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  פירושי הקוראן בשפה העברית 
  )19(סורת ַמְרַים 

  
 معاين سورة مريم
 باللغة العربية

 
ּבֹונֹו ִּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֶאל רִ  )2( אַזַּכִרּיָ  ְבדֹוֶזֶכר ַרֲחֵמי ִרּבֹוְנָך ַעל עַ  )1(ּכהיעץ 

ה יבָ ׂשֵ אִׁשי ָּבַער מֵ י ָעְששּו ְורָֹאַמר ִרּבֹוִני ֲעְצמֹותַ ) 3(ְתִפיָלה ִסְתִרית 
ֵני ְוִכי ֲאִני ָחַׁשְׁשִּתי ִמּפְ  )4(יָך ֻאְמָלל ּולֹא ָהיִיִּתי ִרּבֹוִני ִּבְתִפיַלִתי ֶאלֶ 

ֵיֵרש  )5(ָקָרה ָנא ַהְעֵנק ִלי ֵמֵאְתָך ֵּבן ֲאחֹוַרי ְוִאְׁשִתי ָהְיָתה עֲ ַהְּקרֹוִבים מֵ 
ִהֵּנה  אַזַּכִרּיָ הֹוי  )6(ֶׂשה אֹותֹו ִרּבֹוִני ְמֻרֶצה עֲ וַ אֹוִתי וְֵיֵרש ֵמֵּבית ַיְעקּוּב 

 )7(ִמקֶֹדם לֹא ָקָראנֹו ּבֹו ְלִאיׁש  אְחיַ ֹו יַ ָאנּו ְמַבְׂשִרים ְלָך ַעל ֶעֶלם ְׁשמ
 ר ָּבאִּתי ַּבָיִמיםָקָרה ּוְכבָ ָהְיָתה עֲ ָאַמר ִרּבֹוִני ֵאיְך ִיֱהֶיה ִלי ֶעֶלם ְוִאְׁשִתי 

ְתָך לֹא ר ָּבָראֵתיָך ִלְפֵני ֵכן ֶּבֱהיּוָאַמר ַּכְך ָאַמר ִרּבֹוְנָך ֶזה ַקל ִלי ּוְכבָ ) 8(
ֵּבר ֶאל ְּבֵני ָאַמר ִרּבֹוִני ֲעֶׂשה ִלי אֹות ָאַמר אֹוְתָך ֶׁשלֹא ְתדַ  )9(ְּכלּום 

אֹוֵתת וְָיָצא ִמן ַהִּמְחָראּב ֹו )10(ה ָּבִריא ְוָׁשֵלם ָהָאָדם ְׁשלָֹׁשה ֵלילֹות ְוַאּתָ 
ֱאחֹוז ַּבֶּסֶפר  אְחיַ הֹוי יַ  )11(ֵּכם ְוַהֲעֵרב ְּבחּו ֶאת ַאּלַלה ַהׁשְ ָלֵהם ּכי ׁשַ 

ר ְוַרֲחִמים ֵמִאַתנֹו ְוטֹהַ  )12(ְּבֶמֶרץ ְוִהְעַנְקנֹו לֹו ֶאת ֶהָחְכָמה ֵמִנעּוָריו 
                                                 

יש אומרים כי הרצוי מאותיות ، ּפרשני הקוראן לא עמדו על משמעותן של האותיות האלו )1(
בהן אללה קורא תגר לכופרים בתחום שבו הם כי ּפלא של הקוראן להבהיר את ה אלו הוא

ואחרים . ויש אומרים שזה הוא שם לאללה). הלשון הערבית והמליצה שלה ( מצטינים 
ויש עוד פירושים שכולם לא הוכרעו ، או לסורה שבהן נפתחת، אומרים כי הן שם לקוראן

 . על ידי הנביא מוחמד עליו השלום וחבריו
הנודע )  איחי( ואביו של הנביא ، בני ישראלׁשל האחרונים  םנביאיההוא אחד : אַזַּכִרּיָ  )2(

