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הקדמה למהדורה החדשה
תרגום הקוראן המוגש בזאת לקורא העברי במהדורה חדשה הופיע
לראשונה בשנת  .2005הוא בא בעקבות תרגומים קודמים של הקוראן מן
המקור הערבי ,פרי עטם של צבי חיים הרמן רקנדורף (לייפציג  ,)1857יוסף
יואל ריבלין (תל אביב  ,)1937ואהרן בן שמש (תל אביב  1.)1971במהדורה
חדשה זו ,נפניתי לא רק לשיפור התרגום ,אלא גם ,ובעיקר ,להרחבת
הביאורים הניתנים בהערות השוליים .בתוך כך לובנו מחדש כמה מן
(התפְ ִסיר) ,וזאת באמצעות
ַ
הסוגיות הנדונות בספרות פרשנות הקוראן
מקורות פרשניים נוספים על אלה ששימשו אותי במהדורה הראשונה.
מקורות אלה זמינים באתר התפסיר המקוון (.)http://www.altafsir.com
במהלך עדכון הביאורים החלפתי את ההפניות לספר האגדה של
ביאליק ורבניצקי במובאות ישירות מתוך המקורות היהודיים ,והרחבתי
את קשת הציטוטים מתוך כלל המקורות הקדם־אסלאמיים ,כולל
הנוצריים (ראו מפתח המקורות המצוטטים בהערות המופיע בסוף כרך
זה) .המובאות הללו לא נועדו להצביע על "מקורותיו" הישירים של
הקוראן ,אלא רק להציג היבטים של המרחב התרבותי־רוחני של בבל,
סוריה ,א"י וערב ,שעל־פיו ניתן להבין טוב יותר את הקשריו הקדם־
אסלאמיים של הקוראן.
לצורך איתור המקורות הקדם־אסלאמיים נעזרתי רבות בספרו של
היינריך שפייר על סיפורי המקרא בקוראן .כמו כן הסתייעתי בפרסומיהם
של חוקרים נוספים בני ימינו והוספתי להערות השוליים כמה וכמה
מחידושיהם .אבל כמו במהדורה הראשונה ,נמנעתי גם הפעם מהפניות
מפורטות למחקרים המדעיים ,כמו גם למקורות התפסיר ,וזאת כדי
לשמור על האופי השווה לכל נפש של עבודה זו .בכל זאת ,מראי מקום
לכמה מהמחקרים ששימשו אותי ניתנים ברשימת הביבליוגרפיה הנבחרת
1

תרגום נוסף לעברית ,מאת סובחי עדוי ,הופיע בהוצאת מַ ְר ַכז בַ יִ נַאת (עמאן.)2015 ,
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המצורפת להלן .מפתח חדש ומפורט של המקורות הקדם־אסלאמיים
המצוטטים בהערות מופיע בסוף כרך זה .מקורות אלה צוטטו ממהדורות
מודפסות וכן מתוך גרסאות מקוונות .פרטים עליהן ניתנים בראש המפתח.
כמו כן ימצא הקורא בסוף כרך זה גרסה מעודכנת ומורחבת של מפתח
העניינים.
בכותרתה של כל סורה נוסף במהדורה זו שמה הערבי בתעתיק עברי
מדויק (בין סוגריים) .השמות תואמים את המקובל בקוראנים המודפסים
המופצים כיום ,אם כי לאורך הדורות ניתנו כמעט לכל סורה מספר שמות.
כמו כן נוסף בכותרת ציון הזמן שבו נגלתה הסורה במהלך כל אחת משתי
התקופות שבהן פעל הנביא מוחמד ,בין אם במֶ כה (בין השנים ,)622–612
או במַ דינה (בין השנים  .)632–622פרטי תקופת ההתגלות הם בהתאם
לנאמר בתַ פְ ִסיר אלגַ'לַאלַיְ ן ,ואולם יש לציין כי בפירושים אחרים ניכרים
הבדלים מסוימים באשר לתקופת התגלותן של הסורות השונות ,ולעיתים
התאמתי את הפרטים לנאמר בהן .אשר לסדר הפנימי של התגלות הסורות
בכל אחת משתי התקופות ,על כך ניתנים פרטים בסוף כרך זה ,בנספח
המעודכן על סדר התגלות פרקי הקוראן.
אשר לשמות נביאי המקרא ,במהדורה הראשונה שמרתי על צורתם
העברית המקראית וכן גם במהדורה זו .מובן מאליו שאילו היו נזכרים
בקוראן אנשים בני דורו של מוחמד הנקראים על שם דמויות מקראיות,
היה צורך לשמור על צורתם הערבית של השמות .ואכן כמה מחברי הנביא
אהיםִ ,א ְסחַ אקִ ,א ְסמַ אעִ יל וכדומה ,אלא שאיש מהם אינו
נקראים ִאבְ ַר ִ
נזכר בקוראן.
אשר למילה "אללה" ,המציינת את האל הקוראני ,במהדורה הראשונה
היא תורגמה במילה "אלוהים" ,אבל במהדורה חדשה זו הושארה כצורתה.
סיבת השינוי היא שלמילה "אללה" אין מקבילה עברית אחת ויחידה ,והיא
טומנת בחובה גם את "האל" וגם את "אלוה" ,ומן הראוי להשאירה
כצורתה .כמו כן עדכנתי במהדורה זו את תרגומם של כמה מן התארים
("השמות הנאים") שבהם מכתיר הקוראן את אללה (למשל סורה –22 :59
 .)24רשימה סדורה שלהם (תשעים ותשעה) ניתנת במפתח מיוחד של
שמותיו ותאריו של האל שנוסף אף הוא בסוף כרך זה .שם אחד – צַ מַ ד –
הוא מעורפל במיוחד ,ולכן לא תורגם והושאר כצורתו (סורה .)2 :112
י
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אשר לשמה של דת הקוראן – ִאסלאם – זו הושארה כצורתה כבר
במהדורה הראשונה (למשל סורה  ,19 :3וכו') .אלא שהצורה מֻ ְסלִ מּון
תורגמה כ"מתמסרים" .כך נהגתי גם במהדורה זו ,שכן לעתים צורת
מֻ ְסלִ מּון מופיעה עם מילית היחס "ל" (למשל ,סורה  ,)128 :2וזו הצריכה
את התרגום "מתמסרים ל(אללה)".
תעתיק
שמות ומונחים ערביים המופיעים בגוף הטקסט ניתנו בתעתיק מדויק ,וכך
גם בהערות השוליים .אלא שכמה מן השמות הנפוצים במיוחד ,בהופיעם
בהערות ,ניתנו בכתיב המלא המקובל (לכן מוחמד ולא מֻ חַ מַ ד ,קוראן ולא
קֻ ְרַאאן) .אותיות ערביות שאין להן מקבילות בכתב העברי תועתקו כך :ث
– ת'; ج – ג'; خ – ח'; ذ – ד'; ض – צ'; ظ – ט'; غ – ע'; ی – א.
עיקרי העדכונים וההרחבות
מקום נרחב מוקדש בקוראן לתיאורי גן העדן והגיהינום .בגן העדן זורמים
נחלים ("נהרות") המפכים "מתחת" לגנים ,ותרגומו של תיאור נפוץ אך
סתום זה עודכן ,כמוסבר בהערה לסורה  .25 :2הגיהינום זוכה בקוראן
לקשת כינויים של האש המלהטת שם ,ותרגומם עודכן אף הוא .רשימה
סדורה של שמות הגיהינום ניתנת במפתח העניינים הכללי (בערך "גיהינום,
שמותיו של").
מבין שאר ההערות המעודכנות ,יש לציין במיוחד את אלה העוסקות
בנושאים הבאים :דמות מוחמד ונבואתו (סורה ;40 :33 ;219 :26 ;157 :7
 ;)4–1 :97דמות אברהם ,יצחק ,ישמעאל ויעקב (סורה :14 ;134–125 :2
 ;)26 :22 ;41–35דמות עֻזַ יְ ר (סורה  ;)30 :9תולדות שבט ֻק ַריְ ש (סורה :106
 ;)1 :111 ;1קדושת מֶ כה והכעבה (סורה  ;)4 :52 ;97–96 :3מעמד ירושלים
(סורה  ;)1 :17משה ,בני ישראל ויציאת מצרים (סורה :20 ;159 :7 ;58 :2
 ;)104 :17 ;12הפיכת החוטאים לקופים (סורה .)166–163 :7 ;78 :5
אני מקווה לפרסם בקרוב בחיבור נפרד דיון מלא ומפורט בשורת
עניינים הנזכרים בהערות רק באופן כללי .חיבור זה יאיר את תפקיד
המקרא בלבושו הקוראני ,ויתמקד במעמדן של ירושלים ומֶ כה על רקע
רעיון הארץ המובטחת.
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תרגומיו העבריים של הקוראן
תרגומים ראשונים של הקוראן לעברית השתמרו בכמה כתבי יד שלא
פורסמו מעולם .האחד מצוי באוקספורד 1,והוא מן המאה ה־ ,17והשני
מצוי בספריה הבריטית בלונדון 2,ונכתב כנראה בהודו במאה ה־ .18בכתבי
היד הללו מצוי תרגום עברי של הקוראן שנעשה במאה ה־ 17בידי רבי יעקב
בן ישראל הלוי ,שהשתמש בנוסח איטלקי של הקוראן שפורסם בוונציה
3
בשנת  .1547הנוסח האיטלקי עצמו נעשה על־פי נוסח לטיני של הקוראן.
כתב יד שלישי מצוי בספריית הקונגרס בוושינגטון ,והוא מתואר כפרפרזה
4
יותר מאשר תרגום ממש ,ונעשה על־פי נוסח הולנדי של הקוראן.
התרגום העברי הראשון של הקוראן שהופיע בדפוס נעשה בידי צבי
חיים הרמן רקנדורף ( ,)1875–1825ושמו "אלקוראן או המקרא" .תרגום
זה נדפס בלייפציג בשנת  .1875יחסית ליושנו מצטיין תרגום זה בסגנון
קולח ובהיר .התרגום השני שהופיע בדפוס הוכן בידי יוסף יואל ריבלין
( .)1971–1890הוא פורסם לראשונה בהוצאת דביר בשנת  ,1937ומאז נדפס
מחדש פעמים רבות .למרות דיוקו יש בו שימושי לשון המקשים על הבנתו
ללא עזרת המקור הערבי .תרגומו של אהרן בן־שמש שהופיע לראשונה
בהוצאת מסדה בשנת  1971הוא ברור וקולח ,אבל חופשי עד מאוד.
פירושי הקוראן
הקוראן זכה לשלל פירושים שחוברו על־ידי המוסלמים לאורך הדורות,
והבא לתרגמו נאלץ לבחור בין שלל אפשרויות פרשניות .בחירתי הודרכה
1
2
3

4

].Bodleian, MS Michael 113 [Ol. 50
MS Br. Lib. Or. 6636
הפרטים על כתבי־יד אלה הם על־פי Myron M. Weinstein, “A Hebrew Qurʾān
Manuscript”, in Thomas A. Timberg, Jews in India [Sahibabad, 1986],
.205-247
נדון בהרחבה ב ,Weinsteinשם 209 ,ואילך.
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בעיקר על־ידי השאיפה ליצור נוסח עברי שישקף את הפירוש המקובל
ביותר בעיני מפרשי הקוראן המוסלמים .תרגומי אינו שואף אפוא להיות
"אותנטי" ,כלומר למסור את משמעותו "המקורית" של הקוראן .כל
מטרתי היא למסור את תמונתו של הקוראן בעיני המאמינים .תמונה זו
משתקפת בקבצי פרשנות הקוראן (תַ פְ ִסיר) שחוברו במהלך המאות
הראשונות לאסלאם ,ובחרתי להשתמש בעיקר בקבצי הפרשנות האלה:
התפסיר של אַ בּו אללַית' אלסַ מַ ְר ַקנ ְִדי (מת 375ה ;)985/זַ אד אלמַ ִסיר מאת
אלר ְחמַ אן אבן אלגַ'וְ זִ י (מת 597ה ;)1200/התפסיר של אלבַ יְ צַ 'אוִ י (מת
עַ בְ ד ַ
אלדין אלמַ חַ לִ י (מת
ִ
716ה ;)1316/תפסיר אלגַ'לַאלַיְ ן ,מאת גַ'לַאל
864ה )1459/וג'לאל אלדין אלסֻ יּו ִטי (מת 911ה .)1506/קבצים אלה
מסכמים את שלל הפירושים שהוצעו לפסוקי הקוראן השונים במהלך
הדורות מאז מות מוחמד ,ושילבתי מבחר מהם בהערות השוליים.
פסוקים ופסקאות
תרגומי מבוסס על גרסת הקוראן המקובלת במהדורות המודפסות בנות
עאצם (מת 744ה.)1343/
ִ
ימינו ,זו הקרויה גרסת חַ פְ ץ (מת 796ה )1393/מפי
חלוקת הפסוקים בגרסה זו נשמרה בקפידה ,ואולם הרשיתי לעצמי לחלק
את הטקסט לפסקאות שאינן קיימות במקור ,וזאת כדי להקל על הקורא
לעקוב אחר השתלשלות העניינים.
השמות הפרטיים
שמותיהן של דמויות מקראיות ניתנו כצורתם העברית ,כלומר משׁה ולא
ראהים .ואולם שמות ערביים שאין להם מקבילה
ִ
מּוסא ,אברהם ולא ִאבְ
במקרא ,כגון ד'ּו אלכִ פְ ל ,ד'ּו אלנּון ,הושארו כצורתם.
כתיב וניקוד
בגוף התרגום נקטתי בכתיב המלא בתוספת ניקוד מסייע .ואולם שמות
הסורות ניתנו תמיד בכתיב חסר ובניקוד מלא.
תודות
ישראל שרנצל עבר על התרגום מתחילתו ועד סופו והאיר את עיני בתחום
העריכה הלשונית והציע הצעות שאת רובן קיבלתי ללא עוררין .ד"ר עליזה
שניצר השוותה את התרגום עם המקור הערבי ,וכך סייעה לי רבות
בביעורם של אי דיוקים ואף שגיאות של ממש .פרופ' מאיר בר־אשר קרא
טו

מתוך פתח הדבר למהדורה הראשונה

את תרגומן של כמה מן הסורות הקצרות והשיא לי עצות מועילות .ד"ר
נאסר בסל מסר לי פרטים חשובים בנוגע לכתבי היד של תרגומי הקוראן
הקדומים לעברית .תודתי נתונה לאהרן אמיר על הערותיו על תרגומה של
סורה ( 12יוסף) שפורסם לראשונה ברבעון 'קשת החדשה' שבעריכתו
(גיליון  .)2004 ,7ניסיונה העשיר של אשתי רעיה בהגהה ובעריכה היה לי
לעזר רב בתרגום זה ,כשם שהיה לי לעזר בכל שאר עבודותי עד הנה .תודתי
שלוחה לאנשי הוצאת מפה שהביאו את הספר לדפוס ,ובייחוד למולי מלצר
והגיה
שסייע לי רבות בשיפור העימוד ועבר בקפידה על הטקסט כולו וליטש ִ
את הערות השוליים ומפתח העניינים .חוב אישי מיוחד חב אני לפרופ'
אביעד קליינברג ,מנהל ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב .הוא
שנטע בי את הרעיון לתרגם את הקוראן וקיבל עליו לפרסמו בהוצאת
הספרים שהוא מנהלה .אלמלא הוא ,תרגום זה לא היה בא לעולם .הוא אף
העיר את הערותיו מאירות העיניים על התרגום עצמו ,ולא חסך בדברי
ביקורת שתרמו תרומה מכרעת להפיכת התרגום לקריא ומובן.
אורי רובין
תל אביב ,ינואר 2005
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סוּרהַַ1פְּ ִתיחָ הַ(אלפ ִ
ַ
במֶ ּכהַ.וישַהאומריםַ:במדינה

 1בשם אללה הרחמן והרחום.
 2התהילה לאללה ריּבון העולמים,
 3הרחמן והרחום,
 4המולֵך ביום הדין.
 5אותָך נעבוד ומעִ מָך נבקש עֵ זֶר.
 6נְחֵ נו באורח מישור,
 7אורחָ ם של אלה אשר נטיתָ להם חסד,
לא של אלה אשר ניתכה החֵ מה עליהם,
ולא של התועים.

ַ1

ַ2
ַ4
ַ6
ַ7

בשם אללה הרחמן והרחום :נוסחהַזוַ(בערביתַ:ב ְּסמלה)ַמופיעהַבראשַכלַהסורותַ
בקוראן ַפרט ַלסורה ַַ . 9רק ַבסורה ַשלפנינו ַהיא ַנחשבת ַלפסוק ַבפני ַעצמוַ ,וזאתַ
בהתאם ַלשיטת ַהחלוקה ַלפסוקים ַהנהוגה ַבמהדורה ַשעליה ַמבוסס ַתרגום ַזהַ.
חלוקה ַזאת ַמבטיחה ַשיהיו ַבסורה ַשבעה ַפסוקיםַ .במהדורות ַאחרות ַהחלוקהַ
לשבעהַפסוקיםַנשמרתַעל־ידיַפיצולַהפסוקַהאחרוןַלשניים.
ַהעולמים :כינויַליקוםַוליצוריםַהמאכלסיםַאותו.
ַהמולֵך :בערביתַ :מאלִ ּכַ ,שהוראתו ַהמילולית ַ"אדון"ַ .ר' ַגם ַסורה ַַ .26ַ :3ניתןַ
לתרגם ַגם ַ"מֶַלך"ַ ,על ַיסוד ַנוסחי ַקריאה ַשל ַהקוראן ַשבהם ַרשום ַמלִ ּכַ ,ופסוקיַ
קוראןַהמדבריםַעלַמלכותַאללהַביוםַהדיןַ(למשלַ,סורהַַ.)73ַ:6
חַמיׁשוֹר.
ַנחֵ נו באורח מישורַ:ר'ַתהליםַכזַַ:11הו ֵֹרנִיַה'ַד ְּרּכֶָךַוּ ְּנחֵ נִיַבְּ אֹר ִ
ַאשר ניתכה החֵ מה עליהם :הפרשנים ַהמוסלמים ַמוצאים ַכאן ַרמז ַליהודיםַ.
התועים :מפרשיםַשהכוונהַלנוצריםַ.מכאןַשדרךַהמוסלמיםַשונה ַמדרךַהיהודיםַ
והנוצריםַ,ורקַהםַנהניםַמחסדוַשלַאללה.

1

סוּרהַַ2הפָ ָרהַ(אלבַקַ ַרה) ַ
במדינה ַ
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.מ.
 2ספר זה – אין ספק בו – מקור הדרכה הוא ליראים 3 ,המאמינים בנסתר
והמקיימים את התפילה והמוציאים ממון מאשר שָ לַחנו לפרנסתם,
הוּרד ממרומים
הוּרד אליָך ממרומים ,ובאשר ַ
 4והמאמינים באשר ַ
לפניָך ,והמשוכנעים בקיום העולם הבא 5 .כל אלה הולכים בדרך הישר
שניתנה מעִ ם ריּבונם ,ואנשי חַ יל הם 6 .הכופרים ,אחת היא להם אם
תזהירם ואם לאו; לא יאמינו 7 .אללה אטם את לבם ואת אוזניהם ,וכסוּת
עוטפת את עיניהם .צפוי להם עונש כָבד 8 .ישנם אנשים האומרים ,אנו
מאמינים באללה וביום האחרון ,אך אינם מאמינים 9 .הם מבקשים
להוליך שולל את אללה ואת המאמינים ,ואולם רק את עצמם יוליכו
שולל ולא יחושו 10 .הנֶגע פָ שׂה בלִ ּבם ,ואללה הוסיף להם נֶגע ,וצפוי
להם עונש כבד כי שיקרו 11 .בהיאמר להםַ ,אל תחמסו את הארץ ,יגידו,
דואגים אנו רק לשלום יושביה 12 .ואולם חומסים הם ,ולא יחושו.
 13בהיאמר להם ,הַ אמינו כשם שהֶ אמינו האנשים ,יגידו ,הנאמין כשם
ַ1
ַ3
ַ4
ַ8
ַ10

ַא.ל.מ :.אלו ַאחדות ַמן ַהאותיות ַהמסתוריות ַהמופיעות ַבראש ַכמה ַמפרקיַ
הקוראןַ.כמהַפרשניַקוראןַמוסלמיםַשיערוַכיַהןַמייצגותַראשיַתיבותַשלַתואריַ
האלַ,אוַשאיןַלהןַפשרַוכלַתפקידןַלהגבירַאתַסקרנותַהשומעים.
ַהמאמינים בנסתר :ישַהמפרשיםַ:באללהַ,אוַבגורלַשהואַגוזרַ ,או ַבעולםַהבאַ,
או ַבמוחמד ַהנעלם ַמעיני ַהמאמינים ַשאינם ַבמחיצתוַ .המוציאים ממון :לצדקהַ
ולמימוןַמלחמתַהמצווהַ.שלחנו לפרנסתם :הדוברַהואַאללה.
ַאשר הורד אליך :הקוראן ַשנגלה ַלךַ ,מוחמדַ ,בהתגלות ַנבואיתַ .אשר הורד
ממרומים לפניך :ספריַהקודשַשנגלוַלנביאיםַלפניַהקוראן.
ַישנם אנשים :הפרשניםַמזהיםַאותםַעםַהמתחסדיםַ(מכוניםַבערביתַ:מֻ נאפִ קוּן)ַ,
כלומר ַאנשים ַשקיבלו ַעל ַעצמם ַאת ַהאסלאם ַלמראית ַעין ַבלבדַ .ביום האחרון:
ביוםַהדין.
ַהנגע פשה בלבם :תיאורַמקובלַלמתחסדים.
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שהֶ אמינו השוטים? אלא שהם עצמם השוטים ,אך אינם יודעים.
 14בפוגשם את המאמינים ,יגידו ,מאמינים אנו .ואולם בהתייחדם עִ ם
מֵ ֵרעֵ יהם בני השׂטן ,יגידו ,עִ מכם אנו ,ורק לועגים אנו 15 .אללה ילעג
אובדי עצות 16 .הם אלה אשר
ֵ
במריָים ולהתחבט
להם ויניחם לעמוד ִ
הֵ מירו את דרך הישר בתעייה ,ואולם העִ סקה אשר עשׂו לא הניבה כל
רווח ,ודרכם לא יָשרה 17 .הם נמשלו למדליק אש אשר אך תאיר על
סביבותיו ,ייטול אללה את אורם וישאירם באפֵ לה ולא יִראו 18 .הם
חירשים ,אילמים ועיוורים ,ולא ישובו 19 .או כמו ניתך מָ טָ ר משמים,
מעננֵי אופל רושפֵ י רעמים וברקים ,והם אוטמים את אוזניהם
באצבעותיהם מעוצם אש הברק והרעם האדיר ומפַ חַ ד המוות – אללה
חו ֵלש על הכופרים –  20עוד רגע ַיכֵם הברק בסנוורים ,וכאשר יאיר ,ילכו
לאורו ,וברדת החשכה עליהם ,יעמדו מלֶכת .אילו חפץ אללה היה נוטל
מהם את שמיעתם ואת ראייתם ,כי אללה כל־יכול.
 21הוי האנשים ,עִ בדו את ריּבונכם אשר ברא אתכם ואת אלה אשר היו
לפניכם ,למען תהיה בכם יִרָאה 22 .הוא אשר פרשׂ לכם את הארץ וקֵ ירה
את השמים והוריד מן השמים מים אשר בהם הצמיח כל פרי ל ִמחיתכם.
על כן ביודעכם זאתַ ,אל תצרפו לאללה מתחרים 23 .אם יש בכם ספק
עבדנו ,הָ ביאו ולוּ סוּרה אחת
באשר לדברים שהורדנו ממרומים אל ֵ
וקראו לעזרתכם את העֵ דים שלקחתם מּבַ לעדי אללה ,אם אמת
כמותם ִ
ַ13
ַ14
ַ15
ַ17
ַ18
ַ19
ַ20
ַ22

ַהַ אמינו כשם שהֶ אמינו :יש ַהמפרשים ַשהפנייה ַהיא ַאל ַהיהודיםַ .האנשים:
יהודים ַשהתאסלמו ַ(הידוע ַשבהם ַהיה ַעבדאללה ַאבן ַסלאם)ַ ,או ַחבריו ַהערביםַ
שלַהנביא.
"ּכאהנים" ַ(מתנבאיםַ
ִ
ַבני השטן :יש ַהמפרשים ַשהכוונה ַלמנהיגי ַהכופריםַ ,או ַל
ומכשפיםַמאחזיַעיניים).
ַאללה ילעג להםַ:ר'ַרעיוןַדומהַבתהליםַבַַ:4יו ֵֹׁשבַב ָשמיִ םַיִ ְּשחָ קַאֲ ֹדנָיַיִ לְּ עג־לָמוֹ.
ַייטול אללה את אורם :משלַליכולתוַשלַאללהַליטולַמןַהמתחסדיםַאתַמראיתַ
האמונהַולחשוףַאתַכפירתם.
ַלא ישובו :מנכוּתם.
ַאו כמו ניתך מטר :משל ַנוסף ַלמתחסדיםַ .אוטמים את אוזניהם :משל ַלסירובםַ
להאזיןַלאזהרותַהקוראן.
ַכאשר יאיר :פרשניַהקוראןַנוהגיםַלהסבירַשזהוַמשלַלקוראןַהמאירַאתַדרכםַ
של ַהמתחסדיםַ .ברדת החשכה עליהם :יש ַהמסבירים ַשזהו ַמשל ַלהסתלקותַ
המתחסדיםַמאמונתםַבקוראן.
ַביודעכם זאת :את ַהיותו ַאל ַיחידַ ,או ַאת ַאפסות ַהאליליםַ .מתחרים :אליליםַ
שותפיםַלאללה.
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בפיכם 24 .ואם לא תעשׂו כן – ואומנם לא תעשׂו – הישָ מרו לכם מפני
הדלק לה הם האנשים והאבנים .לכופרים הוּכנה היא.
האש אשר ֶ
ּ 25בַ שֵׂ ר למאמינים ולעושֵׂ י הטוב כי מזומנים להם גנים אשר נחלים
נובעים מתחת לאילנותיהם .כל אימת שיוגש להם מזון מפִ ריָים ,יגידו,
הנה אשר הוגש לנו לפָ נים .הם יקבלוהו תואֵ ם ,ומזומנות להם שָׁ ם נשים
טהורות ,ולנֶצח יהיו שם.
 26אללה אינו בוֹש במושלו מָ שָ ל כלשהו ,גם על יתוש ועל גדולים ממנו.
אשר למאמינים ,הם יודעים כי דבַ ר אמת הוא מעִ ם ריּבונם ,ואולם
הכופרים אומרים ,מה רצה אללה לומר בסַ פרו את המשל הזה? בזאת
יַתעה רּבים ,ויַנחה בזאת רבים ,ואולם רק את המופקרים יַתעה,
 27המפֵ רים את התחייבותם לאללה לאחר שנחתמה בברית ומנתקים כל
קשר אשר ציווה אללה לחזק וחומסים את הארץ .אלה לאבדון ילכו.
 28כיצד זה תכפרו באללה? הן הייתם מתים והוא הֶ חיה אתכם ,וַאחַ ר
ַ23

ַ24
ַ25

ַ26

ַ27

ַאם יש בכם ספק :אםַחושדיםַאתםַכיַמוחמדַבדהַאתַהקוראןַמלבוַ.סּורה :כינויַ
לפרקי ַהקוראןַ.היוַששיערוַשמוצאַהמילהַבמילהַהעבריתַשורהַ.אחרים ַקישרוַ
זאת ַעם ַהצורה ַהסורית ַצורתא ַאו ַסורתאַ ,טקסט ַכתובַ .העדים שלקחתם:
האליליםַשבדיתםַמלבכםַ,למעןַיעידוַעלַצדקתכם.
ַהאבנים :הפסיליםַ.לכופרים הּוכנה היאַ:ר'ַמתיַכהַ...ַ:41אֵ ׁשַע ֹולָםַהּמוּ ָכנָהַל ָשטָ ןַ
וּלְּ מלְּ ָאכָ יו.
ַבשר :פנייה ַאל ַהנביא ַמוחמדַ .נחלים נובעים מתחת לאילנותיהםַ :מילוליתַ:
"מתחת ַלהם" ַ ,כלומר ַמתחת ַלגניםַ ,אלא ַשהפרשנים ַהמוסלמים ַמסביריםַ
שהכוונה ַהיא ַ"מתחת ַלעצי ַהגנים"ַ .נראה ַשהרעיון ַהוא ַשהמים ַנובעים ַמשורשיַ
האילנותַומשםַעוליםַאלַפניַהקרקעַ.הרעיוןַמזכירַאתַהסיפורַהנוצריַהאפוקריפיַ
על ַעץ ַהדקל ַאשר ַמשורשיו ַנבעו ַמים ַשל ַמעיין ַחבוי ַשהרווה ַאת ַצימאון ַישועַ
התינוקַומלוויוַבמסעםַלמצריםַ .אחרַכךַהועלהַענףַשלַהעץַהשמימהַוניטע ַבגןַ
העדןַלרווחתַהצדיקיםַ(הבשורהַעלַפיַמתי־כביכולַ,כ-כא)ַ.סיפורַזהַמשתקףַאףַ
הואַבקוראןַ.ר'ַסורהַַ .24ַ:19יקבלוהו תואם :ישַהמפרשיםַשפירותַגןַעדןַדומיםַ
בצורתםַלפירותַהעולםַהזהַ,אךַעוליםַעליהםַבטעמםַ.אוַשהכוונהַלכךַשפירותַגןַ
עדןַדומיםַבצורתםַזהַלזהַ,אךַשוניםַבטעמם.
ַגם על יתוש :המסורתַמספרתַשהפסוקַנגלהַבתגובהַלביקורתַשהשמיעוַהיהודיםַ
עלַהיזקקותַהקוראןַלנושאיםַמעולםַהיצוריםַהמאוסיםַ,כגוןַזבובַ(סורהַַ)73ַ:22
אוַעכבישַ(סורהַַ.)41ַ:29הפסוקַעונהַלהםַבנימוקַשכלַנושאַ,ולוַהפחוּתַביותרַ,
ראויַלשמשַנושאַלמשלַ,א םַישַבוַכדיַלהבהירַאתַהאמתַ.עלַתפקידוַשלַהיתושַ
ושאר ַרמשים ַבהעברת ַהמסר ַהאלוהיַ ,ר' ַגם ַויקרא ַרבה ַכבַ ,אַ .בזאת יתעה:
במשליו.
ַהתחייבותם לאללה :לקייםַאת ַכלַמצוותיוַ.לאחר שנחתמה בבריתַ :ר' ַסורהַַ:7
ַ. 172וישַהמפרשיםַשהכוונהַבעיקרַלחובהַשהטילַאללהַבכתביַהקודשַ,אשרַלפיהַ
עלַכלַבניַהאדםַלהאמיןַבמוחמד.
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ימיתכם ,ושוב יחַ יה אתכם ,ואליו תוחזרו 29 .הוא אשר ברא לכם את כל
אשר בארץ ואז הִ רקיע אל השמים ועיצבם בשבעה רקיעים .כל דבר הוא
יודע.
 30ריּבונָך אמר למלאכים ,הנני שׂם בארץ ממלא מקום .אמרו ,התשׂים
בה את אשר ימַ לאנה חמס וישפוך דם ,בעוד אנו משבחים ומהללים
אותָך ומפארים את קודשָך? אמר ,יודע אני את אשר לא תדעו 31 .הוא
לימד לאדם את השמות כולםַ ,אחַ ר העבירם לפני המלאכים ואמר,
הודיעוני את שמם של כל אלה ,אם אמת בפיכם 32 .אמרו ,ישתּבַ ח
שמָך! לא נדע דבר מלבד כל אשר לימדתָ נו .אתה היודע והחכם 33 .אמר
הודע להם את שמותיהם .וכאשר הודיע להם את
(אללה) ,הוי אדםַ ,
שמותיהם ,אמר (אללה) ,האם לא אמרתי לכם כי יודע אני את נסתרות
השמים והארץ ,וכי יודע אני את כל אשר תגַלו ואת כל אשר נהגתם
להסתיר?  34אמרנו למלאכים ,השתחוו לאדם .הם השתחוו ,ורק אִ ּבְ לִ יס
סירב ונמלא שחץ והיה בכופרים 35 .אמרנו ,הוי אדםְ ,שכוֹן אתה ואשתָך
ַ28
ַ29
ַ30

ַ31
ַ33

ַ34

ַהייתם מתים והוא החיה אתכם :ברא ַאתכם ַמחומר ַדומםַ ,כלומר ַמתוך ַהזרעַ.
יחיה אתכם :ביוםַתחייתַהמתיםַ.ואליו תוחזרו :למשפטַביוםַהדין.
ַהרקיע אל השמיםַ:ר'ַסורהַ.11ַ:41
ַממלא מקום :בערביתַ:ח'לִ יפהַ,כלומרַ,ממלאַמקוםַ,אוַחֲַלִ יףַ.הכוונהַלכךַשאללהַ
עומד ַלברוא ַאדם ַבצלם ַאלוהים ַשיהיה ַנציגו ַעלי ַאדמותַ .פילון ַהאלכסנדרוניַ,
בתיאורַבריאתַהעולםַ(סעיףַַ,)148קובעַשאלוהיםַעשהַאתַאדםַלמושלַמטעמוַעלַ
כל ַהיצוריםַ .התשׂים בה את אשר ימַ לאנה חמסַ :חוקרים ַהצביעו ַעל ַדבריַ
המלאכים ַבתלמוד ַבבליַ ,סנהדרין ַלח ַע"ב" :אמרו ַלפניוַ :רבונו ַשל ַעולםַ ,מהַ
מעשיו?ַאמרַלהןַ:כךַוכךַמעשיוַ,אמרוַלפניוַ:רבונוַשלַעולםַמהַאנושַכיַתזכרנוַ
ובןַאדםַכיַתפקדנו".
ַהשמות :שמותַהיצוריםַ.העבירם :אתַהיצוריםַשנקראוַבשמותַ.אם אמת בפיכם:
אםַצודקיםַאתםַכיַאדםַנופלַמכםַבמעלתו.
ַהודע להם את שמותיהם :את ַשמות ַהיצוריםַ ,או ַאת ַשמות ַהמלאכיםַ .ור'ַ
םַׁשמוֹתַלְּ כָל־הבְּ הֵ מָ הַוּלְּ עוֹףַה ָשמיִ םַוּלְּ כֹלַחיתַה ָש ֶדהַ.עלַ
ָאד ֵ
בראשיתַבַַ: 20ויִ ְּק ָראַהָ ָ
יתרונו ַשל ַאדם ַעל ַפני ַהמלאכיםַ ,ר' ַבראשית ַרבה ַיזַ ,ד"ַ :בשעה ַשבא ַהקב"הַ
לבראתַאתַהאדםַ,נמלךַבמלאכיַהשרתַ,אמרַלהןַנעשהַאדםַ,אמרוַלוַאדםַזהַמהַ
טיבוַ,אמרַלהןַחכמתוַמרובהַמשלכםַ,הביאַלפניהםַאתַהבהמהַ,ואתַהחיהַ,ואתַ
העוףַ,אמרַלהםַזהַמהַשמוַולאַהיוַיודעיןַ,העבירןַלפניַאדםַ,אמרַלוַזהַמהַשמוַ,
אמרַזהַשורַ,זהַחמורַ,זהַסוסַ,וזהַגמלַ,ואתהַמהַשמךַאמרַלוַאניַנאהַלהקראַ
אד םַשנבראתיַמןַהאדמהַ,ואניַמהַשמיַ,א"לַלךַנאהַלהקראותַאדניַשאתהַאדוןַ
לכלַבריותיך".
ַאמרנו :הדובר ַהוא ַאללהַ .הם השתחווַ :על ַסגידת ַהמלאכים ַלאדםַ ,ועל ַסירובַ
השטן ַלעשות ַכןַ ,ר' ַסורה ִַ ַ .12ַ :7אבליס :ראש ַהשטניםַ .שמו ַהוא ַשיבוש ַהצורהַ
היווניתַַ.diábolosישַהאומריםַשהואַמגזעַהשדיםַ,ואולםַאחריםַגורסיםַשהואַ
מלאךַשאללהַהפךַאותוַלשטן.
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בגן ,ואִ כלו שניכם מפִ ריו בשפע מכל אשר תִ רצו ,אך ַאל לכם לִ קרב אל
העץ הזה פן תהיו בבני העוולה 36 .ואולם השׂטן הסיט את שניהם מעליו
והוציאם מכל אשר היו שרויים בו .אמרנוְ ,רדו והיו אויבים זה לזה,
ובארץ תֵ שבו ותתענגו זמן־מה 37 .אדם קיבל מילים מעִ ם ריּבונו ,והוא
שב מכעסו עליו ,כי רוצה הוא בתשובת עבדיו ורחום 38 .אמרנוְ ,רדו
מכאן יחדיו ,ואולם אם תִ זכו לקבל מאִ תי הדרכה אל דרך הישר – הנה
כל ההולך בדרכי הישָ רה ,לא ייפול עליו פחד ולא יצטער 39 .אשר
לכופרים ולמכחישים את אותותינו ,יורשי האש הם ,ולנֶצח יהיו בה.
ושמרו על אשר
 40הוי בני ישׂראל ,זִ כרו את החסד אשר נטיתי לכם ִ
התחייבתם לי בשבועה ,למען אשמור על אשר התחייבתי לכם בשבועה,
ורק אותי היו ֵיראים 41 ,והַ אמינו באשר הורדתי ממרומים ,המאשר את
אשר עִ מכם ,וַאל תהיו ראשונים לכפירה בו ,וַאל תִ מכרו את אותותַ י
באפס מחיר ,ורק אותי היו ֵיראים 42 ,וַאל תערבו את האמת בהבל וַאל

ַ35
ַ36

ַ37
ַ38
ַ39
ַ40
ַ41

ַהעץ הזה :עץ ַהדעתַ .ר' ַבראשית ַב ַַ .17הפרשנים ַהמוסלמים ַגורסים ַכי ַמדוברַ
בשיבוליַחיטהַ,אוַמיןַאחרַ,כגוןַענביםַ,אתרוגיםַאוַתאניםַ.ר'ַגםַבראשיתַרבהַ
טוַ,ז.
ַהסיט את שניהם מעליו :מעל ַהגןַ ,כלומר ַגרם ַלהם ַלהיות ַמגורשים ַמתוכוַ .היו
אויבים זה לזה :כלומר ַצאצאיהםַשלַאדם ַוחווה ַיילחמוַזהַבזהַ.וישַהמפרשיםַ
שהפנייה ַהיא ַגם ַאל ַאב ליסַ ,כלומר ַהאיבה ַתשרור ַבין ַהשטן ַלבין ַבני ַהאדםַ,
כנאמרַבבראשיתַגַַ 15עלַהיחסיםַביןַהאדםַלנחשַ.ר'ַגםַסורהַַ.123ַ:20זמן־מה:
עדַיוםַמותכם.
ַמילים :מפרשים ַכי ַהכוונה ַלדברי ַחרטה ַוחזרה ַבתשובה ַשאדם ַקיבל ַעל ַעצמוַ
לומרַ,וישַהמזהיםַאותםַעםַהנוסחַהמופיעַבסורהַַ.23ַ:7רעיוןַהחרטהַשלַאדםַ
נפוץַמאודַ,ומופיעַבקיצורַכברַאצלַיוסףַבןַמתתיהוַ,קדמוניותַהיהודיםַאַ.7
ַלא ייפול עליו פחדַ:ביוםַהדין.
ַאותותינו :האותותַהמעידיםַעלַאללהַוכוחוַ,כפיַשהםַמשתקפיםַבפלאיַהבריאהַ.
כך ַמכונים ַגם ַפסוקי ַהקוראןַ ,כיוון ַשנועדו ַלשמש ַאות ַלבני ַהאדם ַכי ַעליהםַ
להאמיןַבאללה.
ַבני ישראל :פנייהַאלַהיהודיםַבניַזמנוַשלַהנביאַמוחמד.
ַבאשר הורדתי ממרומים :בקוראןַשגיליתיַלמוחמדַ.המאשר את אשר עמכם :אתַ
התורהַ .הקוראן ַנתפס ַכמאשר ַאת ַדברי ַהתורה ַוהברית ַהחדשהַ ,ובעיקר ַאתַ
הנבואות ַשנכללו ַבהן ַעל ַהופעתו ַהצפויה ַשל ַמוחמדַ .אל תמכרו את אותותי :אלַ
תעדיפו ַטובות ַהנאה ַנפסדות ַעל ַפני ַציות ַלצו ַאללה ַכפי ַשהוא ַמופיע ַבתורהַ .ישַ
המפרשיםַכיַהפסוקַאוסרַעלַהרבניםַללמדַאתַהתורהַתמורתַשכרַ.ישַהגורסיםַ
כי ַהרבנים ַהיהודים ַקיבלו ַשוחד ַתמורת ַסילוף ַפסוקי ַהתורה ַהמדברים ַבשבחַ
מוחמדַ .אחרים ַסבורים ַכי ַזו ַהוראה ַכללית ַהאוסרת ַללמד ַאת ַהקוראן ַתמורתַ
שכר.
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תסתירו את האמת ביודעין 43 ,וקַ יימו את התפילה ותְ נו זַכאת וכִ רעו עִ ם
הכורעים 44 .התצַ ווּ על האנשים לעשׂות מעשׂים טובים ובעצמכם
תשכחו ,אף כי תקראו בספר? האם לא תשׂכילו להבין?  45באורך הרוח
ובתפילה ּבַ קשו לכם עֵ זֶר .אומנם קשה הדבר ,אך לא לענווים,
 46המבינים כי עתידים הם לפגוש את ריּבונם ,וכי אליו עתידים הם
לשוב.
ברוממי אתכם מכל
ִ
 47הוי בני ישׂראל ,זִ כרו את החסד אשר נטיתי לכם
שוכני העולמים 48 .הישָ מרו מפני יום אשר בו לא תועיל שום נפש
לזולתה במאוּם ,ולא תתקבל השתדלותה ,ודמֵ י כופֶ ר לא יילקחו מידיה,
והם לא ייוושעו 49 .הצלנו אתכם מבית פַ ְרעֹ ה אשר היו לוחצים ומענים
אתכם ושוחטים את בניכם ומחַ יים את בנותיכם .כך הִ תנסיתם בניסיון
כּביר מעִ ם ריּבונכם 50 .קרענו את הים לפניכם ומילטנו אתכם והטבענו
את בית פַ ְרעֹ ה לנגד עיניכם 51 .נועדנו עם משׁה ארבעים יום ,ואז עשׂיתם
את העגל בהיעדרו והייתם בני עוולהַ 52 .אחַ ר מחלנו לכם למען תכירו
טובה 53 .נָתַ נו למשׁה את הספר ואת הפ ְֻרקאן למען תישירו לכת 54 .משׁה
אמר לבני עמו ,בני עמי ,גרמתם עוול לעצמכם בעשׂותכם את העגל ,על
כן ִחזרו בתשובה אל בוראכם והִ רגו איש את אחיו .בזאת יִיטַ ב לכם אצל
בוראכם וישוב מכעסו עליכם ,כי רוצה הוא בתשובת עבדיו ורחום.
 55אמרתם ,משׁה ,לא נאמין לָך עד אם נִראה את אללה גָלוי לעינינו .אז
ַ42
ַ43
ַ44
ַ46
ַ48
ַ51
ַ53

ַ54

ַאל תערבו את האמת בהבל :נהוגַלפרשַאתַהפסוקַכגינויַליהודיםַעלַשסילפוַאתַ
נוסחַהתורהַוהסתירוַאתַהנאמרַבהַבשבחוַשלַהנביאַמוחמד.
כוּתא).
ַזַּכאת :סוגַצדקהַהנהוגַגםַכמצוותַיסודַבאסלאםַ(בארמיתַ:זְּ ָ
ַתקראו בספר :בספרַהתורהַ.וישַהמפרשיםַשהפסוקַפונהַאלַהמוסלמיםַולאַאלַ
היהודיםַ,ובמקרהַזהַמדוברַבקוראן.
ַלפגוש את ריבונם :בעולםַהבא.
ַיום אשר בו לא תועיל שום נפשַ:יוםַהדיןַ.ודמֵ י כופֶ ר לא יילקחו מידיהַ:ר'ַתהליםַ
ֵאֹלהיםַּכָפְּ רוֹ.
הַאיׁשַֹ,לא־יִ ֵתןַל ִ
מטַַָ: 8אחַֹלא־פָ דֹהַיִ פְּ ֶד ִ
ַארבעים יום :לשםַמתןַתורהַ.עשיתם את העגל :ר'ַשמותַלבַַ1ואילך.
ַפרקאן :אחדַמכינוייַהקוראןַהמשמשַכאןַכתוארַלתורהַשניתנהַלמשהַ.וזהוַגםַ
תיאורַהתורהַשניתנהַלמשהַ(ר'ַגםַסורהַַ.)48ַ:21ייתכןַשכאןַישַלהביןַאתַהמונחַ
על־ פיַהוראתוַבערביתַהקלאסיתַהקדומהַשבהַהואַמצייןַאתַאורַהשחרַ.כלומרַ
התורה ַושאר ַכתבי ַהקודש ַהם ַאור ַלאנשיםַ .ר' ַגם ַסורה ַַ .4ַ :3ויש ַהמפרשיםַ
בהוראתַ"ישועה"ַ[כמוַבארמית]ַ,המרמזתַלקריעתַהיםַלמעןַבניַישראלַ.
מילוליתַ:הרגוַאתַעצמכם;ַוזאתַלמעןַיכופרַחטאַהעגלַ.ר'ַ
ִַ
ַ ִהרגו איש את אחיו:
שמותַלבַַ26ואילך.
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פגעה בכם אש ברק ורעם אדיר ועיניכם רואות 56 .לאחר מותכם עוררנו
אתכם לחיים למען תכירו טובה 57 .הֵ צלנו עליכם בענן והורדנו אליכם
ממרומים את המָ ן והשׂלָו – אִ כלו מן הדברים הטובים אשר שלחנו
לפרנסתכם – לא לנו גרמו הם עוול ,רק לעצמם גרמו עוול 58 .אמרנו,
היכָנסו אל העיר הזאת ואִ כלו מפִ ריּה בשפע מכל אשר תִ רצו ,והי ָכנסו
משתחווים בשער ואִ מרוִ ,חטַ ה ,למען נסלח לכם על חטאיכם ונַרּבה את
שׂכר המיטיבים 59 .ואולם בני העוולה אמרו דבר שונה מאשר נצטווּ
להגיד ,על כן הורדנו על בני העוולה מגֵפה מן השמים ,כי היו מופקרים.
 60משׁה ביקש להשקות את עַ מו מַ ים ,ואנו אמרנו לו ,הַ כֵה בסלע במטָך.
אז פרצו מתוכו שנים־עשׂר מעיינות ,וכל איש ידע מַאין ישתה – אִ כלו
ושתו מאשר שלח אללה לפרנסתכם ,וַאל תמַ לאו את הארץ חמס.
ְ
 61אמרתם ,הוי משׁה ,קָ צה נפשנו במאכל אחד ,על כן ְק ָרא אל ריּבונָך
למען ימציא לנו מאשר תצמיח הארץ :ירקות וקישואים ושום ועדשים
ַ55
ַ56
ַ57

ַ58

ַ59

ַ60

ַנראה את אללה ...אש ברק ורעם אדיר :כמהַחוקריםַכברַהצביעוַעלַשמותַרבהַ
(כטַ ,ד) ַומקורות ַאחרים ַשבהם ַבני ַישראל ַמבקשים ַלראות ַאת ַכבוד ַאלוהיםַ
ולשמועַאתַקולוַ,וכאשרַנגלהַלהםַבסיניַ"פרחהַנשמתם".
ַלאחר מותכם עוררנו אתכם לחייםַ :בלשון ַהמדרש ַ(שמות ַרבה ַכטַ ,ד)"ַ :התורהַ
בקשהַעליהםַרחמיםַמלפניַהקב"הַַ...מידַחזרהַנשמתן".
ַבענן :ככלַהנראהַרמזַלעמודַהענןַהמקראיַ(למשלַ,שמותַיגַַ.)22המן והשלוַ:ר'ַ
שמותַטזַ:בניַישראלַמתלונניםַעלַמחסורַבמזוןַ,ואללהַמעניקַלהםַאתַהמןַואתַ
השלוַ.לעצמם גרמו עוול ַ:זהַאוליַרמזַלעונשַשאלוהיםַהענישַאתַבניַישראלַעלַכךַ
שהשתוקקוַלמיניַמזוןַמגווניםַולאַהסתפקוַבמןַובשלוַ(במדברַיא).
ַהעיר :הפרשנים ַנוהגים ַלזהותה ַעם ַירושליםַ .ויש ַהאומריםַ ,יריחו .משתחווים
בשער :מצווה ַלהיכנס ַבהכנעה ַאל ַארץ ַהקודשַ .יש ַהאומרים ַשהצטוו ַלהיכנסַ
ַ"חטַה"ַ ,ואילו ַאחרים ַגורסים ַשנדרשו ַלבואַ
לירושלים ַמבעד ַלשער ַהקרוי ִ
משתחוויםַבשערוַשלַאוהלַמועדִ ַ.ח ַטהַ:כךַבערביתַ,ואולםַמשמעותהַשלַמילהַזוַ
אינהַברורהַ.כמהַפרשניַקוראןַמוסלמיםַמסביריםַשהיאַמציינתַבקשהַלמחילתַ
חטאיםַ .ואולי ַניתן ַלקשר ַהמילה ַעם ַהצורה ַחטָ ָאה ַהמופיעה ַבשמות ַלד ַַ :7נֹצֵ רַ
חֶ סֶ דַלָאֲ לָפִ יםַנ ֵֹשאַעָ וֹןַוָ פֶ ׁשעַוְּ חטָ ָאהַ.בספרותַהתלמודיתַובסידורַהתפילהַהתיאורַ
הזהַ,יחדַעםַהתיאורַבפסוקַהקודםַלוַ,מכונהַ"שלושַעשרהַמידותַשלַרחמים"ַ,
ואמירתוַנחשבתַכאמצעיַלשיכוךַהזעםַהאלוהיַ .ור'ַדוגמהַנוספתַלבקשת ַמחילהַ
[שלַשלמה]ַכתנאיַלכניסהַבשעריַהמקדשַ,תלמודַבבליַ,מועדַקטןַטַ,ע"אַ.
ַאמרו דבר שונה :אולי ַזהו ַהד ַלסיפור ַהמקראי ַעל ַבני ַאפרים ַהמצטווים ַלהגידַ
"שיבולת"ַבטרםַיורשוַלעבורַאתַהירדןַ.הםַאינםַאומריםַאתַהמילהַכנדרשַ,כיַ
אםַ"סיבולת"ַ,וכךַהםַמזהיםַעצמםַכבניַאפריםַומוצאיםַלהורגַ(שופטיםַיבַ–5
בערביתַ:רגְּ 'זַ,שפירושוַעונשַששולחַאללהַושכרוכהַבוַטומאה.
ִ
ַ.)6מגפה:
ַהכה בסלע :ר' ַשמות ַיז ַַ .6שנים־עשׂר מעיינותַ :אולי ַהד ַלשמות ַטו ַַ .27והיוַ
שקישרוַעםַמכילתאַדרביַשמעוןַברַיוחאיַטוַ,כז"ַ:שניםַעשרַמבועיןַכנגדַשניםַ
עשרַשבטים".
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ובצל .אמר ,התבקשו להחליף את הטוב בגרוע? ְרדו מצרימה ,כי שָׁ ם
לכם כל אשר תבקשו – מוכֵי השפָ לה ַודלוּת הם ,וניתכה עליהם חמת
אללה .זאת כי כפרו באותות אללה והרגו את הנביאים בלא צדק .זה
גמולם על כי הִ מרו ועָ ברו את גבול המוּתר.
 62המאמינים והיהודים והנוצרים והצאּבִ אִ ים – כל המאמין באללה
וביום האחרון ועושׂה את הטוב – שׂכרם שמוּר להם אצל ריּבונם ,ולא
ייפול עליהם פחד ולא יצטערו.
 63כרתנו ברית עִ מכם והרמנו את ההר מעליכם – אֶ חזו היטב באשר נָתַ נו
לכם וזִ כרוּ את כל אשר בו למען תהיה בכם יִרָאה 64 .לאחר כל זאת
פניתם עורף ,ואלמלא הרעיף אללה עליכם את בִ רכתו ואת רחמיו הייתם
הולכים לאבדון 65 .הן ידועים לכם אלה מביניכם אשר עברו על מצוות
השבת :אמרנו להם ,היו קופים משוקצים 66 .זאת עשׂינו כעונש וכלקח
לבני דורם ולבאים אחריהם ,וכמוסר השׂכל ליראים 67 .משׁה אמר לבני
עַ מו ,אללה מצַ ווה כי תזבחו פרה .אמרו ,האם לועג אתה לנו? אמר,

ַ61

ַ62

ַ63
ַ65

ַקצה נפשנו :ר'ַבמדברַיאַַ 4ואילךַ.להחליף את הטוב בגרוע :הפרשניםַגורסיםַכיַ
המאכלַהטובַהואַהמןַוהשלוַ,והגרועַהואַשארַהמיניםַשביקשוַבניַישראלַ.והרגו
ַאריֵה ַמ ְּׁש ִחיתַ .וכך ַגםַ
יאי ֶכם ַּכְּ ְּ
את הנביאיםַ :ר' ַירמיהו ַב ַַָ : 30אכְּ לָה ַח ְּרבְּ ֶכם ַנְּ בִ ֵ
בבריתַהחדשהַ,כגוןַמתיַכגַַ,37ועוד.
ַהמאמינים...והצאבאים :יש ַהמפרשים ַכי ַמדובר ַבקבוצות ַשל ַלא־מוסלמיםַ
שמובטח ַלהם ַשכר ַבתנאי ַשאמונתם ַהיא ַאמיתית(ַ .ר' ַרעיון ַדומה ַבמעשיַ
קַרצוּיַהוּאַלְּ פָ נָיו)ַ.הקבוצהַ
יַאם־בְּ כָל־עםַוָ עָ םַהי ֵָראַאוֹתוַֹוְּ ע ֶֹשהַצֶ ֶד ָ
השליחיםַיַַּ: 35כִ ִ
הראשונה ַ("המאמינים") ַמזוהה ַעם ַכל ַמי ַשהאמין ַבנביאים ַלאורך ַהדורותַ.
"היהודים" ַהם ַבני ַדתו ַשל ַמשהַ ,ו"הנוצרים" ַהם ַבני ַדתו ַשל ַישועַ .אשרַ
לצאבאיםַ,מלומדיםַבניַזמננוַנוטיםַלזהותםַעםַהמנדעיםַ,כלומרַבניַזרםַנוצרי־
טבלניַששכנוַבמסופוטמיהַ,שילבוַבתורתםַיסודותַיהודייםַופרסייםַוהעריצוַאתַ
יוחנןַהמטבילַ.שמםַהוסברַעל־פיַהשורשַהעברי־ארמיַצ-ב-עַשפירושוַלטבולַ.כמהַ
מפרשני ַהאסלאם ַגרסו ַשהצאבאים ַרא ו ַעצמם ַבני ַדתו ַשל ַנח ַוהכירו ַבקדושתַ
הּכעְּ בהַ .ויש ַהמפרשים ַכי ַפסוק ַזה ַבוטל ַבתוקף ַסורה ַַ ,85ַ :3הקובע ַכי ַרק ַדתַ
האסלאםַתתקבלַברצוןַאצלַאללהַ.אחריםַגורסיםַכיַפסוקַזהַמעולםַלאַבוטלַ,
כיוון ַשמלכתחילה ַמדובר ַבו ַרק ַבאותם ַאנשים ַמבני ַהקבוצות ַהללו ַהמאמיניםַ
במוחמדַ.לא ייפול עליהם פחד :ביוםַהדין.
ַהרמנו את ההר :רמזַלמדרשַהמספרַכיַבשעתַמתןַתורהַכפהַאלוהיםַעלַישראלַ
את ַההר ַכגיגיתַ ,ועמד ַלקבור ַאותם ַתחתיו ַאם ַלא ַיקבלו ַאת ַהתורהַ .ר' ַתלמודַ
בבליַ,שבתַפחַ,ע"אַ.אחזו היטב :בספרַהתורה.
ַעברו על מצוות השבתַ :רמז ַלפרשת ַהאנשים ַשאספו ַדגים ַשעלו ַמן ַהים ַביוםַ
השבתַ,כמסופרַבסורהַַ163ַ:7ואילך.
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ישמרני אללה פן אנהג כאחד הנבערים 68 .אמרוְ ,ק ָרא אל ריּבונָך למען
יבאר לנו מה היא .אמר (משׁה) ,הוא אומר כי היא פרה אשר איננה
שׂבֵ עת ימים ולא רכה בשנים ,כי אם בת גיל ממוצע בין זה לזה .עשׂוּ את
אשר ציווּכם 69 .אמרוְ ,ק ָרא אל ריּבונָך למען יבאר לנו מה צִ בעה .אמר
(משׁה) ,הוא אומר כי היא פרה צהובה ,בוהקת בצִ בעה ומרנינה את עין
המתבוננים 70 .אמרוְ ,ק ָרא אל ריּבונָך למען יבאר לנו מה היא ,כי כל
הפרות דומות בעינינו ,ואז ,אם ירצה אללה ,נישיר לכת 71 .אמר (משׁה),
הוא אומר כי היא פרה אשר לא עלה עליה עוֹל למען תחרוש האדמה,
ולא הושקה בה השׂדה – תמימה אשר אין בה מום .אמרו ,עתה מסרתָ
את האמת .אז זְ בחוה ,וכמעט שלא עשׂו זאת 72 .רצחתם נפש והאשמתם
זה את זה ,אך אללה יוציא לאור את אשר תסתירו 73 ,על כן אמרנו,
הַ כוּהו באחד מאבריה .כך יחַ יה אללה את המתים ויַראה לכם את
אותותיו למען תשׂכילו להבין 74 .אחר־כך הִ קשיתם בכל זאת את לבכם
והיה כאבן ואף קשה ממנה .הן יש וגם מן האבנים יפרצו נהרות ,ויש
וגם אבנים ייּבָ קעו ויגירו מים ,ויש וגם אבנים יצנחו מטה מיראת אללה!
אללה לא יסיח דעתו מאשר תעשׂו.
 75התַ חפצו כי יאמינו לכם? הן יש וחבורה מהם תשמע את דבר אללה
ואז תטה אותו ביודעין לַאחַ ר שעמדה על פשרו 76 .בפוגשם את
המאמינים ,הם אומרים ,מאמינים אנו ,ואולם בהתייחדם זה עִ ם זה,
יגידו ,התָ עֵ זו לסַ פֵר להם את אשר גילה אללה בפניכם? הן כך יוכלו
לנגח אתכם בפני ריּבונכם! וכי לא תשׂכילו להבין?  77האינם יודעים כי
ַ67
ַ69
ַ73
ַ75
ַ76

ַתזבחו פרה :הפרשניםַהמוסלמיםַגורסיםַכיַזהוַרמזַלטקסַשנועדַלבררַאתַזהותוַ
של ַרוצח ַשהשליך ַאת ַגופת ַהנרצח ַהרחק ַמן ַהמקום ַשבו ַבוצע ַהרצחַ .בהתאםַ
לזאתַ,לפנינוַהדַרחוקַלמנהגַעֶ גלהַערופהַהנזכרַבדבריםַכאַ.9–1
ַפרה צהובה :אוליַהדַלדיניַפרהַאדומהַהמופיעיםַבבמדברַיטַַ,10–1ואשרַכמהַ
ממאפייניהַדומיםַלאלהַשלַהעגלהַהערופה.
ַהכוהו באחד מאבריה :מפרשים ַשמגע ַהפרה ַעם ַגופת ַהנרצח ַאו ַעם ַקברו ַיקיםַ
אותוַלתחייהַוהואַיעידַעלַרוצחו.
ַתשמע את דבר אללה ואז תטה אותו :נהוג ַלפרש ַשהכוונה ַליהודים ַשסילפו ַאתַ
דברי ַהתורה ַשנתן ַלהם ַמשהַ ,וזאת ַכדי ַלהסוות ַאת ַדברי ַהשבח ַלנביא ַמוחמדַ
שהיוַכלוליםַבנוסחַהתורהַהמקורי.
ַמאמינים אנו :דברי ַהתחזות ַשל ַהיהודים ַבפני ַהמוסלמיםַ .אשר גילה אללהַ:
דברים ַבשבחו ַשל ַמוחמד ַשנכללו ַבתורהַ .לנגח אתכם :את ַהיהודיםַ ,ביום ַהדיןַ.
המוסלמיםַעלוליםַלנגחַאתַהיהודיםַעלַיסודַהטענהַשאללהַדיברַבתורהַבשבחַ
מוחמד.

10

סורהַַ:2הפרהַ(אלבקרה) ַ

אללה יודע את כל אשר יצפינו ואת אשר יגַלו?  78יש בהם עמֵ י ארצות
אשר לא יֵדעו ספר ,ורק מהרהורי לבם הם רואים בו ,והם רק משערים.
 79אבוי לכותבים במו ידיהם את הספר וַאחַ ר אומרים ,זאת מעִ ם אללה,
למען ימכרוהו באפס מחיר .אוי להם על כל שכָתבו ידיהם ,ואוי להם על
פועלםָ 80 .אמרו ,לא תיגע בנו האש בלתי אם ימים ספורים .אמור ,וכי
קיבלתם התחייבות מעִ ם אללה? הן אללה לא יפר התחייבות .או שמא
אומרים אתם על אללה את אשר לא תדעו?  81אכן ,עושׂה הרע ואשר
גָבר חטאו עליו ,כל אלה יורשי האש ולנֶצח יהיו בה 82 .אשר למאמינים
ולעושׂי הטוב ,כל אלה ּבָ אֵ י גן עדן הם ,ולנֶצח ישכנו בו.
 83כָרתנו ברית עִ ם בני ישׂראל :לא תעבדו אלא את אללה ,וגִ מלו חסד
עִ ם אביכם ואמכם ועם קרובי משפחתכם ועִ ם היתומים והנזקקים ,ואִ מרו
ברי נועם לבריות ,וקַ יימו את התפילה ותְ נו זַכאת .לאחר מכן פניתם
ִד ֵ
עורף ,חוץ ממתֵ י מעַ ט ,ונותרתם קשֵ י עורף 84 .כרתנו ברית עמכם :לא
תשפכו איש את דם אחיו ,ולא תגרשו איש את אחיו ממושבותיכם.
התחייבתם והעידותם על כך 85 .אף־על־פי־כן ,אתם ההורגים איש את
אחיו ומגרשים קבוצות מתוככם מתוך מושבותיהם ,בעשׂותכם יד אחת
כנגדם בפשע ובהתנכלות .אומנם כן ,כאשר ייפלו שבויים בידיכם,
תמהרו לפדותם ,אך גם לגרשם נאסר עליכם! וכי תאמינו רק בחלק מן
הספר ותכפרו בחלקו? מי בכם העושׂה כזאת ,אין שׂכרו בעולם הזה אלא
קלון ,וביום תחיית המתים ישוב וייענש בעונש הקשה מכול ,כי לא יסיח
אללה דעתו מאשר תעשׂו 86 .הקונים את חיי העולם הזה תמורת העולם
הבא – לא יוקל מעליהם העונש ולא ייוושעו.
ַ78
ַ79
ַ80
ַ85

ַעמי ארצות :בערביתַ:אֻ ִּמיוּןַ.כאןַבהוראתַיהודיםַנבעריםַ,אשרַ– ַכדוגמתַהגוייםַ
–ַאינםַמכיריםַעלַבוריוַאתַנוסחַהתורהַ(המדברתַבשבחַמוחמד).
ַכותבים במו ידיהם :מזייפיםַאתַהתורהַ,כדיַלהסתירַאתַהדבריםַשהיוַבהַבשבחַ
מוחמדַ.באפס מחירַ:ר'ַלעילַפס'ַ.41
ַימים ספורים :היהודיםַמאמיניםַבזכותםַהיתרהַאצלַאלוהיםַשתצילַאותםַמכלַ
חטאַשיעשוַ.אמור :פנייהַאלַהנביאַמוחמד.
ַהורגים איש את אחיו :הפרשנים ַגורסים ַשהפסוק ַפונה ַאל ַשני ַשבטי ַהיהודיםַ
הגדוליםַבמדינהַ,נ ִצ'ירַוקַֻריטַ'הַ,שמאזַהתקופהַהקדם־אסלאמיתַהיוַבעליַבריתםַ
שלַהשבטיםַהערביםַהמקומייםַ(ַאוְּ סַוח'זְּ רג')ַ.אלהַהאחרוניםַלחמוַזהַבזהַ,וכלַ
אחדַמשבטיַהיהודיםַנאלץַלצאתַלעזרתַבעליַבריתוַהערביםַ,וכךַנקלעוַהיהודיםַ
למלחמה ַזה ַבזה ַולקחו ַזה ַאת ַזה ַבשביַ .ייפלו שבויים בידיכם :שבטי ַהיהודיםַ
ייקחו ַבשבי ַאלה ַאת ַאלהַ .תאמינו רק בחלק מן הספר :תקיימו ַרק ַאת ַמצוותַ
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 87נָתַ נו למשׁה את הספר והקימונו אחריו שליחים בזה אחר זה ,ונָתַ נו
ליֵשוּעַ בן ִמ ְריָם אותות נהירים וסייענו בידיו ברוח הקודש .וכי כל אימת
שיביא לכם אחד השליחים את אשר לא תֹ אבה נפשכם ,תימָ לאו שַ חַ ץ
ואת אזהרות כמה מהם תכחישו ואת האחרים תהרגו?  88הם אמרו,
לִ ּבותינו ערלים ,אבל אללה קיללם כי כפרו .כה ממעטים הם להאמין!
 89כאשר הוצג להם ספר מעִ ם אללה המאשר את אשר בידיהם – ולפָ נים
נהגו לקַ וות כי יִזכו להכריע את הכופרים – כאשר הוצג להם הדבר אשר
הִ כירו ,כפרו בו .קללת אללה על ראש הכופרים!  90מה נורא הדבר אשר
בגִ ינ ֹו מָ כרו את נפשם :הם כפרו באשר הוריד אללה ממרומים רק משום
שצרה עינם בברכה אשר שלח אללה ממרומים אל אשר יחפוץ מבין
עבדיו! על כן ניתכה עליהם חֵ מה על גבי חֵ מה ,ולכופרים צפוי עונש
מחפיר 91 .בהיאמר להם ,הַ אמינו באשר הוריד אללה ממרומים ,יגידו,
נאמין באשר הוּ ַרד אלינו ממרומים .הם כופרים באשר (הוּרד) אחריו,
ואולם הוא האמת ,והוא ניתַ ן למען יאשר את אשר עִ מם .אמוֹר ,מדוע
הרגתם את נביאי אללה לפָ נים ,אם מאמינים הנכם?  92משׁה הציג לכם
אותות נהירים ,ואתם עשׂיתם את העגל בהיעדרו והייתם בני עוולה.
 93כרתנו ברית עִ מכם והרמנו את ההר מעליכם – אֶ חזו היטב באשר נָתַ נו
ושמעו לנוָ .אמרו ,נשמע ונַמרה .לִ ּבותיהם הושקו במי העגל כי
לכם ִ
ָכפרו .אמוֹר ,מה נורא המעשׂה שאמונתכם מצַ ווה עליכם ,אם אכן
מאמינים אתם!  94אמוֹר ,אם אמת בפיכם כי רק לכם מכל האנשים

ַ87
ַ89

ַ90
ַ91
ַ93

התורה ַבנוגע ַלפדיון ַשבויים ַאבל ַלא ַבנוגע ַלאיסור ַלהילחם ַזה ַבזהַ .אין שכרו
בעולם הזה אלא קלון :מפרשיםַשהכוונהַלגורלַהמרַשפקדַלבסוףַאתַשניַהשבטיםַ
היהודיםַ:בניַנצ'ירַהוגלוַבידיַמוחמדַ,ובניַקַֻריטַ'הַנטבחו.
ַאותות נהירים :ניסיםַכגוןַאלהַהמתואריםַבסורהַַ.110ַ:5ואת האחרים תהרגוַ:
ר'ַלעילַפס'ַ.61
ַספר מעם אללה המאשר את אשר בידיהם :ר'ַפס'ַַ 41לעילַ.בהמשךַהפסוקַנאמרַ
שהיהודים ַציפו ַבשמחה ַלהופעת ַמוחמדַ ,בקוותם ַכי ַהנביא ַיביא ַלהם ַניצחון ַעלַ
הכופריםַ .ואולם ַכאשר ַהופיעַ ,סירבו ַהיהודים ַלקבלוַ ,אף ַכי ַכבר ַהכירוהו ַמתוךַ
התורה.
ַהדבר אשר בגינו מכרו את נפשם :האמונהַבנביאַ,שהיהודיםַויתרוַעליהַכיַעינםַ
היתהַצרהַבברכהַשהרעיףַעליוַאללה.
ַבאשר הורד אלינוַ :בתורהַ .באשר (הּורד) אחריוַ :בקוראןַ .הרגתם את נביאי
אללהַ:ר'ַלעילַפס'ַ.61
ַהרמנו את ההר :ר' ַלעיל ַפס' ַַ .63נשמע ונמרה :במקוםַ :נשמע ַונעשה ַ(או ַבלשוןַ
המקרא"ַ :ושמענו ַועשינו"ַ ,ר' ַדברים ַה ַַ .)24המילה ַהעברית ַ"ועשינו" ַמזכירהַ
בצלצולהַאתַהצורהַהערביתַשלַהמילהַ"נמרה"ַ(עציְּ נא)ַ,ואוליַמשוםַכך ַמאשיםַ
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נועדה נחלת העולם הבא אצל אללה ,כי אז קַ ווּ למות!  95ואולם הם
לעולם לא יקַ ווּ למות ,בשל כל שהקדימו ידיהם לעולל ,ואללה יודע מי
הם בני העוולה 96 .אין ספק כי תמצאם להוטים יותר לִ חיות מכל
האנשים ומכל המשתפים .כל אחד בהם משתוקק לחיות אלף שנה,
ואולם גם אם יאריך ימים ,לא יחַ לץ עצמו מן העונש .אללה מבחין
באשר יעשׂו 97 .אמור ,כל השָׂ ם עצמו אויב לגבריאל – הן הוא זה אשר
הוריד אותו ממרומים אל לבָך ברשות אללה ,למען יאשר את אשר
לפניו ,ויהיה מקור הדרכה ובשׂורה למאמינים 98 .כל השָׂ ם עצמו אויב
לאללה ולמלאכיו ולשליחיו ולגבריאל ולמיכאל – הנה אללה הוא אויב
הכופרים.
 99הורדנו אליָך ממרומים אותות נהירים .רק המופקרים יִכפרו בהם.
 100וכי כל אֵ ימת שיתחייבו על חוזה ,תשליכנו חבורה אחת מביניהם?
אכן מרביתם לא יאמינו 101 .כאשר בא אליהם שליח מעִ ם אללה המאשר
את אשר בידיהם ,השליכה חבורה מבין אלה אשר ניתַ ן להם הספר את
ספר אללה מאחורי גווה ,כמו לא ידעו 102 ,ונהו אחר הדברים שקראו
השׂטנים בימי מלכוּת שֹלמה .שֹלמה לא כפר מעולם ,ורק השׂטנים הם
הקוראןַאתַהיהודיםַבהיפוךַמכווןַשלַהמשמעותַ.ובמדרשַ(שמותַרבהַמבַ ,ז)ַאנוַ
מוצאים ַכי ַלאחר ַשאמרו ַ"נעשה ַונשמע" ַ(שמות ַכד ַַ ,)7מיהרו ַלעשות ַאת ַהעגלַ
למחרתַ .לִ בותיהם הושקו במי העגלַ :בשמות ַלב ַַ 20משה ַמשקה ַאת ַבני ַישראלַ
מיםַמהוליםַבאפרוַשלַהעגלַששרףַ.ר'ַגםַסורהַַ.97ַ:20חז"לַ(תלמודַבבליַ,עבודהַ
זרהַמדַ,ע"א)ַקבעוַשהיהַזהַמבחןַשנועדַלגלותַמיַסטהַבעבודתַהעגלַ("לאַנתכויןַ
אלאַלבודקןַכסוטות")ַ.מאידךַ,הקוראןַקובעַשהםַשתוַאותוַרקַבליבםַ,כלומרַ,
הואַחלחלַבנשמתםַוהםַנשבוַבקסמיו.
ַ ַ95לא יקוו :היהודים ַמודעים ַלחטאיהםַ ,ולפיכך ַאינם ַממהרים ַלמותַ ,פן ַיוכנסוַ
לגיהינום.
ַ ַ96המשתפים :עובדי ַאלילים ַהמצרפים ַאת ַאליליהם ַלאללה ַכשותפיו ַלאלוהותַ.
אללהַעצמוַנחשבַבעיניהםַאלַעליוןַולאַאלַיחידַ,והשותפיםַנחשביםַצאצאיו.
ַ ַ97אויב לגבריאל :על־פי ַהמסורת ַהאסלאמיתַ ,היהודים ַראו ַבגבריאל ַמלאך ַשלַ
מלחמה ַוקללה ַוהחשיבוהו ַכאויב ַלהםַ .הם ַטענו ַשגבריאל ַגילה ַלמוחמד ַאתַ
הקוראןַמתוךַאיבתוַלהםַ,ומתוךַכוונהַלהסגירַלידיוַאתַסודותיהםַ.הוא זה אשר
הוריד אותו :גבריאלַהורידַאתַהקוראןַאלַהנביאַ.יאשר :ר'ַפס'ַַ41לעיל.
ַ ַ98מיכאל :המסורת ַהמוסלמית ַגורסת ַכי ַהיהודים ַראו ַבו ַאת ַניגודו ַשל ַגבריאלַ,
כלומרַמלאךַשלַרחמיםַוברכהַ.הואַושארַהמלאכיםַנזכריםַכאןַכדיַלהראותַכיַ
כלַהרואהַעצמוַאויבַלמלאךַאחדַ(גבריאל)ַכמוהוַכאויבַלכולם.
ַ ַ100חוזה :מפרשיםַשהיהודיםַהפרוַאתַבריתםַעםַמוחמדַוסייעוַבידַאויביוַהכופרים.
ַ ַ101את ספר אללה :את ַהתורהַ ,כלומר ַסירבה ַלהכיר ַבמוחמד ַשהתורה ַציוותהַ
להאמיןַבוַ.אוַ:השליכוַאתַהקוראןַ,ודבקוַרקַבתורה.
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הוּרד ממרומים
שכפרו .הם לימדו את האנשים כשפים וכן את כל אשר ַ
אל שני המלאכים בבָ בֶ ל ,הארוּת ומארוּת .ואולם שניהם לא לימדו איש
בלא שָאמרו לו ,לא באנו כי אם לנסותָך ,על כן ַאל תהיה כופר .כך לָמדו
משניהם כיצד להפריד בין בעל לאִ שתו ,ואולם לא יוכלו להזיק בזאת
לאיש ,אם לא ירשה זאת אללה .הם לָמדו את אשר יזיק להם ולא יועיל,
ביודעם כי כל הרוכש זאת אין לו חלק בעולם הבא .מה נורא הדבר אשר
בעבורו מָ כרו את נשמתם! לוּ רק ידעו 103 .אילו האמינו והיו יראים ,כי
אז טוב היה שׂכרם מאת אללה ,לוּ רק ידעו.
ושמעו .לכופרים צפוי
 104הוי המאמיניםַ ,אל תגידוְ ,רעֵ נוּ; הַ גידוְ ,ראֵ נוִּ ,
עונש כבד 105 .הכופרים מבין בעלי הספר והמשתפים אינם רוצים כי
תוּרד אליכם ממרומים כל טובה מעִ ם ריּבונכם ,ואולם אללה מייחד
ַ
ברחמיו את אשר יחפוץ ,ואללה הוא מרעיף הברכה הכבירה.
 106כל אות אשר נִמחֶ ה או נשכיח ,ניתֵ ן טוב ממנו או שָ קוּל לו .האם לא
תדע כי אללה כל־יכול?  107האם לא תדע כי אללה ,ל ֹו מלכוּת השמים
ַ ַ102בימי מלכות שלמה :המסורת ַגורסת ַשמדובר ַבסודות ַהכישוף ַשהשדים ַרשמוַ
וטמנוַתחתַכסַמלכותוַשלַשלמהַהמלךַ,ולאחרַמותוַהוציאוםַוטענוַששלמהַכתבַ
אותםַוהשתמשַבהםַ.שלמה לא כפר :לאַעסקַבכשפיםַ.ור'ַתלמודַבבליַשבתַנוַ,
ע"ב"ַ:כלַהאומרַשלמהַחטאַ–ַאינוַאלאַטועהַַ."ַ...הארות ומארות :כמהַחוקריםַ
קישרו ַשמות ַאלה ַעם ַשמות ַמלאכים ַבמסורת ַהזורואסטרית ַ(הפרסית)ַ .אחריםַ
ַַאריוְך ַומ ְּריוְך ַשעליהם ַציווה ַאלוהים ַלשמור ַאת ַכתביַ
זיהו ַאותם ַעם ַהמלאכים ְּ
חנוךַואבותיוַעדַעולםַ(רזיַחנוךַלגַַ.)11כמוַכןַהצביעוַעלַהסיפורַעלַאודותַשניַ
המלאכיםַש ְּמחזיַועֲזָ אֵ לַשירדוַלדוּרַעםַבנותַהאדםַוקלקלוַמידותיהםַעמןַוגילוַ
להן ַסודותַ .ר' ַספר ַחנוךַ ,ז-חַ .סיפור ַזה ַמשקף ַאת ַאגדת ַהנפילים ַהמסופרתַ
בהקשרַלפרשתַהמבולַ(בראשיתַוַַ.)4–2הפרשניםַהמוסלמיםַנוהגיםַלזהותםַכשניַ
מלאכים ַשגורשו ַמן ַהשמים ַכי ַמרדו ַבאלוהיםַ ,ואז ַגילו ַלבני ַהאדם ַאת ַסודותַ
הכישוףַ.כך למדו משניהם כיצד להפריד בין בעל ואשתוַ :למנועַמהבעלַלממשַאתַ
נישואיו ַעם ַאשתוַ .לפי ַספר ַטוביה ַ(נוסח ַמקוצר) ַג ַַ ,8הרג ַהשד ַא ְּׁש ְּמדאי ַאת ַכלַ
בעליה ַשל ַשרה ַבת ַרעואל ַלפני ַשבאו ַאליהַ .ויש ַהמפרשים ַשהכוונה ַליהודיםַ
שרכשוַאתַסודותַהכישוףַהגורםַלפירוד ַביןַבעלַואשתוַ.אין לו חלק בעולם הבאַ:
ראוַהביטויַהנפוץַ"יש/איןַלוַחלקַלעולםַהבא"ַ,למשלַבמשנהַ,סנהדריןַיַ,א-ד.
ַ ַ104רענו :כלומרַ"הֱ יֵהַלנוַרועה"ַ.במקורַ:ראעִ נאַ.המסורתַגורסתַשהיהודיםַהשתמשוַ
לרעהַבצורהַזוַכדיַלפגועַבנביאַ,כיַהיאַדומהַבצלצולהַלמילתַגנאיַבלשונםַ,אוַ
למילת ַגנאי ַערבית ַהנגזרת ַמן ַהשורש ַר-ע-נ ַשהוראתו ַטיפשותַ .ראֵ נּוַ :בערביתַ:
אֻ ְּנטֻ ְּ'רנאַ,כלומרַצורהַחדַמשמעיתַשאיןַלהתבלבלַבינהַלביןַ"רענו"ַ.
ַ ַ105בעלי הספר :היהודיםַוהנוצריםַשקיבלוַאתַספריַהקודשַ,ואשרַגםַהקוראןַמכירַ
בקדושתםַהעקרוניתַ.כל טובה :התגלותַנבואית.
ַ ַ106כל אות אשר נמחה או נשכיח :ניתן ַלפרשַ :יש ַשאללה ַמוחה ַאו ַמשכיח ַאותותַ
פסוליםַ ,כגון ַאלה ַשמקורם ַבשטןַ ,כנאמר ַבסורה ַַ ,52ַ :22אוַ :שמורה ַלאללהַ
החירותַלהסירַמתוךַהספרַדבריםַכרצונוַ,כנאמרַבסורהַַ,39ַ:13אוַ :להחליףַאתַ
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והארץ ,וכי לא יקום לכם מגן ומושיע זולתו?  108התִ רצו לבקש מן
השליח אשר נשלח אליכם את אשר לפָ נים ביקשו ממשׁה? כל הממיר
את האמונה בכפירה תועה מעל הנתיב הראוי 109 .רּבים מבין בעלי
הספר היו רוצים להחזירכם להיות כופרים לאחר שכבר האמנתם ,מתוך
קנאה המקננת בנפשם ,אף כי התבררה להם האמת .מַ חלו וחוסו עד אשר
יקים אללה את דבָ רו ,כי אללה כל־יכול 110 .קַ יימו את התפילה ותְ נו
זַכאת ,כי כל טובה שתקדימו לעשׂות למען עצמכם ,תמצאוה אצל
אללה ,כי אללה מבחין באשר תעשׂו.
 111הם ָאמרו ,לא ייכָנס לגן עדן בלתי אם היהודי או הנוצרי .לזאת הם
נכספים .אמור ,הַ ציגו את המופת אשר בידכם ,אם אמת בפיכם 112 .כן!
אשר יישׂא פניו אל אללה בהתמסרות ויהיה מיטיב ,יבוא על שׂכרו אצל
אללה ולא ייפול עליו פחד ולא יצטער 113 .היהודים אומרים ,אמונת
הנוצרים אין בה ממש ,והנוצרים אומרים ,אמונת היהודים אין בה ממש
– בעודם קוראים את הספר .כדברים האלה יגידו גם אלה אשר דבר לא
יֵדעו ,וביום תחיית המתים ישפוט אללה ביניהם בכל אשר נחלקו בו.
 114מנוּוָ לים מכל הם החוסמים את מסגדי אללה ומונעים את הזכרת
שמו בהם ,ואצים להחריבם .אלה ,לא יוּתַ ר להם להיכנס אליהם בלא
חשש .בעולם הזה יעטו קלון ,ובעולם הבא צפוי להם עונש כבד.
אותותיוַבאותות ַאחריםַ ,כנאמר ַבסורה ַַ .101ַ :16ואולם ַהפירוש ַהרווח ַקובע ַכיַ
מדוברַבביטולַדיניםַוהחלפתםַבדיניםַאחריםַ(כגוןַשינויַכיווןַהתפילהַמירושליםַ
למֶ ּכה)ַ .הפרשנים ַקובעים ַעוד ַכי ַרבים ַמן ַהפסוקים ַשפג ַתוקפם ַנותרו ַכתוביםַ
בקוראן.
ַ ַ108את אשר לפנים ביקשו ממשה :להראותַלעמוַאתַאללהַ,כמסופרַלעילַבפס'ַ.55
ַ ַ109התבררה להם האמת :שמוחמד ַהוא ַנביא ַאמתַ ,וזאת ַעל־פי ַמה ַשקראו ַבספרַ
התורהַ.מחלו וחוסו :ישַהמפרשיםַשהפסוקַבוטלַבתוקףַהצוַהמצויַבסורהַַ,29ַ:9
המורה ַלהילחם ַבבעלי ַהספר ַעד ַאשר ַישלמו ַאת ַמס ַהגולגולתַ .אחרים ַגורסיםַ
שהצו ַלמחול ַלא ַבוטל ַמעולםַ ,כיוון ַשתוקפו ַפג ַממילא ַלאחר ַשעם ַהתחזקותַ
האסלאםַהשתנוַהתנאיםַשחייבוַסובלנותַזמניתַ.יקים אללה את דברו :יביסַאתַ
היהודיםַ ,אויבי ַהנביאַ .לפי ַהפרשניםַ ,נענשו ַהיהודים ַכאשר ַבני ַנצ'יר ַהוגלוַ
ממדינהַובניַקַֻריטַ'הַנטבחו.
ַַאסלמַ ,כלומר ַבקבלוַ ַעליו ַאת ַהאסלאםַ .האסלאםַ
ְּ
ַ ַ112בהתמסרות :בערבית:
כ"התמסרות" ַלאל ַפירושו ַעבודה ַלאללה ַלבדוַ ,בלא ַלצרף ַלו ַאלילים ַכשותפיוַ
לאלוהות.
ַ ַ113בעודם קוראים את הספר :אתַכתביַהקודשַ,וכלַצדַמחפשַבהםַצידוקַלטענותיוַ.
אלה אשר דבר לא ידעו :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלבניַקֻ רישַהכופרים.
ַ ַ114החוסמים את מסגדי אללה :יש ַהגורסים ַכי ַמדובר ַבבני ַקֻ ריש ַהכופרים ַשמנעוַ
ַבמּכהַ .ואצים להחריבם :יש ַהמפרשים ַכי ַזוהי ַרמיזהַ
ממוחמד ַגישה ַאל ַהּכעְּ בה ֶ
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 115לאללה המזרח והמערב ,ובכל אשר תִ פנו ,שָׁ ם פנֵי אללה .אללה
חובק עולם ויודע 116 .הם אומרים ,אללה הקים לו צאצאים .ישתּבַ ח
שמו! נהפוך הוא :לו כל אשר בשמים ובארץ ,והכל דבֵ קים בו באדיקות.
 117הוא מכונֵן השמים והארץ ,ועת יגמור בדעתו לעשׂות ָדבָ ר ,רק יאמר
לו ,היה! והָ יהָ 118 .אמרו חסרי הדעת ,מדוע לא ידּבר אללה עִ מנו ,או
יינָתן לנו אות? כדברים האלה אמרו גם אלה אשר היו לפניהם .לִ ּבותיהם
דומים זה לזה ,ואולם אנו כבר ביארנו את האותות לאנשים הנכונים
להשתכנע.
 119שלחנוָך לגַלות את האמת ולהיות מבשׂר ומזהיר ,ולא תישָ אל על
יורשי התופת 120 .לא תנוח דעתם של היהודים ,וגם לא של הנוצרים ,עד
אם תחזיק באמונתם .אמור ,רק דרך הישר הניתנת מעִ ם אללה היא דרך
הישר .אם תנהה אחר משוגות לבם לַאחַ ר שהוענקה לָך הדעת ,לא יקום
לָך מגן ומושיע מפני אללה 121 .אלה אשר נָתַ נו להם את הספר ,ואשר
קוראים בו כראוי לו ,כל אלה יאמינו בו .ואולם כל הכופר בו – אלה
ילכו לאבדון 122 .הוי בני ישׂראל ,זִ כרו את החסד אשר נטיתי לכם
ברוממי אתכם מכל שוכני העולמים 123 .הישָ מרו מפני יום אשר בו לא
ִ
תוכל נפש להועיל לזולתה במאוּם ,ודמֵ י כופֶ ר לא יילקחו מידיה ,ולא
תועיל לה כל השתדלות ,והם לא ייוושעו.
 124ריּבונו של אברהם ניסהו בדברים ,והוא עמד בהם במלואם .אמר,
אחרי .אמר ,לא
ַ
הנני שָׂ מָך מופת לאנשים .אמר (אברהם) ,ואת זַרעִ י

לחורבן ַבית ַהמקדש ַבירושלים ַביד ַהרומאיםַ .ואולם ַאם ַמדובר ַבבני ַקֻ רישַ,
החרבתַהמסגדים ַפירושהַהשבתתםַמפולחןַאללהַ.לא יותר להם להיכנס :קביעהַ
זו ַשימשה ַבסיס ַלאיסור ַעל ַכניסתם ַשל ַלא־מוסלמים ַלמסגדיםַ .יעטו קלון :ישַ
המפרשיםַשזהוַרמזַלחובהַשהוטלהַעלַיהודיםַונוצריםַלשלםַאתַמסַהגולגולתַ
(גִַ'זְַּיה)ַ,כנאמרַבסורהַ.29ַ:9
 115חובק עולםַ:ולכןַיגמולַעלַתפילהַבכלַכיווןַשהוא.
ַ ַ116הקים לו צאצאים :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלטענתַהנוצריםַכיַישועַהואַבןַאלוהיםַ,
או ַלטענת ַהיהודים ַכי ַ ַֻעזיר ַהוא ַבנו ַ(ר' ַסורה ַַ .)30ַ :9ויש ַהגורסים ַכי ַהכוונהַ
לאמונתַעובדיַהאליליםַכיַהמלאכיםַהםַבניַאללה.
ַ ַ119שלחנוך :פנייהַאלַמוחמדַ.לא תישאל :לאַתתבקשַלתתַאתַהדין.
ַ ַ121קוראים בו כראוי :יש ַהמזהיםַאותםַעםַיהודים ַאו ַנוצריםַ(= ַבעליַהספר)ַשלאַ
סילפו ַאת ַכתבי ַהקודש ַשלהםַ .ויש ַהמזהים ַאותם ַעם ַמוסלמים ַשקיבלו ַאתַ
הקוראןַוקוראיםַבוַבדבקות.
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תחול בריתי על בני העוולה 125 .שַׂ מנו את הבית מחוז חפץ לאנשים
ומקום מבטחים .קחו לכם את מקום אברהם למקום תפילה .ציווינו על
אברהם ועל ישמעאל לאמור ,טַ הרו את ביתי למען המקיפים אותו ולמען
הפורשים אליו ולמען הכורעים והמשתחווים 126 .אברהם אמר ,ריּבוני,
ושלַח לתושביה פרנסה מפרי
עשֵׂ ה את המקום הזה לעיר מבטחים ְ
הארץ ,לאלה אשר יאמינו באללה וביום האחרון .אמר ,אשר לכופר,
אניח לו להתענג קמעה ,וַאחַ ר אביאנו על כורחו אלֵי עונש האש .שם
יהיה סופו המר 127 .אברהם הגביה את יסודות הבית ועִ מו ישמעאל –
ריּבוננו ,קַ ּבֵ ל מאִ תנו ,הן אתה שומע ויודע 128 .ריּבוננו ,עשֵׂ ה את שנינו
ַ ַ124ניסהו בדברים :הפרשניםַגורסיםַשמדוברַבמצוותַשונותַשהטילַאללהַעלַאברהםַ
והואַקיימןַבמלואןַ,כגוןַבריתַהמילהַ,העקדהַוטקסיַהחג'ַ.עלַעשרתַהניסיונותַ
שאברהםַהועמדַבהםַר'ַספרַהיובליםַיטַַ ;8משנהַאבותַ,הַ,דַ.מופתַ:בערביתַ:
ִאמאםַ ,שפירושו ַגם ַ"מנהיג"ַ .ולכן ַמרבית ַהפרשנים ַמסבירים ַשהפסוק ַמרמזַ
לחובה ַהמוטלת ַעל ַהשליטים ַהמוסלמים ַלפעול ַעל ַפי ַמורשת ַאברהםַ .לא תחול
בריתי על בני העוולהַ :מפרשים ַשהכוונה ַלשליטים ַהרשעים ַהסוטים ַמדרךַ
אברהםַ,כגוןַהאומייםַ(בעיניַהשיעים)ַ.וישַהמפרשיםַשהכוונהַליהודיםַולנוצריםַ,
ומכאןַשרקַאומתַהאסלאםַנותרהַנאמנהַלמורשתַאברהם.
ַ ַ125הבית :הּכעְּ בה ַאשר ַבמֶ ּכהַ ,הנחשבת ַלבית ַאללה .מקום אברהםַ :ר' ַסורה ַַ.97ַ :3
מקום תפילה :במהלך ַהעלייה ַלרגל ַלּכעְּ בה ַמקובל ַלהתפלל ַאצל ַהאבן ַהקרויהַ
מקאםַאבראהיםַ.כמהַחוקריםַהצביעוַעלַתלמודַבבליַ,ברכותַוַע"ב"ַ:כלַהקובעַ
מקום ַלתפלתו ַ– ַאלהי ַאברהם ַבעזרוַ .וכשמת ַ– ַאומרים ַלוַ :אי ַעניוַ ,אי ַחסידַ,
מתלמידיוַשלַאברהםַאבינו!ַואברהםַאבינוַמנאַלןַדקבעַמקום?ַ–ַדכתיבַ:וישכםַ
אברהםַבבקרַאלַהמקוםַאשרַעמדַשם ַ[בראשיתַיטַַ,]27ואיןַעמידהַאלאַתפלהַ,
שנאמרַ:ויעמודַפינחסַויפלל ַ[תהליםַקוַַ ַ ."]30טהֲ רו את ביתיַ :בספרַהיובליםַכבַ
ַ,24–19אברהםַמצווהַעלַיעקבַ להיבדלַמתועבותַהכנעניםַולהישמרַמקחת ַלעצמוַ
אישה ַמזרעםַ ,וכך ַלשמור ַעל ַטוהר ַ"בית ַאברהם"ַ .בקוראן ַישמעאל ַהחליף ַאתַ
יעקבַכמיַשחולקַעםַאברהםַאתַסצנתַהטיהורַ,דברַהמעידַעלַהינתקותַממורשתַ
יהודיתַ.הכעבה"ַ,ביתַאלוהים"ַ ,מחליפהַבקוראן ַאתַמהַשמכונהַבספרַהיובליםַ
"ביתַאברהם"ַ,כלומרַהדורותַהעתידיםַלצאתַמזרעו .מכאןַשטיהורַהכעבהַלמעןַ
הפוקדיםַאותהַמסמלַאת ַטוהרַזרעַאברהםַוישמעאלַ.המקיפים :המקיימיםַאתַ
טקסַשבעַההקפותַ(טוַאף)ַסביבַהּכעְּ בהַ.הפורשים אליו :השוהיםַבוַברציפותַבלאַ
לשובַאלַביתםַבמשךַמספרַימים.
ַ ַ126אברהם אמר ַ:על ַתפילת ַאברהם ַוזיקתהַלספרַהיובליםַ,ר'ַגםַבהערותַעלַסורהַ
ַ.41–35ַ:14עונש האשַ:בספרַהיובליםַכבַַ22אברהםַקובעַכיַעובדיַהאליליםַירדוַ
שאולה.
ַ ַ127הגביה את יסודות הבית ַ:כמהַחוקריםַציינוַשבקטעַזהַהקוראןַמטפחַאתַדמותוַ
של ַאברהם ַכבונה ַמזבחות ַ(בראשית ַיב ַַ ;8–7יג ַַ ,)18אשר ַבגרסת ַהקוראן ַהפכוַ
להיותַ"הבית"ַ,כלומרַהּכעְּ בהַ.הםַציינוַבמיוחדַאתַהמזבחַשאברהםַבנהַיחדַעםַ
יצחקַלצורךַהעקדהַ(בראשיתַכב)ַ.בגרסתַהפסוקַשלפנינוַ,הבןַהואַישמעאלַולאַ
יצחקַ .מאידךַ ,כמה ַחוקרים ַהצביעו ַעל ַספר ַהיובלים ַכב ַַ ,24שם ַאומר ַאברהםַ
ליעקב"ַ :את ַ הבית ַהזה ַבניתי ַלי ַלשכן ַאת ַשמי ַעליו ַבארץ ַַ ...ויקרא ַביתַ
אברהם ...כיַאתהַתבנהַאתַביתיַותקיםַאתַשמיַלפניַאלוהיםַלעולם"ַ.הגםַש"ביתַ
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והורה לנו את טקסינו
ֵ
מתמַ סרים לָך ,ואת זרעֵ נו אומה מתמַ סרת לָך,
ושוב מכעסָך עלינו ,הן רוצה אתה בתשובת עבדיָך ורחום 129 .ריּבוננו,
מקרבם למען יקרא בפניהם את אותותיָך וילמדם את
ְש ַלח אליהם שליח ִ
הספר ואת החוכמה ויזַככם ,הן אתה אדיר וחכם 130 .מי ימאס באמונת
אברהם מלבד האיש אשר מילא את לבו סִ כלות? הן בחרנו אותו בעולם
הזה ,ובעולם הבא הוא נִמנֶה עִ ם הישרים 131 .ריּבונו אמר לו ,הִ תמסר!
אמרִ ,מתמסר אני לריּבון העולמים 132 .אברהם ציווה זאת לבניו ,וגם
יעקב :בנַי ,אללה בחר למענכם את הדת ,והיו ִמתמסרים בטרם מותכם.
 133האם נכחתם בנטות יעקב למוּת ,כאשר אמר לבניו ,למי תַ עבדו
לאחר מותי? ָאמרו ,נעבוד לאלוהיָך ולאלוהי אבותיָך ,אברהם וישמעאל
ויצחק .נעבוד לאל אחד ונהיה מתמסרים לו 134 .האנשים הללו הם
אומה שכבר עברה מן העולם .גמולה שמוּר לה על פועלה ,ואתם ,לכם
שמוּר גמולכם על פועלכם ,ואיש לא ישאלכם על מעשׂיהם 135 .הם
ָאמרו ,היו יהודים או נוצרים למען תישירו לכת! אמור ,לא ,כי נחזיק רק
באמונת אברהם אשר נהג כחַ נִיף ,ולא היה במשתפים 136 .אִ מרו,
אברהם"ַבספרַהיובליםַפירושוַמשפחתַאברהםַהיוצאתַמזרעוַ,נותרַבעינוַהרעיוןַ
שאברהם ַוכןַיעקב ַבנוַ "בית"ַ,אשרַבגרסתַהקוראןַניתןַהיהַלהחילוַעלַ"הבית"ַ
ַבמּכהַ ,כלומר ַהּכעְּ בהַ .מכאן ַשבקוראן ַישמעאל ַמחליף ַאת ַיעקב ַולאוַ
הממשי ֶ
דווקאַאתַיצחק.
ַ ַ128מתמסרים :ר'ַלעילַפס'ַַ.112ואת זרעֵ נו אומה מתמַ סרתַ:בספרַהיובליםַכבַַ,13–9
אברהם ַמבקש ַמאלוהים ַלבחור ַאת ַיעקב ַוזרעו ַלהיות ַלו ַלגוי ַקדושַ .בקוראןַ
ישמעאלַתופסַאתַמקוםַיעקבַ,וזאתַבהשראתַבראשיתַיזַַ,20שםַמבטיחַאלוהיםַ
לאברהםַלעשותַאתַישמעאלַ"לגויַגדול"ַ(ר'ַגםַשםַכאַ.)18
מקרבם :מוחמדַ ,שהוא ַאיש ַאומות ַהעולםַ
ַ ַ129שלח אליהם :אל ַתושבי ַמֶ ּכהַ .שליח ַ ִ
(אֻ ִּמי)ַ.ר'ַסורהַַ.157ַ:7אותותיך :ר'ַלעילַפס'ַ.39
ַ ַ133נעבוד לאל אחד :חוקרים ַהצביעו ַעל ַתלמוד ַבבליַ ,פסחים ַנוַ ,ע"א"ַ :ביקש ַיעקבַ
לגלות ַלבניו ַקץ ַהימיןַ ,ונסתלקה ַממנו ַשכינהַ .אמרַ :שמא ַחס ַושלום ַיש ַבמטתיַ
פסולַ ,כאברהם ַשיצא ַממנו ַישמעאלַ ,ואבי ַיצחק ַשיצא ַממנו ַעשוַ .אמרו ַלו ַבניוַ:
שמעַישראלַה'ַאלהינוַה'ַאחדַ.אמרוַ:כשםַשאיןַבלבךַאלאַאחדַ– ַכךַאיןַבלבנוַ
אלא ַאחד"ַ .ונהיה מתמסרים לוַ :לעומת ַהתלמוד ַשבו ַישמעאל ַעלול ַלגרוםַ
להסתלקות ַהשכינה ַמיעקבַ ,הקוראן ַמדגיש ַשבני ַיעקב ַקיבלו ַעל ַעצמם ַלהיותַ
"מתמסרים"ַ,מוסלמיםַ,ולהאמיןַגםַבישמעאל.
ַ ַ134האנשים הללו :אברהם ַובניו ַהנביאיםַ .אומה שכבר עברה :הפסוק ַקובע ַשאיןַ
זיקה ַערכית ַבין ַאברהם ַובניו ַהנביאים ַלבין ַהיהודים ַוהנוצרים ַבני ַזמנו ַשלַ
מוחמדַ ,וכך ַמפריך ַאת ַטענת ַהיהודים ַוהנוצרים ַכאילו ַתעמוד ַלהם ַזכותם ַשלַ
הנביאיםַהללוַ.לכם שמור גמולכם :פנייהַאלַהיהודיםַוהנוצרים.
ַ ַ135היו יהודים :פניית ַהיהודים ַאל ַהמוסלמיםַ .אמור :פנייה ַאל ַהנביא ַמוחמדַ.
כחניף :תוארַשבוַהקוראןַמכתירַאתַמיַשנוטהַמעלַעבודתַשותפיַאללהַ,ומאמיןַ
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מאמינים אנו באללה ובאשר הוּרד אלינו ממרומים ,ובכל אשר הוּרד
ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים ,ובאשר ניתַ ן
למשׁה ולישוע ובאשר ניתַ ן לנביאים מעִ ם ריּבונם .לא נַפלֶה איש מהם,
ומתמסרים אנו לו 137 .אם יאמינו באשר תאמינו אתם ,תִ ישַ ר דרכם,
ואולם אם יפנו עורף ,ייקָ לעו למחלוקת .אז יפטור אותָך אללה מהם ,כי
הוא שומע ויודע( 138 .דתנו היא) הטבילה אשר לאללה ,ומי טבילתו
נָאה משֶ ל אללה? לו עובדים אנו 139 .אמור ,וכי תתפלמסו עִ מנו על
אודות אללה ,אף־כי הוא ריּבוננו וריּבונכם ,ואף־כי לנו מעשׂינו ולכם
מעשׂיכם ,ואף־כי אנו מייחדים לו את דתנו?  140או אולי תגידו כי
אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים היו יהודים או נוצרים? אמור,
מי מיטיב לדעת ,אתם או אללה? מנוּוָ לים מכל הם המעלימים את
העדוּת אשר קיבלו לידיהם מאת אללה .אללה לא יסיח דעתו ממעשׂיכם.
 141האנשים הללו הם אומה שכבר עברה מן העולם .שמוּר לה גמולה

בייחוד ַהאלַ .אב־ הטיפוס ַשל ַמאמין ַמסוג ַזה ַהוא ַאברהםַ .חוקרים ַהצביעו ַעלַ
הקשרַלמונחַהסוריַחנְּפאַ("פגני")ַ,אךַנחלקוַבאשרַלמהותַהזיקהַ.משתפים :ר'ַ
פס'ַַ96לעיל.
ַ ַ136באשר הורד אלינו :בקוראןַ .וישמעאלַ :ר' ַלעיל ַפס' ַ(ַ 133ע)ַ .השבטים :בערביתַ:
ַאסבאטַ ,והכוונה ַלשנים־ עשר ַבניו ַשל ַיעקבַ .גם ַהם ַנחשבים ַלנביאים ַ(אוליַ
ְּ
בהשפעת ַתרי־ עשר ַהנביאים ַבמקרא)ַ .ואולם ַכמה ַחוקרים ַמשערים ַכי ַהצורהַ
ַאסבאטַהפכהַבקוראןַלהיותַשםַפרטיַשלַאדםַיחידַ,הנמנהַעם ַשארַהנביאים.
ְּ
לא נפלה :הפרשניםַמדגישיםַשזוהיַהתרסהַכנגדַהיהודיםַוהנוצריםַשפסלוַאלהַ
אתַנביאיהםַשלַאלהַ.מתמסרים :ר'ַלעילַפס'ַ.112
ַ ַ137אם יאמינו באשר תאמינו אתם :אם ַאמונתם ַשל ַהיהודים ַוהנוצרים ַתהאַ
כאמונתכםַ,המוסלמים.
ַ ַ138הטבילה :הפרשנים ַגורסים ַכי ַפסוק ַזה ַמגנה ַאת ַטקס ַהטבילה ַהנוצרי ַהמחליףַ
אתַטקסַהמילהַ,ולדעתםַהפסוקַקובעַשקבלתַהאסלאםַ,כוללַטקסַהמילהַשנוסדַ
על־ידיַאברהםַ,מייצגיםַאתַהטבילהַהנאותהַביותר.
ַ ַ139תתפלמסו עמנו :פנייהַאלַהיהודיםַהמכחישיםַכיַאללהַבחרַבאדםַמביןַהערביםַ
כנביאַ .לנו מעשינו ולכם מעשיכם :היו ַשהבינו ַזאת ַבמשמעות ַהיתר ַליהודיםַ
ולנוצריםַלהחזיקַבדתםַ,וציינוַכיַהיתרַזהַבוטלַעםַהתגלות ַסורהַ"(ַ 5ַ:9פסוקַ
החרב") ַופסוק ַ ַ 29המכריזים ַמלחמה ַכוללת ַעל ַהכופריםַ .ואולם ַהיו ַפרשניםַ
שקבעוַכי ַמעולםַלא ַהיה ַצורךַלבטלַהכרזהַזוַודומותיהַ(כגוןַסורהַַ,)15ַ:42כיַ
מלכתחילה ַהיתה ַמשמעותה ַהנצחת ַהפער ַבין ַמאמינים ַוכופריםַ .כלומרַ ,כל ַצדַ
ממשיךַבדרכוַללאַפשרותַאוַ,כלַצדַיבואַעלַגמולוַלפיַמעשיו.
ַ ַ140והשבטיםַ :ר' ַלעיל ַפס' ַַ .136העדות אשר קיבלו :תורתו ַשל ַאללה ַהמצויה ַבידיַ
היהודים ַוהנוצריםַ ,ובה ַעדות ַלכך ַשאברהם ַושאר ַהנביאים ַלא ַהיו ַיהודים ַולאַ
נוצרים.
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על פועלה ,ואתם ,שמוּר לכם גמולכם על פועלכם ואיש לא ישאלכם על
מעשׂיהם.
 142השוטים שבאנשים יגידו ,מה הִ טה אותם מכיווּן התפילה אשר
החזיקו בו? אמור ,לאללה המזרח והמערב והוא ינחה את אשר יחפוץ
אל אורח מישרים 143 .כך עשׂינו אתכם אומה מן המיטב ,למען תעידו
על מעשׂי האנשים ולמען יעיד השליח על מעשׂיכם .קבענו את כיווּן
התפילה אשר החזקתָ בו לפָ נים ,רק למען נדע מי הולך בעקבות השליח
ומי שָ ב על עקבותיו .אומנם קשה היה הדבר ,אך לא לאלה אשר הִ נחה
אותם אללה .לעולם לא יגרע אללה משׂכר אמונתכם ,כי אללה חומל על
האנשים ורחום 144 .אנו רואים כיצד נושׂא אתה את פניָך השמימה
והופכם כה וכה ,והנה עתה ניתֵ ן לָך כיווּן תפילה אשר ישׂביע את רצונָך:
הַ טֵ ה פניָך לעֵ בר המסגד הקדוש .באשר תהיו ,שָׁ ם הַ טו את פניכם לעברו.
אלה אשר ניתַ ן להם הספר יודעים כי זוהי האמת מעִ ם ריּבונם ,ואללה לא
יסיח דעתו מאשר יעשׂו 145 .גם אם תציג לאלה אשר ניתַ ן להם הספר את
כל האותות ,לא יקַ בלו עליהם את כיווּן תפילתָך ,ואף אתה לא תקבל
עליָך את כיווּן תפילתם ,ואף הם לא יקַ בלו עליהם זה את כיווּן תפילתו
של זה .אם תנהה ַאחַ ר משוגות לבם לאחר שהוענקה לָך הדעת ,תהיה
ַ ַ141אומה שכבר עברה :ר'ַלעילַפס'ַ.134
ַ ַ142כיוון התפילה :נהוג ַלפרש ַשהפסוק ַעוסק ַבשינוי ַכיוון ַהתפילה ַהאסלאמיַ
ַבמּכהַ .המסורת ַהאסלאמית ַגורסת ַכי ַהשינוי ַעורר ַאתַ
מירושלים ַלּכעְּ בה ַאשר ֶ
פליאת ַאויבי ַמוחמד ַהיהודים ַ(= ַ"השוטים")ַ ,שטענו ַכי ַהפסקת ַהתפילה ַלכיווןַ
ירושליםַכמוהַכסטייהַמדתוַהנכונהַשלַאברהםַ.לאללה המזרח והמערב :לכןַניתןַ
להתפללַאליוַבכלַכיוון.
ַ ַ143מן המיטב :מילולית"ַ :ממוצעת" ַ(וסט)ַ ,ומפרשים ַשהדבר ַהמשובח ַביותר ַהואַ
הממוצעַשבהםַ,מאחרַשאינוַלוקהַבקיצוניותַלכאןַאוַלכאןַ.הפרשניםַקובעיםַכיַ
אומת ַמוחמד ַ לא ַהגזימה ַבהערצת ַהנביאיםַ ,כדרך ַשנהגו ַהנוצרים ַבישועַ ,ולאַ
רדפה ַאותםַ ,כדרך ַשנהגו ַהיהודים ַבנביאיהםַ .תעידו על מעשי האנשים :ביוםַ
הדיןַ .זהו ַרמז ַלמעלתה ַהיתרה ַשל ַאומת ַהמוסלמים ַאשר ַתעיד ַבפני ַאללה ַעלַ
מעשיַשארַהברואיםַ.כיוון התפילה אשר החזקת בו לפנים :נהוג ַלפרשַשהכוונהַ
לירושליםַ ,שהמוסלמים ַנהגו ַלפנות ַלעברה ַבתפילתם ַלפני ַשאללה ַציווה ַלהסיטַ
את ַכיוון ַהתפילה ַלעבר ַהּכעְּ בהַ .הפסוק ַקובע ַשמצוות ַהתפילה ַלכיוון ַירושליםַ
נועדהַלבחוןַאתַדבקותַהמאמיניםַ,שמאזַומתמידַהעדיפוַלהתפללַבכיווןַהּכעְּ בהַ.
קשה היה הדבר :להתפלל ַבכיווןַירושליםַ.וישַהמפרשיםַשהכוונהַלהסטתַכיווןַ
התפילהַמירושליםַלמֶ ּכה.
ַ ַ144הופכם כה וכה :בחיפושַאחרַכיווןַתפילהַנאותַ.המסגד הקדוש :המבנהַהמקיףַ
ניתן להם הספר :התורהַ.ר'ַלעילַפס'ַ.105
אתַהּכעְּ בהַשבמֶ ּכהַ.אלה אשר ַ
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בבני העוולה 146 .אלה אשר הענקנו להם את הספר מכירים אותו
כהַ כירם את בניהם ,ואולם חבורה אחת בהם מסתירה את האמת
ביודעין 147 .האמת היא מעִ ם ריּבונָך ,על כן ַאל תהיה במפקפקים.
 148לכל אחד ניתַ ן כיווּן אשר אליו יַפנהּ .בַ קשו ,אֵ פוא ,להיות ראשונים
במעשׂים טובים .בכל אשר תהיו ,משם יביאכם אללה יחדיו .אללה הוא
כל־יכול 149 .בכל מקום אשר ממנו תצא ,הַ טֵ ה פניָך לעבר המסגד
הקדוש .זו האמת מעִ ם ריּבונָך ,ואללה לא יסיח דעתו מאשר תעשׂו.
 150בכל מקום אשר ממנו תצא ,הַ טֵ ה פניָך לעבר המסגד הקדוש ,ובכל
אשר תהיו ,הַ טו את פניכם לעֶ ברו ,למען לא תהיה לאנשים טענה
כנגדכם ,חוץ מאשר לבני העוולה אשר בהםַ .אל תיראו מפניהם ,כי אם
אותי היו ֵיראים ,למען אשלים את חסדי עליכם ולמען תישירו לכת.
מקרבכם למען יקרא בפניכם את
 151כשם ששלחנו אליכם שליח ִ
אותותינו ויזַכך אתכם וילמדכם את הספר ואת החוכמה ,וילמדכם את
אשר לא ידעתם 152 ,כן עליכם לזכור אותי למען אזכור אתכם .הַ כירו לי
טובה וַאל תִ כפרו בי 153 .הוי המאמינים ,באורך הרוח ובתפילה בַ קשו
לכם עֵ זֶר ,כי אללה עִ ם העומדים בעוז רוחַ 154 .אל תגידו על הנהרגים
למען אללה כי מתים המה .לא ,כי חיים הם ,ואולם אתם לא תוכלו
במבחנם של סכנות ורעב ואבֵ דות ברכוש
לשַ עֵ ר זאת 155 .עוד נעמידכם ִ
ובנפש וביבוּלּ .בַ שֵׂ ר טובות לעומדים בעוז רוח 156 ,אשר בפקוד אותם
אסון ,יגידו ,אנו ביד אללה ואליו סופנו לשוב 157 .כל אלה ,יישׂא ריּבונם
את תפילותיו עליהם ואת רחמיו ,והם המישירים לכת.
מטקסֵ י אללה ,על כן כל העולה לרגל אל הבית
 158אלצַ פא ואלמַ ְרוה הן ִ
ַ ַ145לא יקבלו עליהם זה את כיוון תפילתו של זה :גם ַהיהודים ַוהנוצרים ַאינםַ
מסכימיםַביניהםַעלַכיווןַהתפילה.
ַ ַ146מכירים אותו :אתַהנביאַ,על־ פיַתיאוריוַבתורהַשבידיהםַ.וישַהמפרשיםַ:מכיריםַ
אתַכיווןַהתפילהַהנכוןַ(הּכעְּ בה).
ַ ַ148אשר אליו ַיפנה :אללהַאתַהמתפללַ.וישַהמפרשיםַ:אשרַאליוַיפנהַהמתפללַאתַ
פניוַ.יביאכם אללה :למשפטַביוםַהדין.
ַ ַ150למען לא תהא לאנשים טענה כנגדכם :עלַשאינכםַמתפלליםַבכיווןַהראוי.
מקרבכם ַ:מוחמדַ,שהואַאישַאומותַהעולםַ(אֻ ִּמי)ַ.ר'ַסורהַ.157ַ:7
ַ ַ151שליח ִ
ַ ַ154הנהרגים למען אללהַ:הנופליםַבמלחמתַקודשַ("שהידים")ַ,כגוןַאלהַשנפלוַבקרבַ
ב ְּדר ַ(שנת ַַ )624או ַבקרב ַאַֻחַֻד ַ(שנת ַַ .)625חיים הםַ :נשמותיהם ַבגן ַעדןַ ,שם ַהןַ
נהנות ַממנעמים ַשאינם ַנחלת ַשאר ַהאנשיםַ ,וזאת ַעוד ַלפני ַיום ַתחיית ַהמתיםַ.
חוקריםַמצאוַשורשיםַבנצרותַלרעיוןַזהַעלַגמולםַהמידיַשלַהקדושיםַבגןַהעדןַ.
וישַהמפרשיםַבאופןַסמליַ:זכרםַחיַאצלַאללהַ.
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בחַ ּג' או בע ְֻמרה ,לא יהיה עליו עווֹן אם יקיף את שתיהן .וכל המתנדב
לעשׂות טוב ,הנה אללה מכיר טובה ויודע.
 159המסתירים את האותות הנהירים ואת דרך הישר אשר הורדנו
ממרומים ,לאחר שביארנום לאנשים בספר ,אותם יקלל אללה ויקַ ללוּ
המקללים 160 .לא כן החוזרים בתשובה והמתקנים את דרכם והמַ ראים
עבדי
ברורות .כל אלה ,אשוב מכעסי עליהם ,כי רוצה אני בתשובת ַ
ורחום 161 .הכופרים אשר מתו בעודם כופרים ,תחול על ראשם קללת
אללה והמלאכים והאנשים כולם 162 .לנֶצח יהיו שרויים בה ,ולא יוקל
מעליהם העונש ולא תינתן להם ארכה 163 .אלוהיכם אלוה אחד הוא,
אין אלוה מּבַ לעדיו ,הרחמן והרחום.
 164בבריאת השמים והארץ ובחילוף היום והלילה ובספינות השטות
בים ,המובילות את כל המועיל לבריות ,ובמים אשר יוריד אללה מן
השמים ואשר יחַ יה בהם ארץ שנָשַ מה ,וביְצורים מכל מין שהפיץ על
פניה ,ובכיווּן משב הרוחות ובעננים הכפופים למרוּתו בין שמים וארץ –
בכל אלה צפונים אותות למשׂכילים להבין 165 .יש העושׂים להם
מתחרים לצד אללה ,ואותם יאהבו כאהוֹב את אללה .ואולם המאמינים
עולים עליהם באהבתם לאללה .לוּ רק יִראו בני העוולה ,כאשר יוכלו
לראות את העונש ,כי הכוח כולו ביד אללה ,וכי אללה מעניש קשות.
 166אז ינָערו המנהיגים את חוצנם מן המונהגים ויֶחזו בעונש וינותקו
קשריהם אלה עם אלה 167 .המונהגים יגידו ,לוּ רק ניתַ ן לנו לשוב ,כי אז
ַ ַ158אלצַ פא ואלמַ רוה :שמותיהן ַשל ַשתי ַגבעות ַבסביבות ַהּכעְּ בה ַשעולי ַהרגל ַנוהגיםַ
להקיפןַשבעַפעמיםַבמסגרתַטקסיַהחג'ַ,לציוןַריצתהַשלַהגרַביןַהגבעותַהללוַ
בחיפוש ַמים ַלהשקות ַאת ַישמעאל ַבנהַ .הבית :הּכעְּ בה ַשבמֶ ּכהַ .או בעמרה :באַ
לקיים ַאת ַטקסי ַהעלייה ַלרגל ַ"הקטנה"ַ ,הכוללת ַמספר ַמצומצם ַשל ַטקסיםַ
באזורַהּכעְּ בהַ,שניתןַלקיימםַגםַשלאַבעונתַהחג'ַ.לא יהיה עליו עוון אם יקיף:
המסורתַגורסתַכיַבימיַמוחמדַהיוַמוסלמיםַשלאַקיימוַאתַטקסַההקפותַסביבַ
גבעות ַאלצַפא ַואלמַ ְַּרוהַ ,וזאת ַבשל ַהיותן ַאתר ַעבודת ַאלילים ַבתקופה ַהקדם־
אסלאמיתַ.הפסוקַנועדַלסלקַאתַהחששַמפניַביצועַהטקסַ.כל המתנדב :כלומרַ
טקסַההקפותַהואַבחזקתַרשותַולאַחובה.
ַ ַ159המסתירים :נהוגַלפרשַשהכוונהַליהודיםַשהסתירוַאתַהפרקיםַבתורהַהמדבריםַ
בשבחַהנביאַמוחמדַ.האותות הנהירים :דבריַהתורהַשגילהַאללהַואשרַנחשביםַ
לאותותַהמעידיםַעלַגדולתו.
ַ ַ165מתחרים :אליליםַהנחשביםַלשותפיַאללה.
ַ ַ166ינערו המנהיגים את חוצנם :יכחישוַביוםַהדיןַכיַכפוַעלַעושיַדברםַאתַהכפירה.
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היינו מנערים את חוצננו מהם כשם שהתנערו מאתנו .כך יַראה להם
אללה את מעשׂיהם למען יתחרטו עליהם ,ולעולם לא יֵצאו מן האש.
 168הוי האנשים ,אִ כלו מפרי הארץ ,את הכָשר והטוב ,וַאל תלכו
בעקבות השׂטן ,כי הוא אויבכם המושבע 169 .רק את הרע ואת התועֵ בה
יצַ ווה עליכם לעשׂות ,ולהגיד על אללה את אשר לא תדעו 170 .בהיאמר
להם ,לכו בעקבות כל אשר הוריד אללה ממרומים ,יגידו ,לא ,הלוך נלך
בדרך אשר מצאנו את אבותינו הולכים בה – אף כי אבותיהם לא
הִ שׂכילו להבין דבר ולא הישירו לכת?  171הכופרים נמשלו לבהמות
אשר דברי גערה באוזניהן אינם אלא קריאות וצעקות .הם חירשים,
אילמים ועיוורים ,ודבר לא ישׂכילו להבין 172 .הוי המאמינים ,אִ כלו מן
הדברים הטובים אשר שלחנו לפרנסתכם והודוּ לאללה ,אם עובדים
אתם לו 173 .הוא אסר עליכם רק נבֵ לות ודם ובשׂר חזיר וכל אשר הוקרב
לכבוד אחרים זולת אללה .רק הנאלץ ,האוכל בלא חֶ מדה ובלא להפריז,
לא יֶאשַ ם ,כי אללה מוחל ורחום.
 174המסתירים את הספר אשר הוריד אללה ממרומים ומוֹכרים אותו
באפס מחיר ,כל אלה ,רק האש תבוא אל בטנם ,וביום תחיית המתים לא
ידּבר אליהם אללה ולא יזַכם .עונש כבד צפוי להם 175 .הם אלה אשר
הֵ מירו את דרך הישר בתעייה ,ואת המחילה בעונש .מה רב הוא עוז
הרוח אשר בו יוצרכו לשׂאת את האש!  176זאת כי אללה הוריד
ממרומים את הספר למען תתגלה האמת .אכן אלה אשר נחלקו על
אודות הספר מפליגים במחלוקת.

ַ ַ167לשוב :אלַהחייםַ.היינו מנערים את חוצננו :לאַהיינוַכופריםַכפיַשציווַהמנהיגים.
ַ ַ169להגיד על אללה את אשר לא תדעו :לייחסַלוַמצוותַשלאַציווהַ,ולייחסַלוַשותפיםַ
החולקיםַעמוַאתַהאלוהות.
ַ ַ173דם :הכוונהַלדםַהניגרַמתוךַכליַהדםַ.נמסרַכיַעובדיַהאליליםַנהגוַלאסוףַאתַ
הדם ַבכלי ַקיבול ַולבשלוַ .אבל ַאין ַהאיסור ַחל ַעל ַדם ַהמעורב ַעם ַהאיבריםַ
הפנימייםַ,כגוןַהכבדַאוַהטחולַ.ובדומהַלכךַהחובהַהמקראיתַלשפוךַארצהַאתַ
דם ַהקורבנות ַולא ַלאוכלו ַ(למשל ַדברים ַיב ַַ .)25–23ַ ,16בלא חמדה :כלומרַ ,רקַ
למעןַלאַימותַברעב.
ַ ַ174המסתירים :ר'ַלעילַפס'ַַ.159באפס מחיר :ר'ַלעילַפס'ַ.41
ַ ַ176נחלקו על אודות הספר :ישַהמפרשיםַשמדוברַבתורהַ,שהיהודיםַוהנוצריםַחלקוַ
זה ַעל ַזה ַבאשר ַ לפרשנותהַ .אחרים ַגורסים ַשמדובר ַבקוראןַ ,שהכופרים ַכפרוַ
בהיותוַדברַאללה.

