיהם ֵהרֵ עו.

)∩∈∈∪ ÞΟŠÏm§9$# Ü>#§θ−G9$# uθèδ …çµ¯ΡÎ

“ttΡ

_Zοtôγy

©!$#

ãΝä3ø?x‹yzr'sù



èπs)Ïè≈¢Á9$#

∩∈∉∪ tβρáÝàΨs? óΟçFΡr&uρ

@∩∈∠∪ tβρãä3ô±n



$tΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ ÏΒ (#θè=ä. ( 3“uθù=¡¡9$#uρ £yϑø9$#
‘öΝä3≈oΨø%y—u

(

$tΒuρ

Å3≈s9uρ

$tΡθßϑn=sß

(#þθçΡ%x.

&∩∈∇∪ tβθßϑÎ=ôàtƒ öΝßγ|¡àΡr

ובאמרנו :בואו בעיר הזאתִ ,ואכלו
ָ .59
תחפצו ,וּ בואו
ּ
ממנה לִ רְ ווחה ַב ֲאשר
ַּבשער ִמ ׁ ְשתחווים ִוא ְמרוּ  :אלוהים סלח
חטאינו! אנחנו נמחול לכם את
לנו את ֵ
טאיכם ,וּ לְ ֵמ ִיט ֵיבי דרך נוסיף טובה.
ֲח ֵ

(#θè=à6sù sπtƒós)ø9$# ÍνÉ‹≈yδ (#θè=äz÷Š$# $oΨù=è% øŒÎ)uρ
šU$t6ø9$# (#θè=äz÷Š$#uρ #Y‰xîu‘ ÷Λä÷∞Ï© ß]ø‹ym $yγ÷ΖÏΒ
™4 öΝä3≈u‹≈sÜyz ö/ä3s9 öÏøó¯Ρ ×π©ÜÏm (#θä9θè%uρ #Y‰¤fß
∩∈∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$# ß‰ƒÍ”t∴y™uρ



המרֵ עים ֵהמירו זאת בדיבור
 .60אבל ְ
שונה מאשר נֶ ֱאמר להם ,על כן הורדנו

”Ï%©!$# uöxî »ωöθs% (#θßϑn=sß šÏ%©!$# tΑ£‰t6sù
#Y“ô_Í‘ (#θßϑn=sß tÏ%©!$# ’n?tã $uΖø9t“Ρr'sù óΟßγs9 Ÿ≅‹Ï%
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על החוטאים ְש ָפ ִטים מן השמים באשר
. ָּע ְברו
 וּ כְ ַב ֵּקש משה לעמו מים להשקותו.61
 ָּב ְקעו ממנו,מטךָ על הסלע
ְ  ַהךְ ַב:אמרנו
 כָ ל איש וָ איש ידעו,שר ֲעיָ נות
ֹ ָ שנֵ ים ָע
מתת
ַ ְמקום ִמשקיהם – ִאכְ לוּ וּ ְשתו ִמ
. ולא תוסיפו ַּבארץ להשחית,אלוהים

∩∉⊃∪ tβθà)Ý¡øtƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ Ï!$yϑ¡¡9$# zÏiΒ

$oΨù=à)sù ÏµÏΒöθs)Ï9 4†y›θãΒ 4’s+ó¡oKó™$# ÏŒÎ)uρ *
çµ÷ΖÏΒ ôNtyfxΡ$$sù ( tyfy⇔ø9$# š‚$|ÁyèÎn/ >ÎôÑ$#
<¨$tΡé& ‘≅à2 zΟÎ=tã ô‰s% ( $YΖøŠtã nοuô³tã $tFt⊥øO$#
«!$# É−ø—Íh‘ ÏΒ (#θç/uõ°$#uρ (#θè=à2 ( óΟßγt/uô³¨Β



 לא נֹאבה ֵשֹאת, משה:ובאמרכם
ָ .62
 אל, איפוא, קרא לנו,ָאכְ לֵ נוּ מאכל אחד
, ויוציא לנו אשר תצמיח הארץ,ריבונך
ושומה וַ ֲע ָד ֶש ָיה
ּ
וקישוא ָיה
ֶ
חציריה
 התקחו לכם את הרע:וּ ְב ָצלֶ ָיה! אמר
,תמורת הטוב ממנו? רדו לכם מצרימה
 ָופגעו.והרי לכם ָשם אשר שאלתם
בהם ֶש ֶפל וְ עוֹני והם ֶה ֱעלוּ ֲעליהם זַ ַעם
 זאת יען כי ִּכ ֲחשוּ ְּבאותות.מאלוהים
 וכִ י הרגו את הנביאים בלי,אלוהים
. זאת להם על כי ָמרו ועברו חוק.משפט

∩∉⊇∪ tÏ‰Å¡øãΒ ÇÚö‘F{$# †Îû (#öθsW÷ès? Ÿωuρ

5Θ$yèsÛ 4’n?tã uÉ9óÁ¯Ρ s9 4y›θßϑ≈tƒ óΟçFù=è% øŒÎ)uρ
$®ÿÊΕ $uΖs9 ólÌøƒä† š−/u‘ $oΨs9 äí÷Š$$sù 7‰Ïn≡uρ
$yγÏΒθèùuρ $yγÍ←!$¨VÏ%uρ $yγÎ=ø)t/ .ÏΒ ÞÚö‘F{$# àMÎ6.⊥è?
šχθä9Ï‰ö7tGó¡n@r& tΑ$s% ( $yγÎ=|Át/uρ $pκÅy‰tãuρ
4 îöyz uθèδ ”Ï%©!$$Î/ 4†oΤ÷Šr& uθèδ ”Ï%©!$#
3 óΟçFø9r'y™ $¨Β Νà6s9 ¨βÎ*sù #\óÁÏΒ (#θäÜÎ7÷δ$#
ρâ!$t/uρ èπuΖx6ó¡yϑø9$#uρ ä'©!Éj‹9$# ÞΟÎγøŠn=tæ ôMt/ÎàÑuρ
(#θçΡ%x. óΟßγ¯Ρr'Î/ y7Ï9≡sŒ 3 «!$# š∅ÏiΒ 5=ŸÒtóÎ/
šχθè=çGø)tƒuρ

«!$#

ÏM≈tƒ$t↔Î/

šχρãàõ3tƒ

(#θ|Átã $oÿÏ3 y7Ï9≡sŒ 3 Èd,y⇔ø9$# ÎötóÎ/ z↵ÍhŠÎ;¨Ψ9$#



 אכן אלה המאמינים והיהודים.63
והצבאים – כָ ל המאמין
ָ
והנוצרים
באלוהים וביום האחרון ועושה

(#ρßŠ$yδ

∩∉⊄∪ šχρß‰tF÷ètƒ (#θçΡ$Ÿ2¨ρ

šÏ%©!$#uρ

(#θãΨtΒ#u

tÏ%©!$#

¨βÎ)

«!$$Î/ ztΒ#u ôtΒ šÏ↔Î7≈¢Á9$#uρ 3“t≈|Á¨Ζ9$#uρ
öΝßγn=sù
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2 .פּרשה מס

1 .חלק מס

"פּרשת "הפּרה
Ì

הטוב – הן שכרם להם מאת ריבונם
. ּופחד אין עליהם ולא ָּידוו

Ÿωuρ öΝÍκöCn=tæ ì∃öθyz Ÿωuρ óΟÎγÎn/u‘ y‰ΨÏã öΝèδãô_r&



∩∉⊂∪ šχθçΡt“øts† öΝèδ

 וזִ כרו כאשר כרתנו לכם ברית.64
:(והגבהנו את ההר ֵמעליכם )לאמור
 וזִ כרו אשר,קחו בעוז את אשר נָ תנו לכם
. למען ִּת ׁ ָּש ְמרוּ ֵמרַ ע,ֹבו

u‘θ’Ü9$# ãΝä3s%öθsù $uΖ÷èsùu‘uρ öΝä3s)≈sV‹ÏΒ $tΡõ‹s{r& øŒÎ)uρ

 ולולא, וּ ְפנִ ֶיתם עורף לאחר זאת.65
 כי עתה,חסד אלוהים עליכם ורחמיו
.ָאבֹד אבדתם

Ÿωöθn=sù ( y7Ï9≡sŒ Ï‰÷èt/ -∅ÏiΒ ΟçGøŠ©9uθs? §ΝèO

 ויָ ד ַֹע יְ ַד ְע ֶּתם את אלה בכם אשר.66
 ֱהיו: ואמרנו להם,ִחללו את השבת
.קופים ְּבזויים

ÏMö6¡¡9$# ’Îû öΝä3ΨÏΒ (#÷ρy‰tFôã$# tÏ%©!$# ãΛä÷ΗÍ>tã ô‰s)s9uρ

 ושמנו זאת מוּ סר לנוכחים בה.67
 ואזהרה לנשמרים,וְ לבאים אחריה
.ֵמרַ ע

$yγxù=yz $tΒuρ $pκö‰y‰tƒ t÷t/ $yϑÏj9 Wξ≈s3tΡ $yγ≈uΖù=yèpgm

 הנה אלוהים: וּ ֶב ֱאמור משה לעמו.68
 ַה ַה ֵּתל ְּת ַה ֵּתל: אמרו,ְמ ַצוְ וכֶ ם לִ זְ ּב ַֹח פרה
 חלילה לי מאלוהים להיות:בנו? אמר
.ְּכפוֹחז וקל דעת

βr& ôΜä.âß∆ù'tƒ ©!$# ¨βÎ) ÿÏµÏΒöθs)Ï9 4y›θãΒ tΑ$s% øŒÎ)uρ

ÏµŠÏù $tΒ (#ρãä.øŒ$#uρ ;ο§θà)Î/ Νä3≈oΨ÷ s?#u !$tΒ (#ρä‹è{



∩∉⊆∪ tβθà)−Gs? öΝä3ª=yès9

zÏiΒ ΟçGΨä3s9 …çµçFyϑômu‘uρ öΝä3ø‹n=tã «!$# ã≅ôÒsù





∩∉∈∪ tÎÅ£≈sƒø:$#

∩∉∉∪ tÏ↔Å¡≈yz ¸οyŠtÏ% (#θçΡθä. öΝßγs9 $oΨù=à)sù



∩∉∠∪ tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ZπsàÏãöθtΒuρ

tΑ$s% ( #Yρâ“èδ $tΡä‹Ï‚−Gs?r& (#þθä9$s% ( Zοts)t/ (#θçtr2õ‹s?
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חלק מס1 .

פּרשת "הפּרה"

פּרשה מס2 .

4 }‘Ïδ $tΒ $uΖ©9 Îit7ãƒ y7−/u‘ $uΖs9 äí÷Š$# (#θä9$s%

 .69אמרו :קרא לנו אל אלוהיך וִ ַיחוֶ ר לנו
מה טיבה .אמר :כה אמר ,פרה היא ,לא
זקנה ולא צעירה; בינונית היא בין אלה
ויתם.
– עשו ,איפוא ,כאשר צֻ וֵ ֶ

4 $yγçΡöθs9 $tΒ $oΨ©9 Îit6ãƒ š−/u‘ $oΨs9 äí÷Š$# (#θä9$s%

 .70אמרו :קרא לנו אל ריבונך וִ ַיחוֵ ר לנו
מה ִצבעה .אמר :כּ ה אמר :הן פרה צהובה
ש ָמחת את
שגונה ַמצהיב וזוהר ְמ ַ ֹ
ּ
היא,
רוא ָיה.
ֶ

Ÿωuρ ÖÚÍ‘$sù ω ×οts)t/ $pκ¨ΞÎ) ãΑθà)tƒ …çµ¯ΡÎ) tΑ$s%
$tΒ (#θè=yèøù$$sù ( y7Ï9≡sŒ š÷t/ 8β#uθtã íõ3Î/
?∩∉∪ šχρãtΒ÷σè



ÓìÏ%$sù â!#tø|¹ ×οts)t/ $pκ¨ΞÎ) ãΑθà)tƒ …çµ¯ΡÎ) tΑ$s%
∩∠⊃∪ šÌÏà≈¨Ζ9$# ”Ý¡s? $yγçΡöθ©9

¨βÎ) }‘Ïδ $tΒ $uΖ©9 Îit7ãƒ y7−/u‘ $uΖs9 äí÷Š$# (#θä9$s%

 .71אמרו :קרא לנו אל ריבונך וִ ַיחוֵ ר לנו
מה טיבה ,הן בעינינו כָ ל הפרות דומות.
ואכן ִברְ צוֹת אלוהים הלוך נלך בדרך
הישר.

çÏVè? ×Αθä9sŒ ω ×οts)t/ $pκ¨ΞÎ) ãΑθà)tƒ …çµ¯ΡÎ) tΑ$s%

 .72אמר :כה אמר :פרה שלא הוכנעה
לחרוש את האדמה ,ושאינה משקה
את השדה – ַת ָּמה ,אין כתם בה .אמרו:
בידך .והם זבחו אותה אך
עתה האמת ְ
בהיסוס רב.

ª!$# u!$x© βÎ) !$¯ΡÎ)uρ $uΖøŠn=tã tµt7≈t±s? ts)t6ø9$#
∩∠⊇∪ tβρß‰tGôγßϑs9

sπu‹Ï© ω ×πyϑ¯=|¡ãΒ y^öptø:$# ’Å+ó¡s? Ÿωuρ uÚö‘F{$#
$yγ‹Ïù

4

(#θä9$s%

z≈t↔ø9$#

_|M÷∞Å

Èd,ysø9$$Î/

∩∠⊄∪ šχθè=yèøtƒ (#ρßŠ%x. $tΒuρ $yδθçtr2x‹sù



4

 .73וזכרו אשר הרגתם נפש ,ונֶ חלקתם
ִּב ְד ַבר )הרוצח( ,ואלוהים חושף אשר
הסתרתם.

ÓlÌøƒèΧ ª!$#uρ ( $pκÏù öΝè?øℵu‘≡¨Š$$sù $T¡øtΡ óΟçFù=tFs% øŒÎ)uρ
∩∠⊂∪ tβθãΚçFõ3s? öΝçFΖä. $¨Β
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חלק מס1 .

פּרשת "הפּרה"

פּרשה מס2 .

ª!$# Ç‘ósãƒ y7Ï9≡x‹x. 4 $pκÅÕ÷èt7Î/ çνθç/ÎôÑ$# $uΖù=à)sù

 .74ואמרנוַ :הכּ והו בחלק ממנה ,ככה
ְמ ַח ֶּיה אלוהים את המתים ,והוא מראה
לכם את אותותיו למען תשֹכּ ילו.

}‘Îγsù šÏ9≡sŒ Ï‰÷èt/ .ÏiΒ Νä3ç/θè=è% ôM|¡s% §ΝèO

 .75ולבותיכם ָקשוּ לאחר זאת ,שכן
ַּכ ֲאבנים ֵה ָּמה ,אם לא עזים מהן לַ ק ִֹשי;
ואכן יש באבנים שנהרות פורצים
מתוכן ,ואכן יש בהן שנבקעות והמים
יוצאים מתוכן ,ואכן יש בהן שקורסות
מפחד אלוהים ,ואין אלוהים ַמ ֲעלִ ים
עיניו ִממעשיכם.

∩∠⊆∪ tβθè=É)÷ès? öΝä3ª=yès9 ÏµÏG≈tƒ#u öΝà6ƒÌãƒuρ 4’tAöθyϑø9$#

zÏΒ ¨βÎ)uρ 4 Zοuθó¡s% ‘‰x©r& ÷ρr& Íοu‘$y∨Ïtø:$$x.
¨βÎ)uρ 4 ã≈yγ÷ΡF{$# çµ÷ΖÏΒ ã¤fxtFtƒ $yϑs9 Íοu‘$yfÏtø:$#
¨βÎ)uρ 4 â!$yϑø9$# çµ÷ΨÏΒ ßlã÷‚uŠsù ß,¤)¤±o„ $yϑs9 $pκ÷]ÏΒ
ª!$# $tΒuρ 3 «!$# ÏπuŠô±yz ôÏΒ äÝÎ6öκu‰ $yϑs9 $pκ÷]ÏΒ
∩∠∈∪ tβθè=yϑ÷ès? $£ϑtã @≅Ï≈tóÎ/



* &tβ%x. ô‰s%uρ öΝä3s9 (#θãΖÏΒ÷σãƒ βr& tβθãèyϑôÜtGsùr

המתאווים אתם כי יאמינו לכם?
ִ .76
וסיעה היתה מהם ,אשר שמעו
דברי אלוהים ִוסלפו אותם ,לאחר
ש ִּכילוּ םֵ ,וה ָּמה יודעים.
שה ְ ֹ
ִ

#sŒÎ)uρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9$s% (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# (#θà)s9 #sŒÎ)uρ

ובפגשם את המאמינים ,הם
ָ .77
אומרים :מאמינים אנחנו .וכשהם
נפגשים בנפרד איש עם רעהו הם
התשֹיחוּ ִע ָּמהם במה שאלוהים
אומריםִ :
גילה לכם למען יתווכחו ֶא ְתכֶ ם לפני
ריבונכם ,הכי לא תשֹכילו?

¢ΟèO «!$# zΝ≈n=Ÿ2 tβθãèyϑó¡o„ öΝßγ÷ΨÏiΒ ×,ƒÌsù
†…çµtΡθèùÌhptä

.ÏΒ

∩∠∉∪ šχθßϑn=ôètƒ

Ï‰÷èt/



$tΒ

çνθè=s)tã

öΝèδuρ

ΝæηtΡθèOÏd‰ptéBr& (#þθä9$s% <Ù÷èt/ 4’n<Î) öΝßγàÒ÷èt/ Ÿξyz
ÏµÎ/ Νä.θ•_!$ysã‹Ï9 öΝä3ø‹n=tã ª!$# yxtFsù $yϑÎ/
∩∠∠∪ tβθè=É)÷ès? Ÿξsùr& 4 öΝä3În/u‘ y‰ΨÏã
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חלק מס1 .

פּרשת "הפּרה"

פּרשה מס2 .

&šχρ”Å¡ç„ $tΒ ãΝn=÷ètƒ ©!$# ¨βr& tβθßϑn=ôètƒ Ÿωuρr

 .78כלום אינם יודעים; כי אלוהים יודע
את אשר הם מסתירים ואת אשר הם
מודיעים בגלוי?

HωÎ) |=≈tGÅ3ø9$# šχθßϑn=ôètƒ Ÿω tβθ•‹ÏiΒé& öΝåκ÷]ÏΒuρ

 .79ובהם ּבורִ ים ,שאינם יודעים את
הספר אלא ַמ ֲאוְ יֵ י שוא ,ואינם אלא
בודים מלבם.

§ΝèO öΝÍκ‰Ï‰÷ƒr'Î/ |=≈tGÅ3ø9$# tβθç7çFõ3tƒ tÏ%©#Ïj9 ×≅÷ƒuθsù

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

∩∠∇∪ tβθãΨÎ=÷èãƒ $tΒuρ



&∩∠∪ tβθ‘ΖÝàtƒ ωÎ) öΝèδ ÷βÎ)uρ ¥’ÎΤ$tΒr



ÏµÎ/ (#ρçtIô±uŠÏ9 «!$# Ï‰ΨÏã ôÏΒ #x‹≈yδ tβθä9θà)tƒ
ôMt6tGŸ2 $£ϑÏiΒ Νßγ©9 ×≅÷ƒuθsù ( WξŠÎ=s% $YΨyϑrO
&∩∇⊃∪ tβθç7Å¡õ3tƒ $£ϑÏiΒ Νßγ©9 ×≅÷ƒuρuρ öΝÍγƒÏ‰÷ƒr

ָ .81אמרו :נָ ג ַֹע לא ִּתגע בנו האש אלא
ימים מספרֱ .אמֹרַ :ה ְּכרַ ֶּתם ברית עם
אלוהים? שכן ָה ֵפר לא יפר אלוהים את
בריתו ,או העונים אתם ֶּבאלוהים את
אשר אינכם יודעים?

4 ZοyŠρß‰÷è¨Β $YΒ$−ƒr& HωÎ) â‘$¨Ψ9$# $uΖ¡¡yϑs? s9 (#θä9$s%uρ
y#Î=øƒä† n=sù #Y‰ôγtã «!$# y‰ΖÏã öΝè?õ‹sƒªBr& ö≅è%
Ÿω $tΒ «!$# ’n?tã tβθä9θà)s? ÷Πr& ( ÿ…çνy‰ôγtã ª!$#
?∩∇⊇∪ šχθßϑn=÷ès

4’n?t/

tΒ

|=|¡x.



™Zπy∞ÍhŠy

ôMsÜ≈ymr&uρ

 .82אכן העושה ָעוֶ ל וַ ֲעווֹנו ֲא ָפפוֹ ָסביב,
הן אלה בני אש גֵ ִיהנּ וֹםֵ ,ה ָּמה יָ דוּרוּ בה
לַ ַעד.

ÏµÎ/

(öΝèδ Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& šÍ×¯≈s9'ρé'sù …çµçGt↔ÿ‹ÏÜyz
∩∇⊄∪ tβρà$Î#≈yz $yγŠÏù
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2 .פּרשה מס

1 .חלק מס

"פּרשת "הפּרה

 אלה, ואשר למאמינים ועושי הישר.83
. ֵה ָּמה יָ דוּרוּ ב ֹו לַ ַעד.בני גן עדן

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$#
$pκ$Ïù

 וזִ כרוּ אשר כּ רתנו ברית לבני ישראל.84
, לא תעבדו זולת אלוהים:לאמור
ֵוהיטיבוּ עם הורים ועם קרובים ועם
 ִודרשו טוב,יתומים ועם אביונים
 אז. ִוערכו תפילה וּ ְתנו צדקה,לַ ְּבריות
 ואתם,ְּפניתם עורף זולתי מעט מכם
.ַסרְ ֶתם מזה

Ÿω

(#θè=Ïϑtãuρ

öΝèδ

(

Ÿ≅ƒÏℜuó Î)

Ïπ¨Ψyfø9$#

ûÍ_t/

(#θãΖtΒ#u



šÏ%©!$#uρ

Ü=≈ysô¹r&

y7Í×¯≈s9'ρé&

∩∇⊂∪ šχρà$Î#≈yz

t,≈sV‹ÏΒ

$tΡõ‹s{r&

øŒÎ)uρ

“ÏŒuρ $ZΡ$|¡ômÎ) Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ ©!$# ωÎ) tβρß‰ç7÷ès?
(#θä9θè%uρ

ÈÅ6≈|¡uΚø9$#uρ

4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ

4’n1öà)ø9$#

(#θè?#uuρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ $YΖó¡ãm Ä¨$¨Ψ=Ï9
öΝà6ΖÏiΒ WξŠÎ=s% ωÎ) óΟçFøŠ©9uθs? §ΝèO nο4θŸ2¨“9$#



∩∇⊆∪ šχθàÊÌ÷è•Β ΟçFΡr&uρ

: וזִ כרוּ אשר כּ רתנו לכם ברית לֶ ֱאמור.85
 ולא ְּתנַ ְּשלו איש,לא תשפכו את ְדמיכם
 אז קיבלתם.את אחיו ִמ ְמעוֹנותיכם
.עליכם את הענין ואתם עדים לכך

öΝä.u!$tΒÏŠ tβθä3Ïó¡n@ Ÿω öΝä3s)≈sW‹ÏΒ $tΡõ‹s{r& øŒÎ)uρ

 והנה אתם אתם ההורגים איש.86
והמנשלים סיעה מכם
ְ
,את רעהו
 קושרים אתם עליהם,ממעונותיהם
, וּ ְבבואם ֲאליכם שבויים,ְּברשע וּ ְבאיבה
 והרי נֶ ֱא ַסר עליכם,אתם ּפודים אותם
 ַה ְּב ֶחלֶ ק ֵמהספר אתם מאמינים.לנשלם
 אין גמול,וּ ְבחלק אתם כּ ופרים? אכן

öΝä3|¡àΡr&

šχθè=çGø)s?

öΝÏδÌ≈tƒÏŠ

ÏiΒ

§ΝèO öΝä.Ì≈tƒÏŠ ÏiΒ Νä3|¡àΡr& tβθã_ÌøƒéB Ÿωuρ
∩∇∈∪ tβρß‰uηô±n@ óΟçFΡr&uρ ÷Λänö‘tø%r&

Νä3ΖÏiΒ

ÏIωàσ¯≈yδ
$Z)ƒÌsù

öΝçFΡr&

§ΝèO

tβθã_ÌøƒéBuρ

βÎ)uρ Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ ÄΝøOM}$$Î/ ΝÎγøŠn=tæ tβρãyγ≈sàs?
îΠ§ptèΧ

uθèδuρ

öΝèδρß‰≈xè?

3“t≈y™é&

öΝä.θè?ù'tƒ

ÇÙ÷èt7Î/ tβθãΨÏΒ÷σçGsùr& 4 öΝßγã_#t÷zÎ) öΝà6ø‹n=tã
â!#t“y_ $yϑsù 4 <Ù÷èt7Î/ šχρãàõ3s?uρ É=≈tGÅ3ø9$#
’Îû Ó“÷“Åz ωÎ) öΝà6ΨÏΒ šÏ9≡sŒ ã≅yèøtƒ tΒ
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–

(

חלק מס1 .


≅

פּרשת "הפּרה"
Ï

Î) Ν
Ï

“Å

פּרשה מס2 .

’Î

#’n<Î) tβρ–Štãƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒuρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠysø9$#

העושה אלה מכּ ם אלא כלימה בחיי
העולם הזה ,וּ ְביום התקומה יוּ שבוּ אל
הקשה ַּבתוכָ חות ,ואין אלוהים מעלים
ָ
עיניו ממעשיכם.

$uŠ÷Ρ‘$!$#

 .87אלה הם אשר קנו את חיי העולם
הזה ִּב ְמחיר העולם הבא .הנה לא יוּ קל
ושעוּ.
יִ סוּ רָ ם ֵוה ָּמה לא יִ וָ ְ

&$£ϑtã @≅Ï≈tóÎ/ ª!$# $tΒuρ 3 É>#x‹yèø9$# Ïd‰x©r
?∩∇∉∪ tβθè=yϑ÷ès

&y7Í×¯≈s9'ρé



tÏ%©!$#

(#ãρutIô©$#

nο4θuŠysø9$#

Ÿωuρ Ü>#x‹yèø9$# ãΝåκ÷]tã ß#¤sƒä† Ÿξsù ( ÍοtÅzFψ$$Î/
∩∇∠∪ tβρç|ÇΖãƒ öΝèδ



 .88וְ נָ תֹן נתנו למשה את הספר ,וּ נְ ביאים
ָשלחנו אחריו ַּבזה אחר זה ,ונתנו ליֵ שוּ ַע
בן מרים את המופתיםִ ,וא ַּמ ְצנוהו
ברוח הקֹדש .האמנם ִמ ֵדי ֲהביא לכם
חפצה בו ,אתם
נביא ,אשר אין נפשכם ֵ
שאים?! שכן כתה מהם נְ תתם
מתנ ְ ֹ
לַ כּ וזבים וכתה מהם הרגתם.

ÍνÏ‰÷èt/ .ÏΒ $uΖøŠ¤s%uρ |=≈tGÅ3ø9$# y›θãΒ $oΨ÷"s?#u ô‰s)s9uρ
ÏM≈oΨÉi"t6ø9$# zΝtƒós∆ tø⌠$# |¤ŠÏã $oΨ÷"s?#uuρ ( È≅ß™”9$$Î/
7Αθß™u‘ öΝä.u!%y` $yϑ¯=ä3sùr& 3 Ä¨ß‰à)ø9$# ÇyρãÎ/ çµ≈tΡô‰−ƒr&uρ
÷Λäö/¤‹x. $Z)ƒÌxsù ÷Λän÷y9õ3tFó™$# ãΝä3Ý¡àΡr& #“uθöκsE Ÿω $yϑÎ/
∩∇∇∪ šχθè=çGø)s? $Z)ƒÌsùuρ



ª!$# ãΝåκs]yè©9 ≅t/ 4 7#ù=äî $oΨç/θè=è% (#θä9$s%uρ

ָ .89וא ְמרוּ  :ליבותינו עטויים .אין זאת
כי אם ִקלְ לַ ם אלוהים על ַּכ ֲחשם ,ועל כן
מעט הוא שהם מאמינים.

$yϑÏj9 ×−Ïd‰|ÁãΒ «!$# Ï‰ΨÏã ôÏiΒ Ò=≈tGÏ. öΝèδu!%y` $£ϑs9uρ

 .90וּ ְבבוֹא ֲאליהם ספר מאת אלוהים
המקיים את אשר ְּבידם ,והם לְ ָפנים היו

∩∇∪ tβθãΖÏΒ÷σãƒ $¨Β Wξ‹Î=s)sù öΝÏδÌøä3Î/



’n?tã šχθßsÏFøtGó¡tƒ ã≅ö6s% ÏΒ (#θçΡ%x.uρ öΝßγyètΒ
©
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חלק מס1 .

פּרשת "הפּרה"

פּרשה מס2 .

Ν
(#ρãxŸ2 (#θèùttã $¨Β Νèδu!$y_ $£ϑn=sù (#ρãxx. tÏ%©!$#

ְמיַ ֲחלִ ים לְ נצחון על הכּ ופרים ,לֶ ֱאמור:
ְּבבוֹא ֲאליהם הדבר אשר יָ דעו – ִּכ ֲחשוּ
בו ,על כן ִקלְ לַ ת אלוהים על הכּ ופרים.

(#ρãàò6tƒ βr& öΝßγ|¡àΡr& ÿÏµÎ/ (#÷ρutIô©$# $yϑ|¡ø⁄Î/

ַ .91רע הדבר שמכרו בו את
נפשותיהםְּ ,בכַ ֲח ָשם ַּבדבר אשר
הוריד אלוהים ,וזאת ִמקנאה על אשר
הוריד אלוהים מחסדו על מי שחפץ בו
מעובדיו .כן העלו על עצמם ֶקצף על גבי
ישה.
ֶקצף ,ולכּ ופרים תוכֵ ָחה ֵמ ִב ָ

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



ÏΒ ª!$# tΑÍi”t∴ãƒ βr& $·‹øót/ ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/
ρâ!$t6sù ( ÍνÏŠ$t6Ïã ôÏΒ â!$t±o„ tΒ 4’n?tã Ï&Î#ôÒsù
ÑU#x‹tã zƒÌÏ≈s3ù=Ï9uρ 4 5=ŸÒxî 4’n?tã A=ŸÒtóÎ/
∩⊇∪ ÑÎγ•Β



 .92וְ כַ אשר נאמר להם :האמינו ְּבמה
שהוריד אלוהים .הם אומרים :מאמינים
אנו באשר הוריד אלינוֵ .וה ָּמה כּ ופרים
ַּב ֲאשר אחריו ,והרי היא האמת בקיימה
את אשר ְּביַ ָדםֱ .אמוֹר :ולמה זה הרגתם
את נביאי אלוהים אם מאמינים אתם?

(#θä9$s% ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ (#θãΨÏΒ#u öΝßγs9 Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ
$yϑÎ/ šχρãàõ3tƒuρ $uΖøŠn=tã tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ßÏΒ÷σçΡ
3 öΝßγyètΒ $yϑÏj9 $]%Ïd‰|ÁãΒ ‘,ysø9$# uθèδuρ …çνu!#u‘uρ
βÎ) ã≅ö6s% ÏΒ «!$# u!$uŠÎ;/Ρr& tβθè=çGø)s? zΝÎ=sù ö≅è%
∩⊄∪ šÏΖÏΒ÷σ•Β ΝçGΨä.



* §ΝèO ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ 4y›θ•Β Νà2u!%y` ô‰s)s9uρ

 .93ואכן בא אליכם משה במופתים,
אז ,אחרי לכתוֹ ,לְ ַקחתם לכם את העגל
לעובדו ,ואתם ְמרֵ עים.

ãΝà6s%öθsù $uΖ÷èsùu‘uρ öΝä3s)≈sV‹ÏΒ $tΡõ‹s{r& øŒÎ)uρ

 .94וּכְ שהעברנו ֶא ְתכֶ ם ַּב ְּברית והגבהנו
מעליכם את ההר לאמור :קחו בעוז את

Ÿ≅ôfÏèø9$#

ãΝè?õ‹sƒªB$#

∩⊂∪ šχθßϑÎ=≈sß

u‘θ’Ü9$#

(#ρä‹äz
(


!$tΒ

.ÏΒ

ÍνÏ‰÷èt/

Νà6≈uΖ÷s?#u

öΝçFΡr&uρ

;ο§θà)Î/
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;

(#θç/Ìô©é&uρ $uΖøŠ|Átãuρ $uΖ÷èÏÿxœ (#θä9$s% (( (#θãèyϑó™$#uρ
$yϑ|¡ø⁄Î/ ö≅è% 4 öΝÏδÌøà6Î/ Ÿ≅ôfÏèø9$# ãΝÎγÎ/θè=è% ’Îû

אשר ַנתנו לכם וְ ִש ְמעוּ  .אמרו :שמענו
וּ ָמרִ ינוּ  .וליבותיהם היו רוויֵ אהבה
לעגל בגלל כפירתםֱ .אמוֹר :רע הדבר
שאמונתכם מצוותכם ב ֹו אם מאמינים
ִהנכם.

y‰ΨÏã äοtÅzFψ$# â‘#£‰9$# ãΝà6s9 ôMtΡ%x. βÎ) ö≅è%

ֶ .95אמֹר :אם ָאמנם לכם לבדכם ְמעוֹן
האחרית אצל אלוהים ולא לַ ֲאנשים
אחרים – ַש ֲאלו לכם את המות אם
דוברי אמת אתם.

Νà2ããΒù'tƒ

ÿÏµÎ/

∩⊆∪ šÏΖÏΒ÷σ•Β



)öΝä3ãΨ≈yϑƒÎ

)βÎ

ΟçGΨä.

(#âθ¨ΖyϑtFsù Ä¨$¨Ψ9$# ÈβρßŠ ÏiΒ Zπ|ÁÏ9%s{ «!$#
∩∈∪ šÏ%Ï‰≈|¹ ÷ΛäΨà2 βÎ) |Nöθyϑø9$#



3 öΝÍκ‰É‰÷ƒr& ôMtΒ£‰s% $yϑÎ/ #J‰t/r& çνöθ¨ΨyϑtGtƒ s9uρ

 .96וְ ָשאֹל לא יִ ְש ַאלוּ הוּ להם לעולם
באשר ִק ְדמוּ ידיהם לעשות ,ויודע
אלוהים את המרֵ עים.

;ο4θuŠym 4’n?tã Ä¨$¨Ψ9$# š⇑tômr& öΝåκ¨Ξy‰ÉftGs9uρ

 .97אכן ָמצוא ִּת ְמ ְצ ֵאם ְּת ֵא ִבים לחיים
מכל אדם ,ואף מן ַה ְמ ַש ְּתפים - ,הנה
ָּ
ִמ ְת ַא ֶּוה האחד מהם לוּ יחיה אלף שנה.
ואולם אין זה מנתקו מן העונש ,כי יִ ְחיה
כּ ֹה .ואלוהים רואה את מעשיהם.

∩∉∪ tÏΗÍ>≈©à9$$Î/ 7ΛÎ=tæ ª!$#uρ



öθs9 öΝèδß‰tnr& –Šuθtƒ 4 (#θä.uõ°r& šÏ%©!$# zÏΒuρ
zÏΒ ÏµÏnÌ“ômt“ßϑÎ/ uθèδ $tΒuρ 7πuΖy™ y#ø9r& ã£ϑyèãƒ
$yϑÎ/ 75ÅÁt/ ª!$#uρ 3 t£ϑyèãƒ βr& É>#x‹yèø9$#
∩∠∪ šχθè=yϑ÷ètƒ



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

…çµs9¨“tΡ …çµ¯ΡÎ*sù Ÿ≅ƒÎö9ÉfÏj9 #xρß‰tã šχ%x. tΒ ö≅è%
š÷t/ $yϑÏj9 $]%Ïd‰|ÁãΒ «!$# ÈβøŒÎ*Î/ y7Î6ù=s% 4’n?tã
è

ù
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לקיים את אשר נגלה לפניו ולהיות נְ ִח ָּיה
וּ ְבשוֹרה לַ מאמינים.

Ï&Î#ß™â‘uρ ÏµÏGx6Í×¯≈n=tΒuρ °! #xρß‰tã tβ%x. tΒ

 .99מי זה אויבם של אלוהים ומלאכיו
וּשליחיו ,גבריאל ומיכאל? הן אויב
הכּ ופרים אלוהים.

∩∇∪ tÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9 2”uô³ç0uρ “Y‰èδuρ Ïµ÷ƒy‰tƒ

Ÿ≅ƒÎö9Å_uρ

Ÿ≅8s3‹ÏΒuρ

∩∪ zƒÌÏ≈s3ù=Ïj9

χÎ*sù



Aρß‰tã

©!$#

$tΒuρ ( ;M≈oΨÉit/ ¤M≈tƒ#u y7ø‹s9Î) !$uΖø9t“Ρr& ô‰s)s9uρ

 .100ואכן הורדנו אליך אותות ברורים,
ואין ְמכַ ֲח ִשים בהם אלא הסוררים.

×,ƒÌsù

 .101וכי כל אימת יכרתו ברית ִתזְ נָ ח ֹו
סיעה מתוכם? אכן מרביתם אינם
מאמינים.

«!$#

 .102וּ כְ בוֹא ֲאליהם שליח מאת אלוהים
לְ ַאמת את אשר בידם ,סיעה מאלה
שהספר ניתן להם השליכה את ספר
אלוהים אחרי גַ ָּום כאילו לא ידעו.

∩⊇⊃⊃∪ tβθà)Å¡≈xø9$# ωÎ) !$yγÎ/ ãàõ3tƒ
&$yϑ¯=à2uρr

(#ρß‰yγ≈tã

#Y‰ôγtã

…çνx‹t6¯Ρ

∩⊇⊃⊇∪ šχθãΨÏΒ÷σãƒ Ÿω öΝèδçsYø.r& ö≅t/ 4 Νßγ÷ΨÏiΒ

$£ϑs9uρ

_öΝèδu!$y

ôÏiΒ

‘×Αθß™u

Ï‰ΨÏã



tÏ%©!$# zÏiΒ ×,ƒÌsù x‹t6tΡ öΝßγyètΒ $yϑÏj9 ×−Ïd‰|ÁãΒ
&öΝÏδÍ‘θßγàß u!#u‘uρ «!$# |=≈tFÅ2 |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé
∩⊇⊃⊄∪ šχθßϑn=ôètƒ Ÿω öΝßγ¯Ρr(x.

 .103והם הלכו אחרי מה שזממו
השטנים למלכוּ ת שלמה ,ולא כּ פר
שלמה – ואולם השטנים כפרו בלַ מדם
את האנשים כשפים ,וכזאת לא הוּרד
"הארוּ ת" וּ "מארוּ ת"
לִ שני המלאכים ַ

Å7ù=ãΒ 4’n?tã ßÏÜ≈u‹¤±9$# (#θè=÷Gs? $tΒ (#θãèt7¨?$#uρ
™£Å3≈s9uρ ß≈yϑø‹n=ß™ txŸ2 $tΒuρ ( z≈yϑø‹n=ß
šÏÜ≈u‹¤±9$#

(#ρãxx.

tβθßϑÏk=yèãƒ

}¨$¨Ψ9$#

Ÿ≅Î/$t6Î/ È÷x6n=yϑø9$# ’n?tã tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ tósÅb¡9$#
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"פּרשת "הפּרה
Ì

 אלא, ואינם מלמדים איש,"בּ"בּבל
ָלנסותך
ְ
 אין אנו אלא:אם כן יֹאמרו לו
 והם לומדים משני אלה את.ואל ִּתכְ ּפֹר
 ואולם,הדבר המפריד בין איש לאשתו
אין הם ַמזיקים בו לאיש אלא ִּברְ שוּ ת
 והם לומדים את אשר יזיק.אלוהים
 כי כָ ל, וְ יָ דֹע יֵ דעו.להם ולא יועיל להם
. אין לו חלק לעולם הבא,הקונה לו זאת
.ורע הדבר אשר מכרו בו את נפשותיהם
!לוּ אך ידעו זאת

>‰tnr& ôÏΒ Èβ$yϑÏk=yèãƒ $tΒuρ 4 šVρã≈tΒuρ |Nρã≈yδ
( öàõ3s? Ÿξsù ×πoΨ÷GÏù ßøtwΥ $yϑ¯ΡÎ) Iωθà)tƒ 4®Lym
t÷t/ ÏµÎ/ šχθè%Ìhxãƒ $tΒ $yϑßγ÷ΨÏΒ tβθßϑ¯=yètGuŠsù
ÏµÎ/ tÍh‘!$ŸÒÎ/ Νèδ $tΒuρ 4 ÏµÅ_÷ρy—uρ Ïöyϑø9$#
$tΒ tβθçΗ©>yètGtƒuρ 4 «!$# ÈβøŒÎ*Î/ ωÎ) >‰ymr& ôÏΒ
Çyϑs9 (#θßϑÎ=tã ô‰s)s9uρ 4 öΝßγãèxΖtƒ Ÿωuρ öΝèδ”àÒtƒ
4 9,≈n=yz ï∅ÏΒ ÍοtÅzFψ$# ’Îû …çµs9 $tΒ çµ1utIô©$#
öθs9 4 öΝßγ|¡àΡr& ÿÏµÎ/ (#÷ρtx© $tΒ š[ø♥Î6s9uρ
∩⊇⊃⊂∪ šχθßϑn=ôètƒ (#θçΡ$Ÿ2

 כי עתה, ולוּ האמינו ונשמרו ֵמרע.104
טוב ְש ָֹכ ָרם ֵמ ֵאת אלוהים – אילו
.יָ דעו זאת

Ï‰ΨÏã ôÏiΒ ×πt/θèVyϑs9 (#öθs)¨?$#uρ (#θãΖtΒ#u óΟßγ¯Ρr& öθs9uρ

:( הוי המאמינים אל תאמרו )לנביא.105
ושמעו
ִ ! כי אם הקשב אלִ ינו,התחשב בנו
. ולכּ ופרים תוכֵ חה כּ וֹאבת,ְֹּבקולו

$uΖÏã≡u‘ (#θä9θà)s? Ÿω (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

∩⊇⊃⊆∪ šχθßϑn=ôètƒ (#θçΡ%x. öθ©9 ( ×ö*yz «!$#

šÌÏ≈x6ù=Ï9uρ 3 (#θãèyϑó™$#uρ $tΡöÝàΡ$# (#θä9θè%uρ
∩⊇⊃∈∪ ÒΟŠÏ9r& ë>#x‹tã

 הכּופרים מתוך ַעם הספר ואף.106
המשתפים אלו ַֹה עם אלוהים אינם
 כי יורד עליכם כָ ל טוּ ב מאת,חפצים
 אך אלוהים יָ בוֹר לו ברחמיו,ריבונכם
. ואלוהים רב חסד הוא,את אשר יַ ְח ּפֹץ

É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏΒ (#ρãxx. šÏ%©!$# –Šuθtƒ $¨Β
9ö*yz ôÏiΒ Νà6ø‹n=tæ tΑ¨”t∴ãƒ βr& tÏ.Îô³çRùQ$# Ÿωuρ
ÏµÏGyϑômtÎ/ ⇒tGøƒs† ª!$#uρ 3 öΝà6În/§‘ ÏiΒ
∩⊇⊃∉∪ ÉΟŠÏàyèø9$# È≅ôÒxø9$# ρèŒ ª!$#uρ 4 â!$t±o„ tΒ
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ָ .107כל ֶמ ֶסר שאנו מבטלים או
משכּיחים ,מביאים אנו טוב ממנו א ֹו
כמותו .וכי אינך יודע כי אלוהים כָ ל
יכול?

* 9ö sƒ¿2 ÏNù'tΡ $yγÅ¡ΨçΡ ÷ρr& >πtƒ#u ôÏΒ ô‡|¡ΨtΡ $tΒ
Èe≅ä. 4’n?tã ©!$# ¨βr& öΝn=÷ès? öΝs9r& 3 !$yγÎ=÷WÏΒ ÷ρr& !$pκ÷]ÏiΒ
«∩⊇⊃∠∪ íƒÏ‰s% &óx

&ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# à7ù=ãΒ …ã&s! ©!$# χr& öΝn=÷ès? öΝs9r

 .108כלוּ ם אינך יודע ,כי לאלוהים
מלכות השמים והארץ? ואין לכם
ִמ ִּבלעדי אלוהים ֵמגֵ ן או מושיע.