 ) .יוחנן ( בקרב היהודים בשם 
 . כהלכה  יהייָת משיב את תפילתאתה ، בכל פעם מתפלל אני אליך: ֻאְמָלל  )4(
 .שירשו אותו לאחר מותו ، בני משפחתו : ַהְּקרֹוִבים  )5(
) . ישראל ( וגם בשם ) יעקב ( הנודע במקרא בשם ) יעקוב ( צאצאו ׁשל : ת ַיְעקּוּב ֵמֵּבי )6(

כי לא כולם ، מהםיׁשרים אלא רק ה، קובעת כי אין מדובר בכל בית יעקוב) ֵמ ( מלת היחס 
 .  היה מהם הטוב והרע ، היו טובים 

 .שלא נקרא בו לאיש לפניו، האללה הוא אשר בחר לו את השם הז، אבנו של ַזַּכִרּיָ : אָיְחיַ  )7(
  ) . ַגְבִריֵאל ( הנודע בעברית בשם ، האומר הוא המלאך ִגְּבִריל  )9(
ואלה ، הוא בקש מאללה את האות כדי יידע שזה דבר מטעם אללה: ֲעֶׂשה ִלי אֹות )10(

 אאללה נתן לו האות של. כדי יירגע לבו، שבישרו לו את הילד הם מלאכים ולא השטנים
 .הוא שלם ובריא  אם כיעם אנשים  יוכל לדבר

גומחה זו מצביעה על כיוון ، ומקומות עבודה אחרים ، הוא גומחה בקיר מסגד : ַהִּמְחָראּב  )11(
 .לה הקּב
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) 14( ּוְמַכֵּבד ֶאת הֹוָריו ְולֹא ָהָיה ָעִריץ מֹוֶרה) 13(ְוָהָיה ְיֵרא ָׁשַמִים 
ַחיִים ב לַ ַלד ּוַביֹום ֶׁשּבֹו ָימּות ּוַביֹום ֶׁשּבֹו יֹוׁשַ ְוָׁשלֹום ַעָליו ַּביֹום ֶׁשּבֹו נֹו

י ָתה ֶאל ָמקֹום ִמְזָרחִ חֲ ּוְזכֹר ַּבֶּסֶפר ֶאת ַמְרָים ְּכֶׁשָּפְרָׁשה ִמִמְׁשּפָ ) 15(
 ּהּוֵחנֹו ְוִנְגְלָּת לָ ְוָלְקָחה ָלה ְמִחיָצה ִמְּפִניֵהם ְוָׁשַלְחנּו ֶאֵליָה ֶאת ר )16(

ְיֵרא ָׁשַמִים  ָאְמָרה ִיְׁשמְֹרִני ָהַרֲחָמן ִמְּפֵניָך ִאם )17(ָׁשֵלם ְּבצּוַרת ָאָדם
) 19(ן ָטהּור ָאַמר ֵאיֵנִני ֶאָלא ָׁשִליַח ִרּבֹוֵנְך ְלַהְעִניק ָלְך ּבֵ ) 18(ִהְנָך 

 ָאַמר ַּכךְ ) 20(ֹוָנה ָאְמָרה ֵאיְך ֶיֱהֶיה ִלי ֵּבן ְולֹא ָנַגע ִּבי ָאָדם ְולֹא ָהיִיִּתי ז
ֶזה ִמים ֵמִאַתנֹו וְ חֲ רַ ה אֹותֹו אֹות ִלְבֵני ָהָאָדם וְ ר ִרּבֹוֵנְך ֶזה ַקל ִלי ְוַנֲעׂשֶ ָאמַ 

י ְבלֵ ְוחַ  )22(ח ָאז ָהְרָתה אֹותֹו ּוָפְרָׁשה ִעמֹו ֶאל ָמקֹום ִנידַ ) 21(ָדָבר ִנְגָזר 
ן וְָיַרְדִּתי ע ַהֶדֶקל ָאְמָרה ִמי ִיֵּתן ּוַמִּתי ִלְפֵני כֵ ַהִליָדה ּפְקדּוָה ֶאֶצל ֶגזַ 