23

סורהַַ:2הפרהַ(אלבקרה) ַ

 177לא יהיו מעשׂיכם טובים אם רק תַ טו את פניכם לעבר המזרח או
המערב .המעשׂים הטובים הם נחלת המאמין באללה וביום האחרון
ובמלאכים ובספר ובנביאים ,והמעניק מרכושו על־אף היותו אהוב עליו,
לקרובי המשפחה והיתומים והנזקקים ולהֵ לך בדרכים ולקבצן ,ולשחרור
עבדים; והמקיימים את התפילה והנותנים זַכאת ,והמקיימים חוזים אשר
התחייבו לקיימם ,והעומדים בעוז רוח באסון ובצרה ולעת מלחמה – כל
אלה ,אמת בפיהם והם היראים.
 178הוי המאמינים ,נכתב בספר כי עליכם למדוד מידה כנגד מידה
בעניין הנרצחים :בן חורין תחת בן חורין ועבד תחת עבד ונקֵ בה תחת
נקבה .ואולם אם זכה (הרוצח) בוויתור כלשהו מצד אחיו( ,זה האחרון)
יוכל לתבוע (כופר נפש) בהגינות ,ועל (הרוצח) לשַ לם לו בתום לב .זוהי
הקָ לה הניתנת לכם מעִ ם ריּבונכם ,ואלה רחמיו .וכל השולח יד לאחר
זאת ,צפוי לו עונש כבד 179 .צוּויתם על מידה כנגד מידה למען תבטיחו
חיים ,אתם בעלי הּבינה ,ולמען תהיה בכם יִרָאה.
 180נכתב בספר כי ִמצווה עליכם – בנטות אֵ י מי מכם למות ובהניחו
ַ ַ177לעבר המזרח או המערב :כלומר ַכיוון ַהתפילה ַאינו ַמעלה ַואינו ַמורידַ .המסורתַ
גורסת ַשזוהי ַתגובה ַליהודים ַולנוצרים ַשטענו ַכי ַכיוון ַהתפילה ַשל ַמוחמד ַאינוַ
הכיווןַהנכון.
ַ ַ178נכתב בספר :בקוראןַ.למדוד מידה כנגד מידה :לתבועַדםַתחתַדםַ.אלאַשחכמיַ
ההלכה ַחלוקים ַבשאלה ַהאם ַיש ַאו ַאין ַלהמית ַאת ַהרוצח ַבאותו ַאופן ַשבו ַמתַ
הנרצחַ.הנרצחים :בכוונהַתחילהַ.בן חורין תחת בן חוריןַ :ישַהמפרשיםַשהפסוקַ
נועדַלפסולַנוהגַקדם־אסלאמיַשעל־פיוַשבטיםַחזקיםַדרשוַאתַדמםַשלַבניַחוריןַ
(ולאַשלַעבדיםַאוַנשים)ַ,כלַאימתַשמישהוַמשלהםַנרצחַ,ביןַאםַהיהַבןַחוריןַ
ובין ַאם ַלאוַ .בהתאם ַלכךַ ,כמה ַחכמי ַדת ַ(מַאלִַּכים ַושַאפִַעים) ַהסיקו ַמלשוןַ
הפסוקַכיַבןַחוריןַלעולםַלאַיומתַבעווןַהריגתַעבדַאלאַרקַבעווןַהריגתַבןַחוריןַ
כמותוַ.אחריםַ(החנפים)ַסברוַשפסוקַזה ַבוטלַבתוקףַסורהַַ ,45ַ:5שםַנקבעַכיַ
"נפשַתחתַנפש"ַ,כלומרַ,דיןַהרוצחַהואַמוותַבכלַמקרהַ,גםַאםַלאַהיהַבמעמדַ
או ַבמין ַשווה ַלנרצחַ .לפי ַדעה ַנוספתַ ,פסוק ַזה ַנותר ַעל ַכנוַ ,והוא ַמחייב ַלא ַרקַ
עונש ַמוות ַלרוצח ַאלא ַגם ַתשלום ַכופר ַנפש ַלהשלמת ַפער ַהמעמדות ַבינו ַלביןַ
הנרצחַ.במידה ַ ומעמדַהנרצחַהיהַגבוהַממעמדַהרוצחַ ,קרוביַהרוצחַישלמוַאתַ
יתרת ַכופר ַהנפש ַהמגיע ַמהם ַלאחר ַהמתת ַהרוצחַ .וכן ַלהיפךַ .בוויתור כלשהוַ:
בנוגע ַלהוצאתו ַלהורגַ .מצד אחיוַ :גואל ַדמו ַשל ַהנרצחַ .הוא ַמכונה ַ"אחיו" ַ(שלַ
הרוצח)ַמשוםַששניהםַאחיםַלאמונהַ.וישַהמפרשיםַש"אחיו"ַהואַהנרצחַעצמוַ,
והוויתור ַנוגעַלדמוַשנשפך(ַ .זה האחרון) יוכל לתבוע (כופר נפש)ַ :וישַהמפרשיםַ
שהכוונה ַלרוצח ַשנמחל ַלו; ַעליו ַלנהג ַבהגינות ַכלפי ַגואל ַדם ַהנרצחַ .הקלהַ :ישַ
המפרשיםַשפסוקַזהַ,המעמידַשלושַאפשרויותַבחירהַבפניַהמאמיניםַ(דםַתחתַ
דםַ,מחילהַ ,אוַכופרַנפש)ַ,מבדילַאותםַמןַ היהודיםַ,שאצלםַהאפשרותַהיחידהַ
היאַדםַתחתַדםַ,ומןַהנוצריםַ,המחויביםַבמחילהַבכלַתנאי.
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נכסים אחריו – לצַ ווֹת את הרכוש להורים ולקרובי המשפחה בהגינות.
זוהי חובת היראים 181 .כל המשַ נה זאת לאחר ששמע ,תחול האשמה על
המשַ נים לבדם ,כי אללה שומע ויודע 182 .אם יהיה חשש בלב איש כי
נהג המצַ ווה במשׂוא פנים או חָ טא ,ויפעל לתקן את המעוּות ביניהם ,לא
יֶאשַ ם ,כי אללה מוחל ורחום.
 183הוי המאמינים ,נכתב בספר כי ִמצווה עליכם לצום כשם שנכתב על
אלה שהיו לפניכם ,למען תהיה בכם יִרָאה 184 .צוּמו ימים ספורים .אשר
לחולה אשר בכם או לנוסע בדרך ,יצום ימים אחרים כמספר הזה .על
המסוגלים לצום (ואינם צמים) לתת כופר־נפש – להאכיל נזקק אחד.
ואולם ככל שיתנדב האדם לעשׂות טוב עוד ועוד ,כן ייטַ ב לו .ייטַ ב לכם
הוּרד בו הקֻ רָאן
אם תצומו ,לוּ רק ידעתם 185 .חודש ַרמַ צַ 'אן הוא אשר ַ
ממרומים למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים המעידים על דרך
הישר ועל הישועה .על כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו,
ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים .אללה חפץ להקל
עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם ,למען תוכלו להשלים את המספר
ולמען תפארו את אללה על כי הִ נחה אתכם ,ולמען תכירו טובה 186 .אם
ַ ַ180להורים ולקרובי המשפחה :יש ַהמפרשים ַכי ַילדיו ַשל ַהנפטר ַיורשים ַגם ַללאַ
צוואהַ(כמפורטַבסורהַַ.) 7ַ:4וישַהקובעיםַכיַהוראהַזוַבוטלהַעםַהתגלותַסורהַ
ַ ;11ַ :4שם ַנקבע ַכי ַגם ַההורים ַוקרובי ַהמשפחה ַזכאים ַלרשת ַאף ַשלא ַבכפוףַ
לצוואתַהנפטר.
ַ ַ181כל המשנה זאת :אתַתנאיַהצוואה.
ַ ַ182לתקן את המעּוות ביניהםַ:ביןַהיורשים.
ַ ַ183כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם :ישַהמסביריםַכיַהמצווהַלקייםַחודשַצוםַ
הוטלהַכברַעלַבניַעמםַשלַמשהַוישועַ,והםַלאַקיימוהַכהלכתהַ.וישַהמפרשיםַ
כיַהכוונהַלימיַצוםַספוריםַהנזכריםַבפסוקַהבא.
ַ ַ184צּומו ימים ספורים :יש ַהמפרשים ַשהכוונה ַלצום ַביום ַעאשוראא' ַ(ַ 10בחודשַ
מַֻחַ ַר ם)ַ,וכןַלשלושהַימיַצוםַבכלַחודשַ.מדגישיםַכיַצוַזהַבוטלַבתוקף ַהמצווהַ
לקייםַאתַהצוםַבחודשַרמצ'אןַ.פירושַזהַמרמזַלכךַשביטולַהצוַמצייןַהינתקותַ
ממנהגי ַצום ַשהיו ַמקובלים ַעל ַהיהודים ַוהנוצריםַ .אחרים ַגורסים ַכי ַ"הימיםַ
הספורים"ַהםַימיַרמצ'אן ַעצמוַ,כךַשלאַחלַכאןַכלַתהליךַשלַביטולַ.המסוגלים
לצום (ואינם צמים) :יש ַהמפרשים ַכי ַמדובר ַבנשים ַבהיריון ַובמיניקותַ .לעשות
טוב עוד ועוד :להאכילַיותרַמנזקקַאחד.
ַ ַ185אשר הורד בו הקרָאן :המסורת ַגורסת ַכי ַבחודש ַזה ַהחל ַתהליך ַהתגלותו ַשלַ
הקוראן ַלמוחמד ַפרקים ַפרקיםַ .התהליך ַהושלם ַתוך ַעשרים ַשנה ַבקירובַ.
הישועה :בערביתַ:פ ְֻּרקאןַ,אשרַככלַהנראהַהוראתוַכאןַזההַלהוראתוַהארמיתַ
(פוּר ָקנָא)ַ.פרשניַהאסלאםַמסביריםַזאתַכאחדַמכינוייַהקוראןַ.ר'ַסורהַַ.4ַ:3על
ְּ
כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה :ויש ַהגורסים"ַ :על ַכל ַהרואה ַאת ַמולדַ
הירחַשלַחודשַזה"ַ(בערביתַׁ:ש ִהד ַאלש ְּהר)ַ,ומסיקיםַמכאןַשאיןַלהתחילַבצוםַ
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עבדי על אודותַ י ,הנה קרוב אני ואיענה לפניית הקוראים אלַי.
ישאלוָך ַ
על כן גם עליהם להיענות לי ולהאמין בי ,למען ילכו מֵ ישרים 187 .בזאת
מוּתרת לכם הּביאה אל נשותיכם בלילות הצום ,כי הן כמלבוש לכם
ואתם כמלבוש להן .אללה יודע כי לא שמרתם אמונים לעצמכם ,ועתה
שב מכעסו עליכם ומחל לכם .מעתה בואו במגע עִ מן והשתמשו בהיתר
ושתו עד השעה אשר בה תוכלו להבחין
שכתב לכם אללה בספר .אִ כלו ְ
בין חוט לבן וחוט שחור ,לעת שחרית ,וַאחַ ר הַ משיכו בצום עד רדת
הלילה .אל תבואו במגע עִ מן בימי פרישתכם אל המסגדים .אלה החוקים
אשר ציווה אללה ,ואל תגיעו לידי עבֵ רה עליהם .כך יבאר אללה את
אותותיו לאנשים למען תהיה בהם יִרָאה.
 188אל תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק ואל תשלשלוהו אל כיס
השופטים למען תנגסו נתח מרכוש האנשים בפשע וביודעין.
 189ישאלוָך על מחזורי מולד הירח .אמור ,הם למען יקבעו האנשים את
מועדיהם על־פיהם ,ואת החַ ּג' .לא יהיו מעשׂיכם טובים אם תיכנסו אל
הבתים מאחוֹר; ואולם המעשׂים הטובים הם נחלתו של הירא .על כן
בואוּ אל הבתים מבעד לדלת ,והיו יראים את אללה למען תעשׂו חיל.
 190הילחמו למען אללה באלה אשר יילחמו בכם ,וַאל תִ תְ גָרו מלחמה.
המת ָגרים מלחמה 191 .הִ רגום באשר תִ מצאום
אללה אינו אוהב את ִ
לפניַראייתַהירחַ.מספר ימים אחרים :בחודשַאחרַ,כמספרַימיַהצוםַשהוחמצוַ
ברמצ'אן.
ַ ַ187כמלבוש :דימוי ַלהתכרבלותם ַשל ַאיש ַואשתו ַעל ַמשכבםַ .לא שמרתם אמונים
לעצמכם :הפרתםַאתַהאיסורַלבואַאלַנשותיכםַבלילותַחודשַהצוםַ.להבחין בין
חוט לבן וחוט שחור ַ :ר' ַמשנהַ ,ברכות ַאַ ,ב"ַ :מאימתי ַקורין ַאת ַשמע ַבשחריתַ,
משיכיר ַבין ַתכלת ַללבןַ ."ַ ...המשיכו בצום עד רדת הלילה :הצום ַנפסק ַמיד ַעםַ
שקיעתַהשמשַ.הפרשניםַקובעיםַכיַהפסקתַהצוםַמדיַלילהַהיאַההבדלַהמכריעַ
שבין ַהמוסלמים ַלבין ַהיהודים ַשלא ַזכו ַלקבל ַהיתר ַמעין ַזהַ .ימי פרישתכם אל
המסגדים :ימים ַידועים ַבחודש ַהרמצ'אן ַ(בדרך־כלל ַעשרת ַהימים ַהאחרונים)ַ,
שבהםַשוההַהמאמיןַבמסגדַבלאַלשובַאלַביתוַעדַתוםַהתקופהַ.השהותַבמסגדַ
מוקדשתַלקריאתַהקוראן.
ַ ַ188תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדקַ:בדרכיַרמייהַושוד.
ַ ַ189תיכנסו אל הבתים מאחור :רמז ַלמנהג ַפולחני ַקדם־אסלאמי ַשעל־פיו ַנמנעוַ
האנשים ַמלהיכנס ַלבתיהם ַבתקופת ַהחודשים ַהקדושיםַ ,ובמקרה ַשנאלצוַ
להיכנסַ,לאַעברוַבדלתַכיַאםַמבעדַלפתחַשנפרץַמאחור.
ַ ַ190באלה אשר יילחמו בכם :יש ַהסבורים ַכי ַפסוק ַזה ַ(כמו ַגם ַסורה ַַ )39ַ :22הואַ
הראשוןַבפסוקיַהקוראןַשנגלוַלנביאַובוַהוראהַלצאתַלמלחמהַבכופריםַ,לאחרַ
שקודםַלכןַנגלוַאךַורקַפסוקיםַהמצוויםַעלַמתינותַ.מקובלַלפרשַכיַמדוברַכאןַ
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וגָרשוּם מן המקום אשר ממנו גירשוכם ,כי הִ תאנוּתם לכם חמוּרה
מהריגתכם אותם .ואולם ַאל תילחמו בהם אצל המסגד הקדוש ,אלא אם
כן יילחמו הם בכם בו .אם יילחמו בכם ,הִ רגום ,כי זה גמולם של
הכופרים 192 .ואולם אם יחדלו ,הנה אללה מוחל ורחום 193 .הילחמו
בהם עד אשר לא יִתַאנו לכם עוד ,ודת הכל תהיה לאללה .ואם יחדלו ,כי
אז אין לשלוח יד אלא בבני העוולה 194 .חודש קדוש תחת חודש קדוש,
המתְ ָג ֶרה מלחמה בכם,
קודשים יש לנהוג מידה כנגד מידה .כל ִ
כי ב ָ
הִ תְ ָגרו אתם בו מלחמה ,כפי שהִ ת ָגרה הוא בכם ,והיו ֵיראים את אללה
ודעו כי אללה עִ ם היראים 195 .הוציאו ממון למען אללה ואל תשליכו
עצמכם לאבדון במו ידיכם ,ועשׂו טוב כי אללה אוהב את המיטיבים.
 196קַ יימו עד תומם את החַ ּג' ואת הע ְֻמרה לשם אללה .ואם נמנע מכם
להשלימם ,הַ קריבו בהמת זבח ככל אשר תשׂיג ידכם ,ואל תגלחו את
ראשיכם עד שיגיעו בהמות הזבח אל מקום שחיטתן .ואולם אם יהיה
ביניכם חולה או מתייסר בנֶגע בראשו – יכַפר בצום או בצדקה או
רקַבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועלַ,ובמקרהַזהַנחשבַהפסוקַלמבוטלַבתוקףַפסוקיםַ
גורפיםַיותרַ(כגוןַסורהַ"ַ,5ַ:9פסוקַהחרב")ַהמצוויםַעלַמלחמהַכוללתַבכופריםַ
באשר ַהםַ .ואולם ַיש ַהגורסים ַכי ַהפסוק ַמעולם ַלא ַבוטלַ ,ומפרשים ַשהכוונהַ
למלחמהַרקַנגדַמי ַשמסוגלַלהילחםַולאַבמיַשאינוַמסוגלַ,כגוןַנזיריםַ,קשישיםַ,
חוליםַומשוגעיםַ.אל תתגרו מלחמה :במיַשאינוַמתגרהַבכם.
ַ ַ191מן המקום אשר ממנו גירשוכם :מןַהעירַמֶ ּכהַ,אשרַממנהַגורשוַהמוסלמיםַ.עתהַ
הםַמצטוויםַלגרשַמשםַאתַמגרשיהםַלאחרַשיכבשוהַ.המסגד הקדוש :ר'ַלעילַ
פס' ַַ .144כלומרַ ,חל ַאיסור ַלחלל ַאת ַקדושת ַאדמתה ַשל ַמֶ ּכה ַעל־ידי ַשפיכותַ
דמיםַ.ישַהגורסיםַכיַסייגַזהַבוטלַבתוקףַהפסוקיםַהמצוויםַעלַמלחמהַכוללתַ
בכופריםַבכלַמקוםַשהואַ,ואולםַאחריםַקובעיםַשהסייגַלגביַמֶ ּכהַתקףַתמיד.
ַ ַ192אם יחדלו :מכפירתםַ ,או ַממלחמה ַבכם ַ– ַבמקרה ַזה ַנחשב ַהפסוק ַבטל ַבתוקףַ
הצוַהניתןַבסורהַַ5ַ:9להילחםַבכלַכופרַבאשרַהוא.
ַ ַ194חודש קדוש תחת חודש קדוש :יש ַהמפרשים ַכי ַתחת ַכל ַחודש ַקדוש ַשתופרַ
קדושתו ַבידי ַהכופרים ַהתוקפים ַאת ַהמאמינים ַבמהלכוַ ,רשאים ַאף ַהמאמיניםַ
להפרַאתַקדושת ַהחודשַכדיַלגמולַלכופריםַמידהַכנגדַמידהַ.בלוחַהשנהַהערביַ
ישנם ַארבעה ַחודשים ַקדושים ַאשר ַבמהלכם ַחל ַאיסור ַעל ַשפיכות ַדמים ַוצידַ
הַ,ד'וַּאלחגַ'הַומַֻחרם)ַ.וישַהגורסיםַשהפסוקַנגלהַלנביאַלאחרַ
ִ
'בַ,ד'וַּאלקעְּ דַ
ִ
(רג
להג'רה ַ(ינוארַ
ַאלקעדה ַבשנת ִַַ ַ 6
ִ
שבני ַקֻ ריש ַהפרו ַאת ַקדושת ַהחודש ַהקדוש ַד'וּ
ַ ,) 628בכך ַשעצרו ַבכוח ַבעד ַהמוסלמים ַמלעלות ַלרגל ַלמֶ ּכה ַבחודש ַזהַ ,ובלמוַ
אותםַבמבואותיהַ(בחַֻדַיְַּבִַיה) ַ.בשנהַשלאחריהַעלהַבידיַהמוסלמיםַלעלותַלרגלַ,
ובכךַהשיבוַלכופריםַכגמולםַ,עלַשמנעוַמהםַאתַהעלייהַלרגלַבשנהַהקודמת.
ַ ַ195הוציאו ממון למען אללה :לצדקה ַולמימון ַמלחמת ַהקודשַ .ואל תשליכו עצמכם
לאבדון :בכךַשלאַתפרישוַמהונכםַלמעןַאללהַאוַלאַתצאוַלמלחמתַהמצווהַ.וישַ
המפרשיםַ:אלַתכלוַאתַכלַמשאביכםַבמלחמהַחסרתַסיכויַשבהַתמותוַלשוואַ.
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בהעלאת קורבן .אם תעשׂו דרככם בבִ טחה ,כי אז כל המתענג על
הע ְֻמרה עד מועד החַ ּג' יביא בהמת זבח ככל אשר תשׂיג ידו .ואשר אין
ידו משׂגת ,יצום שלושה ימים בחַ ּג' ,ושבעה בשובכם .אלה עשׂרה
מלאים .כך ינהגו אלה אשר בני ביתם אינם מתגוררים סמוּך למסגד
הקדוש .היו יראים את אללה ודעו כי אללה מעניש קשות 197 .החַ ּג' הוא
בחודשים ידועים .כל הנוטל על עצמו לקיים בהם את החַ ּג' – אין ּבִ יאה
והתפַ קרות והתנצחות בתקופת החַ ּג' .כל טוֹב אשר תעשׂו ,אללה יֵדעהו.
הָ כינו צידה לדרך ,ואולם הצֵ ידה הטובה ביותר היא היִרָאה ,והיו ֵיראים
אותי ,אתם בעלי הּבינה 198 .לא יהיה עווֹן עליכם אם תבקשו לכם
פרנסה מעִ ם ריּבונכם .בצאתכם שועטים בהמוניכם מעַ ַרפאת ,הַ זכירו את
שם אללה באתר הקדוש .הַ זכירו את שמו כדרך שהִ נחה אתכם ,כי לפני
כן הייתם בתועים 199 .מעתה צְ או בהמוניכם מן המקום אשר ממנו יֵצאו
ַ ַ196העמרה :ר'ַלעילַפסוקַַ.158נמנע בעדכם להשלימםַ:נחסמהַדרככםַאלַתוךַמֶ ּכהַ.
אוַ :לא ַהשלמתם ַמפאת ַמחלה ַוכדומהַ .בהמת זבחַ :יש ַלהקריבה ַכדי ַלכפר ַעלַ
הפסקתַהטקסיםַושבירתַההתקדשותַ.אל תגלחו את ראשיכם :גילוחַהראשַהואַ
אחד ַמאותות ַסיוםַמצבַהקדושהַשבוַשרויַהמאמיןַבמהלךַטקסיַהעלייהַלרגלַ,
ואשרַמתאפייןַבאיסוריםַשוניםַ,כגוןַעלַיחסיַמיןַותגלחתַ.מקום שחיטתן :בתוךַ
מֶ ּכהַ ,או ַבמקום ַשבו ַנחסמה ַהדרך ַאליהַ .יכפר בצום או בצדקה :כדי ַלכפר ַעלַ
חילולַהקדושהַבטרםַמולאוַהטקסיםַעדַתומםַ.מתענג על העמרה עד מועד החג':
מרהַ,אשרַבדרךַכללַנערכתַשלאַ
מנצלַאתַבואוַלחג'ַכדיַלקייםַגםַאתַמצוותַה ַֻע ְַּ
בחודשיַהחג'ַ.כךַהואַזוכהַלקייםַשתיַמצוותַבמסעַאחד"ַ.ההתענגות"ַמוסברתַ
בכך ַ שהאדם ַמקיים ַתחילה ַאת ַטקסי ַהע ְֻּמרהַ ,ועם ַסיומם ַיוצא ַמקודש ַלחולַ
ומתענגַעלַכלַשנאסרַעליוַבתוקףַקדושתַהע ְֻּמרהַ,ואחרַשבַומתקדשַלצורךַקיוםַ
טקסיַהחג'ַ.יביא בהמת זבח :כדיַלכפרַעלַיציאתוַמקודשַלחולַמאזַשסייםַאתַ
הע ְֻּמרה ַועד ַשהחל ַבחג'ַ .ואולם ַההלכה ַקובעת ַכי ַניתן ַלקיים ַאת ַהע ְֻּמרה ַוהחג'ַ
ברצףַאחדַ,ללאַיציאתַבינייםַמקודשַלחולַ,ואזַאיןַחובהַלהביאַאתַבהמתַהזבחַ.
כך ינהגו :יצרפו ַאת ַהע ְֻּמרה ַלחג'ַ .אינם מתגוררים סמוך למסגד הקדוש :אינםַ
תושביַמֶ ּכהַ,כךַשהעלייהַלרגלַהיאַמפרכתַיותרַעבורםַ.וישַהמפרשיםַכיַהפסוקַ
קובעַכיַרקַעלַתושביַמֶ ּכ הַחלהַחובתַבהמתַהזבחַ,אםַהםַמצרפיםַאתַהע ְֻּמרהַ
לחג'.
ַ ַ197חודשים ידועים :החודשים ַהקדושים ַהמוקצים ַלקיום ַהחג' ַהם ַש ַוּאלַ ,ד'וַּ
הַוד'וַּאלחגַ'הַ.בשארַהחודשיםַניתןַלקייםַע ְֻּמרהַבלבדַ.הכינו צידה לדרך:
ִ
אלקעְּ דַ
ִ
נהוג ַלפרש ַשהפסוק ַיוצא ַכנגד ַמנהג ַשהיה ַמקובל ַעל ַחלק ַמעולי ַהרגל ַבתקופהַ
הקדם־ אסלאמיתַ,שיצאוַלחג'ַללא ַאמצעיַמחיה ַוהטילוַיהבםַעל ַאללהַ,וכךַהיוַ
לנטלַעלַזולתם.
ַ ַ198תבקשו לכם פרנסה :מקובל ַלפרש ַכי ַפסוק ַזה ַמתיר ַלמאמינים ַלעסוק ַבמסחרַ
בשווקים ַהסמוכים ַלמקומות ַשבהם ַנערכים ַטקסי ַהחג'ַ .ערפאת :שמו ַשל ַהרַ
ַאלחגַ'הַ.עםַערובַהיום ַנהוגַלצאתַלתחנהַ
ִ
שמולו ַנערכיםַעולי ַהרגלַבתשעהַבד'וּ
הבאהַהנמצאתַבמקוםַבשםַמַֻזְּ דלִ פַהַ,הלואַהיאַ"האתרַהקדוש"ַהנזכרַבהמשכוַ
שהנחה אתכם :התפללוַאליוַלבדו.
שלַהפסוקַ.הזכירו את שמו כדרך ִ
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האנשים ,ובַ קשו את מחילת אללה ,כי אללה מוחל ורחום 200 .ובתום
טקסיכם ,הַ זכירו את שם אללה כשם שנהגתם להזכיר את שם אבותיכם,
ואף יותר מכך .יש אנשים האומרים ,ריּבוננו ,תֵ ן לנו את חפצנו בעולם
הזה .לאלה לא יהיה חלק בעולם הבא 201 .ויש בהם האומרים ,ריּבוננו,
ושמוֹר עלינו מפני
תֵ ן לנו רוב טובה בעולם הזה ורוב טובה בעולם הבאְ ,
עונשה של האש 202 .אלה ,יינתן להם חלקם כפי פועלם ,ואללה מהיר
חשבון 203 .הַ זכירו את שם אללה במשך הימים שננקב מספרם ,וכל
החש לסיים ביומיים ,לא יֶאשַ ם ,וכל המשתהה ,לא יֶאשַ ם ,אם ירא הוא.
היו יראים את אללה ,ודעו כי אליו סופכם להיאסף.
 204יש אשר יקסימָך אדם בדיּבוּרו בעולם הזה ,בהעידו את אללה כי פיו
ולּבו שווים ,ואולם הוא המַ ר שביריבים 205 .בפנותו עורף יחוש לחמוס
את הארץ ולהשחית כל יבול ופרי בטן .אללה אינו אוהב חמס.
 206בהיאמר לו ,היה י ֵָרא את אללה ,יימָ לא רהב נפשע .מנת חלקו
גיהינום ,ומה נורא שָׁ ם היצוע 207 .יש אשר ישליך האדם את נפשו מנגד
בבקשו להפיק רצון מלפני אללה .אללה חומל על הברואים 208 .הוי
המאמינים ,קַ ּבלו כולכם על עצמכם להתמסר ,ואל תלכו בעקבות השׂטן,
כי הוא אויבכם המושבע 209 .ואם תִ מעדו לאחר הינָתֵ ן לכם האותות
ַ ַ199מעתה צאו בהמוניכם :קיימו ַאת ַהטקסים ַבערפאתַ ,ומשם ַצאו ַבהמוניכם ַלעברַ
מַֻזְַּדלִ פַהַ .מן המקום אשר ממנו יצאו האנשים :מערפאתַ .מקובל ַלפרש ַשהפסוקַ
יוצאַכנגד ַמנהגם ַשלַבני ַקֻ רישַ ,שהחרימו ַאת ַערפאת ַבתקופה ַהקדם־אסלאמיתַ.
המקוםַהוחרםַעלַשוםַשהיהַמצויַמחוץַלתחוםַהמקודשַ(חרם)ַשלַמֶ ּכהַ,ועלַכןַ
רקַשבטיםַשלאַחרדוַלקדושתהַשלַהעירַקיימוַשםַאתַטקסיַהחג'ַ.הפסוקַמצווהַ
על ַבני ַקֻ ריש ַלחדול ַממנהגם ַולנהוג ַכמנהג ַשאר ַהאנשיםַ ,ולבוא ַגם ַהם ַלערפאתַ
טרםַיציאתםַלמַֻזְּ דלִ פַה.
ַ ַ200שם אבותיכם :מפרשים ַכי ַבתקופה ַהקדם־אסלאמית ַנהגו ַהערבים ַלהתפארַ
במעללי ַאבותיהם ַבמהלך ַטקסי ַהעלייה ַלרגלַ .אחרים ַגורסים ַשמדובר ַבמנהגםַ
להישבע ַ בשם ַאבותיהםַ .ויש ַהסבוריםַכי ַהפסוק ַדורש ַששם ַאללה ַיהא ַשגור ַעלַ
לשונםַכשםַששמוַשלַהאבַשגורַעלַלשוןַהאדםַמנעוריו.
ַ ַ203הימים שננקב מספרם :מקובל ַלזהותם ַעם ַשלושת ַימי ַחג ַהקורבן ַהמתחיליםַ
בעשרהַבד'וַּאלחגַ'הַ.לסיים ביומיים :זוהיַרשותַלעוליםַלרגלַלהקדיםַאתַשובםַ
ִ
לבתיהםַ.סופכם להיאסףַ:למשפטַביוםַהדין.
ַ ַ204יקסימך אדם בדיבורו :רמז ַלמתחסדים ַהמעמידים ַפני ַמאמינים ַומנסים ַלהוליךַ
את ַהנביא ַשולל ַבחלקת ַלשונםַ .בעולם הזה :בניגוד ַלעולם ַהבאַ ,שבו ַייחשפוַ
צפונותיוַ.וישַהמפרשיםַ:דיבורוַעלַאודותַענייניַהעולםַהזה.
ַ ַ208להתמסר :ר'ַלעילַפס'ַַ.112ישַהמפרשיםַכיַהפסוקַמצווהַעלַהמוסלמיםַלהתמסרַ
בכל ַמאודם ַלאללה ַולדתוַ .ויש ַהגורסים ַכי ַהפסוק ַפונה ַליהודים ַשהאמינוַ
במוחמדַ,כגוןַעבדאללהַאבןַסלאםַ,וקוראַלהםַלקבלַאתַכלַמצוותַהאסלאם.
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הנהירים ,דעו כי אללה אדיר וחכם 210 .לא נותַ ר להם אלא לצַ פות כי
יבוא אללה עליהם בשכבת עננים ,והמלאכים .אז יתקיים הדבר ,ואל
אללה יושבו הדברים.
ְ 211שַאל את בני ישׂראל ,כמה אותות נהירים הצגנו להם .כל הממיר את
חסד אללה לַאחַ ר שהוענק לו – הנה אללה מעניש קשות 212 .הכופרים
משתבחים בהנאות העולם הזה ובזים למאמינים ,ואולם ביום תחיית
המתים יהיו היראים מעליהם; אללה שולח פרנסה לאשר יחפוץ בלא
חשבון.
 213האנשים היו אומה אחת ,ואז שלח אללה את הנביאים להיות
מבשׂרים ומזהירים ,והוריד ממרומים את הספר למען תתגלה האמת,
ולמען ישפוט בין האנשים בכל אשר נחלקו בו .אלה אשר קיבלוהו שָ בוּ
ונחלקו לאחר שניתנו להם האותות הנהירים ,וזאת בשל ִרשעה שנפלה
בינותםַ .אחַ ר הִ נחה אללה את המאמינים אל האמת אשר נחלקו בה,
(והם מצאוה) כאשר הִ רשה .אללה מַ נחה את אשר יחפוץ אל אורח
מישרים 214 .האומנם חשבתם כי תיכנסו לגן עדן ולא תחול עליכם
דוּגמת כל מה שחל על אלה אשר היו לפניכם? אסון וצרה התרגשו
עליהם והם טולטלו ,עד אשר אמרו השליח והמאמינים אשר אתו ,מתי
יבוא הניצחון מעִ ם אללה? אכן הניצחון מעִ ם אללה קָ רֵ ב ובא.
ַ ַ210יבוא אללה :ביוםַהדיןַ,אוַלעתַמותוַשלַהאדםַ.יתקיים הדברַ:יסתייםַביצועַגזרַ
דינוַ.אל אללה יושבו הדבריםַ:למשפטו.
ַ ַ211שאל :פנייהַאלַהנביאַמוחמדַעלַאודותַהיהודיםַבניַדורוַ.הממיר את חסד אללה:
ישַהמפרשיםַכיַזהוַרמזַלכךַשהיהודיםַשינוַאתַנוסחַהתורהַשהוענקהַלהםַ,כדיַ
להסתירַאתַדבריַהשבחַלמוחמדַשהיוַכלוליםַבה.
ַ ַ213אומה אחתַ :הפרשנים ַ המוסלמים ַנוהגים ַלפרש ַשמדובר ַבראשית ַתולדותַ
האנושותַ,בימיוַשלַאדםַהראשוןַ,אוַבעשרתַהדורותַשביןַאדםַונחַ,עתַהיוַכלַבניַ
האדם ַמאוחדים ַבדת ַאחת ַנכוחהַ ,אלא ַשאז ַהתגלעו ַמחלוקות ַבתוכם ַביןַ
מאמינים ַלכופריםַ ,דבר ַשהצריך ַאת ַשליחת ַהנביאיםַ .ויש ַהגורסים ַששליחתַ
הנביאיםַנבעהַ מכךַשבניַהאדםַכולםַהיוַכופריםַמלכתחילהַ.וייתכןַשישַכאןַהדַ
קלושַלפרשתַדורַהפלגהַ,כלומרַהדורַשהקיםַאתַמגדלַבבלַ.דורַזהַמוגדרַבמקראַ
כ"עםַאחד"ַשאלוהיםַהחליטַלפזרוַוליצורַמתוכוַאתַהעמיםַהשוניםַ.ר'ַבראשיתַ
יאַַ...ַ:6הֵ ןַעםַאֶ חָ דַוְּ ָשפָ הַַאחתַלְּ ֻכלָםַ....ור'ַמשנהַ,סנהדריןַיַ,ג"ַ :דורַהפלגהַאיןַ
להם ַחלק ַלעולם ַהבא" ַ .בגלגולו ַהקוראני ַשל ַהרעיוןַ ,העם ַהאחד ַהוא ַ"אומהַ
אחת"ַהמאוחדתַבדתַנכוחהַ(=האסלאם)ַשקולקלה .והוריד ממרומים את הספר:
כינויַקיבוציַלכללַכתביַהקודשַשניתנוַלכלַנביאַונביאַ.אלה אשר קיבלוהו :בעליַ
הספרַ.ר'ַלעילַפס'ַַ.105אחר הנחה אללה :עםַבואַמוחמד.
ַ ַ214השליח :שליחַכלשהוַמבניַאחתַהאומותַההן.
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 215ישאלוָך על מה יוציאו ממון .אמור ,כל הטוֹב אשר תוציאו ,יינתן
להורים ולקרובי המשפחה וליתומים ולנזקקים ולהֵ לך בדרכים .כל טוֹב
אשר תעשׂו ,אללה יֵדעהו 216 .נכתב בספר כי ִמצווה עליכם להילחם ,אף
כי מאוס עליכם הדבר .ואולם יש אשר תִ מאסו בדבר־מה אף כי טוב הוא
לכם ,ויש אשר תאהבו דבר־מה ,אף כי רע הוא לכם .אללה יודע את אשר
לא תדעו 217 .ישאלוָך על אודות החודש הקדוש ,על המלחמה בו.
אמור ,מלחמה בו היא מעשׂה חמוּר ,ואולם להרחיק אנשים מעל נתיב
אללה ולכפור בו – ומעל המסגד הקדוש – ולגרש את יושביו מתוכו ,כל
אלה חמורים יותר אצל אללה ,כי הִ תאנוּתם לכם חמוּרה מהריגתכם
אותם .הם לא יחדלו להילחם בכם עד אשר יחזירוכם מדתכם ,אם יעלה
בידם .אלה בכם אשר יחזרו בהם מדתם וימותו ככופרים ,מפעלותיהם
לא יניבו פרי בעולם הזה ובעולם הבא .אלה יורשי האש ,ולנֶצח יהיו בה.
 218המאמינים והמהגרים והקמים להיאבק למען אללה ,כל אלה
מייחלים לרחמי אללה ,ואללה מוחל ורחום 219 .ישאלוָך על אודות היין
ומשׂחקי המזל .אמור ,בשניהם טמון ָאשָ ם גדול וגם תועלת לאנשים,
ואולם הָאשָ ם אשר בהם גדול מתועלתם .וישאלוָך ממה יוציאו
(לצדקה) .אמור ,הוציאו מכל שתוכלו לוותר עליו .כך יבאר לכם אללה
את האותות למען תימָ לכו בדעתכם  220בדבר העולם הזה והעולם הבא.
ישאלוָך על אודות היתומים .אמור ,ראוי לכם לדאוג לשלומם ,ואולם
ַ ַ217ישאלוך על אודות החודש הקדוש :נהוג ַלפרש ַכי ַמדובר ַבהפרת ַאיסור ַשפיכותַ
הדמיםַבתקופתַהחודשיםַהקדושיםַ,שהמוסלמיםַנכשלוַבהַבשוגגַכאשרַנלחמוַ
בכופריםַבאחדַמהםַ.הפסוקַקובעַכיַעבֵַרותַהכופריםַכנגדַהמוסלמיםַהןַחמורותַ
פיַכמהַ.להרחיק אנשים מעל נתיב אללה :למנועַבעדםַמלהתאסלםַ.וישַהגורסיםַ
כי ַהכוונה ַלכך ַשבני ַקֻ ריש ַהכופרים ַמנעו ַבעד ַהמוסלמים ַבמדינה ַמלעלות ַלרגלַ
למֶ ּכהַ .המסגד הקדוש :ר' ַלעיל ַפס' ַַ .144גירוש ַתושביו ַהוא ַרמז ַלהגירת ַמוחמדַ
ומאמיניוַלמדינה.
ַ ַ218המהגרים :בני ַשבטו ַשל ַהנביא ַ(קֻ ריש) ַאשר ַהיגרו ַעמו ַממֶ ּכה ַלמדינהַ .הקמים
להיאבק :בערבית ַגַ'אהדוַּ ,כלומר ַמקיימים ַגִַ'האדַ ,אך ַלאו ַדווקא ַבמשמעותַ
המלחמתיתַ,אלאַבהוראהַכלליתַשלַהקדשתַכלַהכוחותַלשםַקיוםַרצוןַהאל.
ַ ַ219משחקי המזל :בערביתַ :מיְּ ִסרַ ,מונח ַהמציין ַמשחקי ַמזל ַבאמצעות ַחיצים ַשהיוַ
מקובליםַבערבַלפניַהופעתַמוחמדַ.נהוגַלפרשַשהפסוקַמתייחסַבמיוחדַלאכילתַ
בהמה ַשבשרה ַחולק ַלמשתתפים ַולנזקקים ַעל ַפי ַהטלת ַגורל ַבחיציםַ .תועלת
לאנשים :התועלת ַשביין ַהוסברה ַעל־ידי ַהפרשנים ַבהיותו ַמקור ַרווח ַלסוחריםַ
ובתרומתו ַלבריאות ַהגוףַ .יש ַהסבורים ַכי ַפסוק ַזה ַבוטל ַבתוקף ַסורה ַַ90ַ :5
האוסרַעלַשתייתַייןַבאופןַמוחלטַ,ואולםַאחריםַסבוריםַכיַמעולםַלאַהיהַצורךַ
לבטלַאתַהפסוקַהנוכחיַ,מאחרַשהואַעצמוַקובעַבהמשכוַכיַנזקוַשלַהייןַגדולַ
מתועלתו.
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אם תתערבו בהם – כאחיכם יהיו .אללה יודע להבחין בין החומסים
לבין הדואגים לשלום הזולת .אילו חפץ אללה ,היה מחמיר עמכם.
אללה אדיר וחכם.
 221אל תינשׂאו למשַ תפות עד אשר תהיינה מאמינותָ .אמָ ה מאמינה
טובה היא ממשַ תפת ,אף אם זו תקסום לכם .ואל תינשׂאו למשַ תפים עד
אשר יהיו מאמינים ,ועבד מאמין טוב ממשתף ,אף אם זה יקסום לכם.
אלה קוראים לבוא אל האש ,ואילו אללה קורא לבוא אל גן עדן ולזכות
במחילה כאשר ירשֶ ה .הוא מבאר את אותותיו לאנשים למען יזכרו.
טרד הדבר .פִ רשו מן הנשים לעת
 222ישאלוָך על אודות הנידה .אמורִ ,מ ָ
הנידה ואל תִ קרבו אליהן עד אשר יִיטַ הרו ,וכאשר יִיטַ הרו ,בואו אליהן
כדרך שציווה אתכם אללה .אללה אוהב את החוזרים בתשובה ,ואוהב
המיטַ הרים 223 .נשיכם הן שׂדה לכם; בואו אל שׂדכם כדרך שתִ רצו.
את ִ
הַ קדימו לעשׂות למען נפשותיכם ,והיו יראים את אללהְ ,ודעו כי עתידים
אתם לפגוש בוּ .בַ שֵׂ ר טובות למאמינים.
ַ 224אל תַ רּבו לשַ רּבֵ ב את שמו של אללה בשבועותיכם אם ברצונכם
ברי לבב ויראים ומשכיני שלום בין הבריות .אללה שומע ויודע.
להיות ֵ
 225לא ידוּנכם אללה לכף חובה אם תישבעו בהיסח הדעת בעת שׂיחה
בטֵ לה ,אבל ידונכם לכף חובה על כל אשר תהגו בלבכם ,ואללה מוחל
ַ ַ220תתערבו בהם :תיקחו ַחלק ַבנכסיהםַ .מפרשים ַכי ַהפסוק ַנועד ַלמתן ַאת ַאיסורַ
הנגיעהַברכושַהיתוםַהמופיעַבסורהַַ,10ַ:4ובסורהַ.34ַ:17
ַ ַ221משתפות :ר' ַלעיל ַפס' ַַ . 96ויש ַהמוציאים ַאת ַהנשים ַהיהודיות ַוהנוצריות ַמכללַ
איסורַהנישואיןַעםַמוסלמיםַ,וזאתַעלַסמךַסורהַ.5ַ:5
ִ ַ ַ222פרשו מן הנשים :מקובלַלפרשַשבניגודַלמנהגיַהיהודיםַ,פסוקַזהַאינוַאוסרַכלַ
מגע ַעם ַנשים ַבנידתן ַאלא ַרק ַאת ַהביאהַ .כדרך שציווה אתכם אללהַ :רק ַכדרךַ
הטבעַ,ורקַבפרקַהזמןַהמותרַ,ולאַבמצביַקדושהַ(בעתַעלייהַלרגלַ,צוםַוכדומה).
ַ ַ223כדרך שתרצו :מקובל ַלהדגיש ַשההיתר ַמותנה ַבכך ַשהביאה ַתהא ַכדרך ַהטבעַ.
הקדימו לעשות למען נפשותיכם :יש ַהמפרשים ַשיש ַלהקדים ַלביאה ַאת ַאמירתַ
הנוסחה"ַ:בשםַאללהַהרחמןַוהרחום"ַ.עתידים אתם לפגוש בו :ביוםַהדין.
ברי לבב :כלומר ַריבויַשבועותַבשמוַעלולַלהפוךַלהרגלַמגונהַ
ַ ַ224אם ברצונכם להיות ֵ
המביאַלידיַשבועתַשואַולזילות ַשםַהאלַ .ור'ַמתיַהַַ :35–34ואֲ נִ יַאֹמֵ רַ ָל ֶכםַֹלאַ
ָיוַהיאַ
ָארץַּכִ י־הֲ דוֹםַרגְּ ל ִ
ֹלהיםַהֵ ָּמהַ,וְּ ֹלאַבָ ֶ
ָל־ׁשבוּעָ הַֹלאַב ָׁשמיִ םַּכִ י־כִ סֵ אַאֱ ִ
ִת ָׁשבְּ עוּ ַּכ ְּ
 ַ ....וישַהמפרשיםַשהפסוקַקובעַשאסורַששבועהַבשםַאלוהיםַלניתוקַיחסיםַעםַ
מישהו ַתגבר ַעל ַהחובה ַהבסיסית ַלדאוג ַלשלומו ַ(כגון ַבן ַמשפחה)ַ .במקרה ַזהַ
יתורג ם"ַ:אלַתעשוַאתַשבועותיכםַבשםַאלוהיםַלמכשולַשימנעַמכםַלהיותַבריַ
לבב".
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ושקול דעת 226 .לאשר יתחייבו בשבועה לפרוש מנשותיהם ,ניתנת
שהות של ארבעה חודשים ,ואולם אם ישובו ,הנה אללה מוחל ורחום.
 227ואם יחליטו על גירושין ,הנה אללה שומע ויודע 228 .נשים אשר
הוכרזו מגורשות ימתינו שלושה מחזורי נידה ,ואינן רשאיות להסתיר
את אשר ברא אללה ברחמן ,אם מאמינות הן באללה וביום האחרון.
לבעליהן שמורה הזכות להשיבן תוך כדי פרק הזמן הזה ,אם יִרצו
בשלום בית .הן זכאיות ליחס הוגן כשם שהן חייבות בו ,ואולם הגברים
עולים עליהן בדרגה ,ואללה אדיר וחכם 229 .פעמיים יוכרז על אישה
כמגורשת ,ואז יוחלט אם להחזיק בה בהגינות ,או לשלחה בתום לב .לא
ניתנה לכם רשות ליטול מהן דבר מכל אשר נתתם להן ,אלא אם כן
יחששו השניים כי לא יוכלו לעמוד בחוקים אשר ציווה אללה .ואם
חוששים אתם פן לא יוכלו השניים לעמוד בחוקים אשר ציווה אללה,
לא יהיה על שניהם עווֹן אם תִ פדה האישה את עצמה .אלה החוקים אשר
ציווה אללה ,וַאל לכם לעבור עליהם ,כי כל העובר על החוקים אשר
ציווה אללה – אלה הם בני העוולה 230 .ואם יגרשה ,לא תהיה עוד
מוּתרת לו ,עד אשר תינשׂא לבן זוג זולתו .ואם יגרשה ,לא יהיה עווֹן על
השניים אם ישובו זה אל זו ,אם סבורים הם כי יעמדו בחוקים אשר
ציווה אללה .אלה החוקים אשר ציווה אללה ואשר אותם יבאר לאנשים
בני דעת 231 .ובהכריזכם על נשים כמגורשות ,והן עומדות למלא את
פרק זמנן ,הַ חליטו האם להחזיק בהן בהגינות או לשַ לחן בהגינות ,ואל
לכם להוסיף ולהחזיק בהן לשֵ ם התעמרות והתנכלות .כל העושׂה זאת,
ַ ַ225על כל אשר תהגו בלבכםַ:עלַכלַשבועהַביודעיןַולאַבהיסחַהדעת.
ַ ַ226לפרוש :כי ַקצה ַנפשם ַבהןַ ,אך ַללא ַהכרזה ַעל ַכוונת ַגירושיןַ .ארבעה חודשים:
פרקַהזמןַהמרביַלפרישהַללאַגירושין.
ַ ַ228שלושה מחזורי נידה :זהו ַפרק ַהזמן ַשבו ַעל ַהאישה ַהמיועדת ַלגירוש ַלהימנעַ
מיחסיַמיןַעםַהבעלַהמגרשַ,כדיַשאםַתתחתןַותלדַלאחרַגירושיהַ,לאַיהיהַספקַ
מיַהואַהאבַהמולידַ.עםַתוםַפרקַהזמןַ,נכנסיםַהגירושיןַלתוקףַ,אםַהכריזַכברַ
הבעל ַשלוש ַפעמים ַכי ַאשתו ַמגורשתַ .להסתיר את אשר ברא אללה ברחמן :אתַ
עובדתַהיותןַבמחזורַאוַבהיריון.
ַ ַ229פעמיים :בלבדַ,עםַאפשרותַחרטהַ.וישַהמפרשיםַכיַבכלַמקרהַעלַהבעלַלהכריזַ
פעמיים ַלפני ַמימוש ַהגירושיןַ .בהגינות :תוך ַשמירה ַעל ַזכויותיהַ .בחוקים אשר
ציווה אללה :בחובה ַשלא ַלגרום ַעוול ַזה ַלזהַ ,כגון ַבמקרה ַשיפרוש ַמאשתו ַבלאַ
לגרשהַ.אם תפדה האישה את עצמה :מןַהבעלַ,וכךַיסכיםַלגרשה.
ַ ַ230לא יהיה עוון על השניים אם ישובו :האישה ַובעלה ַהשניַ ,כל ַעוד ַהכריז ַזה ַעלַ
גירושיהַפעמייםַבלבדַ.וישַהמפרשיםַשהכוונהַלאישהַולבעלהַהראשוןַ,אשרַאליוַ
רשאיתַהיאַלשובַאםַכברַהכריזַבעלהַהשניַשלושַפעמיםַעלַגירושה.
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לעצמו יגרום עוול .אל תשׂימו את אותות אללה ללעג ,וזִ כרו את החסד
שנטה לכם אללה ואת הספר והחוכמה אשר הוריד אליכם ממרומים,
בדורשו מכם לנהוג על־פיהם .היו יראים את אללה ,ודעו כי אללה יודע
כל דבר 232 .ובהכריזכם על נשים כמגורשות ,ובתום פרק זמנן ,אל
ִדרש
תמנעו בעדן מלהינשׂא לבעליהן ,אם הִ סכימו על כך בהגינות .כך נ ָ
לנהוג כל אחד מכם המאמין באללה וביום האחרון ,ובזאת תִ רּבה
זַכותכם וטוהרתכם .אללה יודע אך אתם לא תדעו.
 233אימהות ייניקו את ילדיהן שנתיים תמימות ,אם יחפצו לקיים
במלואה את תקופת ההנקהִ .מ ְחיתן וכסוּתן תוּשַ ת על האב המוליד
באופן הוגן .לא יוּטל על נפש לשׂאת יותר מכפי יכולתה :אין להתעמר
באֵ ם דרך ילדּה ,ואין להתעמר באב דרך ילדוֹ .על היורש לעמוד באותם
תנאים .ואם יִרצו שניהם לגומלו בהסכמה ביניהם ובהיוועצוּת זה עִ ם זה,
לא יהיה עווֹן עליהם .אם תרצו לשׂכור מיניקת לילדיכם ,לא יהיה עווֹן
עליכם אם תשלמו את אשר תרצו לתת בהגינות .היו יראים את אללה,
ודעו כי אללה מבחין באשר תעשׂו.
 234אלה בכם אשר ייָאספו אל אבותיהם ויניחו נשים ,יהיה עליהן
לשמור עצמן למשך ארבעה חודשים ועשׂרה ימים .עם תום פרק זמנן,
ַ ַ231עומדות למלא את פרק זמנן :עומדיםַלפוגַשלושתַחודשיַהנידהַ.ר'ַגםַסורהַַ.2ַ:65
להחזיק בהן לשם התעמרות :לאַלשחררןַוכךַלאלצןַלפדותַעצמן.
ַ ַ232בתום פרק זמנן :תמוַשלושתַחודשיַהנידהַוהןַרשאיותַלהינשאַמחדשַ.אל תמנעו
בעדן :פנייה ַאל ַפטרוניהן ַשל ַהנשיםַ .לבעליהן :הראשוניםַ ,המבקשים ַלהחזירןַ
ולשאתןַבשנית.
ַ ַ233אימהות ַ :נהוגַלפרשַשהכוונהַלאימהותַגרושותַ,כהמשךַלפסוקיםַהקודמיםַ.וישַ
הגורסים ַשהכוונה ַלאימהות ַבכלל .שנתיים תמימותַ :כך ַגם ַבסורה ַַ .14ַ :31ישַ
המפרשיםַשזהוַפרקַהזמןַהאופטימליַ,אבלַהואַאינוַמחייבַ,במידהַוישַהסכמהַ
על ַמועד ַאחרַ .לפי ַסורה ַַ ,15ַ :46היונק ַנגמל ַכעבור ַשלושים ַחודשים ַמתחילתַ
ההיריון .באופן הוגןַ:איןַלדרושַממנוַמעברַלמהַשידוַמשגתַ.ר'ַגםַסורהַ.7–6ַ:65
אין להתעמר באם דרך ילדה :האב ַאינו ַרשאי ַלפגוע ַבאם ַעל־ידי ַהוצאת ַהילדַ
מחזקתהַ.וניתןַגםַלתרגם"ַ:האםַלאַתתעמרַ(באב)ַדרךַילדה"ַ .כלומרַלאַתפקירַ
אתַהילדַכדיַלפגועַבאביוַ.ואין להתעמר באבַ :ניתןַגםַלתרגם"ַ:האבַלאַיתעמרַ
(באם)ַ" ַ.כלומרַלאַיוציאַאתַהילדַמחזקתהַ,אוַלאַימנעַממנהַאתַמזונהַוכסותהַ.
על היורש לעמוד באותם תנאים :במקרה ַשל ַמות ַהאב ַתוך ַכדי ַתקופת ַההנקהַ,
ימשיךַהיורשַלקייםַאתַהתחייבותַהמתַכלפיַהאםַהמיניקהַ.אשרַלזהותַהיורשַ,
ישַהמפרשיםַכיַמדוברַביורשיַהאבַ,אוַביורשיַהתינוקַ(קרוביו)ַ,אוַבתינוקַעצמוַ
(כלומר ַפטרוניו)ַ .לגומלו בהסכמהַ :בכל ַמועד ַשיסכימו ַעליוַ .אם תשלמוַ :ישַ
המפרשיםַשמדוברַבפיצויַלאםַשחדלהַלהיניקַאוַנבצרַממנהַלעשותַכןַ.אחריםַ
גורסיםַשמדוברַבשכרַהמינקת.
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לא יהיה עווֹן עליכם על כל מעשׂה שיעשׂו בעצמן באורח מהוּגן .אללה
מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים 235 .לא יהיה עווֹן עליכם אם תשמיעו
דברי חיזור באוזני הנשים ,או תהגו זאת בלבכם .אללה יודע כי תהגו
בהן .ואולם ַאל תאמרו להן דברים שהצִ נעה יפה להם ,כי אם רק דברים
של הגינות .ואל לכם להחליט לבוא בברית הנישׂואין בטרם יפוג פרק
הזמן כמצוות הספר ,ודעו כי אללה יודע את הצפוּן בנפשותיכם ,על כן
הישָ מרו מפניו ודעו כי אללה מוחל ושקול דעת 236 .לא יהיה עווֹן
עליכם אם תגרשו נשים בטרם תִ קרבו אליהן ובטרם תִ פסקו להן (מוהר).
ואולם הַ עניקו להן כדי צורכיהן – בעל האמצעים כמידת יכולתו ,ודל
האמצעים כמידת יכולתו – כדי צורכיהן בהגינות ,כי זו חובת
המיטיבים 237 .ואם תגרשוּן בטרם תִ קרבו אליהן ,לַאחַ ר שכבר פסקתם
להן (מוהר) ,שַ למו להן מחצית מאשר פסקתם להן ,אלא אם יוַותרו הן,
או יוַותר אשר בידיו ברית הנישׂואין .אם תוַותרו ,תהיו קרובים מכל
ליראת שמים ,ואל תשכחו כי עליכם לנהוג זה בזה בגודל נפש .אללה
מבחין באשר תעשׂו.
 238הַ קפידו על התפילות ועל התפילה התיכוֹנה ,וקומו להתפלל אל
אללה בדבֵ קות 239 .ולעת סכנה ,הרשות בידכם להתפלל עומדים על
רגליכם או רכובים .ולעת ּבִ טחה הַ זכירו את שם אללה כדרך שלימדכם
את אשר לא ידעתם.
 240אלה בכם אשר ייָאספו אל אבותיהם ויניחו נשים – יש לצווֹת לנשים
ַ ַ234ארבעה חודשים ועשרה ימים :ישַהגורסיםַכיַזהַפרקַהזמןַהמירביַשבוַמתבררַ
אם ַהאישה ַהרה ַ או ַלאַ .אם ַהיא ַבהיריוןַ ,יימשך ַפרק ַזמנה ַעד ַשתלד ַאת ַולדהַ,
כנאמרַבסורהַַ.4ַ:65לא יהיה עוון עליכם :פנייהַאלַפטרוניַהנשיםַ(קרוביהן)ַ.כל
מעשה שיעשו :כגוןַשיתקשטוַויחפשוַבעלַחדש.
ַ ַ235כמצוות הספר :כפיַשהקוראןַמצווה.
ַ ַ236בטרם תקרבו אליהן :בטרם ַמומשו ַהנישואיןַ .כלומרַ ,הפסוק ַמבטיח ַאת ַזכויותַ
המגורשתַשלאַמומשוַנישואיהַ.במקוםַאחרַ(סורהַַ)49ַ:33נאמרַשלאַתחולַעליהַ
חובתַההמתנהַבטרםַתוכלַלהינשאַמחדשַ.ואולם העניקו להן :דמיַשילוחין.
ַ ַ237אשר בידיו ברית הנישואין :הבעלַ ,אשר ַיוותר ַעל ַהגירושין ַוישלם ַאת ַמלואַ
המוהרַ.אוַהפטרוןַ,אשרַיוותרַעלַזכויותַהאישה.
ַ ַ238התפילה התיכונה :בערביתַ :אלצלאת ַאלו ְֻּסטאַ .זהותה ַסתומהַ ,ואולם ַמרביתַ
רַ(מנחה)ַהנמצאתַבתווךַ,ביןַשתיַתפילותַ
הפרשניםַבדעהַשהכוונהַלתפילתַאלע ְּצ ִ
היוםַ(שחריתַוצהריים)ַלביןַתפילתַערביתַותפילתַהלילהַ.היאַזכתהַלציוןַמיוחדַ
כי ַקל ַמאוד ַלהחמיץ ַאת ַמועדהַ .ויש ַהמפרשים ַאת ַ"תיכונה" ַכ"חשובה ַמכל"ַ,
ומסביריםַשהכוונהַלאחתַמחמשַהתפילותַהיומיותַ,אוַלתפילתַיוםַהשישי.
ַ ַ239ולעת סכנה :בשדהַהקרב.
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חלק בעיזבון לסיפוק צורכיהן עד תום שנה ,בלא להוציאן .ואם יֵצאו,
לא יהיה עליכם עווֹן על כל מעשׂה שיעשׂו בעצמן באורח מהוּגן .אללה
אדיר וחכם 241 .לנשים המגורשות יינתן כדי סיפוק צורכיהן בהגינות .זו
חובת היראים 242 .כך יבאר לכם אללה את אותותיו למען תשׂכילו
להבין.
 243הלא ראיתָ את אלה אשר נמלטו באלפיהם ממושבותיהם למען
יִינָצלו ממוות .אללה אמר להם ,מוּתוּ! וַאחַ ר הֶ חיה אותם .הן אללה
ברכה על האנשים ,ואולם מרּבית האנשים לא יכירו טובה.
מרעיף ָ
 244הילחמו למען אללה ודעו כי אללה שומע ויודע 245 .מי יַלווה
לאללה בעין יפה למען יכפיל לו כפל כפליים? אללה מכלכל פעם
בצמצום ופעם בשפע ,ואליו תוחזרו.
 246הלא ראיתָ את חֶ בֶ ר נכבדי בני ישׂראל לאחר משׁה? הם אמרו אל
אחד מנביאיהם ,שְ לַח לנו מֶ לֶך ונילחם למען אללה .אמר ,האם לאחר
שייכָתב בספר כי ִמצווה עליכם להילחם ,תמָ אנו להילחם? אמרו ,מה
לנו כי לא נילחם למען אללה ,לאחר שגורשנו ממושבותינו ואיּבדנו את
ּבָ נֵינו? ואולם כאשר נכתב בספר כי ִמצווה עליהם להילחם ,פָ נו עורף,
פרט למתֵ י מעַ ט ,ואללה יודע מי הם בני העוולה 247 .אמר להם נביאם,
הִ נה אללה שולח את טַ אלוּת להיות לכם למלךָ .אמרו ,כיצד ימלוך הוא
עלינו ,ואנו ראויים ממנו למלוך? הן לא זָכה ברוב נכסים! אמר ,אללה
בחר להפקידו עליכם והִ רּבה לו דעת והִ גביה את קומתו .אללה מעניק
ַ ַ240עד תום שנה :ישַהמפרשיםַשהוראהַזוַבוטלהַעםַהתגלותַפסוקַַ 234לעילַהקובעַ
כיַעלַהאלמנותַל המתיןַרקַארבעהַחודשיםַועשרהַימיםַבטרםַתהיינהַחופשיותַ
להינשאַמחדשַ.וישַהגורסיםַכיַפסוקַַ 234אינוַמבטלַאתַההוראהַהנוכחיתַאלאַ
רק ַקובע ַאת ַזמן ַההמתנה ַהמינימלי ַשהאלמנה ַחייבת ַבוַ .בלא להוציאן :מביתַ
הבעלַהמת.
ַ ַ243אלה אשר נמלטו באלפיהם :לצורך ַפירושו ַשל ַפסוק ַזהַ ,מאזכרים ַהפרשניםַ
המוסלמים ַאת ַחזון ַהעצמות ַהיבשות ַשל ַהנביא ַיחזקאל ַ(ר' ַיחזקאל ַלז ַַ,)14–1
ומסביריםַשתפקידוַשלַהסיפורַבקוראןַלהמחישַאתַרעיוןַתחייתַהמתיםַ.בגרסתוַ
האסלאמיתַשלַהסיפורַ,בניַישראלַנמלטיםַממושבותיהםַפןַייפגעוַבמגפהַ.אללהַ
ממיתםַואחרַמקיםַלתחייהַאתַעצמותיהםַלפיַבקשתַיחזקאלַ,הטועןַכיַהקמיםַ
לתחייהַעתידיםַלחזורַבתשובה.
ַ ַ245מי ילווה לאללה :ייתן ַלמטרות ַהכללַ ,כגון ַלמימון ַהגִַ'האד ַולצדקהַ .ר' ַמשלי ַיטַ
ֵןַדלַוּגְּ מֻ לוַֹיְּ ׁשלֶם־לוֹ.
ַ:17מלְּ וֵ הַה'ַח ֹונ ָ
ַ ַ246אחד מנביאיהם :שמואלַהנביאַ.ר'ַשמואלַאַ,חַ.20–4
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את מלכותו לאשר יחפוץ ,ואללה חובק עולם ויודע 248 .אמר להם
נביאם ,האות למלכותו יינתן לכם בבוא ארון הברית אליכם ,ובו השכינה
מעִ ם ריּבונכם ושׂרידים שהשאירו בני ביתו של משׁה ובני בית ַאהרֹן,
והמלאכים יישׂאוהו .בזאת צפוּן לכם אות ,אם מאמינים הנכם.
 249כאשר יָצא טַ אלוּת בראש הצבאות ,אמר ,אללה עומד לבחון אתכם
בנהר :אשר ישתה ממימיו לא יהיה עִ מדי ,ואשר לא יטעם ממנו ,עִ מי
יהיה ,אבל גם כל האוסף בידו אל פיו .הם שָ תו פרט למתֵ י מעַ ט .כאשר
המשיך בדרכו ,הוא והמאמינים אשר אִ תוָ ,אמרו (השותים) ,אין בכוחנו
להילחם היום בגָלְ יָת ובצבאותיו .ואולם (האחרים) אשר שיערו כי
עומדים הם לפגוש את אללה ,אמרו ,מה רּבים המחנות הקטנים אשר
גָברו על מחנות גדולים מהם ,כאשר הִ רשה אללה .אללה עִ ם העומדים
בעוז רוח 250 .וכאשר יצאו להיערך למלחמה מול גָלְ יָת וצבאותיוָ ,אמרו,
ריּבוננו ,הַ שפַ ע עלינו אורך רוח והַ צֵ ב אֵ יתָ ן את רגלינו ,ועזור לנו לגבור
על האנשים הכופרים 251 .הם הביסום ברשות אללהָ ,ודוִ ד הרג את גָלְ יָת,
ואללה נתן לו את המלוכה ואת החוכמה ,ולימד ֹו את אשר חפץ .אלמלא
הָ ַדף אללה את האנשים ,את אלה בעזרת אלה ,היתה הארץ נשחתת,
ברכה על שוכני העולמים 252 .אלה אותות אללה
ואולם אללה מרעיף ָ
אשר נקרא בפניָך למען תתגלה האמת ,ואתה הנָך בשליחים.
 253השליחים הללו ,רוממנו כמה מהם על זולתם :יש בהם אחד אשר
לַשהוראתוַאורךַ,גובהַ.עלַשאוּלַשהיהַ
ָ
ַ ַ247טאלּותַ :שַָאוּלַ.הצורהַנגזרתַמשורשַט-ו-
"משכמוַומעלה"ַר'ַשמואלַאַ,טַ.2
ַ ַ248ובו השכינה ַ :ר' ַתלמוד ַבבליַ ,סוטה ַיגַ ,ע"א..."ַ :וכל ַאותן ַשנים ַשהיו ַישראלַ
במדברַ,היוַשניַארונותַהללוַאחדַשלַמתַ[=יוסף]ַואחדַשלַשכינהַמהלכיןַזהַעםַ
זה"ַ .שרידים שהשאירו :הפרשנים ַמונים ַחפצים ַקדושיםַ ,כגון ַשברי ַהלוחותַ,
מטה ַאהרן ַוצנצנת ַשל ַמןַ .על ַהדברים ַהללו ַר' ַתלמוד ַבבליַ ,בבא ַבתרא ַיד ַע"אַ
("איןַבארוןַרקַשניַלוחותַהאבניםַאשרַהניחַשםַמשה");ַהוריותַיבַ,ע"א;ַיומאַ
נב ַע"ב ַ("משנגנז ַארוןַ ,נגנז ַשמן ַהמשחה ַוצנצנת ַהמןַ ,ומקלו ַשל ַאהרן ַשקדיהַ
ופרחיהַ,וארגזַששלחוַפלשתיםַדורוןַלישראל").
לקבועַמיַראויַלצאתַעםַשאוּלַלמלחמהַ.הסיפורַמשקףַ
ָ
ַ ַ249עומד לבחון אתכם בנהר:
אתַפרשתַגדעוןַוהמלקקיםַ.ר'ַשופטיםַזַַ.7–2לפגוש את אללהַ:בעולםַהבא.
ַ ַ250יצאו להיערך למלחמה :ר'ַשמואלַאַיזַַ1ואילך.
ַ ַ251את אלה בעזרת אלה :הדף ַאת ַהרשעים ַ(כגון ַגלית) ַבעזרת ַהלוחמים ַנגדם ַ(כגוןַ
ָשאוּל ַודוד)ַ .כלומר ַאללה ַהשליט ַבעולם ַאת ַהחוק ַוהסדר ַבאמצעות ַהמלכיםַ
שבחרַ .וניתן ַגם ַלתרגם"ַ :אלמלא ַהגן ַאללה ַעל ַאנשיםַ ,על ַאלה ַבעזרת ַאלה"ַ.
היתה הארץ נשחתת ַ :ר' ַמשנהַ ,אבותַ ,גַ ,ב"ַ :הוי ַמתפלל ַבשלומה ַשל ַמלכותַ
שאלמלאַמוראהַאישַאתַרעהוַחייםַבלעו".
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דיּבר אללה עִ מו ,ואת כמה מהם רומם במעלות ,ונָתַ נו ליֵשוּעַ בן ִמ ְריָם
אותות נהירים ,וסייענו בידיו ברוח הקודש .אילו חפץ אללה ,לא היו
האנשים אשר חָ יו אחריהם נלחמים זה בזה לַאחר שניתנו להם האותות
הנהירים ,ואולם הם נחלקו ביניהם :חלקם האמינו וחלקם כפרו .אילו
חפץ אללה ,לא היו נלחמים ביניהם ,ואולם אללה יעשׂה את אשר יחפוץ.
 254הוי המאמינים ,הוציאו ממון מכל אשר פִ רנסנו אתכם ,בטרם יבוא
יום אשר לא יֵיעשׂו בו עסקות חליפין ולא ייכוֹנו קשרי ידידות ,ולא
תתקבל כל השתדלות .הכופרים הם בני העוולה 255 .אללה – אין אלוה
מּבַ לעדיו ,חי וקיים .תנומה לא תאחז בו ולא שֵ ינה .לו כל אשר בשמים
וכל אשר בארץ .מי ישתדל בפניו בלא שיַרשֶ ה? הוא יֵדע את אשר
לפניהם ואת אשר מאחוריהם ,והם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת על
אודותיו ,כי אם רק את אשר יִרצה .כיסאו חובק שמים וארץ ,ועל נקַ לה
ישמור עליהם .הוא הנישֹא והנשׂגב.
 256אין מַ קנים דת בכפייה ,וכבר התברר ההבדל בין הּבינה לבין
המַ דוּחים .כל הכופר בטַ אע'וּת ומאמין באללה יִזכה להיאחז ביתד
איתנה אשר לא תיעקר .אללה שומע ויודע 257 .אללה הוא מגן
ַ ַ253רוממנו כמה מהם על זולתםַ :ר'ַויקראַרבהַטוַ ,ב"ַ:אפילוַרוחַהקודשַששורהַעלַ
הנביאיםַאינוַשורהַאלאַבמשקלַ .ישַשמתנבאַספרַאחדַוישַשנים"ַ .ר'ַגםַתלמודַ
בבליַ ,סנהדרין ַפט ַע"א"ַ :סיגנון ַאחד ַעולה ַלכמה ַנביאיםַ ,ואין ַשני ַנביאיםַ
מתנבאין ַבסיגנון ַאחד"ַ .אשר דיבר אללה עמו :הפרשנים ַתמימי ַדעים ַכי ַמדוברַ
במשהַ(עלַיסודַסורהַַ.)164ַ:4ואת כמה מהם רומם במעלות :ישַהמוניםַכאןַאתַ
אברהםַ,ונביאיםַנוספיםַ.וישַהגורסיםַשהכוונהַלמוחמדַלבדו.
ַ ַ254הוציאו ממון :ר' ַלעיל ַפס' ַ ַ .195יום אשר לא ייעשו בו עסקות :יום ַהדין; ַהאדםַ
יישארַלבדוַעםַגורלוַ,ולאַיוכלַלהמירוַ,ולאַיעזרוַלוַקשריו.
י־דנִ יֵאל ִַדי־הוּא ַאֱ לָהָ א ַחיָא ַוְּ קיָםַ
ומן־קֳ ָדם ַאֱ לָהֵ ּה ִַד ָ
ַ ַ255חי וקייםַ :ר' ַדניאל ַו ִַ ַ ...ַ :27
יׁשןַ
ַ:הנֵהַֹלא־יָנוּםַוְּ ֹלא ַיִ ָ
לְּ עָ לְּ ִמין .תנומה לא תאחז בו ולא ֵשינהַ :ר'ַתהלים ַקכאִַ 4
ׁשוֹמֵ ר ַיִ ְּש ָראֵ לַ .אשר לפניהם ...מאחוריהם :יש ַהמפרשיםַ :אשר ַלפניהם ַ– ַגורלםַ
בעולם ַהבא; ַאשר ַמאחוריהם ַ– ַקורותיהם ַבעולם ַהזהַ .אחרים ַהופכים ַאתַ
היוצרותַ:לפניהםַ–ַהעולםַהזה;ַמאחוריהםַ–ַהעולםַהבאַ.אבלַר'ַגםַתהליםַקלטַ
ַָ:5אחוֹרַוָ ֶק ֶדםַצ ְּר ָתנִ יַו ָת ֶׁשתַעָ ליַּכפֶ כָהַ.כיסאו :מילהַזוַהעניקהַלפסוקַאתַהכינויַ:
"פסוק ַהכיסא"ַ .חובק שמים וארץַ :ר' ַתהלים ַקג ַַ :19ה' ַב ָשמיִ ם ַהֵ כִ ין ַּכִ ְּסאוַֹ
וּמלְּ כוּתוַֹבּכֹלַמָ ָׁשלָה .ישמור עליהםַ:אללהַיגונןַעלַהשמיםַוהארץ.
ַ ַ256אין מקנים דת בכפייה :מכאן ַשעל ַהאדם ַלהכיר ַבעצמו ַביתרון ַהאמונה ַעלַ
הכפירהַ.היוַשהבינוַאתַהפסוקַלאַכחיוויַכיַאםַכאיסורַלכפותַאתַהדתַ,ופירשוַ
שאיסור ַזה ַבוטל ַבעת ַשהתגלו ַפסוקים ַהמצווים ַעל ַהמוסלמים ַלכפות ַאתַ
האסלאם ַבכוח ַהזרועַ ,ולהרוג ַבכופרים ַשאינם ַמתאסלמים ַ(כגון ַסורה ַַ.)5ַ :9
אחריםַסבוריםַכיַהפסוקַנותרַעלַכנוַ,אלאַשהואַמתייחסַלתקופהַשבהַכברַהופץַ
האסלאם ַבכל ַע ֲָרבַ ,וממילא ַלא ַהיה ַעוד ַצורך ַלכפות ַאת ַהדתַ .ויש ַשפירשו ַאתַ
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המאמינים .הוא יוציאם מחושך לאור ,ואילו הכופרים ,הטַ אע'וּת הם
מגיניהם ,ויוציאום מן האור אל החושך .כל אלה יורשי האש ולנֶצח יהיו
בה.
 258הלא ראיתָ את האיש אשר התפלמס עִ ם אברהם על אודות ריּבונו
וטען כי אללה העניק לו מלכוּת? אברהם אמר לו ,ריּבוני הוא המחַ יֶה
והמֵ מית! אמר ,אני מחַ יה וממית! אמר אברהם ,אללה מעלה את השמש
ממזרח – הַ עלֵה ַאתה אותה מן המערב! אז נדהם הכופר .אללה לא יַנחה
את קהל בני העוולה 259 .או כאותו האיש אשר עבר על פני עיר אשר
היתה לעיי חורבות ואמר ,כיצד יחַ יֶה אללה את זאת לאחר מותה? אז
הֵ מית ֹו אללה למשך מאה שנים ,וַאחַ ר עוֹרר ֹו לחיים .אמר ,כמה זמן עבר
עליָך? אמר ,עבר ע ַלי יום אחד או מקצתו .אמר (אללה) ,לא ,כי מאה
שנים עברו עליָך! אבל הַ ּבֵ ט נא אל המזון והמשקה אשר לָך – הם לא
התיישנו ,והַ ּבֵ ט אל חמורָך .כך ניתֵ ן אותָך לאוֹת לאנשים; עתה הַ ּבֵ ט אל
נקימן וַאחַ ר נכַסה אותן בשׂר .בהתּברר לו הדבר ,אמר,
העצמות ,כיצד ִ
יודע אני כי אללה כל־יכול 260 .אברהם אמר ,ריּבוני ,הַ ראֵ ה לי כיצד
תחַ יה את המתים .אמר (אללה) ,וכי לא תאמין? אמר ,אומנם כן ,אבל
(עשֵׂ ה זאת) למען יִבטַ ח לבבי .אמר ,קח ארבעה מיני עופות והַ טֵ ה אותם

הפסוק ַכאילו ַהוא ַעוסק ַרק ַביהודים ַובנוצריםַ ,ומקנה ַלהם ַזכות ַלבחור ַביןַ
התאסלמותַלביןַחייםַכבניַחסותַהמשלמיםַמסַגולגולת .ב ַטאע'ּות :חוקריםַציינוַ
שצורהַזוַקרובהַלמילהַהחבשיתַטעות"ַ,אליל"ַ,הנובעתַאוליַמןַהצורהַ"טעותא"ַ
המופיעה ַבתרגומים ַבהוראת ַ"אלילים"ַ .פרשני ַהאסלאם ַהסבירו ַאת ַהמונחַ
בהוראת ַ"שטן"ַ ,והוא ַהושאל ַגם ַככינוי ַלמנהיג ַהיהודים ַבמדינהַּ ,כעְּ ב ַאבןַ
אלַאשרף.
ְּ
ַ ַ258אשר התפלמס עם אברהם :נמרודַ.ר'ַתנאַדביַאליהוַ,אליהוַזוטאַ,פרשהַכה.
ַ ַ259האיש אשר עבר על פני עיר :סיפורַדומהַבקוויוַהכללייםַמסופרַבמדרשַהיהודיַ
על ַאודות ַחוני ַהמעגל ַשאלוהים ַהרדימו ַלשבעים ַשנהַ .ר' ַתלמוד ַבבליַ ,תענית ַכגַ
ע"אַ .ואולם ַהפרשנים ַהמוסלמים ַגורסים ַכי ַמדובר ַבעזרא ַ(עֻזיר)ַ ,או ַבירמיהוַ,
שחזה ַבחורבן ַבית ַהמקדש ַבירושלים ַואחר ַנפלה ַעליו ַתרדמה ַעד ַשהקיץ ַוראהַ
בבנייתַביתַהמקדשַמחדשַ.לא התיישנוַ:כמהַחוקריםַהצביעוַעלַהחיבורַהחיצוניַ
(האתיופי)ַיתרַדבריַברוךַ(ר'ַהשילוחַחַַ 236ואילך)ַ,שבוַירמיהוַשולחַאתַאבימלךַ
(=ַעבדַמלךַהכושי) ַלהביא ַתאניםַמגןַמחוץַלירושליםַ.בדרכוַחזרהַהואַנרדםַל־
 ַ 66שניםַ,מתעוררַואינוַמזההַאתַירושליםַשנחרבהַלאחרַצאתוַ.ואולםַהתאניםַ
שהביא ַעמו ַנותרו ַטריותַ .חמורָךַ :שעצמותיו ַיבשוַ .העצמות :עצמות ַהחמורַ
שהוחיוַמחדשַ.ויש ַהאומריםַ:עצמותיוַשלוַ.ור'ַחזוןַהעצמותַהיבשותַביחזקאלַ
לז.
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אליָך והַ נַח ּבֶ תֶ ר מּבִ תריהם על כל הרַ .אחַ ר ְק ָרא אליהם ויבואו רצים
אליָך ,ודע כי אללה אדיר וחכם.
 261המוציאים מרכושם למען אללה נמשלו לגרעין שהצמיח שֶ בַ ע
שיּבולים ,ובכל שיבולת מאה גרעינים .אללה יכפיל לאשר יחפוץ,
ואללה חובק עולם ויודע 262 .המוציאים מרכושם למען אללה ואינם
בהוּלים להתפאר או לפגוע ,שׂכרם שמוּר להם אצל ריּבונם ,ולא ייפול
מצדקה אשר
עליהם פחד ולא יצטערו 263 .דברי נועם וסליחה טובים ָ
פגיעה בצִ דה ,ואללה הוא בלתי תלוי ושקול דעת 264 .הוי המאמינים ,אל
הצדקה שתִ תנו על־ידי התפארות ופגיעה – כאותו איש
ָ
תשחיתו את
המוציא מרכושו רק למען הראוֹת לאנשים ,ואינו מאמין באללה וביום
האחרון .הוא משוּל לצוּק סלע מכוסה עפר :אך יפגע בו המָ טָ ר ,יִיוָ ותר
עירום וקשה .כך גם הם לא יפיקו דבר מכל ִמפעלותיהם ,ואללה לא
ינחה את קהל הכופרים 265 .המוציאים מרכושם למען יפיקו רצון מלפני
אללה ,ויש בנפשם נכונוּת ,נמשלו לגן עלֵי גבעה אשר בפקוד אותו
המָ טָ ר ,יכפיל פִ ריו ,ואם לא יֵרד המָ טָ ר ,יספיק לו הטַ ל .אללה מבחין
באשר תעשׂו.
 266היש בכם אחד הרוצה להיות בעליו של גן עצי תמר וגפנים אשר
נחלים נובעים מתחת לאילנותיו ,ואשר יש בו מכל הפירות – והנה,
בהזדקנ ֹו ובהיות לו בנים נחשלים ,יישׂרף הגן לפתע בלהט רוח שרב?
כך יבאר לכם אללה את האותות למען תימָ לכו בדעתכם 267 .הוי
המאמינים ,הוציאו ממון מתוך כל הטוב אשר הֵ פַ קתם מפועלכם ומתוך
כל אשר הצמחנו לכם מן הארץ ,ואל תבקשו לתת את הפָ חוּת שבו ,אשר
לא הייתם לוקחים לעצמכם בעיניים פקוחות .דעו כי אללה בלתי תלוי
ומהולל 268 .השׂטן מַאיֵים כי תרדו מנכסיכם ,ומצַ וֶוה עליכם תועבה,
ַ ַ260ארבעה מיני עופות :ישַהמפרשיםַכיַהכוונהַלטווסַ,תרנגולַ,עורבַויונהַ.ור'ַפרשתַ
ברית ַבין ַהבתריםַ ,בראשית ַטו ַַ .21–8והטה אותם אליךַ :יש ַהמפרשיםַ :אסוףַ
אותםַאליךַ,אוַ:בתרַאותםַ.על כל הר ַ:ישַהמסביריםַשהכוונהַלארבעהַאוַשבעהַ
הריםַ,אוַלארבעַרוחותַהשמיים.
ַ:ה ָׁש ְּמרוַּ ָל ֶכםַ
ַ ַ264למען הראות לאנשים :מפרשיםַכיַזהוַרמזַלמתחסדיםַ.ור'ַמתיַוִַ 1
ֵיַָאדםַלְּ הֵ ָראוֹתַלָהֶ ם.
ֵיַבנ ָ
ֹתַצ ְּדק ְּתכֶםַלִ פְּ נ ְּ
מֵ עֲשו ִ
ַ ַ266יישרף הגן לפתע :משלַלאכזבהַשעתידַלנחולַכלַמיַשאינוַנותןַצדקהַבלבַשלםַ.
הואַעלולַלרדתַמנכסיוַדווקאַבזמןַשהואַזקוקַלהםַביותר.
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וברכה .אללה חובק עולם ויודע.
ואילו אללה מבטיח לכם מחילה מאִ תו ָ
 269הוא יעניק חוכמה לאשר יחפוץ ,וכל אשר תוענק לו חוכמה יִזכה
ברוב טובה .רק בעלי הּבינה יזכרו.
 270כל הוצאה שתוציאו וכל נדר שתִ דרו ,אללה יֵדעם .לבני העוולה לא
צדקה בגלוי – טוב ויפה ,ואולם אם
יקומו תומכים 271 .אם תִ תנו ָ
תסתירוה ותִ תנוּה לעניים ,ייטב לכם ,ואללה יכפר לכם על עוונותיכם.
אללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים –  272לא עליָך להנחותם; אללה
הוא שיַנחה את אשר יחפוץ .כל הטוב אשר תוציאו ,לטובת עצמכם
הוא; לא תוציאוהו כי אם למען חַ לוֹת את פני אללה .כל הטוב שתוציאו,
תוּשב לכם תמורתו במלואה ,ולא תקופחו 273 .תוציאוהו בעבוּר העניים
הפרושים מתענוגות החיים למען אללה ,ואשר אינם יכולים לנסוע
בארץ .הנִבעָ ר חושבם לעשירים ,כי נמנעים הם מלבקש חסדים ,ואולם
אתה תכירם על־פי קלסתרם; אין הם דורשים את חסדי האנשים במפגיע.
כל הטוב אשר תוציאו ,אללה יֵדעהו 274 .אשר יוציאו את ממונם בלילה
וביום ובסתר ובגלוי ,שׂכרם שמוּר להם אצל ריּבונם ,ולא ייפול עליהם
פחד ולא יצטערו 275 .האוכלים ריּבית לא יקומו לתחייה בלתי אם כנִכְ פֵי
השׂטן הקמים ונופלים .זאת על כי ָאמרו ,דין ריּבית כדין כל מיקח
והממכר ואסר את הריּבית .כל
וממכר .ואולם אללה התיר את המיקח ִ
ִ
השומע את מוּסַ ר אללה והחָ ֵדל (מן הריּבית) ,ישמור לעצמו את אשר
כבר קיבל ,ואללה יפסוק בעניינו .ואולם כל השָ ב (לגבות ריּבית) ,אלה
יורשי האש ולנֶצח יהיו בה 276 .אללה יִמחה את תשׂוּאת הריּבית ויַרּבה
הצדקה .אללה אינו אוהב שום כופֵ ר מושבע ופושע277 .
את תשׂוּאת ָ
המאמינים ועושֵׂ י הטוב ומקַ יימֵ י התפילה ונותנֵי הזַכאת ,שׂכרם שמוּר
להם אצל ריּבונם ,ולא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו.
ַ ַ268מאיים כי תרדו מנכסיכםַ:אםַתתנוַצדקה.
ימיןַוּמנ ְְּּדעָ אַלְּ י ְָּדעֵ יַבִ ינָה.
ַ ַ269יעניק חוכמהַ:...ר'ַדניאלַבַַ:21יָהֵ בַחָ כְּ ְּמתָ אַלְּ חּכִ ִ
ַ ַ272לא עליך :פנייהַאלַהנביאַמוחמד.
ַ ַ273העניים הפרושים :הפרשנים ַמזהים ַאותם ַעם ַקבוצה ַמחברי ַהנביא ַשהיגרוַ
למדינה ַוהקדישו ַעצמם ַללימוד ַהקוראן ַולמלחמת ַהמצווהַ ,ולא ַהתפנו ַלמציאתַ
פרנסהַ .ואולם ַאחרים ַגורסים ַכי ַמדובר ַבחולים ַשנפצעו ַבקרבַ ,ואינם ַיכוליםַ
לדאוגַלעצמם.
ַ ַ275האוכלים ריבית :הגובים ַאותה ַונהנים ַמפירותיהַ .כנִ כפֵ י השטן :רמז ַלמחלתַ
הנפילהַהנחשבתַלפגיעתַהשטןַ.הםַייפלוַכךַמכובדַהריביתַשזללוַבכלַפה.
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 278הוי המאמינים ,היו יראים את אללה והַ ניחו לכל אשר נותר לכם מן
הריבית ,אם מאמינים הנכם 279 .ואם לא תעשׂו כן ,הנה אללה ושליחו
מכריזים מלחמה עליכם .ואולם אם תחזרו בכם ,תהיה הקרן לכם .לא
תקַ פחו (את הלוֹוה) ולא תקוּפחו 280 .ואם במצוקה הוא ,תינתן לו ַארכה
צדקה ,יִיטַ ב לכם ,אם יודעים אתם.
עד שיִרווח לו ,ואם תעשׂו עִ מו ָ
 281הישָ מרו לכם מפנֵי יום אשר בו תוחזרו אל אללה .אז ישולם לכל
נפש כפי פועלה ,והם לא יקופחו.
 282הוי המאמינים ,בעשׂותכם זה עם זה עסקאות באשראי לזמן קָ צוּב,
כִ תבו זאת ,ויכתוב זאת לכם הסופר ללא רמייה .אל ימָ אן הסופר לכתוב
ויירא את
כדרך שלימד ֹו אללה .עליו לכתוב ,ויכתיב לו בעל החובָ ,
אללה ריּבונו ,ולא יפחית מחובו מאומה .אם בעל החוב הוא שוטה או
נחשל או שאינו יכול להכתיב בעצמו ,יכתיב פטרונו ללא רמייה .הָ קימו
שני עדים מבין הגברים ,ואם לא יימָ צאו שני גברים ,כי אז גֶבֶ ר אחד
ושתי נשים אשר יניחו דעתכם כעדוֹת – אם תשכח האחת ,תזכיר לה
רעוּתהַ .אל לעֵ דים לסרב אם יזוּמנו ,וַאל תתרשלו בכתיבת (שטר החוב),
בין אם קטן הוא או גדול ,ואת זמן פירעונו .דרך זו ראויה לכם יותר
בעיני אללה וטובה יותר לשמירת העדות ,והיא תיטיב להבטיחכם מפני
הספק .ואולם אם סחורה זמינה היא אשר תעבירוה ביניכם ,לא יהיה
עליכם עווֹן אם לא תכתבוה .הָ קימו עֵ דים לכל עסקה שתעשׂו ,ואולם אין
להתעמר בסופר ולא בעֵ ד .אם כך תעשׂו ,תהיה זו הפקרות מצדכם .היו
יראים את אללה ,ואללה ילמדכם ,ואללה יודע כל דבר 283 .ואם נוסעים
אתם בדרך ולא יִימָ צא לכם סופר ,הַ פקידו עירבון .ואם תִ תנו אֵ מוּן איש
ויירא את אללה
ברעהו ,יִפְ רע מקּבל האשראי את חובו (כמוּסכם)ָ ,
ריּבונו .אל תעלימו את העדוּת ,כי אשר יעלימנה ,לֵב נפשע לו ,ואללה
יודע את אשר תעשׂו.
 284לאללה כל אשר בשמים ואשר בארץ .בין אם תגַלו את אשר בנפשכם
ובין אם תסתירו – על הכל ייפָ רע מכם אללה ,וַאחַ ר יסלח לאשר יחפוץ
ויעניש את אשר יחפוץ ,כי אללה כל־יכול 285 .השליח מאמין באשר
הוּרד אליו ממרומים מעִ ם ריּבונו ,וכן גם המאמינים .הכל מאמינים
ַ
באללה ובמלאכיו ובספריו ובשליחיו ואומרים ,לא נַפלֶה איש משליחיו.
ַ ַ282אין להתעמר בסופר ולא בעד :איןַלהאשימםַאםַלאַתמומשַהעסקה.
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הם אומרים ,נשמע ונעשׂה; מייחלים אנו למחילתָך ,ריּבוננו ,וסוף כולם
לשוב אליָך 286 .אללה לא יטיל על נפש לשׂאת יותר מכפי יכולתה,
ושׂכרה שמוּר לה כפי פועלה ,ועונשה שמוּר לה כפי מעלליה .ריּבוננו,
ַאל תדוּננו לכף חובה אם נשכח או נִטעה .ריּבוננו ,אל תטיל עלינו נטל
כפי שהִ טלתָ על אשר היו לפנינו .ריּבוננו ,אל תטיל עלינו לשׂאת את
אשר נבצר מכוחנוְ .מחַ ל לנו ,סְ לַח לנו ַורחֵ ם עלינו .אדוננו אתה ,על כן
עזור לנו לגבור על האנשים הכופרים.

ַ ַ285אשר הורד אליו ממרומים :הקוראןַשנגלהַלוַ.לא נפלה :הפרשניםַמדגישיםַשזוהיַ
התרסהַכנגדַהיהודיםַוהנוצריםַשפסלוַאלהַאתַנביאיהםַשלַאלה.
ַ ַ286אשר היו לפנינו :בניַישראלַאשרַהוטלוַעליהםַמצוותַחמורותַיותרַמאלהַשהוטלוַ
על ַאומתו ַשל ַמוחמדַ .מציינים ַבין ַהשאר ַאת ַהמצווה ַשהצטוו ַבני ַישראל ַלהרוגַ
אישַאתַאחיוַכאותַלחזרהַבתשובהַבעקבותַחטאַהעגלַ,כמסופרַבפסוקַַ54לעיל.
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מ ַראן)
סוּרהַַ3בֵ יתַע ְּמ ָרםַ(ַאאלַעִַ ְַּ
במדינה ַ
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.מ.
 2אללה ,אין אלוה מּבַ לעדיו ,החי והקיים 3 .הוא הוריד אליָך ממרומים
את הספר למען יגַלה את האמת ויאשר את אשר לפניו .את התורה ואת
האֶ וונגֶליון הוריד  4לפָ נים ,למען הָ ביא הדרכה לאנשים ,וַאחַ ר הוריד את
הפ ְֻרקאן .הכופרים באותות אללה ,להם צפוי עונש קשה ,ואללה אדיר
ואֵ ל נקמות 5 .אללה ,דבר לא ייסתר ממנו בארץ ולא בשמים 6 .הוא הצָ ר
ברחם בצֶ ֶלם כחפצו ,ואין אלוה מּבַ לעדיו ,האדיר והחכם 7 .הוא
אתכם ֶ
אשר הוריד אליָך ממרומים את הספר .ישנם בו אותות מוגדרים ,והם
יסוד הספר ,ואחרים סתומים .אלה אשר סטייה בלבם נוטים ַאחַ ר הסתום
אשר בו ,בבקשם להכשיל ובבקשם להתחקות ַאחַ ר פִ שרו ,ואולם רק
אללה יֵדע את פִ שרו .תלמידי חכמים יגידו ,אנו מאמינים בו – הכל מעִ ם
ריּבוננו .רק בעלי הּבינה ייזָכרו 8 .ריּבוננו ,אל תַ סטה את לּבֵ נו לַאחַ ר
ַ1
ַ3

ַ4

ַ6
ַ7

ַא.ל.מ :.ר'ַסורהַ1ַ:2
ַא ְּנגִ 'ילַ .כך ַמכנהַ
ַהספר :הקוראןַ .ויאשר :ר' ַסורה ַַ .41ַ :2האוונגליון :בערביתִ :
הקוראן ַאת ַמכלול ַהבשורות ַ(האוונגליונים) ַשל ַהברית ַהחדשהַ .הברית ַהחדשהַ
כולה ַנתפסת ַכאילו ַנגלתה ַלישוע ַכשם ַשהתורה ַכולה ַנגלתה ַלמשהַ ,והקוראןַ
למוחמד.
ַפרקאן :ר' ַסורה ַַ .53ַ :2בפסוק ַשלפנינו ַזהו ַאחד ַמכינויי ַהקוראןַ .הפרשניםַ
המוסלמים ַנוטים ַלאמץ ַאת ַההסבר ַשלפיו ַהשם ַנגזר ַמן ַהשורש ַהערבי ַפ-ר-קַ,
בהוראת ַ"המבדיל" ַ(בין ַאמת ַושקר)ַ ,או ַ"המפורק" ַ(לפרקים)ַ .ויש ַהמפרשיםַ
ש"פַֻרקאן"ַמשמשַכאןַככינויַלכללַכתביַהקודשַהמבדיליםַביןַאמתַושקרַ.אותות
אללה :ר'ַסורהַ.39ַ:2
ַהצָ ר אתכםַ :ר'ַקהלתַרבהַבַ,אַ[יא]"ַ:וייצרַה'ַאלהיםַאתַהאדם ַ[בראשיתַב ַַ–ַ]7
מהַת"לַאשרַיצר?ַאלאַהצוּרַהואַציירַנאה".
ַישנם בו אותות :קטעי ַקוראןַ ,או ַפסוקיםַ .מוגדריםַ :שמשמעותם ַבהירהַ .יסוד
הספר :מילולית ַ"אֵ ם ַהספר"ַ ,ויש ַהגורסים ַכי ַמדובר ַבעיקר ַבפסוקים ַהמכיליםַ
את ַחובות ַהיסוד ַהמוטלות ַעל ַהמאמין ַ(כגון ַסורה ַַ 151ַ :6ואילך)ַ .סתומים:
בערביתַ :מֻ תשאבִ הַ .הפרשנים ַהרבו ַלהתחבט ַבשאלה ַמהם ַהקטעים ַ"הסתומים"ַ
בקוראןַ ,והוצעו ַפתרונות ַמגווניםַ ,כגון ַשהכוונה ַלאותיות ַהמסתוריות ַהפותחותַ
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שהנחיתָ אותנו ,ותֵ ן לנו רחמים מאתָך ,כי אתה הוא המרבה לתת.
 9ריּבוננו ,אתה הוא מכַנס האנשים לקראת יום אשר אין ספק בו .אללה
לא יָפֵ ר הבטחה 10 .הכופרים ,לא יועילו להם נכסיהם וצאצאיהם במאום
אצל אללה ,וכל אלה יהיו דלק לאש 11 .דינם יהיה כדין בית פַ ְרעֹ ה ואלה
אשר היו לפניהם :הם כפרו באותותינו ואללה הִ כה בהם כי חָ טאו,
ואללה מעניש קשות 12 .אמור לכופרים ,עוד תובסו ותיאספו אל
גיהינום .מה נורא הוא יצוע האש.
 13שני מחנות אשר נפגשו הם אוֹת לכם :מחנה אחד לָחם למען אללה
והאחר כפר .כל מחנה נִדמה בעיני האחר כמונה כפליים ממנו ,ואללה
מושיט עזרתו לאשר יחפוץ .בזאת צפון לֶקח לאשר עיניהם בראשם.
 14האנשים משתבחים באהבת הדברים הנחשקים :נשים ובָ נים ומצבורי
זהב וכסף ,וסוסים אצילים ומקנה ויבוּל .כל זה תענוג חולף הוא של חיי
העולם הזה ,וטוב מכל לשוב אל אללה 15 .אמור ,הבה ואודיעכם מה
טוב לכם יותר מכל זה :ליראים שמורים אצל ריּבונם גנים אשר נחלים
נובעים מתחת לאילנותיהם – לנֶצח ישכנו בהם – ונשים טהורות ,ויפיקו
רצון מלפני אללה .אללה מבחין בברואים  16האומרים ,ריּבוננו,
מאמינים אנו ,על כן סְ לַח לנו על חטאינו ושמור עלינו מפני עונשה של
האש 17 ,העומדים בעוז רוח ואנשי האמת והאדוקים והמוציאים ממון
והמשכימים עִ ם שחר לבקש מחילה 18 .אללה עֵ ד כי אין אלוה מּבַ לעדיו,
ומנהגו צֶ דק .אין אלוה מּבַ לעדיו,
וכן (יעידו) המלאכים ואנשי הדעתִ ,

ַ9
ַ13
ַ15
ַ17

ידיַפסוקיםַשנגלוַאחריהםַ(נאסח'ַ
ִ
כמהַמפרקיַהקוראןַ,אוַהפסוקיםַשבוטלוַעל־
ומנְּ סוּח')ַ .אחרים ַהבינו ַאת ַהביטוי ַ מֻ תשאבִ ה ַבהוראת ַ"תואמים"ַ ,והסבירוַ
שמדובר ַבסיפורים ַומשלים ַהחוזרים ַונשנים ַבקוראן ַבצורות ַדומותַ ,ועודַ .אשר
סטייה בלבם :ישַהמזהיםַאותםַעםַהמתחסדיםַ,אוַעםַהנוצריםַ,אוַעםַהיהודיםַ.
להתחקות אחר פשרו :כמהַמסורותַמספרותַשהיהודיםַביקשוַלחשבַאתַהקץַעל־
פי ַהאותיות ַהמסתוריות ַאשר ַבקוראןַ .תלמידי חכמים :מקרב ַהיהודים ַאוַ
הנוצריםַ.נוקביםַבמיוחדַבשמוַשלַהיהודיַעבדאללהַאבןַסלאםַשהאמיןַבקוראןַ
ובמוחמד.
ַיום אשר אין ספק בוַ:יוםַהדין.
ַשני מחנות :נהוגַלפרשַשהכוונה ַלמחנהַהמוסלמים ַולמחנהַהכופריםַשלחמוַזהַ
בזהַבקרבַב ְּדרַ(שנתַַ.)624לאשר יחפוץ :גםַלמעטיםַ,אםַהםַמאמינים.
ַנחלים נובעים מתחת לאילנותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
ַוהמוציאים ממון :ר'ַסורהַ.195ַ:2
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האדיר והחכם 19 .הדת הראויה בעיני אללה היא האִ סלאם .אלה אשר
ניתַ ן להם הספר לא נחלקו לגביה כי אם לַאחַ ר שהוענקה להם הדעת,
עקב ִרשעה שנפלה בינותם .כל הכופר באותות אללה ,הנה אללה מהיר
חשבון 20 .אם יתפלמסו עִ מָך ,אמור ,אשׂא פנַי אל אללה בהתמסרות ,אני
וההולכים בעקבותַ י .אמור לאלה אשר ניתַ ן להם הספר ולבני אומות
העולם ,האם מתמסרים הנכם? אם יתמסרו ,תישַ ר דרכם ,ואם יפנו עורף,
דע כי עליָך רק למסור (את דבָ רו) ,ואללה מבחין בברואים.
 21הכופרים באותות אללה וההורגים את הנביאים בלא צדק וההורגים
את האנשים המצַ ווים על הצדק ,להם ּבַ שֵׂ ר על עונש כבד 22 .אלה,
מפעלותיהם לא יניבו פרי בעולם הזה ובעולם הבא ,ולא יקום להם עוזר.
 23הלא ראיתָ את אלה אשר קיבלו חלק מן הספר? עתה הם נקראים
לבוא אל ספר אללה למען ישפוט בינותם ,ואולם חבורה אחת בהם פונה
עורף וסרה מעליו 24 .זאת כי אמרו ,לא תיגע בנו האש כי אם ימים
ספורים ,וכך הדיחו אותם רעיונות הדת שבדו מלבם 25 .כיצד ירגישו
כאשר נכַנס אותם ביום אשר אין ספק בו ,ובו ישולם לכל נפש כפי
פועלה ,ואיש לא יקופח?
 26אמור ,אלוהַ י ,המולֵך במלכוּת .בכוחָך לתת את המלכוּת לאשר
תחפוץ וליטול את המלכוּת מאשר תחפוץ ולרומם את אשר תחפוץ
ַ18
ַ19
ַ20

ַ21
ַ23

ַ24

ַאנשי הדעת :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלנביאיםַ,אוַלמלומדיםַמאמיניםַבאשרַהםַ.
וישַהמוצאיםַבפסוקַזהַעדותַלמעלתםַשלַהמלומדים.
ַהאסלאם :ר'ַסורהַַ.112ַ:2אשר ניתַ ן להם הספר :ר'ַסורהַ.105ַ:2
ַבהתמסרות :ר' ַסורה ַַ .112ַ :2בני אומות העולם :בערביתַ :אֻ ִּמיוּןַ .כאן ַהכוונהַ
לערבים ַה מכוניםַכךַכדיַלהבדילםַמןַהיהודים ַוהנוצריםַ,בעליַהספרַ,כלומר ַמיַ
שנשלחו ַאליהם ַנביאים ַעוד ַלפני ַשבא ַמוחמד ַכנביא ַאל ַהערביםַ .הצורה ַאֻ ִּמיוּןַ
הוסברה ַעל־ידי ַהפרשנים ַהמוסלמים ַבהוראת ַאלה ַשאינם ַיודעים ַספרַ ,או ַקרואַ
וכתוב.
ַההורגים את הנביאים :הפרשניםַמזהיםַאותםַעםַהיהודיםַוהנוצריםַ .ור'ַסורהַ
ַ.61ַ:2
ַקיבלו חלק מן הספר :ישַהמזהיםַאותםַעםַהיהודיםַאשרַניתנהַלהםַהתורהַאבלַ
קיימוַרקַשמץַממנהַ.ספר אללה :הקוראןַ.וישַהגורסיםַכיַהכוונהַלתורהַ.למען
ישפוט בינותם :ישַהמקשריםַזאתַלפרשתַהנואףַוהנואפתַהיהודיםַשמוחמדַקבעַ
כיַדינםַסקילהַ,אךַהיהודיםַסירבוַלקייםַאתַפסקַהדיןַ,למרותַשעלהַבקנהַאחדַ
עםַהחוקַהיהודיַ.עלַכךַר'ַגםַסורהַ.41ַ:5
ַימים ספורים :היהודיםַמאמיניםַכיַזכותםַהיתרהַאצלַאלוהים ַתצילַאותםַמכלַ
חטאַ.רעיונות הדת :אמונתַהיהודיםַשהםַהעםַהנבחר.
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ולהשפיל את אשר תחפוץ .בידָך כל הטוב ,ואתה כל־יכול 27 .אתה
מבליע את הלילה בתוך היום ומבליע את היום בתוך הלילה ,ומוציא את
החי מן המת ואת המת מן החי ,ומפרנס בלא חשבון את כל אשר
תחפוץַ 28 .אל ייקחו המאמינים את הכופרים למגינים להם במקום
המאמינים .כל העושׂה זאת ,דבר אין לו עִ ם אללה .ואולם (רשאים אתם
לעשׂות כן) רק לשם זהירות מפניהם .אללה מזהירכם מפני עצמו ,וסוף
כולם לשוב אל אללה 29 .אמור ,בין אם תסתירו את אשר בלבכם ובין
אם ת ַגלו ,אללה יֵדעֵ נו ,והוא יודע את כל אשר בשמים ואשר בארץ.
אללה הוא כל־יכול 30 .ביום אשר בו תעמוד כל נפש מול כל הטוב אשר
עשׂתה ומול כל הרע אשר עשׂתה ,אז תִ רצה להיות הרחק משם .אללה
מזהירכם מפני עצמו ,ואללה חומל על הברואים 31 .אמור ,אם אוהבים
אתם את אללה ,לְ כוּ אח ַרי ,ואללה יאהבכם ויסלח לכם על חטאיכם.
אללה מוחל ורחום 32 .אמורִ ,שמעו בקול אללה והשליח ,ואם יפנו
עורף ,הנה אללה אינו אוהב את הכופרים.
ָאדם ואת נֹ חַ ואת בית אברהם ואת בית עַ ְמ ָרם להיות
 33אללה בחר את ָ
מעל שוכני העולמים 34 ,ולהיות אֵ לֶה מזרעם של אֵ לֶה .אללה שומע
ויודע 35 .אשת עמרם אמרה ,ריּבוני ,נדרתי להקדיש לָך את אשר בבטני,
אנא קַ ּבֵ ל ממני ,כי אתה שומע ויודע 36 .כאשר ילדה את בתה ,אמרה,
ריּבוניָ ,ילַדתי נקֵ בה – אללה מיטיב לדעת מה ילדה – ואין הזָכר כנקֵ בה,
ַ26
ַ27
ַ28

ַ33
ַ34
ַ35

ַוּמהָ ֵקים ַמלְּ כִ יןַ .ולרומם את
ַלתת את המלכּותַ :...ר' ַדניאל ַב ְַּ ַ :21מהעְּ ֵדה ַמלְּ כִ ין ְּ
אשר תחפוץ ולהשפיל את אשר תחפוץַ :ר' ַשמואל ַאַ ,ב ַַ :7ה' ַמו ִֹריׁש ַוּמע ֲִׁשירַ
ילַַאף־מרוֹמֵ ם.
ְּ
מ ְּׁשפִ
ַמוציא את החי מן המת ואת המת מן החי :מנהלַאתַמחזורַהחייםַוהמוותַ,החלַ
בזרעַדומםַההופךַלאדםַחיַ,וכלהַבאדםַחיַהמוציאַזרעַדומםַ,וחוזרַחלילה.
ַאל ייקחו המאמינים את הכופרים למגינים :יש ַהמפרשים ַשמדובר ַביהודיםַ
שתושביַמדינהַכרתוַעמםַבריתותַלפניַהאסלאםַ.לשם זהירות :הפרשניםַגורסיםַ
כי ַהיתר ַזה ַלקשור ַקשרים ַעם ַכופרים ַמטעמי ַזהירות ַ(המכונה ַבערביתַ :ת ִק ַיה)ַ
ניתן ַבעת ַשהעדה ַהמוסלמית ַהיתה ַעדיין ַחלשהַ .על ַיסוד ַסורה ַַ ,106ַ :16הםַ
מדגישיםַכיַעלַהמאמיןַלרצותַאתַהכופריםַבלשונוַאבלַלאַבלבו.
ַבית עמרם :בית ַמשה ַואהרןַ ,או ַבית ַמרים ַאמו ַשל ַישועַ .הקוראן ַחושב ַאותהַ
לבתוַשלַעמרםַ,זאתַאוליַכתוצאהַמעירובַבינהַלביןַמריםַהמקראיתַ,אחותַמשהַ
בןַעמרם.
ַאלה מזרעם של אלהַ:שושלתַרצופה.
ַאשת עמרם :הכוונה ַלחנהַ ,אם ַמריםַ ,שילדה ַאת ַישועַ .סיפור ַלידתה ַאת ַמריםַ
מצויַבאחתַהבשורותַהאפוקריפיותַ(הבשורהַעל־פיַיעקבַה).
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וקראתי לה ִמ ְריָם; היֵה לה ולפרי בטנה מחסה מפני השׂטן המוקצה.
 37אללה קיבל את ּבִ תה בברכה והצמיח את יופייה והפקיד את זְ כ ְַריָה
להיות אומֵ ן לה .כל אֵ ימת שזכריה ביקר אותה בהיכל ,מצא מזון לידה.
אמרִ ,מ ְריָםִ ,מנַיין לָך זה? אמרה ,מעִ ם אללה הוא .אללה מפרנס בלא
חשבון את כל אשר יחפוץ 38 .מיד פנה זכריה אל ריּבונו בתפילה ,ואמר,
ריּבוני ,הָ קֵ ם לי זרע טוב מאִ תָך ,הן אתה שומע התפילה 39 .בעודו עומד
בתפילה בהיכל ,קראו אליו המלאכים ואמרו ,אללה מבַ שֵׂ ר לָך על יוחנן:
הוא יאשר את המילה אשר תבוא מעִ ם אללה ,ויהיה אדון ופָ רוּשׁ ונביא
מן הישרים 40 .אמר (זכריה) ,ריּבוני ,כיצד יהיה לי בן ואני בא בימים
ואשתי עקרה? אמר ,כך יהיה .אללה יעשׂה את אשר יחפוץ 41 .אמר,
ריּבוני ,תֵ ן לי אות .אמר ,זה יהיה לָך האות :שלושה ימים תיאלם ,ורק
בסימנים תדבר עִ ם האנשים .הַ רּבֵ ה להזכיר את שֵ ם ריּבונָך ושַ ּבחהו ערב
וטיהרך ובחר ּבָ ך להיות
ֵ
ובוקר 42 .אמרו המלאכיםִ ,מ ְריָם ,אללה בחר ּבָ ך
מעל נשות שוכני העולמיםִ 43 .מ ְריָםִ ,דבקי בריּבונֵך באדיקות,
והשתחווי וכִ רעי עִ ם הכורעים.
 44סיפור זה הוא מן המאורעות שלא נכחתָ בהם ,ואנו מגלים אותו לָך.
לא הייתָ עִ מם בעת הַ שליכם את קולמוסיהם למען יֵדעו מי יהיה אוֹמֵ ן
למ ְריָם ,ולא הייתָ עִ מם כאשר התדיינו 45 .המלאכים אמרוִ ,מ ְריָם ,אללה
ִ
מבשׂר לָך על בואה של מילה מאִ תו – שמו ישוע המשיח בן ִמ ְריָם .הוא
ַ36
ַ37
ַ38
ַ39

ַ44

ַאין הזכר כנקבה :היולדתַחוששתַכיַהאלַמקבלַרקַזכריםַשהוקדשוַלוַ.המוקצהַ:
בערביתַ:רגִ 'יםַ,כלומרַ,נרגםַומגורש.
ַזכריה :אביו ַשל ַיוחנן ַהמטבילַ .לפי ַהמסורת ַהנוצריתַ ,אשתו ַ(אלישבע) ַהיתהַ
קרובתה ַשל ַמריםַ .ביקר אותה בהיכלַ :לפי ַהבשורה ַעל־פי ַיעקב ַ(פרק ַז)ַ ,מריםַ
הוקדשהַלאלוהיםַונמסרהַלביתַהמקדשַ.מלאךַנהגַלהגישַלהַמזוןַבידו.
ַמיד :מאחרַשנוכחַלדעתַכיַהאלַנוטהַחסדַלמריםַ,קיווהַלזכותַגםַהואַבחסדו.
ַיוחנן :ר'ַסיפורַתפילתַזכריהַולידתַיוחנןַהמטבילַבבריתַהחדשהַ,לוקסַאַַ.25–5
המילה אשר תבוא מעם אללה :ישוע ַשנברא ַבמאמר ַאללהַ ,כנאמר ַלהלן ַבפסוקַ
ַ .47וזהו ַרמז ַלתפיסת ַהלוגוס ַ(ַ )Logosהנוצריתַ ,המילה ַהאלוהית ַשהיא ַהיסודַ
השניַבשילושַהקדושַ(הבן).
ַלא נכחת בהם :פנייה ַאל ַהנביא ַמוחמדַ .בקיאותו ַבפרטי ַהמאורע ַשבו ַלא ַנכחַ
בעצמו ַמוכיחה ַשהוא ַנביא ַאמתַ .בעת השליכם את קולמוסיהם :בבשורה ַעל־פיַ
יעקב ַ(פרק ַט)ַ ,מסופר ַכי ַהאיש ַשקיבל ַאת ַמרים ַתחת ַחסותו ַ(יוסף ַהנגר) ַנבחרַ
מתוך ַכל ַהאלמנים ַביהודה ַשנקראו ַלהתכנסַ ,כל ַאיש ַעם ַמטהוַ .מתוך ַמטהו ַשלַ
יוסף ַפרחה ַיונה ַולכן ַהפור ַנפל ַעליוַ .פרשני ַהקוראן ַהמוסלמים ַמספרים ַכיַ
המועמדים ַלקבל ַאת ַמרים ַהשליכו ַאת ַמטותיהם ַלמי ַהירדןַ ,והזוכה ַהיה ַבעלַ
המטהַשצףַעלַפניַהמים.
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וידבר
יהיה נשׂוא פנים בעולם הזה ובעולם הבא ,ויהיה במקורביםַ 46 ,
אל האנשים בהיותו בעריסה וכבוגר ,ויהיה בישרים 47 .אמרה ,ריּבוני,
כיצד יהיה לי ילד ואיש לא נגע בי? אמר ,כך יהיה .אללה בורא את אשר
יחפוץ ,ועת יגמור בדעתו לעשׂות ָדבָ ר ,רק יאמר לו היֵה! והָ יה 48 .הוא
ילַמדהו את הספר ואת החוכמה ואת התורה ואת האֶ וונגֶליון 49 ,ויעשׂהו
שליח אל בני ישׂראל – הֵ באתי לכם אות מעִ ם ריּבונכם :אברא לכם ִמ ִטין
דמות עוף ,ואֶ פַ ח בו רוח והוא יהיה לעוֹף כאשר יַרשֶ ה אללה .ואני א ַרפֵא
את העיוור מלידה ואת המצורע ,ואחַ יֶה את המתים ברשות אללה ,ואוּכַל
להודיעכם מה אכלתם ומה אגרתם בבתיכם .בזאת יהיה לכם אות ,אם
מאמינים אתם 50 .באתי לאשר את התורה שנגלתה לפנַי ולהתיר לכם
מקצת אשר נאסר עליכם .הבאתי לכם אות מעִ ם ריּבונכם ,על כן היו
ושמעו בקולי 51 .אללה הוא ריּבוני וריּבונכם ,על כן
יראים את אללה ִ
עִ בדוהו .זהו אורח מישרים 52 .כאשר הבחין ישוע כי כופרים הם ,אמר,
מי יהיו תומכַי לאללה? אמרו השליחים ,אנו תומכֵי אללה .אנו מאמינים
באללה והיה לנו עֵ ד כי מתמסרים אנו 53 .ריּבוננו ,אנו מאמינים באשר
הורדתָ ממרומים והולכים בעקבות השליח ,על כן כתוֹב לנו את חֶ לקנו

ַ45

ַ46
ַ48
ַ49

ַ50
ַ52

ַמילה מאתו :ישועַ.ר'ַלעילַפס'ַַ.39עלַהבשורהַלמריםַולידתַישועַר'ַלוקסַאַ–26
ַ .56המשיח :בערביתַ :מ ִסיחַ .זהו ַכינויו ַהמקובל ַשל ַישועַ ,ואולם ַמשמעותוַ
המשיחיתַהנוצריתַלאַהשתמרהַבקוראןַ,והפרשניםַמסתפקיםַבהסברוַהלשוניַשלַ
הכינויַ.ויהיה במקורבים :לאללה.
ַבהיותו בעריסהַ :באחת ַהבשורות ַהאפוקריפיות ַ(בשורת ַהינקות ַהערביתַ ,א)ַ,
מסופר ַשישוע ַפנה ַאל ַאמו ַמן ַהעריסה ַוזיהה ַעצמו ַכבן ַאלוהים ַשנולד ַלה ַעל־פיַ
בשורתַגבריאלַ,ואשרַנשלחַלגאולַאתַהעולם.
ַהוא ילמדהו :אללה ַאת ַישועַ .הספר :יש ַהמפרשים ַ"ספר" ַ(ּכִ תאב) ַ– ַמלאכתַ
הכתיבה.
ַהבאתי לכם :דבריַישועַאלַבניַישראלַ.דמות עוף :באחתַהבשורותַהאפוקריפיותַ
(בשורתַהינקותַעל־פיַתומסַ,ב-ג)ַמסופרַכיַישועַהכיןַשתיםַעשרהַציפוריםַמחמרַ
והפיחַבהןַרוחַחיים .אֲ ַרפֵ א את העיוור מלידה ואת המצורעַ:ר'ַמתיַחַַ,3–2יאַַ;5
יוחנןַטַַ.11–1ואֲ חַ יֶה את המתיםַ:ר'ַמתיַיאַַ;5יוחנןַיאַ.44–1
ַלאשר את התורה :הופעתוַשלַישועַמאשרתַאתַדבריַהתורהַשבישרהַעלַהופעתוַ.
ולהתיר לכם :מאכליםַשנאסרוַעליכםַבתורהַ .
ואריא)ַ.הפרשניםַהמוסלמיםַ
ואריוּןַ,מילהַממקורַחבשיַ(ח ְּ
ַהשליחים ַ :בערביתַ:ח ִ
קושרים ַאת ַהמילה ַעם ַהשורש ַהערבי ַח-ו-רַ ,ומסבירים ַשהשם ַמעיד ַעל ַהצבעַ
הלבןַשלַבגדיַשליחיוַשלַישועַ.מתמסרים :ר'ַסורהַ.112ַ:2
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עִ ם המעידים 54 .הם חָ רשו מזימה ,ואללה חָ רש אף הוא מזימה ,ואללה
הוא הטוב שבזוממים.
 55אללה אמר לישוע ,עתה אאסוף אותָך וַאעלה אותָך אלַי ואטהר אותָך
מטומאת הכופרים ואשׂים את ההולכים בעקבותיָך מעל הכופרים עד יום
תחיית המתים .לבסוף תוחזרו אלַי ואשפוט ביניכם בכל אשר נחלקתם
בו 56 .אשר לכופרים ,אותם אעניש עונש קשה בעולם הזה ובעולם הבא,
ולא יקום להם עוזר 57 .אשר למאמינים ולעושׂים את הטוב ,הוא ישַ לם
להם את מלוא שׂכרם .אללה אינו אוהב את בני העוולה 58 .אלה האותות
ודבר־התוכחה ְמלֵא החוכמה אשר נקרא בפניָך 59 .ישוע נמשל אצל
אללה לאדם :הוא ברא ֹו מעפר וַאחַ ר אמר לו ,היה! והָ יה 60 .זו האמת
מעִ ם ריּבונָך ,על כן ַאל תהיה במפקפקים 61 .אם יתפלמסו עִ מָך על
אודותיו לאחר הדעת אשר הוענקה לָך ,אמור להם ,הבה ונקרא לבנינו
ולבניכם ולנשינו ולנשיכם ולנו עצמנו ולכם עצמכם ,ונפיל בתום לב את
תחינתנו ונתפלל כי על המכזבים תחול קללת אללה 62 .זהו סיפור
האמת ,ואין אלוה מּבַ לעדי אללה ,ואללה הוא האדיר והחכם 63 .אם יפנו
עורף ,הנה אללה יודע את מעשֵׂ י החומסים.
 64אמור ,הוי בעלי הספר ,בואו ונאמר ָדבר בינינו אשר עליו נשתווה :רק
מקרּבנו
את אללה נעבוד ,ולא נצָ רף לו כל שותף ,ולא ניקח אנשים ִ
כאדונים לנו זולת אללה .אם יפנו עורף ,אִ מרו ,אתם עֵ דים כי מתמסרים

ַ53
ַ54
ַ55
ַ58
ַ59
ַ61

ַ62

ַהשליח :ישועַ.המעידים :עלַאמיתותַנבואתוַשלַישוע.
ַחרשו מזימה :היהודיםַזממוַלהרוגַאתַישועַ.אללה חרש אף הוא מזימה :מפרשיםַ
שהכוונה ַלכך ַשדמותו ַשל ַישוע ַהועתקה ַאל ַאדם ַאחרַ ,כמסופר ַבסורה ַַ,157ַ :4
והיהודיםַצלבוַאותוַבמקוםַישועַ,שניצלַממוותַועלהַהשמימה.
ַכל אשר נחלקתם בו :מחלוקותַנחשבותַלסטייהַמדתַהאמת.
ַהאותות :ר'ַסורהַ.39ַ:2
ַנמשל אצל אללה לאדם :שניהםַנבראוַמעפרַ,ואינםַבניַאללהַ,למרותַשלאַנולדוַ
לאבַבשרַודםַ.ר'ַגםַסורהַ.75ַ:5
ַנקרא לבנינו ולבניכם :זוַהשבעהַהדדיתַשנועדהַלהכריעַמחלוקותַביןַשניַצדדיםַ
ַנג'ראן ַ(דרוםַ
יריביםַ .המסו רת ַמספרת ַכי ַמנהיגיהם ַהדתיים ַשל ַהנוצרים ַתושבי ַ
ערב) ַבאו ַלהתנצח ַעם ַהנביא ַעל ַאודות ַישועַ ,ואולם ַכאשר ַהציע ַלהם ַמוחמדַ
להכריע ַאת ַהמחלוקת ַבטקס ַהשבעהַ ,נרתעו ַהנוצרים ַכי ַחששו ַשמוחמד ַיגברַ
עליהםַ.הםַנכנעוַלוַוהעלוַלוַאתַמסַהגולגולתַהמושתַעלַיהודיםַונוצרים.
ַסיפור האמת :עלַאודותַישוע.
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אנו 65 .הוי בעלי הספר ,מדוע תתפלמסו על אודות אברהם? הן רק
אחריו הורדו ממרומים התורה והאֶ וונגֶליון! האם לא תשׂכילו להבין?
 66אתם אלה אשר עד כה התפלמסתם רק על אשר תדעו ,ומה לכם כי
תתפלמסו עתה על אשר לא תדעו? אללה יודע ,ואתם אינכם יודעים:
ומתמסר ,ולא היה
 67אברהם לא היה יהודי ולא נוצרי ,כי אם חַ נִיף ִ
במשתפים 68 .הקרובים מכל לאברהם הם אשר הלכו בדרכו ,והנביא
הזה והמאמינים .אללה הוא מגן המאמינים 69 .בני עֵ דה אחת מבעלי
הספר היו רוצים להתעותכם ,ואולם רק את עצמם יַתעו בלא שיחושו.
 70הוי בעלי הספר ,מדוע תִ כפרו באותות אללה חֵ רף היותכם עֵ דים
להם?  71הוי בעלי הספר ,מדוע תעָ רבו את האמת בהבל ותסתירו את
האמת ביודעין?  72בני עֵ דה אחת מבעלי הספר אמרו ,הַ כריזו בבוקר כי
הוּרד אל המאמינים ממרומים ,וכִ פרו בו עִ ם עֶ רב,
מאמינים אתם באשר ַ
למען יחזרו בהם 73 .אבל ַאל תאמינו לאיש כי אם להולכים בדתכם
שלכם .אמור ,ההדרכה מעִ ם אללה היא דרך הישר ,ואולם אתם אינכם
רוצים כי אחרים יקבלו את אשר קיבלתם ,או כי ינַגחו אתכם בפני
ריּבונכם .אמור ,הברכה ביד אללה היא ,ואותה ירעיף על אשר יחפוץ,

ַ64
ַ65

ַ66
ַ67
ַ68
ַ69
ַ70
ַ71
ַ72

ַבעלי הספר :ר'ַסורהַַ.105ַ:2אנשים מקרבנו כאדונים לנו :ישַהמפרשיםַשהכוונהַ
לכך ַשהיהודים ַוהנוצרים ַהעלו ַאת ַהחכמים ַוהנזיריםַ ,וכן ַאת ַישועַ ,לדרגתַ
אלוהיםַ,כנאמרַבסורהַ.31ַ:9
ַתתפלמסו על אודות אברהם :מפרשיםַכי ַהפולמוס ַביןַהמוסלמיםַלביןַהיהודיםַ
והנוצריםַנסבַסביבַהשאלהַמיַמהםַמיטיבַלשמרַנאמנהַאתַמורשתוַשלַאברהםַ.
עלַטענתַהנוצריםַשהםַממשיכיַאברהםַ.ר'ַלמשלַאיגרתַפאולוסַאלַהגלטייםַ,גַ
םַה ְּנכֶםַזֶ רעַַאבְּ ָרהָ םַוְּ יו ְֹּר ִׁשיםַּכְּ פִ יַהה ְּבטָ חָ ה.
 ַ:29וְּ ִאם־לּמָ ִׁשיחַא ֶת ִ
ַעל אשר תדעו :עלַנביאיכםַשלכםַ,כגוןַמשהַוישועַ.על אשר לא תדעו :עלַאברהם.
ַחניף :ר'ַסורהַַ.135ַ:2מתמסר :ר'ַסורהַַ.112ַ:2משתפים :ר'ַסורהַ.96ַ:2
ַהקרובים מכל לאברהםַ :כלומר ַהנושאים ַאת ַמורשתו ַוהראויים ַביותר ַלהיחשבַ
כממשיכיוַ.הנביא הזהַ:מוחמד.
ַהיו רוצים להתעותכם :ישַהמסביריםַכיַהיהודיםַביקשוַלשכנעַמספרַמוסלמיםַ
להתגייר.
ַאותות אללה :ר'ַסורהַ.39ַ:2
ַתערבו את האמת בהבל :נהוג ַלפרש ַשמדובר ַבשיבוש ַנוסח ַהתורה ַובהסתרתַ
הפסוקיםַהמדבריםַבשבחוַשלַמוחמד.
ַבאשר הורד אל המאמיניםַ :בקוראןַ .למען יחזרו בהםַ :המוסלמיםַ ,מאמונתםַ
בקוראן.
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ואללה חובק עולם ויודע 74 .הוא מייחֵ ד ברחמיו את אשר יחפוץ ,ואללה
הוא מרעיף הברכה הכבירה.
 75יש בין בעלי הספר אנשים אשר אם תפקיד בידם הון תועפות,
יחזירוהו לָך ,ויש בהם אנשים אשר אם תפקיד בידם רק דינר אחד ,לא
יחזירוהו אם לא תתמיד לדחוק בהם .זאת כי ָאמרו ,אין דרך להאשימנו
אם לא נכַבד את הגויים .ביודעין טופלים הם שקר על אללה 76 .נהפוך
הוא :כל המכבד את התחייבותו ונוהג ביִרָאה ,הנה אללה אוהב את
היראים 77 .המוכרים את התחייבותם לאללה ואת שבועותיהם באפס
מחיר ,אלה אין להם חלק לעולם הבא ,וביום תחיית המתים לא ידבר
אליהם אללה ולא יחונן אותם במבט ולא יזַכה אותם .עונש כבד צפוי
להם 78 .יש בהם חבורת אנשים ההופכים בלשונם את מילות הספר
למען תחשבו כי גִ רסתם היא מן הספר ,ואולם אין היא מן הספר .יגידו,
זאת מעִ ם אללה ,ואולם אין היא מעִ ם אללה .ביודעין טופלים הם שקר
על אללהַ 79 .אל יאמַ ר אדם אשר נתן לו אללה את הספר ואת חוכמת
המשפט והנבואה לאנשים ,היו עבדים לי ולא רק לאללה .ואולם ראוי לו
כי יאמר ,היו ֵיראים את הריּבון בכך שתקיימו את כל אשר תלַמדו מן
הספר ואת כל אשר תִ למדו 80 .וַאל לו לצווֹת עליכם לקחת את המלאכים
ואת הנביאים כאדונים לכם .היצַ ווה עליכם לִ כפוֹר לַאחַ ר שכבר
התמסרתם?
 81אללה כרת ברית עִ ם הנביאים ואמר ,כל ספר וחוכמה אשר אתן לכם,
וַאחַ ר יבוא אליכם שליח המאשר את אשר עִ מכם – הַ אמינו בו והושיטו
לו עזרה .אמר (אללה) ,התִ תחייבו לזאת ותקבלו את אשר הטלתי
ַ73

ַ75
ַ78
ַ79

ַואולם אתם אינכם רוצים כי אחרים יקבלו את אשר קיבלתם :המשךַהפנייה ַאלַ
בעלי ַהספרַ .ויש ַהמפרשים ַכי ַכאן ַמתחדש ַציטוט ַדברי ַבעלי ַהספר ַבינם ַלביןַ
עצמםַ.לפיַפירושַזהַ ,ישַלתרגם"ַ:פןַיקבלוַאחריםַאתַאשרַקיבלתםַאתם"ַ .וישַ
הגורסיםַכיַהכלַמופנהַאלַהמוסלמיםַ,ובהתאםַלזאתַישַלתרגם"ַ:ההדרכהַמעִ םַ
אללהַהיאַדרךַהישרַ,ואישַלאַיקבלַאתַאשרַקיבלתםַאתם".
ַהגויים :בערביתַ:אֻ ִּמיוּןַ,שניתןַלתרגמוַגם"ַ:בניַאומותַהעולם"ַ.ר'ַלעילַפס'ַַ.20
התרגום ַ"גויים" ַהועדף ַכאן ַכדי ַלהדגיש ַאת ַנימת ַהזלזול ַשל ַהדוברים ַהיהודיםַ
במיַשאינוַמבניַעמםַ.
ַיש בהם :ביהודיםַ.הופכים בלשונם :משבשיםַאת ַנוסחַהתורהַכדיַלהסוות ַאתַ
הפסוקיםַהמספריםַבשבחַמוחמד.
ַאדם אשר נתן לו אללה :נהוגַלפרשַשהכוונהַלישועַ,שהנוצריםַעבדוַלוַכאלוהיםַ.
יראים את הריבון :בערביתַ:רבאנִ יִַיןַ,כלומרַרבניםַ.אבלַנראהַשכאןַקושרהַמילהַ
זוַ,שאינהַערביתַבמקורהַ,עםַהמילהַרבַ("ריבון")ַהמתארתַאתַאללה.
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עליכם? ָאמרו ,מתחייבים אנו .אמר ,הָ עידו ,וגם אני אעיד עִ מכם.
 82הפונים עורף לַאחַ ר כל זאת ,אלה מופקרים הם 83 .היבַ קשו להחליף
את דת אללה? הן לו הִ תמסרו כל שוכני השמים והארץ ,אם מרצון ואם
מאונס ,ואליו יוחזרו 84 .אמור ,מאמינים אנו באללה ובאשר הוּרד אלינו
ממרומים ובכל אשר הוּרד ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב
והשבטים ,ובאשר ניתַ ן למשׁה ולישוע ולנביאים מעִ ם ריּבונם .לא נַפלֶה
איש מהם ,ומתמסרים אנו לו 85 .כל המבקש לו דת אחרת מלבד
האִ סלאם ,לא יקבלוה ממנו ,ובעולם הבא ילך לאבדון 86 .כיצד ינחה
אללה אנשים אשר כפרו לאחר שהֶ אמינו ולאחר שהעידו כי השליח אמת
הוא ,ולאחר שניתנו להם האותות הנהירים? אללה לא ינחה את קהל בני
העוולה 87 .כל אלה יבואו על עונשם ותחול עליהם קללת אללה
והמלאכים והאנשים כולם 88 .לנצח יהיו שרויים בה ,ולא יוקל מעליהם
העונש ולא תינתן להם ַארכה 89 .אך לא כן החוזרים בתשובה לאחר מכן
והמתַ קנים את דרכם .זאת כי אללה מוחל ורחום 90 .אשר יִכפרו לַאחַ ר
שהאמינו ,וַאחַ ר תִ רּבה כפירתם ,לא תתקבל תשובתם ,וכל אלה תועים
הם 91 .אשר יכְ פרו וימותו בעודם כופרים – דבר לא יתקבל מאיש מהם,
גם אם יציעו את מלוא כל הארץ זהב ובלבד שיפדו עצמם .לכל אלה
צפוי עונש כבד ,ולא יקום להם עוזר 92 .לא יהיו מעשׂיכם טובים עד אם
תוציאו ממון מאשר תאהבו .כל אשר תוציאו ,אללה יֵדענו.
 93כל המאכלות היו מותרים לבני ישׂראל פרט לאשר אסר ישׂראל על
וקראוה
עצמו לפני שהוּרדה התורה ממרומים .אמור ,הָ ביאו את התורה ִ
ַ81

ַ83
ַ84
ַ90

ַברית עם הנביאיםַ :ר'ַגםַסורהַַ.8–7ַ:33שליח המאשר :הנביאַמוחמד; ַהופעתוַ
תגשיםַאתַהנבואותַעל ַאודותיו ַשנכללוַבכתביַהקודשַשניתנוַלנביאיםַשקדמוַלוַ.
מקורַהשראהַאפשריַלרעיוןַשנבואהַעלַהופעת ַמוחמדַמצויה ַבכתביַהקודש ַהםַ
מ ִניַי ִָקיםַלְּ ָךַה'ַאֱ ֹלהֶ יָךַאֵ לָיוַ
ָךַמַאחֶ יָךַּכָ ֹ
יאַמ ִק ְּרבְּ ֵ
ִ
דבריַמשהַבספרַדבריםַיחַ ַ :15נָבִ
ִת ְּׁשמָ עוּןַ.בבריתַהחדשהַ(מעשיַהשליחיםַגַַ)22הפסוקַמוסבַעלַישועַ.מוחמדַעצמוַ
יכולַלהיחשבַכנביא ַמקרבַ "אחיהם"ַשלַבניַישראלַבתוקףַהיותוַצאצאַלישמעאלַ
אחיַיצחקַ.ר'ַגםַסורהַַ ַ.157ַ:7האֲ מינו בוַ:ישַהמפרשיםַשצוַזהַמופנהַאלַבניַעמוַ
שלַכלַנביאַהשותףַלברית.
ַהתמסרו :ר'ַסורהַַ. 112ַ:2ישַהמפרשיםַשהדברַהיהַבעתַשנכרתהַהבריתַהנזכרתַ
לעיל ַבפס' ַַ .81ויש ַהגורסים ַשההתאסלמות ַכאן ַפירושה ַהכרה ַבסיסית ַבייחודַ
האלַ.אליו יוחזרו :למשפטַביוםַהדין.
ַבאשר הורד אלינו :בקוראןַ.השבטים :ר'ַסורהַַ.136ַ:2לא נַפלֶה :ר'ַסורהַ.136ַ:2
ַאחר תרבה כפירתם :יש ַהמזהים ַאותם ַעם ַהיהודים ַשכפרו ַבמשה ַואחר ַשבוַ
וכפרוַבישועַ,ולבסוףַהגיעהַכפירתםַלשיאהַעםַהופעתַמוחמד.
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אם אמת בפיכם 94 .הטופלים שקרים על אללה לַאחַ ר כל זאת ,אלה הם
בני העוולה 95 .אמור ,אמת דיבר אללה ,על כן הַ חזיקו באמונת אברהם
אשר נהג כחַ נִיף ,ולא היה במשתפים 96 .הּבַ ית הראשון אשר יוּסַ ד
ברכה והדרכה לשוכני העולמים.
לאנשים הוא זה אשר בּבַ ַכה ,ובו ָ
 97מצויים בו אותות נהירים – מקום אברהם .כל הנכנס אל (סביבות
לרגל
הבית) יהיה שרוי בבִ טחה .האנשים מחויבים בפני אללה לעלות ֶ
אל הּבַ ית – כל היכול לצאת לדרך .ואולם כל הכופר ,הנה אללה אינו
תלוי בשוכני העולמים.
 98אמור ,הוי בעלי הספר ,מדוע תִ כפרו באותות אללה ,ואללה עֵ ד לאשר
תעשׂו?  99אמור ,הוי בעלי הספר ,מדוע תרחיקו את אשר יאמין מעל
נתיב אללה ,בבקשכם לשבשו ,בעודכם עֵ דים לאמיתותו? אללה לא
ַ93

ַ95
ַ96

ַ97

ַאסר ישראל על עצמו :יעקבַאסרַעלַעצמוַאתַגידַהנשהַ,ר'ַבראשיתַלבַַ.33לפני
שהורדה התורה :לא ַלפני ַתורת ַמשה ַשבה ַנאסרו ַעליהם ַמאכלות ַשוניםַ ,וזאתַ
כעונשַעלַחטאיהםַ.ר'ַגםַסורהַַ.160ַ:4אם אמת בפיכם :מפרשיםַשהיהודיםַטענוַ
כי ַאיסור ַהמאכלות ַחל ַכבר ַעל ַנביאים ַשקדמו ַלמשהַ .הקוראן ַמשיב ַבטענהַ
שהאיסוריםַלאַהוטלוַלפניַמשהַ,ולכןַאינםַחליםַעלַממשיכיַמורשתַאברהם.
ַכחניףַ:ר'ַסורהַַ.135ַ:2
ַהבית הראשון :הכעבהַ.ישַהמסביריםַשהיאַהדברַהראשוןַשאללהַבראַומתוכהַ
נברא ַהעולםַ .משתקף ַכאן ַרעיון ַירושלים ַשל ַמעלה ַשהוסב ַאל ַהכעבהַ .המסורתַ
קובעת ַשהכעבה ַקדומה ַבארבעים ַשנה ַמבית ַהמקדשַ .ויש ַהמזהים ַאת ַ"הביתַ
הראשון" ַעם ַאלבית ַאלמעְּ מוּר ַ("הבית ַהנושב") ַבשמייםַ ,הקרוי ַכך ַכי ַהמוניַ
מלאכיםַפוקדיםַאותוַמדיַיוםַ(סורהַַ.)4ַ:52בבַ ּכה :אוליַניתןַלקשרַצורהַזוַעםַ
עמק ַהבָ כָ א ַהנזכר ַבתהלים ַפד ַַ 7כנתיבם ַשל ַהעולים ַלרגל ַאל ַהמקדש ַבירושליםַ
(עֹבְּ ֵרי ַבְּ עֵ ֶמק ַהבָ כָא ַמעְּ יָן ַיְּ ִׁשיתוּהוּ)ַ .בתרגום ַהפשיטתא ַלפסוק ַזהַ ,המילה ַמעְּ יָןַ
נקראהַכ"מעון"ַ,ולכןַתורגמהַכביתַמעמרא"ַ,ביתַמגורים"ַ(עברוַבעומקאַדבכָ תאַ
ועבדוהי ַבית ַמעמרא)ַ .לפי ַתרגום ַזהַ ,מבואות ַירושלים ַהומים ַמרוב ַעולים ַלרגלַ
המאכלסים ַאותהַ .הדבר ַמאשש ַאת ַהזיקה ַשהפרשנים ַיוצרים ַבין ַ"הביתַ
הראשון" ַלבין ַאלבית ַאלמעְּ מוּרַ .צורת ַבּכה ַכשלעצמה ַהוסברה ַכנגזרת ַמהשורשַ
הערביַבּ-כּ-כַ("לרסק")ַ.ישַהמסביריםַשהיאַמציינתַאתַהצטופפותַהחוגגיםַסביבַ
הכעבהַתוךַשהםַדוחקיםַזהַאתַזה.
ַאבְּ ראהיםַ .הזיקה ַבין ַמקום ַאברהם ַו"הביתַ
ַמקום אברהם ַ :בערביתַ :מקאם ִ
ֹםַמ ְּק ָד ֵׁשנוַּ.
הראשון"ַמזכירהַאתַירמיהוַיז ַַּ:12כִ ֵסא ַכָבוֹדַ,מָ רוֹם ַמֵ ִראׁשוֹן ַ– ַ ְּמקו ִ
נראהַכיַבגרסתַהקוראןַ"מקוםַמקדשנו"ַהפךַלהיותַ"מקוםַאברהם"ַ.ואכןַ,לפיַ
ה מקורותַהיהודייםַ,המקוםַשבוַהוקםַביתַהמקדשַהואַגםַהמקוםַשבוַאברהםַ
התנסהַבניסיוןַהעקדהַ(הרַהמוריה)ַ.אםַכךַ,לפנינוַעדותַלניסיוןַהקוראןַלהעבירַ
את ַמקום ַהעקדה ַוקדושת ַהמקדש ַמירושלים ַלמֶ ּכהַ .המסורת ַמזהה ַאת ַ"מקוםַ
אברהם" ַעם ַאבן ַקדושה ַליד ַהכעבהַ .מסופר ַכי ַאברהם ַהציב ַרגליו ַעליה ַבעתַ
בנייתַהּכעְּ בהַ,אוַכשבאַלהתארחַאצלַישמעאלַוהניחַעליהַאת ַרגליו ַכדיַשאשתַ
ישמעאלַתרחץַאותןַ.עקבותַרגליוַנותרוַטבועותַבאבןַ.ר'ַגםַסורהַַ.127ַ,125ַ:2
אללה אינו תלוי בשוכני העולמיםַ:ר'ַאיגרתַקלמנטַהראשונהַנבַַ .1
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יסיח דעתו מאשר תעשׂו 100 .הוי המאמינים ,אם תשמעו בקולה של
חבורה מבין אלה אשר ניתַ ן להם הספר ,יחזירוכם להיות כופרים לאחר
שכבר האמנתם 101 .כיצד תוכלו לִ כפור בעודכם שומעים את אותות
אללה נקראים בפניכם ,ושליחו שרוי ביניכם? כל המבקש מָ עוז באללה,
יוּנחה אל אורח מישרים 102 .הוי המאמינים ,היו ֵיראים את אללה כראוי
ליראיו והיו מתמסרים בטרם מותכםּ 103 .בַ קשו כולכם מָ עוז בחֶ בל אשר
הושיט אללה וַאל תתפלגו ,וזִ כרו את החסד שנטה לכם אללה כאשר
קֵ ַירב את לִ ּבותיכם בהיותכם אויבים ,והפכתם בחסדו לאחים ,וכאשר
הייתם על סף תהומה של האש ,הצילכם ממנה .כך יבאר לכם אללה את
אותותיו למען תישירו לכת 104 .היו־נא אומה הקוראת לעשׂות את הטוב
והמצַ ווה לנהוג בדרך ארץ והאוסרת את המגונה .הנוהגים כך אנשי חיל
הם 105 .אל תהיו כמו אלה אשר התפלגו ונחלקו לאחר שניתנו להם
האותות הנהירים .שמוּר להם עונש כבד 106 ,ביום אשר בו יאירו פנים
וישחירו פנים .אשר ישחירו פניהם – האם שַ בתם לִ כפור לאחר
שהאמנתם? טַ עמוּ אֵ פוא את העונש ,כי כפרתם 107 .אשר יאירו פניהם,
עליהם יִשרו רחמֵ י אללה ,ויהיו שרויים בהם לנצח 108 .אלה אותות
אללה אשר נקרא בפניָך למען תתגלה האמת ,ואללה אינו חפץ לגרום
עוול לשוכני העולמים 109 .לאללה כל אשר בשמים ואשר בארץ ,ואל
אללה יושבו הדברים 110 .אתם הטובה שבאומות שהוצגה לאנשים
מעולם :אתם מצַ ווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה ומאמינים
באללה.
מוטב היה לבעלי הספר לוּ האמינו .יש מאמינים ביניהם ,ואולם מרביתם
ַ ַ99תרחיקו את אשר יאמין :יש ַהמפרשים ַשהכוונה ַלכך ַשהיהודים ַביקשו ַלגרוםַ
למוסלמיםַלזנוחַאתַאמונתםַבמוחמד.
ַ ַ100חבורה מבין אלה אשר ניתַ ן להם הספר :קבוצהַשלַיהודיםַשלפיַהמסורתַביקשוַ
לזרועַפירודַביןַהמאמיניםַבמדינהַולגרוםַלהםַלזנוחַאתַמוחמד.
ַ ַ103בהיותכם אויבים :נהוג ַלפרש ַשמדובר ַבשבטי ַהערבים ַבמדינה ַ(ַאוְּ ס ַוח'זְּ רג')ַ
שניהלו ַזה ַעם ַזה ַמלחמות ַעקובות ַמדםַ ,עד ַשבא ַמוחמד ַוהשכין ַשלום ַביניהםַ
במסגרתַהאסלאם.
ַ ַ104והמצַ ווה לנהוג בדרך ארץַ:ר'ַסורהַַ.157ַ:7
ַ ַ105אלה אשר התפלגו :נהוגַלזהותםַעםַהיהודיםַוהנוצרים.
ַ ַ106אשר ישחירו פניהםַ :הרשעיםַ.כלום שבתם לכפורַ :דבריַהמלאכיםַאליהםַ.טעמו
אפוא את העונשַ:בגיהינום.
ַ ַ107אלה אשר יאירו פניהםַ:הצדיקיםַ.רחמי אללהַ:בגןַעדן.
ַ ַ109יושבו הדברים :ביוםַתחייתַהמתים.
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מופקרים 111 .רק בפיהם יוכלו לפגוע בכם ,ואם ינַסו להילחם בכם ,מיד
ייסוגו אחור מפניכם ואז לא ייוושעו 112 .ההשפָ לה תרדפם באשר
יימָ צאו ,אלא אם יֵיאחזו בחֶ בל שיושיט להם אללה ובחבל שיושיטו
להם האנשים ,וחמת אללה ניתכה עליהם ,והם מוכֵי ַדלוּת .זאת כי כָפרו
באותות אללה והרגו את הנביאים בלא צדק .זה גמולם על כי הִ מרו
ועָ ברו את גבול המותר 113 .ואולם לא כולם ִישווּ זה לזה :בין בעלי
הספר ישנה אומה של תמימֵ י דרך הקוראים את אותות אללה במשך
הלילה ומשתחווים 114 .הם מאמינים באללה וביום האחרון ומצַ ווים
לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה וזריזים במעשׂים טובים .כל אלה
בישָ רים הם 115 .כל טוב אשר יעשׂו ,לא יוכחַ ש כי עשׂוּהו ,ואללה יודע
מי הם היראים 116 .הכופרים ,נכסיהם וצאצאיהם לא יועילו להם במאום
בפני אללה .הם יורשי האש ,ולנצח יהיו בה 117 .הממון אשר יוציאו
בחיי העולם הזה משוּל לרוח כפוֹר הפוגעת בשׂדה אנשים אשר גרמו
עוול לעצמם ,ומכַלה אותו .לא אללה יגרום להם עוול ,כי הם לעצמם
גורמים עוול.
 118הוי המאמינים ,אל תיקחו לכם ידידי נפש שלא מביניכם ,כי לא
יחסכו כל מאמץ לחַ ּבֵ ל בכם .הם שׂמחים במצוקתכם והשׂנאה רושפת
בפיהם ,אך אשר יסתירו בלבם חמוּר עוד יותר .בזאת ביארנו לכם את
האותות ,אם תשׂכילו להבין 119 .הנה אוהבים אתם אותם ,ואילו הם
אינם רוחשים לכם אהבה ,ואתם מאמינים בספרים כולם ,ואילו הם,
בפוגשם אתכם ,יגידו ,מאמינים אנו ,ואולם בהיותם לבדם ,יישכו את
אצבעותיהם מזעם עליכם .אמור להם ,מוּתוּ בזעמכם .אללה יודע ִחקרֵ י
ַ ַ110שהוצגה לאנשים :יש ַהמפרשים ַשקיומה ַשל ַאומת ַהמאמינים ַהוא ַחסד ַשגמלַ
אללהַעםַבניַהאדםַבכךַשאומהַזוַהראתהַלהםַאתַדרךַהאסלאםַ.מצַ ווים לנהוג
בדרך ארץַ :ר' ַסורה ַַ .157ַ :7יש מאמינים ביניהם :מבין ַבעלי ַהספר ַשהאמינוַ
במוחמדַ.ר'ַפס'ַַ7לעיל.
ַ ַ112ייאחזו בחבל :יתאסלמוַ ,או ַיקבלו ַעל ַעצמם ַמעמד ַשל ַבני ַחסות ַתחת ַריבונותַ
האסלאםַ.והרגו את הנביאיםַ:ר'ַסורהַַ.61ַ:2
ַ ַ113תמימי דרך :מאמיניםַבמוחמדַ,כגוןַאלהַהנזכריםַבפס'ַַ 110לעילַ.במשך הלילה:
בנוסף ַלתפילותיהם ַביוםַ .גם ַלמוסלמים ַיש ַתפילה ַהנערכת ַבאשמורת ַהראשונהַ
שלַהלילה.
ַ ַ117גרמו עוול לעצמם :חטאוַוכךַהביאוַעלַעצמםַאתַעונשַאללה.
ַ ַ118ידידי נפש שלא מביניכם :מפרשים ַשהכוונה ַלאנשים ַמבין ַהמתחסדים ַאוַ
היהודיםַ,שהמוסלמיםַבמדינהַקיימוַעמםַקשריַידידותַוברית.
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לב 120 .כל טובה אשר תִ פקדכם ,בעיניהם רעה היא ,וכל רעה אשר תפגע
בכם ,יעלצו בה .אם תעמדו בעוז רוח ותהיה בכם יִרָאה ,לא תזיק לכם
תחבולתם כמלוא נימה .אללה חולש על מעשׂיהם.
 121השכמתָ לצאת מביתָך כדי להקצות למאמינים עמדות לקרב ,ואללה
שומע ויודע 122 .שתי סיעות מביניכם עמדו להיכנע למו ֶֹרך לִ ּבָ ן ,ואולם
אללה הוא מגינן ,על כן על אללה ייסָ מכו המאמינים 123 .אללה כבר חש
לעזרתכם בּבַ ְדר כאשר הייתם נחותים ,על כן היו יראים את אללה למען
תכירו טובה 124 .אמרתָ למאמינים ,האם לא די בכך שריּבונכם זימן לכם
שלושת אלפים מלאכים שהורדו ממרומים?  125אומנם כן! ואם תעמדו
בעוז רוח ותהיה בכם יִרָאה ,ולוּ גם יבואו עליכם כהרף עין ,יזַמֵ ן לכם
אללה חמשת אלפים מלאכים מסומנים 126 .אללה עשׂה זאת רק למען
ַ ַ119בספרים כולם :ספרי ַהקודש ַשל ַהיהודיםַ ,הנוצרים ַוהמוסלמיםַ .ובמקורַ:
"הספר"ַ,שהוראתוַקיבוצית.
ַ ַ121השכמת לצאת מביתך :פנייהַאלַהנביאַ.מרביתַהפרשניםַמקשריםַאתַהכתובַעםַ
קרבַאֻ חֻ דַשנערךַבחודשַמארסַַ625לידַהרַהנושאַשםַזהַצפוניתַלמדינהַ,ביןַצבאַ
מוחמדַלביןַבניַקֻ רישַתושביַמֶ ּכהַשיצאוַלנקוםַאתַנקמתַמפלתםַבקרבַב ְּדרַ(שנתַ
ַ .)624הכופרים ַנהנו ַמיתרון ַמספריַ ,אך ַידם ַשל ַהמוסלמים ַהיתה ַעל ַהעליונהַ.
ואולםַבשלבַמסויםַהכוחַשהופקדַעלַהגנתַעורפםַשלַהלוחמיםַנטשַאתַעמדותיוַ
כדי ַלקחת ַחלק ַבביזהַ ,ואז ַתקף ַאותם ַהאויב ַמאחור ַוהנחיל ַלמוסלמים ַאבדותַ
כבדותַ,וגםַהנביאַעצמוַנפצעַ,ואףַנפוצהַשמועהַשהואַנהרג.
ַ ַ122שתי סיעות מקרבכם :הפרשניםַנוהגיםַלזהותןַעםַשניַשבטיםַמבניַמדינהַ(מבניַ
הַאוְּ ס ַוהח'זְּ רג') ַאשר ַכמעט ַוהתפתו ַלערוק ַמשדה ַהקרב ַבאֻ חֻ ד ַמפחד ַהאויבַ ,אךַ
לבסוףַהתעשתוַ.אללה הוא מגינן :הואַהגןַעליהןַמפניַכניעהַלפחד.
ַ ַ123בדרַ:קרב ַב ְּדר ַהתרחש ַבחודש ַמארס ַַ , 624בין ַצבא ַקֻ ריש ַשיצא ַממֶ ּכה ַאל ַאזורַ
רַ(בארַבדרךַשביןַמּכהַומדינה)ַ,כדיַלהגןַעלַשיירתַמסחרַשלהםַשעשתהַדרכהַ
ֶ
בַ ְּד
מסוריה ַלמֶ ּכה ַ– ַ זאת ַלאחר ַשנודע ַלהם ַכי ַמוחמד ַיצא ַעם ַכוחותיו ַממדינה ַכדיַ
לתקוף ַאת ַהשיירהַ .השיירה ַעצמה ַחמקה ַממוחמד ַלאחר ַשפנתה ַאל ַחוף ַהיםַ,
אבל ַבכל ַזאת ַהתפתח ַקרב ַבין ַצבאות ַמוחמד ַוקֻ רישַ ,ויד ַמוחמד ַהיתה ַעלַ
העליונהַ.היהַזהַהניצחוןַהמשמעותיַהראשוןַשלַמוחמדַעלַבניַקֻ רישַהכופרים.
ַ ַ124אמרת למאמינים :פנייה ַאלַהנביאַמוחמדַ.מפרשים ַכי ַמוחמדַהזכירַלמאמיניםַ
המלאיםַחששַלקראתַהקרבַבאֻ חֻ דַאתַהסיועַשהושיטוַלהםַהמלאכיםַבקרבַב ְּדרַ.
אחרים ַגורסים ַשהפסוק ַעוסק ַבקרב ַאֻ חֻ ד ַומבטיח ַשהמלאכים ַיבואו ַלסייעַ
למאמיניםַהלוחמיםַ.המסורותַחלוקותַביניהןַבשאלהַהאםַההבטחהַקוימהַאםַ
לאו.
ַ ַ125כהרף עין :או"ַ :בחמת ַזעם" ַ .פירוש ַזה ַהוסבר ַבכך ַשבני ַקֻ ריש ַיצאו ַאל ַהקרבַ
באֻ חֻ ד ַבתאוות ַנקם ַעל ַתבוסתם ַבקרב ַבדרַ .יזמן לכם אללה חמשת אלפים
מלאכים :ישַהמפרשיםַכיַזוַהבטחהַלשלוחַמלאכיםַלסייעַבידַהלוחמיםַבאֻ חֻ דַ,
ואילוַאחריםַגורסיםַשפסוקַזהַ,כקודמוַ,אינוַעוסקַבאֻ חֻ דַכיַאםַבסיועַשהושיטוַ
המלאכים ַבקרב ַבדרַ .מסומנים :יש ַהמסבירים ַכי ַהכוונה ַלסוסיהם ַשהיוַ
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תתבשׂרו ולמען יבטח לבכם בו ,כי אין ניצחון ניתָ ן בלתי אם מאללה
האדיר והחכם 127 .כך יגדע את זרוע הכופרים או יפילם אפיים ארצה
הבררה ביד אללה לשוב
וישובו בפחי נפש 128 .דבר אינו נתון בידיָךֵ :
מכעסו עליהם או למגרם ,כי בני עוולה הם 129 .לאללה כל אשר בשמים
ואשר בארץ ,והוא מוחל לאשר יחפוץ ומעניש את אשר יחפוץ ,ואללה
מוחל ורחום.
 130הוי המאמינים ,אל לכם לזלול ריבית כפולה ומכופלת ,והיו יראים
את אללה למען תעשׂו חיל 131 ,והיו יראים את האש שהוכנה לכופרים,
ושמעו בקול אללה והשליח למען תרוחמו 133 .חושו לִ זכוֹת במחילה
ִ 132
מריּבונכם ובגן עדן שרוחבו כמלוא השמים והארץ .ליראים הוּכן הוא,
 134המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה ,והמבליגים על זעמם
והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים –  135ואשר בעשׂותם
תועבה או בגורמם עוול לעצמם ,ייזָכרו באללה ויבקשו את מחילתו על
חטאיהם – ומי מלבד אללה יסלח על חטאים – ולא יתמידו במעשׂיהם,
ביודעם (כי רעים הם) 136 .כל אלה ,גמולם מחילה מעִ ם ריּבונם וגנים
אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם ,ואשר לנֶצח ישכנו בהם .מה
טוב הוא שׂכר העמלים 137 .כבר לפָ נים נודעו הדרכים ,על כן קומו
והתהלכו בארץ ְוראוּ מה היה סופם של המכחישים 138 .זוהי הבהרה
לאנשים והדרכה ומוּסַ ר השׂכל ליראים.
 139אל תרפינה ידיכם ואל תצטערו ,כי תהיה ידכם על העליונה ,אם
מאמינים הנכם 140 .ואם נפצעתם – גם הם נפצעו כמותכם .הן נוהגים
אנו לחלק את ימי הניצחון הללו בין האנשים ,פעם לאלה ופעם לאלה,
מסומנים ַבסימני ַמלחמה ַמיוחדיםַ :פיסות ַצמר ַלבן ַשנקשרו ַלרעמה ַולזנבַ .וישַ
המסביריםַכיַהמלאכיםַעצמםַהיוַ"מסומנים"ַבמצנפותיהםַהלבנות.
ַ ַ126עשה זאת :שלחַמלאכיםַלעזרתכם.
ַ ַ127יגדע את זרוע הכופרים :נהוגַלפרשַכיַמדוברַבתבוסהַשהונחלהַלהםַבקרבַב ְַּדר.
ַ ַ134המוציאים ממון :ר'ַסורהַ.195ַ:2
ַ ַ135בגורמם עוול לעצמם :חוטאיםַוממיטיםַעלַעצמםַאתַזעםַאללה.
ַ ַ136נחלים נובעים מתחת לאילנותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
ַ ַ137הדרכים :בערביתַ :סַֻנן ַ(יחידַ :סַֻנה"ַ ,נוהג")ַ .הכוונה ַכאן ַלאופן ַשבו ַנהג ַאללהַ
להענישַאתַבניַהדורותַהקדומיםַ.קומו והתהלכו :וראוַאתַשרידיַהעריםַשחטאוַ,
כגוןַסדום.
ַ ַ139אל תצטערו :יש ַהמפרשים ַכי ַאלה ַדברי ַנחמה ַלמוסלמים ַעל ַאבדותיהם ַבקרבַ
אֻ חֻ ד.
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זאת למען יֵדע אללה מי הם המאמינים ,ולמען ייקח מכם עֵ דים – אללה
אינו אוהב את בני העוולה –  141ולמען ימָ רק אללה את עוונות
המאמינים ויִמחה את זֵכר הכופרים 142 .האומנם חשבתם כי תיכָנסו לגן
עדן בלא שיֵדע אללה מי בכם קם להיאבק ומי עמד בעוז רוח?  143הן
ייחלתם למוות עוד בטרם פגשתם בו ,ואומנם ראיתם אותו ונשׂאתם
מבטכם 144 .מֻחַ מַ ד אינו אלא שליח אשר כבר לפניו עברו השליחים מן
העולם .האם תחזרו בכם אם ימות או ייהרג? כל החוזר בו ,לא יוכל
להזיק לאללה כמלוא נימה ,ואללה יגמול למכירי הטובה 145 .לא תמות
נפש בטרם יַרשֶ ה אללה ,כי נכתב המועד בספר .כל הרוצה לבוא על
שׂכרו בעולם הזה ,בו ניתֵ ן לו אותו ,וכל הרוצה לבוא על שׂכרו בעולם
הבא ,בו ניתֵ ן לו אותו ,ונגמול למכירי הטובה 146 .מה רבים הנביאים
אשר רבבות נלחמו לצדם ,ולא רפו ידיהם חרף כל אשר פגע בהם
במלחמתם למען אללה ,ולא נחלשו ולא נכנעו .אללה אוהב את
העומדים בעוז רוחָ 147 .דבר לא ָאמרו ,זולת זאת ,ריּבוננו ,סְ לַח לנו על
חטאינו ועל כי התהוללנו ,והַ צֵ ב אֵ יתן את רגלינו ועזור לנו לגבור על
האנשים הכופרים 148 .אללה נתן להם את שׂכר מעשיהם בעולם הזה,
ואף את שׂכרו הנָאֶ ה של העולם הבא ,ואללה אוהב את המיטיבים.
 149הוי המאמינים ,אם תשמעו בקול הכופרים ,ישיבוכם אחוֹר ולאבדון
תלכו 150 .רק אללה הוא אדונכם ,והוא הטוב שבעוזרים 151 .נטיל אימה
בלב הכופרים כי צירפו לאללה שותפים אשר הוא לא הוריד ממרומים
ַ ַ140עדים :בערביתַ:שֻ הדַאא'ַ,מונחַשהוסברַכאןַככינוייםַשלַהחלליםַהקדושיםַשנפלוַ
במלחמתַאֻ חֻ דַ.הםַכונוַ"עדים"ַעלַשוםַשבמותםַהעידוַעלַדבקותםַבדתַהאמתַ,
אוַעלַשוםַשהםַעדיםַלשכרםַבגןַעדן.
ַ ַ142קם להיאבק :ר'ַסורהַ.218ַ:2
ַ ַ143הן ייחלתם למוות עוד בטרם פגשתם בו :מפרשים ַשלפני ַמלחמת ַאֻ חֻ ד ַהביעוַ
המוסלמיםַנכונותַלמותַמותַקדושיםַ,ואולםַבקרבַעצמוַגילוַכמהַמהםַמורךַלבַ.
ואומנם ראיתם אותו :אתַהמוותַ,ואזַפניתםַלנוס.
ַ ַ144כבר לפניו :גם ַהשליחים ַשלפניו ַלא ַחיו ַלנצחַ .ימות או ייהרג :גם ַאז ַלא ַתהאַ
סיבהַלזנוחַאתַהאסלאםַ,כיַסופוַשלַכלַנביאַלמותַכאחדַהאדםַ.המסורתַגורסתַ
שבמהלךַקרבַאֻ חֻ דַנפוצהַשמועהַכיַמוחמדַנהרגַ.אזַניסוַהמתחסדיםַ(ר'ַפס'ַַ167
להלן)ַלהסיתַאתַהמאמיניםַלחזורַבהםַמןַהאסלאם.
ַ ַ145בספר :בספרַהגורלותַהנצחיַאשרַבשמיםַ.ספרַזהַהואַגםַהמקורַשממנוַנשאבוַ
כלַכתביַהקודשַ,כוללַהקוראן.
ַ ַ146נלחמו :ויש ַהגורסים"ַ :נהרגו" ַ(בקריאת ַקֻ ִתל ַבמקום ַקאתל)ַ ,ואז ַיתורגם"ַ :מהַ
רבים ַהנביאים ַאשר ַרבבות ַנהרגו ַעמם"ַ ,או"ַ :מה ַרבים ַהנביאים ַשנהרגוַ ,ועמםַ
רבבות".
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כל אסמכתא לאמיתותם .באש ידורו ,ומה נורא יהיה מעון בני העוולה.
 152אללה ִקיים נאמנה את אשר הבטיח לכם ,ועשׂיתם בהם שפטים
ברשותו .ואולם לאחר שהֶ ראה לכם את אשר אהבתם ,נכנעתם למורך
לבכם ונחלקתם בדבר ,והמריתם :היו בכם אשר חשקו בעולם הזה,
ואחרים חשקו בעולם הבאַ .אחַ ר הִ טה אתכם אללה מעליהם למען
ַנסותכם ,ולבסוף מחל לכם .אללה מרעיף ברכה על המאמינים.
 153הרחקתם לנוס ולא הפכתם פניכם אל איש ,בעוד השליח קורא לכם
מאחוֹר .על כן גמל לכם (אללה) בייסורים תחת ייסורים ,למען לא
תצטערו עוד על אשר החמצתם ולא על אשר פגע בכם .אללה מכיר את
מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים 154 .לאחר הייסורים הפיל עליכם תנומת ר ֹוגַע;
היא עטפה קבוצה אחת מכם ,ואילו קבוצה אחרת ,נפשם מלאה דאגה
וחשבו על אללה מחשבות שלא היתה בהן אמת ,מחשבות של ַג'אהִ לִ ַיה.
ָאמרו ,דבר אינו בידינו .אמור ,הדבר כולו ביד אללה .הם מסתירים
בלבם את אשר לא יגַלו לָך :הם אומרים ,לוּ רק היה הדבר בידינו ,לא
היינו באים להיהרג כאן .אמור ,גם אם הייתם נשארים בבתיכם ,אלה
אשר נכתב בספר כי ימותו היו יוצאים אל מקום נפילתם .כך יבחן אללה
חקרי לב 155 .אלה
את נפשכם וימָ ֵרק את אשר בלבכם ,כי אללה יודע ֵ
בכם אשר פנו עורף ביום שנפגשו שני המחנות ,רק השׂטן הכשילם