&$yϑx. öΝä3s9θß™u‘ (#θè=t↔ó¡n@ βr& šχρß‰ƒÌè? ÷Πr

שליחכם,
ֲ
 .109וכי ִּתרצו לשאול את
כאשר נשאל משה לְ ָפנִ יםַ ,ה ָשֹם כפירה
ישר הדרך.
ממ ַ
תחת אמונה הן תעה ֵ

«!$# ÂχρßŠ ÏiΒ Νà6s9 $tΒuρ 3 ÇÚö‘F{$#uρ
∩⊇⊃∇∪ A ÅÁtΡ Ÿωuρ <c’Í<uρ ÏΒ

™ÉΑ£‰t7oKtƒ tΒuρ 3 ã≅ö6s% ÏΒ 4y›θãΒ Ÿ≅Í×ß
tøà6ø9$#

Ç≈oÿ‡M}$$Î/

ô‰s)sù

¨≅|Ê

™u!#uθy

∩⊇⊃∪ È≅‹Î6¡¡9$#

מעם הספר מבקשים
 .110רבים ַ
להשיבם לִ כְ פֹר ,אחרי שהאמנתם ,בגלל
קנאה שבלבם ,אחרי שנוכחו לדעת
את האמתִ .סלחו להם ,איפואִ ,וחדלו
מהם ,עד אשר יִ ְפקֹד אלוהים ּפקודתו,
כי אלוהים כָ ל יכול.

Νä3tΡρ–Šãtƒ öθs9 É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ï∅ÏiΒ × ÏVŸ2 ¨Šuρ
Ï‰ΨÏã ôÏiΒ #Y‰|¡ym #·‘$¤ä. öΝä3ÏΖ≈yϑƒÎ) Ï‰÷èt/ .ÏiΒ
&( ‘,ysø9$# ãΝßγs9 t¨t6s? $tΒ Ï‰÷èt/ .ÏiΒ ΟÎγÅ¡àΡr
3 ÿÍνÍö∆r'Î/ ª!$# u’ÎAù'tƒ 4®Lym (#θßsxô¹$#uρ (#θàôã$$sù
)∩⊇⊇⊃∪ ÖƒÏ‰s% &óx« Èe≅à2 4’n?tã ©!$# ¨βÎ

ִ .111ערכו תפילה וּ תנו צדקה ,וכָ ל
טוב אשר תקדמו לעשות עם עצמכם,
תמצאוּ הוּ עם אלוהים .אכן ,אלוהים
רואה את מעשיכם.

$tΒuρ 4 nο4θŸ2¨“9$# (#θè?#uuρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ
?y‰ΨÏã çνρß‰ÅgrB 9ö yz ôÏiΒ /ä3Å¡àΡL{ (#θãΒÏd‰s)è
∩⊇⊇ ∪ × ÅÁt/ šχθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ©!$# ¨βÎ) 3 «!$#
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 לא יבוא בגן העדן אלא מי: וְ ָאמרו.112
.תוחלתם
ַ שהיה יהודי או נוצרי – היא
 הוכיחו כי אכן דוברי אמת:ֱאמֹר
!הינכם

#·Šθèδ tβ%x. tΒ ωÎ) sπ¨Ψyfø9$# Ÿ≅äzô‰tƒ s9 (#θä9$s%uρ

 כָ ל הנושא נפשו אל אלוהים, אכן.113
 וּ ַפחד, שֹכרו ל ֹו עם ריבונו,ועושה הטוב
. ּאין עליהם ולא ָּידוו

ÿ…ã&s#sù ÖÅ¡øtèΧ uθèδuρ ¬! …çµyγô_uρ zΝn=ó™r& ôtΒ 4’n?t/

(#θè?$yδ ö≅è% 3 öΝà‰•‹ÏΡ$tΒr& šù=Ï? 3 3“t≈|ÁtΡ ÷ρr&
∩⊇⊇⊄∪ šÏ%Ï‰≈|¹ óΟçGΖà2 βÎ) öΝà6uΖ≈yδöç/

Ÿωuρ öΝÎγøŠn=tæ ì∃öθyz Ÿωuρ ÏµÎn/u‘ y‰ΨÏã …çνãô_r&
∩⊇⊇⊂∪ tβθçΡt“øts† öΝèδ

 אין כָ ל דבר: היהודים אומרים.114
:אמת בידי הנוצרים; והנוצרים אומרים
 ֵוה ָּמה,אין כָ ל דבר אמת בידי היהודים
 אשר אינם, כזאת יגידו.קוראים בספר
ישפוט ביניהם ביום
ּ  ואלוהים,יודעים
. ּהדין באשר נֶ ֵחלְ קו

&óx« 4’n?tã 3“t≈|Á¨Ζ9$# ÏM|¡øŠs9 ßŠθßγuŠø9$# ÏMs9$s%uρ
&óx« 4’n?tã ßŠθßγuŠø9$# ÏM|¡øŠs9 3“t≈|Á¨Ψ9$# ÏMs9$s%uρ
tÏ%©!$# tΑ$s% y7Ï9≡x‹x. 3 |=≈tGÅ3ø9$# tβθè=÷Gtƒ öΝèδuρ
ãΝä3øts† ª!$$sù 4 öΝÎγÏ9öθs% Ÿ≅÷WÏΒ tβθßϑn=ôètƒ Ÿω
ÏµŠÏù

(#θçΡ%x.

$yϑŠÏù

Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#

tΠöθtƒ

öΝßγoΨ÷t/

∩⊇⊇⊆∪ tβθàÎ=tFøƒs†

 שמונע מסגדי, ומי ַע ָּול יותר מזה.115
 ומתאמץ,אלוהים מהזכיר שמו בהם
 אלא יבואו,להחריבם? לאלה אין ראוי
 ֶחרְ ָּפה להם בעולם הזה.בהם ְּב ֵאימה
.ותוכֵ חה רבה בעולם הבא

βr& «!$# y‰Éf≈|¡tΒ yìoΨ¨Β £ϑÏΒ ãΝn=øßr& ôtΒuρ

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

§ΝsVsù (#θ—9uθè? $yϑuΖ÷ƒr'sù 4 Ü>ÌøópRùQ$#uρ ä−Ìô±pRùQ$# ¬!uρ

4 !$yγÎ/#tyz ’Îû 4tëy™uρ …çµßϑó™$# $pκÏù tx.õ‹ãƒ
ωÎ) !$yδθè=äzô‰tƒ βr& öΝßγs9 tβ%x. $tΒ šÍ×¯≈s9'ρé&
óΟßγs9uρ Ó“÷“Åz $uŠ÷Ρ‘$!$# ’Îû öΝßγs9 4 šÏÍ←!%s{
∩⊇⊇∈∪ ×ΛÏàtã ë>#x‹tã ÍοtÅzFψ$# ’Îû
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חלק מס1 .
Ì

פּרשת "הפּרה"

פּרשה מס2 .

Ν
Ì

∩⊇⊇∉∪ ÒΟŠÎ=tæ ììÅ™≡uρ ©!$# χÎ) 4 «!$# çµô_uρ

אלוהים שופע חסד ויודע.

…ã&©! ≅t/ ( …çµoΨ≈ysö7ß™ 3 #V$s!uρ ª!$# x‹sƒªB$# (#θä9$s%uρ

 .117ואמרו :אלוהים לקח לו בן – חלילה
הכל
לו! הן לו כָ ל אשר בשמים ובארץָּ .
סרים אל משמעתו.

#|Ós% #sŒÎ)uρ ( ÇÚö‘F{$#uρ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ßìƒÏ‰t/

 .118בורא שמים וארץ .וכאשר חורץ
דבר ,אך אומר עליו ֱהוֶ ה – וַ יְ ִהי.

÷ρr& ª!$# $uΖßϑÏk=s3ãƒ Ÿωöθs9 tβθßϑn=ôètƒ Ÿω tÏ%©!$# tΑ$s%uρ

 .119ושאינם יודעים אומרים :לו ידבר
יבואנו אות .כזאת
ֵ
אלינו אלוהים או
אמרו אלה שלפניהם ,ממש כדבריהם.
ליבותיהם שוויםָּ .ב ֵאר ֵּב ַארְ נוּ האותות
לְ ַעם בוטח ֶּבאמונתו.

…ã&©! @≅ä. ( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ
∩⊇⊇∠∪ tβθçFÏ⊥≈s%

&∩⊇⊇∇∪ ãβθä3uŠsù ä. …ã&s! ãΑθà)tƒ $yϑ¯ΡÎ*sù #Xö∆r

?ÏΒ šÏ%©!$# tΑ$s% šÏ9≡x‹x. 3 ×πtƒ#u !$oΨÏ?ù's
ô‰s% 3 óΟßγç/θè=è% ôMyγt7≈t±n@ ¢ óΟÎγÏ9öθs% Ÿ≅÷WÏiΒ ΝÎγÎ=ö7s%
∩⊇⊇∪ šχθãΖÏ%θãƒ 5Θöθs)Ï9 ÏM≈tƒFψ$# $¨Ψ¨t/

)Ÿωuρ ( #\ƒÉ‹tΡuρ #Z5Ï±o0 Èd,ysø9$$Î/ y7≈oΨù=y™ö‘r& !$¯ΡÎ

 .120הנה ְשלַ ְחנוּ ךָ באמת ,מבשר וּ ַמזהיר
ולא ִת ָדרֵ ש לענות עבור בני התֹפת.

3“t≈|Á¨Ψ9$# Ÿωuρ ßŠθåκuø9$# y7Ψtã 4yÌös? s9uρ

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

@∩⊇⊄⊃∪ ÉΟŠÅspgø:$# É=≈ptõ¾r& ôtã ã≅t↔ó¡è

«!$# “y‰èδ χÎ) ö≅è% 3 öΝåκtJ¯=ÏΒ yìÎ6®Ks? 4®Lym
y‰÷èt/ Νèδu!#uθ÷δr& |M÷èt7¨?$# ÈÈ⌡s9uρ 3 3“y‰çλù;$# uθèδ
ÉΟù=Ïèø9$# zÏΒ x8u!%y` “Ï%©!$#

«!$# zÏΒ y7s9 $tΒ

∩⊇⊄⊇∪ AÅÁtΡ Ÿωuρ <c’Í<uρ ÏΒ
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, אלה אשר נתנּ ו להם את הספר.122
 ֵה ָּמה המאמינים,הולכים אחריו כהלכתו
. הינם האובדים, והכּ ופרים בו,בו

¨,ym

…çµtΡθè=÷Gtƒ

|=≈tGÅ3ø9$#

ãΝßγ≈oΨ÷s?#u

tÏ%©!$#

öàõ3tƒ tΒuρ 3 ÏµÎ/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ y7Í×¯≈s9'ρé& ÿÏµÏ?uρŸξÏ?
∩⊇⊄⊄∪ tβρçÅ£≈sƒø:$# ãΝèδ y7Í×¯≈s9'ρé'sù ÏµÎ/

 בני ישראל; זִ כרו את החסד אשר.123
מכל
ָּ  וכי הפליתי ֶא ְתכֶ ם,עשיתי עמכם
.העמים

àMôϑyè÷Ρr& ûÉL©9$# zÉLyϑ÷èÏΡ (#ρãä.øŒ$# Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t6≈tƒ
∩⊇⊄⊂∪ tÏϑn=≈yèø9$# ’n?tã óΟä3çGù=Òsù ’ÎoΤr&uρ ö/ä3ø‹n=tæ

 וגורו יום בו נפש לא ְתכַ ֵּפר על נפש.124
, ושום פדיון ממנה לא יֵ רָ ֶצה,ִּב ְמאומה
. ּ ֵוה ָּמה לא יִ ָּו ְשעו,וּ ְתחינה לא תועיל לה

<§ø¯Ρ tã ë§øtΡ “Ì“øgrB ω $YΒöθtƒ (#θà)¨?$#uρ

 וכאשר ניסה אלוהים את אברהם.125
: אמר. עמד בהם עד תוֹם,בדברים
: אמר,ש ְמךָ "אימאם" לבני אדם
ֹ ָ הנני
שגֶ ת את
ֹ ֶ  אין בריתי ַמ:? אמר..ומזרעי
.המרֵ עים

;M≈uΚÎ=s3Î/

 וזכור אשר שמנו את הבית מוֹעד.126
 קחו לכם את:ִוּמ ְב ַטח לִ ְבני אדם לאמור
 וציווינו.מעמד אברהם מקום תפילה
:את אברהם ואת ישמעאל לאמור
טהרו את ביתי למקיפים ולנעצרים
.ולכּ ורעים ולמשתחווים

$YΖøΒr&uρ Ä¨$¨Ζ=Ïj9 Zπt/$sWtΒ |MøŠt7ø9$# $uΖù=yèy_ øŒÎ)uρ

$yγãèxΖs? Ÿωuρ ×Αô‰tã $pκ÷]ÏΒ ã≅t6ø)ãƒ Ÿωuρ $\↔ø‹x©
∩⊇⊄⊆∪ tβρç|ÇΖãƒ öΝèδ Ÿωuρ ×πyè≈xx©
…çµš/u‘

zΟ↵Ïδ≡tö/Î)

#’n?tFö/$#

ÏŒÎ)uρ

*

( $YΒ$tΒÎ) Ä¨$¨Ψ=Ï9 y7è=Ïæ%y` ’ÎoΤÎ) tΑ$s% ( £ßγ£ϑs?r'sù
“Ï‰ôγtã ãΑ$uΖtƒ Ÿω tΑ$s% ( ÉL−ƒÍh‘èŒ ÏΒuρ tΑ$s%
∩⊇⊄∈∪ tÏϑÎ=≈©à9$#

(

’~?|ÁãΒ

zΟ↵Ïδ≡tö/Î)

ÏΘ$s)¨Β

ÏΒ

(#ρä‹ÏƒªB$#uρ

#tÎdγsÛ βr& Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î)uρ zΟ↵Ïδ≡tö/Î) #’n<Î) !$tΡô‰Îγtãuρ
Æì2”9$#uρ šÏÅ3≈yèø9$#uρ tÏÍ←!$©Ü=Ï9 zÉLø‹t/
∩⊇⊄∉∪ ÏŠθàf¡9$#
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 שים עיר, רבוני: ובאמור אברהם.127
 והמצא פרות לאלה,זו לקרית מבטחים
מיושביה המאמינים באלוהים וביום
 ומי שכופר – מעט: אמר.האחרון
, אחר אכפהו אל תוכחת האש,אהנהו
.ודרך רעה היא לו

1 .חלק מס

#µ$s#t/ #x‹≈yδ ö≅yèô_$# Éb>u‘ ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) tΑ$s% øŒÎ)uρ
ztΒ#u ôtΒ ÏN≡tyϑ¨V9$# zÏΒ …ã&s#÷δr& ø−ã—ö‘$#uρ $YΖÏΒ#u
txx. tΒuρ tΑ$s% ( ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ Νåκ÷]ÏΒ
É>#x‹tã 4’n<Î) ÿ…çν”sÜôÊr& §ΝèO Wξ‹Î=s% …çµãèÏnGtΒé'sù
∩⊇⊄∠∪ çÅÁyϑø9$# }§ø♥Î/uρ ( Í‘$¨Ζ9$#

 ובהקם אברהם וישמעאל את.128
, ּ קבל ֹו ִמ ֶּמנּ ו, רבוננו: אמרו,יסודות הבית
.אכן אתה השומע והיודע

ÏMøt7ø9$# zÏΒ y‰Ïã#uθs)ø9$# ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) ßìsùötƒ øŒÎ)uρ
|MΡr& y7¨ΡÎ) ( !$¨ΨÏΒ ö≅¬7s)s? $uΖ−/u‘ ã≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ
∩⊇⊄∇∪ ÞΟŠÎ=yèø9$# ßìŠÏϑ¡¡9$#

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

!$uΖÏF−ƒÍh‘èŒ ÏΒuρ y7s9 È÷yϑÎ=ó¡ãΒ $uΖù=yèô_$#uρ $uΖ−/u‘
ó=è?uρ $oΨs3Å™$uΖtΒ $tΡÍ‘r&uρ y7©9 ZπyϑÎ=ó¡•Β Zπ¨Βé&
∩⊇⊄∪ ÞΟŠÏm§9$# Ü>#§θ−G9$# |MΡr& y7¨ΡÎ) ( !$oΨø‹n=tã

, הער בתוכם שליח מקרבם, רבוננו.130
 וילמדם,אשר יבהיר להם את אותותיך
 הן.החכְ ָמה ויטהרם
ָ את הספר ואת
.אתה הגבור החכם

(#θè=÷Gtƒ öΝåκ÷]ÏiΒ Zωθß™u‘ öΝÎγ‹Ïù ô]yèö/$#uρ $uΖ−/u‘
sπyϑõ3Ïtø:$#uρ |=≈tGÅ3ø9$# ÞΟßγßϑÏk=yèãƒuρ y7ÏG≈tƒ#u öΝÍκö'n=tæ
∩⊇⊂⊃∪ ÞΟŠÅ3ysø9$# â“ƒÍ•yèø9$# |MΡr& y7¨ΡÎ) 4 öΝÍκ'Ïj.t“ãƒuρ

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

tµÏy™ tΒ ωÎ) zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ï'©#ÏiΒ tã Ü=xîötƒ tΒuρ
…çµ¯ΡÎ)uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû çµ≈uΖø‹xsÜô¹$# Ï‰s)s9uρ 4 …çµ|¡øtΡ
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∩⊇⊂⊇∪ tÅsÎ=≈¢Á9$# zÏϑs9 ÍοtÅzFψ$# ’Îû

בו בעולם הזה ,ובעולם הבא אכן הוא
בזכאים.

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

 .132ובאמור לו רבונו :התמסר! אמר:
מתמסר אנכי לרבון העולמים.

¢Í_t6≈tƒ Ü>θà)÷ètƒuρ Ïµ‹Ï⊥t/ ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) !$pκÍ5 4œ»uρuρ

 .133ואברהם ציווה על זאת את בניו,
וכן עשה יעקב לאמור :בנָ י ,הנה אלוהים
ברר לכם את הדת ,ולא תמותו אלא
בהיותכם מתמסרים לו.

∩⊇⊂⊄∪ tÏϑn=≈yèø9$# Éb>tÏ9

)£è?θßϑs? Ÿξsù tÏe$!$# ãΝä3s9 4’s∀sÜô¹$# ©!$# ¨βÎ
)∩⊇⊂⊂∪ tβθßϑÎ=ó¡•Β ΟçFΡr&uρ ωÎ

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

&ßNöθyϑø9$# z>θà)÷ètƒ u|Øym øŒÎ) u!#y‰pκà− öΝçGΨä. ÷Πr
)“Ï‰÷èt/ .ÏΒ tβρß‰ç7÷ès? $tΒ Ïµ‹Ï⊥t7Ï9 tΑ$s% øŒÎ
zΟ↵Ïδ≡tö/Î) y7Í←!$t/#u tµ≈s9Î)uρ y7yγ≈s9Î) ß‰ç7÷ètΡ (#θä9$s%
…ã&s! ßøtwΥuρ #Y‰Ïn≡uρ $Yγ≈s9Î) t,≈ysó™Î)uρ Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ
∩⊇⊂⊆∪ tβθßϑÎ=ó¡ãΒ

 .135זאת אומה שעברה מן העולם ,לה
כשֹכרה ולכם כשֹכרכם ,ולא תדרשו
להשיב על מעשיהם.

?Νä3s9uρ ôMt6|¡x. $tΒ $yγs9 ( ôMn=yz ô‰s% ×π¨Βé& y7ù=Ï
(#θçΡ%x. $£ϑtã tβθè=t↔ó¡è? Ÿωuρ ( öΝçFö;|¡x. $¨Β
∩⊇⊂∈∪ tβθè=uΚ÷ètƒ

 .136ואמרו :היו יהודים או נוצרים אזי
תונחו בדרך .אמוֹר :לֹא כי אם עדת

3 (#ρß‰tGöκsE 3“t≈|ÁtΡ ÷ρr& #·Šθèδ (#θçΡθà2 (#θä9$s%uρ
tβ%x. $tΒuρ ( $Z‹ÏΖym zΟ↵Ïδ≡tö/Î) s'©#ÏΒ ö≅t/ ö≅è%

29

חלק מס1 .

פּרשת "הפּרה"

פּרשה מס2 .

∩⊇⊂∉∪ tÏ.Îô³ßϑø9$# zÏΒ

אברהם תהיו כחניף) ,(2והוא לא היה
במשתפים.

tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ $uΖøŠs9Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ «!$$Î/ $¨ΨtΒ#u (#þθä9θè%

ִ .137א ְמרוּ  :באלוהים אנחנו מאמינים,
ובאשר הורד אלינו ובאשר הורד אל
אברהם ואל ישמעאל ואל יצחק ואל
יעקב ואל השבטים ,ובאשר ניתן
למשה וליֵ שוּ ַע ,ובאשר ניתן לנביאים
מאת ריבונם .לא נפלה בין אחד מהם
למשנהו ,ול ֹו אנחנו מסורים.

)z>θà)÷ètƒuρ t,≈ysó™Î)uρ Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ)uρ zΟ↵Ïδ≡tö/Î) #’n<Î
!$tΒuρ 4|¤ŠÏãuρ 4y›θãΒ u’ÎAρé& !$tΒuρ ÅÞ$t6ó™F{$#uρ
&t÷t/ ä−ÌhxçΡ Ÿω óΟÎγÎn/§‘ ÏΒ šχθ–ŠÎ;¨Ψ9$# u’ÎAρé
&∩⊇⊂∠∪ tβθãΚÎ=ó¡ãΒ …çµs9 ßøtwΥuρ óΟßγ÷ΨÏiΒ 7‰tnr

 .138ואם מאמינים הם כפי שאתם
מאמינים ,הרי הם על דרך הישר; ואם
פונים עורף – הרי ֵמרִ י ָמרוּ .ורב לך אלוהים
לעמוד נגדם ,והוא השומע והיודע.

( (#ρy‰tG÷δ$# Ï‰s)sù ÏµÎ/ ΛäΨtΒ#u !$tΒ È≅÷VÏϑÎ/ (#θãΖtΒ#u ÷βÎ*sù
ãΝßγx6‹Ïõ3u‹|¡sù ( 5−$s)Ï© ’Îû öΝèδ $oÿ©ςÎ*sù (#öθ©9uθs? βÎ)¨ρ
∩⊇⊂∇∪ ÞΟŠÎ=yèø9$# ßìŠÏϑ¡¡9$# uθèδuρ 4 ª!$#

«!$# š∅ÏΒ ß|¡ômr& ôtΒuρ ( «!$# sπtóö7Ï¹

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

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

 .140אמוֹר :התווכּ חו אתנו על אודות
אלוהים ,והוא ריבוננו וריבונכם ,ולנו מעשינו
ולכם מעשיכם ,ואנחנו תמימים ִא ּתו.

∩⊇⊂∪ tβρß‰Î7≈tã …ã&s! ßøtwΥuρ ( Zπtóö7Ï¹

…çµs9 ßøtwΥuρ öΝä3è=≈yϑôãr& öΝä3s9uρ $oΨè=≈yϑôãr& !$oΨs9uρ
∩⊇⊆⊃∪ tβθÝÁÎ=øƒèΧ

מכל עבודה זרה,
) (2חניף :הוא זה שמסיר את פניו ָּ
ופונה אך ורק לאלוהים.
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?tβθä9θà)s

šY≈ysó™Î)uρ

)¨βÎ

)zΟ↵Ïδ≡tö/Î

šUθà)÷ètƒuρ

 .141או שמא תאמרו :אברהם
וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים
היו יהודים או נוצרים .אמוֹר :האתם
מטיבים דעת ִאם) (3אלוהים? ומי מריע
יותר מן המסתיר עדות אשר בידו
שהיא מאלוהים ,ואין אלוהים מעלים
עיניו ממעשיכם.

Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î)uρ

xÞ$t7ó™F{$#uρ

פּרשה מס2 .

(#θçΡ%x.

3 ª!$# ÏΘr& ãΝn=ôãr& öΝçFΡr&u ö≅è% 3 3“t≈|ÁtΡ ÷ρr& #·Šθèδ
š∅ÏΒ …çνy‰ΨÏã ¸οy‰≈yγx© zΟtGx. £ϑÏΒ ãΝn=øßr& ôtΒuρ
∩⊇⊆⊇∪ tβθè=yϑ÷ès? $£ϑtã @≅Ï≈tóÎ/ ª!$# $tΒuρ 3 «!$#

?Νä3s9uρ ôMt6|¡x. $tΒ $oλm; ( ôMn=yz ô‰s% ×π¨Βé& y7ù=Ï

 .142זאת אומה שעברה מן העולם ,לה
כשֹכרה ולכם כשֹכרכם ,ולא ִת ָדרְ שו
להשיב על מעשיהם.

* ™öΝßγ9©9uρ $tΒ Ä¨$¨Ζ9$# zÏΒ â!$yγx¡9$# ãΑθà)u‹y

הפ ָת ִאים באנשים:
 * .143ודאי יֹאמרו ְּ
מהו הדבר אשר הפנה אותם ממגמת
פניהם בתפילה אשר נהגו בה? אמוֹר:
לאלוהים המזרח והמערב ,והוא ינחה
את אשר יַ ְח ּפֹץ בדרך מישרין.

(#θçΡ%x. $£ϑtã tβθè=t↔ó¡è? Ÿωuρ ( óΟçFö;|¡x. $¨Β
∩⊇⊆⊄∪ šχθè=yϑ÷ètƒ

°! ≅è% 4 $yγø‹n=tæ (#θçΡ%x. ÉL©9$# ãΝÍκÉJn=ö6Ï% tã
4’n<Î) â!$t±o„ tΒ “Ï‰öκu‰ 4 Ü>Ìøóyϑø9$#uρ ä−Îô³pRùQ$#
∩⊇⊆⊂∪ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ

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

(#θçΡθà6tGÏj9 $VÜy™uρ Zπ¨Βé& öΝä3≈oΨù=yèy_ y7Ï9≡x‹x.uρ
u!#y‰pκà−

’n?tã

Ä¨$¨Ψ9$#

tβθä3tƒuρ

ãΑθß™§9$#

ÉL©9$# s's#ö7É)ø9$# $oΨù=yèy_ $tΒuρ 3 #Y‰‹Îγx© öΝä3ø‹n=tæ
tΑθß™§9$# ßìÎ6®Ktƒ tΒ zΝn=÷èuΖÏ9 ωÎ) !$pκö&n=tæ |MΖä.
4

)ִ (3אם – אחרי שאלה במובן  -אוֹ.
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ההולך אחרי השליח לבין השב על
עקביו .הן קשה היה הדבר זולתי על
אלה שאלוהים הנחה בדרך .ולא אמר
אלוהים לבטל את פרי אמונתכם .אכן
חנון ורחום אלוהים לבני אדם.

ôMtΡ%x. βÎ)uρ 4 Ïµø‹t7É)tã 4’n?tã Ü=Î=s)Ζtƒ £ϑÏΒ
$tΒuρ 3 ª!$# “y‰yδ tÏ%©!$# ’n?tã ωÎ) ¸οu'Î7s3s9
©!$# χÎ) 4 öΝä3oΨ≈yϑƒÎ) yì‹ÅÒã‹Ï9 ª!$# tβ%x.
∩⊇⊆⊆∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô∃ρâts9 Ä¨$¨Ψ9$$Î/

( Ï!$yϑ¡¡9$# ’Îû y7Îγô_uρ |==s)s? 3“ttΡ ô‰s%

 .145הן ראינו הפנותך פניך כלפי
שמים ,אך ַה ֵּטה נַ ַּטה את פניך למגמה
שתחפוץ בה .הפנה ,איפוא ,פניך לעבר
ומכל מקום שתהיו בו
המסגד הקדושָּ ,
הפנו פניכם כלפיו .ואכן ,מי שהספר
ניתן להם ,יָ דֹע יִ ְדעוּ כי אמת הוא מאת
רבונם ,ואין אלוהים מעלים עיניו
ממעשיהם.

7πtƒ#u Èe≅ä3Î/ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& tÏ%©!$# |MøŠs?r& ÷È⌡s9uρ

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

y7yγô_uρ ÉeΑuθsù 4 $yγ9|Êös? \'s#ö7Ï% y7¨ΨuŠÏj9uθãΨn=sù
©óΟçFΖä. $tΒ ß]øŠymuρ 4 ÏΘ#tysø9$# Ï‰Éfó¡yϑø9$# tôÜx
(#θè?ρé& tÏ%©!$# ¨βÎ)uρ 3 …çνtôÜx© öΝä3yδθã_ãρ (#θ—9uθsù
3 öΝÎγÎn/§‘ ÏΒ ‘,ysø9$# çµ¯Ρr& tβθßϑn=÷èu‹s9 |=≈tGÅ3ø9$#
∩⊇⊆∈∪ tβθè=yϑ÷ètƒ $£ϑtã @≅Ï≈tóÎ/ ª!$# $tΒuρ

4 öΝåκtJn=ö6Ï% 8ìÎ/$tFÎ/ |MΡr& !$tΒuρ 4 y7tFn=ö7Ï% (#θãèÎ7s? $¨Β
ÈÈ⌡s9uρ 4 <Ù÷èt/ s's#ö6Ï% 8ìÎ/$tFÎ/ ΟßγàÒ÷èt/ $tΒuρ
x8u!$y_ $tΒ Ï‰÷èt/ .ÏiΒ Νèδu!#uθ÷δr& |M÷èt7¨?$#
∩⊇⊆∉∪ šÏϑÎ=≈©à9$# zÏϑ©9 #]ŒÎ) š¨ΡÎ) ÄΝù=Ïèø9$# š∅ÏΒ

 .147אלה ֶשנָ ַתנּ וּ הספר להם ,יודעים

$yϑx. …çµtΡθèùÌ÷ètƒ |=≈tGÅ3ø9$# ãΝßγ≈uΖ÷s?#u tÏ%©!$#
è

r

è

(

Z
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θ Ì

 והנה,אותו כפי שיודעים את בניהם
 ֵוה ָּמה,סיעה מהם מסתירים את האמת
.יודעים

öΝßγ÷ΖÏiΒ

 האמת מרבונךָ ; אל תהי איפוא.148
.במפקפקים

zÏΒ

 ולכָ ל איש ואיש דרך אליה מכוון.149
 תחרו איש את אחיו במעשים.פניו
 אלוהים יביאכם, בכָ ל אשר תהיו,טובים
. הן אלוהים כָ ל יכול,יחדיו

(#θà)Î7tFó™$$sù

$Z)ƒÌsù

= Å
¨βÎ)uρ

(

Νγ 

Ï

öΝèδu!$oΨö/r&

tβθèùÌ÷ètƒ

∩⊇⊆∠∪ tβθßϑn=ôètƒ öΝèδuρ ¨,ysø9$# tβθßϑçGõ3u‹s9

¨sðθä3s?

Ÿξsù

(

y7Îi/¢‘

ÏΒ

‘,ysø9$#

∩⊇⊆∇∪ tÎtIôϑßϑø9$#

(

$pκ"Ïj9uθãΒ

uθèδ

îπyγô_Íρ

9e≅ä3Ï9uρ

ª!$# ãΝä3Î/ ÏNù'tƒ (#θçΡθä3s? $tΒ tør& 4 ÏN≡uö$y‚ø9$#
∩⊇⊆∪ ÖƒÏ‰s% &óx« Èe≅ä. 4’n?tã ©!$# ¨βÎ) 4 $·èŠÏϑy_

, וכָ ל מקום אשר תצא ממנו לדרך.150
.משם כוון פניךָ לעבר המסגד הקדוש
 ואין.והיא אכן האמת מאת רבונך
.אלוהים מעלים עיניו ממעשיכם

tôÜx© y7yγô_uρ ÉeΑuθsù |Mô_tyz ß]ø‹ym ôÏΒuρ

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

tôÜx© y7yγô_uρ ÉeΑuθsù |Mô_tyz ß]ø‹ym ôÏΒuρ

3 y7Îi/¢‘ ÏΒ ‘,ysù=s9 …çµ¯ΡÎ)uρ ( ÏΘ#tysø9$# Ï‰Éfó¡yϑø9$#
∩⊇∈⊃∪ tβθè=yϑ÷ès? $£ϑtã @≅Ï≈tóÎ/ ª!$# $tΒuρ

(#θ—9uθsù óΟçFΖä. $tΒ ß]øŠymuρ 4 ÏΘ#tysø9$# Ï‰Éfó¡yϑø9$#
Ä¨$¨Ψ=Ï9 tβθä3tƒ ξy∞Ï9 …çνtôÜx© öΝà6yδθã_ãρ
öΝåκ÷]ÏΒ (#θßϑn=sß šÏ%©!$# ωÎ) îπ¤fãm öΝä3ø‹n=tæ
ÉLyϑ÷èÏΡ §ΝÏ?T{uρ ’ÎΤöθt±÷z$#uρ öΝèδöθt±øƒrB Ÿξsù
¯
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É

∩⊇∈⊇∪ tβρß‰tGöηs? öΝä3¯=yès9uρ ö/ä3ø‹n=tæ

אל תירָ אוּ אותם ,איפוא – ואותי ִתירָ אוּ ,
וזאת למען אכָ לֵ ה עליכם את טובי,
ולמען תנוחו בדרך.

(#θè=÷Gtƒ öΝà6ΖÏiΒ Zωθß™u‘ öΝà6‹Ïù $uΖù=y™ö‘r& !$yϑx.

 .152כמו כן שלחנו בכם שליח מתוככם,
אשר יקרא לפניכם את אותותינו ויטהר
החכְ ָמה
ֶא ְתכֶ ם וילמדכם את הספר ואת ָ
וילמדכם את אשר אינכם יודעים.

öΝä3ø‹n=tæ
|=≈tGÅ3ø9$#

$oΨÏG≈tƒ#u

öΝà6ŠÏj.t“ãƒuρ

sπyϑò6Ïtø:$#uρ

ãΝà6ßϑÏk=yèãƒuρ

Νä3ßϑÏk=yèãƒuρ

$¨Β

öΝs9

?∩⊇∈⊄∪ tβθßϑn=÷ès? (#θçΡθä3s
Ÿωuρ

 .153על כן זכרוני ואזכור ֶא ְתכֶ ם והוֹדוּ
לי ולא תכחשו לִ י.

Îö9¢Á9$$Î/ (#θãΨ‹ÏètGó™$# (#θãΖtΒ#u zƒÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

 .154הוי המאמינים ,בקשו עזרה
בתפילה ובאורך רוח ,הן אלוהים עם
ֶארְ כֵ י הרוח.

4 7N≡uθøΒr& «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû ã≅tFø)ãƒ yϑÏ9 (#θä9θà)s? Ÿωuρ

 .155ולא תאמרו מתים על הנהרגים
בקרב למען אלוהים ,אלא חיים תאמרו,
ואולם אתם אינכם מבינים זֹאת.

Æíθàfø9$#uρ Å∃öθsƒø:$# zÏiΒ &óy´Î/ Νä3¯Ρuθè=ö7oΨs9uρ

 .156ואכן ,נסה ננסכם במידה של
פחד ורעב ,ושל חסרון נכסים ונפשות
ובשֹר את ֶארְ כֵ י הרוח.
ֵופרות – ֵ

þ’ÎΤρãä.øŒ$$sù

&öΝä.öä.øŒr

(#ρãà6ô©$#uρ

<’Í

?∩⊇∈⊂∪ Èβρãàõ3s

∩⊇∈⊆∪ tÎÉ9≈¢Á9$# yìtΒ ©!$# ¨βÎ) 4 Íο4θn=¢Á9$#uρ

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

3 ÏN≡tyϑ¨W9$#uρ Ä§àΡF{$#uρ ÉΑ≡uθøΒF{$# zÏiΒ <Èø)tΡuρ
∩⊇∈∉∪ šÎÉ9≈¢Á9$# ÌÏe±o0uρ
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¬! $¯ΡÎ) (#þθä9$s% ×πt7ŠÅÁ•Β Νßγ÷Fu;≈|¹r& !#sŒÎ) tÏ%©!$#

 .157אשר אם תאונֶ ה להם צרה ,יֹאמרו:
אנחנו לאלוהים ואליו נָ שוּ ב.

&( ×πyϑômu‘uρ öΝÎγÎn/§‘ ÏiΒ ÔN≡uθn=|¹ öΝÍκö$n=tæ y7Í×¯≈s9'ρé

 .158אלה ישֹאו ברכה וחסד מאת
ריבונם ,ואלה הם ההולכים בדרך
הישר.
 .159אכן הרי "הצפא" ו"המרווה"
מסמני המופת של אלוהים ,וכָ ל העולה
לחוג את הבית ,או לבקר בו ,אין בו עוון
יקיפם; ואשר יֵ ִיטיב מנדבת לבו – הנה
כי ֵ
אלוהים מכיר טובה ויודע.

∩⊇∈∠∪ tβθãèÅ_≡u‘ Ïµø‹s9Î) !$¯ΡÎ)uρ

∩⊇∈∇∪ tβρß‰tGôγßϑø9$# Ν
ã èδ šÍ×¯≈s9'ρé&uρ
* )( «!$# ÌÍ←!$yèx© ÏΒ nοuρöyϑø9$#uρ $x¢Á9$# ¨βÎ
yy$oΨã_ Ÿξsù tyϑtFôã$# Íρr& |MøŠt7ø9$# ¢kym ôyϑsù
tí§θsÜs? tΒuρ 4 $yϑÎγÎ/ š’§θ©Ütƒ βr& Ïµø‹n=tã
∩⊇∈∪ íΟŠÎ=tã íÏ.$x© ©!$# ¨βÎ*sù #Zö+yz



)ÏM≈uΖÉi/t7ø9$# zÏΒ $uΖø9t“Ρr& !$tΒ tβθßϑçFõ3tƒ tÏ%©!$# ¨βÎ

 .160הנה המסתירים את המופתים ואת
הנְ ִח ָּיה אשר הורדנו אחרי אשר בארנו
אותם לבני אדם בספר ,אלה יקלֵ לם
אלוהים ויקללוּ ם המוסמכים לקללם.

(#θãΖ¨/t/uρ

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

)y7Í×¯≈s9'ρé& î‘$¤ä. öΝèδuρ (#θè?$tΒuρ (#ρãxx. tÏ%©!$# ¨βÎ

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

’Îû Ä¨$¨Ζ=Ï9 çµ≈¨Ψ¨/t/ $tΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ 3“y‰çλù;$#uρ
&ãΝåκß]yèù=tƒuρ ª!$# ãΝåκß]yèù=tƒ y7Í×¯≈s9'ρé

É=≈tGÅ3ø9$#

∩⊇∉⊃∪ šχθãΖÏè≈¯=9$#
)ωÎ

tÏ%©!$#

?(#θç/$s

(#θßsn=ô¹r&uρ

Ü>#§θ−G9$# $tΡr&uρ 4 öΝÍκö$n=tæ ÛUθè?r& šÍ×¯≈s9'ρé'sù
∩⊇∉⊇∪ ÞΟŠÏm§9$#

ö Íκö n=tæ
Ν

èπuΖ÷ès9

«!$#

Ïπs3Í×¯≈n=yϑø9$#uρ

Ä¨$¨Ζ9$#uρ
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Ä

&∩⊇∉⊄∪ tÏèyϑô_r

המלאכים ובני אדם יחדיו.

Ü>#x‹yèø9$# ãΝåκ÷]tã ß#¤sƒä† Ÿω ( $pκ Ïù tÏ$Î#≈yz

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

uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Hω ( Ó‰Ïn≡uρ ×µ≈s9Î) ö/ä3ßγ≈s9Î)uρ

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

)É#≈n=ÏG÷z$#uρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# È,ù=yz ’Îû ¨βÎ

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

«!$# ÈβρßŠ ÏΒ ä‹Ï‚−Gtƒ tΒ Ä¨$¨Ζ9$# š∅ÏΒuρ

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

∩⊇∉⊂∪ šχρãsàΖãƒ öΛèε Ÿωuρ

∩⊇∉⊆∪ ÞΟŠÏm§9$# ß≈yϑôm§9$#

’Îû “ÌøgrB ÉL©9$# Å7ù=àø9$#uρ Í‘$yγ¨Ψ9$#uρ È≅øŠ©9$#
ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒuρ }¨$¨Ζ9$# ßìxΖtƒ $yϑÎ/ Ìóst7ø9$#
uÚö‘F{$# ÏµÎ/ $uŠômr'sù &!$¨Β ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# zÏΒ
7π−/!#yŠ Èe≅à2 ÏΒ $pκ Ïù £]t/uρ $pκÌEöθtΒ y‰÷èt/
t÷t/ Ì¤‚|¡ßϑø9$# É>$ys¡¡9$#uρ Ëx≈tƒÌh9$# É#ƒÎóÇs?uρ
∩⊇∉∈∪ tβθè=É)÷ètƒ 5Θöθs)Ïj9 ;M≈tƒUψ ÇÚö‘F{$#uρ Ï!$yϑ¡¡9$#

&(#þθãΖtΒ#u tÉ‹©9$#uρ ( «!$# Éb=ßsx. öΝåκtΞθ™6Ïtä† #YŠ#y‰Ρr
&øŒÎ) (#þθãΚn=sß tÏ%©!$# “ttƒ öθs9uρ 3 °! ${6ãm ‘‰x©r
¨βr&uρ $Yè‹Ïϑy_ ¬! nο§θà)ø9$# ¨βr& z>#x‹yèø9$# tβ÷ρttƒ
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∩⊇∉∉∪ É>#x‹yèø9$# ß‰ƒÏ‰x© ©!$#

כי העוז כולו לאלוהים ,וכי אלוהים רב
תוכחה הוא.

)(#θãèt7¨?$# šÏ%©!$# zÏΒ (#θãèÎ7›?$# tÏ%©!$# r&§t7s? øŒÎ

 .167כאשר יתנערו המנהיגים ִמן
ההולכים אחריהם ,ויראו התוכחה אזי,
יִ נָ ְתקוּ הקשרים שביניהם.

Zο§x. $oΨs9 χr& öθs9 (#θãèt7¨?$# tÏ%©!$# tΑ$s%uρ

 .168ויֹאמרו העוקבים :מי יתן ולנו
שיבה לחיים ונזנחם כאשר זְ נחוּ נוּ  .ככה
ראם אלוהים את מעשיהם כאנחות
יַ ֵ
להם ,ולא יצאו מאש גֵ ִיהנּ וֹם.

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

y7Ï9≡x‹x. 3 $¨ΖÏΒ (#ρâ§t7s? $yϑx. öΝåκ÷]ÏΒ r&§t6oKoΨsù
$tΒuρ ( öΝÍκö n=tæ BN≡uy£ym öΝßγn=≈yϑôãr& ª!$# ÞΟÎγƒÌãƒ
∩⊇∉∇∪ Í‘$¨Ψ9$# zÏΒ tÅ_Ì≈y‚Î/ Νèδ

 .169אתם ,בני אדם! ִאכלו מן המוּ תר
ומן הטוב שבארץ ,ואל תלכו בעקבות
השֹטן .אכן ,אויב גלוי הוא לכם.

Wξ≈n=ym ÇÚö‘F{$# ’Îû $£ϑÏΒ (#θè=ä. â¨$¨Ζ9$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ
…çµ¯ΡÎ) 4 Ç≈sÜø‹¤±9$# ÏN≡uθäÜäz (#θãèÎ6®Ks? Ÿωuρ $Y7Íh‹sÛ
∩⊇∉∪ îÎ7•Β Aρß‰tã öΝä3s9
βr&uρ

 .170אכן ,אך על הרע והתועבה מצווה
הוא ֶא ְתכֶ ם ,ועל כי תדברו באלוהים
אשר אין אתם יודעים.

(#θä9$s% ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ (#θãèÎ7®?$# ãΝßγs9 Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ

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

)$yϑ¯ΡÎ

Νä.ããΒù'tƒ

Ïþθ¡9$$Î/

Ï!$t±ósxø9$#uρ

?∩⊇∠⊃∪ tβθßϑn=÷ès? Ÿω $tΒ «!$# ’n?tã (#θä9θà)s

öθs9uρr& 3 !$tΡu!$t/#u Ïµø‹n=tã $uΖø‹xø9r& !$tΒ ßìÎ6®KtΡ ö≅t/
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האף אם לא הבינו אבותיהם מאומה
?ולא הלכו בדרך הישר

Ÿωuρ $\↔ø‹x© šχθè=É)÷ètƒ Ÿω öΝèδäτ!$t/#u šχ%x.