 ְצִּבי ְּכַבר ֶהֱעִמידעַ יָה ַאל תִ תֶ ְוָקָרא ֶאֵליָה ִמַתחֲ ) 23(ִלְתהּום ַהְנִׁשָּיה 
ע ַהֶדֶקל יֹוִריד ְוַנֲעְנִעי ִלְקָראֵתְך ֶאת ֶגזַ  )24(ֵיְך ֶּפֶלג ִרּבֹוֵנְך ִמַתַחת ְלַרְגלָ 

ֶאַחד  ְדַעֵתְך ְוִאם ִתְרִאי ַאףְוִאְכִלי ּוְׁשִתי ְוָתנּוַח ) 25(ִריִים ֵיְך ְתָמִרים טְ ַעלָ 
) 26( ם ְולֹא ֲאַדֵּבר ַהּיֹום ִעם ִאיׁשִמְּבֵני ָאָדם ִאְמִרי ֲאִני ָנַדְרִתי ָלַרֲחָמן צּו

 )27(יְּת ָדָבר נֹוָרִאי ְוִהֵביָאה אֹותֹו ֶאל ְּבֵני ַעָּמה ָאְמרּו הֹוי ַמְרָים ְּכַבר ָעׂשִ 
 )28( ִאיׁש ֶרַׁשע ְולֹא ָהְיָתה ִאֵמְך זֹוָנההֹוי ָאחֹות ָהרּון לֹא ָהָיה ָאִביְך 

י ָאַמר ֲאנִ ) 29(יָסה ָאז ִהְצִּביָעה ַעָליו ֵהם ָאְמרּו ֵאיְך ְלַדֵּבר ֶאל ִתינֹוק ַּבֲערִ 
כֹל ְוָעָׂשִני ְמֻבָרְך ּבְ ) 30(ֶעֶבד ַאְלַלה ִהְעִניק ִלי ֶאת ַהֶּסֶפר ְוָעָׂשִני ָנִביא 

יִים ַהְתִפיָלה ְוַעל ַהַזָּכאת ּכֹל עֹוד ֲאִני ַּבחַ  ֲאֶׁשר ֶאֱהֶיה ְוִציַוִני ַעל
 ם ֶׁשּבֹוְוַהָׁשלֹום ַעָלי ַּביֹו) 32(ּוְמַכֵּבד ֶאת ִאִמי ְולֹא ָעָׂשִני ָעִריץ סֹוֵרר )31(

ֶזהּו ִעיָסא ֵּבן ) 33(ה נֹוַלּדִּתי ּוַביֹום ֶׁשּבֹו ָאמּות ּוַביֹום ֶׁשּבֹו אֹוָׁשב ַלְתִחּיָ 
ן לא ָראּוי ֶׁשַאְלַלה ֵיַּקח לֹו ּבֵ ) 34(ָהֶאֶמת ֶׁשּבֹו ְמַפְקְּפִקים ר ַמְרָים ְדבָ 

 ְוִכי ַאְלַלה הּוא) 35(ִיְׁשַתַּבח ְׁשּמֹו ִאם ָגָזר ָדָבר ַרק יֹאַמר לֹו ֱהֶיה וָהָיה 
ַהַּמַחנֹות ָחְלקּו ) 36(ִרּבֹוִני ְוִרּבֹוְנֶּכם ָלֵכן ַעְבדּוהֹו ֶזה אַֹרח ֵמיָׁשִרין 

ֵהם ַהֵמֵטיִבים ְּביֹוֵתר  )37(ם ְואּוי ַלּכוְפִרים ִמַמְרֶאה יֹום נֹוָרא ֵּביִניהֵ 