ַ ַ152נכנעתם למורך לבכם :הפרשנים ַגורסים ַשמדובר ַבקרב ַאֻ חֻ דַ ,שתחילה ַגברו ַבוַ
המוסלמיםַעלַבניַקֻ רישַ,ואולםַלאחרַשנפלַבידםַהשללַ,נטשוַכמהַמןַהלוחמיםַ
את ַעמדותיהם ַבניגוד ַלפקודת ַמוחמד ַועטו ַעל ַהשללַ ,וכך ַאפשרו ַלאויב ַלשובַ
ולתקוףַאותםַ.חשקו בעולם הזה :העדיפוַלחטוףַשללַעלַפניַעמידהַעלַהמשמר.
ַ ַ153הרחקתם לנוס :נהוג ַלפרש ַשהכוונה ַלמנוסת ַהמוסלמים ַבאֻ חֻ ד ַבעקבות ַהתקפתַ
הנגד ַשל ַהכופריםַ ,שהתאפשרה ַלאחר ַשהמוסלמים ַנטשו ַאת ַמשמרתם ַועטו ַעלַ
השללַ.בייסורים תחת ייסורים :אשרַגרמתםַלנביאַ.אוַ:הוסיףַלכםַייסוריםַעלַ
הייסורים ַ(שכבר ַהתייסרתם)ַ .המפרשים ַגורסים ַשמדובר ַבשלשלת ַתלאות ַשבאוַ
כעונשַעלַהמאמיניםַ,ואשרַהחלהַעםַהתקפתַהנגדַשלַהאויביםַ.למען לא תצטערו
עוד :הצער ַהקודם ַהיה ַכאין ַוכאפס ַלעומת ַהתלאות ַשבאו ַאחריוַ .על אשר
החמצתם :השלל.
ַ'אהלִ יַ ה :מונחַערביַ
ַ ַ154קבוצה אחרת :המתחסדיםַבמחנהַמוחמדַ.ר'ַלהלןַפס'ַַ.167ג ִ
המתאר ַאת ַהיעדר ַהמעצור ַהמוסרי ַוהדתי ַאצל ַכל ַערבי ַשטרם ַהתאסלםַ .הואַ
משמש ַבעיקר ַלתיאור ַהברבריות ַוהפגאניות ַהערבית ַבתקופה ַהקדם־אסלאמיתַ.
בפסוקַזהַמתארַהמונחַאתַהיעדרַהאמונהַואתַהספקותַשקיננוַבלבַהמתחסדיםַ
שחששוַלמותַבקרב.
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לעשׂות את אשר עשׂו .ואולם אללה מחל להם ,כי אללה מוחל ושקול
דעת.
 156הוי המאמיניםַ ,אל תהיו כאותם כופרים האומרים על אחֵ יהם
הנוסעים בדרכים או הנתונים במסע מלחמה ,אילו נשארו עִ מנו לא היו
מתים ולא היו נהרגים .סופם שיהפוך אללה את דבָ רם למקור דאבה
בלבם .אללה הוא אשר יחַ יֶה וימית ,ואללה מבחין באשר תעשׂו 157 .אם
תיהרגו במלחמה למען אללה ,או תמותו ,המחילה והרחמים מעִ ם אללה
טובים מכל אשר יאגרו הם 158 .בין אם תמותו ובין אם תיהרגו ,סופכם
להיאסף אל אללה.
 159בזכות רחמֵ י ריּבונָך הנָך ַרך כלפיהם .אילו היית גס־רוח וקשה־לב,
היו נפוצים מעליָך .על כן ְמחַ ל להם ובַ קֵ ש למענם מחילה והיוועץ בהם
בדבר ,וכאשר תגיע לכלל החלטה ,היסָ מך על אללה ,כי אללה אוהב את
הנסמכים עליו 160 .אם יושיט אללה עזרתו לכם ,לא יגּבַ ר איש עליכם,
ואם ייטוש אתכם ,מי יקום ויעזור לכם אחריו? על אללה ייסָ מכו
המאמינים 161 .לא ייתכן כי יִמעַ ל הנביא ,ואשר ימעל – יבוא ומעילתו
בידו ביום תחיית המתים ,ואז ישולם לכל נפש כפי פועלה ,ואיש לא
יקופח 162 .כלום יִשווה האיש המבקש להפיק רצון מלפני ריּבונו לאיש
אשר ניתַ ך עליו זעם אללה? בגיהינום ידור ,ושם יהיה סופו המר.
 163שונים הם במעלתם בפני אללה ,ואללה מבחין באשר יעשׂו.
 164אללה חונֵן את המאמינים בחסדו ,בשולחו אליהם שליח מקרבם
למען יקרא בפניהם את אותותיו ויזככם וילמדם את הספר ואת החוכמה,
שהרי לפָ נים היו בתעייה גמורה.
 165האם בפקוֹד אתכם האסון אשר גרמתם להם כפליים כמותו ,תגידו,
ַ ַ155ביום אשר נפגשו שני המחנות :המאמיניםַוהכופריםַ,בקרבַאֻ חֻ ד.
ַ ַ159אילו היית גס־רוח וקשה־לב ַ :כמה ַחוקרים ַקישרו ַזאת ַעם ַתיאורו ַשל ַעבד ַה'ַ
בישעיהו ַמב ַַֹ :2לא ַיִ ְּצעק ַוְּ ֹלא ַיִ ָשא ַוְּ ֹלא־י ְּׁש ִמיע ַבחוּץ ַקוֹל ַֹו .הנך רך כלפיהם :כלפיַ
המאמיניםַשלאַקיימוַאתַהוראותיךַ,הנביא.
ַ ַ161לא ייתכן כי ימעל הנביא :מפרשיםַשמדוברַבחלוקתַהשללַשנפלַבידיַהמאמיניםַ
בקרבַאֻ חֻ דַ,ובחששַשהביעוַמספרַאנשיםַפןַיקפחַהנביאַאתַחלקםַבוַ,אוַייקחַמןַ
השללַלעצמוַבסתר.
ַ ַ164שליח מקרבםַ:מוחמדַ,שהואַאישַאומותַהעולםַ(אֻ ִּמי)ַ.ר'ַסורהַַ.157ַ:7אותותיו:
ר'ַסורהַ.39ַ:2
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מנַיין בא זה עלינו? אמור ,אתם עצמכם גרמתם לו ,ואללה הוא כל־יכול.
 166האסון אשר פקד אתכם ביום אשר נפגשו שני המחנות התחולל
ברשות אללה ,ולמען יֵדע מי הם המאמינים 167 ,ולמען יֵדע מי הם
המתחסדיםָ .אמרו ,בואו והילחמו למען אללה ,או הִ דפו את התוקפים.
ָאמרו (המתחסדים) ,אילו ידענו כי תהיה מלחמה היינו באים אחריכם.
ביום ההוא הָ יו קרובים לכפירה יותר מאשר לאמונה .בפיהם אמרו את
אשר לא היה בלבם ,ואללה מיטיב לדעת את אשר יסתירו 168 .הם אשר
לא קמו להילחם ואמרו על אחֵ יהם ,אילו היו שומעים בקולנו לא היו
נהרגים .אמור להם ,הִ דפו אֵ פוא את המוות מעליכם ,אם אמת בפיכם.
ַ 169אל תחשוב כי הנהרגים לשֵ ם אללה מתים המה .לא ,כי חיים הם,
ואצל אללה פרנסתם 170 .הם שׂמחים בברכה אשר הרעיף אללה עליהם,
ויגילו באלה אשר טרם חָ ברו להם ונותרו מאחור ,ביודעם כי לא ייפול
פחד עליהם ולא יצטערו 171 .הם שׂמחים בחסד אללה ובבִ רכתו ,ובכך
שאללה לא יגרע משׂכר המאמינים  172אשר נענו לקריאת אללה ושליחו,
לאחר שכבר נפצעו .שׂכר כביר שמוּר לעושׂי הטוב וליראים אשר בהם,
 173אשר ָאמרו להם האנשים ,הנה נִקבצו האנשים להילחם בכם ,על כן
גורו מפניהם .ואולם הדבר רק הוסיף להם אמונה ,וָאמרו ,דיֵינו באללה,
ומה טוב הוא הסומך 174 .לבסוף שָ בו בחסד אללה ובִ רכתו ,ולא אונה
להם כל רע .הם ביקשו להפיק רצון מלפני ריּבונם ,ואללה הוא מרעיף
ַ ַ165האם בפקוד אתכם האסון :מפרשיםַכיַמדוברַבאבדותַהכבדותַשספגוַהמוסלמיםַ
באֻ חֻ דַ ,ואשר ַהדהימו ַאותם ַמאודַ .הפסוק ַמזכיר ַלהם ַכי ַבקרב ַב ְַּדר ַגרמוַ
המוסלמיםַלכופריםַאבדותַכבדותַפיַכמה.
ַ ַ166ביום אשר נפגשו שני המחנותַ:בקרבַאֻ חֻ ד.
ַ ַ167המתחסדים :בערביתַ :מַֻנאפִ קוּןַ .הפרשנים ַמזהים ַאותם ַעם ַקבוצה ַמתושביהַ
הערבייםַשלַמ ִדינהַשהונהגהַבידיַעבְּ דאללהַאבןַאַֻביַ.אנשיהַקיבלוַאתַהאסלאםַ
למראית ַעין ַבלבדַ ,ומטעמי ַתועלתַ .מסופר ַשהתנגדותם ַלמוחמד ַולקבוצתַ
המהגריםַשבאהַעמוַממּכהַנבעהַמהתרעמותםַעלַכךַשהנביאַוהמהגריםַהתבססוַ
ֶ
במדינהַעלַחשבוןַמארחיהםַהמקומייםַ.הפרשניםַמסביריםַכיַהמתחסדיםַיצאוַ
יחדַעםַהמאמיניםַלמלחמתַאֻ חֻ דַ,אךַנטשוַאתַהמערכהַבמורךַלב.
ַ ַ168אילו היו שומעים בקולנוַ:ולאַיוצאיםַלקרב.
ַ ַ169הנהרגים לשם אללהַ:ר'ַסורהַַ.154ַ:2אצל אללה :בגןַעדן.
ַ ַ170אלה אשר טרם חברו להםַ:אחיהםַהמוסלמיםַ.לא יצטערוַ:בעולםַהבא.
ַ ַ172לאחר שכבר נפצעו :נהוג ַלפרש ַשמדובר ַבהסכמת ַהמאמינים ַלהוסיף ַולצאתַ
למלחמה ַנגד ַקֻ ריש ַלאחר ַשנפצעו ַבאֻ חֻ דַ .הקרב ַהחוזר ַנועד ַלהתקיים ַבב ְּדר ַשנהַ
לאחרַקרבַאֻ חֻ דַ,אךַלאַהתקייםַכיַבניַקֻ רישַלאַהופיעוַלמפגש.
ַ ַ173אמרו להם האנשים :ערביםַשדיווחוַלמוסלמיםַדיווחַכוזבַעלַעוצמתַבניַקֻ ריש.
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הברכה הכבירה 175 .רק השׂטן הוא המבקש להטיל אימה עליכם מפנֵי
בעלי בריתו ,על כן ַאל תחרדו מפניהם ,כי אם מפנַי היו חרדים ,אם
מאמינים הנכם.
 176אל יעציבוָך המזדרזים לכפור .הם לא יזיקו לאללה כמלוא נימה.
אללה לא יֹאבה לתת להם חלק בעולם הבא ,וצפוי להם עונש כבד.
 177הממירים אמונתם בכפירה לא יזיקו לאללה כמלוא נימה ,וצפוי להם
עונש כבדַ 178 .אל יחשבו הכופרים כי השהוּת אשר ניתֵ ן להם טובה
לנפשותיהם .אנו נותנים להם שהות רק למען תִ רּבה אשמתם ,וצפוי להם
עונש מחפיר 179 .אללה לעולם לא יניח למאמינים להישאר במצבכם,
בלא שיִברוֹר את הרע מן הטוב .אללה לעולם לא יגַלה לכם את הנסתר,
אבל אללה בוחר לו שליחים כאשר יחפוץ .על כן הַ אמינו באללה
ובשליחיו ,ואם תאמינו ותהיה בכם יִרָאה ,יינָתן לכם שׂכר כביר.
 180בל יחשבו המקמצים לתת מן הברכה שהרעיף עליהם אללה ,כי
בזאת ייטב להם .לא ,כי בזאת יירע להם .ביום תחיית המתים יונח כל
אשר קימצו בו כלולאה על צווארם .רק לאללה ירושת השמים והארץ,
ואללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים 181 .אללה שָ מע את דברי
האומרים ,אללה עני ואנו עשירים .נרשום את דבריהם ,ונרשום כי הָ רגו
השׂרפה 182 ,כגמול על
ֵ
את הנביאים בלא צדק ,ונגיד ,טַ עמו את עונש
אשר עוללו ידיכם זה כבר .אללה לא יגרום עוול לברואים.
 183האומרים ,אללה ציווה עלינו כי לא נאמין לשום שליח עד אם יציג
לנו קורבן אשר יֵיָאכל באש – אמור ,נביאים אשר היו לפנַי כבר הציגו
לכם אותות נהירים ואת (הקורבן) אשר אמרתם ,ומדוע הרגתם אותם,
ַ ַ176אל יעציבוך :פנייהַאלַהנביא.
ַ ַ179במצבכם :ישַהמפרשיםַשהפסוקַפונהַאלַהכופריםַאוַהמתחסדיםַובוַמודיעַלהםַ
אללה ַ ,כי ַיפלה ַלטובה ַאת ַהמאמינים ַוינפה ַאת ַהכופרים ַמתוכםַ .ויש ַהמפרשיםַ
שהפסוק ַפונה ַאל ַהמאמינים ַעצמם ַומודיע ַלהםַ ,כי ַאללה ַלא ַישאירם ַבמצבםַ
הנוכחי ַשבו ַשרויים ַביניהם ַמתחסדיםַ .בוחר לו שליחים :אשר ַלהם ַיגלה ַאתַ
הנסתר.
ַ ַ180המקמצים :שאינםַנותניםַמרכושםַלצדקה.
ַ ַ181אללה עני ואנו עשירים :הפרשנים ַמסבירים ַכי ַאלה ַהם ַדברי ַלעג ַשמשמיעיםַ
היהודים ַבתגובה ַלדרישה ַ(המופיעה ַלמשל ַבסורה ַַ )245ַ :2שהמאמינים ַילווַ
מרכושם ַלאללהַ ,כלומר ַלצדקה ַולמימון ַמלחמת ַהקודשַ .הָ רגו את הנביאיםַ :ר'ַ
סורהַַ.61ַ:2עונש השרפה :בגיהינום.
ַ ַ182זה כבר :בעולםַהזה.
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אם אמת דיברתם?  184אם יכחישו את דבריָך ,הנה כבר לפניָך הוכחשו
דברי השליחים אשר הביאו אותות נהירים וכתָ בים וספרים זורעֵ י אור.
 185סוף כל נפש לטעום את המוות ,וביום הדין ישולם לכם שׂכרכם
במלואו ,ואשר יוּסַ ט מעל האש ויוכנס לגן עדן ,הוא הזוֹכה .חיי העולם
הזה אינם אלא תענוג של הבל 186 .עוד תתנסו ברכושכם ובנפשותיכם,
דברי בֶ לַע רבים מפי אלה אשר ניתַ ן להם הספר לפניכם ומפי
ותשמעו ֵ
המשַ תפים .אם תעמדו בעוז רוח ותהיה בכם יִרָאה ,תהיה זו נחישות
ראויה 187 .אללה כרת ברית עם אלה אשר ניתַ ן להם הספר – עליכם
לבאר ֹו לאנשים ולא להסתירוֹ .ואולם הם הִ שליכוהו מאחורי גוום
ומכָרוהו באפס מחיר .מה נוראה העסקה שעשׂוַ 188 .אל תחשוב כי
העולצים במעלליהם והרוצים כי יהַ ללום על מעשׂים לא להם – אל
תחשוב כי זכו להימלט מן העונש .צפוי להם עונש כבד.
 189לאללה מלכוּת השמים והארץ ואללה כל־יכול 190 .בבריאת השמים
והארץ ובחילוף הלילה והיום צפונים אותות לבעלי הּבינה,
ובשבתם ובשוכבם על צִ דם,
ִ
 191המזכירים את שֵ ם אללה בעומדם
והנותנים דעתם לבריאת השמים והארץ – ריּבוננו ,לא בראתָ זאת
לבטלה; ישתּבַ ח ִשמָך! ושמור עלינו מפני עונשה של האש 192 .ריּבוננו,
כל אשר תכניסהו אל האש ,עליו תמיט קלון ,ולבנֵי העוולה לא יקומו
תומכים 193 .ריּבוננו ,שָ מענו כָרוֹז קורא לבוא אל האמונה ואומֵ ר,
הַ אמינו בריּבונכם – והֶ אמַ נו .ריּבוננו ,סְ לַח לנו על חטאינו וכַפֵר לנו על
ַ ַ183ייאכל באש :לאותַכיַהתקבלַאצלַאללהַ.נביאים אשר היו לפני :ר'ַסיפורַאליהוַ
וכוהניַהבעלַ,מלכיםַאַ,יחַַ20ואילךַ.אם אמת דיברתם :כיַתאמינוַלאותות.
ַ ַ184כתבים :כתביַקודשַשניתנוַלשליחיםַלפניַמשהַ(כגוןַאברהם)ַ.ספרים זורעי אור:
התורהַוהבריתַהחדשהַ.ובמקור"ַ:ספר"ַ,שהוראתוַקיבוצית.
ַ ַ186תתנסו :יבואוַעליכםַפגעיםַשיאיימוַעלַרכושכםַונפשותיכםַ.אלה אשר ניתַ ן להם
הספר :ר'ַסורהַַ.105ַ:2משתפים :ר'ַסורהַ.96ַ:2
ַ ַ187עליכם לבארו :ישַהמפרשיםַכיַזוהיַהנחיהַלמלומדיםַבאשרַהםַללמדַאתַהתורהַ.
אחריםַגורסיםַכיַמדוברַבעיקר ַבצורךַללמד ַאתַפסוקיַהתורהַהמדבריםַבשבחַ
הנביא ַמוחמדַ .השליכוהו :אוַ :השליכוה ַ(את ַהברית)ַ .מכרוהו באפס מחיר :ר'ַ
סורהַ.41ַ:2
ַ ַ188העולצים במעלליהם :מקובל ַל זהותם ַעם ַהיהודיםַ ,שחתרו ַתחת ַהנביא ַובלבםַ
שמחו ַעל ַכי ַהצליחוַבמזימותיהםַ ,והתפארו ַבאוזני ַמוחמד ַבמעשים ַטובים ַשלאַ
עשו.
ימיןַוּמנ ְְּּדעָ אַלְּ י ְָּדעֵ יַבִ ינָה.
ַ ַ190לבעלי הבינהַ:ר'ַדניאלַבַ:21ַ,יָהֵ בַחָ כְּ ְּמתָ אַלְּ חּכִ ִ
ובשבתם ובשוכבםַ:ר'ַדבריםַוַַ:7וְּ ִדבַ ְּר ָתַבָ םַבְּ ִׁשבְּ ְּתָךַבְּ בֵ יתֶ ָךַוּבְּ לֶכְּ ְּתָךַב ֶד ֶרְךַ
ַ ַ191בעומדם ִ
וּבְּ ָׁשכְּ בְּ ָךַוּבְּ קוּמֶ ָך.

64

סורהַַ:3בית עמרםַ(אאלַעמראן)

ברי הלבב 194 .ריּבוננו ,תֵ ן לנו את אשר
עוונותינו ואוספֵ נו אליָך עִ ם ֵ
הבטחתָ לנו בפי שליחיָך ,ואל תמיט קלון עלינו ביום תחיית המתים ,כי
אתה לא תָ פֵ ר הבטחה 195 .ריּבונם נענה להם ואמר ,לא אגרע משׂכרו של
שום עָ מֵ ל אשר בכםָ ,זכָר או נקֵ בה ,כי קורצתם זה מזה .אלה אשר היגרו
וגורשו ממושבותיהם ואשר פגעו בהם בשל אמונתם בי ,ונלחמו ונהרגו,
כַפֵר אכַפר להם על עוונותיהם ואכניסם אל גנים אשר נחלים נובעים
מתחת לאילנותיהם ,וזה שׂכרם מעִ ם אללה .השׂכר הנאֶ ה שמוּר אצל
אללה.
ּ 196בַ ל תַ שלה אותָך החירות אשר ניתנה לכופרים לשוטט בארץ:
 197תענוגם קצר מועד הוא ,וַאחַ ר בגיהינום ידורו ,ומה נורא שָׁ ם היצוע.
 198ואולם היראים את ריּבונם ,להם שמורים גנים אשר נחלים נובעים
מתחת לאילנותיהם .לנֶצח ישכנו בהם ,ושָ ם להם תקרובת מעִ ם אללה.
לברי הלבב 199 .בין בעלי הספר
כל אשר אצל אללה ,טוֹב הוא מכל ֵ
הוּרד
הוּרד אליכם ממרומים ,ובאשר ַ
ישנם המאמינים באללה ובאשר ַ
אליהם ,בעודם ענווים לפני אללה .הם אינם מוכרים את אותות אללה
באפס מחיר .כל אלה ,שמוּר להם שׂכרם אצל ריּבונם ,ואללה מהיר
חשבון.
 200הוי המאמינים ,עִ מדו והתנגדו בעוז רוח ,ועִ מדו על המשמר ,והיו
יראים את אללה ,למען תעשׂו חיל.

ַ ַ193כרוז :הנביאַמוחמד.
ַ ַ195קורצתם זה מזה :כלומרַ ,קורצתםַמאותוַחומרַ.מפרשיםַשהמאמיניםַשוויםַזהַ
לזהַמכוחַאמונתםַ,ללאַהבדלַגזעַומיןַ.וישַהמפרשיםַ:כולכםַבניםַלאדםַ.נחלים
נובעים מתחת לאילנותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
ַ ַ199ישנם המאמינים באללה ובאשר הורד אליכם :נהוגַלזהותםַעםַיהודיםַשהאמינוַ
במוחמד ַ(לעילַ ,פס' ַַ )7ועם ַנוצרים ַכמו ַהקיסר ַהחבשיַ ,שנתן ַמקלט ַלפליטיםַ
מוסלמיםַשברחוַממֶ ּכהַעודַלפניַשמוחמדַיצאַלמדינהַ.אינם מוכרים את אותות
אללה :ר'ַסורהַ.41ַ:2
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במדינה ַ
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הוי האנשים ,היו יראים את ריּבונכם אשר ברא אתכם מתוך נפש
יחידה ,וברא מתוכה בת־זוג ,והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב .היו
ושמרו על חובתכם לקרובי
יראים את אללה אשר בשמו תבקשו זה מזהִ ,
משפחה ,כי אללה צופה בכם 2 .תנו ליתומים את רכושם ,וַאל תמירו את
הטוב ברע ,וַאל תאכלו את רכושם עִ ם רכושכם ,כי פשע חמור הוא.
 3ואם חוששים אתם פן לא תעשׂו צדק עם היתומים – הינשׂאו לנשים
הטובות בעיניכם ,לשתיים ,ולשלוש ,ולארבע .ואם חוששים אתם פן לא
תוכלו לעשׂות צדק ,הינשׂאו לאחת ,או הסתפקו בשפחות אשר
בבעלותכם .כך יֵקַ ל עליכם שלא להפְ לות 4 .תנו לנשים את המוהר
כחזָקה ,ואולם אם טוב בעיניהן להשאיר בידכם את מקצתו ,אִ כלוהו
ויערב ויִבשַׂ ם לכם 5 .אל תפקידו ביד השוטים את רכושכם אשר נתן לכם
אללה לקיומכם ,ואולם פַ ְרנסו אותם מתוכו והַ לבישוםַ ,ודּברו עִ מם בדרך
ארץ 6 .הַ עמידו את היתומים למבחן ,וכאשר יהיו בוגרים ַדים להינשׂא
ַ1
ַ2
ַ3

ַ4
ַ5

ַנפש יחידה :אדםַהראשון.
ַשאמם ַנישאתַ
ַתנו ליתומים :ככל ַהנראהַ ,נועד ַפסוק ַזה ַלהגן ַעל ַנכסי ַיתומים ִ
בשניתַ.הפסוקַדורשַמןַהבעלַהחדשַלאַלפגועַבנכסיַהיתומיםַשירשוַאתַאביהםַ
המתַ.אל תמירו את הטוב ברע :אלַתתנוַלהםַתחליףַגרועַלרכושם.
ַחוששים אתם פן לא תעשו צדק :ישַהמפרשיםַשהפסוקַמגבילַאתַמספרַהנשיםַ
שניתן ַלשאתן ַ ,כדי ַשלא ַיהפכו ַלנטל ַכלכלי ַולא ַיתעורר ַצורך ַלגזול ַאת ַרכושַ
היתומיםַ.אחריםַגורסיםַשהפסוקַעוסקַביתומותַ,וקוראַלפטרוניהןַשלאַלשאתןַ
אם ַיש ַחשש ַשלא ַיעמדו ַבחובותיהם ַכבעלים ַכלפיהןַ ,וממליץ ַלשאת ַאחרותַ
במקומןַ .אחרים ַסבורים ַכי ַהפסוק ַכולו ַעוסק ַביתומותַ ,והוא ַקובע ַשיש ַלשאתַ
ארבע ַיתומות ַלכל ַהיותר ַכדי ַלא ַלקפחן ַ .לשתיים ,ולשלוש ,ולארבע :וכך ַיקטנוַ
הוצאותיכםַ.שפחות :זכויותיהןַמעטותַ,ואינןַכרוכותַבהוצאהַגדולה.
ַתנו לנשים :פנייהַאלַהחתןַהנדרשַלמלאַאתַחובתַתשלוםַהמוהרַלכלהַ.אךַישַ
המפרשים ַכי ַזו ַפנייה ַאל ַמי ַשמוסר ַאת ַהכלה ַלחתןַ ,והלה ַנדרש ַשלא ַלשמורַ
לעצמוַאתַהמוהרַששילםַהחתן.
ַהשוטים :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלנשיםַוילדיםַ.וישַהגורסיםַכיַהכוונהַלכלַסכלַ
באשרַהוא.
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ותִ ראו כי בָ שלה בינתםִ ,מסרו להם את רכושם ,ואל תזדרזו לאוכלו
בהוללות בטרם יגיעו לפִ רקם .העשיר אשר בכם יַדיר עצמו ,והעני יאכל
בהגינות .ובמוֹסרכם להם את רכושם ,הָ קימו עדים עליהם .אין עורך
חשבון כאללה.
 7לַּבָ נים חלק בעיזבון ההורים וקרובי המשפחה ,ולּבָ נות חלק בעיזבון
ההורים וקרובי המשפחה ,אם מעט הוא ואם רב – חלק שייפסק כדין.
 8אם נוכחים בחלוקה קרובי משפחה ויתומים ונזקקים ,פַ רנסו אותם
(מן העיזבון) ַודּברו עִ מם בדרך ארץ 9 .עליהם לחשוש כשם שהיו
חוששים אילו הניחו גם הם שאֵ רים חסרי ישע .על כן יהיו יראים את
אללה וידברו דברים נכוחים 10 .האוכלים בעוול את רכוש היתום ,רק
האש תבוא אל בטנם ,ובאש תבעֵ רה ייצָ לו 11 .אללה מצַ ווה כי כך תנהגו
בצאצאיכם :לַּבֵ ן חֵ לק כחלקן של שתי בנות ,ואם רק בנות הן – יותר
משתיים – להן שנֵי שלישים בעיזבון .ואִ ם יחידה היא ,לה המחצית.
אשר להורים ,לכל אחד מהם ִשישית בעיזבון – אם יש לו צאצאים .ואם
אין לו צאצאים ,והוריו הם יורשיו ,כי אז שליש לאמו .ואם יש לו אחים,
שישית לאמו – כך תחלקו לאחר קיום צוואתו וסילוק חובותיו.
אבותיכם ובניכם – לא תדעו מי מהם עשׂוי להועיל לכם יותר .לכן קבע
כל זאת אללה .אללה יודע וחכם 12 .לכם מחצית עיזבונן של נשיכם –
אם אין להן צאצאים .ואם יש להן צאצאים ,לכם רבע עיזבונן – כך
תחלקו לאחר קיום צוואותיהן וסילוק חובותיהן .להן רבע עיזבונכם –
אם אין לכם צאצאים .ואם יש לכם צאצאים ,להן שמינית עיזבונכם – כך
יחלקו לאחר קיום צוואתכם וסילוק חובותיכם .ואם יורשי האיש או
ַ6
ַ7
ַ9
ַ11

ַהעמידו :פנייה ַאל ַמי ַשהיתומים ַנתונים ַלחסותם ַאו ַהשגחתםַ .יאכל בהגינותַ:
במידהַ,ורקַבמקרהַשלַהכרחַ,אוַרקַלכיסויַהוצאותַשהוציאַעלַהיתום.
ַלבנות חלק :הפרשנים ַגורסים ַכי ַפסוק ַזה ַנועד ַלשים ַקץ ַלנוהג ַהקדם־אסלאמיַ
שעל־ פיו ַלא ַניתן ַלבנות ַחלק ַבירושת ַאביהןַ .שיעור ַהחלק ַשנועד ַלהן ַמפורטַ
בפסוקיםַדלהלן.
ַעליהם לחשוש :יש ַהמפרשים ַ שהכוונה ַלמחלקי ַהעיזבון ַהנדרשים ַלדאוג ַלגורלַ
השאריםַ.אחריםַגורסיםַשמדוברַבפטרוניַהיתומיםַהנדרשיםַשלאַלהזניחם.
ַחלק כחלקן של שתי בנות :אם ַהיורשים ַהם ַבן ַובתַ ,לבן ַ– ַשני ַשלישַ ,ולבת ַ–ַ
שלישַ ,וכדומהַ .להן שני שלישים :והיתר ַלשאר ַהקרוביםַ ,כגון ַהורים ַואחיםַ
כמפורט ַבהמשךַ .יחידה :אין ַהכתוב ַמפרט ַמה ַחלקן ַשל ַשתי ַבנותַ .יש ַהגורסיםַ
שדינן ַכדין ַהבת ַהיחידהַ .אחרים ַגורסים ַשדינן ַכדין ַשלוש ַומעלהַ .שליש לאמו:
והשאר ַלאבַ .עשוי להועיל לכם יותר :בעולם ַהבאַ ,בכך ַשילמד ַזכות ַעליכםַ ,אוַ
בעולםַהזהַ,בכךַשתזדקקוַלעזרתוַלעתַצרה.
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האישה הם רק סובביו ,ולו אח או אחות ,לכל אחד מהם ִשישית .אם
רּבים הם מזה ,יַחלקו את השליש ביניהם – כך יחלקו לאחר קיום
צוואתו וסילוק חובותיו ,ללא גרימת נזק .זהו צו אללה ,ואללה יודע
ושקוּל דעת 13 .אלה החוקים אשר ציווה אללה .כל הנשמע לאללה
ולשליחו ,הוא יכניס ֹו אל גנים אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם,
ולנצח יהיו בהם .זוהי הזכייה הכבירה 14 .כל הממרה את פי אללה
ושליחו ועובר על החוקים אשר ציווה ,הוא יכניס ֹו אל האש ,ובה לנצח
ישהה ,וצפוי לו עונש מחפיר.
 15נשותיכם העושׂות תועבה ,הָ קימו עליהן ארבעה עדים מביניכם .אם
יעידו ,הַ חזיקו אותן בבית עד שיִפקדן המוות ,או עד אשר ייתן להן
אללה מוצא 16 .אם יעשׂוה שניים מביניכם ,יַסְ רו אותם ,ואם יחזרו
בתשובה ויתקנו את דרכם ,הניחו להם .אללה רוצה בתשובת עבדיו
ורחום 17 .רק העושׂים רעה בשוגג והחוזרים בתשובה לאלתר ראויים כי
ישוב אללה מכעסו עליהם .אללה יודע וחכם 18 .ואילו העושׂים רעה,
אשר רק בבוא המוות אל אחד מהם ,יגיד ,עתה חוזר אני בתשובה,

ַ12

ַ13
ַ15

ַ16

ַסובביו :בערביתַּ :כלאלהַ ,מונח ַשהתקשו ַלפרשוַ .יש ַהסוברים ַשהכוונה ַלקרוביַ
האישַשאינםַמולידיוַאוַילדיוַ.המילהַעצמהַהוסברהַביןַהשארַמלשוןַכיתורַאוַ
הקפהַ,כךַשמדוברַבקרוביַהאיש ַהסובביםַאותו ַוהמקביליםַלוַבשכבתַדורוַשלוַ,
להבדילַמהוריוַוילדיוַשאינםַבניַדורוַ .אח או אחות :הפרשניםַמאוחדיםַבדעהַכיַ
מדובר ַבאחיו ַלאם ַבלבד ַ(שגם ַחלקה ַשישית ַבלבדַ ,כנאמר ַבפסוק ַהקודם)ַ .דיןַ
אחיוַלאבַנדוןַלהלןַבפסוקַַ.176ללא גרימת נזק :בלאַלקפחַאתַיורשיו.
ַנחלים נובעים מתחת לאילנותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
ַהעושות תועבה :נואפות ַעם ַגבריםַ .ויש ַהגורסים ַשהכוונה ַלמקיימות ַיחסיםַ
לסבייםַ(להבדילַמיחסיםַהומוסקסואלייםַאשרַ– ַלפיַפירושַזהַ– ַנזכריםַבפסוקַ
הבא)ַ .החזיקו אותן :מפרשיםַכיַהוראהַזוַבוטלהַבעתַשניתןַהצוַהמופיעַבסורהַ
ַ,2ַ:24הקובעַשדיןַניאוףַהואַמאהַמלקותַ.מוצא :הפרשניםַגורסיםַשהכוונהַהיאַ
לשחרורן ַבעקבות ַעונש ַאשר ַיושת ַעליהן ַ(כגון ַמלקותַ ,אם ַמדובר ַברווקות)ַ ,אוַ
נישואיןַאשרַיכשירוַאותן.
ַשניים :גבר ַואישה ַשנואפים ַזה ַעם ַזהַ .ויש ַהגורסים ַשהכוונה ַלבני ַזוגַ
הומוסקסואלים ַ(להבדילַמהפסוקַהקודם)ַ.יַסרו אותםַ :בהוקעתםַהמילוליתַ ,אוַ
בהשפלתם ַבמכות ַנעלַ .ויש ַהמפרשים ַשזהו ַהעונש ַלגברים ַבלבדַ ,להבדיל ַמעונשַ
הנשים ַ(סגירה ַבבית) ַהנזכר ַבפסוק ַהקודםַ .אחרים ַגורסים ַשפסוק ַזה ַעוסקַ
ברווקים ַורווקות ַ(כלומרַ ,מי ַשטרם ַנישאו)ַ ,בניגוד ַלפסוק ַהקודם ַהעוסק ַבמיַ
שכבר ַנישאוַ .הניחו להם :מפרשים ַכי ַ הוראה ַזו ַבוטלה ַבעת ַשניתן ַהצו ַהמופיעַ
בסורהַַ,2ַ :24הקובעַשדיןַניאוףַהואַמאהַמלקותַ .וישַהגורסיםַשהמלקותַהןַרקַ
למיַשטרםַנישאוַ.לנשואיםַאוַנשואיםַלשעברַ–ַסקילה.
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והמתים בעודם כופרים ,אינם ראויים כי אללה ישוב מכעסו עליהם.
לאלה הכינונו עונש כבד.
 19הוי המאמינים ,לא הוּתַ ר לכם לרשת נשים בעל כורחןַ .אל לכם למנוע
בעדן מלהינשׂא וכך ליטול מהן מקצת מאשר נתתם להן ,אלא אם כן
יעשׂו תועבה שאין ספק בה .חיוּ עִ מן בהגינות ,ואם תמאסו בהן – יש
אשר תמאסו בדבר־מה ואללה יהפכנו לטובה גדולה 20 .אם תרצו לקחת
אישה תחת אישה – גם אם נתתם לראשונה סכום עתק ,אל לכם להחזיר
לעצמכם ולוּ שמץ ממנו .התִ רצו לקחתו בכחש ובפשע ברור?  21כיצד
זה תיקחוהו לאחר בואכם במגע זה עם זו ,ולאחר בואכם עִ מן בברית
חמורה? ַ 22אל לכם לשׂאת את הנשים אשר נשׂאו אבותיכם ,אלא אם
כבר נעשׂה הדבר .נתעב הדבר ומאוס ,ואין דרך רעה מזו 23 .אסורות
עליכם אימהותיכם ובנותיכם ואחיותיכם ודודותיכם מצד אביכם
ודודותיכם מצד אמכם ובנות האח ובנות האחות ואימהותיכם אשר
היניקוכם ואחיותיכם ליניקה ואימהות נשיכם ובנותיכם החורגות
מנשיכם אשר מימשתם את נישׂואיכם עמן – אם לא מימשתם ,אין עו ֹון
עליכם – ונשות בניכם יוצאי חלציכם ,ולשֹאת שתי אחיות יחדיו –
מלבד אשר כבר נעשׂה .אללה מוחל ורחום( 24 .ואסורות עליכם) הנשים
הנשׂואות ,אבל לא השפחות אשר בבעלותכם .זאת המצווה אשר כתב
לכם אללה בספר .הוּתר לכם לבקש נשים זולת אלה שנִמנו בפניכם,
וזאת בתמורה לרכושכם ובתוקף קידושי נישׂואין ולא בזימה
ַ19

ַ20
ַ22
ַ23

ַשאפשר ַליורשיו ַשל ַהמתַ
ַלרשת נשים :מפרשים ַשמדובר ַבנוהג ַקדם־אסלאמי ִ
לקבלַבירושהַגםַאתַאשתוַ,ולשאתהַ לאשהַללאַתשלוםַמוהרַ,אוַלהשיאהַלאחרַ
וליטולַממנהַאתַהמוהרַשקיבלהַ.למנוע בעדן מלהינשא :ישַהמפרשיםַשזוַפנייהַ
אל ַבעלים ַשמאסו ַבנשיהםַ ,אך ַבמקום ַלגרשן ַכליל ַמתעמרים ַבהן ַכדי ַלאלצןַ
להחזירַאתַהמוהרַבטרםַיגורשוַ.אחריםַגורסיםַשזוַפנייהַליורשיַאביהםַשקיבלוַ
את ַאשתו ַבירוש הַ ,ומונעים ַבעדה ַמלהינשאַ ,וזאת ַכדי ַלרשת ַאת ַנכסיה ַלאחרַ
מותהַ,אוַלאלצהַלפדותַעצמהַתמורתַהנכסיםַשירשהַמבעלהַ.מאשר נתתם להן:
המוהר ַשניתן ַבעת ַהנישואיןַ .יעשו תועבה :ימרדו ַבבעל ַאו ַיזנו ַתחתיוַ .אללה
יהפכנו לטובה :הפרשנים ַמעירים ַכי ַגם ַאישה ַמאוסה ַיכולה ַלהביא ַאושרַ ,אםַ
תלדַבניםַ,למשל.
ַסכום עתק :כמוהרַ.אל לכם להחזיר לעצמכם :אלַתאלצוַאותהַלוותרַעלַהמוהרַ
שקיבלהַ,וזאתַעל־ידיַמזימותַכגוןַהכפשתַשמה.
ַהנשים אשר נשאו אבותיכם :ר'ַפס'ַַ19לעיל.
ַאם לא מימשתם :ביטלתםַאתַהנישואיןַבטרםַמומשוַביחסיַמיןַ.יוצאי חלציכם:
אבלַמותרותַלכםַנשותַבניכםַהמאומצים.
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ובאהבהבים .שַ למו לנשים אשר תתענגו עליהן את אשר תִ פְ סקו להן,
ולא יהיה עליכם עווֹן בכל אשר תסכימו ביניכם לאחר שתִ פְ סקו .אללה
יודע וחכם 25 .ואשר קצרה ידו מלשׂאת את המאמינות בנות החורין – כי
אז את השפחות אשר בבעלותכם ,את נערותיכם המאמינות .אללה
מיטיב לדעת מי מאמין ,וקורצתם זה מזה .שׂאו אותן ברשות אדוניהן,
ושַ למו להן את המגיע להן בהגינות ,ובתוקף קידושי נישׂואין ולא בזימה
ובאהבהבי ִמסתרים .אם יעשׂו תועבה כאשר יהיו נשׂואות ,תוּשת עליהן
מחצית עונשן של בנות החורין .זו הדרך לכל אחד בכם החושש פן
ייכשל בפריצוּת ,ואולם אם תעמדו בעוז רוח ,יִיטַ ב לכם ,ואללה מוחל
ורחום 26 .אללה חפץ לבאר לכם ולהנחותכם בדרכֵי אלה אשר היו
לפניכם ולשוב מכעסו עליכם ,ואללה יודע וחכם 27 .אללה חפץ לשוב
מכעסו עליכם ,ואולם ההולכים אחר תאוותם רוצים כי תרחיקו לסטות.
 28אללה חפץ להקל עליכם ,והאדם נברא חסר אונים.
 29הוי המאמיניםַ ,אל תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק – אלא אם
תהא זו עִ סקה אשר תסכימו עליה ,וַאל תהרגו איש את אחיו .אללה
רחום עמכם תמיד 30 .כל העושׂה את כל אלה לשֵ ם התנכלות ועוולה,
ַ24
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ַהנשואות :בערביתַ:מַֻ ְּחצנאתַ.בהקשריםַאחריםַתורגםַמונחַזה"ַ:בנותַחורין"ַ.ר'ַ
פס'ַַ25להלןַ.אבל לא השפחות :ישַהמפרשיםַשבתוקףַהיותןַשבויותַמלחמהַ,ניתןַ
לשאתןַגםַאםַהןַנשואותַ,וללאַהגבלהַעלַמספרןַ.ואולםַבפס'ַַ 25להלןַמדוברַעלַ
אפשרות ַנישואין ַרק ַעם ַשפחות ַשהתאסלמוַ .בתמורה לרכושכם :תמורת ַמוהרַ.
תתענגו עליהן :היוַשפירשוַשזהוַהיתרַלקשריַתענוגותַ(בערביתַ:מַֻ ְּתעה)ַמוגבליםַ
בז מן ַומותנים ַבמוהרַ .המסורת ַקובעת ַכי ַהנביא ַהכריז ַעל ַביטולו ַשל ַהיתר ַזהַ.
ואולםַמרביתַהפרשניםַסבוריםַכיַמלכתחילהַלאַהיהַבפסוקַכלַהיתרַמעיןַזהַ,
וכיַהואַנועדַלקבועַאתַחובתַהמוהרַבכלַמקרהַשהנישואיןַמומשוַכדתַוכדיןַ.בכל
שתסכימו ביניכם :למשלַ,שהאישהַתוותרַעלַחלקַמהמוהרַ,אוַשיסכימוַלהיפרדַ
כאשרַירצו.
ַבנות החורין :בערביתַ:מַֻ ְּחצנאתַ.ר'ַפס'ַַ 24לעילַ.נערותיכם המאמינות :השפחותַ
שהתאסלמוַ .היו ַשהסיקו ַמכאן ַכי ַשפחות ַלא ַמוסלמיות ַ(יהודיות ַאו ַנוצריות)ַ
אסורותַלנישואיןַעםַהמוסלמיםַ.קורצתם זה מזה :ר'ַסורהַַ.195ַ:3יעשו תועבה:
ינאפוַ.מחצית עונשן של בנות החורין :כלומרַחמישיםַמלקותַ,לעומתַמאהַ(כדיןַ
בנותַהחוריןַאשרַנקבעַבסורהַַ.)2ַ:24זו הדרך :נישואיןַעםַשפחות.
ַההולכים אחר תאוותם :הפרשניםַמזהיםַאותםַעםַהיהודיםַוהנוצריםַ,הנחשביםַ
למחמיריםַפחותַבהגבלותַהנישואין.
ַחפץ להקל :מפרשיםַשהכוונהַלהיתרַנישואיןַעםַשפחותַהניתןַבפסוקיםַדלעיל.
ַתאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק :בדרכיַרמייהַושודַ.אל תהרגו איש את אחיו:
מילולית"ַ :אל ַתהרגו ַאת ַעצמכם"ַ ,ויש ַהמבינים ַכפשוטוַ ,כלומר ַ"אל ַתתאבדו"ַ.
וישַהמפרשים"ַ:אלַתענוַאתַנפשותיכםַלמוות".
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נִצלה אותו באש ,ואין קל מזה לאללה 31 .אם תִ רחקו מן החטאים
הכבדים אשר נאסר עליכם לעשׂותם ,נכַפר לכם על עוונותיכם ,ונכניסכם
אל מקום אשר בו יכבדוכםַ 32 .אל תחמדו את אשר רומם בו אללה כמה
מכם מעל זולתם .לכל איש חֵ לק כפי מעשׂיו ולכל אישה חֵ לק כפי
מעשׂיה ,ובַ קשו כי ירעיף אללה מבִ רכתו עליכם .אללה יודע כל דבר.
 33לכל איש נָתַ נו יורשים לעיזבונו – הורים וקרובי משפחה .אשר לאלה
אשר התחייבתם להם בשבועה ,תנו להם את חלקם ,כי אללה עֵ ד לכל
דבר.
 34הגברים מופקדים על הנשים בתוקף כל אשר רומם בו אללה את אלה
על אלה ,ובתוקף הממון שיוציאו .הטובות הן האדוקות השומרות על
הנסתר כדרך שישמור אללה .אשר לנשים אשר תחששו פן תמרודנה,
הַ טיפו להן מוּסר ופִ רשו מהן במשכב ,והַ כו אותן .ואם תישָ מענה לכם,
אל תבקשו דרך לצאת כנגדן ,ואללה נישֹא וכביר 35 .ואם חוששים אתם
בורר ממשפחתו ובורר ממשפחתה,
כי פרץ סכסוך בין השנייםִ ,שלחו ֵ
ַ31

ַ32
ַ33

ַ34

ַהחטאים הכבדים :ה פרשניםַמתחבטיםַבשאלהַמהַנחשבַחטאַכבדַ.ישַהסבוריםַ
שמדובר ַבחטאים ַהנמנים ַבפסוקים ַהקודמיםַ ,ויש ַהסבורים ַכי ַמדובר ַבחטאיםַ
אחריםַ,ומציעיםַרשימהַשלַשבעהַחטאיםַ(עבודתַאליליםַ,כשפיםַ,רצחַ,וכדומה)ַ
אוַיותרַ,עדַכדיַשבעַמאותַ.מקום אשר בו יכבדוכם :גןַעדן.
ַלכל איש...ולכל אישה :ישַהמפרשיםַכיַהפסוקַנועדַלהדוףַהאשמותַכאילוַאללהַ
מעדיף ַאת ַהגבר ַעל ַפני ַהאישהַ ,כפי ַשעולהַ ,למשלַ ,מזכויות ַהיתר ַשל ַהגבריםַ
בירושהַ(לעילַפס'ַ.)11
ַיורשים לעיזבונו :אוַ :יורשים ַלעיזבון ַההורים ַוקרובי ַהמשפחהַ .יש ַהמפרשיםַ
שהפסוק ַמבטל ַאת ַהנוהג ַשאומץ ַבשנים ַהראשונות ַלאסלאםַ ,ולפיו ַירשוַ
המוסלמים ַזה ַאת ַזה ַללא ַהתחשבות ַבזכויות ַקרובי ַהמשפחה ַשלא ַהתאסלמוַ.
מסביריםַשהפסוק ַמבטלַאתַהנוהגַומחדש ַאתַעקרוןַהירושהַעל־פיַקרבתַהדםַ.
התחייבתם להם בשבועה :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלבעליַבריתַמןַהתקופהַהקדם־
אסלאמית ַ,שהוסכםַעלַהעברתַהירושהַאליהםַולאַאלַקרוביַהמשפחהַ.מסביריםַ
שהפסוקַמורהַלמאמיניםַלכבדַאתַחובתַהנאמנותַלבעליַהבריתַ,אבלַמבטלַאתַ
הסדרַהירושהַעמםַ.לדעתַאחריםַ,הפסוקַמשאירַעלַכנוַגםַאתַהסדרַהירושהַביןַ
בעלי ַהבריתַ ,ובמקרה ַזה ַקובעים ַשהפסוק ַבוטל ַבתוקף ַהצו ַהמקנה ַעדיפותַ
בירושהַלקרוביַמשפחהַ(סורהַ.)75ַ:8
ַכל אשר רומם בו את אלה על אלה :יתרוןַהגברַעלַהאישהַהוסברַבכךַשהואַעולהַ
עליהַבשכלוַומיטיבַממנהַלשלוטַ,לנהלַ,להילחםַ,וכו'ַ,ובכךַשאללהַהעניקַלוַחלקַ
גדול ַיותר ַבירושה ַ(ר' ַפס' ַַ 11לעיל)ַ ,ועודַ .הטובות :יש ַהמסביריםַ :טובות ַכלפיַ
הבעלַ.אדוקות :מפרשיםַ:שומרותַאתַמצוותַאללהַבצייתנותןַלבעלַ.השומרות על
הנסתר :עלַכלַשנסתרַמעיניַהבעלַבהיעדרוַ:הןַעצמןַורכושוִ ַ.פרשו מהן במשכב:
ישַה מסביריםַכיַמדוברַרקַבהימנעותַמדיבורַעמןַ,אבלַלאַמיחסיַמיןַ.הכו אותן:
כמה ַפרשנים ַסבורים ַכי ַיש ַלהכותן ַרק ַאם ַלא ַהועילו ַהאמצעים ַהמילולייםַ
הנזכריםַלעיל.
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ואם יִרצו שניהם ליישב את הסכסוך ,אללה יצליח את הדבר בידם.
אללה יודע ומכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים.
 36עִ בדו את אללה ואל תצרפו לו כל שותף ,וגִמלו חסד עם אביכם ועם
אמכם ועם קרובי משפחתכם ועם היתומים והנזקקים ועם השכן קרוב
הרעַ אשר לצדכם ועם ההֵ לך בדרכים ועם
המשפחה ועם השכן הזר ועם ֵ
העבדים אשר בבעלותכם .אללה אינו אוהב את היהיר והרברבן –  37את
המקמצים והמצווים על אנשים לקמץ והמסתירים את הברכה אשר
הרעיף עליהם אללה – לכופרים הכינונו עונש מחפיר –  38ואת
המוציאים את ממונם רק למען הראוֹת לאנשים ואינם מאמינים באללה
וביום האחרון .כל איש אשר השׂטן הוא בן לווייתו – אין ַרע ממנו כבן
לוויה 39 .וכי איזו צרה תבוא עליהם אם יאמינו באללה וביום האחרון
ויוציאו ממון מאשר פִ רנס אותם אללה? אללה יודע את דרכיהם.
 40אללה לא יקפח ,ולוּ כמשקל פירור אבק ,ואם תיעשׂה טובה ,הוא
יכפילנה ,ויעניק שׂכר כביר מאִ תו 41 .שווה בנפשָך מה יהיה כאשר נקים
עֵ ד מכל אומה ,ונביא אותָך להעיד על אלה!  42ביום ההוא יִרצו
הכופרים וכל אשר הִ מרו את פי השליח כי תבלעם האדמה .ואולם לא
יוכלו להסתיר דבר מאללה.
 43הוי המאמיניםַ ,אל תִ קרבו לתפילה בעודכם שיכורים ,עד אשר תדעו
את אשר תגידו ,ולא בעודכם טמאים – אלא אם עוברים אתם בדרך –
עד אשר תתרחצו .ואם חולים אתם ,או נוסעים בדרך ,או שבים מעשׂיית
הצרכים ,או ממגע עִ ם אישה ,ואינכם מוצאים מים ,בַ קשו לכם חול נקי,
והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם .אללה חָ נוּן ומוחל.
ַ35
ַ37
ַ38
ַ39
ַ41
ַ43

ַירצו שניהם :הבעלַואשתוַ,אוַ:שניַהבוררים.
ַהמקמצים :נהוג ַלזהותם ַעם ַהיהודיםַ .המסתירים את הברכה :יש ַהמפרשיםַ
שזהוַרמזַליהודיםַהמסתיריםַאתַפרקיַהתורהַהמדבריםַבשבחַמוחמד.
ַמוציאים את ממונם רק למען הראות לאנשים :ישַהמזהיםַאותםַעםַהמתחסדיםַ
(ר'ַסורהַַ,)167ַ:3אוַעםַהיהודים.
ַיוציאו ממון :ר'ַסורהַ.195ַ:2
ַעד מכל אומה :נביאַשיעידַכיצדַקיבלוהוַבניַעמוַ.ונביא אותך :פנייה ַאלַהנביאַ
מוחמדַאשרַיבואַלהעידַעלַבניַאומתוַשלו.
ַבעודכם שיכורים :יש ַהמפרשים ַשמשתמע ַמכאן ַהיתר ַלשכרות ַשלא ַבזמןַ
התפילהַ,וקובעיםַכיַהיתרַזהַבוטלַבתוקףַסורהַַ 90ַ :5האוסרַלחלוטיןַעלַשתייתַ
ייןַ.טמאים :טומאהַהמחייבתַאתַרחיצתַהגוףַכולוַ,כגוןַלאחרַיחסיַמיןַ.ואולםַ
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 44הלא ראיתָ את אלה אשר קיבלו חלק מן הספר? הם קונים תעייה
ורוצים כי תִ תעו גם אתם מעל הנתיב 45 .אללה מיטיב להכיר את
אויביכם ,ואין מגן כאללה ,ואין מושיע כאללה 46 .ישנם יהודים המַ טים
את המילים ומוציאים אותן מהקשרן ,ואומרים ,נשמע ונַמרה; ְשמַ ע ולא
מושמע; ְרעֵ נוּ .כך יהפכו בלשונם למען יטילו דופי בדת .אילו היו
אומרים ,נשמע ונעשׂה; ְשמַ ע; ְראֵ נוּ ,כי אז היה זה טוב ונכון יותר.
ואולם אללה קיללם כי כָפרו ,ורק מתֵ י מעַ ט בהם יאמינו 47 .הוי אלה
אשר קיבלו את הספר ,הַ אמינו באשר הורדנו ממרומים למען יאשר את
אשר עִ מכם ,בטרם נִמחה תווי פרצופים ונסובבם לאחור ,או נקללם כשם
שקיללנו את מחללי השבת .דבַ ר אללה קוֹם יקום 48 .אללה לא יסלח אם
יצָ רפו לו שותף ,אך על דברים קלים מזה יסלח לאשר יחפוץ .כל המצָ רף
שותף לאללה בודה שֶ קֶ ר נפשע עד מאוד 49 .האם לא ראיתָ את אלה
אשר יזַכו את עצמם? רק אללה יזַכה את אשר יחפוץ ,והם לא יקופחו
כמלוא נימהְ 50 .ראֵ ה כיצד יִטפלו שקרים על אללה! אין פֶ שע ברור
מזה 51 .האם לא ראיתָ את אלה אשר קיבלו חלק מן הספר? הם מאמינים
בגִ 'ּבְ ת ובטאע'וּת ואומרים על הכופרים ,הללו דרכם ישרה מדרך
המאמינים 52 .ואולם הם אלה אשר קילל אללה ,ואשר יקללהו אללה,
ַ44
ַ46

ַ47

ַ48
ַ49
ַ51

דעתַהרובַהיאַשישַלהיטהרַרקַלאחרַקריַלילהַ.חולים :אשרַהרחצהַבמיםַעלולהַ
לפגועַבבריאותםַ.מגע עם אישה :ישַהגורסיםַכיַגםַמגעַידַעמהַמחייבַהיטהרות.
ַאלה אשר קיבלו חלק מן הספר :יש ַהמזהים ַאותם ַעם ַהיהודים ַשקיבלו ַאתַ
התורהַאבלַמקיימיםַרקַשמץַממנהַ.קונים תעייה :תמורתַדרךַהישר.
ַיהודים המטים את המילים :משניםַאתַצורתןַ,אוַאתַמשמעותןַ,כמפורט ַלהלןַ.
ואולם ַרווחת ַיותר ַהדעה ַשהכוונה ַלכך ַשהיהודים ַסילפו ַאת ַהנוסח ַהמקורי ַשלַ
התורהַ.ר'ַסורהַַ.75ַ :2נשמע ונַמרה :ר'ַסורהַַ.93ַ :2שמע ולא מושמע :חוקריםַ
מעַולאַהשמיעַלאוזנו" ַ(משנהַברכותַ,
ִַ
הקוראַאתַש
ְַּ
שיערוַשמהדהדתַכאןַסוגייתַ"
בַ ,ג)ַ ,העוסקתַבקריאת ַשמע ַללא ַקולַ .לכן ַניתן ַלשער ַשמבחינת ַהקוראןַ ,עלולהַ
להימצא ַכאן ַקללה ַלנביא ַשקולו ַלא ַיישמעַ .רענו :ר' ַסורה ַַ .104ַ :2מתי מעט:
מציינים ַבמיוחד ַאת ַעבדאללה ַאבן ַסלאםַ ,היהודי ַשהתאסלםַ .וניתן ַגם ַלתרגםַ:
"הםַממעטיםַלהאמין".
ַאלה אשר קיבלו את הספר :ר' ַסורה ַַ .105ַ :2האמינו באשר הורדנו :בקוראןַ.
יאשר :ר' ַסורה ַַ .41ַ :2נסובבם לאחור :נעוות ַאת ַצורתם ַוניתן ַאת ַפרצופיהםַ
בעורפםַ .ויש ַהמפרשיםַ :נגלה ַאותם ַממושבותיהם ַונחזירם ַלארץ ַישראלַ .מחללי
השבת :ר'ַסורהַַ.166ַ:7אללהַהפכםַלקופים.
ַיצרפו לו שותף :יטענוַכיַישנםַאליליםַהחולקיםַעמוַאתַהאלוהות.
ַאלה אשר יזכו את עצמם :נהוג ַלזהותם ַעם ַהיהודים ַהמתיימרים ַלהיות ַנבחריַ
אללהַהזוכיםַאצלוַלכפרתַעוונות.
ַקיבלו חלק מן הספר :ר' ַלעיל ַפס' ַַ .44גִ 'בתַ :מילה ַיחידאית ַהמציינת ַאליליםַ
טמאים ַ,אוליַממקורַחבשיַ.ישַהמפרשיםַכיַהמאמיניםַבגִ 'בְּ תַהםַמנהיגיַהיהודיםַ
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לא תמצא לו מושיע 53 .היש להם שמץ מלכוּת? גם אז לא היו נותנים
אגורה שחוקה לאנשים 54 .או האם צרה עינם באנשים על שפע הברכה
שהרעיף אללה עליהם? הן גם לבית אברהם נָתַ נו את הספר ואת
החוכמה ,וגם מַ לכות אדירה נָתַ נו להם 55 .כמה מהם האמינו בו וכמה
הרחיקו אנשים מעליו ,ואין אש תבעֵ רה כגיהינום 56 .הכופרים
בשׂרפה ,נחליפנו
באותותינו ,אותם ִנצלה באש ,וכל אימת שיִכלה עורם ֵ
בעור חדש ,למען יטעמו את העונש .אללה הוא אדיר וחכם.
 57המאמינים ועושׂי הטוב ,אותם נכניס אל גנים אשר נחלים נובעים
מתחת לאילנותיהם ,ובהם יהיו ל ֵנצח נצחים .שָׁ ם מזומנות להם נשים
טהורות ,ונַטֶ ה להם צללי עַ ד.
 58אללה מצַ ווה עליכם להשיב כל פיקדון לבעליו ולשפוט בין האנשים
משפט צדק .מה נאים הדברים שאללה דורש מכם ,ואללה שומע
ושמעו בקול השליח
ומבחין 59 .הוי המאמיניםִ ,שמעו בקול אללה ִ
ובקול בעלי הסמכות אשר בכם ,ואם תיפול ביניכם מחלוקת על דבר
כלשהו ,הָ ביאוהו בפני אללה ובפני השליח ,אם מאמינים אתם באללה
וביום האחרון .כך טוב ונאה יותר ליַישב כל ָדבר.
 60הלא ראיתָ את הטוענים כי מאמינים הם באשר הוּרד אליָך ממרומים
ובאשר הוּרד לפניָך? הם פונים אל משפט הטַ אע'וּת אף כי צוּווּ לכפור

ַ53
ַ54

ַ55
ַ57
ַ59

ַאלַאשרף) ַשהביעו ַאת ַהזדהותם ַעם ַאלילי ַאויביו ַשלַ
ְּ
במדינה ַ(בע יקר ַּכעְּ ב ַאבן
מוחמד ַמשבט ַקֻ ריש ַ(במֶ ּכה)ַ ,והכריזו ַכי ַדת ַבני ַקֻ ריש ַטובה ַמדת ַהמוסלמיםַ.
היהודים ַעשו ַזאת ַכדי ַלפתות ַאת ַבני ַקֻ ריש ַלבוא ַולהילחם ַעמם ַנגד ַמוחמדַ.
טאע'ּות :ר'ַסורהַ.256ַ:2
ַהיש להם שמץ מלכּותַ :התרסהַכנגדַהיהודיםַהמקוויםַלחידושַמלכותםַבעתידַ.
וישַהמפרשיםַשהכוונהַלנכסיהםַבאלמדינהַ,ולסירובםַלחלוקַאותםַעםַאחרים.
ַצרה עינם באנשים :הם ַמטילים ַדופי ַבמוחמד ַומאמיניו ַעל ַכי ַזכו ַלשפע ַברכהַ.
הפרשניםַמצייניםַבמיוחדַאתַריבויַנשיוַשלַמוחמדַשהיהַלצניניםַבעיניַהיהודיםַ.
בית אברהם :בניו ַהנביאיםַ .כלומרַ ,לא ַרק ַמוחמד ַכי ַאם ַגם ַנביאים ַלפניו ַנהנוַ
משפעַשלַמלכותַ,והפרשניםַמצייניםַאתַריבויַנשיוַשלַשלמהַ,וקובעיםַכיַריבויַ
נשיםַיפהַלנפשוַולגופוַשלַכלַנביאַ,כוללַמוחמד.
ַכמה מהם :יש ַהמפרשים ַכי ַמדובר ַבעבדאללה ַאבן ַסַלאם ַשהתאסלםַ .ואולםַ
אחריםַגורסיםַשהכוונהַלבניַאברהםַשהאמינוַבספרַשקיבלו.
ַנחלים נובעים מתחת לאילנותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
ַבעלי הסמכות :מפרשיםַשהכוונהַלאנשיַהדתַהמלומדיםַ.אחריםַגורסיםַשהכוונהַ
לאבוַבּכְּ רַול ַֻעמַרַאבןַאלח'טאבַ,חבריַהנביאַשמונוַלחליפיםַאחריו.
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בהם .השׂטן מבקש להתעותם הרחק מן הדרך 61 .כאשר אומרים להם,
ּבואוּ אל אשר הוריד אללה ממרומים ,ואל השליח ,רואה אתה כי
המתחסדים הולכים ומתרחקים מעליָך 62 .כיצד ירגישו כאשר יִפקדם
אסון בעוון כל אשר עוללו ידיהם זה כבר ,ואז יבואו אליָך ויישבעו
באללה לאמור ,הִ תכַוַונו רק להיטיב וליישר הדוּרים?  63אללה יודע את
אשר בלבם של כל אלה ,על כן סור מעליהם והטף להם מוּסר ואמור
להם דברים כדורבנות על עצמם 64 .מעולם לא שלחנו שליח אלא למען
יישָ מעו לו ברשות אללה .אילו היו באים אליָך לאחר שגרמו עוול
לעצמם ומבקשים את מחילת אללה ,והשליח היה מבקש את מחילת
אללה למענם ,היו מוצאים כי אללה רוצה בתשובת עבדיו ורחום 65 .לא,
חַ י ריּבונָך ,הם לא יאמינו עד אשר ישׂימוָך שופט עליהם בריבם ,ולא
תעיק עוד על לבם כל הסתייגות ממשפטָך ,וישלימו עִ מו 66 .אילו היינו
המצווה ,הִ רגו איש את אחיו ,או צְ אוּ
כותבים להם בספר את ִ
ממושבותיכם ,היו רק מתֵ י מעַ ט עושׂים כן .ואולם אילו היו עושׂים את
הנדרש מהם ,היה הדבר מיטיב עמם ומיַיצבם 67 .אז היינו נותנים להם
שׂכר כביר מאִ תנו 68 ,ומַ נחים אותם באורח מישרים 69 .הנשמעים
לאללה ולשליחו – אלה יהיו עִ ם הנביאים והצדיקים והעֵ דים והישרים
הברכה
ברתם של אלה 70 .זו ָ
אשר אללה נטה להם חסד .מה טובה חֶ ָ
שמרעיף אללה ,ואין יודע כאללה.
 71הוי המאמינים ,עִ מדו הָ כֵן וצאו פלוגות פלוגות לקרב ,או כולכם
ַ60

ַ61
ַ62
ַ64
ַ66

ַ69

ַאשר הורד אליך :הקוראן ַשנגלה ַלךַ .אשר הורד לפניך :ספרי ַהקודש ַשנגלוַ
לנביאים ַשקדמו ַלךַ .משפט הטאע'ּות :ר' ַסורה ַַ .256ַ :2יש ַהמפרשים ַכי ַהפסוקַ
ּכאהנים ַבמקום ַלפנות ַאל ַהנביאַ .אחריםַ
מגנה ַמוסלמים ַשנדרשו ַלמשפטם ַשל ַה ִ
גורסיםַשמדוברַבאנשיםַשפנוַאלַמנהיגיַהיהודיםַ,כגוןַכעבַאבןַאלאשרף.
ַמתחסדים :ר'ַסורהַַ.167ַ :3מתרחקים מעליך :מעדיפיםַאתַמשפטַהטאע'וּתַעלַ
פניַהקוראן.
ַהתכוונו רק להיטיב :דברי ַהתנצלות ַבפני ַמוחמד ַמפי ַהאנשים ַשלא ַפנו ַלמשפטוַ
אלאַלמשפטַהטאע'וּת.
ַלאחר שגרמו עוול לעצמם :ישַהמפרשיםַכיַהכוונהַלכךַשלאַפנוַאלַמשפט ַהנביאַ
והסתפקוַבשופטיהםַמשכבר.
ַכותבים :גוזריםַעליהםַבקוראןַ.הרגו איש את אחיו :הפרשניםַמסביריםַשהפסוקַ
מגיבַעלַהתרברבותםַשלַכמהַמחבריַהנביאַאוַכמהַמהמתחסדיםַ,שטענוַכיַגםַ
הם ַהיו ַמוכנים ַלהרוג ַאיש ַאת ַאחיוַ ,אילו ַציווה ַזאת ַאללה ַכשם ַשציווה ַעל ַבניַ
ישראלַ(סורהַַ.) 54ַ :2הפסוקַקובעַשמוטבַשהמאמיניםַיקיימוַלפחותַאתַכלַשארַ
המצוותַשהוטלוַעליהם.
ַאלה יהיו :בגןַעדןַ.העדים :בערביתַ:שֻ הדאא'ַ.ר'ַסורהַ.140ַ:3
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כאחד 72 .ואולם יש אשר יתמהמה אחד מכם ,ואם יפקדכם אסון ,יגיד,
ברכה
אללה נָטה לי חסד בכך שלא נכחתי עִ מם 73 .ואם תפקוד אתכם ָ
מעִ ם אללה ,יגיד – אף כי מעולם לא שׂררה ביניכם אהבה – הלוואי
שהייתי עִ מם ,והיתה נופלת בחלקי זכייה כבירה 74 .על כן מוטב היה
אילו היו המוֹכרים את חיי העולם הזה תמורת העולם הבא נלחמים
למען אללה .וכל הנלחם למען אללה – ייהרג או ינצח – ניתֵ ן לו שׂכר
כביר 75 .מה לכם כי לא תילָחמו למען אללה ולשם האנשים והנשים
והילדים אשר דוכאו ,האומרים ,ריּבוננו ,הוציאֵ נו מן העיר הזאת אשר
בנֵי עוולה הם יושביה ,ותֵ ן לנו מאִ תָך מָ ֵגן ,והָ קֵ ם לנו מאִ תָך מושיע.
 76המאמינים נלחמים למען אללה ,ואילו הכופרים נלחמים למען
הטַ אע'וּת ,על כן הילחמו בידידי השׂטן ,כי תחבולת השׂטן היא כושלת.
 77הלא ראיתָ את אלה אשר נֶאמר להםִ ,משכו ידיכם ותַ חַ ת זאת קַ יימו
את התפילה ותְ נוּ זַכאת? ואולם כאשר נכתב בספר כי ִמצווה עליהם
להילחם ,חבורה אחת בהם נמלאה פחד מפני האנשים כפחד אללה ואף
יותר מכך ,ואמרה ,ריּבוננו ,מדוע כתבתָ בספר כי ִמצווה עלינו להילחם
ולא דחיתָ לנו זאת לזמן־מה? אמור ,תענוגות העולם הזה קצרי מועד
הם ,והעולם הבא טוב מזה ליראים ,ולא תקופחו כמלוא נימה 78 .המוות
ישׂיגכם בכל מקום אשר בו תהיו ,ולוּ גם במגדלים נישׂאים .בפקוד אותם
טובה ,יגידו ,זאת מעִ ם אללה ,ובפקוד אותם רעה ,יגידו ,זאת מעִ מָך.
אמור ,הכל מעִ ם אללה ,ומה להם לאנשים הללו כי לא יבינו דבר מן
האמָ רים?  79כל טובה אשר תִ פקודָך ,מעִ ם אללה היא ,וכל רעה אשר
תִ פקודָך ,מעִ ם עצמָך היא.
שלחנוָך כשליח אל האנשים ,ואין עֵ ד כאללה 80 .כל הנשמע לשליח,
נשמע לאללה ,וכל הפונה עורף – לא שלחנוָך לשמור צעדיהם 81 .הם
ַ72
ַ73
ַ75
ַ77

ַ78

ַאחד מכם :מפרשיםַשמדוברַבמתחסדים.
ַמעולם לא שררה ביניכם אהבהַ:יגידַזאתַרקַלמעןַתועלתוַהעצמית.
ַהעיר הזאת :מזהיםַאותהַעםַמֶ ּכהַ,שםַנרדפוַהמוסלמיםַשעדייןַלאַהיגרוַלמדינהַ
ונמנעהַמהםַהאפשרותַלצאתַולהצטרףַאלַמוחמד.
ַמשכו ידיכם :יש ַהמפרשים ַכי ַמלכתחילה ַציווה ַאללה ַעל ַהמוסלמים ַלהימנעַ
ממלחמהַבכופריםַ,וזאתַכיַטרםַהיוַחזקיםַדייםַ.זַּכאת :ר'ַסורהַַ.43ַ :2חבורה
אחת בהם נמלאה פחד :המתחסדיםַ.ואולםַישַהמפרשיםַכיַהענייןַכולוַהואַבבניַ
ישראלַשה צטווַלהילחםַ,לאחרַשקודםַלכןַלאַנדרשוַלעשותַכןַ,אךַלאַקיימוַאתַ
הצוַ.ר'ַסורהַ.246ַ:2
מעמך :דבריַאויביַמוחמדַהתוליםַבוַאתַאסונם.
ַזאת ִ
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אומרים ,נִשמעים אנו ,אבל בצאתם מעליָך ,קבוצה אחת מהם תאמר
באישון לילה דברים שונים מאשר אמרה לָך ,ואולם אללה רושם את
אשר יגידו באישון לילה .אתה ,סור מעליהם ,והיסָ מֵ ך על אללה ,כי אין
סומך כאללה 82 .האם לא יתבוננו בקֻ רָאן? אלמלא בא מעִ ם אללה ,היו
מוצאים בו ניגודים למכביר.
 83בהגיע אליהם שמועה המַ שרה ביטחון או פחד ,מיהרו להפיצה ,אך
אילו תחת זאת היו מביאים אותה אל השליח או אל בעלי הסמכות אשר
בהם ,כי אז היו המבררים אותה יודעים אם נכונה היא .אלמלא הרעיף
אללה עליכם את ברכתו ואת רחמיו ,הייתם נוהים אחר השׂטן ,פרט
למתֵ י מעַ ט 84 .הילחם למען אללה ,ואין אתה מחויב אלא לעצמָך ,אך
ַדרּבֵ ן את המאמינים .אולי יואיל אללה לדכא את תעוזת הכופרים ,כי
תעוזת אללה גדולה יותר ,ותגמולו קשה יותר.
 85כל המשתדל לטובה ,יהיה לו חלק בה ,וכל המשתדל לרעה ,ינחל
בברכה נאה
כמותה ,ואללה מכלכל כל דבר 86 .ובעת שיברכוכםּ ,בָ רכו ָ
ממנה או הָ שיבו בשכמותה .אללה עורך את חשבון כל דבר 87 .אללה,
אין אלוה מּבַ לעדיו ,והוא כַנס יכַנס אתכם (מתוך קבריכם) לקראת יום
תחיית המתים .אין ספק בו ,ואין דובר אמת כאללה.
 88מה לכם כי נחלקתם לשני מחנות על אודות המתחסדים? הן אללה
הֵ שיבם אחוֹר בעוון פועלם .התִ רצו להנחות את אשר הִ תעהו אללה? כל
אשר יתעהו אללה ,לעולם לא תמצא דרך להנחותו 89 .הם היו רוצים כי
תשובו ותִ כפרו כשם שכפרו הם ,ותהיו כמותםַ .אל תיקחום למגינים
ַ81
ַ82
ַ83
ַ84
ַ85
ַ86
ַ88

ַהם אומרים :נהוגַלזהותםַעםַהמתחסדיםַ.אמרה לך :אוַ:אמרתָ ַלה.
ַניגודים :יש ַהגורסים ַכי ַהכוונה ַלכך ַשאין ַבקוראן ַסתירות ַפנימיותַ .אחריםַ
סבוריםַשהכוונהַלכךַשאיןַבוַדרגותַשונותַשלַרהיטותַ,אוַשאיןַבוַכזבים.
ַשמועה המשרה ביטחון או פחד :כגוןַידיעהַמשדהַהקרבַבדברַניצחוןַאוַתבוסה.
ַאלא לעצמך :לכןַ,גםַאםַתהאַבגפךַ,קוםַלהילחםַ,ותנצח.
ַכל המשתדל לטובה ,יהיה לו חלק בהַ :ר' ַתלמוד ַבבליַ ,בבא ַקמא ַצב ַע"א"ַ :כלַ
המבקש ַרחמים ַעל ַחבירו ַוהוא ַצריך ַלאותו ַדברַ ,הוא ַנענה ַתחילה"ַ .מכלכלַ:
בערביתַ:מֻ ִקיתַשמשמעותוַאינהַברורהַ.וישַהמפרשים"ַ:מסוגל".
בברכה נאה ממנה או הָ שיבו בשכמותהַ:ר'ַגםַסורהַַ.63ַ:25
ַבָ רכו ָ
ַהמתחסדים :הפרשניםַגורסיםַכיַכאןַמדוברַבמַֻנאפִ קוּןַ,שפרשוַמכללַהמאמיניםַ
ועזבוַאתַמדינהַ.הפסוקַשלפנינוַמרמזַכיַהמוסלמיםַאינםַתמימיַדעיםַהאםַישַ
להתייחס ַאליהם ַכאל ַכופריםַגמוריםַ,אוַשמא ַישַדרךַלהשיבםַלמוטבַ.השיבם
אחור :גרםַלהםַלפרושַמכללַהמאמינים.
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לכם עד אשר יהגרו למען אללה .ואם יפנו עורף ,תִ פסום והִ רגום באשר
תִ מצאום ,ואל תיקחו מהם מגן או מושיע לכם 90 .אך (ַאל תהרגו) את
אלה אשר יגיעו אל אנשים אשר ברית לכם ולהם ,ולא את אלה אשר
יבואו אליכם ואין את נפשם להילחם בכם או להילחם בבני עמם .אילו
רצה אללה ,היה משליטם עליכם והיו נלחמים בכם .ואם יניחו לכם ולא
יילחמו בכם ויבקשו להשלים עמכם ,כי אז לא ימציא לכם אללה דרך
לפגוע בהם 91 .עתידים אתם למצוא אחרים הרוצים להיות בטוחים מפני
פגיעתכם ואף מפני פגיעת בני עַ מם .ואולם כל אימת שיבקשו לפתותם
לשוב לכפירה ,ישובו ויתפתו .אם לא יניחו לכם ולא יבקשו להשלים
עמכם ולא ישיבו ידם מעליכם ,כי אז תִ פסום והִ רגום באשר תמצאום.
נָתַ נו לכם סמכות ברורה עליהם.
 92לא יהרוג המאמין את המאמין ,בלתי אם בשגגה .ההורג את המאמין
בשגגה ישחרר עבד מאמין אחד וייתן כופר־נפש למשפחתו ,אלא אם
יעשׂו צדקה .ואם מקרב אויביכם הוא (ההרוג) ,והוא עצמו מאמין ,יש
לשחרר עבד מאמין אחד .ואם הוא מבני עַ ם אשר ברית לכם ולהם ,יינתן
כופר־נפש למשפחתו ,וישוחרר עבד מאמין אחד .ואשר ידו אינה משׂגת
(לשחרר עבד) ,יצום חודשיים רצופים ,למען ישוב אללה מכעסו עליו.
אללה יודע וחכם 93 .כל ההורג את המאמין בכוונה תחילה ,יבוא על
גמולו בגיהינום ,ובו לנצח ישהה .אללה ישפוך חמתו עליו ויקללו ויכין
לו עונש כבד.
 94הוי המאמינים ,בנוסעכם בדרך למלחמה למען אללהּ ,בָ ררו היטב,
ַ89
ַ90

ַ91
ַ92

ַיהגרו למען אללה :יצטרפוַאלַהמאמיניםַכדיַלהילחםַיחדיוַמלחמתַקודש.
ַאך (ַאל תהרגו) :הסייגים ַהמפורטים ַלהלן ַנחשבים ַלמבוטלים ַבתוקף ַ"פסוקַ
החרב" ַ(סורה ַַ )5ַ :9הקובע ַכי ַיש ַלהילחם ַבכל ַכופר ַבאשר ַהואַ ,ללא ַהתחשבותַ
בבריתותַקודמותַ.ואולםַהיוַשסברוַכיַישַכאןַתקדיםַלעריכתַחוזיםַעםַכופריםַ
במידה ַשיש ַבחוזים ַאלה ַכדי ַלהועיל ַלמוסלמים ַ(כמו ַחוזה ַחַֻדַיְַּבִַיַה)ַ .ברית לכם
ולהם :בריתַהמעניקהַהגנהַגםַלצדַשלישיַהמבקשַמקלטַאצלַאחדַמשניַהצדדים.
ַאחרים הרוצים להיות בטוחים :מזהים ַאותם ַעם ַכמה ַמבני ַשבט ַזה ַאו ַאחרַ
שביקשוַלקבלַבריתַהגנהַממוחמדַומבניַשבטםַהכופריםַכאחד.
ַעבד מאמין :ולא ַיהודי ַאו ַנוצריַ .מכאן ַשהקוראן ַמבדיל ַבין ַעבד ַמוסלמי ַלעבדַ
כופרַ,כשםַשהמקראַמבדילַבין ַעבדַעבריַועבדַשאינו ַמבני ַישראלַ.יעשו צדקה:
יוותרו ַעל ַכופר ַהנפשַ .מקרב אויביכםַ :במקרה ַזהַ ,קרובי ַההרוג ַאינם ַזכאיםַ
לכופר־נפשַ.ברית לכם ולהם :הפרשניםַגורסיםַשמדוברַביהודיםַאוַנוצריםַשזכוַ
למעמדַשלַ"בניַחסות"ַתחתַכנפיַהאסלאםַ.יצום חודשיים :ככלַהנראהַבמתכונתַ
הנהוגהַבחודשַרמצ'אןַ,כמפורטַבסורהַ.187–183ַ:2
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וַאל תגידו לכל המברך אתכם לשלום ,אינָך מאמין ,בבקשכם להפיק
רווח בעולם הזה .השלל הרב שָ מור לכם אצל אללה .כך הייתם גם אתם
לפָ נים ,ואללה חונֵן אתכם בחסדו ,על כן ּבָ ררו היטב ,כי אללה מכיר את
מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים 95 .המאמינים הנשארים לשבת בבתיהם ,פרט
לאשר יש בהם נכוּת ,לא יִשוו לקמים להיאבק למען אללה בהקריבם את
רכושם ואת נפשותיהם .אללה רומם את מעלת הקמים להיאבק
בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם ,ונתנם מעל הנשארים לשבת .לכל
אלה הבטיח אללה לגמול טובה ,ואולם אללה רומם את הקמים להיאבק
מעל היושבים ,בנותנ ֹו להם שׂכר כביר 96 :מעלות מלפניו ומחילה
ורחמים .אללה מוחל ורחום 97 .כאשר יאספו המלאכים את נשמת
האנשים אשר עדיין גורמים עוול לעצמם ,יגידו ,במה עסקתם? יגידו,
היינו נדכאים עלי אדמות .יגידו ,האם לא היתה אדמת אללה רחבה דיה
למען תהגרו ממקום למקום? – כל אלה בגיהינום ידורו ,ושם יהיה סופם
המר 98 .אך לא כן האנשים והנשים והילדים הנדכאים אשר היו חסרי
אונים ולא יכלו למצוא מוצא 99 .כל אלה ,אולי יואיל אללה למחול
בָארץ
להם ,כי אללה חָ נוּן ומוחל 100 .כל המהגר למען אללה ימצא ֶ
מרחב להיבדל ורווחה ,וכל היוצא מביתו כדי להגר אל אללה ושליחו,
והמוות ישׂיגנו ,יהיה שׂכרו על אללה .אללה מוחל ורחום 101 .ובנוסעכם
בארץ ,לא יהיה עווֹן עליכם אם תקַ צרו בתפילה ,אם תחששו פן
יפתיעוכם הכופרים .הכופרים אויב מושבע הם לכם 102 .בהיותָך בינותם
ובקיימָך להם את התפילה ,תעמוד הקבוצה האחת עִ מָך ,ויאחזו בנשקם.
כאשר ישתחוו ,יהיו (האחרים) מאחוריכםַ .אחַ ר תיגש הקבוצה השנייה
אשר טרם התפללה ,ותתפלל עִ מָך ,ויעמדו הָ כֵן ויאחזו בנשקם .הכופרים
ַ94
ַ95
ַ96
ַ97

ַבררו היטב :וזאת ַכי ַעלולים ַאתם ַלפגוש ַמאמינים ַבלתי ַמוכרים ַלכם ַותחשבוםַ
לאויביכם ַהמתחזים ַלמוסלמיםַ .בבקשכם להפיק רווח :משללוַ .כך הייתם גם
אתם :חדשיםַבאמונהַובלתיַמוכריםַלמאמיניםַהוותיקים.
ַפרט לאשר יש בהם נכּות :כלומר ַרק ַהנכים ַהנשארים ַמאחור ַשווים ַבמעלתםַ
ללוחמיםַ.וניתןַלתרגם"ַ:אשרַאיןַבהםַנכות"ַ,כלומרַהנשאריםַשאינםַנכיםַאינםַ
שוויםַבמעלתםַללוחמיםַ.לקמים להיאבק :ר'ַסורהַ.218ַ:2
ַמעלות :בגןַעדן.
ַעדיין גורמים עוול לעצמם :חוטאים ַומונעים ַמעצמם ַשכר ַמאת ַאללהַ .הכוונהַ
למאמינים ַהשוהים ַמתוך ַבחירה ַבקרב ַהכופריםַ ,ואינם ַמהגרים ַאל ַמושבותַ
המוסלמיםַ .הפרשנים ַמזהים ַאותם ַעם ַמוסלמים ַשנותרו ַבמֶ ּכה ַולא ַהצטרפו ַאלַ
מוחמדַבמדינה.
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רוצים היו כי תסיחו דעתכם מנשקכם ומכליכם ,ואז יתקפוכם באחת .אין
עווֹן עליכם אם בפגוע בכם המָ טר ,או לעת מחלה ,תניחו את נשקכם,
ואולם עִ מדו הָ כֵן .אללה הכין לכופרים עונש מחפיר 103 .בסיום התפילה
הַ זכירו את שֵ ם אללה בעומדכם ובשבתכם ובשוכבכם על צדכם.
ובהיותכם במקום ִמבטחים ,קַ יימו את התפילה (כסדרה) .התפילה היא
מצווה אשר נקבעו זמניה למאמינים ונכתבה בספר 104 .אל תִ רפינה
ידיכם מרדוף את הכופרים ,וגם אם נפצעתם ,הנה פצעיהם כואבים
כפצעיכם ,ואולם אתם מקַ ווים לקבל מאללה את אשר להם אין תקווה
לקבל .אללה יודע וחכם.
 105הורדנו אליָך את הספר ממרומים למען יגַלה את האמת ותשפוט בין
האנשים כאשר יורָך אללה .אל תהיה סָ נֵיגור למועליםּ 106 .בַ קש את
מחילת אללה ,כי אללה מוחל ורחוםַ 107 .אל תלַמד זכות על אשר עשׂו
שקר בנפשם ,כי אללה אינו אוהב את המועל הנפשע 108 .הם מבקשים
להיסתר מן האנשים ,ואולם לא ייסָ תרו מאללה ,והוא שרוי עִ מם כאשר
יאמרו באישון לילה דברים אשר לא יפיקו רצון מלפניו .אללה חולש על
מעשׂיהם 109 .אתם הייתם אלה אשר לימדתם זכות עליהם בעולם הזה,
אך ביום תחיית המתים ,מי ילמד זכות עליהם בפני אללה ,ומי ישגיח
עליהם?  110העושׂה רעה או גורם עוול לעצמו וַאחַ ר יבקש את מחילת
אללה ,ימצא את אללה מוחל ורחום 111 .החוטא הנפשע ,רק לעצמו הוא
חוטא ,ואללה יודע וחכם 112 .הנכשל בחטא או בפשע ,וַאחַ ר ישליכהו
על זולתו הזכאי ,יואשם בכַחש ובפשע ברור.
 113אלמלא הרעיף אללה עליָך את ברכתו ואת רחמיו ,היתה קבוצה מהם
זוממת להתעותָך .ואולם רק את עצמם יַתעו ,ולא יזיקו לָך כמלוא נימה.
ַ ַ102בהיותך :פנייה ַאל ַהנביאַ .ויאחזו בנשקם :שאר ַהאנשים ַשיעמדו ַמאחוריַ
המתפלליםַ.אוַ:המתפלליםַעצמםַיאחזוַבנשקםַבמהלךַהתפילה.
ַ ַ103נקבעו זמניה :זמניַהתפילהַהיומיתַנרמזיםַבמספרַפסוקיםַ,כגוןַסורהַ.18–17ַ:30
ַ ַ105אל תהיה סניגור :אלַתמהרַלחרוץַדיןַבטרםַידריכךַאללהַ.הפרשניםַמסביריםַכיַ
מדוברַבמוסלמיַשנתפסַבגנבהַאוַמעילהַ,והואַוקרוביוַניסוַלטפולַאתַהאשמהַעלַ
יהודיַ,בתקווהַשהיהודיַיורשעַבמקומו.
ַ ַ109אלה אשר לימדתם זכות עליהם :הפרשניםַמזהיםַאותםַעםַקרוביוַשלַהמוסלמיַ
שנתפסַבגנבהַ,אשרַניסוַלסנגרַעליוַבפניַהנביא.
ַ ַ110עוול לעצמו :חטאַכלשהוַשיביאַעונשַעלַעצמו.
ַ ַ112ישליכהו על זולתו הזכאי :הפרשניםַמקשריםַזאתַלפרשתַהמוסלמיַשנתפסַבגנבהַ
וניסהַלטפולַאתַהאשמהַעלַאחדַהיהודים.
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אללה הוריד אליָך ממרומים את הספר ואת החוכמה ולימדָך את אשר
לא ידעתָ  .כַּבירה היא ברכת אללה השוֹרה עליָך 114 .על־פי רוב לא
תצמח כל טובה מסוד־שׂיחם – זולת אם יקראו לתת צדקה או לנהוג
בדרך ארץ או להשכין שלום בין הבריות .כל העושׂה זאת בבקשו להפיק
רצון מלפני אללה ,ניתֵ ן לו שׂכר כביר 115 .כל החולק על השליח לאחר
שנתבררה לו דרך הישר ואינו הולך בנתיב המאמינים ,נכַוונ ֹו אל אשר
יִפנה ,ונִצלהו בגיהינום .שָׁ ם יהיה סופו המר.
 116אללה לא יסלח על כי יצָ רפו לו שותף ,אך על דברים קלים מזה
יסלח לאשר יחפוץ .כל המצָ רף שותף לאללה מרחיק לתעות 117 .אלה
אשר אליהם יתפללו מּבַ לעדי אללה אינם אלא נקֵ בות ,ולא יתפללו בלתי
אם אל שׂטן מתמרד 118 ,אשר קיללהו אללה .אמר (השׂטן) ,אקח לעצמי
חלק שתפסוק לי מעבדיָך 119 ,וַאתעה אותם ואפתה אותם בשיגיונות,
המקנה ,ואצַ וום לשַ נות את בריאת אללה .כל
ואצַ וום לשסוע את אוזנֵי ִ
הלוקח לו את השׂטן למגן במקום אללה ,מנת חלקו אבדון מוחלט.
 120הוא מפזר להם הבטחות ומפתה אותם בשיגיונות ,ואולם השׂטן לא
יבטיח דבר מלבד תעתוע 121 .כל אלה בגיהינום ידורו ולא ימצאו מנוס
מפניו 122 .המאמינים ועושׂי הטוב ,אותם נכניס אל גנים אשר נחלים
נובעים מתחת לאילנותיהם ,ושָ ם יישארו ל ֵנצח נצחים .זו הבטחת אמת
מלפני אללה ,ואין דובר אמת כאללה 123 .אין היא תלויה בשיגיונותיכם
ולא בשיגיונות בעלי הספר .לגומל הרעה יוּשב כגמולו ,ולא ימצא לו
מגן או מושיע זולת אללה 124 .עושׂי הטוב ,זָכר או נקֵ בה ,ובלבם אמונה,
כל אלה ייכנסו אל גן עדן ,ולא יקופחו כמלוא נימה.
ַ ַ113קבוצה מהם :ישַהמזהיםַאותםַעםַבניַמשפחתוַשלַהמוסלמיַשנתפסַבגנבהַ,אשרַ
'קיף ַ(שכנוַ
ניסו ַלטשטש ַאת ַהראיות ַכנגדוַ .אחרים ַמזהים ַאותם ַעם ַבני ַשבט ַת ִ
בעיר ַטאיף) ַשביקשו ַמן ַהנביא ַלוותר ַלהם ַבענייני ַפולחן ַוממון ַבתמורהַ
להתאסלמותם.
ַ ַ117נקבות :רמזַלאמונתַהכופריםַכיַאללהַהולידַבנותַוכיַהןַמשמשותַכאלילותַלצדו.
ַ ַ119לשסוע את אוזני המקנה :רמזַלמנהגַקדם־אסלאמיַלהקדישַאתַהמקנהַלאליליםַ.
לשנות את בריאת אללה :להטילַמוםַבגוףַהברואיםַ.ישַהכולליםַכאןַסוגיַקעקועַ,
ויש ַהמפרשים ַשמדובר ַבשינוי ַהדת ַשהיתה ַטבועה ַבאדם ַמטבע ַבריאתוַ ,כלומרַ
האסלאם.
ַ ַ122נחלים נובעים מתחת לאילנותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
ַ ַ123בעלי הספר :ר'ַסורהַ.105ַ:2
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 125וכי יש דת נאה מדתו של האיש הנושׂא פניו אל אללה בהתמסרות
והמיטיב והמחזיק באמונת אברהם אשר נהג כחַ נִיף? אללה לקח לו את
אברהם לידיד נפש 126 .לאללה כל אשר בשמים ובארץ ,ואללה חולש
על הכל.
 127יבקשוָך לפסוק בעניין הנשים .אמור ,אללה יפסוק לכם בעניינן ,וכן
הספר אשר קוראים בפניכם ,בעניין הנשים היתומות אשר לא תִ תנו להן
את אשר נפסק לזכוּתן בספר ,ותַ חשקו לשׂאתן – ובעניין הילדים
הנדכאים; עליכם לנהוג עִ ם היתומים בצדק .כל טוֹב אשר תעשׂו ,יֵדענו
אללה 128 .אם תחוש האישה כי בעלה מואס בה או פונה מעליה ,אין
עווֹן על שניהם אם יגיעו להסכמה ביניהם ,כי ההסכמה טובה יותר .בכל
נפש טבועה צרות־עין ,ואולם אם תיטיבו ותהיו יראים ,הנה אללה מכיר
את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים 129 .לעולם לא תוכלו לעשׂות צדק בין הנשים,
אף אם תשתדלו .ואולם אל תרחיקו לכת בפנייתכם (אל האחת) ,פן
תשאירו (את האחרת) תלויה ועומדת .אם תשלימו ותהיו יראים ,הנה
אללה מוחל ורחום 130 .אם ייפָ רדו השניים ,כי אז ישלים אללה לכל
אחד את מחסורו מתוך שפע אמצעיו .אללה חובק עולם וחכם.
 131לאללה כל אשר בשמים ואשר בארץ .ציווינו על אלה אשר ניתַ ן להם
הספר לפניכם ,ועליכם ,לאמור ,היו יראים את אללה .אם תִ כפרו ,הנה
ַ:בערביתַ:ח'לילַ.
ַ
ַ ַ125בהתמסרות :ר'ַסורהַַ.112ַ:2כחניף :ר'ַסורהַַ.135ַ:2לידיד נפש
לפי ַספר ַהיובלים ַיט ַַ ,9שמו ַשל ַאברהם ַנרשם ַבלוחות ַהשמים ַכ"ידיד ַ[אוהב]ַ
אלוהים"ַ.ור'ַספרַחזוןַאברהםַיַ"ַ:5קוםַ,אברהםַ,ידידַאלוהיםַאשרַאהבך"ַ.ר'ַ
גםַתלמודַבבליַ,מנחותַנגַע"ב;ַשבתַקלזַע"בַ.
ַ ַ127עניין הנשים :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלבקשתַהבהרהַבנוגעַלמעמדןַבדיניַהירושהַ.
הספר אשר קוראים בפניכם :הקוראןַ .בעניין הנשים היתומות :יש ַהמפרשיםַ
שהכוונה ַלדינים ַאשר ַנקבעו ַלעיל ַבפסוק ַַ 2ואילךַ .אשר נפסק לזכותן :חלקןַ
בירושתַאביהןַהמתַ ,או ַהמוהרַ .תחשקו לשאתן :פנייהַאלַפטרוניהןַשל ַיתומותַ
הרוציםַלשאתןַכדיַלזכותַבירושתןַ.וישַהגורסיםַבמקוםַ"תחשקו""ַ,לאַתרצו"ַ,
ומסבירים ַשמדובר ַביתומות ַכעורות ַשפטרוניהן ַבוחלים ַבהן ַאך ַמונעים ַבעדןַ
מלהינשא ַלאחרַ ,פן ַיפסידו ַאת ַירושתןַ .הילדים הנדּכאים :חסרי ַהמגן ַוהישעַ.
מפרשיםַשהקוראןַמצווהַכאןַשלאַלקפחםַבירושה.
ַ ַ128פונה מעליה :מעדיף ַעליה ַאת ַנשותיו ַהאחרותַ .הסכמה :על ַהמשך ַהנישואיןַ
בתנאיםַשלַהבלגהַהדדיתַ(כגוןַשהואַיבליגַעלַמיאוסוַבהַוהיאַתבליגַעלַקנאתהַ
בצרותיה)ַ .צרות עין :מפרשים ַשמדובר ַבצרות ַהעין ַשבה ַנוהגים ַזה ַבזה ַהבעלַ
ואשתו.
ַ ַ129תלויה ועומדת :לאַאלמנהַולאַאשתַאיש.
ַ ַ130ישלים :ימציאַלשניהםַבניַזוגַחדשים.
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לאללה כל אשר בשמים ואשר בארץ ,ואללה בלתי תלוי ומהולל.
 132לאללה כל אשר בשמים ואשר בארץ ,ואין סומך כאללה 133 .אם רק
ירצה ,יסלקכם ,אתם האנשים ,ויביא אחרים .אללה יכול יוּכל לעשׂות כן.
 134הרוצה לבוא על שׂכרו בעולם הזה – אצל אללה שמוּר שׂכר העולם
הזה והעולם הבא גם יחד .אללה שומע ומבחין.
 135הוי המאמינים ,היו נוהגים בצדק והָ עידו בפנֵי אללה ,ולוּ גם נגד
עצמכם או נגד ההורים וקרובי המשפחה .גם העשיר וגם העני ,אללה
קרוב יותר אל שניהםַ .אל תִ נהו ַאחַ ר משוגות הלב ,פן תיטו .אם תסלפו
או תימָ נעו מלהעיד ,הנה אללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים 136 .הוי
המאמינים ,הַ אמינו באללה ובשליחו ובספר אשר הוריד אל שליחו
ממרומים ,ובספרים אשר הוריד לפָ נים .כל הכופר באללה ובמלאכיו
ובספריו ובשליחיו וביום האחרון ,מרחיק לתעות 137 .אשר יאמינו וַאחַ ר
יִכפרו וַאחַ ר יאמינו וַאחַ ר יכפרו וַאחַ ר תִ רּבה כפירתם ,לעולם לא יסלח
להם אללה ולא ינחה אותם אל הנתיב.
ּ 138בַ שֵׂ ר למתחסדים כי צפוי להם עונש כבד 139 .הם אלה הלוקחים
להם את הכופרים למגינים במקום המאמינים .האם אצלם יבקשו את
הכוח האדיר? הן הכוח האדיר כולו לאללה 140 .הוא הוריד אליכם
ממרומים את דבָ רו בספר לאמור ,אם תשמעו אנשים אומרים דברי
כפירה באותות אללה ומלעיגים עליהם ,אל תֵ שבו עִ מם עד אשר ישַ נו
את נושׂא שׂיחתם .אם תשבו עמם תהיו כמותם .אללה הוא המ ַכנֵס
בגיהינום את המתחסדים והכופרים יחדיו 141 .הם אשר ימתינו לראות
מה יעלה בגורלכם :אם יכריע אללה לטובתכם ,יגידו ,האם לא היינו
ַ ַ131אשר ניתַ ן להם הספר לפניכם :ר'ַסורהַ.105ַ:2
ַ ַ135גם העשיר וגם העני :ישַלהעיד ַעדותַאמת ַעלַכלַאחדַמבליַלהתחשבַבעושרוַאוַ
בעוניוַ.אללה קרוב יותר אל שניהםַ:לכןַלאַלכםַלדאוגַלענייניוַשלַהעשירַאוַהעניַ
על־ידיַהסתרתַהאמתַעליהם.
ַ ַ136בספרים אשר הוריד לפנים :ספרי ַהקודש ַשניתנו ַלנביאים ַשקדמו ַלמוחמדַ.
ובמקור"ַ:ספר"ַשהוראתוַקיבוצית.
ַ ַ137אשר יאמינו ואחר יכפרו :ישַהמפרשיםַכיַמדוברַביהודיםַשהאמינוַתחילהַבמשהַ
ואחרַחטאוַושבוַוכפרוַ,עדַשהגיעהַכפירתםַלשיאהַבימיַמוחמדַ.אחריםַמזהיםַ
אותםַעםַהמתחסדיםַהנזכריםַלהלן.
ַ ַ140את דברו בספר :בקוראןַ.מפרשיםַכיַמדוברַבדברַאללהַלמאמיניםַבסורהַַ.68ַ :6
תַר ָׁשעִ ים...וּבְּ מוֹׁשבַ
אל תֵ שבו עִ מםַ :ר'ַתהליםַא ַַ:1א ְּׁש ֵרי־הָ ִאיׁשַאֲ ֶׁשרַֹלאַהָ לְךַבעֲצ ְּ
ל ִֵציםַֹלאַי ָָׁשב.
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עִ מכם? ואם ישׂחק המזל לכופרים ,יגידו (לכופרים) ,האם לא התייצבנו
בראשכם והגַנו עליכם מפני המאמינים? אללה ישפוט ביניהם ביום
תחיית המתים ,ואללה לעולם לא יפתח בפני הכופרים דרך לגבור על
המאמינים 142 .המתחסדים מבקשים להוליך שולל את אללה ,ואולם
הוא זה אשר יוליכם שולל .בקומם להתפלל ,יקומו נִרפים ,וזאת רק כדי
להיראות בעיני האנשים ,וימַ עטו להזכיר את שֵ ם אללה 143 .בתוך כך
ָ
מתנודדים הם ,ולא ישתייכו לאלה או לאלה .כל אשר יַתעהו אללה ,לא
תִ מצָ א לו מוצא 144 .הוי המאמיניםַ ,אל תיקחו כופרים למגינים לכם
במקום מאמינים .התִ רצו לתת לאללה אסמכתא ברורה נגדכם?
 145המתחסדים יהיו במדור התחתון של האש ,ולא תמצא להם מושיע.
 146ואולם לא כן החוזרים בתשובה והמתַ קנים את דרכם והמבקשים
מָ עוז באללה והמייחדים את דתם לאללה .כל אלה עִ ם המאמינים הם,
ואללה עתיד לתת שׂכר כביר למאמינים 147 .מה טעם יענישכם אללה אם
תכירו טובה ותאמינו? אללה מכיר טובה ויודע.
 148אין אללה אוהב את הנושׂאים קולם בדברי גנאי ,אלא אם כן נגרם
להם עוול .אללה שומע ויודע 149 .בין אם תעשׂו טוב בגלוי ובין אם
תסתירו או תמחלו על רעה ,הנה אללה חָ נוּן וכל־יכול.
 150הכופרים באללה ובשליחיו והרוצים להפריד בין אללה לבין
שליחיו ,והאומרים ,נאמין בכמה ונכפור בכמה ,והרוצים לנקוט בדרך
ביניים 151 ,כל אלה כופרים לאמיתם הם .עונש מחפיר הכינונו לכופרים.
 152המאמינים באללה ובשליחיו ואינם מַ פְ לים איש מהם ,הוא ייתן להם
את שׂכרם .אללה מוחל ורחום.
 153בעלי הספר מבקשים כי תוריד אליהם ספר מן השמים .ממשׁה שאלו
דבר גדול מזה ,באומרם ,הַ ראֵ ה לנו את אללה גָלוי לעינינו .אז פגעה
ַ ַ141הם אשר ימתינו :המתחסדים .יכריע אללה לטובתכםַ:ייתןַלכםַניצחוןַבקרב.
להיראותַ :ר' ַמתי ַו ַּ ...(ַ 5כחֲ נֵפִ ים ַהָ אֹהֲ בִ ים ַלְּ ִה ְּתפלֵל ַבְּ עָ ְּמ ָדם ַבְּ בָ ֵתי ַכְּ נ ִֵסיוֹתַ
ָ
ַ ַ142רק כדי
ֵיַָאדם)ַ,כגַ...(ַ 14וּמאֲ ִריכִ יםַבִ ְּתפִ לָהַלְּ מ ְּראֵ הַעֵ ינָיִ ם)ַ.
וּבְּ פִ נוֹתַה ְּׁשוָ ִקיםַלְּ מעןַי ֵָראוַּלִ ְּבנ ָ
יוליכם שולל :ישיבַלהםַמידהַכנגדַמידה.
ַ ַ148נגרם להם עוול :מפרשים ַשמדובר ַבאורחים ַשלא ַזכו ַלהכנסת ַאורחים ַנאותהַ
ממארחיהםַ.הפסוקַמתירַלהםַלהתלונןַולדרושַאתַהמגיעַלהם.
ַ ַ150להפריד :...להאמין ַרק ַבאללה ַולא ַבנביאיםַ .נאמין בכמה ונכפור בכמה :רמזַ
ליהודים ַולנוצרים ַהכופרים ַאלה ַבנביאיהם ַשל ַאלהַ .דרך ביניים :בין ַכפירהַ
ואמונה.
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בהם אש ברק ורעם אדיר על כי היו בני עוולהַ .אחַ ר עשׂו את העגל ,אף
כי כבר ניתנו להם המופתים הנהירים ,ומחלנו על כך ,ונָתַ נו למשׁה
סמכות ברורה 154 .הרמנו את ההר מעליהם למען יקדשו את בריתם,
ואמרנו להם ,היכָנסו משתחווים בשער ,ואמרנו להםַ ,אל תעברו על
מצוות השבת ,וכרתנו עִ מם ברית חמורה 155 .כֵיוון שהֵ פרו את בריתם
וכָפרו באותות אללה והָ רגו את הנביאים בלא צדק ,וָאמרו ,לִ ּבֵ נו עָ ֵרל –
אללה הוא אשר אטם אותו בכפירתם ,ועל כן רק מתֵ י מעַ ט בהם יאמינו
–  156וכֵיוון שכפרו וכיחשו כַחַ ש איום על אודות ִמ ְריָם 157 ,וכֵיוון
שָאמרו ,אנו הרגנו את שליח אללה ,יֵשוּעַ המשיח בן ִמ ְריָם .ואולם לא
הרגוהו ולא צלבוהו ,ורק נִדמָ ה בעיניהם .אלה אשר נחלקו על אודותיו
מטילים בו ספק ,ואולם אין הם יודעים עליו דבר ,ורק ַאחַ ר דמיון שווא
נוטים הם ,ולא הרגוהו אל־נכון 158 ,כי אללה הֶ עלהו אליו .אללה אדיר
וחכם 159 .ואין בבעלי הספר אחד אשר לא יאמין בו לפני מותו ,וביום
תחיית המתים יעיד הוא עליהם 160 .כֵיוון שעשׂו היהודים עוולות ,אסרנו
ַ ַ153בעלי הספר :ר'ַסורהַַ.105ַ :2ספר מן השמים :ספרַכתובַכדוגמתַהתורהַשקיבלַ
משהַ,בניגודַלקוראןַשנגלהַבעל־פהַ.אש ברק ורעם אדירַ :ר'ַסורהַַ.55ַ:2סמכות
ברורה :בערביתַ :סֻ לְּ טאןַ ,ומסבירים ַשהכוונה ַלצו ַשנתן ַמשה ַלבני ַישראל ַלהרוגַ
איש ַאת ַאחיו ַלמען ַיכפרו ַעל ַחטא ַהעגל ַ(סורה ַַ .)54ַ :2ויש ַהמפרשים ַשמדוברַ
בניסיםַשחוללַמשהַ,ואזַישַלתרגם"ַ:אסמכתאַברורה".
ַ ַ154הרמנו את ההר :ר'ַסורהַַ.63ַ:2משתחווים בשער :מצווהַלהיכנסַבהכנעהַאלַארץַ
הקודשַ .ר' ַסורה ַַ .58ַ :2אל תחללו את השבת :רמז ַלפרשת ַהאנשים ַשדגו ַביוםַ
השבתַוהפכוַלקופיםַ,כמסופרַבסורהַַ163ַ:7ואילך.
ַ ַ155והָ רגו את הנביאיםַ :ר'ַסורהַַ.61ַ:2לבנו ערלַ :ר'ַירמיהוַט ַַ...ַ:25וְּ כָל־בֵ יתַיִ ְּש ָראֵ לַ
ע ְּרלֵי־לֵב .מתי מעט :ר'ַלעילַפס'ַַ.46וניתןַגםַלתרגם"ַ:הםַממעטיםַלהאמין".
ַ ַ156כחש איום :עלַכךַשמריםַלאַילדהַאתַישועַמרוחַהקודש.
ַ ַ157אנו הרגנו :לפיַפסוקַזהַ,היהודיםַעצמםַמתפאריםַבכךַשהצליחוַלהרוגַאתַישועַ.
הקוראן ַמשיב ַלהם ַשלא ַעלה ַבידם ַלהורגוַ .המשיח :ר' ַסורה ַַ .45ַ :3נדמה
בעיניהם :נהוגַלפרשַש האישַשמתַעלַהצלבַלאַהיהַישועַעצמוַ(שעלהַהשמימה)ַ,
אלא ַפלוני ַבן ַדמותוַ .חוקרים ַהציעו ַלקשר ַטענה ַזו ַעם ַהדוֹקטיזם ַבנצרותַ .אשרַ
לאדם ַשמת ַעל ַהצלבַ ,כמה ַמסורות ַמוסלמיות ַגורסות ַשהוא ַהיה ַאחד ַמתלמידיַ
ישועַשהתנדבַלמותַבמקומוַ,כדיַלהצילַאתַישועַמןַהיהודיםַ.חוקריםַאחריםַדחוַ
אתַהפירושַעלַבןַדמותוַשלַישועַ,וגרסוַשהפסוקַקובעַרקַזאתַ:היהודיםַטעוַבכךַ
שהניחו ַשהצליחו ַלהרוג ַסופית ַאת ַישוע ַכשם ַשהרגו ַנביאים ַאחריםַ .נחלקו על
אודותיו :ישַהמפרשיםַעלַאודותַמותוַשלַישועַ,אוַעלַטבעוַהאלוהיַ.מטילים בו
ספק :במותוַ,אוַבטבעוַהאלוהיַ.החלוקיםַבדעותיהםַהםַהיהודיםַאוַהנוצרים.
ַ ַ159יאמין בו לפני מותו :יש ַהמפרשיםַ :יאמין ַבישוע ַלפני ַמותו ַשל ַישועַ .מסביריםַ
שהיהודים ַוכל ַשאר ַבני ַהאדם ַעתידים ַלהאמין ַבישוע ַשנותר ַבחייםַ ,ואשר ַלפניַ
מותוַעודַאמור ַלרדתַארצה ַולהכניעַאתַמשיחַהשקרַ,האנטיּכריסטַ(דַגַ'אל)ַ.וישַ
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עליהם את המאכלות הטובים אשר היו מותרים להם ,וכֵיוון שהִ רחיקו
רּבים מעל נתיב אללה 161 ,ולקחו ריבית אף כי זו נאסרה עליהם ,וָאכלו
את ממוֹן האנשים בלא צדק .לכופרים אשר בהם הכינונו עונש כבד.
 162ואולם תלמידי חכמים אשר בהם ,והמאמינים אשר יאמינו באשר
הוּרד אליָך ממרומים ובאשר הוּרד ממרומים לפניָך ,ומקַ יימי התפילה
ונותנֵי הזַכאת והמאמינים באללה וביום האחרון ,לכל אלה ניתֵ ן שׂכר
כביר.
 163גילינו לָך (דברי נבואה) כשם שגילינו לנֹ חַ ולנביאים אחריו .וגילינו
לאברהם ולישמעאל וליצחק וליעקב ולשבטים ולישוּע ולאִ יוֹב וליונה
לדוִ ד נָתַ נו את הזַּבוּר 164 .מלבדם שלחנו שליחים אשר
ולַאהרֹן ולשֹׁלמהָ .
כבר סיפרנו לָך עליהם ושליחים אשר לא סיפרנו לָך עליהם .ועִ ם משׁה
דיבר אללה פנים אל פנים 165 .אלה שליחים אשר נשלחו להיות
מבשׂרים ומזהירים ,למען לא תהיה לאנשים טענה כנגד אללה לַאחַ ר
בוא השליחים .אללה אדיר וחכם 166 .ואולם אללה מעיד על אשר הוריד
אליָך ממרומים .הוא הוריד אותו על דעתו ,וגם המלאכים יעידו ,אך אין
עֵ ד כאללה 167 .הכופרים והמרחיקים אנשים מעל נתיב אללה מרחיקים
לתעות 168 .הכופרים ובני העוולה ,לעולם לא יסלח להם אללה ולא
ינחה אותם אל דרך 169 ,זולת דרך גיהינוםֵ .נצח נצחים יהיו בו ,כי אין
קל מזה לאללה.
 170הוי האנשים ,הנה הביא לכם השליח את האמת מעִ ם ריּבונכם ,על כן
הגורסים"ַ :יאמינו ַבישוע ַלפני ַמותם"ַ .אחרים ַקובעים ַכי ַהכוונה ַלאמונתםַ
במוחמד.
ַ ַ160אסרנו עליהם :מפרשיםַשהכוונהַלאיסוריםַהמפורטיםַבסורהַ.146ַ:6
ַ ַ161אכלו את ממון האנשים :בלקיחתַשוחדַ.לכופרים אשר בהם :להבדילַמןַהמעטיםַ
שביןַהיהודיםַ,שהאמינוַבנביאיםַובמוחמד.
ַ ַ162תלמידי חכמים :מפרשים ַשמדובר ַבמלומדים ַיהודים ַשהכירו ַבמוחמד ַכנביאַ
אמתַ.ר'ַסורהַַ.7ַ:3המאמינים :חבריַהנביאַהמוסלמים.
ַ ַ163גילינו לך :פנייה ַאל ַמוחמדַ .לשבטים :ר' ַסורה ַַ .136ַ :2הזַבּור :ספר ַתהליםַ.
חוקרים ַמשערים ַכי ַלפנינו ַגלגול ַשל ַהמילה ַ"מזמור"ַ ,שהגיעה ַאל ַהקוראן ַמןַ
העבריתַאוַהארמיתַאוַהאתיופית.
ַ ַ164עם משה דיבר אללה :ר'ַשמותַלגַַ:11וְּ ִדבֶ רַה' ַאֶ ל־מ ֶֹׁשהַפָ נִיםַאֶ ל־פָ נִ יםַּכאֲ ֶׁשרַיְּ דבֵ רַ
ל־רעֵ הוַּ.ור'ַתלמודַבבליַ,יבמותַמטַע"ב"ַ:כלַהנביאיםַנסתכלוַבאספקלריאַ
ִאיׁשַאֶ ֵ
שאינהַמאירהַ,משהַרבינוַנסתכלַבאספקלריאַהמאירה".
ַ ַ166על דעתו :בידיעתוַשאתהַ,מוחמדַ,ראויַלקבלו.
ַ ַ167המרחיקים :הפרשניםַמזהיםַאותםַעםַהיהודיםַשניסוַלמנועַמןַהאנשיםַלהאמיןַ
במוחמד.
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הַ אמינו ,ובזאת ייטב לכם .ואולם אם תִ כפרו ,הנה לאללה כל אשר
בשמים ובארץ .אללה יודע וחכם 171 .הוי בעלי הספר ,אל תרחיקו לכת
בדתכם ואל תגידו ָדבָ ר על אללה מלבד אמת .ישוּע המשיח בן ִמ ְריָם
אינו אלא שליח אללה ומילה מאִ תו אשר אותה הטיל אל ִמ ְריָם ,ורוח
מלפניו .על כן הַ אמינו באללה ובשליחיו ,וַאל תגידו ,שלושה הםִ .חדלו
מזה למען ייטב לכם .אללה אלוה אחד הוא .ישתּבַ ח שמו וחלילה מהיות
לו צאצאים .לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ ,ואין סומך כאללה.
 172המשיח לא יסלוד מלהיות עֶ בד לאללה ,ואף לא המלאכים
המקורבים .כל הסולד מלעבוד אותו ושַ חַ ץ בלבו – את כולם עוד יאסוף
אליו יחדיו 173 .אשר למאמינים ולעושׂים את הטוב ,הוא ישַ לם להם את
מלוא שׂכרם ויַרּבה את ברכתו להם .אשר לסולדים ולאנשי השחץ ,אותם
יעניש עונש כָבד ,ולא ימצאו להם מגן או מושיע זולת אללה.
 174הוי האנשים ,ניתַ ן לכם מופת מעִ ם ריּבונכם ,והורדנו אליכם אור
נגוהות ממרומים 175 .אשר למאמינים באללה ולמבקשים בו מָ עוז ,הוא
יפרושׂ את רחמיו עליהם ואת ברכתו ,וינחה אותם אליו באורח מישרים.
 176יבקשוָך לפסוק להם .אמור ,אללה יפסוק לכם בעניין סובביו של
האיש אשר מת באין לו צאצאים ,ואחות לו אחת :מחצית עיזבונו לה
היא ,ואילו הוא יירש את עיזבונה ,אם אין לה צאצאים .ואם שתיים הן,
לשתיהן שנֵי שלישֵ י עיזבונו .ואם אחים מספר לו ,גברים ונשים – לגבר
חֵ לק כחלקן של שתי נשים .אללה מבאר לכם זאת למען לא תִ תעו,
ואללה יודע כל דבר.

ַ ַ171בעלי הספר :כאןַמדוברַבנוצריםַבעיקרַ,כלומרַבעליַהבריתַהחדשהַ.אל תרחיקו
לכת :הנוצריםַנדרשיםַכאןַשלאַלהעלותַאתַישועַלדרגתַבנוַהממשיַשלַאלוהיםַ.
מילה :ר'ַסורהַַ.39ַ :3וישַהמפרשיםַשהכוונהַב"מילה"ַלבשורהַשהתבשרהַמריםַ
עלַהולדתַישועַ.רוח :רוחַהקודשַשממנהַנולדַישועַ.שלושה :רמזַלתורתַהשילושַ
הנוצריתַ.והפסוקַמכווןַלאלוהיםַ,ישועַומרים.
ַ ַ172המקורבים :לאללהַ .מסבירים ַכי ַהם ַנושאי ַכס ַהכבודַ .יאסוף :ביום ַתחייתַ
המתים.
ַ ַ174אור נגוהות :הקוראן.
ַ ַ176סובביו :בערביתַּ:כלאלהַ.ר'ַלעילַפסוקַ.12
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אא'דַה) ַ
סוּרהַַ5השַֻלְּ חָ ןַהֶ עָ רוְּךַ(אלמַ ִַ
במדינה ַ
בשם אללה הרחמן והרחום

המקנה
 1הוי המאמינים ,מַ לאו את החובות המוטלות עליכם :בהמות ִ
הותרו לכם למאכל ,זולת אלה אשר יקראו בשמָ ן בפניכם ,ובלבד שלא
תחללו את איסור הציד בעודכם מתקדשים .אללה מחוקק את אשר
יחפוץ 2 .הוי המאמיניםַ ,אל תחללו את ִטקסי אללה ולא את החודש
הקדוש ,ולא את בהמות הזבח ,ואף לא את הזֵרים על צווארן ,ולא את
(קדושת) השׂמים פעמיהם אל הבית הקדוש ,בבקשם להם פרנסה מעִ ם
ריּבונם ,ובבקשם להפיק רצון מלפניו .וכאשר תצאו מקודש לחול,
הרשות בידכם לצוד ציד .בל תגרום לכם טינתכם לאנשים ,אשר מנעו
אתכם מלבוא אל המסגד הקדוש ,להתנכל להם .עִ זרו זה לזה במעשׂים
טובים וביראת שמים ,ואל תעזרו זה לזה לפשוע ולהתנכל ,והיו יראים
את אללה ,כי אללה מעניש קשות 3 .נאסרו עליכם נבֵ לה ודם ובשׂר חזיר,
וכל אשר הוקרב לכבוד אחרים זולת אללה ,והבהמה אשר מתה בחנק,
ַ ַ1הוי המאמינים :פנייה ַאל ַהמוסלמיםַ ,אך ַיש ַהמפרשים ַכפנייה ַאל ַהיהודיםַ
והנוצרים ַהנקראים ַלהאמין ַבמוחמדַ .החובות :הדינים ַהמפורטים ַלהלןַ .וישַ
הגורסיםַכיַמדוברַבהתחייבויות ַבכללַ,כגוןַחוזיםַוהסכמיםַבין ַאדםַלחברוַ,אוַ
ביןַקבוצותַשונותַ,כוללַכאלהַשנחתמוַכברַבתקופהַהקדם־אסלאמיתַ.אלה אשר
יקראו בשמן :ר' ַלהלן ַפס' ַַ .3איסור הציד :ציד ַושפיכות ַדמים ַבכלל ַאסוריםַ
במהלך ַהחודשים ַהקדושיםַ .בעודכם מתקדשים :כגון ַבזמן ַהעלייה ַלרגל ַאשרַ
במהלכהַשרויַהאדםַבמצבַהתקדשותַלאללהַהמותנית ַבשמירה ַעלַכלליַטוהרהַ
מוגדריםַ.ר'ַסורהַ.196ַ:2
ַ ַ2החודש הקדוש :שנאסרוַבוַשפיכותַהדמיםַוהצידַ.ר'ַסורהַַ.194ַ:2הזֵרים :אוַכלַ
דברַאחרַ,כגוןַסנדלַישןַ,שנתלוַעלַצווארַבהמותַהזבחַלציוןַהיותןַקודשַלאללהַ.
גם ַעולי ַהרגל ַנהגו ַלתלות ַעל ַצווארם ַזרים ַמעין ַאלה ַ(בין ַהשארַ ,עשויים ַשיערַ
גמלים)ַ,לאותַהיותםַבמצבַהתקדשותַלאללהַ.הבית הקדוש :מקדשַהּכעְּ בהַאשרַ
במֶ ּכהַ .המסגד הקדוש :ר' ַסורה ַַ .144ַ :2מפרשים ַשהפסוק ַמאזכר ַאת ַהתנכלותַ
בניַקֻ רישַלמוחמדַבעתַשחסמוַאתַדרכוַכאשרַניסהַלעלותַלרגלַלּכעְּ בהַבשנתַַ628
ונבלם ַבמבואות ַמֶ ּכה ַ(בחַֻדַיְַּבִַיה)ַ .הפסוק ַקורא ַלמוחמד ַולמאמיניו ַלא ַלנהוגַ
בנקמנות ַולא ַלמנוע ַמאיש ַלעלות ַלרגלַ ,וזאת ַבהנחה ַשהמוסלמים ַכבר ַשולטיםַ
במֶ ּכה.
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או במכות ,או בנפילה אל התהום ,או בנגיחה ,ואשר טרפוה חיות טרף –
אך לא אשר שחטתם – וכל אשר הועלה קורבן על במת אלילים ,ולהפיל
גורל בחיצים .מעשׂה הפקרות הוא לכם .היום אמרו הכופרים נואש
מדתכם ,על כן אל תִ יראו מפניהם ,כי אם אותי היו יראים .היום סיימתי
חסדי עליכם ,ושְׂ בַ ע רצון אני כי
לכונן לכם את דתכם והשלמתי את ִ
האִ סלאם היה לכם לדת – ואולם כל הנאלץ לעת רעב ,אך לא עד כדי
ָאשָ ם ,הנה אללה מוחל ורחום 4 .ישאלוָך מה הוּתַ ר להם .אמור ,הותרו
לכם המאכלות הטובים (והבשׂר אשר צָ דו) חיות הציד אשר אילפתם
ואשר לימדתם אותן את אשר לימד אתכם אללה .אִ כלו מכל אשר לָכדו
למענכם ,והַ זכירו את שם אללה עליו ,והיו יראים את אללה .אללה מהיר
חשבון 5 .היום הותרו לכם המאכלות הטובים ,ומותרים לכם
מאכלותיהם של אלה אשר ניתַ ן להם הספר לפניכם ,ומאכלותיכם
מותרים להם ,והנשׂואות לכם מקרב המאמינות ,וגם הנשׂואות לכם
מקרב אלה אשר ניתַ ן להם הספר לפניכם ,ובלבד שתשלמו להן את
המגיע להן ,ובתוקף קידושי נישׂואין ולא בזימה ובאהבהבים .כל הכופֵ ר
באמונה ,מפעלותיו לא יניבו פרי ,ובעולם הבא ילך לאבדון.
 6הוי המאמינים ,בקומכם להתפללַ ,רחצו את פניכם ואת ידיכם עד
המרפקים ,ונַגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים .ואם
ַ ַ3דם :ר' ַסורה ַַ .173ַ :2להפיל גורל בחיצים :עובדי ַהאלילים ַנהגו ַלהפיל ַגורלותַ
באמצעותַהטלתַחי ציםַשסומנוַבסימניםַמיוחדיםַלצורךַהכרעהַבכלַענייןַשהיהַ
בו ַספקַ .ר' ַגם ַיחזקאל ַכא ַַ .26אמרו הכופרים נואש מדתכם :איבדו ַתקווהַ
להביסהַ .היום סיימתי :הדובר ַהוא ַאללהַ .המסורת ַגורסת ַשהצהרה ַזו ַניתנהַ
במהלךַהעלייהַלרגלַהאחרונהַשלַמוחמדַלמֶ ּכהַ,שהתקיימהַזמן ַקצרַלפניַמותוַ
(שנתַַ.)632האסלאם :ר'ַסורהַַ.112ַ :2הנאלץ לעת רעב :לאכולַמאכלותַאסוריםַ.
עד כדי אשם :יותרַמןַהמידהַהחיוניתַלהישארותַבחיים.
ַ ַ4ישאלוך :פנייה ַאל ַהנביא ַעל ַאודות ַהמאמינים ַבני ַזמנוַ .הזכירו את שם אללה
עליו :בעתַשילוחַחייתַהצידַ.הדברַנחשבַכשחיטהַכשרהַשלַהבהמהַהניצודהַ.וישַ
הגורסיםַכיַישַלהזכירַאתַשםַאללהַבעתַהאכילהַעצמה.
ַ ַ5היום :גםַהצהרהַזוַפורשהַכאילוַניתנהַבמהלךַהעלייהַלרגלַהאחרונהַשלַמוחמדַ.
ואולםַישַהגורסיםַכיַאיןַמדוברַביוםַמוגדרַ.מאכלותיהםַ :הפרשניםַגורסיםַכיַ
מדובר ַבעיקר ַבבשר ַמשחיטתםַ .אלה אשר ניתַ ן להם הספר :ר' ַסורה ַַ.105ַ :2
מאכלותיכם מותרים להם :הרשות ַבידכם ַלמוכרם ַלהםַ .הנשואות :בערביתַ:
מַֻ ְּחצנאתַ .ר' ַסורה ַַ .24ַ :4מקרב אלה אשר ניתַ ן להם הספר :נשים ַיהודיות ַאוַ
נוצריותַ .ההיתר ַשניתן ַכאן ַלמוסלמים ַלשאתן ַפורש ַלעיתים ַכמוגבל ַרק ַלנשיםַ
שאינןַבאותַמקהילהַשהמוסלמיםַלוחמיםַנגדהַ.והיוַשהדגישוַכיַשפחותַיהודיותַ
אוַנוצריותַאינןַזכאיותַכללַלהינשאַלמוסלמים.