 ומשל הכּ ופרים כצועק אל מי.172
.שאינו שוֹמע מלבד קריאה וצעקה
 ועל כן לא, אילמים ועיוורים,חרשים
.יבינו

$oÿÏ3 ß,Ïè÷Ζtƒ “Ï%©!$# È≅sVyϑx. (#ρãxŸ2 tÏ%©!$# ã≅sVtΒuρ

∩⊇∠⊇∪ tβρß‰tGôγtƒ

íΝõ3ç/ BΛà¼ 4 [!#y‰ÏΡuρ [!$tãßŠ ωÎ) ßìyϑó¡tƒ Ÿω
∩⊇∠⊄∪ tβθè=É)÷ètƒ Ÿω óΟßγsù Ò‘ôϑãã

 אכלו מן הטוּב, המאמינים, הוי.173
 והודו לאלוהים אם,אשר חלקנו לכם
!עובדיו אתם

ÏM≈t6ÍhŠsÛ ÏΒ (#θè=à2 (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ
çν$−ƒÎ) óΟçFΖà2 βÎ) ¬! (#ρãä3ô©$#uρ öΝä3≈oΨø%y—u‘ $tΒ
∩⊇∠⊂∪ šχρß‰ç7÷ès?

 אך הנבלה והדם ובשר החזיר.174
 וכן אשר נקרא עליו שם זולת,אסר לכם
 אך אשר יאנס בלא ַא ַּות.שם אלוהים
 אכן,נֶ ֶפש ובלא עבירה – אין בו ָא ָשם
.אלוהים ַס ָּלח ורחום

zΝóss9uρ tΠ¤$!$#uρ sπtGøŠyϑø9$# ãΝà6ø‹n=tæ tΠ§ym $yϑ¯ΡÎ)

 המסתירים את הספר אשר, אכן.175
הוריד אלוהים וסוחרים בו במחיר
,מעט – אלה לא ימלאו בטנם אלא ֵאש
ולא ידבר בם אלוהים ביום התקומה
.ולא יְ זַ ֵּכם ולהם תוכֵ ָחה כואבת

zÏΒ ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ tβθßϑçFõ3tƒ šÏ%©!$# ¨βÎ)

Çyϑsù ( «!$# Îö-tóÏ9 ÏµÎ/ ¨≅Ïδé& !$tΒuρ ÍƒÌ“ΨÏ‚ø9$#
4 Ïµø‹n=tã zΝøOÎ) Iξsù 7Š$tã Ÿωuρ 8ø$t/ uö-xî §äÜôÊ$#
∩⊇∠⊆∪ íΟŠÏm§‘ Ö‘θàxî ©!$# ¨βÎ)

¸ξ‹Î=s% $YΨoÿsS ÏµÎ/ šχρçtIô±o„uρ É=≈tGÅ6ø9$#
ωÎ) óΟÎγÏΡθäÜç/ ’Îû šχθè=ä.ù'tƒ $tΒ y7Í×¯≈s9'ρé&
Ÿωuρ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ ª!$# ÞΟßγßϑÏk=x6ãƒ Ÿωuρ u‘$¨Ζ9$#
∩⊇∠∈∪ íΟŠÏ9r& ë>#x‹tã óΟßγs9uρ ÷ΛÏι‹Åe2t“ãƒ
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התועה בדרך
ָ
 .176הם אשר ָשֹכְ רוּ את
הישר ואת התוכחה במחילה; הן מה רב
שאתם באש.
ֵׂ

&3“y‰ßγø9$$Î/ s's#≈n=Ò9$# (#ãρutIô©$# tÏ%©!$# y7Í×¯≈s9'ρé
∩⊇∠∉∪ Í‘$̈Ζ9$# ’n?tã öΝèδuy9ô¹r& !$yϑsù 4 ÍοtÏøóyϑø9$$Î/ z>#x‹yèø9$#uρ

 .177זֹאת על כי הוריד אלוהים את
הספר ואמת בו .ואכן ,מי שנחלקו בדבר
הספר – הגדל הגדילו ֵמרי.

3 Èd,ysø9$$Î/ |=≈tFÅ6ø9$# tΑ¨“tΡ ©!$# ¨βr'Î/ y7Ï9≡sŒ
’Îû (#θàn=tF÷z$# tÏ%©!$# ¨βÎ)uρ

’Å∀s9 É=≈tGÅ3ø9$#

©∩⊇∠∠∪ 7‰‹Ïèt/ ¥−$s)Ï

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

* Ÿ≅t6Ï% öΝä3yδθã_ãρ (#θ—9uθè? βr& §É9ø9$# }§øŠ©9
ztΒ#u ôtΒ §É9ø9$# £Å3≈s9uρ É>Ìøóyϑø9$#uρ É−Îô³yϑø9$#
É=≈tGÅ3ø9$#uρ Ïπx6Í×¯≈n=yϑø9$#uρ ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/
“ÍρsŒ ÏµÎm6ãm 4’n?tã tΑ$yϑø9$# ’tA#uuρ z↵Íh‹Î;¨Ζ9$#uρ
4†n1öà)ø9$#

4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ

tÅ3≈|¡yϑø9$#uρ

tø⌠$#uρ

uΘ$s%r&uρ ÅU$s%Ìh9$# ’Îûuρ t,Î#Í←!$¡¡9$#uρ È≅‹Î6¡¡9$#
nο4θn=¢Á9$#

nο4θŸ2¨“9$#

’tA#uuρ

šχθèùθßϑø9$#uρ

’Îû tÎÉ9≈¢Á9$#uρ ( (#ρß‰yγ≈tã #sŒÎ) öΝÏδÏ‰ôγyèÎ/
y7Í×¯≈s9'ρé& 3 Ä¨ù't7ø9$# tÏnuρ Ï!#§œØ9$#uρ Ï!$y™ù't7ø9$#
∩⊇∠∇∪ tβθà)−Gßϑø9$# ãΝèδ y7Í×¯≈s9'ρé&uρ ( (#θè%y‰|¹ tÏ%©!$#

$pκš‰r'¯≈tƒ

(#θãΖtΒ#u

tÏ%©!$#

|=ÏGä.

ויתם בכתובים
צו ֶ
 .179הוי המאמינים! ֵּ
על נקמת דם ההרוגים :בן חורין תחת
בן חורין ,עבד תחת עבד ,ואשה תחת
אשה .אך אשר ל ֹו מחילת מה מיד אחיו,

ãΝä3ø‹n=tæ

ß‰ö6yèø9$#uρ Ìhçtø:$$Î/ ”çtø:$# ( ‘n=÷Fs)ø9$# ’Îû ÞÉ$|ÁÉ)ø9$#
…ã&s! u’Å∀ãã ôyϑsù 4 4s\ΡW{$$Î/ 4s\ΡW{$#uρ Ï‰ö7yèø9$$Î/
í!#yŠr&uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ 7í$t6Ïo?$$sù Öóx« ÏµŠÅzr& ôÏΒ
3
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כמשפט יֵ ָע ֵשֹה בו ,ויִ ָּנ ֵתן לו כּ וֹפר בעין
יפה .רווחה היא מאת ריבונם ומידת
הרחמים ,אך העובר והורג אחיו ,אחר
זאת הן ל ֹו תוכחה מענה.

)öΝä3În/§‘ ÏiΒ ×#‹ÏøƒrB y7Ï9≡sŒ 3 9≈|¡ômÎ*Î/ Ïµø‹s9Î
…ã&s#sù y7Ï9≡sŒ y‰÷èt/ 3“y‰tGôã$# Çyϑsù 3 ×πyϑômu‘uρ
∩⊇∠∪ ÒΟŠÏ9r& ë>#x‹tã

פּרשה מס2 .



É=≈t6ø9F{$# ’Í<'ρé'¯≈tƒ ×ο4θuŠym ÄÉ$|ÁÉ)ø9$# ’Îû öΝä3s9uρ

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

βÎ) ßNöθyϑø9$# ãΝä.y‰tnr& u|Øym #sŒÎ) öΝä3ø‹n=tæ |=ÏGä.

 .181צוֵ ויתם בכתובים :עת יפקד המות
איש מכם והניח הון – הירושה להורים
ולקרובים כּ משפט ,חובה היא לשומרי
נפשם.

∩⊇∇⊃∪ tβθà)−Gs? öΝà6¯=yès9

?tÎ/tø%F{$#uρ Ç÷ƒy‰Ï9≡uθù=Ï9 èπ§‹Ï¹uθø9$# #·öyz x8ts
∩⊇∇⊇∪ tÉ)−Fßϑø9$# ’n?tã $ˆ)ym ( Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/

 .182וכָ ל המשנה צוואה לאחר שומעו
אותה ,החטא והאשמה יחולו רק עליו.
אכן שומע ויודע אלוהים.

’n?tã …çµßϑøOÎ) !$uΚ¯ΡÎ*sù …çµyèÏÿxœ $tΒy‰÷èt/ …ã&s!£‰t/ .yϑsù
∩⊇∇⊄∪ ×ΛÎ=tæ ìì‹Ïÿxœ ©!$# ¨βÎ) 4 ÿ…çµtΡθä9Ïd‰t7ãƒ tÏ%©!$#

yxn=ô¹r'sù $VϑøOÎ) ÷ρr& $¸uΖy_ <Éθ•Β ÏΒ t∃%s{ ôyϑsù

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

Πã $u‹Å_Á9$# ãΝà6ø‹n=tæ |=ÏGä. (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

 .184הוי המאמינים! צוֵ ויתם בכתובים

∩⊇∇⊂∪ ÒΟŠÏm§‘ Ö‘θàxî ©!$# ¨βÎ) 4 Ïµø‹n=tã zΟøOÎ) Iξsù öΝæηuΖ÷&t/

ª
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Π

Ν

על הצום ַּכ ֲא ֶשר צווּ מי שלפניכם למען
. ִּת ָּש ְמרו

öΝä3ª=yès9 öΝà6Î=ö7s% ÏΒ šÏ%©!$# ’n?tã |=ÏGä. $yϑx.

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

$³ÒƒÍ£∆ Νä3ΖÏΒ šχ%x. yϑsù 4 ;N≡yŠρß‰÷è¨Β $YΒ$−ƒr&

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

ãβ#uöà)ø9$# ÏµŠÏù tΑÌ“Ρé& ü“Ï%©!$# tβ$ŸÒtΒu‘ ãöκy−

 הרי קרוב,עב ַדי עלי
ַ  וכי ישאלוך.187
 ייענו לי. עונה לקריאת הקורא אלי,אנכי
. למען ילכו נְ כו ָֹחה,איפוא ויאמינו בי

Ü=‹Å_é& ( ë=ƒÌs% ’ÎoΤÎ*sù Íh_tã “ÏŠ$t6Ïã y7s9r'y™ #sŒÎ)uρ

∩⊇∇⊆∪ tβθà)−Gs?

’n?tãuρ 4 tyzé& BΘ$−ƒr& ôÏiΒ ×ο£‰Ïèsù 9xy™ 4’n?tã ÷ρr&
( &Å3ó¡ÏΒ ãΠ$yèsÛ ×πtƒô‰Ïù …çµtΡθà)‹ÏÜãƒ šÏ%©!$#
(#θãΒθÝÁs? βr&uρ 4 …ã&©! ×öyz uθßγsù #Zöyz tí§θsÜs? yϑsù
∩⊇∇∈∪ tβθßϑn=÷ès? óΟçFΖä. βÎ) ( öΝà6©9 ×öyz

3“y‰ßγø9$#

zÏiΒ

;M≈oΨÉi t/uρ

Ä¨$¨Ψ=Ïj9

”W‰èδ

( çµôϑÝÁuŠù=sù töκ¤¶9$# ãΝä3ΨÏΒ y‰Íκy− yϑsù 4 Èβ$s%öàø9$#uρ
BΘ$−ƒr& ôÏiΒ ×ο£‰Ïèsù 9xy™ 4’n?tã ÷ρr& $³ÒƒÍs∆ tβ$Ÿ2 tΒuρ
ãΝà6Î/ ß‰ƒÌãƒ Ÿωuρ tó¡ãŠø9$# ãΝà6Î/ ª!$# ß‰ƒÌãƒ 3 tyzé&
4†n?tã ©!$# (#ρçÉi9x6çGÏ9uρ nο£‰Ïèø9$# (#θè=Ïϑò6çGÏ9uρ uô£ãèø9$#
∩⊇∇∉∪ šχρãä3ô±n@ öΝà6¯=yès9uρ öΝä31y‰yδ $tΒ

’Í< (#θç6‹ÉftGó¡uŠù=sù ( Èβ$tãyŠ #sŒÎ) Æí#¤$!$# nοuθôãyŠ
∩⊇∇∠∪ šχρß‰ä©ötƒ öΝßγ¯=yès9 ’Î1 (#θãΖÏΒ÷σã‹ø9uρ
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 .188הותר לכם בליל הצום לגשת אל
נשותיכםְּ .כסוּת הן לכם ואתם ְּכסוּת להן.
יודע אלוהים כי מעֹל הייתם מועלים
בעצמכם ,על כן שב אליכם וסלח לכם.
עתה בואו ,איפוא ,אליהן ובקשו את
אשר כתב לכם אלוהים ואכלו ושתו
עד אם תכּ ירו בין חוּ ט לבן וחוט שחור
בעלות השחר .אחר מלאו את מצוות
הצום עד הלילה ,ולא תבואו אליהן בעת
פרישתכם אל המסגדים .אלה סייגי
אלוהים ,על כן לא תקרבו אליהם .ככה
מחוור אלוהים את אותותיו לבני אדם,
למען ישמרו את נפשותיהם.

&4’n<Î) ß]sù§9$# ÏΘ$uŠÅ_Á9$# s's#ø‹s9 öΝà6s9 ¨≅Ïmé
Ó¨$t6Ï9 öΝçFΡr&uρ öΝä3©9 Ó¨$t6Ï9 £èδ 4 öΝä3Í←!$|¡ÎΣ
šχθçΡ$tFøƒrB óΟçGΨä. öΝà6¯Ρr& ª!$# zΝÎ=tæ 3 £ßγ©9
&( öΝä3Ψtã $xtãuρ öΝä3ø‹n=tæ z>$tGsù öΝà6|¡àΡr
ª!$# |=tFŸ2 $tΒ (#θäótFö/$#uρ £èδρçÅ³≈t/ z≈t↔ø9$$sù
ãΝä3s9 t¨t7oKtƒ 4®Lym (#θç/uõ°$#uρ (#θè=ä.uρ 4 öΝä3s9
zÏΒ ÏŠuθó™F{$# ÅÝø‹sƒø:$# zÏΒ âÙu‹ö/F{$# äÝø‹sƒø:$#
Ÿωuρ 4 È≅øŠ©9$# ’n<Î) tΠ$u‹Å_Á9$# (#θ‘ϑÏ?r& ¢ΟèO ( Ìôfxø9$#
?∅èδρçÅ³≈t7è

óΟçFΡr&uρ

tβθàÅ3≈tã

פּרשה מס2 .

’Îû

3 $yδθç/tø)s? Ÿξsù «!$# ßŠρß‰ãn y7ù=Ï? 3 Ï‰Éf≈|¡yϑø9$#
óΟßγ¯=yès9 Ä¨$¨Ψ=Ï9 ÏµÏG≈tƒ#u ª!$# ÚÎit6ãƒ y7Ï9≡x‹x.
∩⊇∇∇∪ šχθà)−Gtƒ

(#θä9ô‰è?uρ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ Νä3oΨ÷#t/ Νä3s9≡uθøΒr& (#þθè=ä.ù's? Ÿωuρ

 .189ולא תאכלו איש את רכוש רעהו
בשוְ א ותגרמו לשחד בו את השופטים,
ָ
למען תאכלו מרכושם של הבריות
בעוול ,ואתם יודעים.

* „}‘Ïδ ö≅è% ( Ï'©#ÏδF{$# Çtã štΡθè=t↔ó¡o

 .190ישאלוךָ על מולְ דות הירֵ חֱ ,אמֹר:
מועדים ֵה ָּמה לבני אדם ולעליה לרגל.
ולא זאת תמימות דרך ,כי תבואו בבתים
מאחוריהם ,אולם הוא תמים דרך ,אשר
שומר נפשו ,ובואו בבתים מפתחיהם,

ôÏiΒ $Z)ƒÌsù (#θè=à2ù'tGÏ9 ÏΘ$¤6çtø:$# ’n<Î) !$yγÎ/
&∩⊇∇∪ tβθßϑn=÷ès? óΟçFΡr&uρ ÉΟøOM}$$Î/ Ä¨$¨Ψ9$# ÉΑ≡uθøΒr

βr'Î/ •É9ø9$# }§øŠs9uρ 3 Ædkysø9$#uρ Ä¨$¨Ψ=Ï9 àM‹Ï%≡uθtΒ
?§É9ø9$# £Å3≈s9uρ $yδÍ‘θßγàß ÏΒ šVθãŠç6ø9$# (#θè?ù's
4 $yγÎ/≡uθö/r& ôÏΒ šVθã‹ç7ø9$# (#θè?ù&uρ 3 4†s+¨?$# ÇtΒ
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Ç

.ויִ רְ אוּ אלוהים למען תצליחו

∩⊇⊃∪ šχθßsÎ=øè? öΝà6¯=yès9 ©!$# (#θà)¨?$#uρ

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

óΟä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ tÏ%©!$# «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#θè=ÏG≈s%uρ

 וגָ רשו, ִוהרגו אותם באשר תשיגוּם.192
 וחמורה.אותם מאשר גֵ רשו ֶא ְתכֶ ם
 ולא תלחמו,ההסתה לכפירה מן ההרג
 עד אשר,בם על יד המסגד הקדוש
–  אך אם ילחמו בכם.ילחמו בכם בו
. כּ זה גמול הכּ ופרים.ִהרגו אותם

Νèδθã_Ì÷zr&uρ öΝèδθßϑçGøÉ)rO ß]ø‹ym öΝèδθè=çFø%$#uρ

=Åsãƒ

Ÿω

©!$#

χÎ)

4

(#ÿρß‰tG÷ès?

Ÿωuρ

∩⊇⊇∪ šÏ‰tG÷èßϑø9$#

zÏΒ ‘‰x©r& èπuΖ÷FÏø9$#uρ 4 öΝä.θã_t÷zr& ß]ø‹ym ôÏiΒ
Ï‰Éfó¡pRùQ$# y‰ΖÏã öΝèδθè=ÏG≈s)è? Ÿωuρ 4 È≅÷Gs)ø9$#
öΝä.θè=tG≈s% βÎ*sù ( ÏµŠÏù öΝä.θè=ÏF≈s)ãƒ 4®Lym ÏΘ#tptø:$#
∩⊇⊄∪ tÍÏ≈s3ø9$# â!#t“y_ y7Ï9≡x‹x. 3 öΝèδθè=çFø%$$sù

 הנה ַס ָּלח ורחום, אך אם יחדלו.193
.אלוהים

∩⊇⊂∪ ×ΛÏm§‘ Ö‘θàxî ©!$# ¨βÎ*sù (#öθpκtJΡ$# ÈβÎ*sù

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

tβθä3tƒuρ ×πoΨ÷FÏù tβθä3s? Ÿω 4®Lym öΝèδθè=ÏG≈s%uρ
ωÎ) tβ≡uρô‰ãã Ÿξsù (#öθpκtJΡ$# ÈβÎ*sù ( ¬! ßÏe$!$#
∩⊇⊆∪ tÏΗÍ>≈©à9$# ’n?tã

 החודש המקודש תחת החודש.195
 ולכָ ל המקודשות משפט,המקודש

àM≈tΒãçtø:$#uρ ÏΘ#tptø:$# Ìöκ¤¶9$$Î/ ãΠ#tptø:$# ãöκ¤¶9$#
(#ρß‰tFôã$$sù öΝä3ø‹n=tæ 3“y‰tGôã$# yϑsù 4 ÒÉ$|ÁÏ%
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Ν

(#θà)¨?$#uρ 4 öΝä3ø‹n=tæ 3“y‰tGôã$# $tΒ È≅÷VÏϑÎ/ Ïµø‹n=tã

הגמול .על כן כָ ל הקם עליכם להלחם,
קומו עליו באשר קם עליכם .ויִ רְ אוּ את
יראי שמים.
אלוהים ,ודעו כי אלוהים ִעם ֵ

ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ (#θà)ù=è? Ÿωuρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#θà)ÏΡr&uρ

ִ .196ותרְ מוּ כספים בדרך אלוהים,
ולא תשליכו את עצמכם אל האבדון,
ֵוהיטיבו ,אכן אוהב אלוהים את
המטיבים.
ֵ

öΝè?÷ÅÇômé& ÷βÎ*sù 4 ¬! nοt÷Κãèø9$#uρ ¢kptø:$# (#θ‘ϑÏ?r&uρ

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

∩⊇∈∪ tÉ)−Fßϑø9$# yìtΒ ©!$# ¨βr& (#þθßϑn=ôã$#uρ ©!$#

)=Ïtä† ©!$# ¨βÎ) ¡ (#þθãΖÅ¡ômr&uρ ¡ Ïπs3è=öκ−J9$# ’n<Î
∩⊇∉∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$#

(#θà)Î=øtrB Ÿωuρ ( Ä“ô‰oλù;$# zÏΒ uy£øŠtGó™$# $yϑsù
‘uΚsù 4 …ã&©#ÏtxΧ ß“ô‰oλù;$# xè=ö7tƒ 4®Lym óΟä3y™ρââ
ÏiΒ “]Œr& ÿÏµÎ/ ÷ρr& $³ÒƒÍ£∆ Νä3ΖÏΒ tβ%x.
‘§&÷ρr& >πs%y‰|¹ ÷ρr& BΘ$uŠÏ¹ ÏiΒ ×πtƒô‰Ïsù ÏµÅ™ù
’n<Î) Íοt÷Κãèø9$$Î/ yì−Gyϑs? yϑsù ÷ΛäΨÏΒr& !#sŒÎ*sù 4 77Ý¡èΣ
öΝ©9 yϑsù 4 Ä“ô‰oλù;$# zÏΒ uy£øŠtGó™$# $yϑsù Ædkptø:$#
†>πyèö7y™uρ Ædkptø:$# ’Îû 5Θ$−ƒr& ÏπsW≈n=rO ãΠ$u‹ÅÁsù ô‰Ågs
)y7Ï9≡sŒ 3 ×'s#ÏΒ%x. ×οu|³tã y7ù=Ï? 3 öΝçF÷èy_u‘ #sŒÎ
Ï‰Éfó¡yϑø9$# “ÎÅÑ$ym …ã&é#÷δr& ôä3tƒ öΝ©9 yϑÏ9
©!$# ¨βr& (#þθßϑn=ôã$#uρ ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 ÏΘ#tptø:$#
©∩⊇∠∪ É>$s)Ïèø9$# ß‰ƒÏ‰x
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uÚtsù

 .198ומועד העליה לרגל בחודשים
והגוזרה ָּבם על נפשו – ַאל ֲעגָ ִבים
ּ
ידועים,
ל ֹו ולא פריצות ולא ָמדוֹן בעת העליה
לרגל ,וכָ ל הטוב אשר תעשו – אלוהים
יודעו ,וצידה הכינו לכם ,והצידה הטובה
ביותר היא יראת שמים .יִ רְ אוּ נִ י בני
הבינה.

WξôÒsù (#θäótGö;s? βr& îy$oΨã_ öΝà6ø‹n=tã }§øŠs9

 .199אין ַעוְ לָ ה ֶא ְתכֶ ם כי תבקשו שכר
מאת ריבונכם .ובנוהרכם בהמוניכם
מערפאת ,זכרו את אלוהים אצל הגלעד
הקדוש ,וזִ כרו כי הוא הנחה ֶא ְתכֶ ם ,וכי
לפניכן הייתם בתועים.

kptø:$#

&Ößγô©r

×M≈tΒθè=÷è¨Β

4

yϑsù

šXθÝ¡èù Ÿωuρ y]sùu‘ Ÿξsù ¢kptø:$# ∅ÎγŠÏù
ôÏΒ (#θè=yèøs? $tΒuρ 3 Ædkysø9$# ’Îû tΑ#y‰Å_ Ÿωuρ
ÏŠ#¨“9$# uö6yz χÎ*sù (#ρßŠ¨ρt“s?uρ 3 ª!$# çµôϑn=÷ètƒ 9ö6yz
∩⊇∇∪ É=≈t6ø9F{$# ’Í<'ρé'¯≈tƒ Èβθà)¨?$#uρ 4 3“uθø)−G9$#

;M≈sùttã ï∅ÏiΒ ΟçFôÒsùr& !#sŒÎ*sù 4 öΝà6În/§‘ ÏiΒ
( ÏΘ#tysø9$# Ìyèô±yϑø9$# y‰ΨÏã ©!$# (#ρãà2øŒ$$sù
ΟçFΖà2 βÎ)uρ öΝà61y‰yδ $yϑx. çνρãà2øŒ$#uρ
∩⊇∪ t,Îk!!$Ò9$# zÏϑs9 Ï&Î#ö7s% ÏiΒ

 .200אחר ִה ָּקהלוּ ונהרו מאשר ינהרו
האנשיםַּ ,ובקשו סליחה מאלוהים .אכן
ַס ָּלח אלוהים ורחום.

â¨$¨Ψ9$# uÚ$sùr& ß]ø‹ym ôÏΒ (#θàÒ‹Ïùr& ¢ΟèO
∩⊄⊃⊃∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θàxî ©!$# χÎ) 4 ©!$# (#ρãÏøótGó™$#uρ

 .201וככלותכם מצוות עבודתכם,
לשבח כהזכירכם
הזכירו את אלוהים ֶ
את אבותיכם ועוד יותר מזה .ויש באנשים
אשר יֹאמר :רבוננו ,תן לנו טוב בעולם
הזה – הן חלק אין לו בעולם הבא.

©!$# (#ρãà2øŒ$$sù öΝà6s3Å¡≈oΨ¨Β ΟçGøŠŸÒs% #sŒÎ*sù
3 #\ò2ÏŒ £‰x©r& ÷ρr& öΝà2u!$t/#u ö/ä.Ìø.É‹x.
’Îû $oΨÏ?#u !$oΨ−/u‘ ãΑθà)tƒ tΒ Ä¨$¨Ψ9$# š∅Ïϑsù
∩⊄⊃⊇∪ 9,≈n=yz ôÏΒ ÍοtÅzFψ$# †Îû …ã&s! $tΒuρ $u‹÷Ρ‘‰9$#
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 .202ובהם אשר יֹאמר :רבוננו ,תן לנו
טוב בעולם הזה ,וטוב בעולם הבא,
ושומרנו מפני תוכחת האש.

$u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû $oΨÏ?#u !$oΨ−/u‘ ãΑθà)tƒ ¨Β Οßγ÷ΨÏΒuρ
z>#x‹tã $oΨÏ%uρ ZπuΖ|¡ym ÍοtÅzFψ$# ’Îûuρ ZπuΖ|¡ym
∩⊄⊃⊄∪ Í‘$¨Ζ9$#
&ª!$#uρ 4 (#θç7|¡x. $£ϑÏiΒ Ò=ŠÅÁtΡ óΟßγs9 y7Í×¯≈s9'ρé

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

* yϑsù 4 ;N≡yŠρß‰÷è¨Β 5Θ$−ƒr& þ’Îû ©!$# (#ρãä.øŒ$#uρ

 .204וזכרו את אלוהים בימים קצובים,
ביומיִ ם – אין בו
אך הממהר לעשות ַ
ליראי
ֵ
עוון ,והמאחר – אין בו עוון .כן
שמים .ויִ ראוּ אלוהים! ְודעו כי אליו
אתם נאספים.

|∩⊄⊃⊂∪ É>$|¡Ïtø:$# ßìƒÎ

?tΒuρ Ïµø‹n=tã zΝøOÎ) Iξsù È÷tΒöθtƒ ’Îû Ÿ≅¤fyès
?(#θà)¨?$#uρ 3 4’s+¨?$# ÇyϑÏ9 4 Ïµø‹n=tã zΝøOÎ) Iξsù t¨zr's
∩⊄⊃⊆∪ tβρç|³øtéB ÏµøŠs9Î) öΝà6¯Ρr& (#þθßϑn=ôã$#uρ ©!$#

Íο4θuŠysø9$# ’Îû …ã&è!öθs% y7ç6Éf÷èãƒ tΒ Ä¨$¨Ψ9$# zÏΒuρ

 .205ויש באנשים אשר יקסים אותך
ְד ָבר ֹו בעולם הזה ,ומעיד אלוהים על
אשר בלבו ,ואילו הוא העז ביריבים.

$yγŠÏù y‰Å¡øã‹Ï9 ÇÚö‘F{$# ’Îû 4tëy™ 4’¯<uθs? #sŒÎ)uρ

 .206וכי יָ ֵסב פניו לאחור ,ישוט בארץ
להשחית ולְ כָ לות בה כָ ל יבול וזרע ,ולא
יאהב אלוהים שחיתות.

uθèδuρ ÏµÎ6ù=s% ’Îû $tΒ 4’n?tã ©!$# ß‰Îγô±ãƒuρ $u‹÷Ρ‘‰9$#
&∩⊄⊃∈∪ ÏΘ$|ÁÏ‚ø9$# ‘$s!r

=Ïtä† Ÿω ª!$#uρ 3 Ÿ≅ó¡¨Ψ9$#uρ y^öysø9$# y7Î=ôγãƒuρ
∩⊄⊃∉∪ yŠ$|¡xø9$#

 .207וכי יֹאמר לוֹ :יְ רָ א את אלוהים!
תביאהו גבהות לִ בו לְ ֵחטא .דייו איפוא
בגֵ ִיהנּ וֹם – ורע היצוּ ע.

4 ÉΟøOM}$$Î/ äο¨“Ïèø9$# çµø?x‹s{r& ©!$# È,¨?$# ã&s! Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ
∩⊄⊃∠∪ ßŠ$yγÏϑø9$# }§ø⁄Î6s9uρ 4 æΛ©yγy_ …çµç7ó¡yssù
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 ויש באנשים אשר ימכּ ור את נפשו.208
 ואלוהים נוטה.בבקשו רצון אלוהים
.חסד לעובדים אותו

u!$tóÏGö/$# çµ|¡øtΡ “Ìô±o„ tΒ Ä¨$¨Ψ9$# š∅ÏΒuρ

 התמסרו לדת, הוי המאמינים.209
 ולא תלכו בעקבות השטן,כשלמותה
.– הן אויב גלוי הוא לכם

ÉΟù=Åb¡9$# ’Îû (#θè=äz÷Š$# (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

 אך אם ִת ָּכשלוּ אחרי בוא אליכם.210
 כי גבור וְ חכם, ּהמופתים – אזי דעו
.אלוהים

àM≈oΨÉi$t6ø9$# ãΝà6ø?u!%y` $tΒ Ï‰÷èt/ .ÏiΒ ΟçFù=s9y— βÎ*sù

 האם ציפו אלא כי יבוא אליהם.211
אלוהים והמלאכים בצללי עננים? הן
. ֶואל אלוהים יושבו הדברים,נגזר דבר

9≅n=àß ’Îû ª!$# ãΝßγuŠÏ?ù'tƒ βr& HωÎ) tβρãÝàΨtƒ ö≅yδ

∩⊄⊃∇∪ ÏŠ$t6Ïèø9$$Î/ 8∃ρâu‘ ª!$#uρ 3 «!$# ÉV$|Êós∆

4 Ç≈sÜø‹¤±9$# ÅV≡uθäÜäz (#θãèÎ6®Ks? Ÿωuρ Zπ©ù!$Ÿ2
∩⊄⊃∪ ×Î7•Β Aρß‰tã öΝà6s9 …çµ¯ΡÎ)

∩⊄⊇⊃∪ íΟŠÅ6ym î“ƒÍ•tã ©!$# ¨βr& (#þθßϑn=÷æ$$sù

4 ãøΒF{$# zÅÓè%uρ èπx6Í×¯≈n=yϑø9$#uρ ÏΘ$yϑtóø9$# zÏiΒ
∩⊄⊇⊇∪ â‘θãΒW{$# ßìy_öè? «!$# ’n<Î)uρ

 שאל את בני ישראל כמה אותות.212
 והממיר חסד.ברורים נתנו להם
אלוהים אחרי שהגיעו – הן כבד תוכחה
.אלוהים

¥πtƒ#u ôÏiΒ Οßγ≈oΨ÷$s?#u öΝx. Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t/ ö≅y™

, נָ ַעמוּ לכּ ופרים חיי העולם הזה.213
יראי
ֵ  ואולם,ֵוה ָּמה לועגים למאמינים
,שמים יעלו עליהם ביום התקומה

$u‹÷Ρ‘‰9$#

$tΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ «!$# sπyϑ÷èÏΡ öΑÏd‰t7ãƒ tΒuρ 3 7πuΖÉi$t/
∩⊄⊇⊄∪ É>$s)Ïèø9$# ß‰ƒÏ‰x© ©!$# ¨βÎ*sù çµø?u!%y`

äο4θuŠysø9$#

(#ρãxx.

tÏ%©#Ï9

tÉiã—

zƒÉ‹©9$#uρ ¢ (#θãΖtΒ#u zƒÏ%©!$# zÏΒ tβρãy‚ó¡o„uρ
tΒ ä−ã—ötƒ ª!$#uρ 3 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ óΟßγs%öθsù (#öθs)¨?$#
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.ואלוהים חולק לאשר חפץ בלא שיעור

∩⊄⊇⊂∪ 5>$|¡Ïm Îö0tóÎ/ â!$t±o„

 אומה אחת היו בני האדם – אז.214
 מבשרים,שלח אלוהים את הנביאים
 והוריד בידם את הספר וב ֹו,ומזהירים
האמת לשפוט בין בני האדם באשר
ּ ואלה אשר קבלוהו ָשבו,נחלקו בו
,וְ נחלקו לאחר שנִ יתנו להם המופתים
 ואלוהים ִה ָנחה ברצונו.מקנאתם זה בזה
.את המאמינים אל האמת שבה נחלקו
ואלוהים מנחה את אשר חפץ באורח
.מישרים

z↵ÍhŠÎ;¨Ψ9$# ª!$# y]yèt7sù Zοy‰Ïn≡uρ Zπ¨Βé& â¨$¨Ζ9$# tβ%x.
|=≈tGÅ3ø9$# ãΝßγyètΒ tΑt“Ρr&uρ tÍ‘É‹ΨãΒuρ šÌÏe±u;ãΒ
(#θàn=tF÷z$# $yϑŠÏù Ä¨$¨Ζ9$# t÷t/ zΝä3ósuŠÏ9 Èd,ysø9$$Î/
.ÏΒ çνθè?ρé& tÏ%©!$# ωÎ) ÏµŠÏù y#n=tG÷z$# $tΒuρ 4 ÏµŠÏù
( óΟßγoΨ÷t/ $JŠøót/ àM≈oΨÉit6ø9$# ÞΟßγø?u!%y` $tΒ Ï‰÷èt/
(#θàn=tF÷z$# $yϑÏ9 (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ª!$# “y‰yγsù
tΒ “Ï‰ôγtƒ ª!$#uρ 3 ÏµÏΡøŒÎ*Î/ Èd,ysø9$# zÏΒ ÏµŠÏù
∩⊄⊇⊆∪ ?ΛÉ)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n<Î) â!$t±o„

הת ָדמו כי תבואו בגן העדן
ִ .215
בטרם יפקוד ֶא ְתכֶ ם כָ ל אשר פקד
את אלה שחלפו לפניכם? נגעה בהם
צרה ומצוקה ֵוה ָּמה הוחרדו – עד כי
 אימתי:אמר השליח והמאמינים איתו
תשועת אלוהים? אכן תשועת אלוהים
.קרובה

Νä3Ï?ù'tƒ $£ϑs9uρ sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äzô‰s? βr& óΟçFö6Å¡ym ÷Πr&
â!$y™ù't7ø9$# ãΝåκ÷J¡¡¨Β ( Νä3Î=ö6s% ÏΒ (#öθn=yz tÏ%©!$# ã≅sW¨Β
tÏ%©!$#uρ ãΑθß™§9$# tΑθà)tƒ 4®Lym (#θä9Ì“ø9ã—uρ â!#§œØ9$#uρ
uóÇnΣ ¨βÎ) Iωr& 3 «!$# çóÇnΣ 4tLtΒ …çµyètΒ (#θãΖtΒ#u
∩⊄⊇∈∪ Ò=ƒÌs% «!$#

: אמור, ישאלוך מה יוציאו מהונם.216
הטוב שאתם מחלקים הנו להורים
ולהלֶ ך
ֵ ולקרובים וליתומים ולעניים

ΟçFø)xΡr& !$tΒ ö≅è% ( tβθà)ÏΖãƒ #sŒ$tΒ štΡθè=t↔ó¡o„
4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ tÎ/tø%F{$#uρ Èøy‰Ï9≡uθù=Î=sù 9ö/yz ôÏiΒ
ôÏΒ (#θè=yèøs? $tΒuρ 3 È≅‹Î6¡¡9$# Èø⌠$#uρ ÈÅ3≈|¡pRùQ$#uρ
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∩⊄⊇∉∪ ÒΟŠÎ=tæ ÏµÎ/ ©!$# ¨βÎ*sù 9ö/yz

בדרכים ,וכָ ל הטוב שאתם עושים
אלוהים יודעו.

( öΝä3©9 ×νöä. uθèδuρ ãΑ$tFÉ)ø9$# ãΝà6ø‹n=tæ |=ÏGä.

 .217צוויתם בכתובים על המלחמה
והיא מאוסה עליכם .ושמא אתם
מואסים דבר והוא טוב לכם ושמא אתם
אוהבים דבר והוא רע לכם .ואלוהים
יודע ואתם אינכם יודעים.

„( ÏµŠÏù 5Α$tFÏ% ÏΘ#tysø9$# Ìöκ¤¶9$# Çtã y7tΡθè=t↔ó¡o

 .218ישאלוך על דבר החודש הקדוש
לאמור בדבר הלחימה בוֹ .אמור :חמורה
הלחימה בו ,ואולם להרחיק אנשים
מדרך אלוהים ולכפור בו ולהרחיקם
מן המסגד הקדוש ולגרש אנשים
מתוכו – כָ ל אלה חמורים מזה לפני
אלוהים ,וחמורה ההסתה מן הקטל.
ולא יחדלו להלחם בכם עד אם יחזירו
ֶא ְתכֶ ם מדתכם אם יוכלו .ומי בכם השב
מאחורי דתו ומת בהיותו כופר – הן
אלה פועלם לריק בעולם הזה ובעולם
הבא ,ובני גֵ ִיהנּ וֹם ֵה ָּמה ,בו ישכנו עד.

(#ρãy_$yδ

 .219אכן מי שהאמינו ומי שגלו מביתם
ויגעו במאבקם למען דרך אלוהים – הן

( öΝà6©9 ×ö/yz uθèδuρ $\↔ø‹x© (#θèδtõ3s? βr& #|¤tãuρ
3 öΝä3©9 @Ÿ° uθèδuρ $\↔ø‹x© (#θ™6Åsè? βr& #|¤tãuρ
∩⊄⊇∠∪ šχθßϑn=÷ès? Ÿω óΟçFΡr&uρ ãΝn=÷ètƒ ª!$#uρ

«!$# È≅‹Î6y™ tã <‰|¹uρ ( × Î6x. ÏµŠÏù ×Α$tFÏ% ö≅è%
ßl#t÷zÎ)uρ ÏΘ#ty⇔ø9$# Ï‰Éfó¡yϑø9$#uρ ÏµÎ/ 7øà2uρ
&çt9ò2r& èπuΖ÷GÏø9$#uρ 4 «!$# y‰ΨÏã çt9ø.r& çµ÷ΨÏΒ Ï&Î#÷δr
4®Lym öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ tβθä9#t“tƒ Ÿωuρ 3 È≅÷Fs)ø9$# zÏΒ
tΒuρ 4 (#θãè≈sÜtGó™$# ÈβÎ) öΝà6ÏΖƒÏŠ tã öΝä.ρ–Šãtƒ
uθèδuρ ôMßϑuŠsù ÏµÏΖƒÏŠ tã öΝä3ΖÏΒ ÷ŠÏ‰s?ötƒ
’Îû óΟßγè=≈yϑôãr& ôMsÜÎ7ym y7Í×¯≈s9'ρé'sù ÖÏù%Ÿ2
( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& y7Í×¯≈s9'ρé&uρ ( ÍοtÅzFψ$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$#
∩⊄⊇∇∪ šχρà$Î#≈yz $yγŠÏù öΝèδ

)¨βÎ

šÏ%©!$#

(#θãΖtΒ#u

zƒÉ‹©9$#uρ

tβθã_ötƒ y7Í×¯≈s9'ρé& «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#ρß‰yγ≈y_uρ
4 « $

ª $

à x
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Í

‘∩⊄⊇∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θàxî ª!$#uρ 4 «!$# |Myϑômu

אלה מיחלים לרחמי אלוהים ,ואלוהים
ַס ָּלח ורחום.

* „ö≅è% ( ÎÅ£÷(yϑø9$#uρ Ìôϑy‚ø9$# Ç∅tã y7tΡθè=t↔ó¡o

 .220ישאלוך על דבר היין ומשחק
"המיסר") ,(4אמור :חטאה גדולה
בשניהם וגם תועלת לבני אדם .ואולם
גדולה חטאתם מתועלתם .וישאלוך
מכל שתוכלו
מה יוציאו מכספם ,אמורָּ :
לוותר עליו .כך מחוור אלוהים לכם את
האותות למען תהרהרו.

!$yϑÎγŠÏù

)ÖΝøOÎ

ßìÏ≈oΨtΒuρ

× Î7Ÿ2

Ä¨$¨Ζ=Ï9

štΡθè=t↔ó¡o„uρ 3 $yϑÎγÏèø¯Ρ ÏΒ çt9ò2r& !$yϑßγßϑøOÎ)uρ
ßÎit7ãƒ šÏ9≡x‹x. 3 uθøyèø9$# È≅è% tβθà)ÏΖãƒ #sŒ$tΒ
∩⊄⊄⊃∪ tβρã©3xtFs? öΝà6¯=yès9 ÏM≈tƒFψ$# ãΝä3s9 ª!$#

’Îû

$u‹÷Ρ‘‰9$#

ÍοtÅzFψ$#uρ

y7tΡθè=t↔ó¡o„uρ

3

 .221על דבר העולם הזה והעולם הבא.
וישאלוך על דבר היתומים – אמור :טוב
לה ִיטיב להם .ואם תתערבו בהם ,הנה
ֵ
אחיכם ֵה ָּמה ,ואלוהים יודע בין המרֵ ע
למיטיב .ולוּ חפץ אלוהים כי אז היה
ֵ
מחמיר עמכם ,אכן גבור וחכם אלוהים.

Çtã

βÎ)uρ ( ×ö yz öΝçλ°; ÓyŸξô¹Î) ö≅è% ( 4’yϑ≈tGuŠø9$#
öΝèδθäÜÏ9$sƒéB

öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù

4

ª!$#uρ

ãΝn=÷ètƒ

ª!$# u!$x© öθs9uρ 4 ËxÎ=óÁßϑø9$# zÏΒ y‰Å¡øßϑø9$#
{∩⊄⊄⊇∪ ÒΟŠÅ3ym î“ƒÍ•tã ©!$# ¨βÎ) 4 öΝä3tFuΖôãV

 .222ולא ִתשׂאוּ המשתפות לנשים
תאמנה ,ואכן טובה שפחה
ֵ
עד אם
מאמינה ממשתפת ,ואפילו תנעם לכם.
ולא תשיאו בנות מאמינות למשתפים

4 £ÏΒ÷σãƒ 4®Lym ÏM≈x.Îô³ßϑø9$# (#θßsÅ3Ζs? Ÿωuρ
×πtΒV{uρ

îπoΨÏΒ÷σ•Β

×ö yz

ÏiΒ

7πx.Îô³•Β

öθs9uρ

&4®Lym tÏ.Îô³ßϑø9$# (#θßsÅ3Ζè? Ÿωuρ 3 öΝä3÷Gt6yfôãr
öθs9uρ 78Îô³•Β ÏiΒ ×ö yz íÏΒ÷σ•Β Ó‰ö7yès9uρ 4 (#θãΖÏΒ÷σãƒ
(

)" (4המיסר" :משחקי מזל.
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θ ρ 7 Î

עד אם יאמינו ,ואכן טוב עבד מאמין
ממשתף ,ואפילו ינעם לכם .אלה
קוראים אל גֵ ִיהנּ וֹם ,ואלוהים קורא אל
גן העדן ואל החנינה ברצונו ,ומחוור את
אותותיו לבני אדם למען יהרהרו.