                                                 
האחרון ، )ֵיׁשּו או ֵיׁשּוַע ( היא אמו של עיסא עליו השלום הנודע בעברית בשם : ם ַמְריַ  )16(

 .  ונביא הנצרות ، בנביאי בני ישראל 
 ) .ַגְבִריֵאל ( הנודע בעברית בשם ، הוא המלאך ִגְּבִריל : רּוֵחנֹו  )17(
לא יאמינו כי ידעה ש، פרשה מהם למקום נידח כדי לא יראו את ההריון: ָמקֹום ִניַדח )22(

 .לה בנושא המלאך והבן הבא 
ומרים כי ואחרים א، יש אומרים שהקורא הוא המלאך גבריל: יהָ תֶ ְוָקָרא ֶאֵליָה ִמַתחֲ  )24(

 ) .עיסא ( הקורא הוא הבן עצמו 
 .והּבן הנולד ، הם מתכוונים לנושא הלידה : ָדָבר נֹוָרִאי  )27(
הם ּכינו אותה כאחותו בגלל היושר ، הוא אחד האנשים הישרים מבני ישראל: ָהרּון  )28(

עליהם ) מושה ( או הוא הרון אחיו של מוסה ، ויש אומרים כי הוא אח שלה. שלה
 .ם ואמרו את זה כי היא מצאצאו השלו

היא מצווה לתת צדקה לעניים והיא מחייבת כל ، היא אחד עמודי האיסלאם : ַהַזָּכאת  )31(
זאת נחשבת חובה מוסרית לעזור לאנשים קשי יום מבחינה . מוסלמי המסוגל לכך

 . כלכלית ולהפחית את חוסר השוויון
 .מר גם כי הם הנוצרים בלבד נא، הם היהודים והנוצרים: ַהַּמַחנֹות  )37(
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ה ָעֶוָלה ַהיֹום ִּבְתִעּיָ ִלְׁשמַֹע ְוִלְראֹות ְּביֹום ֲאֶׁשר ָיבּואּו ֶאֵלינֹו אּוָלם ְּבֵני הֶ 
ָדָבר ְוֵהם ְוַהְזֵהר אֹוָתם ִמְּפֵני יֹום ַהֲחָרָטה ִּכי ִנְגָזר הַ ) 38(ֻמְחֶלֶטת 

ֶׁשר ֲאַנְחנּו ֵנֵרש ֶאת ָהָאֶרץ ְוכֹל אֲ ) 39(ם ַמְאִמיִנים ֶהַּסח ַדַעת ְוִאינָ ּבְ 
ִדיק ָנִביא ּוְזכֹר ַּבֶסֶפר ֶאת ִאְּבָרִהים ִּכי ָהָיה צָ ) 40(יָה ְוֶאִלינֹו יֹוְחַזרּו ַעלֶ 

 ֹוֶאה ְוֵאינֹוֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ר ִמיְּכֶׁשָאַמר ְלָאִביו ָאָּבא ָלָּמה ַתֲעבֹד  )41(
ֵכן ִהַׂשְגָּת לָ  ָאָּבא ְּכַבר הֹוְעַנק ִלי ֵמַהַדַעת ַמה ֶׁשלֹא) 42(מֹוִעיל לך ָדָבר 

ָטן ָאָּבא ַאל ַתֲעבֹד ֶאת ַהׂשָ  )43(י ַאְנֶחה אֹוְתָך ְלאַֹרח ִמיָׁשִרין רַ ֵלך ַאחֲ 
ַּגע ְּבָך עֹוֶנש ָאָּבא חֹוֵׁשׁש ֲאִני ֶׁשּיֵ ) 44(ִּכי ַהָׂשָטן ָהָיה ַלַרֲחָמן סֹוֵרר 

ִאם  ַאָּתה ֵמֵאָלי ִאְּבָרִהיםָאַמר ֲהמֹוֵאס ) 45(ֵמָהַרֲחָמן ְוֶתֱהֶיה ַלָׂשָטן ֵרַע 
יָך ֲאַבֵקש לֶ ָאַמר ָׁשלֹום עֲ ) 46(לֹא ִתְחַדל ֲאַקֵלל אֹוְתָך ְוסֹור ֵמַעָלי ֲאֻרּכֹות 