89

סורהַַ:5השולחן הערוךַ(אלמאא'דה)

נטמאתם ,היטַ הרו .ואם חולים אתם ,או נוסעים בדרך ,או שבים מעשׂיית
הצרכים ,או ממגע עִ ם אישה ,ואינכם מוצאים מים ,בַ קשו לכם חול נקי
והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם .אין אללה רוצה להעיק עליכם ,רק
לטהר אתכם יחפוץ ,ולהשלים חסדו עליכם ,למען תכירו טובה.
 7זִ כרו את החסד שנטה לכם אללה ,ואת הברית אשר כרת עִ מכם כאשר
קרי לב.
אמרתם ,נשמע ונציית .היו יראים את אללה ,כי אללה יודע ִח ֵ
 8הוי המאמינים ,קַ יימו את חובתכם לאללה והָ עידו עדוּת אמת ,וַאל
תגרום לכם טינתכם לאנשים לנהוג באי־צדק .נַהגו בצדק ,כי אין קרוב
מזה ליראת שמים ,והיו יראים את אללה ,כי אללה מכיר את מעשׂיכם
לִ פנַי ולִ פנים 9 .אללה הבטיח למאמינים ולעושׂי הטוב כי שמורים להם
מחילה ושׂכר כביר 10 .הכופרים ומכחישי אותותינו הם יורשי התופת.
 11הוי המאמינים ,זִ כרו את החסד שנטה לכם אללה כאשר השיב את יד
האנשים מעליכם ,באומרם להרים ידם עליכם .על כן היו יראים את
אללה ,ועל אללה ייסָ מכו המאמינים.
 12אללה כרת ברית עִ ם בני ישׂראל ,והקמנו מתוכם שנים־עשׂר נשׂיאים.
אמר אללה ,עִ מכם אני .אם תקיימו את התפילה ותִ תנו זַכאת ותאמינו
בשליחַ י ותסייעו בידם ותַ לוו לאללה בעין יפה ,אכפר לכם על עווֹנותיכם
ואכניסכם אל גנים אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם .מי בכם אשר
יכפור לאחר כל זאת ,יִתעה מעל הנתיב הראוי 13 .כֵיוון שהֵ פרו את
בריתם ,קיללנו אותם והקשינו את לבם .הם מַ טים את המילים ומוציאים
אותן מהקשרן ,ושכחו מקצת הדברים אשר הזכירו להם ,ולעולם לא
ַ6

ַ7

ַ11
ַ12

ַבקומכם להתפלל :הפסוק ַמפרט ַאת ַכללי ַההיטהרות ַלפני ַכל ַאחת ַמחמשַ
התפילות ַהיומיותַ .ויש ַהגורסים ַכי ַדי ַבהיטהרות ַאחת ַעם ַבוקרַ ,בתנאי ַשלאַ
אירעהַהיטמאותַלאחרַמכן(ַ.ורחצו) את רגליכם :כךַעל־פיַהנוסחַהערביַהמקובלַ.
ואולםַקייםַגםַנוסחַקריאהַשונהַשממנוַעולהַכיַעלַהרגלייםַחלַצוַהניגובַולאַ
הרחצהַ.נטמאתם :ר'ַסורהַ.43ַ:4
ַכאשר אמרתם :בעת ַהתאסלמות ַכל ַאיש ַואישַ .ויש ַהגורסים ַשמדובר ַבשבועתַ
אמונים ַקולקטיבית ַשניתנה ַלנביא ַבאלעקבהַ ,מקום ַבסביבות ַמֶ ּכהַ ,ערב ַבואוַ
למדינהַ ,או ַבזמן ַפרשת ַחַֻ ַדיְַּבִַיה ַ(שנת ַַ ,)628ואשר ַנרמזת ַבסורה ַַ .18ַ :48אחריםַ
גורסים ַכי ַהכוונה ַלהתחייבותו ַשל ַכל ַהמין ַהאנושי ַלהאמיןַ ,כפי ַשהיא ַנרמזתַ
בסורהַ.172ַ:7
ַלהרים ידם עליכם :לפי ַהמסורתַ ,הפסוק ַמרמז ַלאירוע ַכלשהו ַבו ַניסו ַעובדיַ
האליליםַ–ַאוַלפיַגרסאותַאחרותַ,היהודיםַ–ַלהתנקשַבחייַמוחמד.
ַנשיאים :נשיאי ַהשבטיםַ .ר' ַבמדבר ַז ַַ .2זַּכאת :ר' ַסורה ַַ .43ַ :2תלוו לאללה :ר'ַ
סורהַַ.245ַ:2נחלים נובעים מתחת לאילנותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
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תחדל להיווכח כי בוגדים הם ,חוץ ממתֵ י מעַ טְ .מחַ ל וחוס עליהם ,כי
אללה אוהב את המיטיבים 14 .גם עִ ם האומרים ,נוצרים אנו ,כרתנו
ברית ,ואולם הם שכחו מקצת הדברים אשר הזכירו להם ,ואז זרענו
איבה ושׂנאה ביניהם עד יום תחיית המתים .אז יודיע להם אללה את
אשר עשׂו.
 15הוי בעלי הספר ,כבר בא אליכם שליחנו למען יבאר לכם רּבים מדברי
הספר אשר נהגתם להסתירם ,ולמחול על רבים .הנה ניתַ ן לכם אור מעִ ם
אללה וספר ברור 16 ,אשר בו ינחה אללה אל נתיבות שלום את כל
המבקש להפיק רצון מלפניו ,ויוציאם מחושך לאור כאשר יַרשֶ ה ,וינחה
אותם אל אורח מישרים 17 .האומרים כי אללה הוא המשיח בן ִמ ְריָם,
כופרים הם .אמור ,למי תעמוד זכות אצל אללה ,אם יִרצה להכחיד את
המשיח בן ִמ ְריָם ואת אמו ואת כל אשר בארץ גם יחד? לאללה מלכות
השמים והארץ ואשר ביניהם .הוא בורא את אשר יחפוץ ואללה הוא כל־
יכול 18 .היהודים והנוצרים אמרו ,אנו בנֵי אללה ואהוביו .אמור ,אם כן,
מדוע העניש אתכם על חטאיכם? אינכם אלא בשׂר ודם מאשר ּבָ רא .הוא
מוחל לאשר יחפוץ ומעניש את אשר יחפוץ ,ולאללה מלכות השמים
והארץ ואשר ביניהם ,וסוף כולם לשוב אליו 19 .הוי בעלי הספר ,עתה
בא אליכם שליח למען יבאר לכם לאחר שפסקה הופעת השליחים,

ַ13

ַ14
ַ15
ַ17

ַ18

ַמטים את המילים :ר' ַסורה ַַ .75ַ :2בוגדים :כגון ַּכעְּ ב ַאבן ַאלַאשרףַ ,מנהיגַ
היהודיםַשחתרַנגדַמוחמדַ.מתי מעט :כגוןַעבדאללהַאבןַסלאםַשהאמיןַבנביאַ.
מחל וחוס עליהם :מרבית ַהפרשנים ַגורסים ַכי ַהמצווה ַלמחול ַליהודים ַבוטלהַ
בפסוקים ַשנגלו ַמאוחר ַיותר ַלנביאַ ,כגון ַסורה ַַ ,29ַ :9או ַסורה ַַ .58ַ :8אחריםַ
גורסים ַשהמצווה ַלא ַבוטלהַ ,בהנחה ַשהיהודים ַקיבלו ַעליהם ַלהיות ַבני ַחסותַ
ולהעלותַלמוסלמיםַמסַגולגולתַ(גִַ'זְַּיה).
ַשנאה ביניהם :ביןַכנסיותיהםַהשונותַ,אוַבינםַלביןַהיהודים.
ַשליחנו :הנביא ַמוחמדַ .אשר נהגתם להסתירם :מפרשים ַשמדובר ַבעיקרַ
בפסוקיםַבתורהַובבריתַהחדשהַהמדבריםַבשבחוַשלַמוחמדַומבשריםַעלַהופעתוַ
הצפויהַ.למחול על רבים :מןַהדבריםַאשרַהסתרתםַ.ספר ברור :הקוראן.
ַאללה הוא המשיח :גינוי ַלנוצרים ַהמזהים ַאת ַישוע ַעם ַאלוהיםַ .בעיני ַהקוראןַ
ישוע ַאינו ַאלא ַשליח ַבשר ַודםַ .ויש ַהאומרים ַשהקוראן ַמתנצח ַבעיקר ַעםַ
דעותיהם ַשל ַהנוצרים ַתושבי ַנגְּ 'ראן ַ(דרום ַחצי ַהאי ַערב)ַ .על ַהכינוי ַ"משיח" ַר'ַ
סורהַַ.45ַ:3אמור :פנייהַאלַהנביא.
ַאנו בנֵי אללהַ:ר'ַדבריםַידַַ:1בָ ִניםַא ֶתםַלַה'ַאֱ ֹלהֵ י ֶכם.
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ולמען לא תגידו ,לא בא אלינו כל מבשֵׂ ר או מזהיר .עתה בא אליכם
מבשׂר ומזהיר ,ואללה הוא כל־יכול.
 20משׁה אמר לבני עַ מו ,בני עמי ,זִ כרו את החסד שנטה לכם אללה,
בהקימ ֹו בכם נביאים ובעשׂותו אתכם מלכים ,ובנותנו לכם את אשר לא
נתן לאיש משוכני העולמים 21 .בני עמי ,היכָנסו אל הארץ הקדושה אשר
כתב לכם אללה ,וַאל תיסוגו אחור פן תלכו לאבדוןָ 22 .אמרו ,משׁה,
אנשיה נפילים ,ולעולם לא ניכנס אליה עַ ד אם יֵצאו ממנה .אם יֵצאו
ממנה ,כי אז ניכנס 23 .שנֵי אנשים אשר היו חרדים ,ואשר נטה להם
אללה חסד ,אמרו ,היכָנסו עליהם בשַ עַ ר ,וכאשר תיכנסו בו ,תהיו
הגוברים ,והיסָ מכו על אללה ,אם מאמינים אתם 24 .אמרו ,משׁה ,לעולם
לא ניכנס אליה ,כל עוד הם בה .לֵך אתה וריּבונָך והילחמו לכם שניכם,
ואילו אנו כאן נישאר יושבים 25 .אמר (משׁה) ,ריּבוני ,איני אדוֹן אלא
ולאחי ,פסוֹק אפוא בינינו לבין קהל המופקרים 26 .אמר (אללה),
ִ
לעצמי
ארבעים שנה תהיה (הארץ הקדושה) אסורה עליהם ,ובהן ינדדו על־פני
הארץַ .אל תצטער על קהל המופקרים.
ְ 27ק ָרא בפניהם את קורות שני בניו של אדם ,דברים לאמיתם :הם
הִ קריבו קורבן ,והוא התקבל מן האחד ,ואולם מן האחר לא התקבל .הוא
(אחיו) ,רק מן היראים יקבל אללה,
אמר (לאחיו) ,הנני להורגָך .אמר ִ
 28וגם אם תרים עלַי את ידָך להורגני ,לא ארים עליָך את ידי להורגָך ,כי
פוחד אני מאללה ריּבון העולמים 29 .חפץ אני כי תחול עליָך אשמָ תי
ַ19

ַ21
ַ23
ַ26

ַ27

ַשליח :הנביא ַמוחמדַ.פסקה הופעת השליחים :לפיַכמה ַמסורותַ,מאזַישועַלאַ
שלח ַאללה ַכל ַשליח ַעד ַשבא ַמוחמדַ .אך ַיש ַהטוענים ַשנשלחו ַארבעה ַשליחיםַ
לאחרַישועַולפניַמוחמדַ,והםַהשלושהַהנזכריםַבסורהַַ,14ַ :36וכןַנביאַערביַ(בןַ
דַאבןַסנאןַ.המסורתַגורסתַכיַמוחמדַאישרַבאוזניַבתוַשלַ
ִ
שבטַעבְּ ס)ַבשםַח'אלִַ
האישַכיַאביהַהיהַנביאַאמת.
ַהיכנסו אל הארץ הקדושה :כאן ַמתחילה ַגרסת ַהקוראן ַלסיפור ַהמרגליםַ .ר'ַ
במדברַיג-ידַ.כתב :בתורהַ,כלומרַזוַהארץַהמובטחתַלהם.
ַשני אנשים :יהושעַבןַנוןַוכלבַבןַיפונהַ.בשער :מפרשיםַשזהוַשערהַשלַיריחוַאוַ
שלַירושליםַ,אוַשלַארץַישראלַכולה.
ַארבעים שנהַ :לפי ַבמדבר ַיד ַַ ,34–32בני ַישראל ַשיצאו ַממצרים ַנידונוַ ,בעקבותַ
פרשת ַהמרגליםַ ,למותַבמדבר ַבמהלך ַארבעים ַשנות ַנדודיםַ .בספרות ַהתלמודיתַ
והמדרשית ַהם ַמכונים ַ"דור ַהמדבר" ַ(וגם ַ"מתי ַמדבר")ַ ,והדעות ַחלוקות ַבאשרַ
לגורלםַ.ר'ַגםַסורהַ(ַ104ַ:17ע)ַ.
ַהקריבו קורבן :ר'ַהסיפורַעלַקיןַוהבלַ,בראשיתַדַַ.16–3הוא אמר (לאחיו)ַ:שיחתַ
המריבה ַבין ַקין ַוהבל ַאינה ַמופיעה ַבמקראַ ,אבל ַגרסאות ַשונות ַשלה ַניתנותַ
במקורותַמדרשייםַואחרים.
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ואשמתָך ותהיה ביורשֵ י האש .זה גמולם של בני העוולה 30 .אז מלָא ֹו
לבו להרוג את אחיו ,והוא הרגוֹ ,על כן הלך לאבדוןַ 31 .אחַ ר שלח אללה
אחיו .אז אמר,
עורב לחפור באדמה ,למען יַראה לו כיצד יכַסה את נבלת ִ
אוי לי ,וכי לא אוּכל לעשׂות כמעשׂה עורב זה ,ואכסה אף אני את נבלת
אחי? הוא היה במתחרטים 32 .לפיכך כתבנו בספר לבני ישׂראל ,כי כל
ִ
המאבד נפש אחת – בלא שאיבדה נפש או ביקשה למלא את הארץ חמס
– כאילו איבד עולם מלא ,וכל המקַ יימה כאילו ִקיים עולם מלא.
שליחינו הביאו להם את האותות הנהירים ,ועִ ם כל זאת ,רּבים בהם
המתהוללים.
 33הלוחמים באללה ושליחו והמבקשים למלא את הארץ חמס ,יוצאו
להורג ,או ייצָ לבו ,או ייכָרתו יד ימינם ורגל שׂמאלם ,או יגורשו מן
הארץ .זה גמולם ,ולקָ לון יהיה להם בעולם הזה .בעולם הבא צפוי להם
עונש כבד 34 ,אך לא לחוזרים בתשובה בטרם נופלם בידיכם .דעו כי
אללה מוחל ורחום 35 .הוי המאמינים ,היו יראים את אללה ובַ קשו נתיב
אליו וקומו להיאבק למענו ,למען תעשׂו חיל 36 .הכופרים ,גם אם יציעו
ארץ ומלואה ואף כפליים למען יפדו עצמם מן העונש ביום תחיית
המתים ,לא יקַ ּבלו זאת מהם ,ונועד להם עונש כבד 37 .יִרצו לצאת מן
האש ,אך ממנה לעולם לא יֵצאו ,ונועד להם עונש לעולמי עולמים.
 38הגונב והגונבת ,כִ רתו את ידיהם כגמול פועלם וכעונש לדוגמה מעִ ם
אללה ,ואללה אדיר וחכם 39 .החוזר בתשובה לאחר היותו בן עוולה
והמתקן את דרכיו ,אללה ישוב מכעסו עליו .אללה מוחל ורחום 40 .הלא
ַ ַ29אשמתי ואשמתך :פשעַהריגתיַוהפשעַשבגללוַלאַהתקבלַקורבנךַ.אוַ:הפשעַשלאַ
ביצעתיַכנגדךַוהפשעַשלךַנגדי.
ַ ַ31עורב :ר' ַמדרש ַתנחומאַ ,בראשית ַי"ַ :בשעה ַשהרג ַקין ַאת ַהבל ַהיה ַמושלך ַולאַ
היה ַיודע ַקין ַמה ַלעשות ַזימן ַלו ַהקב"ה ַשני ַעופות ַטהורים ַוהרג ַאחד ַמהן ַאתַ
חבירו ַוחפר ַבידו ַוקברו ַוממנו ַלמד ַקין ַוחפר ַוקבר ַאת ַהבל"ַ .היה במתחרטים:
חזרַבתשובהַ.ר'ַבראשיתַרבהַכבַ,יג.
ַ ַ32כתבנו :בתורה ַשניתנה ַלהםַ .אלא ַשכאן ַמרמז ַהכתוב ַלמשנהַ .כל המאבד נפש
אחת :גם ַבמשנה ַמופיעה ַקביעה ַזו ַבקשר ַעם ַפרשת ַקין ַוהבלַ ,אבל ַשם ַהיאַ
מתייחסת ַלנפש ַאחת ַ"מישראל" ַ(סנהדרין ַדַ ,ה"ַ :ללמדך ַשכל ַהמאבד ַנפש ַאחתַ
מישראלַמעלהַעליוַהכתובַכאילוַאיבדַעולםַמלאַוכלַהמקייםַנפשַאחתַמישראלַ
מעלה ַעליו ַהכתוב ַכאילו ַקיים ַעולם ַמלא")ַ .נוסח ַדומה ַמצוי ַגם ַבתלמוד ַהבבליַ
(סנהדרין ַלז ַע"א)ַ ,אבל ַמאידךַ ,בכמה ַכתבי ַיד ַשל ַהמשנהַ ,חסרה ַהמילהַ
"מישראל"ַ(ר'ַגםַתלמודַירושלמיַ,סנהדריןַדַ,ט)ַ.הקוראןַקרובַיותרַלנוסחאותַ
הללו.
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תדע כי לאללה מלכות השמים והארץ .הוא מעניש את אשר יחפוץ
ומוחל לאשר יחפוץ ,ואללה כל־יכול.
 41הוי השליח ,אל יעציבוָך הזריזים בכפירה ,האומרים בפיהם ,מאמינים
אנו ,אך לא יאמינו בלבם ,והיהודים .הם מַ טים אוזן ל ָכזָב ומַ טים אוזן
לאנשים אחרים אשר לא באו אליָך .הם מַ טים את המילים ומוציאים
אותן מהקשרן ואומרים ,אם יינתן לכם הדבר ,קַ ּבלוהו ,ואם לא יינתן
לכם ,הישָ מרו לכם .כל אשר יִרצה אללה להמעידו ,לא תעמוד לָך כל
זכות למענו אצל אללה .הם אלה אשר אללה אינו חפץ לטהר את לבם.
יעטו קלון בעולם הזה ,ובעולם הבא צפוי להם עונש כבד 42 .הם מַ טים
אוזן ל ָכזָב ומפיקים רווח אסור ,אך אם יִפנו אליָך ,הרשות בידָך לשפוט
ביניהם או לסור מעליהם .אם תסור מעליהם ,לא יוכלו לפגוע בָך
במאום ,ואם תשפוט ,שפוֹט ביניהם בצדק .אללה אוהב את עושֵׂ י הצדק.
 43איך יכולים הם לשׂימָך שופט עליהם בעוד אצלם התורה ,ובה משפט
אללה ,ומיד אחר כך לפנות עורף? אלה אינם מאמינים.
 44הורדנו את התורה ממרומים ,ובה הדרכה ואור .על־פיה היו הנביאים
אשר התמסרו חורצים משפט ליהודים ,וגם הרבנים והחכמים שפטו על־
ַ ַ41האומרים בפיהם :הפרשנים ַמזהים ַאותם ַעם ַ"המתחסדים" ַ(ר' ַסורה ַַ.)167ַ :3
מטים אוזן לכזב :אוַ :מטים ַ(לך) ַאוזן ַכדי ַלהפיץ ַכזב ַעל ַאודותיךַ .מטים אוזן
לאנשים אחרים :אוַ:מטיםַ(לך)ַאוזןַכדיַלספרַ(עליךַכזב)ַלאנשיםַאחריםַ.מקובלַ
לזהות ַאת ַהמטים ַאוזן ַלכזב ַעם ַהיהודים ַ(משבט ַקַֻריטַ'ה)ַ ,ואת ַ"האנשיםַ
האחרים"ַעםַמנהיגיהםַהדתייםַשסילפוַאתַדיניַהתורהַ.אשר לא באו אליך :כיַ
סירבוַלהכירַבךַ.וישַהגורסיםַשהכוונהַליהודיםַשאינםַתושביַמדינהַ,כגוןַיהודיַ
ח'יברַ(צפוןַערב)ַ,אוַפדּכַ(צפון ַ ערב)ַאשרַהשיאוַעצותַכזבַליהודיַמדינהַ.מטים
את המילים :יש ַהמפרשיםַ :מסלפים ַאת ַהדברים ַשהם ַשומעים ַממךַ ,הנביאַ.
ואולם ַמקובל ַיותר ַהפירוש ַשלפיו ַמדובר ַביהודים ַהמסלפים ַאת ַדיני ַהתורהַ.
הפרשניםַמצטטיםַמסורותַהגורסותַשפסוקַזהַמאשיםַאתַהיהודיםַבהתכחשותַ
לדיןַהתורהַ ,הקובע ַכיַישַלהמיתַאתַהנואףַוהנואפתַ(ויקראַכַַ;10חז"לַקבעוַכיַ
יש ַלסקול ַאותם)ַ .חכמי ַהיהודים ַבני ַזמנו ַשל ַמוחמד ַקבעו ַכי ַאין ַלהרוג ַאותםַ
אלאַרקַלהלקותםַ.אם יינתן לכם :אםַהנביאַמוחמדַיפסוקַכדעתנוַ ,שאיןַלסקולַ
אתַהנואףַוהנואפתַ.אם לא יינתן לכם :אםַיפסוקַמוחמדַשישַלסקולַאותםַ(כמוַ
שגורסת ַגם ַהתורה ַהבלתי ַמסולפת)ַ .המסורת ַגורסת ַשמוחמד ַאכן ַפסק ַכי ַישַ
לסקול ַאת ַהנואפיםַ ,אך ַהיהודים ַהתכחשו ַלזאת ַוביקשו ַלהסתיר ַאת ַפסוקיַ
התורהַהמאשריםַאתַדבריַמוחמד.
ַ ַ42רווח אסור :ישַהמפרשיםַשמדוברַבדייניםַיהודיםַהנוהגיםַלהטותַמשפטַתמורתַ
שוחד.
ַ ַ43לפנות עורף :ישַהרואיםַכאןַהמשךַלפרשתַהנואפיםַ,ומסביריםַכיַהיהודיםַדחוַ
אתַדיןַאללהַשנקבעַבתורהַ(סקילה)ַ,וגםַאתַדיןַמוחמדַשעלהַבקנהַאחדַעמה.
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פי ספר אללה שהופקד בידיהם למשמרת ,ואשר עליו העידוַ .אל תִ יראו
מפני האנשים ,ורק אותי היו יראים ,ואל תִ מכרו את אותותַ י באפס מחיר.
אשר לא ישפטו על־פי כל אשר הוריד אללה ממרומים ,אלה הם
הכופרים 45 .וכתבנו בה להם כי נפש תחת נפש ,עין תחת עין ,אף תחת
אף ,אוזן תחת אוזן ,שן תחת שן ,וגם על הפציעות תימדד מידה כנגד
מידה .ואולם כל העושׂה צדקה ,יכופר לו .אשר לא ישפטו על־פי כל
אשר הוריד אללה ממרומים ,בני עוולה הם 46 .אחריהם הקימונו את
יֵשוּעַ בן ִמ ְריָם למען יאשר את התורה אשר נִגלתה לפניו ,ונָתַ נו לו את
האֶ וונגֶליון ,ובו הדרכה ואור ,למען יאשר את התורה אשר היתה לפניו,
ובו אור ומוּסר השׂכל ליראים 47 .ישפטו בעלי האֶ וונגֶליון על־פי כל אשר
הוריד בו אללה ממרומים ,ואשר לא ישפוט על־פי כל אשר הוריד אללה
ממרומים ,אלה הם המופקרים.
 48הורדנו אליָך ממרומים את הספר למען יגַלה את האמת ,ויאשר את
הספרים אשר נִגלו לפניו ויהיה נאמן לשומרם .על כן שפוֹט ביניהם על־
פי כל אשר הוריד אללה ממרומים ,וַאל תיטה ַאחַ ר משוגות לבם לסור
מן האמת אשר נגלתה בפניָך .לכל אחד בכם נָתַ נו חוק ומנהג ,ואילו חפץ
אללה היה עושׂה אתכם אומה אחת ,ואולם חָ פֵ ץ הוא לבחון כיצד תנהגו
בכל אשר נתן לכם .על כן שַ אפו להיות ראשונים במעשׂים טובים ,כי אֶ ל
אללה תשובו כולכם ,ואז יודיעכם את כל הדברים אשר נחלקתם בהם.
 49שפוט ביניהם על־פי כל אשר הוריד אללה ממרומים וַאל תיטה אחר
ַ44

ַ45
ַ46
ַ48

ַהתמסרו :ר'ַסורהַַ. 112ַ :2התפיסהַהיאַשנביאיַישראלַהיוַנביאיַאמתַ,וזאתַעלַ
שוםַשדגלוַבדתַשגםַמוחמדַנשלחַלהפיץַבבואַזמנוַ.אל תיראו :קריאהַליהודיםַ
לא ַלחשוש ַלהודות ַבכל ַמה ַשכתוב ַבתורהַ ,כולל ַהדברים ַבשבח ַמוחמדַ .וישַ
המפרשיםַשהפנייהַהיאַאלַהמוסלמיםַ.אל תמכרו את אותותי :ר'ַסורהַ.41ַ:2
ַכתבנו בה :בתורהַ.ר'ַדבריםַיטַַ,21וכןַשמותַכאַַ;24–23ויקראַכדַַ.20–18העושה
צדקה :מוותר ַלאשר ַפגע ַבוַ .יכופר לו :לנפגעַ ,ויזכה ַבמחילה ַעל ַכל ַחטאיוַ .וישַ
המפרשיםַכיַמדוברַבפוגעַשיזכהַלחנינהַ,אםַהנפגעַיוותרַלו.
ַלמען יאשר :ר'ַסורהַַ.50ַ:3האוונגליון :ר'ַסורהַ.3ַ:3
ַהורדנו אליך :פנייה ַאל ַהנביא ַמוחמדַ .הספר :הקוראןַ .הספרים אשר נגלו:
במקור"ַ :הספר"ַ ,שהוראתו ַקיבוציתַ .נאמן לשומרם :הקוראן ַנחשב ַלמשמרַ
הנוסח ַהאמיתי ַוהבלתי ַמסולף ַשל ַכלל ַכתבי ַהקודשַ .ואולם ַעל ַיסוד ַהעובדהַ
שבמקורַננקטהַגםַכאןַלשוןַיחידַ("נאמןַלשומרו")ַ,ישַהמפרשיםַשמדוברַבנביאַ
שהופקדַלשמורַעלַהקוראןַ.על־פי כל אשר הוריד אללה :בקוראןַ.לכל אחד בכם:
ליהודיםַ,לנוצריםַולמוסלמיםַ .אומה אחתַ:שלַמוסלמיםַ,המאגדתַבתוכהַאתַכלַ
בניַהאדם .הדברים אשר נחלקתם בהם :המחלוקותַנתפסותַכסטייהַמדתַהאמת.
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משוגות לבם ,והישָ מר פן יפַ תוָך לסטות ממקצת הדברים שהוריד אללה
ממרומים .ואם יפנו עורף ,דע כי אללה חפץ לפגוע בהם בשל חטאיהם,
וכי מרבית האנשים מופקרים הם 50 .האם יבקשו לעצמם את משפט
ה ַג'אהִ לִ יה? אין שופט טוב מאללה לאנשים הנכונים להשתכנע.
 51הוי המאמינים ,אל תיקחו את היהודים ואת הנוצרים למגינים לכם ,כי
מגינים הם זה לזה ,ומי בכם אשר ייקחם למגינים ,כמוהו כאחד מהם.
אללה לא ינחה את קהל בני העוולה 52 .הן רואה אתה כי אלה אשר פָ שׂה
הנגע בלבם חשים אליהם ואומרים ,חוששים אנו פן תשוב ותיסוב עלינו
הרעה .ואולם אללה עשׂוי להביא הכרעה מעִ מו או להקים את דבָ רו ,ואז
יתחרטו על אשר זממו בלבם 53 .יגידו המאמינים ,האם אלה האנשים
אשר נשבעו באללה בהן צדק כי עִ מכם יהיו תמיד? מפעלותיהם לא
יניבו פרי וילכו לאבדון 54 .הוי המאמינים ,כל אשר יחזור בו מדתו
מביניכם ,יביא אללה אנשים אשר יאהבם והם יאהבוהו; ינהגו
במאמינים ביד רכה ,ובכופרים ביד קשה ,ויקומו להיאבק למען אללה
ולא יחששו מפני כל מ ַגנֶה .זו ברכת אללה ,ואותה ירעיף על אשר
יחפוץ ,ואללה חובק עולם ויודע 55 .מגיניכם הם רק אללה ושליחו
והמאמינים המקיימים את התפילה והנותנים זַכאת והכורעים.
 56הלוקחים להם למגינים את אללה ואת שליחו ואת המאמינים ,הם
מחנה אללה והם הגוברים 57 .הוי המאמיניםַ ,אל תיקחו לכם למגינים
את אלה אשר ניתַ ן להם הספר זה כבר ,אשר שׂמו את דתכם ללעג
ַ49
ַ50
ַ52

ַ54

ַשפוט ביניהם :מפורשַכצוַלמוחמדַלשפוטַביןַהיהודיםַ,ומסביריםַכיַהםַפנוַאליוַ
למשפטַכדיַלהכשילוַ.אם יפנו עורף :למשפטך.
ַג'אהליה :ר'ַסורהַ.154ַ:3
ַאלה אשר פשה הנגע בלבם :המתחסדיםַ .ר' ַסורה ַַ .10ַ :2חשים אליהם :אלַ
היהודיםַ,לעשותַאיתםַידַאחתַנגדַהמוסלמיםַ.תיסוב עלינו הרעה :ישַהמפרשיםַ
שהמתחסדיםַחששוַבעיקרַמפניַירידהַמנכסיהםַאםַיחוסלוַיהודיַמדינהַ(בעיקרַ
בני ַנ ִצ'יר ַוקַֻריטַ'ה) ַשבזכותם ַשגשגה ַכלכלתםַ .הכרעה :בערביתַ :פ ְּתחַ .וישַ
המפרשים ַכי ַהכוונה ַלניצחון ַ המוסלמים ַעל ַהיהודים ַאו ַעל ַהערבים ַעובדיַ
האליליםַ .בסופו ַשל ַדבר ַהשתרש ַהשימוש ַבמונח ַפ ְּתח ַבהוראת ַ"כיבוש"ַ ,כמוַ
כיבוש ַמֶ ּכה ַוהכיבושים ַמחוץ ַלערבַ .להקים את דברו :יש ַהמפרשים ַכי ַהכוונהַ
לתבוסתַהיהודיםַבפניַמוחמד.
ַיחזור בו :בערביתַ:י ְּרתדַ,ועלַכן ַנטוַהפרשניםַלראותַבפסוקַזהַרמז ַנבואיַלמהַ
ַהרדַה"ַ ,כלומר ַהמלחמות ַשהתעוררו ַמיד ַלאחרַ
שברבות ַהימים ַנודע ַכ"מלחמות ִ
מותַמוחמדַ(שנתַַ) 632נגדַשבטיםַרביםַשפרשוַמןַהאסלאםַ.יקומו להיאבק :ר'ַ
סורהַ.218ַ:2
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ולקֶ לס ,ולא את הכופרים .היו יראים את אללה ,אם מאמינים אתם.
 58ובקוראכם לתפילה ,ישׂימוה ללעג ולקלס ,כי הם עַ ם אשר לא ישׂכיל
להבין.
 59אמור ,הוי בעלי הספר ,האם תִ יטרו לנו רק על שום שהאמַ נו באללה
הוּרד אלינו ממרומים ,ובאשר הוּרד זה כבר ,או רק על שום
ובאשר ַ
שמרביתכם מופקרים?  60אמור ,הבה ואודיעכם למי השׂכר הרע מכל
אצל אללה :לאלה אשר קיללם אללה ושפך חמתו עליהם ועשׂה אותם
קופים וחזירים ,ואשר עָ בדו לטַ אע'וּת .רע מכל מקומם ,וגדולה מכל
תעייתם מן הנתיב הראוי 61 .בבואם אליכם יגידו ,מאמינים אנו .ואולם
בבואם ובצאתם שקועים הם בכפירה ,ואללה מיטיב לדעת את אשר
יסתירו 62 .הן רואה אתה כי רבים בהם מזדרזים לפשוע ולהתנכל
ולהפיק רווח אסור .מה נורא הדבר אשר יעשׂו 63 .מדוע אין הרבנים
והחכמים מונעים בעדם מלחטוא בדבריהם ומלהפיק רווח אסור? מה
נורא הדבר אשר יעוללו.
 64היהודים אמרו ,יד אללה כבולה – ידיהם תיכבלנה ויקוללו על אשר
אמרו! נהפוך הוא :שתי ידיו מוּשטות ,והוא מנפֵ ק כדרך שיחפוץ .כל
הוּרד אליָך מעִ ם ריּבונָך מוסיף לרּבים מהם מֶ רי וכפירה .ז ַָרענו
אשר ַ
אֵ יבה ושׂנאה ביניהם עד יום תחיית המתים .כל אֵ ימת שילַּבוּ את אש
המלחמה ,י ַכּבנה אללה .הם מבקשים למלא את הארץ חמס ,ואולם
אללה אינו אוהב את החומסים 65 .אילו היו בעלי הספר מאמינים
ויראים ,היינו מכפרים להם על עוונותיהם ומכניסים אותם אל גני
הוּרד
מנעמים 66 .ואילו ִקיימו את התורה ואת האֶ וונגֶליון ואת כל אשר ַ
ַ57
ַ58
ַ60

ַ61
ַ62
ַ64

ַאלה אשר ניתַ ן להם הספר :ר'ַסורהַ.105ַ:2
ַישימוה ללעג :מפרשים ַכי ַמדובר ַביהודים ַשלעגו ַלטקסי ַהמוסלמיםַ ,ובמיוחדַ
למנהגםַלקרואַבקולַלתפילהַ(על־ידיַהמואזין).
ַעשה אותם קופים וחזירים :אתַהיהודיםַהפךַאללהַלקופיםַכיַחיללוַאתַהשבתַ
(סורה ַַ ,65ַ :2סורה ַַ .)166ַ :7אשר ַלנוצריםַ ,הפרשנים ַגורסים ַכי ַאללה ַהפכםַ
לקופים ַוחזירים ַכי ַכפרו ַבנס ַהשולחן ַהערוך ַשל ַישוע ַ(הנרמז ַלהלן ַפס' ַַ.)115
לטאע'ּות :ר'ַסורהַ.256ַ:2
ַבבואם אליכם :מפרשיםַכיַהבאיםַהםַהיהודיםַוהמתחסדים.
ַרווח אסור :ר'ַלעילַפס'ַ.42
ַיד אללה כבולה :מפרשיםַכיַהיהודיםַהאשימוַאתַאלוהים ַעלַשאינוַמושיטַלהםַ
עזרהַכנגדַאויביהםַ.וישַהמפרשיםַ"כבולה"ַבהוראתַ"קפוצה"ַ,כלומרַ,הואַמקמץַ
בפרנסה ַשהוא ַשולחַ .איבה ושנאה ביניהם :יש ַהמפרשים ַשהכוונה ַלשנאה ַשביןַ
היהודיםַוהנוצריםַ.יכַ בנה :ויביסַאותם.
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אליהם מעִ ם ריּבונם ,כי אז היו אוכלים בשפע מכל אשר מעליהם
ולמרגלותיהם .יש קבוצה מתפשרת ביניהם ,ואולם מרביתם י ֵָרעו
לעשׂות.
הוּרד אליָך ממרומים מאת ריּבונָך .אם לא
 67הוי השליח ,מסוֹר את אשר ַ
תעשׂה כן ,לא מילאתָ את שליחותו .הן אללה מגונן עליָך מפני האנשים.
אללה לא ינחה את קהל הכופרים 68 .אמור ,הוי בעלי הספר ,לא יהיה
ממש באמונתכם עד אשר לא תקיימו את התורה ואת האֶ וונגֶליון ואת כל
הוּרד אליָך מעִ ם ריּבונָך
הוּרד אליכם מעִ ם ריּבונכם .ואולם אשר ַ
אשר ַ
מוסיף לרבים מהם מֶ רי וכפירה ,אך ַאל לָך להצטער על קהל הכופרים.
 69המאמינים והיהודים והצאּבִ אִ ים והנוצרים – כל המאמין באללה
וביום האחרון ועושׂה את הטוב – לא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו.
 70כרתנו ברית עִ ם בני ישׂראל ושלחנו אליהם שליחים ,ואולם כל אֵ ימת
שהביא להם אחד השליחים את אשר לא איוותה נפשם ,הִ כחישו את
דברי אחדים ,ואחדים הרגו 71 .הם חשבו כי לא ייפרעו מהם ,ואולם טחו
עיניהם מֵ ראוֹת ואוזניהם כָבדו משמוע .לאחר מכן שב אללה מכעסו
עליהם ,ואז טחו עינֵי רבים מהם מֵ ראוֹת ואוזניהם כבדו משמוע ,ואללה
מבחין באשר יעשׂו 72 .האומרים כי אללה הוא המשיח בן ִמ ְריָם ,כופרים
הם .אמר המשיח ,הוי בני ישׂראל ,עִ בדו את אללה ריּבוני וריּבונכם .כל
המצָ רף שותפים לאללה ,יאסור אללה עליו את גן עדן ,ובאש ידור .לבני
העוולה לא יקומו תומכים 73 .האומרים כי אללה הוא שלישי משלושה,
כופרים הם .אין אלוה בלתי אם אלוה אחד ,ואם לא יחדלו מדבריהם,
יפגע עונש כבד בכופרים אשר בהם 74 .האין בדעתם לחזור בתשובה אל
אללה ולבקש את מחילתו? הן אללה מוחל ורחום 75 .המשיח בן ִמ ְריָם
אינו אלא שליח אשר היו כבר שליחים לפניו ,ואמו היתה צדקת ,ושניהם
ַ66
ַ67
ַ69
ַ70
ַ71
ַ72
ַ73

ַקבוצה מתפשרת :שלאַהתנ גדהַנמרצותַלאסלאםַ.וישַהמזהיםַאותםַעםַקבוצהַ
מיהודיַמדינהַשהאמינוַבמוחמדַ.אחריםַזיהוַאותםַעםַנוצריםַשלאַהרחיקוַלכתַ
עדַכדיַאמונהַבאלוהותוַשלַישוע.
ַאם לא תעשה כן :מפחדַפןַידחוַאותךַויתנכלוַלך.
ַהמאמינים והיהודים והצאבאים והנוצרים :ר'ַסורהַ.62ַ:2
ַואחדים הרגוַ:ר'ַסורהַַ.61ַ:2
ַואז טחו עיני רבים מהם מראות :מפרשים ַשהפעם ַהיה ַזה ַבעת ַשמוחמד ַנשלחַ
כנביאַ,והיהודיםַכפרוַבו.
ַאללה הוא המשיח :ר'ַלעילַפס'ַ.17
ַשלישי משלושה :ר'ַסורהַ.171ַ:4
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ָאכלו מזוןְ .ראֵ ה כיצד נבאר את האותותְ ,וראֵ ה כיצד יִשגו בשקרים.
 76אמור ,התעבדו אחרים זולת אללה אשר אין לאֵ ל ידם להעביר צרה
מעליכם ולא להביא לכם תועלת? אללה שומע ויודע 77 .אמור ,הוי
בעלי הספר ,אל תרחיקו לכת בדתכם מעֵ בר לראוי ,ואל תיטו ַאחַ ר
משוגות לבם של אנשים אשר תעו זה כבר ,והִ תעו רבים ותָ עו מעל
הנתיב הראוי 78 .בני ישׂראל הכופרים קוללו על־פי ָדוִ ד וישוע בן מרים,
על כי הִ מרו ועברו את גבול המותר 79 .הם לא נמנעו מן המעשׂה המגונה
אשר עשׂו .מה נורא הדבר אשר עוללו.
 80הן רואה אתה כי רּבים מביניהם לוקחים את הכופרים למגינים להם.
נורא הוא השׂכר שהקדימו להכין לעצמם ,כי אללה יזעם עליהם ,ולנֶצח
הוּרד
יחול העונש עליהם 81 .אילו היו מאמינים באללה ובנביא ובאשר ַ
אליו ממרומים ,לא היו לוקחים אותם למגינים ,ואולם רבים בהם
המופקרים 82 .מָ צוא תמצא כי היהודים והמצרפים שותפים לאללה,
אֵ יבתם למאמינים גדולה מכל ,ומָ צוא תמצא כי האומרים ,נוצרים אנו,
אהבתם למאמינים גדולה מכל .זאת כי יש כמָ רים ונזירים ביניהם ,ואין
הוּרד אל השליח ממרומים ,אתה
שַ חץ בלבם 83 .ובשומעם את אשר ַ
ַ75
ַ77
ַ78

ַ79

ַ80

ַ82

ַאכלו מזון :כאחדַהאדםַ.האותות :המעידיםַכיַישועַהואַבשרַודםַ,וכיַאללהַהואַ
אחדַ.ישגו בשקרים :יאמינוַכיַישועַהואַאלוהים.
ַאל תרחיקו לכת :הניחוַלאמונהַבאלוהותוַשלַישועַובשילושַהקדושַ.ר'ַסורהַַ:4
.171
ַקוללו על־פי דוד וישוע :בתהליםַעחַַ 31–30מספרַהמשוררַ(הואַדודַ,על־פיַתפיסתַ
הקוראן) ַשבני ַישראל ַ"ֹלא ַזָ רוּ" ַכלומר ַלא ַנמנעו ַ– ַלפי ַתרגום ַהפשיטתא ַ–ַ
ַהשלָוַ ,ולכן ַאלוהים ַהמיט ַכליה ַעליהםַ .בברית ַהחדשה ַ(יוחנן ַוַ
מתאוותם ַלבשר ְּ
ַ] 49–48מספרַישועַכיַאבותיהםַשלַהיהודיםַאכלוַאתַהמןַבמדברַומתוַ.הפרשניםַ
המוסלמים ַגורסים ַשהקללה ַעל־פי ַדוד ַוישוע ַהיא ַסיפור ַהפיכתם ַשל ַבני ַישראלַ
לקופיםַוחזיריםַלאחרַשחיללוַאתַהשבתַ.ואכןַסיפורַהפיכתםַלקופיםַמכילַהדיםַ
לפרשתַאוכליַהשלָוַוהמןַ.ר'ַהערהַלסורהַ.166ַ,163ַ:7
ְּ
ַלא נמנעו מן המעשׂה המגונהַ:בסורהַַ,166ַ:7נאמרַשמחלליַהשבתַשהפכוַלקופיםַ
"הֵ פֵ רוַביוהרהַאתַהאיסורַשהוטלַעליהם "ַ.לכןַנראהַשגםַכאןַאכןַמדוברַבאותוַ
חטא ַשגרם ַלמבצעיו ַלהפוך ַלקופיםַ .ויש ַהמפרשים"ַ :לא ַאסרו ַזה ַעל ַזה ַאתַ
המעשהַהמגונה".
ַרואה אתה :פנייה ַאל ַהנביאַ .רבים בהם :מפרשים ַכי ַמדובר ַביהודי ַמדינהַ
הקושריםַקשרַנגדַהנביאַעםַהכופריםַבניַקֻ רישַ,היושביםַבמֶ ּכהַ.אחריםַגורסיםַ
שמדוברַבמתחסדיםַהעושיםַידַאחתַעםַהיהודיםַבמדינהַ.הקדימו להכין :בעולםַ
הזהַ,לפניַיוםַהדין.
ַהאומרים ,נוצרים אנו :יש ַהמזהים ַאותם ַעם ַהנוצרים ַהקופטים ַבחבש ַאשרַ
האזינו ַלדברי ַהמוסלמים ַשנמלטו ַממֶ ּכה ַלחבש ַומצאו ַשם ַמקלט ַבחצר ַהקיסרַ
(מספרַשניםַלפניַהגירתַמוחמדַלמדינה).
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רואה את עיניהם זולגות דמעה ,כי יכירו באמת .יגידו ,ריּבוננו ,מאמינים
אנו ,על כן כְ תוב לנו את חֶ לקנו עִ ם המעידים 84 .מה לנו כי לא נאמין
באללה ובאמת אשר נגלתה בפנינו ,ולא נשאף כי יכניסנו ריּבוננו בקהל
הישרים?  85אללה ייתן להם בשׂכר הדברים שאמרו גַנים אשר נחלים
נובעים מתחת לאילנותיהם .לנֶצח ישכנו בהם ,וזהו גמול המיטיבים.
 86הכופרים ומכחישי אותותינו ,הם יורשי התופת.
 87הוי המאמיניםַ ,אל תאסרו את הדברים הטובים אשר התיר לכם
אללה ,אך ַאל תעברו את גבול המותר .אללה אינו אוהב את העוברים
את גבול המותר 88 .אִ כלו מאשר שלח אללה לפרנסתכם ,מן הכָשר
והטוב ,והיו יראים את אללה אשר בו תאמינו 89 .לא יגַנה אתכם אללה
אם תישבעו בהיסח הדעת ,אבל יגנה אתכם אם תישבעו בכוונה תחילה.
למען יכוּפר לאדם ,עליו להאכיל עשׂרה נזקקים מן הרגיל אשר תאכילו
בו את בני ביתכם ,או לדאוג לכסוּתם ,או לשחרר עֶ בד .ואשר אין ידו
משׂגת ,יצום שלושה ימים .זו כַפָ רת שבועותיכם אם תישבעו ,על כן
קַ יימו שבועותיכם .כך יבאר לכם אללה את אותותיו למען תכירו טובה.
והחיצים ,טומאה
 90הוי המאמינים ,היין ומשׂחקי המזל ובָ מות האלילים ִ
הם ומעשׂה שׂטן ,על כן ַרחקו מעליהם למען תעשׂו חיל 91 .כל שחָ פֵ ץ
השׂטן הוא לזרוע ביניכם איבה ושׂנאה בשל היין ומשׂחקי המזל,
ולהרחיקכם מעל זֵכר אללה ומעל התפילה .הלא תחדלו? ִ 92שמעו בקול
ושמעו בקול השליח והישָ מרו לכם ,כי אם תִ פנו עורף ,דעו כי על
אללה ִ
שליחנו רק למסור ברורות 93 .אין עווֹן על המאמינים ועל עושׂי הטוב
על אוכלם את אשר ָאכלו ,ובלבד שהוסיפו לירוא ולהאמין ולעשׂות את
ַ83
ַ84
ַ85
ַ87
ַ89
ַ90

ַובשומעם :מקובלַלפרשַכיַהכוונהַלאנשיַהדתַהנוצריםַבחצרַהקיסרַהחבשיַ.וישַ
הגורסים ַכי ַשמעו ַאת ַהקוראן ַמפי ַמוחמד ַעצמו ַבעת ַשערכו ַאצלו ַביקורַ.
המעידים :עלַהאמתַ,כלומרַמאמיניםַבשליח.
ַיכניסנו :לגןַעדן.
ַנחלים נובעים מתחת לאילנותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
ַאל תאסרו :הפרשניםַרואיםַבפסוקַזהַגינויַלסגפנותַ,כגוןַהינזרותַמאכילתַבשרַ,
מבגדיַפארַומנשים.
ַיגנה אתכם אם תישבעו בכוונה תחילה :שבועות ַשלא ַתוכלו ַלעמוד ַבהןַ .וישַ
המקשרים ַשבועות ַאלה ַעם ַהאיסורים ַהנרמזים ַבפס' ַַ 87לעילַ ,שלא ַהיו ַלרצוןַ
אללה.
ַמשחקי המזל :בערביתַ:מיְּ ִסרַ.ר'ַסורהַַ.219ַ :2במות האלילים והחיצים :ר'ַלעילַ
פס'ַ.3
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הטוב ,וַאחַ ר יוסיפו לירוא ולהאמין ,וַאחַ ר יוסיפו לירוא ולהיטיב ,כי
אללה אוהב את המיטיבים.
 94הוי המאמינים ,אללה ינסה אתכם במקצת הצַ יִד אשר תצודו בידיכם
וברומחיכם .זאת למען יֵדע אללה מי עובד לו בסתר .כל השולח יד
לַאחַ ר כל זאת ,צפוי לו עונש כבד 95 .הוי המאמינים ,אל תהרגו צַ יד
בעודכם מתקדשים ,וכל ההורג בכוונה תחילה ,יפַ צה בבהמה כעין החי
שהמית ,ואותה יקבעו שני אנשי צדק מקרבכם – בהמת זבח אשר
תוקרב בהגיעה אל הכַעְ ּבה ,או בכופֶ ר :האכלת נזקקים ,או ימי צום
כמספרם .זאת למען יטעם את פרי מעלליו .אללה ימחל על אשר נעשׂה
לפָ נים ,ואולם השָ ב לסורו ,ינקום בו אללה ,ואללה אדיר ואֵ ל נקמות.
 96הותרו לכם דגי הים ופירותיו ,לסיפוק צורכיכם וכצידה לדרך ,אך
נאסר עליכם לצוד צַ יִד ביבשה כל עוד מתקדשים אתם .היו יראים את
אללה אשר אליו תיאספו 97 .אללה עשׂה לאנשים ,למען קיומם ,את
הכַעְ ּבה ,הבית הקדוש ,ואת החודש הקדוש ,ואת בהמות הזבח ואת
הזֵרים .זאת למען תדעו כי יודע אללה את אשר בשמים ובארץ ,וכי
אללה יודע כל דבר 98 .דעו כי אללה מעניש קשות וכי אללה מוחל
ורחום 99 .על השליח רק למסור ,ואללה יודע את אשר תגַלו ואת אשר
הרע והטוב לא יִשווּ זה לזה ,ולוּ גם יפליאָך כוחו
תסתירו 100 .אמורַ ,
הרב של הרע .על כן היו יראים את אללה ,אתם בעלי הּבינה ,למען
תעשׂו חיל.
 101הוי המאמינים ,אל תשאלו על דברים אשר אם יחוּורו לכם ,יַקשו
עליכם ,ואולם אם תִ שאלו עליהם ,יחוּורו לכם כאשר יֵרדו דברי קֻ רָאן
ַ93
ַ94

ַ95
ַ96
ַ97

ַאשר אכלו :מרביתַהפרשניםַגורסיםַשמדוברַבשתייתַייןַואכילתַבשרַהמיְּ ִסרַלפניַ
שאללהַאסרַאותםַ.יוסיפו לירוא ולהאמין :לאחרַשנודעַדברַאיסורַהייןַוהמיְּ ִסרַ.
ואחר יוסיפו לירוא ולהיטיב :ולאַישובוַלשתותַיין.
ַינסה אתכם :יעמידכם ַבמבחןַ ,לראות ַמי ַנזהר ַשלא ַלהפר ַאת ַאיסור ַהצידַ
בתקופתַהחודשיםַהקדושיםַ.מקצת הציד :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלצידַבחודשיםַ
הקדושים ַבלבדַ .בסתר :כלומרַ ,ביחידות ַולא ַרק ַבפומביַ .ר' ַתפילת ַשחריתַ:
"לעולםַיהאַאדםַיראַשמיםַבסתרַכבגלוי"ַ .וישַהמפרשים"ַ:עובדַלאללהַהנסתרַ
מעיניו".
ַבעודכם מתקדשים :כגון ַבזמן ַהעלייה ַלרגלַ .ר' ַסורה ַַ .196ַ :2האכלת נזקקים:
מפרשים ַכי ַעליו ַלספק ַלהם ַמזון ַכערך ַהבהמה ַשהמיתַ .כמספרם :מספר ַימיםַ
כמספרַהנזקקיםַשהיהַעליוַלהאכילַ,אוַכמספרַמנותַהמזוןַשהיהַעליוַלספק.
ַתיאספו :למשפטַביוםַהדין.
ַהחודש הקדוש...הזרים :ר'ַלעילַפס'ַ.2

101

סורהַַ:5השולחן הערוךַ(אלמאא'דה)

ממרומים .אללה פטר אתכם מהם ,כי אללה מוחל ושקול דעת.
 102אנשים אשר היו לפניכם כבר ביקשו לדעת דברים מעין אלה ,ואז
כפרו בהם 103 .אללה מעולם לא הנהיג כל חובה של ּבַ ִח ַירה או סַ אאִ 'ּבַ ה
אמי ,ואולם הכופרים טופלים שקרים על אללה,
ואף לא של וַ צִ י ַלה או חַ ִ
ורובם לא ישׂכילו להבין 104 .בהיאמר להם ,בואו אל אשר הוריד אללה
ממרומים ,ואל השליח ,יגידוַ ,דיֵינו בדת אשר מצאנו את אבותינו
מחזיקים בה – אף כי לא יָדעו אבותיהם דבר ולא הישירו לכת?  105הוי
המאמינים ,הישָ מרו לנפשותיכם ,כי אם תִ ישַ ר דרככם לא יפגעו בכם
התועים .אל אללה תשובו כולכם ,ואז יודיעכם את אשר עשׂיתם.
 106הוי המאמינים ,העדים אשר תעמידו לכם בנטותכם למות ,לעת
עריכת הצוואה ,יהיו שני אנשי צדק מתוככם ,או ,אם יקרה ותיטו למות
בנוסעכם בדרך ,שניים שאינם משלכם .ואם יֵיעור בכם פקפוק ,עַ כבו את
שניהם לאחר התפילה ,למען יישבעו באללה ,ויגידו ,לא נמיר זאת בכל
מחיר ,גם אם יהיה זה למען קרוב משפחתנו ,ולא נעלים את העדות
שהתחייבנו בפני אללה לשומרה ,ואם כך נעשׂה ,נישׂא באשמה 107 .ואם
יימצא דבר אשר יעיד כי השניים נושׂאים באשמה ,יקומו שניים אחרים
להעיד במקומם ,השניים הקרובים ביותר מבֵ ין הזכאים לירושה,
ויישבעו באללה ,לאמור ,עדותנו נכונה מעדותם של השניים ולא עברנו
עבֵ רה ,כי אם כך נעשׂה ,נהיה בבני העוולה 108 .כך יובטח כי יעידו עדות
אמת ,כי אם לא כן ,יחששו פן תופרך שבועתם לאחר הישָ בעם .היו
ושמעו ,כי לא ינחה אללה את קהל המופקרים.
יראים את אללה ִ
ַ ַ101יקשו עליכם :בכך ַשיוטלו ַעליכם ַחובות ַנוספיםַ ,אם ַלא ַתחדלו ַלדרוש ַלדעתַ
פרטים ַשלא ַהיתה ַכוונה ַלהטילם ַעליכם ַבקוראןַ .יחוורו לכם כאשר ירדו דברי
קרָאן :כלומרַ,החובותַהנוספיםַייכללוַבפסוקיַהקוראןַ.התרגוםַמבוססַעלַשינויַ
סדרַהמיליםַ,המקובלַעלַמספרַפרשניםַ.וניתןַלהביןַגםַבסדרַהמיליםַהמקוריַ:
"ואםַתשאלוַעליהםַכאשרַיֵרדוַדבריַקֻ רָאןַממרומיםַ,כיַאזַיחוורוַלכם".
ַ ַ102אנשים אשר היו לפניכם :עם ַזה ַאו ַאחר ַשביקש ַאותות ַנוספים ַכדי ַלהשתכנעַ
באמיתותַדבריַהנביאיםַ,אוַתוספותַלדינים.
ַ ַ103בחירה...סאא'בה...וצילה...חאמי :פשרַהמיליםַסתוםַ.סבוריםַכיַמדוברַבכינוייםַ
לסוגיַבהמותַשהוקדשוַלאליליםַבערבַהקדם־אסלאמית.
ַ ַ106שאינם משלכם :זריםַ ,שלא ַמבני ַמשפחתכםַ ,או ַעמכםַ ,כי ַאתם ַמצויים ַהרחקַ
מבתיכםַ .ייעור בכם פקפוק :פנייה ַאל ַיורשי ַהמתַ ,החושדים ַכי ַהעדים ַלצוואהַ
עלוליםַלסלףַאתַתוכנהַכדיַלהפיקַטובתַהנאהַלעצמם.
ַ ַ107נושאים באשמה :סילפוַאתַהצוואהַ,אוַלקחוַלעצמםַחלקַמןַהעיזבוןַשלאַכדין.
ַ ַ108כך יובטח כי יעידו עדות אמת :העדיםַלצוואהַיחששוַלשקרַפןַתופרךַעדותם.
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 109ביום אשר יכַנס אללה את השליחים ,יגיד ,כיצד נַענו לכם? יגידו,
איננו יודעים .אתה הוא היודע נסתרות.
 110אללה אמר ,הוי יֵשוּעַ בן ִמ ְריָם ,זְ כוֹר את החסד שנטיתי לָך ולאמָך
כאשר סייעתי לָך ברוח הקודש ,ודיברתָ אל האנשים בהיותָך בעריסה
וכאשר בגרתָ  ,וכאשר לימדתיָך את הספר ואת החוכמה ואת התורה ואת
האֶ וונגֶליון ,וכאשר בראתָ ברשותי דמות עוף מטין ,ונפחתָ בו רוח והיה
לעוֹף ברשותי ,וריפאתָ ברשותי את העיוור מלידה ואת המצורע ,וכאשר
הוצאתָ ברשותי את המתים (חיים מקברם) ,וכאשר הדפתי את בני
ישׂראל מעליָך בהביאָך להם את האותות הנהירים ,ואמרו הכופרים
ובשליחי.
ִ
שבהם ,אלה כשפים בעליל 111 .הוריתי לשליחים ,הַ אמינו בי
ָאמרו ,מאמינים אנו ,ואתה עֵ ד כי מתמסרים אנו 112 .אמרו השליחים,
ישוע בן מרים ,האם יוּכל ריּבונָך להוריד אלינו שולחן ערוך מן השמים?
אמר ,היו יראים את אללה ,אם מאמינים אתם 113 .אמרו ,רוצים אנו
לאכול ממנו למען יבטח לִ ּבֵ נוּ ,ונדע כי אמת דיברתָ אלינו ,ונעיד על כך.
 114אמר ישוע בן מרים ,אלוהינו וריּבוננו ,הו ֵֹרד אלינו שולחן ערוך מן
השמים ויהיה זה יום חג לנו ִמדוֹר ראשון ועד אחרון ,ואות מאִ תָך ,ופרנס
אותנו ,כי אתה הטוב שבמפרנסים 115 .אמר אללה ,הנני מוריד אותו
אליכם ,ומי בכם אשר יכפור לאחר כל זאת ,אענישנו בעונש אשר לא
אעניש בו איש משוכני העולמים 116 .כאשר יאמר אללה ,ישוע בן ִמ ְריָם,
האתה הוא שאמרתָ לאנשים ,קחו אותי ואת אמי ונהיה לכם שני אֵ לים
מּבַ לעדי אללה? יגיד (ישוע) ,ישתּבַ ח שמָך! מעולם לא אמרתי דבר אשר
לא הייתי זכאי לאומרו ,ולוּ אמרתיו ,הייתָ יודע .אתה יודע את אשר
בלבי ,ואני לא אדע את אשר בלבָך ,ואתה הוא היודע נסתרות.
ַ ַ109ביום אשר יכנס :ביוםַהדיןַ.כיצד נענו לכם :בניַעמכם.
ַ ַ110בהיותָך בעריסהַ :ר' ַסורה ַַ .46ַ :3הספר :יש ַהמפרשים ַ"ספר" ַ(ּכִ תאב) ַבהוראתַ
"מלאכתַהכתיבה"ַ.דמות עוף :ר'ַסורהַ.49ַ:3
ַ ַ111הוריתי :הדוברַהואַאללהַ.לשליחים :ר'ַסורהַַ.52ַ:3מתמסרים :ר'ַסורהַ.112ַ:2
ַ ַ112שולחן :אוליַזהוַהדַ(מעוות)ַלמסופרַבבריתַהחדשהַ(מעשיַהשליחיםַיַ.)16–10
ַ ַ114יום חג :ישַהמפרשיםַכיַהמזוןַהורדַביוםַראשוןַ,שהפךַלהיותַמאזַהיוםַהקדושַ
לנוצרים.
ַ ַ115אענישנו בעונש :המסורת ַגורסת ַשכמה ַמן ַהתלמידים ַכפרוַ ,ולפיכך ַהפך ַאותםַ
אללה ַלקופים ַוחזיריםַ .ואולם ַ אחרים ַגורסים ַשהתלמידים ַויתרו ַמלכתחילה ַעלַ
האותַ,והשולחןַלאַירדַמעולם.
 116כאשר יאמר אללהַ:ביוםַהדין.
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 117אמרתי להם רק את אשר ציוויתָ עלי להגיד ,לאמור ,עִ בדו את אללה
ריּבוני וריּבונכם .כל עוד הייתי ביניהם הייתי עֵ ד למעשׂיהם ,וכאשר
אספתַ ני אליָך נותרתָ אתה הצופה עליהם ,ואתה עֵ ד לכל דבר 118 .אם
תעניש אותם – הנה הם עבדיָך ,ואם תסלח להם – הנה אתה האדיר
והחכם 119 .יגיד אללה ,זה היום אשר בו תעמוד לאנשי האמת האמת
אשר בפיהם ,ויינתנו להם גַנים אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם,
ו ֵנצח נצחים שם ישכנו .אללה הפיק רצון מהם והם יפיקו רצון ממנו,
וזוהי הזכייה הכבירה 120 .לאללה מלכות השמים והארץ וכל אשר בהם,
והוא כל־יכול.

ַ ַ119נחלים נובעים מתחת לאילנותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
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סוּרהַַ6ה ִּמ ְּקנֶהַ(אלַאנְַּעַאם)
ַ
במֶ ּכה ַ
בשם אללה הרחמן והרחום

 1התהילה לאללה אשר ברא את השמים ואת הארץ ועשֹה את החושך
והאור .אף־על־פי־כן יטענו הכופרים כי יש שווים לריּבונם 2 .הוא אשר
ברא אתכם מטין וַאחַ ר קָ צב זמן ,ועוד עִ מו זמן קצוב ,ואף־על־פי־כן
תפקפקו 3 .הוא אללה בשמים ובארץ; הוא יודע את אשר תסתירו ואת
אשר תגַלו ,והוא יודע את כל פועלכם 4 .כל אימת שיינתן להם אות
מאותות ריּבונם ,יִפנו לו עורף 5 ,כי כבר הִ כחישו את האמת שנגלתה
בפניהם ,ואולם לבסוף יתוודעו אל כל אשר בזו לו 6 .הלא יִראו מה רבים
הדורות אשר הכחדנו לפניהם ,אשר הושבנום על מכונם בארץ כפי
שמעולם לא הושבנו אתכם ,ואשר שלחנו להם גשמי ברכה מן השמים,
ונָתַ נו להם נהרות זורמים למרגלותיהם ,ואף־על־פי־כן השמדנום כי
חטאו ,והקמנו דורות אחרים תחתיהם?  7אילו היינו מורידים אליָך
ממרומים ספר כתוב על גבי מגילה ,והיו ממששים אותה בידיהם ,גם אז
היו הכופרים אומרים ,אלה כשפים בעליל 8 .ועוד היו אומרים ,מדוע לא
הוּרד אליו מלאך ממרומים? אילו היינו מורידים מלאך ,היה מתקיים
ַ
הדבר ולא היתה ניתנת להם ַארכה 9 .ולוּ גם היינו עושׂים אותו מלאך,
היינו משַ ווים לו דמות אדם ,וכך היינו מוסיפים להם בלבול על בלבול.
 10כבר לפניָך הושׂמו השליחים ללעג ,ואז ניחת על המבַ זים כל אשר בזו
ַ1
ַ2
ַ4
ַ5
ַ6
ַ8
ַ9

ַועשה את החושך והאורַ:ר'ַישעיהוַמהַַ:7יוֹצֵ רַאוֹרַוּבו ֵֹראַח ֶֹׁשְך.
ַקצב זמן :לחייכםַ,אוַלבואַיוםַהדיןַ.זמן קצוב :למותכםַ,אוַלתחייתכם.
ַלהם :לכופריםַבניַזמנוַשלַמוחמדַבמֶ ּכהַ(קֻ ריש).
ַיתוודעו :לעונשםַביוםַהדיןַ,אוַלניצחוןַהאסלאםַכברַבעולםַהזה.
ַהלוא יראו :הפרשנים ַגורסים ַכי ַבני ַשבט ַקֻ ריש ַשיצאו ַלמסעי ַמסחר ַבארצותַ
שונותַ,עברוַבדרכםַעלַפניַחורבותַעריםַשנכחדוַ(כמוַסדום)ַ,לכןַיכלוַלדעתַכיצדַ
נוהגַאללהַלהענישַאתַהחוטאים.
ַמדוע לא הורד אליו :אלַמוחמדַ.היה מתקיים הדברַ:גזרַדינםַהיהַיוצאַלפועל.
ַהיינו עושים אותו מלאך :אתַהנביא.
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לו 11 .אמור ,קומו והתהלכו בארץ ְוראו מה היה סופם של המכחישים.
 12אמור ,למי כל אשר בשמים ובארץ? אמור ,לאללה .הוא כתב בספר
לרחֵ ם ,והוא ַכנֵס יכַנס אתכם לקראת יום תחיית המתים .אין ספק
כי עליו ַ
בו .ואולם כל אשר המיטו אבדון על עצמם לא יאמינו 13 .ל ֹו כל יצורי
הלילה והיום ,והוא השומע והיודע 14 .אמור ,האֶ קַ ח לי מָ גֵן זולת אללה
יוצר השמים והארץ? הן הוא המאכיל ולא המואכל .אמור ,צוּויתי
להיות ראשון המתמסרים ,וַאל תהיה במשַ תפים 15 .אמור ,חושש אני כי
ַאמרה את פי ריּבוני ,יבוא עלַי עונש ביום הרה גורל 16 .כל אשר
אם ֶ
יוּטֶ ה העונש מעליו ביום ההוא ,ריחם עליו אללה ,וזוהי הזכייה הגדולה.
 17אם יביא עליָך אללה צרה ,לא יוכל איש מלבדו להסירה ,ואם יביא
עליָך טובה ,הנה הוא כל־יכול 18 .הוא המושל בכיפה מעל עבדיו ,והוא
הדבר אשר עדוּתו
החכם והמכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים 19 .אמור ,מהו ָ
נכבדה מכל? אמור ,אללה עֵ ד ביני וביניכם .הן נִגלה לי הקֻ רָאן הזה
למען אזהירכם בו ,ואת כל אשר יגיע ִשמע ֹו אליו .האם מעידים אתם כי
יש אֵ לים אחרים זולת אללה? אמור ,אני לא אעיד .אמור ,אלוה אחד
הוא ,ואין אני מחויב לשותפים אשר תצָ רפו לו.
 20אלה אשר נָתַ נו להם את הספר מכירים אותו כשם שהם מכירים את
בניהם ,ואולם אלה אשר המיטו אבדון על עצמם לא יאמינו 21 .מנוּוָ לים
מכל הם הטופלים שקרים על אללה והמכחישים את אותותיו .בני
העוולה לא יעשׂו חיל 22 .ביום אשר נאסוף את כולם יחדיו ,נגיד
למשַ תפים ,היכן השותפים אשר טענתם לקיומם?  23אז תִ רּבה מצוקתם,
ַ12
ַ14
ַ19
ַ20

ַ21
ַ22

ַכתב :בספרַהנצחיַהשמימיַשהואַמקורַכלַספריַהקודש.
ַהמתמסרים :ר'ַסורהַַ.112ַ:2משתפים :ר'ַסורהַ.96ַ:2
ַאת כל אשר יגיע שמעו אליו :ואשר ַלא ַראה ַאת ַהנביא ַפנים ַאל ַפניםַ .ישַ
המפרשים ַכי ַהכוונה ַלמלכי ַביזנטיון ַופרס ַאשר ַאותם ַהזהיר ַהנביא ַבמכתביוַ
אליהם.
ַאלה אשר נתנו להם את הספר :היהודים ַוהנוצריםַ .ר' ַסורה ַַ .105ַ :2אחריםַ
גורסיםַכיַמדוברַבמוסלמיםַאשרַקיבלוַאתַהקוראןַ.מכירים אותו :מקובלַלפרשַ
כי ַהכוונה ַלכך ַשבעלי ַהספר ַמכירים ַאת ַהנביא ַמוחמד ַעל־פי ַתיאוריו ַהרשומיםַ
בספריַהקודשַשלהםַ,ומכאןַשהםַיודעיםַכיַעליהםַלהאמיןַבוַ.ואולםַאםַמדוברַ
במוסלמיםַ ,כי ַאז ַהכוונה ַלכך ַשהם ַמכירים ַאת ַהקוראן ַויודעים ַאת ַחובתםַ
כמאמינים.
ַהטופלים שקרים :מפרשים ַשמדובר ַבעובדי ַהאלילים ַהטוענים ַכי ַהאלים ַהםַ
שותפיוַשלַאללהַ,וכיַישַביכולתםַלהשתדלַבפניוַלמעןַהעובדיםַלהם.
ַביום אשר נאסוף :ביוםַתחייתַהמתים.
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ולא ימצאו דבר להשיב זולת זאת ,חַ י אללה ריּבוננו ,לא היינו משתפים!
ְ 24ראֵ ה כיצד ישקרו באשר לעצמם ,וכיצד זנחו אותם אלה אשר ּבָ דו
מלּבם 25 .יש בהם מאזינים לָך ,ואולם אנו שׂמנו עורלה על לבבם ,על כן
לא ישׂכילו להבינו ,והִ כבדנו את אוזניהם .גם אם יִראו את כל האותות
כולם ,לא יאמינו בהם .כאשר יבואו להתנצח עמָך ,יגידו הכופרים ,אין
הוא אלא סיפורי מעשׂיות של קדמונים 26 .הם אוסרים ללכת אחריו,
ומרחיקים עצמם מעליו .ואולם רק על עצמם ימיטו כלָיה ,ולא יחושו.
 27לוּ רק יכולתָ לראותם עומדים בסך אל מול האש ואומרים ,לוּ רק
יחזירונו ,שוב לא נכחיש את אותות ריּבוננו ונהיה במאמינים( 28 .יגידו
זאת) רק מכיוון שניכר יהיה בהם כל אשר הסתירו לפָ נים ,ואילו היו
מוחזרים ,היו שבים ועושׂים את אשר נאסר עליהם .כזב בפיהם 29 .הם
נהגו לומר ,אין חיים מעֵ בר לחיינו בעולם הזה ,ולא עוד יעוררונו לחיים.
 30לוּ רק יכולתָ לראותם עומדים בסך אל מול ריּבונם ,והוא יגיד ,האין זו
אמת? יגידו ,אמנם כן ,חַ י ריּבוננו .יגיד ,עתה תטעמו את העונש ,כי
כפרתם 31 .המכחישים כי ייפָ גשו עם אללה ילכו לאבדון .כאשר תבוא
עליהם שעת הדין כחתף ,יגידו ,מה צר לנו על כל אשר הזנחנו .הם
יעמסו את משׂאם על גבם ,ומה נורא יהיה המשׂא 32 .חיי העולם הזה
אינם אלא משׂחק ושעשוע ,ונחלת העולם הבא טובה מזה ליראים .האם
לא תשׂכילו להבין?
 33אנו יודעים כי יעציבוָך דבריהם ,ואולם לא את דבריָך יכחישו ,כי אם
לאותות אללה יתכחשו בני העוולה 34 .כבר לפניָך הוכחשו אזהרות
השליחים ,והם נשׂאו בעוז רוח את ההכחשות והפגיעות ,עד אשר ניתַ ן
להם הניצחון מאִ תנו .אין לשַ נות את דברי אללה ,וכבר הִ גיעוָך קורות
השליחים 35 .ואם התרחקותם מכבידה עליָךְ ,מצָ א לָך ,אם תוכל ,מחילה
ַ25
ַ26
ַ27
ַ28
ַ30
ַ31
ַ34

ַלא ישכילו להבינו :אתַהקוראן.
ַאוסרים ללכת אחריוַ :ויש ַהמפרשים"ַ :אוסרים ַלפגוע ַבו"ַ ,ומסבירים ַשהכוונהַ
לאבוַטאלִַבַ,דודוַשלַהנביאַ,שהגןַעליוַאבלַרחקַמןַהאמונהַבו.
ַיחזירונו :אלַחיינוַהקודמים.
ַכל אשר הסתירו לפנים :כפירתםַבעולםַהזהַ.וישַהמפרשיםַשהכוונהַלמתחסדים.
ַכלום אין זו אמת? :תחייתַהמתים.
ַייפגשו עם אללה :ביוםַהדיןַ.משאם :חטאיהם.
ַאין לשנות את דברי אללה :אין ַלמנוע ַאת ַקיום ַהדברים ַשהבטיח ַאו ַגזרַ .וישַ
המפרשיםַ:איןַלשנותַאתַנוסחַדבריוַכפיַשהואַמופיעַבספרַהקוראן.
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אל מעמקי האדמה או סולם השמימה ,והָ בֵ א להם אות .אם יחפוץ אללה,
יוכל לכנס את כולם אל דרך הישר ,וַאל תהיה בנבערים 36 .רק בעלי אוזן
שומעת יוכלו להיענות ,ואילו המתים ,אותם יעורר אללה ,ואליו יוחזרו.
ָ 37אמרו ,מדוע לא הוּרד אליו ממרומים אות מעִ ם ריּבונו? אמור ,אללה
יכוֹל יוּכל להוריד אות ממרומים ,ואולם מרביתם אינם יודעים 38 .כל
היצורים עלי אדמות ועופות הכנף אינם אלא אוּמות כדוגמתכם .דבר לא
השמטנו מן הספר ,ולבסוף ייאספו הכל אל ריּבונם 39 .מכחישי אותותינו
הם חירשים ואילמים ,ובחושך יהלכו .אללה יַתעה את אשר יחפוץ ,ואת
אשר יחפוץ יציב על אורח מישרים.
 40אמור ,תְ נו דעתכם :אם יבוא עליכם עונש מעִ ם אללה או תבוא עליכם
שעת הדין ,העוד תִ פנו בתפילה אל אחרים זולת אללה ,אם אמת בפיכם?
 41ואולם רק אליו תִ פנו בתפילה ,ואז ,אם יִרצה ,ירחיק מעליכם את אשר
תבקשוהו ,ותשכחו את השותפים אשר צירפתם לו 42 .כבר לפניָך שלחנו
שליחים אל בני האומות ,והִ כינו אותם באסון ובצרה למען ישטחו
תחינה 43 .ואולם עִ ם בוא חרון אפנו עליהם ,מדוע לא שטחו תחינתם?
אדרבא :הם הִ קשו את לבבם והשׂטן השיאם להשתבח במעלליהם.
 44כאשר שכחו את אשר הִ זכירו להם ,פתחנו להם שער אל כל דבר,
ואולם אך שׂמחו באשר קיבלו ,הִ כינו בהם כחתף ,ואז אמרו נואש 45 .כך
הוכרת קהל בני העוולה ,והתהילה לאללה ריּבון העולמים 46 .אמור ,תנו
דעתכם :אם ייטול מכם אללה את אוזניכם ועיניכם ויאטום את לבבכם,
מי האלוה זולת אללה אשר ישיבם לכם? ְראֵ ה כיצד נביא שלל אותות,
ואף־על־פי־כן יפנו לדרכם 47 .אמור ,תנו דעתכם :אם יבוא עליכם כחתף
העונש מעִ ם אללה או לאור היום ,האם ייסָ פה גם אחד זולת קהל בני
העוולה?  48אנו שולחים את השליחים רק למען יהיו מבשׂרים
ומזהירים .המאמינים והמתקנים את דרכם ,לא ייפול עליהם פחד ולא
יצטערו 49 .ואילו מכחישי אותותינו ,בהם יפגע העונש ,כי היו מופקרים.
בידי אוצרות אללה ,ולא כי יודע אני את
 50אמור ,איני טוען בפניכם כי ַ
ַ36
ַ37
ַ38
ַ40

ַהמתים :משלַלכופרים.
ַאות :מופתַפלאיַשיוכיחַאתַאמיתותַנבואתו.
ַאומות כדוגמתכם :אשר ַגם ַאותן ַברא ַאללה ַוהן ַתלויות ַבוַ .דבר לא השמטנו:
רשמנוַאתַכלַהמוצאותַאותןַ.הספר :ר'ַסורהַ.145ַ:3
ַאם אמת בפיכם :שהאליםַהאחריםַיכוליםַלהושיעכם.
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הנסתר ,ואיני טוען בפניכם כי מלאך אניָ .דבק אני רק באשר נִגלה לי.
אמור ,כלום יִשוו זה לזה העיוור והפיקח? האם לא תימָ לכו בדעתכם?
 51הַ זהֵ ר בו את החוששים כי יֵיאספו אל ריּבונם :לא יקום להם מגן ולא
מליץ יושר זולתו – למען תִ רּבה יראתם 52 .אל תסלק מעליָך את הפונים
בוקר וערב בתפילה אל ריּבונם בבקשם לחלות את פניו .לא עליָך חשבון
מעשׂיהם ,ולא עליהם חשבון מעשׂיָךַ .אל תסלקם פן תהיה בבני העוולה.
 53כך נעמיד את האנשים בניסיון זה מול זה :יגידו ,האִ ם רק את אלה
מבין כולנו חונֵן אללה בחסדו? – אך האין אללה מיטיב לדעת מי הם
מכירי הטובה?
 54כאשר יבואו אליָך המאמינים באותותינו ,אמור ,שלום עליכם.
לרחֵ ם ,וכי כל העושׂה רעה בשוגג
ריּבונכם כתב בספר כי ִמצווה עליו ַ
וַאחַ ר חוזר בתשובה ומתקן את דרכו ,הנה מוחל הוא ורחום 55 .כך נבאר
את פרטֵ י האותות ,ולמען יֵיחשׂף נתיב החוטאים 56 .אמור ,נֶאסר עלַי
לעבוד את אשר תִ פנו אליהם בתפילה מּבַ לעדי אללה .אמור ,לא אלך
ַאחַ ר משוגות לבכם ,כי אֶ תעה אם אעשׂה כזאת ,ודרכִ י לא תישַ ר.
בידי
 57אמור ,ברשותי רָאיה מעִ ם ריּבוני ,ואולם אתם התכחשתם לו .לא ִ
להחיש את אשר תבקשו ,והמשפט הוא ביד אללה לבדו .הוא שָׂ ח אמת
והוא הטוב שבפוסקים 58 .אמור ,לוּ היה בידי להחיש את אשר תבקשו,
היה מתקיים הדבר שביני וביניכם .אללה מיטיב לדעת מי הם בני
ַ50
ַ51
ַ52

ַ53
ַ54
ַ57

ַאוצרות אללה :מפרשיםַשמדוברַבאוצרותַהידעַהאלוהיַהנשגבַמבינתַהאדםַ,אוַ
במקורותַהפרנסהַשהואַשולחַלבניַהאדםַ.מלאך אני :רמזַלטענתַהכופריםַשרקַ
מלאךַיכולַלהיותַשליחַאללה.
ַהזהר בו :בקוראןַ.חוששים :כלומרַמכיריםַבעובדתַיוםַהדיןַ.מפרשיםַשהכוונהַ
ליהודיםַשטענוַכיַביוםַהדיןַלאַיאונהַלהםַכלַרעַבזכותַאהבתַאללהַלהםַ.וישַ
הגורסיםַשהכוונהַלעובדיַהאליליםַשסמכוַעלַהשתדלותַהאליליםַלמענם.
ַאל תסלק מעליך :מפרשים ַשהאצילים ַמקרב ַתושבי ַמֶ ּכה ַהכופרים ַ(קֻ ריש) ַניסוַ
לפתות ַאת ַהנביא ַלסלק ַמעליו ַאת ַהמאמינים ַבני ַהמעמדות ַהחלשים ַשהצטרפוַ
אליוַ ,כתנאי ַלהצטרפותם ַשלהםַ .לא עליך חשבון מעשיהם :אינך ַאחראי ַלהםַ,
וזאתַאםַחוששַאתהַכיַאיןַתוכםַכברם.
ַנעמיד את האנשים בניסיון זה מול זה :מפרשיםַשהכוונהַלנכבדיַקֻ רישַולחלשיםַ
שבהםַ.האם רק את אלה מבין כולנו :דבריַנכבדיַקֻ רישַעלַאודותַהחלשיםַשבהםַ.
הםַתוהיםַכיצדַהעדיףַאללהַלהנחותַאתַהחלשיםַתחתיהם.
ַכתב :ר'ַלעילַפס'ַ.12
ַראיה :יש ַהמפרשים ַשהכוונה ַלקוראןַ .להחיש את אשר תבקשו :את ַהעונשַ
המובטחַלכםַ,אשרַלאַתאמינוַבוַאםַלאַיבואַמידַ,כדרישתכםַ.שח אמת :נוסחַ
אחרַ:שופטַבצדקַ(י ְּק ִצ'יַבמקוםַיקֻ צֻ).
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העוולה 59 .אצלו מפתחות הנסתר ,ורק הוא יֵדעם ,והוא היודע את כל
אשר ביבשה ובים .לא ייפול גם עָ לֶה אחד והוא לא יֵדע ,וכל גרגיר
במחשכי האדמה ,וכל דבר ,בין אם לַח ובין אם יבש ,נרשם בספר ברור.
 60הוא אשר יאסוף את נשמתכם בשנת הלילה ,ביודעו מה עשׂיתם ביום,
וַאחַ ר יעורר אתכם ביום ,עד הימלא הזמן הקצוב ,וַאחַ ר תשובו אליו ,ואז
יודיעכם את אשר עשׂיתם 61 .הוא המושל בכיפה מעל עבדיו .הוא שולח
שומרים לשמור את צעדיכם ,ובבוא המוות אל אחד מכם ,יאספו
שליחינו את נשמתו ,ולא יזניחו זאת 62 .כך יוחזרו אל אללה ,אדונם
המַ מָ שי .אכן ,בידו המשפט ,והוא מהיר חשבון מכולם 63 .אמור ,מי
יצילכם ממחשכי היבשה והים בעת פנותכם אליו בתפילה ,בתחנונים או
בלחש ,ובאומרכם ,אם יצילנו מזאת ,נהיה במודים?  64אמור ,אללה
יצילכם מהם ומכל מצוקה ,אך לאחר מכן תצָ רפו לו שותפים 65 .אמור,
הוא היכול לשַ לֵח בכם עונש ממעל לכם או מתחת לרגליכם או
לעשׂותכם עֵ ֶרב־ ַרב של סיעות ולשסותכם זה בזהְ .ראֵ ה כיצד נביא שלל
אותות למען יבינו 66 .בני עמָך התכחשו לו ,ואולם הוא האמת .אמור,
לא עלי להשגיח עליכם 67 .כל מאורע יתחולל בעִ תו ,ולבסוף תדעו.
 68כאשר תראה אנשים מתעסקים באותותינו ,סור מעליהם עד אשר
יעסקו בעניין אחר .ואם ישכיחָך השׂטן ,ואז תיזָכרַ ,אל תוסיף לשבת
בחברת בני העוולה 69 .לא ייזקף חשבונם לחובת היראים .עליהם רק
להזכיר להם ,למען תהיה בהם יראה 70 .הַ נַח לנפשם את האנשים אשר
עשׂו את דתם משׂחק ושעשוע ואשר הִ דיחום חיי העולם הזה ,והוכֵחַ
(אותם בקֻ רָאן) ,פן תוסגר הנפש בעוון פועלה .אז לא יקום לה מָ גֵן ולא
מליץ יושר זולת אללה ,וכל כופֶ ר שתציע לא יתקבל ממנה .כל אלה
הוסגרו בעוון פועלם .מזומן להם משקה של רותחין ועונש כבד ,כי
כפרו 71 .אמור ,האם עלֵינו לפנות בתפילה אל אחרים זולת אללה אשר
ַ58
ַ59
ַ60
ַ61
ַ64
ַ68
ַ70

ַהיה מתקיים הדבר שביני וביניכם :הייתםַמושמדיםַבעונשַשהייתיַמביאַעליכם.
ַמפתחות הנסתר :סודות ַהנסתר ַהידועים ַלאללה ַלבדוַ ,או ַאוצרות ַהעולם ַשהםַ
מקורַמחייתוַשלַהאדםַ.ספר ברור :ר'ַסורהַ.145ַ:3
ַהזמן הקצוב :לחייכם.
ַשומרים :מלאכים.
ַתצרפו לו שותפים :ותשכחוַכיַרקַהואַהצילכם.
ַמתעסקים באותותינו :מבזיםַאותם.
ַתוסגר :לגיהינוםַ.משקה של רותחין :בגיהינום.
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לא יוכלו להועיל לנו ולא להזיק? הן ניסוג אחור לאחר שכבר הִ נחָ נו
אללה ,כמו איש אשר פיתוהו השׂטנים והוא סובב נבוך בארץ אף כי יש
לו ידידים הקוראים לו אל דרך הישר ,ואומרים לו ,בוא! אמור ,דרך
הישר הניתנת מעִ ם אללה היא דרך הישר הנכונה ,וצוּוינו להתמסר
לריּבון העולמים 72 ,וָאמרו לנו ,קַ יימו את התפילה ,ואותו היו יראים ,כי
הוא אשר אליו תיאספו 73 ,והוא אשר ברא את השמים ואת הארץ למען
תתגלה האמת .ביום אשר יגיד ,היֵה! והָ יה ,אז יהיה דבָ רו דבַ ר אמת .ל ֹו
תהיה המלכוּת ביום אשר בו תישָ מע תרועת השופר .הוא יודע הנסתר
והנִגלה ,והוא החכם והמכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים.
 74אברהם אמר לַאאזַר אביו ,התעשׂה לָך פסילים כאֵ לים? רואה אני כי
אתה ובני עַ מָך שרויים בתעייה גמורה 75 .כך הראינו לאברהם את
מלכות השמים והארץ ,ולמען ישתכנע 76 .כאשר ירד עליו הלילה ,ראה
כוכב ,ואמר ,זה ריּבוני .כאשר שקע ,אמר ,לא אוהַ ב את השוקעים.
 77וכאשר ראה את הירח עולה ,אמר ,זה ריּבוני .ואולם כאשר שקע,
אמר ,אם לא יַנחני ריּבוני אהיה בקהל התועים 78 .כאשר ראה את השמש
עולה ,אמר ,זה ריּבוני ,זה הגדול מכולם .ואולם כאשר שקעה ,אמר ,הוי
בנֵי עַ מי ,אינני מחויב לשותפים אשר צירפתם לאללה 79 .אשׂא פָ נַי
כחַ נִיף אל מי שיָצַ ר את השמים ואת הארץ ,ואין אני במשַ תפים 80 .אז
התפלמסו בני עַ מו עִ מו ,והוא אמר ,האם תתפלמסו עִ מי על אודות אללה
אשר כבר הִ נחָ ני? לא אִ ירא את השותפים אשר צירפתם לוָ ,ודבָ ר לא
ַ73

ַ74

ַ75
ַ76
ַ79

ַביום אשר יגיד ,היה! והיה :כאשר ַיקים ַלתחייה ַביום ַתחיית ַהמתיםַ .תרועת
השופר :אותַלתחייתַהמתיםַ.וישַהמפרשיםַשתרועהַזוַהיאַרקַהראשונהַבשתיַ
תרועותַ,והיאַזוַאשרַתכהַאתַהיוצאיםַמןַהקבריםַבעילפוןַאוַבמוותַמוחלטַ(ר'ַ
סורהַַ.)68ַ:39אחריהַתבואַהתרועהַהשנייהַשתעוררַאתַכולםַלחיים.
ַַאא ַזר :הפרשניםַגורסיםַכיַזהו ַכינויוַשל ַתרחַ,אבי ַאברהםַ .ויש ַהגורסיםַכיַזהַ
שמוַהאמתי ַ ,ולאַתרחַ,כנאמרַבתורהַ.כמהַחוקריםַשיערוַכיַהצורה ַַאאזַרַהיאַ
שיבוש ַשמו ַשל ַאליעזרַ ,בן ַמשק ַביתו ַשל ַאברהם ַ(בראשית ַטו ַַ .)2התעשה לך
פסילים :אבלַר'ַסורהַַ.47ַ:19
ַמלכות השמים והארץַ:במדרשיַחז"לַישנןַגרסאותַשונותַלגביַהדבריםַשאלוהיםַ
הראה ַלאברהםַ .למשלַ ,בראשית ַרבה ַמדַ ,כא"ַ :ארבעה ַדברים ַהראה ַלוַ ,גיהנםַ,
ומלכיותַ,ומתןַתורהַ,וביתַהמקדש".
ַראה כוכב :הסיפורַעלַאברהםַוגרמיַהשמיםַ,נפוץַמאודַ.ר'ַלמשלַספרַהיובליםַ,
יב ַַ ;20–16יעלינקַ ,בית ַהמדרשַ ,אַ ,26ַ ,בַ .118ַ ,התבוננותו ַבשמים ַמתחילה ַכברַ
יםַאם־תוּכלַלִ ְּספֹרַאֹתָ ם.
הַוּספֹרַהּכ ֹו ָכ ִב ִ
במקראַ:בראשיתַטוַ ...ַ:5הבֶ ט־נָאַה ָשמיְּ ָמ ְּ
ַכחניף :ר'ַסורהַַ.135ַ:2משתפים :ר'ַסורהַ.96ַ:2
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יקרה אלא אם ירצה אללה .דעת ריּבוני חובקת כל .האם לא תיזָכרו?
 81כיצד זה אִ ירא את השותפים אשר צירפתם? הן אתם אינכם חוששים
לצרף לאללה שותפים אשר הוא לא הוריד אליכם ממרומים כל אסמכתא
לאמיתותם .איזה משנֵי המחנות זכאי לביטחון ,אם יודעים אתם?
 82המאמינים אשר לא עירבו את אמונתם בעוולה ,להם הביטחון והם
המישירים לכת 83 .זו טענתנו הניצחת ,ואותה נָתַ נו לאברהם כנגד בני
עמו .אנו מרוממים במעלות את כל אשר נחפוץ .ריּבונָך חכם ויודע.
 84הענקנו לו את יצחק ויעקֹ ב והִ נחינו כל אחד מהם ,ואת נֹ חַ הִ נחינו לפני
כן .ומזרע ֹו – את ָדוִ ד ושֹלמה ואיוֹב ויוסף ומשׁה וַאהרֹן – כך נגמול
למיטיבים –  85ואת זכריה ויוחנן ויֵשוּעַ ואליהו – כל אחד נִמנה עִ ם
הישָ רים –  86ואת ישמעאל ואלישע ויונה ולוֹט .כל אחד מהם רוממנו
מכל שוכני העולמים –  87וגם כמה מאבותיהם וצאצאיהם ואחֵ יהם.
ובחרנו אותם והִ נחינו אותם אל אורח מישרים 88 .זוהי ההדרכה הבאה
מעִ ם אללה ,אשר בה ינחה את אשר יחפוץ מבין עבדיו .אם יצָ רפו לו
שותפים ,לא יניבו מפעלותיהם פרי 89 .הללו הם אלה אשר נָתַ נו להם את
הספר ואת חוכמת המשפט והנבואה .אם אלה יִכפרו בזאת ,הנה הפקדנו
על זאת אנשים אשר לא יִכפרו 90 .הם אשר הִ נחה אללה ,על כן תהיה לָך
דרכם למופת .אמור ,איני מבקש מכם שׂכר על זאת ,כי אין זה אלא אות
הזכרה לשוכני העולמים.
 91הם לא שיערו אל־נכון את מידות אללה ,ואמרו ,לא הוריד אללה
מאומה ממרומים אל בשׂר ודם .אמור ,מי הוריד את הספר אשר הביא
משׁה למען יזרע אור ויביא הדרכה לאנשים? אתם עושׂים אותו מגילות
מגילות ואותן תציגו ,אך רבות מהן תסתירו – הן לימדוכם את אשר לא
ידעתם אתם ,ולא אבותיכם! אמור ,אללה (הוא אשר הוריד את הספר).
ַאחַ ר הנח להם להיסחף בהבליהם 92 .זהו ספר אשר הורדנוהו ממרומים
ַ84
ַ89

ַ90
ַ91

ַמזרעו :מזרעַאברהםַ.וישַהגורסיםַ:מזרעוַשלַנח.
ַהללו :האנשיםַהנזכריםַלעיל .הספר :כינויַקיבוציַלכתביַהקודשַשניתנוַלכלַנביאַ
ונביאַ .אם אלה יכפרו :הכופרים ַאנשי ַמֶ ּכהַ ,בני ַזמנו ַשל ַהנביא ַמוחמדַ .אנשים
אשר לא יכפרוַ :הנביאים ַעצמםַ .ויש ַהמפרשים ַשהכוונה ַלמאמינים ַבני ַהעירַ
מדינהַשאליהַעתידַהיהַמוחמדַלהגר.
ַשכר על זאת :עלַהקוראן.
ַהם לא שיערו :נהוגַלפרשַשמדוברַביהודיםַבניַזמנוַשלַמוחמדַאשרַהכחישוַאתַ
טענתוַכיַהואַנביאַאלוהים ַ.וישַהגורסיםַשמדוברַבכופריםַבניַשבטַקֻ רישַבעירַ
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– מבורך ומאשר את אשר לפניו – למען תזהיר בו את אֵ ם העָ רים ואת
השוכנים סביב לה .המאמינים בעולם הבא מאמינים בו ומקפידים על
תפילתם 93 .מנוּוָ ל מכל הוא הטופֵ ל שקרים על אללה או הטוען ,נִגלו לי
דברי נבואה ,אם כי לא נִגלה לו ָדבר ,והאומֵ ר ,הו ֵֹרד אוריד ממרומים את
אשר הוריד אללה .לוּ רק יכולתָ לראות את בני העוולה מתייסרים
בגסיסתם ,ואת המלאכים מושיטים ידיהם ואומרים ,הוציאו את
נשמתכם! היום תיענשו בעונש מחפיר כגמולכם ,כי לא נהגתם להגיד
את האמת על אללה ,ודחיתם בשַ חַ ץ את אותותיו –  94הנה באתם אלינו,
כל אחד יחידי ,כדרך שבראנו אתכם לראשונה ,והשארתם מאחורי גווכם
את כל אשר הענקנו לכם .אין אנו רואים עִ מכם את מליצי היושר שלכם,
אשר טענתם כי הם שותפים לאללה כאדוניכם .נותק הקשר ביניכם,
וזָנחו אתכם אלה אשר טענתם לקיומם.
 95אללה מבַ קע את גרעיני הדגן והדקל ,ומוציא את החי מן המת ומוציא
את המת מן החי .זה לכם אללה ,וכיצד זה תשגו בשקרים?  96הוא
המעלה את עמוד השחר ,והוא עשׂה את הלילה למנוּחה ,ואת השמש
והירח לחשבון העיתים .כך תיכֵן האדיר והיודע 97 .הוא אשר עשׂה לכם
את הכוכבים למען תישַ ר דרככם לאורם בחשכת היבשה והים .הן
ביארנו את פרטֵ י האותות לאנשים בני דעת 98 .הוא אשר יצר אתכם
מתוך נפש יחידה ,ואז תושכנו וַאחַ ר תופקדו .הן ביארנו את פרטֵ י
האותות לאנשים מבינים 99 .הוא אשר הוריד מן השמים מים ,ובהם
הנבטנו צמחים מכל מין ,והצמחנו עלווה ירוקה אשר מתוכה יעלו

ַ92
ַ93
ַ94
ַ95
ַ98

מֶ ּכהַ.בשר ודם :רמזַלטענתַאויביַמוחמדַכיַמאחרַשהואַרקַבשרַודםַ,לאַייתכןַ
שהוא ַשליח ַאלוהיםַ .אתם עושים אותו מגילות :היהודים ַאת ַהתורהַ .רבות מהן
תסתירו :כאן ַמאשים ַהקוראן ַאת ַהיהודים ַבהסתרת ַחלקים ַבתורהַ ,והמסורתַ
גורסתַשהיהודיםַהסתירוַבמיוחדַאתַהקטעיםַבתורהַשבהםַנזכרַמוחמדַכנביאַ
אמת.
ַמאשר :ר' ַסורה ַַ .41ַ :2תזהיר :פנייה ַאל ַהנביא ַמוחמדַ .אם הערים :הפרשניםַ
מאוחדיםַבדעתםַשזהוַכינויַלעירַמֶ ּכהַ,המצייןַאתַמעמדהַהנעלהַבערב.
ַהטוען ,נִ גלו לי דברי נבואה :כמה ַפרשנים ַגורסים ַכי ַזוהי ַרמיזה ַלנביא ַהשקרַ
מַֻסיְּ לִ מהַ ,שניסה ַלהתחרות ַבנביא ַמוחמדַ .אוריד ממרומים :רמז ַלמתקלסיםַ
במוחמדַשטענוַכיַהנביאַבדהַאתַנבואותיוַמלבוַולאַקיבלןַממרומים.
ַבאתם :פנייתַאללהַאלַהקמיםַלתחייהַ.מליצי היושר :האלילים.
ַמבקע :מנביטַ.מוציא את החי מן המת ומוציא את המת מן החי :ר'ַסורהַ.27ַ:3
ַנפש יחידה :אדם ַהראשוןַ .תושכנו ואחר תופקדו :תושכנו ַכזרע ַבחלציים ַואחרַ
כעוברַברחםַ.אוַ:תושכנוַעליַאדמותַואחרַבאדמה.
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שיבולי גרעינים ,ומעץ התמר ,מפקעיו ,הצמחנו אשכולות תמרים
בהישׂג יד .והצמחנו כרמי ענבים וזיתים ורימונים ,לעיתים דומים
ולעיתים שונים .הַ ביטו כיצד יִצמח ויבשיל פִ ריָים! בזאת צפונים אותות
לאנשים מאמינים.
בראם .הם
 100הם צירפו שותפים לאללה – את השֵ דים – אף כי הוא ָ
ּבָ דו לו בנים ובנות מבלי דעת דבר .ישתּבַ ח שמו ויתרומַ ם מעל התארים
אשר בהם יתארוהו 101 .הוא מכונֵן השמים והארץ .כיצד יהיו לו
צאצאים באין לו בת־זוג? הוא ברא כל דבר ,והוא יודע כל דבר 102 .זהו
אללה ריּבונכם ,אין אלוה מּבלעדיו; הוא בורא כל דבר ,על כן עִ בדוהו,
והוא סומך כל ָדבר 103 .עין לא תשׂיגנו ,אך הוא ישׂיג כל עין ,והוא דק
מאירי
ֵ
האבחנה והמכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים 104 .כבר ניתנו לכם אותות
עיניים מעִ ם ריּבונכם .כל המבחין ,לטובת עצמו הדבר ,ואשר טָ חו עיניו,
לרעתו הדבר .לא עלַי לשמור את צעדיכם 105 .כך נביא שלל אותות,
ואולם הם יאמרו ,לָמדתָ זאת .אך אנו נבאר זאת לאנשים בני דעת.
ְ 106דבַ ק באשר נִגלה לָך מעִ ם ריּבונָך .אין אלוה מּבַ לעדיו ,וסור מעל
המשַ תפים 107 .אילו חפץ אללה ,לא היו מצרפים לו שותפים ,ואולם לא
שׂמנוָך לשמור את צעדיהם ,ולא עליָך להשגיח עליהםַ 108 .אל תקללו
את אלה אשר אליהם יתפללו הם מּבַ לעדי אללה ,פן יקללו הם את אללה
בצדייה ובבלי דעת דבר .כך הִ שֵׁ אנו כל אומה להשתבח במעלליה ,וַאחַ ר
ישובו אל ריּבונם ,והוא יודיע להם את אשר עשׂו 109 .הם נשבעו באללה
בהן צדק כי אם יוצג להם אות ,האמֵ ן יאמינו בו .אמור ,האותות הם אצל
אללה לבדו .אתם אולי אינכם יודעים – אבל גם אם יבוא האות אליהם,
לא יאמינו 110 .הן אז נהפוך להם את לבם ואת עיניהם ויהיו כמו מעולם
במריָים ולהתחבט אובדי עצות 111 .גם
לא האמינו בו ,ונניח להם לעמוד ִ
אם נוריד אליהם את המלאכים ממרומים ,והמתים ידברו אליהם ,ונציג
הכל לנגד עיניהם ,גם אז לא ייאותו להאמין אלא אם יִרצה אללה .ואולם
מרביתם נבערים מדעת 112 .כך הקמנו אויב לכל נביא – את השׂטנים
מקרב בני האנוש והשדים .הם מלחשים זה לזה במתק שׂפתיים
ַ ַ100בנים ובנות :עלַהבניםַר'ַסורהַַ.116ַ:2עלַהבנותַר'ַסורהַ.19ַ:53
ַ ַ105למדת זאת :ולאַקיבלתַמאללה.
ַ ַ109אות :נסַשיוכיחַאתַאמיתותַנבואת ַמוחמדַ.אתם אולי אינכם יודעים :פנייה ַאלַ
המאמיניםַעלַאודותַהכופרים.
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ומתעתעים .אילו רצה ריּבונָך ,לא היו עושׂים כן .הַ נַח להם ולכל אשר
ּבָ דו מלבם 113 ,ויִיטו אליהם לִ ּבות אלה אשר לא יאמינו בעולם הבא
וישׂבעו רצון מהם ,ויעוללו את מעלליהם.
 114האבקש לי בו ֵֹרר זולת אללה? הן הוא אשר הוריד אליכם ממרומים
את הספר אשר בואר לפרטיו .אלה אשר נָתַ נו להם את הספר יודעים כי
הוּרד ממרומים מעִ ם ריּבונָך למען יגַלה את האמת ,על כן ַאל
גם זה ַ
תהיה במפקפקים 115 .דבַ ר ריּבונָך יתקיים במלואו באמת ובצדק ,ואין
לשַ נות את דבריו ,והוא השומע והיודע 116 .אם תשמע בקול ההמון אשר
בארץ ,יַתעוָך מעל נתיב אללה .רק ַאחַ ר דמיון שווא נוטים הם ,ורק דיּבה
הם מוציאים 117 .ריּבונָך מיטיב לדעת מי מַ תעה מעל נתיבו ,והוא מיטיב
לדעת מי הם ישרי הדרך.
 118אִ כלו מאשר הוזכר עליו שֵ ם אללה ,אם מאמינים אתם באותותיו.
 119וכי מה לכם כי לא תאכלו מאשר הוזכר עליו שֵ ם אללה? הן כבר
ביאר לכם את פרטֵ י כל אשר אסר עליכם לאכול ,חוץ מאשר תיאלצו
לאוכלו .רבים הם הנוהגים להתעות במשוגות לבם ,מבלי דעת ָדבר.
אללה מיטיב לדעת מי הם העוברים את גבול המותר 120 .הַ רפו מן
הפשע בגלוי ובסתר .לפושעים יוּשַ ב כגמולם על אשר עוללו 121 .אל
תאכלו מאשר לא הוזכר עליו שֵ ם אללה ,כי זה מעשׂה המופקרים.
השׂטנים מלחשים לידידיהם למען יתנצחו עִ מכם ,אך אם תשמעו
בקולם ,תהיו משתפים.
 122כלום יִשווה אדם שכבר מת ואז הקמנוהו לתחייה ונָתַ נו לו אור להַ לֵך
ַ ַ114בורר :במחלוקת ַביני ַוביניכם ַלגבי ַאמיתות ַנבואתיַ .אלה אשר נתנו להם את
הספר :ר' ַסורה ַַ .105ַ :2יודעים כי גם זה הורד ממרומים :הקוראןַ .מפרשיםַ
שהפסוק ַמרמז ַליהודים ַשקיבלו ַעל ַעצמם ַאת ַהאסלאםַ ,כגון ַעבדאללה ַאבןַ
סלאםַ.אל תהיה במפקפקים :ישַהגורסיםַשהפנייהַהיאַלאַאלַהנביאַלבדוַ,אלאַ
אלַכללַהשומעים.
ַ ַ115אין לשנות את דבריו :ר'ַפס'ַַ34לעיל.
ַ ַ118מאשר הוזכר עליו שם אללה :בשרַבהמהַשנשחטהַלשםַאללהַולאַלשמוַשלַאלילַ
כלשהוַ.כמוַכןַפורשַהפסוקַכאוסרַעלַאכילתַבשרַנבלותַ,כלומרַבעליַחייםַשלאַ
התקיימהַבהםַכלַשחיטה.
ַ ַ119כבר פירט לכם :מפרשיםַשהכוונהַלרשימתַהמאכלותַהאסוריםַהניתנתַבסורהַַ:5
ַ.3ר'ַגםַסורהַ.115ַ:16
ַ ַ121יתנצחו עמכם :על ַהמאכלות ַהאסוריםַ ,ויטענו ַכי ַבשר ַנבלות ַמותר ַבאכילהַ.
משתפים :מצרפיםַשותפיםַלאללהַ,וזאתַאםַתצייתוַלשטניםַבמקוםַלאללהַ,בכךַ
שתאכלוַאתַאשרַאסרַעליכם.
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בו בינות לאנשים – היִשווה להולך בחושך מבלי יכולת לצאת מתוכו?
כך הוּשאו הכופרים להשתבח במעשׂיהם 123 .כך גרמנו לנכבדים בכל
עיר להיות חוטאיה ,למען יחרשו בה מזימות .ואולם לא יחרשו כי אם
נגד עצמם ,ולא יחושו 124 .כאשר יוצג להם אות ,יגידו ,לא נאמין עד אם
נקבל את אשר יקבלו שליחי אללה .ואולם אללה מיטיב לדעת היכן
יפקיד את שליחותו .החוטאים יושפלו בפני אללה וייענשו קשות כי
חרשו מזימות 125 .כל אשר יחפוץ אללה להנחותו ,יפתח את לבו
לאִ סלאם ,וכל אשר יחפוץ להתעותו ,יעשׂה את לבו צר ודחוק ,כמו לוּ
ביקשוהו לטפס השמימה .כך ייַסֵ ר אללה בעונש את אשר לא יאמינו.
 126זהו אורח המישרים של ריּבונָך ,וכבר ביארנו את פרטֵ י האותות
לאנשים אשר יזכרו 127 .להם נחלת שלום במחיצת ריּבונם ,ובזכות
מעשׂיהם יהיה הוא מגינם 128 .ביום אשר יאסוף את כולם יחדיו – הוי
חבורת השֵ דים ,הִ דחתם רּבים מבנֵי האנוש .אז יגידו בעלי בריתם בנֵי
האנוש ,ריּבוננו ,התע ַנגנו אלה על אלה ,ועתה נִמלא הזמן שקצבתָ לנו.
יגיד ,גיהינום יהיה מעונכם ,ולנֶצח תהיו בו ,אלא אם יִרצה אללה אחרת.
ריּבונכם חכם ויודע 129 .כך עושׂים אנו את בני העוולה בעלי ברית זה
לזה בשל פועלם.
 130הוי חבורת השדים ובני האנוש ,האם לא באו אליכם שליחים
מקרבכם ,למען יביאו לכם את סיפור אותותַ י ויזהירוכם כי יומכם זה
עומד להגיע? יגידו ,מעידים אנו על עצמנו .חיי העולם הזה הִ דיחום,
ועתה יעידו על עצמם כי כפרו 131 .כך יהיה ,כי ריּבונָך לעולם לא ישמיד
ערים בגורמו להן עוול ,בעוד יושביהן אינם מעלים דבר על דעתם.
ַ ַ122אדם שכבר מת :משלַלכופרַ.הקמנוהו לתחייה :פקחנוַאתַעיניוַלראותַאתַהאמתַ
ולחזורַבתשובה.
ַ ַ123לנכבדים :הםַהמועדיםַביותרַלחטואַבשלַעוצמתם.
ַ ַ124כאשר יוצג להם אות :בראותם ַמופת ַהמעיד ַעל ַקיום ַאללה ַועל ַאמיתות ַנבואתַ
מוחמדַ.עד אם נקבל את אשר יקבלו שליחי אללה :הכופריםַמביעיםַרצונםַלהיותַ
בעצמםַנביאיםַ,בטרםַייאותוַלהאמיןַבמוחמד.
ַ ַ125לאסלאם :ר'ַסורהַ.112ַ:2
ַ ַ127נחלת שלום :גןַעדן.
ַ ַ128ביום אשר יאסוף את כולם :אתַבניַהאנושַוהשדיםַ,ביוםַהדיןַ.התענגנו אלה על
אלה :בניַהאדםַוהשדים.
ַ ַ130סיפור אותותי :ר'ַסורהַַ.39ַ:2יומכם זה :יוםַהדין.
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 132איש איש ידורג על־פי מעשׂיו ,וריּבונָך לא יסיח דעתו מאשר יעשׂו.
 133ריּבונָך בלתי תלוי ובעל רחמים .אם יחפוץ ,יסלקכם ויעמיד תחתיכם
את אשר יחפוץ כדרך שיצר אתכם מזרעם של אחרים 134 .אשר הובטח
לכם בוא יבוא ולא תוכלו לחמוק 135 .אמור ,בני עמי ,המשיכו בשלכם,
גם אני אמשיך בשלי ,ולבסוף תדעו מי יגיע אל הנחלה .בני העוולה לא
יעשׂו חיל.
 136הם מקדישים לאללה מיבול השׂדה ומן המקנה אשר הִ רּבָ ה את זרעו,
ואומרים ,זאת לאללה – על־פי טענתם – וזאת לשותפים אשר צירפנו לו.
(הם סבורים כי) כל אשר הועידו לשותפים לא יגיע אל אללה ,ואשר
הועידו לאללה – הוא אל השותפים יגיע .זהו שיפוט מעוּות 137 .כך גם
השיאו השותפים שצירפו לאללה את מרּבית המשתפים להשתּבח
בהריגת ילדיהם ,למען יביאו כליה עליהם ויבלבלו עליהם את דתם.
אילו רצה אללה ,לא היו עושׂים כן .הַ נַח להם ולאשר ּבָ דו מלבם 138 .הם
המקנה ויבול השדה הזה ,קודש הם .יאכל מהם רק זה אשר
אומריםִ ,
ומקנה אשר לא
נחפוץ – על־פי טענתם .ויש להם ִמקנה אסור ברכיבהִ ,
יזכירו את שם אללה לעת שחיטתו ,בטופלם שקר עליו .הוא ישיב להם
כגמולם על כזביהם 139 .הם אומרים ,רק לגברים אשר בינינו שמוּר פרי
המקנה הזה ,אך אסור הוא על נשותינו .ואם מתים הוולָדות,
בטנו של ִ
הכל ישתתפו בהם – הוא ישיב להם כגמולם על דמיונותיהם הכוזבים.
הוא חכם ויודע 140 .ילכו לאבדון ההורגים את ילדיהם מסכלוּת ומבלי
ַ ַ132ידורג :לכלַמעשהַטובַאוַרעַדרגתַשכרַמשלוַאצלַאללה.
ַ ַ135הנחלה :גןַעדן.
ַ ַ136מקדישים לאללה :כמנחה ַוכקורבןַ .כאן ַמתחילה ַהתקפת ַהקוראן ַעל ַמנהגיַ
הפולחןַשלַהערביםַעובדיַהאליליםַ.לא יגיע אל אללה :לא ַנהגוַלהפרישַלאללהַ
חלקַ מןַהיבולַשהוקדשַלאליליםַ,אבלַהפרישוַלאליליםַמכלַמהַשהוקדשַלאללה.
ַ ַ137השותפים :ישַהמזהיםַאותםַעםַהשטניםַ.הריגת ילדיהם :ישַהמפרשיםַשמדוברַ
במנהג ַלהקריב ַאת ַאחד ַהבנים ַלאליליםַ .אחרים ַמזהים ַזאת ַעם ַמנהג ַהמתתַ
הבנותַ(נהגוַלקבורַאותןַבעודןַחיות)ַ,שנבעַמשיקוליםַכלכליים.
ַ ַ138קודש הם :מדובר ַבסוגי ַמקנה ַשונים ַשעובדי ַהאלילים ַהקדישו ַלאליליםַ .נהוגַ
לזהותםַעםַהסוגיםַהנמניםַבסורהַַ.103ַ :5לא יזכירו את שם אללהַ :אבלַיזכירוַ
אתַאליליהםַ.בטופלם שקר עליו :עלַאללהַ,ביחסםַלוַאתַהצוַלקדשַאתַהבהמותַ
לאלילים.
ַ ַ139רק לגברים :המנהג ַלמנוע ַמנשים ַמאכלים ַמסוימים ַידוע ַבחברות ַשונותַ .פרי
בטנו :הוולדותַ.וישַהכולליםַכאןַגםַאתַהחלב.
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דעת דבר ,והאוסרים ליהנות מכל אשר שלח להם אללה לפרנסתם,
בטופלם שקרים על אללה .הם תועים ודרכם לא תִ ישַ ר.
 141הוא אשר הצמיח גנים ,בין אם מטופחים ובין אם גדלים פרא ,ועצי
תמר וזֶרע הארץ לסוגיו וזיתים ורימונים ,לעיתים דומים ולעיתים שונים.
אִ כלו מפִ ריָים בהבשילוֹ ,וביום הקציר הַ פרישו את החלק הראוי ,וַאל
המקנה הקים בהמות
תתהוללו .אין הוא אוהב את המתהוללים 142 .ומן ִ
למשׂא ולשחיטה .אִ כלו מאשר שלח אללה לפרנסתכם ,וַאל תלכו
בעקבות השׂטן ,כי הוא אויבכם המושבע 143 .והקים שמונה בני זוג :מן
הכבשׂים את שני המינים ,ומן העיזים את שני המינים; אמור ,כלום אסר
(אללה) את הזכָרים השנַיים או את הנקבות השתיים ,או את אשר ברחמן
של הנקבות השתיים? הודיעו לי דברים לאשורם ,אם אמת בפיכם!
 144ומן הגמלים את שני המינים ,ומן הּבָ קר את שני המינים; אמור ,כלום
אסר (אללה) את הזכָרים השנַיים או את הנקבות השתיים ,או את אשר
ברחמן של הנקבות השתיים? או שמא נכחתם בצַ ווֹת זאת אללה עליכם?
מנוּוָ לים מכל הם הטופלים שקרים על אללה למען יַתעו את האנשים
מבלי דעת דבר .אללה לא ינחה את קהל העושקים.
 145אמור ,בכל אשר נִגלה לי לא אמצא דבר אשר נאסר על האוכֵל
לאוכלו ,אלא אם נבֵ לה היא או דם ניגָר או בשׂר חזיר – כל זה טמא הוא
– או דבר הפקרות אשר הוקרב לכבוד אחרים מּבלעדי אללה .ואולם כל
הנאלץ ,האוכֵל בלא חמדה ובלא להפריז ,הנה אללה מוחל ורחום.
 146ועל היהודים אסרנו כל בעל טוֹפֶ ר ,ומן הבקר והצאן אסרנו עליהם
הדבק בעצם .כך
את החֵ לֶב ,חוץ מן הנישׂא על גבם ,או על הקרביים או ָ
גמלנו להם על ִרשעתם ,ואמת בפינו 147 .אם יכחישו את דבריָך ,אמור,
ַ ַ141הפרישו :לצדקה.
ַ ַ142ולשחיטה :בערביתַ :פ ְּרש ַ ("פרישֹה" ַ"שטיחה")ַ .ויש ַהמפרשים ַשהכוונה ַלעורותַ
המקנהַהמשמשיםַכשטיחים.
ַ ַ143שמונה בני זוג :זכר ַונקבה ַמארבעת ַסוגי ַהמקנה ַהנזכרים ַלהלןַ .כלום אסר
(אללה) ַ :בזאת ַמפריך ַהקוראן ַאת ַהאיסורים ַהשרירותיים ַשהערבים ַעובדיַ
האלילים ַבדו ַמלבם ַביחס ַלכמה ַסוגי ַמקנהַ ,ואשר ַנזכרים ַבפסוקים ַהקודמיםַ.
הזכרים השניים :מןַהכבשיםַוהעיזים.
ַ ַ144הזכרים השניים :מןַהגמליםַוהבקר.
ַ ַ145דם ניגר...בלא חמדה :ר'ַסורהַ.173ַ:2
ַ ַ146בעל טופר :בעלַציפורנייםַואצבעותַ,שאינוַמפריסַפרסהַושוסעַשסעַ.ר'ַויקראַיאַ
ַ ;38–1דברים ַיד ַַ .20–3החֵ לב :ר' ַויקרא ַג ַַ ;17–14ַ ,11–9ַ ,4–3ז ַַ .25–23חוץ מן
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ריּבונכם הוא בעל רחמים חובקי כל ,ולא יוּשַ ב חרון אפו מעל האנשים
החוטאים 148 .המשתפים יגידו ,אילו חפץ אללה ,לא היינו מצרפים לו
שותפים ,וגם אבותינו לא היו עושׂים כן ,ומאומה לא היינו אוסרים.
כמותם הכחישו גם אלה שהיו לפניהם ,עד אשר טעמו את חרון אפנו.
אמור ,האם יש ַדעַ ת כלשהי בידכם אשר תוכלו להוציא אלינו? רק ַאחַ ר
דמיון שווא נוטים אתם ,ורק דיבה תוציאו 149 .אמור ,לאללה הטענה
עדיכם
הניצחת ,ואילו חפץ היה מַ נחֶ ה את כולכם 150 .אמור ,הָ ביאו את ֵ
אשר יעידו כי אסר אללה את כל זה .אם יעידוַ ,אל תעיד עִ מם ,וַאל תיטה
ַאחַ ר משוגות לבם של מכחישי אותותינו ,ושל אלה אשר לא יאמינו
בעולם הבא ויטענו כי יש שווים לריּבונם.
 151אמור ,הבה אקרא בפניכם את אשר אסר עליכם ריּבונכם :הוא ציווה
כי לא תצרפו לו כל שותף ,וכי תגמלו חסד עם אביכם ואמכם ,וכי לא
תהרגו את ילדיכם מפחד העוני .אנו נפרנס אתכם ואותם .וַאל תִ קרבו אל
התועֵ בות ,בין גלויות ובין נסתרות ,ואל תהרגו את הנפש אשר אסר
אללה ,בלתי אם במשפט צדק .אלה הדברים אשר ציווה אתכם למען
תשׂכילו להביןַ 152 .אל תִ קרבו אל רכוש היתום כי אם בהגינות ,עד
ושמרו על מֹ אזני צדק .לא נטיל על
שיגיע לפרקוִ .מדדו את מלוא המידה ִ
נפש לשׂאת יותר מכפי יכולתה .וכחורצכם דין ,עשׂו צדק ,גם אם יהיה
זה נגד קרוב משפחה .היו נאמנים לאשר התחייבתם לאללה .אלה
הדברים שציווה אתכם למען תיזָכרו 153 .זהו אורח המישרים אשר לי,
על כן לכו בו וַאל תלכו בנתיבות עקלקלות ,פן ינתקוכם מנתיבו .אלה
הדברים שציווה אתכם למען תהיה בכם יִרָאה.
הנישא על גבם :קשה ַלהצביע ַעל ַמקבילה ַבמקורות ַהיהודיים ַלסייג ַזהַ .או על
הקרביים :כךַבהתאםַלמרביתַהפירושיםַהתופסיםַזאתַכהמשךַרשימתַהמוצאיםַ
מכלל ַהאיסורַ .ואולם ַלפי ַפירושים ַאחריםַ ,ניתן ַלתרגם"ַ :או ַאת ַהקרביים"ַ.
כלומרַגםַזהַכלולַבאיסורַ,כנאמרַגםַבמקראַ.בעצם :עצםַהעַָצֶַהַ.ר'ַויקראַגַַ.9
גמלנו להם על רשעתם :חוקי ַהכשרות ַשל ַהיהודים ַנתפסים ַכאן ַכעונש ַחמורַ
שהוטלַעליהם.
ַ ַ147דבריך :פנייהַאלַמוחמד.
ַ ַ151לא תהרגו את ילדיכם :ר'ַלעילַפס'ַַ.137במשפט צדק :כעונשַעלַרצחַ,כפירהַאוַ
ניאוף.
ַ ַ152בהגינות :להשתמשַבוַכדיַלהשביחוַבמסחרַוכדומה ַולתת ַאת ַהרווחַלבעליוַ,אוַ
לשמורַעליוַשלאַיאבדַ,ולהשתמשַבוַרקַבשעתַהדחקַ.אשר התחייבתם לאללה:
מפרשיםַשהכוונהַלחובהַלקייםַנדרים.
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 154זאת ואף זאת :נָתַ נו למשׁה את הספר למען יביא את מלוא חסדנו על
עושׂי הטוב ,ולמען יבאר כל ָדבר לפרטיו ,ויביא הדרכה ורחמים למען
יאמינו כי ייפָ גשו עם ריּבונם 155 .ואף זה ספר אשר הורדנוהו ממרומים,
מבורך .נַהגו אפוא על־פיו והיו יראים ,למען תרוּחמו 156 .לבל תגידו,
הספר הוּרד ממרומים רק אל שתי עֵ דוֹת לפנינו ,ואנו לא נָתַ נו דעתנו
לתלמודם;  157ולבל תגידו ,אילו היו מורידים אלינו את הספר
ממרומים ,היתה דרכנו ישָ רה מדרכם .הנה זכיתם לקבל רָאיה מעִ ם
ריּבונכם ,והדרכה ורחמים.
מנוּוָ לים מכל הם המכחישים את אותות אללה והפונים מעליהם .לפונים
מעל אותותינו נשיב כגמולם בעונש אכזרי ,כי פנו לדרכם 158 .לא נותר
להם אלא לצַ פות כי יבואו המלאכים ,או כי יבוא ריּבונָך ,או כי יבואו
כמה מאותות ריּבונָך .ביום אשר בו יבואו כמה מאותות ריּבונָך ,לא
תועיל לשום נפש אמונתה ,אם לא האמינה זה כבר ,ואם לא עשׂתה
באמונתה כל טובה .אמור ,הַ מתינו ,ונמתין גם אנו.
 159אלה אשר פילגו את דתם והיו סיעות סיעותָ ,דבָ ר אין לָך עִ מם .אללה
יפסוק בעניינם ויודיע להם את אשר עשׂו 160 .לגומל הטובה יושבו
עשׂרת מונים ,ולגומל הרעה תוּשב רעה כרעתו ,ואיש לא יקופח.
 161אמור ,אותי הִ נחה ריּבוני אל אורח מישרים אשר הוא דת נכוחה,
אמונת אברהם אשר נהג כחַ נִיף ,ולא היה במשתפים 162 .אמור ,תפילתי
וקורּבָ ני וחיי ומותי הם לאללה ריּבון העולמים 163 .אין לו שותף ,ועל
כך ציווּני ,ואני ראשון המתמסרים 164 .אמור ,האם עלַי לבקש לי ריּבון
זולת אללה? הן הוא ריּבון כל ָדבר .לא תעולל נפש דבר בלא שיחול
עליה ,ונפש עמוסה לא תעמוס את משׂא זולתה .סופכם לשוב אל
ַ ַ154הספר :התורהַ.ייפגשו עם ריבונם :ביוםַהדין.
ַ ַ155ואף זה :הקוראן.
ַ ַ156לבל תגידו :פנייה ַאל ַבני ַדורו ַהערבים ַשל ַמוחמדַ .הספר :משמש ַכאן ַככינויַ
קיבוציַלכללַכתביַהקודשַ.שתי עדות :היהודיםַוהנוצרים.
ַ ַ158יבואו המלאכים :לאסוףַאתַנשמתםַ.כמה מאותות ריבונך :האותותַהמבשריםַעלַ
קץ ַהעולם ַועל ַיום ַהדיןַ .המתינו ,ונמתין גם אנו :היו ַשגרסו ַשמדובר ַבהפקדתַ
גורלם ַשל ַהכופרים ַבידי ַאללהַ ,והסבירו ַשהפסוק ַבוטל ַבתוקף ַ"פסוק ַהחרב"ַ
(סורהַַ.)5ַ:9ואולםַהיוַשפירשוַזאתַכאזהרהַלכופריםַ,וזוַלאַבוטלהַמעולם.
ַ ַ159היו סיעות סיעות :היהודיםַוהנוצריםַ,אוַכללַהכופריםַ.יפסוק :ביוםַהדין.
ַ ַ161כחניף :ר'ַסורהַ.135ַ:2
ַ ַ163המתמסרים :ר'ַסורהַ.112ַ:2
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ריּבונכם ,ואז יודיעכם את דבר כל אשר נחלקתם בו 165 .הוא אשר
הקימכם כמחליפים בארץ ,ורומם כמה מכם במעלות על זולתם ,למען
יבחן כיצד תנהגו בכל אשר נתן לכם .ריּבונָך מהיר בעונש ,והוא אף
מוחל ורחום.

ַ ַ164לא תעמוס :לא ַתישא ַבנטלַ .כלומרַ ,אין ַהאדם ַנענש ַעל ַחטאי ַזולתוַ .ר' ַאיגרתַ
ָל־איׁשַאֶ ת־מ ָשאוַֹיִ ָשא.
פאולוסַאלַהגלטייםַוַַּ:5כִ יַכ ִ
'לאא'ףַ,שהיאַצורתַ
ִ
ַ ַ165מחליפים :דורותַהבאיםַבזהַאחרַזהַ.אוַ:אדוניםַ(בערביתַח
הריבויַשלַח'לִ יפהַ,כלומרַ,ממלאַמקוםַ,אוַחֲ לִ יף).
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סוּרהַַ7הגְּ בָ ִהיםַ(אלַאעְַּ ַראף)
במֶ ּכה ַ
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.מ.צ.