&( Í‘$¨Ζ9$# ’n<Î) tβθããô‰tƒ y7Í×¯≈s9'ρé& 3 öΝä3t6yfôãr
( ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ÍοtÏøóyϑø9$#uρ Ïπ¨Ψyfø9$# ’n<Î) (#þθããô‰tƒ ª!$#uρ
∩⊄⊄⊄∪ tβρã©.x‹tGtƒ öΝßγ¯=yès9 Ä¨$¨Ψ=Ï9 ÏµÏG≈tƒ#u ßÎit7ãƒuρ

 .223וישאלוך על דבר הנידה ,אמור:
פגע היאִ ,פרְ שוּ  ,איפוא ,מן הנשים בעת
הטהרן,
הנידה ,ולא תקרבו אליהן עד ָּ
וכאשר ִה ָּטהרו – בואו אליהן כאשר
צווכם אלוהים .אכן אוהב אלוהים את
השבים ואוהב הוא את המטהרים.

“]Œr& uθèδ ö≅è% ( ÇÙŠÅsyϑø9$# Çtã štΡθè=t↔ó¡o„uρ
(#θä9Í”tIôã$$sù

u!$|¡ÏiΨ9$#

’Îû

ÇÙŠÅsyϑø9$#

פּרשה מס2 .

(

Ÿωuρ

?tβö£γsÜs? #sŒÎ*sù ( tβößγôÜtƒ 4®Lym £èδθç/tø)s
©!$# ¨βÎ) 4 ª!$# ãΝä.ttΒr& ß]ø‹ym ôÏΒ ∅èδθè?ù'sù
†∩⊄⊄⊂∪ šÌÎdγsÜtFßϑø9$# =Ïtä†uρ tÎ/≡§θ−G9$# =Ïtä

4’¯Τr& öΝä3rOöym (#θè?ù'sù öΝä3©9 Ó^öym öΝä.äτ!$|¡ÎΣ

 .224נשיכם לכם חריש .בואו איפוא
בחרישכם ככָ ל אשר תחפצו ,והקדימו
לעשות טוב לנפשותיכם ,ויראו אלוהים,
ודעו כי עתידים אתם לראות פניו ,ובשר
את המאמינים.

χr& öΝà6ÏΨ≈yϑ÷ƒX{ Zπ|Êóãã ©!$# (#θè=yèøgrB Ÿωuρ

 .225ולא תשימו אלוהים מטרה
לשבועותיכם ,לבל תחדלו להיות כנים
ויראי שמים ומשלימים בין בני אדם,
ֵ
ואלוהים שומע ויודע.

©©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 ö/ä3Å¡àΡL{ (#θãΒÏd‰s%uρ ( ÷Λä÷∞Ï
∩⊄⊄⊆∪ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ÌÏe±o0uρ 3 çνθà)≈n=•Β Νà6¯Ρr& (#þθßϑn=ôã$#uρ

?3 Ä¨$¨Ψ9$# š÷t/ (#θßsÎ=óÁè?uρ (#θà)−Gs?uρ (#ρ•y9s
∩⊄⊄∈∪ ÒΟŠÎ=tæ ìì‹Ïÿxœ ª!$#uρ
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 .226אין אלוהים מחייבכם בדין על
פליטת פה שבשבועותיכם ,ואולם על
אשר היה עם ליבותיכם – מחייבכם,
ואלוהים ַס ָּלח ֶוארֶ ך אפים.

öΝä3ÏΨ≈yϑ÷ƒr& þ’Îû Èθøó¯=9$$Î/ ª!$# ãΝä.ä‹Ï{#xσãƒ ω
3 öΝä3ç/θè=è% ôMt6|¡x. $oÿÏ3 Νä.ä‹Ï{#xσãƒ Å3≈s9uρ
∩⊄⊄∉∪ ×ΛÎ=ym î‘θàxî ª!$#uρ

Ïπyèt/ö‘r& ßÈš/ts? öΝÎγÍ←!$|¡ÎpΣ ÏΒ tβθä9÷σãƒ tÏ%©#Ïj9

 .227הנשבעים לפרוש מנשותיהם
שהותם ארבעה חודשים ,ואם שבו
משבועתם – הן ַס ָּלח ורחום אלוהים.

∩⊄⊄∇∪ ÒΟŠÎ=tæ ìì‹Ïÿxœ ©!$# ¨βÎ*sù t,≈n=©Ü9$# (#θãΒt“tã ÷βÎ)uρ

 .228ואם גמרו בלבם על גירושין – הן
שומע ויודע אלוהים.

sπsW≈n=rO £ÎγÅ¡àΡr'Î/ š∅óÁ−/utItƒ àM≈s)¯=sÜßϑø9$#uρ

 .229והמגורשות ימתינו לבדן עד
מלאת להן שלוש טהרות ,ואין הן בנות
חורין להסתיר את אשר ברא אלוהים
ברחמיהן – אם מאמינות ֵה ָּנה באלוהים
וביום האחרון .ולבעליהן זכות יתר
להשיבן בזאת ,אם חפצים להשלים
עמהן .ומשפט להן כמשפט אשר חל
עליהן כצדק .ולגברים יתרון עליהן,
ואלוהים גבור וחכם.

&∩⊄⊄∠∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θàxî ©!$# ¨βÎ*sù ρâ!$sù βÎ*sù ( 9åκô−r

t,n=y{ $tΒ zôϑçFõ3tƒ βr& £çλm; ‘≅Ïts† Ÿωuρ 4 &ÿρãè%
«!$$Î/ £ÏΒ÷σãƒ £ä. βÎ) £ÎγÏΒ%tnö‘r& þ’Îû ª!$#
’Îû £ÏδÏjŠtÎ/ ‘,ymr& £åκçJs9θãèç/uρ 4 ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ
ã≅÷WÏΒ £çλm;uρ 4 $[s≈n=ô¹Î) (#ÿρßŠ#u‘r& ÷βÎ) y7Ï9≡sŒ
£Íκö<n=tã ÉΑ$y_Ìh=Ï9uρ 4 Å∃ρá÷èpRùQ$$Î/ £Íκö<n=tã “Ï%©!$#
∩⊄⊄∪ îΛÅ3ym î“ƒÍ•tã ª!$#uρ 3 ×πy_u‘yŠ

ß,≈n=©Ü9$#

∆88$|¡øΒÎ*sù ( Èβ$s?§s

 .230הגירושין – שתי פעמים .ואחריכן
לשלחה
ּ
חובה להחזיק בה כצדק או

÷ρr& >∃ρá÷èoÿÏ3

?βr& öΝà6s9 ‘≅Ïts† Ÿωuρ 3 9≈|¡ômÎ*Î/ 7xƒÎô£s
ä è ù

è

H

r
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9

?βr& HωÎ) $º↔ø‹x© £èδθßϑçF÷s?#u !$£ϑÏΒ (#ρä‹è{ù's

ברוחב לב .ואין אתם בני חורין לקחת
מאומה מאשר נתתם להן ,אלא אם
יִיראוּ השניים שמא לא יקיימו את סייגי
אלוהים .ואם יְ רֵ ִאים אתם שמא לא
יקיימו את סייגי אלוהים ,אין בהם עוולה
באשר תפדה עצמה בו .אלה סייגי
אלוהים ולא תעברו אותם ,והעוברים
סייגי אלוהים ֵה ָּמה המרעים.

4®Lym ß‰÷èt/ .ÏΒ …ã&s! ‘≅ÏtrB Ÿξsù $yγs)¯=sÛ βÎ*sù

 .231ואם יגרשנה לא תותר לו עוֹד,
עד לאחר הנשׂאה לבעל זולתו .אך אם
יגרשנה זה ,אין בהם עוְ לָ ה כי ישובו זה
אל זה ,אם יחשבו כי אמנם יקיימו את
סייגי אלוהים .ואלה סייגי אלוהים שהוא
מחוורם לעם מבין.

†÷ΛäøÅz ÷βÎ*sù ( «!$# yŠρß‰ãm $yϑŠÉ)ãƒ ωr& !$sù$sƒs
&$yϑÍκön=tã yy$oΨã_ Ÿξsù «!$# yŠρß‰ãn $uΚ‹É)ãƒ ωr
Ÿξsù «!$# ßŠρß‰ãn y7ù=Ï? 3 ÏµÎ/ ôNy‰tGøù$# $uΚ‹Ïù
?y7Í×¯≈s9'ρé'sù «!$# yŠρß‰ãn £‰yètGtƒ tΒuρ 4 $yδρß‰tG÷ès
∩⊄⊂⊃∪ tβθãΚÎ=≈©à9$# ãΝèδ

?Ÿξsù $yγs)¯=sÛ βÎ*sù 3 …çνuö!xî %¹`÷ρy— yxÅ3Ψs
_βr& !$¨Ζsß βÎ) !$yèy_#utItƒ βr& !$yϑÍκön=tæ yy$uΖã
«!$# ßŠρß‰ãn y7ù=Ï?uρ 3 «!$# yŠρß‰ãn $yϑŠÉ)ãƒ
∩⊄⊂⊇∪ tβθßϑn=ôètƒ 5Θöθs)Ï9 $pκß]ÍhŠu;ãƒ

#sŒÎ)uρ

ãΛäø)¯=sÛ

∅èδθä3Å¡øΒr'sù

u!$|¡ÏiΨ9$#

zøón=t6sù

&£ßγn=y_r

&÷ρr

|£èδθãmÎh

>∃ρá÷èoÿÏ3

 .232ובגרשכם הנשים והגיעו למועדן,
החזיקו בהן כצדק ,או שלחו אותן
כצדק ,ולא תחזיקו בהן מאונס לעבור
חוק ,והעושה כן – הרי החטיא נפשו.
ולא תשימו אותות אלוהים ללעג ,וזיכרו
חסד אלוהים עליכם ,והספר והדעת אשר
הוריד עליכם להטיף לכם דברים בו .ויראו
את אלוהים ודעו ,כי אלוהים יודע כָ ל.

4 (#ρß‰tF÷ètGÏj9 #Y‘#uÅÑ £èδθä3Å¡÷ΙäC Ÿωuρ 4 7∃ρã÷èoÿÏ3
Ÿωuρ 4 …çµ|¡øtΡ zΟn=sß ô‰s)sù y7Ï9≡sŒ ö≅yèøtƒ tΒuρ
?|Myϑ÷èÏΡ (#ρãä.øŒ$#uρ 4 #Yρâ“èδ «!$# ÏM≈tƒ#u (#ÿρä‹Ï‚−Fs
É=≈tGÅ3ø9$# zÏiΒ Νä3ø‹n=tæ tΑt“Ρr& !$tΒuρ öΝä3ø‹n=tæ «!$#
Ïπyϑõ3Åsø9$#uρ

/ä3ÝàÏètƒ

ÏµÎ/

4

(#θà)¨?$#uρ

©!$#

∩⊄⊂⊄∪ ×ΛÎ=tæ >óx« Èe≅ä3Î/ ©!$# ¨βr& (#þθãΚn=ôã$#uρ
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, וּבגרשכם הנשים והן הגיעו למועדן.233
שא לבעליהן אם
ׂ ֵ לא תמנעו אותן מהנ
 זה המוסר שיקח.יתרצו ביניהם כצדק
, וביום האחרון,לו כָ ל מאמין באלוהים
 ואלוהים,מכל
ָּ  ָוצלֵ ַח.וזה לכם טהוֹר
. ואתם אינכם יודעים,יודע

Ÿξsù £ßγn=y_r& zøón=t6sù u!$|¡ÏiΨ9$# ãΛäø)¯=sÛ #sŒÎ)uρ

 והיולדות )הגרושות( תנקנה.234
ילדיהן שנתיים תמימות – לאשר חפץ
 ועל מי שנולד ל ֹו.למלא ימי היניקה
 לא יוּ טל.לתת כלכלתן וכסותן כצדק
 לא יוצק.על נפש אלא כפי יכולתה
 ולא למי שנולד לו,ליולדת בעבור ילדה
 אם חפצים: וכזה דין היורש.בעבור ילדו
 כי נוֹעצוּ והסכימו זה עם,השניים לגמלו
 ואם תחפצו לתת. אין בהם עוולה,זה
 אם,למינֶ ֶקת אין בכם עוולה
ֵ את ילדיכם
,תשלמו את אשר גמרתם בלבכם כצדק
ויראו את אלוהים ודעו כי רואה אלוהים
.את אשר אתם עושים

È÷,s!öθym £èδy‰≈s9÷ρr& z÷èÅÊöãƒ ßN≡t$Î!≡uθø9$#uρ *

#sŒÎ)

£ßγy_≡uρø—r&

zósÅ3Ζtƒ

βr&

£èδθè=àÒ÷ès?

àátãθãƒ y7Ï9≡sŒ 3 Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ ΝæηuΖ÷t/ (#öθ|Ê≡ts?
ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ ßÏΒ÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ tβ%x. tΒ ÏµÎ/
ª!$#uρ 3 ãyγôÛr&uρ ö/ä3s9 4’s1ø—r& ö/ä3Ï9≡sŒ 3 ÌÅzFψ$#
∩⊄⊂⊂∪ tβθßϑn=÷ès? Ÿω ÷ΛäΡr&uρ ãΝn=÷ètƒ

4 sπtã$|Ê§9$# ¨ΛÉãƒ βr& yŠ#u‘r& ôyϑÏ9 ( È÷n=ÏΒ%x.
£åκèEuθó¡Ï.uρ

£ßγè%ø—Í‘

…ã&s!

ÏŠθä9öθpRùQ$#

’n?tãuρ

4 $yγyèó™ãρ ωÎ) ë§øtΡ ß#¯=s3è? Ÿω 4 Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/
…çµ©9 ×Šθä9öθtΒ Ÿωuρ $yδÏ$s!uθÎ/ 8οt$Î!≡uρ §‘!$ŸÒè? Ÿω
÷βÎ*sù 3 y7Ï9≡sŒ ã≅÷VÏΒ Ï^Í‘#uθø9$# ’n?tãuρ 4 ÍνÏ$s!uθÎ/
9‘ãρ$t±s?uρ $uΚåκ÷]ÏiΒ <Ú#ts? tã »ω$|ÁÏù #yŠ#u‘r&
βr& öΝ›?Šu‘r& ÷βÎ)uρ 3 $yϑÍκön=tã yy$oΨã_ Ÿξsù
#sŒÎ) ö/ä3ø‹n=tæ yy$uΖã_ Ÿξsù ö/ä.y‰≈s9÷ρr& (#þθãèÅÊ÷tIó¡n@
©!$# (#θà)¨?$#uρ 3 Å∃ρá÷èpRùQ$$Î/ Λäø‹s?#u !$¨Β ΝçFôϑ¯=y™
∩⊄⊂⊆∪ ×ÅÁt/ tβθè=uΚ÷ès? $oÿÏ3 ©!$# ¨βr& (#þθßϑn=ôã$#uρ

–  ואשר ימותו מכם והשאירו נשים.235
עליהן להמתין ארבעה חודשים ועשרה
 אין בכם, וכאשר תגענה למועדן,ימים

%[`≡uρø—r& tβρâ‘x‹tƒuρ öΝä3ΖÏΒ tβöθ©ùuθtFãƒ tÏ%©!$#uρ
( #Zô³tãuρ 9åκô−r& sπyèt/ö‘r& £ÎγÅ¡àΡr'Î/ zóÁ−/utItƒ
$yϑŠÏù ö/ä3øŠn=tæ yy$oΨã_ Ÿξsù £ßγn=y_r& zøón=t/ #sŒÎ*sù
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Î

.עוולה באשר תעשינה בנפשן כצדק
.ואלוהים יודע כָ ל אשר תעשו

$yϑÎ/ ª!$#uρ 3 Å∃ρâ÷êyϑø9$$Î/ £ÎγÅ¡àΡr& þ’Îû zù=yèsù

 אין בכם עוולה בדברכם בנשים.236
. או תחשבו על כך בלבבכם,ברמיזה
 ואולם.יודע אלוהים כי זכור תזכרון
 כי אם ַּד ֵּבר תדברו,לא ִתיעדוּ ן בסתר
 ולא תכרתו את ברית הנישואין.כצדק
 כי, ודעו.עד הגיע המועד ככתוב בספר
 על כן.יודע אלוהים את אשר בנפשכם
גורו מפניו ודעו כי אלוהים ַס ָּלח ֶוארְ ך
.אפיִ ם
ַ

ôÏΒ ÏµÎ/ ΟçGôÊ§tã $yϑŠÏù öΝä3ø‹n=tæ yy$oΨã_ Ÿωuρ

 אין בכם עוולה כי תגרשו את.237
הנשים בטרם תבואו אליהן או בטרם
 ותנו להן – העשיר.תנקבו להן מ ַֹהר
 והדחוק כאשר תשיג,כאשר תשיג ידו
ידו – מתת כצדק; חובה היא על
.המיטיבים

öΝs9 $tΒ u!$|¡ÏiΨ9$# ãΛäø)¯=sÛ βÎ) ö/ä3ø‹n=tæ yy$uΖã_ ω

∩⊄⊂∈∪ ×Î6yz tβθè=yϑ÷ès?

4 öΝä3Å¡àΡr& þ’Îû óΟçF⊥oΨò2r& ÷ρr& Ï!$|¡ÏiΨ9$# Ïπt7ôÜÅz
ω Å3≈s9uρ £ßγtΡρãä.õ‹tGy™ öΝä3¯Ρr& ª!$# zΝÎ=tæ
Zωöθs% (#θä9θà)s? βr& HωÎ) #…Å

£èδρß‰Ïã#uθè?

Çy%x6ÏiΖ9$# nοy‰ø)ãã (#θãΒÌ“÷ès? Ÿωuρ 4 $]ùρã÷è¨Β
¨βr& (#þθßϑn=ôã$#uρ 4 …ã&s#y_r& Ü=≈tFÅ3ø9$# xè=ö6tƒ 4®Lym
4 çνρâ‘x‹÷n$$sù öΝä3Å¡àΡr& þ’Îû $tΒ ãΝn=÷ètƒ ©!$#
∩⊄⊂∉∪ ÒΟŠÎ=ym î‘θàxî ©!$# ¨βr& (#þθßϑn=ôã$#uρ

4

ZπŸÒƒÌsù

’n?tãuρ

£ßγs9

…çνâ‘y‰s%

(#θàÊÌøs?
ÆìÅ™θçRùQ$#

÷ρr&

£èδθ¡yϑs?

’n?tã

£èδθãèÏnFtΒuρ

$ˆ)ym ( Å∃ρâ÷êyϑø9$$Î/ $Jè≈tGtΒ …çνâ‘y‰s% ÎÏIø)ßϑø9$#
∩⊄⊂∠∪ tÏΖÅ¡ósçRùQ$# ’n?tã

 ואם תגרשון בטרם תבואו אליהן.238
 מחצית,אחרי אשר נקבתם להן מ ַֹהר
 בלתי,המ ַֹהר אשר נקבתם תתנו להן
 א ֹו כי מחל מי שבידו,אם מחלו על חלקן

£èδθ¡yϑs? βr& È≅ö6s% ÏΒ £èδθßϑçFø)¯=sÛ βÎ)uρ
$tΒ ß#óÁÏΨsù ZπŸÒƒÌsù £çλm; óΟçFôÊtsù ô‰s%uρ
“Ï%©!$# (#uθà÷ètƒ ÷ρr& šχθà÷ètƒ βr& HωÎ) ÷ΛäôÊtsù
ÛUtø%r& (#þθà÷ès? βr&uρ 4 Çy%s3ÏiΖ9$# äοy‰ø)ãã ÍνÏ‰u‹Î/
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Çy

4 öΝä3uΖ÷t/ Ÿ≅ôÒxø9$# (#âθ|¡Ψs? Ÿωuρ 4 3”uθø)−G=Ï9

ברית הנישואין על חלקו לטובתן.
והקרוב ליראת שמים הוא כי תמחלוּ
ולא תשכחו עשות חסד ביניכם .אכן
רואה אלוהים את אשר אתם עושים.

4‘sÜó™âθø9$# Íο4θn=¢Á9$#uρ ÏN≡uθn=¢Á9$# ’n?tã (#θÝàÏ≈ym

 .239שמרו את התפילה ואת תפילת
התווך ,ועמדו ְּכנועים לפני אלוהים.

÷ΛäΨÏΒr& !#sŒÎ*sù ( $ZΡ$t7ø.â‘ ÷ρr& »ω$y_Ìsù óΟçFøÅz ÷βÎ*sù

 .240אך אם מורא תיראו ,התפללו,
בלכתכם או ברכבכם ,ואם תשבו בטח
זכרו את אלוהים כאשר לִ ימדכם את
אשר לא ידעתם.

)∩⊄⊂∇∪ îÅÁt/ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ©!$# ¨βÎ

∩⊄⊂∪ tÏFÏΨ≈s% ¬! (#θãΒθè%uρ

öΝs9 $¨Β Νà6yϑ¯=tæ $yϑx. ©!$# (#ρãà2øŒ$$sù
?∩⊄⊆⊃∪ šχθãΚn=÷ès? (#θçΡθä3s

 .241ואם ימותו מכם והשאירו נשים,
יצוו צוואה לנשיהם – מחייתן עד מלאת
שנה מבלי הוציאן מביתן .ואם תצאנה
מרצונן ,אין בכם עוולה ,באשר תפעלנה
בנפשן כצדק ,ואלוהים גיבור וחכם.

%[`≡uρø—r& tβρâ‘x‹tƒuρ öΝà6ΨÏΒ šχöθ©ùuθtGãƒ tÏ%©!$#uρ
uöxî ÉΑöθy⇔ø9$# ’n<Î) $·è≈tG¨Β ΟÎγÅ_≡uρø—X{ Zπ§‹Ï¹uρ
)öΝà6ø‹n=tæ yy$oΨã_ Ÿξsù zô_tyz ÷βÎ*sù 4 8l#t÷zÎ
3 7∃ρã÷è¨Β ÏΒ ∅ÎγÅ¡àΡr& þ’Îû š∅ù=yèsù $tΒ ’Îû
∩⊄⊆⊇∪ ×ΛÅ6ym î“ƒÍ•tã ª!$#uρ
’n?tã $ˆ)ym ( Å∃ρâ÷êyϑø9$$Î/ 7ì≈tFtΒ ÏM≈s)¯=sÜßϑù=Ï9uρ

 .242ולגרושות תתנו מחיה כצדק ,חובה
יראי שמים.
ִהיא על ֵ

öΝä3ª=yès9 ÏµÏG≈tƒ#u öΝà6s9 ª!$# ßÎit7ãƒ šÏ9≡x‹x.

 .243ככה מחוור לכם אלוהים את
אותותיו למען תשכילו.

∩⊄⊆⊄∪ šÉ)−Gßϑø9$#

?∩⊄⊆⊂∪ tβθè=É)÷ès
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* &öΝÏδÌ≈tƒÏŠ ÏΒ (#θã_tyz tÏ%©!$# ’n<Î) ts? öΝs9r

 .244הלא נתת דעתך על אשר יצאו
מא ַימת
ממשכנותיהם – ֵוה ָּמה אלפים – ֵ
המות? ואלוהים אמר להם :מותו! אחר
ֶה ְחיָ ם .אכן בעל חסד אלוהים לבני אדם,
ואולם רוב בני האדם אינם מודים.

©!$# ¨βr& (#þθßϑn=ôã$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#θè=ÏG≈s%uρ

 .245ולחמו למען אלוהים ,ודעו כי
שומע ויודע אלוהים.

ª!$# ÞΟßγs9 tΑ$s)sù ÏNöθyϑø9$# u‘x‹tn î∃θä9é& öΝèδuρ
@≅ôÒsù ρä%s! ©!$# χÎ) 4 óΟßγ≈u‹ômr& §ΝèO (#θè?θãΒ
Ÿω Ä¨$¨Ψ9$# usYò2r& £Å3≈s9uρ Ä¨$¨Ζ9$# ’n?tã
„∩⊄⊆⊆∪ šχρãà6ô±o

∩⊄⊆∈∪ ÒΟŠÎ=tæ ìì‹Ïÿxœ

המלְ וה את אלוהים ִמלְ וֶ ה
 .246מיהו ַ
בעין יפה? – ירבה לו שבעתיים,
ואלוהים מצמצם ומרחיב ואליו תושבו.

$YΖ|¡ym $·Êös% ©!$# ÞÚÌø)ãƒ “Ï%©!$# #sŒ ¨Β
ª!$#uρ 4 ZοuÏWŸ2 $]ù$yèôÊr& ÿ…ã&s! …çµxÏè≈ŸÒãŠsù
∩⊄⊆∉∪ šχθãèy_öè? ÏµøŠs9Î)uρ äÝ+Áö6tƒuρ âÙÎ6ø)tƒ

 .247הלא ראית את העדה מבני
ישראל אחרי מות משה באומרם
לנביא מנביאיהם :הקם לנו מלך
ונלחם למען אלוהים .אמר :האין
אפשר כי לא תלחמו ,אף אם צוויתם
בכתובים להלחם? אמרו :ומה לנו כי
לא נלחם למען אלוהים ,ואנחנו נושלנו
ממשכנותינו ומבנינו .ואולם כאשר
יֻצוו בכתובים להלחם פנו עורף זולתי
מקצתם ,ואלוהים יודע את המריעים.

&.ÏΒ Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t/ .ÏΒ Z∼yϑø9$# ’n<Î) ts? öΝs9r
$uΖs9 ô]yèö/$# ãΝçλ°; %cÉ<uΖÏ9 (#θä9$s% øŒÎ) #y›θãΒ Ï‰÷èt/
ö≅yδ tΑ$s% ( «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû ö≅ÏF≈s)œΡ $Z6Î=tΒ
ωr& ãΑ$tFÉ)ø9$# ãΝà6ø‹n=tæ |=ÏGà2 βÎ) óΟçFøŠ|¡tã
?’Îû Ÿ≅ÏG≈s)çΡ ωr& !$uΖs9 $tΒuρ (#θä9$s% ( (#θè=ÏG≈s)è
™È≅‹Î6y

«!$#

ô‰s%uρ

&$oΨô_Ì÷zé

ÏΒ

$tΡÌ≈tƒÏŠ

(#öθ©9uθs? ãΑ$tFÉ)ø9$# ãΝÎγøŠn=tæ |=ÏGä. $£ϑn=sù ( $uΖÍ←!$oΨö/r&uρ
)∩⊄⊆∠∪ šÏϑÎ=≈©à9$$Î/ 7ΟŠÎ=tæ ª!$#uρ 3 óΟßγ÷ΖÏiΒ WξŠÎ=s% ωÎ
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 הנה הקים לכם: ואמר להם נביאם.248
: אמרו.( למלך5)"אלוהים את "טאלות
איך תהיה לו המלוכה עלינו ואנחנו
 ואף רוב נכסים,זכאים במלוכה ממנו
 אכן בחר ֹו אלוהים: אמר.לא ניתן לו
על פניכם וברוחב דעת וחוסן הרבה
 ואלוהים נותן מלכותו לאשר חפץ.לו
.ואלוהים שופע טוב ויודע כָ ל

öΝà6s9 y]yèt/ ô‰s% ©!$# ¨βÎ) óΟßγ–ŠÎ;tΡ óΟßγs9 tΑ$s%uρ
ã&s! ãβθä3tƒ 4’¯Τr& (#þθä9$s% 4 %Z3Î=tΒ šVθä9$sÛ
çµ÷ΖÏΒ Å7ù=ßϑø9$$Î/ ‘,ymr& ßøtwΥuρ $uΖøŠn=tã Ûù=ßϑø9$#
¨βÎ) tΑ$s% 4 ÉΑ$yϑø9$# š∅ÏiΒ Zπyèy™ |N÷σãƒ öΝs9uρ
’Îû ZπsÜó¡o0 …çνyŠ#y—uρ öΝà6ø‹n=tæ çµ8xsÜô¹$# ©!$#
…çµx6ù=ãΒ ’ÎA÷σãƒ ª!$#uρ ( ÉΟó¡Éfø9$#uρ ÉΟù=Ïèø9$#
∩⊄⊆∇∪ ÒΟŠÎ=tæ ììÅ™≡uρ ª!$#uρ 4 â!$t±o„ ∅tΒ

 אכן האות: ואמר להם נביאם.249
 כי יבוא אליכם ארון הברית ובו,למלוכתו
מנוח מאת ריבונכם ושארית עזבון בית
, ומלאכים ישׂאוהו,משה ובית אהרון
.אכן בזה לכם אות אם מאמינים אתם

βr& ÿÏµÅ6ù=ãΒ sπtƒ#u ¨βÎ) öΝßγ–ŠÎ;tΡ óΟßγs9 tΑ$s%uρ

 ובעת יצא "טאלות" עם חילותיו.250
 הנה אלוהים מנסכם בנהר והיה:אמר
 ואשר,אשר ישתה ממנו – לא לִ י הוא
 זולתי,לא יטעם ממנו – אכן לי הוא
ּושתו
ָ .אשר ישאב מלא החופן בידו
, וכאשר עברוהו.ממנו זולתי מקצתם
 אין לנו:הוא ומי שמאמינים עמו אמרו

χÎ) tΑ$s% ÏŠθãΖàfø9$$Î/ ßNθä9$sÛ Ÿ≅|Ásù $£ϑn=sù

ÏiΒ

×πuΖŠÅ6y™

Ïµ‹Ïù

ßNθç/$−G9$#

ãΝà6u‹Ï?ù'tƒ

4†y›θãΒ ãΑ#u x8ts? $£ϑÏiΒ ×π¨ŠÉ)t/uρ öΝà6În/§‘
’Îû ¨βÎ) 4 èπs3Í≥¯≈n=uΚø9$# ã&é#ÏϑøtrB tβρã≈yδ ãΑ#uuρ
∩⊄⊆∪ šÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçFΖä. βÎ) öΝà6©9 ZπtƒUψ šÏ9≡sŒ

çµ÷ΨÏΒ z>ÎŸ° yϑsù 9yγoΨÎ/ Νà6‹Î=tFö6ãΒ ©!$#
ωÎ) ûÍh_ÏΒ …çµ¯ΡÎ*sù çµôϑyèôÜtƒ öΝ©9 tΒuρ Íh_ÏΒ }§øŠn=sù
ωÎ) çµ÷ΨÏΒ (#θç/Î|³sù 4 ÍνÏ‰u‹Î/ Oπsùöäî t∃utIøî$# ÇtΒ
šÏ%©!$#uρ uθèδ …çνy—uρ%y` $£ϑn=sù 4 öΝßγ÷ΨÏiΒ WξŠÎ=s%
tΠöθu‹ø9$# $uΖs9 sπs%$sÛ Ÿω (#θä9$s% …çµyètΒ (#θãΖtΒ#u
šÏ%©!$#

tΑ$s%

4

ÍνÏŠθãΖã_uρ
¯r

13- מלך ישראלי שחי במאה ה:”( ”טאלות5)
.לפסה”נ
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עוז היום הזה לעמוד ִּבפני "ג'אלות"
וחילותיו .והבטוחים כי הנה את אדוני
הם פוגשים ,אמרו :כמה ְמ ֵתי ְמ ַעט גברו
על המחנה הרב ברצון אלוהים ,ואלוהים
עם ַעזֵ י הרוח.
)(6

7πt⁄Ïù ÏiΒ ΝŸ2 «!$# (#θà)≈n=•Β Νßγ¯Ρr& šχθ‘ΖÝàtƒ
ª!$#uρ 3 «!$# ÈβøŒÎ*Î/ OοuÏWŸ2 Zπt⁄Ïù ôMt7n=xî A's#ŠÎ=s%
∩⊄∈⊃∪ tÎÉ9≈¢Á9$# yìtΒ

(#θä9$s% ÍνÏŠθãΖã_uρ šVθä9$y∨Ï9 (#ρã—tt/ $£ϑs9uρ

ובצא ְתכֶ ם לקראת "ג'אלות"
ֶ
.251
וחילותיו אמרו :ריבוננו ,צוק עלינו כּ ֹח
לסבול ,וכונן צעדנו ֲועזוֹר לנו לגבור על
העם הכּ ופרים.

ßŠ…ãρ#yŠ

 .252וברצון אלוהים הנחילו בהם
תבוסה ,ודוד הרג את "ג'אלות" .ואלוהים
והחכְ ָמה ולִ מד ֹו מאשר
נתן לו המלוכה ָ
חפץ .ואלמלא הדף אלוהים את האנשים
איש בידי רעהו ,הנה נשחתה הארץ,
ואולם בעל חסד אלוהים לבריות.

‘$oΨtΒ#y‰ø%r& ôMÎm7rOuρ #Zö9|¹ $uΖøŠn=tã ùøÌøùr& !$oΨ−/u
∩⊄∈⊇∪ šÍÏ≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$#uρ

ΝèδθãΒt“yγsù

ÂχøŒÎ*Î/

«!$#

Ÿ≅tFs%uρ

`sπyϑò6Ïtø:$#uρ šù=ßϑø9$# ª!$# çµ9s?#uuρ šVθä9%y
«!$# ßìøùyŠ Ÿωöθs9uρ 3 â!$t±o„ $£ϑÏΒ …çµyϑ¯=tãuρ
}¨$¨Ψ9$#

ΟßγŸÒ÷èt/

<Ù÷èt7Î/

ÏNy‰|¡x©9

’n?tã @≅ôÒsù ρèŒ ©!$# £Å6≈s9uρ Ù⇓ö‘F{$#
∩⊄∈⊄∪ šÏϑn=≈yèø9$#
?4 Èd,ysø9$$Î/ šø‹n=tã $yδθè=÷FtΡ «!$# àM≈tƒ#u y7ù=Ï

 .253אלה אותות אלוהים נקראם לפניך
בּאמת ,ואכן מן השליחים אתה.

* ?¢ <Ù÷èt/ 4’n?tã öΝßγŸÒ÷èt/ $oΨù=Òsù ã≅ß™”9$# y7ù=Ï

 * .254אלה השליחים ,העלינו מקצתם

∩⊄∈⊂∪ šÎ=y™ößϑø9$# zÏϑs9 y7¯ΡÎ)uρ

¯

(

Ÿ

)" (6ג'אלות"ָּ :גלְ יָ ת.

59

2 .פּרשה מס

3 .חלק מס

"פּרשת "הפּרה
<Ù

, ּבהם אשר דבר אלוהים ָּבם,על זולתם
 וליֵ שוּ ַע בן.ומקצתם – הגביע מעלתם
 וחיזקנוהו ברוח,מרים נתנו המופתים
 והבאים אחריהם – לוּ חפץ.הקֹדש
 כי לא נלחמו איש באחיו אחרי,אלוהים
 ואולם ֵה ָּמה נחלקו.הגיעם המופתים
 ובהם אשר האמינו ובהם,ביניהם
 ולו חפץ אלוהים – כי אז.אשר כפרו
 ואולם אלוהים,לא נלחמו איש באחיו
.עושה אשר חפץ

’

Νγ

≅ 
Ï

óΟßγŸÒ÷èt/ yìsùu‘uρ ( ª!$# zΝ¯=x. ¨Β Νßγ÷ΨÏiΒ
zΟtƒötΒ

tø⌠$#

|¤ŠÏã

$oΨ÷/s?#uuρ

4

;M≈y_u‘yŠ

u!$x© öθs9uρ 3 Ä¨ß‰à)ø9$# ÇyρãÎ/ çµ≈tΡô‰−ƒr&uρ ÏM≈uΖÉi/t7ø9$#
Ï‰÷èt/ .ÏiΒ ΝÏδÏ‰÷èt/ .ÏΒ tÏ%©!$# Ÿ≅tGtGø%$# $tΒ ª!$#
(#θàn=tG÷z$#

ÇÅ3≈s9uρ

àM≈oΨÉi/t6ø9$#

ÞΟßγø?u!%y`

$tΒ

öθs9uρ 4 txx. ¨Β Νåκ÷]ÏΒuρ ztΒ#u ô¨Β Νåκ÷]Ïϑsù
$tΒ ã≅yèøtƒ ©!$# £Å3≈s9uρ (#θè=tGtGø%$# $tΒ ª!$# u!$x©
∩⊄∈⊆∪ ß‰ƒÌãƒ

 פזרו ממה שחלקנו, הוי המאמינים.255
 בטרם יבוא יום לא פדיון בו,לכם
 והכּ ופרים הם.ולא רעות ולא תחינה
.המרֵ עים

Νä3≈oΨø%y—u‘ $£ϑÏΒ (#θà)ÏΡr& (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ
Ÿωuρ ÏµŠÏù ÓìøŠt/ ω ×Πöθtƒ u’ÎAù'tƒ βr& È≅ö7s% ÏiΒ
ãΝèδ

tβρãÏ≈s3ø9$#uρ

3

×πyè≈xx©

Ÿωuρ

×'©#äz

∩⊄∈∈∪ tβθãΚÎ=≈©à9$#

 אין אלוה מבלעדו – החי, אלוהים.256
, לא תשיגהו ֵשנה ולא תנומה.והקיים
.כָ ל אשר בשמים ואשר בארץ לו הוא
!?מי הוא אשר יחנן לפניו אם לא ברצונו
יודע מה לפניהם ומה אחריהם ֵוה ָּמה לא
.ישיגו מאומה מחכמתו אלא מאשר חפץ
 ולא תכבד,עד קצה שמים וארץ כסאו
. והוא הנעלה והאדיר,עליו שמירתם

Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# y∏ø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$#
’Îû $tΒ …çµ©9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's?
“Ï%©!$# #sŒ tΒ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
š÷t/ $tΒ ãΝn=÷ètƒ 4 ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ωÎ) ÿ…çνy‰ΨÏã ßìxô±o„
tβθäÜŠÅsãƒ Ÿωuρ ( öΝßγxù=yz $tΒuρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr&
yìÅ™uρ 4 u!$x© $yϑÎ/ ωÎ) ÿÏµÏϑù=Ïã ôÏiΒ &óy´Î/
…çνßŠθä↔tƒ Ÿωuρ ( uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# çµ•‹Å™öä.
∩⊄∈∉∪ ÞΟŠÏàyèø9$# ’Í?yèø9$# uθèδuρ 4 $uΚßγÝàøÏm
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 .257אין אונס בדת ,הן נִ גְ לָ ה דרך
התועה ,על כן הכּ ופר
ָ
הישר בעליל מן
ּב"טאע'ות") ,(7ומאמין באלוהים – הנה
החזיק ביתד החזקה אשר לא תשבר,
ואלוהים שומע ויודע כָ ל.

zÏΒ ß‰ô©”9$# t¨t6¨? ‰s% ( ÈÏe$!$# ’Îû oν#tø.Î) Iω
-∅ÏΒ÷σãƒuρ ÏNθäó≈©Ü9$$Î/ öàõ3tƒ yϑsù 4 Äcxöø9$#
Ÿω 4’s+øOâθø9$# Íοuρóãèø9$$Î/ y7|¡ôϑtGó™$# Ï‰s)sù «!$$Î/
∩⊄∈∠∪ îΛÎ=tæ ìì‹Ïÿxœ ª!$#uρ 3 $oλm; tΠ$|ÁÏΡ$#

 .258אלוהים ָמגֵ ן למאמינים ,מוציאם
מאפלה לאורה ,והכּ ופרים מגיניהם
ה"טאע'ות" – יוציאוּ ם מן האורה
לאפלה ,אלה בני אש גֵ ִיהנּ וֹםֵ ,ה ָּמה
ידורו בה לעד.

zÏiΒ Οßγã_Ì÷‚ãƒ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ’Í<uρ ª!$#
(#ÿρãxx. šÏ%©!$#uρ ( Í‘θ–Ψ9$# ’n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$#
&ãΝèδäτ!$uŠÏ9÷ρr

ßNθäó≈©Ü9$#

ΝßγtΡθã_Ì÷‚ãƒ

פּרשה מס2 .

š∅ÏiΒ

Ü=≈ysô¹r& šÍ×¯≈s9'ρé& 3 ÏM≈yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$#
∩⊄∈∇∪ šχρà$Î#≈yz $pκ1Ïù öΝèδ ( Í‘$¨Ψ9$#

 .259הלא נתת דעתך על מי שהתוכּ ח
עם אברהם בדבר רבונו ,באשר נתן לו
אלוהים את המלוכה ,באמור אברהם:
רבוני הוא המחיה והממית ,אמר :אני
מחיה וממית .אמר אברהם :הן אלוהים
מביא את השמש ממזרח ,הביאנה אם
כן אתה ממערב ,אז נבוך הכּ ופר – ואין
אלוהים מנחה את המרֵ עים.

&ÿÏµÎn/u‘ ’Îû zΝ↵Ïδ≡tö/Î) ¢l!%tn “Ï%©!$# ’n<Î) ts? öΝs9r
&ãΝ↵Ïδ≡tö/Î) tΑ$s% øŒÎ) šù=ßϑø9$# ª!$# çµ9s?#u ÷βr
‘O$tΡr& tΑ$s% àM‹Ïϑãƒuρ Ç‘ósãƒ ”Ï%©!$# }‘În/u
&©!$# χÎ*sù ãΝ↵Ïδ≡tö/Î) tΑ$s% ( àM‹ÏΒé&uρ Äóré
zÏΒ $pκÍ5 ÏNù'sù É−Îô³yϑø9$# zÏΒ Ä§ôϑ¤±9$$Î/ ’ÎAù'tƒ
Ÿω ª!$#uρ 3 txx. “Ï%©!$# |MÎγç6sù É>Ìøóyϑø9$#
∩⊄∈∪ tÏϑÎ=≈©à9$# tΠöθs)ø9$# “Ï‰öκu‰

 .260או כמי שעבר על פני עיר והיא

&4’n?tã îπtƒÍρ%s{ }‘Éδuρ 7πtƒös% 4’n?tã §tΒ “É‹©9$%x. ÷ρr

)" (7טאע'ות" :שם כולל לאלילים המטעים בני-אדם.
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כּ ורעת על מפולתה – אמר :איך יחיה
אלוהים את זאת אחרי מותה? ואלוהים
המיתו מאה שנים ,אחר החייהו ,אמר:
שהית? אמר :שהיתי יום או מקצת
ָ
כמה
שהית.
ָ
היום .אמר :לא ,כי מאה שנים
ובמשתיך ,הנה לא
ְ
הבט עתה במאכלךָ
ש ְימךָ לאות
ֻשנּוּ ,והבט בחמורְ ך – ולמען ִ ֹ
לבני אדם - ,והבט בעצמות כיצד נאחדן
נתחור לו הדבר,
ֵּ
ונלבישן בשׂר .וכאשר
אמר :עתה ידעתי כי אלוהים כָ ל יכול.

y‰÷èt/ ª!$# ÍνÉ‹≈yδ Ç‘ósãƒ 4’¯Τr& tΑ$s% $yγÏ©ρáãã
( …çµsVyèt/ §ΝèO 5Θ$tã sπs ($ÏΒ ª!$# çµs?$tΒr'sù ( $yγÏ?öθtΒ
÷ρr& $·Βöθtƒ àM÷VÎ7s9 tΑ$s% ( |M÷VÎ7s9 öΝŸ2 tΑ$s%
5Θ$tã sπs ($ÏΒ |M÷VÎ7©9 ≅t/ tΑ$s% ( 5Θöθtƒ uÙ÷èt/
( ÷µ¨Ζ|¡tFtƒ öΝs9 šÎ/#uŸ°uρ šÏΒ$yèsÛ 4’n<Î) öÝàΡ$$sù
Zπtƒ#u šn=yèôfuΖÏ9uρ š‚Í‘$yϑÏm 4’n<Î) öÝàΡ$#uρ
y#ø‹Ÿ2 ÏΘ$sàÏèø9$# †n<Î) öÝàΡ$#uρ ( ÂZ$¨Ψ=Ïj9
š¨t7s? $£ϑn=sù 4 $Vϑóss9 $yδθÝ¡õ3tΡ §ΝèO $yδã”Å³⊥çΡ
&óx« Èe≅à2 4’n?tã ©!$# ¨βr& ãΝn=ôãr& tΑ$s% …çµs9
∩⊄∉⊃∪ ÖƒÏ‰s%

 .261ובאמור אברהם :רבוני ,הראני כיצד
אתה מחיה את המתים ,אמר :כלום אין
אתה מאמין? אמר :אמנם ֵהן ,ואולם
למען ינוח לבי ,אמר :קח איפוא ארבעה
מן העופות ,והטה אותם אליך ,אחר שים
ראם – אצים
על כָ ל הר אחד מהם ְוק ֵ
יבואו אליך .ודע כי גיבור וחכם אלוהים.