יֶכם ְוֶאְפרֹוׁש ֵמַעלֵ ) 47(ים ְלָך ְסִליָחה ֵמִרּבּוִני ִּכי הּוא ִקֵּבל אֹוִתי ְּבֶסֶבר ָּפנִ 
ֱהֶיה ה ְוֶאְתַּפֵלל ֶאל ִרּבֹוִני אּוַלי לֹא אֶ ּוֵמַעל ֲאֶׁשר ַתֲעבֹדֹו ִמִּבְלֲעֵדי ַאְללַ 

אֹוָתם ְוַאַחר ֶׁשָּפַרׁש ֵמַעֵליֵהם ּוֵמַעל ֶאֶלה ׁשֶ  )48(ַּבֲעבּוַדתֹו ֻאְמָלל 
ינֹו ָּכל ִאְסָחאק ְוֶאת ַיְעקּוּב ְוֲעׂשִ עֹוְבִדים ִמִּבְלֲעֵדי ַאְלַלה ִהְעַנְקנֹו לֹו ֶאת 

ה ְכָרם ַלְתִהילָ ְוִהְעַנְקנֹו ָלֵהם ֵמַרֲחֵמינֹו ְוָׂשְמנֹו ֶאת זִ  )49(ֶאַחד ֵמֵהם ָנִביא 
א ה ָׁשִליַח ָנִביּוְזכֹר ַּבֶּסֶפר ֶאת מּוָסה ִּכי הּוא ָהָיה ָזְך ְוָהיָ ) 50(ָּכל הַ ּבִפי 

 )52( ּור ַהְּיָמִני ְוִקַרְבנּוהֹו ְלסֹוד־ִׂשיֵחנֹוּטלְ ַאְוָקָראנֹו ֶאָליו ִמַּצד  )51(
ּוְזכֹר ַּבֶּסֶפר ֶאת ) 53(ְוִהְעַנְקנֹו לֹו ֵמַרֲחֵמינֹו ֶאת ָאִחיו ָהרּון ָנִביא 

ת ְוָהָיה ְמַצֵּוה אֶ  )54(ּאְסָמִעיל ִּכי ָהָיה ְמַקְּים ַהְבָטָחה ְוָהָיה ָׁשִליַח ָנִביא 
) 55(ֻרֶצה ַהְתִפיָלה ְוַעל ַהַּזָּכאת ְוָהָיה ֶאֶצל ִרּבֹונֹו מְ תֹו ַעל חֲ ְּבֵני ִמְׁשּפָ 

ְוִהְעִלינֹו אֹותֹו  )56(ּוְזכֹר ַּבֶּסֶפר ֶאת ִאְדִריס ִּכי הּוא ָהָיה ָצִדיק ָנִביא 
ִביִאים ִמֶזַרע ֶאֶלה  ֲאֶׁשר ַאְלַלה ֵהִטיב ִעָּמם ִמֶקֶרב ַהּנְ ) 57(ְלָמקֹום ָרם 

ִאיל ּוֵמֲאֶׁשר ָנָׂשאנֹו ִעם נּוח ּוִמֶּזַרע ִאְּבָרִהים ְוִאְׂשרָ  ָאָדם ּוֵמֶאֶלה ֲאֶׁשר
ם ּובֹוִכים ָהַרֲחָמן ִיְּפלּו ִמְׁשַתְחוִי אֹותֹותִהְנִחינֹו ּוָבַחְרנֹו ִאם ִיָּקְראּו ַעִליֵהם 