 2זהו ספר אשר הוּרד אליָך ממרומים – ַאל יעיק על לבָך דבר בעטיו –
למען תזהיר בו ויהיה אות הזכרה למאמינים 3 .נַהגו על־פי הדבר אשר
הוּרד אליכם מעִ ם ריּבונכם וַאל תלכו ַאחַ ר מגינים זולתו .מה מעט
נִזכרים אתם.
 4מה רּבות הערים אשר השמדנו .חרון אפנו פקד אותן באישון לילה או
בעת נוּחם בצהריים 5 .וכפקוֹד אותם חרון אפנו ,כל שקָ ראו היה ,אכן
היינו בני עוולה 6 .נחקור את כל מי שנשלחו אליהם שליחים ,ונחקור
את ה ִנשלחים 7 ,ויָדוֹע נדע לספר הכל עליהם ,כי מעולם לא רחקנו מהם.
 8ביום ההוא בצדק יישָ קלו ,ואשר יהיו מֹ אזניהם כבֵ דים ,אלה אנשי חיל,
 9ואשר יהיו מֹ אזניהם קלים ,אלה המיטו אבדון על עצמם בפושעם
באותותינו.
 10הושבנו אתכם על מכונכם בארץ ,ונָתַ נו לכם בה מקורות ִמ ְחיה ,ואתם
מה מעט תכירו טובה 11 .בראנו אתכם וַאחַ ר צַ רנו אתכם בצֶ לם ,ואחר
אמרנו למלאכים ,השתחוו לאדם .הם השתחוו ,ורק אִ ּבְ לִ יס לא היה
במשתחווים 12 .אמר (אללה) ,מה מנע בעדָך מלהשתחווֹת כאשר
ציוויתיָך? אמר ,טוב אני ממנו :בראתָ אותי מאֵ ש ואילו אותו בראתָ

ַ1
ַ2
ַ3
ַ6
ַ11

ַא.ל.מ.צ :.ר'ַסורהַ.1ַ:2
ַזהו ספר :הקוראןַ.הורדַ :נגלהַבהתגלותַנבואיתַ.אל יעיק :אלַיכרסםַבךַהספקַ
שמאַאיןַאלהַדבריַאללהַאלאַחזיוןַתעתועים.
ַהדבר אשר הורד :הקוראןַ.מגינים :אלילים.
ַנחקור :ביוםַהדין.
ַצַ רנו אתכםַ:ר'ַסורהַַ.6ַ:3אבליס :ר'ַסורהַ.34ַ:2
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מטין 13 .אמר ,אם כך ,רד מכאן ,כי לא הותר לָך להיות כאן בן שחץ.
צא ,כי במושפלים הנָך!  14אמר (אִ ּבְ לִ יס) ,תן לי ַארכה עד היום אשר בו
ייעוֹרו המתים 15 .אמר (אללה) ,בזאת ניתנת לָך ארכה 16 .אמר ,כשם
שגרמתָ לי להיות בסוטים ,כך אשב אני לארוב להם על אורח המישרים
המוליך אליָך 17 ,ואז אבוא עליהם מלפנים ומאחור ומימין ומשׂמאל,
ואתה תמצא כי מרביתם לא יכירו טובה 18 .אמר (אללה) ,צא מכאן ארור
ומנודה ,ואני אמלא את גיהינום בנוהים אחריָך ,אתה והם יחדיו 19 .הוי
אדם ,שכוֹן בגן עדן ,אתה ואשתָך ,ואִ כלו מכל אשר תִ רצו ,אך אל לכם
לִ קרב אל העץ הזה ,פן תהיו בבני העוולה 20 .השׂטן לחש להם למען
יִראו את מערומיהם אשר נסתרו מהם ,ואמר ,רק לבל תהיו מלאכים אסר
ריּבונכם את העץ הזה על שניכם ,או לבל תחיו לעולם 21 .הוא נשבע
להם לאמור ,רק את טובתכם אבקש 22 .הנה כי כן הדיח אותם
בתעתועיו ,וכאשר טעמו מן העץ נִגלו להם מערומיהם .אז קמו לתפור
לעצמם כסוּת מעלֵי הגן .אז קרא אליהם ריּבונם לאמור ,האם לא אסרתי
על שניכם לִ קרב אל העץ הזה ולא אמרתי לכם כי השׂטן הוא אויבכם
המושבע?  23אמרו שניהם ,ריּבוננו ,גרמנו עוול לעצמנו ,ואם לא תסלח
לנו ותרחם עלינו ,נלך לאבדון 24 .אמרְ ,רדו והיו אויבים זה לזה ,ובארץ
תשבו ותתענגו זמן־מה 25 .ואמר ,בה תחיו ובה תמותו ומתוכה תוצאו.
 26הוי בני אדם ,הורדנו לכם ממרומים לבוש אשר יכסה את מערומיכם,
ובגדי חמודות ,אך טוב מזה לבוש היִראה .כל זה מאותות אללה הוא,
למען יזכרו 27 .הוי בני אדם ,בל ידיח אתכם השׂטן כדרך שהוציא את
ַ12

ַ14
ַ18
ַ19
ַ23
ַ24
ַ25
ַ26

ַטוב אני ממנוַ :בספר ַאדם ַוחוה ַ(נוסח ַרומי)ַ ,פס' ַַ ,14השטן ַמסרב ַלהשתחוותַ
לאדם ַכי ַהוא ַנברא ַלפניוַ .חוקרים ַהצביעו ַעל ַגרסה ַקרובה ַיותר ַלקוראן ַבמקורַ
אחרַ(ר'ַהמהדורהַהמקוונתַשלַ"מערתַהאוצרות")ַ,שבהַהשטןַטועןַשהואַנבראַ
מאשַומרוחַ,ואילוַהאדםַנבראַמעפרַ .
ַתן לי ארכה :מפרשיםַשהואַחוששַכיַאללהַעומדַלהמיתוַלאלתר.
ולצאצאיוַשלַאבְַּליס.
ִַ
ַאתה והם :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלבניַהאדםַ
ַהעץ הזה :עץַהדעתַ.ר'ַסורהַ.35ַ:2
ַריבוננו ,גרמנו עוול לעצמנו  ַ :...יש ַהמפרשים ַכי ַאלה ַהן ַמילות ַהחרטה ַוהחזרהַ
בתשובהַשאדםַקיבלַמאללהַ.ר'ַסורהַ.37ַ:2
ַהיו אויבים זה לזה :ר'ַסורהַ.36ַ:2
ַמתוכה תוצאו :תוצאוַמקבריכםַביוםַתחייתַהמתים.
ָאדםַוּלְּ ִא ְּׁשתוַֹ
ֹלהיםַלְּ ָ
ַלבוש אשר יכסה את מערומיכם :ר'ַבראשיתַג ַַ :21ויעשַה' ַאֱ ִ
ּכ ְָּתנוֹת ַעוֹר ַוילְּ בִ ֵׁשם ַ .ר' ַגם ַבראשית ַרבה ַכַ ,יבַ ,שם ַפורש ַהביטוי ַ ָּכ ְּתנוֹת ַעוֹרַ
במשמעות ַ"כותנות ַאור" ַשבהן ַהלביש ַאלוהים ַאת ַאדם ַוחווהַ .ובגדי חמודותַ:
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אביכם ואמכם מגן עדן ,בהפשיטו אותם מבגדיהם למען יַראה להם את
מערומיהם .הוא וחבורתו יִראוכם ממקום אשר בו לא תִ ראום אתם .נָתַ נו
את השׂטנים להיות ידידים לאלה אשר לא יאמינו 28 .ובעשׂותם תועבה
יגידו ,כך מצאנו את אבותינו עושׂים ,ואללה ציוונו עליה .אמור ,אללה
לא יצווה על התועבה .התגידו על אללה את אשר לא תדעו?
 29אמור ,ריּבוני ציווה על הצדק ,וכַוונו פניכם בכל מסגד ,ופְ נו אליו
בתפילה בייחדכם לו את הדת .כשם שברא אתכם לראשונה ,כן תשובו,
 30ואז תהיה בכם חבורה אשר אותה הִ נחה ,וחבורה אשר בצדק נגזר
עליה לתעות .אלה לקחו להם את השׂטנים לידידים ולא את אללה,
בדמוֹתם כי יישירו לכת.
ַ
ושתו ,אך
 31הוי בני אדם ,לִ בשו את בגדי חמודותיכם בכל מסגד ,ואִ כלו ְ
אל תתהוללו .אין הוא אוהב את המתהוללים 32 .אמור ,וכי מי אסר את
שׂכִ יות החמדה של אללה אשר זימן לברואיו ,ואת פרנסתו הטובה?
אמור ,רק אלה אשר האמינו בחייהם בעולם הזה יהיו זכאים להן ביום
תחיית המתים .כך נבאר את פרטֵ י האותות לאנשים בני דעת 33 .אמור,
כל שריּבוני אסר הן התועבות ,בין גלויות ובין נסתרות ,והפשע,
והפגיעה בלא צדק ,ולצרף לאללה שותפים אשר הוא לא הוריד

ַ27

ַ28
ַ29
ַ31

ַ32

מילולית"ַ :נוצות" ַשפורשו ַכסמל ַלבגדי ַפארַ .ואולם ַחוקרים ַשיערו ַשייתכן ַכיַ
מדוברַבנוצותַשלַממש .לבוש היראה :לשוןַסמליתַבהוראתַההתמסרותַליראהַ.
ַמבגדיהם :יש ַהמפרשים ַשבגד ַהאור ַאותו ַעטו ַאדם ַוחווה ַהוסר ַמהם ַלאחרַ
שחטאו ַ .חוקרים ַציינו ַשכך ַמסופר ַגם ַבמקורות ַנוצריים ַ(ר'ַ ,למשלַ ,מערתַ
האוצרות)ַ.ממקום אשר בו לא תראום :מנבכיַנפשוַשלַהאדםַ,שםַמסתתרַהשטןַ
הבלתיַנראה.
ַבעשותם תועבה :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלמנהגיַפולחןַאלילייםַשהיוַמקובליםַעלַ
בניַדורוַשלַמוחמדַבמּכהַ,ובמיוחדַהקפתַהּכעְּ בהַבעירום.
ֶ
ַכוונו פניכם :יש ַהסבורים ַכי ַלפנינו ַהוראה ַלשמור ַעל ַכיוון ַהתפילה ַהאסלאמיַ
(מֶ ּכה)ַ.מסגד :בערביתַ:מ ְּסגִ 'דַ,וישַהתופסיםַזאתַבהוראתַשםַפועלַ,כלומרַ"לעתַ
התפילה"ַ.תשובו :ביוםַתחייתַהמתים.
ַבגדי חמודותיכם :יש ַהמפרשים ַבהוראת ַבגדים ַבכללַ ,ומסבירים ַשהפסוק ַנועדַ
לשיםַקץַלמנהגַהאליליַשלַהקפתַהּכעְּ בהַבעירוםִ ַ.אכלו ושתו :ישַהמפרשיםַשצוַ
זהַנועדַלשיםַקץַלאיסורַסוגיַמאכליםַמסוימיםַשהיהַמקובלַעלַהערביםַהקדם־
אסלאמים.
ַשכִ יות החמדה של אללה :ישַהמפרשיםַשמדוברַבמרכיביםַשוניםַשלַמזוןַולבושַ
שעובדי ַהאלילים ַהערבים ַאסרו ַעל ַעצמם ַמטעמי ַפולחןַ ,ואשר ַהקוראן ַקוראַ
להתירם.
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ממרומים כל אסמכתא לאמיתותם ,ולהגיד על אללה דברים אשר לא
תדעו.
 34לכל אומה נקצב זמן ,ובהגיע זמנה לא תוכל לדחותו אף לא בשעה,
ולא להקדימו 35 .הוי בני אדם ,כל אימת שיבואו אליכם שליחים
מתוככם למען ימסרו לכם את סיפור אותותי ,לא ייפול פחד על היראים
ועל המתקנים את דרכם ,ולא יצטערו 36 .ואילו המכחישים את אותותינו
והדוחים אותם בשחץ ,אלה יורשי האש ולנצח יהיו בה 37 .מנוּוָ לים מכל
הם הטופלים שקרים על אללה והמכחישים את אותותיו .כל אלה יישׂאו
בחלקם הכתוב בספר .כאשר יבואו שליחינו אליהם למען יאספו את
נשמתם ,יגידו ,היכן אלה אשר נהגתם לפנות אליהם בתפילה מּבַ לעדי
אללה? יגידו ,הם זנחו אותנו .אז יעידו על עצמם כי כפרו 38 .יגיד,
היכנסו אל האש יחד עם אומות של שדים ובני אנוש אשר עברו מן
העולם לפניכם .כל אומה תקלל את אחותה בהיכנסה ,וכאשר יתקבצו
יחדיו בתוכה ,תִ פנה האחרונה שבהן אל הראשונה ותגיד ,ריּבוננו ,הללו
הִ תעונו ,על כן הַ כפֵ ל להם את עונשם באש .יגיד ,לכולכם יוכפל ,אבל
אינכם יודעים 39 .אז תגיד הראשונה שבהן לאחרונה ,אין לכם כל מעלה
על פנינו ,על כן טַ עמו את העונש כגמול פועלכם.
 40המכחישים את אותותינו והדוחים אותם בשחץ ,להם לא ייפתחו
שערי שמים ולא ייכנסו לגן עדן ,עד אשר יעבור הגמל בקוּף המחט .כך
נגמול לחוטאים 41 .גיהינום יהיה יצועם ,ומעליהם כחוּפָ ה .כך נגמול
לבני העוולה 42 .המאמינים והעושׂים את הטוב – לא נטיל על נפש
לשׂאת יותר מכפי יכולתה – באֵ י גן עדן הם ,ולנצח ישכנו בו 43 .נסלק
כל תרעומת מלבם ,ונחלים יזרמו למרגלותיהם ,ויגידו ,התהילה לאללה
אשר הִ נחָ נו עד הלום .אלמלא הִ נחָ נו אללה ,לא היינו מישירים לכת.
ַ34
ַ35
ַ37
ַ38
ַ40

ַנקצב זמן :נקבעַמשךַקיומהַ,אוַמועדַבואהַעלַעונשהַ .ר'ַמעשיַהשליחיםַיזַַ:26
ַקבוּעִ ים ַוּגְּ בוּלוֹתַ
ַמ ָדםַאֶ חָ דַעל־ּכָל־פְּ נֵיַהָ אֲ ָדמָ הַויצֵ בַזְּ מנִ ים ְּ
ֵי־ָאדם ִ
יַבנ ָ
ויו ֶֹׁשב ַּכָל־ע ְּמ ֵמ ְּ
מו ָֹׁשבָ ם.
ַסיפור אותותי :ר'ַסורהַ.39ַ:2
ַהטופלים שקרים על אללה :ר'ַסורהַַ.21ַ :6ישאו בחלקם :ייענשוַ.הכתוב בספר:
ר'ַסורהַַ.145ַ:3וישַהמפרשיםַשהכוונהַלספרַהקוראןַ.שליחינו :המלאכים.
ַיגיד :אללהַ.תקלל :תאשיםַאתַהאומותַשקדמוַלהַבכךַשחטאוַוגרמוַלהַלחטואַ
כמותן.
טַמבֹאַ
ַעד אשר יעבור הגמל בקּוף המחטַ:ר'ַמתיַיטַַ:24נ ֵָקלַלגָמָ לַל ֲעבֹרַבְּ נ ֶֶקבַהּמח ִ
ֹלהיםַ.ר'ַגםַמרקוסַיַַ;25לוקסַיחַ.25
עָ ִׁשירַאֶ ל־מלְּ כוּתַהָ אֱ ִ
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שליחי ריּבוננו הביאו את האמת .אז יקראו להם לאמור ,זהו לכם גן עדן
אשר ירשתם בזכות מעשׂיכם 44 .באֵ י גן עדן יקראו אל יורשי האש,
מצאנו כי כל אשר הבטיחנו אללה אמת הוא .האם מצאתם גם אתם כי
כל אשר הבטיחכם אללה אמת הוא? יגידו ,אמנם כן .אז יעמוד הכרוז
בתוכם ויכריז ,קללת אללה על ראש בני העוולה 45 ,אשר הרחיקו אנשים
מעל נתיב אללה וביקשו לשבשו וכפרו בעולם הבא!
 46בין שניהם מתנשׂאת מחיצה ,ומן הגְ בָ הים ניבטים אנשים המכירים
את כולם על־פי קלסתרם .הם יקראו אל באֵ י גן עדן לאמור ,שלום
עליכם! הם טרם נכנסו אליו אף־כי נכספו 47 .וכאשר יטו מבטם לעבר
יורשי גיהינום ,יגידו ,ריּבוננו ,אל תשׂים חלקנו עִ ם קהל בני העוולה.
 48הניבטים מן הגבהים יקראו אל אנשים אשר יכירו על־פי קלסתרם,
ויגידו ,לא הועילו לכם כל אשר צברתם וכל השחץ אשר מילא את
לבכם 49 .האם על אלה נשבעתם כי לא יפרושׂ אללה רחמיו עליהם? –
היכנסו אל גן עדן! לא ייפול עליכם פחד ולא תצטערו 50 .יורשי האש
יקראו אל באֵ י גן עדן לאמור ,צְ קו עלינו מים או הָ בוּ לנו מאשר נתן
אללה לפרנסתכם .יגידו ,אללה אסר זאת על הכופרים 51 ,אשר עשׂו את
ַ43
ַ46

ַ48
ַ49

ַ50

ַונחלים יזרמו למרגלותיהםַ:ר'ַסורהַ.25ַ:2
ַחג'אבַ .מקובל ַלזהותה ַעםַ
ַבין שניהם :בין ַגן ַעדן ַוגיהינוםַ .מחיצה :בערביתִ :
החומה ַהנזכרת ַבסורה ַַ ,13ַ :57החוצצת ַבין ַגן ַעדן ַוגיהינוםַ .הגבהים :בערביתַ:
ַאעְּ ראףַ,צורהַשמשמעותהַאינהַברורהַ(אוליַ"רכסים")ַ,ואשרַהשתרשהַכשמהַשלַ
המחיצהַ.אנשים :מפרשיםַשמדוברַבבניַאדםַשמעשיהםַהטובים ַוהרעיםַשוויםַ
במשקלםַ,ולפיכךַטרםַהוכרעַאםַייכנסוַלגןַעדןַאוַלגיהינוםַ,והםַממתיניםַלדינםַ
על ַהמחיצה ַ .אחרים ַגורסים ַשמדובר ַבצדיקים ַאו ַבנביאים ַאו ַאפילו ַבמלאכיםַ,
ושהותםַעלַמרומיַהמחיצהַ מסמלתַאתַעליונותםַעלַשוכניַגןַעדןַוגיהינוםַגםַיחדַ,
אוַאתַיכולתםַלדעתַמיַבאנשיםַלגןַעדןַומיַלגיהינוםַ .חוקריםַהצביעוַעלַלוקסַ
ַׁשגֵיא ַגָדוֹל ַמפְּ ִריד ַבֵ ינֵינוּ ַוּבֵ ינֵי ֶכם ַאֲ ֶׁשר ַֹלא־יוּכְּ לוּ ַלעֲבוֹרַ
טז ַ...ַ :26וְּ ֹלא ַעוֹד ַאֶ ַָל א ֶ
ַמ ָשם ַאֵ לֵינוַּ .קלסתרם :יש ַהאומריםַ
ַמפֹה ַאֲ לֵי ֶכם ַוְּ גם ַֹלא ַיעבְּ רוּ ִ
החֲ פֵ ִצים ַ ָללֶכֶ ת ִ
שפרצופםַשלַהרשעיםַשחורַועיניהםַכחולותַ,ואילוַהצדיקיםַפרצופםַמאירַ.הם
טרם נכנסו אליו :יושביַהגבהיםַ,לגןַעדן.
ַיקראו אל אנשים :ישַהמזהיםַאותםַעםַמנהיגיַהכופריםַבשבטַקֻ רישַשרדפוַאתַ
המאמינים.
ַהאם על אלה נשבעתם :המשך ַפניית ַיושבי ַהגבהים ַאל ַהרשעיםַ ,על ַאודותַ
המוסלמים ַהנדכאים ַשהרשעים ַהתעמרו ַבהם ַבעולם ַהזה ַונשבעו ַשלעולם ַלאַ
ירוחמוַ.וישַהמפרשים ַכיַכאן ַמתחילים ַדבריַאללהַאלַהרשעים ַעלַאודות ַאנשיַ
הגבהיםַ ,שהרשעיםַנשבעוַכיַלאַירוחמוַ.היּכנסו אל גן עדן :פנייתַאללהַאלַיושביַ
הגבהיםַ,אוַפנייתַיושביַהגבהיםַאלַהצדיקים.
יַַאב ָרהָ םַחַָנֵנִ יַ
ְּ
ַצקו עלינו מיםַ :החוקריםַהצביעוַעלַלוקסַטזַַ:24ויִ ְּצעקַויֹאמֶ רַָאבִ
וּׁשלח־נָאַאֶ ת־לעְּ זָ רַוְּ יִ ְּטבֹלַאֶ ת־רֹאׁשַאֶ ְּצבָ עוַֹבּמיִ םַלְּ ָק ֵררַאֶ ת־לְּ ׁשוֹנִ י.
ְּ
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דתם שעשוע ומשׂחק ,ואשר הִ דיחום חיי העולם הזה .היום נשכחם כשם
ששכחו כי יומם זה עומד להגיע ,וכשם שהתכחשו לאותותינו 52 .כבר
הבאנו להם ספר אשר השׂכלנו לבארו לפרטיו ,למען יביא הדרכה
ורחמים לאנשים אשר יאמינו 53 .לא נותר להם אלא לצַ פות כי יתגשם
פשרו .ביום אשר יתגשם פשרו ,יגידו אלה אשר שכחוהו זה כבר ,שליחי
ריּבוננו הֵ ביאו את האמת ,ועתה היש לנו מליצי יושר אשר ישתדלו
בעדנו? או שמא נוחזר ונעשׂה מעשׂים שונים מאשר עשׂינו? הם המיטו
אבדון על עצמם ,וזנחו אותם כל אשר ּבָ דו מלבם.
 54ריּבונכם הוא אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים
וַאחַ ר ישב בגאון על כס הכבוד .הוא עוטה על היום את כסות הלילה
החש לבוא בעקבותיו .וברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים ,וכולם
יתּברך אללה
ַ
כפופים לדבָ רו .אכן ,שלו היא הבריאה ובידיו כל דבר.
ריּבון העולמים 55 .פְ נו בתפילה אל ריּבונכם בתחנונים ובלחש .אין הוא
אוהב את גודשי הסאה 56 .אל תחמסו את הארץ לאחר שנִתקנו דרכיה,
ופְ נו אליו בתפילה בחשש ובכיסופים .רחמי אללה קרובים אל
המיטיבים 57 .הוא השולח את הרוחות לבַ שֵׂ ר על בוא רחמיו ,וכאשר
ישׂאו על כנפיהן עבים כבדי מים ,נובילם אל ארץ שנָשַ מה ונוריד עליה
את המים ובהם נצמיח כל פרי למינהו .כך נוציא גם את המתים (חיים
מקברם) ,אולי תיזָכרו 58 .האדמה הטובה ,יצמחו צמָ חיה כאשר ירשֶ ה
ריּבונם ,ואילו הרעה ,לא יצמח בה דבר כי אם ברוב עמל .כך נביא שלל
אותות לאנשים אשר יכירו טובה.
 59שלחנו את נֹ חַ אל בני עַ מו ,והוא אמר ,בני עמי ,עִ בדו את אללה כי אין
לכם אלוה מּבַ לעדיו .חושש אני פן יבואכם עונשו של יום הרה גורל.
 60חֶ בֶ ר נכבדי עַ מו אמרו ,סבורים אנו כי אתה שרוי בתעייה גמורה.
ַ51
ַ53
ַ54
ַ55
ַ56
ַ58
ַ59

ַהיום נשכחם :הדוברַהואַאללה.
ַיתגשם פשרו :יבואַהעונשַשהובטחַבוַ.נוחזר :לחייַהעולםַהזה.
ַישב :ישיבת ַהאל ַעל ַכיסאו ַהוסברה ַעל־ידי ַהפרשנים ַבמשמעות ַמופשטתַ ,כסמלַ
לכוחוַהבלתיַמעורערַשלַאללה.
ַגודשי הסאה :מתפלליםַבקוליַקולות.
ַבחשש ובכיסופים :מפחדַעונשוַובתקווהַלרחמיו.
ַהאדמה הטובה :משלַלמאמין.
ַעִ בדו את אללה ַ:עלַנחַהמוכיחַאתַבניַעמוַוקוראַלהםַלחזורַבתשובהַ,ר'ַ,למשלַ,
תלמודַבבליַ,סנהדריןַקחַע"א-ע"ב.
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 61אמר ,בני עמי ,אין בי תעייה ,אפס כי שליח אני מעִ ם ריּבון העולמים,
 62ומוסֵ ר אני לכם את שליחות ריּבוני ,ואשׂיא לכם עצה נאמנה .מאללה
למדתי לדעת את אשר לא תדעו 63 .התמהים אתם על כי הגיע אליכם
דבר־תוכחה מעִ ם ריּבונכם בידי בן אדם מקרבכם ,למען יזהירכם ולמען
תהיה בכם יִרָאה ולמען תרוּחמו?  64הם הכחישו את אזהרותיו ,ואנו
מילטנו אותו ואת אשר עִ מו בספינה ,והטבענו את מכחישי אותותינו .הם
היו אנשים אשר טָ חו עיניהם מֵ ראות.
אחיהם .הוא אמר ,בני עַ מי ,עִ בדו את
 65אל בני עַ אד שלחנו את הוּד ִ
אללה כי אין לכם אלוה מּבַ לעדיו .הלא תהיה בכם יִרָאה?  66חֶ בֶ ר נכבדי
עַ מו הכופרים אמרו ,סבורים אנו כי שרוי הנָך בסִ כלות ,ואנו חוששים כי
אתה במשקרים 67 .אמר ,בני עמי ,אין בי סִ כלות ,אפס כי שליח אני מעִ ם
ריּבון העולמים 68 ,ומוסר אני לכם את שליחות ריּבוני ,ואשׂיא לכם עצה
נאמנה 69 .התמהים אתם על כי הגיע אליכם דבר־תוכחה מעִ ם ריּבונכם
בידי בן אדם מקרבכם למען יזהירכם? זִ כרו כיצד הקימכם כמחליפים
לאחר בני עַ מו של נֹ חַ  ,ועשׂה אתכם ענקים .זִ כרו את מתנות אללה למען
תעשׂו חיל 70 .אמרו ,האם באתָ אלינו למען נעבוד את אללה לבדו
ונעזוב את אשר להם עבדו אבותינו? הָ בֵ א את אשר הבטחתָ לנו ,אם
אמת בפיָך 71 .אמר ,הנה כבר פוקדים אתכם עונש וחֵ מה מעם ריּבונכם.
התאמרו להתנצח אתי על אודות שמות אשר נתתם ,אתם ואבותיכם,
ואשר אללה לא הוריד ממרומים כל אסמכתא לאמיתותם? הַ מתינו ,וגם
אני אמתין עמכם 72 .אז מילטנו אותו ואת אשר אתו ברחמינו ,והִ כרתנו
את מכחישי אותותינו .הם לא האמינו.
אחיהם .הוא אמר ,בני עמי ,עִ בדו את
 73אל בני תַ 'מוּד שלחנו את צאלִ ח ִ
אללה כי אין לכם אלוה מּבַ לעדיו .הנה מוצגת לפניכם רָאיה מאת
ריּבונכם :הנה נָאקה מאת אללה לאות לכם .הַ ניחו לה לרעות באדמת
ַ64
ַ65
ַ69
ַ71

ַבספינה :תיבתַנח.
ַעאד :עם ַערבי ַקדום ַ(בדרום ַערב) ַאשר ַלפי ַהקוראן ַאללה ַהשמידו ַבשל ַחטאיוַ,
ובמיוחדַעלַשהמרוַאתַפיַנביאםַהוּדַ.אחיהם :בןַעמם.
ִ
ַמחליפים :ר' ַסורה ַַ .165ַ :6ענקים :אולי ַרמז ַלנפילים ַשהיו ַבארץ ַבתקופת ַנחַ,
כמסופרַבבראשיתַוַ.4
ַשמות אשר נתתם :לאלילים.
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אללה ואל תפגעו בה לרעה ,פן יכה בכם עונש כבד 74 .זִ כרו כיצד
הקימכם כמחליפים לאחר בני עאד והושיבכם בארץ ,ואתם הקמתם
ארמונות על מישוריה וחצבתם בתים בהרים .זִ כרו את מתנות אללה וַאל
תמלאו את הארץ חמס 75 .חֶ בֶ ר נכבדי עַ מו ,אנשי השחץ ,אמרו
לנדכאים ,למאמינים אשר בהם ,התדעו אל־נכון כי צאלִ ח הוא שליח
מאת ריּבונו? אמרו ,מאמינים אנו בכל אשר נשלח למסור 76 .אמרו אנשי
השחץ ,אנו כופרים בכל אשר בו תאמינו 77 .אז עיקרו את הנאקה והֵ פֵ רו
ביוהרה את מצוות ריּבונם ,ואמרו ,הוי צאלִ ח ,הָ בֵ א עלינו את אשר
הבטחתָ  ,אם בשליחים הנָך!  78אז רעדה הארץ תחתיהם ,ובן־רגע כרעו
נפלו בבתיהם 79 .אז פנה מעליהם ואמר ,בני עַ מי ,מסרתי לכם את
שליחות ריּבוני ,והשׂאתי לכם עצה נאמנה ,אך אתם אינכם אוהבים את
הרוצים בטובתכם.
 80וגם לוֹט .הוא אמר לבני עַ מו ,איכה תעזו לעשׂות תועבה אשר לא
עשׂה כמוה איש מבין שוכני העולמים לפניכם 81 :אתם באים אל הזכרים
בתאווה ולא אל הנשים ,ואתם קהל מתהוללים 82 .בני עמו לא השיבו
דבר ,ורק זאת אמרו ,הוציאו אותם מעירכם ,כי הם אנשים המתהדרים
בטהרתם 83 .מילטנו אותו ואת בני ביתו חוץ מאשר את אשתו .היא
היתה בנותרים מאחור 84 .אז המטרנו עליהם מטרְ ,וראֵ ה מה היה סופם
של החוטאים.
אחיהם .הוא אמר ,בני עַ מי ,עִ בדו את
 85אל בני ִמ ְדיָן שלחנו את שֻ עַ יְּב ִ
אללה כי אין לכם אלוה מּבַ לעדיו .הנה מוצגת בפניכם רָאיה מאת
ושמרו על מאזני צדק ואל
ריּבונכם ,על כן ִמדדו את מלוא המידה ִ
תפחיתו לאנשים מן המגיע להם ואל תחמסו את הארץ לאחר שנִתקנו
דרכיה .בזאת ייטב לכם אם מאמינים הנכם 86 .ואל תשבו לארוב על כל
ַ73

ַ75
ַ77
ַ84
ַ85

ַבני ת'מוד :בני ַעם ַערבי ַקדום ַשלפי ַהקוראן ַאללה ַהשמידם ַבשל ַחטאיהםַ,
ַשהמרו ַאת ַפי ַנביאם ַצאלחַ ,והרגו ַנאקה ַמקודשתַ .נאקה :המסורתַ
ובמיוחד ַעל ִ
גורסתַשבניַתַ'מוּדַדרשוַמצאלִַ חַראיהַלאמיתותַנבואתוַ,ואזַהוציאַלהםַנאקהַמןַ
הסלעַ.וישַהאומריםַשנתנהַחלבַכמידתַהמיםַשהיתהַשותהַבכלַפעם.
ַלנדּכאים :לתומכיַצאלח.
ַעיקרו :קצצוַאתַמיתריַרגליהַושחטוה.
ַמטר :שלַאבניםַ.ר'ַסורהַ.82ַ:11
ַשעַ יב :היוַשזיהוַאותוַעםַיתרוַהמקראיַ.מקורַשמוַסתוםַ.ראיה :נסַהמוכיחַאתַ
אמיתותַנבואתוַ,ואולםַאיןַהקוראןַאומרַמהַהיהַהנס.
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דרך בבקשכם להרתיע ולהרחיק מעל נתיב אללה את המאמינים בו,
ובבקשכם לשבשו .זִ כרו כיצד הייתם מתֵ י מעט והִ רּבה אתכם ,וראו מה
היה סופם של החומסים 87 .ואם יש עדה ביניכם אשר תאמין באשר
נשלחתי למסור ,ועדה אשר לא תאמין – הַ אריכו רוחכם עד אשר ישפוט
אללה בינינו ,כי הוא הטוב שבשופטים 88 .חֶ בֶ ר נכבדי עַ מו ,אנשי
השחץ ,אמרו ,שֻ עַ יְּב ,נוציאָך מעירנו ,אותָך ואת המאמינים אשר אִ תָך,
אלא אם תשובו אל אמונתנו .אמר ,אף אם נתָ עֵ ב זאת?  89הן אם נשוב
אל אמונתכם לאחר שחילצָ נו אללה ממנהְ ,נהֵ א טופלים שקר על אללה.
לא נוכל לשוב אליה ,אלא אם יחפוץ אללה ריּבוננו .דעת ריּבוננו חובקת
כל היא ,ועל אללה ניסָ מך .ריּבוננו ,הכרע בינינו לבין בני עמנו בצדק ,כי
אתה הטוב שבמכריעים 90 .חֶ בֶ ר נכבדי עַ מו הכופרים אמרו ,אם תלכו
בעקבות שֻ עַ יְּב ,תלכו לאבדון 91 .אז רעדה הארץ תחתיהם ובן־רגע כרעו
נפלו בבתיהם  92המכחישים את אזהרות שֻ עַ יְּב ,ונכחדו כמו מעולם לא
חיו שם .המכחישים את אזהרות שֻ עַ יְּב ,הם אשר הלכו לאבדון 93 .אז
פנה מעליהם ואמר ,בני עמי ,מסרתי לכם את שליחות ריּבוני ,והשׂאתי
לכם עצה נאמנה .כיצד זה אצטער על קהל של כופרים?
 94מעולם לא שָ לחנו נביא אל אחת הערים בלא שנַכה את יושביה באסון
וצרה למען יִשטחו תחינהַ 95 .אחַ ר החלפנו את הרעה בטובה ,וכאשר
שׂגשׂגו ,אמרו ,גם אבותינו התנסו במצוקה וברווחה חליפות .על כן
הכינו בהם כחֶ תֶ ף ,ולא שיערו זאת 96 .אילו האמינו יושבי הערים והיתה
בהם יִרָאה ,היינו פותחים להם שערי ברכה מן השמים ומן הארץ ,ואולם
הם הכחישו את האזהרות ,על כן הכינו בהם כגמול פועלם 97 .האם
בטוחים יושבי הערים כי לא יפקדם חרון אפנו באישון לילה בעודם
ישנים?  98או האם בטוחים יושבי הערים כי לא יפקדם חרון אפנו לאור
היום בעודם משתעשעים?  99או האם בטוחים הם כי לא תִ פקדם מזימת
אללה? הבטוחים כי לא תִ פקדם מזימת אללה ילכו לאבדון 100 .האם
טרם התחוור לאנשים אשר יָרשו את הארץ לאחר כלות יושביה ,כי אילו
חפצנו היינו פוגעים גם בהם כי חטאו ,והיינו אוטמים את לבם ולא היו
ַ ַ94בלא שנַּכה את יושביהַ:לאחרַשדחוַאתַהנביאַשנשלחַאליהם.
ַ ַ96יושבי הערים :שאללהַהשמידןַבשלַחטאיהןַ.וישַהאומריםַשהכוונהַליושביַהעירַ
מֶ ּכהַ(קֻ ריש).
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שומעים?  101אלה קורות הערים אשר נספר לָך עליהן .השליחים אשר
באו אליהן הביאו אותות נהירים ,אך הם לא ניאותו להאמין באשר
הכחישו מאז ומתמיד .כך אוטם אללה את לב הכופרים 102 .מצאנו כי
מרּביתם לא קיימו דבר מן הברית ,ומצאנו כי מרּביתם היו מופקרים.
 103אחריהם שלחנו את משֶׁ ה להביא את אותותינו אל פַ ְרעֹ ה וחֶ בֶ ר
נכּבדיו ,והם התקלסו בהם ,ועתה ְראֵ ה מה היה סופם של החומסים.
 104אמר משׁה ,פַ ְרעֹ ה ,אני שליח מעִ ם ריּבון העולמים 105 ,וח ָזקָ ה ע ַלי
שלא אומַ ר על אללה דבר זולת האמת .הבאתי לכם רָאיה מאת ריּבונכם,
על כן שְ לח עִ מי את בני ישׂראל 106 .אמר ,אם אכן הבאתָ רָאיה ,הַ צג
אותה ,אם אמת בפיָך!  107אז השליך את מטהו והנה נחש מושלם.
ַ 108אחַ ר הוציא את ידו לעין כל ,והנה לבנה היא 109 .חֶ בֶ ר הנכבדים של
עַ ם פַ ְרעֹ ה אמרו ,זהו מכשף מעולה 110 .הוא מבקש לגרשכם מארצכם.
אחיו,
(אמר פַ ְרעֹ ה ),אם כן ,מה עצתכם?  111אמרוְ ,דחֵ ה אותו ואת ִ
ושלח פוקדים אל גלילות הארץ 112 ,למען יביאו אליָך כל מכשף
פַרעֹ ה ואמרו ,האם נבוא על שׂ ָכרנו אם
מעולה 113 .המכשפים באו אל ְ
נהיה אנו הגוברים?  114אמר ,כן ,וגם תהיו במקורבים 115 .אמרו ,משׁה,
התשליך אתה את (מטָך) או נשליך אנו?  116אמר ,הַ שליכו! כאשר
הִ שליכו ,איחזו את עיני האנשים והפחידום וחוללו כישוף כביר.
 117הורינו למשׁה לאמור ,הַ שלֵך את מטָך ויבלע את להטיהם הכוזבים.
 118אז נגלתה האמת והוּפַ ר כל אשר עשׂו 119 ,וכך נחלו שם תבוסה
והושפלו 120 .אז השתחוו המכשפים אפיים ארצה 121 ,ואמרו ,מאמינים
אנו בריּבון העולמים 122 ,ריּבונם של משׁה ואהרן 123 .אמר פַ ְרעֹ ה,
התאמינו בו בלא רשותי? מזימה היא אשר חרשתם בעיר לגרש מתוכה
את יושביה ,אך אתם עוד תדעו 124 :אכרות את יד ימינכם ואת רגל
שׂמאלכם ואצלוב את כולכם 125 .אמרו ,בלאו הכי נשוב אל ריּבוננו.
ַ ַ100אנשים אשר ירשו את הארץ :מקובל ַלזהותם ַעם ַאנשי ַמֶ ּכה ַ(קֻ ריש)ַ ,שירשו ַאתַ
המקום ַמקודמיהם ַשנכחדו ַבשל ַחטאיהםַ .היינו אוטמים :אוַ :אטמנוַ .לא היו
שומעים :אוַ:אינםַשומעים.
ַ ַ101אשר נספר לך :פנייתַאללהַאלַהנביאַמוחמד.
ַ ַ107נחש :ר'ַשמותַזַַ9ואילך.
ַ ַ108הוציא את ידו :ר'ַשמותַדַַ.7–6לבנה :ר'ַסורהַ.22ַ:20
ַ ַ117ויבלע :בשמותַזַַ,12מטהַאהרןַבולעַאתַמטותַהמכשפים.
ַ ַ123חרשתם בעיר :בעירוַשלַפרעהַ,יחדַעםַמשה.
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 126אתה נוטר לנו אֵ יבה רק על כי האמַ נו באותות ריּבוננו כאשר הוצגו
לפנינו .ריּבוננו ,הַ שפַ ע עלינו אורך רוח ואסוף את נשמתנו בעוד
מתמסרים הננו 127 .חֶ בֶ ר הנכבדים של עַ ם פַ ְרעֹ ה אמרו ,האם תניח למשׁה
ולעַ מו לחמוס את הארץ ולעזוב אותָך ואת אֵ לֶיָך .אמר ,נמית את בניהם
ונחַ יה את בנותיהם ,ונכניעם תחתינו 128 .משׁה אמר לבני עמו ,קַ ווּ
לעזרת אללה ועִ מדו בעוז רוח ,כי לאללה הארץ ,ואותה ינחיל לאשר
יחפוץ מבין עבדיו ,והיראים סופם לראות טובה 129 .אמרו ,עוּנינו בטרם
תבוא אלינו ,ואף לאחר בואָך .אמר ,אולי יואיל ריּבונכם להכחיד את
אויבכם ולהקימכם תחתיו בארץ ויתבונן במעשׂיכם 130 .הִ כינו את בית
פַ ְרעֹ ה בשנות בצורת ובמחסור ביבול ,למען יזכרו 131 .ואולם בפקוד
אותם הטובה ,אמרו ,בזכוּתנו אנו באה לנו זו .ובפקוד אותם הרעה ,תלו
את מזלם במשׁה ובאשר עִ מו .אבל מזלם תלוי באללה ,אף כי מרביתם
אינם יודעים 132 .אמרו ,כל אות אשר תביא לנו למען תַאחֵ ז בו את
עֵ ינינו ,לא נאמין לָך 133 .אז שלחנו את המבול עליהם ואת הארּבה ואת
הכינים ואת הצפרדע ואת הדם – אותות שניחתו אחד אחד .אך הם
מלאו שחץ והיו קהל חוטאים 134 .כאשר פקד אותם ה ֶנ ַגע ,אמרו ,משׁה,
ְק ָרא למעננו אל ריּבונָך בשם בריתו אתָך ,ואם תסיר את ה ֶנ ַגע מעלינו,
נאמין לָך ונשלח אתָך את בני ישׂראל 135 .אך כאשר הסרנו מעליהם את
הנגע לזמן־מה ,לא עמדו בדיבורם 136 .אז לקחנו נקמתנו מהם
והטבענום בים ,כי הכחישו את אותותינו ולא הֶ עלום בדעתם.
 137הנחלנו לבני העם אשר דוכאו את מזרחה ומערבה של הארץ אשר
נָתַ נו ברכתנו בה ,והתקיים במלואו דבָ רו הטוב של ריּבונָך על בני
ישׂראל .זאת כגמול על עומדם בעוז רוח .גם הכחדנו את מפעלות פַ ְרעֹ ה
ובני עמו ,ואת כל אשר הקימו 138 .העברנו את בני ישׂראל את הים ,ועד
ַ ַ126מתמסרים :ר'ַסורהַ.112ַ:2
ׁשוּ־ָארץ.
ֶ
ַ ַ ַ128קוּו לעזרת אללה ...כי לאללה הארץַ:...ר'ַתהליםַלזַ...ַ:9וְּ קֹוֵ יַה'ַהֵ ּמָ הַיִ ְּיר
ַ ַ130הּכינו :הדוברַהואַאללה.
ַ ַ133המבול :בערביתַ:טוּפאןַ.ר'ַגםַסורהַַ.14ַ:29ואולםַישַהמפרשיםַבהוראתַמגפהַ
(דברַאוַשחין)ַ,ומסביריםַשהמגפהַתקפהַאותםַכמבול.
ֶ
בערביתַ:רגְּ 'זַ,שפירושוַעונשַשאללהַשולחַואשרַכרוכהַבוַטומאה.
ִ
ַ ַ134ה ֶנ ַגע:
ַ ַ137מזרחה ומערבה של הארץ :ארץַהקודשַ.בבראשיתַיגַַ,14אלוהיםַמבטיחַלאברהםַ
לתת ַלו ַאת ַכל ַהשטח ַהנגלה ַלעיניוַ ,בהשקיפו ַצָ ֹפנָה ַוָ נֶגְּ בָ ה ַוָ ֵק ְּדמָ ה ַוָ יָּמָ הַ .וישַ
הגורסיםַשמזרחַהארץַהןַסוריהַוא"יַ ,ומערבה ַ– ַמצריםַ.דברו הטוב :הפרשניםַ
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מהרה עברו על פני בני עַ ם סוגדים לאליליהם בדבקותָ .אמרו ,משׁה,
עשֵׂ ה לנו אֵ ל כאֵ לים אשר להם .אמר ,אנשים נבערים אתם 139 .אלה,
ייחרב כל אשר להם ,וכל אשר עשׂו יֵרד לטמיון 140 .עוד אמר ,האבקש
לכם אֵ ל זולת אללה? הן הוא רומֵ ם אתכם מכל שוכני העולמים.
 141הִ צלנו אתכם מבית פַ ְרעֹ ה בעודם לוחצים ומעַ נים אתכם וממיתים את
בניכם ומחַ יים את בנותיכם ,ובזאת התנסיתם בניסיון כביר מעִ ם
ריּבונכם.
 142נועדנו עם משׁה שלושים יום ,והוספנו עשׂרה עליהם ,וכך מלאו
ארבעים יום להיוועדותו עִ ם ריּבונו .משׁה אמר לאהרן אחיו ,מַ לא את
מקומי בקרב בני עמי ְודַאג לשלומם ,וַאל תלך בנתיב החומסים.
 143כאשר בא משׁה במועד שקבענו ,וריּבונו דיּבר עִ מו ,אמר ,ריּבוני,
הַ ראני ואתבונן בָך .אמר ,לא תוכל לראותני ,ואולם הַ ּבֵ ט אל ההר .אם
ייוותר שלם במקומו ,כי אז תִ ראֵ ני .כאשר הופיע ריּבונו לנגד ההר ,כתָ ש ֹו
עד דק ,ומשׁה נפל מתעלף .כאשר ניעור מעלפונו ,אמר ,ישתּבַ ח שמָך,
חוזר אני בתשובה אליָך ,וראשון אני להאמין 144 .אמר ,משׁה ,אני
ובדּברי אליָך .אחוז באשר
בחרתיָך להיות מעל האנשים בשולחי אותָך ַ
דברי
נתתי לָך והיֵה במודים 145 .כתבנו לו בלוחות את כל הדבריםֵ :
מוּסר וביאור כל ָדבר לפרטיו – אחוז בהם היטב וצַ ווה על בני עמָך
לאחוז בנָאֶ ה מכל אשר בהם .עוד ַאראה לכם את נחלת המופקרים.
סבוריםַשזהוַרמזַלהבטחתַאללהַשניתנהַלבניַישראלַבסורהַַ,6–5ַ :28לתתַבידםַ
אתַנכסיַאויביהםַולהושיבםַעלַמכונםַבארץ.
ַ ַ138בני עם סוגדים לאליליהם :אולי ַרמזַלסיפורַעלַהיצמדותַבניַישראלַלפולחןַבעלַ
פעורַ,כמתוארַבבמדברַכהַ.5–1
ַ ַ142שלושים יום...והוספנו עשרה :על־פיַהתורהַ ,משהַשההַעלַהרַסיני ַארבעיםַיוםַ
וארבעיםַלילהַ.ר'ַשמותַכדַ(ַ 18קבלתַהלוחותַהראשונים)ַ,לדַ(ַ 28קבלתַהלוחותַ
האחרונים)ַ .יש ַהמשערים ַ(ש.דַ .גויטיןַ ,האסלאם ַשל ַמוחמדַ ,ירושליםַ ,תשל"הַ,
ַ,) 177–176כיַהפסוק ַמשקףַמסורתַיהודיתַשלפיה ַניתנוַהלוחות ַהאחרוניםַביוםַ
הכיפורים ַ(עשרה ַבתשרי)ַ ,ומכאן ַשמשה ַעלה ַלהר ַסיני ַכדי ַלקבלם ַבראש ַחודשַ
אלולַ.משהַבילהַאפואַבהרַסיניַשלושיםַיוםַועודַעשרהַ,כנרמזַבקוראןַ.המסורתַ
האסלאמיתַגורסתַשמשהַצםַבשלושיםַהימיםַהראשוניםַ,ואללהַהוסיףַלוַעשרהַ
ימיַצוםַ,כיַבתוםַהשלושיםַשברַמשהַאתַהצוםַללאַרשות.
ַ ַ143הראני :ר'ַשמותַלגַ.23–18
ַ ַ144בדברי אליך :פניםַאלַפניםַולאַבאמצעותַמלאךַ.אחוז באשר נתתי לך :למדַודבקַ
בכך.
ַ ַ145דברי מוסרַ :יש ַהמפרשים ַשהכוונה ַלמצוות ַאל ַתעשהַ ,או ַלאזהרות ַבכללותןַ.
וביאור כל ָדברַ :ישַהמפרשיםַשהכוונהַלמצוותַעשהַ,אוַלהלכותַבכללותןַ.בנָאֶ ה
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ַ 146אטֶ ה מעל אותותַ י את המתנשׂאים בארץ בלא צדק ,ואף אם יִראו את
כל האותות ,לא יאמינו בהם ,ואף אם יִראו את נתיב הּבינה ,לא ילכו בו.
אך אם יִראו את נתיב המַ דוּחים ,ילכו בו ,זאת כי הכחישו את אותותינו
ולא נתנו את דעתם להם 147 .המכחישים את אותותינו ואת בואם אל
העולם הבא ,מפעלותיהם לא יניבו פרי ,וכמעלליהם ישולם להם.
 148בני עַ מו של משׁה עשׂו בהיעדרו תבנית עגל מעדייהם ,ול ֹו קול
געייה .הלא ראו כי לא ענה אותם דבר ולא הנחה אל הנתיב! הם עשׂו
אותו והיו בני עוולה 149 .ואולם כאשר ניחמו על מעשׂיהם וראו כי תעו,
אמרו ,אם לא ירחם עלינו ריּבוננו ויסלח לנו ,נלך לאבדון 150 .כאשר
חזר משׁה אל בני עמו כועס ומלא צער ,אמר ,הריעותם לעשׂות לאחר
לכתי .האם קצרה רוחכם מלעמוד במצוות ריּבונכם? אז השליך את
אחיו ומשכ ֹו אליו .אמר (אחיו) ,בן אִ מי ,ב ֵני העם
הלוחות ואחז בראש ִ
אִ ילְ צוּני וכמעט שהרגוני .אל תיתן לאויבים לשׂמוח לאֵ ידי ,ואל תשׂימני
ולאחי ופרושׂ
ִ
עִ ם קהל בני העוולה 151 .אמר (משׁה) ,ריּבוניְ ,מחַ ל לי
רחמיָך עלינו ,כי אתה הרחום שברחומים 152 .אלה אשר עשׂו את העגל,
תשׂיגם חמת ריּבונם ויושפלו בחיי העולם הזה ,כי כך נגמול לבו ֵֹדי
הבדיות 153 .העושׂים רעה ואחר חוזרים בתשובה ומאמינים – לאחר כל
זאת ,ריּבונָך מוחל ורחום 154 .כאשר שככה חמת משׁה ,נטל את
הלוחות ,ועליהם חרותים דברי הדרכה ורחמים ליראים את ריּבונם.
 155אז בחר משׁה שבעים איש מבני עַ מו לבוא במועד שקבענו ,וכאשר
רעדה הארץ תחתיהם ,אמר ,ריּבוני ,אילו חפצתָ  ,הייתָ משמיד אותם
מּכל אשר בהםַ :כלומר ַ ,כל ַמה ַשיש ַבהם ַהוא ַנאה ַמּכלַ ,ויש ַלנהוג ַעל ַפיוַ .וישַ
המפרשים ַשהכוונה ַלמצוות ַשחלקן ַנאה ַיותר ַמאחרות ַמבחינת ַדרגת ַהדחיפותַ
לקיימןַ(כגוןַמצוותַחובהַלעומתַמצוותַרשות) .נחלת המופקרים :ישַהמפרשיםַכיַ
הכוונהַלמושבותַהמצריםַשאותןַיחריבַאללה.
ַ ַ146אטה מעל אותותי :לאַאניחַללמודַלקחַמןַהאותותַהמעידיםַעלַקיומיַ,וכךַלזכותַ
במחילתי.
ַ ַ148תבנית :מילולית"ַ:גוף"ַ.וישַהמפרשיםַשגוףַהעגל ַהיהַבשרַודםַממשַ.עלַהפרשהַ
ר'ַשמותַלבַַ 1ואילךַ.געייה :ר'ַמדרשַתנחומא ַכיַתשאַ,יטַ...ַ"ַ :ויצאַהעגלַגועהַ
כשהוא ַמקרטע"ַ .ויש ַהמפרשים ַשגעייתו ַלא ַהיתה ַאלא ַקול ַיללת ַהרוח ַשנשבהַ
מבעדַלנקביםַשהיוַבדמותוַהחלולהַשלַהעגלַ.
ַ ַ152יושפלו בחיי העולם הזה :יש ַהגורסים ַכי ַכאן ַנרמז ַמעמדם ַהנחות ַשל ַהיהודיםַ
כבניַחסותַבתקופתַהאסלאם.
ַ ַ154נטל את הלוחות :הפרשנים ַגורסיםַכי ַמשה ַנטל ַאת ַשברי ַהלוחותַ .הקוראן ַאינוַ
מספרַאתַסיפורַמתןַהלוחותַבשניתַ,כמתוארַבמקרא.
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ואותי זה כבר .התאמר להשמידנו בשל מעשׂי השוטים אשר בנו? אין זה
אלא ניסיון מאִ תָך אשר תַ תעה בו את אשר תחפוץ ותנחה את אשר
תחפוץ .מגיננו אתה ,על כן ְמחַ ל לנו ורחם עלינו ,כי אתה הטוב
שבסולחים 156 ,וכתוב טובה לזכותנו בעולם הזה ובעולם הּבא ,כי חזרנו
בתשובה אליָך .אמר (אללה) ,עונשי ,אַ כֶה בו את אשר אחפוץ ורחמַ י
חובקים כל דבר .אכתוב אותם לזכות היראים ונותנֵי הזַכאת והמאמינים
באותותינו 157 ,אשר ילכו עם השליח ,הנביא איש אומות העולם ,אשר
אותו ימצאו רשום אצלם בתורה ובאֶ וונגֶליון .הוא יצווה עליהם לנהוג
בדרך ארץ ויאסור עליהם את המגונה ,ויתיר להם את המאכלות הטובים
ויאסור עליהם את התועבות ,ויסיר מעליהם את הנטל ואת הכבלים
המכבידים עליהם .אשר יאמינו בו ויסייעו בידו ויושיטו לו עזרה וילכו
יוּרד עִ מו ממרומים ,אלה יעשׂו חיל 158 .אמור ,הוי
אחר האור אשר ַ
האנשים ,הנני שליח אללה אל כולכם ,אשר לו מלכות השמים והארץ.
אין אלוה מּבַ לעדיו ,והוא מחַ יֶה וממית .על כן הַ אמינו באללה ובשליחו,
בנביא איש אומות העולם ,המאמין באללה ובדבריו .לכו עִ מו למען
תישירו לכת.
ַ ַ155במועד שקבענו :הדובר ַהוא ַאללהַ .יש ַהגורסים ַשהשבעים ַנבחרו ַכדי ַלחלות ַאתַ
פני ַאללה ַ לאחר ַמעשה ַהעגלַ .אחרים ַסבורים ַשזהו ַהמפגש ַשנועד ַלהתקיים ַלפניַ
מתןַתורהַ(ר'ַגםַשמותַכדַ.)2–1
ַ ַ156זַּכאת :ר'ַסורהַ.43ַ:2
ַ ַ157איש אומות העולם ַ :כלומרַ ,לא ַמבני ַעמו ַשל ַמשהַ .הכוונה ַהיא ַלמוחמד"ַ .אישַ
אומותַהעולם" ַמכונה ַבערביתַ :אֻ ִּמיַ ,מונחַשהפרשניםַהמוסלמיםַתופסיםַבדרך־
כלל ַבהוראת ַ"מי ַשאינו ַיודע ַקרוא ַוכתוב"ַ .רשום אצלם בתורה ובאוונגליוןַ:
התפיסה ַהיא ַששמו ַשל ַמוחמד ַמופיע ַ במקרא ַובברית ַהחדשהַ ,ומכאן ַשעלַ
היהודיםַוהנוצריםַלהאמיןַבוַ.דומהַשהרקעַלפסוקַזהַבכללותוַמצויַבדבריםַיחַ
ַמ ֶק ֶַר ב ַאֲ חֵ יהֶ ם ַּכָ מוָֹך ַוְּ נָת ִתי ְַּדבָ ריַ
ַָאקים ַלָהֶ ם ִ
ַ ,18שם ַמודיע ַאלוהים ַלמשהַ :נָבִ יא ִ
בְּ פִ יו ַוְּ ִדבֶ רַאֲ לֵיהֶ םַאֵ תַ ָּכלַאֲ ֶׁשר ַאֲ צוֶּ נוַּ.בתפיסת ַהקוראן"ַ,אֲ חֵ יהֶ ם"ַשלַבניַישראלַ
הםַישמעאלַוזרעו ַ,ומכאןַשמשהַהתבשרַעלַהופעתַמוחמדַ,שיביאַאלַבניַישראלַ
אתַדברַאללהַ.בבריתַהחדשהַפורשַהפסוקַכמרמזַלישועַ(מעשי ַהשליחיםַגַ–22
ַ;26זַַ.) 37כמה ַמן ַהפרשניםַהמוסלמיםַכברַהצביעוַעלַהזיקהַביןַדבריםַיחַַ18
לביןַהפסוקַשלפנינוַ.פסוקַזהַנדוןַבהרחבהַגםַבספרותַהפולמוס ַהמוסלמיתַ .ר'ַ
גםַסורהַַ .2ַ:62ַ;81ַ:3יצווה עליהם לנהוג בדרך ארץ ויאסור עליהם את המגונהַ:
כלומרַיתווהַלהםַקודַשלַמוסר ַחברתיַהמחייבַאתַכללַהאומהַ.ר'ַבמיוחדַסורהַ
 .41ַ:22ַ;112ַ,71ַ:9ַ;110ַ,104ַ:3הנטל...הכבליםַ:האיסוריםַהחמוריםַבדתםַשלַ
בניַישראלַ.האור ַ:הקוראןַ.תיאורַזהַשלַהנביאַ"אישַאומותַהעולם"ַמזכירַמאודַ
יאַמּמ ְּסגֵרַ
(מ ְּׁשפָ טַלגוֹיִ םַיו ִֹציאַַ...לְּ הו ִֹצ ִ
אתַתיאורוַשלַעבדַה'ַבישעיהוַמבַַ 1ואילךַ ִ
יַחׁשְךַ...ַ:וְּ ֶא ֶתנְָּךַלִ ְּב ִריתַעָ םַלְַּאוֹרַגוֹיִ ם).
ֶ
ֶאַיׁשבֵ
ירַמבֵ יתַ ֶּכל ְּ
א ִס ִ
ַ ַ158אמור :פנייהַאלַהנביאַמוחמד.
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 159יש בבני עַ מו של משׁה אומה אשר בניה מדריכים על־פי האמת ועל־
פיה יעשׂו צדק 160 .הפרדנו אותם לשנים־עשׂר שבטים ,אומות ,וכאשר
ביקשו בני עמו של משׁה כי יַשקם ,הורינו לו לאמור ,הַ כֵה במטָך בסלע.
אז בקעו מתוכו שנים־עשׂר מעיינות ,וכל שבט ידע את המקום אשר ממנו
ישתה .הֵ צַ לנו עליהם בענן והורדנו אליהם ממרומים את המָ ן והשׂלָו –
אִ כלו מן הדברים הטובים אשר שלחנו לפרנסתכם .הם לא גרמו לנו
עוול ,כי אם לעצמם גרמו עוול 161 .נֶאמר להםִ ,שכנו בעיר הזאת ואִ כלו
בה באשר תרצו ,ואִ מרוִ ,חטַ ה ,והיכנסו משתחווים בשער למען נסלח
לכם על חטאיכם .נַרּבה את שׂכר המיטיבים 162 .ואולם בני העוולה
אמרו דבר שונה מאשר נצטווּ להגיד ,על כן שלחנו עליהם מגפה מן
השמים ,כי היו בני עוולה.
ְ 163שַאל אותם על אודות העיר אשר שכנה אל מול הים .הם עברו על
מצוות השּבת ,כי דגי הים באו אליהם צפים על פני המים ביום השבת,
ואילו בימים אשר לא שָ בתו ממלאכה לא באו אליהם .כך ניסינו אותם,
כי היו מופקרים 164 .אמרה קבוצה בקרבם ,מה לכם כי תזהירו אנשים
ַ ַ159יש בבני עַ מו של משׁהַ:נראהַשמדוברַבשבטַלויַהנחשביםַלבניַמשהַ.מדריכים על־
ַמ ְּׁשפָ ֶטיָך ַלְּ י ֲעקֹב ַוְּ תו ָֹר ְּתָך ַלְּ יִ ְּש ָראֵ לַ.
פי האמתַ :ר' ַדברים ַלג ַ(ַ 10על ַשבט ַלוי) ַ :יוֹרוּ ִ
קאתל ַאבן ַסֻ לימאן ַ(מת ַ150הַ,)767/
ִ
כמה ַמפרשני ַהקוראן ַהמוסלמיםַ ,כגון ַמֻ
גורסיםַשהאומהַמבניַעמוַשלַמשהַשוכנתַמעברַלנהרַשלַחולַהקופאַכלַשבתַ .ר'ַ
גם ַבראשית ַרבתיַ ,ויצא ַ[על ַבראשית ַל ַ"ַ :]24הלוים ַבני ַמשה ַהם ַחונים ַלפניםַ
מנהרַסבטיון ַ[=סמבטיון]"ַ.ר'ַגםַסורהַַ.104ַ:17פרשניםַאחריםַגורסיםַשהפסוקַ
עוסקַביהודיםַשהתאסלמוַבימיַמוחמדַ.ר'ַגםַלהלןַפס'ַ.181
ַַאסבאט)ַ,
ַ ַ160אומות :נראהַשמילהַזוַנועדהַלהסבירַאת ַהמילהַ"שבטים"ַ(בערביתְּ :
שאינה ַמקובלת ַבערביתַ .הכה במטך :ר' ַסורה ַַ .60ַ :2בענן :ר' ַסורה ַַ .57ַ :2המן
והשלו :ר'ַסורהַ.57ַ:2
ַ ַ161שכנו בעיר...והיכנסו משתחווים :ר'ַסורהַ.58ַ:2
בערביתַ:רגְּ 'זַ,ור'ַהערהַַ134לעיל.
ִ
ַ ַ162דבר שונה :ר'ַסורהַַ.59ַ:2מגפה:
אומריםַ,מ ְַּד ַָיןַ,אוַ
ִַ
ַ ַ163שאל אותם :אתַהיהודיםַ.העירַ:מזהיםַאותהַעםַאילתַ.וישַה
טבריהַ .באו אליהם צפים על פני המיםַ :כמה ַחוקרים ַהצביעו ַעל ַקטע ַתלמודיַ
(קידושין ַעב ַע"א) ַשבו ַנזכר ַמקום ַבשם ַבירתא ַדסטיא ַשתושביו ַאספו ַדגיםַ
שנפלטוַמחביתַשעלתהַעלַגדותיהַביוםַהשבתַ,והםַ"אישתמוד"ַ(נעשוַמשומדיםַ,
אוַמתו)ַ.אבלַאוליַלפנינוַגםַהדַכלשהוַלפרשהַהמקראיתַשבהַבניַישראלַדרשוַ
ממשהַלקבלַדגיםַובשרַבמקוםַהמןַ,ואלוהים ַהבטיחַלספקַלהםַאתַמבוקשםַעדַ
שיהיה ַלהם ַלזרא ַויצא ַמאפםַ .אז ַהעלה ַלהם ַ"שלְּ וִ ים ַמן ַהים" ַ(= ַים ַסוף)ַ ,ובניַ
ישראלַהמתאוויםַלבשרַליקטוַאותםַ,ובעודםַאוכליםַ,המיתםַאלוהים ַכעונשַעלַ
תאוותםַ ,והם ַנקברו ַבקברות ַהתאווה ַ(במדבר ַיא)ַ .נראה ַכי ַבגרסת ַהקוראןַ,
"שלְּ וִ יםַמןַהים"ַהםַכברַדגיםַשלַממשַשניתןַלאוספםַבעודםַצפיםַעלַפניַהמיםַ.
אשר ַלחילול ַהשבתַ ,במקרא ַבני ַישראל ַמנסים ַללקט ַאת ַהמן ַביום ַהקדוש ַהזהַ
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אשר אללה גמר אומר להכחידם או להענישם בעונש גדול? ָאמרו ,רק
למען נצא נקיים מלפני ריּבונכם ,ולמען תהיה בהם יִרָאה 165 .כאשר
שכחו את אשר הזכירו להם ,מילטנו את האנשים אשר אסרו את הרעה
והִ כינו את בני העוולה בעונש איום ,כי היו מופקרים 166 :כאשר הֵ פֵ רו
ביוהרה את האיסור שהוטל עליהם ,אמרנו להם ,היו קופים משוקצים.
 167ריּבונָך הודיע כי עד יום תחיית המתים לא יחדל לשַ לֵח בהם אנשים
אשר ילחצום ויענום .ריּבונָך מהיר בעונש ,והוא אף מוחל ורחום.
 168פיזרנו אותם שבטים שבטים על פני הארץ; יש ישרים ביניהם ויש
פחותים מזה ,וניסינו אותם בטובות וברעות למען ישובו 169 .אחריהם
קמו דורות אשר ירשו את הספר ורדפו בצע בן חלוף בעולם הזה ,ואמרו,
ודאי יסוּלח לנו .ואולם במוצאם בצע בן חלוף כגון זה ,ייקחוהו .האם
לא נדרשו בברית הספר להגיד על אללה את האמת לבדה? הן למדו את
אשר בו! נחלת העולם הבא טובה מזה ליראים .האם לא תשׂכילו
להבין?  170המחזיקים בספר ואינם מַ רפים והמקיימים את התפילה – לא
נגרע משׂכר המתקנים את דרכם 171 .עקרנו את ההר ונשׂאנו אותו כסו ֵכך
(שמותַטזַַ.) 27ייתכןַשבגרסתַהקוראןַהתמזגהַפרשתַליקוטַהמןַעםַפרשתַאיסוףַ
השלָו.
ְּ
ַ ַ164אמרה קבוצה בקרבם :במדרש ַ(ספרי ַבמדברַ ,צה) ַמשה ַמנסה ַלשכנע ַאתַ
המתאווים ַלוותר ַ על ַדרישתם ַלבשרַ ,וזאת ַכדי ַלהצילם ַמהגורל ַהצפוי ַלהםַ.
אלוהים ַאומרַלמשה ַ כיַאיןַטעםַלנסותַלשכנעםַ,כיַלאַישמעוַלוַ.בקטעַשלפנינוַ,
משהַואלוהיםַמיוצגיםַעל־ידיַשתיַקבוצותַהמתדיינותַביניהןַעלַאודותַהחוטאיםַ.
רק למען נצא נקיים :אלה ַדברי ַהמנסים ַלהזהיר ַאת ַהחוטאים ַאל ַהקבוצהַ
הראשונהַהסבורהַשאיןַטעםַלהזהירם.
ַ ַ166אמרנו להם :הדוברַהואַאללהַ.היו קופים משוקצים :המדרשַ(ויקראַרבה ַיחַ,ד)ַ
ַהשלָו ַגרם ַלאוכלים ַאותו ַפגעי ַגוף ַמתועביםַ .נראה ַשהפיכתם ַשלַ
מספר ַשבשר ְּ
האוכלים ַלקופים ַהחליפה ַבקוראן ַאת ַהפגעים ַהנזכרים ַבמדרשַ .יש ַהמפרשיםַ
שהצעירים ַבין ַהחוטאים ַהפכו ַלקופים ַוהזקנים ַלחזירים ַ(ר' ַסורה ַַ .)60ַ :5וישַ
המפרשיםַבאופןַמטאפוריַ:הםַהפכוַלקופיםַבלבםַבלבדַ .ור'ַמדרשַתנחומא ַנחַ,
יג"ַ :שתה ַכהוגן ַהרי ַה וא ַגבור ַכארי ַואומר ַאין ַכמותו ַבעולםַ ,כיון ַששתה ַיותרַ
מדאי ַנעשה ַכחזיר ַמתלכלך ַבמי ַרגלים ַובדבר ַאחרַ .נשתכר ַ– ַנעשה ַכקוף ַעומדַ
ומרקדַומשחקַומוציאַלפניַהכלַנבלותַהפהַואינוַיודעַמהַיעשה".
ַ ַ167אנשים אשר ילחצום :הפרשנים ַגורסים ַשמדובר ַבבני ַעמים ַשונים ַשדיכאו ַאתַ
היהודיםַ לאורךַהדורותַ.האחרוניםַהםַהמוסלמיםַאשרַישיתוַעלַהיהודיםַמיסיםַ
והגבלותַלמיניהן.
ַ ַ168פיזרנו אותם :הדובר ַהוא ַאללה ַעל ַאודות ַהיהודיםַ .שבטים שבטיםַ :מילוליתַ:
"אומותַאומות"ַ.ור'ַפסוקַַ160לעיל.
ַ ַ169ירשו את הספר :אתַהתורהַ.להגיד על אללה את האמת לבדה :ולאַלטעוןַכיַאללהַ
סולחַלמיַשחוזרַוחוטא.
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מעליהם ,והם דימו כי הנה הוא נופל עליהם – אֶ חזו היטב באשר נָתַ נו
לכם וזִ כרו את אשר בו למען תהיה בכם יִרָאה.
 172ריּבונָך נטל מבני האדם ,מתוך גבם ,את יוצאי חלציהם והעמידם
להיות עדים על עצמם – האין אני ריּבונכם? ָאמרו ,עדים אנו כי כן
הדבר – פן תאמרו ביום תחיית המתים ,לא נָתַ נו דעתנו לכך 173 ,או פן
תאמרו ,כבר לפנינו צירפו אבותינו שותפים לאללה ,ואנו רק צאצאיהם
הבאים אחריהם .התאמר ל ַכלותנו בעוון מעשׂיהם של השוגים בהבל?
 174כך נבאר את פרטֵ י האותות למען ישובו.
ְ 175ק ָרא בפניהם את קורותיו של האיש אשר נָתַ נו לו את אותותינו ואולם
הוא הִ שילָם מעליו ,והִ שׂיג ֹו השׂטן והיה בסוטים 176 .אילו חפצנו ,היינו
מרוממים אותו בזכותם ,אך הוא בחר להיוותר על הקרקע ונהה אחר
משוגת לבו .הוא נמשל לכלב אשר אם תגער בו ,יַלְ ִחית ,וגם אם תניח
לו ,יַלְ ִחית .לזאת נמשלו מכחישי אותותינו .על כן סַ פֵר את סיפור
המעשׂה למען יימלכו בדעתם 177 .מכחישי אותותינו נמשלו לאנשים
ַ ַ171ההרַ:הרַסיניַ.נשאנו אותו כסו ֵכך :ר'ַסורהַ.63ַ:2
ַ ַ172ריבונך נטל מבני האדם :המסורת ַמספרת ַכי ַאללה ַהוציא ַמחלצי ַאדם ַהראשוןַ,
וכןַמחלציַזרעוַאחריוַ,אתַכלַנשמותַבניַהאדם ַהעתידיםַלהיוולדַעדַיוםַתחייתַ
המתיםַ ,הציג ַבפניהם ַאותות ַהמוכיחים ַשהוא ַריבונם ַהיחידַ ,והכל ַהתחייבוַ
להאמיןַבוַ.הפרשניםַגורסיםַשפסוקַזהַנועדַלהוכיחַליהודיםַבניַזמנוַשלַמוחמדַ
שגםַעליהםַחלהַההתחייבותַהעתיקהַלהאמיןַבאלוהיַמוחמדַ .בריתַקדמוניתַזוַ
עם ַהמין ַהאנושי ַ(ר' ַגם ַהברית ַעם ַהנביאים ַבסורה ַַ )8–7ַ :33ַ ;81ַ :3מזכירהַ
מדרשיםַעלַמתן ַתורהַ.ר'ַמדרשַתנחומאַ(ורשא)ַפקודיַ,ג"ַ:תדעַלךַשכלַהנשמותַ
שהיו ַמן ַאדם ַהראשון ַושיהיו ַעד ַסוף ַכל ַהעולם ַכולן ַנבראו ַבששת ַימי ַבראשיתַ
ַאת־אֲ ֶׁשר ַי ְֶּׁשנ ֹו ַפֹהַ
וכולן ַבגן ַעדן ַוכולן ַהיו ַבמתן ַתורה ַשנאמר ַ[דברים ַכט ַַּ ]14כִ י ֶ
רַאינֶנוַּפֹה ַעִ ּמָ נוַּהיוֹם"ַ .עדים אנוַ:מתכונתַ
עִ ּמָ נוַּעֹמֵ דַהיוֹםַלִ פְּ נֵיַה'ַאֱ ֹלהֵ ינוַּוְּ ֵאתַאֲ ֶׁש ֵ
דומהַנמצאתַבמדרשַעלַמתןַתורהַשבוַאלוהיםַדורשַמבניַישראלַלהביאַערביםַ
לכךַשישמרוַאתַהתורהַ.ר'ַשירַהשיריםַרבהַאַ,ג.
ַ ַ175קרא בפניהם :בפני ַהיהודים ַבני ַזמנו ַשל ַמוחמדַ .האיש אשר נתנו לו את
אותותינו :ישַהמזהיםַאותוַעםַבלעםַבןַבעורַשנשלחַעל־ידיַמלךַמואבַלקללַאתַ
ישראלַ,ואולםַאלוהים ַ שםַבפיוַדבריַברכהַבמקוםַהקללהַשהכיןַ(ר'ַבמדברַכב-
כד)ַ.בגרסתוַהאסלאמיתַשלַהסיפורַ,בלעםַאמנםַמקללַאתַבניַישראלַ,ובכךַהופךַ
אתַעורוַממאמיןַלכופרַ.פרשניםַאחריםַמזהיםַאתַהאישַעםַאדם ַמימיַמוחמדַ
שהיהַבקיַבכתביַהקודשַויראַשמיםַ,ואולםַמשהופיעַמוחמדַבמדינהַ,קינאַבנביאַ
והפךַאתַעורוַממאמיןַלאויבַ(שמוַאַֻמיהַאבןַאביַאלצלְּ ת)ַ.אותותינו :ספריַקודשַ
שבהםַקראַעלַאודותַאללה.
 176יַל ִחית ַ :כמו ַהכלב ַשלעולם ַאינו ַחדל ַלהלחיתַ ,כלומר ַלהתנשם ַולהתנשף ַבשרבובַ
הלשוןַ,כךַהמתנעריםַמןַהאותותַהםַאלהַשאינםַחדליםַלדבוקַבכפירהַהבסיסיתַ
הטבועהַבהםַ,ביןַאםַפעםַזכוַלהנחיהַאלוהיתַוביןַאםַלאו.
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שאין רעים מהם ,ואולם רק לעצמם יגרמו עוול 178 .אשר יַנחם אללה,
תִ ישַ ר דרכם ,ואשר יַתעם ,ילכו לאבדון 179 .הִ רּבֵ ינו את זרעם של בני
אנוש ושדים למען גיהינום .לב להם ולא יבינו ,עיניים להם ולא יראו,
אוזניים להם ולא ישמעו .לבהמות נִדמו ,והם תועים אף יותר .הללו לא
יעלו דבר בדעתם.
 180לאללה יאים השמות הנאים ,על כן ִקראו לו בהם ,וסורו מעל
המטילים דופי בשמותיו .כמעלליהם ישולם להם.
 181בין ברואינו יש אומה שבניה מדריכים על־פי האמת ועל־פיה יעשׂו
צדק 182 .מכחישי אותותינו – נתגנב אט אט אליהם בלא שיֵדעו מֵ ַאין.
 183אתן להם שהות ,ואולם מזימתי נחרצת היא 184 .האם לא יימלכו
בדעתם ויבינו כי אין בחבֵ רם כל שיגעון ,וכי כל תפקידו להזהיר
ברורות?  185האם לא יביטו אל מלכות השמים והארץ ואל כל אשר ברא
אללה ,ולא יעלה בדעתם כי אולי קרוב כבר זמנם? ולאחר כל זאת,
לאיזה אומֶ ר עוד יאמינו?  186כל אשר יַתעהו אללה ,אין לו מַ נחה ,והוא
במריָים ולהתחבט אובדי עצות.
יניח להם לעמוד ִ
 187ישאלוָך על שעת הדין ,מתי תבוא .אמור ,רק לריּבוני ה ֶי ַדע עליה,
ורק הוא יגַלנה בבוא זמנה .כָבֵ ד לחצה על השמים והארץ ,והיא תבוא
עליכם כחתף .הם שואלים אותָך כאילו הרּביתָ חקור על אודותיה .אמור,
רק לאללה הידע עליה ,ומרבית האנשים לא יֵדעו 188 .אמור ,אין לאֵ ל ידי
להביא תועלת לעצמי או להעביר רעה מעלַי ,ויקרה רק אשר ירצה

ַ ַ179לב להם ולא יבינוַ :...ר'ַירמיהוַה ַַ:21עםַסָ כָלַוְּ אֵ יןַלֵבַעֵ יניִ ם ַלָהֶ םַוְּ ֹלאַיִ ְּראוַָּאזְּ ניִ םַ
לָהֶ םַוְּ ֹלאַיִ ְּׁשמָ עוּ.
ַ ַ180השמות הנאים :שמות ַהתואר ַשל ַאללה ַהמופיעים ַבפרקי ַהקוראן ַהשוניםַ.
מניינםַ ,על־פי ַהמסורת ַהאסלאמיתַ ,הוא ַתשעים ַותשעה ַ(ר' ַמפתח ַהשמותַ
והתאריםַשלַהאל)ַ.מטילים דופי בשמותיו :כופריםַבמידותיוַכאלַיחידַומייחסיםַ
אותןַגםַלאלילים.
ַ ַ181מדריכים על־פי האמת :הפרשניםַגורסיםַשמדוברַבחכמיַהדתַבאומתוַשלַמוחמדַ.
וישַהגורסיםַכיַמדוברַבנביאיםַ .ר'ַגםַלעילַפס'ַַ .159וישַהמפרשיםַ"מדריכים"ַ
(בערביתַ:י ְּהדוּן)ַבהוראתַ"נוהגים"ַ(י ְּהתדוּן)ַ,ומסביריםַשהכוונהַלכללַהמאמינים.
ַ ַ182נתגנב אט אט אליהם :או"ַ:נכרסםַבהםַקמעהַקמעה".
ַ ַ184חברם :הנביאַמוחמדַשאויביוַהאשימוהוַבשיגעון.
יןַאיׁשַיו ֵֹדעַגם־
יאַא ִ
ֵ
ַ ַ187רק לריבוני ה ֶי ַדע עליהַ:ר'ַמתיַכדַ ַ:36וְּ היוֹםַההוּאַוְּ ה ָׁשעָ הַה ִה
יַָאביַלְּ בַד ַֹו.
ֹלאַמלְּ ָא ֵכיַה ָׁשמיִ םַגם־ֹלאַהבֵ ןַבִ לְּ ִת ִ
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אללה .אילו ידעתי את הנסתר ,הייתי מרּבה טובה לעצמי ונמנע מכל רע.
אין אני אלא מזהיר ומבשׂר לאנשים אשר יאמינו.
 189הוא אשר ברא אתכם מתוך נפש יחידה ,ואז עשׂה לה בת זוג מתוכה,
למען ידבק בה ,וכאשר ידע אותה ,התעברה ,וקל היה משׂא הריונה,
והתהלכה במצבה כה וכה .וכאשר כבד משׂאה ,פָ נו שניהם בתפילה
לאללה ריּבונם ,ואמרו ,אם תיתן לנו יילוד מוצלח נהיה במודים.
 190ואולם כאשר נתן להם יילוד מוצלח ,צירפו לו שניהם שותפים,
וייחסו להם חלק באשר נתן להם .יתרומַ ם אללה מעל השותפים שצירפו
לו 191 .האם יצרפו לו שותפים אשר דבר לא יבראו ,ואשר הם עצמם
נבראו?  192הם לא יוכלו להושיט עזרה ואף לא לעזור לעצמם 193 .אם
תקראו להם לבוא אל דרך הישר ,לא יבואו בעקבותיכם .אחת היא לכם
אם תקראו להם או תחרישו 194 .אלה אשר תִ פנו אליהם בתפילה
מּבַ לעדי אללה ,עבדים הם כמותכםִ .קראו להם ,ונִראה אם יֵיענו לכם,
אם אמת בפיכם 195 .כלום יש להם רגליים להלך עליהן ,או ידיים ללפות
בהן ,או עיניים לראות בהן ,או אוזניים לשמוע בהן? אמורִ ,קראו
לשותפים שצירפתם ,וחַ ּבלו תחבולה נגדי ,ואל תתנו לי שהות 196 .מגי ִני
הוא אללה אשר הוריד את הספר ממרומים ,והוא מגן הישרים 197 .אלה
אשר תִ פנו אליהם בתפילה מּבַ לעדי לא יוכלו להושיט לכם עזרה ואף לא
לעזור לעצמם 198 .אם תקראו להם לבוא אל דרך הישר ,לא ישמעו,
ואתה תראה כיצד הם לוטשים עיניהם אליָך בלא שיִראוָך.
 199נְהַ ג בחמלה וצַ ווה לנהוג כראוי וסור מעל הנבערים מדעת 200 .והיה
אם יתקוף אותָך פיתוי מן השׂטן ,בקש מחסה באללה ,כי הוא שומע
ויודע 201 .היראים ,כל אימת שהשׂטן סובב סביבם ,נזכרים ,ואז נפקחות
עיניהם 202 .ואילו אחֵ יהם מושכים אותם אל תוך המַ דוּחים ולא יַרפו.
ַ ַ189נפש יחידה :אדםַהראשוןַ.והתהלכה במצבה כה וכהַ:לאַהפילהַאתַהעובר.
ַ ַ190שותפים :לכאורה ַמשתמעת ַכאן ַהאשמה ַשמאשים ַהקוראן ַאת ַאדם ַהראשוןַ
ואשתוַבעבודתַאליליםַ.וישַהגורסיםַשמדוברַכאןַבכללַהמיןַהאנושיַולאַבאדםַ
וחווהַעצמם.
ַ ַ195כלום יש להם רגלייםַ :...ר'ַתהליםַקטו ַ ַ:7–5פֶ ה־לָהֶ םַוְּ ֹלאַיְּ דבֵ רוַּעֵ יניִ םַלָהֶ םַוְּ ֹלאַ
יִ ְּראוַָּ ,אזְּ ניִ םַלָהֶ םַוְּ ֹלאַיִ ְּׁשמָ עוַַּאףַלָהֶ םַוְּ ֹלאַיְּ ִריחוּןַ,יְּ ֵדיהֶ םַוְּ ֹלאַיְּ ִמיׁשוּןַרגְּ לֵיהֶ םַוְּ ֹלאַ
יְּ הלֵכוּ.
ַ ַ202אחיהם :הכופריםַ.אוַ:בניַהשטן.
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 203אם יִקרה ולא תביא להם אות ,יגידו ,מדוע לא תמציאהו בעצמָך?
אמור ,אני דבק רק באשר נִגלה לי מעם ריּבוני .אלה אותות אשר נִגלו
מעִ ם ריּבונכם כדי להאיר עיניים ,ולהביא הדרכה ורחמים לאנשים אשר
יאמינו 204 .בהיקָ רא הקֻ רָאן ,הַ אזינו לו והסכיתו למען תרוחמו 205 .הַ זכֵר
בוקר וערב את שם ריּבונָך בלבָך ,בתחנונים ובחרדת קודש ,ואל תישׂא
קולָך ואל תהיה במסיחים את דעתם 206 .השוהים במחיצת ריּבונָך לא
יתגאו מכדי לעבוד לו ,והם מספרים בשבחו ומשתחווים לו.

ַ ַ203לא תביא להם אות :דבריַקוראןַ.מדוברַבמקריםַשבהםַחולףַזמן־מהַביןַהתגלותַ
אחתַלשנייה.
ַ ַ206השוהים במחיצת ריבונך :המלאכיםַ .
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סוּרהַַ8הּמלְּ קוֹחַַ(אלַאנְַּפַאל)
במדינה ַ
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ישאלוָך על המלקוח .אמור ,המלקוח לאללה ולשליח ,על כן היו
יראים את אללה והשלימו ביניכם ,והישמעו לאללה ולשליחו ,אם
מאמינים הנכם.
 2המאמינים הם רק אלה אשר אם יוזכר אללה ,יימָ לא לבם חרדה,
ובהיקרא אותותיו לפניהם ,תִ רּבה אמונתם ,ועל ריּבונם ייסָ מכו,
 3והמקיימים את התפילה והמוציאים ממון מאשר שלחנו לפרנסתם.
 4כל אלה מאמינים הם באמת ובתמים ,ושמורות להם מעלות אצל
ריּבונם ,ויזכו במחילה ויפורנסו ביד רחבה.
 5הנה כך הוציאָך אללה מביתָך בצדק ,אף כי חבורה מן המאמינים לא
רצתה בזאת 6 .הם התנצחו עִ מָך על הדבר המוצדק לאחר שהתברר
לאשורו ,ונִראו כמוּבָ לים אל המוות ועיניהם רואות 7 .אללה הבטיח לתת
ַ1

ַ2
ַ3
ַ4
ַ5
ַ6

ַהמלקוח :המסורתַגורסתַשפסוקַזהַעוסקַבכליַנשקםַ,גמליהםַובגדיהםַשלַאויביַ
מוחמדַמשבטַקֻ רישַ,שנפלוַשללַבידיַהמאמיניםַבמלחמתַב ְּדרַ(שנת ַַ.)624מסופרַ
כיַצבאַקֻ רישַיצאַמ מֶ ּכהַאלַאזורַב ְּדרַ(בארַבדרךַשביןַמֶ ּכהַומדינה)ַכדיַלהגןַעלַ
שיירתַמסחרַשלהםַשעשתהַדרכהַמסוריהַלמֶ ּכהַ.השיירהַעצמהַחמקהַממוחמדַ
לאחר ַשפנתה ַאל ַחוף ַהיםַ ,ואולם ַצבא ַהלוחמים ַשנשלח ַלהגן ַעליה ַלא ַויתר ַעלַ
המלחמהַ,ולבסוףַהובסַבידיַהמוסלמיםַ.עודַמסופרַכיַלאחרַהניצחוןַ,פרץַסכסוךַ
עלַהמלקוח ַבין ַהלוחמיםַלביןַאלהַשנשארוַבעורףַהמחנהַ,בחברתַהנביאַעצמוַ.
פסוק ַזה ַקובע ַכי ַהשלל ַכולו ַשייך ַלנביאַ ,והוא ַיחלקו ַכרצונוַ .אולם ַבפסוק ַַ41
להלןַנקבעַכיַרקַחמישיתַמהשללַתישארַבידיַהנביא.
ַחרדה :מפניַעונשוַ.אותותיו :ר'ַסורהַ.39ַ:2
ַוהמוציאים ממון :ר'ַסורהַ.195ַ:2
ַמעלות :בגןַעדן.
ַהוציאך אללה מביתך :במדינהַ,אלַהקרבַבב ְּדרַ.וישַהמפרשיםַ:אללהַהוציאַאתַ
ַההג'רה ַשלו ַלמדינהַ .לא רצתה בזאת :לא ַרצתה ַלצאתַ
הנביא ַממֶ ּכה ַבמסגרת ִ
לקרבַב ְּדר.
ַהתנצחו עמך על הדבר המוצדק :סירבוַלהסתכןַבמלחמהַעםַצבאותַקֻ רישַבב ְּדרַ
("הדברַהמוצדק")ַ,והעדיפוַלפנותַאלַהשיירהַהבלתיַמוגנתַשחמקהַאלַחוףַהיםַ.
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בידכם את אחת משתי העֵ דוֹת .אתם רציתם שתהיה זו האחת אשר אין
לה עוקץ ,ואולם אללה רצה להקים את האמת בדבריו ולהכרית את
הכופרים 8 .כך יָקים את האמת ויסכל את ההבל ,אף אם יתעבו זאת
החוטאים 9 .שיוועתם לעזרת ריּבונכם ,והוא נענה לכם – הנני מזַמֵ ן לכם
אלף מלאכים אשר יבואו בזה אחר זה 10 .אללה לא עשׂה זאת כי אם
למען תִ תּבשׂרו ולמען יבטח לבכם בו ,כי אין ניצחון ניתן אלא מאללה.
אללה אדיר וחכם 11 .הוא הפיל עליכם תנומה של רוגַע מאִ תו ,והוריד
עליכם מים מן השמים למען יטהר אתכם בהם ולמען יעביר את נֶגע
השׂטן מעליכם ,ולמען יחשל את לבכם ויציב אֵ יתן את רגלכם 12 .ריּבונָך
גילה למלאכים לאמור ,אני עִ מכם ,על כן ַאמצו את ֵידי המאמינים .אני
אטיל מורא בלב הכופרים ,ואתם הַ כו על העורף והַ כו על כל איבר.
 13זאת כי חָ לקו על אללה ושליחו .כל החולק על אללה ושליחו ,הנה
אללה מעניש קשות 14 .הֵ א לכם! טעמו זאת! לכופרים ממתין עונשה
של האש.
 15הוי המאמינים ,בפוגשכם את הכופרים עולים למלחמה עליכםַ ,אל
תיסוגו אחור 16 .כל הנסוג אחור מפניהם ביום ההוא – זולת אם יִפנה
לאחור למען ישוב ויילחם ,או למען יחבור אל עדת לוחמים – יינָחֵ ת
עליו זעם אללה ובגיהינום ידור .שם יהיה סופו המר 17 .לא אתם הרגתם
אותם ,כי אם אללה הרגם ,ולא אתה י ִָדיתָ עֵ ת יָדיתָ  ,כי אם אללה ידה,
זאת למען יִתנַסו המאמינים בטובה מעִ מו .אללה שומע ויודע 18 .זאת
היתה לכם ,ואללה יסכל את תחבולת הכופרים 19 .אם תבקשו הכרעה,
הנה לכם ההכרעה ,ואם תחדלו ,ייטב לכם ,ואם תשובו לסורכם ,נשוב

ַ7
ַ9
ַ11
ַ12

התברר לאשורו :התחוור ַלהם ַשפירושו ַהסתכנות ַבמלחמהַ .נראו כמובלים אל
המוות :מפחדַהמלחמה.
ַאחת משתי העדות :עדת ַלוחמי ַקֻ ריש ַשיצאה ַלהגן ַעל ַהשיירהַ ,מחדַ ,ועדתַ
הסוחריםַבשיירה ַאשרַחמקהַבינתיים ַאלַחוף ַהיםַ,מאידךַ.האחת אשר אין לה
עוקץ :עדתַהסוחריםַחסרתַהנשק.
ַשיוועתם לעזרת ריבונכם :המסורת ַמספרת ַשהנביא ַביקש ַמאללה ַלהושיט ַלוַ
עזרהַמולַגייסותַקֻ רישַבב ְּדר.
ַהוריד עליכם מים :המסורת ַמספרת ַשהמוסלמים ַבבַדר ַלא ַמצאו ַמים ַלשתייהַ
ולשם ַהיטהרות ַלתפילהַ ,כי ַאנשי ַקֻ ריש ַהשתלטו ַעל ַהבארַ ,ועל ַכן ַהמטיר ַלהםַ
אללהַגשם.
ַהכו :ישַהמפרשיםַשכאןַפונהַאללהַאלַהמאמיניםַולאַאלַהמלאכים.
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גם אנו ,ועדתכם לא תועיל לכם במאום ,תהיה גדולה ככל שתהיה .הן
אללה עִ ם המאמינים.
 20הוי המאמינים ,הישָ מעו לאללה ולשליחו וַאל תפנו לו עורף כל עוד
שומעים אתם 21 ,וַאל תהיו כאנשים האומרים ,שמענו ,אף כי לא ישמעו.
 22היצורים הרעים ביותר אצל אללה הם החירשים והאילמים אשר לא
ישׂכילו להבין 23 .אילו ידע אללה כי יש להם תקנה ,היה נותן להם
לשמוע ,אך לוּ גם היה נותן להם לשמוע ,היו פונים עורף וסרים לדרכם.
 24הוי המאמינים ,הֵ יענו לאללה ולשליח בקוראו לכם לדבוק בכל אשר
ייתן לכם חיים ,ודעו כי אללה מפריד בין האדם ללִ ּבו ,וכי אליו תיאספו.
 25והישמרו פן לא רק בני העוולה אשר בכם יועמדו בניסיון קשה ,ודעו
כי אללה מעניש קשות 26 .זִ כרו כיצד הייתם מתֵ י מעַ ט ונדכאים בארץ,
וחששתם פן יעקרוכם האנשים ,והנה אספכם אללה והושיט לכם את
עזרתו ופִ רנסכם במיטב הדברים למען תכירו טובה 27 .הוי המאמינים,
ַאל תבגדו באללה ובשליח ,וַאל תמעלו באשר הופקד בידכם למשמרת,
בעשׂותכם זאת ביודעין 28 ,ודעו כי נכסיכם וצאצאיכם הוענקו לכם רק
למען העמידכם בניסיון ,וכי אצל אללה שמוּר השׂכר הכביר 29 .הוי
המאמינים ,אם תהיה בכם יראת אללה ,הוא ייתן לכם ישועה ויכפר על
עוונותיכם ויסלח לכם .אללה הוא מרעיף הברכה הכבירה.
 30הכופרים חרשו מזימה נגדָך ,לאוסרָך או להורגָך או לגרשָך .הם חרשו
מזימה ,ואף אללה חרש מזימה ,ואללה הוא הטוב שבזוממים.
ַ19
ַ22
ַ24

ַ26
ַ27
ַ28
ַ29
ַ30

ַאם תבקשו :פנייהַאלַהכופריםַ.וישַהגורסיםַכיַזוהיַפנייהַלמאמיניםַהמבקשיםַ
הכרעהַבינםַלביןַהכופריםַ.ההכרעה :קרבַבדר.
ַהחירשים והאילמים :כינויַלכופריםַאטומיםַלאמונה.
ַבכל אשר ייתן לכם חיים :באמונהַובקוראןַ.מפריד בין האדם ללבו :לזאתַהוצעוַ
פירושיםַשוניםַ,כגוןַשאללהַשולטַבלבוַשלַהאדםַ,ואיןַהאדםַיכולַלכווןַבעצמוַ
אתַנטיותיוַ,לטובַאוַלרעַ.וישַהמפרשיםַבהוראתַ"אללהַשרויַביןַהאדםַללבו"ַ,
כלומרַיודעַאתַכלַצפונותיוַ.תיאספו :למשפטַביוםַהדין.
ַמּכה ַאשר ַבה ַנרדפו ַראשוני ַהמוסלמיםַ .אספכם
ַבארץ :מפרשים ַשהכוונה ַלעיר ֶ
אללה :נתןַלכםַמקלטַבמדינהַלאחרַשעזבתםַאתַמולדתכםִ ַ.פרנסכם :העניקַלכםַ
אתַשללַאויביכםַהמובסים.
ַאשר הופקד בידכם :מצוותַהדת.
ַלמען העמידכם בניסיון :לראותַאםַלאַיגבהַלבכםַבעושרכםַועוצמתכם.
ַישועה :בערביתַ:פ ְֻּרקאןַ.ר'ַסורהַ.4ַ:3
ַחרשו מזימה :המסורת ַמספרת ַשמנהיגי ַקֻ ריש ַהתכנסו ַוהחליטו ַלהתנקש ַבחייַ
ַממּכה ַבאישון ַלילהַ,
מוחמדַ .אללה ַגילה ַלנביא ַאת ַהתוכניתַ ,ועל ַכן ַיצא ַמוחמד ֶ
ַההג'רה ַשלו ַלמ ִדינהַ .אללה חרש מזימה :המסורת ַמספרת ַשאללהַ
וזאת ַהיתה ִַ
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 31בהיקרא בפניהם אותותינו ,יגידו ,כבר שמענו כזאת ,ואם נִרצה נוּכל
גם אנו לחּבר כאלה ,ואין אלה בלתי אם סיפורי מעשׂיות של קדמונים.
 32הם אמרו ,אלוהינו ,אם אמנם דברי אמת הם מאִ תָך ,הַ מטֵ ר עלינו ברד
אבנים מן השמים או יַסֵ ר אותנו בעונש כבד 33 .ואולם אללה לעולם לא
יעניש אותם בעודָך ביניהם ,כשם שלעולם לא יעניש אותם אללה בעודם
מבקשים מחילה 34 .ואולם מה עומד לזכותם ומונע בעד אללה
מלהעניש אותם ,בעודם מונעים אנשים מלבוא אל המסגד הקדוש? אין
הם ראויים להיות מגיניו .רק היראים יהיו מגיניו ,אבל מרביתם אינם
יודעים 35 .תפילתם ליד הבית אינה אלא קול שריקה ומחיאת כף אל כף,
על כן טַ עמוּ־נא את העונש ,כי כפַ רתֶ ם 36 .הכופרים מוציאים את ממונם
למען ירחיקו אנשים מעל נתיב אללה .הם יוסיפו להוציאו ואולם לבסוף
ייהפך להם למקור דאבה ,ואחר יובסו ,והכופרים ייאספו אל גיהינום.
ערמות
ערמות ֵ
 37כך יבדיל אללה בין הרע והטוב ,ויערום את הרעים ֵ
וישליך את כולן אל תוך גיהינום .כל אלה ילכו לאבדון 38 .אמור
לכופרים כי אם יחדלו ,ייסָ לח להם כל אשר עשׂו עד כה ,אך אם ישובו
לסורם ,הנה זה כבר נודעה הדרך אשר בה נענשו בני הדורות הראשונים.
 39הילחמו בהם למען לא יִתַאנו לכם עוד ,והדת כולה תהיה לאללה.
ואולם אם יחדלו ,הנה מבחין אללה באשר יעשׂו 40 .ואם יפנו עורף ,דעו
כי אללה הוא אדונכם .מה טוב הוא האדון ומה טוב הוא המושיע!
 41דעו כי כל שלל אשר ייפול בידכם ,החמישית תחולק לאללה ולשליח
ולקרובי המשפחה וליתומים ולנזקקים ולהֵ לך בדרכים( .כך תעשׂו) אם
בדנו ביום
מאמינים הנכם באללה ובאשר הורדנו ממרומים אל עַ ֵ

ַ31
ַ33
ַ34
ַ35
ַ38

ציווה ַעל ַמוחמד ַלהורות ַלעלִ י ַבן ַדודו ַלישון ַבמיטתו ַבמקומוַ ,וכך ַלהסוות ַאתַ
בריחתַהנביאַמןַהעיר.
ַאותותינו :ר'ַסורהַ.39ַ:2
ַבעודך ביניהם :בטרםַתמצאַמקלטַבמקוםַאחר.
ַהמסגד הקדוש :ר' ַסורה ַַ .144ַ :2הפסוק ַמאשים ַאת ַבני ַקֻ ריש ַהכופריםַ ,שהיוַ
ממוניםַעלַאחזקתַהמקומותַהקדושיםַבמֶ ּכהַמימיםַימימהַ,בכךַשמנעוַממוחמדַ
ומאמיניוַלהיכנסַלשם.
ַהבית :מקדש ַהּכעְּ בהַ .קול שריקה :זהו ַגנאי ַלמנהגי ַהפולחן ַשל ַבני ַקֻ ריש ַשהיוַ
נהוגיםַבאיזורַהּכעְּ בהַ.טעמו־נא את העונשַ:פנייהַאלַקֻ רישַ.ישַהאומריםַשזוהיַ
רמיזהַלתבוסתםַהצפויהַבמלחמתַב ְּדר.
ַהדרךַ:ר'ַסורהַ.137ַ:3
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הישועה ,ביום אשר נפגשו שני המחנות .אללה הוא כל־יכול 42 .אתם
הייתם במוצא העמק הקרוב והם היו במוצא העמק הרחוק ,ושיירת
הרוכבים היתה למטה מכם .אילו הייתם קובעים מראש להיפגש עמם
למלחמה ,לא הייתם באים למפגש ,ואולם אללה גמר בדעתו לעשׂות
דבר אשר אין להשיבו ,למען יאבַ ד האובד מן הטעם הברור ולמען יִחיה
החַ י מן הטעם הברור .אללה שומע ויודע 43 .אללה הרָאם לָך בשנתָך
והנה הם מתֵ י מעַ ט ,ואילו היה מרָאם לָך רּבים ,היה ַרך לבכם והייתם
קרי לב 44 .כאשר
נחלקים בעניין .ואולם אללה הִ סדיר זאת .הוא יודע ִח ֵ
נפגשתם עִ מם למלחמה ,הֶ רָאם (אללה) לכם והנה הם מתֵ י מעַ ט
בעיניכם ,והִ ְמעיטכם בעיניהם ,כי אללה גמר בדעתו לעשׂות דבר אשר
אין להשיבו .אל אללה יושבו הדברים 45 .הוי המאמינים ,בפוגשכם
קבוצת לוחמים ,עִ מדו אֵ יתן והַ רבו להזכיר את שם אללה למען תעשׂו
חיל.
 46הוי המאמינים ,הישמעו לאללה ולשליחו וַאל תיפול ביניכם מחלוקת,
פן י ֵַרך לבכם ולא תקום בכם רוח .עִ מדו בעוז רוח ,כי אללה עִ ם
העומדים בעוז רוחַ 47 .אל תהיו כמי שיצאו ממושבותיהם מדוּשני עונג
בבקשם להתפאר בפני האנשים ,והִ רחיקו אנשים מעל נתיב אללה .אללה
חולש על מעשׂיהם 48 .השׂטן השיאם להשתבח במעשׂיהם ואמר ,היום
לא יגּבַ ר איש עליכם ,ואני הנני מגינכם .ואולם כאשר נגלו שני המחנות
ַ41

ַ42

ַ43
ַ44
ַ47

ַהחמישית תחולק :זהַהכללַהרווחַלחלוקתַשללַהמלחמותַ,אשרַעל־פיוַחמישיתַ
אחתַמןַהשללַתחולקַביןַהקבוצותַהנמנותַכאןַ,והשארַיינתןַללוחמיםַ.המסורתַ
קובעת ַשעקרון ַהחמישית ַנקבע ַבמלחמת ַב ְּדרַ ,או ַלאחר ַהניצחון ַעל ַיהודי ַשבטַ
קיְּ נֻקאעַ,שלושהַחודשיםַמאוחרַיותרַ.במקוםַאחרַ(סורהַַ)7ַ:59ישַחריגהַ(זמנית)ַ
מן ַהכלל ַהזהַ ,והשלל ַכולו ַניתן ַלקבוצות ַהנזכרות ַכאןַ .קרובי המשפחה :בניַ
משפחת ַהנביאַ .הלך בדרכים :המצוי ַהרחק ַממקום ַמושבו ַהקבוע ַללא ַאמצעיַ
מחיהַ.אשר הורדנו ממרומים :פרקיַהקוראןַשנגלוַלנביאַ.וישַהגורסיםַשהכוונהַ
למלאכיםַשנשלחוַאלַשדהַהקרבַבב ְּדרַ.יום הישועה :יוםַניצחוןַהמוסלמיםַבבַ ְַּדרַ
(בערביתַ:פ ְֻּרקאןַ.ר'ַלעילַפס'ַַ.)29שני המחנות :המאמיניםַוהכופרים.
ַמוצא העמק :מפרשיםַשהכוונהַלעמקַבדרַ,אשרַהמאמיניםַהגיעוַאלַקצהוַהקרובַ
למדינהַ ,ואילו ַצבא ַקֻ ריש ַהגיע ַאל ַקצהו ַהקרוב ַלמֶ ּכהַ .שיירת הרוכבים :שיירתַ
המסחרַשלַקֻ רישַשחמקהַאלַשפלתַהחוףַ.לא הייתם באים למפגש :כיַהיהַנופלַ
עליכםַפחד.
ַבשנתך :כלומרַבחלוםַשחלםַהנביאַערבַהקרב.
ַמתי מעט :כלַצדַנראהַמועטַבעיניַאויבוַ,וכךַאזרוַעוזַלתקוףַזהַאתַזה.
ַמי שיצאו ממושבותיהם :בני ַקֻ ריש ַשיצאו ַלב ְּדר ַכדי ַלהגן ַעל ַשיירתםַ .המסורתַ
גורסתַשהםַהביאוַעמםַכליַנגינהַונערותַמזמרותַכדיַלהפגיןַאתַעושרםַוכוחם.
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זה לזה ,חזר בו ואמר ,אין אני מחויב לכם עוד ,כי רואה אני את אשר לא
תִ ראו ,וחושש אני מפני אללה .אללה מעניש קשות 49 .המתחסדים ואלה
אשר פשׂה הנגע בלבם אמרו ,דתם של אלה הִ דיחה אותם .ואולם כל
הנסמך על אללה ,הנה אללה אדיר וחכם 50 .לוּ רק יכולתָ לראות כיצד
יאספו המלאכים את נשמות הכופרים וילקו אותם בפניהם ובאחוריהם –
טַ עמוּ את עונש השׂרפה!  51זאת כגמול על אשר עוללו ידיכם זה כבר.
אללה לא יגרום עוול לברואים 52 .דינם יהיה כדין בית פַ ְרעֹ ה ואלה אשר
היו לפניהם :הם כפרו באותות אללה ואללה הִ כה בהם כי חטאו .אללה
חזק ומעניש קשות 53 .זאת כי אללה לעולם לא ימיר חסד אשר נטה
לאנשים ,אלא אם ימירו הם את אשר בנפשם .אללה שומע ויודע.
 54דינם יהיה כדין בית פַ ְרעֹ ה ואלה אשר היו לפניהם :הם הכחישו את
אותות ריּבונם ,ואנו השמדנום כי חטאו ,והטבענו את בית פַ ְרעֹ ה ,כי היו
כולם בני עוולה.
 55היצורים הרעים ביותר אצל אללה הם הכופרים ,כי לא יאמינו 56 .הם
אלה אשר ערכתָ עִ מם חוזים בשבועה ,ובכל פעם יָפֵ רו אותם ,ואינם
וייראו
יראים 57 .אם תשׂיגם במלחמה ,הפיצֵ ם לכל רוח למען יִראו ָ
העומדים אחריהם ,ולמען יזכרו 58 .אם חושש אתה כי עומדים אנשים
לבגוד בָך ,הטח זאת בפניהם בכל תוקף .אללה אינו אוהב את הבוגדים.
ַ 59אל תחשוב כי הכופרים הספיקו להינצל .הם לא יחמקו.
 60הָ כינו כוח לקראתם ככל שתוכלו ,וסוסים רתומים לקרב ,אשר בהם
תזרעו מורא בלב אויב אללה ואויבכם ,ובלב אחרים מלבדם אשר לא
תכירום ,אך אללה יכירם .כל אשר תוציאו למען אללה ,תוּשב לכם
ַ48
ַ49
ַ50
ַ51
ַ56
ַ59

ַשני המחנות :המאמינים ַוהכופרים ַבב ְּדרַ .רואה אני את אשר לא תראו :אתַ
המלאכיםַהלוחמיםַלצדַהמאמינים.
ַהמתחסדים :ר'ַסורהַַ.167ַ :3אלה אשר פשה הנגע בלבם :ר'ַסורהַַ.10ַ :2הדיחה
אותם :פיתתה ַאותם ַלצאת ַלקרב ַאבוד ַמראש ַ(ב ְּדר)ַ .כלומרַ ,המתחסדים ַאינםַ
מאמיניםַבעזרתַאללהַלמאמיניו.
ַעונש השרפה :בגיהינום.
ַזה כבר :בעולםַהזה.
ַאשר ערכת עמם חוזים :מפרשיםַשמדוברַביהודיַקַֻריטַ'ה שהפרוַאתַחוזיהםַעםַ
הנביאַ,ועלַכןַתקףַאותםַוטבחַבהםַ(שנתַ.)627
ַהספיקו להינצל :מפרשים ַכי ַהכוונה ַלבני ַקֻ ריש ַשהצליחו ַלהימלט ַמשדה ַהקרבַ
בבדרַלאחרַניצחוןַמוחמד.
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תמורתו במלואה ,ולא תקופחו 61 .אם יִיטו לשלום ,נְטֵ ה לו גם אתה,
והיסָ מך על אללה ,כי הוא שומע ויודע 62 .ואם יִרצו לרמותָך ,דייָך
באללה – הוא אשר הושיט לָך את עזרתו ואת עזרת המאמינים 63 ,וקירב
בין לִ ּבותיהם .לוּ גם הוצאתָ את כל הממון עלי אדמות לא הייתָ מקרב
בין לִ ּבותיהם ,ואולם אללה קירב ביניהם .הוא אדיר וחכם 64 .הוי הנביא,
דייָך באללה ובמאמינים ההולכים עִ מָך 65 .הוי הנביאַ ,דרּבֵ ן את
המאמינים להילחם .אם יהיו בכם עשׂרים עומדים בעוז רוח ,יהיה
עליהם לגבור על מאתיים ,ואם יהיו בכם מאה ,יהיה עליהם לגבור על
אלף כופרים ,כי הם עַ ם אשר לא יבין 66 .ואולם עתה הֵ קל אללה עליכם,
ביודעו כי יש בכם רפיון :אם יהיו בכם מאה עומדים בעוז רוח ,עליהם
לגבור על מאתיים ,ואם יהיו בכם אלף ,עליהם לגבור על אלפיים,
ברשות אללה .אללה עִ ם העומדים בעוז רוח.
 67מעולם לא הוּתַ ר לנביא לקחת שבויים בטרם יכה לפי חרב בארץ.
אתם חפצים להפיק רווח בעולם הזה ,ואילו אללה חפץ בעולם הבא,
ואללה אדיר וחכם 68 .אלמלא הִ קדים אללה לקבוע זאת בספר ,היה
ַ60
ַ61

ַ63
ַ64
ַ65
ַ66
ַ67

ַאחרים מלבדם :ישַהמפרשיםַשמדוברַבשדיםַ.וישַהאומריםַ:יהודיַשבטַקַֻריטַ'הַ.
וישַהאומריםַ:הפרסים.
ַאם ייטו לשלום :ישַהמפרשיםַשפסוקַזהַעוסקַבעובדיַהאליליםַ,ושהואַבוטלַעםַ
התגלות ַ"פסוק ַהחרב" ַ(סורה ַַ )5ַ :9המכריז ַמלחמה ַכוללת ַבכופריםַ .אחריםַ
גורסיםַשמדוברַביהודיםַ,ובמקרהַזהַ,נותרַהפסוקַעלַכנוַבכפוףַלהוראתַתשלוםַ
מסַהגולגולתַ(גִַ'זְּ יה)ַהנזכרַבסורהַ.29ַ:9
ַקירב בין לבותיהם :מקובל ַלפרש ַשהכוונה ַלשבטים ַהערביים ַבמדינה ַ(ַאוְַּסַ
וח'זְּ רג')ַשלפניַבואוַ שלַמוחמדַלעירםַניהלוַביניהםַמלחמותַעקובותַמדםַ,ובזכותַ
אללהַהושכןַשלוםַביניהםַוהםַהתאחדוַלתמוךַבנביא.
ַובמאמינים :או("ַ:ודי)ַלמאמיניםַ(באללה)".
םַרבָ בָ הַ
ָאהַמ ֶּכ ְּ
ִ
פוַּמ ֶּכםַחֲ ִמ ָשהַמֵ ָאהַוּמֵ
ַאם יהיו בכם עשׂרים ַ:...ר'ַויקראַכוַַ:8וְּ ָר ְּד ִ
יִ ְּרדֹפוּ.
ַהקל אללה :עתהַהואַדורשַמכםַלהילחםַמולַכוחַגדולַמכםַפיַשנייםַבלבדַולאַ
גדולַמזהַ,כמפורטַבפסוקַהקודם.
ַבטרם יּכה לפי חרב :מפרשים ַשהפסוק ַמגנה ַאת ַהמאמינים ַעל ַשלקחו ַשבוייםַ
במטרה ַליהנות ַמכופר ַהנפש ַשיקבלו ַתמורתםַ ,וזאת ַבמלחמת ַב ְּדר ַ(שנת ַַ.)624
היתהַזוַמלחמתוַהראשונהַשלַהנביאַ,כאשרַטרםַהספיקַלעשותַשפטיםַבכופריםַ,
ולפיכן ַמגנה ַאותו ַהפסוק ַעל ַלקיחת ַהשבויים ַבשלב ַכה ַמוקדם ַשל ַמאבקוַ .וישַ
הגורסיםַכיַפסוקַזהַבוטלַבתוקףַסורהַַ4ַ:47המתירַלקיחתַשבוייםַלצורכיַכופרַ.
ואולם ַאחרים ַגורסים ַשהפסוק ַמעולם ַלא ַבוטלַ ,מאחר ַשממילא ַהיה ַמוגבלַ
לראשית ַהמאבק ַבכופריםַ .ההיתר ַלקחת ַשבויים ַניתן ַרק ַלאחר ַשכוחם ַשלַ
המוסלמיםַהגיעַלשיאוַ,וכברַהביסוַאתַהכופריםַ.להפיק רווח :מכופרַהנפש.
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סורהַַ:8המלקוחַ(אלאנפאל)

פוקד אתכם עונש כבד בעוון כל אשר לקחתם 69 .אִ כלו מן השלל אשר
לקחתם ,מן הכָשר והטוב ,והיו יראים את אללה .אללה מוחל ורחום.
 70הוי הנביא ,אמור לשבויים אשר בידיכם ,אם יֵדע אללה כי יש טובה
בלבכם ,יחזיר לכם טובה אשר תהיה גדולה מכל אשר נלקח מכם ,ויסלח
לכם .אללה מוחל ורחום 71 .אם יבקשו לבגוד בָך ,הלא כבר בגדו
באללה לפני כן ,והוא נתן אותם בידכם .אללה יודע וחכם.
 72המאמינים והמהגרים והקמים להיאבק למען אללה בהקריבם את
רכושם ואת נפשותיהם ,ואלה אשר נתנו מחסה והושיטו עזרה ,כל אלה
מגינים זה לזה .אשר למאמינים שלא היגרו ,אין לכם כל חלק בהגנתם
עד אשר יהגרו .ואולם אם יבקשו את עזרתכם בדת ,עליכם לחוש
לעזרתם ,אלא אם יהיה זה כנגד אנשים אשר יש ברית בינכם ובינם.
אללה מבחין באשר תעשׂו 73 .הכופרים מגינים זה לזה ,ואם לא תנהגו
גם אתם כך ,יפקדוּכם רדיפות בארץ ורוב חמס 74 .המאמינים והמהגרים
והקמים להיאבק למען אללה ,ואלה אשר נתנו מחסה והושיטו עזרה ,כל
אלה מאמינים הם באמת ובתמים ,ויזכו במחילה ויפורנסו ביד רחבה.
 75אשר האמינו לאחר מכן ,ואשר היגרו וקמו עִ מכם להיאבק ,משֶ לכם
המה .ואולם שארי הּבשׂר קרובים יותר זה לזה ,על־פי הרשום בספר
אללה .אללה יודע כל דבר.
ַ68
ַ70
ַ71
ַ72

ַ74
ַ75

ַלקבוע זאת :כיַהשבוייםַמותריםַלכםַ.בספר :ר'ַסורהַ.145ַ:3
ַאמור לשבויים :שנפלוַבידיַהמאמיניםַבמלחמתַבדרַ.טובה בלבכם :אמונהַ.יחזיר
לכם טובה :בגןַעדןַ.מכל אשר נלקח מכם :כופרַהנפשַששילמתם.
ַלבגוד בך :לחזורַבהםַמאמונהַלכפירה.
ַהמהגרים :ר'ַסורהַַ.218ַ :2הקמים להיאבק :ר'ַסורהַַ.218ַ :2אשר נתנו מחסה
והושיטו עזרה :תושביַמדינהַהמוסלמיםַ(הַאנְּ צאר)ַשקיבלוַאתַהמהגריםַבעירםַ
ותמכוַבהםַ.מגינים זה לזה :וישַהמפרשיםַבהוראת"ַ:יורשיםַזהַלזה"ַ,ומסביריםַ
שבשלב ַמסוים ַנקבע ַכי ַקשרי ַירושה ַיתקיימו ַרק ַבין ַהמוסלמים ַבמדינה ַלביןַ
עצמםַ ,וינותקו ַהקשרים ַעם ַמוסלמים ַשלא ַהיגרו ַלשםַ .זאתַ ,כדי ַלהאיץ ַבכולםַ
לבואַלמדינהַולחזקַשםַאתַכוחוַשלַהנביא.
ַנתנו מחסה והושיטו עזרה :האנצארַ ,כלומר ַתושבי ַמדינה ַשנתנו ַמחסה ַלנביאַ
ולמהגריםַשבאוַממֶ ּכה.
ַלאחר מכן :לאחר ַראשוני ַהמהגרים ַלמדינהַ .קרובים יותר :מפרשים ַשפסוק ַזהַ
מבטלַאתַהכללַהקודםַשעל־פיוַשאריַבשרַשלאַהיגרוַלמדינהַהיוַמנוּעיםַמלקחתַ
חלקַבירושתוַשלַקרובם ַ המוסלמיַ,ונכסיוַניתנוַכולםַלמוסלמיםַבמדינהַשנחשבוַ
כ"אחיו" ַלדתַ .ר' ַגם ַסורה ַַ .6ַ :33ספר אללה :מפרשים ַשהכוונה ַלספר ַהשמימיַ
הנצחיַשבוַנרשםַמראשַכלַמהַשחרץַאללהַלעתידַלבוא.
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סוּרה  9הַ חֲ זָ ָרה בִּ ְתׁשוּבָ ה (אלתַ וְ בַ ה)
ַ
במַ דינה

 1זוהי הצהרה כי אללה ושליחו אינם מחויבים עוד כלפי המשתפים
אשר ערכתם עמם חוזים בשבועה 2 .חופשיים אתם אפוא לשוטט בארץ
בבִ טחה ארבעה חודשים ,ודעו כי לא תחמקו מאללה ,וכי אללה ימיט
קלון על הכופרים 3 .וזוהי הודעה הניתנת לאנשים מעם אללה ושליחו
ביום החַ ּג' הגדול ,כי אללה אינו מחויב עוד כלפי המשתפים ,ואף לא
שליחו .אם תחזרו בתשובה ,ייטב לכם ,ואולם אם תפנו עורף ,דעו כי לא
תחמקו מאללה .בַ שֵׂ ר לכופרים כי צפוי להם עונש כבד 4 ,אבל לא
למשתפים אשר ערכתם עמם חוזים בשבועה ,ואשר לא החסירו דבר
מהתחייבותם כלפיכם ולא סייעו ביד איש כנגדכם .לאלה הַ שלימו את
חוזיהם עד שתימָ לא תקופתם ,כי אללה אוהב את היראים 5 .עם תום
1

2
3

4

סורה  9היא היחידה בקוראן שאינה פותחת בנוסחה" :בשם אללה הרחמן
והרחום" .היו ששיערו כי הדבר מעיד על כך שסורה זו היתה במקורו של דבר חלק
מהסורה הקודמת לה .הצהרה :המסורת גורסת שמדובר בהצהרה שניתנה בשנה
התשיעית לשהותו של הנביא במַ דינה (שנת  ,)631בעת שהחליט לבטל את כל חוזי
ההגנה שנערכו אי פעם בין המוסלמים לבין הכופרים .פירושו של דבר שהותר דמם
של כל הערבים שעדיין לא התאסלמו .ההכרזה על הביטול נועדה להתקיים בעיר
מֶ ּכה בע ונת החג' .המסורת מספרת שהנביא ,אשר היה במַ דינה ,שלח את חותנו אבו
בַ ּכְ ר למֶ ּכה כדי שיודיע על ביטול החוזים ,ואולם עד מהרה החליט לשלוח בעקבותיו
את עַ לִּ י בן דודו ,והורה לו להודיע על ההחלטה במקום אבו בַ ּכְ ר .מוחמד נימק את
החלפתו של אבו בַ ּכְ ר בעַ לִּ י בכך שרק קרוב משפחתו הקרוב ביותר מוסמך למסור
בשמו הצהרה כה חמורה .משתפים :ר' סורה .96 :2
חופשיים אתם :פנייה אל הכופרים .ארבעה חודשים :זהו פרק הזמן שניתן
לכופרים בטרם יפוג תוקף חוזיהם.
הודעה :מפרשים כי מדובר בהודעה שונה מזו הנמסרת בפסוק  ,1ואשר נועדה
לאסור ע ל כל מי שאינו מוסלמי לקחת חלק בטקסי החג' ,שנערכו במֶ ּכה ובאתרים
להג'רה
סמוכים לה .החּג' הגדול :העלייה לרגל שנערכה בעיר מֶ ּכה בשנה התשיעית ִּ
(מארס ,שנת  .)631ויש ה אומרים כי החג' הזה כונה "החג' הגדול" על שום שהוא חל
סמוך לחג הפסח היהודי וחג הפסחא הנוצרי ,ועל כן היה זה חגם של בני שלוש
הדתות .אחרים גורסים שהכינוי "גדול" נועד להבדיל את החג' מטקסי הע ְמרה,
שהיא עלייה לרגל "קטנה".
עד שתימלא תקופתם :יש האומרים שפסוק זה קובע כי ההצהרה על ביטול חוזי
ההגנה עם הכופרים אינה חלה על מי שהיו להם חוזים שנחתמו לתקופה מוגבלת
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סורה  :9החזרה בתשובה (אלתובה)

החודשים הקדושים ,הִ רגו את המשתפים בכל מקום אשר בו תמצאום,
ותִ פסו אותם וכַתרו אותם ואִ רבו להם בכל אתר ואתר .ואולם אם יחזרו
בתשובה ויקיימו את התפילה וייתנו זַּכאת ,שַ לחו אותם לחופשי ,כי
אללה מוחל ורחום 6 .ואם יבקש אחד המשתפים כי תערוב לשלומו ,הֱיה
עָ ֵרב לו למען ישמע את דבר אללה ,וַאחַ ר הָ בֵ א אותו אל מקום מבטחים.
זאת כי הם עַ ם אשר דבר לא יֵדעו 7 .כיצד זה תינתן למשתפים התחייבות
מטעם אללה ומטעם שליחו? (היא תינתן) רק לאלה אשר ערכתם עמם
חוזה בשבועה ליד המסגד הקדוש .כל אימת שינהגו עמכם ביושר ,נַהגו
גם אתם ביושר עמם ,כי אללה אוהב את היראים 8 .הכיצד? הן אם יגברו
עליכם ,לא יתחשבו בקרבת הדם אשר ביניכם ולא בערובות שנָתנו לכם.
הם ַירצו אתכם בהבל פיהם ,ואולם לִ בותיהם ימאנו .רובם מופקרים.
 9הם מכרו את אותות אללה באפס מחיר והרחיקו אנשים מנתיבו .אכן

5

6

7

8

בלבד .חוזיהם אמורים היו להישמר עד תום תקופתם ,כל זמן שלא הופרו על־ידי
הכופרים .אחרים גורסים כי "תקופתם" היא הארּכה בת ארבעת החודשים שניתנה
לכלל בעלי החוזים .במקרה זה נועד הפסוק לקבוע כי ארבעת החודשים יינתנו רק
למי שלא הפרו חוזיהם עם הנביא .שאר בעלי החוזים הם בני מוות מרגע מסירת
ההצהרה על ביטול החוזים.
החודשים הקדושים :שלושת חודשי החג' ,העשירי ,האחד־עשר והראשון ,בלוח
אלח ַג'ה ומ חַ ַרם) .מסבירים כי פסוק זה קובע שעם
ִּ
אלקעְ ַדה ,ד'וּ
ִּ
השנה הערבי (ד'וּ
תום החודשים הללו (שבמהלכם אסורה שפיכות דמים) יוּתר דמם של אותם כופרים
שלא היו להם חוזי הגנה כלשהם עם המוסלמים .אחרים גורסים שמדובר בארבעת
החודשים שניתנו כארכה לבעלי החוזים ,ובמקרה זה מוסיפים למניין החודשים את
החודש השביע י ַ(רגַ'ב) בלוח השנה ,שאף הוא חודש קדושִ .הרגו את המשתפים:
הוראה זו נחשבת כמבטלת כל פסוק אחר בקוראן שמשתמעת ממנו מתינות כלפי
לא מוסלמים .מצווה זו העניקה לפסוק את הכינוי "פסוק החרב"ִ .תפסו אותם:
קחו אותם בשבי .ויש המפרשים כי שבייתם היא לצורך הריגתם .אחרים גורסים
שיש להשאירם בחיים בתוקף סורה  .4 :47זּכאת :ר' סורה .43 :2
תערוב לשלומו :למען יוכל ללמוד בבטחה את דיני האסלאם .אל מקום מבטחים:
אל תחומי בני שבטו .ואולם יש המפרשים כי גם אם לא יתאסלם יש לשלחו בבטחה
עד אשר יוחלט בעניינו.
אלה אשר ערכתם עמם חוזה :מפרשים כי מדובר במוּצאים מן הכלל בפסוק 4
דלעיל .ויש הגורסים שמדובר בחוזה ח ַדיְ בִּ ּיה שנחתם בשנת  .628במקרה זה הפסוק
מגנה את בני שבט ק ַריש שהפרו את החוזה ,ומאיץ במאמינים לכבד את
התחייבותם כלפי שאר השבטים שנטלו חלק בחוזה אך לא הפרו אותו (בעיקר בני
שבט ח'זאעה שנשארו בעלי בריתו הנאמנים של מוחמד ,והותקפו על־ידי בעלי
בריתם של בני ק ַריש) .המסגד הקדוש :נהוג לזהותו עם המסגד המקיף את מקדש
הּכַעְ בה במֶ ּכה.
קרבת הדם :כך על־פי מרבית הפרשנים (בערביתִּ :אּל) ,ויש המפרשים" :בברית".
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הֵ רעו לעשׂות 10 .הם לא יתחשבו בקרבת הדם בינם לבין המאמינים ולא
בערובות שנתנו להם .כל אלה עוברים את גבול המותר 11 .ואולם אם
יחזרו בתשובה ויקיימו את התפילה וייתנו זַּכאת ,כי אז אחֵ יכם לדת הם.
כך נבאר את פרטֵ י האותות לאנשים בני דעת 12 .אם יָפֵ רו את
שבועותיהם לאחר שהתחייבו לקיימן ויטילו דופי בדתכם ,כי אז
הילחמו בראשי הכפירה ,כי אין הם מכבדים שבועות ,למען יחדלו.
 13האם לא תילחמו באנשים אשר הפרו את שבועותיהם וזממו לגרש את
השליח? הן מלכתחילה היו הם הראשונים להתגרות בכם .האם יראים
אתם מפניהם? הן ראוי לכם יותר לירוא את אללה ,אם מאמינים הנכם.
 14הילחמו בהם ,וכך יענישם אללה בידיכם ,וימיט קלון עליהם ,ויושיט
לכם עזרה כנגדם ,ויביא מרפא ללבם של אנשים מאמינים 15 ,ויסיר את
מפח הנפש מלבם .אללה ישוב מכעסו על כל אשר יחפוץ ,כי אללה יודע
וחכם 16 .האומנם חשבתם כי יניחו לכם ,וכי אללה מעולם לא הבחין
באלה מביניכם אשר קמו להיאבק ולא לקחו להם ידידי נפש זולת אללה
ושליחו והמאמינים? אללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים.
 17המשתפים אינם ראויים לפקוד ולשַ מר את מסגדי אללה ,בעודם
מעידים על עצמם כי כופרים הם .אלה ,מפעלותיהם לא יניבו פרי,
ולנצח יהיו באש 18 .את מסגדי אללה יפקוד וישַ מר רק המאמין באללה
9

13

14

16
17

מכרו את אותות אללה :העדיפו טובות הנאה נפסדות על פני ציות לצו אללה.
הרחיקו אנשים מנתיבו :יש המפרשים כי מדובר בבני ק ַריש שמנעו מן המאמינים
מלהיכנס למֶ ּכה ולבוא אל הּכַעְ בה ,וחסמו אותם בח ַדיְ בִּ ּיה (שנת  .)628אחרים
גורסים שמדובר ביהודי העיר מַ דינה שהתכחשו לקוראן והתנכלו למוחמד.
זממו לגרש :מקובלת הדעה שמדובר בבני שבט ק ַריש שביקשו לגרש את הנביא
ממֶ ּכה .ויש ה גורסים שמדובר ביהודי העיר מַ דינה שזממו לגרש את הנביא מעירם.
הראשונים להתגרות :אם מדובר בבני ק ַריש ,כי אז הכוונה לכך שהם תקפו
באמצעות בעלי בריתם את שבט ח'זאעה ,בעלי בריתו של הנביא ,ובכך הפרו את
חוזה ח ַדיְ ִּבּי ה .הפרת החוזה היתה העילה לעליית מוחמד בראש צבאותיו על מֶ ּכה
בשנת .630
אנשים מאמינים :יש הגורסים כי מדובר בבני שבט ח'זאעה ,בעלי בריתו של
מוחמד .מוחמד חש לעזרתם לאחר שהותקפו על־ידי בעלי בריתם של ק ַריש,
ובעשותו כן כבש את מֶ ּכה (בשנת .)630
חשבתם כי יניחו :פנייה אל מוסלמים רכי לבב ,או אל המתחסדים .קמו להיאבק:
ר' סורה .218 :2
המשתפים אינם ראויים :פסוק זה פורש כמכוון לבני ק ַריש אשר התגאו בהיותם
במּכה .הפסוק קובע שאין ערך למפעלותיהם כל עוד הם
מכונניה ומגיניה של הּכַעְ בה ֶ
מתנכלים לנביא ואינם מקבלים על עצמם את האסלאם .מסגדי אללה :צורת
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וביום האחרון והמקיים את התפילה והנותן זַּכאת והירא את אללה
לבדו .רק אלה יוכלו להיות ישרי־דרך 19 .הסבורים אתם כי השקיית עולי
הרגל ושימוּר המסגד הקדוש שקולים בערכם למעשׂיו של המאמין
באללה וביום האחרון והקם להיאבק למען אללה? אין הם שווים בעיני
אללה ,ואללה לא ינחה את קהל בני העוולה 20 .המאמינים והמהגרים
והקמים להיאבק למען אללה בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם,
מעלתם רמה מכל אצל אללה ,והם יהיו הזוכים 21 .ריבונם מבשׂר להם
כי יעניק להם מרחמיו ויפיקו רצון מלפניו ,וייתן להם גנים אשר בהם
יתענגו במנעמים קיימים לעולםֵ 22 .נצח נצחים יהיו שם .אללה ,שׂכר
כביר שמור אצלו.
 23הוי המאמינים ,אל תיקחו את אבותיכם ואחֵ יכם למגינים לכם ,אם
מבכרים הם את הכפירה על פני האמונה .אלה מביניכם אשר ייקחום
למגינים להם ,בני עוולה הם 24 .אֱמור ,אם אבותיכם ובניכם ואחֵ יכם
ונשיכם וקרובי משפחתכם ,והנכסים אשר עשׂיתם לכם ,ועסקאות
המסחר אשר תחששו פן לא יֵצאו לפועל ,והמשכנות הנעימים לכם –
אם כל אלה אהובים עליכם יותר מאללה ומשליחו ומן המאבק למענו,
כי אז הַ מתינו עד אשר יקים אללה את דברו .אללה לא ינחה את קהל
המופקרים.
 25אללה חש לעזרתכם במקומות רבים וביום חֻ ַניְן .ביום ההוא
התרברבתם ברוב מספרכם ,אך לא הועיל לכם הדבר במאום ,והארץ על
כל רוחבה היתה צרה לכם ,וַאחַ ר נסוגותם אחור 26 .אז הוריד אללה את

18
19
20
23
24

25

הריבוי שימשה יסוד לפירוש הקובע שפסוק זה אוסר על לא־מוסלמים (כולל יהודים
ונוצרים) לפקוד כל מסגד באשר הוא.
ביום האחרון :ביום הדין.
השקיית עולי הרגל :זה היה תפקידם של בני ק ַריש מימים ימימה ,ובו התפארו.
המהגרים :ר' סורה  .218 :2הזוכים :בגן עדן.
אל תיקחו את אבותיכם :הפרשנים גורסים כי הפסוק פונה אל המוסלמים תושבי
מֶ ּכה אשר העדיפו להישאר בקרב בני משפחתם ולא היגרו למַ דינה.
אמור :פנייה אל הנביא מוחמד .אם כל אלה אהובים עליכם יותר :...ר' מתי י :37
ת־אּמ ֹו יוֹתֵ ר ִּמּמֶ נִּי אֵ ינ ֹו כְ ַדי לִּ י וְ הָ אֹהֵ ב אֶ ת־בְ נ ֹו וּבִּ ּת ֹו יוֹתֵ ר ִּמ ֶּמנִּי
הָ אֹהֵ ב ֶאת־ָאבִּ יו וְ ֶא ִּ
אֵ ינ ֹו כְ ַדי לִּ י .המאבק :בערבית :גִּ 'האד .ר' סורה  .218 :2יקים אללה את דברו :יעשה
את אשר יחליט לעשות .זוהי לשון איוּם.
חֻ ניְ ן :מקום בקרבת העיר טאיף ,שם התנהל קרב בין המוסלמים לבין בני שבט
'קיף ,זמן־מה לאחר כיבוש מֶ ּכה (פברואר  .)630רוב מספרכם :המסורת
ות ִּ
הַ ואזִּ ן ַ
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שלוותו ממרומים והִ שּכינה על שליחו ועל המאמינים ,והוריד ממרומים
צבאות שנסתרו מעיניכם ,והעניש את הכופרים .זה גמולם של הכופרים,
 27אבל ַאחַ ר ישוב אללה מכעסו על כל שיחפוץ ,כי אללה מוחל ורחום.
 28הוי המאמינים ,המשתפים טמאים המה ,על כן אל יִקרבו עוד אל
המסגד הקדוש לאחר השנה הזאת .ואם חוששים אתם פן תיקָ לעו
למחסור ,עוד יעשירכם אללה בברכה אשר ירעיף עליכם ,אם ירצה.
אללה יודע וחכם 29 .הילחמו באנשים אשר אינם מאמינים באללה ולא
ביום האחרון ואינם מקדשים את אשר קידשו אללה ושליחו ,ואינם
מחזיקים בדת האמת – אלה בהם אשר ניתַ ן להם הספר – עד אשר ייתנו
את הגִ 'זְ ַיה ִמי ָָדם ובצידוק הדין.
 30היהודים אומריםֻ ,ע ַזיְר הוא בן אללה .הנוצרים אומרים ,המשיח הוא
בן אללה .זהו הדבר אשר יביעו בהבל פיהם ,בחקותם את דברי הכופרים
לפניהם .יאסור אללה מלחמה עליהם! כיצד זה ישגו בשקרים?  31הם
לקחו את חכמיהם ואת נזיריהם לאדונים להם מבַ לעדי אללה ,ואת
המשיח בן מרים .ואולם לא צוּווּ לעבוד בלתי אם אלוה אחד .אין אלוה

26

28

29

30

מספרת שהמוסלמים מנו שנים־עשר אלף לוחמים לעומת ארבעת אלפים במחנה
האויב .היתה צרה לכם :מרוב פחדכם.
שלוותו :בע רבית :סַ ּכִּ ינה ,שהוראתה הראשונית נראית קרובה למילה העברית
"שכינה" .היא תורגמה כאן "שלווה" על יסוד הפרשנות האסלאמית ,המבוססת על
הוראתו של השורש הערבי ס-כ-נ .צבאות שנסתרו מעיניכם :גדודי מלאכים.
אל יקרבו עוד :מרבית חכמי האסלאם סבורים שהפסוק אוסר על לא־מוסלמים
להיכנס אל תחומיה המקודשים של מֶ ּכה .השנה הזאת :השנה שבה ניתנה ההצהרה
להג'רה ( .)631ויש האומרים
הפותחת את סורה  ,9כלומר השנה התשיעית ִּ
שהאיסור על כניסת לא־ מוסלמים למֶ ּכה הוטל רק בשנה העשירית ( ,)632שנת מותו
של הנביא ,במהלך החג' האחרון שלו .תיקלעו למחסור :מחמת הפסקת בואן של
שיירות אספקה נהוגות בידי לא מוסלמים.
אשר ניתן להם הספר :ר' סורה  .105 :2גִ 'זְ יה :מס גולגולת המוטל על בני החסות
אלד'ּמה)ִ .מיָּ ָּדם :בערבית :עַ ן יַד; כלומר מעצמם ,בהסכמה
ִּ
(ַאהל
ְ
הלא־מוסלמים
הבררה היחידה שנותרה בידם) .הפרשנים המוסלמים נוהגים
ֵ
מלאה (ביודעם כי זו
להדגיש את מעמדם הנחות של בני החסות ,ומפרשים כי הביטוי עַ ן יַד משמעותו
השפלת המשלמים והכנעתם.
עֻזיְ ר :כמה מסורות מזהות אותו עם עזרא הסופר ,וגורסות שהוא עורר את הערצת
בני עמו על שום שזכר את כל התורה בעל־פה ,לאחר שנשכחה מלב כולם .בן אללה:
חוקרים שיערו כי הטענה שהיהודים מחשיבים את עזרא כבן אלוהים מקורה אולי
בתפיסה התלמודית המזהה את עזרא עם מלאכי .ר' תלמוד בבלי ,מגילה טו ע"א:
"מלאכי זה עזרא " .לכן ייתכן שעזרא ,בהשראת הצורה מלאכי ["המלאך שלי"],
יכול היה ,לטענת הקוראן ,להיחשב בעיני היהודים הכופרים כבן אלוהים .המשיח:
ר' סורה .45 :3
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מבַ לעדיו .ישתבַ ח שמו ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו 32 .הם
רוצים לכבות את אור אללה בהבל פיהם ,ואולם אללה לא יֹאבה בלתי
אם להפיץ את מלוא אורו ,אף אם יתעבו זאת הכופרים 33 .הוא אשר
שלח את שליחו להביא את דרך הישר ואת דת האמת ,כדי שישליטה על
הדתות כולן ,אפילו יתעבו זאת המשתפים.
 34הוי המאמינים ,רבים מחכמי היהודים והנזירים אוכלים את ממון
האנשים בלא צדק ,ומרחיקים אותם מנתיב אללה .אשר לאוגרים את
הזהב והכסף ואינם מוציאים אותם למען אללה ,בַ שֵׂ ר להם על עונש
כבד 35 ,ביום אשר ילהיטו את מטבעותיהם באש גיהינום ויצרבו בהן את
מצחם ואת צִ די גופם ואת גבם – זה האוצר אשר אגרתם לעצמכם .טַ עֲמוּ
אפוא את אשר אגרתם!
 36מספר החודשים אצל אללה הוא שנים־עשׂר על־פי ספר אללה מיום
אשר ברא את השמים ואת הארץ ,וארבעה מהם קדושים .זוהי הדת
הנכוחה .על כן ַאל תגרמו בהם עוול לעצמכם .הילחמו במשתפים כולם,
כשם שהם נלחמים בכם כולם ,ודעו כי אללה הוא עִ ם היראים 37 .עיבור
השנה אינו אלא הוספה בכפירה ,ויותעו בו הכופרים :שנה אחת
יחללוהו ושנה אחרת יקדשוהו ,וכך לא יחרגו מן המספר שקידש אללה,

31
34
35

36

חכמיהם :רבני היהודים.
למען אללה :לצדקה.
זה האוצר אשר אגרתם לעצמכם :ר' אגרת יעקב ה  :3זְ הַ בְ ֶכם וְ כ ְַספְ כֶ ם ּכִּ סָ תַ ם חֶ לְ ָאה
וְ הָ יְ תָ ה חֶ לְ ָאתָ ם בָ ֶכם לְ עֵ דוּת וְ ָאכְ לָה ּכְ מוֹ־אֵ ׁש אֶ ת־בְ ַש ְר ֶכם זֶ ה הוּא הָ אוֹצָ ר אֲ צַ ְר ֶּתם ָל ֶכם
לְ ֵקץ הַ ּי ִָּמים.
שנים־עשר :ללא חודש נוסף .בדרך זו אוסר הקוראן על עיבור השנים ,מנהג יהודי
שהיה רווח בערב עד ימי מוחמד .הקוראן דורש שלוח השנה יתבסס מעתה רק על
מולד הירח .המסורת גורסת שהכרזה בעניין ביטול העיבור ניתנה על־ידי הנביא בחג'
האחרון שלו ,בשנת מותו ( .)632ספר אללה :הספר השמימי הנצחי .ארבעה מהם
קדושים :ר' סורה  .194 :2אל תגרמו בהם עוול לעצמכם :אל תחטאו ,וכך תמנעו
מעצמכם גמול טוב על מעשיכם .יש המפרשים שמדובר בשנים־עשר חודשי השנה,
כך שהחטא הוא עיבור השנים .אחרים גורסים שהכוונה לארבעת החודשים
הקדושים .במקרה זה ,החטא הוא שפיכות הדמים האסורה בחודשים אלה.
הילחמו במשתפים כולם :או :הילחמו בהם מלחמה כוללת; ברוח זו יש המפרשים
שהפסוק מתיר את דמם של הכופרים במהלך כל חודשי השנה ,כולל הקדושים
שבהם.
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אך יחללו את אשר קידש אללה .הם השתבחו במעשׂיהם הרעים ,ואולם
אללה לא ינחה את קהל הכופרים.
 38הוי המאמינים ,כאשר אומרים לכם ,צאו למלחמה למען אללה ,מדוע
זה תכרעו תחתיכם בכבדות? האם ישׂביעו חיי העולם הזה את רצונכם
במקום העולם הבא? הן תענוגות העולם הזה קצרי מועד הם לעומת
העולם הבא 39 .אם לא תצאו ,יעניש אתכם עונש כבד ,ויחליפכם
באנשים אחרים .לא תוכלו להזיק לו כמלוא נימה ,כי אללה כל־יכול.
 40אם לא תושיטו לו עזרה ,הנה אללה כבר עזר לו כאשר גירשוהו
הכופרים והוא שני מן השניים :שניהם היו במערה ,והוא אמר לחברו,
אל תתעצב; אללה עמנו! אז הוריד אללה את שלוותו ממרומים
והִ שּכינה עליו ,וסייע לו בצבאות אשר נסתרו מעיניכם ,והשפיל את
אִ מרת הכופרים .אִ מרת אללה היא העליונה ,ואללה אדיר וחכם 41 .צאו
 37יחללוהו :את החודש הקדוש ,בכך שלא יקיימו בו את החג' ,וידחוהו בחודש נוסף,
וכך יעברו את השנה .לא יחרגו מן המספר שקידש אללה :גם בשנה מעוברת שמרו
על קדושתם של ארבעה חודשים ,אם כי דחו את זמנם מדי פעם לצורך העיבור.
 38צאו למלחמה :פנייה למאמינים במַ דינה לצאת למלחמה בתַ בוּּכ (צפון ערב) כנגד
כוחות ביזנטים שעל־פי השמועה (הכוזבת) חנו שם (אוקטובר  .)630היו שנטו
במדינה .הפרשנים
להשתמט בשל החום והמסע הארוך ,ומחשש פן יוזנחו יבוליהם ַ
מזהים את המשתמטים עם המתחסדים (מנאפִּ קוּן) .ר' סורה  .167 :3תענוגות
העולם הזה קצרי מועד הם :ר' משנה ,אבות ד יז..." :ויפה שעה אחת של קורת רוח
בעולם הבא מכל חיי העולם הזה".
 40תושיטו לו עזרה :לנביא .שני מן השניים :המסורת גורסת שמדובר בנביא ובאבוּ
בַ ּכְ ר ,ידידו הקרוב ,ולימים החליף הראשון ,שהסתתרו במערה ליד מֶ ּכה ,לאחר
ההג'רה של הנביא למַ דינה .אל תתעצב :מתכונת השיחה
שחמקו מרודפיהם במהלך ִּ
מזכירה את הסיפור על אלישע המעודד את נערו הנפחד .ר' מלכים ב ו :16–15
ֹלהים לָקוּם וַ ּיֵצֵ א וְ ִּהנֵה־חַ יִּ ל סוֹבֵ ב ֶאת־הָ עִּ יר וְ סוּס וָ ָרכֶב וַ ּיֹאמֶ ר
וַ ּי ְַׁש ֵּכם ְמ ָׁש ֵרת ִּאיׁש הָ אֱ ִּ
ירא ּכִּ י ַרבִּ ים אֲ ֶׁשר ִּא ָּתנוּ ֵמאֲ ֶׁשר
ַאל־ּת ָ
ִּ
ַנעֲר ֹו אֵ לָיו אֲ הָ ּה אֲ ֹד ִּני אֵ יכָה ַנע ֲֶשה :וַ ּיֹאמֶ ר
אוֹתָ ם .המסורת מספרת שאבו בַ ּכְ ר נמלא חרדה בעת שנוכח לדעת שרודפיהם
מתקרבים אל פתח המערה .אללה סייע להם בכך שגרם לעכביש לטוות את קוריו
על פתח המערה ,וכך הוטעו הכופרים לחשוב שאין איש בתוכה ,והלכו להם .ר'
סיפור דומה על דוד ,אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ,אלפא ביתא דבן סירא .שלוותו:
ר' פסוק  26לעיל .השכינה עליו :על חברו (אבו בַ ּכְ ר) .ויש המפרשים :על הנביא.
צבאות אשר נסתרו מעיניכם :גדודי מלאכים .בסיפור אלישע ונערו (מלכים ב ו )17
יׁשע וַ ּיֹאמַ ר ה' פְ ַקח־נָא אֶ ת־עֵ ינָיו וְ יִּ ְראֶ ה וַ ּיִּ פְ ַקח ה' אֶ ת־עֵ ינֵי הַ נַעַ ר
נאמר :וַ ּיִּ ְתפַ ּלֵל אֱ לִּ ָ
יׁשע .המסורת מספרת שהמלאכים
סוּסים וְ ֶרכֶב אֵ ׁש ְסבִּ יבֹת אֱ לִּ ָ
וַ ּי ְַרא וְ ִּהנֵה הָ הָ ר מָ לֵא ִּ
היכו בסנוורים את רודפי מוחמד שלא הבחינו בהם .כך אירע גם לאויבים הארמים
בסיפור אלישע (מלכים ב ו  .)18אחרים גורסים שמדובר במלאכים שנשלחו להילחם
בכופרים בקרב בַ ְדר (שנת  )624ובקרב חנַין (שנת  .)630אמרת הכופרים :האמונה
באלילים .אמרת אללה :האמונה בייחודו.
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למלחמה ,כל קל רגליים וכבד גוף ,וקומו להיאבק בהקריבכם את
רכושכם ואת נפשותיכם למען אללה .בזאת ייטב לכם ,לו רק ידעתם.
 42לוּ היה זה רווח קל להשׂגה ומסע נינוח ,היו באים בעקבותיָך ,ואולם
ארוך מנשׂוא היה המרחק בעיניהם .יישבעו באללה ,לוּ יכולנו היינו
יוצאים עמכם .בכך ימיטו כליה על עצמם ,כי אללה יודע כי כזב בפיהם.
 43ימחל לָך אללה! מדוע הרשיתָ להם ,ולא חיכיתָ עד שיתברר לָך מי
הם דוברי האמת ,ותדע מי הם המכזבים?  44המאמינים באללה וביום
האחרון אינם מבקשים את רשותָך שלא לקום ולהיאבק ולהקריב את
רכושם ואת נפשותיהם .אללה יודע מי הם היראים 45 .רק אלה אשר
אינם מאמינים באללה וביום האחרון ואשר לבותיהם מלאו פקפוק
מבקשים את רשותָך .הם מתנודדים בספקותיהם 46 .אילו רצו לצאת
למסע ,היו מצטיידים לשם כך ,ואולם אללה לא רצה שיקומו לצאת ,על
כן עצרם מלבוא ,ונֶאמר להםְ ,שבו עם הנשארים לשבת 47 .אילו יצאו
עמכם ,היו רק מחבלים בכם וממהרים לשסותכם זה בזה למען זרוע
פירוד ביניכם .ויש מאזינים להם ביניכם ,ואללה יודע מי הם בני
העוולה 48 .כבר לפָ נים ביקשו לזרוע פירוד והפכו בדעתם כיצד
להכשילָך ,עד אשר הופיעה האמת ודבַ ר אללה גָבר ,על אפם ועל חמתם.
 49יש בהם האומר ,הַ רשה לי להיעדר וַאל תעמידני בניסיון .ואולם הם
כבר נכשלו בניסיון ,וגיהינום יסגור על הכופרים מכל עבר 50 .אם תנחל
הצלחה ,רע יהיה הדבר בעיניהם ,ואם תנחל מפלה ,יגידו ,מה טוב כי
דאגנו מראש לעצמנו .אז יפנו עולצים לדרכם 51 .אֱמור ,דבר לא יפגע
בנו זולת הדבר אשר כתב לנו אללה .הוא אדוננו ,ועל אללה ייסָ מכו
המאמינים 52 .אֱמור ,יכולים אתם לצַ פות שתפקוד אותנו רק אחת משתי
41
42
43
44
45
48
49
51

קומו להיאבק :ר' סורה .218 :2
מסע נינוח :לתַ בוּּכ (ר' פסוק  38לעיל) .הפסוק מגנה את אלה שהשתמטו ממנו
בתואנות שווא.
מדוע הרשית להם :להישאר מאחור .הפרשנים גורסים שמדובר במספר אנשים
שהנביא פטר אותם על דעת עצמו מחובת המסע לתַ בוּּכ.
ביום האחרון :ביום הדין .אינם מבקשים את רשותך :הם עצמם להוטים לצאת
לקרב.
מתנודדים בספקותיהם :תכונה אופיינית למתחסדים.
כבר לפנים :המסורת מספרת שכבר בקרב אחד (שנת  )625זממו המתחסדים לזרוע
פירוד בשורות המאמינים.
אל תעמידני בניסיון :אל תקשה עלי בהתעקשותך כי אצא למלחמה.
כתב :בספר הנצחי השמימי שבו נקבעו הגורלות.
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הטובות ,ואילו אנו מצפים שיּכה אתכם אללה בעונש מאִ תו או מאִ תנו.
צַ ּפו ,כי גם אנו מצפים עמכם.
 53אֱמור ,בין אם תוציאו ממון מרצון או מאונס – בין כך ובין כך ,לא
יתקבל מכם ,כי קהל מופקרים אתם 54 .דבר לא ימנע מן הממון
שהוציאו להתקבל ,פרט להיותם כופרים באללה ובשליחו ,ובאים
לתפילה רק באי־רצון ,ורק במיאוס יוציאו ממוןַ 55 .אל יפליאוָך הונם
וצאצאיהם .כל שאללה רוצה הוא לתתם להם כעונש בחיי העולם הזה,
עד שתצא נשמתם בעודם כופרים 56 .הם נשבעים באללה כי עִ מכם הם,
ואולם אין הם עמכם ,ואין הם אלא אנשים מפוחדים 57 .אילו היו
מוצאים מסתור או מערה או מחילה ,היו חומקים לשם בשעטה 58 .כמה
מהם מדברים בָך סרה בעניין חלוקת כספי הצדקה ,אבל אם יינתן להם
חלק ,ישׂבע רצונם ,ואם לא יינתן להם חלק ,ירגזו 59 .לוּ רק היו
מסתפקים באשר נותנים להם אללה ושליחו ,ואומריםַ ,דיֵינו באללה.
אללה ירעיף עלינו מברכתו ,וגם שליחו .אל אללה נערוג.
 60כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם ,ולאשר
יש לקָ ֵרב את לבו ,ולשחרור עבדים ,ולכורעים תחת נטל חובות ,ולמען
אללה ,ולהֵ לך בדרכים .כך ציווה אללה ,ואללה יודע וחכם.
 61יש בהם פוגעים בנביא ואומרים ,הוא נוהג להטות אוזן .אֱמור ,אוזנו
כרויה רק לטובות אשר תשמיעו .הוא מאמין באללה ומאמין למאמינים
והוא מביא רחמים למאמינים אשר בכם .לפוגעים בשליח צפוי עונש
כבד 62 .הם נשבעים לכם באללה למען ַרצותכם ,ואולם אם מאמינים
52
53
55
56
58
60

61

אחת משתי הטובות :ניצחון בקרב או מות קדושים.
תוציאו ממון :ר' סורה .195 :2
כעונש :על ידי האסונות שינחית על הונם ובניהם.
מפוחדים :פן יתגלה שהם כופרים ואז יוּתר דמם.
כמה מהם מדברים בך סרה :יש המפרשים כי מדובר בנרגנים שמחו על האופן שבו
חילק מוחמד את השלל שנפל לידיו במלחמת חנַין (שנת .)630
כספי הצדקה :הכספים הנגבים במסגרת מס הזַ ּכאת .למופקדים עליהם :לגובים.
לאשר יש לקרב את לבו :כל מי שיש עניין לעודדו להתאסלם או לחזק את אמונתו.
יש האומרים שמענקים לכגון אלה בוטלו עם התחזקות האסלאם .שחרור עבדים:
במסגרת הסכם כתוב בין עבד לאדונו .ויש האומרים :לצורך פדיון שבויים .למען
אללה :למימון הוצאות מלחמת המצווה .להלך בדרכים :מי שנותר בלא מזומנים
הרחק מעירו.
פוגעים בנביא :יש המפרשים שמדובר במתחסדים שטענו כי ניתן להוליך שולל את
הנביא .נוהג להטות אוזן :לכל שקרן.
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הנם ,מוטב כי ַירצו את אללה ואת שליחו 63 .האם אינם יודעים כי כל
המתנגד לאללה ולשליחו מזומנת לו אש גיהינום ,ובה ישהה לנצח? זה
הקלון הגדול.
תוּרד ממרומים סוּרה על אודותם אשר תודיע
 64המתחסדים חוששים פן ַ
להם את הצפוּן בלבם .אֱמור ,הַ משיכו להלעיג ,אללה עוד יוציא לעין כל
את אשר תחששו לגלות 65 .אם תשאל אותם ,יגידו ,רק שקענו בשׂיחה
לפי תומנו והשתעשענו .אֱמור ,וכי לא הלעגתם על אללה ועל אותותיו
ועל שליחו? ַ 66אל תצטדקו .כפרתם לאחר שכבר האמנתם ,ואם נמחל
לקבוצה אחת בכם ,נעניש קבוצה אחרת על כי חטאה 67 .המתחסדים
והמתחסדות ,טֶ בע אחד להם :הם מצַ ווים על עשׂיית המגונה ואוסרים
לנהוג בדרך ארץ וקופצים את ידיהם .הם שכחו את אללה ,על כן שכח
הוא אותם .המתחסדים הם המופקרים 68 .אללה הבטיח למתחסדים
ולמתחסדות ולכופרים את אש גיהינום .לנצח יהיו בה ,והיא מנת חלקם.
קללת אללה עליהם ,וצפוי להם עונש לעולמי עולמים 69 .כמו אלה אשר
היו לפניכם :הם היו חזקים מכם ,והונם וצאצאיהם היו רבים משלכם,
והם כילו בתענוגות את חלקם; אתם כיליתם בתענוגות את חלקכם כשם
שאלה שהיו לפניכם כילו את חלקם ,ונסחפתם כמותם .כל אלה ,לא
יניבו מפעלותיהם פרי בעולם הזה ובעולם הבא ,וכל אלה לאבדון ילכו.
 70האם לא שמעו את אשר אירע לאשר היו לפניהם – לבני עמו של נֹ חַ
ולבני עאד ותַ 'מוּד ולבני עמו של אברהם ,ולאנשי ִמ ְדיָן ולערים
ההפוכות? השליחים שנשלחו אליהם הביאו להם אותות נהירים .אללה
מעולם לא גרם להם עוול .הם גרמו עוול לעצמם.
 71המאמינים והמאמינות הם מגינים זה לזה .הם מצַ ווים לנהוג בדרך
ארץ ואוסרים את המגונה ומקיימים את התפילה ונותנים זַּכאת,
ונשמעים לאללה ולשליחו .כל אלה ,אללה ירחם עליהם .הן אללה אדיר
וחכם 72 .אללה הבטיח למאמינים ולמאמינות גנים אשר נחלים נובעים
62
64
65
70
71