Ç‘ósè? y#ø‹Ÿ2 ‘ÏΡÍ‘r& Éb>u‘ ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) tΑ$s% øŒÎ)uρ
Å3≈s9uρ 4’n?t/ tΑ$s% ( ÏΒ÷σè? öΝs9uρr& tΑ$s% ( 4’tAöθyϑø9$#
Îö'©Ü9$# zÏiΒ Zπyèt/ö‘r& õ‹ã‚sù tΑ$s% ( É<ù=s% £Í≥yϑôÜuŠÏj9
9≅t6y_ Èe≅ä. 4’n?tã ö≅yèô_$# ¢ΟèO y7ø‹s9Î) £èδ÷ÝÇsù
4 $\Š÷èy™ y7oΨ)Ï?ù'tƒ £ßγãã÷Š$# ¢ΟèO #[÷“ã_ £åκ÷]ÏiΒ
∩⊄∉⊇∪ ×ΛÅ3ym î“ƒÍ•tã ©!$# ¨βr& öΝn=÷æ$#uρ

ְ .262מ ַשל המפזרים את הונם למען
אלוהים כמשל גרעין אשר הניב שבע
שבולים ובכָ ל שבולת מאה גרעינים,
ואלוהים מכפיל לאשר חפץ ,ואלוהים
שופע טוב ויודע כָ ל.

È≅‹Î6y™ ’Îû óΟßγs9≡uθøΒr& tβθà)ÏΖãƒ tÏ%©!$# ã≅sW¨Β
’Îû Ÿ≅Î/$uΖy™ yìö7y™ ôMtFu;/Ρr& >π¬6ym È≅sVyϑx. «!$#
yϑÏ9 ß#Ïè≈ŸÒãƒ ª!$#uρ 3 7π¬6ym èπs ($ÏiΒ 7's#ç7/Ψß™ Èe≅ä.
„∩⊄∉⊄∪ íΟŠÎ=tæ ììÅ™≡uρ ª!$#uρ 3 â!$t±o
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 .263המפזרים את הונם למען אלוהים,
ואינם ממלאים אחרי פזרם להוכיח
ולפגוע – שכרם להם אצל רבונם ,ולא
עליהם הפחדֵ ,וה ָּמה לא יעצבו.

§ΝèO «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû öΝßγs9≡uθøΒr& tβθà)ÏΖãƒ tÏ%©!$#
“]Œr& Iωuρ $xΨtΒ (#θà)xΡr& !$tΒ tβθãèÎ7÷Gãƒ Ÿω

פּרשה מס2 .

;öΝçλ°

&Ÿωuρ óΟÎγøŠn=tæ ì∃öθyz Ÿωuρ öΝÎγÎn/u‘ y‰ΨÏã öΝèδãô_r
∩⊄∉⊂∪ šχθçΡt“óstƒ öΝèδ
* 7πs%y‰|¹ ÏiΒ ×ö'yz îοtÏøótΒuρ Ô∃ρã÷è¨Β ×Αöθs%

 .264טובים ִד ְברֵ י נועם עם מחילה,
מצדקה ופגיעה בעקבותיה ,ואלוהים
אפיִ ם.
ְשֹ ַבע כָ ל ֶוארֶ ך ַ

Νä3ÏG≈s%y‰|¹ (#θè=ÏÜö7è? Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

 .265הוי המאמינים ,אל תשימו את
לאל בדברי התפארות
צדקותיכם ַ
ופגיעה ,כמי שמפזר הונו למראית עין
הבריות ,ובאלוהים וביום האחרון אינו
מאמין .משלו כמשל צוּק סלע מכוסה
עפר ,ובא עליו מטר סוחף ,והותירו חרב.
לא יפיקו במאומה מאשר רכשו להם,
ואלוהים לא ינחה את העם הכּ ופרים.

∩⊄∉⊆∪ ÒΟŠÎ=ym ;Í_xî ª!$#uρ 3 “]Œr& !$yγãèt7÷Ktƒ

u!$sÍ‘ …ã&s!$tΒ ß,ÏΨãƒ “É‹©9$%x. 3“sŒF{$#uρ Çdyϑø9$$Î/
( ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ ßÏΒ÷σãƒ Ÿωuρ Ä¨$¨Ζ9$#
…ã&é#sVyϑsù
…çµt/$|¹r'sù

È≅sVyϑx.

Aβ#uθø|¹

Ïµø‹n=tã

×≅Î/#uρ

…çµŸ2utIsù

#V$ù#|¹

?Ò>#tè
(

ω

3 (#θç7|¡Ÿ2 $£ϑÏiΒ &óx« 4’n?tã šχρâ‘Ï‰ø)tƒ
∩⊄∉∈∪ tÍÏ≈s3ø9$# tΠöθs)ø9$# “Ï‰ôγtƒ Ÿω ª!$#uρ

 .266ומשל המפזרים את הונם להפיק
רצון אלוהים ולכונן נפשותיהם ,כמשל
גנה עלי רמה שבא עליה מטר סוחף –
ִּפריָ ה נתנה כפליים ,ואם ַאיִ ן – ִהנֶ ה ַדיָ ּה
ְּב ַטל ,ואלוהים רואה את מעשיכם.

u!$tóÏGö/$# ãΝßγs9≡uθøΒr& šχθà)ÏΨãƒ tÏ%©!$# ã≅sWtΒuρ
È≅sVyϑx. öΝÎγÅ¡àΡr& ôÏiΒ $\GÎ7ø[s?uρ «!$# ÅV$|ÊötΒ
_$yγn=à2é& ôMs?$t↔sù ×≅Î/#uρ $yγt/$|¹r& >οuθö/tÎ/ ¥π¨Ψy
3 @≅sÜsù ×≅Î/#uρ $pκö:ÅÁãƒ öΝ©9 βÎ*sù É÷x÷èÅÊ
∩⊄∉∉∪ î'ÅÁt/ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ
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&ÏiΒ ×π¨Ψy_ …çµs9 šχθä3s? βr& öΝà2ß‰tnr& –Šuθtƒr

 .267היָ ֶאה לאיש מכם כי גנת תמרים
וגפנים תהיה לו ,תחתיה יזרמו נהרות,
מכל פרי ,ותגיעהו
ויהיה לו בתוכה ָּ
ש ָיבה ,ול ֹו צאצאים רכּ ים .והנה תפגע
ֵֹ
בה סופה ולהבות אש בה ,עד כי תחרך.
ככה מחוור לכם אלוהים את האותות
למען תהרהרו.

$tΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ ÏΒ (#θà)ÏΡr& (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

 .268הוי המאמינים ,פזרו מן הטוב אשר
רכשתם ומאשר הוצאנו לכם מן הארץ,
ולא תשׂאו את נפשכם אל המאוס לפזר
ממנו לצדקה ,אשר לא הייתם לוקחים
לעצמכם ,אלא ממה שהייתם לוקחים
לכם בעיניים עצומות וּ ְדעוּ כִ י אלוהים
שבע על ורב תהילה.

ã≈yγ÷ΡF{$# $yγÏFóss? ÏΒ “Ìôfs? 5>$oΨôãr&uρ 9≅ŠÏ‚¯Ρ
çµt/$|¹r&uρ ÏN≡tyϑ¨W9$# Èe≅à2 ÏΒ $yγ‹Ïù …çµs9
Ö‘$|ÁôãÎ) !$yγt/$|¹r'sù â!$xyèàÊ ×π−ƒÍh‘èŒ …ã&s!uρ çy9Å3ø9$#
ª!$# ÚÎit7ãƒ šÏ9≡x‹x. 3 ôMs%utIôm$$sù Ö‘$tΡ Ïµ‹Ïù
∩⊄∉∠∪ šχρã©3xtGs? öΝä3ª=yès9 ÏM≈tƒFψ$# ãΝà6s9

( ÇÚö‘F{$# zÏiΒ Νä3s9 $oΨô_t÷zr& !$£ϑÏΒuρ óΟçFö;|¡Ÿ2
ΝçGó¡s9uρ tβθà)ÏΨè? çµ÷ΖÏΒ y]ŠÎ7y‚ø9$# (#θßϑ£ϑu‹s? Ÿωuρ
(#þθßϑn=ôã$#uρ 4 Ïµ‹Ïù (#θàÒÏϑøóè? βr& HωÎ) ÏµƒÉ‹Ï{$t↔Î/
&∩⊄∉∇∪ î‰ŠÏϑym ;Í_xî ©!$# ¨βr

ß≈sÜø‹¤±9$#

ãΝä.ß‰Ïètƒ

tø)xø9$#

 .269השטן מזהירכם בעוֹני ומצווכם על
התועבה .ואלוהים מבטיחכם חנינה מידו
ושפע טוב ,ואלוהים שופע חסד ויודע.

Νà2ããΒù'tƒuρ

çµ÷ΖÏiΒ ZοtÏøó¨Β Νä.ß‰Ïètƒ ª!$#uρ ( Ï!$t±ósxø9$$Î/
∩⊄∉∪ ÒΟŠÎ=tæ ììÅ™≡uρ ª!$#uρ 3 WξôÒsùuρ

 .270נותן ָחכְ ָמה לאשר חפץ ,ואשר ניתנה
לו ָחכְ ָמה – הן רוב טובה ניתנה לו – ולא
ישימו אל לב אלא נבוני לבב.

|N÷σãƒ tΒuρ 4 â!$t±o„ tΒ sπyϑò6Åsø9$# ’ÎA÷σãƒ
$tΒuρ 3 #ZÏWŸ2 #Zöyz u’ÎAρé& ô‰s)sù sπyϑò6Åsø9$#
∩⊄∠⊃∪ É=≈t6ø9F{$# (#θä9'ρé& HωÎ) ã2¤‹tƒ
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9‘õ‹¯Ρ ÏiΒ Νè?ö‘x‹tΡ ÷ρr& >πs)x¯Ρ ÏiΒ ΟçFø)xΡr& !$tΒuρ

 .271וכָ ל צדקה שתפזרו וכָ ל נדר שתדרו–
אכן אלוהים יודעו ,ואין מושיע
למרעים.

)βÎ)uρ ( }‘Ïδ $£ϑÏèÏΖsù ÏM≈s%y‰¢Á9$# (#ρß‰ö6è? βÎ

 .272עשותכם לצדקה בגלוי – נאה .אך
טוב לכם מזה ִת ְתכֶ ם לעניים בסתר .זה
כפר לכם על עוונותיכם ,ואלוהים יודע
יִ ֶּ
כָ ל אשר תעשו.

* ©!$# £Å6≈s9uρ óΟßγ1y‰èδ šø‹n=tã }§øŠ©9

 .273לא עליך הנחותם בדרך הישר,
ואולם אלוהים מנחה את אשר יחפוץ.
וכָ ל הטוב אשר תפזרו – לנפשכם הוא.
הן אין אתם מפזרים אלא לבקש פני
אלוהים ,וכָ ל הטוב אשר תפזרו ,ישולם
לכם ולא תקופחו.

È≅‹Î6y™ †Îû (#ρãÅÁômé& šÏ%©!$# Ï!#ts)àù=Ï9

 .274הצדקה לעניים שנחסמה דרכם
מלהשיג פרנסה בשל נאמנותם
לאלוהים ,ואינם מסוגלים להלך בארץ.
אשר בגלל התנזרותם להושיט יד
יחשבם הבער לעשירים .הן בציונם זה
תכּ ירם ,לא יִ ְפ ְצרוּ בבריות לשאול להם
דבר .וכָ ל הטוב שתפזרו – אכן אלוהים
יודעו.

ôÏΒ šÏϑÎ=≈©à=Ï9 $tΒuρ 3 …çµßϑn=÷ètƒ ©!$# χÎ*sù
&∩⊄∠⊇∪ A‘$|ÁΡr

?$yδθà÷‚è

u!#ts)àø9$#

$yδθè?÷σè?uρ

×öyz

uθßγsù

3 öΝà6Ï?$t↔Íh‹y™ ÏiΒ Νà6Ζtã ãÏes3ãƒuρ 4 öΝà6©9
∩⊄∠⊄∪ ×Î6yz tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ

9öyz ôÏΒ (#θà)ÏΖè? $tΒuρ 3 â!$t±o„ ∅tΒ “Ï‰ôγtƒ
u!$tóÏFö/$# ωÎ) šχθà)ÏΖè? $tΒuρ 4 öΝà6Å¡àΡL|sù
¤∃uθãƒ 9öyz ôÏΒ (#θà)ÏΖè? $tΒuρ 4 «!$# Ïµô_uρ
)∩⊄∠⊂∪ šχθãΚn=ôàè? Ÿω ÷ΛäΡr&uρ öΝà6ö‹s9Î

«!$#

Ÿω

Ä⇓ö‘F{$#
š∅ÏΒ

šχθãè‹ÏÜtGó¡tƒ
†ÞΟßγç7|¡øts

É#’yè−G9$#

$\/ö|Ê

ã≅Ïδ$yfø9$#

?ΝßγèùÌ÷ès

†Îû
&u!$u‹ÏΖøîr

öΝßγ≈yϑŠÅ¡Î/

Ÿω

(#θà)ÏΖè? $tΒuρ 3 $]ù$ysø9Î) šZ$¨Ψ9$# šχθè=t↔ó¡tƒ
∩⊄∠⊆∪ íΟŠÎ=tæ ÏµÎ/ ©!$# χÎ*sù 9öyz ôÏΒ
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2 .פּרשה מס

3 .חלק מס

"פּרשת "הפּרה

, המפזרים את הונם לילה ויום.275
, שכרם להם אצל ריבונם,בסתר ובגלוי
. ֵוה ָּמה לא יעצבו,ולא עליהם הפחד

È≅øŠ©9$$Î/

Οßγs9≡uθøΒr&

šχθà)ÏΨãƒ

šÏ%©!$#

y‰ΨÏã öΝèδãô_r& óΟßγn=sù ZπuŠÏΡŸξtãuρ #vÅ™ Í‘$yγ¨Ζ9$#uρ
öΝèδ

Ÿωuρ

óΟÎγø‹n=tæ

ê’öθyz

Ÿωuρ

öΝÎγÎn/u‘

∩⊄∠∈∪ šχθçΡt“óstƒ

 הנושכים רבית לא יקומו לתחיה.276
אלא כקום האיש אשר השטן הולם בו
 הן דין הסחר: זאת עקב כי אמרו.לשגעו
, ואלוהים התיר את הסחר.כדין הרבית
 ומי שאזהרת רבונו.והרבית – אסר
 אשר עבר לידו ויהי-:הגיעתהו וחדל
 ואשר יחזרו. ִומ ְש ָּפטו אצל אלוהים,לו
 בו ישכנו,לנשוך – הן בני גֵ ִיהנּ וֹם ֵה ָּמה
.לעד

ωÎ) tβθãΒθà)tƒ Ÿω (#4θt/Ìh9$# tβθè=à2ù'tƒ šÏ%©!$#
zÏΒ ß≈sÜø‹¤±9$# çµäÜ¬6y‚tFtƒ ”Ï%©!$# ãΠθà)tƒ $yϑx.
ßìø‹t7ø9$# $yϑ¯ΡÎ) (#þθä9$s% öΝßγ¯Ρr'Î/ y7Ï9≡sŒ 4 Äb§yϑø9$#
tΠ§ymuρ yìø‹t7ø9$# ª!$# ¨≅ymr&uρ 3 (#4θt/Ìh9$# ã≅÷WÏΒ
ÏµÎn/§‘ ÏiΒ ×πsàÏãöθtΒ …çνu!%y` yϑsù 4 (#4θt/Ìh9$#
( «!$# ’n<Î) ÿ…çνãøΒr&uρ y#n=y™ $tΒ …ã&s#sù 4‘yγtFΡ$$sù
öΝèδ ( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& y7Í×¯≈s9'ρé'sù yŠ$tã ï∅tΒuρ
∩⊄∠∉∪ šχρà$Î#≈yz $pκÏù

.לאל את הרבית
ַ  אלוהים שם.277
 ואין אלוהים,ומרבה הון בעלי צדקה
.אוהב כָ ל כּ ופר נפשע

ª!$#uρ 3 ÏM≈s%y‰¢Á9$# ‘Î/öãƒuρ (#4θt/Ìh9$# ª!$# ß,ysôϑtƒ

 אכן המאמינים ועושים הישר.278
– ועורכים תפילה ונותנים לצדקה
, ולא עליהם הפחד,שכרם אצל רבונם
.ֵוה ָּמה לא יעצבו

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ¨βÎ)

∩⊄∠∠∪ ?ΛÏOr& A‘$¤x. ¨≅ä. =Åsãƒ Ÿω

óΟßγs9 nο4θŸ2¨“9$# (#âθs?#uuρ nο4θn=¢Á9$# (#θãΒ$s%r&uρ
Ÿωuρ öΝÎγøŠn=tæ ì∃öθyz Ÿωuρ öΝÎγÎn/u‘ y‰ΖÏã öΝèδãô_r&
ö èδ
∩⊄∠∇∪ šχθçΡt“óstƒ Ν
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(#ρâ‘sŒuρ ©!$# (#θà)®?$# (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

 .279הוי המאמינים ,יִ רְ אוּ את אלוהים
וזִ נְ חו את הנותר מן הרבית אם מאמינים
אתם.

«!$# zÏiΒ 5>öysÎ/ (#θçΡsŒù'sù (#θè=yèøs? öΝ©9 βÎ*sù

 .280ואם לא תעשו כן ,הנה ִשמעו כי
מלחמה בכם מאלוהים ומשליחו ,ואם
תשובו הרי ראשית הונכם תהיה לכם,
לא ַתעשקו ולא ֵת ָע ְשקוּ .

4 ;οuy£÷3tΒ 4’n<Î) îοtÏàoΨsù ;οuô£ãã ρèŒ šχ%x. βÎ)uρ

 .281ואם איש במצוקה הלוֹוֶ ה ,תנו
ארכה עד עת רווחה .וכי תעשו צדקה,
טוב לכם לו ידעתם.

§ΝèO ( «!$# ’n<Î) ÏµŠÏù šχθãèy_öè? $YΒöθtƒ (#θà)¨?$#uρ

 .282ויראו יום בו תושבו אל אלוהים .אז
תגמול כָ ל נפש ְּכ ָפ ֳעלָ ה ,ולא יורע להם.

∩⊄∠∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçFΖä. βÎ) (##θt/Ìh9$# zÏΒ u’Å+t/ $tΒ

â¨ρââ‘ öΝà6n=sù óΟçFö6è? βÎ)uρ ( Ï&Î!θß™u‘uρ
&∩⊄∇⊃∪ šχθßϑn=ôàè? Ÿωuρ šχθßϑÎ=ôàs? Ÿω öΝà6Ï9≡uθøΒr

óΟçFΖä. βÎ) ( óΟà6©9 ×ö4yz (#θè%£‰|Ás? βr&uρ
?∩⊄∇⊇∪ šχθßϑn=÷ès

?Ÿω öΝèδuρ ôMt6|¡Ÿ2 $¨Β <§øtΡ ‘≅ä. 4†¯ûuθè
∩⊄∇⊄∪ tβθãΚn=ôàãƒ

 .283הוי המאמינים ,כי תתחייבו בחוב זה
לזה עד מועד נקוב ִּכ ְתבוהו .ויכתֹב סופר
ביניכם בצדק .ולא ימאן הסופר לכתוב,
כאשר הורהו אלוהים – הן יכתֹב .ויכתֹב
הלוֹוֶ ה ויִרָ א את אלוהים ,רבונו ,ולא יפיל
דבר .ואם חסר דעת החייב ,או חלש או
כי לא יוכל להכתיב הוא – יכתיב הממונה

Aøy‰Î/ ΛäΖtƒ#y‰s? #sŒÎ) (#þθãΖtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ
)=çGõ3u‹ø9uρ 4 çνθç7çFò2$$sù ‘wΚ|¡•Β 9≅y_r& #’n<Î
ë=Ï?%x. z>ù'tƒ Ÿωuρ 4 ÉΑô‰yèø9$$Î/ 7=Ï?$Ÿ2 öΝä3uΖ÷−/
&ó=çGò6u‹ù=sù 4 ª!$# çµyϑ¯=tã $yϑŸ2 |=çFõ3tƒ βr
…çµ−/u‘ ©!$# È,−Gu‹ø9uρ ‘,ysø9$# Ïµø‹n=tã “Ï%©!$# È≅Î=ôϑãŠø9uρ
“Ï%©!$# tβ%x. βÎ*sù 4 $\↔ø‹x© çµ÷ΖÏΒ ó§y‚ö7tƒ Ÿωuρ
Ÿω ÷ρr& $¸‹Ïè|Ê ÷ρr& $·γŠÏy™ ‘,ysø9$# Ïµø‹n=tã
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לדברו בצדק .והעידו שני עדים גברים
מאנשיכם ,ואם לא יהיו שני גברים – גבר
ושתי נשים מן העדים אשר יְ רָ אוּ ישרים
בעיניכם ,שאם תשגה אחת מהן – תזכיר
האחת את האחרת .ולא ימאנו העדים
בהיקראם .ולא תמאסו מכתוב אותו,
כקטן כגדול ,עד מועדו .זאת לכם הישר
מכל בעדות
מכל בעיני אלוהים ,והנכון ָּ
ָּ
מכל לבל תבואו בספק .אלא ,אם
והקרוב ָּ
סחורה היא לפניכם ,אשר אתם נושאים
ונותנים בה ביניכם – אין בכם עוולה כי
תכתבוה .והעידו עדים כאשר תקחו
ַ
לא
ותמכּ רו איש לאחיו ,ולא תזיקו לַ כּ ותב
ולא לעד! אך אם תעשו כזאת הן חטא
הוא בכם .ויראו את אלוהים ,ואלוהים
ילמדכם ואלוהים יודע כָ ל.

„…çµ•‹Ï9uρ ö≅Î=ôϑãŠù=sù uθèδ ¨≅Ïϑãƒ βr& ßì‹ÏÜtGó¡o
ÉΑô‰yèø9$$Î/

4

(#ρß‰Îηô±tFó™$#uρ

Èøy‰‹Íκy−

ÏΒ

‘×≅ã_tsù È÷n=ã_u‘ $tΡθä3tƒ öΝ©9 βÎ*sù ( öΝà6Ï9%y`Íh
βr& Ï!#y‰pκ’¶9$# zÏΒ tβöθ|Êös? £ϑÏΒ Èβ$s?r&zö∆$#uρ
?¨≅ÅÒs

)$yϑßγ1y‰÷nÎ

tÅe2x‹çFsù

)$yϑßγ1y‰÷nÎ

4 (#θããßŠ $tΒ #sŒÎ) â!#y‰pκ’¶9$# z>ù'tƒ Ÿωuρ 4 3“t÷zW{$#
#·Î7Ÿ2 ÷ρr& #·Éó|¹ çνθç7çFõ3s? βr& (#þθßϑt↔ó¡s? Ÿωuρ
)ãΠuθø%r&uρ «!$# y‰ΖÏã äÝ|¡ø%r& öΝä3Ï9≡sŒ 4 Ï&Î#y_r& #’n<Î
βr& HωÎ) ( (#þθç/$s?ös? ωr& #’oΤ÷Šr&uρ Íοy‰≈pκ¤¶=Ï9
?šχθä3s

?¸οt≈yfÏ

ZοuÅÑ%tn

פּרשה מס2 .

?$yγtΡρãƒÏ‰è

3 $yδθç7çFõ3s? ωr& îy$uΖã_ ö/ä3ø‹n=tæ }§øŠn=sù öΝà6oΨ÷t/
Ò=Ï?%x. §‘!$ŸÒãƒ Ÿωuρ 4 óΟçF÷ètƒ$t6s? #sŒÎ) (#ÿρß‰Îγô©r&uρ
8−θÝ¡èù …çµ¯ΡÎ*sù (#θè=yèøs? βÎ)uρ 4 Ó‰‹Îγx© Ÿωuρ
3 ª!$# ãΝà6ßϑÏk=yèãƒuρ ( ©!$# (#θà)¨?$#uρ 3 öΝà6Î/
∩⊄∇⊂∪ ÒΟŠÎ=tæ >óx« Èe≅à6Î/ ª!$#uρ

 .284וכי תהיו בדרך מסע ולא תמצאו
סופר ,הפקידו לכם ערבון .וכי יפקיד
איש מכם פקדון ביד רעהו ,ישיב אשר
הופקד בידו את הפקדון ,וירא את
העדוּ ת,
אלוהים ,רבונוּ  .ולא תעלימו את ֵ
ואשר מעלים אותה – הנה חוטא לבבו,
ואלוהים יודע ֶאל נכון את מעשיכם.

* $Y6Ï?%x. (#ρß‰Éfs? öΝs9uρ 9xy™ 4’n?tã óΟçFΖä. βÎ)uρ
Νä3àÒ÷èt/ zÏΒr& ÷βÎ*sù ( ×π|Êθç7ø)¨Β Ö≈yδÌsù
È,−Gu‹ø9uρ …çµtFuΖ≈tΒr& zÏϑè?øτ$# “Ï%©!$# ÏjŠxσã‹ù=sù $VÒ÷èt/
tΒuρ 4 nοy‰≈yγ¤±9$# (#θßϑçGõ3s? Ÿωuρ 3 …çµ−/u‘ ©!$#
$yϑÎ/ ª!$#uρ 3 …çµç6ù=s% ÖΝÏO#u ÿ…çµ¯ΡÎ*sù $yγôϑçGò6tƒ
?∩⊄∇⊆∪ ÒΟŠÎ=tæ tβθè=yϑ÷ès

68

חלק מס3 .

פּרשת "הפּרה"

 .285לאלוהים כָ ל אשר בשמים וכָ ל
אשר בארץ ,ובין אם תחשפו את אשר
בנפשותיכם ובין אם תסתירוהו ,הנה
אלוהים יִ ָּפרַ ע מכּ ם ,וסולח לאשר חפץ,
ומעניש את אשר חפץ ואלוהים כָ ל
יכול.

!βÎ)uρ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ °
?(#ρß‰ö7è

$tΒ

þ’Îû

&÷ρr

&öΝà6Å¡àΡr

?çνθà÷‚è

â!$t±o„ yϑÏ9 ãÏøóu‹sù ( ª!$# ÏµÎ/ Νä3ö7Å™$y⇔ãƒ
&óx« Èe≅à2 4’n?tã ª!$#uρ 3 â!$t±o„ tΒ Ü>Éj‹yèãƒuρ
∩⊄∇∈∪ íƒÏ‰s%

 .286השליח מאמין באשר הורד
אליו מאת רבונו ,וכן המאמינים .כולם
מאמינים באלוהים ובמלאכיו ובספריו
ובנביאיו .אומרים :אין אנו מפלים
בין אחד משליחיו לזולתו .ואומרים:
שומעים אנחנו ומצייתים .לסליחתך
רבוננו נייחל ,ואליך פנינו לשוב.

ÏµÎn/§‘ ÏΒ Ïµø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# ztΒ#u
ÏµÏFs3Í×¯≈n=tΒuρ «!$$Î/ ztΒ#u <≅ä. 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ
ÏiΒ 7‰ymr& š÷t/ ä−ÌhxçΡ Ÿω Ï&Î#ß™â‘uρ ÏµÎ7çFä.uρ
‘•™y7tΡ#tøäî ( $oΨ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9$s%uρ 4 Ï&Î#ß
‘∩⊄∇∉∪ çÅÁyϑø9$# šø‹s9Î)uρ $oΨ−/u

פּרשה מס2 .



 .287אין אלוהים כופה על נפש אלא
כפי יכולתה ,אשר זכתה בו לה הוא;
ואשר התחייבה בו – עליה .רבוננו ,אל
תיסרנו אם שכחנו או אם טעינו .רבוננו,
שהטלת על אשר
ָ
אל תטיל עלינו נֶ ֶטל כפי
תעמס עלינו אשר לֹא
לפנינו .רבוננו ,ואל ֵ
נוכל לשֹאתו ,וסלח לנו ְומ ַחל לנו ורחם
עלינו .אתה מגיננוּ ,הושיענו ,איפוא ,מפני
עם הכּ ופרים.

$tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ ωÎ) $²¡øtΡ ª!$# ß#Ïk=s3ãƒ Ÿω
Ÿω $oΨ−/u‘ 3 ôMt6|¡tFø.$# $tΒ $pκö!n=tãuρ ôMt6|¡x.
?Ÿωuρ $oΨ−/u‘ 4 $tΡù'sÜ÷zr& ÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ βÎ) !$tΡõ‹Ï{#xσè
?’n?tã …çµtFù=yϑym $yϑx. #\ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss
$tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘ 4 $uΖÎ=ö6s% ÏΒ šÏ%©!$#
$oΨs9 öÏøî$#uρ $¨Ψtã ß#ôã$#uρ ( ÏµÎ/ $oΨs9 sπs%$sÛ Ÿω
’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù $uΖ9s9öθtΒ |MΡr& 4 !$uΖôϑymö‘$#uρ
 ∩⊄∇∠∪ šÍÏ≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$#
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פּרשת בּית עמרם
ﻣﺪﻧﻴّﺔ ﻳﺎִדﺎ ٢٠١

ניתנה ב)עיר( מדינה ,ופסוקיה 201

∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

 .1בשם אלוהים הרחמן והרחום.

 ∩⊄∪ $Ο!9#

 .2א.ל.מ.

 ∩⊂∪ ãΠθ•‹s)ø9$# ‘y⇔ø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$#

לוה זולתו ,החי
 .3אלוהים ,אין ֱא ַ
והקיים.

$yϑÏj9 $]%Ïd‰|ÁãΒ Èd,ysø9$$Î/ |=≈tGÅ3ø9$# šø‹n=tã tΑ¨“tΡ

 .4הוֹריד אליך את הספר וּ בו האמת
המאשרת את אשר הוּ רד לפניו ,והוריד
את התורה ואת הברית החדשה ִמקודם,
נְ ִח ָּיה לבני האדם ,והוריד את הפורקאן
)הקוראן(.

 ∩⊆∪ Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ sπ1u‘öθ−G9$# tΑt“Ρr&uρ (Ïµ÷ƒy‰tƒ t÷t/
¨3 tβ$s%öàø9$# tΑt“Ρr&uρ Ä
( $¨Ψ=Ïj9 “W‰èδ ã≅ö7s% ÏΒ
©
Ä
)3 Ó‰ƒÏ‰x© Ò>#x‹tã óΟßγs9 «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ (#ρãxx. tÏ%©!$# ¨βÎ

 .5אכן אלה הכּ ופרים באותות אלוהים,
יֵ ָענְ שוּ עונש כבד .הנה אלוהים ֱעזוּ ז הוא
וּ ַב ַעל נקמות.

)Ÿωuρ ÇÚö‘F{$# ’Îû Öóx« Ïµø‹n=tã 4‘xøƒs† Ÿω ©!$# ¨βÎ

 .6הנה אלוהים לא נסתר ממנו דבר ,לא

 ∩∈∪ BΘ$s)ÏFΡ$# ρèŒ Ö“ƒÍ•tã ª!3 $#uρ
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Ç
 ∩∉∪ Ï!$yϑ¡¡9$# ’Îû

בארץ ולא בשמים.

y#ø‹x. ÏΘ%tnö‘F{$# ’Îû óΟà2â‘Èhθ|Áãƒ “Ï%©!$# uθèδ

יוצר ֶא ְתכֶ ם ָּברחם ִּכרְ צונו,
 .7הוא אשר ֵ
העזוּ ז וְ ֶהחכם.
אין אלוה זולתו ֱ

×M≈tƒ#u çµ÷ΖÏΒ |=≈tGÅ3ø9$# y7ø‹n=tã tΑt“Ρr& ü“Ï%©!$# uθèδ

 .8הוא אשר הוריד אליך את הספר
וּבוֹ פסוקים קבועים וּנְ הירים הם ְמקור
הספר ,וּ ְפסוקים ַּבמשלים ,ואולם אלה
אשר בלבם סילוף ,ילכו אחרי הנדמה
להם ִּכ ְמהימן ,במטרה לעורר ספקות
וּ לְ הציג ֵּפרוש ַמתעה ,אך אין יודע
זולתי אלוהים; ואלה המעמיקים
ֵּפרושו ִ
בדעתם יֹאמרו :מאמינים אנו בו ,כולו
מאת ריבונֵ נו .ולא יתנו את דעתם זולתי
הנבונים.

„ ∩∠∪ ÞΟŠÅ3ysø9$# â“ƒÍ•yèø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω 4 â!$t±o

( ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ ãyzé&uρ É=≈tGÅ3ø9$# ‘Πé& £èδ ìM≈yϑs3øt’Χ
tµt7≈t±s? $tΒ tβθãèÎ6®KuŠsù Ô÷ƒy— óΟÎγÎ/θè=è% ’Îû tÏ%© !$# $¨Βr'sù
Ν
ã =n ÷ètƒ $tΒuρ 3 Ï&Î#ƒÍρ's? u!$tóÏGö/$#uρ ÏπuΖ÷GÏø9$# u!$tóÏGö/$# çµ÷ΖÏΒ
?ÉΟù=Ïèø9$# ’Îû tβθã‚Å™≡§9$#uρ 3 ª!$# ωÎ) ÿ…ã&s#ƒÍρù's
$tΒuρ 3 $uΖÎn/u‘ Ï‰ΖÏã ôÏiΒ @≅ä. ÏµÎ/ $¨ΖtΒ#u tβθä9θà)tƒ
‹ ©H Î) ã.
¤ tƒ
 ∩∇∪ É=≈t6ø9F{$# (#θä9'ρ&é ω

‘$uΖs9 ó=yδuρ $oΨoK÷ƒy‰yδ øŒÎ) y‰÷èt/ $oΨt/θè=è% ùøÌ“è? Ÿω $oΨ−/u

 .9ריבוננו ,אל ָת ֵסר את לבותינו לאחר
שנְ ִח ָיתנוּ  ,ותן לנו ֵמ ִא ְתךָ רחמים ,כי הנה
אתה הנותן.

‘4 Ïµ‹Ïù |=÷ƒu‘ ω 5ΘöθuŠÏ9 Ä¨$¨Ψ9$# ßìÏΒ$y_ y7¨ΡÎ) !$oΨ−/u

 .10ריבוננו ,הנה אתה האוסף את בני
האדם ַּביום שאין ספק בבואו ,ואין
אלוהים ֵמ ֵפר דברוֹ.

 ∩∪ Ü>$¨δuθø9$# |MΡr& y7¨ΡÎ) 4 ºπyϑômu‘ y7Ρà$©! ÏΒ

) ∩⊇⊃∪ yŠ$yèŠÏϑø9$# ß#Î=÷‚ãƒ Ÿω ©!$# χÎ
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 .11אכן הכּ ופרים ,לא הוֹנָ ם ולא ילדיהם
יועילו להם בפני אלוהים ִּבמאומה,
ואלה הם ַמ ֲאכֹלֶ ת גֵ ִיהנּ וֹם.

)óΟßγ÷Ψtã š_Í_øóè? s9 (#ρãxx. šÏ%©!$# ¨βÎ
&y7Í×¯≈s9'ρé&uρ ( $\↔ø‹x© «!$# zÏiΒ Οèδß‰≈s9÷ρr& Iωuρ óΟßγä9≡uθøΒr
 ∩⊇⊇∪ Í‘$¨Ψ9$# ßŠθè%uρ öΝèδ

4 óΟÎγÎ=ö6s% ÏΒ tÏ%©!$#uρ tβöθtãóÏù ÉΑ#u É>ù&y‰Ÿ2

 .12כדוגמת ֵּבית פרעה ואלה שקדמו
ישם אלוהים
להםָּ ,כ ְפרוּ באותותינו ,וְ יַ ֲענִ ֶ
על ֶחטאיהם ,הן כבד עונש אלוהים.

™šχθç7n=øóçGy

ֱ .13אמור לאלה שכפרו :סופכם
שתנוצחו ותיאספו לגֵ ִיהנּ וֹם ,מה רע
ומגונה ִמ ְש ַּכב הגֵ ִיהנּ וֹם.

ª!$#uρ 3 öΝÍκÍ5θçΡä‹Î/ ª!$# ãΝèδx‹s{r'sù $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ (#θç/¤‹x.
© ∩⊇⊄∪ É>$s)Ïèø9$# ß‰ƒÏ‰x

≅è%

šÏ%©#Ïj9

(#ρãxx.

 ∩⊇⊂∪ ßŠ$yγÏϑø9$# }§ø♥Î/uρ 4 zΟ¨Ζyγy_ 4’n<Î) šχρç|³ósè?uρ

×πy∞Ïù ( $tGs)tGø9$# È÷tGt⁄Ïù ’Îû ×πtƒ#u Ν
ö ä3s9 tβ$Ÿ2 ô‰s%

 .14כבר היה לכם אוֹת על שני מחנות
יריבים שנפגשו ,האחד נלחם למען
אלוהים ,והשניַ ,מ ֲחנֶ ה הכּ ופרים .שנדמה
שמחנה אלוהים הינו כפליים
ֲ
להם היה
מהם ,הנה אלוהים מנחיל את נצחונו
למי שירצה .כאות ולֵ ַקח לִ ְפקוחי עיניים.

?×οtÏù%Ÿ2 3“t÷zé&uρ «!$# È≅‹Î6y™ †Îû ã≅ÏG≈s)è
ß‰Îiƒxσãƒ ª!$#uρ 4 È
È ÷yèø9$# š”ù&u‘ óΟÎγøŠn=÷WÏiΒ Νß
ΝγtΡ÷ρttƒ
Zοuö9Ïès9 šÏ9≡sŒ ’Îû χÎ) 3 â!$t±o„ tΒ ÍνÎóÇuΖÎ/
{[ ∩⊇⊆∪ Ì≈|Áö/F{$# _Í<'ρT

—Ï!$|¡ÏiΨ9$# š∅ÏΒ ÏN≡uθyγ¤±9$# =ãm Ä¨$¨Ζ=Ï9 zÎiƒã

 .15נָ ֶאה נִ רְ ֶאה לבני האדם לַ ֲחמוד נשים
ָובנים ,אוצרות זהב וכסף ,סוסים מצויינים,
עדרי בקר ושדות לִ זְ ריעה – אלה מתת
לחיק
חיי העולם הזה .וְ ִאילו שיבת האדם ֵ
מכל.
אלוהים היא המטרה הנאה ָּ

© !$# š∅ÏΒ ÍοtsÜΖs)ßϑø9$# Î/ÏÜ≈oΨs)ø9$#uρ tÏΖt6ø9$#uρ
É=yδ©%
ÏπÒÏø9$#uρ

È≅ø‹y‚ø9$#uρ

ÏπtΒ§θ|¡ßϑø9$#

F $#uρ
{ÉΟ≈yè÷Ρ

ª!$#uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θu‹ysø9$# ßì≈tFtΒ šÏ9≡sŒ 3 Ï^öysø9$#uρ
 ∩⊇∈∪ É>$t↔yϑø9$# Ú∅ó¡ãm …çνy‰ΨÏã

72

חלק מס3 .

פּרשת בּית עמרם

* tÏ%©#Ï9 4 öΝà6Ï9≡sŒ ÏiΒ 9öy‚Î/ /ä3ã∞Îm;tΡäτr& ö≅è%

האודיעכֶ ם מה טוב מזה?
ֲ
ֱ .16אמוֹר:
יראי השמיים ָּגנוֹת אצל ריבונם,
לאלה ֵ
וּ נְ הרות זורמים מתחתיהן ,ישהו בהן
לעד .ונשים טהורות להם וחסד מאת
ריבונם ,הנה אלוהים מוּ ָדע )למצב(
הבריות.

$yγÏFøtrB ÏΒ “ôÌ fs? ×M≈¨Ψy_ óΟÎγÎn/u‘ y‰ΖÏã (#öθs)¨?$#
ã≈yγ÷ΡF{$#

tÏ$Î#≈yz

$yγŠÏù

Ól≡uρø—r&uρ

פּרשה מס3 .

×οt£γsÜ•Β

∩⊇∉∪ ÏŠ$t7Ïèø9$$Î/ 7ÅÁt/ ª!$#uρ 3 «!$# š∅ÏiΒ Òχ≡uθôÊÍ‘uρ

$uΖs9 öÏøî$$sù $¨ΨtΒ#u !$oΨ¯ΡÎ) !$oΨ−/u‘ tβθä9θà)tƒ šÏ%©!$#

 .17אשר יגידו :ריבוננו ,הנה מאמינים
אנו ,סלח לַ ֲחטאינו וּ ְשמור עלינו ִמיסורי
הגֵ ִיהנּ וֹם.

šÏFÏΖ≈s)ø9$#uρ

) .18אנו( הסובלניים ואנשי האמת,
הנכנעים )לאלוהים( והתורמים
לָ אביונים ,והמתפללים לִ ְסליחה ַּבשחר.

 ∩⊇∠∪ Í‘$¨Ζ9$# z>#x‹tã $uΖÏ%uρ $oΨt/θçΡèŒ

tÎÉ9≈¢Á9$#

šÏ%Ï‰≈¢Á9$#uρ

 ∩⊇∇∪ Í‘$ysó™F{$$Î/ šÌÏøótGó¡ßϑø9$#uρ šÉ)ÏΨßϑø9$#uρ

 .19הנה אלוהים ֵמ ִעיד ,שאין ֱאלו ַֹה
זולתו ,והמלאכים ואנשי הדעת יעידו
כן – עושה צדק הוא ,אין אלוה זולתו,
הגיבור והחכם.

©èπs3Í×¯≈n=yϑø9$#uρ uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω …çµ¯Ρr& ª!$# y‰Îγx
uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω 4 ÅÝó¡É)ø9$$Î/ $JϑÍ←!$s% ÉΟù=Ïèø9$# (#θä9'ρé&uρ
 ∩⊇∪ ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# â“ƒÍ–yêø9$#

 .20אכן דת האסלאם היא המהימנה
בעיני אלוהים ,ואלה אשר ניתן להם
הספר לא נחלקו ביניהם ,אלא לאחר
שקיבלו את הדעת ,מתוך ִקנאתם זה

)y#n=tF÷z$# $tΒuρ 3 ÞΟ≈n=ó™M}$# «!$# y‰ΨÏã šÏe$!$# ¨βÎ
$tΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ ωÎ) |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& šÏ%©!$#
`ÏM≈tƒ$t↔Î/ öàõ3tƒ tΒuρ 3 óΟßγoΨ÷*t/ $J‹øót/ ÞΟù=Ïèø9$# ãΝèδu!%y
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בזה .ואלה הכּ ופרים באותות אלוהים,
הנה אלוהים ְמהיר חשבון.

| ∩⊄⊃∪ É>$|¡Ïtø:$# ßìƒÎ

ÇtΒuρ ¬! }‘Îγô_uρ àM÷Κn=ó™r& ö≅à)sù x8θ•_!%tn ÷βÎ*sù

 .21ואם יתווכחו ִא ְתךָ ֱאמוֹר) :הנה(
התמסרתי לאלוהים ,אני וההולכים
אחרי .ולאלה אשר ניתן להם הספר
האמנם התמסרתם
ולבוּ רים ֱאמֹרָ :
)לאלוהים(? והיה אם אכן התמסרו,
הרי הם מוּ דרכים .ואם יִ ְפנוּ עורף ,אין
עליךָ אלא להזהירם ,ואלוהים ֵער לבני
האדם.