 וֹותכּו ַאֲחֵרי ַהַּתאֲ ַאֲחֵריֵהם ָקמּו ֲאֵחִרים ֶׁשִהְזִניחּו ֶאת ַהְּתִפיָלה ְוָהלְ  )58(
ָעָׂשה טֹוב ְּפָרט ְלִמי ֶׁשָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְוֶהֱאִמין וְ  )59(כֹו ְלַגְיא ֵהם יֹוְׁשלְ 

יַח ַגֵני ֵעֶדן ֲאֶׁשר ִהְבטִ ) 60(חּו ְמאּוָמה ֶאֶלה ִיָּכְנסּו ְלַּגן ַהֵעֶדן ְולֹא ִיֻקּפְ 
ֹוְמִעים ּבֹו ֵאיָנם ׁש) 61(תֹו ּבֹוא ָתבּוא חָ ָהַרֲחָמן ַלֲעְבָדיו ַּבֶּסֶתר ִּכי ַהְבטָ 

                                                 
 ) .אברהם ( ו) אברם ( הנודע במקרא בשם ، הוא אבי הנביאים:ִאְּבָרִהים )41(
 .ויום הדין ، התּכוון למדעי השכר והעונש: הֹוְעַנק ִלי ֵמַהַדַעת )43(
 .תקווה שישיב את תפילתו חיובית : לֹא ֶאֱהֶיה ַּבֲעבּוַדתֹו ֻאְמָלל )48(
 ) . יצחק ( הנודע במקרא בשם ، של אּברהים מאישתו שרה בנו: ִאְסָחאק )49(
 ) .מֶֹׁשה( במקרא הוא הנביא : מּוָסה  )51(
בל 'ג" הר סיני"בימינו מכונה ، הר סיני הוא הר בדרום חצי האי סיני، במקרא: טּורלְ ַא )52(

 . ")הר משה("מוסא 
 ) .יׁשמעאל ( א שמו בעברית הו، בנו הבכור של הנביא אּברהים: ּאְסָמִעיל  )54(
 ) .אחנוּך ( נודע בעברית בשם ، הוא הנביא שבא לאחר אדם ולפני נוח: ִאְדִריס )56(
  ואללה כינה אותו לאחר כך ، ) יעקב ( הנודע בעברית בשם ، ) יעקוּב ( הוא : ִאְׂשָרִאיל )58(

 ) .ישראל ( 
 .וואדי ְּבֵּגיִהּנֹם : ַגְיא  )59(
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ן אֹותֹו ַגן ֵעדֶ ) 62(ָתם ַהְׁשֵּכם ְוַהֲעֵרב סָ ִדְבֵרי ֶהֶבל ַרק ָׁשלֹום ְוָלֵהם ּבֹו ַּפְרנָ 
ֹו ֲאֶׁשר ְולֹא ֵנֵרד ֶאָלא ְּבַצו ִרּבּוְנָך ל) 63(ֵדינֹו בָ ֲאֶׁשר נֹוִריׁש ַלְּיֵרִאים ֵמעֲ 

ֵכַח ה ְלֶזה ְוִרּבֹוְנָך לֹא ָהָיה ׁשֹוֵּבין ָיֵדינֹו ַוֲאֶׁשר ֵמֶעֶבר ָלנֹו ַוֲאֶׁשר ֵּבין זֶ 
ת בֹד אֹותֹו ּוְסּבֹל אֶ הּוא ִרּבֹון ַהָׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַוֲאֶׁשר ֵּביִניֵהם ָלֶכן עֲ ) 64(

וְיֹאמר ָהָאָדם ֲהִאם ְלַאַחר ) 65(ה לֹו ֲעבּוָדתֹו ֲהִאם יֹוֵדַע ַאָּתה דֹומֶ 
 הֹו ְּבֶהיֹותֹוֲהִאם ֵאין ָהָאָדם זֹוֵכר ִּכי קֹוֶדם ָּבָראנּו )66(ֶׁשָאמּות אֹוָצא ַחי 