הם נשבעים :המתחסדים.
סורה :ר' סורה .23 :2
תשאל אותם :על דבריהם כנגדך.
עאד ות'מוד :ר' סורה  .73 ,65 :7לערים ההפוכות :ר' סורה .53 :53
מצווים לנהוג בדרך ארץ :ר' סורה .157 :7
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מתחת לאילנותיהם ואשר לנצח יהיו בהם ,ומשכנות נאווים בגני עדן.
יתרה מזו :הם יפיקו רצון מלפני אללה .זוהי הזכייה הכבירה.
 73הוי הנביא ,קום להיאבק בכופרים ובמתחסדים והַ קשֵ ה את ידָך
עליהם .בגיהינום ידורו ,ושם יהיה סופם המר 74 .הם נשבעים באללה כי
לא אמרו דבר .ואולם ָאמור אמרו את אִ מרת הכפירה ,וכפרו לאחר שכבר
ִקבלו את האִ סלאם ,וזממו מזימה אשר לא צלחה .לא נמצא להם דבר
להלין עליו פרט לכך שאללה ושליחו העשירו אותם בברכתו .אם יחזרו
בתשובה ,ייטב להם ,ואם יפנו עורף ,יעניש אותם אללה עונש כבד
בעולם הזה ובעולם הבא ,ולא יקום להם בארץ כל מגן או מושיע.
 75כמה מהם התחייבו בפני אללה לאמור ,אם ירעיף עלינו את ברכתו
ניתן צדקה ונהיה בישרים 76 .ואולם כאשר הרעיף עליהם מברכתו,
מָ לאו קמצנות ופנו עורף והסתלקו 77 .על כן שׂם התחסדות בלבם ,עד
היום אשר יפגשוהו .זאת כי הפרו את התחייבותם לאללה ושיקרו.
 78האם אינם יודעים כי אללה יודע את צפונותיהם וסוד־שׂיחם ,וכי
אללה הוא היודע נסתרות?  79אשר ידברו סרה במאמינים המתנדבים
לתת צדקה ,ובמביאים ככל שתשׂיג ידם ,ואשר ישׂימו אותם ללעג,
ישׂימם אללה ללעג ,וצפוי להם עונש כבד 80 .יכול אתה לבקש למענם
מחילה או לא לבקש למענם מחילה – אפילו תבקש שבעים פעם מחילה
למענם ,לא יסלח להם אללה לעולם .זאת כי כפרו באללה ובשליחו,
ואללה לא ינחה את קהל המופקרים.
 81המושארים מאחור שׂמחו להישאר ולא להצטרף אל שליח אללה,
ולא אבו לקום להיאבק בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם למען
אללה ,ואמרוַ ,אל תצאו בחום .אֱמור ,אש גיהינום חמה יותר ,לוּ רק
72
74

77
79

נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
זממו מזימה :יש האומרים שמדובר במתחסדים שזממו להתנקש בחיי הנביא עם
שובו מתַ בוּּכ למַ דינה .אחרים גורסים שהם זממו להכתיר את מנהיגם (עבדאללה
אבן אבַ ּי) למלך במַ דינה .העשירו אותם בברכתו :לשון סגי נהור ,כלומר ,לא היתה
למתחסדים כל סיבה להלין על מוחמד ,מאחר שהוא רק העשיר אותם (בזכות שלל
המלחמות).
היום אשר יפגשוהו :יום הדין.
בתבוּּכ (שנת )630
המתנדבים לתת צדקה :המסורת גורסת כי ערב היציאה לקרב ַ
התבקשו המאמינים להעלות צדקה למימון המסע .המתחסדים הלעיגו על מביאי
הצדקה.
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ישׂכילו להבין 82 .הם יצחקו מעט ויבכו הרבה ,כגמול פועלם 83 .אם
יחזירָך אללה אל אחת מקבוצותיהם ,ואז יבקשו כי תתיר להם לצאת
עִ מָך ,אֱמור ,לעולם לא תצאו עוד עִ מי ,ולעולם לא תילחמו עִ מי באויב.
בפעם הקודמת חפצתם להישאר יושבים ,על כן שְ בו לכם עם הנשארים
מאחור 84 .לעולם אל תתפלל לשלומו של איש מהם במותו ,ואל תעמוד
בתפילה על ִקברו .הם כפרו באללה ובשליחו ומתו בעודם מופקרים.
 85אל יפליאוָך הונם וצאצאיהם .כל שאללה רוצה הוא לתתם להם
כעונש בחיי העולם הזה ,עד שתצא נשמתם בעודם כופרים 86 .עם רדת
סוּרה ממרומים האומרת ,הַ אמינו באללה וקומו עם שליחו להיאבק ,מיד
יבקשו בעלי האמצעים אשר בהם את רשותָך להיעדר ויגידו ,הנח לנו
להישאר עם היושבים 87 .רוצים הם רק להישאר עם הנשים והזקנים
הנשארים מאחור ,ולבם נאטם ,על כן לא ישׂכילו להבין דבר 88 .ואולם
השליח והמאמינים אשר אתו קמו להיאבק בהקריבם את רכושם ואת
נפשותיהם .להם שמורה רוב טובה ,והם אנשי חיל 89 .אללה הכין להם
גנים אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם .לנצח יהיו בהם ,וזוהי
הזכייה הכבירה.
 90הבדואים המצטדקים באו למען יוּתַ ר להם להיעדר ,והמשקרים
לאללה ולשליחו נשארו יושבים .עונש כבד יפגע בכופרים אשר בהם.
 91החלשים והחולים ואלה אשר אין לאֵ ל ידם לעמוד בהוצאות ,לא
יעברו עבֵ רה כל עוד כנים הם עם אללה ושליחו .אין דרך להאשים את
המיטיבים ,ואללה מוחל ורחום 92 .לא יעברו עבֵ רה גם אלה אשר באו
אליָך למען תמציא להם אמצעים למסע ,וכאשר אמרתָ להם ,אין לאל
81
83
84
86
89
90

91

המושארים מאחור :הפרשנים גורסים שמדובר במתחסדים תושבי מַ דינה
שהשתמטו מלצאת לתַ בוּּכ ,והנביא הסכים להשאירם במַ דינה.
יחזירך :מתַ בוּּכ למַ דינה ,אל הנשארים מאחור.
אל תתפלל לשלומו של איש מהם :מפרשים כי לאחר מותו של מנהיג המתחסדים
עבדאללה אבן אבַ ּי ,התבקש הנביא להתפלל לעילוי נשמתו.
סורה :ר' סורה  .23 :2בעלי האמצעים :כלומר ,אלה שאין להם הצדקה כלכלית
להיעדר מן המלחמה.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
הבדואים המצטדקים :שבטים אשר השיגו את רשות הנביא לא לצאת לתַ בוּּכ
בתואנה שאינם יכולים לזנוח את משכנותיהם ללא הגנה ,או שהם נתונים במצוקה
כלכלית .הנביא נענה לבקשתם .המשקרים :שבטים אחרים שהמציאו תירוצי שווא
כדי להישאר מאחור .ויש הגורסים שמדובר באותם מצטדקים הנזכרים קודם לכן.
החלשים :יש המפרשים שמדובר בחולים וזקנים ,או בלתי שפויים.
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ידי לתת לכם אמצעים למסעּ ,פָ נו אחור בעיניים דומעות מצער ,כי לא
יכלו לעמוד בהוצאות 93 .אין להאשים אלא את המבקשים את רשותָך
להיעדר והם עשירים .הם רצו רק להישאר עם הנשים והזקנים הנשארים
מאחור ,ואללה אטם את לבם ,על כן אינם יודעים 94 .הם מצטדקים
בפניכם בשובכם אליהם .אֱמור ,אל תצטדקו ,כי לעולם לא נאמין לכם.
אללה גילה לנו את אורחותיכם ,ואללה יִראֶ ה את מעשׂיכם ,וגם שליחו.
לבסוף תוחזרו אל יודע הנסתר והנגלה ,והוא יודיע לכם את אשר
עשׂיתם 95 .כאשר תחזרו אליהם ,יישבעו לכם באללה למען תניחום
לנפשם .סורו מהם ,כי טמאים הם! בגיהינום ידורו ,כגמול פועלם.
 96הם יישבעו לכם למען רצותכם ,ואולם אם תִ תרצו להם ,הנה אללה
לא יתרצה לקהל המופקרים 97 .כפירתם והתחסדותם של הבדואים
קשות יותר ,והם נוטים יותר שלא לדעת את החוקים שהוריד אללה על
שליחו ממרומים .אללה יודע וחכם 98 .כמה מן הבדואים חושבים כי
הוצאת הממון היא קנס ,ומצפים שייסוב הגלגל לרעתכם .אלא שהרעה
תשוב ותיסוב עליהם ,ואללה שומע ויודע 99 .כמה מן הבדואים
מאמינים באללה וביום האחרון וחושבים כי הוצאת הממון תקָ רבם אל
אללה ותבטיח להם את תפילות הנביא .אכן תקרבם :אללה יפרושׂ את
רחמיו עליהם ,כי אללה מוחל ורחום.
 100המהגרים והתומכים הראשונים במעלה מבני הדור הראשון ,ואלה
אשר המשיכו במעשׂים טובים אחריהם ,אללה הפיק רצון מהם והם
יפיקו רצון ממנו .הוא הכין להם גנים אשר נחלים נובעים מתחת
לאילנותיהםֵ .נצח נצחים ישכנו שם ,וזוהי הזכייה הכבירה.
92
94
97
100

אלה אשר באו אליך :הפרשנים מזהים אותם עם מספר מאמינים חסרי אמצעים
שביקשו מן הנביא לספק להם בהמות רכיבה ,או צידה ,או נעליים.
בשובכם אליהם :אל המתחסדים ,מתַ בוּּכ למַ דינה .לבסוף תוחזרו :ביום הדין.
קשות יותר :מאלה של יושבי הקבע.
המהגרים :ר' סורה  .218 :2התומכים :הם הַא ְנצאר ,תושבי מַ דינה שהתאסלמו
וקיבלו את הנביא בעירם והושיטו לו את עזרתם .הראשונים במעלה מבני הדור
הראשון :יש המפרשים שמדובר במהַ אגִּ 'רוּן ובַא ְנצַ אר שנטלו חלק בקרב בַ ְדר (שנת
 ,) 624או שהתאסלמו לפני שינוי כיוון התפילה מירושלים למֶ ּכה .אחרים מרחיבים
וכוללים כאן את כל בני דורו של הנביא .ויש המצמצמים וקובעים שמדובר רק
ההג'רה.
ההג'רה ,ובַאנְ צַ אר שנשבעו אמונים לנביא ערב ִּ
במהַ אגִּ 'רוּן שהתאסלמו לפני ִּ
אשר המשיכו במעשים טובים :בני הדורות שלאחר חברי הנביא .הם ידועים
בתואר תאבִּ עוּן .נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
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 101יש מתחסדים בין הבדואים אשר סביבכם ובין תושבי אלמַ ִדינה.
ההתחסדות היא להם דבר שבשגרה .אתה אינָך מכיר אותם ,ואולם אנו
מכירים .נעניש אותם פעמיים ,ואחר יוחזרו אל עונש כבד 102 .וישנם
אחרים אשר התוודו על חטאם ,וכך עירבו מעשׂה טוב במעשׂה רע .אולי
יואיל אללה לשוב מכעסו עליהם ,הן אללה מוחל ורחום 103 .קח
מרכושם צדקה אשר בה תטַ הר ות ַזּכך אותם ,והתפלל לשלומם ,כי
תפילתָך היא מרגוע להם .אללה שומע ויודע 104 .האם אינם יודעים כי
אללה מקבל אליו את עבדיו החוזרים בתשובה ומקבל את הצדקה ,וכי
אללה רוצה בתשובת עבדיו ורחום?  105אֱמור ,עֲשׂו את מעשׂיכם,
ואללה יִראֶ ה את אשר תעשׂו ,וכן גם שליחו והמאמינים .לבסוף תוחזרו
אל יודע הנסתר והנגלה ,ויודיע לכם את אשר עשׂיתם 106 .וישנם אחרים
שדינם נדחה עד אשר יקום דבר אללה :אז יענישם או ישוב מכעסו
עליהם .אללה יודע וחכם.
 107וישנם אשר הקימו מסגד לעצמם לשם קלקלה וכפירה ,ולמען ּפַ לֵג
בין המאמינים ,ובציּפייה לבואו של מי שהכריז זה כבר מלחמה על
אללה ושליחו .הם נשבעים ,התּכוַונו רק לטובה ,ואולם אללה יעיד כי
כזב בפיהם 108 .לעולם אל תעמוד בתפילה בו .המסגד אשר יוּסַ ד על
101
102

103
106

107

פעמיים :יש המפרשים :בחייהם ובעת חיבוט הקבר .יוחזרו :אל אללה ביום הדין.
התוודו על חטאם :הודו כי השתמטו מן המלחמה ללא הצדקה .הפרשנים גורסים
כי הכוונה לכמה מוסלמים ,וביניהם אבו לבאבה ,שקשרו עצמם לעמודי המסגד
במַ דינה ונשבעו שלא לזוז ממקומם עד שמוחמד ימחל להם על שנמנעו מלצאת עמו
לקרב תַ בוּּכ.
מרכושם :יש הגורסים שהכוונה לרכושם של המתוודים על חטאם .אחרים גורסים
שהכוונה לכלל המאמינים ,ושהצדקה היא מס הזַ ּכאת.
אחרים שדינם נדחה :הפרשנים גורסים שמדובר בשלושה מן הנשארים מאחור
אשר נזכרים להלן (פס'  .)118מלכתחילה ציווה מוחמד להחרימם ,אבל אללה מחל
להם לבסוף.
אשר הקימו מסגד לעצמם :המסורת גורסת שקבוצה מתושבי מַ דינה הקימו
לעצמם מסגד שהתחרה במסגד הוותיק הסמוך לו ,שהיה בשכונת קבַ אא' (פרוור
מזרחי של מַ דינה ,בתחום מושב שבט עַ ְמרו אבן עַ וְ ף) .הכריז זה כבר מלחמה:
עאמר שזמם מזימות נגד
ִּ
המסורת מזהה אותו עם מסתגף ירא שמים המכונה אבו
במדינה ,אך לבסוף נאלץ לנוס לסוריה ,שם ניסה לגייס כוח ביזנטי שיבוא
מוחמד ַ
למגר את מוחמד במַ דינה .אנשי "מסגד הקלקלה" ציפו לבואו בקוצר רוח .ויש
האומרים שהם בנו את המסגד על־פי הוראותיו ,כדי שישמש בסיס לפעולותיו נגד
הנביא .התכוונו רק לטובה :המסורת גורסת כי בוני מסגד הקלקלה טענו באוזני
מוחמד שהם בנו את המסגד רק כדי להקל על המאמינים בשכונתם ,ולחסוך מהם
הליכה למרחקים במזג אוויר סוער.
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יראת שמים למן היום הראשון ראוי יותר כי תעמוד בתפילה בו .יש בו
אנשים האוהבים להיטהר ,ואללה אוהב את המיטַ הרים 109 .מי טוב
יותר :מי שיָסַ ד את בניינו על יראת אללה ועל הפקת רצון מלפניו ,או
שמא מי שיָסד את בניינו על קצה גדה נסחפת ,ואז התמוטט עמה אל
תוך אש גיהינום? אללה לא ינחה את קהל בני העוולה 110 .בניינם אשר
בנו לא יחדל לנטוע פקפוק בלבם ,עד אם ייקרע לבם .אללה יודע וחכם.
 111אללה קנה מן המאמינים את נפשם ואת רכושם ובתמורה יִזּכו בגן
עדן .הם יילחמו למען אללה ,ויַהרגו ויֵיהרגו .הוא קיבל עליו לקיים את
הבטחתו לאמיתה ,בתורה ובאֶ וונגֶליון ובקֻ רָאן .היש נאמן מאללה
להבטחתו? על כן ִשׂמחו בעִ סקה אשר עשׂיתם! זוהי הזכייה הכבירה.
 112בעלי התשובה והעובדים והמהללים והמסתגפים והכורעים
והמשתחווים והמצַ ווים לנהוג בדרך ארץ והאוסרים את המגונה
והשומרים על החוקים אשר ציווה אללה – בַ שֵׂ ר טובות למאמינים.
 113מעולם לא הוּתַ ר לנביא ולמאמינים לבקש מחילה למען המשתפים –
גם אם הם קרובי משפחתם – לאחר שהתברר להם כי יורשי התופת
המה 114 .המחילה שביקש אברהם לאביו לא היתה אלא בשל הבטחה
שהבטיח לו ,ואולם כאשר התברר לו כי אויב הוא לאללה ,הודיע כי אינו
מחויב לו עוד .אברהם היה מַ ּכֶה על חטא ושקוּל דעת 115 .אללה לעולם
לא יַתעה אנשים לאחר ה ְנחותו אותם ,בטרם יבאר להם את אשר עליהם
108

110
111

112
113

114

אל תעמוד בתפילה בו :מסופר שבוני מסגד הקלקלה הזמינו את מוחמד לבוא
ולהתפלל במסגדם ,והוא התכוון להיענות לבקשתם ,אך אללה עצר בעדו וגילה לו
את צפונותיהם .אז ציווה מוחמד להרוס את המסגד .המסגד אשר יוסד על יראת
שמים :המסגד הוותיק בקבַ אא' שהיה קיים מאז בואו של מוחמד למַ דינה .אנשים
האוהבים להיטהר :המסורת גורסת שאנשי המסגד בקבַ אא' אימצו לעצמם מנהגי
טוהרה חמורים ,אותם למדו משכניהם היהודים.
בניינם :מסגד הקלקלה ,אשר גם לאחר שייהרס לא יחדל לחזק בלב בוניו כפירה
ופקפוק באללה .ייקרע לבם :מחרטה ,אם זו תתקפם לפתע ,או ייקרע כאשר ימותו.
קנה מן המאמינים את נפשם ואת רכושם :הם יילחמו למענו בהקריבם את רכושם
ואת נפשותיהם .בתורה ובאוונגליון :בתנ"ך ובברית החדשה .כלומר ,אללה ציווה
בכל כתבי הקודש להילחם למענו.
והמצווים לנהוג בדרך ארץ :ר' סורה  .157 :7ב ֵשׂר :פנייה אל הנביא.
גם אם הם קרובי משפחתם :יש המפרשים שהפסוק אוסר על הנביא לבקש מחילה
למען אבו טאלִּ ב דודו (ואביו של עלי) אשר מת בעודו כופר .אחרים גורסים שנאסר
על הנביא לבקש מחילה למען אמו.
הבטחה שהבטיח לו :ר' סורה  .47 :19הודיע כי אינו מחויב לו :לפי ספר היובלים
יא  16אברהם החליט להיפרד מאביו בשל היותו עובד אלילים .ר' גם סורה .26 :43
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לירוא .אללה יודע כל דבר 116 .אללה ,לו מלכות השמים והארץ ,והוא
מחַ יֶה וממית ,ולא יקום לכם מגן ומושיע זולתו.
 117אללה שב מכעסו על הנביא ועל המהגרים ועל התומכים אשר הלכו
עמו בשעה הקשה ,לאחר שלֵב חבורה אחת בהם חישב לסטות .אז שב
מכעסו עליהם ,כי הוא חומל עליהם ורחום 118 .וכן שב מכעסו על
השלושה שנשארו מאחור :כאשר הארץ על כל רוחבה היתה צרה להם
ונפלה רוחם והתחוור להם כי אין מפלט מאללה כי אם אצלו עצמו ,אז
מחל להם למען יחזרו בתשובה .אללה רוצה בתשובת עבדיו ורחום.
 119הוי המאמינים ,הֱיו יראים את אללה והֱיו עִ ם אנשי האמת.
 120מעולם לא הוּתַ ר לתושבי אלמַ ִדינה ולבדואים השוכנים סביבם
להישאר מאחור ולא להצטרף אל שליח אללה ,ולהעדיף עליו את
עצמם .זאת כי כל אימת שיסבלו צמא או ֵלאוּת או רעב במלחמה למען
אללה ,וכל אימת שרגלם תדרוך במקום אשר ירגיז את הכופרים ,וכל
אימת שיפגעו באויב ,יירשם מיד לזכותם מעשׂה טוב .אללה לא יגרע
משׂכר המיטיבים 121 .כל אימת שיוציאו הוצאה קטנה או גדולה ,או
יעברו כברת דרך כלשהי ,מיד יירשם הדבר לזכותם .אללה ייתן להם את
שׂכרם על מעשׂיהם הנאים מּכל 122 .אין הכרח כי יֵצאו המאמינים כולם,
ודי אם תצא קבוצה אחת מכל קהילה ,וכך יִלמדו את הדת וירביצו תורה
בבני קהילתם בשובם אליהם ,למען יֵדעו להישמר 123 .הוי המאמינים,
117
118

119

121

122

בשעה הקשה :בזמן המסע המפרך לתַ בוּכ .חישב לסטות :לפרוש מן המסע.
השלושה שנשארו מאחור :מפרשים כי אלה הם הנשארים מאחור אשר "דינם
נדחה" ,הנזכרים לעיל בפסוק  .106התחוור להם כי אין מפלט מאללה :לאחר
שהנביא ציווה על המאמינים להחרימם עד שייגזר דינם.
היו עם אנשי האמת :יש המפרשים שהפנייה היא אל שלושת הנשארים מאחור
הנקראים לומר אמת לנביא .אחרים גורסים כי הפנייה היא אל היהודים הנקראים
כאן להצטרף אל המוסלמים ולהאמין במוחמד.
מעשׂיהם הנאים מּכל :יש המפרשים שהכוונה בעיקר למצוות החובה ,שקיומן
קודם לקיום מצוות הרשות .ולפי פירוש אחר ניתן לתרגם" :אללה ייתן להם שכר
נאה יותר מכל מעשיהם".
די אם תצא קבוצה אחת :יש האומרים כי פסוק זה מבטל את הפסוקים דלעיל
המחייבים כל אדם ואדם לקחת חלק במלחמת הקודש .אחרים גורסים שהפסוק
כלל אינו עוסק ביציאה לקרב ,אלא בהצטרפות אנשים אל הנביא במַ דינה עירו.
בהתאם לזאת ,נתפס הפסוק כמבטל את הצורך שכל אדם יבוא אל הנביא
ממרחקים .וכך ילמדו :אם מדובר ביציאה למלחמה – הלומדים הם הנשארים .ואם
הכוונה ליציאה אל הנביא – הלומדים הם היוצאים.
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הילחמו בכופרים הקרובים אל גבולכם ,והַ קשו ידכם עליהם ,ודעו כי
אללה הוא עם היראים.
 124ברדת סוּרה ממרומים ,אומרים כמה מהם ,למי מכם תוסיף זו
אמונה? ואולם המאמינים ,להם הוסיפה זו אמונה ,והם מָ לאו גיל.
 125אך אלה אשר פשׂה הנֶגע בלבם ,להם הוסיפה טומאה על טומאתם,
ומתו בעודם כופרים 126 .הלא יִראו כי מנַסים אותם פעם או פעמיים
בשנה? אף־על־פי־כן לא יחזרו בתשובה ולא יזּכרו 127 .ברדת סוּרה
ממרומים ,הם מציצים זה בזה – האם רואה אתכם מישהו? ואז יסתלקו
(באין רואה) .אללה היטה את לבם ,כי הם עַ ם אשר לא יבין.
 128הופיע ביניכם נביא בָ שׂר מבשׂרכם ,אשר אשמתכם מעיקה על נפשו,
והוא נחוש עִ מכם וחומל על המאמינים ורחום 129 .אם יפנו עורף ,אֱמור,
ַדיִ י באללה ,ואין אלוה מבַ לעדיו .עליו אֶ סָ מֵ ך והוא ריבון הכס הכביר.

123
124
125
126

בכופרים הקרובים :כשלב ראשון במלחמה הכוללת .יש האומרים שהכוונה לשבטי
היהודים במַ דינה ובערב בכלל .אחרים גורסים שהכוונה לביזנטים.
סורה :ר' סורה .23 :2
אלה אשר פשה הנגע בלבם :ר' סורה  .10 :2טומאה :בשל היותם כופרים.
מנסים אותם :אללה מביא עליהם תלאה וחולי.
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סוּרה  10י ֹונָה (יוּנס)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.ר.
אלה אותות הספר מלא החוכמה 2 .הנפלא הדבר בעיני האנשים ,כי
גילינו לבן אדם מתוכם ,לאמור ,הַ זהר את האנשים ובַ שֵׂ ר למאמינים כי
שמוּר להם שׂכר אמת אצל ריבונם? אמרו הכופרים ,זהו מכשף בעליל.
 3ריבונכם הוא אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים,
ַאחַ ר ישב בגאון על הכס בנהלו את הדבר .לא יקום מליץ יושר בלא
רשותו .זהו אלוהיכם וריבונכם ,על כן עִ בדוהו .האם לא תיזָכרו?
 4לבסוף תוחזרו אליו כולכם; זאת הבטחת האמת של אללה .הוא בורא
בראשית וַאחַ ר יברא בשנית ,למען ישיב למאמינים ולעושׂי הטוב
כגמולם בצדק .לכופרים מזומן משקה של רותחין ועונש כבד כי כפרו.
 5הוא אשר עשׂה את השמש לזרוח ואת הירח להאיר ,ועשה לו דרגות,
למען תדעו את מניין השנים ואת החשבון .את כל אלה ברא אללה רק
למען תתגלה האמת ,והוא יבאר את פרטֵ י האותות לאנשים בני דעת.
 6בחילוף הלילה והיום ובאשר ברא אללה בשמים ובארץ צפונים אותות
לאנשים יראים.
 7אלה אשר אינם מצפים להיפגש עמנו ,ואשר חיי העולם הזה השׂביעו
1
2

3
4
5

א.ל.ר :.ר' סורה  .1 :2אותות הספר :ר' סורה .39 :2
שמּור להם שׂכר אמת :מעשיהם בעולם הזה מבטיחים מראש את שכרם בעולם
הבא .ויש המפרשים כי הכוונה לנביא מוחמד השומר למאמיניו את מקומם בעולם
הבא ,או שהשתדלותו למענם מובטחת להם.
ישב :ר' סורה  .54 :7בנהלו את הדבר  :מכוון את ענייני העולם הזה מעל כיסא
הכבוד .ר' סורה .5 :32
יברא בשנית :יקים לתחייה ביום הדין.
דרגות :צורותיו המשתנות של הירח במהלך החודש .ור' תהלים קד  :19עָ ָשה י ֵָרחַ
לְ מ ֹוע ֲִּדים ֶׁשמֶ ׁש י ַָדע ְמבוֹא ֹו.
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את רצונם ,והם בטחו בהם והסיחו דעתם מאותותינו 8 ,אלה ידורו
בגיהינום בעוון פועלם 9 .המאמינים ועושׂי הטוב ,ריבונם ינחה אותם
באמונתם .נחלים יזרמו למרגלותיהם בגני המנעמים 10 ,והקריאה אשר
שָׁ ם יישׂאו בה קולם תהיה ,ישתבַ ח שמָך ,אלוהינו! ובִ ְרכתם זה לזה שם
תהיה ,שלום! ובסיום קריאתם – התהילה לאללה ריבון העולמים.
 11אילו היה אללה מחיש את הרעה לאנשים כשם שהם מבקשים להחיש
את הטובה ,היה בא כבר זמנם לתת את הדין .ואולם אנו מניחים לאלה
במריָים ולהתחבט אובדי עצות.
אשר אינם מצפים להיפגש עִ מנו לעמוד ִ
 12בפגוע צרה באדם יפנה אלינו בתפילה ,בין אם שׂרוע הוא על צדו או
רובץ או ניצב על רגליו ,ואולם אך נסיר את צרתו מעליו ,ימשיך בדרכו
כמו מעולם לא קרא לעזרתנו בצר לו .כך ישתבחו המתהוללים באשר
יעשׂו 13 .הכחדנו את הדורות אשר היו לפניכם בהיותם בני עוולה.
שליחיהם הביאו להם אותות נהירים ,אך הם לא ניאותו להאמין בהם.
כך נגמול לעם החוטאיםַ 14 .אחַ ר הקמנו אתכם כמחליפיהם בארץ,
למען נִראה כיצד תנהגו 15 .כאשר קוראים בפניהם את אותותינו
הנהירים ,יגידו אלה אשר לא יצַ פו להיפגש עִ מנו ,הָ בֵ א קֻ רָאן ַאחֵ ר או
שַ נֵה את זה! אֱמור ,לא הורשיתי לשנותו על דעת עצמיָ ,ודבק אני רק
ַאמרה את פי ריבוני איענש ביום הרה
באשר נִגלה לי .חושש אני כי אם ֶ
גורל 16 .אֱמור ,אילו רצה אללה ,לא הייתי קורא אותו בפניכם ,והוא לא
היה מביאו לידיעתכם .הן עוד לפניו עברה עלי תקופת חיים ביניכם!
האם לא תשׂכילו להבין?  17מנוּוָ לים מכל הם הטופלים שקרים על אללה
והמכחישים את אותותיו .החוטאים לא יעשׂו חיל 18 .הם עובדים אחרים
מבַ לעדי אללה אשר לא יוכלו להזיק להם או להועיל להם ,ואומרים,
אלה מליצי היושר שלנו אצל אללה .אֱמור ,כלום תוכלו לספר לאללה
על מישהו בשמים או בארץ אשר אינו ידוע לו? ישתבַ ח שמו ויתרומַ ם
מעל השותפים אשר יצרפו לו.
7
13
14
15
16
17

להיפגש עמנו :ביום הדין.
לפניכם :פנייה אל הכופרים בני דורו של מוחמד.
מחליפיהם :או :אדונֵי הארץ .ר' סורה .165 :6
יום הרה גורל :יום הדין.
תקופת חיים :המסורת גורסת שהנביא חי ארבעים שנה בקרב עמו בטרם נגלה לו
הקוראן.
טופלים שקרים :ר' סורה .21 :6
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 19האנשים היו אומה אחת ,ואז נֶחלקו ביניהם .אלמלא גמר ריבונָך
אומֶ ר ,כבר היו שופטים ביניהם בכל אשר נחלקו בו 20 .הם אומרים,
מדוע לא הוּרד אליו אות מעִ ם ריבונו? אֱמור ,הנסתר הוא רק ביד אללה,
על כן הַ מתינו ,גם אני אמתין עמכם 21 .אם נַטעים את האנשים רחמים
ותחלוף הצרה אשר פגעה בהם ,מיד יחרשו מזימה בדבר אותותינו.
אֱמור ,אללה זריז מכם במזימותיו ,ושליחינו רושמים את מזימתכם.
 22הוא המסיע אתכם ביבשה ובים ,ויש אשר ישוטו הספינות ברוח
הטובה לשׂמחת נוסעיהן ,והנה תבוא עליהן רוח סערה והגלים יעלו
אליהם מכל עבר ,והם יחשבו כי סגר אבדון עליהם .אז יִפנו בתפילה אל
אללה בייחדם לו את הדת ,ויגידו ,אם תמַ לְ טנו מן הצרה הזאת נהיה
במודים 23 .ואולם בהציל ֹו אותם ,הם פורעים בארץ בלא צדק .הוי
האנשיםִ ,רשעתכם תחול עליכם ,בבקשכם להתענג על חיי העולם הזה.
הן לבסוף תוחזרו אלינו ואז נודיע לכם את אשר עשׂיתם.
 24חיי העולם הזה נמשלו למים אשר נוריד מן השמים ,ויִרווה מהם צֶ מח
הארץ אשר יהיה למאכל האדם והבהמה .אך בפרוח הארץ במלוא הדרה
ובהתכסותה בשלל צבעים ,ויושביה יאמינו כי הם שולטים ביבוליה ,אז
יפקוד אותה דבָ רנו באישון לילה או לאור היום ,ונהפכה לשׂדה שֶ לֶף,
כמו מעולם לא נושבה .כך נבאר את פרטֵ י האותות לאנשים הנמלכים
בדעתם 25 .אללה קורא לבוא אל נחלת השלום ומַ נחה את אשר יחפוץ
אל אורח מישרים 26 .לעושֵׂ י הטוב תוחזר טובה ורב ממנהָ ,ודבר לא
יאפיל על פניהם וכלימה לא תכסם .כל אלה בָ אֵ י גן עדן ,ולנֶצח יהיו בו.
 27לבעלי העוונות תוחזר רעה כרעתם וכלימה תכסם ולא יקום להם
מגונן מפני אללה ,ופניהם יהיו כמו כוסו בקרעי אפֵ לה שחורה כלילה.
כל אלה יורשי האש ,ולנצח יהיו בה 28 .ביום אשר נאסוף את כולם
יחדיו (מן הקברים) ,נגיד למשתפים ,עִ מדו במקומכם ,אתם והשותפים
אשר צירפתם לאללה .אז נרחיקם זה מעל זה ,והשותפים יגידו ,לא לנו
19
20
21
25

אומה אחת :ר' סורה  .213 :2גמר ריבונך אומר :להענישם בעולם הבא.
אות :נס שיוכיח את אמיתות נבואתו .הנסתר :יש המפרשים :סיבת מניעת הנס
ידועה לאללה לבדו .או :מועד בוא הנס ידוע רק לאללה.
שליחינו :המלאכים.
נחלת השלום :גן עדן.
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עבדתם!  29די באללה כעֵ ד בינינו וביניכם – הוא יעיד כי מעולם לא
שׂמנו לב כי עובדים אתם לנו 30 .אז תתנסה כל נפש בתוצאות כל אשר
עשׂתה לפָ נים ,והכל יוחזרו אל אללה ,אדונם המַ מָ שי ,ויזנחו אותם
(האלילים) האחרים אשר בדו מלבם.
 31אֱמור ,מי הוא השולח לכם פרנסה מן השמים ומן הארץ ,ובידי מי
לתת אוזניים ועיניים ,ומי מוציא את החי מן המת ואת המת מן החי ,ומי
מנהל את הדבר? הם יגידו ,אללה .אֱמור ,אם כן ,מדוע לא תהיה בכם
יִרָאה?  32הן זהו אללה ריבונכם המַ מָ שי .היש דבר מעֵ בר לאמת זולת
תעייה? כיצד זה תוטו?  33לפיכך מובטח למופקרים כי יתקיים בהם דבר
ריבונָך לאמור :הם לא יאמינו 34 .אֱמור ,היש בין השותפים אשר
צירפתם לאללה אחד שיוכל לברוא בראשית וַאחַ ר לברוא בשֵ נית?
אֱמור ,אללה בורא בראשית ואז יברא בשנית .כיצד זה תשגו בשקרים?
 35אֱמור ,היש בין השותפים אשר צירפתם לאללה אחד שיוכל להנחות
אל האמת? אֱמור ,אללה הוא המַ נחה אל האמת .מי ראוי מכל שילכו
בעקבותיו :המַ נחה אל האמת ,או זה אשר אין בכוחו להנחות בלא
שיַנחוהו? מה לכם ,כיצד זה תשפטו?  36מרביתם נוטים אחר דמיון
שווא ,ואולם דמיון השווא לעולם לא ימלא את מקום האמת .אללה יודע
את אשר יעשׂו.
 37לא ניתָ ן לבדות את הקֻ רָאן הזה ללא אללה ,ואין הוא אלא מַאשֵ ר את
אשר לפניו ,ומבאר את הספר לפרטיו .אין ספק בו; מעִ ם ריבון העולמים
הוא 38 .שמא יגידו ,הוא בדה אותו מלבו! אֱמור ,הָ ביאו סוּרה אחת
וקראו לעזרת כל אשר תוכלו זולת אללה ,אם אמת בפיכם.
כמוהוִ ,
 39ואולם הם הכחישו את אשר לא היטיבו לדעת ואשר לא נודע להם
פשרו .כך גם הכחישו אלה אשר היו לפניהםְ ,וראֵ ה מה היה סופם של
28
31
33
34
36
37
38

משתפים :ר' סורה .96 :2
מוציא את החי מן המת ואת המת מן החי :ר' סורה  .27 :3מנהל את הדבר :ר' לעיל
פס' .3
לא יאמינו :פסוק זה שימש את המוסלמים שדגלו ברעיון הגזרה הקדומה.
לברוא בשנית :להקים לתחייה.
דמיון שווא :האמונה באלילים.
מאשר את אשר לפניו :ר' סורה  .41 :2ויש המפרשים" :מאשר את העולם הבא".
ומבאר את הספר :את המצוות שציווה אללה בספרו הנצחי .ר' סורה .145 :3
סורה :ר' סורה  .23 :2אחת כמוהו :שאינה נופלת ממנו ליופי.
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בני העוולה 40 .כמה מהם מאמינים בו וכמה אינם מאמינים בו ,וריבונָך
מיטיב להכיר את החומסים 41 .אם יכחישו את דבריָך ,אֱמור ,לי מעשַׂ י
ולכם מעשׂיכם :אתם אינכם מחויבים למעשַׂ י ואני איני מחויב
למעשׂיכם 42 .כמה מהם מאזינים לָך ,אך כלום תוכל להשמיע קולָך
באוזני החירשים ,מה גם שדבר לא ישׂכילו להבין? כמה מהם מתבוננים
בָך ,אך כלום תוכל להנחות את העיוורים אף כי לא יִראו?
 44אללה לא יגרום לאנשים כל עוול ,כי רק לעצמם יגרמו האנשים עוול.
 45ביום אשר יאספם (מן הקברים)ַ ,ידמו כי חלפה רק שעה אחת מן
היום ,ועדיין יכירו זה את זה .הלכו לאבדון האנשים אשר הִ כחישו כי
ייפגשו עִ ם אללה ,ודרכם לא יָשרה!  46בין אם נַראה לָך את מקצת
העונש שהועדנו להם ,ובין אם נאסוף את נשמתָך – לבסוף יוחזרו
אלינו ,ואללה עֵ ד לאשר יעשׂו.
 47אל כל אומה בא שליח ,ולַאחַ ר בוא שליחם ,ישפטו ביניהם משפט
צדק ולא יקופחו 48 .הם אומרים ,מתי יתגשם האִ יוּם הזה ,אם אמת
בפיכם?  49אֱמור ,אין לאֵ ל ידי להעביר צרה מעלַי או להביא תועלת
לעצמי ,ויקרה רק אשר ירצה אללה .לבני כל אומה נִקצַ ב זמן ,ובהגיע
זמנם לא יוכלו לדחותו אף בשעה ולא להקדימו 50 .אֱמור ,תנו דעתכם:
כיצד תחושו אם יבוא עליכם עונשו באישון לילה או לאור היום? מה
מאלה יבקשו החוטאים להחיש?  51האם רק כאשר יבוא תאמינו בו? רק
אז ,לאחר שדרשתם להחישו?  52אז ייאמר לבני העוולה ,טעמו אפוא
את עונש העַ ד! כפועלכם ישולם לכם 53 .הם דורשים ממָך לומר האם
הוא אמת .אֱמור ,כן ,חַ י ריבוני! הוא אמת לאמיתה ,ואתם לא תוכלו
לחמוק 54 .אילו יכלה הנפש בת העוולה ,היתה מציעה ארץ ומלואה,
ובלבד שתִ פדה את עצמה .כאשר יִראו את העונש ,יסתירו את החרטה,
45

46

48
50

חלפה :מרגע מותם .שעה אחת :שעה אחת במונחי העולם הזה .כלומר ,העונש
בעולם הבא יגיע מהר מכפי ששיערו ,ובהפתעה גמורה .יכירו זה את זה :מפרשים כי
מיד עם קומם לתחייה עדיין יזהו איש את רעהו ,אך לאחר מכן ישכחו זה את זה
בשל מוראות יום הדין.
נראה לך :לפני מותך .מקצת העונש :יש המפרשים שנרמזת כאן תבוסת ק ַריש
בקרב בַ ְדר (שנת  .)624נאסוף את נשמתך :לפני שנעניש אותם .יוחזרו אלינו:
למשפט ביום הדין.
האיום הזה :יום הדין.
יבקשו החוטאים להחיש :בלעג ,מתוך חוסר אמונתם באמיתות העונש.
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ואז ישפטו ביניהם משפט צדק ,ולא יקופחו 55 .אכן לאללה כל אשר
בשמים ובארץ! אכן הַ בטחַ ת אללה אמת היא ,ואולם מרביתם אינם
יודעים 56 .הוא המחַ יה והממית ,ואליו תוחזרו.
 57הוי האנשים ,הנה ניתנו לכם מעִ ם ריבונכם מוּסר השּׂכל ומַ רפא
ללבבות והדרכה ורחמים למאמינים 58 .אֱמור ,בברכת אללה וברחמיו,
בזאת ישׂמחו ,כי טוב הדבר מּכל אשר יאגרו 59 .אֱמור ,תנו דעתכם על
הפרנסה אשר אללה שולח לכם ,ואשר אתם קבעתם מה טָ ֵרף בה ומה
כשר .אֱמור ,האם אללה הִ רשה זאת לכם ,או שמא טופלים אתם שקרים
על אללה?  60ומה חושבים הטופלים שקרים על אללה כי י ְִק ֶרה ביום
תחיית המתים? אללה מרעיף ברכה על האנשים ,אך מרביתם לא יּכירו
טובה 61 .לא תעסוק בדבר מן הדברים ולא תשמיע כל דבר קֻ רָאן ,ולא
תעבדו כל עבודה ,בלא שנִצפה בכם עושׂים זאתָ .דבר לא ייחבא
מריבונָך ולוּ כמשקל גרגיר ,לא בארץ ולא בשמים ,ולא דבר קטן מזה
ידידי אללה ,לא ייפול עליהם
ולא גדול מזה; הכל נרשם בספר ברורֵ 62 .
פחד ולא יצטערו 63 .הם המאמינים והיראים 64 ,ולהם הבשׂורה בחיי
העולם הזה ובעולם הבא .אין לשנות את דברי אללה ,וזוהי הזכייה
הכבירה.
 65אל יעציבוָך דבריהם .הכוח האדיר כולו ביד אללה; הוא השומע
והיודע 66 .לאללה כל אשר בשמים ואשר בארץ .הפונים בתפילה אל
אחרים מבַ לעדי אללה ,אינם נוטים ַאחַ ר שותפים של ממש .הם נוטים
אחר דמיון שווא ,ורק דיבה הם מוציאים 67 .הוא אשר עשׂה לכם את
הלילה למנוחתכם ,ואת היום למען תִ ראו לאורו .בזאת צפונים אותות
לאנשים קשובים 68 .הם אומרים ,אללה הקים לו צאצאים .ישתבַ ח
שמו! אין הוא תלוי בדבר ,ול ֹו כל אשר בשמים ואשר בארץ ,ולכם אין
אסמכתא לזאת .התאמרו על אללה את אשר לא תדעו?  69אֱמור,
59
61
62
64
66
68

טרף...כשר :דיני שחיטה וכשרות פסולים במסגרת זבח קורבנות לאלילים.
ספר ברור :ר' סורה .145 :3
ידידי אללה :כלל המצייתים לאללה .ויש המפרשים כי מדובר בבעלי דרגת יראה
גבוהה במיוחד ,ובגן עדן הם שוכנים מעל הנביאים ו"השהידים".
הבשורה :יש המפרשים כי בעולם הזה המאמין זוכה לבשורות מאללה בחלומו .אין
לשנות את דברי אללה :ר' סורה .34 :6
דיבה :טענתם בדבר קיומם של שותפים לאללה.
הקים לו צאצאים :ר' סורה .116 :2
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הטופלים שקרים על אללה לא יעשׂו חיל 70 .הם יתענגו בעולם הזה
ואחר יוחזרו אלינו ,ואז נטעימם את העונש הקשה ,כי כפרו.
ְ 71ק ָרא בפניהם את קורותיו של נֹ חַ  :הוא אמר לבני עמו ,בני עמי ,אם
מתקשים אתם לשׂאת את נוכחותי ביניכם ואת היותי מזכיר לכם את
אותות אללה ,על אללה אֶ סָ מֵ ך .עוצו עצה ,אתם והשותפים אשר צירפתם
לאללה ,והֱיו נחרצים בעניינכם ,ועשׂו בי את זממכם וַאל תִ תנו לי שהות.
 72ואם תפנו עורף – איני מבקש מכם שׂכר ,כי כל שׂכרי על אללה,
וצוּויתי להיות במתמסרים 73 .הם הִ כחישו את אזהרותיו ואנו מילטנו
אותו ואת אשר עִ מו בספינה ,והקמנו אותם כמחליפים ,והטבענו את
מכחישי אותותינוְ .ראֵ ה מה היה סופם של המוזהרים.
 74אחריו שלחנו שליחים ,איש איש אל בני עמו ,והם הביאו להם אותות
נהירים ,ואולם הם לא ניאותו להאמין באשר הכחישו מאז ומתמיד .כך
אטמנו את לבם של העוברים את גבול המותר 75 .אחריהם שלחנו את
משׁה ואת אהרן להביא את אותותינו אל ּפַ רעֹ ה וחֶ בֶ ר נכבדיו ,אך הם
מָ לאו שחץ והיו עם של חוטאים 76 .כאשר נגלתה בפניהם האמת מאתנו,
אמרו ,אלה כשפים בעליל!  77אמר משׁה ,הזאת תגידו על האמת בב ֹואה
אליכם? וכי כישוף הוא זה? הן המכשפים לא יעשׂו חיל!  78אמרו ,האם
באתָ להַ טותנו מעל הדת אשר מצאנו את אבותינו מחזיקים בה ,והתִ רצו
שניכם להִ שׂתרר על הארץ? לא נאמין לכם 79 .פרעה אמר ,הָ ביאו אלַי
כל מכשף מומחה!  80בבוא המכשפים ,אמר להם משה ,הַ שליכו את
אשר בדעתכם להשליך 81 .כאשר הִ שליכו ,אמר משה ,הדבר אשר
חוללתם מעשׂה כשפים הוא ,ואללה יסַ ּכלהו .אללה לא יצליח את מעשׂי
החומסים 82 .אללה מֵ קים את האמת בדבריו ,אף אם יתעבו זאת
החוטאים 83 .איש לא האמין למשה זולת מתֵ י מעט מבני עמו ,מחשש
פן יתאנו להם פרעה וחֶ בֶ ר נכבדיהם .פרעה הִ תנשׂא בארץ והיה
במתהוללים 84 .אמר משה ,בני עמי ,אם תאמינו באללה ,היסָ מכו עליו,
72
73
75
80
83

במתמסרים :ר' סורה .112 :2
מחליפים :ר' פס'  14לעיל.
אותותינו :ר' סורה .127–103 :7
השליכו :את המטות .ר' שמות ז  11ואילך.
מתי מעט מבני עמו :מבני עמו של משה .אולי הכוונה לשבט לוי .ר' סורה .159 :7
ויש המפרשים שהכוונה למאמינים ספורים מקרב בני עמו של פרעה .יתאנו להם:
במקור :יתאנה (ביחיד).
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אם במתמסרים אתם 85 .אמרו ,על אללה ניסָ מך .ריבוננו ,אל תיתן לקהל
בני העוולה לרודפֵ נו 86 ,והַ צילנו ברחמיָך מיד קהל הכופרים.
ולָאחיו לאמור ,קחו לבני עמכם בתים למושב להם
ִ
 87הורינו למשה
במצְ ַריִם ,ועשׂו את בתיכם לבתי תפילה ,וקַ יימו את התפילה .בַ שֵׂ ר טובות
ִ
למאמינים 88 .אמר משה ,ריבוננו ,הענקתָ לפרעה ולחֶ בֶ ר נכבדיו שׂכִ יות
חמדה ורכוש בחיי העולם הזה ,ריבוננו ,וכך הִ תעו אנשים מנתיבָך.
ריבוננוְ ,מחֵ ה את רכושם והַ כבֵ ד את לבם לבל יאמינו עד אשר יחזו
בעונש הכָבד 89 .אמר ,תפילתכם נענתה ,על כן הַ משיכו שניכם להישיר
לֶכת וַאל תלכו בדרך אלה אשר אינם יודעים 90 .העברנו את בני ישׂראל
ברשעה ובצדייה ,אך כאשר עמד
בים ,ופַ רעֹ ה וצבאותיו הִ דביקום ִ
לטבוע ,אמר ,מאמין הנני! אין אלוה מבַ לעדי זה אשר בני ישׂראל יאמינו
בו ,ובמתמסרים אני –  91רק עכשיו ,לאחר שקודם לכן המריתָ והייתָ
בחומסים?  92היום נצילָך בגופָך למען תהיה אות לבאים אחריָך ,כי
רבים הם האנשים המסיחים דעתם מאותותינו.
 93הושבנו את בני ישׂראל בנווה צדק ופִ רנסנו אותם במיטב הדברים,
והם לא נחלקו עד אשר הוענקה להם הדעת .ריבונָך ישפוט ביניהם ביום
תחיית המתים בכל אשר נחלקו בו.
 87לבתי תפילה :בערביתִּ :קבְ לה ,שפירושה המילולי כיוון התפילה .מפרשים שבני
ישראל נאלצו להתפלל רק בבתיהם מפחד פרעה .בשר טובות :פנייה אל מוחמד.
 92נצילָך בגופָך :כמה חוקרים הבחינו כי גם במדרש היהודי אין תמימות דעים לגבי
גורלו של פרעה ,ולעיתים מסופר כי חזר בתשובה ולכן הצילו אלוהים מן המתים
כדי שיספר כוחו וגבורתו .למשל ,מדרש תהלים מזמור קו [ה] ..." :ר' יהודה ור'
נחמיה ,ר' יהודה אמר אפילו פרעה ,שנאמר :אחד מהם לא נותר [תהלים קו  ,]11ר'
נחמי' אמר פרעה נשתייר לעצמו ,שנאמר :ואולם בעבור זאת העמדתיך [שמות ט
 ." ]16גם הקוראן מספר בפסוק הקודם לזה על כוונתו של פרעה לחזור בתשובה
(סורה  10פס'  .) 90אשר לגופו ,כמה מפרשני האסלאם אומרים שיגיע לגיהינום רק
ביום הדין ,ועד אז רק נשמתו תהיה שם (ר' בהערה לסורה  40פס'  .)46ויש
המפרשים כי אללה הראה לבני ישראל את גופו של פרעה כדי שלא יטילו ספק
במותו .ויש המסבירים את "נצילך" במשמעות "נשליכך אל גבעה" ,שהוא פועל
הנגזר מאותו שורש ערבי של "נצילך" (נ-ג'-ו)" .בגופך" מוסבר במשמעות
"בשריונך" .כמה חוקרים הציעו לזהות את "גופך" עם גופתו החנוטה ,שרק היא
שרדה ,ולא הוא עצמו.
 93נווה צדק :כינוי לארץ הקודש .ר' ירמיהו לא ( 22על אודות ירושלים) .ויש הגורסים
כי הכוונה למושבם של שבטי היהודים בני זמנו של מוחמד בעיר מַ ִּדינה .הדעת:
תורת משה ,שעל אודותיה נחלקו ביניהם.
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 94אם מקנן בלבָך סָ פק בדבר כל אשר הורדנו אליָך ממרומיםְ ,שַאל את
אלה הקוראים את הספר שנִגלה לפניָך .נִגלתה בפניָך האמת מעִ ם
ריבונָך ,על כן אל תהיה במפקפקים 95 ,ואל תהיה במכחישים את אותות
אללה ,פן תלך לאבדון 96 .אלה אשר מובטח כי יתקיים בהם דבר
ריבונָך ,לא יאמינו  97ולוּ גם יוצגו להם כל האותות כולם ,עד אם יחזו
בעונש הכבד.
 98מדוע לא האמינה שום עיר ולא נושעה באמונתה ,זולת בני עמו של
י ֹונָה? כאשר האמינו ,הסרנו מעליהם את עונש הקלון בחיי העולם הזה
והִ נַחנו להם להתענג זמן־מה 99 .אילו חפץ ריבונָך ,היו מאמינים כל
שוכני הארץ גם יחד .וכי תוכל אתה לכפות על האנשים להיות
מאמינים?  100מעולם לא האמינה שום נפש בלא שהִ רשה אללה ,והוא
מייסר בעונש את אשר לא ישׂכילו להבין דבר.
 101אֱמור ,הַ ביטו אל אשר בשמים ובארץ! אך מה יועילו האותות
והמזהירים לאנשים אשר לא יאמינו?  102לא נותַ ר להם כי אם להמתין
לימים ּכַימים אשר באו על אשר היו לפניהם .אֱמור ,הַ מתינו ,גם אני
אמתין עִ מכם 103 .לַאחַ ר מכן מילטנו תמיד את שליחינו ואת המאמינים,
כי על זאת התחייבנו :להציל את המאמינים.
 104אֱמור ,הוי האנשים ,אם מקַ נן בלבכם ספק בדבר דתי – איני עובד
את אלה אשר תעבדו מבַ לעדי אללה ,כי אם לאללה אעבוד ,אשר יאסוף
את נשמתכם .צוּויתי להיות במאמינים 105 ,וָאמרו לי ,שׂא פניָך אל הדת
כחַ נִיף ,ואל תהיה במשתפים 106 ,ואל תִ פנה בתפילה אל אחרים מבַ לעדי
אללה אשר לא יוכלו להועיל לָך ולא להזיק לָך .אם זאת תעשׂה ,תהיה
בבני העוולה.
94
95
96
98

105

שאל את אלה הקוראים את הספר :את היהודים קוראי התורה ,היודעים שהיא
מעידה על אמיתות נבואת מוחמד.
פן תלך לאבדון :יש המפרשים שהפנייה היא לא אל הנביא לבדו ,אלא אל כלל
השומעים.
לא יאמינו :פסוק זה שימש את המוסלמים שדגלו ברעיון הגזרה הקדומה.
בני עמו של יונה :אנשי נינווה שחזרו בתשובה לאחר שהאמינו לאזהרות הנביא .ר'
יונה ג  5ואילך .הסרנו מעליהם את עונש הקלון :חזרתם בתשובה ביטלה את גזרת
העונש .ויש המפרשים שזכו למחילה רק משום שמיהרו לחזור בתשובה עוד לפני
בוא העונש עצמו .זאת בניגוד לפרעה שהאמין רק לאחר בוא העונש (לעיל פסוק .)90
זמן־מה :עד יום הדין.
כחניף :ר' סורה  .135 :2משתפים :ר' סורה .96 :2
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 107אם יביא אללה עליָך צרה ,איש מלבדו לא יוכל לסלקה ,ואם יִרצה
להיטיב עִ מָך ,לא יוכל איש לעצור את ברכתו .הוא יעניקנה לאשר יחפוץ
מבין עבדיו ,והוא המוחל והרחום.
 108אֱמור ,הוי האנשים ,נגלתה בפניכם האמת מעִ ם ריבונכם ,וכל
המישיר לכת ,רק לטובת עצמו יישיר לכת ,וכל התועה ,יַתעה רק את
עצמו .לא עלי להשגיח עליכםְ 109 .דבַ ק באשר נִגלה לָך ועמוד בעוז
רוח ,עד אשר ישפוט אללה ,כי הוא הטוב שבשופטים.
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סוּרה  11הוּד (הוּד)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.ר.
— ספר אשר אותותיו הוגדרו ואז בוארו לפרטיהם ,מעִ ם החכם והמכיר
כל דבר לִ פנַי ולִ פנים.
ַ 2אל תעבדו בלתי אם את אללה – אני לכם מזהיר ומבַ שׂר מאתו –
 3ובַ קשו מחילה מריבונכם ואחר ִחזרו אליו בתשובה למען יענג אתכם
במנעמים לזמן קצוב ,וירעיף ברכה על כל הראוי לברכה .אך אם תפנו
עורף ,חושש אני פן יבוא עליכם עונשו של יום הרה גורל 4 .לבסוף
תוחזרו אל אללה ,והוא כל־יכול 5 .הם כופפים את חזם למען ייסָ תרו
מפניו ,ואולם אפילו יליטו עצמם בבגדם ,הוא יֵדע את אשר יצפינו או
למחיתו של כל יצוּר עלי אדמות,
יגַלו .הוא יודע חקרי לב 6 .אללה דואג ִ
והוא יודע מתי יונח ומתי יופקד .הכל נרשם בספר ברור 7 .הוא אשר
ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים ,וכס כבודו נישׂא על פני המים
– למען יבחן אתכם ויֵדע מי בכם מיטיב לעשׂות .אם תגיד ,עוד
יעוררוכם לחיים לאחר מותכם ,יאמרו הכופרים ,אלה כשפים בעליל.
 8אם נדחֶ ה את עונשם לזמן מָ דוּד ,יגידו ,מדוע בושש הוא לבוא? ואולם
ביום בואו עליהם ,לא יוכלו להטותו מעליהם ,וכך יינָחת עליהם העונש
אשר בָ זו לו 9 .אם נטעים את האדם מרחמינו וַאחַ ר נסירם מעליו ,תיפול
1
3
6
7

א.ל.ר :.ר' סורה  .1 :2ספר :הקוראן .הוגדרו :משמעותם נמסרה בבירור .ר' גם
סורה  .7 :3אותותיו :ר' סורה .39 :2
לזמן קצוב :עד יום מותכם ,או עד יום תחיית המתים .כל הראוי לברכה :מצטיין
בדבקותו הדתית .יום הרה גורל :יום הדין.
יונח...יופקד :כזרע בחלציים וכעובר ברחם .או :יונח עלי אדמות ויופקד באדמה.
בספר :ר' סורה .145 :3
נישא על פני המים :לפני הבריאה .ר' בראשית א  .2אם תגיד :פנייה אל הנביא
מוחמד .כשפים :רמז לטענת הכופרים כי מוחמד אינו נביא אמת אלא מכשף
המאחז את עיני הבריות.
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רוחו ויתמכר לכפירה 10 .ואם נטעימו מחסדנו ותחלוף הצרה אשר פגעה
בו ,מיד יגיד ,סרו הרעות מעלַי ,ויהיה עולץ ומתרברב 11 .ואולם
העומדים בעוז רוח והעושׂים את הטוב ,להם שמוּרה מחילה ושׂכר גדול.
 12התאמר לחדול מלמסור את מקצת הדברים הנגלים לָך ,והאם מעיקים
הוּרד אליו אוצר
הם על לבָך כי חושש אתה פן יגידו ,מדוע לא ַ
ממרומים ,או לא בא עִ מו מלאך? כל תפקידָך להזהיר ,ואללה סומך כל
דבר 13 .ואולי יגידו ,הוא בדה אותו מלבו! אֱמור ,הָ ביאו עשׂר סוּרות
וקראו לעזרת כל אשר תוכלו זולת אללה ,אם אמת
בדויות כמוהוִ ,
בפיכם 14 .אך אם כל אלה לא ייענו לקריאתכם ,דעו כי הוּרד הוא
ממרומים בידיעת אללה ,וכי אין אלוה מבַ לעדיו .האם לא תתמסרו?
 15המתאווים לחיי העולם הזה ולחמודותיו ,נמַ לא להם את שׂכר
מעשׂיהם בו ,ולא ייגָרע מהם דבר כל עוד הם בו 16 .הם אלה אשר דבר
לא יהיה להם בעולם הבא זולת האש ,וכל מפעלותיהם לא יניבו פרי,
וכל אשר עשׂו יֵרד לטמיון.
 17היש דוֹמֶ ה למחזיק ברָאיה מעִ ם ריבונו? מאחוריו עומד עֵ ד מאִ תו,
ולפניו ספרו של משׁה אשר היה מופת ומקור רחמים .אלה מאמינים בו,
וכל הכופר בו מבֵ ין אנשי המחנות ,לו נועדה האש .על כן ַאל תפקפק בו
כי הוא האמת מעִ ם ריבונָך ,ואולם מרבית האנשים לא יאמינו.
 18מנוּוָ לים מכל הם הטופלים שקרים על אללה .כל אלה יוצגו נוכח פני
ריבונם ,ואז יגידו העדים ,אלה טָ פלו שקר על ריבונם .אכן ,קללת אללה
על ראש בני העוולה 19 ,אשר הרחיקו אנשים מעל נתיב אללה וביקשו
13
14
17

18

בדה אותו :את הקוראן .סורות :ר' סורה .23 :2
תתמסרו :ר' סורה .112 :2
ראיה מעם ריבונו :יש המפרשים שהכוונה לנביא מוחמד המחזיק בקוראן .אחרים
גורסים שהכוונה לכלל המאמינים המחזיקים בדת האסלאם .מאחוריו עומד:
בערבית :י ְַתלוּה .ניתן להבין פועל זה גם בהוראת "קורא אותו (באוזני האנשים) ".
עד :יש המפרשים שמדובר במלאך גבריאל ,המעיד על מוחמד שהוא נביא אמת.
אחרים גורסים שמדובר בספר שנגלה לישוע (= הברית החדשה) ,הכולל הצהרות
התומכות באמיתות נבואת מוחמד .לפניו :לפני הנביא ,או לפני הקוראן ,או לפני
הברית החדשה ,התגלה ספרו של משה ,שגם הוא מעיד על אמיתות נבואת מוחמד.
ספרו של משה :התורה .אלה מאמינים בו :בספר התורה ,או :בקוראן ,או:
במוחמד .המחנות :מחנות היהודים והנוצרים שחלקו אלה על אלה .או :מתנגדיו
של מוחמד .אל תפקפק בו :בקוראן .ויש המפרשים :בכופר ,ובכך שגורלו גיהינום.
טופלים שקרים :ר' סורה  .21 :6העדים :המלאכים המעידים על מעשי הברואים
ביום הדין.
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לשבשו וכפרו בעולם הבא 20 .כל אלה לא יוכלו לחמוק ממנו בארץ,
ואין להם מגינים זולת אללה .הוא יכפיל את עונשם .הם לא יָכלו לשמוע
ולא יָכלו לראות 21 .הם אשר המיטו אבדון על עצמם ,וזנחו אותם
(האלילים) אשר בדו מלבם 22 .אין ספק כי בעולם הבא יהיו הם
האבודים מכל 23 .המאמינים והעושׂים את הטוב והכנועים בפני ריבונם,
אלה בָ אֵ י גן עדן ,ולנֶצח יהיו בו 24 .שני הפלגים נמשלו לעיוור ולחירש
מזה ,ולפיקח ולשומע מזה .ה ִידמה האחד לחברו? האם לא תיזָכרו?
 25שלחנו את נֹ חַ אל בני עַ מו – באתי להזהירכם ברורות 26 ,כי לא
תעבדו אלא את אללה .חושש אני פן יבוא עליכם עונש ביום מר ונמהר.
נכבדי עַ מו הכופרים אמרו ,אנו סבורים כי אינָך אלא בשׂר ודם
ֵ
 27חֶ בֶ ר
כמותנו ,ורואים אנו כי רק העלובים אשר בינינו הולכים עִ מָך ,וזאת רק
למראית עין .איננו רואים כי יש לכם מעלה כלשהי על פנֵינו ,ואנו
בידי
חושבים כי שקר בפיכם 28 .אמר ,בני עַ מי ,תנו דעתכם :אם יש ַ
רָאיה מעִ ם ריבוני ,וגם השפיע עלַי מרחמיו אשר נסתרו מעיניכם –
הנוּכל לכפותה עליכם אם לא תִ רצו?  29בני עַ מי ,איני מבקש מכם
תשלום על כך ,וכל שׂ ָכרי על אללה ,ואין בדעתי לסלק מעלי את
המאמינים .הם עתידים לפגוש את ריבונם ,ואולם אתם נראים לי אנשים
נבערים 30 .בני עַ מי ,מי ייחלץ לעזרתי מפני אללה אם אסלקם מעלי?
בידי אוצרות אללה ,או כי
האם לא תיזָכרו?  31אין אני טוען בפניכם כי ַ
יודע אני את הנסתר ,ואין אני אומר כי מלאך אני ,ואיני אומר כי אללה
לא ישפיע כל טובה על אשר תבוזו להם .אללה מיטיב לדעת את אשר
בלבם ,ואם זאת אעשׂה ,אהיה בבני העוולה 32 .אמרו ,נֹ חַ  ,רב לָך
להתנצח עִ מנו! הָ בֵ א עלינו את אשר תאיים בו עלינו ,אם אמת בפיָך.
 33אמר ,רק אללה יוכל להביאו עליכם אם ירצה ,ואתם לא תוכלו
לחמוק 34 .ואם יחליט אללה להאבידכם ,לא תועיל לכם עצתי ,אף כי
ארצה בטובתכם .הוא ריבונכם ואליו תוחזרו 35 .ואולי יגידו ,הוא בדה
זאת מלבו! אֱמור ,אם אמנם בדיתי זאת ,יחול חטאִ י עלַי ,אך לא אהיה
מחויב לשׂאת בחטאכם 36 .נִגלָה לנֹ חַ לאמור ,איש מבני עמָך לא יאמין,
 24שני הפלגים :של המאמינים והכופרים.
 29לפגוש את ריבונם :ביום הדין.
 31אוצרות אללה :ר' סורה  .50 :6מלאך אני :רמז לטענת הכופרים שרק מלאך יכול
להיות שליח אללה.
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חוץ מן המאמין זה כבר ,ואל תתעצב על אשר עוללו 37 .עֲשֵׂ ה את
הספינה לנגד עינינו ועל־פי השראתנו ,וַאל תִ פנה אלי בדבר בני העוולה.
נכבדי עַ מו לעגו לו
ֵ
טָ בוֹע יטבעו 38 .הוא החל לעשׂות את הספינה ,וחֶ בֶ ר
מדי חולפם על פניו .אמר ,אם תשׂימונו ללעג – גם אנו עוד נלעג לכם
כאשר תלעגו 39 ,ועוד תיווכחו לדעת על מי מאִ תנו יבוא עונש הקלון
ועל ראש מי יחול עונש לעולמי עולמים 40 .כאשר קם דבָ רנו ורתח
התנור ,אמרנו ,הַ ֲעלֵה בה שניים שניים ,זכר ונקבה מכל סוג ,ואת בני
משפחתָך – אך לא את אשר נחרץ דינם – ואת המאמינים .אלא שרק
מתֵ י מעַ ט האמינו מבֵ ין האנשים אשר אִ תו 41 .אמר ,בואוּ אליה ,והיא
תפליג ותעגון בשם אללה .ריבוני מוחל ורחום 42 .היא נשׂאה אותם על
פני גלים גבוהים כהרים ,ונֹחַ קרא לבנו – הוא לא הצטרף אליהם – בנִי,
בוא עִ מנו ואל תיוותר עִ ם הכופרים!  43אמר (הבן) ,אמצא ִמקלט על הר
שיגונן עלי מפני המים .אמר (נֹ חַ ) ,היום לא יקום לאיש מגונן מפני דבר
אללה ,זולת מי שירחם עליו .אז הפרידו הגלים ביניהם והבן היה
בטובעים 44 .אז נשמע קול אומר ,אדמה ,בִ לעי את מימַ יך ,ושמים,
ִחדלו .אז פחתו המים והתקיים הדבר( ,והספינה) התייצבה על הר
אלג'וּדי ,וקול אמר ,כן יאבד קהל בני העוולה!  45נֹ חַ קרא אל ריבונו
ִ
ואמר ,ריבוני ,בנִי הוא מבנֵי משפחתי ,והבטחתָך אמת היא ,ואתה הגדול
בשופטים 46 .אמר ,נֹ חַ  ,אין הוא מבני משפחתָך; הדברים אמורים
במעשׂה לא נָאות ,ואל תשאל על אשר לא תדע .אני דורש ממָך לא
להיות בנבערים 47 .אמר ,ישמרני ריבוני פן אשאלָך על אשר לא אדע.
36
40

42
44

45
46

איש מבני עמָך לא יאמין :ר' מדרש תנחומא נח ,ה" :ק"כ שנה היה מתרה הקב"ה
בדור המבול שמא יעשו תשובה ,כיון שלא עשו תשובה א"ל עשה לך תבת עצי גופר".
דברנו :העונש שהבטחנו .רתח התנור :ר' בראשית רבה כח ,ט" :דאמר רבי יוחנן כל
טיפה וטיפה שהקב"ה מוריד עליהם היה מרתיחה בגיהנם ומוציאה ומורידה
עליהם".
קרא לבנו :הפרשנים מזהים אותו עם כנען .על הקללה שקולל כנען על ידי נֹח ,ר'
בראשית ט  22ואילך.
והתקיים הדבר :הסתיים ביצוע המבול וגזר דינם של האנשים .אלג'ּודי :במקרא:
אררט .ההר שעליו נחתה התיבה זוהה בדרך כלל עם הר (בשם ַק ְרדוּ) באזור בין
הנהרות (אלג'זירה) ,בסביבות מוצול .מאידך חוקרים ציינו כי הר בשם ג'בל אלג'וּדי
מצוי בערב עצמה (בסביבות טאיף) ,ואולי בקוראן התמזגו שני האתרים.
הבטחתך :נֹח תוהה מדוע בנו טבע למרות הבטחת אללה להציל את בני משפחתו.
אין הוא מבני משפחתך :איננו בנך יוצא חלציך .מפרשים שמדובר בבנה הלא־חוקי
של אשת נֹח שבגדה בבעלה .ר' גם סורה  . 10 :66גם בבראשית ,כנען אינו בנו של נֹח
(כי אם נכדו) ,והוא מקולל במקום הבן עצמו שחטא (חם) .אבל מרבית הפרשנים
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אם לא תסלח לי ותרחם עלי ,אלך לאבדון 48 .אז נשמע קול אומר ,נֹ חַ ,
ֵרד בשלום ובברכה מאִ תנו ,אשר יִשרו עליָך ועל העמים אשר אִ תָך .עוד
יבואו עמים אשר נענגם במנעמים ,ואז יפגע בהם עונש כבד מידינו.
 49סיפור זה הוא מן המאורעות שלא נכחתָ בהם ,ואותו אנו מגַלים לָך.
לא ידעתם עליו לפני כן ,לא אתה ולא בני עמָך .על כן עמוד בעוז רוח,
כי סוף היראים לראות טובה.
אחיהם .הוא אמר ,בני עַ מי ,עִ בדו
 50ואל בני עַ אד שלחנו את הוּד ִ
לאללה ,כי אין לכם אלוה מבַ לעדיו ,ואתם רק בודים מלבכם 51 .בני
עַ מי ,איני מבקש מכם שׂכר על כך ,וכל שׂכרי על מי שיָצַ ר אותי .האם לא
תשׂכילו להבין?  52בני עַ מי ,בקשו מחילה מריבונכם וַאחַ ר ִחזרו אליו
בתשובה למען ישלח לכם גשמי ברכה מן השמים ויוסיף לכם כוח על
כוחכם ,ואל תשובו לחטוא 53 .אמרו ,הוּד ,לא הבאתָ לנו רָאיה ,ואין
בדעתנו לעזוב את האֵ לים אשר לנו עקב דבריָך ,ואין אנו מאמינים לָך.
 54לא נגיד אלא זאת :חיבֵ ל בָך אחד מאֵ לינו .אמר ,אללה עֵ ִדי וגם אתם
עֵ ַדי כי אין אני מחויב לאלה אשר תצרפו לאללה כשותפים 55 ,זולתו.
כולכם יכולים לחַ בֵ ל תחבולות כנגדי ,ולא לתת לי שהות 56 ,ואולם אני
אֶ סָ מֵ ך על אללה ריבוני וריבונכם .אין יצוּר שאין הוא אוחז בציצית
ראשו .ריבוני מוליך באורח מישרים 57 .אם תפנו עורף ,הנה כבר מסרתי
לכם את אשר נשלחתי להביא ,וריבוני יקים עַ ם אחר תחתיכם ,ואתם לא
תוכלו להזיק לו כמלוא נימה .ריבוני שומר את צעדי כולם 58 .כאשר קם
דבָ רנו ,מילטנו ברחמינו את הוּד ואת המאמינים אשר עִ מו; מילטנו
אותם מפני עונש אכזר 59 .כאלה היו בני עאד :הם התכחשו לאותות
ריבונם והִ מרו את פי שליחיו ,ומילאו את מצוותו של כל סורר וקשה

48
49
50
58

נוטים לעק וף משמעות כאובה זו וטוענים כי "אין הוא מבני משפחתך" פירושו:
איננו מחזיק בדתך .מעשה לא נאות :בגידת אשתו .אבל מרבית הפרשנים מחזיקים
בדעה כי "מעשה לא נאות" מתאר את עצם פנייתו של נֹח אל ריבונו ,או מרמז
למעשה בלתי ראוי שביצע הבן עצמו.
העמים אשר ִאתָך :יוצאי חלציך.
לא נכחת :פנייה אל הנביא מוחמד .בקיאותו בפרטי המאורע שבו לא נכח בעצמו
מוכיחה שהוא נביא אמת.
אחיהם :בן עמם.
עאד :ר' סורה ִ .65 :7
דברנו :העונש שהבטחנו.
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עורף 60 .על כן הובאה על ראשם קללה בעולם הזה וביום תחיית
המתים .אכן כָפרו בני עאד בריבונם .כן יאבדו בני עאד ,עַ ם הוּד!
אחיהם .הוא אמר ,בני עַ מי ,עִ בדו
 61ואל בני תַ 'מוּד שלחנו את צאלִ ח ִ
לאללה ,כי אין לכם אלוה מבַ לעדיו .הוא יצר אתכם מעפר הארץ ונתן
לכם אותה למושב ,על כן בקשו מחילה ממנו וַאחַ ר ִחזרו אליו בתשובה.
ריבוני קרוב ונענה 62 .אמרו ,צאלִ ח ,לפָ נים תלינו בָך תקוות ,והִ נה עכשיו
תבקש לאסור עלינו לעבוד את אשר עָ בדו אבותינו .בלבנו ספק וחשד
בדבר אשר אתה קורא לנו להאמין בו 63 .אמר ,בני עַ מי ,תנו דעתכם :אם
ָ
בידי רָאיה מעִ ם ריבוני ,וגם השפיע עלַי מרחמיו – מי ייחלץ לעזרתי
יש ַ
ַאמרה את פיו? אין אתם מוסיפים לי דבר זולת אבדון.
מפני אללה ,אם ֶ
 64בני עַ מי ,הנה נָאקה מעִ ם אללה לאוֹת לכם .הניחו לה לרעות באדמת
אללה וַאל תפגעו בה לרעה ,פן יכה בכם עונש קָ ֵרב ובא 65 .ואולם הם
עיקרוה ,ואז אמר ,רק עוד שלושה ימים תִ תענגו בבתיכם .זוהי הבטחה
שלא תתבדה 66 .כאשר קם דבָ רנו ,מילטנו ברחמינו את צאלח ואת
המאמינים אשר אתו מפני קלונו של אותו יום .ריבונָך הוא החזק
והאדיר 67 .בבני העוולה הלם קול שאגה ,ובן־רגע כרעו נפלו בבתיהם,
 68ונכחדו כמו מעולם לא חיו שם .אכן כפרו בני תַ 'מוּד בריבונם .כן
יאבדו בני תַ 'מוּד!
 69שליחינו הביאו לאברהם את הבשׂורה .אמרו ,שלום! אמר ,שלום!
וחש להביא צלי בן־בקר דשן 70 .כאשר ראה כי ידיהם לא יגעו בו ,היו
מוזרים בעיניו ,ואחזה בו חרדה מפניהם .הם אמרו ,אל תירא ,כי נשלחנו
אל בני עמו של לוֹט 71 .אשתו ניצבה וצחקה; בישַׂ רנו לה על יצחק,

60

61
64
65
67
69
70

קללה בעולם הזה וביום תחיית המתים :חוקרים הציעו לזהות קללה זו עם קללת
דור הפלגה (אלה שחיו אחרי דור המבול) המופיעה במשנה ,סנהדרין י ,ג" :דור
הפלגה אין להם חלק לעולם הבא".
ת'מוד :ר' סורה .73 :7
נאקה :ר' סורה .73 :7
עיקרוה :קצצו את מיתרי רגליה ושחטוה.
קול שאגה :יש המפרשים שמדובר במלאך גבריאל שהשמידם בקולו.
הבשורה :על הולדת יצחק .ר' בראשית יח-יט.
ידיהם לא יגעו בו :הימנעותם מאכילה היא אות להיותם מלאכים .ר' בראשית רבה
מח ,יד .לפי יוסף בן מתתיהו (קדמוניות א  )21המלאכים רק נראו כאוכלים.
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ואחרי יצחק – על יעקב 72 .אמרה ,אבוי לי ,האומנם אלד ואני זקנתי
ובעלי זה בא בימים? דבר מופלא הוא 73 .אמרו ,הסבורה את כי ייּפָ לא
מאללה דבר? רחמי אללה וברכותיו עליכם ,אתם בני הבית .מהולל הוא
ורב־תפארת 74 .כאשר סרה אימתו של אברהם מעליו וניתנה לו
הבשׂורה ,החל להתנצח עִ מנו על אודות בני עַ מו של לוֹט 75 .אברהם היה
שקול דעת ,מַ ּכֶה על חטא ובעל תשובה 76 .אברהם ,הנח לזאת ,כי הנה
כבר קם דבר אללה ,ועומד לבוא עליהם עונש אשר אין להשיבו.
 77בבוא שליחינו אל לוֹט ,נִמלא לבו חשש לגורלם וקָ צרה ידו מלהגן
עליהם .אמר ,זהו יום נורא 78 .בני עַ מו חשו להיאסף אצלו .מאז ומתמיד
עשׂו רעות .אמר ,בני עַ מי ,הִ נה בנותַ י ,הן טהורות לכם יותר .הֱיו יראים
את אללה ואל תמיטו עלי קלון בשל אורחַ י .האין בכם שום מתהלך
במֵ ישרים?  79אמרו ,הן ידעתָ כי לא לבנותיָך זקוקים אנו ,ויודע אתה את
אשר נבקש 80 .אמר ,לוּ רק היה לי כוח מולכם ,או משענת חזקה
להיסמך עליה 81 .אמרו ,לוֹט ,אנו שליחי ריבונָך .הם לא יצליחו לגעת
בָך .הוצֵ א את בני ביתָך באישון הלילה הזה ,ובַ ל יביט איש מכם לאחוֹר,
אך לא כן אשתָך .היא תיסָ פה באשר ייסָ פו הם .שעתם תבוא עם עלות
השמש .האין הבוקר קרוב?  82כאשר קם דבָ רנו ,הפכנוה והמטרנו עליה
צרורות צרורות של אבני גוויל 83 ,אשר סומנו לנגד עיני ריבונָך .אין הן
רחוקות משום בן עוולה.
אחיהם .הוא אמר ,בני עַ מי ,עִ בדו את
 84ואל בני ִמ ְדיָן שלחנו את שֻ עַ יב ִ
71

73
74
77
80
82
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ֹלתי הָ יְ תָ ה־ּלִּ י עֶ ְדנָה
וצחקה :ר' בראשית יח  :12וַ ִּּת ְצחַ ק ָש ָרה בְ ִּק ְרבָ ּה לֵאמֹר ַאחֲ ֵרי בְ ִּ
וַ אדֹנִּ י זָ ֵקן  .שמו של יצחק קושר אף הוא לצחוקה (בראשית כא  .)6ואולם בפסוקנו
צחוקה נזכר עוד לפני הבשורה על הולדת הבן ,ולכן הוצעו סיבות אחרות לצחוקה.
אחת המסורות מספרת שהמלאכים הקימו לתחייה את העגל שהוגש להם ,ועל כן
צחקה בפליאה .אחרים הסבירו שצחקה מרוב פליאה על חרדתו של אברהם מפני
המלאכים ,או משמחה על הגורל הצפוי לבני עמו של לוט הרשעים .בישרנו :הדובר
הוא אללה.
ייפָּ לא מאללה דבר :ר' בראשית יח  :14הֲ יִּ פָ לֵא מה' ָדבָ ר.
להתנצח עמנו :הדובר הוא אללה .ר' בראשית יח  23ואילך.
בבוא שליחינו :ר' בראשית יט  1ואילך.
משענת :מפרשים שהכוונה כאן למשפחה או לשבט.
הפכנוה :ר' סורה  .53 :53גוויל :בערבית ִּסג'יל ,מילה סתומה המוסברת בין השאר
כאבנים עשויות חימר שרוף .קרובה בצורתה למילה ִּסגִּ 'ּל שפירושה גוויל (סורה :21
 ,)104ולכן כך תורגמה כאן.
סומנו :יש האומרים שכל אבן סומנה בשמו של החוטא אשר לו נועדה.
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אללה ,כי אין לכם אלוה מבַ לעדיו ,ואל תגרעו מן המידות והמשקלות.
הן רואה אני כי בורכתם בכל טוּב ,אך חושש אני פן יבוא עליכם עונשו
ושמרו
של יום אשר יסגור מכל עבר 85 .בני עַ מיִ ,מדדו את מלוא המידה ִ
על מאזני צדק ,ואל תפחיתו לאנשים מן המגיע להם ,ואל תחמסו את
הארץ 86 .השארית שאללה משאיר בידכם ראויה לכם יותר ,אם
מאמינים אתם ,ואולם לא תפקידי הוא לשמור צעדיכם 87 .אמרו ,שֻ עַ יב,
האם תפילותיָך גרמו לָך לדרוש מאִ תנו שנעזוב את אשר עָ בדו אבותינו,
וכי נחדל לעשׂות ברכושנו ככל העולה על רוחנו? הן אתה איש שקול
דעת ומתהלך במֵ ישרים!  88אמר ,בני עַ מי ,תנו דעתכם :אם יש בידי
רָאיה מעִ ם ריבוני ,וגם שלח לי פרנסה נאה מאתו – לא אחפוץ להתיר
לעצמי את כל אשר אאסור עליכם .כל רצוני לתקן ככל יכולתי .רק אללה
יצליח את דרּכי ,עליו אֶ סָ מֵ ך ואליו תשובתי 89 .בני עַ מי ,אל תיכשלו
במחלוקת אתי ,פן תיּפָ געו באסון כאסון אשר הִ ּכה בבני עמו של נֹ חַ  ,או
בבני עמו של הוּד ,או בבני עמו של צאלִ ח .גם בני עמו של לוֹט אינם כה
רחוקים מכם 90 .בקשו מחילה מריבונכם וַאחַ ר ִחזרו אליו בתשובה.
ריבוני רחום ואוהב 91 .אמרו ,שֻ עַ יב ,לא נוכל להבין רבים מדבריָך,
בקרבנו .אלמלא בני משפחתָך ,היינו
ורואים אנו כי חסר אונים אתה ִ
סוקלים אותָך ,ואין אתה כה אדיר־כוח בעינינו 92 .אמר ,האם בני
משפחתי אדירים בעיניכם מאללה ,עד כי השלכתם אותו מאחורי
גווכם? ריבוני חולש על מעשׂיכם 93 .בני עמי ,הַ משיכו בשלכם ,וגם אני
אמשיך בשלי ,ועוד תיווכחו לדעת על מי מאתנו יבוא עונש הקלון ומי
מאתנו מפיח כזבים .פִ קחו עין ,וגם אני אפקח עין עִ מכם 94 .כאשר קם
דברנו ,מילטנו את שֻ עַ יב ואת המאמינים אשר עִ מו ,ברחמינו ,ובבני
העוולה הלם קול שאגה ,ובן־רגע כרעו נפלו בבתיהם 95 ,ונכחדו כמו
מעולם לא חיו שם .כן יאבדו בני מדין ,כאשר אבדו בני תַ 'מוּד!
 96שלחנו את משׁה להביא את אותותינו ולהציג אסמכתא ברורה  97בפני
ּפַ ְרעֹ ה וחֶ בֶ ר נכבדיו ,אשר מילאו את מצוות פרעה .ואולם מצוות פרעה
 84שעיב :ר' סורה .85 :7
 86השארית :הרווח החוקי שנותר בידכם עם תום המסחר .ויש המפרשים שמדובר
במצוות שנתן להם אללה ,או בשכר המובטח להם בעולם הבא .כמו כן הוסברה
ה"שארית" במשמעות החלק השייך לאללה ,כלומר חובת הציות לו.
 96אותותינו :מכות מצרים.
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לא הוליכה אותם מישרים 98 .ביום תחיית המתים ילך בראש עמו
ויורידם אל האש .מה נורא המקום אשר אליו יֵרדו 99 .קללה הובאה על
ראשם בעולם הזה וביום תחיית המתים .מה נורא השַ י אשר ניתַ ן להם!
 100הדברים הללו הם מן המאורעות אשר אירעו לערים ,ואשר אותם אנו
מספרים לָך .יש העומדות על תִ לן ,ואחרות הוכְ רתוּ 101 .לא גרמנו להם
עוול ,כי לעצמם גרמו עוול .כאשר קם דברו של ריבונָך ,האֵ לים אשר
אליהם התפללו מבַ לעדי אללה לא הועילו להם במאום ,ולא הוסיפו
להם דבר זולת חורבן 102 .כזו היא מכת ריבונָך בהּכותו את הערים
בעודן מחזיקות בעוולתן; מּכתו כבדה ועזה 103 .בכך צפוּן אות לכל
החושש מפני עונש העולם הבא אשר יחול ביום אשר לקראתו יכונסו
האנשים .הכל יהיו עדים ליום זה 104 ,ואנו נדחֶ ה את בואו רק לזמן
מדוּד 105 .בבוא היום ההוא ,לא יוכל איש לבקש על נפשו ללא רשותו,
ויהיו בהם אומללים ומאושרים 106 .אשר לאומללים ,הם יהיו באש
גיהינום ובה ייאנקו וינשפו 107 .לנצח יהיו בה ,כל עוד יתקיימו השמים
והארץ ,אלא אם ירצה ריבונָך אחרת .ריבונָך יעשׂה את אשר יחפוץ.
 108אשר למאושרים ,אלה יהיו בגן עדן ,ולָנצח יהיו בו ,כל עוד יתקיימו
השמים והארץ ,אלא אם יִרצה ריבונָך אחרת .תהיה זו מַ תָ ת ללא מצָ רים.
 109אל תפקפק בנוגע לכל אשר יעבדו הללו :הם עובדים אותם כדרך
שעָ בדו אבותיהם לפָ נים ,ואנו נשיב להם את מלוא חלקם ולא נגרע.
 110נָתַ נו למשׁה את הספר ,ואולם הם נחלקו בו ,ואלמלא גמר ריבונָך
אומֶ ר ,היו כבר שופטים ביניהם .הם מטילים בו ספק וחושדים 111 .לכל
אחד ואחד ימלא ריבונָך את שׂכרו על מעשׂיו ,כי הוא מכיר את מעשׂיהם
לִ פנַי ולִ פנים.
 112הישֵ ר לכת כאשר צוּויתָ  ,אתה ובעלי התשובה אשר אתָך ,ואל תִ פרקו
עול ,כי הוא מבחין באשר תעשׂו 113 .וַאל תיטו לצד בני העוולה פן
תפגע בכם האש .אז לא יקומו לכם מגינים זולת אללה ,ולא תיוושעו.
 114קַ יֵים את התפילה בשנֵי קצות היום ובראשית הלילה .המעשׂים

 101לעצמם גרמו עוול :בכך שחטאו והביאו על עצמם את העונש.
 110הספר :התורה .גמר ריבונך אומר :להענישם בעולם הבא.
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הטובים ירחיקו את העוונות ,וזהו אות הזּכרה לנותנים לבם לזּכור.
 115עמוד בעוז רוח ,כי אללה לא יגרע משׂכר המיטיבים.
 116לוּ רק היו בקרב הדורות משכבר אנשים בעלי שאר רוח אשר היו
מונעים את החמס בארץ! ואולם רק מתֵ י מעַ ט היו בין אלה אשר
מילטנו ,ובני העוולה נהו אחר כל אשר פונקו בו והיו חוטאים.
 117ריבונָך לעולם לא ישמיד עָ רים בגורמו עוול ,בעוד יושביהן מתקנים
את דרכם 118 .אילו רצה ריבונָך ,היה עושׂה את כל האנשים אומה אחת,
והם אינם חדלים לחלוק זה על זה 119 ,זולת אלה אשר ריחם ריבונָך
עליהם .לשם כך ברא אותם .עוד יתקיים במלואו דבר ריבונָך ,לאמור,
מַ לֵא אמלא את גיהינום בבני שֵ דים ובני אֱנוש גם יחד.
 120אנו מסַ פרים לָך הכל על קורות השליחים – כל אשר יש בו לחזק את
לבָך ,ובזאת מוגשת לָך האמת ומוּסר השּׂכל ואות הזּכרה למאמינים.
 121אֱמור לאלה אשר לא יאמינו ,הַ משיכו בשלכם ,וגם אנו נמשיך
בשלנו 122 .הַ מתינו ,גם אנו ממתינים 123 .נסתרות השמים והארץ ביד
אללה ,ואליו ישוב כל דבר .על כן עבוד אותו והיסָ מך עליו ,וריבונָך לא
יסיח דעתו מאשר תעשׂו.

114
118
119
121

קצות היום :בוקר וערב.
אומה אחת :ר' סורה .48 :5
לשם כך ברא אותם :כדי לרחם על הצדיקים ולהעניש את בעלי המחלוקת .ויש
המפרשים" :כך ברא אותם" ,כלומר במצב שבו יש ביניהם צדיקים ורשעים.
המשיכו בשלכם :יש המפרשים שזהו צו להניח לכופרים ,אשר בוטל בתוקף "פסוק
החרב" (סורה  . )5 :9ואולם יש הטוענים כי הפסוק מעולם לא בוטל ,מאחר
שמלכתחילה משתמע ממנו איום בעונש על הכופרים.
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ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.ר.
אלה אותותיו של הספר הברור 2 .הורדנוהו ממרומים כקֻ רָאן ערבי למען
תשׂכילו להבין 3 .בגלוֹתנו לָך את הקֻ רָאן הזה ,אנו מספרים לָך את הנאה
שבסיפורים; לפני כן לא נתתָ דעתָך לכל זה.
 4יוֹסֵ ף אמר לאביו ,אבא ,ראיתי אחד־עשׂר כוכבים ואת השמש ואת
הירח; ראיתים ,והנה הם משתחווים לי 5 .אמר ,בנִיַ ,אל תספר את
חלומָך לאחֶ יָך פן יחרשו עליָך רעה .הן השׂטן אויב מושבע הוא לאדם.
 6כך יבחר בָך ריבונָך וילמדָך את פשר סיפורי (החלומות) ,ויטה לָך
ולבית יעקב את מלוא חסדו ,כשם שלפָ נים נטה אותו במלואו לאבותיָך,
לאברהם וליצחק .הן ריבונָך יודע וחכם 7 .ביוסף ואֶ חָ יו צפונים אותות
וָאחיו אהובים על אבינו יותר מאִ תנו ,אף
לשואלים 8 .הם אמרו ,הן יוסף ִ
כי אנו הרבים והחזקים .אכן שרוי אבינו בתעייה גמורה 9 .הִ רגו את יוסף
או הַ שליכוהו אי־שם בארץ ,למען יסב אביכם את פניו אליכם לבדכם.
אחריו תצלח דרככם 10 .אז אמר אחד מהםַ ,אל תהרגו את יוסף כי אם
הַ שליכוהו אל מעמקי הבור למען תאספהו אחת השיירות ,אם יש
1
2

3

4
8

א.ל.ר :.ר' סורה  .1 :2אותותיו :ר' סורה 39 :2
כקֻ רָאן ערבי :הפרשנים גורסים כי כל ספרי הקודש ,כלומר התורה ,הברית החדשה
והקוראן ,מקורם בספר שמימי נצחי (בסורה  4 :43הוא מכונה "אם הספר") ,ואולם
הקוראן שונה משאר הספרים ב כך שהוא ניתן בלשון ערבית למען יהא מובן לבני
זמנו של מוחמד.
בגלותנו לך :פנייה אל מוחמד .הנאה שבסיפורים :המסורת מספרת שאללה גילה
לנביא מוחמד את סיפור יוסף לאחר שהמאמינים בעיר מֶ ּכה ביקשו מן הנביא לבדר
אותם בסיפור מצודד את הלב שיהיה שונה מפרקי הקוראן שנגלו לפניו ,ואשר
הוגיעו אותם .מסורת אחרת גורסת שהיהודים ביקשו לבחון את בקיאותו של
מוחמד בתולדות יעקב ובניו ,ועל כן נגלתה לנביא הסורה על יוסף.
יוסף אמר לאביו :ר' בראשית לז  9ואילך.
וָאחיו :בנימין.
ִ
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בדעתכם לעשׂות כןָ 11 .אמרו ,אבינו ,מדוע לא תבטח בנו כי נשמור על
יוסף? הן רק את טובתו נבקש!  12שלחהו עִ מנו מחר למען ישתובב
וישַׂ חק ,ואנו נשמרהו מכל משמר 13 .אמר ,אם תיקחוהו איעצב אל לבי,
וחושש אני פן יאכלהו הזאב בעת שתסיחו דעתכם ממנו 14 .אמרו ,אם
יאכלהו הזאב בעוד אנו הרבים והחזקים ,כי אז נלך לאבדון 15 .כאשר
הלכו עִ מו ,וכבר נִמנו וגמרו להניחו במעמקי הבור ,גילינו לו לאמור,
עוד תזכיר להם את המעשׂה הזה .אך הם דבר לא שיערו 16 .עם ערב באו
בוכים אל אביהם 17 ,ואמרו ,אבינו ,יצאנו להתחרות בינינו והשארנו את
יוסף על ּכֵלינו ,ואז אכל ֹו הזאב ,אבל אתה לא תאמין לנו ,אף כי אמת
בפינו 18 .הם הביאו את כותנתו טבולה בדם כוזב .אמר ,אין זאת כי
לבכם השיאכם לעולל דבר־מה ,ואולם עלי לעמוד בעוז רוח ,ואללה
עֶ זְ ִרי מפני הדברים אשר תתארו 19 .והנה הגיעה שיירה ,והם שלחו אדם
לשאוב מים .הוא שלשל את הדלי ולפתע קרא ,הפְ לא ופלא ,הנה עלם!
הם הסתירו את סודו והעמידו פנים כאילו נועד להימכר ,ואללה יודע את
אשר עשׂו 20 .לבסוף מכרו אותו באפס מחיר ,בעבור מטבעות ספורות,
כי הקלו בערכו.
 21האיש אשר קנהו ,מבני מצרים ,אמר לאִ שתו ,שַ ּכני אותו בכבוד ,ואולי
יועיל לנו או ניקחהו כבן לנו .כך הושבנו את יוסף על מכונו בארץ,
למען נלמדהו את פשר סיפורי (החלומות) .אללה זוכֶה בכל חפצו,

10

15
18

19

20

אחד מהם :בבראשית לז  ,27–22ראובן מציע להשליכו לבור ויהודה מציע למוכרו.
הבור :יש ה אומרים שהיה בעבר הירדן ,או בירושלים .לעשות כן :להרחיק את יוסף
מאביו.
גילינו :הדובר הוא אללה .עוד תזכיר להם :בעת שיבואו אליך מצרימה .ר' להלן,
פסוקים  .90–89לא שיערו :או :לא יֵדעו (כי אתה הוא יוסף).
דם כוזב :דם חיה ששחטו במקום יוסף .ר' בראשית לז  .31ואללה עזרי מפני
הדברים אשר תתארו  :כלומר יעקב אינו מאמין כי יוסף מת (בניגוד לבראשית לז
 .)34–33וכך עולה גם מבראשית רבה פד ,כא" :וימאן להתנחם ,אמר לה מתנחמים
על המתים ואין מתנחמים על החיים".
הסתירו את סודו :הסוחרים לא גילו שמצאוהו בבור .ויש המפרשים שמדובר
באחים שחזרו אל הבור לאחר שיוסף הוצא מתוכו ,והעמידו פנים שיוסף הוא עבד
שברח ,ומכרו אותו לסוחרים (ברוח המסופר בבראשית לז  29–28על מכירת יוסף
למדינים בעשרים כסף).
ִּ
מכרו אותו :הסוחרים לפוטיפר .ויש המפרשים שמדובר באחים שמכרו את יוסף
לסוחרים.
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ואולם מרבית האנשים אינם יודעים 22 .כאשר הגיע לפִ רקו נָתַ נו לו
חוכמת משפט ודעת .כך נגמול למיטיבים 23 .האישה אשר הוא בביתה
שידלה אותו בדברים ,והגיפה את הדלתות ,ואמרה ,בוא אלַי .אמר,
ישמרני אללה! הן אדונִי הוא ,והיטיב לשַ ּכן אותי .בני העוולה לא יעשׂו
חיל 24 .היא חשקה בו וגם הוא היה חושק בה אלמלא ראה את מופת
ריבונו .כזאת עשׂינו למען נַטֶ ה מעליו את הרעה ואת התועבה .הוא היה
בעבדינו ברי הלבב 25 .שניהם כאחד מיהרו אל הדלת ,והיא קרעה את
כותנתו מאחור ,ואז מצאו השניים את בעלה אצל הדלת .אמרה ,מה דינו
של המבקש לעולל רעה לאִ שתָך ,אם לא מאסר או עונש כבד?  26אמר,
היא שידלה אותי בדברים .עֵ ד מאנשי ביתה העיד ואמר ,אם כותנתו
קרועה מלפנים כי אז אמת בפיה והוא במשקרים 27 ,ואולם אם קרועה
כותנתו מאחור כי אז היא המשקרת ובפיו האמת 28 .כאשר ראה (בעלה)
כי כותנתו קרועה מאחור ,אמר ,זוהי תחבולתכן .אכן תחבולותיכן
נפתלות הן 29 .אתה יוסף ,הנח לכל זה ,ואת ,בַ קשי מחילה על חטאֵ ך ,כי
בחוטאים הִ נָך 30 .אמרו נשים בעיר ,אשת הגביר משדלת את עַ בדה
בדברים .הוא הצית בה את אש האהבה ,ואנו סבורות כי היא שרויה
בתעייה גמורה 31 .כאשר שמעה את לעז דבריהן ,הזמינה אותן וערכה
להן מסיבה ונתנה סכין ביד כל אחת .אז אמרה ,צא אליהן! בראותן
אותו נפעמו מיפי מראהו עד כי חתכו את ידיהן ,ואמרו ,ישמרנו אללה!
אין זה בשׂר ודם .אין זה אלא מלאך נפלא!  32אמרה ,הִ נה לפניכן זה
אשר גיניתן אותי בעטיו .אכן שידלתי אותו בדברים והוא כבש את יצרו.
21
22
23
24

26
31

האיש אשר קנהו :פוטיפר .ר' בראשית לט  1ואילך .לאשתו :המסורת האסלאמית
גורסת כי שמה היה זלַיְ חַ 'ה.
חוכמת משפט :בערבית :חּכְ ם .ויש המפרשים כאן בהוראת "נבואה".
הן אדונִ י הוא :פוטיפר .ויש המפרשים :אללה.
ראה את מופת ריבונו :זכר שעליו להימנע מחטא .ויש הגורסים שהמלאך גבריאל
נגלה לו ,או יעקב אביו .ר' גם בראשית רבה פז ,ז" :איקונין של אביו ראה וצנן
דמו" .וכן שם ,צח ,כ" :איקונין של אמו ראה וצינן דמו".
עד מאנשי ביתה :יש המפרשים שהעצה הושמעה מפיו של תינוק בעריסה שניחן
בכוח הדיבור.
סכין :ר' תנחומא וישב ,ה " :פעם אחת נתקבצו המצריות ובאו לראות יופיו של
יוסף ,מה עשתה אשת פוטיפר נטלה אתרוגים ונתנה לכל א' וא' מהן ונתנה סכין לכל
א' וא' וקראה ליוסף והעמידתו לפניהן ,כיון שהיו מסתכלות ביופיו של יוסף היו
חותכות את ידיהן ,אמרה להן ומה אתן בשעה אחת כך ,אני שבכל שעה רואה אותו
עאכ"ו [=על אחת כמה וכמה] ,ובכל יום ויום משדלתו בדברים ועמד ביצרו".
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כדברי ,יושלך אל בית האסורים ויהיה במושפלים 33 .אמר,
ַ
אם לא יעשׂה
ריבוני ,טוב לי בית האסורים מלעשׂות את אשר תבקשנה .אם לא תַ טה
את תחבולתן מעלַי ,אּכנע להן ואהיה בפרוצים 34 .ריבונו נענה לו והִ טה
את תחבולתן מעליו .הן הוא השומע והיודע.
 35אחר הדברים האלה ,כשראו (המצרים) את האותות ,עלה על דעתם
לאסרו לזמן־מה 36 .שני עבדים נכנסו עִ מו אל בית האסורים .אמר האחד,
ראיתי בחלומי והנה אני סוחט ענבֵ י יין .אמר השני ,ראיתי והנה אני
נושׂא על ראשי לחם ,והעופות אוכלים ממנוּ .פָ ֵרש לנו את הדבר ,כי אנו
למחיתכם ,יש
סבורים שאתה במיטיבים 37 .אמר ,כל מזון שיוגש לכם ִ
ביכולתי לפרש לכם את טיבו עוד בטרם יוגש לכם .זה הדבר שלימדני
ריבוני .אני עזבתי את אמונת האנשים אשר לא יאמינו באללה ויִכפרו
בעולם הבא 38 ,והחזקתי באמונת אבותַ י ,אברהם ,יצחק ויעקב; ַאל לנו
לצרף לאללה שותף כלשהו .זוהי ברכת אללה עלינו ועל האנשים,
חברי האסורים ,מה טוב יותר:
ואולם מרבית האנשים לא יכירו טובהַ 39 .
ריבונים מספר או אללה האחד והמכניע תחתיו?  40האחרים אשר
תעבדו מבַ לעדיו אינם אלא שמות שנתתם אתם ואבותיכם ,ואללה לא
הוריד ממרומים כל אסמכתא לאמיתותם .המשפט נתון ביד אללה לבדו.
הוא ציווה כי לא תעבדו אלא אותו ,כי זאת היא הדת הנכוחה ,ואולם
חברי האסורים ,אחד משניכם עתיד
מרבית האנשים אינם יודעיםַ 41 .
להשקות את אדונו יין ,והשני ייצלב והעוף ינקר את ראשו .כבר נ ְֶחתַ ם
הדבר אשר שאלתם עליו 42 .אז אמר לאחד מן השניים אשר חשב כי
יינצל ,הַ זּכֵר את שמי בפני אדוניָך .אלא שהשׂטן גרם לו שישכח להזכירו
בפני אדוניו ,והוא נשאר בבית האסורים שנים מספר.
 35האותות :המעידים על חפותו של יוסף .עלה על דעתם לאסרו :מפרשים שהוא נאסר
כדי להציל את כבודה של אשת אדונו .וכך עולה גם מדברי פוטיפר ליוסף בבראשית
רבה פז ,ט ..." :שלא פשעת בדבר אלא היא הטעתך ואפילו לא היה בדין אלא כדי
להוציא מלבן של בריות אני מיסרך".
 36שני עבדים :ר' בראשית מ  1ואילך.
 42בפני אדוניך :בפני פרעה .השטן גרם לו שישכח להזכירו בפני אדוניו :כלומר העבד
שכח להזכיר את יוסף בפני פרעה .ר' גם בראשית מ  .23ואולם ניתן גם לתרגם:
"גרם לו שישכח את זכר ריבונו" .בהתאם לזאת יש המפרשים כי מדובר בשטן
שהשכיח מיוסף את זכר אללה .שנים מספר :לפי בראשית רבה פט ,ג ,נוספו ליוסף
שתי שנים בבית הסוהר ,על כי שם מבטחו באדם ולא באלוהים.
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 43אמר המלך ,בחלומי ראיתי שבע פרות בריאות בשׂר ,והנה שבע דקות
בשׂר אוכלות אותן ,ושבע שיבולים ירוקות ואחרות שדופות .חֶ בֶ ר
הנכבדים ,הָ אירו את עינַי בדבר חלומי ,אם יש ביכולתכם לפתור
חלומות!  44אמרו ,זהו בלִ יל חלומות ,ואין לאל ידינו לפרש חלומות.
 45האחד מן השניים אשר ניצַ ל נזכר (ביוסף) כעבור כל אותו הזמן,
ואמר ,אני אודיע לכם את פִ שרוִ .שלחוני ואלך( 46 .בבואו אל יוסף)
אמר ,יוסף הצדיק ,האר את עינינו בדבר שבע פרות בריאות בשׂר אשר
שבע דקות בשׂר אוכלות אותן ,ובדבר שבע שיבולים ירוקות ואחרות
שדופות .כך אוכל לשוב אל האנשים ויֵדעו 47 .אמר (יוסף) ,שבע שנים
תזרעו כהרגלכם ,ואת כל אשר תִ קצרו הַ שאירו בשיבוליו ,פרט לכמות
קטנה אשר ממנה תאכלוַ 48 .אחַ ר יבואו שבע שנות רעב אשר יאכלו את
אשר אגרתם לקראתן ,פרט לכמות קטנה אשר אותה תשמרו 49 .אחר
תבוא שנה אשר בה יבורכו האנשים במָ טָ ר ,ובה יסחטו (את פריָים).
 50אמר המלך ,הביאוהו אלַי .כאשר בא השליח אליו ,אמר לו (יוסף),
חזור אל אדונָך ובַ קשהו לברר את עניין הנשים אשר חתכו ידיהן .ריבוני
יודע מה היתה תחבולתן 51 .אמר (המלך) ,מה היה לכן כי שידלתן את
יוסף בדברים? אמרו ,חלילה לנו מאללה! לא מצאנו בו כל רע .אז
אמרה אשת הגביר ,עתה תצא האמת לאור :אני שידלתי אותו בדברים,
והוא דיבר אמת –  52בזאת יֵדע כי לא בגדתי בו בסתר ,וכי אללה לא
יוליך מישרים את תחבולת הבוגדים 53 .לא ארחץ בניקיון כּפַ י ,כי הנפש
דוחקת לעשׂות את הרע ,פרט לאשר עליו ירחם ריבוני .הן ריבוני מוחל
ורחום 54 .אמר המלך ,הביאוהו אלַי ורק אלַי יתלווה .וכאשר דיבר עִ מו,
אמר ,מהיום תשב אֵ יתן על מכונָך לפנינו ותהיה ָאמוּן על עניינינו.
 55אמר ,הַ פקֵ ד אותי על אוצרות הארץ ,כי שומר אמונים אני ואיש דעת.
 56כך הושבנו את יוסף על מכונו בארץ ,והוא ישב בה באשר חפץ .נזַּכה
 43המלך :פרעה .ר' בראשית מא  1ואילך.
 52בזאת ידע כי לא בגדתי :יש המפרשים כי אלה דברי הגביר ,או דברי אשתו ,לאמור:
בזאת יֵדע (יוסף) כי לא בגדתי בו למרות הכל .אחרים גורסים כי אלה דברי יוסף על
אודות הגביר .חוקרים הצביעו על סיפור דומה בכתבי אפרים הסורי (מת ב־)373
בנוגע לתגובת פוטיפר ואשתו נוכח זיכויו של יוסף ועלייתו לגדולה אצל פרעה.
 53לא ארחץ בניקיון כפי :הגורסים כי אלה המשך דבריו של יוסף מפרשים שהיה
בליבו שמץ הרהור של חטא עם אשת הגביר  .ויש המפרשים כי אלה דברי אשת
הגביר או דברי בעלה.
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ברחמינו את אשר נחפוץ ולא נגרע משׂכר המיטיבים,
העולם הבא טוב מזה למאמינים וליראים.
 58אחֵ י יוסף באו ונכנסו אליו ,והוא הכירם אך הם לא הכירוהו 59 .כאשר
ציידם בצידה ,אמר ,הָ ביאו אלַי מעִ ם אביכם את האח אשר לכם .הלא
תראו כי אני מודד לכם את מלוא מידת התבואה ,וכי אני הטוב
שבמארחים?  60אם לא תביאוהו אלַי ,לא תהיה לכם עוד תבואה מאִ תי
ולא תִ קרבו אלַי 61 .אמרו ,נשַ דל את אביו למוסרו בידינו; כך נעשֶׂ ה.
 62אז אמר לעבדיו ,שׂימו את מרכולתם באמתחתם למען יכירוה בשובם
אל בני ביתם ,ואז יחזרו 63 .בשובם אל אביהם ,אמרו ,אבינו ,נמנעה
אחינו למען נִקנה תבואה ,ואנו
התבואה מאִ תנו ,על כן ְשלַח עִ מנו את ִ
נשמרהו מכל משמר 64 .אמר ,וכי עלי לבטוח בכם שתשמרוהו כשם
ָאחיו? אללה הוא הנוצֵ ר הטוב מכל
שבטחתי בכם לפנים שתשמרו על ִ
והוא הרחום שברחומים 65 .כאשר פתחו את כליהם ראו והנה הוּשבה
להם מרכולתם .אמרו ,אבינו ,מה עוד נבקש? הִ נה הוּשבה לנו
אחינו,
מרכולתנו ,ועתה נוּכל להביא מזון לבני ביתנו .אנו נשמור על ִ
וייוָוסֵ ף לנו משׂא גמל .זוהי מנת תבואה קלה 66 .אמר ,לא אשלח אותו
עִ מכם עד אם תתחייבו לי בשם אללה כי הָ שֵ ב תשיבוהו אלַי ,אלא אם כן
תיסָ פו באסון .כאשר התחייבו בפניו ,אמר ,אללה הוא הסומך ידו על
אשר הִ תנינו 67 .ואמר ,בָ נַיַ ,אל תיכנסו בשער אחד ,כי אם איש איש
בשער אחר ,ואולם לא אוכל להועיל לכם במאום אצל אללה .הן
המשפט הוא רק ביד אללה ,ועליו אֶ סָ מֵ ך ,ועליו ייסָ מכו הכל.
 68כאשר נכנסו מן המקום אשר ציווה אביהם ,לא הועיל להם הדבר
במאום אצל אללה ,אלא שיעקב חש צורך (להגיד זאת) ,וכך עשֹה .הוא
היה איש דעת ,כי כן לימדנוהו ,ואולם מרבית האנשים לא יֵדעו.
57

58
59
62
65
67

ואולם שׂכר

אחֵ י יוסף :ר' בראשית מב  1ואילך.
האח אשר לכם :בנימין.
מרכולתם :כלומר מה שהביאו אתם כתשלום בעד התבואה.
מנת תבואה קלה :מנה שיוסיפו לנו על נקלה .או :המנה שהבאנו עתה היא קלה,
יחסית לזו שאנו עתידים לקבל בזכות האח הנוסף.
ַאל תיכנסו בשער אחד :ר' הוראת יעקב לבניו בבראשית רבה צא ,ב..." :ואל תכנסו
כלכם בפתח אחת מפני העין" .וכן שם ,צא ,ו" :אל תכנסו בשער אחד ואל תעמדו
במקום אחד שלא תשלוט בכם עין הרע" .לא אוכל להועיל לכם :גם אם נתתי לכם
סגולה נגד עין הרע ,רצון אללה הוא שיקום ויהיה.
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ָאחיָך אניַ .אל
ָאחיו ואמרִ ,
 69כאשר נכנסו אל יוסף ,אסף אליו את ִ
תתעצב על אשר עוללו 70 .כאשר ציידם בצידתם ,שָׂ ם את כוס השתייה
ָאחיו .אז קרא אליהם הקורא ,הוי אנשי השיירה ,גנבים אתם!
באמתחת ִ
 71אמרו (האחים) בפנותם אליהם ,וכי מה אבד לכם?  72אמרו ,אבד לנו
גביע הכסף אשר למלך .לאיש אשר יחזירנו יינתן משׂא גמל אחד .עלַי
הדבר 73 .אמרו ,חַ י אללה! הן יודעים אתם כי לא באנו לחמוס את הארץ
ואיננו גנבים 74 .אמרו ,ומה יהיה עונשו של הגנב ,אם שקר דיברתם?
ָ 75אמרו ,האיש אשר באמתחתו תימצא הגנבה ,הוא עצמו ישועבד
תחתיו .כך גומלים אנו לבני העוולה 76 .האיש חיפשׂ תחילה בכלֵיהם
ָאחיו .כך עזרנו
ָאחיו ,ולבסוף העלה (את הכוס) מּכֵליו של ִ
לפני כליו של ִ
ָאחיו לעבד על־פי דין
ליוסף בתחבולות ,כי לא יכול היה לקחת את ִ
המלך ,אלא אם ירצה אללה .אנו מרוממים במעלות את כל אשר נחפוץ,
ומעל כל איש דעת מצוי יודע 77 .אמרו (האחים) ,אם אכן גנב הוא ,הִ נה
ָאחיו כבר גנב לפָ נים .יוסף שמר זאת בלבו ולא גילה להם; אמר
גם ִ
(בלבו) ,מקומכם גרוע יותר ,ואללה מיטיב לדעת את אשר תתארו.
 78אמרו ,אדון אדיר ,יש לו אב זקן ובא בימים ,על כן קח לָך אחד מאִ תנו
תחתיו .רואים אנו כי במיטיבים הנָך 79 .אמר ,ישמרנו אללה פן ניקח
איש זולת זה שבכליו מצאנו את החפץ אשר לנו .אם כך נעשׂה ,נהיה
בבני העוולה 80 .כאשר נואשו ממנו ,פנו להסתודד ,ואמר הגדול שבהם,
האם לא תדעו כי אביכם קיבל מכם התחייבות בשם אללה? הן כבר
קודם זנחתם את חובתכם ליוסף .לא אעזוב את הארץ עד אם ירשה לי

69
70
71
75
76

77

את אחיו :את בנימין.
שם את כוס השתייה :ר' בראשית מד  1ואילך.
בפנותם אליהם  :בפנות האחים אל הקורא ואנשיו הדולקים אחריהם .וניתן גם
לתרגם" :בהגיע (הקורא ואנשיו) אליהם ,אמרו (האחים)."...
כך גומלים אנו :על־פי חוקי בית יעקב.
על־פי דין המלך :על־פי חוקי מצרים .הפרשנים מציינים שעל־פי חוקים אלה ,דין גנב
היה מלקות וקנס ,אך לא עבדות .על כן תחבולת יוסף (הטמנת הגביע) נועדה
להשאיר את בנימין אצלו במצרים על־פי חוקי בית יעקב ,הדנים כל גנב לעבדות.
גם אחיו כבר גנב :הפרשנים מתחבטים בשאלה מתי חטא יוסף עצמו בגנבה,
ומציעים פתרונות מגוונים  ,כגון שהוא גנב את אחד הפסילים של לבן ,אביה של רחל
אמו .בבראשית רבה צב ,ח ,האחים מכנים את בנימין "גנבא בר גנבתא" ,רמז לרחל
אמו שגנבה את התרפים (בראשית לא  .)19מקומכם גרוע יותר :חטאתם יותר ממני.
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אבי ,או עד אשר ישפוט אללה לזכותי ,כי הוא הטוב שבשופטים.
 81ואתם שובו אל אביכם ואִ מרו לו ,אבינו ,בנָך ָגנַב ,ורק על אשר ידענו
נעיד ,ולא נוכל לעקוב אחר הנסתרְ 82 .שַאל את אנשי העיר אשר היינו
בה ואת אנשי השיירה אשר באנו בה ,ותיווכח לדעת כי אמת בפינו.
 83אמר (יעקב) ,אין זאת כי השיאכם לבכם לעולל דבר־מה ,ואולם עלַי
לעמוד בעוז רוח .אולי יואיל ריבוני להחזיר אלַי את שניהם גם יחד .הן
הוא היודע והחכם 84 .אז פנה מעליהם ואמר ,לִ בי לִ בי על יוסף .עיניו
כבו מעצב ,ונפשו היתה מרה 85 .אמרו ,חַ י אללה! אינָך חדל לזכור את
יוסף עד כי ייתַ ש כוחָך או תמות 86 .אמר ,רק בפני אללה מתַ נֶה אני את
ייסורי ויגוני ,ומאללה למדתי לדעת את אשר לא תדעו 87 .בָ נַי ,לכו
ַ
וָאחיו ,ואל תיוואשו מרחמי אללה .רק האנשים
והתחקו אחר יוסף ִ
הכופרים יאמרו נואש מרחמי אללה.
 88בהיכנסם אליו ,אמרו ,אדון אדיר ,צרה פגעה בנו ובבנֵי ביתנו ,על כן
הבאנו מרכולת זעומה .מדוד־נא לנו את מלוא המידה ועֲשֵׂ ה עִ מנו צדקה.
אללה יגמול לנותני הצדקה 89 .אז אמר (יוסף) ,התדעו מה נורא היה
ובָאחיו בהיותכם נבערים מדעת?  90אמרו ,וכי
ִ
המעשׂה שעשׂיתם ביוסף
ָאחי .אללה חונֵן אותנו בחסדו .כל הירא
יוסף אתה? אמר ,אני יוסף ,וזה ִ
והעומד בעוז רוח – הנה אללה לא יגרע משׂכר המיטיבים 91 .אמרו ,חַ י
אללה! אכן אותָך ביּכר אללה על פנֵינו ,ואנו חטאנו 92 .אמר ,היום אין
גנוּת עליכם ,ואללה יסלח לכם ,כי הוא הרחום ברחומים 93 .קחו את
כותנתי זאת והניחוה על פני אבי ,ואז ישוב אליו מאור עיניו .אחר הָ ביאו
אלַי את כל בני ביתכם 94 .כאשר יצאה השיירה ,אמר אביהם ,ריח יוסף
80
81
83
86
90
93

הגדול שבהם :בבראשית מד  18ואילך ,הדובר הוא יהודה (ולא ראובן) .לא אעזוב
את הארץ :לא אוכל לצאת ממצרים ללא בנימין.
על אשר ידענו :על הגביע שנמצא באמתחתו של בנך .הנסתר :יש המפרשים :לא
יכולנו לחזות שבנך עתיד להיתפס בגנבה.
שניהם :יוסף ובנימין.
ומאללה למדתי לדעת את אשר לא תדעו :אולי רמז לרעיון המשתקף בין השאר
בתנחומא ,מקץ ,ח" :הראה לו הקב"ה שהיה יוסף קיים".
וזה אחי :לאב ולאם (בניגוד לשאר אחיו).
קחו את כותנתי זאת :המסורת גורסת שכתונת יוסף באה לו בירושה מאבותיו,
ושמקורה בגן עדן .והניחוה על פני אבי :חוקרים שיערו שאולי יש כאן הד
לבראשית מו :4 ,וְ יוֹסֵ ף י ִָּׁשית יָד ֹו עַ ל־עֵ ינֶיָך .ואז ישוב אליו מאור עיניו :אולי גנוזה
כאן גם משמעות מושאלת ,כלומר תשוב אליו רוח הקודש .בהקשר זה חוקרים
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עולה באפי ,אף כי תחשבו שהשתבשה דעתי 95 .אמרו ,חַ י אללה! אכן
שרוי אתה בתעייתָך הנושנה 96 .כאשר הגיע המבַ שׂר ,הניח אותה על
פניו והוא שב לראות .אמר ,האם לא אמרתי לכם כי מאללה למדתי
לדעת את אשר לא תדעו?  97אמרו ,אבינו ,בקש למעננו מחילה על
חטאינו ,כי אמנם חטאנו 98 .אמר ,אבקש למענכם מחילה מריבוני ,כי
הוא המוחל והרחום 99 .כאשר נכנסו אל יוסף ,אסף אליו את אביו ואמו
ואמר ,היּכנסו בבטחה למצרים ,אם ירצה אללה 100 .אז העלה את אביו
ואמו אל כיסאו ,ואחר השתחוו לו אפיים ארצה .אמר ,אבא ,הִ נה פשר
חלומי משכבר; עתה הגשימ ֹו ריבוני .הוא היטיב עִ מי בהוציא ֹו אותי
מבית האסורים ובהביא ֹו אתכם אלַי מן המדבר ,לאחר שהשׂטן זָרע
ִשׂטנה ביני לבין ַאחַ י .ריבוני הוא דק אבחנה בכל אשר יחפוץ .הוא
היודע והחכם 101 .ריבוני ,נתתָ לי מלכוּת ולימדתני את פשר סיפורי
(החלומות) .אתה יוצר השמים והארץ .אתה מגי ִני בעולם הזה ובעולם
הבא .אסוף את נִשמתי בעודי מתמסר ,וסַ ּפחני אל הישרים.
 102סיפור זה הוא מן המאורעות אשר לא נכחתָ בהם ,ואשר אותו אנו
מגַלים לָך .לא הייתָ עִ מם בעת שנמנו וגמרו וחרשו מזימה 103 .מרבית
האנשים לא יאמינו אף כי תשקודַ 104 .אל תבקש מהם שׂכר על כך .אין
הוא אלא דבר־תוכחה אל שוכני העולמים 105 .מה רבים האותות
שבשמים ובארץ אשר הם חולפים על פניהם אך פונים להם עורף.
 106מרביתם לא יאמינו באללה בלא לצרף לו שותפים 107 .האם בטוחים
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95
96
99
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הצביעו על מדרשים כגון בראשית רבה צא ,ו" :מיום שנגנב יוסף נסתלקה רוח
הקודש ממנו ורואה ואינו רואה." ...
יצאה השיירה :ממצרים .ריח יוסף :העולה מן הכתונת הקרבה ובאה .חוקרים
ציינו את הדמיון למדרשים על ריח בגדו של יעקב שעלה באפו של יצחק אביו .ר'
למשל בראשית רבה סה ,כב" :וירח את ריח בגדיו ויברכהו [בראשית כז  ,]27אלא
בשעה שנכנס אבינו יעקב אצל אביו נכנסה עמו גן עדן".
תעייתך הנושנה :אהבתך ליוסף.
כאשר הגיע המבשר :הנושא את הכתונת ממצרים אל בית אביהם.
אמו :גם אמו היתה בבאים ,על־פי הגרסה שלפנינו .על־פי המקרא ,רחל ,אמו של
יוסף ,כבר נפטרה לפני כן ,בשעה שילדה את בנימין.
מתמסר :ר' סורה .112 :2
לא נכחת :פנייה אל הנביא מוחמד .בקיאותו בפרטי המאורע שבו לא נכח בעצמו
מוכיחה שהוא נביא אמת.
אין הוא :הקוראן .דבר־תוכחה :בערביתִּ :ד'ּכְ ר" ,הזכרה"" ,אזהרה".
האותות :ר' סורה .39 :2
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הם כי לא תכתר אותם פורענות מכל עֵ בר כעונש מעִ ם אללה ,או כי שעת
הדין לא תבוא עליהם כחֶ תף בלא שישערוה?
 108אֱמור ,זו דרכי ,ואני קורא לבוא אל אללה .אני וההולכים בעקבותַ י
רואים נכוחה ,וישתבַ ח שֵ ם אללה ,ולא אהיה במשתפים 109 .לפניָך לא
שלחנו כשליחים בלתי אם בני אדם מאנשי העָ רים אשר גילינו את דבָ רנו
להם .האם לא התהלכו בארץ וראו מה היה סופם של אלה אשר היו
לפניהם? נחלת העולם הבא טובה היא ליראים .האם לא תשׂכילו
להבין?  110כאשר אמרו השליחים נואש ודימו כי נכזבה תוחלתם ,ניתַ ן
להם הניצחון מאִ תנו .כל אשר חפצנו ניצַ ל ,ואולם חרון אפנו לא יוּשַ ב
מעל העַ ם החוטאים 111 .בסיפור עליהם צפוּן לקח לבעלי הבינה .אין
בדיה כי אם אישור לאשר לפניו ,וביאור כל ָדבר לפרטיו,
הוא מעשׂה ָ
ולמען יבואו הדרכה ורחמים לאנשים אשר יאמינו.

108
109
110

111

המשתפים :ר' סורה .96 :2
בני אדם :ולא מלאכים .רמז לטענת הכופרים שאנשים בשר ודם אינם יכולים
להיות נביאים.
נכזבה תוחלתם :שליחי אללה דימו כי טעות היתה בידם לקוות לישועת אללה .אבל
ניתן להבין גם באופנים אחרים ,כגון שבני עמם של השליחים הפרו הבטחתם
לשליחים להאמין בהם ,או שבני עמם של השליחים דימו כי אללה הכזיב את
שליחיו.
אישור לאשר לפניו :ר' סורה .41 :2
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אלרעְ ד)
סוּרה  13הָ ַרעַ ם ( ַ
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.מ.ר.
אלה אותות הספר .אשר הוּרד אליָך מעִ ם ריבונָך הוא האמת ,ואולם
מרבית האנשים אינם מאמינים.
 2אללה הוא אשר הגביה את השמים בלא עמודים נראים לעיןַ ,אחַ ר ישב
בגאון על כס הכבוד ,והכפיף למרוּתו את השמש והירח ,ושניהם ינועו
במסילתם לזמן קצוב .הוא מנהל את הדבר ,ומבאר לכם את פרטֵ י
האותות למען תשתכנעו כי תיפָ גשו עם ריבונכם 3 .הוא הרוקֵ ע את הארץ
והשָׂ ם בה הרים נטועים אֵ יתָ ן ונהרות ,והנותן בה צמד מינים מכל פרי,
והוא עוטה על היום את כסות הלילה .בזאת צפונים אותות לאנשים
הנמלכים בדעתם 4 .סוגֵי קרקע שונים הם בארץ ,אך סמוכים זה לזה.
ויש כרמי ענבים ושׂדות מעובדים ועצי תמר – בני שורש אחד או בני
שורשים נפרדים אשר יושקו כולם ממקור מים אחד .אף־על־פי־כן ,נברך
אחדים בפרי משובח משֶ ל זולתם ,ובזאת צפונים אותות למשׂכילים
להבין 5 .אם תָ מֵ ה אתה ,אכן יש על מה לתמוה :אומרים הם ,האם לאחר
היותנו עפר ניבָ רא מחדש? הם אלה אשר כפרו בריבונם ואשר כבלים
יונחו על צווארם ואשר יורשי האש הם .לנצח יהיו בה.
 6הם מאיצים בָך להחיש את הרעה לפני הטובה .כבר בדורות שלפניהם
1
2

3
4

5

א.ל.מ.ר :.ר' סורה  .1 :2אותות הספר :ר' סורה .39 :2
בלא עמודים נראים לעין :על "עמודי שמים" ר' איוב כו  .11ישב :ר' סורה .54 :7
לזמן קצוב :עד יום הדין .מנהל את הדבר :ר' סורה  .5 :32האותות :ההוכחות על
גדולתו .תיפגשו עם ריבונכם :ביום הדין.
צמד מינים :כגון מתוק ומלוח ,שחור ולבן ,וכדומה.
בני שורש אחד :בערביתִּ :צ ְנוַ אן ,שפירושו מספר דקלים הצומחים מתוך אותו
שורש .נברך :הדובר הוא אללה ,שיש בכוחו לגרום לכל זן להניב פירות באיכות
שונה ,גם אם יגודלו בתנאים זהים.
אם תמה אתה :פנייה אל הנביא .ניברא מחדש :נקום לתחייה.
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היו אנשים כדוגמתם .ריבונָך בעל מחילה לאנשים למרות היותם בני
עוולה ,ואולם ריבונָך מעניש קשות 7 .הכופרים אומרים ,מדוע לא הוּרד
אליו אות מעִ ם ריבונו? ואולם אתה אינָך אלא מזהיר ,ולכל עַ ם יש
מַ נחה.
 8אללה יודע מה נושׂאת כל נקבה ברחמה ,ומתי תִ קצר תקופת ההיריון
ומתי תארך ,והוא יודע את מידת כל דבר 9 .הוא יודע הנסתר וה ִנגלה
והוא ה ַּכביר והמרומָ ם 10 .גם הממתיקים סוד אשר בכם וגם המדברים
בקול שווים הם ,וגם המסתתרים בחשכת הלילה והמגיחים לאור היום.
 11יש לו מ ַלווים מלפניו ומאחוריו ,והם שומרים עליו במצוות אללה.
אללה לא ימיר את השו ֶֹרה על האנשים אלא אם ישַ נו הם את אשר בלבם.
וברצות אללה להמיט רעה על אנשים ,לא יוכל איש להשיבה ,כי אין
להם מגן זולתו 12 .הוא המראֶ ה לכם את הברק בעודכם מלאים חשש
בדי המים 13 .הרעם מסַ פר בשבחו
וכיסופים ,והוא המעלה את העבים ּכִ ֵ
ומהללו ,וכן גם המלאכים ,בשל יראתם אותו .הוא שולח את אש הברק
והרעם האדיר ומּכה בהם את אשר יחפוץ .הם מתנצחים על אודות
אללה ,והוא משיב מנה אחת אפיים 14 .רק אליו ראוי לפנות בתפילת
האמת ,כי אלה אשר אליהם יתפללו מבַ לעדיו לא יֵיענו להם כלל.
כמוהם כאיש המושיט את כפות ידיו אל המים למען יגיעו אל פיו ,אך
הם לא יגיעו אליו .אכן לשווא יתפללו הכופרים.
 15כל שוכני השמים והארץ ,וגם צלליהם ,ישתחוו לאללה אם מרצון

 6להחיש את הרעה לפני הטובה :להביא את יום הדין בטרם יואילו להאמין ולזכות
בחסד אללה .כך הם שמים לקלס את אזהרות הנביא מפני עונש אללה.
 7אות :נס שיוכיח שהוא נביא אמת .ולכל עם יש מנחה :נביא .ויש המפרשים
שהמנחה הוא אללה עצמו ,או לחילופין ,איש סגולה כלשהו שאיננו בהכרח נביא.
 11יש לו מלווים :מלאכים המלווים את האדם .יש המקשרים את הפסוק עם הנביא
עצמו ,הנהנה משמירת המלאכים שהגנו עליו מפני אויביו .והיו שתפסו את הפסוק
במשמעות הפוכה ,וגרסו שהוא עוסק במשמרות בשר ודם הסובבים מלכים עריצים.
במצוות אללה :ויש הגורסים" :מפני מצוות ריבונם" ,וזאת בהנחה שמדובר
במשמרות מלכים עריצים המבקשים להתגונן מפני עונש אללה .השורה על
האנשים :הטובה שהם שרויים בה.
 12חשש וכיסופים :פחד מפגיעתו ותקווה לגשם שיבוא אתו.
השהאדה ,המדגישה את ייחוד האל:
באמרת ַ
 14תפילת האמת :יש המפרשים שמדובר ִּ
"אין אלוה מבלעדי אללה".
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ואם מאונס בוקר וערב 16 .אֱמור ,מי הוא ריבון השמים והארץ? אֱמור,
אללה הוא .אֱמור ,האם לקחתם לכם מגינים זולתו ,אשר אין לאֵ ל ידם
להועיל לעצמם ולא להעביר צרה מעל עצמם? אֱמור ,האם יִשוו זה לזה
העיוור והפיקח ,או האם יִשוו זה לזה החושך והאור? ואולי צירפו
שותפים לאללה וטענו כי בָ ראוּ בריאה כבריאתו ,עד שלא הבחינו בין
בריאה לבריאה? אֱמור ,אללה הוא הבורא כל דבר ,והוא האחד והמכניע
תחתיו 17 .הוא הוריד מן השמים מים ,ואפיקי הנהרות קלטו אותם כפי
קיבולם ,וקֶ צף עלה על פני הזרם .כל אשר יתיכו באש למען עשׂות
תכשיטים וכלים יעלה קצף כמוהו .לזאת ימשיל אללה את האמת
וההבל :הקצף נמוג ,ואולם המועיל לאנשים ייוותר עלי אדמות .אלה
המשָ לים שימשול אללה.
 18לנענים לריבונם שמוּרה רוב טובה ,אך אלה אשר לא יֵיענו לו – אילו
יָכלו ,היו מציעים ארץ ומלואה ועוד כפל כפליים ,ובלבד שיִפדו עצמם.
עם כל אלה ייערך חשבון מחמיר ,ובגיהינום ידורו .מה נורא שָׁ ם היצוע.
 19האיש היודע כי הדבר אשר הוּרד אליָך מעִ ם ריבונָך הוא אמת – האם
כעיוור הוא? רק בעלי הבינה יזּכרו 20 ,המקיימים נאמנה את התחייבותם
לאללה ואינם מפֵ רים את הברית 21 ,והמחזקים את הקשר שציווה אללה
לחזק ,והיראים את ריבונם והחוששים מן החשבון המחמיר,
 22והעומדים בעוז רוח בבקשם לחלות את פני ריבונם ,והמקיימים את
התפילה והמוציאים ממון בסתר ובגלוי מאשר פִ רנסנו אותם ,והמשיבים
טובה תחת רעה .לכל אלה שׂכר הנחלה 23 :גני עדן אשר אליהם ייּכנסו
הם ואבותיהם ונשיהם וילדיהם אשר עשׂו את הטוב .המלאכים ייּכנסו
אליהם מכל שער ושער –  24עליכם השלום על כי עמדתם בעוז רוח .מה
טוב הוא שׂכר הנחלה 25 .אבל המפֵ רים את התחייבותם לאללה לאחר
15
16
18

20
21
22

צלליהם :השתחוותם היא השתנות אורכם וכיוונם בהתאם לרצון אללה .אם מרצון
ואם מאונס :מתוך אמונה או מפחד חרבם של המאמינים.
אמור :פנייה לנביא.
לנענים לריבונם :יש המקשרים זאת עם הפסוק הקודם ,וגורסים" :אלה המשלים
שממשיל אללה על אודות הנענים לריבונם" .רוב טובה :בגן עדן ,או כבר בחיי
העולם הזה.
הברית :ר' סורה .172 :7
הקשר שציווה אללה לחזק :זיקתו של המאמין לזולת ,המתבטאת בדאגה
לנזקקים ,בסולידריות עם כלל המאמינים ,וכדומה.
והמוציאים ממון :ר' סורה .195 :2
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שנחתמה בברית ,והמנתקים כל קשר אשר ציווה אללה לחזק ,והחומסים
את הארץ – אלה ,תחול הקללה על ראשם ,ורעה תהיה נחלתם 26 .אללה
שולח פרנסה בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ .הם עלצו בחיי העולם
הזה ,ואולם חיי העולם הזה תענוג חולף הם לעומת העולם הבא.
 27הכופרים אומרים ,מדוע לא הוּרד אליו אות מעִ ם ריבונו? אֱמור,
אללה יַתעה את אשר יחפוץ וינחה אל דרכו את אשר ישוב 28 .הם
המאמינים אשר לבם בוטח בזֵכר אללה .אכן בזֵכר אללה יִבטחו
הלבבות 29 .המאמינים והעושׂים את הטוב ינחלו אושר וישובו בטוב.
 30הִ נה כך שלחנו אותָך בקֶ רב אומה אשר היו כבר אומות לפניה ,למען
תקרא בפניהם את אשר גילינו לָך .הם כופרים ברחמן ,על כן אֱמור ,הוא
ריבוני ואין אלוה מבַ לעדיו .עליו אֶ סָ מֵ ך ואליו תשובתי 31 .אילו היה
בנמצא קֻ רָאן אשר מפניו יוסעו הָ רים ממקומם ,או תיבָ קע האדמה
בעטיו ,או ישוב בעטיו הדיבֵ ר אל פי המתים; אבל הדברים כולם הם ביד
אללה .האין המאמינים יודעים כי אילו חפץ אללה ,היה מנחה את
האנשים כולם? הפורענות תמשיך לפגוע בכופרים על אשר עוללו ,או
תנחת סמוך לנחלתם ,עד אשר תתקיים הבטחת אללה .אללה לא יפר
הבטחה 32 .כבר לפניָך הושׂמו השליחים ללעג ,ואני נתתי שהות
לכופרים ,אך לבסוף הִ ּכיתי בהם .מה נורא היה עונשי.
25

27
28
29
30

31

התחייבותם לאללה :לקיים את כל מצוותיו .ויש המפרשים שהכוונה בעיקר לחובה
שהטיל אללה בכתבי הקודש ואשר לפיה על כל בני האדם להאמין במוחמד.
נחלתם :בגיהינום.
אות :נס שיוכיח שמוחמד הוא נביא אמת.
זכר אללה :יש המפרשים כי מדובר בעיקר באמונה בדברי הקוראן.
אושר :בערבית :טוּבַ א ,ויש המפרשים כי זהו שמו של עץ בגן עדן .ישובו בטוב:
ייכנסו לגן עדן.
רחמן :אחד משמותיו של אללה .ויש הגורסים כי "רחמן" היה שמו של אליל קדם־
אסלאמי ,והכופרים סברו כי הנביא מטיף לעבוד לאל שני לצד אללה .על כן מדגיש
הקוראן שהרחמן אינו אחר מאשר ריבונו של הנביא ,כלומר ,שם זה משמש כאחד
מתאריו של אללה.
אילו היה בנמצא :...כי אז היה זה הקוראן שנגלה למוחמד .או :גם אז לא היו
הכופרים מאמינים (כמו בסורה  .)111 :6יודעים :במקור" :נואשים" (מהשורש
הערבי י-א-ס) ,ונוהגים לפרש ששורש זה משמש בלהג ערבי מסוים בהוראת
"לדעת" .ויש הגורסים שזוהי טעות סופר .אחרים מפרשים כפשוטו ,כשאלה
רטורית :האם לא נואשו המאמינים מלקוות שאללה יכול להנחות את האנשים
כולם? או תנחת :הפורענות .וניתן גם להבין בשינוי הנושא ,כלומר שאתה ,הנביא,
תנחת .סמוך לנחלתם :מפרשים שמדובר במסעו של הנביא עד ח ַדיְ בִּ ּיה (שנת ,)628
הנמצאת במבואותיה של העיר ֶמּכה .מסעו נתפס כתחילת הפורענות שהתרגשה על
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 33היש כמוהו עומד על צפונות פועלה של כל נפש? אף־על־פי־כן צירפו
שותפים לאללה .אֱמורִ ,קראו בשמם! כלום תוכלו לספר לאללה על
מישהו בארץ שאינו ידוע לו? או האם מתכוונים אתם לומר דברים
בעלמא? הכופרים השתבחו במזימתם והורחקו מעל הנתיב .כל אשר
יַתעהו אללה ,אין לו מַ נחה 34 .צפוי להם עונש בחיי העולם הזה ,ואולם
עונש העולם הבא קשה ממנו ,ולא יקום להם שומר מפני אללה 35 .זה
ְמשַ ל גן עדן שהובטח ליראים :נחלים נובעים מתחת לאילנותיו ,ופריו
וצלליו מצויים בו תמיד .זה שׂכר היראים ,ואולם שׂכר הכופרים הוא
האש.
הוּרד אליָך ממרומים,
 36אלה אשר נָתַ נו להם את הספר שׂמחים באשר ַ
למקצתו .אֱמור ,צוּויתי
ואולם בקרב אנשי המחנות ישנם מתנכרים ִ
לעבוד רק לאללה ולא לצרף לו שותפים .אליו אפנה בתפילה ואליו
עתיד אני לשוב 37 .כך הורדנוהו ממרומים :חוכמת משפט בלשון
ערבית .אם תנהה אחר משוגות לבם לאחר כל הדעת שהוענקה לָך ,לא
יקום לָך מגן ולא שומר מפני אללה 38 .כבר לפניָך שלחנו שליחים ונָתַ נו
להם נשים וילדים ,ושום שליח מעולם לא הביא אות בלא רשות אללה.
מועד כל דבר נרשם בספר 39 .אללה מוחה או משאיר את אשר יחפוץ,
ואצלו אֵ ם הספר 40 .בין אם נַראה לָך את מקצת העונש אשר הועדנו

32
35
36

37
38

39

הכופרים והגיעה לשיאה עם נפילת מֶ ּכה שנתיים לאחר מכן .הבטחת אללה :לכיבוש
מֶ ּכה .ויש המפרשים שמדובר בתחיית המתים ויום הדין ,ובמקרה זה אין מדובר
בפרשת ח ַדיְ בִּ ּיה ,כי אם בפורענות בכלל שתפקוד אותם.
אני נתתי :הדובר הוא אללה.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיו :ר' סורה .25 :2
אלה אשר נתנו להם את הספר" :בעלי הספר" .ר' סורה  .105 :2ואולם אחרים
גורסים שמדובר במוסלמים עצמם (שקיבלו את הקוראן) .שמחים :אם מדובר
ב"בעלי הספר" ,כי אז הם אותם יהודים ספורים שהאמינו במוחמד כנביא .הידוע
בהם היה עבדאללה אבן סַ לאם .אשר הורד אליך :הקוראן שנגלה לך .המחנות:
הקבוצות שהסתייגו מן הנביא וכוננו חזית כנגדו .יש הגורסים שמדובר בכופרים
משבט ק ַריש ,או ביהודים שסירבו להכיר בנבואת מוחמד .מתנכרים למקצתו:
טוענים שאין אמת בכמה מפסוקי הקוראן ,כלומר שאינם דבר אללה.
הורדנוהו :את הקוראן .ערבית :ר' סורה .2 :12
נשים :יש המפרשים שכוונת הפסוק להצדיק את ריבוי נשיו של מוחמד .מעולם לא
הביא אות :יש המפרשים שהדבר נאמר בתשובה לדרישת הכופרים שהנביא יחולל
ניסים .מועד כל דבר נרשם בספר :ר' סורה  .145 :3ויש הגורסים" :עת לכל ספר",
כלומר כל אחד מכתבי הקודש נגלה בעתו.
מוחה :יש המפרשים בהוראת מחיקת שמו של האדם מספר הגורלות השמימי,
וזאת עם בוא הזמן שבו נגזר עליו למות .כלומר ,אללה קובע על מי יגזור למות ועל
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להם ,ובין אם נאסוף את נשמתָך – עליָך רק להזהיר ,ועלינו לבוא
חשבון 41 .הלא יראו כי אנו באים על הארץ ונוגסים בה מכל עֲבָ ֶריה?
אללה חורץ משפט ואין להשיב אחור את משפטו ,והוא מהיר חשבון.
 42הדורות שהיו לפניהם כבר חרשו מזימות ,ואולם המזימה ביד אללה
היא .הן הוא היודע מה ייפול בחלקה של כל נפש ,והכופרים עוד יֵדעו
למי שׂכר הנחלה.
 43הכופרים אומרים ,מעולם לא נשלחתָ  .אֱמור ,די באללה כעֵ ד ביני
וביניכם ,ובמי שדעת הספר בידו.