)šχθè=çGø)tƒuρ «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ šχρãàõ3tƒ tÏ%©!$# ¨βÎ

 .22אכן אלה הכּ ופרים באותות אלוהים,
וּמנסים להרוג את הנביאים ואת אלה
הצ ֶדק ,בלי משפט ,הודיע
המצווים על ֶ
להם ,כי עונשם מכאיב.

&$u‹÷Ρ‘‰9$# †Îû óΟßγè=≈yϑôãr& ôMsÜÎ6ym tÏ%©!$# šÍ×¯≈s9'ρé

 .23אלה אשר כשלו מעשיהם בעולם
הזה וּ ַבעולם הבא ,ואין להם כָ ל מושיע.

&É=≈tGÅ6ø9$# zÏiΒ $Y7ŠÅÁtΡ (#θè?ρé& šÏ%©!$# ’n<Î) ts? óΟs9r

 .24הלא נתת את דעתך על אלה אשר
ניתן להם חלקם מן הספר? הם נקראים
אל ספר אלוהים למען יִ ְש ּפֹט ביניהם,
חלקם ִהפנו עורף ִבסלידה.

z↵Íh‹ÏiΒW{$#uρ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& tÏ%©#Ïj9 ≅è%uρ 3 Çyèt7¨?$#
χÎ)¨ρ ( (#ρy‰tF÷δ$# Ï‰s)sù (#θßϑn=ó™r& ÷βÎ*sù 4 óΟçFôϑn=ó™r&u
?7ÅÁt/ ª!$#uρ 3 à≈n=t6ø9$# šø‹n=tã $yϑ¯ΡÎ*sù (#öθ©9uθs
∩⊄⊇∪ ÏŠ$t6Ïèø9$$Î/

šÏ%©!$# šχθè=çGø)tƒuρ 9aYym Îö tóÎ/ z↵ÍhŠÎ;¨Ψ9$#
Οèδ÷Åe³t7sù Ä¨$¨Ζ9$# š∅ÏΒ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ šχρããΒù'tƒ
 ∩⊄⊄∪ AΟŠÏ9r& A>#x‹yèÎ/

 ∩⊄⊂∪ šÎÅÇ≈¯Ρ ∅ÏiΒ Οßγs9 $tΒuρ ÍοtÅzFψ$#uρ

¢ΟèO óΟßγoΨ÷t/ zΝä3ósuŠÏ9 «!$# É=≈tFÅ2 4’n<Î) tβöθtãô‰ãƒ
 ∩⊄⊆∪ tβθàÊÌ÷è•Β Νèδuρ óΟßγ÷ΨÏiΒ ×,ƒÌsù 4’¯<uθtGtƒ
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$YΒ$−ƒr& HωÎ) â‘$¨Ψ9$# $oΨ¡¡yϑs? s9 (#θä9$s% óΟßγ¯Ρr'Î/ y7Ï9≡sŒ

 .25זאת עקב טענתם שלא ִּת ַּגע בהם ֵאש
הגֵ ִיהנּ וֹם אלא ימים ספורים .כך הותעו
שבדוּ מלבם.
כאשר האמינו במה ָּ

Ïµ‹Ïù |=÷ƒu‘ ω 5ΘöθuŠÏ9 óΟßγ≈oΨ÷èyϑy_ #sŒÎ) y#ø‹s3sù

 .26מה יהיה איתם ,כאשר נאסוף אותם
ביום שאין ספק בו ,וכָ ל נפש תקבל את
יקופחו.
גמולה ,והם לא ּ

tΒ šù=ßϑø9$# ’ÎA÷σè? Å7ù=ßϑø9$# y7Î=≈tΒ ¢Οßγ¯=9$# È≅è%

ֱ .27אמוֹרֱ :אלו ַֹהי אדון המלוכה ,מעניק
מלכות למי שתחפּוץ ,ולוקח מלכות
ממי שתחפּוץ ,אתה המרומם ִמי
שתחפוץ,
ּ
שתחפּוץ ,ואתה המשפיל מי
בידך הטוב כולו ,הנה אתה הכָ ל יכול.

?( È≅øŠ©9$# ’Îû u‘$yγ¨Ψ9$# ßkÏ9θè?uρ Í‘$yγ¨Ψ9$# ’Îû Ÿ≅øŠ©9$# ßkÏ9θè

 .28אתה המחדיר את הלילה בתוך
היום ,ומחדיר את היום בתוך הלילה.
מוציא את החי מן המת ומוציא את
המת מן החי ,וּ ְמפרנס את אשר תרצה
בלי גבול.

(#θçΡ$Ÿ2 $¨Β ΟÎγÏΨƒÏŠ ’Îû öΝèδ¡xîuρ ( ;N≡yŠρß‰÷è¨Β
 ∩⊄∈∪ šχρçtIøtƒ

Ÿω öΝèδuρ ôMt6|¡Ÿ2 $¨Β <§øtΡ ‘≅à2 ôMu‹Ïjùãρuρ
 ∩⊄∉∪ šχθßϑn=ôàãƒ

@tΒ –“Ïèè?uρ â!$t±n@ £ϑÏΒ šù=ßϑø9$# äíÍ”∴s?uρ â!$t±n
@y7¨ΡÎ) ( çö y‚ø9$# x8Ï‰uŠÎ/ ( â!$t±n@ tΒ ‘ΑÉ‹è?uρ â!$t±n
 ∩⊄∠∪ ÖƒÏ‰s% &óx« Èe≅ä. 4’n?tã

|MÍh‹yϑø9$# ßlÌ÷‚è?uρ ÏMÍh‹yϑø9$# š∅ÏΒ ¢‘y⇔ø9$# ßlÌ÷‚è?uρ
∩⊄∇∪ 5>$|¡Ïm Îö tóÎ/ â!$t±n@ tΒ ä−ã—ös?uρ ( Çc‘y⇔ø9$# zÏΒ

ÏΒ u!$uŠÏ9÷ρr& tÍÏ≈s3ø9$# tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# É‹Ï‚−Gtƒ ω

 .29אל למאמינים לקחת את הכּ ופרים
בלעדי המאמינים ,והעושה
ְּכרֵ עים ִמ ֵ
זאת אינו קשור לאלוהים ,המזהיר
שתיראו מהם יִ רְ ָאה גדולה.
ֶא ְתכֶ ם ִ

}§øŠn=sù šÏ9≡sŒ ö≅yèøtƒ tΒuρ ( tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ÈβρßŠ
3 Zπ9s)è? óΟßγ÷ΖÏΒ (#θà)−Gs? βr& HωÎ) >óx« ’Îû «!$# š∅ÏΒ
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Î

 ∩⊄∪ ç ÅÁyϑø9$# «!$# ’n<Î)uρ 3 …çµ|¡øtΡ ª!$# ãΝà2â‘Éj‹y⇔ãƒuρ

ואלוהים מזהירכם
הדרך חזרה.

çνρß‰ö6è? ÷ρr& öΝà2Í‘ρß‰ß¹ ’Îû $tΒ (#θà÷‚è? βÎ) ö≅è%

ֶ .30אמוֹר :בין אם תסתירו את אשר
בלבכם או תגלוהו ,יודע אותו אלוהים,
ויודע הוא את אשר בשמים ואת אשר
בארץ ,ואלוהים הכָ ל יכול.

’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ ãΝn=÷ètƒuρ 3 ª!$# çµôϑn=÷ètƒ
 ∩⊂⊃∪ ÖƒÏ‰s% &ó_x« Èe≅à2 4’n?tã ª!$#uρ 3 ÇÚö‘F{$#

9ö yz ôÏΒ ôMn=Ïϑtã $¨Β <§øtΡ ‘≅à2 ß‰Éfs? tΠöθtƒ

ֵמעונשו ,ואליו

ִ .31היזָ ֲהרוּ מאותו יום בו תעמוד כָ ל
נפש בפני ַמ ֲע ֶש ָיה אשר עשתה ,בין אם
טובים ובין אם רעים ,ואז תחפוץ שיום
זה ירחק מאֹד ממנה .אלוהים מזהירכם
מעוֹנשו – אך הוא מאידך רחמן כלפי
העובדים אותו.

$yγoΨ÷&t/ ¨βr& öθs9 –Šuθs? &þθß™ ÏΒ ôMn=Ïϑtã $tΒuρ #\ŸÒøt’Χ
3 …çµ|¡øtΡ ª!$# ãΝà2â‘Éj‹y⇔ãƒuρ 3 #Y‰‹Ïèt/ #J‰tΒr& ÿ…çµuΖ÷&t/uρ
 ∩⊂⊇∪ ÏŠ$t7Ïèø9$$Î/ 8∃ρâu‘ ª!$#uρ

ª!$# ãΝä3ö7Î6ósãƒ ‘ÏΡθãèÎ7¨?$$sù ©!$# tβθ™7Åsè? óΟçFΖä. βÎ) ö≅è%

 .32אמור :אם או ֲֹה ֵבי אלוהים אתם,
ֹאהב ֶא ְתכֶ ם אלוהים ,ויסלח
לכו אחרי י ַ
לחטאיכם ,והוא ַס ָּלח ורחום.

∩⊂⊄∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θàxî ª!$#uρ 3 ö/ä3t/θçΡèŒ ö/ä3s9 öÏøótƒuρ

¨βÎ*sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù ( š^θß™§9$#uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr& ö≅è%

ֶ .33אמור :צייתו לאלוהים וְ לִ ְשלִ יחוֹ .אך
אם יַ פנו עורף הזהירֵ ם ,שאין אלוהים
אוהב את הכּ ופרים.

* )zΟŠÏδ≡tö/Î) tΑ#uuρ %[nθçΡuρ tΠyŠ#u #’s∀sÜô¹$# ©!$# ¨βÎ

 .34הנה בחר אלוהים ְּבאדם וּ בְ נו ַֹח

 ∩⊂⊂∪ tÍÏ≈s3ø9$# =Ïtä† Ÿω ©!$#
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 ∩⊂⊆∪ tÏϑn=≈yèø9$# ’n?tã tβ≡tôϑÏã tΑ#uuρ

וּ ְב ֵבית אברהם ,וּ ְב ֵבית עמרם על פני
כָ ל העמים.

 ∩⊂∈∪ íΟŠÎ=tæ ìì‹Ïÿxœ ª!$#uρ 3 <Ù÷èt/ .ÏΒ $pκÝÕ÷èt/ Oπ−ƒÍh‘èŒ

ְּ .35כצאצאים הם ,איש לרעהו ,הנה
שומע אלוהים ויודע.

)šs9 ßNö‘x‹tΡ ’ÎoΤÎ) Éb>u‘ tβ≡tôϑÏã ßNr&tøΒ$# ÏMs9$s% øŒÎ

אלוהי,
ַ
 .36וּ בעת אמרה אשת עמרם:
הנה נדרתי לך את אשר בבטני ,מוקדש
הוא לךָ – קבלהו ממני! אכן אתה
השומע והיודע.

4s\Ρé& !$pκçJ÷è|Êuρ ’ÎoΤÎ) Éb>u‘ ôMs9$s% $pκ÷Jyè|Êuρ $£ϑn=sù

אלוהי,
ַ
 .37וכאשר ילדה אותה אמרה:
הנה ילדתי אותה נקבה ,ואלוהים הוא
היודע את אשר ילדה ,ואין הזכר כנקבה.
וקראתי את שמה מרים ,וּ ְבךָ ֲאבקש לה
ְּולִ ְצאצאיה חסות מפני השטן המקולל.

$·?$t6tΡ $yγtFt7/Ρr&uρ 9|¡ym @Αθç7s)Î/ $yγš/u‘ $yγn=¬6s)tFsù

 .38וּ ְתפילתה נֶ ֶענְ ָתה ברצון אצל ריבונה
אשר בחסדו גדלה מרים למופת; וּ ִמינה
לה את "זְ כָ רְ יָ ה" לְ או ֵֹמן .כָ ל ֵא ַימת שנכנס
אליה זְ כָ רְ יָ ה לְ מקדש תפילתה ,מצא
וּש ֵאלָ ּה :מאין לָ ךְ כָ ל זה,
לידה ִמ ְצרְ כֵ י מזוןְ .
מרים? והיא ענתה :מאת אלוהים הוא .הנה
אלוהים מפרנס את החפץ בהם בלי גבול.

|MΡr& y7¨ΡÎ) ( ûÍh_ÏΒ ö≅¬7s)tGsù #Y‘§ysãΒ Í_ôÜt/ ’Îû $tΒ
 ∩⊂∉∪ ÞΟŠÎ=yèø9$# ßìŠÉΚ¡¡9$#

( 4s\ΡW{$%x. ãx.©%!$# }§øŠs9uρ ôMyè|Êuρ $yϑÎ/ ÞΟn=÷ær& ª!$#uρ
$yγtG−ƒÍh‘èŒuρ šÎ/ $yδä‹ŠÏãé& þ’ÎoΤÎ)uρ zΟtƒötΒ $pκçJø‹£ϑy™ ’ÎoΤÎ)uρ
 ∩⊂∠∪ ÉΟŠÅ_§9$# Ç≈sÜø‹¤±9$# zÏΒ

$yγøŠn=tã Ÿ≅yzyŠ $yϑ¯=ä. ( $−ƒÌx.y— $yγn=¤x.uρ $YΖ|¡ym
—tΑ$s% ( $]%ø—Í‘ $yδy‰ΖÏã y‰y`uρ z>#tósÏϑø9$# $−ƒÌx.y
( «!$# Ï‰ΖÏã ôÏΒ uθèδ ôMs9$s% ( #x‹≈yδ Å7s9 4’¯Τr& ãΛuqöyϑ≈tƒ
) ∩⊂∇∪ A>$|¡Ïm ÎötóÎ/ â!$t±o„ tΒ ä−ã—ötƒ ©!$# ¨βÎ
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 .39אז קרא זְ כָ רְ יָ ה אל אלוהיו לאמור:
אלוהי ,תן לי ֵמחסדיך צאצאים טובים
ַ
וּ ְטהורים ,הנה אתה שומע התפילה.

<ßì‹Ïÿxœ š¨ΡÎ) ( ºπt7Íh‹sÛ Zπ−ƒÍh‘èŒ šΡà$©! ÏΒ ’Í
 ∩⊂∪ Ï!$tã‘$!$#

’Îû ’Ìj?|Áãƒ ÖΝÍ←!$s% uθèδuρ èπs3Í×¯≈n=yϑø9$# çµø?yŠ$oΨsù

 .40ואז קראו אליו המלאכים ,בהיותו
עומד בתפילה בחיק ִמ ְק ָדשו ,ואמרו:
הנה אלוהים מבשר לך על הולדת
"יחיא" ,והוא אשר יעיד על ִצ ְד ַקת זה
שיבוא מאת אלוהים ,נגיד וצנוע ,ואף
נביא צדק הוא יהיה.

$P%Ïd‰|ÁãΒ 4zósu‹Î/ x8çÅe³u;ãƒ ©!$# ¨βr& É>#tósÏϑø9$#
zÏiΒ $wŠÎ;tΡuρ #Y‘θÝÁymuρ #Y‰Íh‹y™uρ «!$# zÏiΒ 7πyϑÎ=s3Î/
 ∩⊆⊃∪ tÅsÎ=≈¢Á9$#

zÍ_tón=t/ ô‰s%uρ ÖΝ≈n=äî ’Í< ãβθä3tƒ 4’¯Τr& Éb>u‘ tΑ$s%

אלוהי ,כיצד יהיה
ַ
 .41אמר )זְ כָ רְ יָ ה(:
לי בן והזיקנה כבר ִה ְשיגַ ְתנִ י ,ואשתי
עקרה? אמר :כזאת היא דרך אלוהים,
עושה כרצונו את אשר יֶ ְח ָּפץ.

ωr& y7çGtƒ#u tΑ$s% ( Zπtƒ#u þ’Ík< ≅yèô_$# Éb>u‘ tΑ$s%

אלוהי ,עשה לִ י אות!
 .42אמר )זְ כָ רְ יָ ה(ַ :
אמר :האוֹת לגביך הוא שלא תדבר אל
האנשים שלושה ימים זולתי ברמז.
וש ַּבח
הרבה ,איפוא ,לזכור את אלוהיךַ ,
ּ
אותו לעת ערב) ,וְ ַש ַּבח אותו( בבוקר
המוקדם.

ª!$# šÏ9≡x‹x. tΑ$s% ( ÖÏ%$tã ’ÎAr&tøΒ$#uρ çy9Å6ø9$#
 ∩⊆⊇∪ â!$t±o„ $tΒ ã≅yèøtƒ

?ä.øŒ$#uρ 3 #Y“øΒu‘ ωÎ) BΘ$−ƒr& sπsW≈n=rO }¨$¨Ψ9$# zΟÏk=x6è
‘§ ∩⊆⊄∪ Ì≈x6ö/M}$#uρ ÄcÅ´yèø9$$Î/ ôxÎm7y™uρ #ZÏWŸ2 y7−/

©!$# ¨βÎ) ãΝtƒöyϑ≈tƒ èπx6Í×¯≈n=yϑø9$# ÏMs9$s% øŒÎ)uρ

 .43וּ זְ כֹר עת אמרו המלאכים :מרים;
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Ï!$|¡ÎΣ 4’n?tã Å79xsÜô¹$#uρ Ï8t£γsÛuρ Å79xsÜô¹$#

הנה אלוהים בחר בך ,וטיהר אותך,
והעדיף אותך על פני כָ ל נשות דורֵ ךְ .

yìtΒ Éëx.ö‘$#uρ “Ï‰ß∨ó™$#uρ Å7În/tÏ9 ÉLãΨø%$# ÞΟtƒöyϑ≈tƒ

 .44מרים! היי נאמנה ,איפוא ,לאלוהייך,
ִוסיגדי וְ כִ רְ ִעי עם הכורעים.

$tΒuρ 4 y7ø‹s9Î) ÏµŠÏmθçΡ É=ø‹tóø9$# Ï!$t7/Ρr& ôÏΒ y7Ï9≡sŒ

הס ֶתר אשר אנו מגלים
 .45זהו מדברי ֵ
היית עמם ֵעת ִה ִּפילו גורלות,
לךָ  ,כי לא ָ
היית
האומן ,ולא ָ
ֵ
מי מהם יהיה למרים
עמם כאשר רבו ביניהם.

)Ï8çÅe³u;ãƒ ©!$# ¨βÎ) ãΝtƒöyϑ≈tƒ èπs3Í×¯≈n=yϑø9$# ÏMs9$s% øŒÎ

 .46עת אמרו המלאכים :מרים ,הנה
שרֵ ך על הולדת בן ,על פי
אלוהים ְמ ַב ְ ֹ
המשיח יֵ שוּ ַע בן מרים,
דבר ֹו הואְ ׁ ,שמ ֹו ׁ
מכובד ונשֹגב )יהיה( בעולם הזה ובעולם
הבא ,ומן המקורבים )לאלוהים(.

 ∩⊆⊂∪ šÏϑn=≈yèø9$#

 ∩⊆⊆∪ šÏèÏ.≡§9$#

óΟßγ•ƒr& öΝßγyϑ≈n=ø%r& šχθà)ù=ãƒ øŒÎ) óΟÎγ÷ƒt$s! |MΨä.
øŒÎ) öΝÎγ÷ƒy‰s9 |MΨà2 $tΒuρ zΝtƒötΒ ã≅àõ3tƒ
 ∩⊆∈∪ tβθßϑÅÁtF÷‚tƒ

zΝtƒötΒ ßø⌠$# |¤ŠÏã ßxŠÅ¡yϑø9$# çµßϑó™$# çµ÷ΖÏiΒ 7πyϑÎ=s3Î/
 ∩⊆∉∪ tÎ/§s)ßϑø9$# zÏΒuρ ÍοtÅzFψ$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû $YγŠÅ_uρ

zÏΒuρ WξôγŸ2uρ Ï‰ôγyϑø9$# ’Îû }¨$¨Ψ9$# ãΝÏk=x6ãƒuρ

 .47ויטיף לאנשים ִּבנְ עוריו וּ בְ התבגרותו,
ויהיה ִמן הישרים.

Í_ó¡|¡ôϑtƒ óΟs9uρ Ó$s!uρ ’Í< ãβθä3tƒ 4’¯Τr& Éb>u‘ ôMs9$s%

אלוהי ,כיצד יהיה לִ י בן ,ואיש
 .48אמרהַ :
לא נגע בי? אמר :כזאת היא דרך אלוהים,
בורא את אשר יַ ְח ּפֹץ ,וּ ְב ֵעת שיגזֹר דבר,
יֹאמר לוֱ :היֶ ה! ו)הוא( יהיה )כדברו(.

 ∩⊆∠∪ šÅsÎ=≈¢Á9$#

#sŒÎ) 4 â!$t±o„ $tΒ ß,è=÷‚tƒ ª!$# Å7Ï9≡x‹Ÿ2 tΑ$s% ( ×|³o0
 ∩⊆∇∪ ãβθä3u‹sù ä. …çµs9 ãΑθà)tƒ $yϑ¯ΡÎ*sù #\øΒr& #|Ós%
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|=≈tGÅ3ø9$#

פּרשת בּית עמרם
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sπ1u‘öθ−G9$#uρ

החכְ ָמה ,את
 .49וילְ ְמד ֹו את הספר ואת ָ
התורה ואת הברית החדשה.

Νä3çGø⁄Å_ ô‰s% ’ÎoΤr& Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t/ 4’n<Î) »ωθß™u‘uρ

 .50וַ יְ ַמ ֶּנהוּ ָשליח אל בני ישראל לאמוֹר:
הנה באתי ֲאליכם עם אות ֵמריבונכם,
שלפיו אני ֱאצוֹר לכם מן הטיט כצורת
העוףָ ,וא ִפיַ ח בו רוח ,ואז יהיה לְ עוֹף
ברצון אלוהים .וַ ֲארַ ֵּפא את העיוור
ואת המצורע ,וַ ֲא ַח ֵּיה מתיםִּ ,ברְ צוֹן
אלוהים ,וְ או ִֹד ֲיעכֶ ם מה לאכול ומה
לֶ ֱאגור ְּבבַ תיכם ,הנה אות לכם בזאת אם
מאמינים אתם.

Ïπ1u‘öθ−G9$# š∅ÏΒ £“y‰tƒ š÷t/ $yϑÏj9 $]%Ïd‰|ÁãΒuρ

) .51ובאתי( לקיים את התורה אשר ניתנה
לפנַ י ,וּ לְ ַה ִּתיר לכם חלק ממה שנאסר
עליכם ,והבאתי לכם אוֹת מאת ריבונכם.
יִירְ אוּ )איפוא( את אלוהים ַוצייתו לדברַ י!

 ∩⊆∪ Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ

š∅ÏiΒ Νà6s9 ß,è=÷zr& þ’ÎoΤr& ( öΝà6În/§‘ ÏiΒ 7πtƒ$t↔Î/
#Mö/sÛ ãβθä3u‹sù Ïµ‹Ïù ã‡àΡr'sù Îö/©Ü9$# Ïπt↔øŠyγx. ÈÏeÜ9$#
š⇑tö/F{$#uρ tµyϑò2F{$# Û˜Ìö/é&uρ ( «!$# ÈβøŒÎ*Î/
tβθè=ä.ù's? $yϑÎ/ Νä3ã⁄Îm;tΡé&uρ ( «!$# ÈβøŒÎ*Î/ 4’tAöθuΚø9$# Äóré&uρ
ZπtƒUψ y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) 4 öΝà6Ï?θã‹ç/ ’Îû tβρãÅz£‰s? $tΒuρ
 ∩∈⊃∪ šÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçFΖä. βÎ) öΝä3©9

4 öΝà6ø‹n=tæ tΠÌhãm “Ï%©!$# uÙ÷èt/ Νà6s9 ¨≅ÏmT{uρ
©!$# (#θà)¨?$$sù öΝà6În/§‘ ÏiΒ 7πtƒ$t↔Î/ /ä3çGø⁄Å_uρ
 ∩∈⊇∪ Èβθãè‹ÏÛr&uρ

)#x‹≈yδ 3 çνρß‰ç6ôã$$sù öΝà6š/u‘uρ †În1u‘ ©!$# ¨βÎ

 .52אכן אלוהים הוא ריבוני וריבונכם,
ִעבדוהו ,איפוא ,זהו הדרך הישר.

* ôtΒ tΑ$s% tøä3ø9$# ãΝåκ÷]ÏΒ 4†|¤ŠÏã ¡§ymr& !$£ϑn=sù

 .53אך כאשר חש יֵ שוּ ַע ִמ ִצדם ִּבכְ ִפירָ ה,
אמר :מי הם התומכים בי בדרך אלוהים?
אמרו החסידים :אנו התומכים בדרך

 ∩∈⊄∪ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β ÔÞ≡uÅÀ

&ßøtwΥ šχθ•ƒÍ‘#uθysø9$# š^$s% ( «!$# ’n<Î) ü“Í‘$|ÁΡr
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$¯Ρr'Î/

אלוהיםַ ,האמנוּ בוָֹ ,ה ֵעד ,איפוא ,כי אנו
מסוּ רים.

‘tΑθß™§9$# $oΨ÷èt7¨?$#uρ |Mø9t“Ρr& !$yϑÎ/ $¨ΨtΒ#u !$oΨ−/u

אלוהנו ,מאמינים אנו בָ אותות
ֵ
.54
שהורדת ,והולכים אנו אחרי השליחַ ,ק ֵּבל
ָ
אותנו ,איפוא ,עם המעידים על צדקתו.

 ∩∈∈∪ tÌÅ3≈yϑø9$# çö$yz ª!$#uρ ( ª!$# tx6tΒuρ (#ρãx6tΒuρ

) .55ואילו אויביו( זממו )נגדו( ,וַ יִ זֹם
אלוהים מזימה )נגדם( ,ואלוהים הוא
גדול הזוממים.

)y7ãèÏù#u‘uρ š‹ÏjùuθtGãΒ ’ÎoΤÎ) #|¤ŠÏè≈tƒ ª!$# tΑ$s% øŒÎ

) .56וזכר( ֵעת אמר אלוהים ליֵ שוּ ַע ,הנה
אנוכי ממית אותךָ  ,וּ מעלה אותך אלי,
שם את
ומחלץ אותך מן הכּ ופרים ,וְ ָ ֹ
ההולכים אחריךָ ֵמ ַעל לאלה אשר כפרו
בךָ עד ליום הדין – ואז תשובו כולכם
אלי וְ ֶא ְש ּפֹט ביניכם ּבאשר הייתם
ֲחלוקים בו.

&â‘$|ÁΡr

«!$#

$¨ΨtΒ#u

«!$$Î/

ô‰yγô©$#uρ

 ∩∈⊂∪ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ

 ∩∈⊆∪ šÏ‰Îγ≈¤±9$# yìtΒ $oΨö;çFò2$$sù

)ã≅Ïã%y`uρ (#ρãxŸ2 tÏ%©!$# š∅ÏΒ x8ãÎdγsÜãΒuρ ¥’n<Î
ÏΘöθtƒ 4’n<Î) (#ÿρãxx. šÏ%©!$# s−öθsù x8θãèt7¨?$# tÏ%©!$#
ãΝà6ômr'sù öΝà6ãèÅ_ötΒ ¥’n<Î) ¢ΟèO ( Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#
 ∩∈∉∪ tβθàÎ=tF÷‚s? Ïµ‹Ïù óΟçFΖä. $yϑŠÏù öΝä3oΨ÷+t/

#Y‰ƒÏ‰x© $\/#x‹tã öΝßγç/Éj‹tãé'sù (#ρãxx. tÏ%©!$# $¨Βr'sù
 ∩∈∠∪ tÎÅÇ≈¯Ρ ÏiΒ Οßγs9 $tΒuρ ÍοtÅzFψ$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû

 .57אך את אלה אשר כפרו אענישם
עונש כבד בעולם הזה ובעולם הבא,
ואין להם מושיע.

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $¨Βr&uρ

 .58ואולם אלה אשר האמינו ועשו את
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 ∩∈∇∪ tÏΗÍ>≈©à9$# =Åsãƒ Ÿω ª!$#uρ 3 öΝèδu‘θã_é& óΟÎγ‹Ïjùuθã‹sù

שכרם עד תֹם – כי אין
הטוב ,יְ ַק ְּבלוּ את ְ ֹ
אלוהים אוהב את החוטאים.

Ìø.Ïe%!$#uρ ÏM≈tƒFψ$# zÏΒ šø‹n=tã çνθè=÷GtΡ y7Ï9≡sŒ

 .59זה הוא אשר נקרא לפניך מן
האותות והספר ַה ַמ ְח ִּכים.

)( tΠyŠ#u È≅sVyϑx. «!$# y‰ΖÏã 4|¤ŠÏã Ÿ≅sVtΒ χÎ

 .60הנה דוגמת יֵ שוּ ַע בעיני אלוהים
כדוגמת אדם הראשון ,אשר ברא אותו
ֵמעפר ,וציווה עליו להיות )לאדם( ,והוא
היה.

 ∩∉⊇∪ tÎtIôϑßϑø9$# zÏiΒ ä3s? Ÿξsù y7Îi/¢‘ ÏΒ ‘,ysø9$#

 .61זאת היא האמת מאת ריבונך .אל
תהיה ,איפוא ,מן הספקנים.

zÏΒ x8u!%y` $tΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ Ïµ‹Ïù y7§_!%tn ôyϑsù

 .62ועתה ,לאחר מה שנודע לךֱ ,אמוֹר
אודותיו:
ָ
לְ כָ ל אלה אשר יתוָ כּ חו עמךָ על
בואו נִ זַ ֵּמן את ָּבנֵ ינוּ ואת ְּבנֵ יכֶ ם ,ואת נָ ֵשינו
ואת נְ ֵשיכֶ ם ,ואת עצמנו ֶוא ְתכֶ ם ,ונתפלל
ֶשקללת אלוהים תחול על הכוזבים.

)>µ≈s9Î) ôÏΒ $tΒuρ 4 ‘,ysø9$# ßÈ|Ás)ø9$# uθßγs9 #x‹≈yδ ¨βÎ

 .63אכן זהו המסר המהימן ,ואין כָ ל
ֵאלו ַֹה זולת אלוהים ,ואכן אלוהים הוא
הגיבור וְ ֶהחכם.

 ∩∈∪ ÉΟ‹Å3ysø9$#

∩∉⊃∪ ãβθä3u‹sù ä. …çµs9 tΑ$s% ¢ΟèO 5>#tè? ÏΒ …çµs)n=yz

5

ö/ä.u!$oΨö/r&uρ $tΡu!$oΨö/r& äíô‰tΡ (#öθs9$yès? ö≅à)sù ÉΟù=Ïèø9$#
¢ΟèO öΝä3|¡àΡr&uρ $oΨ|¡àΡr&uρ öΝä.u!$|¡ÎΣuρ $tΡu!$|¡ÎΣuρ
∩∉⊄∪ šÎ/É‹≈x6ø9$# ’n?tã «!$# |MuΖ÷è©9 ≅yèôfuΖsù ö≅ÍκtJö6tΡ

) ∩∉⊂∪ ÞΟŠÅ3ysø9$# â“ƒÍ“yèø9$# uθßγs9 ©!$# χÎ)uρ 4 ª!$# ωÎ
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 ∩∉⊆∪ tÏ‰Å¡øßϑø9$$Î/ 7ΟŠÎ=tæ ©!$# ¨βÎ*sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù

 .64אך אם הם יפנו לך עורף ,זְ כֹר,
שאלוהים ַמכּ יר היטב את הסכסכנים.

¥!#uθy™ 7πyϑÎ=Ÿ2 4’n<Î) (#öθs9$yès? É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ ö≅è%

ֱ .65אמוֹר :הוי ַע ֵמי הספר ,בואו לְ רעיון
משותף בינינו לבינכם ,שלא נעבוד
ֱאלו ַֹה זולתי אלוהים ,ולא נשתף ב ֹו
דבר ,ולא ייקח איש מאיתנו את רעהו
לאדון לעומת אלוהים ,ואם יַ ְפנוּ עורף,
ִא ְמרוּ ֲ ,ה ִעידוּ )עלינו( כי הננו )לרבוננו(
מסורים.

ÏµÎ/ x8Îô³èΣ Ÿωuρ ©!$# ωÎ) y‰ç7÷ètΡ ωr& ö/ä3uΖ÷'t/uρ $uΖoΨ÷'t/
©ÏiΒ $\/$t/ö‘r& $³Ò÷èt/ $uΖàÒ÷èt/ x‹Ï‚−Gtƒ Ÿωuρ $\↔ø‹x
$¯Ρr'Î/ (#ρß‰yγô©$# (#θä9θà)sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù 4 «!$# ÈβρßŠ
 ∩∉∈∪ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ

tΛÏδ≡tö/Î) þ’Îû šχθ•`!$ysè? zΝÏ9 É=≈tGÅ6ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ

 .66הוי ַע ֵמי הספר ,מדוע תתווכחו
עימנו ִּב ְדבר אברהם ,הן התורה והברית
החדשה אך ניתנו אחריו – )האמנם(
אינכם משכילים?

ÖΝù=Ïæ ÏµÎ/ Νä3s9 $yϑŠÏù óΟçFôfyf≈ym ÏIωàσ¯≈yδ ÷ΛäΡr'¯≈yδ

 .67רְ אוּ  ,הנה אתם אלה אשר
התווכחתם על מה שידוע לכם ,מדוע,
איפוא ,תתווכחו עתה על מה שאינכם
יודעים כלל? אלוהים הוא היודע ,ואין
אתם יודעים.

Å3≈s9uρ $|‹ÏΡ#uóÇnΣ Ÿωuρ $wƒÏŠθåκu‰ ãΝŠÏδ≡tö/Î) tβ%x. $tΒ

 .68לא היה יהודי אברהם ,ואף לא

ÿÍνÏ‰÷èt/ .ÏΒ ωÎ) ã≅‹ÉfΡM}$#uρ èπ1u‘öθ−G9$# ÏMs9Ì“Ì Ρé& !$tΒuρ
 ∩∉∉∪ šχθè=É)÷ès? Ÿξsùr r& 4

4 ÖΝù=Ïæ ÏµÎ/ Νä3s9 }§øŠs9 $yϑŠÏù šχθ•`!$ysè? zΝÎ=sù
 ∩∉∠∪ tβθßϑn=÷ès? Ÿω óΟçFΡr&uρ ãΝn=÷ètƒ ª!$#uρ
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Ν
zÏΒ

נוצרי ,כי אם חניף) (1היה ,מסור לאלוהים,
ומעולם לא שיתף עם אלוהים אלילים
אחרים.

šχ%x.

$Z‹ÏΖym

$tΒuρ $VϑÎ=ó¡•Β

tβ%x.

)çνθãèt7¨?$# tÏ%©#s9 zΝŠÏδ≡tö/Î*Î/ Ä¨$¨Ψ9$# ’n<÷ρr& χÎ

 .69אכן הקרובים בבני האדם לאברהם
הם אלה אשר הלכו בדרכו ,והנביא
הזה) ,מוחמד( ,ואלה אשר האמינו .הנה
אלוהים צוּ ר למאמינים.

ö/ä3tΡθ=ÅÒãƒ öθs9 É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏiΒ ×πxÍ←!$©Û N¨Šuρ

מע ֵמי הספר חפצים היו
 .70חלק ַ
להתעותכם ,אך אין הם מתעים זולתי
עצמם ואינם מבחינים.

«!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ šχρãàõ3s? zΝÏ9 É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ

 .71הוי ַע ֵמי הספר ,מדוע אתם
מתכחשים לאותות אלוהים שלהם
הייתם עדים?

È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ ¨,ysø9$# šχθÝ¡Î6ù=s? zΝÏ9 É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ

 .72הוי ַע ֵמי הספר ,מדוע אתם מלבישים
את האמת ַּב ֶש ֶקר ,וּ מסתירים אותה
ביודעין?

(#θãΖÏΒ#u É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏiΒ ×πxÍ←!$©Û Ms9$s%uρ

 .73והנה קבוצה מבני עם הספר אמרה:

 ∩∉∇∪ tÏ.Îô³ßϑø9$#

’Í<uρ ª!$#uρ 3 (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$#uρ É<¨Ζ9$# #x‹≈yδuρ
 ∩∉∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#

∩∠⊃∪ šχρâßêô±o„ $tΒuρ öΝßγ|¡àΡr& HωÎ) šχθ=ÅÒãƒ $tΒuρ

 ∩∠⊇∪ šχρß‰yγô±n@ ÷ΛäΡr&uρ

 ∩∠⊄∪ tβθßϑn=÷ès? óΟçFΡr&uρ ¨,ysø9$# tβθßϑçGõ3s?uρ

מכל עבודה זרה,
) (1חניף :הוא זה שמסיר את פניו ָּ
ופונה אך ורק לאלוהים.
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tµô_uρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ’n?tã tΑÌ“Ρé& ü“Ï%©!$$Î/

פּרשה מס3 .

הכריזו על אמונתכם ,באשר הוּרַ ד לִ ְקבוצת
המאמינים )במוחמד( בראשית היום ,וְכִ יפרו
אחרית היום ,למען ַיַחזְרוּ בהם מאמונתם.
ֲּב ֲ

 ∩∠⊂∪ tβθãèÅ_ötƒ öΝßγ¯=yès9 …çνtÅz#u (#ÿρãàø.$#uρ Í‘$yγ¨Ψ9$#

¨βÎ) ö≅è% ö/ä3oΨƒÏŠ yìÎ7s? yϑÏ9 ωÎ) (#þθãΖÏΒ÷σè? Ÿωuρ

 .74ואל תתנו אמון אלא במי שהולך על
ישרִ ים
המ ָ
פי אמונתכם .אמוֹר :הנה דרך ֵ
היא דרך אלוהים הדומה בתוכנה לְ מה
שכבר ניתן לכם .ואם יוסיפו להתווכּ ח
עמכם בפני אלוהיםֱ ,אמוֹר :הנה החסד
שיחפוץ
ּ
ִּב ֵידי אלוהים ,מעניק אותו למי
בוֹ .רב חסד אלוהים ויודע כָ ל.

!$tΒ Ÿ≅÷WÏiΒ Ó‰tnr& #’tA÷σãƒ βr& «!$# “y‰èδ 3“y‰ßγø9$#
&¨βÎ) ö≅è% 3 öΝä3În/u‘ y‰ΖÏã ö/ä.θ•_!$ysãƒ ÷ρr& ÷Λä‹Ï?ρé
ììÅ™≡uρ ª!$#uρ 3 â!$t±o„ tΒ ÏµŠÏ?÷σãƒ «!$# Ï‰uŠÎ/ Ÿ≅ôÒxø9$#
 ∩∠⊆∪ ÒΟŠÎ=tæ

ρèŒ ª!$#uρ 3 â!$t±o„ tΒ ÏµÏGyϑômtÎ/ ÈtG÷‚tƒ

 .75ומזכּ ה ברחמיו את אשר ירצה ,כי
רב הוא חסד אלוהים.

* 9‘$sÜΖÉ)Î/ çµ÷ΖtΒù's? βÎ) ôtΒ É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏΒuρ

 .76יש מבין אנשי עם הספר אשר אם
יש ֶיבנוּ לךָ  .ויש
תפקיד בידו הוֹן רב – ִ
ביניהם אם תפקיד בידו דינאר – לא
יש ֶיבנוּ לךָ  ,אלא אם תתמיד לדרוש
ִ
מידו בתוקף ,זאת עקב אשר אמרו :אין
אנו מחוייבים כלפי מי שאינו מאתנו,
משקרים בשם אלוהים ,והם יודעים.

 ∩∠∈∪ ÉΟŠÏàyèø9$# È≅ôÒxø9$#

ω 9‘$oΨƒÏ‰Î/ çµ÷ΖtΒù's? βÎ) ô¨Β Οßγ÷ΨÏΒuρ y7ø‹s9Î) ÿÍνÏjŠxσãƒ
y7Ï9≡sŒ 3 $VϑÍ←!$s% Ïµø‹n=tã |MøΒßŠ $tΒ ωÎ) y7ø‹s9Î) ÿÍνÏjŠxσãƒ
×≅‹Î6y™ z↵ÍhŠÏiΒW{$# ’Îû $uΖøŠn=tã }§øŠs9 (#θä9$s% óΟßγ¯Ρr'Î/
∩∠∉∪ šχθßϑn=ôètƒ öΝèδuρ z>É‹s3ø9$# «!$# ’n?tã šχθä9θà)tƒuρ
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=Åsãƒ ©!$# ¨βÎ*sù 4’s+¨?$#uρ ÍνÏ‰ôγyèÎ/ 4’nû÷ρr& ôtΒ 4’n?t/

 .77אכן המקיים את בריתו וְ יָ רֵ א את
אלוהים ,הוא הצדיק ,ואת הצדיקים
אלוהים אוהב.

)$YΨyϑrO öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr&uρ «!$# Ï‰ôγyèÎ/ tβρçtIô±o„ tÏ%©!$# ¨βÎ

 .78אך אלה המוכרים את ברית אלוהים
ואת שבועתם במחיר זול ,אין להם חלק
ידבר אליהם ריבונם,
בעולם הבא ,ולא ֵּ
ולא יביט אליהם ביום הדין ולא יְ זַ ֶּכה
אותם ,ולהם עונש כבד.

É=≈tFÅ3ø9$$Î/ ΟßγtFt⊥Å¡ø9r& tβ…âθù=tƒ $Z)ƒÌxs9 óΟßγ÷ΖÏΒ ¨βÎ)uρ

 .79ואכן קיימת מהם קבוצה המעקמים
את לשונותיהם ,ומסלפים בעת קריאת
הקוראן ,למען תחשבו ,כי מן הספר
הוא ,ואין הוא מן הספר .ויֹאמרו :מאת
אלוהים הוא ,ואין הוא מאת אלוהים.
ומדברים בשם אלוהים שקר ביודעין.

 ∩∠∠∪ tÉ)−Gßϑø9$#

Ÿωuρ ÍοtÅzFψ$# ’Îû öΝßγs9 t,≈n=yz Ÿω šÍ×¯≈s9'ρé& ¸ξ‹Î=s%
Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ öΝÍκös9Î) ãÝàΖtƒ Ÿωuρ ª!$# ãΝßγßϑÏk=x6ãƒ
 ∩∠∇∪ ÒΟŠÏ9r& ëU#x‹tã óΟßγs9uρ óΟÎγ‹Åe2t“ãƒ Ÿωuρ

š∅ÏΒ uθèδ $tΒuρ É=≈tGÅ6ø9$# zÏΒ çνθç7|¡óstGÏ9
$tΒuρ «!$# Ï‰ΨÏã ôÏΒ uθèδ šχθä9θà)tƒuρ É=≈tGÅ3ø9$#
z>É‹s3ø9$# «!$# ’n?tã tβθä9θà)tƒuρ «!$# Ï‰ΨÏã ôÏΒ uθèδ
 ∩∠∪ tβθßϑn=ôètƒ öΝèδuρ

zΝõ3ßsø9$#uρ |=≈tGÅ3ø9$# ª!$# çµuŠÏ?÷σãƒ βr& @t±u;Ï9 tβ%x. $tΒ

 .80ולא יָ ֵאה לאדם שמעניק לו אלוהים
החכְ ָמה ואת הנבואה
את הספר ואת ָ
שיֹאמר לבני האדםִ :ע ְבדוּ אותי לעומת
אלוהים .כי אם עליו לאמרֱ :היוּ אך
לאלוהים נאמנים! זֹאת כי הנכם מלמדים
את הספר ומשננים אותו.