ת ַהָׂשָטִנים ִנְׁשַּבע ְּבִרּבֹוְנָך ִּכי ֱאסֹוף ֶנֱאסֹף אֹוָתם ְואֶ ) 67(לֹא ְּכלּום 
ָּכל ַוֲעקֹור ַנֲעקֹור מִ ) 68( ְּבָרִכיֵהםִביב ְלֵּגיִהּנֹם ַעל ַאַחר ָּכְך ָנִביא אֹוָתם ִמּסָ 

ֵתר ֶאת ָאז ֲאַנְחנּו ַהּיֹוְדִעים ְּביֹו) 69(ֲאֶׁשר ִהְרָּבה ִלְמרֹות ָּבַרֲחָמן ִסיָעה ֶאת 
 יָה ֶזה ָהָיהלֶ ֵאין ֶאַחד ִמֶּכם ֶאָלא ַיֲעבֹר עֲ  )70(ֶאֶלה ָהְראּויִים ְלִהָצלֹות ּבֹו 

י ֶאת ְּבנֵ  ִאירַאַחר ָּכְך ָנִציל ֶאת ַהְּיֵרִאים ְוַנׁשְ ) 71(ַעל ִרּבֹוְנָך ְגִזיָרה ִנְגֶזֶרת 
 רּוִרים ָאְמרּוּוְכֶשִנְקָרִאים ַעִליֵהם ְּפסּוֵקינֹו ּבְ ) 72(ם יהֶ ֶהָעֶוָלה ּבֹו ַעל ְּבָרכֵ 

ֲעָמד ְוַהָּמקֹום ַהּכֹוְפִרים ַלַּמְאִמיִנים ִמי ִמְׁשֵני ַהַמֲחנֹות הּוא ַּבַעל ַהּמַ 
ת ָהיּו יֹוֵתר ְמֻבָססּו ַּכָּמה ֻאּמֹות ִהְכַחְדנּו לְפֵניֵהם ְוֵהם) 73(ַהּיֹוֵתר טֹוב 

 ך לֹו ַעד ֶׁשִיְראּוֱאמֹר ִמי ֶׁשָהָיה ַּבְתִעָּיה ָהַרֲחָמן ְּכַבר ַמֲאִרי) 74(ְוָנאֹות 
ּוא ַּבַעל ֶאת ַמה ֶׁשהֹוְבַטח ָלֵהם ְיּסוִרים אֹו יֹום ַהִּדין ָאז ֵיְדעּו ִמי ה

 ַלה מֹוִסיף יֶֹׁשר ְלֶאֶלהְוַאלְ ) 75(ַהַּמֲעָמד ַהָנחּות ְוֲחָּיָליו ָחָלִׁשים יֹוֵתר 
 ּבֹוְנךָ ֵהם ָׂשָכר טֹוב ֶאֶצל רִ ֶׁשָהְלכּו ַּבֶדֶרְך ַהְּיָׁשָרה ּוַמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד ַהַּקָּיִמים לָ 

 ָאַמר ֶּבַטחֲהָרִאיָּת ֶאת ֲאֶׁשר ָּכַפר ְּבאֹותֹוֵתינֹו וְ ) 76(ּמּוָלם ֶחֶסד יֹוֵתר ּוגְ 
ְיבּות ָעַמד ַעל ַהִּנְסָתר אֹו ִקֵּבל ִהְתחַ  ֲהִאם )77(ִיָּנְתנּו ִלי הֹון ּוָבִנים 

ִריְך לֹו ֶאת לֹא ֲאַנְחנּו ִנְכתֹב ַמה ֶׁשהּוא אֹוֵמר ּוְכַבר ַנאֲ ) 78(ֵמָהַרֲחָמן 
ינֹו ְלַבד ְוִנְרׁשֹם ֶאת ָמה ֶׁשהּוא אֹוֵמר וְָיבּוא ֶאלֵ ) 79(ַהִּיּסּוִרים ַהְרֵּבה 