40
41
42
43

מי יגזו ר להמשיך לחיות .ר' גם שמות לב " :32מחני־נא מספרך אשר כתבת" .ואולם
שכיח יותר הפירוש שעל־ פיו מדובר כאן במחיקת פסוקים שפג תוקפם והחלפתם
בפסוקים המביאים דינים חדשים .אֵ ם הספר :יש המזהים זאת עם הלוח הגנוז (ר'
סורה  ,)22 :85וגורסים שמדובר במקור השמימי והנצחי של כל ספרי הקודש.
בין אם נראה לך את מקצת העונש :ר' סורה .46 :10
נוגסים בה מכל עבריה :כובשים אותה מידי הכופרים .הדובר הוא אללה .ויש
המפרשים כי הכוונה לכך שכל יושבי האדמה סופם למות.
הנחלה :גן עדן.
מי שדעת הספר בידו" :בעלי הספר" .ר' סורה  .105 :2כלומר גם ביניהם יש
המעידים על נכונות הקוראן (כגון עבדאללה אבן סַ לאם) .ואולם יש המפרשים
שהכוונה לאללה עצמו.
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ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.ר.
זהו ספר אשר הורדנוהו אליָך ממרומים למען תוציא את האנשים
אורח (אללה) האדיר והמהולל,
מחושך לאור ברשות ריבונם ,אל ַ
 2אללה אשר לו כל אשר בשמים ואשר בארץ .אוי לכופרים מפני עונש
קשה 3 ,למבכרים את חיי העולם הזה על פני העולם הבא ומרחיקים
אנשים מעל נתיב אללה ומבקשים לשבשו .כל אלה מרחיקים לתעות.
 4לא שלחנו שום שליח בלתי אם בלשון בני עמו ,למען יבאר להם.
אללה מתעה את אשר יחפוץ ומַ נחה את אשר יחפוץ ,והוא האדיר
והחכם 5 .שלחנו את משֶׁ ה להביא את אותותינו – הוצֵ א את בני עמָך
מחושך לאור והַ זּכר להם את ימי אללה ,כי בזאת צפונים אותות לכל
אשר יאריך רוחו ויכיר טובה 6 .משֶׁ ה אמר לבני עַ מו ,זִ כרו את החסד
אשר נטה לכם אללה בהצילו אתכם מבית ּפַ רעֹ ה בהיותם לוחצים
ומענים אתכם ושוחטים את בניכם ומחַ יים את בנותיכם .בזאת הִ תנסיתם
בניסיון כביר מעִ ם ריבונכם 7 .ריבונכם הודיע לאמור ,אם תכירו טובה,
ַארבה להוסיף לכם ,אך אם תִ כפרו ,קשה הוא עונשי 8 .משֶׁ ה אמר ,גם
אם תִ כפרו אתם וכל יושבי הארץ גם יחד ,אללה בלתי תלוי ומהולל.
 9האם לא שמעתם את אשר אירע לבני הדורות שהיו לפניכם – בני עמו
של נֹ חַ ובני עאד ותַ 'מוּד ,ואלה שהיו אחריהם ,אשר רק אללה מכירם?
השליחים אשר נשלחו אליהם הביאו להם אותות נהירים ,ואולם הם
נשכו את כפות ידיהם ואמרו ,כופרים אנו באשר נשלחתם למסור ,ויש
1
5

א.ל.ר :.ר' סורה  .1 :2זהו ספר :הקוראן.
אותותינו :מכות מצרים .ימי אללה :הימים שבהם הפליא מכותיו בחוטאים ,או
הרעיף חסדו על המאמינים.
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בלבנו ספק וחשד בדבר אשר תקראו לנו להאמין בו 10 .אמרו להם
השליחים ,היש ספק באללה יוצר השמים והארץ? הוא קורא לכם למען
יסלח לכם על חטאיכם וידחה את דינכם לזמן קצוב .אמרו ,אתם אינכם
אלא בשׂר ודם כמותנו ,ואתם מבקשים להרחיקנו מעל אשר עבדו
אבותינו .הָ ביאו לנו אסמכתא ברורה 11 .אמרו להם השליחים ,אמנם
בשׂר ודם כמותכם הננו ,ואולם אללה מחונֵן בחסדו את אשר יחפוץ מבין
עבדיו ,ולעולם לא נוּ ַכל להביא לכם אסמכתא אלא ברשות אללה .על
אללה ייסָ מכו המאמינים 12 .מה לנו כי לא ניסָ מך על אללה לאחר שכבר
הִ נחָ נו אל נתיבותינו? נישׂא בעוז רוח את פגיעתכם בנו ,ועל אללה
ייסָ מכו הכל 13 .הכופרים אמרו לשליחים שנשלחו אליהם ,הוצֵ א
נוציאכם מארצנו אלא אם תשובו אל אמונתנו .אז גילה להם ריבונם
לאמור ,הַ כחֵ ד נכחיד את בני העוולה 14 ,ונושיבכם בארץ לאחר
שיאבדו .זה גמולו של הי ֵָרא פן יעמוד לפנַי ,ופן תתקיים אזהרתי 15 .הם
ביקשו הכרעה ,ואז כל סורר וקשה עורף נחל מפח נפש 16 .לפניו
גיהינום ,ושָ ם יושקה במֵ י ליחה 17 ,ואותם ילגום וכמעט ישתנק ,והמוות
יבואנו מכל מקום ,אך הוא לא ימות ,ולפניו עונש אכזר.
 18זה משָ לָם של הכופרים בריבונם :מעשׂיהם כאֵ פר אשר הִ ּכתה בו רוח
ביום סוּפה .לא יפיקו מאום מפועַ ל ידם ,וזוהי תעִ ייה הרחק מן הדרך.
 19הלא תִ ראה כי אללה ברא את השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת.
אם ירצה ,יסלקכם ויביא ברואים חדשים 20 .לא יִקשה הדבר על אללה.
 21אז יעלו הכל חשׂופים לנגד אללה ,והחלשים יגידו לאנשי השחץ,
היינו עושׂי דברכם – התוכלו לחסוך לנו שמץ מעונש אללה? יגידו,
אילו הנחָ נו אללה ,היינו מנחים גם אתכם; ואולם אחת היא לנו אם
תִ קצַ ר רוחנו או נעמוד בעוז רוח – כבר אין מנוס לנו 22 .כאשר יתקיים
הדבר ,יגיד השׂטן ,אללה הִ בְ טיחכם הבטחת אמת ,ואילו אני הִ בְ טחתי
9
10
11
15
17
18
21

עאד ות'מוד :ר' סורה .73 ,65 :7
לזמן קצוב :עד יום מותכם.
מחונן בחסדו :מעניק נבואה.
הם ביקשו הכרעה :השליחים ,מאללה .ויש המפרשים :הכופרים ביקשו הכרעה,
כלומר לראות במו עיניהם את העונש שהובטח להם.
המוות יבואנו מכל מקום :יגיח מכל פינה בגופו .או :מכל עבר.
ר־ּת ְדפֶ נוּ רוּחַ .
רוח ביום סּופה :ר' תהלים א ֹ :4לא־ ֵכן הָ ְר ָׁשעִּ ים ּכִּ י ִּאם־ ַּכּמֹץ אֲ ֶׁש ִּ
אז יעלו :ביום תחיית המתים .עונש אללה :אש גיהינום.
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לכם ולא קיימתי ,ולא היתה לי סמכות עליכם .אני קראתי לכם ואתם
נעניתם לי ,על כן ַאל תאשימוני ,כי אם את עצמכם הַ אשימו .לא אוכל
להושיעכם ואתם לא תושיעוני ,ואני כופר באמונתכם משכבר ,אשר בה
צירפתם אותי כשותף לאללה .לבני העוולה שמוּר עונש כבד.
 23המאמינים והעושׂים את הטוב יוכנסו אל גנים אשר נחלים נובעים
מתחת לאילנותיהם .לנצח יהיו שָׁ ם ברשות ריבונם ,וברכתם זה לזה שם
תהיה ,שלום.
 24הלא תִ ראה לְ מה המשיל אללה את האִ מרה הטובה :לאילן נאֶ ה
ששורשיו נטועים אֵ יתָ ן וצמרתו נישׂאת השמימה 25 ,ואת פריו ייתן תמיד
בעִ תו ברשות ריבונו .אללה ימשול משָ לים לאנשים למען יזּכרו.
 26האִ מרה הקלוקלת נמשלה לאילן קלוקל שנעקר מעל פני האדמה באין
לו חוסֶ ן 27 .אללה יציב אֵ יתָ ן את המאמינים כאשר ייתן להם מילים
אמיצות בעולם הזה ובעולם הבא .את בני העוולה יַתעה אללה ,ואללה
יעשׂה את אשר יחפוץ 28 .הלא תִ ראה את אלה אשר המירו את חסד
אללה בכפירה ,והושיבו את בני עַ מם בנחלת אבדון 29 ,בגיהינום אשר
בו ייצָ לו .מה נורא לשהות שם 30 .הם צירפו לאללה ִמתחרים ,למען
התְ עות אנשים מעל נתיבו .אֱמור ,הִ תענגו לכם ,אך סופכם לבוא אל
האש.
לעבדי המאמינים כי יקיימו את התפילה ויוציאו ממון בסתר
ַ
 31אֱמור
ובגלוי מאשר פרנסנו אותם ,בטרם יבוא יום אשר לא ייעשׂו בו עסקות

22
23
24

25
26
27
28

יתקיים הדבר :יבוצע גזר דינם של הצדיקים והרשעים .הבטחתי לכם :שביום הדין
לא תיתנו את הדין על מעלליכם.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
השהאדה ,כלומר שאין אלוה מבלעדי
האמרה הטובה :מפרשים שהכוונה לאמרת ַ
אללה .ששורשיו נטועים אֵ יתָּ ן :ר' ירמיהו יז ( 8על אודות הבוטח באלוהים) :וְ הָ יָה
ּכְ עֵ ץ ָׁשתוּל עַ ל־מַ יִּ ם וְ עַ ל־יוּבַ ל יְ ַׁשּלַח ָׁש ָר ָׁשיו.
ואת פריו ייתן תמיד :ר' ירמיהו ,שם :וְ ֹלא י ִָּמיׁש מֵ עֲשוֹת פֶ ִּרי .ר' גם תהלים א :3
וְ הָ יָה ּכְ עֵ ץ ָׁשתוּל עַ ל־פַ לְ גֵי ָמיִּ ם אֲ ֶׁשר פִּ ְרי ֹו יִּ ֵּתן בְ עִּ ּת ֹו.
האמרה הקלוקלת :דברי כפירה באללה .לאילן קלוקל :ר' ירמיהו יז ( :6על אודות
הבוטח באדם) :וְ הָ יָה ּכְ עַ ְרעָ ר בָ ע ֲָרבָ ה.
מילים אמיצות :דברי אמונה שאותם ישמיעו ללא היסוס בכל מצב.
המירו את חסד אללה :מפרשים שמדובר בבני ק ַריש שלא הכירו טובה לאללה .ויש
האומרים שהכוונה במיוחד לאנשי ק ַריש שנהרגו בקרב בַ ְדר (שנת .)624
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חליפין ולא ייּכונו קשרי ידידות 32 .אללה הוא אשר ברא את השמים
ואת הארץ והוריד מן השמים מים ובהם הצמיח כל פרי ל ִמחיתכם,
והכפיף למרוּתכם את הספינות למען ישוטו בים על־פי דבָ רו ,והכפיף
למרוּתכם את הנהרות 33 ,והכפיף למרוּתכם את השמש ואת הירח אשר
ינועו כמנהגם ,והכפיף למרוּתכם את הלילה והיום 34 ,ונתן לכם את כל
משאלות לבכם .אם תאמרו לספור את חסדי אללה לא תוכלו למנות את
כולם .האדם בן עוולה הוא וכופר מושבע.
 35אברהם אמר ,ריבוני ,שׂים את העיר הזאת למקום מבטחים ,והרחק
אותי ואת בנַי מעָ בוד לאלילים 36 .ריבוני ,הם הִ תעו רבים מן האנשים,
על כן ,כל ההולך בדרּכי ,משֶ לי הוא ,וכל הממרה את פי ,הנה אתה מוחל
ורחום 37 .ריבוננו ,הנה הושבתי את זַרעי בעמק אשר לא ינבוט בו זרע,
אצל ביתָך הקדוש ,ריבוננו ,למען יקיימו את התפילה .על כן מַ לֵא לבם
ושלח להם פרנסה מכל פרי למען יכירו
של אנשים בכיסופים אליהםְ ,
טובה 38 .ריבוננו ,אתה יודע את כל אשר נסתיר ונגַלה ,ודבר לא ייסתר
מאללה ,לא בארץ ולא בשמים 39 .התהילה לאללה אשר העניק לי לעת
זִ קנה את ישמעאל ואת יצחק .אכן ריבוני שומע התפילה 40 .ריבוני ,עֲשֵׂ ה
אחרי ,ריבוננו ,וקבל את תפילתי.
ַ
שאקיים את התפילה ,וגם זַרעי
ולהורי ולמאמינים ביום אשר בו ייערך החשבון.
ַ
 41ריבוני ,סְ לח לי
 42אל תחשוב כי אללה יסיח דעתו ממעשֵׂ י בני העוולה .הוא רק דוחה
את דינם עד היום אשר בו יקפא המבט 43 ,והם יעלו בבהילות ,ראשם
31
35

37

39
42

יום אשר לא ייעשו בו עסקות חליפין :יום הדין ,שבו ייוותר האדם לבדו עם גורלו,
ולא יוכל להמירו ,ולא יעזרו לו קשריו.
העיר הזאת :מֶ ּכה אשר בה נמצאת הּכַעְ בה הנחשבת למקדשו של אברהם .מקום
מבטחים :רמז להיותה של מֶ ּכה עיר קדושה שאסורה בה שפיכות הדמים .והרחק
אותי ואת בני מעָּ בוד לאלילים :בספר היובלים כב  ,19–16אברהם דוחק ביעקב
להיבדל מן הגויים ומתועבות הפולחן האלילי שלהם .ר' גם שם יב  .20–19בקוראן
דברי אברהם מוסבים על צאצאיו היושבים במֶ ּכה.
זרעי :תושבי מֶ ּכה מבני ק ַריש נחשבים צאצאי אברהם וישמעאל .בעמק :העיר מֶ ּכה
יושבת בעמק .ביתך הקדוש :ה ַּכעְ בה .כיסופים :יש המפרשים שמדובר בעולי הרגל
ושלח להם
הבאים בערגה אל ֶמּכה עיר הקודש ,ומביאים אליה מתנובת הארץְ .
פרנסה מכל פרי למען יכירו טובה :בספר היובלים כב  ,6אברהם מברך את אלוהים
"אשר עשה כל חלב הארץ וייתן לבני אדם למען יאכלו וישתו ויברכו את בוראם".
בקוראן ,העיר מֶ ּכה היא מוקד החסד האלוהי.
את ישמעאל ואת יצחק :לפי ספר היובלים כב  ,1ישמעאל ויצחק ביקרו את אביהם
לפני מותו והוא שמח בבואם.
היום אשר בו יקפא המבט :יום הדין.
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נטוי אל על ומבטם בוהה ולבם ריק 44 .הזהר את האנשים מפני היום
אשר בו יבואם העונש .אז יגידו בני העוולה ,ריבוננוְ ,דחֵ ה את דיננו
לזמן־מה ,למען נספיק להיענות לקריאתָך וללכת בעקבות השליחים.
האם לא נשבעתם לפָ נים כי לעולם לא תעברו מן העולם?  45הן שכַנתם
במשּכנותיהם של אלה אשר גרמו עוול לעצמם זה כבר ,והתברר לכם
מה עשׂינו להם ,והִ ְדגַמנו זאת לכם 46 .הם חרשו מזימה ,אך מזימתם ביד
אללה היא ,אפילו ייעקרו ההרים מעוֹצם מזימתםַ 47 .אל לָך לחשוב כי
אללה מפר הבטחתו לשליחיו .אללה אדיר ואל נקמות 48 .ביום ההוא
תוחלף הארץ ותהיה ארץ אחרת ,והשמים אף הם ,והברואים יעלו
חשׂופים לנגד אללה האחד והמכניע תחתיו 49 .ביום ההוא תִ ראה את
החוטאים כבולים בשלשלאות זה אל זה 50 ,וכתונת של זפת לעורם ואש
מכסה את פניהם 51 ,למען יגמול אללה לכל נפש כפועלה .אללה מהיר
חשבון.
 52זוהי הודעה הנמסרת לאנשים למען יוזהרו בה ויִלמדו לדעת כי אלוה
אחד הוא ,ולמען יזּכרו בעלי הבינה.

 45גרמו עוול לעצמם :בכך שחטאו והביאו אסון על עצמם .מדובר בעמים קדומים
שאללה הכחידם בשל חטאיהם ,ועתה בני דורו של הנביא שוכנים במשכנותיהם.
במּכה
 46הם חרשו מזימה :יש המפרשים שמדובר במזימה שחרשו מנהיגי ק ַריש ֶ
לרצוח את הנביא או לאוסרו או לגרשו (ר' סורה  .)30 :8אחרים גורסים שמדובר
במזימותיהם של עריצים קדומים ,כגון נמרוד ,שחיבל תחבולות להמריא השמימה.
י־ה ְננִּ י בו ֵֹרא ָׁשמַ יִּ ם חֲ ָד ִּׁשים
 48ותהיה ארץ אחרת :חוקרים הצביעו על ישעיהו סה ּ :17כִּ ִּ
ָארץ חֲ ָד ָׁשה ....ר' גם חזון יוחנן כא  :1וָ ֵא ֶרא ָׁשמַ יִּ ם חֲ ָד ִּׁשים וְ אֶ ֶרץ חֲ ָד ָׁשה ....ויש
וָ ֶ
הגורסים שאללה יחליף את האדמה באדמת כסף טהור ,לאות שרק צדיקים
יתהלכו על פניה ,או באדמת אש ,כעונש לרשעים.
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סוּרה ַ 15אלְ ִּחגְ 'ר (ַאלְ ִּחגְ 'ר)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.ר.
אלה אותותיו של הספר ,של קֻ רָאן ברור 2 .לבסוף ישתוקקו הכופרים
להיות מתמסרים 3 .הנח להם לאכול ולהתענג ולהשתעשע בתקווה .הם
עוד ייווכחו לדעת 4 .לכל עיר שהשמדנו נקצב מועֵ ד בספר 5 .שום אומה
לא תוכל להחיש את זמנה ולא לדחותוָ 6 .אמרו ,אתה אשר הוּרד אליו
דבר־התוכחה ממרומים – אחוּז שֵ ד הנָך!  7מדוע לא תביא אלינו את
המלאכים ,אם אמת בפיָך?  8אנו מורידים את המלאכים ממרום רק לשֵ ם
תכלית אמיתית ,ואז לא תינתן להם ַארּכה 9 .אנו עַ צמֵ נו הורדנו ממרומים
את דבר־התוכחה ,ואנו שומריו מכל משמר 10 .כבר לפניָך שלחנו
שליחים בקֶ רב סיעות הקדמונים 11 ,ולא בא אליהם שליח בלא שהלעיגו
עליו 12 .כך נרגיל את לב החוטאים לעשׂות 13 :הם לא יאמינו ,אף כי
כבר נודעה הדרך אשר בה נענשו בני הדורות הראשונים 14 .אפילו נפתח
להם שער ברקיע ויעלו בו מעלה מעלה 15 ,גם אז יגידו ,טָ חו עינינו
 1א.ל.ר :.ר' סורה  .1 :2אותותיו :ר' סורה  .39 :2הספר :יש המפרשים שזהו שם
קיבוצי לכלל ספרי הקודש שהקוראן נחשב לחלק בלתי נפרד מהם .אחרים גורסים
שהכוונה רק לקוראן עצמו.
 2מתמסרים :ר' סורה  . 112 :2הכופרים יבקשו להיחשב למאמינים ,וזאת ביום הדין,
וכך להינצל מגיהינום.
 3הנח :פנייה אל הנביא .להשתעשע בתקווה :שלא מצפה להם כל עונש על מעשיהם.
 4בספר :ר' סורה .145 :3
 6אחוז שד :בערבית :מַ גְ 'נוּן .הכופרים טענו כי מוחמד היה משוגע השואב השראתו
מן השד (גִּ 'ן) שנכנס בו ולא מאללה.
 7אם אמת בפיך :שאתה שליח אללה.
 8אנו מורידים :הדובר הוא אללה .תכלית אמיתית :להעניש את הכופרים .לא תינתן
להם :לכופרים.
 9שומריו :שומרים על נוסחו המקורי של הקוראן ,מפני עיוותו וסילופו בידי
הכופרים .ויש המפרשים :שומרים על הנביא מפני אויביו.
 13הדרך אשר בה נענשו :ר' סורה .137 :3
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ִ
סורה :15

מֵ ראות ,וגם כישוף הוּטַ ל עלינו 16 .שׂמנו בשמַ ים את כוכבי המזלות
ועיטרנו (את השמים) להנאת הרואים 17 ,ושמרנו עליהם מפני כל שׂטן
מוקצה 18 .כל המאזין בגנבה ,מיד ישׂיגנו כוכב אש נגוהותָ 19 .רקַ ענו את
הארץ וקבענו בה הרים נטועים אֵ יתָ ן ,והרבינו בה כל מין אשר נשקל,
 20ושַׂ מנו בה מקורות ִמחיה לכם ולכל אשר לא אתם תפרנסום 21 .בידינו
אוצרות כל דבר ,אך נורידם ממרומים רק במידה ראויה 22 .שילחנו את
הרוחות למען יטענו את העבים ,והורדנו מן השמים מים והשקינו אתכם
בהם ,ולא בידכם אוצרותיהם 23 .רק אנו נחַ יה ונמית ,ואנו היורשים.
 24אנו מיטיבים להכיר את קודמיכם הקדמונים ומכירים את האחרונים.
 25את כולם יאסוף ריבונָך ,כי הוא חכם ויודע.
 26בראנו את האדם מטיט נוקשה ,מעיסת בוץ שהשחירה 27 .ואת
השֵ דים בראנו קודם לכן מאש סופת המדבר הלוהטת 28 .ריבונָך אמר
למלאכים ,עומד אני לברוא אדם מטיט נוקשה ,מעיסת בוץ שהשחירה.
 29כאשר אעצבנו ואֶ ּפַ ח בו מרוחי ,השתחוו לו אפיים ארצה.
 30המלאכים השתחוו כולם 31 ,ורק אִ בְ לִ יס מיאן להיות במשתחווים.
 32אמר (אללה) ,אִ בְ לִ יס ,מה לָך שאינָך במשתחווים?  33אמר ,לא אוּ ַכל
להשתחוות לבָ שׂר ודם אשר בראתָ מטיט נוקשה ,מעיסת בוץ שהשחירה.
16

17

18

19
20
23
25
27
29
31

כוכבי המזלות :בערבית :ברוּג' (יחיד :ב ְרג')" ,מגדלים"" ,עליות" .ניתן לקשר עם
המילה הסורית פורּכסא" ,מגדל" (ביוונית .)pýrgos :וזה כינוי לקבוצות הכוכבים
השונות ה"מפרכסות" את הרקיע .ור' עמוס ט  :6הַ ב ֹונֶה בַ ָשמַ יִּ ם מַ עֲלוֹתָ יו .ויש
המפרשים שהכוונה למבצרים שבהם יושבים שומרי השמים.
שמרנו :אללה מגן על השמים מפני חדירת השדים הזוממים לצותת לפמליה של
מעלה ,וכך לגלות את סודות אללה ולהעבירם לבני האדם בעלי בריתם .על השדים
אשר "שומעין מאחורי הפרגוד" ,ר' תלמוד בבלי ,חגיגה טז ע"א .מוקצה :ר' סורה
.36 :3
כוכב אש :בערביתִּ :שהאב ,כלומר מטאוריט .זו התחמושת שיורה אללה בשדים
כדי לגרשם מן השמים .המסורת גורסת שגירוש השדים התרחש כאשר החל מוחמד
לפעול כנביא ,או כבר ביום שנולד.
נשקל :תוכנן .ויש הגורסים כי הכוונה למחצבים כמו זהב או כסף הנמדדים
במשקל.
אשר לא אתם תפרנסום :בעלי החיים.
היורשים :הנשארים אחרי כל היצורים שסופם לכלות.
יאסוף :ביום הדין.
בראנו קודם לכן מאש :גם על ִּאבליס נאמר שנברא מאש ,עוד לפני אדם הראשון .ר'
סורה ( 12 :7ע).
אעצבנו :ר' איוב י  :8י ֶָדיָך עִּ ְצבוּ ִּני וַ ַּיעֲשוּנִּי יַחַ ד סָ ִּביב.
אבליס :ר' סורה .34 :2
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 34אמר ,אם כך ,צא מכאן כי מוקצה הנָך 35 .מקולל תהיה עד יום הדין.
 36אמר (אִ בְ לִ יס) ,תן לי ַארּכה עד היום אשר בו ייעורו המתים 37 .אמר,
בזאת ניתנת לָך ַארּכה  38עד יום המועד הידוע 39 .אמר (אִ בְ לִ יס) ,כשם
שגרמתָ לי להיות בסוטים ,כך אשיאם להשתבח בחטאיהם עלי אדמות
וַאסטה את כולם כאיש אחד 40 ,אבל לא את עבדיָך ברי הלבב אשר
אורח המֵ ישָ רים הטוב בעיני 42 .לא תהיה לָך
בהם 41 .אמר (אללה) ,זהו ַ
עבדי חוץ מאשר על הסוטים הנוהים אחריָך 43 .גיהינום הוא
סמכות על ַ
המקום אשר נועד לכל אלה 44 .יש לו שבעה שערים ,ולכל שער תוקצה
קבוצה מתוכם.
 45היראים יסתופפו בגנים ועל פלגי מים –  46היכנסו אליהם בשלום
ובבִ טחה 47 .נסלק כל תרעומת מלבם והם יהיו אחים זה לזה ,ויסבו על
יצועים זה מול זה 48 .לא יֵדעו שָׁ ם לֵאוּת ,ולעולם לא יוצאו מתוכם.
עונשי הוא העונש
ִ
לעבדי כי אני הוא המוחל והרחום 50 ,וכי
ַ
ְ 49מסוֹר
הקשה.
ְ 51מסוֹר להם על אורחיו של אברהם 52 :הם סרו לבקרו ואמרו ,שלום!
אמר ,יראים אנו אתכם 53 .אמרוַ ,אל תירא .באנו לבַ שֵׂ ר לָך על בן בר
דעת 54 .אמר ,האם תבַ שׂרו לי כזאת אף כי זָקנתי? הכיצד תבַ שׂרו?
 55אמרו ,בשׂורתנו אמת ,על כן אל תיוואש!  56אמר ,וכי מי יאמר נואש
מרחמי ריבונו אם לא התועים!  57אמר ,מה עוד לכם ּפֹ ה ,אתם
השליחים?  58אמרו ,נשלחנו אל עַ ם של חוטאים 59 ,חוץ ממשפחת לוֹט.
אותם נציל עַ ד אחד 60 ,אך לא את אשתו .גזרנו עליה כי תיוותר מאחור.
 61בבוא השליחים אל משפחת לוֹט 62 ,אמר להם ,אנשים נוכרים אתם.
 63אמרו ,לא ,כי באנו להודיעָך על אשר פִ קפקו בו 64 ,והבאנו לָך את
האמת ,כי נכונים דברינו 65 .הוצֵ א את משפחתָך באישון הלילה הזה ולֵך
אחריהם ,ובל יִפנה איש לאחוריו ,והַ משיכו ללכת אל אשר יצַ ווּכם.
 66ומסרנו לו על הדבר הזה :אלה יוּכרתו עִ ם בוקר 67 .אנשי העיר באו
34
36
38
52
53

מוקצה :ר' סורה .36 :3
תן לי ארכה :ר' סורה .14 :7
יום המועד הידוע :יום תחיית המתים .ויש המפרשים שמועדו ידוע רק לאללה.
יראים אנו :ר' סורה .70 :11
בן :יצחק .ר' סורה .74–69 :11
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צוהלים 68 ,והוא אמר ,הללו אורחַ י הם ,על כן ַאל־נא תבזוני 69 ,והֱיו
יראים את אללה וַאל תמיטו עלַי קלון 70 .אמרו ,וכי לא אסרנו עליָך
לארח אנשים?  71אמר ,הנה בנותַ י ,אם נחושים אתם לעשׂות מעשׂה.
בשכרון תאוותם 73 .עם עלות השמש ,הלם
 72חייָך ,כי אכן הסתחררו ִ
בהם קול שאגה 74 ,והפכנו את העיר ,והמטרנו עליהם אבני גוויל.
 75בזאת צפונים אותות למבינים דבר לאשורו( 76 .העיר) יושבת על דרך
שלא נכחדה 77 ,ובזאת טָ מון אות למאמינים.
 78אנשי ַאלְ ַא ְי ַּכה היו בני עוולה 79 ,ולקחנו נקמתנו מהם ,ושתיהן
יושבות על אֵ ם הדרך הברורה 80 .אנשי ַאלְ ִחגְ'ר הכחישו את אזהרות
השליחים 81 .נָתַ נו להם את אותותינו ,ואולם הם פנו להם עורף 82 .הם
חצבו בתים בהרים וישבו לבטח 83 ,אך עם בוקר הלם בהם קול שאגה.
 84כל מפעלותיהם לא הועילו להם.
 85בראנו את השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם רק למען תתגלה
האמת .שעת הדין בוא תבוא ,על כן נְהַ ג בסובלנות הראויה 86 .ריבונָך
הוא הבורא והיודע 87 .נָתַ נו לָך ִשבעה מן האותות החוזרים ונשנים ואת
הקֻ רָאן הנשׂגב 88 .על כן ַאל תישׂא עיניָך אל התענוגות אשר פינקנו בהם
67
73
74
76
78

79
80
85
87

צוהלים :לשמע בואם של האורחים אל לוט .ר' בראשית יט  4ואילך.
קול שאגה :מפרשים שזהו קולו של גבריאל שהכריתם מעל פני האדמה.
הפכנו :ר' סורה  .53 :53גוויל :ר' סורה .82 :11
דרך שלא נכחדה :דרך המסחר של סוחרי ק ַריש בדרכם לארץ ישראל וסוריה .כך
יכולים הם להבחין בשרידי העיר ולהפיק לקח מגורלה .ר' סורה .138–137 :37
אלַאיּכה :הפרשנים נוהגים לזהות את תושביה עם בני עמו של הנביא שעַ יב" .היער
העבות" הוא התרגום המקובל של הצורה הערבית הסתומה אלַאיְ ּכה .כמה חוקרים
הציעו לזהות את השם אלאיּכה עם מקום בצפון ִּחג'אז ( )Leuke Komeבעל צליל
דומה.
ושתיהן :אלַאיּכה ועירו של לוט .אם הדרך :ויש המפרשים בהוראת "מופת" ,כך
שהפסוק עוסק בלוט ובשעַ יב שהיו מופת להולכים אחריהם.
אלחג'ר :עירם של בני תַ 'מוּד שמרדו בנביאם צאלח .נמצאת בצפון־מערב ערב ,וכיום
ִ
אא'ן צאלח.
ידועה כמַ ַד ִּ
נהג בסובלנות :יש המפרשים שהפסוק בוטל בתוקף "פסוק החרב" (סורה .)5 :9
שבעה :ניתן להבין מספר זה במשמעות סמלית ולא כמותית ,כך שהקוראן מייצג
שפע של אותות חוזרים ונשנים .ויש המסבירים כהגדרה מספרית של נושאי
הקוראן ,או של פרקים מסוימים בו (כגון שבע הסורות הארוכות ,או שבעת פסוקי
סורה  .)1האותות החוזרים ונשנים :בערבית :מַ תַ 'אנִּ י .חוקרים שיערו שמילה
(משנהִּ ,משניות) .ואת
סתומה זו משקפת אולי גלגול ארמי של צורה עברית ִּ
הקוראן :ו' החיבור יכולה לציין זהות ולא רק תוספת ,ועל־כן יש המפרשים כי
שבעת האותות הם תואר לקוראן כולו ולאו דווקא לחלק מתוכו.
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את האחרים למיניהם ,וַאל תצטער בעטיים ,והַ כנס את המאמינים תחת
כנפָך 89 ,ואֱמור ,אני הוא המזהיר ברורות 90 .כך גם הורדנו על
המחַ לקים 91 ,אשר פירקו את הקֻ רָאן איברים איברים 92 .חַ י ריבונָך!
שָ אוֹל נשאל את כולם  93על אשר עשׂו 94 .הַ כרז בראש חוצות את כל
אשר יצווָּך וסור מעל המשתפים 95 .קיבלנו על עצמנו לפטור אותָך מן
המלעיגים 96 ,העושׂים להם אלוה ַאחֵ ר מבַ לעדי אללה .לבסוף ייווכחו
לדעת 97 .יודעים אנו כי לבָך יתחמץ בשל כל אשר יאמרו 98 .חרף זאת,
שבח והלל את ריבונָך ו ֱהיֵה במשתחווים 99 ,ועבוד את ריבונָך עד אשר
יבואָך הקץ הוודאי.

88
90
91

94
95

האחרים למיניהם :מפרשים :עובדי האלילים והיהודים.
כך גם הורדנו :יש המפרשים :הורדנו אליהם ספר כשם שהורדנו אליך ,הנביא ,את
האותות החוזרים ונשנים .אחרים מסבירים :כך הורדנו עונש על ראשם.
פירקו :מיינו את תכניו לסוגים שונים ,כולם נפסדים ,כגון שירה ,סיפורי מעשיות,
לחשים ,וכדומה ,וזאת מתוך כפירה בכך שכולו דברי אללה .ויש הגורסים שמדובר
ביהודים ונוצרים שהאמינו רק בכתביהם ו לא בקוראן .בהתאם לכך מסבירים
שהביטוי "קוראן" מרמז כאן לכלל כתבי הקודש.
הכרז בראש חוצות :יש המפרשים שפסוק זה מורה לנביא להתחיל להפיץ את
בשורתו בגלוי לאחר שקודם לכן פעל רק במחתרת .המשתפים :ר' סורה .96 :2
המלעיגים :מקובל לזהותם עם מספר מנהיגים מק ַריש שהתנכלו לנביא ,ואללה
הביא למותו של כל אחד מהם בתורו.
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ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הנה קם דבר אללה ,על כן ַאל תבקשו להחישו .ישתבַ ח שמו ויתרומַ ם
מעל השותפים אשר יצרפו לו 2 .הוא שולח את המלאכים להוריד
ממרומים את הרוח הנובעת מדבָ רו על אשר יחפוץ מבין עבדיו ,ואומר
לעדי ,על כן אותי הֱיו יראים 3 .הוא ברא
להם ,הַ זהירו ,כי אין אלוה מבַ ַ
את השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת .יתרומַ ם מעל השותפים
אשר יצרפו לו 4 .הוא ברא את האדם מטיפת זרע ,ואף־על־פי־כן דרּכו
המקנה וממנו תפיקו חום ותועלת ,וממנו
להתנגח 5 .הוא ברא לכם את ִ
תאכלו 6 .בו תוכלו להתפאר בהשיבכם אותו מן המרעה לעת ערב ,ועם
בוקר ,כאשר תוציאוהו 7 .הוא נושׂא את מטענכם אל ארץ אשר רק ביגע
תגיעו עָ ֶדיה .ריבונכם חומל ורחום 8 .הוא ברא לכם את הסוסים
והפרדים והחמורים למען תרכבו עליהם ,ולמען יהיו נחמדים למראה.
ויברא גם את אשר לא תדעו 9 .אללה ידאג להראות את הדרך הנאותה,
ואולם יש גם דרכים עקלקלות .אילו חָ פַ ץ ,היה מַ נחה את כולכם כאחד.
 10הוא אשר הוריד לכם מן השמים מים אשר מהם תשתו ומהם יצמחו
עצים אשר תִ רעו בינותם 11 ,ויצמיח לכם בהם את זרע הארץ וזיתים
ועצי תמר וגפנים ,וכל פרי למינהו .בזאת צפונים אותות לאנשים
הנמלכים בדעתם 12 .הוא הכפיף למרוּתכם את הלילה ואת היום ואת
השמש ואת הירח .גם הכוכבים כפופים לכם במצוותו – בזאת צפונים
אותות למשׂכילים להבין 13 ,וגם כל אשר הִ רבה את זרעו על פני
 1דבר אללה :יום הדין .להחישו :המסורת מספרת שבני ק ַריש ביקשו בלעג ממוחמד
להחיש את בוא יום הדין.
 2הרוח הנובעת מדברו :ההתגלות הנבואית שמקורה ברצון האל.
 4אף־על־פי־כן :למרות מוצאו מזרע נפסד
 8אשר לא תדעו :יצורים מופלאים שבני אדם לא ראו מעולם.
 12הכפיף למרּותכם :ברא אותם לתועלתכם.
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האדמה ,על שלל גווניו .בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יזּכרו.
 14והוא אשר הכפיף למרוּתכם את הים למען תאכלו ממנו בשׂר טרי
ותדלו מתוכו עדיים אשר תענדו .הספינות חוצות את גליו לעיניָך ,למען
תבקשו לכם פרנסה מאִ תו ,ולמען תכירו טובה 15 .הוא קבע בארץ הרים
נטועים אֵ יתָ ן לבל תימוט תחתיכם ,ונהרות ושבילים למען תישירו לכת,
 16ותוואים .והכוכבים יורוּם את הדרך 17 .כלום יִשווה הבורא לאשר לא
יברא? האם לא תיזָכרו?  18אם תאמרו לספור את כל חסדי אללה ,לא
תוכלו למנות את כולם .אללה מוחל ורחום 19 .אללה יודע את אשר
תצפינו ואת אשר תגַלו.
 20אלה אשר אליהם יתפללו מבַ לעדי אללה לא יוכלו לברוא דבר; הם
עצמם נבראו 21 .מתים הם ולא חיים ,ולא ישערו מתי יעוררום לחיים.
 22אלוהיכם הוא אלוה אחד ,ואולם אלה אשר לא יאמינו בעולם הבא,
לבותיהם מתנכרים ומלאי שחץ 23 .אין ספק כי אללה יודע את אשר
יצפינו ואת אשר יגלו .אין הוא אוהב את אנשי השחץ 24 .בהישָ אלם,
מהו הדבר אשר הוריד ריבונכם ממרומים? יגידו ,סיפורי מעשׂיות של
קדמונים 25 .ביום תחיית המתים יעמסו את מלוא משׂאם ,וגם מקצת
משׂאם של אלה אשר הִ תעום בבלי דעת .מה רע יהיה המשׂא.
 26הדורות שלפניהם כבר חרשו מזימות ,ובא אללה ומוטט את בניינם
מן היסוד ,ותקרתו קרסה עליהם ממעל ,ובא עליהם העונש בלא ששיערו
מֵ ַאיןַ 27 .אחַ ר ימיט עליהם קלון ביום תחיית המתים ,ויגיד ,היכן
השותפים אשר צירפתם לי ואשר התווכחתם עליהם? אז יגידו אלה אשר
ניתַ ן להם הידע ,היום באו הקלון והפגע על הכופרים 28 .האנשים אשר
אספו המלאכים את נשמתם בעודם גורמים עוול לעצמם יבקשו לפייס –

15
17
23
24
26
27

לבל תימוט תחתיכם :מפרשים שההרים נועדו לקבע את הארץ במקומה בכובד
ל־ּתּמוֹט ע ֹולָם וָ עֶ ד.
ל־מכ ֹונֶיהָ בַ ִּ
משקלם .ור' תהלים קד  :5יָסַ ד־אֶ ֶרץ עַ ְ
אשר לא יברא :האלילים חסרי האונים.
אין הוא אוהב את אנשי השחץ :ר' משלי טז ּ :5ת ֹועֲבַ ת ה' ּכָל־גְ בַ ּה־לֵב.
סיפורי מעשיות :הקוראן בעיני הכופרים.
בניינם :הפרשנים גורסים כי זהו רמז לנמרוד שבנה לו מגדל (= מגדל בבל) .ר' פרקי
דרבי אליעזר (היגר) – "חורב" ,פרק כד.
אלה אשר ניתן להם הידע :המלאכים ,או המאמינים.
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לא עשׂינו כל רע – אדרבא! אללה יודע את אשר עשׂיתם 29 .על כן ,בואוּ
בשערי גיהינום והֱיו בו לנצח .מה נורא יהיה מעון אנשי השחץ!  30ואת
היראים ישאלו ,מהו הדבר אשר הוריד ריבונכם ממרומים? יגידו ,דבר
טוב הוא .לעושׂי הטוב תשולם טובה בעולם הזה ,ונחלת העולם הבא
טובה יותר .מה טובה תהיה נחלת היראים 31 :גני עדן אשר ייכנסו אל
תוכם ,ובהם נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם .שָׁ ם יינתן להם כל אשר
יחפצו ,וכך יגמול אללה ליראים 32 ,אשר באסוֹף המלאכים את נשמתם,
היו טהורי אמונה .יגידו להם ,שלום עליכם .בואו בשערי גן עדן בזכות
מעשׂיכם 33 .לא נותר להם אלא לצַ פות כי יבואו המלאכים אליהם ,או כי
יקום דבר ריבונָך .כזה היה גם דינם של הדורות שהיו לפניהם ,ואללה
לא גרם להם עוול ,כי רק לעצמם גרמו עוול 34 .הם נשׂאו בתוצאת כל
הרע אשר עשׂו ,וניחת עליהם העונש אשר בזו לו.
 35המשתפים אמרו ,אילו רצה אללה לא היינו עובדים דבר זולתו ,לא
אנו ולא אבותינו ,ולא היינו מקַ דשים דבר זולתו .כך טענו אשר חיו
לפניהם ,ואולם על השליחים רק למסור ברורות 36 .הקמנו בכל אומה
שליח למען יאמר ,עִ בדו את אללה ַורחֲקו מן הטַ אע'וּת .כמה מהם הנחה
אללה ,ולאחרים מובטח כי יתעו .קומו והתהלכו בארץ ְוראו מה היה
סופם של המכחישים 37 .אם תשקוד להנחותם ,הִ נה אללה לא ינחה את
אשר כבר הִ תעה ,ולא יקום להם מושיע 38 .הם נשבעו באללה בהן צדק
כי לא יעורר אללה את המת .ואולם כן הדבר! הוא קיבל עליו לקיים את
הבטחתו לאמיתה ,ואולם מרבית האנשים אינם יודעים 39 .כך יבאר להם
את כל אשר נחלקו בו ,וכך יֵדעו הכופרים כי שקר דיברו 40 .אם נרצה
לחולל דבר ,די אם נגיד לוֱ ,היֵה! והָ יה.
 41אלה אשר היגרו לשֵ ם אללה לאחר שנגרם להם עוול ,נושיבם בעולם
28

31
33
35
36
39

בעודם גורמים עוול לעצמם :בעודם חוטאים .ויש המזהים אותם עם הנזכרים
בסורה  . 97 :4אחרים גורסים שזהו המשך תיאור הכופרים הנזכרים בפסוק
הקודם.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
יבואו המלאכים :לקחת את נשמתם .דבר ריבונך :יום הדין.
המשתפים :ר' סורה .96 :2
הטאע'ּות :ר' סורה .256 :2
כל אשר נחלקו בו :הדת אשר סירבו להאמין בה.
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הזה בטוב ,אך שׂכר העולם הבא רב מזה ,לוּ רק היו יודעים 42 .הם אשר
עמדו בעוז רוח ונִסמכו על ריבונם.
 43לא שלחנו לפניָך בלתי אם בני אדם אשר גילינו להם את דבָ רנו.
שַ אֲלו־נא את בעלי דבר־התוכחה ,אם אינכם יודעים( 44 .שלחנו אותם)
להביא אותות נהירים וכתבים ,והורדנו אליָך ממרומים את דבר־
התוכחה ,למען תבהיר לאנשים את אשר הוּרד אליהם ממרומים ,ולמען
יימלכו בדעתם.
 45האם בטוחים אלה אשר זממו להרע כי לא ַיבְ ליעם אללה באדמה ,או
כי לא יבוא עליהם העונש בלא שישערו מֵ ַאין 46 ,או כי לא יכה בהם
בשוּטם בארץ ,ולא יוכלו לחמוק 47 ,או כי לא יכריתם אחד אחד? ואולם
אללה חומל ורחום 48 .האם לא יראו כי כל דבר שברא אללה יטיל את
צלו פעם לימין ופעם לשׂמאל ,וישתחווה לאללה בהכנעה?  49כל אשר
בשמים ובארץ – יצורי אדמה ומלאכים – משתחווים לאללה ואין בהם
שַ חַ ץ 50 .הם יראים את ריבונם שבמָ רום ,ויעשׂו את אשר יצוּווּ.
 51אללה אמרַ ,אל תיקחו לכם שני אֵ לים .יש רק אֵ ל אחד ,ורק אותי הֱיו
ֵיראים 52 .ל ֹו כל אשר בשמים ובארץ ,והדת היא רק לשמו לעולם.
התִ תייראו מפני אחרים זולת אללה 53 ,אף כי כל חסד שניטָ ה לכם,
מאללה הוא? הן בצר לכם ,רק אליו תשַ וועו 54 ,ואולם אך יסיר את
הצרה מעליכם ,והנה חבורה בכם מצרפת שותפים לריבונם 55 ,וכך הם
כופרים באשר נָתַ נוּ להם – התענגו לכם ,ואולם עוד תדעו 56 .הם נותנים
חלק מאשר פרנסנו אותם לאשר אינם יודעים עליהם דבר לאשורו .חַ י
אללה! עוד תישָ אלו על כל אשר בדיתם מלבכם 57 .הם נותנים לאללה
בָ נות .ישתבַ ח שמו! האם רק להם יהיה אשר יבקשו?  58הן כל אימת
41
43

48
51
56
57

היגרו לשם אללה :ר' סורה  .218 :2נושיבם בעולם הזה בטוב :בעיר מַ דינה.
בני אדם :ולא מלאכים .זו תשובה לעובדי האלילים שכפרו במוחמד בנימוק שהוא
בשר ודם כמותם .בעלי דבר־התוכחה :היהודים והנוצרים" .דבר־התוכחה" כאן הוא
כינוי לספרי הקודש שלהם.
ישתחווה :ר' סורה .15 :13
שני אלים :יש המפרשים שזהו רמז לנטיית הכופרים לראות בשם "רחמן" כמייצג
רשות נפרדת מאללה .ר' סורה .30 :13
נותנים חלק :מקדישים כמנחה .לאשר אינם יודעים עליהם :לאלילים .עוד
תישאלו :ביום הדין.
ָּ
בנות :ר' סורה  .19 :53אשר יבקשו :בנים זכרים.
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שמתבשׂר איש מהם על (הוּלדת) נקבה ,קודרות פניו ונפשו מרה עליו.
 59אז יסתתר מפני האנשים מחמת הבשׂורה הרעה שקיבל ,ויחכוך
בדעתו האם ישאירה לחיות בחרּפה ,או יטמנה בחול .זה שיפוט מעוּות!
 60לאלה אשר לא יאמינו בעולם הבא יָאֶ ה להמשיל את כל הרע ,ואילו
לאללה יָאֶ ה להמשיל את כל הנעלה ,והוא האדיר והחכם 61 .אילו היה
אללה דן את האנשים לכף חובה כי היו בני עוולה ,לא היה מותיר על
פני האדמה כל יצור ,ואולם הוא דוחה את דינם לזמן קצוב ,ובהגיע
זמנם ,לא יוכלו לדחותו אף בשעה ,ולא להקדימו 62 .הם מצרפים
לאללה את אשר הם עצמם יתעבו ,ולשונותיהם מספרות כזב על הטובה
השמורה להם .אין ספק כי שׂכרם הוא האש ,ואליה יושלכו ראשונים.
 63חַ י אללה! כבר שלחנו שליחים אל אומות לפניָך ,והשׂטן השיאן
להשתבח במעשׂיהן .הוא מגינם היום ,ואולם צפוי להם עונש כבד.
 64הורדנו אליָך את הספר ממרומים רק למען תבאר להם את כל אשר
נחלקו בו ,ולמען יביא הדרכה ורחמים לאנשים אשר יאמינו.
 65אללה הוריד מן השמים מים והֶ חיה בהם את האדמה לאחר שנָשַ מה.
בזאת צפון אות לאנשים קשובים 66 .במקנה צפוּן לקח לכם :מתוככי
הדם והּפֶ ֶרש שבקרביו נשקה אתכם חלב צח ועָ רב לחך השותים.
 67ומפרי עץ התמר והגפן תעשׂו שיכר ,ומהם תתפרנסו יפה .בכך צפון
אות למשׂכילים להבין 68 .ריבונָך הורה לַדבורים לאמור ,קַ ננו בהרים
ובאילנות ובכל אשר יִבנו 69 ,ואִ כלו מכל פרי ועופו בנתיבים שהִ תווה
ריבונכן – משקה בשלל גוונים יֵצא מבטנן ובו מַ רפא לאנשים .בזאת
צפון אות לאנשים הנמלכים בדעתם.
 70אללה ברא אתכם ואחר יאסוף את נשמתכם ,ויש בכם העתיד להגיע
אל הגיל האומלל אשר בו לא יֵדע עוד את אשר י ַָדע לפָ נים .אללה הוא
היודע והכל־יכול 71 .אללה בירך כמה מכם יותר מזולתם בפרנסה ,ואשר
זכו ליותר ממאנים לוותר עליו לטובת העבדים אשר בבעלותם,
59
62
67
68
69

יטמנה בחול :רמז למנהג הריגת ילדות על־ידי קבורתן בחול בעודן בחיים .ר' סורה
.137 :6
אשר הם עצמם יתעבו :בנות.
תעשו שיכר :יש המפרשים שפסוק זה בוטל בתוקף הנאמר בסורה  90 :5האוסר על
שתיית יין .אחרים גורסים כי מדובר בחומץ בלבד.
אשר יבנו :הכוורות.
משקה :דבש.
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ולעשׂותם שווי זכויות בו .ועוד יתכחשו לחסד אללה?  72אללה צר לכם
נשים כעצם מעצמכם ,ונתן לכם מנשותיכם בנים ונכדים ,ופרנסכם
במיטב הדברים .האם בהבל יאמינו ,ובחסד אללה יכפרו?  73הם עובדים
לאחרים מבַ לעדי אללה אשר לא יוכלו לשלוח להם כל פרנסה מן
השמים או מן הארץ ,ולעולם לא יצליחו 74 .על כן ַאל תמשילו דבר
לאללה .אללה יודע אך אתם לא תדעו.
 75אללה מושל משל על עבד משועבד לאדונו וחסר יכולת ,ולעומתו
איש אשר שלחנו לו מאתנו פרנסה נאה ,והוא מוציא ממון בסתר ובגלוי.
היִדמו זה לזה? התהילה לאללה! ואולם מרביתם אינם יודעים 76 .ועוד
מושל אללה משל על שני אנשים :האחד אילם וחסר כל יכולת ונֵטֶ ל על
אדונו :כל אימת ששיגר ֹו לא מילא את שליחותו .היִדמה לזה אשר יצַ וֶוה
לנהוג ביושר ,ובאורח מישרים יהלך?
 77נסתרות השמים והארץ ביד אללה .שעת הדין עלולה לבוא כהרף עין
ואף מהר מזה ,כי אללה כל־יכול 78 .אללה הוציאכם מבטן אמכם כאשר
ָדבר לא ידעתם ,ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב ,למען תכירו טובה.
 79האם לא יִראו את העוף הכפוף למרוּתו במרום השמים? רק אללה
יחזיקו שָׁ ם .בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יאמינו 80 .אללה נתן לכם
למשכן ,ונתן לכם מעוֹרות המקנה אוהלים אשר יֵקַ ל עליכם
את בתיכם ִ
לשׂאתם לעת מסע ולִ נטותם לעת חנייה ,ומצמרם ופרוותם ושׂערם נתן
לכם כלים לשימושכם בבית עד זמן בלותם 81 ,ונתן לכם צל מאשר ברא,

71
72
74
75

76
79

ממאנים לוותר :זהו גינוי לכופרים המשתפים אלילים לאללה למרות שהם עצמם
אינם רוצים בשותפים לרכושם הפרטי.
בהבל יאמינו :באלילים שותפי אללה.
אל תמשילו :אל תדמו את אללה לברואיו ,על־ידי שתגידו שהוא אב לבנות ,וכדומה.
אללה יודע :יש המפרשים" :אללה יודע (כיצד למשול משלי אמת)".
מוציא ממון :ר' סורה  .195 :2הידמו זה לזה? :יש המפרשים שהעבד ובן החורין הם
משל לניגוד שבין האלילים ,שאין להם כל יכולת משל עצמם ,לבין אללה הכל־יכול.
אחרים גורסים שלפנינו משל לניגוד שבין הכופר והמאמין .אינם יודעים :את פשר
המשל.
אילם :משל לאלילים לעומת אללה ,או משל לכופר לעומת המאמין.
רק אללה יחזיקו ָּשׁם :ר' מתי י  :29הֲ ֹלא ִּתּמָ ַכ ְרנָה ְׁש ֵּתי ִּצפ ֳִּּרים בְ ִּאסָ ר וְ ַאחַ ת מֵ הֵ נָה
ַארצָ ה ִּמבַ לְ ע ֲֵדי אֲ ִּבי ֶכם .ר' גם סורה .19 :67
ֹלא ִּּתפוֹל ְ
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ונתן לכם מסתור בהרים ,ונתן לכם לבוּש למגן מן החום ,ולבוּש למגן
בקרב .כך ישלים את חסדו עליכם למען תתמסרו.
ָ
 82אם יפנו עורף – עליָך רק למסור ברורות 83 .הם מכירים בחסד אללה,
ואולם חיש יתנכרו לו ,ומרביתם יִכפרו 84 .ביום ההוא נקים עֵ ד מכל
אומה ,ולא יוּתַ ר לכופרים לדבר ,ולא יתירו להם לבקש חנינה 85 .בראות
בני העוולה את עונשם ,לא יוקל מעליהם ולא תינתן להם ארּכה.
 86כאשר יִראוּ המשתפים את השותפים אשר צירפו לאללה ,יגידו,
ריבוננו ,אלה השותפים אשר צירפנו ואשר אליהם ּפָ נִינו בתפילה
מבַ לעדיָך .אז יענו להם (השותפים) ויגידו ,כזב בפיכם 87 .ביום ההוא
ישלימו עם גזר דינו של אללה ,ויזנחו אותם כל אשר בדו מלבם.
 88הכופרים ואלה אשר הרחיקו אנשים מעל נתיב אללה ,נוסיף להם
מקרבה
עונש על־גבי עונש כי חמסו 89 .ביום ההוא נקים על כל אומה עֵ ד ִ
למען יעיד עליה ,ונביא אותָך למען תעיד על אלה .הורדנו אליָך
ממרומים את הספר למען יבאר כל דבר ,ויביא הדרכה ורחמים ובשׂורה
למתמסרים.
 90אללה מצַ ווה לנהוג ביושר ולגמול חסד ולתת לקרוב המשפחה
הרשעה .הוא דורש זאת
הנזקק ,והוא אוסר על התועבה ועל המגונֶה ועל ִ
מכם למען תיזָכרו 91 .מַ לאו את אשר התחייבתם לאללה בשבועה ,ואל
תפרו את השבועות לאחר שהתחייבתם חגיגית לקיימן ,כי כבר עשׂיתם
את אללה עָ ֵרב לכם .אללה יודע את אשר תעשׂוַ 92 .אל תהיו כאותה
טוֹוָ ה אשר התירה את החוט שטוותה במהודק ופרמה אותו סיבים סיבים
– בהיזקקכם לשְ בועות רק כדי לבגוד זה בזה כל אימת שתימצא קבוצה
אחרת חזקה מקודמתה .בכל אלה יעמידכם אללה במבחן .ביום תחיית
81
84
86
89
91

תתמסרו :ר' סורה .112 :2
עד :מפרשים שמדובר בנביאיה של כל אומה ,שביום הדין ידווחו לאללה על מעשי
בני עמם הטובים והרעים.
כזב בפיכם :האלילים מכחישים שהכופרים אכן נהגו לעבוד להם ,אות לכך
שהאלילים עתידים לאכזב את כל מי שעבד להם ותלה בהם תקווה.
על אלה :על בני עמך ,מוחמד .מתמסרים :ר' סורה .112 :2
אשר התחייבתם לאללה :יש המפרשים שהכוונה לשבועת האמונים שנשבעו
למדינה) .אחרים גורסים שמדובר בבריתות וחוזים
המאמינים למוחמד (ערב בואו ַ
שנכרתו בתקופה הקדם־אסלאמית בין קבוצות שונות שהצטרפו לאסלאם ,ואשר יש
להמשיך ולכבדם גם בתקופת האסלאם.
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המתים יבאר לכם את כל אשר נחלקתם בו 93 .אילו חפץ אללה ,היה
עושׂה אתכם אומה אחת ,ואולם הוא מַ תעה את אשר יחפוץ ומַ נחה את
לשבועות כדי
אשר יחפוץ ,ועוד תישָ אלו על אשר עשׂיתם 94 .אל תיזקקו ְ
להונות זה את זה ,פן תמעד רגלכם האיתנה ותבואכם רעה ,כי הרחקתם
אנשים מנתיב אללה; צפוי לכם עונש כבד 95 .אל תמכרו את
התחייבותכם לאללה באפס מחיר .כל השמור אצל אללה טוב לכם יותר,
אם יודעים אתם 96 .הן כל אשר בידכם יִכלה ,וכל אשר אצל אללה לעַ ד
יישאר .לעומדים בעוז רוח ניתֵ ן את שׂכרם על מעשׂיהם הנאים מּכל.
 97עושׂי הטוב ,זָכר או נקֵ בה ,ובלבם אמונה ,ניתֵ ן להם חיים טובים .לכל
אלה ניתֵ ן את שׂכרם על מעשׂיהם הנאים מּכל.
 98בקוראָך בקֻ רָאן ,בַ קֵ ש מחסה באללה מפני השׂטן המוקצה 99 ,כי לא
תהיה לו סמכות על המאמינים הנִסמכים על ריבונם 100 .סמכותו נתונה
לו רק על המתחברים עִ מו ,ועל המצרפים שותפים לאללה 101 .כאשר
נחליף אות באות – ואללה מיטיב לדעת את האותות אשר יוריד
ממרומים – יגידו ,אתה אינָך אלא בַ ַדאי ,ואולם מרביתם אינם יודעים.
 102אֱמור ,רוח הקודש הורידה אותו מעִ ם ריבונָך כדי לגַלות את האמת
ולתמוך במאמינים ולהביא הדרכה ובשׂורה למתמסרים 103 .יודעים אנו
כי הם אומרים ,בשׂר ודם מלַמד אותו .ואולם לשונו של האיש אשר אליו
יכוונו בהלעיזם אינה ערבית ,ואילו זה ניתַ ן בלשון ערבית צחה.
 104אלה אשר לא יאמינו באותות אללה ,אותם לא ינחה אללה ,וצפוי
92

93
95
96
98

101

102
103

התירה את החוט :משל למי שנשבע שבועה חמורה ואז מפר אותה .קבוצה אחרת
חזקה מקודמתה :קבוצה אשר למענה תופר הברית עם בעלת הברית הקודמת,
החלשה ממנה.
אומה אחת :ר' סורה  .48 :5תישאלו :ביום הדין.
באפס מחיר :תמורת הנאות העולם הזה .ויש הגורסים שמדובר בטובות הנאה
שהציעו אויבי מוחמד למאמיניו כדי שיפרו את שבועת האמונים שנשבעו לנביא.
מעשׂיהם הנאים מּכל :ר' סורה .121 :9
בקש מחסה :המסורת האסלאמית גורסת שלפני קריאת הקוראן על הקורא
להשמיע נוסחה של בקשת מחסה באללה מפני השטן .אחרים גורסים כי יש
להשמיע את הנוסחה רק בגמר הקריאה .מוקצה :ר' סורה .36 :3
נחליף :הדובר הוא אללה .אות באות :מפרשים :נסיר פסוקי קוראן ונציב פסוקים
אחרים במקומם .מרבית פרשני הקוראן גורסים שמדובר בעיקר בביטולם של דינים
והחלפתם בדינים שונים מהם.
רוח הקודש :כינויו של המלאך גבריאל שהוריד את הקוראן אל הנביא.
בשר ודם :מפרשים שמדובר ביהודי או נוצרי ,שמפיו ,לטענת הכופרים ,שמע מוחמד
את הקוראן .ערבית :ר' סורה  .2 :12זה :הקוראן.
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להם עונש כבד 105 .אלה אשר לא יאמינו באותות אללה ,רק שקר הם
טופלים והם המכזבים 106 .רק הכופרים באללה לַאחַ ר שהאמינו בו ,ולא
אלה שנִכּפָ ה עליהם בעוד לבם בוטח באמונה – רק הפותחים את לבם
לכפירה ,עליהם תישפך חמת אללה ,וצפוי להם עונש כבד 107 .זאת על
כי ביּכרו את חיי העולם הזה על פני העולם הבא ,וכיוון שלא ינחה
אללה את קהל הכופרים 108 .הם אלה אשר אטם אללה את לבם ואת
אוזניהם ועיניהם ,והם אשר יסיחו דעתם 109 .אין ספק כי בעולם הבא
ילכו לאבדון 110 .ריבונָך ינהג באלה אשר היגרו לאחר שעוּנו ברדיפות
וקמו להיאבק ועמדו בעוז רוח – ריבונָך ינהג בהם לאחר כל זאת
בסליחה וברחמים 111 .ביום ההוא תבוא כל נפש ותסנגר רק על עצמה,
ואז ישולם לכל נפש מלוא שׂכר מַ ֲעשֶׂ יה ,והם לא יקופחו.
 112אללה מושל משל על עיר אשר היתה בוטחת ושאננה ו ִמחיתה באה
לה מכל עֵ בר בשפע .אך הִ ֵנה כפרה בחסדי אללה ,ואז הטעימּה אללה
את טעם כסוּת הרעב והפחד ,עונש על אשר עשׂו 113 .אכן בָ א אליהם
מקרבם ,והם הכחישו את אזהרותיו .על כן פקד אותם העונש
שליח ִ
בעודם בני עוולה 114 .אִ כלו מאשר שלח לכם אללה לפרנסתכם ,מן
הּכָשר והטוב ,והודו על חסד אללה ,אם אותו תעבדו 115 .הוא אסר
עליכם רק נבֵ לות ודם ובשׂר חזיר וכל אשר הוקרב לכבוד אחרים
מבַ לעדי אללה .רק הנאלץ ,האוכֵל בלא חֶ מדה ובלא להפריז – הנה
אללה מוחל ורחום 116 .אל יסַ פרו לשונותיכם כזב באומרכם ,זה כשר
וזה טָ ֵרף ,בטופלכם שקרים על אללה .הטופלים שקרים על אללה לא
קצרי מועד הם ,וצפוי להם עונש כבד 118 .על
יעשׂו חיל 117 .התענוגות ֵ
היהודים אסרנו את אשר מָ נינו בפניָך קודם לכן .לא גרמנו להם עוול;
106
110
112

115
116

לרצות את הכופרים מן השפה
בעוד לבם בוטח באמונה :משתמעת מכאן רשות ַ
ולחוץ בעת חשש מרדיפות ומטעמי זהירות .ר' גם סורה .28 :3
קמו להיאבק :ר' סורה .218 :2
במּכה ,עיר הולדתו של הנביא מוחמד ,שנהנתה
עיר :יש המפרשים שמדובר ֶ
משיירות מסחר שהגיעו אליה מכל עבר .טעם כסות הרעב :טעם הרעב העוטף
אותם כבגד .יש המקשרים זאת עם מסורות בדבר שבע שנות בצורת שסבלו תושביה
של מֶ ּכה כעונש על כפירתם במוחמד.
ודם...בלא חמדה :ר' סורה .173 :2
זה כשר וזה טרף :הפרשנים מסבירים כי אלה הם דבריהם של עובדי האלילים,
שקבעו להם חוקי כשרות משל עצמם וייחסו אותם לאללה.
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לעצמם גרמו עוול 119 .העושׂים רעה בשוגג ואחר חוזרים בתשובה
ומתקנים ,לאחר כל זאת ,ינהג עמם ריבונָך בסליחה וברחמים.
 120אברהם היה אוּמה לעצמוָ ,דבֵ ק באדיקות באללה ,חַ נִיף ,ולא היה
במשתפים 121 .הוא הכיר לו טובה על חסדיו ,והוא בחר בו והנחהו אל
אורח מישרים 122 .נָתַ נו לו בעולם הזה רוב טובה ,ובעולם הבא בישָ רים
הואַ 123 .אחַ ר הורינו לָך לאמור ,הַ חזֵק באמונת אברהם אשר נהג כחַ נִיף,
ולא היה במשתפים 124 .מצוות השבת הוטלה על אלה אשר נחלקו בה.
ריבונָך יפסוק ביניהם ביום תחיית המתים בכל אשר נחלקו בוְ 125 .ק ָרא
אל נתיב ריבונָך בחוכמה ובדברי מוּסר נאים ,והתנצח עִ מם בדרכי נועם.
ריבונָך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו ,והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי
הדרך 126 .ובהענישכם ,הָ שיבו מידה כנגד מידה ,ואולם אם תבליגו
באורך רוח ,דעו כי למבליגים באורך רוח יִיטַ ב 127 .עמוד בעוז רוח,
ואללה הוא אשר יעזור לָך לעמודַ .אל תצטער בעטיים ובַ ל יציקוָך
מזימותיהם 128 .אללה עִ ם היראים ועִ ם המיטיבים.

118

120
123
124

126

קודם לכן :מפרשים שמדובר בהתגלות שנגלתה לנביא בסורה  .146 :6שם נמנים
סוגי המאכלים שאינם כשרים למאכל היהודים .לעצמם גרמו עוול :בכך שחטאו
והביאו על עצמם את עונש אללה.
אומה לעצמו :כלומר לא יהודי ולא נוצרי .חניף :ר' סורה .135 :2
הורינו לך :פניית אללה אל מוחמד.
נחלקו בה :חיללו אותה ,כלומר היהודים .ויש הגורסים שמלכתחילה ציווה אללה
על היהודים לקדש את יום השישי ,אבל הם סירבו והעדיפו את יום השבת .סופם
שלא שמרו גם אותו.
ובהענישכם :יש המפרשים שהפסוק עוסק בתגמול לכופרים לאחר שהתעללו
בגווייתו של חַ ְמזה ,דודו של מוחמד שנפל בקרב אחד (שנת  .)625הפסוק קורא
לנביא שלא להרחיק לכת בתגובתו .למבליגים באורך רוח יִ יטב :חוקרים הצביעו על
הנאמר במשנה ,ברכות ט ה " :חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על
הטובה" .כמו כן הצביעו על על מתי ה ...( 39–38וְ הַ ּמַ ּכֶה או ְֹתָך עַ ל־הַ ּלְ ִּחי הַ יְ מָ נִּ ית
הַ טֵ ה־ל ֹו גַם אֶ ת־הָ ַאחֶ ֶרת.)...
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אלא ְס ַראא')
סוּרה  17הַ ּמַ סָ ע הַ ּלֵילִּ י ( ִּ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש אל המסגד
הקיצון אשר נָתַ נו ברכתנו על סביבותיו ,למען נַראה לו את אותותינו.
הוא שומע ומבחין.
 2נָתַ נו למשֶׁ ה את הספר ועשׂינו אותו מקור הדרכה לבני ישׂראל – ַאל
תיסָ מכו על אחרים זולתי 3 .אתם צאצאי אלה אשר נשׂאנו עִ ם נֹ חַ  ,והוא
1

2

המסיע את עבדו בלילה :חוקרים השוו את הסעתו הלילית של מוחמד עם הסעתו
אׁשי
יצת ָר ִּ
של יחזקאל מבבל לירושלים .ר' יחזקאל ח  :3וַ ּיִּ ְׁשלַח ַּתבְ ִּנית יָד וַ ּיִּ ָקחֵ נִּי ְב ִּצ ִּ
ֹלהים.
רוּׁש ְ ַלמָ ה ְב ַמ ְראוֹת אֱ ִּ
ָארץ וּבֵ ין הַ ָשמַ יִּ ם וַ ָּתבֵ א א ִֹּתי יְ ָ
וַ ִּּת ָשא א ִֹּתי רוּחַ בֵ ין הָ ֶ
המסגד הקדוש :המתחם המקיף את הּכַעְ בַ ה .ר' גם סורה  .144 :2המסורת מספרת
ש המלאך גבריאל הסיע בלילה את מוחמד ממֶ ּכה לירושלים על גבה של בהמת
רכיבה מופלאה (אלבראק) .המסגד הקיצון :המקדש על הר הבית בירושלים.
אלמ ְק ִּדס
ַ
אלַאקצַ א .בימי מוחמד ירושלים נודעה בשם בַ יְ ת
ְ
בערבית :אלמַ ְסגִּ 'ד
("בית המקדש")  ,אלא שהקוראן מעדיף את הצורה הערבית מַ ְסגִּ 'ד על פני בַ יְ ת
אלמַ ְק ִּדס ,וזאת כאות לקדושה האסלאמית המיוחסת להר הבית .גם בפסוקים
שלהלן ( ) 7–4המתארים את חורבן הבית הראשון והשני ,המקדש מכונה ַמ ְסגִּ 'ד.
אלא שכמו המונח "המסגד הקדוש" ,גם "המסגד הקיצון" מתאר את כל מתחם הר
הבית ולאו דווקא את בית המקדש עצמו שחרב מזמן .יש להוסיף כי העדפת המונח
אלמ ְק ִּדס נובעת גם משיקולים סגנוניים ,למען הסימטריה בין
ַ
אלמַ ְסגִּ 'ד על פני בַ יְ ת
שני "המסגדים" שביניהם התקיים המסע הלילי .נקודת הסיום היא מחוץ לערב
ומכאן התואר "המסגד הקיצון" .מסורת פרשנית גורסת שהוא "קיצון" על שום
היותו הרחוק ביותר על פני האדמה (ממֶ ּכה) והקרוב ביותר לשמים .זהו הד לתפיסה
על ירושלים של מעלה .ראשוני המוסלמים שהגיעו לירושלים עם התפשטות
אלַאקצַ א ברוח תיאורו
ְ
אלמ ְסגִּ 'ד
ַ
האסלאם מחוץ לערב ,כינו את המקום בשם
בקוראן .המסורות מתארות בפרוטרוט כיצד הגיע מוחמד לבַ ית אלמַ ְק ִּדס והתפלל
שם בראש הנביאים ,ואז עלה השמימה .כיפת הסלע שהאומיים הקימו בסביבות
שנת 72ה 691/מציינת את המקום שממנו עלה השמימה .מאידך ,מסורת המבקשת
להפחית ממעמדה של ירושלים גורסת כי מוחמד עלה השמימה ישירות ממכה,
ומכאן ש"המסגד הקיצון" מצוי בשמים .נָּתנו ברכתנו על סביבותיו :הדובר הוא
אללה .ארץ הקודש אכן מתוארת בקוראן כארץ שאלוהים בירך אותה .ר' סורה :7
 .18 :34 ;81 ,71 :21 ;137אותותינו :מפרשים שמדובר במראות שראה הנביא
בדרכו לירושלים ,ובשבעת הרקיעים שאליהם עלה לאחר שהגיע לבַ ית אלמַ ְק ִּדס.
הספר :התורה.
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היה עבד מכיר טובה 4 .מסרנו לבני ישׂראל בספר לאמור ,פעמיים
תחמסו את הארץ ותִ תנשׂאו מאוד 5 .כאשר התקיימה הבטחת הפעם
הראשונה ,שילחנו בכם את עבדינו גיבורי המלחמה ,והם פשטו אל תוך
המושבות ,וכך קוימה ההבטחה 6 .אחר חידשנו את כוחכם להשיב
מלחמה שערה ,והמצאנו לכם רכוש ובנים והרבינו את שורותיכם –
 7אם תעשׂו טוב ,רק עם עצמכם תיטיבו ,ואם תָ ֵרעו ,לעצמכם תרעו.
כאשר התקיימה הבטחת הפעם השנייה( ,שילחנו בכם את עבדינו) למען
יכלימו את פניכם וייּכנסו אל המסגד ,כשם שנכנסו אליו בראשונה,
ולמען יחריבו את כל אשר כבשו 8 .אולי יואיל ריבונכם לרחם עליכם,
ואולם אם תשובו לסורכם ,נשוב גם אנו ,וגיהינום יסגור על הכופרים.
 9הקֻ רָאן הזה מַ נחה אל דרך שאין ישרה ממנה ,ומבשֵׂ ר למאמינים
העושׂים את הטוב כי שמוּר למענם שׂכר כביר 10 ,וכי אשר לא יאמינו
בעולם הבא – להם הכינונו עונש כבד 11 .יש אשר יתפלל אדם לרע כשם
שיתפלל לטוב ,והאדם הוא קצר רוח.
 12עשׂינו את הלילה והיום כשני אותות :את אות הלילה כיסינו באפלה
 3נשאנו עם נח :בתיבת נח.
 4בספר :בתורה .ויש המפרשים שמדובר בגזרה שנגזרה עליהם בספר הגורלות הנצחי
אשר בשמים .פעמיים :ככל הנראה זהו רמז לאירועים שגרמו לחורבן בית ראשון
( 586לפני הספירה) ושני (שנת  70לספירה) .תחמסו :מפרשים שמדובר ברדיפתם
והריגתם של הנביאים שנשלחו אל בני ישראל .יש הגורסים שבפעם הראשונה הרגו
את ישעיהו (ר' תלמוד בבלי ,יבמות מט ע"ב" :מנשה הרג את ישעיה") ,ובפעם
השנייה ,את יוחנן המטביל ואת אביו ,זכריה .ויש הגורסים שאת זכריה הרגו כבר
בפעם הראשונה (ר' גם סורה  .)61 :2הארץ :ארץ ישראל .ויש המפרשים :מצרים.
 5עבדינו גיבורי המלחמה :צבאות נבוכדנצר .ויש הגורסים :סנחריב ,או הפרסים
שבאו לרגל את הארץ .לפי מסורות אחרות מדובר בגוליית (!) ,או בעמלקים.
 6חידשנו את כוחכם :מפרשים שהכוונה לשחרור בכוח של האסירים שנשבו בידי
מלך בבל .ויש הגורסים שהוא שיחררם מרצונו.
( 7שילחנו בכם את עבדינו) :יש המפרשים שמדובר באנטיוכוס "הרומי" ,או
בקונסטנטינוס (= טיטוס?) ,או בנבוכדנצר (!) .המסגד :בית המקדש בירושלים .ר'
פס'  1לעיל .גם בו מכונה בית המקדש "מסגד".
 8אולי יואיל ריבונכם לרחם עליכם :רמז לגאולה שתתגשם לאחר חורבן הבית השני.
באחד הספרים החיצוניים (צוואת משה ט  )2מדובר על "נקמה שניה" שנעשתה בעם
ישראל ,הלא הוא החורבן" ,ועונש בלי חמלה העולה על הראשון" .ובהמשך
מתוארת הגאולה באחרית הימים שבה יופיע אלוהים ותיווסד מלכות השמים
(צוואת משה י .)10–1 ,אם תשובו לסורכם :יש המפרשים שבני ישראל שבו לסורם
בשלישית ,כאשר כפרו במוחמד ורדפוהו .הם באו על עונשם בעת שמוחמד גבר
עליהם וגירשם או השמידם.
 11מתפלל לרע :כנגד זולתו או עצמו ,וזאת בעת רתחה או מצוקה.
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ועל אות היום הפצנו אור ,למען תבקשו לכם פרנסה מעִ ם ריבונכם,
ולמען תדעו את מניַין השנים והחשבון .ביארנו כל ָדבר לפרטיו.
 13לכל אדם תלינו את מזלו על צווארו ,וביום תחיית המתים נוציא לו
ספר אשר ימצאנו פָ רוּשׂ – ְ 14ק ָרא את ספרָך ,והיום אתה עצמָך הוא
הפוקד את מעשׂיָך 15 .כל המישיר לכת ,רק לטובתו יישיר לכת ,וכל
התועה ,יַתעה רק את עצמו ,ונפש עמוסה לא תעמוס את משׂא זולתה.
לעולם לא נעניש בטרם נשלח שליח 16 ,וברצותנו להשמיד עיר ,נחייב
את בניה שטופי התפנוקים ,ואולם הם יִפרקו עוּלָם ,ובצדק ייגזר דינה,
ונשמידנה כליל 17 .מה רבים הדורות אשר הכחדנו אחרי נֹ חַ  ,וריבונָך,
אין כמוהו מכיר ומבחין בחטאי ברואיו לִ פנַי ולִ פנים 18 .כל החפץ
בעולם הממהר לחלוף ,נחיש לו בעולם הזה את אשר נחפוץ – לאשר
נחפוץַ .אחַ ר ניתֵ ן לו את גיהינום ,ובו ייצלה מושפל ומנודה 19 .וכל
החפץ בעולם הבא ויעשׂה את מעשׂיו לשמו בעודו מאמין – מעשׂיהם
של כל אלה יִזּכו בתודה 20 .לכולם ,לאלה ואף לאלה ,נמציא את מתת
ריבונָך ,כי מתת ריבונָך היא ללא מצָ ריםְ 21 .ראֵ ה כיצד רוממנו כמה מהם
על זולתם ,אך מעלות העולם הבא גבוהות ומרומָ מות יותר.
ַ 22אל תשׂים אלוה ַאחֵ ר עם אללה ,פן תיּפול מושפל ונָטוש 23 .ריבונָך
ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו ,ותגמלו חסד עם אביכם ועם אמכם,
ואם יגיעו לזִ קנה במחיצתָך – שניהם יחדיו או רק אחד מהם – אל תגיד
להם ,קַ צתי בכם ,ואל תגער בהם ,ודבר עִ מם בכבוד 24 .פרוֹשׂ להם כנף
של הכנעה ורחמים ,ואֱמור ,ריבוניַ ,רחֵ ם עליהם כדרך שגידלוני
מקַ טנות 25 .ריבונכם מיטיב לדעת את אשר בלבכם .אם תהיו ישרים,
יסלח לחוזרים בתשובה 26 .תן לקרוב המשפחה את החלק המגיע לו,
וגם לנזקק ולהֵ לך בדרכים ,אך אל תהיה פזרן 27 .הפזרנים אֲחֵ י השׂטנים
13
15
16
20
22

מזלו על צווארו :כלומר ,האדם נושא את מזלו מרגע לידתו .נוציא לו ספר :נראה לו
את רשימת המעשים שעשה בעולם הזה.
לא תעמוס :ר' סורה .164 :6
נחייב את בניה :להאמין .או :נשליט אותם .או :נרבה את מספרם (בערבית:
ַאמַ ְרנא).
לאלה ואף לאלה :לרשעים ולצדיקים .הראשונים יזכו למתת אללה בעולם הזה
בלבד ,כנאמר בפסוק .18
אלוה אחר :הצווים והאיסורים הנזכרים להלן (עד פסוק  )38מזכירים את עשרת
הדיברות (שמות כ; דברים ה) ,וגם המסורת האסלאמית גורסת שפסוקים אלה היו
רשומים בלוחות הברית.
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הם ,והשׂטן כפר בריבונו 28 .ואם תיאלץ לפנות להם עורף ,בעודָך משחר
ומקווה לרחמי ריבונָךְ ,דחֵ ה אותם בדברי נועםַ 29 .אל תכבול ידָך אל
צווארָך וַאל תושיטנה ללא מצָ רים ,פן תיּפול ארור וחסר כל 30 .ריבונָך
שולח פרנסה בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ ,והוא מכיר את מעשׂי
ברואיו לִ פנַי ולִ פנים ומבחין בהם 31 .אל תמיתו את ילדיכם מפחד העוני.
אנו נפרנס אותם ואתכם ,והריגתם היא חטא כבדַ 32 .רחֲקו מן הניאוף ,כי
תועבה הוא ,ורע מכל דרך 33 .אל תהרגו את הנפש אשר אסר אללה,
בלתי אם במשפט צדק .וכל הנרצח על לא עוול בכפו ,הִ נה נָתַ נו לגואל
דמו סמכות ,אך ַאל יפריז בהרג; תימָ צא לו גאולה 34 .אל תקרבו אל
רכוש היתום כי אם בהגינות ,עד שיגיע לפִ רקוִ .שמרו על חוזים ,כי על
ושקלו במאזניים
חוזים יש לתת את הדיןִ 35 .מדדו את מלוא המידהִ ,
כשרים .טוב הדבר ומשתלם יותר.
ַ 36אל תלך אחר דבר אשר לא תדעהו לאשורו .האוזניים ,העיניים והלב
– כל אלה ייתנו על בעליהם את הדין 37 .אל תעלוץ על פני הארץ; הן
לא תוכל לבַ קע את הארץ ,ולא תגבה קומתָך כהרים 38 .כל הרעות הללו
נתעבות הן בעיני ריבונָך 39 .זו החוכמה שריבונָך גילה לָך ,על כן אל
תשׂים אלוה ַאחֵ ר עם אללה ,פן תושלך אל גיהינום ,ארור ומנודה.
 40האומנם בחר ריבונכם לברך אתכם בבנים ולעצמו נטל נקבות מקֶ רב
המלאכים? דבר חמוּר אומרים אתם 41 .הֵ באנו שלל דברים בקֻ רָאן הזה
למען יזּכרו ,ואולם הוא לא יוסיף להם בלתי אם תיעוב 42 .אֱמור ,אילו
היו אֵ לים זולתו – כטענתם – כי אז היו מחפשׂים נתיב אל בעל הכס.
 43ישתבח שמו ויתרומַ ם ויינון מעל כל אשר יגידו 44 .שבעת הרקיעים
28
29
31
33
34
36
40
42

לפנות להם עורף :לנזקקים הנזכרים לעיל .לרחמי ריבונך :לעזרתו ,כך שתוכל
לסייע להם בעתיד.
תכבול ידך :כלומר תקפוץ אותה ולא תעזור לזולת.
אל תמיתו את ילדיכם :ר' סורה .137 :6
במשפט צדק :ר' סורה  .151 :6אל יפריז בהרג :יהרוג רק את הרוצח ולא יתעלל
בגווייתו .תימצא לו גאולה :לגואל הדם ,או :לדם הנרצח.
בהגינות :ר' סורה .152 :6
ייתנו על בעליהם את הדין :יספרו לאן הסתכל ,למה האזין ומה חשב.
נקבות :רמז לאמו נת הכופרים שלאללה יש בנות שהן בדרגת מלאכים ומשמשות
כאלילות.
מחפשים נתיב :לחלות את פניו ,או להילחם בו .בעל הכס :אללה.
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והארץ וכל שוכניהם מסַ ּפרים בשבחו .אין יצור אשר לא ישבח ֹו ויהללוֹ,
ואולם אתם לא תבינו את דברי תשבחתם .שקול דעת הוא ומוחל.
 45כקוראָך את הקֻ רָאן ,נציב מחיצה בינָך לבין אלה אשר לא יאמינו
בעולם הבא למען הסתירָך 46 .שׂמנו עורלה על לבם ,על כן לא יבינו,
והכבדנו את אוזניהם .וכהזּכירָך בקֻ רָאן את ריבונָך לבדו ,ייסוגו אחור
בתיעוב 47 .אנו מיטיבים לדעת את כל אשר יטו לו אוזן בעודם שומעים
את דבריָך :בני העוולה אומרים ,הולכים אתם רק בעקבותיו של בן אדם
אחוּז כישוף 48 .צא ְוראֵ ה לְ מה ימשילוָך ,כי תעו ולא יוכלו למצוא את
הנתיב 49 .חזקה עליהם שיגידו ,האם לאחר שיתפוררו עצמותינו,
יעוררונו לחיים וניבָ רא מחדש?  50אֱמור ,אפילו תהיו אבנים או ברזל,
 51או כל גוף ַאחֵ ר אשר יִקשה להחיותו ,לפי דעתכם .יגידו ,מי יחזירנו?
אֱמור ,זה אשר יָצַ ר אתכם בראשונה .אז ינודו לָך ויאמרו ,מתי זה? אֱמור,
ייתכן כי בקרוב 52 .ביום אשר יזעיקכם ,תבואו (מתוך הקברים),
ותהילתו בפיכם ,ותחשבו כי אך זמן מועט עבר עליכם.
לעבדי כי ידברו דברי נועם – השׂטן זורע שׂטנה ביניהם ,כי
ַ
 53אֱמור
השׂטן אויב מושבע הוא לאדם –  54ריבונכם מיטיב להכירכם .אם
יחּפוץ ,ירחם עליכם ,ואם יחּפוץ ,יעניש אתכם .לא שלחנוָך להשגיח
עליהם 55 .ריבונָך מיטיב להכיר את שוכני השמים והארץ .רוממנו כמה
לדוִ ד את הזַבוּר 56 .אֱמורִ ,קראו לאלה
מן הנביאים על זולתם ,ונָתַ נו ָ
אשר תטענו לקיומם זולת אללה .לא יהיה בכוחם להעביר את הצרה
מעליכם ולא להמיטה על זולתכם 57 .הם אשר אליהם יתפללו האנשים,
אך הם עצמם מבקשים נתיב אל ריבונם – אף הקרוב ביותר מביניהם –
ומייחלים לרחמיו וחוששים מעונשו .אכן יש לחשוש מעונש ריבונָך.

44
45
47
52
55
56

מספרים בשבחו :רעיון שכיח במקרא ובברית החדשה .ר' למשל תהלים סט :35
ָארץ י ִַּּמים וְ כָל־ר ֵֹמש בָ ם .ר' גם חזון יוחנן ה  ,13ועוד הרבה.
יְ הַ לְ לוּהוּ ָׁשמַ יִּ ם וָ ֶ
מחיצה :יש המפרשים שמטרתה להגן על הנביא ממבקשי נפשו .למען הסתירך :או:
(המחיצה היא) בלתי נראית ,ואינה אלא המַ עטה שעל לב הכופרים.
אחוז כישוף :מוחמד בעיני הכופרים.
אך זמן מועט עבר עליכם :מאז מותכם ,או בעולם הזה ,יחסית לחיי העולם הבא.
רוממנו כמה מן הנביאים :ר' סורה  .253 :2זבור :ר' סורה .163 :4
אלה אשר תטענו לקיומם :מפרשים שמדובר במלאכים ,בעזַ יר ובישוע .אלה הועלו
בידי מאמיניהם הלא מוסלמים לדרגת אלים בני אלוהים.
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 58אין עיר אשר לא נשמיד אותה לפני יום תחיית המתים ,או נענישנה
עונש קשה .זה נכתב בספר.
 59נמנענו מלשלוח את האותות רק משום שבני הדורות הראשונים כבר
הכחישו אותם .הן נָתַ נו לבני תַ 'מוּד את הנָאקה כאות ברור כשמש,
ואולם הם קיפחו את חייה .שולחים אנו את האותות רק כדי לנטוע פחד.
 60כבר אמרנו לָך כי ריבונָך חולש על כל בני האדם .לא עשׂינו את
החלום אשר הראינו לָך אלא למען נסות את האנשים ,וגם את העץ אשר
קולל בקֻ רָאן .אנו מבקשים להחרידם ,אבל הדבר רק ילבה את ִמריָים.
 61אמרנו למלאכים ,השתחוו לאדם ,והם השתחוו ,ורק אִ בְ לִ יס אמר,
האם אשתחווה לאשר בראתָ מטין?  62ואמר ,מה דעתָך? (אדם) זה אשר
עשׂיתָ אותו נכבד ממני – אם תדחה את דיני עד יום תחיית המתים,
אלכוד ברשתי את זרעו ,חוץ ממתֵ י מעט 63 .אמר (אללה) ,לֶך־לָך ,ומי
מהם אשר ינהה אחריָך – תבואו בגיהינום על גמולכם המלאְ 64 .שבֵ ה
בקולָך ככל אשר תוכל מהם ,והזעק עליהם את פרשיָך וחייליָך ,וקח לָך
חלק בממונם ובצאצאיהם ,וסובב אותם בהבטחות – השׂטן לא יבטיח
עבדי – לא תהיה לָך סמכות עליהם.
להם דבר זולת תעתוע 65 .ואולם ַ
אין סומך כריבונָך.
 66ריבונכם הוא המשיט למענכם את הספינות בים ,למען תבקשו לכם
פרנסה מאִ תו .הוא רחום עִ מכם תמיד 67 .ובפגוע בכם צרה בים ,יזנחו
אתכם כל אשר נהגתם לקרוא להם ,ורק הוא ייוותר .ואולם אך ימַ לטכם
אל היבשה ,מיד תפנו עורף .האדם הוא כופר מושבע 68 .האם בטוחים
58
59
60

61
64

נכתב בספר :ר' סורה .145 :3
האותות :מופתים ש בני שבטו של הנביא ביקשו לראות כדי להשתכנע שמוחמד הוא
נביא אמת .ת'מוד :ר' סורה .73 :7
החלום :מרבית הפרשנים גורסים שמדובר במראות שנגלו לנביא במהלך המסע
הלילי הנזכר בפסוק הראשון בסורה זו .הפסוק הנוכחי משמש יסוד לדעה שהמסע
התרחש בחלום .אחרים גורסים שהמסע התרחש בהקיץ ,ומפרשים את המילה
"חלום" בהוראת "מראה" .מכל מקום ,המסורת מספרת שלא כל אנשי מֶ ּכה
האמינו שהנביא אכן סיפר את האמת על המסע ,וזה היה הניסיון שבו הועמדה
אמונתם .אחרים גורסים שהחלום זהה לחלום הנזכר בסורה  ,27 :48ובו מתבשר
הנביא על כניסתו למֶ ּכה" .המבחן" הוא בלימתו (הזמנית) בח ַדיְ ִּבּיה .העץ אשר
קולל :עץ הזַ קוּם הנמצא בגיהינום .ר' סורה  62 :37ואילך .המסורת גורסת
שהכופרים הטילו ספק ביכולתו של עץ זה להתקיים בלהט גיהינום.
ִאבליס :ר' סורה .34 :2
בממונם ובצאצאיהם :ברכושם הלא־חוקי ובילדיהם הממזרים.
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אתם כי לא ַיבליעכם (אללה) תחת מפולת אדמה ,או לא ימטיר עליכם
ברד אבני חצץ? אז לא תמצאו על מי להיסָ מך 69 .או שמא בטוחים אתם
כי שוב לא יחזירכם אל הים ,ולא ישלח בכם רוח סערה ויטביעכם כי
כפרתם? אז לא תמצאו גם אחד שיריב את ריבכם בפנינו 70 .האדרנו את
כבודם של בני האדם ,ונשׂאנו אותם על פני היבשה והים ,ופִ רנסנו אותם
במיטב הדברים ,ורוממנו אותם מאוד מעל רבים מן היצורים שבראנו.
 71ביום אשר נקרא לכל איש לבוא עִ ם פנקסו ,כל אשר נמסר לו סִ פרו אל
יד ימינו ,יקרא את ספרו ,ולא יקופח כמלוא נימה 72 .וכל אשר היה עיוור
בעולם הזה יהיה עיוור בעולם הבא ,ותגדל תעייתו מן הנתיב.
 73הם כמעט שפיתוָך לסור מעל אשר גילינו לָך ,ולבדות בשמנו דברים
אחרים במקומו .אז היו לוקחים אותָך לידיד נפש 74 .ואלמלא חיזקנוָך,
עוד מעט ונטיתָ אליהם קמעה 75 .אז היינו מטעימים אותָך כפליים
בחייָך וכפליים במותָך ,ולא הייתָ מוצא לָך מושיע מפנינו 76 .הם זממו
לעקור אותָך מן הארץ ולגרשָך ממנה; או אז לא היו זוכים להישאר כי
אם זמן קצר אחריָך 77 .כך היתה דרכנו עם השליחים אשר שלחנו לפניָך,
ולא תוכל לשנות את דרכנו.
 78קַ יֵים את התפילה מנְטות השמש ועד אשר יחשיך הלילה ,ולעת
קריאת הקֻ רָאן עם שחר .הקריאה עם שחר ,עדים רבים לה 79 .ובלילה
קום לתפילה ,ותהיה זאת לָך תפילת מוסף ,ואולי יואיל ריבונָך להעירָך
לחיים במָ קום מהולל 80 .אֱמור ,ריבוני ,בְ אמונה הַ כניסני ובאמונה

71

73
75
76

77
78
79

ביום אשר נקרא :ביום הדין .פנקסו :בערביתִּ :אמאם .ויש המפרשים בהוראת
"מנהיג" ,כלומר ,כל אומה תבוא עם נביאיה ומנהיגיה .אל יד ימינו :לאות שהוא
צדיק במעשיו.
כמעט שפיתוך :יש המפרשים שמדובר בשבט ַת'קיף (מן העיר טאיף) שתבעו
ממוחמד ויתורים רבים בענייני הדת ,כתנאי להתאסלמותם.
כפליים בחייך וכפליים במותך :עונש כפול בעולם הזה ובעולם הבא.
זממו לעקור אותָך מן הארץ :יש המפרשים שמדובר ביהודי העיר מַ דינה ,שניסו
להניע את מוחמד לעקור לארץ ישראל בתואנה שזוהי הארץ היאה לנביאים
שכמותו .אחרים גורסים כי מדובר בבני ק ַריש שביקשו לגרש את מוחמד מעירם.
דרכנו עם השליחים :מנהג אללה להעניש את אויבי נביאיו.
עדים רבים :מלאכים הנוטלים חלק בתפילה זו.
במקום מהולל :מפרשים שהכוונה למקום שבו יעמוד מוחמד לפני ריבונו ביום הדין
וישתדל אצלו בעד המאמינים.
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הוציאֵ ני ,ותן לי סמכות מאִ תָך אשר בכוחה אנצח 81 .אֱמור ,הִ נה באה
האמת וההבל נמוג ,אכן ההבל נמוג לעד 82 .הקֻ רָאן אשר נוריד
ממרומים יביא מַ רפא ורחמים למאמינים ,אך לבני העוולה לא יוסיף
דבר זולת אבדון 83 .אם ניטה חסד לאדם ,יפנה עורף וימשוך בכתפו ,אך
בפגוע בו רעה ,תיפול רוחו 84 .אֱמור ,כל אדם פועל על־פי דרכו,
וריבונכם מיטיב לדעת דרכו של מי ישרה מכל.
מדבַ ר ריבוני ,ואתם קיבלתם
 85ישאלוָך על הרוח .אֱמור ,הרוח נובעת ְ
אך מעט מן הידע 86 .אם נַחפוץ ,נוּכַל להעביר מן העולם את אשר גילינו
לָך ,ואיש לא יוכל להבטיחָך כי נחזירו לָך 87 .הוא רק אוֹת רחמים מעִ ם
ריבונָך ,כי גדול חסדו עליָך 88 .אֱמור ,גם אם יעשׂו בני האֱנוש והשֵ דים
יד אחת למען הָ בֵ א כקֻ רָאן הזה ,לא יוכלו להביא כמוהו ,ולוּ גם יסייעו
זה לזה 89 .הֵ באנו לאנשים שלל משָ לים בקֻ רָאן הזה ,ואולם מרביתם לא
אבו בלתי אם לכפור 90 .הם אמרו ,לעולם לא נאמין לָך עד אם תבקיע
לנו מעיין מן הארץ 91 ,או עד אם יהיה לָך גן עצי תמר וגפנים ,ותבקיע
דרכו אפיקי נהרות 92 ,או עד אם תפיל עלינו את השמים פיסות פיסות
כשם שטענתָ  ,או עד אם תביא את אללה והמלאכים לנגד עינינו 93 ,או
עד אם יהיה לך בית זהב ,או עד אם תעלה השמימה .אך לא נאמין כי
עליתָ עד אם תוריד אלינו ספר אשר נקרא בו .אֱמור ,ישתבח שם ריבוני!
אינני אלא שליח בשׂר ודם.
 94דבר לא מנע בעד האנשים מלהאמין בהינָתן להם הדרכה אל דרך
הישר ,זולת זאת שאמרו ,האם שלח אללה בשׂר ודם כשליח?  95אֱמור,
אילו היו מלאכים מתהלכים בארץ לתוּמם ,רק אז היינו מורידים אליהם
80

81
85

92
93
94

באמונה הכניסני ובאמונה הוציאני :הפרשנים אינם תמימי דעים לאן יוכנס הנביא
ומהיכן יוּצא .נפוץ במיוחד הפירוש הגורס שמדובר ביציאתו ממֶ ּכה והגירתו
למַ דינה .ויש המפרשים כי הכנסתו פירושה מיתתו וקבורתו ,ואילו הוצאתו היא
הקמתו לתחייה.
באה האמת :מקובל לפרש שהכוונה לדת האסלאם ולנצחונה שהגיע לשיאו עם
כיבוש מֶ ּכה (שנת  .)630ההבל :עבודת האלילים.
הרוח :יש המפרשים שהכ וונה לרוח החיים ,כך שהשואלים מבקשים לדעת מה
מדבר
טיבה .אחרים גורסים שהרוח הוא המלאך גבריאל ,או הקוראן .נובעת ְ
ריבוני :מקורה ברצון האלוהי הנשגב מתפיסת האדם.
כשם שטענת :ר' סורה  .9 :34לנגד עינינו :או :למען יערבו לך.
ספר אשר נקרא בו :וכך תהא לנו עדות בכתב שאתה נביא אמת.
הדרכה :דברי הקוראן.
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מלאך שליח מן השמים 96 .אֱמור ,די בריבוני עֵ ד ביני וביניכם .הוא מכיר
ומבחין במעשֵׂ י ברואיו לִ פנַי ולִ פנים 97 .כל אשר ינחהו אללה ,תִ ישַ ר
דרכו ,וכל אשר יַתעהו ,לא תמצא להם מגינים זולתו .ביום תחיית
המתים נאספם (מקברותיהם) נגררים על פניהם ,עיוורים ,אילמים
וחירשים .בגיהינום ידורו ,וכל אימת שיִכבו להבותיו ,נוסיף להם אש
תבעֵ רה 98 .זה יהיה גמולם כי כפרו באותותינו ,ואמרו ,האם לאחר
שיתפוררו עצמותינו ,יעוררונו לחיים וניבָ רא מחדש?  99הלא יראו כי
אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ יכול יוּ ַכל לברוא את שכמותם?
הוא קבע להם מועד שאין ספק בו ,ואולם הכופרים לא אבו בלתי אם
לכפור 100 .אֱמור ,לוּ היו בידיכם אוצרות רחמיו של ריבוני ,הייתם
מחזיקים בהם וחוששים לפזרם .הן קמצן הוא האדם.
 101נָתַ נו למשה תשעה אותות נהיריםְ .שַאל את בני ישׂראל בבואו
אליהם ,ופרעה אמר לו ,סבור אני כי אחוּז כישוף אתה 102 .אמר (משה),
הן יודע אתה כי רק ריבון השמים והארץ הוא שהוריד ממרומים את
האותות הללו כדי להאיר עיניים ,ואני סבור כי נחרץ גורלָך לאבדון.
( 103פרעה) ביקש לעוקרם מן הארץ ,ואנו הטבענו אותו ואת אשר עִ מו
גם יחד 104 .אחרי (פרעה) אמרנו לבני ישׂראלְ ,שבוּ בארץ ,וכאשר
תתקיים הבטחת האחרית ,נביאכם מכונסים.
97
99
100
101

103
104

עיוורים ,אילמים וחירשים :מרוב פחד.
יוכל לברוא את שכמותם :להקימם לתחייה ביום הדין.
אוצרות רחמיו :מקורות הברכה והפרנסה שאללה מעניק ברחמיו לברואים.
תשעה אותות :רמז (לעשר) מכות מצרים .אחרים גורסים שמדובר במצווֹת עשה
ואל תעשה (רמז לעשרת הדיברות) .אשר למספר המכות ,ר' שמות רבה יב ,ד:
" המכות האלו ג' ע"י אהרן וג' ע"י משה וג' ע"י הקב"ה ואחת ע"י כולן" .על יסוד
כך ,היו ששיערו שהמספר תשע מייצג את שלוש הקבוצות הראשונות ברשימת
המכותְ .שַאל :נוהגים לפרש שהפנייה היא אל מוחמד המתבקש לשאול את
היהודים בני זמנו על אודות משה .בהתאם לכך יתורגםְ " :שַאל את בני ישראל
היהודים ,ויגידו לך כיצד בא משה אל בני ישראל (או אל פרעה) ,ופרעה אמר לו ." ...
ויש המפרשים שהפנייה היא אל משהְ " :שַאל (כלומר ,דרוש) את בני ישראל (מידי
פרעה) " .ויש המבינים בלשון עבר :משה ָשַאל – כלומר ,דרש – את בני ישראל מיד
פרעה.
לעוקרם מן הארץ :את בני ישראל ,מארץ מצרים ,ע"י הריגת בניהם הילודים .ר' גם
סורה .4 :28
שבו בארץ :בארץ מצרים .גם לפי סורה  6–5 :28ארצו של פרעה ניתנה כנחלה לבני
ישראל לאחר סיכול מזימתו להרוג את בניהם הילודים .אלא שבפסוק שלפנינו
הנחלת ארצו של פרעה לבני ישראל מתרחשת כבר לאחר יציאתם מארצו וטביעתו.
ר' גם סורה  .28–23 :44 ;59–57 :26הבטחת האחרית :חורבן הבית השני ,כמו
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 105הורדנוהו ממרומים למען יגַלה את האמת ,ואכן יָרד עִ ם האמת ,ולא
שלחנוָך כי אם להיות מבשׂר ומזהיר 106 .הורדנו את הקֻ רָאן פרקים
פרקים ,למען תקראהו בפני האנשים לאיטָך .אכן הורדנוהו ממרומים
הבררה בידכם להאמין או לא להאמין .אלה אשר
והורד 107 .אֱמורֵ ,
חזור ֵ
ניתַ ן להם הידע לפניו ,ישתחוו אפיים ארצה כאשר קוראים אותו
בפניהם 108 ,ויגידו ,ישתבח שם ריבוננו! אכן קוימה הבטחת ריבוננו!
 109הם יִפלו בוכים אפיים ארצה ,והוא יוסיף להם ענווה.
הבררה בידכם לקרוא לאללה או לרחמן – אחת היא לו באיזה
 110אֱמורֵ ,
שם תקראו ,כי לו יאים כל השמות הנאים .אל תישׂא קולָך בתפילה ואל
תלחשה ,כי אם נְקוט דרך ביניים 111 .אֱמור ,התהילה לאללה אשר לא
הקים לו צאצאים ואין לו שותף למלכות ואין לו צורך במגן מפני
השּפלה ,ופָ אֵ ר את שמו מאוד.

107
108
110

111

"הבטחת הפעם השנייה" הנזכרת למעלה בפסוק  .7אלא שבפסוק שלפנינו החורבן
הוא עדיין אירוע עתידי ,לכן ננקט התרגום "הבטחת האחרית" .ויש המפרשים :יום
הדין .נביאכם :אולי הכוונה להבאתם של בני דור המדבר [= "מתי מדבר"] אל
הארץ המובטחת .גם לפי התלמ וד הירושלמי (סנהדרין י ,כט) ,דור המדבר יגיע
ממצרים .מכונסים :אולי הכוונה להיותם מכונסים יחד עם שאר נידחי ישראל
השבים לארצם  .ר' גם ספר זרובבל (יהודה אבן שמואל ,מדרשי גאולה" :)87 ,וביום
אחד לחדש השלישי הוא חודש סיון יחיו מתי מדבר ויעשו חבורות חבורות עם
השטים" .התכנסותם כאן היא יחד עם עדת קורח שתשוב גם היא,
אחיהם בנחל ִּ
וזאת לשם מלחמה בארץ הקודש לצד המשיח בן דויד .יחדיו הם יהרגו את משיח
השקר ארמילוס .ויש המפרשים שהכוונה לשיבתו של ישוע והכנעתו את משיח
קאתל אבן סלַימאן (מת 150ה,)767/
אלדגַ'אל .לפי כמה פרשנים ,כגון מ ִּ
ַ
השקר,
מדובר בבני ישראל היושבים מעבר לנהר של חול [= סמבטיון] .הם קיבלו על עצמם
להאמין במוחמד .השוהים מעבר לנהר זה מכונים במקורות היהודיים "בני משה"
או "עשרת השבטים" .ר' גם סורה  .159 :7ואולם מרבית הפרשנים המוסלמים
גורסים ש"האחרית" היא העולם הבא ויום הדין ,שבו יובאו כל הברואים מכונסים
יחדיו למשפט בפני אללה.
אלה אשר ניתן להם הידע לפניו :מפרשים שמדובר בקבוצת יהודים שקיבלו את
התורה ,ואשר הכירו במוחמד על יסוד הכתוב בתורתם.
קוימה הבטחת ריבוננו :רמז לרעיון כי הופעת מוחמד הובטחה כבר בתורה.
לאללה או לרחמן :יכולים אתם לכנותו בשם אללה או בשם הרחמן .ר' סורה :13
 . 30המסורת גורסת שהמאמינים חששו שמא השם "רחמן" מרמז לאלוה אחר זולת
אללה ,כך שהפסוק קובע שאללה אחד הוא ,למרות שיש לו שמות רבים .השמות
הנאים :ר' סורה .180 :7
הקים לו צאצאים :ר' סורה .116 :2
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ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1התהילה לאללה אשר הוריד אל עַ בדו את הספר ממרומים ולא עשׂה
אותו נִפתָ ל 2 ,כי אם ישר – למען יזהיר מפני זעם קשה שיבוא מאִ תו,
ולמען יבַ שׂר למאמינים העושׂים את הטוב כי שׂכר נאה שמוּר למענם,
 3אשר לעולם ועֵ ד יבַ לו בו 4 ,ולמען יזהיר את הטוענים כי אללה הקים
לו צאצאים 5 .אין הם יודעים על כך דבר ,ואף לא אבותיהם .נוראות הן
המילים היוצאות מפיהם; רק שקר הם בודים 6 .התמית עצמָך מצער
לאחר שסרו מעליָך ולא האמינו באומֶ ר זה?  7את כל אשר על הארץ
עשׂינו לתפארת לה ,למען נבחן אותם ונִראֶ ה מי מעשׂיו טובים יותר,
 8ואולם עתידים אנו להפוך את כל אשר עליה לעפר צחיח.
 9האומנם סבור אתה כי אנשי המערה וַאלְ ַר ִקים הם המופלאים
שבאותותינו?  10הנערים מצאו ִמקלט במערה ואמרו ,ריבוננוּ ,פְ רוֹשׂ
4
6
7
8
9

צאצאים :ר' סורה .116 :2
באומר זה :בקוראן.
כל אשר על הארץ :יש המפרשים שהכוונה למלומדים שהם תפארת הבריאה.
אחרים גורסים שמדובר בכל החי ואוצרות הטבע.
עתידים :ביום הדין.
האומנם סבור אתה :מפרשים כי הכופרים ביקשו מן הנביא לספר להם את סיפור
אנ שי המערה וזאת כדי לבחון את בקיאותו בנפלאות אללה .אללה משיב להם
באומרו כי יגלה למוחמד גם את הסיפור הזה כשם שגילה לו אותות מופלאים ממנו.
הישנים של אֶ פֶ סוּס .היא
ֵ
אנשי המערה :רמז לאגדה נוצרית ידועה על אודות שבעת
מספרת על שבעה אחים נוצרים שנמלטו מפני רדיפותיו של הקיסר הרומי ֶדקיוּס
(( )Deciusבשנים  )251–249ומצאו מקלט במערה שנאטמה עליהם בידי רודפיהם.
נפלה עליהם תרדמה שממנה התעוררו אחרי כמאתיים שנה ,בימי הקיסר
תיאודוסיוס השני ( .) 450–408הם לא היו מודעים לזמן הרב שחלף ולכך שדתם כבר
חדלה להיות הדת הנרדפת .הסיפור בגרסתו האסלאמית ניתן במלואו בפרשנות
הקוראן .אלרקים :המסורת גורסת שהכוונה ללוח נחושת או אבן שהוצב מחוץ
למערה האטומה ובו נחקקו שמות הישנים בה .ויש הגורסים כי זה שמו של ההר
שבו נמצאת המערה ,או שמו של הכלב שהיה בחברת הישנים.
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עלינו רחמים מאתָך והצלח את דרכנו והאר את עינינו 11 .אטמנו את
אוזניהם במערה שָ נים על שָ נים 12 ,וַאחַ ר הערנו אותם למען נדע מי
משני המחנות היטיב לאמוד כמה זמן עבר עליהם 13 .אנו מסַ ּפרים לָך
את קורותיהם לאשוּרן :הם היו נערים אשר האמינו בריבונם ,ואנו
הוספנו להנחותם 14 ,וחישלנו את לבם .הם התייצבו ואמרו ,ריבוננו הוא
ריבון השמים והארץ ,ולעולם לא נפנה בתפילה אל אלוה זולתו פן נאמר
דברי נבלה 15 .בני עַ מנו אלה לקחו להם אֵ לים אחרים זולתו ,אך מדוע
לא הביאו אסמכתא ברורה לאמיתותם? מנוּוָ לים מכל הם הטופלים
שקרים על אללה –  16כאשר תעזבו אותם ואת אלה אשר יעבדו מבַ לעדי
אללהִ ,מצאו ִמקלט במערה ,ואז יפרושׂ עליכם אללה את רחמיו ויספק
את כל צורכיכם 17 .יכולתָ לראות שָׁ ם את השֶ מש פונה בזריחתה ימינה
מעל מערתם ,ולפני שקיעתה פונה שׂמאלה מהם והלאה ,בעודם שרויים
בנִקרה אשר בה .זהו אות מאותות אללה .אשר ינחהו אללה תִ ישַ ר דרכו,
לדמות כי
ואשר יתעהו ,לא תִ מצא לו מגן ומוליך במֵ ישָ רים 18 .יכולתָ ַ
עֵ רים הם ,אך הם שכבו ישֵ נים .הפכנו אותם על צד ימין ועל צד שׂמאל,
וכלבם פושט רגליו על הסף .לוּ ראיתָ אותם הייתָ פונה לנוס על נפשָך
ואֵ ימה בלבָך 19 .וכך גם הערנו אותם ,ומיד פנו בשאלות זה אל זה .אמר
האחד ,כמה זמן עבר עליכם כאן? אמרו ,עבר יום אחד או מקצתו .אמרו
אחרים ,ריבונכם מיטיב לדעת כמה זמן עבר עליכםִ .שלחו אחד מּכם עִ ם
כספכם זה אל העיר למען ימצא את המזון הטהור ביותר אשר בה ויביא
לכם ממנו לפרנסתכם ,ואולם ייזהר לבל יסגיר את סודכם לאיש 20 .אם
יגלוכם ,יסקלוכם או ישיבוכם אל אמונתם ולעולם לא תעשׂו חיל.
 21לבסוף גרמנו לאנשים לגַלותם ,וכך יָדעו כי הבטחת אללה אמת היא,
10
11
12

14
15
16
17
18
19

הנערים :המאמינים שנסו מפני רודפיהם הכופרים.
אטמנו את אוזניהם :הפלנו עליהם תנומה.
שני המחנות :הפרשנים גורסים שבמשך הזמן לא היה מי שזכר כמה שנים נשארו
הישנים במערה ,ופרצו בעניין מחלוקות בין מחנות שונים ,ורק כאשר ניעורו הישנים
התבררו הדברים לאשורם.
התייצבו :המסורת גורסת שהם התייצבו בפני מלכם הכופר.
טופלים שקרים :ר' סורה .21 :6
כאשר תעזבו :יש המפרשים כי אלה דברי אללה אל אנשי המערה .אחרים גורסים
כי הדובר הוא מנהיג הקבוצה.
ימינה :כדי שחום השמש לא יכה בהם ישירות.
כלבם :המסורת מספרת שהכלב התלווה אליהם ומיאן להסתלק.
ייזהר :הישנים אינם מודעים לעובדה שדתם כבר חדלה להיות הדת הנרדפת.
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וכי שעת הדין אין ספק בה .האנשים נחלקו ביניהם בעניינם ואמרו ,בְ נוּ
עליהם בניין .ריבונם מיטיב לדעת מה עלה בגורלם .אבל אלה אשר
היתה ידם על העליונה אמרו ,נקים עליהם מסגד 22 .יהיו אשר יגידו,
שלושה היו ,וכלבם הרביעי שבהם .או יגידו ,חמישה היו ,וכלבם השישי
– כל אלה ניחושים בעלמא .או יגידו ,שבעה היו ,וכלבם השמיני .אֱמור,
ריבוני מיטיב לדעת את ִמספרם ,ורק מתֵ י מעַ ט יודעים את קורותיהם .על
כן במחלוקת עליהם היסָ מֵ ך רק על הגלוי לעַ ין ,ואל תבקש מאיש ללמדָך
עליהם.
ַ 23אל תאמר על דבר־מה ,אעשׂה זאת מחר 24 ,אלא אם תוסיף ,אם ירצה
אללה .ואם תשכח ,הַ זּכֵר את שֵ ם ריבונָך (כאשר תיזָכר) .אֱמור ,אולי
יואיל ריבוני להנחות אותי אל דבר אשר יאיר את עינַי אף יותר מן
הסיפור הזה.
 25עברו עליהם במערתם שלוש מאות שנה ועוד תשע 26 .אֱמור ,אללה
מיטיב לדעת כמה זמן עבר .בידיו נסתרות השמים והארץ ,ואין כמוהו
שומע ורואה .לא יקום להם מגן זולתו ,ולא ישתף אף לא אחד במשפטו.
21

22

24

25

גרמנו לאנשים לגלותם :הדובר הוא אללה .המסורת מספרת שאנשי העיר הבחינו
כי האיש שבא לקנות אוכל מחזיק במטבעות עתיקות .סקרנותם התעוררה והם
אילצוהו לגלות את מקורן ,וכך הגיעו אל חבריו במערה .הבטחת אללה :להקים את
המתים לתחייה .כך מוצא רעיון תחיית המתים את אישורו בהתעוררות הישנים
במערה מתרדמתם .בנו עליהם בניין :מפרשים שהבניין נועד להסתיר את אנשי
המערה מעין זרים .הפרשנים מציינים כי הוויכוח על טיב המבנה היה בין הנוצרים
שהציעו להקים כנסייה לבין המוסלמים שהציעו להקים מסגד .היתה ידם על
העליונה :המוסלמים שדתם גברה על הנצרות ,והיתה גם דתם של הישנים במערה.
יהיו אשר יגידו :בני דורו של מוחמד .הפרשנים גורסים כי הנוצרים הם אלה
המעלים את ההשערות בפני המוסלמים .במחלוקת :עם הנוצרים .הגלוי לעין:
העובדות שהקוראן עצמו מספק.
ֹאמרוּ
אם ירצה אללה :חוקרים הצביעו על איגרת יעקב ד ַּ ...( 15–13תחַ ת אֲ ֶׁשר ּת ְ
ִּאם־יִּ ְרצֶ ה יְ ה ָ ֹוה .)...המסורת האסלאמית מספרת שאויבי מוחמד העמידו את נבואתו
במבחן וניסו להכשילו בשאלות בעניין הישנים במערה ושאר עניינים נסתרים שרק
נביא מסוגל להכירם ,ומוחמד הבטיח להם על דעת עצמו שישיב להם "מחר" ,אבל
לא אמר "אם ירצה אללה" .לפיכך התמהמה המלאך גבריאל ולא הביא לו את
התשובות .דבר אשר יאיר את עיני :מידע נסתר שרק נביא יכול לדעת ,ואשר יוכיח
לאויבי מוחמד שהוא נביא אמת .יותר מן הסיפור הזה :יותר מן הסיפור על הישנים
במערה .הפרשנים גורסים שאכן נגלו לו נפלאות אחרות ,כגון סיפורים על אודות
שאר הנביאים ,וכיוצא בזה.
שלוש מאות שנה :יש הגורסים כי אלה הם דברי היהודים והנוצרים ,וכי האמת
ידועה רק לאללה ,כנאמר בפסוק הבא .ועוד תשע :כלומר שלוש מאות ותשע .יש
המפרשים שזוהי דעת אחרים שאינם מבין היהודים והנוצרים.
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 27הַ שמַ ע את ספר ריבונָך אשר נִגלה לָך .אין לשַ נות את דבריו ,ולא
תמצא ִמפלט מפניו 28 .הַ א ֲֵרך רוחָך עִ ם הפונים בוקר וערב אל ריבונם
בתפילה בבקשם לחלות את פניו ,וַאל תישׂא עיניָך אל אשר מעֵ בר להם,
בנהותָך אחר חמודות העולם הזה ,וַאל תישָ מַ ע לָאיש אשר השכחנו את
כרנו מלבו ונהה אחר משוגת לבו ,ואמר דברי רהב 29 .אֱמור ,האמת
זִ ֵ
היא מעִ ם ריבונכם .החָ פֵ ץ יאמין ,והחָ פֵ ץ יכפור .הכינונו לבני העוולה
אש אשר תסגור עליהם כאוהל ,ואם ישוועו למשקה ,יַשקום רק מים
לוהטים כנחושת רותחת הצולה את הפָ נים .מה רע הוא המשקה ,ומה רע
להינפש שָׁ ם!  30המאמינים ועושׂי הטוב – לא נגרע משׂכר המיטיבים.
 31כל אלה ,גני עדן להם אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם ,ושָ ם
יעוטרו בצמידי זהב ויעטו בגדי ירוק ,רקומֵ י משי וקטיפה ,ושָ ם יסבו על
ספות מוגבהות .מה טוב הוא השׂכר ומה טוב להינפש שָׁ ם!
 32משוֹל להם משל על שני האנשים אשר לאחד מהם נָתַ נו שני כרמי
ענבים ,ועצי תמר סביב להם ,וביניהם שׂדה זֶרע 33 .שני הגנים נתנו
ּפִ ריָים ולא מנעו דבר ממנו ,והבקענו דרכם אפיק נהר 34 ,והיה לו עושר
רב .הוא דיבר עם חברו ואמר ,נכסַ י רבים משלָך ,וחבורתי חזקה משלָך.
 35אז נכנס אל גנו בגורמו עוול לעצמו ואמר ,איני סבור כי אאבד זאת
אי־פעם 36 ,ואיני סבור כי שעת הדין תגיע אי־פעם ,אך אם ישיבוני אל
ריבוני ,שם אגיע אל נחלה טובה יותר 37 .ענה לו חבר ֹו ואמר ,התכפור
באשר ברא אותָך מעפרַ ,אחַ ר מטיּפהַ ,אחַ ר עיצבָך לכלל אדם?  38אשר
לי ,אללה הוא ריבוני ,ולא אצרף כל שותף לריבוני 39 .מדוע לא אמרתָ
בהיכנסָך אל גנָך ,כל אשר ירצה אללה ,כי רק באללה כוחנו? גם אם
27
28

31
32

35
36
37

אין לשנות את דבריו :ר' סורה .34 :6
לאיש אשר השכחנו את זכרנו מלבו :המסורת גורסת שמדובר במנהיג מבני ק ַריש
(א מַ ּיה אבן חַ 'לַף) שדרש מן הנביא להרחיק מעליו את המאמינים העניים ולהעדיף
את העשירים והנכבדים .אמר דברי רהב :או :נהג לזנוח את חובות האמונה.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
שני האנשים :כמה מהפרשנים גורסים שנרמז כאן סיפור על שני אחים מבני
ישראל שירשו את נחלאות אביהם .האחד טיפח אותן לצורכי העולם הזה ואילו
השני הקדיש את פריין לצדקה למען העולם הבא ,וכך ירד מנכסיו בעולם הזה.
בגורמו עוול לעצמו :בכך שהוא כופר ,ועל־ידי כך מונע מעצמו את השכר השמור
לצדיקים.
ישיבוני :בעולם הבא.
עיצבָך לכלל אדם :ר' סורה .29 :15
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תחשוב כי נופל אני ממָך ברכוש ובצאצאים 40 ,אולי יואיל ריבוני
להעניק לי תמורה טובה יותר מגנָך ,ויּכה אותו בברק מן השמים ,והוא
יהיה לחול טובעני 41 .או אולי ישקע מקור מימיו באדמה ולא תוכל
למוצאו 42 .והנה ניחת אסון על פריו ,ובהשכימו עם בוקר ספק את כפיו
על כל אשר הוציא על גניו אשר היו לעיי חורבות .אמר ,הלוואי שלא
צירפתי אף לא שותף אחד לריבוני 43 .לא קמה לו עדת מושיעים מפני
אללה והוא לא נושע 44 .הנה כי כן ,אללה אשר הוא האמת ,הוא המגן.
הוא מרבה שׂכר ,ועבודתו משתלמת מכל.
 45הָ בֵ א להם כמשל לחיי העולם הזה את המים אשר הורדנו משמים:
צמח הארץ טבל בהם ,אך הִ נה היה לחציר יבש ונפוץ ברוח .אללה יכול
לעשׂות כל דבר 46 .הרכוש והבנים הם חמודות העולם הזה ,ואולם
המעשׂים הקיימים והטובים יניבו שׂכר רב יותר אצל ריבונָך ,ויעוררו
תקווה גדולה יותר 47 .ביום ההוא נסיע את ההרים ממקומם ,ואתה
תִ ראה את הארץ חשׂופה .אז נאספם (מן הקברים) ולא נותיר מהם אחד.
 48שורות שורות יועמדו לפני ריבונָך – באתם אלינו כדרך שבראנו
אתכם לראשונה ,ואולם אתם טענתם כי לא קבענו לכם מועד 49 .אז
יציגו את הספר ,ואתה תִ ראה את החוטאים נחרדים מאשר בו ,ואומרים,
אוי לנו ,מה לו לסֵ פר זה שלא זנח קלה ולא חמוּרה ,כי אם מָ נה את
כולן? כך ימצאו את מעשׂיהם לנוכח פניהם ,וריבונָך לא יגרום עוול
לאיש.
 50אמרנו למלאכים ,השתחוו לאדם! הם השתחוו ,ורק אִ בְ לִ יס היה מבני
השֵ דים ,על כן ּפָ רק עול והִ מרה את צו ריבונו .האומנם תיקחו אותו ואת
זרעו למגינים זולתי ,בעודם אויבים לכם? תחליף זה ,אין רע ממנו לבני
45
46
47

48
49

הבא להם :פנייה אל הנביא.
המעשים הקיימים :שהשכר עליהם מתקיים לנצח .יש הכוללים כאן את מצוות
התפילה ואת העדות כי אין אלוה מבלעדי אללה ,ושאר אמרות בשבחו.
ביום ההוא :ביום הדין .נסיע את ההרים ממקומם :תיאור דומה ניתן לאירוע
עתידי בירושלים :ר' זכריה יד  :4וְ עָ ְמדוּ ַרגְ לָיו בַ ּיוֹם הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ זֵ ִּתים אֲ ֶׁשר עַ ל פְ נֵי
יתים מֵ חֶ ְצי ֹו ִּמזְ ָרחָ ה וָ יָּמָ ה גֵיא גְ ד ֹולָה ְמאֹד וּמָ ׁש חֲ ִּצי
רוּׁש ִּ ַלם ִּמ ֶק ֶדם וְ ִּנ ְב ַקע הַ ר הַ זֵ ִּ
יְ ָ
הָ הָ ר צָ פ ֹונָה וְ חֶ ְצי ֹו נֶגְ בָ ה.
כדרך שבראנו אתכם :כל אחד יחידי ,כנאמר בסורה  .94 :6ויש המפרשים:
עירומים.
הספר :שבו נרשמו כל מעשי הברואים.
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העוולה!  51לא הִ נחתי להם להיות עדים לבריאת השמים והארץ ולא
כעוזרי 52 .ביום
ַ
לבריאתם שלהם ,ולעולם לא הייתי לוקח את המתעים
ההוא יגיד (אללה)ִ ,קראו לאשר טענתם כי שותפַ י הם! הם יקראו אליהם
אך הם לא יֵיענו להם ,ואנו נשׂים תהום ביניהם 53 .החוטאים יִראו את
האש וייווכחו לדעת כי עומדים הם ליפול אל תוכה ,ולא יוכלו לנטות
מעליה.
 54הֵ בֵ אנו בקֻ רָאן הזה שלל משָ לים לאנשים ,ואולם האדם ,יותר מכל
דרכו להתנצח 55 .משבאה אל האנשים ההדרכה אל דרך הישר ,דבר לא
ימנע עוד בעדם מלהאמין ומלבקש את מחילת אללה ,שאם לא כן ,תחול
עליהם הדרך אשר בה נענשו בני הדורות הראשונים ,או שיבוא עליהם
עונשם בעתיד 56 .איננו שולחים את השליחים כי אם להיות מבשׂרים
ומזהירים .ואולם הכופרים מתנצחים בדברי הבל למען יפריכו את האמת
ושׂמים ללעג את אותותַ י ואת האזהרות שהוזהרו 57 .מנוּוָ לים מכל הם
אלה אשר אם יזכירו להם את אותות ריבונם ,יפנו להם עורף וישכחו את
אשר עוללו ידיהם זה כבר .שׂמנו עורלה על לבבם ,על כן דבר לא יבינו,
והכבדנו את אוזניהם .גם אם תקרא להם לבוא אל דרך הישר ,לעולם לא
יישירו לכת 58 .ריבונָך הוא המוחל ובעל הרחמים .אילו אמר להוכיחם
בעוון פועלם ,היה מחיש את עונשם ,ואולם כבר נקבע להם מועד ולא
ימצאו ִמפלט מפניו 59 .את העָ רים האלה השמדנו כי היו תושביהן בני
עוולה ,ולהשמדתן קבענו מועד.
 60משֶׁ ה אמר לנַערו ,לא אשקוט עד אם אגיע אל מפגש שנֵי הימים,
50
51

52
55

57
58
59

אבליס :ר' סורה .34 :2
עדים לבריאת השמים והארץ :שותפים לסוד בריאתם .ויש המפרשים כי הכוונה
לאסטרולוגים המתיימרים לדעת את סוד המזלות ולחכמי הטבע המתיימרים לדעת
כי צורת הארץ עגולה ולא שטוחה.
תהום :בערבית :מַ וְ ִּבק ,ויש המפרשים כי זה שמו של עמק או נהר של אש בגיהינום.
הדרכה אל דרך הישר :הקוראן .הפרשנים גורסים שמדובר בכופרים אנשי מֶ ּכה.
הדרך אשר בה נענשו :ר' סורה  .137 :3בעתיד :בעולם הבא ולא בעולם הזה כשם
שבא על הדורות שנכחדו .אבל יש הגורסים כי נרמזת כאן תבוסת ק ַריש בקרב בַ דר
(שנת .)624
אותות ריבונם :דברי הקוראן.
מועד :יש הגורסים שהכוונה לתבוסתם הצפויה בקרב בַ ְדר .אחרים קובעים כי
מדובר בעונשם ביום הדין.
הערים האלה :עריהם של בני עאד ,ת'מוד ודומיהם.
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אפילו אלך עידן ועידנים 61 .כאשר הגיעו אל המפגש ,שכחו את הדג
אשר נשׂאו עִ מם ,והוא פילס דרכו בים מבעד לְ מחילה 62 .כאשר עברו
שניהם מן המקום ההוא והלאה ,אמר לנערו ,התקן לנו ארוחה ,כי
הוגיענו המסע 63 .אמר (הנער) ,הראיתָ ? בעת שנַחנו ליד הסלע ,שכחתי
את הדג .אין זאת כי השׂטן הוא שהשכיח את זִ כרו ממני .הוא פילס דרכו
בים באורח פלא 64 .אמר (משֶׁ ה) ,זה הדבר אשר נחפשׂ! אז פָ נו לאחור
ושָ בו על עקביהם 65 .השניים מצאו את אחד מעבדינו אשר פרשׂנו עליו
רחמים מאִ תנו ולימדנוהו דעת מלפנינו 66 .אמר לו משה ,האוּ ַכל לבוא
60

61

63

64

65

לנערו :הפרשנים גורסים שמדובר ביהושע בן נון ,נערו של משה .ואולם יש בהם
הטוענים כי אין מדובר במשה הידוע אלא בנביא שקדם למשה ,משבט מנשה .מפגש
שני הימים :הפרשנים חלוקי ם ביניהם באשר למקומו והוצעו פתרונות מגוונים,
כגון שמדובר בנקודת מפגש עלומה בין הים התיכון והמפרץ הפרסי ,או בין הירדן
והים האדום ,וכיוצא בזה .בפסוקים אחרים" ,שני הימים" הם מקווי המים
המתוקים והמלוחים (סורה  ,)12 :35 ;53 :25שאללה דאג להפריד ביניהם
באמצעות מֵ צר (סורה  .)20–19 :55 ;61 :27 ;53 :25הפרשנים גורסים כי משה יצא
למסעו כדי לפגוש את אלחַ ִּ'צ'ר ,דמות עממית ,מעין "אליהו הנביא" .משה יצא
למסע במצוות אללה כדי שיכיר איש העולה עליו בחוכמתו .חוקרים בני ימינו
מוצאים בסיפור זה על אודות מסע משה אל "מפגש הימים" מוטיבים דומים לאלה
המופיעים באגדה על אודות אלכסנדר הגדול שיצא לחפש את מעיין חיי הנצח .נלווה
אליו טבח אשר נשא עמו דג מלוח כצידה לדרך .הדג ניעור לתחייה במגע מקרי עם
מימיו של המעיין ,ואחר נעלם .אלכסנדר עצמו לא זכה להגיע אל המעיין.
שכחו את הדג :המסורת האסלאמית מספרת שמשה ויהושע הגיעו בלילה אל סלע
במפגש הימים ,ולידו פיכה מעיין החיים .מימיו נטפו על הדג שמשה ויהושע נטלו
עמם כצידה לדרך ,וזה קם לתחייה ונעלם בים .משה ויהושע לא חשו בהיעלמו וכך
החמיצו את מקום מעיין החיים .מסורות אחרות גורסות שיהושע עצמו שטף את
הדג ,או ה וא עצמו היטהר במי המעיין שנטפו על הדג .זה קם לתחייה ונעלם ,אך
יהושע שכח לספר זאת למשה .מבעד למחילה :יש המסבירים כי אללה הקפיא את
מי הים והותיר בהם מחילה ,והדג עבר דרכה.
הסלע :הזיקה בין הסלע לבין "מפגש שני הימים" ,העשוי להתפרש כמקור הקוסמי
של המים בעולם ,הובילה כמה חוקרים להצביע על זיקה כלשהי לרעיון אבן
השתייה המצויה בטבור הארץ.
זה הדבר אשר נחפש! :כלומר ,תחיית הדג לימדה את משה שהם הגיעו אל מעיין
החיים .אבל המסורת האסלאמית גורסת כי הם חיפשו את אלחַ ִּ'צ'ר .ומסופר
בתלמוד בבלי ,תמיד לב ע"ב ,כי אלכסנדר ישב על שפת מעיין אחד ,והיו בידו כמה
דגים מלוחים ,וכאשר שטף אותם הדיפו ריח מתוק .הוא אמר כי הדבר מעיד
שהמעיין נובע מגן העדן .ויש האומרים שהוא שטף את פניו במי המעיין .אחרים
אומרים שהוא הלך לאורך המעיין עד שהגיע אל שער גן העדן ,אבל לא פתחו לו.
מצאו :כמה מסורות גורסות שמשה הלך במחילה בעקבות הדג עד שהגיע לאי ושם
מצא את האיש .אחד מעבדינו :מרבית המסורות גורסות שמדובר באלחַ ִּ'צ'ר,
ומיעוטן מזהות את העבד עם אליהו הנביא ,או אלישע ,או עם הנביא ירמיה.
חוקרים בני ימינו מזהים בפסוקים שלפנינו מוטיבים ידועים מסיפורי עם שונים על
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תורני בינה מאשר לימדוָך?  67אמר ,לא תוכל להאריך
בעקבותיָך למען ֵ
רוחָך עִ מי 68 ,כי כיצד תאריך רוחָך עם דבר אשר לא תדענו לפרטיו?
 69אמר (משה) ,אם ירצה אללה ,תמצא כי מיטיב אני להאריך רוחי ,ולא
מרה את פיָך 70 .אמר ,אם תבוא בעקבותַ י ַאל תשאלני דבר ,עד אם
ַא ֶ
אזּכירנו לָך בעצמי 71 .יצאו השניים לדרכם והפליגו בספינה ,והוא נָקב
בה חור .אמר (משה) ,האם נקבתָ בה חור כדי להטביע את נוסעיה? אכן
נתעב הדבר אשר עשׂיתָ !  72אמר ,וכי לא אמרתי לָך כי לא תוכל להאריך
רוחָך עִ מי?  73אמר (משה)ַ ,אל תדוּנני לכף חובה על כי שכחתי ,וַאל
תקשה ע ַלי 74 .הם יצאו משם ופגשו עלם ,והוא הרגוֹ .אמר (משה),
ההרגתָ נפש זּכה אף כי לא הרגה נפש? אכן נורא הדבר אשר עשׂיתָ !
 75אמר ,וכי לא אמרתי לָך כי לא תוכל להאריך רוחָך עִ מי?  76אמר
(משה) ,אם אשוב ואשאלָך עוד פעםַ ,אל תניח לי להוסיף ללוותָך כי
כבר גדשתי את סְ ַאת תירוצַ י לָך 77 .יצאו משם השניים והגיעו אל עיר
וביקשו אוכל מיושביה ,ואולם הם סירבו לארחם .אז מצאו בה קיר מט
לנּפול והוא חיזק אותו .אמר (משה) ,יכולתָ לקבל שׂכר על כך ,לוּ חפצתָ .
 78אמר ,כאן ניּפָ רד ,ועתה אודיע לָך את פשר הדברים שלא יכולתָ
להאריך רוחָך עִ מם 79 :אשר לספינה ,בעלֶיה היו ספנים אביונים,
וחפצתי לחבל בה כי ארב להם מלך השודד כל ספינה 80 .אשר לעלם,
הוריו היו אנשים מאמינים ,וחששנו פן יגרור אותם ֱאלֵי מֶ רי וכפירה,
 81וחפצנו כי ייתן להם ריבונם תחתיו בן אשר ייטיב ממנו לכבדם
ולדאוג לשלומם 82 .אשר לקיר ,בעליו היו שני נערים יתומים מן העיר
ההיא ,ותחתיו היה מטמון השייך להם ,ואביהם היה איש ישר ,על כן
רצה ריבונָך כי יגיעו תחילה לפִ רקם ואז יוציאו את מטמונם ברחמי
ריבונָך .לא עשׂיתי כל זאת על דעת עצמי ,וזה פשר הדברים שלא יכולתָ
להאריך רוחָך עִ מם.
 83ישאלוָך על ד'וּ אלקַ ְר ַניְן .אֱמור ,אקרא לפניכם דברים על אודותיו:
אודות מסתרי הצדק האלוהי .כמה מן המוטיבים מופיעים גם במקורות יהודיים
מאוחרים המתארים את מסעם המשותף של ר' יהושע בן לוי ואליהו הנביא.
 71השניים :משה ועבד אללה .נערו של משה אינו נזכר עוד.
 80חששנו :המעבר ללשון רבים הוסבר כאילו הדובר כאן הוא אללה.
 83ד'ו אלקרנין"( :בעל הקרניים") אלכסנדר מוקדון .שמו משקף כנראה מיתוס על כך
שאללה הצמיח לו שתי קרניים שבהן ינגח ויכבוש את העולם.
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 84הושבנוהו על מכונו בארץ ונָתַ נו לו חֶ בֶ ל אל כל דבר 85 .הוא הלך
ומצָ אה
בעקבות חבל אחד 86 ,והגיע אל המקום אשר בו שוקעת השמש ְ
שוקעת בים בוץ משחיר ומצא ליָדה אנשים .אמרנו לו ,ד'וּ אלקַ ְר ַניְן,
הבררה בידָך להענישם או להיטיב עִ מם 87 .אמר ,כל הגורם עוול,
ֵ
נענישנו ,ואז יוחזר אל ריבונו ,והוא יענישהו עונש נורא 88 .אשר
למאמין ולעושׂה את הטוב ,ל ֹו תשולם טובה ונצַ ווה עליו רק את אשר
יֵיקל לעשׂותוַ 89 .אחַ ר הלך בעקבות חבל אחד 90 ,והגיע אל המקום אשר
ממנו עולה השמש ,ומצא שהיא עולה על בני עַ ם אשר לא נָתַ נו להם
מסתור מפניה 91 .כך היה ,וידענו לפרטיו כל דבר אשר היה לוַ 92 .אחַ ר
הלך בעקבות חבל אחד 93 ,והגיע אל המקום אשר בין שני המצוקים,
ומצא לרגליהם בני עַ ם אשר לא יבינו דבר 94 .אמרו ,ד'וּ אלקַ ְר ַניְן ,ב ֵני
גוֹג ומָ גוֹג חומסים את הארץ .הנעלה לך מס למען תגדור גדר בינינו
לבינם?  95אמר ,כל אשר כונן לי ריבוני טוב הוא ממנו .סַ ייעו לי בעוצם
ידכם ,ואקים חומה ביניכם לבינם 96 .הָ ביאו לי גושי ברזל! כאשר ערם
אותם בין שני מדרונות המצוקים ,אמרּ ,פְ חוּ! וכאשר להט (הברזל)
כאש ,אמר ,הָ ביאו ואֶ צוק עליו נחושת רותחת!  97אז לא יכלו לעלות
(על החומה) ולא הצליחו לנַקבה 98 .אמר ,מקור רחמים היא מעִ ם
ריבוני ,ואולם כאשר תתקיים הבטחת ריבוני ,אז יכתשנה ָכליל; הן

84

86

88

90
91
93
94
95

חבל אל כל דבר :חוקרים מוצאים כאן רמז למדרש על אלכסנדר שהביע את רצונו
ללכת לאפריקה ,אך חכמיו הזהירוהו כי זו שוכנת מעבר להרי החושך ,ויעצו לו
שייקח חמורים מגזע לובי המסוגלים לנוע באפלה ,ויקשור אליהם חבלים ויאחז
בהם בשובו ,וכך לא יאבד את דרכו חזרה .ר' תלמוד בבלי ,תמיד לב ע"א .פרשני
האסלאם מפרשים "חבל" במשמעות מופשטת" :דרך" ,כלומר ידיעת האופן שבו
ניתן להשיג דבר כלשהו.
להענישם או להיטיב עמם :מפרשים שאותם אנשים היו פראים וכופרים ,וניתנה
אלק ְר ַנ ין הברירה להרוג אותם או ללמדם להאמין באללה .ויש המפרשים
ַ
לד'וּ
שהברירה להיטיב עמם פירושה שלא יהרגם אלא ייקח אותם בשבי.
אלק ְר ַנין,
ַ
לו תשולם טובה :או :יבוא על גמולו בזכות מעשיו הטובים .אלה דברי ד'וּ
המבטיח לגמול טובה לצדיקים ולהקל במצוותיו להם .וניתן להבין גם בהוראת
אלק ְר ַנין.
ַ
שכר בגן עדן .נצווה :הדובר הוא ד'וּ
לא נתנו להם מסתור :מפרשים שמדובר בשחורי עור.
כך היה :יש המפרשים שהוא נהג בהם כפי שנהג בעם היושב במערב.
שני המצוקים :יש הגורסים שהם מצויים באזור ארמניה ואזרבייג'אן.
בני גוג ומגוג :מושבם הוא בירכתי צפון .ר' יחזקאל לח .15
כל אשר כונן לי ריבוני :העושר שנתן לי .או :הדעת שהעניק לי.
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הבטחת ריבוני אמת היא 99 .ביום ההוא נניח (לגוג ומגוג) להסתער זה
על זה גלים גלים ,ואז תישמע תרועת השופר ,ונכַנסם יחדיו 100 .ביום
ההוא נציג את גיהינום בפני הכופרים  101אשר טָ חו עיניהם מֵ ְראות את
(אותות) זִ כרי ,ולא יכלו לשמוע 102 .האומנם חשבו הכופרים כי יוכלו
עבדי כמגינים מפנַי? הכינונו לכופרים את גיהינום
ַ
לקחת להם את
כתקרובת 103 .אֱמור ,הבה ונודיעכם מי הם אלה אשר יֹאבד כל עמלם:
 104הם אשר מפעלותיהם לא יצלחו בעולם הזה ,אף כי ַידמו כי הם
מיטיבים לעשׂות 105 ,והם הכופרים באותות ריבונם ובכך שייפָ גשו עִ מו.
לפיכך לא יניבו מפעלותיהם פרי ,וביום תחיית המתים לא נַטֶ ה את הכף
לזכותם 106 .זה גמולם ,גיהינום ,כי כפרו ושׂמו ללעג את אותותַ י ואת
שליחַ י 107 .המאמינים ועושׂי הטוב – בפרדסי גן עדן יארחום 108 ,ובהם
לנֶצח יהיו ,ולעולם לא יבקשו להחליפם 109 .אֱמור ,אילו היה הים ְדיו
לדברי ריבוני ,היה הים אוזל בטרם יִכלו דברי ריבוני ,אפילו היינו
מוסיפים עוד ים כמוהו 110 .אֱמור ,רק בשׂר ודם אני כמותכם; נִגלה לי כי
אלוהיכם אלוה אחד הוא ,וכי על כל המצפה להיפגש עם ריבונו לעשׂות
את הטוב ולעבוד את ריבונו בלא לצרף לו כל שותף.