ÏΒ ’Ík< #YŠ$t6Ïã (#θçΡθä. Ä¨$¨Ζ=Ï9 tΑθà)tƒ §ΝèO nο§θç7–Ψ9$#uρ
óΟçFΖä. $yϑÎ/ z↵ÍhŠÏΨ≈−/u‘ (#θçΡθä. Å3≈s9uρ «!$# ÈβρßŠ
? ∩∇⊃∪ tβθß™â‘ô‰s? óΟçFΖä. $yϑÎ/uρ |=≈tGÅ3ø9$# tβθßϑÏk=yèè
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 .81ולא יאה ל ֹו לצווֹת עליכם לקחת
את המלאכים ואת הנביאים כאלוהים
לכם .האמנם יצווה עליכם לכפור לאחר
שהתמסרתם לאלוהים?

z↵Íh‹Î;¨Ζ9$#uρ sπs3Í×¯≈n=pRùQ$# (#ρä‹Ï‚−Gs? βr& öΝä.tãΒù'tƒ Ÿωuρ
& ∩∇⊇∪ tβθßϑÎ=ó¡•Β ΛäΡr& øŒÎ) y‰÷èt/ Ìøä3ø9$$Î/ Νä.ããΒù'tƒr& 3 $¹/$t/ö‘r

Νà6çG÷s?#u !$yϑs9 z↵ÍhŠÎ;¨Ψ9$# t,≈sW‹ÏΒ ª!$# x‹s{r& øŒÎ)uρ

 .82וְ זִ כְ רוּ ֵעת ָּכרַ ת אלוהים עמכם ברית
באמצעות הנביאים ,לפיה ניתנו לכם
והחכְ ָמה – ואז הופיע בקרבכם
הספר ָ
נביא לאשר את הספר אשר ֶא ְתכֶ ם ,על
מנת שתאמינו בו ותעזרו לו .נשאלתם:
האמנם מאשרים אתם ומקבלים על
עצמכם התחייבות זוֹ? ואתם עניתם:
מאשרים אנו .ואז אמרנו לכם :אם
כן העידוּ על כך ,ואלוהים ֶא ְתכֶ ם מן
העדים.

×Αθß™u‘ öΝà2u!%y` ¢ΟèO 7πyϑõ3Ïmuρ 5=≈tGÅ2 ÏiΒ
4 …çµ¯ΡãÝÁΨtGs9uρ ÏµÎ/ £ãΨÏΒ÷σçGs9 öΝä3yètΒ $yϑÏj9 ×−Ïd‰|Á•Β
( “Ìô¹Î) öΝä3Ï9≡sŒ 4’n?tã ôΜè?õ‹s{r&uρ óΟè?ö‘tø%r&u tΑ$s%
zÏiΒ Νä3yètΒ O$tΡr&uρ (#ρß‰pκô−$$sù tΑ$s% 4 $tΡö‘tø%r& (#þθä9$s%
 ∩∇⊄∪ tÏ‰Îγ≈¤±9$#

ãΝèδ šÍ×¯≈s9'ρé'sù šÏ9≡sŒ y‰÷èt/ 4’¯<uθs? yϑsù

המ ְפנִ ים עורף ִומתנכּ רים
 .83ועתה ,כָ ל ַ
לַ ְּברית הזאת ,הנה הם הפושעים.

&’Îû tΒ zΝn=ó™r& ÿ…ã&s!uρ šχθäóö7tƒ «!$# ÇƒÏŠ uö&tósùr

אחרֶ ת מזו של
 .84האמנם יבקשו דת ֶ
אלוהים ,בעת שמסורים לו כָ ל אשר
בשמים וכָ ל אשר בארץ ,מרצון או שלא
מרצון ,ואליו ישובו כולם?

 ∩∇⊂∪ šχθà)Å¡≈xø9$#

Ïµø‹s9Î)uρ $\δöŸ2uρ $YãöθsÛ Ä⇓ö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
 ∩∇⊆∪ šχθãèy_öãƒ
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#’n?tã tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ $uΖøŠn=tã tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ «!$$Î/ $¨ΨtΒ#u ö≅è%

ֱ .85אמוֹרֶ :ה ֱא ַמנּ וּ באלוהים ,אנו -
וּבאשר הוּרד אלינו ,וּבאשר הוּרד
אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב
ניתן למשה וְ לִ יֵ שוּ ַע
והשבטים ,וּ באשר ַ
ולנביאים מאת ריבונם ,אין אנו ַמ ְפלִ ים
ביניהם ,ול ֹו אנו מסורים.

çµ÷ΨÏΒ Ÿ≅t6ø)ãƒ n=sù $YΨƒÏŠ ÄΝ≈n=ó™M}$# uö&xî ÆtGö;tƒ tΒuρ

 .86וכָ ל אשר יבקש לעצמו דת מלבד
האסלאם לא תתקבל ממנו ,וּ ַבעולם
ֹאבד.
הבא אבוֹד י ַ

öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ) y‰÷èt/ (#ρãxŸ2 $YΒöθs% ª!$# “Ï‰ôγtƒ y#ø‹x.

 .87כיצד ינחה אלוהים אנשים
אשר כפרו לאחר שהאמינו ,והעידו
שהופעת השליח אמת? וְ נִ ְיתנוּ להם
המופתים ,אכן לא ינחה אלוהים את עם
הפושעים.

&«!$# sπoΨ÷ès9 öΝÎγø‹n=tæ ¨βr& öΝèδäτ!#t“y_ y7Í×¯≈s9'ρé

 .88אלה ,גמולם הוא שתחול עליהם
קללת אלוהים והמלאכים וּ כְ לל בני
האדם.

Ÿωuρ Ü>#x‹yèø9$# ãΝßγ÷Ζtã ß#¤sƒä† Ÿω $pκÏù tÏ$Î#≈yz

תרבץ עליהם לנצח,
 .89קללה זֹאת ַּ
ועונשם לא יוקל ולא יִ ָּד ֵחה לעתיד
לבוא.

)šUθà)÷ètƒuρ t,≈ysó™Î)uρ Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ zΝŠÏδ≡tö/Î
ÅÞ$t7ó™F{$#uρ

!$tΒuρ

&u’ÎAρé

4y›θãΒ

4|¤ŠÏãuρ

7‰ymr& t÷t/ ä−ÌhxçΡ Ÿω öΝÎγÎn/§‘ ÏΒ šχθ–ŠÎ;¨Ψ9$#uρ
 ∩∇∈∪ tβθßϑÎ=ó¡ãΒ …çµs9 ßóstΡuρ óΟßγ÷ΨÏiΒ

 ∩∇∉∪ zƒÌÅ¡≈y‚ø9$# zÏΒ ÍοtÅzFψ$# ’Îû uθèδuρ

4 àM≈oΨÉit6ø9$# ãΝèδu!%y`uρ A,ym tΑθß™§9$# ¨βr& (#ÿρß‰Îγx©uρ
 ∩∇∠∪ tÏϑÎ=≈©à9$# uΘöθs)ø9$# “Ï‰ôγtƒ Ÿω ª!$#uρ

 ∩∇∇∪ tÏèyϑô_r& Ä¨$¨Ψ9$#uρ Ïπs3Í×¯≈n=yϑø9$#uρ

 ∩∇∪ tβρãsàΖãƒ öΝèδ
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)¨βÎ*sù (#θßsn=ô¹r&uρ y7Ï9≡sŒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ (#θç/$s? tÏ%©!$# ωÎ

 .90פרט לאלה אשר יַ ַחזְ רוּ ִּבתשובה
לאחר מכן ,ויעשו את הטוב – כי אז
אלוהים הוא סולח ורחמן.

)(#ρßŠ#yŠø—$# ¢ΟèO öΝÎγÏΨ≈yϑƒÎ) y‰÷èt/ (#ρãxx. tÏ%©!$# ¨βÎ

 .91אכן אלה אשר כפרו לאחר שהאמינו
והוסיפו להמשיך בכפירתם ,לא תתקבל
כָ ל חרטה מהם ,ואלה הם התועים.

 ∩⊃∪ íΟŠÏm§‘ Ö‘θàxî ©!$#

ãΝèδ y7Í×¯≈s9'ρé&uρ óΟßγçGt/öθs? Ÿ≅t6ø)è? ©9 #\øä.
 ∩⊇∪ tβθ—9!$Ò9$#

 .92ובאשר לאלה אשר ָּכ ְפרוּ וימותו
ְּככופרים ,לא יתקבל מאיש מהם פדיון,
אף אם מלוֹא הארץ זהב ,כי להם צפוי
עונש איום ,ואין להם כָ ל מושיע.

)Ÿ≅t6ø)ãƒ n=sù Ö‘$¤ä. öΝèδuρ (#θè?$tΒuρ (#ρãxx. tÏ%©!$# ¨βÎ
Èθs9uρ $Y6yδsŒ Ä⇓ö‘F{$# âö≅ÏiΒ ΝÏδÏ‰ymr& ôÏΒ
$tΒuρ ÒΟŠÏ9r& ë>#x‹tã óΟßγs9 y7Í×¯≈s9'ρé& 3 ÿÏµÎ/ 3“y‰tGøù$#
 ∩⊄∪ tÎÅÇ≈¯Ρ ÏiΒ Νßγs9

4 šχθ™6ÏtéB $£ϑÏΒ (#θà)ÏΖè? 4®Lym §É9ø9$# (#θä9$oΨs? s9

הצ ִדיקוּ ת ,עד
 .93לא תשיגו את ַמ ֲעלַ ת ַ
אשר ְתחלקו מאשר הנכם אוהבים ,וכָ ל
אשר תחלקו אכן ידוע לאלוהים.

* ωÎ) Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t6Ïj9 yξÏm tβ$Ÿ2 ÏΘ$yè©Ü9$# ‘≅ä.

 * .94כָ ל סוגי המאכל היו מותרים לבני
ישראל ,חוץ ממה שאסר ישראל על
נפשו בטרם ניתנה התורהֱ .אמוֹר:
ֲהביאו ,איפוא ,את התורה ִוקראו בה,
אם הנכם דוברי אמת.

∩⊂∪ ÒΟŠÎ=tæ ÏµÎ/ ©!$# ¨βÎ*sù &óx« ÏΒ (#θà)ÏΖè? $tΒuρ

βr& È≅ö6s% ÏΒ ÏµÅ¡øtΡ 4’n?tã ã≅ƒÏℜuó Î) tΠ§ym $tΒ
?βÎ) !$yδθè=ø?$$sù Ïπ1u‘öθ−G9$$Î/ (#θè?ù'sù ö≅è% 3 èπ1u‘öθ−G9$# tΑ¨”t∴è
 ∩⊆∪ šÏ%Ï‰≈|¹ öΝçGΖä.
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y7Ï9≡sŒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ z>É‹s3ø9$# «!$# ’n?tã 3“utIøù$# Çyϑsù

 .95ועתה כָ ל המזייף דברים בשם
אלוהים לאחר מכן ,הלא הם הפושעים.

$Z‹ÏΖym tΛÏδ≡tö/Î) s'©#ÏΒ (#θãèÎ7¨?$$sù 3 ª!$# s−y‰|¹ ö≅è%

ֱ .96אמוֹר :הנה אלוהים מצהיר על
האמת ,לְ כוּ  ,איפואְּ ,בדת אברהם החניף
שלא היה מן המשתפים).(2

)sπ©3t6Î/ “Ï%©#s9 Ä¨$¨Ψ=Ï9 yìÅÊãρ ;MøŠt/ tΑ¨ρr& ¨βÎ

 .97אכן בית התפילה הראשון אשר
"ב ָּכה"
הוקם לבני האדם ,הוא זה אשר ְּב ַּ
מבורך וּ ְמקור נְ ִח ָּיה לִ כְ לל האנושות.

…ã&s#yzyŠ tΒuρ ( zΟŠÏδ≡tö/Î) ãΠ$s)¨Β ×M≈uΖÉit/ 7M≈tƒ#u ÏµŠÏù

 .98בו אותות ברורים שמהם ְמקום
אברהם ,כָ ל הנכנס אליו בטוח יהיה,
וחובה על בני האדם שמסוגלים לעמוד
במשימה כלפי אלוהים לעלות לרגל
לאותו בית .ועל הכּ ופרים לזכּ ור ,שאין
אלוהים זקוק לבני האדם כלל.

 ∩∈∪ tβθßϑÎ=≈©à9$# ãΝèδ šÍ×¯≈s9'ρé'sù

 ∩∉∪ tÏ.Îô³çRùQ$# zÏΒ tβ%x. $tΒuρ

 ∩∠∪ tÏϑn=≈yèù=Ïj9 “Y‰èδuρ %Z.u‘$t7ãΒ

)(3

ÇtΒ ÏMøt7ø9$# kÏm Ä¨$¨Ζ9$# ’n?tã ¬!uρ 3 $YΨÏΒ#u tβ%x.
;Í_xî ©!$# ¨βÎ*sù txx. tΒuρ 4 Wξ‹Î6y™ Ïµø‹s9Î) tí$sÜtGó™$#
 ∩∇∪ tÏϑn=≈yèø9$# Çtã

«!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ tβρãàõ3s? zΝÏ9 É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ ö≅è%

ֱ .99אמוֹר :הוי עמי הספר ,מדוע
בעת שהוא
תתכּ חשו לאותות אלוהיםֵ ,
ֵעד על מעשיכם?

 ∩∪ tβθè=yϑ÷ès? $tΒ 4’n?tã î‰‹Íκy− ª!$#uρ

) (2משתפים :המשתפים עם אלוהים אלילים.
"ב ָּכה" :היא העיר ֶמ ָּכה.
)ַּ (3
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tã šχρ‘‰ÝÁs? zΝÏ9 É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ ö≅è%

למה תרחיקו
 .100אמוֹר :הוי עמי הספרָּ ,
את המאמינים מדרך אלוהים ,וּ תסלפו
את מה שהנכם עדים ל ֹו )שהוא אמת(?
הרי אין אלוהים מסיח את דעתו
ממעשיכם.

tÏ%©!$# zÏiΒ $Z)ƒÌsù (#θãè‹ÏÜè? βÎ) (#þθãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ

 .101הוי המאמינים ,אם תצייתו לקבוצת
)המסלפים( מעמי הספר ,יחזירו ֶא ְתכֶ ם
לִ כְ פירה לאחר שהייתם מאמינים.

«!$# àM≈tƒ#u öΝä3ø‹n=tæ 4‘n=÷Fè? öΝçFΡr&uρ tβρãàõ3s? y#ø‹x.uρ

 .102וכיצד ִתכְ ֵּפרוּ  ,ולפניכם משונַ נִ ים
אותות אלוהים ובקרבכם שליחוֹ? הנה
כָ ל הבוטח בעוז אלוהים יוּ ַבל אל דרך
הישר.

Ÿωuρ ÏµÏ?$s)è? ¨,ym ©!$# (#θà)®?$# (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ

 .103הוי המאמינים; יִ יראוּ את אלוהים
כראוי ,ואל תמותו אלא כמתמסרים לוֹ.

4 (#θè%§xs? Ÿωuρ $Yè‹Ïϑy_ «!$# È≅ö7pt¿2 (#θßϑÅÁtGôã$#uρ

ִ .104וא ְחזוּ ִּב ְמעוז אלוהים יחד ,וְ ַאל
ִת ָּיפרְ דוּ  ,וּ זִ כרו את חסד אלוהים עמכם,
ֵעת אויבים הייתם ,והוא ִא ֵחד את
ליבותיכם ,ונַ עשיתם אחים ּבחסדו.
והייתם ְּב ֶפתח תהום הגֵ ִיהנּ וֹם וְ ִהצילכם
ממנה .כך מבהיר לכם אלוהים את

™öΝçFΡr&uρ %[`uθÏã $pκtΞθäóö6s? ztΒ#u ôtΒ «!$# È≅‹Î6y
© ∩⊇⊃⊃∪ tβθè=uΚ÷ès? $£ϑtã @≅Ï≈tóÎ/ ª!$# $tΒuρ 3 â!#y‰yγä

&∩⊇⊃⊇∪ tÌÏ≈x. öΝä3ÏΖ≈oÿ‡Î) y‰÷èt/ Νä.ρ–Šãtƒ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé

ô‰s)sù «!$$Î/ ΝÅÁtF÷ètƒ tΒuρ 3 …ã&è!θß™u‘ öΝà6ŠÏùuρ
∩⊇⊃⊄∪ 8ΛÉ)tFó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n<Î) y“Ï‰èδ
8

∩⊇⊃⊂∪ tβθßϑÎ=ó¡•Β ΝçFΡr&uρ ωÎ) ¨è∫θèÿsC

y#©9r'sù [!#y‰ôãr& ÷ΛΛäΖä. øŒÎ) öΝ
Νä3ø‹n=tæ «!$# |Myϑ÷èÏΡ (#ρãä.øŒ$#uρ
4’n?tã ÷ΛäΖä.uρ $ZZ Ρ≡uθ÷zÎ) ÿÏµÏFuΚ÷èÏΖÎ/ Λäóst7ô¹r r'sù öΝä3Î/θè=è% t÷t/
©y7Ï9≡x‹x. 3 $pκ÷]ÏiΒ Νä.x‹s)Ρr'sù Í‘$¨Ζ9$# zÏiΒ ;οtøãm $xx
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4 .חלק מס

. למען תהיו מודרכים,אותותיו

∩⊇⊃⊆∪ tβρß‰tGöκsE ÷/ä3ª=yès9 ÏµÏG≈tƒ#u öΝä3s9 ª!$# ßÎit6ãƒ

 וּ ְתנו שתקום מכּ ם תדיר אומה.105
 ותרחיק ֵמעשיית,שתנחה לַ עשיית הטוב
. והרי אלה הם המצליחים,הרע

tβρããΒù'tƒuρ Îö&sƒø:$# ’n<Î) tβθããô‰tƒ ×π¨Βé& öΝä3ΨÏiΒ ä3tFø9uρ

 ואל לכם להיות כאלה אשר.106
 עקב הופעת,התפרדו ונחלקו ביניהם
 כי להם צפוי עונש,המוֹפתים בקרבם
.חמוּ ר

$tΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ (#θàn=tF÷z$#uρ (#θè%§xs? tÏ%©!$%x. (#θçΡθä3s? Ÿωuρ

 באותו יום פנים יאירו וּ ָפנים.107
 וּ ַבאשר לאלה אשר פניהם.ישחירו
 האמנם ְּכפרתם לאחר:השחירו יֵ ָא ֶמר
, איפוא, ּשהתמסרתם לאמונה? ַטעמו
.את כאב היסורים עקב כפירתכם

tÏ%©!$# $¨Βr'sù 4 ×νθã_ãρ –Šuθó¡n@uρ ×νθã_ãρ Ùu‹ö;s? tΠöθtƒ

ãΝèδ y7Í×¯≈s9'ρé&uρ 4 Ìs3Ψßϑø9$# Çtã tβöθyγ÷Ζtƒuρ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/
∩⊇⊃∈∪ šχθßsÎ=øßϑø9$#

∩⊇⊃∉∪ ÒΟŠÏàtã ë>#x‹tã öΝçλm; y7Í×¯≈s9'ρé&uρ 4 àM≈oΨÉi/t6ø9$# æΛèεu!%y`

öΝä3ÏΨ≈yϑƒÎ) y‰÷èt/ Λänöxx.r& öΝßγèδθã_ãρ ôN¨Šuθó™$#
∩⊇⊃∠∪ tβρãàõ3s? ÷ΛäΖä. $yϑÎ/ z>#x‹yèø9$# (#θè%ρä‹sù

, אך אלה אשר פניהם האירו.108
.יִ ָּש ְמרוּ בחסדי אלוהים לְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים

«!$# ÏπuΗ÷qu‘ ’Å∀sù öΝßγèδθã_ãρ ôMÒu‹ö/$# tÏ%©!$# $¨Βr&uρ

 אלה הם אותות הצדק מאת.109
 ואין אלוהים, נשנּ נם לפניך,אלוהים
.לקפח את הבריות
ֵּ ָח ֵפץ

$tΒuρ 3 Èd,ysø9$$Î/ y7ø‹n=tã $yδθè=÷GtΡ «!$# àM≈tƒ#u y7ù=Ï?

∩⊇⊃∇∪ tβρà$Î#≈yz $pκAÏù öΝèδ

∩⊇⊃∪ tÏΗs>≈yèù=Ïj9 $Vϑù=àß ß‰ƒÌãƒ ª!$#
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’n<Î)uρ 4 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ ¬!uρ

 .110ולאלוהים כָ ל אשר בשמים וכָ ל
אשר בארץ ,ואליו כָ ל דבר יוחזר.

tβρâß∆ù's? Ä¨$¨Ψ=Ï9 ôMy_Ì÷zé& >π¨Βé& uöyz öΝçGΖä.

 .111הנה אתם הטובים שבאומות
מצוִ וים על הצדק
אשר קמו לבני האדםַ ,
וּ מונעים מן הרע ,וּמאמינים ֶּב ֱאלוהים.
ולוּ ֶהאמינו עמי הספר ,טוב היה להם,
)אך( מיעוטם מאמינים ורובם חוטאים.

öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ βÎ)uρ ( ”]Œr& HωÎ) öΝà2ρ•ÛØtƒ s9

 .112לא יזיקו לכם אלא נזק קל ,ואם
יִ לָ ֲחמוּ בכם ,יַ פנו לכם עורף – ולא ישיגו
כלשהי.
ִ
עזרה

zÏiΒ 9≅ö6pt¿2 ωÎ) (#þθàÉ)èO $tΒ tør& èπ©9Ïe%!$# ãΝÍκön=tã ôMt/ÎàÑ

 .113הם ינחלו ַה ְש ָּפלָ ה בכָ ל אשר
יאחזוּ ַּב ְּברית עם
יִ ָמ ְצאוּ  ,אלא אם ֲ
אלוהים ,או ַּב ְּברית עם בני האדם .והעלו
עליהם את זעם אלוהים וחרון אפו,
ויוּ תקפו בעוֹני – זאת ֶע ֶקב התכחשותם
לאותות אלוהים וַ ֲהריגת הנביאים בלא
טאם.
צדק ,ועקב התמרדותם וְ ֶח ַ

 ∩⊇⊇⊃∪ â‘θãΒW{$# ßìy_öè? «!$#

Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/

šχöθyγ÷Ψs?uρ

Çtã

Ìx6Ζßϑø9$#

É=≈tGÅ6ø9$# ã≅÷δr& š∅tΒ#u öθs9uρ 3 «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè?uρ
šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# ãΝßγ÷ΖÏiΒ 4 Νßγ©9 #Zöyz tβ%s3s9
∩⊇⊇ ∪ tβθà)Å¡≈xø9$# ãΝèδçsYò2r&uρ

 ∩⊇⊇⊄∪ šχρç|ÇΖãƒ Ÿω §ΝèO u‘$t/÷ŠF{$# ãΝä.θ—9uθãƒ

«!$# zÏiΒ 5=ŸÒtóÎ/ ρâ!$t/uρ Ä¨$¨Ψ9$# zÏiΒ 9≅ö6ymuρ «!$#
(#θçΡ%x. öΝßγ¯Ρr'Î/ šÏ9≡sŒ 4 èπuΖs3ó¡yϑø9$# ãΝÍκön=tã ôMt/ÎàÑuρ
ÎötóÎ/ u!$uŠÎ;/ΡF{$# tβθè=çGø)tƒuρ «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ tβρãàõ3tƒ
∩⊇⊇⊂∪ tβρß‰tG÷ètƒ (#θçΡ%x.¨ρ (#θ|Átã $yϑÎ/ y7Ï9≡sŒ 4 9d,ym

 .114אך אין כולם שווים – יֵש בעמי הספר
ֵעדָ ה המקיימת התחייבויותיה ,קוראים את
אותות אלוהים באישון לילה ומשתחווים.

* ×πyϑÍ←!$s% ×π¨Βé& É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏiΒ 3 [!#uθy™ (#θÝ¡øŠs9
∩⊇⊇⊆∪ tβρß‰àfó¡o„ öΝèδuρ È≅ø‹©9$# u!$tΡ#u «!$# ÏM≈tƒ#u tβθè=÷Gtƒ
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פּרשה מס3 .

 .115והם מאמינים באלוהים וּ ַביום
האחרון ,ומצוּ וים על הצדק ,וּ מרחיקים
מן הרע ,ונחלצים לעשות טוב .אכן אלה
הם הישרים.

šχθããÌ≈|¡ç„uρ Ìs3Ψßϑø9$# Çtã tβöθyγ÷Ψtƒuρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/
∩⊇⊇∈∪ tÅsÎ=≈¢Á9$# zÏΒ šÍ×¯≈s9'ρé&uρ ÏN≡uöy‚ø9$# ’Îû

ª!$#uρ 3 çνρãxò6ãƒ n=sù 9öyz ôÏΒ (#θè=yèøtƒ $tΒuρ

מכל מעשה
 .116לֹא יתעלם אלוהים ָּ
טוב אשר יעשו) ,כי( יודע אלוהים את
היראים )אותו(.
ֵ

)öΝßγä9≡uθøΒr& öΝßγ÷Ψtã zÍ_øóè? s9 (#ρãxx. šÏ%©!$# ¨βÎ

 .117אולם אלה אשר כפרו ,לֹא יועילו
להם לא הוֹנם ולא ילדיהם בפני אלוהים
אסירי הגֵ ִיהנּ וֹם ,ישהו
מאומה ,ואלה הם ִ
בו לעד.

∩⊇⊇∉∪ šÉ)−Fßϑø9$$Î/ 7ΟŠÎ=tæ
©

r

Ü=≈ptõ¾r& y7Í×¯≈s9'ρé&uρ ( $\↔ø‹x© «!$# zÏiΒ Νèδß‰≈s9÷ρr& Iωuρ
∩⊇⊇∠∪ tβρà$Î#≈yz $pκÏù öΝèδ 4 Í‘$¨Ψ9$#

$u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠysø9$# ÍνÉ‹≈yδ ’Îû tβθà)ÏΖãƒ $tΒ ã≅sVtΒ

 .118אלה המפזרים למען חיי העולם
הזה הם ְּכרוּ ח סגרירית עזה המנשבת על
שדה תבואה של עם חו ֵֹטא ,וּ משמידה
אותו )כּ ליל( ,לֹא אלוהים קיפח אותם,
כי אם את עצמם הם קפחוּ .

7Θöθs% y^öym ôMt/$|¹r& ;ÅÀ $pκÏù 8xƒÍ‘ È≅sVyϑŸ2
ª!$# ãΝßγyϑn=sß $tΒuρ 4 çµ÷Gx6n=÷δr'sù öΝßγ|¡àΡr& (#þθßϑn=sß
∩⊇⊇∇∪ tβθßϑÎ=ôàtƒ öΝßγ|¡àΡr& ôÅ3≈s9uρ

 .119המאמינים ,אל תקחו לכם לאנשי
סוֹד מקורבים לכם זולתי מאנשיכם ,כי
האחרים לא יַ ַחדלו לגרום לכם צרות

ÏiΒ ZπtΡ$sÜÎ/ (#ρä‹Ï‚−Gs? Ÿω (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ
ô‰s% ÷Λ—ÏΨtã $tΒ (#ρ–Šuρ Zω$t6yz öΝä3tΡθä9ù'tƒ Ÿω öΝä3ÏΡρßŠ
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ממושכות ,וּ רצוֹנם שתבוא עליכם צרה
גדולה .כבר התגלתה שנאתם מפיהם,
וגדול יותר מה שהם מסתירים בלבם.
הנה הבהרנו לכם את האותות למען
תשכילו.

‘Ï÷‚è? $tΒuρ öΝÎγÏδ≡uθøùr& ôÏΒ â!$ŸÒøót7ø9$# ÏNy‰t/
βÎ) ( ÏM≈tƒFψ$# ãΝä3s9 $¨Ψ¨<t/ ô‰s% 4 çt9ø.r& öΝèδâ‘ρß‰ß¹
∩⊇⊇∪ tβθè=É)÷ès? ÷ΛäΖä.

tβθãΨÏΒ÷σè?uρ öΝä3tΡθ™6Ïtä† Ÿωuρ öΝåκtΞθ™7ÏtéB ÏIω'ρé& öΝçFΡr'¯≈yδ

 .120הנה אתם אוהבים אותם ,ואין הם
אוהבים ֶא ְתכֶ ם – ואתם מאמינים בספר
כולו – ְוּבעת שהם פוגשים ֶא ְתכֶ ם יֹאמרו:
ובהיפרדם מכּ ם יִ ְּשכוּ
ּ
מאמינים אנחנו –
אצבעותיהם מתוך זעם עליכםֱ .אמוֹר:
מוּ תוּ בזעמכם .הנה אלוהים יודע היטב
את אשר תסתירו בלב.

(#öθn=yz #sŒÎ)uρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9$s% öΝä.θà)s9 #sŒÎ)uρ Ï&Íj#ä. É=≈tGÅ3ø9$$Î/
(#θè?θãΒ ö≅è% 4 Åáø‹tóø9$# zÏΒ Ÿ≅ÏΒ$tΡF{$# ãΝä3ø‹n=tæ (#θ‘Òtã
∩⊇⊄⊃∪ Í‘ρß‰Á9$# ÏN#x‹Î/ 7ΛÎ=tæ ©!$# ¨βÎ) 3 öΝä3ÏàøŠtóÎ/

)öΝä3ö7ÅÁè? βÎ)uρ öΝèδ÷σÝ¡s? ×πuΖ|¡ym öΝä3ó¡|¡øÿsC βÎ

 .121ובבוא עליכם טובה יכאב להם,
ובבוא עליכם צרה ישמחו עליה – אך
ויראי שמים תהיו,
אם תתאזרו בסבלנות ֵ
תחבולותיהם במאומה,
ּ
לא יזיקו לכם
אכן מקיפה דעת אלוהים על מעשיהם.

™Ÿω (#θà)−Gs?uρ (#ρçÉ9óÁs? βÎ)uρ ( $yγÎ/ (#θãmtøtƒ ×πt⁄ÍhŠy
$yϑÎ/ ©!$# ¨βÎ) 3 $º↔ø‹x© öΝèδß‰ø‹x. öΝà2•ÛØtƒ
 ∩⊇⊄⊇∪ ÔÝŠÏtèΧ šχθè=yϑ÷ètƒ

tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ä—Èhθt7è? šÎ=÷δr& ôÏΒ |N÷ρy‰xî øŒÎ)uρ

אתךָ ַה ְש ֵּכם
) .122זכור ,הנביא( ֵעת ֵצ ְ
את ֵּב ְיתךָ לכונן לַ מאמינים ֶעמדות
לחימה ,ואלוהים שומע ויודע כָ ל.

∩⊇⊄⊄∪ îΛÎ=tæ ììŠÏÿxœ ª!$#uρ 3 ÉΑ$tFÉ)ù=Ï9 y‰Ïè≈s)tΒ
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)ª!$#uρ Ÿξt±øs? βr& öΝà6ΨÏΒ Èβ$tGxÍ←!$©Û M£ϑyδ øŒÎ

 .123כאשר נפלה רוחם של שני גדודים
מכּ ם ,ונטו להראות חולשה ,אף כי
אלוהים לִ ִימינָ ם ,ועל אלוהים יִ ָש ֲענוּ
המאמינים.

(#θà)¨?$$sù ( ×'©!ÏŒr& öΝçFΡr&uρ 9‘ô‰t7Î/ ª!$# ãΝä.u|ÇtΡ ô‰s)s9uρ

 .124הן כבר הנחיל לכם אלוהים נצחון
"ב ְדר" על אף היותכם דלים.
ִּב ְקרב ַּ
יִ ירְ אוּ  ,איפוא ,את אלוהים והודו לו!

)öΝä.£‰Ïϑãƒ βr& öΝä3uŠÏõ3tƒ s9r& šÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9 ãΑθà)s? øŒÎ

אמרת למאמינים :האם
ָ
 .125וּ זְ כוֹר ,עת
לא די לכם שריבונכם יוריד לעזרתכם
שלושת אלפים מלאכים?

öΝÏδÍ‘öθsù ÏiΒ Νä.θè?ù'tƒuρ (#θà)−Gs?uρ (#ρçÉ9óÁs? βÎ) 4 #’n?t/

 .126אכן אם תתאזרו בסבלנות ִותיראוּ
את אלוהים ,ויפתיעו ֶא ְתכֶ ם האויבים,
ישלח אלוהים לעזרתכם חמשת אלפים
מלאכים ְמיוּ ָמנֵ י לחימה.

∩⊇⊄⊂∪ tβθãΨÏΒ÷σßϑø9$# È≅©.uθtGuŠù=sù «!$# ’n?tãuρ 3 $uΚåκ‘Ï9uρ

∩⊇⊄⊆∪ tβρãä3ô±n@ öΝä3ª=yès9 ©!$#

‘∩⊇⊄∈∪ tÏ9u”∴ãΒ Ïπs3Í×¯≈n=yϑø9$# zÏiΒ 7#≈s9#u ÏπsW≈n=sWÎ/ Νä3š/u

zÏiΒ 7#≈s9#u Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 Νä3š/u‘ öΝä.÷ŠÏ‰ôϑãƒ #x‹≈yδ
∩⊇⊄∉∪ tÏΒÈhθ|¡ãΒ Ïπs3Í×¯≈n=yϑø9$#

¨È⌡yϑôÜtGÏ9uρ öΝä3s9 3“uô³ç0 ωÎ) ª!$# ã&s#yèy_ $tΒuρ

 .127ולא עשה זאת אלוהים אלא לבשר
לכם טוב ,וּ להרגיע את לִ ּבותיכֶ ם – ולא
העזוז
יושג נצחון אלא בעזרת אלוהים ֶ
ֶוהחכם.

öΝåκtJÎ6õ3tƒ ÷ρr& (#ÿρãxx. tÏ%©!$# zÏiΒ $]ùtsÛ yìsÜø)u‹Ï9

 .128וזאת על מנת שישמיד חלק

«!$# Ï‰ΨÏã ôÏΒ ωÎ) çóÇ¨Ζ9$# $tΒuρ 3 ÏµÎ/ Νä3ç/θè=è%
∩⊇⊄∠∪ ÉΟ‹Å3ptø:$# Í“ƒÍ•yèø9$#
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∩⊇⊄∇∪ tÎ6Í←!%s{ (#θç6Î=s)ΨuŠsù

שפ ַילם למען יִ סוֹגוּ
מהכופרים ויַ ִּ
ּ
מאוכזבים.

÷ρr& öΝÍκön=tæ z>θçGtƒ ÷ρr& íóx« ÌøΒF{$# zÏΒ šs9 }§øŠs9

 .129אין לך בענין מאומה ,בין אם יסלח
להם )אלוהים( ובין אם יענישם – כי
אכן פושעים הם.

ãÏøótƒ 4 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ ¬!uρ

 .130וְ לֶ אלוהים כָ ל אשר בשמים וכָ ל
אשר בארץ ,למי שירצה יסלח ,ואת
מי שירצה יעניש ,ואלוהים הוא הסולח
והרחום.

∩⊇⊄∪ šχθßϑÎ=≈sß öΝßγ¯ΡÎ*sù öΝßγt/Éj‹yèãƒ
4

Ö‘θàxî ª!$#uρ 4 â!$t±o„ tΒ Ü>Éj‹yèãƒuρ â!$t±o„ yϑÏ9
‘§∩⊇⊂⊃∪ ÒΟ‹Ïm

(##θt/Ìh9$# (#θè=à2ù's? Ÿω (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

 .131המאמינים! אל תֹאכלו את נֶ ֶשךְ
הרבית ֶּכ ֶפל כִ ְפלַ יים ,ויִ ירְ אוּ את אלוהים
למען תשיגו את יעדכם.

&öΝä3ª=yès9 ©!$# (#θà)¨?$#uρ ( Zπxyè≈ŸÒ•Β $Z≈yèôÊr
?∩⊇⊂⊇∪ tβθßsÎ=øè

∩⊇⊂⊄∪ tÌÏ≈s3ù=Ï9 ôN£‰Ïãé& ûÉL©9$# u‘$¨Ζ9$# (#θà)¨?$#uρ

ִ .132וה ָּש ְמרוּ מפני הגֵ ִיהנּ וֹם אשר נועד
לַ כּ ופרים.

∩⊇⊂⊂∪ šχθßϑymöè? öΝà6¯=yès9 tΑθß™§9$#uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ

 .133וצייתו לאלוהים ולשלִ יח למען
תשיגו רחמים.

>π¨Ψy_uρ Ν
* ö à6În/§‘ ÏiΒ ;οtÏøótΒ 4’n<Î) (#þθããÍ‘$y™uρ

 .134ואוּ צוּ לִ זְ כּ וֹת בסליחה מאת
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&ôN£‰Ïãé

ריבונכם ,ולהשיג גן עדן אשר רָ חבּ ו ְמלֹא
השמים והארץ ,המיועד לְ יִ רְ ֵאי אלוהים.

Ï!#§œØ9$#uρ

 .135שנותנים צדקה בעת שפע ובעת
מצוקהַ ,והכּ ובשים את כעסם וסולחים
לִ ְבני האדם ,כי אלוהים אוהב את
המיטיבים.
ֵ

(#þθßϑn=sß ÷ρr& ºπt±Ås≈sù (#θè=yèsù #sŒÎ) šÏ%©!$#uρ

 .136ואלה אשר בעת עשותם ֵחטא
ועוול לעצמם ,מזכירים את אלוהים
וּמבקשים סליחה על ֶחטאיהם – ומי
יסלח על החטאים והעוול זולתי
אלוהים? ולא יוסיפו לעשות עוד מתוך
כוונה מודעת.

&×M≈¨Ψy_uρ öΝÎγÎn/§‘ ÏiΒ ×οtÏøó¨Β Νèδäτ!#t“y_ y7Í×¯≈s9'ρé

 .137אלה גמולם סליחה מאת רבונם,
וגַ נות שמתחתיהן נְ הרות זורמים,
ישכנו בהם לעד ,אכן משובח הוא שכר
העמלים.

ÇÚö‘F{$# ’Îû (#ρç'Å¡sù ×sß™ öΝä3Î=ö6s% ÏΒ ôMn=yz ô‰s%

 .138כבר ָש ַפט אלוהים מלפניכם עמים
אחריםּ ,תוּ רוּ  ,איפוא ,בארץ וּ רְ או מה
היה גורל המכחשים.

$yγàÊótã

ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$#

ÞÚö‘F{$#uρ

∩⊇⊂⊆∪ tÉ)−Gßϑù=Ï9

tÏ%©!$#

tβθà)ÏΖãƒ

’Îû

Ï!#§œ£9$#

3 Ä¨$¨Ψ9$# Çtã tÏù$yèø9$#uρ xáø‹tóø9$# tÏϑÏà≈x6ø9$#uρ
∩⊇⊂∈∪ šÏΖÅ¡ósßϑø9$# =Ïtä† ª!$#uρ

&tΒuρ öΝÎγÎ/θçΡä‹Ï9 (#ρãxøótGó™$$sù ©!$# (#ρãx.sŒ öΝæη|¡àΡr
$tΒ 4’n?tã (#ρ•ÅÇãƒ öΝs9uρ ª!$# ωÎ) šUθçΡ—%!$# ãÏøótƒ
∩⊇⊂∉∪ šχθßϑn=ôètƒ öΝèδuρ (#θè=yèsù

4 $pκ#Ïù šÏ$Î#≈yz ã≈pκ÷ΞF{$# $yγÏFøtrB ÏΒ “ÌøgrB
∩⊇⊂∠∪ t,Î#Ïϑ≈yèø9$# ãô_r& zΝ÷èÏΡuρ

∩⊇⊂∇∪ tÎ/Éj‹s3ßϑø9$# èπt6É)≈tã tβ%x. y#ø‹x. (#ρãÝàΡ$$sù
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×πsàÏãöθtΒuρ

) .139הקוראן( הזה ִהנּ ֹו הוכחה לַ ֲאנשים,
ודרך ישרה וְ לֶ ַקח לַ יְ רֵ ִאים.

βÎ) tβöθn=ôãF{$# ãΝçFΡr&uρ (#θçΡt“øtrB Ÿωuρ (#θãΖÎγs? Ÿωuρ

 .140אל יפול רוחכם ואל ֵּתעצבו ,כי
אתם העליונים ,אם אכן תאמינו.

)Óyös% tΠöθs)ø9$# ¡§tΒ ô‰s)sù Óyös% öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ βÎ

 .141ואם ִת ָּפ ְצעוּ אתם ,הרי שכבר
נפגעו )אויביכם( לפני כן ,ואת הימים
אנו מביאים ֲחלִ יפוֹת בין האנשים למען
יֵ דע אלוהים את המאמינים ,ויקח לו
מהם מקודשים ,ואין אלוהים אוהב את
הרשעים.

t,ysôϑtƒuρ

 .142וּ למען יבחין אלוהים במאמינים
וְ יַ כְ חיד את הכּ ופרים.

&ª!$# ÉΟn=÷ètƒ $£ϑs9uρ sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äzô‰s? βr& ÷Λäö7Å¡ym ôΘr

 .143האמנם חשבתם שתיכנסו לגן
העדן בטרם יֵ דַ ע אלוהים את המקריבים
ִמ ֶּכם ,ויֵ דע את בעלי כּ ֹח הסבל.

çνöθs)ù=s? βr& È≅ö6s% ÏΒ |Nöθyϑø9$# tβöθ¨Ψyϑs? ÷ΛäΨä. ô‰s)s9uρ

 .144ואתם ֶשיִ ַחלתם לַ ַמות בטרם
נתקלתם בוֹ ,והנה הוא לנגד עיניכם
המבחינות ורואות.

∩⊇⊂∪ šÉ)−Gßϑù=Ïj9

∩⊇⊆⊃∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçGΨä.

Ä¨$¨Ψ9$# t÷t/ $yγä9Íρ#y‰çΡ ãΠ$−ƒF{$# y7ù=Ï?uρ 4 …ã&é#÷VÏiΒ
öΝä3ΖÏΒ x‹Ï‚−Gtƒuρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ª!$# zΝn=÷èu‹Ï9uρ
∩⊇⊆⊇∪ tÉΚÎ=≈©à9$# =Ïtä† Ÿω ª!$#uρ 3 u!#y‰pκà−

}ÈÅcsyϑãŠÏ9uρ

ª!$#

tÏ%©!$#

(#θãΨtΒ#u

∩⊇⊆⊄∪ šÍÏ≈s3ø9$#

∩⊇⊆⊂∪ tÎÉ9≈¢Á9$# zΝn=÷ètƒuρ öΝä3ΖÏΒ (#ρß‰yγ≈y_ tÏ%©!$#

∩⊇⊆⊆∪ tβρãÝàΖs? ÷ΛäΡr&uρ çνθßϑçG÷ƒr&u‘ ô‰s)sù
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Ï&Î#ö7s% ÏΒ ôMn=yz ô‰s% ×Αθß™u‘ ωÎ) î‰£ϑptèΧ $tΒuρ

 .145מוחמד אינו אלא שליח ,אשר כבר
חלפו לפניו השליחים כולם ,האמנם אם
ימות או יֵ הרֶ ג ַּתפנו עורף? אכן אלה
שיַ ְפנו עורף לא יזיקו לאלוהים ִּב ְמאומה,
ואלוהים יגמול טוב לַ ֲאסירי התודה.

«!$# ÈβøŒÎ*Î/ ωÎ) |Nθßϑs? βr& C§øuΖÏ9 tβ$Ÿ2 $tΒuρ

 .146ולא תמות נפש אלא על פי גזירת
אלוהים הרשומה בספר .אלה החפצים
ניתן להם ממנו –
ִּבגְ מוּ ל העולם הזהֶ ,
ניתן
ואלה החפצים בגמול העולם הבאֶ ,
להם ממנו ,ואנו אכן נגמול טוב לַ ֲא ִסירֵ י
התודה.

#’n?tã ÷Λäö6n=s)Ρ$# Ÿ≅ÏFè% ÷ρr& |N$¨Β 'Î*sùr& 4 ã≅ß™”9$#
&§ÛØtƒ n=sù Ïµø‹t6É)tã 4’n?tã ó=Î=s)Ζtƒ tΒuρ 4 öΝä3Î6≈s)ôãr
∩⊇⊆∈∪ tÅ6≈¤±9$# ª!$# ““ôfu‹y™uρ 3 $\↔ø‹x© ©!$#

$u‹÷Ρ‘‰9$# z>#uθrO ÷ŠÌãƒ ∅tΒuρ 3 Wξ§_xσ•Β $Y7≈tFÏ.
ÏµÏ?÷σçΡ ÍοtÅzFψ$# z>#uθrO ÷ŠÌãƒ tΒuρ $pκ÷]ÏΒ ÏµÏ?÷σçΡ
∩⊇⊆∉∪ tÌÅ3≈¤±9$# “Ì“ôfuΖy™uρ 4 $pκ÷]ÏΒ

$yϑsù ×"ÏWx. tβθ•‹În/Í‘ …çµyètΒ Ÿ≅tG≈s% %cÉ<¯Ρ ÏiΒ Éir'x.uρ

 .147נביאים רבים נלחמו ,ועמהם רבבות
רבות שלא נִ רְ ּפוּ ֶחרֶ ף אשר פגע בהם
במלחמתם למען אלוהים ,ולא נחלשו
ולא נכנעו ,הנה אלוהים אוהב את בעלי
כּ ֹח הסבל.