ֶעֶנת ְלַלה ֵאִלים ְּכֵדי ְלֱהיֹות ָלֵהם ִמׁשְ ְוֵהם ָלְקחּו ָלֵהם ִמִּבְלֲעֵדי ַא) 80(
ֲהלֹא ָרִאיָּת ִּכי ) 82(רּו ַּבֲעבּוַדָּתם וְִיְתַהְּפכּו ִנְגָדם לֹא ֵהם ִיְכפְ ) 81(

ם ִּכי ֶׁשלֹא ִתְזַדֵרז ַעִליהֵ ) 83(ָׁשַלְחנּו ֶאת ַהָׂשָטִנים ְלַהִסית ֶאת ַהּכֹוְפִרים 
ָלַרֲחָמן  ַּביֹום ֶׁשּבֹו ֶנֱאסֹף ֶאת ַהְּיֵרִאים) 84(ֲאַנְחנּו ְּכַבר סֹוְפִרים ָלֵהם 

ֵאין ָלֵהם ) 86(ְונֹוִביל ֶאת ַהּפֹוְׁשִעים ֶאל ֵּגיִהּנֹם ְצֵמִאים ) 85(ְּבַיַחד 
ְוָאְמרּו ) 87(ֲחָמן ְלַלֵּמד ְזכּות ְּפָרט ְלִמי ֶׁשִּקֵּבל ִהְתַחְיבּות ִמַּטַעם ָהרַ 

ים ַהָׁשַמִים עֹוְמדִ ) 89(ר ֲאַמְרֶּתם ָדָבר נֹוָרא ְּכבַ ) 88(ָהַרֲחָמן ָלַקח לֹו ֵּבן 
ִּכי ָטְענּו ) 90(ִליל ְלִהְתַּפֵקַע ְוָהָאֶרץ ְלִהְסַתֵּדק ְוֶהָהִרים ְלִהְתמֹוֵטט ּכָ 

ִּכי ָּכל ִמי ) 92(לֹא ָראּוי ֶׁשָהַרֲחָמן ֵיַּקח לֹו ֵּבן ) 91(ֶׁשָלַרֲחָמן ֵיׁש ֵּבן 
ָנה הּוא ְכַבר ָסַפר אֹוָתם ּומָ ) 93(א ָלַרֲחָמן ְּכֶעֶבד ֶׁשַּבָׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ָיבּו

) 95(ַבד ְוכֹוָלם ָּבִאים ֶאָליו ְּביֹום ְתִחַּית ַהֵּמִתים לְ ) 94(ֶאת ִמְסַּפָרם 
ִּכי ִהַקְלנּו אֹותֹו ) 96(ְלֶאֶלה ֶׁשֶהֱאִמינֹו ְוָעׂשּו טֹוב ֵיֵּתן ָהַרֲחָמן ִחיָּבה 

                                                 
היה אחד הכופרים שהתנגדו ، גמחי- לף אל'לאוּבאי בן חאללה מתכוון : ָהָאָדם )66(

 .ודחה את עניין תחיית המתים ، בחריפות לנביא מוחמד
  .ְּבֵּגיִהּנֹם : ְלִהָצלֹות ּבֹו  )70(
 מתנגדים לנביא מוחמד עליו השלום אחד ראשי ה، הוא אלעאס בן וואל : ֲהָרִאיָּת ֶאת ֲאֶׁשר ָּכַפר )77(
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 ַּכָּמה )97(ִבים ר ּבֹו ֶאת ַהְּיֵרִאים ְוְלַהְזִהיר ּבֹו ֶאת ַהְּיִריִּבְלׁשּוְנָך ְּכֵדי ְלַבׂשֵ 
ַע ֵמֵהם יֵהם ֲהִאם ַאָּתה רֹוֶאה ֶאַחד ֵמֵהם אֹו ׁשֹומֵ דֹורֹות ִהְכַחְדנֹו ִלְפנֵ 

  )98(ֶהֶגה 
  

   

                                                 
 .ׂשפה הערבית ב: ִּבְלׁשּוְנָך  )97(