$uΖs9 öÏøî$# $uΖ−/u‘ (#θä9$s% βr& HωÎ) óΟßγs9öθs% tβ%x. $tΒuρ

 .148והם לא ִהשמיעו דבר זולת זאת
שאמרו :רבוננו ,סלח לנו על חטאינו ועל
הזנחת חובתנו ,וְ כונן ְצ ָע ֵדינוּ וַ ֲעזור לנו
נגד הכּ ופרים.

(#θàãè|Ê $tΒuρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû öΝåκu5$|¹r& !$yϑÏ9 (#θãΖyδuρ
∩⊇⊆∠∪ tÎÉ9≈¢Á9$# =Ïtä† ª!$#uρ 3 (#θçΡ%s3tGó™$# $tΒuρ

$oΨtΒ#y‰ø%r& ôMÎm6rOuρ $tΡÌøΒr& þ’Îû $oΨsù#uó Î)uρ $oΨt/θçΡèŒ
∩⊇⊆∇∪ tÍÏ≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$#uρ

100

חלק מס4 .

פּרשת בּית עמרם

פּרשה מס3 .

É>#uθrO zó¡ãmuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# z>#uθrO ª!$# ãΝßγ9s?$t↔sù

 .149וְ כָ ך היטיב לִ גֶ מוֹל להם אלוהים
בעולם הזה ,וּ להעניק להם את הגמול
הנאה בעולם הבא ,כי אוהב אלוהים את
המיטיבים.

šÏ%©!$# (#θãè‹ÏÜè? βÎ) (#þθãΨtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

 .150הוי המאמינים ,אם תצייתו לאלה
אשר כפרו ,הם יחזירו ֶא ְתכֶ ם על ִע ְקבֵ יכֶ ם
וְ לַ אבדון ֵּתלכוּ .

∩⊇⊆∪ tÏΖÅ¡ósçRùQ$# =Ïtä† ª!$#uρ 3 ÍοtÅzFψ$#

(#θç6Î=s)ΖtFsù öΝä3Î7≈s)ôãr& #’n?tã ôΜà2ρ–Šãtƒ (#ρãxx.
∩⊇∈⊃∪ tÎÅ£≈yz

∩⊇∈⊇∪ zƒÎÅÇ≈¨Ζ9$# çö"yz uθèδuρ ( öΝà68s9öθtΒ ª!$# È≅t/

 .151לא – כי אם אלוהים מגנכם ,והוא
הטוב במושיעים.

™!$yϑÎ/ |=ôã”9$# (#ρãxx. šÏ%©!$# É>θè=è% ’Îû ‘É)ù=ãΖy

 .152אנו נִ זְ רֶ ה בלב אלה אשר כפרו ֵאימה
וּ ַפ ַחד ,על אשר יִ יחסו לאלוהים שותפים
ללא כָ ל הסמכה ממנו – מושבם גֵ ִיהנּ וֹם,
איפוא ,ומה נורא הוא מושב הפושעים.

&( $YΖ≈sÜù=ß™ ÏµÎ/ öΑÍi”t∴ãƒ öΝs9 $tΒ «!$$Î/ (#θà2uõ°r
 ∩⊇∈⊄∪ šÏϑÎ=≈©à9$# “uθ÷VtΒ }§ø♥Î/uρ 4 â‘$¨Ψ9$# ãΝßγ1uρù'tΒuρ

ΝßγtΡθ¡ßss? øŒÎ) ÿ…çνy‰ôãuρ ª!$# ãΝà6s%y‰|¹ ô‰s)s9uρ

 .153אכן ִקיים אלוהים נאמנה את אשר
הבטיח לכםִ ,והשמדתם אותם ברשותו-
עד אשר נפלתם ברוחכם ונחלקתם
בדעותיכם ֵוהפרתם את המשמעת ,לאחר
שהראה לכם את אשר רציתם – ביניכם
כאלה שחשקו בעולם הזה ,וביניכם
כאלה שחשקו בעולם הבא – לאחר

’Îû öΝçFôãt“≈oΨs?uρ óΟçFù=Ï±sù #sŒÎ) #_¨Lym ( ÏµÏΡøŒÎ*Î/
$¨Β Νä31u‘r& !$tΒ Ï‰÷èt/ .ÏiΒ ΜçGøŠ|Átãuρ ÌøΒF{$#
?$u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰ƒãƒ ¨Β Νà6ΨÏΒ 4 šχθ™6Åsè
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öΝà6sùt|¹ §ΝèO 4 nοtÅzFψ$# ß‰ƒÌãƒ ¨Β Νà6ΨÏΒuρ

מכן הפריד ֶא ְתכֶ ם מאויביכם לנסותכם,
כי סלח לכם ,באשר אלוהים רב חסד
הוא לַ מאמינים.

ρèŒ ª!$#uρ 3 öΝà6Ψtã $xtã ô‰s)s9uρ ( öΝä3uŠÎ=tFö;uŠÏ9 öΝåκ÷]tã
∩⊇∈⊂∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã @≅ôÒsù

 .154כאשר ָא ְצ ֶתם בחפזה לחטוף שלל
מבלי להמתין לאיש ,בעוֹד השליח קורא
לכם מאחור ,על כן גמל לכם אלוהים
בצער אחר צער למען לא ֵת ָע ְצבוּ על
השלל אשר נמנע מכּ ם ,ולא על אשר
פגע בכם ,כי אלוהים בקי ויודע את
מעשיכם.

* )7‰ymr& #’n?tã šχ…âθù=s? Ÿωuρ šχρß‰ÏèóÁè? øŒÎ
Û^θß™§9$#uρ

öΝà2θããô‰tƒ

þ’Îû

פּרשה מס3 .

&öΝä31t÷zé

4’n?tã (#θçΡt“óss? ŸξøŠx6Ïj9 5dΟtóÎ/ $Cϑxî öΝà6t7≈rOr'sù
7Î6yz ª!$#uρ 3 öΝà6t7≈|¹r& !$tΒ Ÿωuρ öΝà6s?$sù $tΒ
∩⊇∈⊆∪ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/

 .155ולאחר הצער הוריד עליכם בטחון
בהטיל ֹו תרדמה על חלק מכּ ם ,בעת שחלק
ִ
אחר החל לדאוג לעצמו ,ולהעליל על
אלוהים עלילות ָשוְא כדרכם של נבערים
לאמוֹר :היש לנו ענין בדבר הזה? ֱאמוֹר:
אכן הענין לאלוהים כולו הוא .מסתירים
בלבם אשר אינם מגלים לך ואומרים :לוּ
היה לנו חלק להחליט בענין לא היינו נהרגים
כאןֱ .אמוֹר :לוּ גם הייתם בבתיכם ,היו אלה
אשר נגזר עליהם למות מוּבָ לִ ים אל מקום
קבורתם ,זאת למען יִבְ ַחן אלוהים אשר
וִיט ֵהר את אשר בלבותיכם,
בנפשותיכםָ ,

$U™$yèœΡ ZπuΖtΒr& ÉdΟtóø9$# Ï‰÷èt/ .ÏiΒ Νä3ø‹n=tæ tΑt“Ρr& §ΝèO
öΝåκ÷J£ϑyδr& ô‰s% ×πxÍ←!$sÛuρ ( öΝä3ΖÏiΒ ZπxÍ←!$sÛ 4y´øótƒ
&£sß Èd,ysø9$# uöxî «!$$Î/ šχθ‘ΖÝàtƒ öΝåκß¦àΡr
ÏΒ ÌøΒF{$# zÏΒ $oΨ©9 ≅yδ šχθä9θà)tƒ ( Ïπ§‹Î=Îγ≈yfø9$#
«þ’Îû tβθàøƒä† 3 ¬! …ã&©#ä. tøΒF{$# ¨βÎ) ö≅è% 3 &óx
&tβ%x. öθs9 tβθä9θà)tƒ ( šs9 tβρß‰ö6ãƒ Ÿω $¨Β ΝÍκÅ¦àΡr
öθ©9 ≅è% 3 $oΨßγ≈yδ $uΖù=ÏGè% $¨Β Öóx« ÌøΒF{$# zÏΒ $oΨs9
ãΝÎγøŠn=tæ |=ÏGä. tÏ%©!$# y—uy9s9 öΝä3Ï?θã‹ç/ ’Îû ÷ΛäΨä.
’Îû $tΒ ª!$# u’Í?tFö;uŠÏ9uρ ( öΝÎγÏèÅ_$ŸÒtΒ 4’n<Î) ã≅÷Fs)ø9$#
ª!$#uρ 3 öΝä3Î/θè=è% ’Îû $tΒ }ÈÅcsyϑã‹Ï9uρ öΝà2Í‘ρß‰ß¹
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∩⊇∈∈∪ Í‘ρß‰Á9$# ÏN#x‹Î/ 7ΟŠÎ=tæ

כי אלוהים יודע את רגשי הלבבות.

)Èβ$yèôϑpgø:$# ‘s)tGø9$# tΠöθtƒ öΝä3ΖÏΒ (#öθ©9uθs? tÏ%©!$# ¨βÎ

 .156אכן אלה אשר ָּפנוּ עורף מכּ ם ביום
נפגשו שני המחנות ,הכשילם השטן על
חלק ממעשיהם ,אך אלוהים כבר מחל
להם ,הלא אלוהים סוֹלח ורב חסד.

(#ρãxx. tÏ%©!$%x. (#θçΡθä3s? Ÿω (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ

 .157הוי המאמינים! אל תהיו ְּכאלה
אשר כפרו ואמרו על אחיהם אשר
יצאו לדרכם ברחבי הארץ ,או הנתונים
במסע מלחמה ,לוּ היו עמנו לא היו
מתים ולא נהרגים .אין זאת אלא למען
יהפוך אלוהים את דברָ ם ליגון ִּבלְ בבם.
אלוהים הוא אשר ְמ ַח ֶּיה וּ ֵמ ִמית ,והוא
המבחין באשר תעשו.

)( (#θç7|¡x. $tΒ ÇÙ÷èt7Î/ ß≈sÜø‹¤±9$# ãΝßγ©9u”tIó™$# $yϑ¯ΡÎ
∩⊇∈∉∪ ÒΟŠÎ=ym î‘θàxî ©!$# ¨βÎ) 3 öΝåκ÷]tã ª!$# $xtã ô‰s)s9uρ

÷ρr& ÇÚö‘F{$# ’Îû (#θç/uŸÑ #sŒÎ) öΝÎγÏΡ≡uθ÷z\} (#θä9$s%uρ
$tΒuρ (#θè?$tΒ $tΒ $tΡy‰ΨÏã (#θçΡ%x. öθ©9 “x“äî (#θçΡ%x.
ª!$#uρ 3 öΝÍκÍ5θè=è% ’Îû Zοuô£ym y7Ï9≡sŒ ª!$# Ÿ≅yèôfuŠÏ9 (#θè=ÏFè%
†∩⊇∈∠∪ ×ÅÁt/ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ 3 àM‹Ïÿä‡uρ Ç‘øtä

Ç
zÏiΒ ×οtÏøóyϑs9 óΟšFãΒ ÷ρr& «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû óΟçFù=ÏFè% È⌡s9uρ

 .158ואכן ,אם תיהרגו למען אלוהים,
או תמותו ,הרי סליחת אלוהים ורחמיו
מכל אשר יאגרו.
טובים ָּ

∩⊇∈∪ tβρç|³øtéB «!$# ’n<Z} öΝçFù=ÏFè% ÷ρr& öΝšF•Β È⌡s9uρ

 .159כי בין אם תמותו או תהרגו ,הנה
אל אלוהים ֵת ָא ְספוּ .
 .160וברחמי אלוהים )השליח( ,נהגת
היית גס וקשה
ָ
בסבלנות כלפיהם ,ולוּ

∩⊇∈∇∪ šχθãèyϑøgs† $£ϑÏiΒ ×öyz îπyϑômu‘uρ «!$#

(
$ˆàsù |MΨä. öθs9uρ ( öΝßγs9 |MΖÏ9 «!$# zÏiΒ 7πyϑômu‘ $yϑÎ6sù
ß#ôã$$sù ( y7Ï9öθym ôÏΒ (#θ‘ÒxΡ]ω É=ù=s)ø9$# xá‹Î=xî
(
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לב ,היו נפוצים מעליך .על כן ְסלח להם
וּ ַבקש מחילה למענם ,והיוועץ בהם
בענין )המלחמה( ,ולאחר שתגמוֹר
בלבךָ אומרְ ,סמוֹך על אלוהים ,כי
אלוהים אוהב את הנסמכים עליו.

#sŒÎ*sù ( Íö∆F{$# ’Îû öΝèδö‘Íρ$x©uρ öΝçλm; öÏøótGó™$#uρ öΝåκ÷]tã
=Ïtä† ©!$# ¨βÎ) 4 «!$# ’n?tã ö≅©.uθtGsù |MøΒz•tã
∩⊇∉⊃∪ t,Î#Ïj.uθtGßϑø9$#

)βÎ)uρ ( öΝä3s9 |=Ï9$xî Ÿξsù ª!$# ãΝä.÷ÝÇΖtƒ βÎ

 .161אם אלוהים יעמוד לעזרתכם,
איש לא יִ גְ ַּבר עליכם ,אך אם הוא יִ ּטוֹש
ֶא ְתכֶ ם ,מי יעמוד לעזרתכם זולתו? ועל
אלוהים יִ ָּס ְמכוּ המאמינים.

$yϑÎ/ ÏNù'tƒ ö≅è=øótƒ tΒuρ 4 ¨≅äótƒ βr& @cÉ<oΨÏ9 tβ%x. $tΒuρ

שימעל ,וכָ ל אשר
ַ
 .162חלילה לו לנביא
ימעל יבוא וּ ְמעילתו בידו ביום הדין ,ואז
יִ ָּג ֵמל לכָ ל נפש על ּפי ָּפ ֳעלָ ה ,ואיש לא
יקופח.
ּ

†3 ÍνÏ‰÷èt/ .ÏiΒ Νä.çÝÇΖtƒ “Ï%©!$# #sŒ yϑsù öΝä3ø9ä‹øƒs
∩⊇∉⊇∪ tβθãΨÏΒ÷σßϑø9$# È≅©.uθtGuŠù=sù «!$# ’n?tãuρ

$¨Β <§øtΡ ‘≅à2 4’¯ûuθè? §ΝèO 4 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ ¨≅xî
∩⊇∉⊄∪ tβθßϑn=ôàãƒ Ÿω öΝèδuρ ôMt6|¡x.

&zÏiΒ 7Ýy‚|¡Î0 u!$t/ .yϑx. «!$# tβ≡uθôÊÍ‘ yìt6©?$# Çyϑsùr

 .163היישתווה אדם ההולך בדרך
ניתן עליו זעם
אלוהים לאדם אשר ַ
אלוהים? מעונו גֵ ִיהנּ וֹם ,ושם יהיה סופו
המר.

$yϑÎ/ 7ÅÁt/ ª!$#uρ 3 «!$# y‰ΨÏã ìM≈y_u‘yŠ öΝèδ

 .164שונים הם במעלתם בפני אלוהים,
ואלוהים בקי ַּב ֲאשר הם עושים.

∩⊇∉⊂∪ çÅÁpRùQ$# }§ø♥Î/uρ 4 æΛ©yγy_ çµ1uρù'tΒuρ «!$#

∩⊇∉⊆∪ šχθè=yϑ÷ètƒ
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öΝÍκ>Ïù y]yèt/ øŒÎ) tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã ª!$# £tΒ ô‰s)s9

 .165אכן עשה אלוהים חסד עם
המאמינים ,כאשר ֵהקים להם מתוכם
שלִ יח ִמקרבם ,לְ ַש ֵּנן להם את אותותיו,
וִ ָיט ֵהר אותם ,וְ ילַ ְמ ֶדם את הספר ואת
החכְ ָמה ,שהרי קודם לכן היו בתעייה
ָ
ודאית.

&÷Λäù=è% $pκö n=÷VÏiΒ Λäö6|¹r& ô‰s% ×πt7ŠÅÁ•Β Νä3÷Gu;≈|¹r& !$£ϑs9uρr

 .166וכאשר פקדה ֶא ְתכֶ ם צרה ,אשר
גְ רמתם להם כפליים ממנה ,אמרתם:
ֵמ ַאיִ ן זה? ֱאמוֹר :אשמתכם היא .אכן
אלוהים הכָ ל יכול.

‘ÏµÏG≈tƒ#u öΝÍκö>n=tæ (#θè=÷Gtƒ ôΜÎγÅ¡àΡr& ôÏiΒ Zωθß™u
βÎ)uρ sπyϑò6Ïtø:$#uρ |=≈tGÅ3ø9$# ãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ öΝÍκ>Åe2t“ãƒuρ
∩⊇∉∈∪ AÎ7•Β 9≅≈n=|Ê ’Å∀s9 ã≅ö6s% ÏΒ (#θçΡ%x.

&©!$# ¨βÎ) 3 öΝä3Å¡àΡr& Ï‰ΨÏã ôÏΒ uθèδ ö≅è% ( #x‹≈yδ 4’¯Τr
∩⊇∉∉∪ ÖƒÏ‰s% &óx« Èe≅ä. 4’n?tã

«!$# ÈβøŒÎ*Î6sù Èβ$yèôϑpgø:$# ‘s)tGø9$# tΠöθtƒ öΝä3t7≈|¹r& !$tΒuρ

 .167האסון אשר פקד ֶא ְתכֶ ם ַביום
בצו
בו נפגשו שני המחנות ,התחולל ַ
אלוהים ,ולמען ַידע מי הם המאמינים.

(#θè=ÏG≈s% (#öθs9$yès? öΝçλm; Ÿ≅ŠÏ%uρ 4 (#θà)sù$tΡ tÏ%©!$# zΝn=÷èu‹Ï9uρ

 .168ולמען יֵ ַדע את אלה המתחסדים,
כאשר נֶ ֱא ַמר להם :בואו והלחמו מלחמת
אלוהים ,או ִהדפו את האויב! ָא ְמרוּ :
לוּ ידענו כיצד להלחם ,היינו הולכים
אחריכם .באותו יום קרובים היו לִ כְ פירה
יותר מאשר לֶ ֱאמונה ,אומרים בפיהם
את אשר אין ְּבלִ ָּבם .ואכן אלוהים הוא
היודע את אשר הם מסתירים.

∩⊇∉∠∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# zΝn=÷èu‹Ï9uρ

Zω$tFÏ% ãΝn=÷ètΡ öθs9 (#θä9$s% ( (#θãèsù÷Š$# Íρr& «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû
öΝåκ÷]ÏΒ Ü>tø%r& >‹Í≥tΒöθtƒ Ìøà6ù=Ï9 öΝèδ 3 öΝä3≈oΨ÷èt7¨?^ω
’Îû }§øŠs9 $¨Β ΝÎγÏδ≡uθøùr'Î/ šχθä9θà)tƒ 4 Ç≈yϑƒM∼Ï9
∩⊇∉∇∪ tβθßϑçFõ3tƒ $oÿÏ3 ãΝn=÷ær& ª!$#uρ 3 öΝÍκÍ5θè=è%
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 .169הם אלה אשר נשארו במקומם
ואמרו על אחיהם :לוּ היו שומעים לנו
לא היו נהרגיםֱ .אמוֹרַ :הרחיקו את המות
מכם ,אם אכן צודקים אתם!

$tΒ $tΡθãã$sÛr& öθs9 (#ρß‰yès%uρ öΝÍκÍΞ≡uθ÷z\} (#θä9$s% tÏ%©!$#
|Nöθyϑø9$# ãΝà6Å¡àΡr& ôtã (#ρâu‘÷Š$$sù ö≅è% 3 (#θè=ÏFè%
)∩⊇∉∪ tÏ%Ï‰≈|¹ ÷ΛäΖä. βÎ

4 $O?≡uθøΒr& «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#θè=ÏFè% tÏ%©!$# ¨t|¡øtrB Ÿωuρ

 .170אל תתיחס לאלה הנהרגים בשם
אלוהים כאל שאר המתים .לא ולא!
כי אם חיים הם ,ופרנסתם ליד ריבונם
מובטחת.

Ï&Î#ôÒsù ÏΒ ª!$# ãΝßγ9s?#u !$yϑÎ/ tÏmÌsù

 .171שמחים הם ְּבמה שהרעיף אלוהים
עליהם ֵמחסדו ,וּ ַביְ ִד ָיעה ֶשלְ ֶאלֶ ה אשר
לא ָחברו להם ונותרו מאחור ,כי לא
ּיפול פחד עליהם ולא יגון.

* „©!$# ¨βr&uρ 9≅ôÒsùuρ «!$# zÏiΒ 7πyϑ÷èÏΖÎ/ tβρçÅ³ö;tGó¡o

 .172מתבשרים הם בחסד אלוהים
וּ ְב ִברכַ תוֹ ,ושאין אלוהים גורע ִמשכר
המאמינים.

!$tΒ Ï‰÷èt/ -∅ÏΒ ÉΑθß™§9$#uρ ¬! (#θç/$yftGó™$# tÏ%©!$#

 .173אלה אשר נענו לִ ְקריאת אלוהים
ולשליח ,אחרי שכבר נפצעוִ ,ה ֶּנה לאלה
ָשמוּ ר ָשֹכָ ר ַּכ ִּביר.

∩⊇∠⊃∪ tβθè%y—öãƒ óΟÎγÎn/u‘ y‰ΨÏã í!$uŠômr& ö≅t/

ôÏiΒ ΝÍκÍ5 (#θà)ysù=tƒ öΝs9 tÏ%©!$$Î/ tβρçÅ³ö;tGó¡o„uρ
∩⊇∠⊇∪ šχθçΡt“óstƒ öΝèδ Ÿωuρ öΝÍκö n=tæ ì∃öθyz ωr& öΝÎγÏù=yz

∩⊇∠⊄∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# tô_r& ßìŠÅÒãƒ Ÿω

&(#öθs)¨?$#uρ öΝåκ÷]ÏΒ (#θãΖ|¡ômr& tÏ%©#Ï9 4 ßyös)ø9$# ãΝåκu5$|¹r
& ∩⊇∠⊂∪ îΛÏàtã íô_r
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(#θãèuΚy_ ô‰s% }¨$¨Ζ9$# ¨βÎ) â¨$¨Ζ9$# ãΝßγs9 tΑ$s% tÏ%©!$#

 .174אלה אשר אמרו להם האנשים:
הנה נֶ אספו ֲעליכם האויבים ,התגוננו
מפניהם! אך הם הוסיפו אמונה ,ואמרו:
במגינים.
ַּדיֵ ינוּ באלוהים שהוא הטוב ְ

Öþθß™ öΝæηó¡|¡ôϑtƒ öΝ©9 9≅ôÒsùuρ «!$# zÏiΒ 7πyϑ÷èÏΖÎ/ (#θç7n=s)Ρ$$sù

 .175והם ָשבוּ ְּבחסד ֵמאלוהים וּ ִב ְברכה,
מבלי שיאוּ נֶ ה להם כָ ל רע ,והלכו ַּבדרך
אשר רצה אלוהים ,והרי רב חסד הוא
אלוהים.

)Ÿξsù …çνu!$uŠÏ9÷ρr& ß∃Èhθsƒä† ß≈sÜø‹¤±9$# ãΝä3Ï9≡sŒ $yϑ¯ΡÎ

המטיל עליכם
 .176אכן ,זהו השטןֵ ,
פחד באמצעות נאמניו – אך אל
תפחדו מהם ,וְ יִ ירְ אוּ אך אותי ,אם הנכם
מאמינים.

öΝßγ¯ΡÎ) 4 Ìøä3ø9$# ’Îû tβθããÌ≈|¡ç„ tÏ%©!$# y7Ρâ“øts† Ÿωuρ

 .177אל ִּתתן לאלה הנחפזים לִ כְ פּוֹר
להעציבךָ  .הם לא יזיקו לאלוהים
במאומה .רְ צון אלוהים שלא יהיה להם
חלק בחיי העולם הבא ,וצפוי להם עונש
כבד.

(#θä9$s%uρ $YΖ≈yϑƒÎ) öΝèδyŠ#t“sù öΝèδöθt±÷z$$sù öΝä3s9
∩⊇∠⊆∪ ã≅‹Å2uθø9$# zΝ÷èÏΡuρ ª!$# $uΖç6ó¡ym

∩⊇∠∈∪ AΟŠÏàtã @≅ôÒsù ρèŒ ª!$#uρ 3 «!$# tβ≡uθôÊÍ‘ (#θãèt7¨?$#uρ
¤

?∩⊇∠∉∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β ΛäΖä. βÎ) Èβθèù%s{uρ öΝèδθèù$y‚s

öΝßγs9 Ÿ≅yèøgs† ωr& ª!$# ß‰ƒÌãƒ 3 $\↔øŠx© ©!$# (#ρ•ÛØtƒ s9
∩⊇∠∠∪ îΛÏàtã ë>#x‹tã óΟßγs9uρ ( ÍοtÅzFψ$# ’Îû $yàym

)(#ρ”àÒtƒ s9 Ç≈yϑƒM}$$Î/ tøä3ø9$# (#ãρutIô©$# tÏ%©!$# ¨βÎ

המ ִמירִ ים את האמונה
 .178אכן אלה ְ
ִּבכְ פירה ,לא יזיקו לאלוהים במאומה,
ולהם עונש כבד.

∩⊇∠∇∪ ÒΟŠÏ9r& ë>#x‹tã óΟßγs9uρ $\↔ø‹x© ©!$#
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×ö0yz öΝçλm; ’Í?ôϑçΡ $yϑ¯Ρr& (#ÿρãxx. tÏ%©!$# ¨t|¡øts† Ÿωuρ

פּרשה מס3 .

 .179אל להם לַ כּ ופרים לחשוב,
השהוּ ת אשר ניתנה להם טובה
כי ֵ
לנפשותיהם – אנו מניחים להם ,על
מנת שיוסיפו ֵח ְטא ,ועונשם יהיה כבד
ומשפיל.

{4 $VϑøOÎ) (#ÿρßŠ#yŠ÷”z0Ï9 öΝçλm; ’Í?ôϑçΡ $yϑ¯ΡÎ) 4 öΝÍκÅ¦àΡX
∩⊇∠∪ ×Îγ•Β Ò>#x‹tã öΝçλm;uρ

öΝçFΡr& !$tΒ 4’n?tã tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# u‘x‹uŠÏ9 ª!$# tβ%x. $¨Β

 .180לֹא יניח אלוהים להשאיר את
המאמינים במצב שבו אתם נמצאים,
עד אשר יבדיל בין הרע ובין הטוב ,ואין
שף בפניכם את הנעלם ,אך
אלוהים ח ֹו ֵ ׂ
הוא בוחר את שליחיו כרצונו .האמינו,
איפוא ,באלוהים וּ ִבשליחיו! ואם
תאמינו ותיראו – תזכו בשכר רב.

tβ%x. $tΒuρ 3 É=Íh‹©Ü9$# zÏΒ y]ŠÎ7sƒø:$# u”0Ïϑtƒ 4®Lym Ïµø‹n=tã
É<tGøgs† ©!$# £Å3≈s9uρ É=ø‹tóø9$# ’n?tã öΝä3yèÎ=ôÜãŠÏ9 ª!$#
4 Ï&Î#ß™â‘uρ «!$$Î/ (#θãΨÏΒ$t↔sù ( â!$t±o„ tΒ Ï&Î#ß™•‘ ÏΒ
∩⊇∇⊃∪ ÒΟŠÏàtã íô_r& öΝä3n=sù (#θà)−Gs?uρ (#θãΨÏΒ÷σè? βÎ)uρ

ª!$# ãΝßγ9s?#u !$yϑÎ/ tβθè=y‚ö7tƒ tÏ%©!$# ¨t|¡øts† Ÿωuρ

 .181אל להם למקמצים לתרום מאשר
נתן להם אלוהים מחסדו – כי לטובתם
הוא; לא ולא! כי אם לרעתם .וביום הדין
יִ ָּצ ֵמד כָ ל אשר ִקימצוּ בו ויהדק מסביב
לצווארם .כי לאלוהים מורשת השמים
והארץ .והוא ,כָ ל אשר תעשו יודע.

( öΝçλ°; @Ÿ° uθèδ ö≅t/ ( Νçλ°; #Zö0yz uθèδ Ï&Î#ôÒsù ÏΒ
™¬!uρ 3 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ ÏµÎ/ (#θè=Ïƒr2 $tΒ tβθè%§θsÜã‹y
tβθè=yϑ÷ès? $oÿÏ3 ª!$#uρ 3 ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ß^≡u0ÏΒ
∩⊇∇⊇∪ ×0Î6yz

©!$# ¨βÎ) (#þθä9$s% šÏ%©!$# tΑöθs% ª!$# yìÏϑy™ ô‰s)©9

 .182אכן שמע אלוהים את דבר אלה
שאמרו :אלוהים עני ,ואילו אנחנו

ãΝßγn=÷Fs%uρ (#θä9$s% $tΒ Ü=çGõ3oΨy™ ¢ â!$u‹ÏΖøîr& ßøtwΥuρ ×É)sù
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šU#x‹tã (#θè%ρèŒ ãΑθà)tΡuρ 9d,ym ÎötóÎ/ u!$uŠÎ;/ΡF{$#

עשירים .אנו נכתוב את אשר אמרו:
ונרשום את הריגת הנביאים בידיהם
הצלִ יָ ה
בלא צדק ,ונֹאמרִ :ס ְבלוּ את עינוי ְ
ַבאש.

}§øŠs9 ©!$# ¨βr&uρ öΝä3ƒÏ‰÷ƒr& ôMtΒ£‰s% $yϑÎ/ y7Ï9≡sŒ

 .183זֹאת בגלל מעשי ידיכם מקודם.
ולעולם אין אלוהים עושק את בני
האדם.

ωr& !$uΖøŠs9Î) y‰Îγtã ©!$# ¨βÎ) (#þθä9$s% šÏ%©!$#

 .184אלה אשר טענוִ :ה ֶּנה אלוהים כרת
ִעמנו ברית לְ בל נאמין לשליח כלשהו,
עד אשר יביא אלינו קורבן שתאכלנוּ
האש ,אמוֹר :אכן כבר הופיעו בקרבכם
ֵ
שליחים לפנַ י ,ועימהם האותות על פי
דרישתכם .מדוע ,אם כן ,הרגתם אותם
אם אכן אמת בפיכם?

y7Î=ö7s% ÏiΒ ×≅ß™â‘ z>Éj‹ä. ô‰s)sù x8θç/¤‹Ÿ2 βÎ*sù

 .185ועל כן ,אם יאשימוך בשקר ,הרי
שכבר האשימו בשקר שליחים לפניך,
אשר נשאו עמהם אותות ברורים,
וּ כְ תבים והספר הזוהר.

šχöθ©ùuθè? $yϑ¯ΡÎ)uρ 3 ÏNöθpRùQ$# èπs)Í←!#sŒ <§øtΡ ‘≅ä.

 .186כָ ל נפש עתידה לטעום את המות,
ואת מלוא שכרכם תקבלו ביום הדין.

 ∩⊇∇⊄∪ È,ƒÍy⇔ø9$#

∩⊇∇⊂∪ Ï‰‹Î7yèù=Ïj9 5ΘξsàÎ/

ã&é#à2ù's? 5β$t/öà)Î/ $oΨtÏ?ù'tƒ 4®Lym @Αθß™tÏ9 š∅ÏΒ÷σçΡ
‘Î=ö7s% ÏiΒ ×≅ß™â‘ öΝä.u!%y` ô‰s% ö≅è% 3 â‘$¨Ψ9$#
βÎ) öΝèδθßϑçFù=tFs% zΟÎ=sù óΟçFù=è% “Ï%©!$$Î/uρ ÏM≈oΨÉit6ø9$$Î/
∩⊇∇⊆∪ tÏ%Ï‰≈|¹ óΟçGΨä.

`∩⊇∇∈∪ Î ÏΨßϑø9$# É=≈tGÅ3ø9$#uρ Ìç/–“9$#uρ ÏM≈oΨÉit6ø9$$Î/ ρâ!%y

Çtã yyÌ“ômã— yϑsù ( Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ Ν
&ö à2u‘θã_é
é

3
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Ç

äο4θuŠy⇔ø9$# $tΒuρ 3 y—$sù ô‰s)sù sπ¨Ψyfø9$# Ÿ≅Åz÷Šé&uρ Í‘$¨Ψ9$#

ועל כן כָ ל המורחק מאש הגֵ ִיהנּ וֹם
ומופנה לגן העדן ,הרי שכבר השיג
את מטרתו ,ואין חיי העולם הזה אלא
שמחת ָשוְ א.

* öΝà6Å¡àΡr&uρ öΝà6Ï9≡uθøΒr& þ’Îû χâθn=ö7çFs9

ַ .187ה ֲע ֵמד ָּת ָע ְמדוּ למבחן על רכושכם
ועל נפשותיכם ,וְ ָשמ ַֹע תשמעו מאלה
אשר ניתן להם הספר לִ ְפנֵ יכֶ ם ומאלה
ַה ְמ ַש ְת ִפים דברי ֶּבלַ ע רבים ,אך אם
תעמדו בעוז רוח ִותירָ אוּ  ,הנה מעמד
נחוּ ש ונשׂגב הוא.

|=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& tÏ%©!$# t,≈sVŠÏΒ ª!$# x‹s{r& øŒÎ)uρ

) .188זְ כֹר( ֵעת ָּכרַ ת אלוהים ברית עם
אלה אשר ניתן להם הספר) ,לאמור(:
עליכם לְ ָב ֲאר ֹו לִ ְבני האדם ולא להסתירו,
אך הם השליכוהו אחרי גַ ָּבם וּ ְמכָ רוּ הוּ
ִּב ְמחיר זוֹל – אכן ִעסקה אומללה נפלה
בחלקם.

∩⊇∇∉∪ Í‘ρãäóø9$# ßì≈tFtΒ ωÎ) !$u‹÷Ρ‘$!$#

ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& zƒÏ%©!$# zÏΒ ∅ãèyϑó¡tFs9uρ
4 #Z ÏWx. ”]Œr& (#þθä.uõ°r& šÏ%©!$# zÏΒuρ öΝà6Î=ö6s%
ÏΘ÷“tã ôÏΒ šÏ9≡sŒ ¨βÎ*sù (#θà)−Gs?uρ (#ρçÉ9óÁs? βÎ)uρ
∩⊇∇∠∪ Í‘θãΒW{$#

u!#u‘uρ çνρä‹t7uΖsù …çµtΡθßϑçGõ3s? Ÿωuρ Ä¨$¨Ζ=Ï9 …çµ¨Ζä⊥ÍhŠu;çFs9
$tΒ }§ø♥Î7sù ( WξŠÎ=s% $YΨoÿsS ÏµÎ/ (#÷ρutIô©$#uρ öΝÏδÍ‘θßγàß
„∩⊇∇∇∪ šχρçtIô±o

 .189אל תחשוב שאלה השמחים
במעשיהם ,ורוצים שיהללו אותם על
מעשיהם שלא עשו  -שהם יִ מלטו מן
העונש .הנה צפוי להם עונש כבד.

tβθ™6Ïtä†¨ρ (#θs?r& !$yϑÎ/ tβθãmtøtƒ tÏ%©!$# ¨t|¡øtrB Ÿω
&Νåκ¨]u;|¡øtrB Ÿξsù (#θè=yèøtƒ öΝs9 $oÿÏ3 (#ρß‰yϑøtä† βr
∩⊇∇∪ ÒΟŠÏ9r& ë>#x‹tã öΝßγs9uρ ( É>#x‹yèø9$# zÏiΒ ;οy—$xyϑÎ/
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4’n?tã ª!$#uρ 3 ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Ûù=ãΒ ¬!uρ

 .190לאלוהים מלכות השמים והארץ,
ואלוהים הוא הכָ ל יכול.

)É#≈n=ÏF÷z$#uρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# È,ù=yz ’Îû χÎ

 .191הנה ִּב ְבריאת השמים והארץ,
ובחילוֹף הלילה והיום ,אותות לאנשי
ִ
הבינה.

4’n?tãuρ #YŠθãèè%uρ $Vϑ≈uŠÏ% ©!$# tβρãä.‹tƒ tÏ%©!$#

 .192אלה אשר הינם מזכירים את
ֹכבם
אלוהים בעוֹמדם ְוב ִש ֱב ָתם ובשו ָ
על ִצ ָּדם ,ומהרהרים על בריאת השמים
אלוהנו – לא בראת
ֵ
והארץ באמרם:
זֹאת לָ ָשוְ א – ישתבח ִש ְמךָ ְ ,שמוֹר נָ א
אותנו מעונש הגֵ ִיהנּ וֹם!

‘( …çµtF÷ƒt“÷zr& ô‰s)sù u‘$¨Ζ9$# È≅Åzô‰è? tΒ y7¨ΡÎ) !$oΨ−/u

שהנך מכניס
אלוהנו – הנה מי ִ
ֵ
.193
רפה ,ולרשעים
לגֵ ִיהנּ וֹם ,תמיט עליו ֶח ָּ
אין כָ ל מושיע.

‘§÷βr& Ç≈yϑƒM∼Ï9 “ÏŠ$oΨãƒ $ZƒÏŠ$oΨãΒ $oΨ÷èÏϑy™ $oΨ¯ΡÎ) !$oΨ−/

אלוהנו ,הנה אנו שמענו ְמ ַב ֵשֹר
ֵ
.194
קורא לֶ אמונה ,לאמוֹר – האמינו
אלוהנו ,סלח לנו על
ֵ
ברבונכם! ֶוה ֱא ַמנּ וּ .
והמת
חטאינו ,וכַ ֵּפר לנו על עוונותינוֵ ,
ואספנו עם הישרים.
ֵ
אותנו

∩⊇⊃∪ íƒÏ‰s% &óx« Èe≅ä.

∩⊇⊇∪ É=≈t6ø9F{$# ’Í<'ρT[{ ;M≈tƒUψ Í‘$pκ¨]9$#uρ È≅øŠ©9$#

_ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# È,ù=yz ’Îû tβρã¤6xtGtƒuρ öΝÎγÎ/θãΖã
y7oΨ≈ysö6ß™ WξÏÜ≈t/ #x‹≈yδ |Mø)n=yz $tΒ $uΖ−/u‘ ÇÚö‘F{$#uρ
∩⊇⊄∪ Í‘$¨Ζ9$# z>#x‹tã $oΨÉ)sù

∩⊇⊂∪ 9‘$|ÁΡr& ôÏΒ tÏϑÎ=≈©à=Ï9 $tΒuρ

$oΨt/θçΡèŒ $uΖs9 öÏøî$$sù $oΨ−/u‘ 4 $¨ΨtΒ$t↔sù öΝä3În/tÎ/ (#θãΨÏΒ#u
∩⊇⊆∪ Í‘#tö/F{$# yìtΒ $oΨ©ùuθs?uρ $oΨÏ?$t↔Íh‹y™ $¨Ψtã öÏeŸ2uρ
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‘$tΡÌ“øƒéB Ÿωuρ y7Î=ß™â‘ 4’n?tã $oΨ¨?‰tãuρ $tΒ $oΨÏ?#uuρ $oΨ−/u

 .195ותן לנו ,אלוהנו ,את אשר הבטחת
לנו דרך שליחיך ,ואל תמיט קלון עלינו
ביום הדין ,כי אין אתה ֵמ ֵפר הבטחה.

Ÿ≅uΗxå ßì‹ÅÊé& Iω ’ÎoΤr& öΝßγš/u‘ öΝßγs9 z>$yftFó™$$sù

 .196ונַ ֲענָ ה להם ריבונם באומרו :הנה
אני לא אפסול פרי עמלו של כָ ל עובד
מכם ,בין אם זכר ובין אם נקבה ,הנה
צאצאים אתם זה לזה ,ועל כן אלה אשר
סולקו מבתיהם וסבלו עינויים למעני,
כפר להם ֶחטאיהם,
נלחמו ונהרגוֲ ,א ֵּ
ואביאם אל ַּגנּ וֹת שתחתיהן נהרות
ֶ
זורמים .גמוּ ל מאת אלוהים אשר איתו
הגמול הנאה.

∩⊇∠∪ Ï‰≈n=Î6ø9$# ’Îû (#ρãxx. tÏ%©!$# Ü==s)s? y7¯Ρ§äótƒ Ÿω

 .197אל ַתתעה אותך התהלכות
הכּ ופרים בארץ.

∩⊇∇∪ ßŠ$yγÎRùQ$# }§ø♥Î/uρ 4 ãΜ¨Ζyγy_ öΝßγ1uρù'tΒ ¢ΟèO ×≅ŠÎ=s% Óì≈tFtΒ

 .198הנאה זמנית ,ואחריה מקלטם
גֵ ִיהנּ וֹם – מקולל הוא מושב הגֵ ִיהנּ וֹם.

“ÌøgrB ×M≈¨Ψy_ öΝçλm; öΝßγ−/u‘ (#öθs)¨?$# tÏ%©!$# ÇÅ3≈s9

 .199אך הירֵ ִאים את ריבונם ,להם גנים
ונהרות זורמים תחתם; מושב קבע להם
מאת אלוהיםִ ,ה ֶּנה מתת אלוהים היא
הטובה ביותר לצדיקים.

∩⊇∈∪ yŠ$yèŠÎRùQ$# ß#Î=øƒéB Ÿω y7¨ΡÎ) 3 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ

.ÏiΒ Νä3àÒ÷èt/ ( 4s\Ρé& ÷ρr& @x.sŒ ÏiΒ Νä3ΨÏiΒ 9≅Ïϑ≈tã
öΝÏδÌ≈tƒÏŠ ÏΒ (#θã_Ì÷zé&uρ (#ρãy_$yδ tÏ%©!$$sù ( <Ù÷èt/
öΝåκ÷]tã ¨βtÏex._{ (#θè=ÏFè%uρ (#θè=tG≈s%uρ ’Í?‹Î6y™ ’Îû (#ρèŒρé&uρ
™$pκÉJøtrB ÏΒ “ÌøgrB ;M≈¨Ζy_ öΝßγ¨Ψn=Ï{÷Š_{uρ öΝÍκÌE$t↔Íh‹y
…çνy‰ΨÏã ª!$#uρ 3 «!$# Ï‰ΨÏã ôÏiΒ $\/#uθrO ã≈yγ÷ΡF{$#
∩⊇∉∪ É>#uθ¨W9$# ßó¡ãm

©

ôÏiΒ Zωâ“çΡ $pκ<Ïù šÏ$Î#≈yz ã≈yγ÷ΡF{$# $uηÏFøtrB ÏΒ
∩⊇∪ Í‘#tö/F|Ïj9 ×ö>yz «!$# y‰ΨÏã $tΒuρ 3 «!$# Ï‰ΨÏã
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!$tΒuρ «!$$Î/ ßÏΒ÷σãƒ yϑs9 É=≈tGÅ6ø9$# È≅÷δr& ôÏΒ ¨βÎ)uρ

 .200אמנם ,ישנם מבין עמי הספר
כאלה המאמינים באלוהים ובמה
שהורד ֲאליכם ְובמה שהורד ֲאליהם,
והם נכנעים לאלוהים ,ולא מוותרים על
אותות אלוהים בעבור תמורה זולה ,כָ ל
אלה שמוּ ר להם שכרם אצל ריבונם.
הנה אלוהים ְמהיר חשבון הוא.

&Ÿω ¬! tÏèÏ±≈yz öΝÍκö<s9Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ öΝä3ö‹s9Î) tΑÌ“Ρé
„šÍ×¯≈s9'ρé& 3 ¸ξŠÎ=s% $YΨyϑrO «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ tβρçtIô±o
©!$# χÎ) 3 óΟÎγÎn/u‘ y‰ΨÏã öΝèδãô_r& öΝßγs9

פּרשה מס3 .

|ßìƒÎ

∩⊄⊃⊃∪ É>$|¡Åsø9$#

(#ρãÎ/$|¹uρ (#ρçÉ9ô¹$# (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ

 .201הוי המאמיניםֱ ,היוּ איתניםֱ ,היו
המשמר ברוח יראת
סבלניםִ ,וע ְמדוּ על ִ
אלוהים ,למען תשגשגו ותצליחו.
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