98
99
102
103
105
109

הבטחת ריבוני :בדבר בוא יום הדין ,או בדבר מועד יציאת גוג ומגוג .יכתשנה :ואז
יפרצו בני גוג ומגוג מכלאם .ר' יחזקאל לח  14ואילך.
נניח :הדובר הוא אללה .נכנסם יחדיו :למשפט ביום הדין.
עבדי :המלאכים הנחשבים בעיני הכופרים לבני אלוהים ,וכן גם ישוע ועזַ יר .ויש
המפרשים שהכוונה לכלל האלילים.
עמלם :יש המפרשים שמדובר ביהודים ובנוצרים.
ייפגשו עמו :ביום הדין.
לדברי ריבוני :למכלול המילים המתארות את גדולתו וכוחו.
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סוּרה ִּ 19מ ְריָם (מַ ְר ַים)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1כ.ה.י.ע.צ.
 2כך ריחם ריבונָך על זְ כ ְַריָה עבדו 3 :הוא קרא אל ריבונו בהיחבא
 4ואמר ,ריבוני ,כבר נחלשו עצמותי ושׂיבה זרקה בשׂערותַ י ,ומעולם,
ריבוני ,בפנותי אליָך ,לא השבתָ את תפילתי ריקם 5 .חושש אני מפני
הקרובים אשר יִירשו אותי לאחר מותי ,כי אשתי עֲקָ רה ,על כן הַ ענֵק לי
יורש מאתָך 6 ,אשר יירש אותי ואת בית יעקב .ריבוני ,עֲשֵׂ ה שיפיק רצון.
 7זכריה ,הנה אנו מבשׂרים לָך על בן ושמו יוֹחָ נָן .לא נָתַ נו את שמו לאיש
לפניו 8 .אמר ,ריבוני כיצד זה יהיה לי בן ואשתי עקרה ואני זקן בא
בימים?  9אמר ,כך יהיה .ריבונָך אמר ,אין קל מזה .הן זה כבר בראתיָך,
בהיותָך לא כלום 10 .אמר ,ריבוני ,תן לי אות .אמר ,זה יהיה לָך האות:
שלושה ימים לא תוכל לדבר אל האנשים ,אם כי לא יהיה בָך מום 11 .אז
יָצא מן ההיכל אל בני עַ מו ואותת להם לאמור ,שַ בחו את אללה בוקר
וערב 12 .יוחנן ,אֱחוז היטב בספר – מנערותו נָתַ נו לו חוכמת משפט,
 13וחֶ מלה מאִ תנו וטוהרה .הוא היה ירא שמים 14 ,וכיבד את אביו ואת
אמו ,ולא היה סורר ומורה 15 .שלום עליו ביום הולדתו וביום מותו
וביום אשר יֵיעור לחיים.
1
2
6
7
10
11
12
13

כ.ה.י.ע.צ :.ר' סורה .1 :2
זכריה :אביו של יוחנן המטביל .ר' סורה .41–38 :3
בית יעקב :ע ם ישראל .מפרשים שהכוונה לכך שהבן יזכה להיות נביא (או מלך)
בעמו.
לא נתנו את שמו לאיש לפניו :ר' לוקס א .61
לא תוכל לדבר :ר' לוקס א  .20האלם הוטל עליו כי לא האמין לבשורה.
אותת להם :ולא דיבר ,כי כבר היה אילם.
אחוז היטב בספר :לְ מַ ד את התורה ְודבַ ק בה .חוכמת משפט :בערבית :חּכְ ם .ויש
המפרשים בהוראת "נבואה".
וחֶ מלה :בערבית :חַ נאן .וכן בסוריתְ :חנאנא" ,חסד" ,חמלה".
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 16הַ זּכֵר בספר את ִמ ְריָם .היא פרשה מבני משפחתה אל מקום במזרח,
 17והציבה מחיצה בינה לבינם ,ואנו שלחנו אליה את רוחנו ,והוא הופיע
לפניה כבשׂר ודם כליל שלֵמות 18 .אמרה ,ישמרני הרחמן מפניָך ,אם
ירא שמים הנָך 19 .אמר ,אין אני אלא שליחו של ריבונֵך ,למען אעניק לָך
בן טהור 20 .אמרה ,כיצד יהיה לי בן ,ואיש לא נגע בי ואינני יצאנית?
 21אמר ,כך יהיה .ריבונֵך אמר ,אין קל מזה .נעשׂה אותו אות לאנשים
ומקור רחמים מאִ תנו .כבר נגזר הדבר 22 .אז הרתה אותו ופרשה עִ מו אל
מקום רחוק 23 .חבלי הלידה פקדוּה אצל גזעו של דקל ,ואז אמרה ,מי
ייתן ומַ תִ י לפני כל זאת ,ושקעתי בתהום הנשייה 24 .הוא קרא אליה
מתחתיה ואמרַ ,אל תצטערי! ריבונֵך נתן פלג מים מתחתַ יְך 25 .נַענעי את
ושתי
גזע הדקל כלּפַיך והוא יוריד עלַיך תמרים טריים ורעננים 26 .אִ כלי ְ
ורווי נחת ,ואם תִ ראי אדם ,אִ מרי ,נדרתי תענית לרחמן ,ולכן לא אדבר
היום אל איש 27 .היא נשׂאה והביאה אותו אל בני עמה ,והם אמרו,
ִמ ְריָם ,אכן מפליא המעשׂה שעשׂית!  28הוי אחות ַאהרֹן ,הן אביְך לא
היה איש ֶרשַ ע ואמֵ ך לא היתה יצאנית!  29היא הצביעה עליו ,ואולם הם
16
17
18
21
24

25

26
27
28

הזכר בספר :בקוראן .מרים :אם ישוע .ר' סורה  .47–45 :3מקום במזרח :יש
המפרשים שנרמזת כאן קדושת המזרח בעיני הנוצרים הנוהגים להתפלל בכיוון זה.
אנו שלחנו :הדובר הוא אללה .רוחנו :המלאך גבריאל.
רחמן :ר' סורה  .30 :13אם ירא שמים הנך :כי אז לא תפגע בי ,בקוראי לאללה
להגן עלי.
כך יהיה .ריבונך אמר :או :כה אמר ריבונך.
הוא קרא :הנושא הוא התינוק שהגיח מבטנה ,או המלאך גבריאל ,שלדעת
הפרשנים יילד את ישוע ,ולפיכך ניצב לרגלי היולדת .פלג מים מתחתיְך :חוקרים
הצביעו על אחת הבשורות האפוקריפיות (הבשורה על פי מתי־כביכול ,כ-כא),
המספרת על בריחתם של יוסף ומרים למצרים ,יחד עם ישוע התינוק (ר' גם סורה
 .)50 :23בדרך אזלה צידתם ,והם חסו בצלו של עץ דקל .על־פי מצוות התינוק,
הדקל הוציא מים זכים ממעיין חבוי שמימיו נבעו משורשיו ופרצו אל מעל פני
הקרקע .המים הרוו את צימאון כולם .למחרת ,שוב במצוות ישוע ,בא מלאך והעלה
ענף אחד מעץ הדקל השמימה ,למען יינטע בגן העדן .ישוע הכריז שהדקל יהיה
מזומן לכל הקדושים בגן העדן כשם שהיה מזומן לו ולאלה אשר אתו .נראה שמכאן
נובעת גם תמונת הקוראן של הנחלים הנובעים מתחת לאילנות גן העדן .ר' סורה :2
.25
נענעי את גזע הדקל כלפיך :לפי הסיפור בבשורה על פי מתי־כביכול ,ישוע התינוק
ציווה על הדקל הגבוה ,והוא כופף את ענפיו עד רגליה של מרים ,וכולם ליקטו
ואכלו מפריו.
תענית :מפרשים שהצום כלל שתיקה ,כדי לאפשר ליילוד לדבר בעצמו.
מפליא המעשה :לידתו של בן ללא אב.
אחות אהרן :מלומדים בני זמננו סבורים שהכוונה ל"אחות לבית אהרן" ,כלומר,
מצאצאי אהרן הכהן (ר' לוקס א  : 5גם אשת זכריה היא מבנות אהרן) .אחרים
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אמרו ,כיצד נדבר אל תינוק בעריסה?  30אמר (התינוק) ,עבד אללה אני;
הוא נתן לי את הספר ועשׂה אותי נביא 31 ,ועשׂה אותי מבורך בכל אשר
אלך ,וציווני על התפילה ועל הזַּכאת כל ימֵ י חַ יַי 32 ,ולכבד את אמי ,ולא
עשׂה אותי סורר ובן בלייעל 33 .שלום עלי ביום הולדתי וביום מותי
וביום אשר איעור לחיים 34 .זה ישוע בן מרים ,דבַ ר האמת אשר עליו הם
חולקים 35 .אין זה יאה לאללה להקים צאצאים לעצמו .ישתבַ ח שמו!
ועת יגמור בדעתו לעשׂות דבר ,רק יאמר לוֱ ,היֵה! והָ יה 36 .אללה הוא
ריבוני וריבונכם ,על כן עִ בדוהו .זהו אורח מישרים.
 37המחנות נחלקו ביניהם ,אך אבוי לכופרים מפני מוראותיו של יום
הרה גורל 38 .אכן עוד ייטיבו לשמוע ועוד ייטיבו לראות ביום אשר
יבואו אלינו! ואולם היום בני העוולה בתעייה גמורה 39 .על כן הַ זהר
אותם מפני יום היגון אשר בו יתקיים הדבר .הם מסיחים את דעתם
ואינם מאמינים 40 .אנו נירש את הארץ ויושביה ,ואלינו יוחזרו.
 41הַ זּכֵר בספר את אברהם .הוא היה צדיק ונביא 42 .הוא אמר לאביו,
אבא ,מדוע תעבוד את אשר לא ישמעו ולא יִראו ולא יועילו לָך במאום?
 43אבא ,הוענקה לי דעת אשר לא ניתנה לָך ,על כן בוא בעקבותַ י ואנחה
באורח נָאות 44 .אבאַ ,אל תעבוד לשׂטן ,כי השׂטן הִ מרה את פי
ַ
אותָך
הרחמן 45 .אבא ,חושש אני פן יפגע בָך עונש מעם הרחמן ואז תהיה
ידיד לשׂטן 46 .אמר ,המואס אתה באֵ לים אשר לי ,אברהם? אם לא
תחדל ,סָ קול אסקול אותָך .עתה סור מעלַי לתמיד 47 .אמר ,יהי שלום

29
30
31
34

35
37
38
39
42
45

גורסים כי מדובר באחות ממש ,ומסבירים שחל כאן עירוב בין מרים אם ישוע לבין
מרים המקראית שהיתה אחותם של משה ואהרן .אמך לא היתה יצאנית :מכאן
שגם את לא ילדת בחטא.
הצביעה עליו :על בנה ,לאות כי הוא יענה .תינוק בעריסה :ר' סורה .46 :3
הספר :התורה .ויש המפרשים :הברית החדשה.
זּכאת :ר' סורה .43 :2
דבר האמת :דברי הקוראן על אודותיו הם דבר אמת .וניתן להבין גם כתואר לישוע,
כמו בסורה  .171 :4הם חולקים :מפרשים שהכוונה ליהודים שדחו את ישוע מכל
וכל ,וכן לנוצרים שראו בו בן אלוהים ולא רק נביא.
להקים לעצמו צאצאים :רמז לאמונת הנוצרים שישוע הוא בן אלוהים .רק יגיד לו,
היה! והיה :וכך גם ברא את ישוע ללא אב.
המחנות :הכיתות הנוצריות שנחלקו על טיבו של ישוע .יום הרה גורל :יום הדין.
יבואו אלינו :למשפט ביום הדין.
יתקיים הדבר :יבוצע העונש שנגזר על החוטאים.
הוא אמר לאביו :על שיחת אברהם עם אביו ר' ספר היובלים יב .8–1
תהיה ידיד לשטן :אתה והוא תיענשו יחדיו.
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עליָך .אבקש למענָך מחילה מריבוני ,כי אותי מכַבד הוא 48 .אפרוש
מעליכם ומעל אלה אשר אליהם תתפללו מבַ לעדי אללה ,ואפנה בתפילה
אל ריבוני; אולי לא ישיב ריבוני את תפילתי ריקם 49 .כאשר פרש
מעליהם ומעל אלה אשר אותם עבדו מבַ לעדי אללה ,הענקנו לו את
יצחק ואת יעקב ,ועשׂינו כל אחד מהם נביא 50 .הענקנו להם מרחמינו
ושׂמנו את זִ כרם לתהילה בפי כל.
 51הַ זּכֵר בספר את משׁה .הוא היה בר לבב והיה שליח ונביא 52 .קראנו
אליו מצִ דו הימני של ההר וקירבנוהו אל סוד־שׂיחנו 53 ,והענקנו לו
אחיו ,הנביא 54 .הַ זּכֵר בספר את ישמעאל .הוא ִקיֵים
ברחמינו את אהרן ִ
נאמנה את כל אשר הבטיח ,והיה שליח ונביא 55 .הוא ציווה את בני
ביתו על התפילה ועל הזַּכאת ,והפיק רצון מלפני ריבונו 56 .הַ זּכֵר בספר
את אִ ְד ִריס .הוא היה צדיק ונביא 57 ,והעלינו אותו אל מקום רם ונישׂא.
 58אלה הנביאים אשר נטה להם אללה חסד; הם מזרע אדם ומאלה אשר
נשׂאנו עִ ם נֹ ח ,ומזרע אברהם וישׂראל ,ומאלה אשר הִ נחינו ובחרנו.
בהיקרא לפניהם אותות הרחמן ,הִ שתחוו אפיים ארצה ובכו 59 .אחריהם
קמו דורות אחרים אשר זנחו את התפילה והלכו ַאחַ ר תאוותם .סופם
שיגיעו אל הגַיא 60 .אך לא כן בעלי התשובה והמאמינים ועושׂי הטוב.
אלה ייכנסו לגן עדן ולא יקופחו כמלוא נימה –  61אל גנֵי עדן אשר
47

52

53
54
56
57
58
59

אבקש למענך מחילה :בסורות אחרות ( )4 :60 ;114 :9נאמר כי הבטחת אברהם
לאביו בוטלה מאחר שהיה כופר .ההבטחה עצמה משקפת אולי את בראשית רבה
לח יב" :בשרו שיש לאביו חלק לעוה"ב".
קראנו אליו :במעמד הסנה הבוער .מצדו הימני :מפרשים שהכוונה לצד ההר שהיה
לימינו של משה .הימין מסמל את הברכה .ההר הוא הר סיני ,אשר למרגלותיו
ֹלהים ח ֵֹרבָ ה) .קירבנוהו :במעמד
התרחש מעמד הסנה .ר' שמות ג ( 1וַ ָּיבֹא אֶ ל־הַ ר הָ אֱ ִּ
מתן תורה.
הענקנו לו ברחמינו את אהרן :מפרשים שבזאת נענה אללה לבקשת משה שישלח לו
את אהרן כעוזר ,כמסופר בסורה .30–29 :20
ישמעאל :הוא נתפס כאן כנביא ,שלפי המסורת נשלח אל השבט הערבי ג ְ'רהם
ששכן בסביבות ֶמּכה.
ִאדריס :אולי מן הצורה היוונית  .Andréasפרשני הקוראן נוהגים לזהותו עם חנוך
המקראי.
מקום רם ונישא :מפרשים שהוא הועלה השמימה (ר' בראשית ה .)24
נשאנו :בתיבת נח .ישראל :יעקב.
הגיא :בערבית :עַ ' ּיַא .הפרשנים המוסלמים גורסים כי זה שמו של עמק בגיהינום
(אולי הד לגיא בן ִּהנום) .אחרים מסבירים בהוראת השורש הערבי ע'-ו-א שפירושו
"אבדון".
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הבטיח הרחמן לעבדיו בסתר .הבטחתו קום תקום 62 .הם לא ישמעו
מרי שלום ,ופרנסתם תהיה מצויה בהם בוקר
בהם לזוּת שׂפתיים ,רק אִ ֵ
וערב 63 .זהו גן עדן אשר ננחיל ֹו לעבדינו היראים.
במצוות ריבונָך .ל ֹו כל אשר לפנינו ואשר
 64לא נ ֵֵרד ממרומים ,אלא ִ
מעבר לנו וכל אשר בין זה לזה ,וריבונָך אינו שוכח 65 .הוא ריבון
השמים והארץ וכל אשר ביניהם ,על כן עבוד אותו ,והַ תמֵ ד בעבודתו.
כלום יודע אתה ַאחֵ ר אשר שֵ ם לו כשמו?
 66יגיד האדם ,האם אחרי מותי עוד יוציאוני חַ י?  67האם לא יזכור
האדם כי זה כבר בראנוהו ,בהיותו לא כלום?  68לכן ,חַ י ריבונָך! אֱסוף
נאספם (מן הקבר) יחד עם השׂטנים ,ואז נַציבם על ברכיהם סביב
גיהינוםַ 69 ,אחַ ר נמשוך מכל סיעה את אשר יַרבה מכולם לבוז לרחמן.
 70הן מיטיבים אנו לדעת מי ראוי מכולם להיצלות בו 71 .סוף כולכם
לרדת אל תוכו כי זה הפסָ ק אשר התחייב לו ריבונָך 72 .אחר נמַ לֵט את
היראים ונשאיר בו את בני העוולה על ברכיהם 73 .כאשר יקראו בפניהם
את אותותינו הנהירים ,יגידו הכופרים למאמינים ,מי משני מחנותינו
משכנותיו נאים יותר ,וקהילותיו טובות יותר?  74מה רבים הדורות אשר
הכחדנו לפניהם ,ואשר כליהם וזיו פניהם היו נאים יותר!  75אֱמור ,כל
החי בתעייה ,מי ייתן ויאריך לו הרחמן את חייו .ואולם כאשר יִראו את
אשר הובטח להם – את העונש או את שעת הדין ,אז יֵדעו מקומו של מי
רע יותר ,וצבאותיו של מי חלשים יותר 76 .אללה יוסיף להנחות את
ישרי הדרך ,והמעשׂים הקיימים והטובים יניבו אצל ריבונָך שׂכר נכבד

61

64

65
68
72
75

עבדיו בסתר :כלומר ,עבדו לו ביחידות ולא רק בפומבי .ר' סורה  .94 :5ויש
הגורסים כי הביטוי הערבי בִּ אלעַ 'יְ ב אין פירושו כאן "בסתר" אלא "בהיעדרות",
ומסבירים שעבדי אללה עדיין היו נעדרים מגן עדן בזמן שזה הובטח להם.
לא נרד :אין גבריאל רשאי לרדת אל הנביא בכל עת שיבחר .לפי המסורת ,הדברים
נאמרו למוחמד כשהיה במצוקה ,כיוון שגבריאל לא נגלה לו במשך ימים ארוכים.
אשר לפנינו ואשר מעבר לנו :חיינו בעולם הזה והעתיד הצפוי לנו בעולם הבא.
אחר אשר שם לו כשמו :אל אחר מרומם כמוהו.
יחד עם השטנים :שהיו בעלי בריתם של החוטאים בעולם הזה .המסורת מספרת
שכל חוטא יקום לתחייה כשהוא כבול בשלשלת אל בעל בריתו השטן.
נמלט :לכאורה עולה מכאן שגם יורשי גן עדן יהיו זמן־מה בגיהינום בטרם יבואו על
שכרם .ויש המפרשים כי בעת שהותם של הצדיקים בגיהינום ,האש אינה בוערת בו.
את העונש :בעולם הזה ,כשייהרגו או ייפלו בשבי המוסלמים.
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הראיתָ את הכופר באותותינו ,האומר ,זכֹה
יותר ותמורה גדולה יותרָ 77 .
אזכה ברכוש ובצאצאים?  78וכי השקיף וראה את הנסתר ,או זכה
בהתחייבות מאת הרחמן?  79לא ולא! נרשום את דבריו ונאריך לו את
משך העונש 80 ,ונירש ממנו את כל אשר עליו ידבר ,ואלינו יבוא יחידי.
 81הם לקחו להם אֵ לים מבַ לעדי אללה ,למען יתמכו בהם 82 .לא ולא!
הם יכחישו כי אלה עבדו אותם אי־פעם ,וידברו בגנותם 83 .הלא תִ ראֶ ה
כי שיסינו את השׂטנים בכופרים למען יסיתו אותםַ 84 .אל תבקש להחיש
את קצם ,כי מונים אנו להם את מספר ימיהם 85 .ביום אשר נאסוף את
היראים (מן הקבר) ונשַ לחם אחר כבוד אל הרחמן 86 ,ונוביל את
החוטאים אל מורדות גיהינום 87 ,אז לא יוכל איש ללַמד זכות ,זולת מי
שיִזּכֶה בהתחייבות מעִ ם הרחמן 88 .הם אמרו ,הרחמן הקים לו צאצאים.
 89אכן דבר נורא תשמיעו 90 .השמים חישבו להתרסק בעטיו ,והאדמה
– להיחָ צות לשניים ,וההרים – להתמוטט באחת 91 ,כיוון שטענו כי יש
לרחמן צאצאים 92 .אין זה יאה לרחמן להקים לו צאצאים 93 .סוף כל
שוכני השמים והארץ לבוא אל הרחמן כעבדיו 94 .הוא מונה וסופר את
כולם 95 .ביום תחיית המתים יבואו כולם אליו אחד אחד 96 ,ואולם
המאמינים ועושׂי הטוב ,עליהם ישפיע הרחמן אהבה.
 97גילינו אותו בלשונָך למען ייקַ ל לָך לבַ שֵׂ ר בו טובות ליראים ולהזהיר
בו אנשי מָ דון 98 .מה רבים הדורות אשר הכחדנו לפניהם .האם תבחין
ולוּ בשׂריד אחד מהם ,או תשמע מהם הגה?

76
81
87
88
97

המעשים הקיימים :שהשכר עליהם מתקיים לנצח .יש הכוללים בזאת את מצוות
התפילה והעדות כי אין אלוה מבלעדי אללה ,ושאר אמרות בשבח אללה.
יתמכו בהם :בעת משפטם ביום הדין.
זולת מי :או :זולת (למען) מי .התחייבות :מפרשים שמדובר במאמינים המוסלמים
שבזכות אמונתם יזכו במעמד מיוחד אצל אללה.
צאצאים :ר' סורה .116 :2
אותו :את הקוראן .בלשונך :הערבית .ר' סורה .2 :12
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סוּרה  20ט.ה( .טַ אא' הַ אא')
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ט.ה.
 2לא הורדנו אליָך את הקֻ רָאן ממרומים למען תתייגע 3 ,כי אם רק למען
הוּרד הוא ממרומים מעִ ם אשר ברא את הארץ ואת
תזּכיר לי ֵָראַ 4 .
השמים ממעל 5 .הוא הרחמן; על כס הכבוד ישב בגאון 6 .ל ֹו כל אשר
בשמים וכל אשר בארץ וכל אשר ביניהם ,וכל אשר מתחת לפני האדמה.
ַ 7אל תטרח לשׂאת את קולָך .הוא יודע כל רז ואף את הנסתר מכל.
 8אללה ,אין אלוה מבַ לעדיו .לו יאים השמות הנאים.
 9האם הגיע לאוזניָך סיפורו של משֶׁ ה?  10הוא ראה אש בוערת ואמר
לבני משפחתו ,הישארו כאן ,כי הבחנתי באש בוערת אשר אולי אקח
לכם ממנה שלהבת ,או אולי אמצא על־פי האש את הדרך 11 .בבואו
אליה קרא אליו קול ואמר ,משה 12 ,אנוכי ריבונָך .שַ ל נעליָך כי ניצב
אתה בעמק הקדוש ִמשנֵה קודש 13 .אני בחרתיָך ,על כן הקשב לדבר
לעדי ,על כן עבוד אותי
אשר נִגלה 14 :הנה אנוכי אללה ,אין אלוה מבַ ַ
 1ט.ה :.ר' סורה .1 :2
 5הרחמן :ר' סורה  .30 :13ישב :ר' סורה .54 :7
 8השמות הנאים :ר' סורה .180 :7
 10ראה אש :הבחין בסנה הבוער מרחוק .ר' שמות ג-ד.
 12הקדוש ִמשנֵה קודש :בערבית :מ ַק ַדס טוַ א ,שפירושו" :קדוש כפל כפליים" .ויש
הגורסים כי טוא הוא שמו של העמק הקדוש .השורש ט-ו-י פירושו "קיפול" ,ולכן
מעניין לציין שבמדרש היהודי נאמר על אודות הארץ שיעקב שכב עליה ,בעת שחלם
את חלום הסולם ,כי אלוהים "קיפל" את כל ארץ ישראל והניחה למראשותיו
(תלמוד בבלי ,חולין צא ע"ב) .ועל משה נאמר ,שבשעה שעלה אל ראש פסגת ההר,
אלוהים קיפל את כל ארץ ישראל והראה לו אותה לדורותיה (מדרש אגדה (בובר),
ב .) 181 ,נראה שבתפיסת הקוראן ,הר סיני ,אשר לרגליו התרחש מעמד הסנה ,נכלל
גם הוא בארץ הקודש ,וזאת כי במאה השביעית דרום חצי האי סיני היה בתחומי
אחד ממחוזותיה של פלסטינה ( .)Palaestina Tertiaגם המקורות המוסלמים
מציינים כי הר סיני הוא בתחומיה של ארץ הקודש (אלשאם = סוריה־א"י) .ור' גם
סורה .1 :52
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וקַ יֵים את התפילה למען ֵזכֶר שמי 15 .שעת הדין בוא תבוא ,אם כי לא
אגַלה את מועדה ,ואז ישולם לכל נפש כפועלה 16 .בַ ל ירחיקָך מעליה זה
אשר לא יאמין בה ,הנוהה אחר משוגת לבו ,פן תאבד 17 .מה זה בימינָך,
משה?  18אמר ,זה המַ טֶ ה שלי .עליו אני נשען ,ובו מַ ּכה אני בעצים
להוריד עלים לצאני ,ועוד כיוצא בזה 19 .אמר ,הַ שלֵך אותו ,משה.
 20הוא הִ שליכו והִ נה הוא נחש מתנועע 21 .אמר (אללה) ,אֱחוז בו וַאל
תפחד ,כי עתה נשיבנו אל מצבו הראשון 22 ,והָ בֵ א את ידָך בחיקָך ,והיא
תצא לבָ נה ולא מ ֶנגַע .זה אות נוסף 23 ,למען נַראה לָך כמה מאותותינו
הגדולים 24 .לֵך אל פרעה כי גדלה ִרשעתו 25 .אמר ,ריבוני ,הָ בֵ א רווחה
ללבי 26 ,והַ קֵ ל עלי את תפקידי 27 ,ושחרר את לשוני הכבדה 28 ,למען
דברי 29 ,ותן לי עוזר מבני משפחתי 30 ,את אהרן אחי 31 .חַ זֵק
יבינו את ִ
בו את גווי 32 ,ושַ תף אותו בעניינִי 33 ,למען נַרבה לשבחָך 34 ,ונַרבה
להזכיר את שמָך 35 .הן אתה מבחין בנו 36 .אמר ,הנה קיבלתָ את אשר
ביקשתָ  ,משה 37 .חונַנו אותָך פעם נוספת בחסדנו 38 ,כאשר הורינו
לאמָך כדבר הזה 39 :הניחיהו בתיבה והשליכיהו לים ,והים יטילנו
לחוף ,למען ייקחנו אויבִ י ואויבו .נסכתי בבריות אהבה אליָך מאִ תי,
למען תגודל תחת עיני הפקוחה 40 .אחותָך הלכה ואמרה ,הבה וַאראֶ ה
לכם בני משפחה אשר יהיו לו או ְֹמנים .כך השיבונו אותָך אל אמָך ,למען
תִ רווה נחת ולא תתעצב אל לבהַ .אחַ ר הרגתָ נפש ,ואנו מילטנוָך מן
הצער ,והעמדנוָך בניסיון ונשארתָ מספר שָ נים בין אנשי ִמ ְדיָןַ .אחַ ר,
משה ,באתָ הלוֹם ,במלאת הזמן הקצוב 41 .אני בחרתיָך לי 42 ,על כן לֵך
ואחיָך והָ ביאו את אותותַ י ,וַאל יִיתַ ש כוחכם מהזּכירני 43 .לכו אל
אתה ִ
פרעה כי גברה ִרשעתוַ 44 ,ודברו אליו טובות ,אולי ייזכר ויתמלא יִרָאה.
15
16
19
22

37
39
40

42

אם כי לא אגלה :או" :עומד אני לגלות" .ר' סורה .187 :7
בל ירחיקך מעליה :בל יגרום לך לפקפק בה.
השלך אותו :ר' שמות ד  1ואילך.
לבנה ולא מנגע :לא תהיה מצורעת (בניגוד לנאמר בשמות ד  .)6כלומר ,ידו תצא
בוהקת בזוהר נשגב שיוכיח שמשה הוא איש אלוהים .אות נוסף :נס שני ,נוסף על
נס הנחש.
חוננו אותך :פניית אללה אל משה.
הים :בערבית :אליַם .והכוונה ליאור .אויבי ואויבו :פרעה.
אחותך :מרים ,אחות משה .ר' שמות ב  7ואילך .הלכה :אל אנשי פרעה .הרגת נפש:
את האיש המצרי .ר' שמות ב  11ואילך .מילטנוך מן הצער :מיד פרעה שביקש
להורגך כעונש על שהרגת את המצרי .מדין :ר' שמות ב  15ואילך.
את אותותי :ר' סורה .127–103 :7
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 45אמרו שניהם ,ריבוננו ,פוחדים אנו פן ייחפז להרע לנו או תגדל
רשעתו 46 .אמרַ ,אל פחד ,כי עִ מכם אני ,שומע ורואה 47 .בואו אליו
שניכם ואִ מרו ,אנו שליחי ריבונָך ,על כן ְשלַח עִ מנו את בני ישׂראל ואל
תענה אותם .הנה הבאנו לָך אות מאת ריבונָך ,ושלום על כל ההולך
בדרך הישר 48 .נִגלָה לנו כי עונש יבוא על כל אשר יכחיש ויפנה עורף.
 49אמר ,ומיהו ריבונכם ,משה?  50אמר ,ריבוננו הוא אשר העניק לכל
דבר את קיומו ,והִ נחהו 51 .אמר ,ומה בדבר הדורות הראשונים?  52אמר,
הי ֶַדע על אודותם שמוּר אצל ריבוני בספר .לא יִתעה ריבוני ולא ישכח.
 53הוא אשר פרשׂ לכם את הארץ כיצוע ,ופילס לכם שבילים על פניה,
והוריד מן השמים מים ,ובהם הצמחנו צמחים מכל מין 54 .אִ כלו ְורעו
את מקנכם ,ובזאת צפונים אותות לנשמרים לנפשם 55 .ממנה בראנו
אתכם ,ואליה נשיבכם ,וממנה נשוב ונוציאכם.
 56הראינו (לפרעה) את כל אותותינו ,ואולם הוא הכחיש ופנה עורף.
 57אמר ,האם באתָ אלינו ל ַנ ְשלנוּ מארצנו בכשפיָך ,משה?  58גם אנו
נעשׂה לָך כשפים כמותםְ .קבַ ע מועד למפגש בינינו לבינָך ,אשר נכבדהו
אנו ואתה ,במקום אשר עליו נשתווה 59 .אמר ,המועד הוא יום החג ,ובו
ייאספו האנשים עם עלות החמה 60 .פרעה פנה וכינס את חרטומיו ואז
בא 61 .אמר להם משה ,אוי לכםַ ,אל תִ טפלו שקר על אללה פן יכחידכם
בעונש .כל הטופל שקר ינחל מּפח נפש 62 .אז התייעצו והמתיקו סוד,
 63ואמרו ,שני אלה אינם אלא מכשפים המבקשים לנשלכם מארצכם
בכשפיהם ,ולשׂים קץ לאורחות דתכם המושלמת 64 .על כן הַ חליטו מה
תהיה תחבולתכם ,והתייצבו שורות שורות ,כי רק המעולה יעשׂה חיל
היום 65 .אמרו ,משה ,התשליך אתה ראשון ,או שמא נהיה אנו ראשונים
להשליך?  66אמר ,אדרבא ,הַ שליכו אתם .אז נִראו לו חבליהם
ומטותיהם כמתנועעים ,בשל הכישוף שהטילו 67 .נפשו של משה
נחרדה 68 ,ואולם אנו אמרנוַ ,אל תפחד ,הן ידָך על העליונה 69 .הַ שלֵך
את אשר בימינָך ויבלע את להטיהם ,כי רק בלהטוטים יכשפו ,ואולם
 49ומיהו ריבונכם :על ההתנצחות בין פרעה לבין משה ואהרן ר' שמות ה ;5–1 ,שמות
רבה ה ,יד.
 51מה בדבר הדורות הראשונים? :מדוע לא הנחה אותם אללה? או :מה דין מתיהם?
או :מה היו קורותיהם?
 55ממנה :מן הארץ .נוציאכם :ביום תחיית המתים.
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המכשף לא יעשׂה חיל בכל אשר ילך 70 .אז השתחוו המכשפים אפיים
ואמרו ,מאמינים אנו בריבונם של אהרן ומשה 71 .אמר (פרעה) ,האומנם
תאמינו לו בלא רשותי? הן הוא הגדול שבמכשפים אשר הכניסכם בסוד
הכישוף! ּכָרות אכרות את יד ימינכם ואת רגל שׂמאלכם ואצלוב אתכם
על גזעי דקלים ,וכך תדעו מי משנינו מטיל עונש כבד ונצחי יותר.
 72אמרו ,חי אשר יָצַ ר אותנו! לעולם לא נבּכר אותָך על פני האותות
הנהירים אשר הביא הוא לנו .חֲרוץ את הדין כאשר תחרוץ ,ואולם דינָך
יחול רק בעולם הזה 73 .האמַ נו בריבוננו למען יסלח לנו על חטאותינו
ועל הכשפים אשר כפיתָ עלינו לעשׂות .אללה טוב ונצחי ממָך 74 .כל
הבָ א אל ריבונו בעודו חוטא ,גיהינום שמוּר לו .לא ימות בו וגם לא
יחיה 75 .וכל הבָ א אליו בעודו מאמין ולאחר עשׂותו את הטוב ,לאלה
שמוּרות המעלות העליונות 76 :גני עדן אשר נחלים נובעים מתחת
לאילנותיהם; לנֶצח יהיו בהם ,כי זה גמולו של השומר על הטוהר.
עבדי בלילה ופַ לֵס להם נתיב יבש בים,
 77הורינו למשה לאמור ,הַ סַ ע את ַ
ולא תחשוש מפני הרודפים ולא תירא 78 .פרעה וצבאותיו הִ דביקום,
ואולם הים כיסה אותם באשר כיסה 79 .פרעה הִ תעה את בני עמו ולא
הִ נחה 80 .הוי בני ישׂראל ,מילטנו אתכם מאויביכם והועדנו לכם מקום
אשר ניוועד בו ,לצִ דו הימני של ההר ,והורדנו לכם ממרומים את המָ ן
ואת השׂלָו 81 .אִ כלו מן הדברים הטובים אשר שלחנו לפרנסתכם וַאל
תִ פרקו עול בעטיים ,פן אשפוך חמתי עליכם .כל אשר אשפוך חמתי
עליו יצנח לתהום 82 ,ואני נושֹא עוון לחוזר בתשובה ולמאמין ולעושׂה
את הטוב ולמישיר לכת –  83מדוע מיהרתָ לעזוב את בני עמָך ,משה?
69
70
71
72
74
76
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בלהטוטים יכשפו :הפרשנים גורסים שהחרטומים מרחו את חבליהם בכספית,
ואלה נעו בהשפעתה.
השתחוו :לאחר שנבלעו מטותיהם.
מי משנינו :אני או אלוהי משה.
חי אשר יצר אותנו :או" :לא נבכר אותך...על פני מי שיצר אותנו".
לא ימות בו וגם לא יחיה :לא ייפטר שם מעונש הייסורים ולא ייהנה מחייו.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
עבדי :בני ישראל.
מקום אשר ניוועד בו :לשם מתן תורה .ר' שמות כד  .2–1צדו הימני :ר' סורה :19
.52
אל תפרקו עול :אולי רמז לאיסור להותיר את המן ליום הבא .ר' שמות טז .20–19
מיהרת לעזוב :חשת לעלות להיוועד אתי והשארת אותם מאחור .במקרא מצטווה
משה בפירוש להשאירם מאחור .ר' שמות כד .14 ,2
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 84אמר ,הנה הם באים בעקבותַ י ,ואני מיהרתי לבוא אליָך למען אפיק
רצון מלפניָך ,ריבוני 85 .אמר (אללה) ,העמדנו את בני עמָך בניסיון
והסאמרי הִ תעה אותם 86 .אז חזר משה אל בני עמו
ִ
לאחר לכתָך מהם,
כועס ומלא צער .אמר ,בני עמי ,האם לא הבטיח לכם ריבונכם הבטחה
טובה? האם קצרה רוחכם מלחּכות? או התִ רצו כי תינתך עליכם חמת
ריבונכם ,ולכן הפרתם את שהבטחתם לי?  87אמרו ,לא מדעתנו הֵ פַ רנו
את הבטחתנו לָך .עמוסים היינו בשׂכִ יות החמדה של האנשים ,על כן
הסאמרי הטיל 88 .הוא עשׂה להם תבנית עגל משמיע
ִ
השלכנו אותן ,וגם
קול געייה ,והם אמרו ,זה אלוהיכם ואלוהי משה ,ואולם הוא שכח.
 89הלא יִראו כי אין הוא משיב להם דבר ,ולא יוכַל להעביר צרה
מעליהם או להביא להם תועלת?  90קודם לכן אמר להם ַאהרֹן ,בני עמי,
אחרי
(העגל) אינו אלא מבחן לכם ,ורק הרחמן הוא ריבונכם ,על כן נְטו ַ
לדברי 91 .אמרו ,לא נחדל לדבוק בו עד אשר ישוב אלינו
ִ
והישָ מעו
משה 92 .אמר (משה) ,אהרן ,כאשר ראיתָ כי תועים הם ,מה מנע בעדָך
 93לעשׂות כדוגמתי? האם הפרתָ את מצוותי?  94אמר (אהרן) ,בן אמי,
ַאל תאחַ ז בזקָ ני ולא בראשי .חששתי פן תאמר ,פילגתָ את בני ישׂראל
סאמרי?  96אמר,
ולא מילאתָ אחר דבָ רי 95 .אמר (משה) ,ומה היה לָךִ ,
הבחנתי באשר לא הבחינו בו הם ,ונטלתי חופן מעקבות השליח והטלתי
אותו ,כי כך השיאני לבי 97 .אמר (משה)ַּ ,כלֵך־לָך ,ומעתה תאמר כל
85

86
87
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96

העמדנו את בני עמך בניסיון :רמז למעשה העגל .הסאמרי :כמה מסורות פרשניות
גורסות ששמו של האיש מעיד כי היה שומרוני ,ומסבירות ש"שומרון" היה שמו של
אחד משבטי ישר אל .גם כמה חוקרים בני ימינו רואים בסיפור על אודותיו סמל
לדמותם של השומרונים .מסורות אחרות גורסות שמוצאו של האיש היה במצרים,
או בעם זר אחר .כמה חוקרים שיערו כי הצורה סאמרי משמרת את שמו של זמרי
(בן סלוא) ,שנזכר בסיפור עבודתם של בני ישראל לבעל פעור (במדבר כה .)14
הבטיח לכם :לתת לכם את התורה.
שכיות החמדה :שקיבלו מן המצרים ערב צאתם .השלכנו :אל האש כדי שיותכו.
הסאמרי הטיל :המסורת מספרת כי האיש השליך עפר שאסף מתחת לפרסות סוסו
של גבריאל ,ועפר זה הפיח חיים בעגל הזהב .ור' להלן פס' .96
תבנית...געייה :ר' סורה  .148 :7הוא שכח :יש המפרשים כהמשך דברי הסאמרי
הטוען כי משה שכח להודיע שהעגל הוא האל האמיתי .אחרים גורסים כי מדובר
בסאמרי שבעשותו את העגל שכח את דתו הנכונה.
לעשות כדוגמתי :להילחם בחוטאים.
ולא מילאת אחר דברי :מפרשים שמשה ציווה על אהרן להשגיח על שלומם של בני
ישראל בהיעדרו .ור' סורה .142 :7
השליח :המסורת האסלאמית גורסת כי הוא המלאך גבריאל ,וכי חופן העפר
שהסאמרי נטל מעקבות רגליו של סוסו יצר את העגל ,או הפיח בו חיים.
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חייָך ,אין לגעת בי! ויוּעד לָך מועד אשר לא תחמוק ממנו .הבט אל
אלוהיָך אשר לא חדלתָ לדבוק בו :שָׂ רוף נשׂרפהו ואחר נפזרהו בים.
 98רק אללה הוא אלוהיכם ,אשר אין אלוה מבַ לעדיו ,וידיעתו חובקת
כלּ 99 .ככה נספר לָך על מאורעות העבר ,ונָתַ נו לָך דבר־תוכחה מאִ תנו.
 100כל הפונה לו עורף ,יישׂא משׂא ביום תחיית המתים 101 .לנֶצח
יישׂאוהו; אכן מה רע יהיה הנטל ביום תחיית המתים 102 ,ביום אשר
תישָ מע תרועת השופר .ביום ההוא נאסוף את החוטאים (מקבריהם),
והם יהיו כחוּלי עין 103 ,וילחשו זה לזה ,לא עברו עליכם יותר מעשׂרה
ימים!  104היטב יודעים אנו את אשר יגידו .גם השנון שבהם יגיד ,רק
יום אחד עבר עליכם.
 105ישאלוָך על אודות ההרים .אֱמור ,ריבוני יפוררם עד דק 106 ,ויותיר
מהם רק מישור שומם 107 ,אשר לא תִ ראֶ ה בו קיעור ולא קימור.
 108ביום ההוא ילכו בעקבות הּכָרוז ולא יוכלו לנטות מעליו והקולות
ִידמו מיראת הרחמן ולא תשמע כי אם קול לחש 109 .ביום ההוא לא
י ַ
תועיל ההשתדלות בלתי אם לאשר יתיר לו הרחמן ויתרצה לדבָ רו.
 110הוא יֵדע את אשר לפניהם ואת אשר מאחוריהם ,ואולם הם לא יוכלו
להכיל את מלוא הדעת עליו 111 .הּפָ נים ייכנעו (לאללה) החַ י והקיים,
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אין לגעת :בשל טומאת חטאיו .יש חוקרים הרואים כאן רמז לפרישות הפולחנית
של השומרונים .יּועד לך מועד :לעונש ביום הדיןָּ .שׂרוף נשׂרפהו :ר' שמות כד ;7
דברים ט  ;21סורה .93 :2
ככה נספר לך :דברי אללה אל הנביא מוחמד.
יישא משא :את נטל חטאיו.
כחולי עין :סימן לחוטאים  .הפרשנים מסבירים שהערבים נטרו טינה לכחולי העין.
ויש המפרשים :עיוורים ,שעיניהם איבדו את צבען הטבעי.
עשרה ימים :עלי אדמות .זהו תיאור סמלי לקוצר החיים בעולם הזה .ויש
המפרשים :הזמן שיחלוף מאז מותם ייראה להם כעשרה ימים בלבד בשל התדהמה
שתכה בהם כאשר יקומו לתחייה.
יפוררם עד דק :ר' גם סורה .47 :18
ָארץ ָּכע ֲָרבָ ה .כלומר ,אלוהים יסלק את
מישור שומם :ר' זכריה יד  :10יִּ סוֹב ּכָל הָ ֶ
ההרים וייצור אדמת מישור (= ערבה).
לא ִתראֶ ה בו קיעור ולא קימור :ר' ישעיהו מ ּ :4כָל־גֶיא יִּ נ ֵָשא וְ כָל־הַ ר וְ גִּ בְ עָ ה יִּ ְׁשפָ לוּ
וְ הָ יָה הֶ עָ קֹב לְ ִּמיׁשוֹר וְ הָ ְרכ ִָּסים לְ בִּ ְקעָ ה.
יתיר לו :או :יתיר לאחרים להשתדל למענו.
אשר לפניהם...מאחוריהם :ר' סורה .255 :2
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וכל החוטא בגורמו עוול ,ינחל מפח נפש 112 .ואולם העושׂה את הטוב
בעודו מאמין ,לא יחשוש מפני עוול או עושק.
 113ככה הורדנוהו ממרומים :קֻ רָאן ערבי ,והבאנו בו שלל אזהרות למען
תהיה בהם יִרָאה ,או למען ישיב להם את זיכרונם 114 .על כן יתרומַ ם
אללה ,המלך המַ מָ שיַ .אל תיחפז בקֻ רָאן בטרם תסתיים התגלוּתו לָך,
אלא אֱמור ,ריבוני ,הוסף לי דעת.
 115ציווינו על אדם זה כבר ,ואולם הוא שכח ולא מצאנו בו נחישות.
 116אמרנו למלאכים ,השתחוו לאדם ,והם השתחוו ,ורק אִ בְ לִ יס סירב.
 117אז אמרנו ,אדם ,זהו אויב לָך ולאשתָך ,על כן הישָ מרו פן יוציאכם
מגן עדן ,ואז תתייגע למחייתָך 118 .כאן מובטח לָך כי לא תרעב ולא
יחסר לָך לבוּש 119 ,ולא תצמא ולא תכה אותָך השמש 120 .אז לחש לו
השׂטן ואמר ,אדם ,בוא ואוליכָך אל עץ חיי הנצח ואל מלכות אשר לא
תִ כלה 121 .שניהם אכלו ממנו ואז נגלו להם מערומיהם ,והחלו להדק על
עצמם כסוּת מעלֵי הגן .כך הִ מרה אדם את פי ריבונו וסטה 122 ,ואולם
אחר־כך בחר בו ריבונו ושב מכעסו עליו והִ נחה 123 .אמר (אללה)ְ ,רדו
מכאן שניכם יחדיו ,והֱיו אויבים זה לזה ,ואולם אם תִ זכו לקבל מאִ תי
הדרכה אל דרך הישר ,כי אז לא יִתעה כל ההולך בדרכי הישָ רה ,ולא
תמצאנו תלאה 124 .ואולם כל הפונה עורף לתוכחתי ,ימצא את מחייתו
בדוחק ,וביום תחיית המתים נאספהו (מן הקבר) עיוור 125 .אז יגיד,
ריבוני ,מדוע אספתַ ני עיוור? הן הייתי פיקח!  126יגיד (אללה) ,כך! כי
ניתנו לָך אותותינו ואתה שכחתָ אותם ,על כן היום ישכחוָך 127 .כך
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הפנים ייכנעו :יש המפרשים כרמז להצמדת המצח לקרקע בעת התפילה .ויש
הגורסים שהכוונה לכניעת כל הברואים לאללה ביום הדין.
ערבי :ר' סורה .2 :12
אל תיחפז בקראן :מפרשים שהנביא חשש פן ישכח את אשר נגלה לו ,ולכן מיהר
לשנן זאת בקול ,עוד בטרם התחוורה לו משמעות הפסוקים.
ציווינו על אדם :שלא יאכל מן העץ האסור.
אבליס :ר' סורה .34 :2
לא יחסר לך לבוש :לא תסבול מהיותך עירום.
(אבליס) .על
ְרדו מכאן שניכם יחדיו :יש המפרשים שהפנייה היא אל אדם והשטן ִּ
גירוש השטן יחד עם אדם ר' למשל ספר אדם וחווה (נוסח רומי) ,פס'  12ואילך.
אחרים מפרשים שהפנייה היא אל אדם וחווה .היו אויבים זה לזה :ר' סורה .36 :2
ישכחוך :באש גיהינום.
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נגמול למתהולל אשר לא האמין באותות ריבונו .אכן עונש העולם הבא
כבד ונצחי מכל.
 128האם טרם התחוור להם מה רבים הדורות אשר הכחדנו לפניהם? הרי
דרכם עוברת על־פני משכנותיהם! בזאת צפונים אותות לנשמרים
לנפשותם 129 .אלמלא גמר ריבונָך אומֶ ר לדחות את עונשם לזמן קצוב,
כבר היה מדביקם 130 .שׂא את דבריהם בעוז רוח ,ושַ בח והַ לל את ריבונָך
לפני עלות החמה ולפני שקיעתה ,ושַ בח במשך הלילה ובקצותיו של
היום ,למען תשׂבע רצוןַ 131 .אל תישׂא עיניָך אל התענוגות אשר בהם
פינקנו את האחרים למיניהם ,אל זוהר חיי העולם הזה אשר נָתַ נו למען
ַנסותם בו .הפרנסה מעם ריבונָך טובה ונצחית מכל אלה 132 .צַ ווה את
בני ביתָך על התפילה ,והתמד בה .אין אנו מבקשים ממָך לדאוג
לפרנסה ,כי אנו מפרנסיָך ,והיראים סופם לראות טובה 133 .אמרו ,מדוע
אין הוא מביא לנו אות מאת ריבונו? האם לא ניתַ ן להם האות הנהיר על
אשר נרשם בגווילים הראשונים?  134אילו היינו מכחידים אותם בעונש
עוד בטרם בואו ,היו אומרים ,ריבוננו ,מדוע לא שלחתָ אלינו שליח
למען נלך אחר אותותיָך בטרם נושפל ונעטה קלון?  135אֱמור ,אנו
האורח
ַ
אורבים זה לזה; הַ משיכו לארוב ,אך לבסוף תדעו מי היו בעלי
הנאות ומי הישיר לכת.
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129
130
131
133
135

דרכם עוברת :מפרשים שהפסוק מופנה אל בני ק ַריש ,שבדרכם לסחור בסוריה נהגו
לעבור על פני חורבות ערים חוטאות שנכחדו ,כגון עירו של לוט (סדום) .ר' סורה :37
.138–137
לזמן קצוב :עד העולם הבא .ויש המפרשים :עד תבוסתם הצפויה של בני ק ַריש
בקרב בַ דר (שנת .)624
שבח והלל :יש המפרשים כי זהו צו לקיים את התפילה היומית ,ומזהים בהמשך
הפסוק את חמשת מועדיה .קצותיו של היום :תחילתו וסופו.
הפרנסה מעם ריבונך :בגן עדן .או ההנחיה הרוחנית שזכית לה בעולם הזה.
האות הנהיר :הקוראן .ספר ז ה מאשר את הדברים הרשומים בכתבי הקודש
הקדומים על אודות הגורל הצפוי לחוטאים.
המשיכו :פנייה אל אויבי מוחמד שחיכו למפלתו.

256

יאים (אלַאנְ בִּ ַיאא')
סוּרה  21הַ נְבִּ ִּ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1מועד חשבונם של האנשים קָ ֵרב ובא ,ואולם הם מסיחים דעתם ופונים
עורף 2 .כאשר שבים ומעלים את זִ כרו של ריבונם לפניהם ,הם מקשיבים
משועשעים 3 ,ולִ בותיהם קלים עליהם .בני העוולה ממתיקים סוד
באומרם ,אין הוא אלא בשׂר ודם כמותכם; התלכו שֶ בי ַאחַ ר כשפים
בעיניים פקוחות?  4אמר (הנביא) ,ריבוני יודע את אשר נאמר בשמים
ובארץ; הוא שומע ויודע 5 .אך לא ולא! הם אמרו ,בְ לִ יל חלומות! לא
ולא! הוא בדה זאת מלבו ,והוא רק משורר .יביא לנו אות כפי שנשלחו
הראשונים להביא 6 .שום עיר אשר השמדנו לפניהם לא האמינה –
הכיצד יאמינו אלה?  7לפניָך שלחנו רק בני אדם אשר גילינו להם את
דבָ רנו .שַ אֲלו נא את בעלי דבר־התוכחה ,אם אינכם יודעים 8 .לא עשׂינו
להם גוף שאינו נצרך למזון ,והם לא חיו לנֶצח 9 .לבסוף קיימנו נאמנה
את אשר הבטחנו להם ,והִ צַ לנו אותם ואת אשר חפצנו ,והכחדנו את
המתהוללים 10 .הורדנו אליכם ממרומים ספר ובו דבר־תוכחה לכם .האם
לא תשׂכילו להבין?  11מה רבות הערים בנות העוולה אשר הכחדנו,
ואשר הקמנו אחריהן עמים חדשים 12 .כאשר הבחינו בחרון אּפנו ,קמו
1
2
3
4

5

6
7

מועד חשבונם :יום הדין.
זכרו של ריבונם :קטעי קוראן הנמסרים להם כפעם בפעם.
כשפים :מוחמד הואשם שאינו אלא מכשף ולא נביא אמת.
אמר (הנביא) :לכאורה משתמע מכאן שהנביא דובר על דעת עצמו ,מה שנוגד את
ההכרה כי כל הקוראן הוא דבר אללה ,ולפיכך מקפידים הפרשנים לציין שגם כאן
אללה הוא המצווה על הנביא ,ומסבירים "אמר" בהוראת "אמור"!
משורר :רמז לטענת הכופרים שמוחמד אינו נביא אלא משורר .כפי שנשלחו
הראשונים להביא :כגון מופת הנאקה שניתנה לצאלח (למשל ,סורה  )73 :7ומופת
מטהו של משה (למשל סורה .)107–106 :7
לפניהם :לפני הכופרים בני דורו של מוחמד.
לפניך :פניית אללה אל מוחמד .בני אדם :ולא מלאכים .זו תשובה לכופרים שכפרו
במוחמד בנימוק שהוא בשר ודם כמותם .בעלי דבר־התוכחה :ר' סורה .43 :16
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להימלט מתוכן בשעטה 13 .אל תשעטו! הַ משיכו להתפנק באשר
פונקתם והישארו במשכנותיכם ,כי בין כה וכה תיתנו את הדין!  14הם
אמרו ,אבוי לנו ,אכן היינו בני עוולה 15 .הם לא חדלו לקרוא כך ,עד
אשר קצרנו בהם ושבקו חיים.
 16לא בראנו את השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם לשם שעשוע.
 17אילו חיפשׂנו עונג היינו מוצאים זאת אצלנו ,אם אכן היינו רוצים.
 18לא ולא! אנו מטיחים את האמת בפני ההבל ,והיא תרסק את ראשו,
וחיש יימוג ,ואתם תהיו הקוראים שוד ושבר ,בעוון התארים אשר בהם
תתארו 19 .ל ֹו כל שוכני השמים והארץ .השרויים במחיצתו – לא תִ רבה
שחצנותם מכדי לעובדו ,ולא יִלְ אוּ 20 .לילה ויום יסַ ּפרו בשבחו ולא
יחדלו 21 .העשׂו לעצמם אֵ לים מן הארץ אשר יוכלו להקים לתחייה?
 22הן לוּ היו בשמים ובארץ אֵ לים זולת אללה ,כי אז היו נשחתים.
ישתבח שם אללה ,ריבון הכס ,ויינון מעל התארים אשר בהם יתארוהו.
 23איש לא ישאלנו על מעשׂיו ,ואילו אותם ישאלו 24 .האומנם לקחו
לעצמם אֵ לים אחרים זולתו? אֱמור ,הַ ציגו את המופת אשר בידכם! הִ נה
דבר־התוכחה של אלה אשר אתי ודבר־התוכחה של אלה שהיו לפנַי!
ואולם מרביתם אינם יודעים את האמת ,והם פונים עורף.
 25מעולם לא שלחנו לפניָך שליח בלא שגילינו לו לאמור ,אין אלוה
לעדי ,לכן עִ בדוני 26 .ואולם הם אומרים ,הרחמן הקים לו צאצאים.
מבַ ַ
ישתבח שמו! רק עבדים מכובדים הם 27 .הם לא יקדימו אותו בדברים,
ויעשׂו כדבָ רו 28 .הוא יודע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם ,ולא
יתרצה לו (אללה) ,וחרדה אוחזת
יוכלו להשתדל כי אם למען זה אשר ַ
בהם מרוב יראתו 29 .מי בהם אשר יאמר ,אני הנני אֵ ל מבַ לעדיו ,נשיב לו
13
17
18
19
21
22
24
26
28

אל תשעטו :הפרשנים גורסים שזוהי פניית המלאכים אל הנמלטים ,על דרך
ההיתול.
אצלנו :בעולמנו השמימי (הדובר הוא אללה).
התארים אשר בהם תתארו :את אללה ,כגון שהוא אב לצאצאים.
השרויים במחיצתו :המלאכים.
מן הארץ :מעצים ,אבנים וכד'.
היו נשחתים :השמים והארץ.
דבר־התוכחה של אלה אשר אתי :הקוראן .של אלה שהיו לפני :ספרי הקודש של
היהודים והנוצרים .אינם יודעים את האמת :שאין ממש באלילים.
הרחמן :ר' סורה  .30 :13צאצאים :ר' סורה  .116 :2עבדים מכובדים :מלאכים.
אשר לפניהם...מעבר להם :המעשים שעשו ואשר יעשו.
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כגמולו בגיהינום .כך נגמול לבני העוולה 30 .האם לא יראו הכופרים כי
השמים והארץ היו ִמקשה אחת ,ואנו קרענו חלל ביניהם ,ויצרנו כל חַ י
מן המים? הלא יאמינו?  31והצבנו על הארץ הרים נטועים אֵ יתָ ן לבל
תימוט תחתם ,ופרצנו בה ערוצים ושבילים ,למען יישירו לכת בהם,
 32ונטינו את הרקיע כתקרה מוצקה ,ואולם הם פונים עורף לאותותיו.
 33הוא אשר ברא את הלילה ואת היום ואת השמש ואת הירח .כל אחד
משייט בגלגל הרקיע.
 34לא נָתַ נו לאיש לפניָך חיי נצח .האם יחיו הם חיי נצח לאחר שתמות?
 35סוף כל נפש לטעום את המוות ,ונעמידכם בניסיונו של הרע והטוב,
ואלינו תוחזרו 36 .בראות אותָך הכופרים ,ישׂימוָּך ללעג באומרם ,הזה
האיש אשר ידבר סרה באֵ לֵיכם? הם כופרים בזכר הרחמן 37 .האדם קצר
רוח מטבע בריאתו .עוד ַאראה לכם את אותותַ י ,לכן אל תדחקו בי.
 38הם אומרים ,מתי יתגשם האִ יוּם הזה ,אם אמת בפיכם?  39לוּ רק ידעו
הכופרים כי יבוא זמן ולא יוכלו להדוף את האש מעל פניהם ולא מעל
גבם ,והם לא ייוושעו!  40שעת הדין תבוא עליהם כחתף ותּכה אותם
בהלם והם לא יוכלו להשיבה אחור ולא תינתן להם ארּכה 41 .כבר
הושׂמו ללעג שליחים לפניָך ,ואז ניחת על המבַ זים העונש אשר בזו לו.
 42אֱמור ,מי ישמור עליכם לילה ויום מפני הרחמן? ואולם הם פונים
עורף לזכר ריבונם 43 .האומנם יש להם אֵ לים אשר יגנו עליהם מפנינו?
הן לעצמם לא יוכלו לעזור ,וגם מפנינו לא יקום להם מושיע 44 ,ואולם
אנו הִ נַחנו לאלה ולאבותיהם להתענג ,עד כי רבו ימי חייהם .אף־על־פי־
כן ,הלא יִראו כי אנו באים אל הארץ ונוגסים בה מכל עבריה? האם יהיו
30
31
32
34
35
36
37
38

המים :יש המפרשים "מים" בהוראת נוזל הזרע .ויש הגורסים שהכוונה לכך
שהחיים תלויים במים.
לבל תימוט :ר' סורה .15 :16
אותותיו :של הרקיע .כלומר השמש ,הירח ושאר גרמי השמים המעידים על כוחו של
אללה.
חיי נצח :רמז לטענת הכופרים כי מאחר שמוחמד הוא בן תמותה ,אין הוא יכול
להיות נביא.
תוחזרו :ביום הדין.
זכר הרחמן :הקוראן המעלה את זכרו.
קצר רוח מטבע בריאתו :ר' גם סורה .19 :70
האיום הזה :יום הדין.
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הם הגוברים?  45אֱמור ,אזהירכם רק על־פי מה שנִגלה לי ,ואולם
החירשים לא ישמעו את הקול הקורא כאשר יוזהרו 46 ,אך כאשר יאחז
בהם רק אפס קצהו של עונש ריבונָך ,יגידו ,אוי לנו כי היינו בני עוולה.
 47ביום תחיית המתים נציב את מאזני הצדק ,ושום נפש לא תקופח
כמלוא נימה .גם אם יהיה משקל מעשׂיה כגרגיר חרדל ,נביאֵ ם ,כי אין
כמונו לעריכת החשבון.
 48נָתַ נו למשה ולאהרן את הפ ְֻרקאן ,ואור נגוהות ודבר־תוכחה ליראים,
 49היראים את ריבונם בסתר והחרדים מפני שעת הדין 50 .זהו דבר־
תוכחה מבורך אשר הורדנו ממרומים .האם תתנכרו לו?
 51נָתַ נו לאברהם בינה בטרם כל ,כי הִ ּכרנוהו 52 .הוא אמר לאביו ולבני
עמו ,מה הפסלים הללו אשר תדבקו בהם?  53אמרו ,מצאנו את אבותינו
עובדים להם 54 .אמר ,אתם ואבותיכם הייתם שרויים בתעייה גמורה.
 55אמרו ,האם דברי אמת תביא לנו ,או שמא רק משתעשע הנָך?
 56אמר ,חלילה! הן ריבונכם הוא ריבון השמים והארץ אשר אותם יָצַ ר,
ועל זאת אעיד בפניכם –  57נשבעתי באללה אם לא אערים על אליליכם
לאחר שתסתלקו 58 .אז ניּפצָ ם לרסיסים ,זולת מנהיגם ,למען ישובו
אליו 59 .אמרו (בני עמו) ,מי עשׂה זאת לאֵ לים אשר לנו? בבני העוולה
הִ נו!  60ואמרו ,שמענו נער אחד מדבר בהם סרה ,ושמו אברהם.
 61אמרו ,הוציאוהו אל מול עיני האנשים ,אולי יימָ צא בהם עֵ דָ 62 .אמרו,
אברהם ,האתה עוללתָ זאת לאֵ לים אשר לנו?  63אמר ,חלילה! מנהיגם
44
47
48
49
51
52

57
58

נוגסים בה מכל עבריה :יש המפרשים זאת כרמיזה לכיבושי האסלאם .אחרים
גורסים שהכוונה לכך שכל יושבי הארץ סופם למות.
גם אם יהיה משקל מעשׂיה כגרגיר חרדל :ר' מתי יז ִּ :20אם־יֵׁש בָ כֶ ם אֱ מוּנָה ּכְ ג ְַרגַר
הַ חַ ְר ָדל וַ אֲ מַ ְר ֶּתם אֶ ל־הָ הָ ר הַ זֶ ה הֵ עָ תֵ ק ִּמזֶ ה ָׁש ָּמה וְ נֶעְ ַּתק ִּמ ְּמקוֹמ ֹו .ר' גם לוקס יז .6
ֻפרקאן :אחד מכינויי הקוראן המשמש כאן כתואר לתורה שניתנה למשה .ר' סורה
 . 53 :2ויש המפרשים בהוראת "ישועה" ,המרמזת לקריעת הים למען בני ישראל.
בסתר :כלומר ,ביחידות ולא רק בפומבי .ר' סורה .94 :5
בטרם כל :יש המפרשים :בטרם היות העולם .או :בטרם היות משה.
מה הפסלים :ר' הסיפור על אברהם והצלָמים והצלתו מן האש ,בראשית רבה לח,
יג .גרסה נוספת של סיפור אברהם ופסלי האלילים מצויה בספר חזון אברהם א-ו.
לפי ספר היובלים יב  ,12אברהם שרף את הפסלים.
נשבעתי באללה :דברי אברהם בלבו.
למען ישובו :יפ נו אל פסל המנהיג ויאשימוהו במעשה .והמסורת גורסת כי אברהם
תלה עליו את הכלי שבו ניתץ את הפסילים .ויש המפרשים :למען ישובו אל אברהם
ודתו לאחר שישתכנעו באפסות הפסילים.
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זה ,הוא אשר עשׂה זאת .שַ אֲלו־נא אותם ,אם יואילו לענות לכם!  64אז
פנו זה אל זה ואמרו ,אתם הִ נכם בני העוולה! ַ 65אחַ ר נָבוֹכו ואמרו ,הן
ידעתָ כי לא יוכלו לדבר!  66אמר ,אם כך ,מדוע תעבדו אחרים מבַ לעדי
אללה אשר לא יוכלו להועיל לכם כלל וגם לא להזיק?  67קַ צתי בכם
ובאלה אשר תעבדו מבַ לעדי אללה .האם לא תשׂכילו להבין? ָ 68אמרו,
ִשׂרפוהו ,ובעשׂותכם זאת תבואו לעזרת אֵ לֵיכם 69 .אמרנו ,הוי האֵ ש ,צנני
ושמרי על שלומו 70 .הם חרשו עליו רעה ,אך אנו הכשלנום,
את אברהם ִ
 71ומילטנו אותו ואת לוֹט אל הארץ אשר נָתַ נו את ברכתנו בה למען
שוכני העולמים 72 .הענקנו לו את יצחק ,והוספנו את יעקב ,ואת שניהם
עשׂינו ישרים 73 .עשׂינום אנשי מופת הנוהגים על־פי דברנו ,והורינו להם
לעשׂות מעשׂים טובים ולקיים את התפילה ולתת זַּכאת ,והם עבדו לנו.
 74אשר ללוֹט ,נָתַ נו לו חוכמת משפט ודעת ,ומילטנו אותו מן העיר אשר
עשׂתה תועבה .הם היו אנשי ֶרשע מופקרים 75 .פרשׂנו את רחמינו עליו,
והוא בישרים 76 .אשר לנֹ חַ  ,הוא קרא (אל אלוהיו) לפני כן ,ואנו נעתרנו
לו ומילטנו אותו ואת בני ביתו מן המצוקה הגדולה 77 .חשנו לעזרתו
כנגד האנשים אשר הכחישו את אותותינו .הם היו אנשי ֶרשע ,על כן
לדוִ ד ושלמה ,הם חרצו את דין השׂדה .צאנם
הטבענום כולם 78 .אשר ָ
של האנשים תעה אליו ,ואנו היינו עדים למשפטם 79 .נָתַ נו לשלמה
תבונה ,ולשניהם נָתַ נו חוכמת משפט ודעת .הכּפפנו את ההרים למרוּתו
64
65
69

71
73
76
78

אתם הנכם בני העוולה :בכך שהאשמתם את אברהם בשבירתם.
הן ידעת :פנייתם אל אברהם.
אמרנו :הדובר הוא אללה .צנני את אברהם :סיפור הצלת אברהם נפוץ בספרות
חז"ל .ר' למשל תלמוד בבלי ,פסחים קיח ע"א" :בשעה שהפיל נמרוד הרשע את
אברהם אבינו לתוך כבשן האש אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של
עולם ,ארד ואצנן ,ואציל את הצדיק מכבשן האש .אמר לו הקדוש ברוך הוא :אני
יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו ,נאה ליחיד להציל את היחיד".
הארץ אשר נתנו את ברכתנו בה :ארץ הקודש .מרבית הפרשנים מזהים אותה עם
ארץ ישראל ,ואחרים עם מֶ ּכה.
זּכאת :ר' סורה .43 :2
לפני כן :לפני הנביאים הנזכרים למעלה.
השדה :המסורת מספרת שעדרו של פלוני השחית בלילה את שדהו של חברו ,ובעל
השדה תבע את שכנו למשפט אצל דוד .דוד פסק כי על בעל הצאן למסור את צאנו
לבעל השדה כדי לפצותו ,ואילו הנער שלמה ,אשר נכח בדיון ,הציע פתרון הוגן
יותר :בעל השדה ייהנה רק מחלב הצאן ומצמרו ,בעוד שעל בעל הצאן לטפל בשדה
עד אשר ישוב לקדמותו .אז ישיב את השדה לבעליו והצאן ישוב אליו.
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של ָדוִ ד ,ואת העופות ,והם שרו את שבחי אללה .כך עשׂינו 80 .ולימדנו
אותו לעשׂות לכם שריון ,למען יגן עליכם בהכותכם זה בזה במלחמה.
הלא תכירו טובה?  81ולשֹלמה נָתַ נו את הרוח הסוערת למען תישוב על־
פי דברו אל הארץ אשר נָתַ נו את ברכתנו בה .ידענו כל דבר 82 .ובין בני
השׂטן היו לו דולֵי פנינים ופועלים אחרים ,ושמרנו את צעדיהם 83 .אשר
לאִ יוֹב ,הוא קרא אל ריבונו ואמר ,פגעה בי צרה ,ואתה הרחום
שברחומים 84 .נעתרנו לו והסרנו את הצרה מעליו ,והשבנו לו את בני
משפחתו ,כפליים כמספרם ,ברחמינו וכאות הזּכרה לעובדים אותנו.
 85אשר לישמעאל ואִ ְד ִריס וד'וּ אלּכִ פְ ל ,כולם עמדו בעוז רוח 86 .פרשׂנו
עליהם את רחמינו ,והם בישרים 87 .אשר לד'וּ אלנוּן ,הוא הסתלק בכעס
וחשב כי לא נוּכל להשׂיגו .לבסוף קרא ממחשכים לאמור ,אין אלוה
מבַ לעדיָך .ישתבח שמָך ,אכן הייתי בבני העוולה 88 .אז נעתרנו לו,
79

80
81

82

83
84
85

87

ולשניהם נָּתנו חוכמת משפט :בספרות חז"ל דוד ושלמה נזכרים יחדיו פעמים רבות
כמורמים מעם .למשל תלמוד בבלי ,בבא קמא צז ע"ב" :איזהו מטבע של ירושלים?
דוד ושלמה מצד אחד ,וירושלים עיר הקודש מצד אחר" .והם שרו את שבחי אללה:
הרעיון על שירת ההרים והעופות את שבחי אללה לפי רצונו של דוד מגיע אולי
מפסוקים בתהלים (הזבור) שהקוראן מייחס לו .למשל תהלים קמח  :10–7הַ לְ לוּ
ָארץ הֶ הָ ִּרים  ...וְ ִּצפוֹר ּכָ נָף.
אֶ ת־ה' ִּמן־הָ ֶ
שריון :הקוראן מייחס לדוד את המצאת שריון הקשקשים .ר' גם סורה .11–10 :34
דוד כעושה שריונים מופיע כבר בשירה הערבית הקדם־אסלאמית.
תישוב על־פי דברו :ר' למשל קהלת רבה ב ,א [ה]" :ברוחות היה שלמה משתמש
ושולח להנדיקי [=הודו] ומביאין לו משם מים ומשקין כאן" .ר' גם סורה .12 :34
הארץ אשר נתנו את ברכתנו בה :ר' פסוק  71לעיל .מפרשים שהרוח היתה נושאת
את שלמה לכל מקום ,ואחר מחזירה אותו לארצו.
בני השׂטן :שליטת שלמה בעולם השדים והרוחות נזכרת במקורות רבים .למשל,
יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות ב ( 271מגרש רוחות רעות) .עבודתם בשבילו מתוארת
גם בשירה הערבית הקדם אסלאמית.
פגעה בי צרה :ר' איוב א-ב.
נעתרנו לו :ר' איוב מב .17–10
אדריס :ר' סורה  .56 :19ד'ו אלכפל :דמות עלומה .בין הפרשנים היו שזיהו אותו
כקרוב משפחה של איוב או של יהושע בן נון ,וכן אליהו או זכריה .חלקם הטילו
ספק בעצם היותו נביא.
ד'ו אלנון" :בעל הדג" .כינוי ליונה הנביא .המילה נוּן היא ממקור ארמי .במקומות
אחרים (סורה  ,)48 :68 ;142 :37הדג מכונה חוּת .הסתלק בכעס :ברח אל הים,
לאחר שאלוהיו הטיל עליו לבשר על חורבן נינווה .ר' יונה א  1ואילך .אשר לכעסו,
יש המפרשים שהוא נבע מכך שנבואתו על חורבן העיר לא התקיימה בסופו של דבר,
וזאת בשל מחילת אללה לאנשיה ,וכך יצא דובר שקר .ר' סורה  .98 :10ר' גם יונה ד
 :1וַ ּי ֵַרע אֶ ל־י ֹונָה ָרעָ ה גְ ד ֹולָה וַ ּיִּ חַ ר ל ֹו .וחשב כי לא נּוכל להשׂיגו :לפי מדרש יונה
[מאוחר] (יעלינק ,בית המדרש ,א ,)97–96 ,יונה ברח לים כי האמין שכוחו של האל
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הדאֲבה .כך נמַ לֵט את המאמינים 89 .אשר לזכריה ,הוא
והצלנוהו מן ַ
קרא אל ריבונו לאמור ,ריבוניַ ,אל תניחני ערירי ,אף כי אתה הטוב
שביורשים 90 .נעתרנו לו ,והענקנו לו את יוחנן ,לאחר שפתחנו את רחם
אשתו .הם היו זריזים במעשׂים טובים ,ופָ נו אלינו בערגה וביראה ,והיו
ענווים לפנינו 91 .אשר לזאת אשר לא חיללה את תומת ערוותה ,נפחנו
בה מרוּחנו ונָתַ נו אותה ואת בנה אות לשוכני העולמים.
 92זוהי האומה שעליכם להיות :אומה אחת ,ואני הוא ריבונכם ,על כן
עִ בדוני 93 .ואולם הם התפלגו ביניהם ,אך לבסוף ישובו אלינו יחדיו.
 94העושׂה את הטוב ובלבו אמונה ,אין לכפור במעשׂיו ונרשום אותם
לזכוּתו 95 .כל עיר אשר השמדנו ,לא יורשו תושביה לשוב 96 ,עד אשר
ישוחררו בני גוֹג ומָ גוֹג ויגיחו מכל מחילה 97 .הבטחת האמת קרֵ בה
ובאה ,והִ נה הכופרים כבר לוטשים מבטם בבעתה ,ואומרים ,אוי לנו ,לא
נָתַ נו דעתנו על כך ,ואף היינו בני עוולה 98 .אתם ואלה אשר אותם
עבדתם מבַ לעדי אללה תושלכו כדומן אל תוך גיהינום; אתם תרדו אל
תוכו 99 .אילו היו הם אֵ לים של ממש ,לא היו מגיעים אל תוכו ,ואולם
כולם יהיו בו לעולמי־עד 100 .בתוכו יוכלו רק להיאנק ,ולא ישמעו דבר
במעמקיו 101 .אלה אשר כבר נָתַ נו להם את בשׂורתנו הטובה ,אלה
יורחקו מעליו 102 ,ולא ישמעו כל רחש מתוכו .לנֶצח יתענגו על כל
שנפשם תַאוֶוה 103 ,ולא יֵדעו את צער המורא הגדול ,והמלאכים יקדמו
את פניהם באומרם ,הנה בא היום אשר הובטח לכם 104 .ביום ההוא
88
89
91
92
93
95
96
97
103

מוגבל לשמים וליבשה .קרא ממחשכים :התפלל לאלוהיו מבטן הדג .ר' יונה ב –2
.10
והצלנוהו מן הדאֲ בה :מבטן הדג .ר' סורה .145–143 :37
זכריה :אביו של יוחנן המטביל .ר' סורה .41–38 :3
אשר לא חיללה :מרים ,אמו של ישוע .נפחנו בה מרוחנו :מדובר בתהליך הולדתו
של ישוע מרוח הקודש.
אומה אחת :מאוחדת באמונת הייחוד .הפסוק פונה אל כלל האנושות .ר' סורה :5
.48
התפלגו ביניהם :היהודים והנוצרים סטו מדת האמת שבה היה עליהם להתאגד,
וחלקו זה על זה .ישובו אלינו :למשפט ביום הדין.
לא יורשו תושביה לשוב :לא ישובו לחיות בעירם ,או לא יחזרו בתשובה ,או לא
יזכו לקום לתחייה בעולם הבא.
בני גוג ומגוג :פלישתם אל הארץ מבשרת את יום הדין .עד אז הם כלואים מעבר
אלק ְרנַיְ ן .ר' סורה  94 :18ואילך.
ַ
לחומת ברזל אשר הקים ד'וּ
הבטחת האמת :יום הדין המובטח.
המורא הגדול :מוראות יום הדין.
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נגולל את השמים כגוויל ספר ,וכשם שבראנו לראשונה כן נברא בשֵ נית,
כאשר הבטחנו .כך נעשׂה 105 .כבר כתבנו בזַבוּר ,לאחר דבר־התוכחה,
עבדי הישרים יירשו את הארץ 106 .זאת הודעה לאנשים
ַ
לאמור,
העובדים את אללה.
 107לא שלחנוָך כי אם להביא רחמים על שוכני העולמים 108 .אֱמור ,כל
אשר גילו לי הוא כי אלוהיכם אלוה אחד הוא .האם נכונים אתם
להתמסר?  109אם יפנו עורף ,אֱמור ,גם אני מכריז כי ריב לי עם כולכם,
אך איני יודע האם קרוב אשר הובטח לכם או רחוק( 110 .אללה) הוא
היודע את הנאמר בקול ואת אשר תסתירו 111 .איני יודע ,אולי בושש
הוא לבוא למען ַנסותכם וכדי להניח לכם להתענג זמן־מה 112 .אמר
(הנביא) ,ריבוני ,שפוט בצדק .ריבוננו הוא הרחמן והוא עֶ זְ ִרי מפני
התארים אשר בהם תתארו.

104
105

108
109
112

נברא בשנית :נקים את המתים לתחייה.
זבור :ר' סורה  .163 :4לאחר דבר־התוכחה :יש הגורסים שהכוונה לתורת משה ,או
לחילופין ,ללוח הגנוז ,כלומר לטופס הנצחי של כלל כתבי הקודש ,המצוי בשמים.
ׁשוּ־ָארץ וְ יִּ ְׁשּכְ נוּ לָעַ ד
ֶ
יקים יִּ ְיר
עבדי הישרים יירשו את הארץ :ר' תהלים לז  :29צַ ִּד ִּ
ָארץ .בין הפרשנים המוסלמים
עָ לֶיהָ  .ר' גם מתי ה  :5אַ ְׁש ֵרי הָ ֲענָוִּ ים ּכִּ י־הֵ ּמָ ה יִּ ְירׁשוּ ֶ
יש המפרשים שמדובר בצדיקים העתידים לרשת את גן עדן .אחרים גורסים
שהכוונה לבני ישראל העתידים לרשת את ארץ הקודש .ויש הסבורים שהכוונה
לאומת מוחמד שתירש ארץ זו.
להתמסר :ר' סורה .112 :2
אשר הובטח לכם :העונש.
התארים אשר בהם תתארו :את אללה ואותי.
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ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הוי האנשים ,הֱיו יראים את ריבונכם כי טלטלת שעת הדין הרת אסון
היא 2 .ביום אשר תראוה תיבהל כל מיניקה ותשכח את תינוקה ,וכל הרה
תפיל את עוברה; אז תראה את האנשים מתנודדים כשיכורים ,לא כי
שיכורים המה ,כי אם מחמת עונש אללה הקשה.
 3יש באנשים מתנצח על אודות אללה בבלי דעת ,והולך בעקבות כל
שׂטן מתמרד 4 .עליו נכתב כי כל הלוקח אותו למגן ,הוא יַתעהו ויובילו
אל אש תַ בעֵ רה 5 .הוי האנשים ,אם אינכם בטוחים כי לבסוף יעוררוכם
לחיים ,הנה אנו בראנו אתכם מעפרַ ,אחַ ר מטיפת זרעַ ,אחַ ר מדם קופֵ א,
ַאחַ ר מפיסת בשׂר ,בין אם מוגמרת ובין אם לאו – כך נבהיר לכם זאת.
נשאיר ברחם את אשר נחפוץ לזמן קצוב ,ואז נוציאכם עולליםַ ,אחַ ר
תגיעו לפרקכם .כמה מכם ייאספו אל אבותיהם ,וכמה יגיעו אל הגיל
האומלל אשר בו לא יֵדעו עוד את אשר יָדעו לפָ נים .הנה לעיניָך אדמה
ח ֲֵרבה :אך נוריד עליה מים ,ומיד תזוע ותירוֹם ותצמיח כל מין נאה.
 6זאת כי אללה הוא המַ מָ שי ,והוא מחַ יה המתים ,והוא כל־יכול 7 ,ושעת
הדין בוא תבוא – אין ספק בה – ואללה יעורר את שוכני הקברים 8 .יש
באנשים מתנצח על אודות אללה בבלי דעת ,ובלא הדרכה ובלא ספר
זורע אור 9 .הוא מושך בכתפו ביוהרה למען התעות אנשים מנתיב
3

4
5

מתנצח :המסורת מספרת שהפסוק רומז לאחד מאויבי מוחמד במֶ ּכה ושמו אלנ ְַצ'ר
ארת' אשר הרבה להתנצח עם מוחמד על אודות אללה ,כפר בייחודו ולא
אבן אלחַ ִּ
האמין בתחיית המתים.
נכתב :נגזר בספר השמימי.
דם קופא :הפך למוצק ,נקרש .זהו השלב השני בהיווצרות העובר .ר' ספר חכמת
שלמה ז " : 2הָ קפֵ אתי בדם מזרע גבר" .ר' גם איוב י  :11–10הֲ ֹלא כֶחָ לָב ַּת ִּּתי ֵכ ִּני
יׁשנִּי וּבַ עֲצָ מוֹת וְ גִּ ִּידים ְּתסֹכְ ֵכנִּ י .בין אם מוגמרת ובין
יאנִּי :עוֹר וּבָ ָשר ַּתלְ ִּב ֵ
וְ ַכגְ בִּ נָה ַּת ְקפִּ ֵ
אם לאו :עובר שנקלט ועובר שהופל .כך נבהיר לכם זאת :שתחיית המתים היא
אפשרית כמו יצירת האדם מעפר ומטיפה של זרע .ר' גם סורה ( 8 :86ע).
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אללה .בעולם הזה ישׂבע קלון ,וביום תחיית המתים נטעימנו את עונש
השׂרפה 10 .זאת על אשר עוללו ידיָך זה כבר .אללה לא יגרום עוול
ֵ
לברואים 11 .יש באנשים עובד את אללה בהולכו על הסף :אם יפיק
טובה ,היא תוסיף לו בִ טחה ,ואולם אם יפקדנו סבל ,ישיב פניו לאחור.
הוא יאבד את העולם הזה ואת העולם הבא; זהו אובדן מוחלט 12 .הוא
פונה בתפילה אל אחרים מבַ לעדי אללה אשר לא יוכלו להזיק לו ולא
להועיל .זו תעייה הרחק מן הדרך 13 .הוא פונה בתפילה אל מי שנזקו
קרוב מתועלתו .מה נורא המגן ומה נורא הידיד 14 .אללה יכניס את
המאמינים ואת עושׂי הטוב אל גנים אשר נחלים נובעים מתחת
לאילנותיהם .אללה יעשׂה את אשר יחפוץ 15 .כל הסבור כי לעולם לא
יחוש אללה לעזרתו בעולם הזה ובעולם הבא ,ימתח־נא חבל עד השמים
ואז יקרענו .היעלה על דעתו כי תוכל תחבולתו להעביר את דאבון לבו?
 16כך הורדנוהו ממרומים :אותות נהירים ,ואללה ינחה את אשר יחפוץ.
גוּשים והמשתפים –
והַאמ ִ
ְ
 17המאמינים והיהודים והצאבִ אִ ים והנוצרים
יפסוק אללה ביניהם ביום תחיית המתים .הן אללה עד לכל דבר 18 .הלא
תִ ראה כי לאללה ישתחווּ שוכני השמים ושוכני הארץ והשמש והירח
והכוכבים וההרים והעצים וחיית השׂדה ואנשים רבים .על רבים אחרים
נגזר בצדק להיענש ,וכל אשר ישפיל ֹו אללה ,לא יוכל איש לרוממו .הן
אללה יעשׂה את אשר יחפוץ.
מתדיינים על אודות ריבונם :אשר לכופרים ,להם
 19הנה שני בעלי דין ַ
9
10
11
14
15

16
17

ישבע קלון :מפרשים שהכוונה לאלנַצ'ר שמת בקרב בַ דר (שנת .)624
זה כבר :בעולם הזה.
בהולכו על הסף :מתנודד בין אמונה לכפירה.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
כל הסבור :יש המפרשים שמדובר בקטני האמונה הנזכרים לעיל בפסוק  .11עד
השמים :יש המפרשים שהכוונה לתליית חבל מן התקרה .יקרענו :יש המפרשים
שהכוונה לפעולת היחנקות בתלייה ,ולכן הקריעה פירושה שהנחנק מקפד את פתיל
חייו .הרעיון הוא שאין טעם בחיים ללא אמונה בעזרתו של אללה .אחרים מסבירים
שמדובר בקריעת החבל עצמו כפעולה המסמלת את ניתוק עזרתו של אללה לנביאו.
לפי זה מדובר באויבי הנביא המקווים שאללה לא יעזור לנביאו לעולם ,כך שהפסוק
קובע שגם אם ימתחו האויבים חבל ממרומים ויקרעוהו ,לא יוכלו לקטוע את עזרת
אללה לנביאו .דאבון לבו :על כך שאללה עוזר לנביא .או :על כך שאללה אינו עוזר
לו (אם מדובר בקטני האמונה ולא באויבים).
הורדנוהו :את הקוראן.
צאבאים :ר' סורה  .62 :2אמגושים :זורואסטרים ,כלומר ,פרסים בני דת
זרתוסטרא .משתפים :ר' סורה .96 :2
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הותקנו בגדים של אש ,ועל ראשם יריקו מים רותחים 20 ,אשר ימוססו
את קרביהם ועורם 21 ,והוכנו למענם שבטים של ברזל 22 .כל אימת
שירצו לצאת ממנה מחמת הייסורים ,יוחזרו אל תוכה .טַ עֲמוּ־נא את
עונש השׂרפה!  23אללה יכניס את המאמינים ואת עושׂי הטוב אל גנים
אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם .שָׁ ם יעוטרו בצמידים של זהב
ובמרגליות ושם ילבשו משי 24 .הם הונחו אל המילים הטובות ,והונחו
אורח אללה המהולל.
אל ַ
( 25ארורים) הכופרים המרחיקים אנשים מעל נתיב אללה ומן המסגד
הקדוש אשר עשׂינוהו למען האנשים :דין תושב קֶ בַ ע בגבולותיו כדין
עובר אורח .וכל האומר לחלל את קדושתו בגורמו עוול בגבולותיו,
נטעימנו עונש כבד 26 .הִ צְ בַ ענו לאברהם על מקום הבית ,באומרנוַ ,אל
תצרף לי כל שותף ,וטַ הֵ ר את ביתי למען המקיפים ולמען העומדים
בתפילה והכורעים והמשתחווים 27 ,והַ כרז באוזני האנשים על החַ ּג',
למען יבואו אליָך ,מי ברגל ומי רכוב על כל גמל כחוש ,ויבואו מכל
ערוץ רחוק 28 .זאת למען יפיקו תועלת ,ולמען יזכירו את שֵ ם אללה
במשך ימים ידועים ,לעת שחיטת בהמות המקנה אשר פרנסם בהן .אִ כלו
19
24

25

26

27

שני בעלי דין :כופר ומאמין .ויש המזהים אותם עם דמויות מסוימות מקרב חברי
מוחמד והכופרים .בגדים של אש :להבות גיהינום.
המילים הטובות :יש המפרשים שהכוונה לדברי תודה לאללה שהצדיקים ישמיעו
בגן עדן .אחרים גורסים שהכוונה לקוראן ,שאליו הונחו הצדיקים עוד בעולם הזה,
השהאדה.
או לאמרת ַ
המסגד הקדוש :ר' סורה  .144 :2ויש הגורסים שהכוונה כאן לכלל התחום הקדוש
(חַ ַרם) של העיר מֶ ּכה .המסורת גורסת שבני ק ַריש מנעו מן הנביא והמאמינים לבוא
אל הּכַעְ בה בשנת  ,628בה נחתם חוזה ח ַדיְ בִּ ּיה .דין תושב קבע בגבולותיו כדין עובר
אורח :הכל שווים כאן בפני אללה .היו אנשי הלכה שהסיקו מכאן שלא ניתן לרכוש
או לשכור חלקות פרטיות בעיר זו ,אולם דעתם לא נתקבלה על דעת הכלל.
ִהצְ בענו לאברהם :הדובר הוא אללה ,ובהמשך המשפט ננקטת לשון יחיד .הבית:
הּכַעְ בה ,הנחשבת לבית אללה .חוקרים כבר הצביעו על הדמיון בין מסע אברהם
לעבר הכעבה לבין מסעו אל מקום העקדה (בראשית כב) .ור' בראשית רבה נו ,א:
"וירא את המקום מרחוק [בראשית כב  ,]4מה ראה? ראה ענן קשור בהר ,אמר:
דומה שאותו מקום שאמר לי הקב"ה להקריב את בני שם" .בקוראן ,אללה מסמן
לאברהם את מקום הכעבה שהחליף את מקום העקדה והמקדש העתידי .בדומה
לכך ,המסורת האסלאמית מספרת שאללה שלח עננה ,ולה ראש ,שאמר לאברהם כי
עליו להקים את הכעבה במקום שבו הטילה העננה את צילה .המקיפים :המבצעים
(טואף) סביב הּכַעְ בה.
את טקס שבע ההקפות ַ
הכרז :פנייה זו אל אברהם מלמדת שהוא נחשב למייסד מצוות העלייה לרגל .יבואו
אליך :אל הּכַעְ בה ,הנחשבת למקדשו של אברהם.
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מבשׂרן והַ אכילו את קשה היום העניַ 29 .אחַ ר יסירו־נא את סחי גופם
ויקיימו את נדריהם ויקיפו את הבית העתיק 30 .כך יהיה ,וכל המוקיר את
קודשי אללה ,בזאת ייטב לו אצל ריבונו .הוּתר לכם המקנה ,זולת
הסוגים אשר שמם נקרא בפניכםַ .רחֲקו מעל טומאת הפסיליםַ ,ורחֲקו
מדבר שקר 31 ,בהיותכם חַ נִיפים לשם אללה ,וַאל לכם לצרף לו
שותפים .כל המצרף שותפים לאללה ,כאילו צנח משמים ,וחטפוהו
עופות או נשׂאתהו הרוח אל עברי פי פחת 32 .כך יהיה .ואולם כל
המוקיר את טקסי אללה ,אות הוא ליראת הלבבות 33 .הָ פיקו תועלת
(מבהמות הזבח) לזמן קצוב ,וַאחַ ר תחול שחיטתן אצל הבית העתיק.
 34קבענו לכל אומה מנהגי זבחים למען יזכירו את שם אללה לעת
שחיטת בהמות המקנה אשר פִ רנס אותם בהן .אלוהיכם אלוה אחד הוא,
על כן התמסרו רק לו .בַ שֵׂ ר טובות לכנועים 35 ,אשר בהיזכר שם אללה,
תמלא דאגה את לבם ,ולעומדים בעוז רוח ,ולמקיימים את התפילה,
ולמוציאים ממון מאשר שלחנו לפרנסתם 36 .כללנו לכם את הקרבת
בהמות הזבח בטקסי אללה ,ומהן תפיקו טובה ,על כן הַ זכירו את שם
אללה לעת שחיטתן ,בעומדן קשורות רגליים .וכאשר ייפלו מתות על
צִ דן ,אִ כלו מבשׂרן והַ אכילו את הדל והקבצן .כך הכּפפנו אותן
28

29

30

31
33

35

תועלת :החג' היה מסגרת לפעילות מסחרית ענפה שהתקיימה בשווקים שונים
בסביבות מֶ ּכה .שם אללה :קוראים בשמו לעת השחיטה ,לאות שהזבח מוקדש
לאללה לבדו ולא לאלילים .ימים ידועים :ימי החג' החלים בחודש השנים־עשר (ד'וּ
אלח ַג'ה) ,או ימי חג הקורבן המתחילים בעשירי לחודש זה.
ִּ
יסירו־נא את סחי גופם :יגזזו את ציפורניהם ויגלחו את שערם .פעולות אלה
מציינות את סיום מצב הקדושה של העולים לרגל .נדריהם :התחייבותם להקריב
קורבנות .ויקיפו :אלה ההקפות השניות המסיימות את טקסי העלייה לרגל .הבית
העתיק :הּכַעְ בה.
הסוגים אשר שמם נקרא :במסגרת פסוקי הקוראן .סוגי הבשר שנאסרו לזבח
ולמאכל מפורטים בכמה וכמה מקומות ,כגון סורה  .3 :5דבר שקר :יש המפרשים
שהכוונה לאמרות פולחניות קדם־אסלאמיות (בערבית :תַ לְ בִּ יה) שאותן השמיעו
העולים לרגל ואשר בהן הוצג אללה כמי שיש לו שותפים המשמשים אלילים לצדו.
בהתאם לפירוש זה ,דורש הקוראן לאמץ אמרות פולחניות המיוסדות על ייחוד
האל.
חניפים :ר' סורה .135 :2
הפיקו תועלת :תיהנו מצמרן וחלבן בטרם יישחטו .לזמן קצוב :עד מועד השחיטה.
אצל הבית העתיק :בתחום המקודש (חַ ַרם) של העיר ֶמּכה .לאמיתו של דבר
במנא (מזרחית למֶ ּכה).
השחיטה מתבצעת ִּ
מוציאים ממון :ר' סורה .195 :2
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למרוּתכם ,למען תכירו טובה 37 .לא בשׂרן ודמן יעלו אל אללה ,כי אם
יראתכם .כך הִ כּפיפן למרוּתכם למען תפארו את אללה על כי הִ נחה
אתכם .בַ שֵׂ ר טובות למיטיבים.
 38אללה מגן על המאמינים ,ואללה אינו אוהב כל בוגד וכופר מושבע.
( 39למאמינים) אשר יוצאים עליהם למלחמה ניתנת בזאת רשות (להשיב
מלחמה) ,כי נגרם להם עוול .אללה יכול יוכל לחוש לעזרתם 40 .הם
אשר גורשו ממושבותיהם בלא צדק ,רק על שום שאמרו ,ריבוננו הוא
אללה .אלמלא הָ ַדף אללה את האנשים ,אלה בידי אלה ,היו נהרסים
מנזרים וכנסיות ובתי־כנסת ומסגדים אשר מַ רבים להזכיר בהם את שם
אללה .אללה יושיט עזרה לכל החש לעזרתו .הן אללה חזק ואדיר.
 41הם אלה אשר גם אם נושיבם על מכונם בארץ ,יקיימו את התפילה
וייתנו זַּכאת ויצַ ווּ לנהוג בדרך ארץ ויאסרו את המגונה .סוף כל דבר
לשוב אל אללה.
 42אם יכחישו את אזהרותיָך ,הִ נה כבר הכחישו בני עמו של נֹ חַ לפניהם,
ובני עאד ותַ 'מוּד 43 ,ובני עמו של אברהם ובני עמו של לוֹט 44 ,ואנשי
ִמ ְדיָן .גם אזהרות משה הוכחשו ,ואני נתתי שהות לכופרים ,ואולם
לבסוף הִ ּכיתים ,ומה נוראה היתה תוכחתי 45 .מה רבות הערים אשר
השמדנו בעודן מחזיקות בעוולתן ,ועתה הן עיי חורבות ,ומה רבים
הבארות והארמונות הנישׂאים שניטשו 46 .האם לא התהלכו בארץ והאם
לא היה להם לב להבין ,או אוזניים לשמוע? לא העיניים עיוורות ,כי אם
הלב אשר בחזה 47 .הם מאיצים בָך להחיש את עונשם .אללה לא יפר
36
39

40

41
42
44
46

בהמות הזבח :בערבית :ב ְדן .ויש המפרשים שהכוונה בעיקר לגמלים.
יוצאים עליהם למלחמה :בערבית :יקאתַ לוּן .אבל יש הגורסים ניקוד שונה:
קאתלוּן ("לוחמים") ,ולפיו עוסק הפסוק במתן רשות ללוחמים באשר הם ,ולא רק
י ִּ
למי שאחרים נלחמים נגדם .רשות :מפרשים כי פסוק זה (כמו גם סורה )190 :2
מתיר לראשונה את מלחמת הקודש לאחר שהיתה אסורה על המאמינים כל זמן
שלא היו חזקים דיים כדי להילחם.
גורשו ממושבותיהם :הפרשנים גורסים שמדובר ב"מהגרים" (מהַ אגִּ 'רוּן) שגורשו
ממֶ ּכה .אלה בידי אלה :כופרים בידי מאמינים .בתי־כנסת :מילולית" :תפילות",
מונח שהוסבר על־ידי מרבית הפרשנים כבתי תפילה של יהודים.
זּכאת :ר' סורה  .43 :2ויצוּו לנהוג בדרך ארץ :ר' סורה .157 :7
יכחישו את אזהרותיך :פנייה אל הנביא מוחמד על אודות בני עמו הכופרים .בני
עאד ות'מוד :ר' סורה .73 ,65 :7
אנשי מדין :ר' סורה .85 :7
לב להבין ,או אוזניים לשמוע :את לקח החורבות.
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את הבטחתו ,ואולם יום אחד אצל ריבונָך הוא כמו אלף שנים לפי
מניינכם 48 .מה רבות הערים אשר נתתי להן שהות בעודן מחזיקות
בעוולתן ,ואולם לבסוף הִ ּכיתי בהן .סוף כולם לשוב אלַי 49 .אֱמור ,הוי
האנשים ,כל תפקידי להזהירכם ברורות 50 .המאמינים והעושׂים את
הטוב יזּכו במחילה ויפורנסו ביד רחבה 51 ,ואולם החותרים לסּכל את
אותותינו הם יורשי התופת.
 52מעולם לא שלחנו לפניָך שליח ולא נביא ,מבלי אשר – עת קרא בקול
(את דבר האל) – הגניב השׂטן דברים אל קריאתו; ואולם אללה ימחה
את אשר יגניב השׂטן .אזי יגדיר אללה את אותותיו ,ואללה יודע וחכם.
 53כך יעשׂה את (הדברים) אשר יגניב השׂטן מבחן לאלה אשר פשׂה
הנגע בלבם ולמקשים את לבם .אכן בני העוולה מפליגים במחלוקת.
 54יֵדעו אלה אשר ניתַ ן להם הידע כי הוא האמת מעִ ם ריבונָך ,ולכן
יאמינו בו ,וייכנע לבם לו .אללה הוא המַ נחה את המאמינים אל אורח
מישרים 55 ,ואולם הכופרים לא יחדלו לפקפק בו עד אשר תבוא עליהם
שעת הדין כחתף ,או יבוא עליהם עונשו של יום פורענות 56 .ביום ההוא
תהיה המלכות לאללה ,והוא ישפוט ביניהם :המאמינים ועושׂי הטוב
יהיו בגני מנעמים 57 ,והכופרים והמכחישים את אותותינו ,להם שמוּר
עונש מחפיר.
 58אלה אשר היגרו למען אללה ואחר נהרגו או מתו ,ישלח להם אללה
פרנסה נאה ,כי אללה הוא הטוב שבמפרנסים 59 .הוא יכניסם אל מקום
47
52

53
54
55
58

כמו אלף שנים :ר' תהלים צ ּ :4כִּ י אֶ לֶף ָׁשנִּים בְ עֵ ינֶיָך ּכְ יוֹם אֶ ְתמוֹל ּכִּ י ַי ֲעבֹר.
יגניב השטן :יגרום לנביא לשגות בהיסח הדעת תוך כדי השמעת דברי אללה .יגדיר
אללה :יבהיר את נוסחן המקורי של ההתגלויות ,הנקי מטעויות .ר' גם סורה .7 :3
ויש המפרשים את הפועל המציין "קרא בקול" (בערביתַ :תמַ נַא) בהוראת" :ייחל".
בהקשר הזה הם מצטטים מסורות המספרו ת שמוחמד נכסף לכך שבני ק ַריש יתרצו
לו ,ואז הגניב השטן אל בין פסוקי הקוראן כמה פסוקים משל עצמו ("פסוקי
השטן") .מוחמד השמיעם באוזני ק ַריש והם שמחו ,כי היתה בפסוקים אלה הכרה
באלוהותן של בנות אללה אשר בהן האמינו עובדי האלילים .עד מהרה הוסרו
פסוקיו של השטן ,ובמקומם ניתנו פסוקים אמיתיים המבהירים שאין ממש בבנות
אללה האלילות (ר' סורה .)23–19 :53
אלה אשר פשה הנגע בלבם :ר' סורה .10 :2
הידע :הקוראן.
יום פורענות :יש המפרשים כרמז לתבוסת הכופרים בבַ דר (שנת .)624
היגרו למען אללה :נטשו את מולדתם כדי להילחם בכופרים .ור' סורה .218 :2
נהרגו או מתו :מתו בקרב או באופן טבעי .פרנסה נאה :בגן עדן.
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אשר ישׂבעו בו רצון .הן אללה יודע ושקול דעת 60 .כך יהיה .וכל
המשיב מידה כנגד מידה ,ואף־על־פי־כן שבים ומתנכלים לו ,יושיט לו
אללה עזרה .אללה נעתר ומוחל 61 .זאת כי אללה מבליע את הלילה
בתוך היום ,ומבליע את היום בתוך הלילה ,ואללה שומע ומבחין.
 62וזאת כי אללה הוא המַ מָ שי ,ואילו אלה אשר מתפללים אליהם
מבַ לעדיו הם הבל ,ואללה הוא הנישֹא והכביר 63 .הלא תראה כי אללה
הוריד מן השמים מים ,ובהם תוריק האדמה .אללה הוא דק אבחנה
ומכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים 64 .ל ֹו כל אשר בשמים ואשר בארץ ,ואללה
בלתי תלוי ומהולל 65 .הלא תראה כי אללה הכּפיף למרוּתכם את אשר
בארץ ואת הספינות השטות בים על־פי דברו .הוא מחזיק בשמים לבל
ייפלו ארצה ,אלא אם ירשה זאת .אללה חומל על האנשים ורחום.
 66הוא אשר נתן נשמת חיים באפכם ,אחר ימיתכם ואחר ישוב ויחַ יה
אתכם ,ואולם האדם הוא כופר מושבע.
 67קבענו לכל אומה מנהגי זבחים אשר אותם יכבדו ,על כן ַאל להם
לנגח אותָך על כךְ .ק ָרא להם לבוא אל ריבונָך ,כי אתה הולך בדרך
הישר 68 .ואם יתנצחו אתָך ,אֱמור ,אללה מיטיב לדעת את אשר תעשׂו.
 69אללה ישפוט ביניכם ביום תחיית המתים בכל אשר נחלקתם בו.
 70הלא תדע כי אללה יודע את כל אשר בשמים ובארץ .כל זה רשום
בספר ,ואין קל מזה לאללה 71 .הם עובדים לאחרים מבַ לעדי אללה אשר
הוא לא הוריד ממרומים כל אסמכתא לאמיתותם ,ואשר הם אינם יודעים
דבר עליהם .אין מושיע לבני העוולה 72 .כאשר קוראים לפניהם את
אותותינו הנהירים ,תבחין בַ סלידה הניבטת מפני הכופרים; עוד רגע
יתנפלו על הקוראים לפניהם את אותותינו .אֱמור ,הבה ואודיעכם מה
גרוע מזה – האש .אללה הועידה לכופרים ,ושם יהיה סופם המר.
 73הוי האנשים ,הנה ניתַ ן לכם משל ,על כן האזינו לו :אלה אשר תִ פנו
אליהם בתפילה מבַ לעדי אללה לעולם לא יוכלו לברוא גם זבוב ,אף אם
יתכנסו כולם לשם כך .ואם יגזול מהם הזבוב דבר־מה ,לא יוכלו לחלצו
 60מידה כנגד מידה :מפרשים שזהו היתר למוסלמים להשיב מלחמה כנגד מי שנלחם
בהם .שבים ומתנכלים :מגרשים אותו מביתו.
 67אל להם לנגח אותך :מפרשים שהפסוק מרמז לאיסור שהטיל אללה על אכילת
נבלות ,ואשר סתר את מנהגיהם של עובדי האלילים.
 70רשום בספר :הספר השמימי שבו נרשמים כל מעשי הברואים.
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ממנו .אכן חלש הוא הרודף וגם הנרדף!  74הם לא שיערו אל־נכון את
מידות אללה ,ואולם אללה חזק ואדיר 75 .אללה בוחר שליחים מקרב
המלאכים ומקרב האנשים .אללה שומע ומבחין 76 .הוא יודע את אשר
לפניהם ואת אשר מעבר להם ,ואל אללה יושבו הדברים 77 .הוי
המאמיניםּ ,כִ רעו והשתחווּ ועִ בדו את ריבונכם ועֲשׂוּ את הטוב למען
תעשׂו חַ יל 78 ,וקומו להיאבק לשם אללה כראוי לו .הוא בחר בכם ולא
הטיל עליכם כל מעמסה בדת; הַ חזיקו באמונת אברהם אביכם .כבר
לפָ נים כינה אתכם מתמסרים ,וגם עתה ,למען יעיד עליכם השליח ,ואתם
תעידו על האנשים .לכן קַ יימו את התפילה ותנו זַּכאת ,ובַ קשו מעוז
באללה .הוא אדונכם – מה טוב האדון ומה טוב המושיע.

 74מידות אללה :תכונותיו ועוצמתו.
 76את אשר לפניהם...מעבר להם :המעשים שעשו ואשר יעשו.
 78קומו להיאבק :ר' סורה  .218 :2כבר לפנים :כבר בתורה ובברית החדשה נחזתה
הופעת אומתו של מוחמד .מתמסרים :ר' סורה  .112 :2וגם עתה :גם בקוראן עצמו
הם מכונים מתמסרים .יעיד עליכם השליח :ביום הדין .תעידו :רמז למעלת
המוסלמים אשר יעידו בפני אללה על מעשי שאר הברואים.
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'מנוּן)
סוּרה  23הַ ּמַ אֲ ִּמינִּים (אלמ ְא ִּ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1המאמינים יעשׂו חיל 2 .הם הענווים בתפילתם 3 ,והאוטמים אוזנם
מפני לזוּת שׂפתיים 4 ,והמקיימים את מצוות הזַּכאת 5 ,והשומרים על
תומת ערוותם 6 ,למַ עֵ ט עם נשותיהם או עם השפחות אשר בבעלותם,
ועל כך לא יגונו –  7ואולם החומד מעבר לכך ,כל אלה פרוצים הם –
 8והשומרים נאמנה על פקדונות וחוזים 9 ,והמקפידים על תפילתם.
 10הם היורשים 11 ,אשר יירשו את פרדסי גן עדן ,ושם יהיו לעולמי־עד.
 12בראנו את האדם מתמצית נוזל ,מטין 13 ,אחר עשׂינוהו זרע אשר
הוּשַׂ ם במקום מבטחים 14 ,אחר יצרנו מן הזרע דם קופֵ א ,ומן הדם
הקופֵ א יצרנו פיסה גולמנית ,ומן הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את
יתברך אללה הטוב
ַ
העצמות בבשׂר ,אחר יצרנוהו בבריאה חדשה.
שבבוראים 15 .לאחר כל זאת יבוֹאכם המוות 16 ,ואחר יעוררוכם ביום
תחיית המתים 17 .בראנו מעליכם שבע מסילות ,ולא הסחנו דעתנו מן
הברואים 18 .הורדנו מן השמים מים במידה ראויה והִ שּכַנו אותם בתוככי
האדמה – גם לייבשם יכול נוּכַל –  19ובהם הצמחנו לכם גני תמר וגפן
אשר פירות רבים בהם ,ומהם תאכלו 20 .ועץ שמוצאו בהר סִ ינַי ,אשר
במקנה צפוּן לכם לקח :נַשקֶ ה אתכם
יניב שמן ותבלין לאוכליםִ 21 .
4
7
13
14

17
20

זּכאת :ר' סורה .43 :2
החומד מעבר לכך :חומד נשים אחרות.
מקום מבטחים :הרחם.
דם קופא :ר' סורה  .5 :22בריאה חדשה :הפיכת העובר ליילוד חי .הטוב
שבבוראים :הפרשנים מסבירים ש"בוראים" כאן הם כלל העוסקים ביצירה
כלשהי ,לאו דווקא בבריאת יש מאין.
מסילות :רקיעים .לא הסחנו דעתנו מן הברואים :דאגנו למלא את כל מחסורם.
עץ שמוצאו בהר סיני :עץ הזית .ויש הגורסים שהביטוי "הר סיני" הוא כינוי לכל
הר מבורך ופורה.
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מאשר בבטנו ,ותמצאו בו תועלת רבה ,וממנו תאכלו 22 ,ועל גבו ועל גב
הספינות יישׂאוכם.
 23שלחנו את נֹ חַ אל בני עמו ,והוא אמר ,בני עמי ,עִ בדו את אללה ,כי
אין לכם אלוה מבַ לעדיו .הלא תהיה בכם יִרָאה?  24חֶ בֶ ר נכבדי עמו
הכופרים אמרו ,אין זה אלא בשׂר ודם כמותכם הרוצה להתנשׂא עליכם.
אילו חפץ אללה ,היה שולח מלאכים ממרומים .לא שמענו כי היתה
כזאת בקרב אבותינו הראשונים 25 .אין הוא אלא אדם מוכה שיגעון ,על
כן אִ רבו לו זמן־מה 26 .אמר ,ריבוני ,עזור לי כי הכחישו את אזהרותַ י.
 27אז הורינו לו לאמור ,עֲשֵׂ ה את הספינה לנגד עינינו ועל־פי השראתנו,
וכאשר יקום דבָ רנו וירתח התנור ,הַ ֲעלֵה בה שניים שניים ,זכר ונקבה
מכל סוג ,ואת בני משפחתָך ,חוץ ממי שנחרץ דינו ,וַאל תפנה אלי בדבר
בני העוולה .טָ בוֹע יטבעו 28 .וכאשר תשב לבטח בספינה ,אתה ואשר
עִ מָך ,אֱמור ,התהילה לאללה אשר הצילנו מקהל בני העוולה 29 .ואֱמור,
ריבוני ,הָ ביאני אל מקום מבטחים מבורך כי אתה הטוב שבמביאים –
 30בזאת צפונים אותות ,ואנו הבוחנים.
מקרבם ,למען
 31אז הקמנו דור אחר תחתיהם 32 ,ושלחנו אליהם שליח ִ
יגיד ,עִ בדו את אללה ,כי אין לכם אלוה מבַ לעדיו .הלא תהיה בכם
יִרָאה?  33חֶ בֶ ר נכבדי עמו הכופרים אשר הכחישו כי יגיעו אל העולם
הבא ,ואשר פינקנום בתפנוקי החיים בעולם הזה ,אמרו ,אין זה אלא
בשׂר ודם כמותכם .הוא אוכל את אשר תאכלו ושותה את אשר תשתו.
 34אם תישָ מעו לבשׂר ודם כמותכם ,תלכו לאבדון 35 .האם יבטיח לכם
כי לאחר שתמותו ותהיו עפר ועצמות ,יוציאוכם (חיים מקברכם)?
 36אין ממש בכל אשר הובטח לכם 37 .דבר אין לנו מעֵ בר לחיינו בעולם
הזה :האחד ימות והאחר יחיה( ,ובמות כולנו) לא עוד יעוררונו לחיים.
 38אין הוא אלא אדם הטופל שקרים על אללה ,ואין אנו מאמינים לו.
 39אמר (השליח) ,ריבוני ,עזור לי ,כי הכחישו את אזהרותַ י 40 .אמר,
בעוד זמן־מה יתחרטו 41 .אז הָ לם בהם בצדק קול שאגה ,ועשׂינום כרפש
הנשטף בזרם .כן יאבדו קהל בני העוולה!
ִ 25ארבו לו :עד שימות ,או עד שיחלים משיגעונו.
 27ירתח התנור :ר' סורה .40 :11
 31דור אחר :עאד ,בני עמו של הנביא הוּד.
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 42אז הקמנו דורות אחרים תחתיהם 43 ,ושום אומה לא יכלה להקדים
את בוא זמנה ולא לדחותו 44 .אחר שלחנו את שליחינו זה אחר זה ,וכל
אימת שבא שליח אל אחת האומות ,הכחישו את אזהרותיו .העברנו
אותן מן העולם זו אחר זו ושׂמנו אותן לשׂיחה בפי כל .כן יאבדו
האנשים אשר לא יאמינו!
אחיו להביא את אותותינו ולהציג
 45אחר שלחנו את משה ואת אהרן ִ
אסמכתא ברורה  46בפני ּפַ רעֹ ה וחֶ בֶ ר נכבדיו ,ואולם הם מלאו שחץ ,והיו
קהל מתמרדים 47 .אמרו ,הנאמין לשני אנשים בשׂר ודם כמותנו ,בעוד
בני עַ מם עֲבדים לנו?  48הם הכחישו את אזהרותיהם ,על כן היו בנִסּפים.
 49נָתַ נו למשה את הספר למען יישירו לכת 50 .ושׂמנו את בן ִמ ְריָם ואת
אמו למופת ,ואספנו אותם אל גבעה ובה מרגוע ומים ְמפַ ּכים 51 .הוי
השליחים ,אִ כלו מן הדברים הטובים ועשׂו את הטוב .יודע אני את אשר
תעשׂו.
 52זוהי האומה שעליכם להיות :אומה אחת ,ואני הוא ריבונכם ,על כן
הֱיו יראים אותי 53 .ואולם הם התפלגו ביניהם ,ועשׂו להם ספרים ,וכל
מחנה עלץ בשֶ לו 54 .הַ נַח להם לבוסֵ ס זמן־מה במצולות שגגתם.
 55הסבורים הם כי בהמציאנו להם רכוש ובנים 56 ,חשים אנו להרעיף
עליהם רוב טובה? לא ,אין הם משערים דבר 57 .אלה אשר יראת ריבונם
נוסכת חרדה בלבם 58 ,והמאמינים באותות ריבונם 59 ,ואינם מצרפים
שותפים לריבונם 60 ,והנותנים ככל יכולתם בלב חרד ,ביודעם כי אל
45
49
50

51

52
53
56

אותותינו :מכות מצרים.
הספר :התורה.
בן מרים :ישוע .גבעה ובה מרגוע ומים :רמז לאגדות נוצריות על חניית ישוע ואמו
בדרכם למצרים .ר' סורה ( 24 :19ע) .אבל יש המזהים את הגבעה עם ירושלים או
דמשק.
הוי השליחים :פנייה אל כלל השליחים .ויש הגורסים שהפנייה היא אל מוחמד
(למרות צורת הריבוי) ,או אל ישוע .הדברים הטובים :יש המדגישים שמדובר
הוראותי ,כי אתם
ַ
במאכלות הכשרים .יודע אני את אשר תעשׂו :לכן מלאו את
דוגמה לאחרים.
אומה אחת :ר' סורה .92 :21
הם התפלגו :הכוונה ליהודים ולנוצרים אשר נחלקו ביניהם על עיקרי האמונה.
ספרים :יש המבינים בהוראת "כיתות".
אין הם משערים דבר :אינם יודעים שזהו חסד בן חלוף ,אם לא נלווית לו יראת
שמיים.
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ריבונם עתידים הם לשוב –  61כל אלה זריזים במעשׂים טובים וראשונים
לעשׂותם 62 .לא נטיל על נפש לשׂאת יותר מכפי יכולתה ,ואִ תנו ספר
דובר אמת ,והם לא יקופחו 63 .אבל לִ בותיהם שקועים במצולת השגגה
ומוסחים מכל זה ,ולהם מעשׂים אחרים אשר יעשׂום 64 .כאשר יּכה
עונשנו בשטופי התפנוקים אשר בהם ,ישוועו לעזרהַ 65 .אל תשוועו
היום ,כי לא תיוושעו מאִ תנו 66 .כבר קראו בפניכם את אותותַ י ,אך
שבתם על עקבותיכם 67 ,ובשׂיחותיכם בלילות השתלחתם בו ורחקתם.
 68וכי לא הרהרו בדברים ,או אולי פקד אותם דבר אשר טרם פקד את
אבותיהם הראשונים?  69או אולי אינם מכירים את השליח אשר בא
אליהם ,ועל כן הם מתנכרים לו?  70או אולי אומרים הם ,הוא מוכה
שיגעון? לא כן הדבר! הוא הביא להם את האמת ,ואולם מרביתם מאסו
באמת 71 .אילו תאמה האמת את משוגותיהם ,היו השמים והארץ וכל
שוכניהם נשחתים .הן נָתַ נו להם דבר־תוכחה ,אך הם פונים עורף לדבר־
התוכחה אשר קיבלו 72 .התאמר לדרוש מהם תשלום? תשלום מעִ ם
אלוהיָך טוב ממנו ,כי הוא הטוב שבמפרנסים 73 .אתה קורא להם ללכת
באורח מישרים 74 ,ואולם אלה אשר לא יאמינו בעולם הבא סרים מן
האורח 75 .אילו חסנו עליהם והסרנו את הצרה אשר הם שרויים בה ,היו
ַ
במריָים ומתחבטים אובדי עצות 76 .כבר הּכה בהם עונשנו אך
עומדים ִ
הם לא נכנעו לריבונם ולא שטחו תחינה 77 .ואולם כאשר נפתח עליהם
את שער העונש הקשה ,אז יגידו נואש.
 78הוא אשר יצר לכם אוזניים ועיניים ולב ,ואתם ,מה מעט תּכירו טובה.
60
62
63
64

67
68
71
75
77

עתידים הם לשוב :ולתת את הדין על מעשיהם.
ספר דובר אמת :ספר שמימי שבו נרשמים מעשי הברואים.
מעשים אחרים :שונים ממעשי המאמינים.
עונשנו :מפרשים כי נרמזת כאן תבוסת הכופרים בקרב בַ דר (שנת  .)624אחרים
גורסים שמדובר ברעב בן שבע שנים שפקד את תושבי מֶ ּכה כתוצאה מתפילת
מוחמד.
השתלחתם :בקוראן .רחקתם :או :דיברתם הבלים.
וכי לא הרהרו בדברים :האם לא עיינו בקוראן ונוכחו לדעת כי דבריו אמת ,וכי כבר
לפני מוחמד באו שליחי אמת אל אומות העולם?
אילו תאמה :אילו היה ממש בטענות ההבל של הכופרים כאילו יש אלילים מבלעדי
אללה .דבר־תוכחה :הקוראן.
הצרה :הרעב בן שבע השנים שתקף את תושבי מֶ ּכה.
העונש הקשה :מפרשים שנרמזת כאן תבוסת ק ַריש במלחמת בַ ְדר .ויש הגורסים
שמדובר בעונש הצפוי להם בעולם הבא.
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 79הוא אשר הפיץ את זרעכם על פני הארץ ואליו תיאספו 80 ,והוא
המחַ יה והממית ,ובידיו חילוף הלילה והיום .וכי לא תשׂכילו להבין?
 81ואולם הם אמרו כדברים שאמרו הראשונים 82 .אמרו ,האם לאחר
שנמות ונהיה עפר ועצמות ,יעוררונו לחיים?  83כזאת הובטח לנו
ולאבותינו זה כבר ,וכל זה אינו אלא סיפורי מעשׂיות של קדמונים.
 84אֱמור ,למי הארץ ושוכניה ,אם יודעים אתם?  85הם יאמרו ,לאללה.
אֱמור ,האם לא תיזָכרו?  86אֱמור ,מי הוא ריבון שבעת הרקיעים ,וריבון
הכס הכביר?  87הם יאמרו ,לאללה הם .אֱמור ,הלא תהיה בכם יִרָאה?
 88אֱמור ,ביד מי מלכות כל דבר ,ומי המגן אשר אין מגן מפניו ,אם
יודעים אתם?  89הם יאמרו ,לאללה הם .אֱמור ,אם כן ,כיצד זה
תסתחררו?  90הבאנו להם את האמת ,ובפיהם הכזב;  91אללה מעולם
לא הקים צאצאים לעצמו ולא היה כל אלוה עִ מו .אילו היתה כזאת ,כי
אז היה כל אלוה הולך לו עִ ם אשר ברא ,והיו קמים זה על זה .ישתבַ ח
שֵ ם אללה ויינון מעל התארים אשר בהם יתארוהו 92 .הוא יודע הנסתר
והנִגלה ,על כן יתרומַ ם מעל השותפים אשר יצרפו לו 93 .אֱמור ,ריבוני,
אם תַ ראה לי את אשר הובטח להם 94 ,ריבוני ,כי אז ַאל תשׂים חלקי עִ ם
קהל בני העוולה 95 .אכן נוּכַל להראות לָך את אשר הבטחנו להם.
 96שלם טובה תחת רעה .אנו מיטיבים לדעת את אשר יתארו 97 .אֱמור,
שומרני ,ריבוני ,מפני מַ דקרת השׂטנים 98 ,ושומרני ,ריבוני ,פן יגיעו עָ ַדי.
 99ובבוא המוות אל אחד מהם ,יגיד ,ריבוני ,הַ חזירוני 100 ,למען אעשׂה
את הטוב אשר זנחתי .לא ולא! אלה אינן אלא מילים אשר יאמר.
מאחורי גבם יעצרם חַ יִץ עד היום אשר בו ייעורו המתים 101 .בהישָ מע
תרועת השופר ,לא עוד ייחָ שבו קשרי דם ביניהם ביום ההוא ,ולא יִפנו

79
91
93
94
96

100

תיאספו :למשפט ביום הדין.
צאצאים :ר' סורה .116 :2
אשר הובטח להם :העונש.
אל תשים חלקי :אל תענישני יחד עמם.
שלם טובה תחת רעה :שדל את הכופרים בדברי נועם .ויש המפרשים שהוראה זו
בוטלה בתוקף "פסוק החרב" (סורה  .)5 :9ואולם היו שגרסו כי ניתן להבין את
הפסוק גם במישור שבין אדם לחברו ,ולא בין מאמין לכופר ,ומבחינה זו אין בו דבר
שהצריך את ביטולו .אשר יתארו :דברי אמונתם באלילים ושיתופם לאללה.
חיץ :בערבית :בַ ְרזַ ח' [ממקור פרסי]; זה ימנע את שובם לעולם הזה.
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זה אל זה 102 .אשר מאזניו כבדים יהיו ,אלה אנשי חיל 103 .אשר מאזניו
קלים יהיו ,אלה המיטו אבדון על עצמם ,ובגיהינום יהיו לעולמי־עד.
 104האש תחרוך את פניהם ותקלוף את שׂפתותיהם 105 .האם לא קָ ראו
בפניכם את אותותַ י ,ולא הכחשתם אותם?  106יגידו ,ריבוננו ,זדון לבנו
גבר עלינו ,והיינו אנשים תועים 107 .ריבוננו ,הוציאנו מכאן ואם נשוב
לסורנו ,נהיה בני עוולה 108 .יגיד ,הישארו מקוללים בתוכה וַאל תִ פנו
אלַי בדברים!  109היה מחנה בין ברוַאי אשר אמר ,ריבוננו ,מאמינים
אנו ,על כן סְ לַח לנו וחמול עלינו ,הן אתה הטוב שבמרחמים 110 .ואולם
אתם שׂמתם אותם ללעג ,עד כי נשכח מכם זכרי ,ונהגתם לצחוק להם.
 111היום גמלתי להם על כי עמדו בעוז רוח ,והם הזוכים 112 .יגיד
(אללה) ,כמה שנים עברו עליכם עלי אדמות?  113יגידו ,עבר רק יום או
מקצתוְ .שַאל את המונים!  114יגיד ,אכן רק זמן קצר עבר עליכם ,לוּ רק
ידעתם 115 .האומנם סברתם כי בראנו אתכם לשם שעשוע ,וכי לא
תשובו אלינו?
 116יתרומַ ם אללה ,המלך המַ מָ שי .אין אלוה מבַ לעדיו .ריבון הכס
הנכבד 117 .כל הפונה בתפילה אל אלוה ַאחֵ ר זולת אללה ואין בידו
מופת לקיומו ,יבוא ריבונו חשבון עִ מו .הכופרים לא יעשׂו חיל.
 118אֱמור ,ריבוני ,סְ לַח ַורחֵ ם ,הן אתה הטוב שבמרחמים.

101
102
105
107
111
113

תרועת השופר :לאות ששעת הדין הגיעה .לא עוד ייחשבו קשרי דם :מרוב בהלה
ינוס כל איש על נפשו ,אפילו מפני אחיו.
כבדים יהיו :במעשים טובים.
אותותי :ר' סורה .39 :2
הוציאנו מכאן :מאש גיהינום.
הזוכים :בגן עדן.
רק יום :שהותם השאננה בעולם הזה נראית להם קצרה יחסית לימי סבלם
בגיהינום .המונים :המלאכים המופקדים על מניין שנות האדם.
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ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1זו סוּרה אשר הורדנו ממרומים ואשר הטלנו את המצוות אשר בה ,ובה
הורדנו ממרומים אותות נהירים ,למען תיזָכרו.
 2הזונָה והזונֶה – הַ לקו כל אחד מהם מאה מלקות ,וַאל תהיה בלבכם
חמלה עליהם בדבר חוק אללה ,אם מאמינים אתם באללה וביום
האחרון .יבואו על עונשם לעיני עדת המאמינים 3 .זונֶה לא יישׂא לאישה
בלתי אם זונָה או משתפת ,וזונָה לא תינשׂא בלתי אם לזונֶה או למשתף.
על המאמינים נאסר לעשׂות כן 4 .הנותנים דופי בנשים נשׂואות ,ואינם
מביאים ארבעה עדים ,הַ לקו אותם שמונים מלקות ,ולעולם אל תקבלו
את עדותם .הם המופקרים 5 .ואולם החוזרים בתשובה לאחר מכן,
והמתקנים את דרכם ,הִ נה אללה מוחל ורחום 6 .הנותנים דופי
בנשותיהם ,ואין להם עדים מלבד עצמם ,יישָ בעו באללה ארבע פעמים
כי עדוּת אמת בפיהם 7 .ובפעם החמישית (יישבעו) כי קללת אללה על
ראשם אם שקר בפיהם 8 .למען יוסר העונש מעליה ,תישבע באללה
ארבע פעמים כי שקר בפי (בעלה) 9 ,ובפעם החמישית – כי חמת אללה
1
2

3

4

סורה :ר' סורה .23 :2
הזונָּה :הקוראן מגדיר כ"זנות" כל מצב שבו מתקיימים יחסי מין מחוץ למסגרת
הנישואין ,גם אם איש מהמעורבים אינו נשוי לאחר .מאה מלקות :ההלכה
האסלאמית ,שלא כמו פסוק זה ,קובעת שדין ניאוף הוא סקילה (כמו ביהדות) .יש
המתרצים את הסתירה בכך שפסוק זה חל רק על בוגרים רווקים ורווקות
המחללים את תומתם ,כך שנואפים נשואים (וכן גרושים ,לדעת אחדים) דינם
סקילה .ביום האחרון :יום הדין.
זונֶה...זונָּה :המסורת גורסת שפסוק זה נועד למנוע בעד מוסלמים עניים מלהינשא
לפרוצות אמידות .בעניין זה מסופר שהמהגרים אשר באו למַ דינה ממֶ ּכה ביקשו
לשאת פרוצות מטעמים כלכליים .משתפת :עובדת אלילים ,כלומר מי שאינה
מוסלמית.
נשואות :בערבית :מ ְחצַ נאת .ר' סורה .24 :4
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על ראשה אם אמת בפיו 10 .אלמלא הרעיף אללה את ברכתו עליכם ואת
רחמיו (הייתם נענשים) ,ואולם אללה רוצה בתשובת עבדיו וחכם הוא.
 11אלה אשר הוציאו את הדיבה הם חבורה מביניכם .אל תחשבו כי י ֵָרע
לכם הדבר ,כי רק לטוב יהיה לכם .כל אדם מהם ייענש כמידת חלקו
באשמה ,ואשר ביקש להעצימה ייענש עונש כבד 12 .מדוע ,כשומעכם
את הדבר ,לא חשבו המאמינים והמאמינות טובות על אחֵ יהם ,ולא
אמרו ,זהו שקר ברור?  13מדוע לא הביאו ארבעה עדים על כך? כיוון
שלא הביאו עדים ,משקרים הם בעיני אללה 14 .אלמלא הרעיף אללה
את ברכתו עליכם ואת רחמיו בעולם הזה ובעולם הבא ,היה בא עליכם
עונש כבד בעוון כל אשר התפלשתם בו 15 .הן לשונותיכם מסרו
ושׂפתיכם אמרו את אשר לא ידעתם אל־נכון ,וחשבתם כי נָקֵ ל הדבר,
ואולם בעיני אללה הוא חמוּר 16 .ומדוע ,כשומעכם את הדבר ,לא
אמרתם ,חלילה לנו מלומר דברים שכאלה; ישתבַ ח שמָך ,זוהי תרמית
ברורה?  17אללה דורש כי לעולם לא תשובו לעשׂות כזאת ,אם מאמינים
אתם 18 .אללה מבאר לכם את האותות ,ואללה יודע וחכם 19 .הרוצים
להפיץ את שמועת התועבה על אודות המאמינים ,צפוי להם עונש קשה
בעולם הזה ובעולם הבא .אללה יודע זאת ,ואולם אתם אינכם יודעים.
 20אלמלא הרעיף אללה את ברכתו עליכם ואת רחמיו( ,הייתם נענשים),
ואולם אללה חומל ורחום.
 21הוי המאמינים ,אל תלכו בעקבות השׂטן ,כי כל ההולך בעקבות
השׂטן ,הנה מצַ ווה הוא על תועבה ומעשׂים מגונים .אלמלא הרעיף
אללה את ברכתו עליכם ואת רחמיו ,כי אז לעולם לא היה בכם זך נפש.
 11הדיבה :הפרשנים מאוחדים בדעתם שהפסוק רומז למספר אנשים ,ובראשם
אא'שה ,אשתו
עבדאללה אבן אבַ ּי  ,ראש "המתחסדים" בעיר מַ דינה ,אשר ריננו על עַ ִּ
הצעירה של מוחמד ,והאשימוה בקשרים מפוקפקים עם אחד מחברי הנביא ,ושמו
אא'שה נעלמה
צַ פְ ואן אבן מ עַ טַ ל .השמועות על אודותיה הופצו בעקבות מקרה שבו עַ ִּ
לזמן־מה ממחנה הנביא ,במהלך אחד ממסעות המלחמה שלו ,ולבסוף הופיעה
בלוויית צַ פְ וַ אן .לטוב יהיה לכם :בכך שתוכח חפותם של המוכפשים ותתברר
מעלתם בעיני אללה .אשר ביקש להעצימה :את הדיבה .יש האומרים שהוא
'אבת ,משוררו של הנביא,
עבדאללה אבן אבַ ּי .אחרים גורסים שהוא חַ סַ אן אבן ַת ִּ
שנמנה עם מוציאי הדיבה.
 12המאמינים והמאמינות :אשר האמינו לדיבה וסייעו להפיצה .הפרשנים נוקבים
בשמותיהם של שלושה מקרב חברי הנביא ,ובהם אישה אחת .אחיהם :המוכפשים,
אא'שה וצַ פְ ואן.
כלומר עַ ִּ
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רק אללה יזּכך את אשר יחפוץ ,ואללה שומע ויודע 22 .בַ ל יישבעו אנשי
המעלה והאמידים אשר בכם כי לא ייתנו צדקה לקרובי המשפחה
ולנזקקים ,ולמהגרים למען אללה .ימחלו־נא ויחוסו! וכי לא תרצו כי
יסלח אללה גם לכם? אללה מוחל ורחום.
 23הנותנים דופי בנשים נשׂואות ,תמימות ומאמינות ,תבוא עליהם קללה
בעולם הזה ובעולם הבא ,וייענשו עונש כבד 24 ,ביום אשר יעידו בהם
לשונותיהם וידיהם ורגליהם על אשר עשׂו 25 .ביום ההוא ישיב להם
הרעוֹת
אללה כמלוא גמולם ,ואז יֵדעו כי אללה הוא המַ מָ שי והבָ רוּרָ 26 .
נועדו לרעים והרעים לרעות והטובות לטובים והטובים לטובות .הללו
חפים מכל שיאמרו (עליהם) ,ויזכו במחילה ויפורנסו ביד רחבה.
 27הוי המאמינים ,אל לכם להיכנס אל בתים לא לכם ,אלא אם כן נטלתם
רשות ובירכתם את יושביהם לשלום .בזאת ייטב לכם ,למען תיזָכרו.
 28ואם לא תמצאו בהם איש ,אל לכם להיכנס עד אשר יוּתַ ר לכם .ואם
יאמרו לכם להסתלק ,עשׂו כן ,כי בזאת תִ רבה טוהרתכם ,ואללה יודע את
אשר תעשׂו 29 .אבל אין עווֹן עליכם אם תיכנסו אל בתים אשר אין
מתגוררים בהם ואשר יש לכם צורך בהם .אללה יודע את אשר תגַלו או
תסתירוֱ 30 .אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת
ערוותם ,כי בזאת תִ רבה טוהרתם; אללה מכיר את מעשׂיהם לִ פנַי
ולִ פנים 31 .ואֱמור למאמינות כי תצנענה את מבטן ותשמורנה על תומת
22

23
24
25
26

29

אנשי המעלה :מספר מסורות גורסות שמדובר באבוּ בַ ּכְ ר ,אביה העשיר של
אא 'שה ,שהחליט להפסיק את תמיכתו בקרוב משפחתו (שמו ִּמ ְסטַ ח) כעונש על
עַ ִּ
אא'שה .ולמהגרים :כלומר בני שבטו של מוחמד
שנטל חלק בהפצת הדיבה על עַ ִּ
ממּכהִּ .מ ְס ַטח היה אחד מהם.
(ק ַריש) שבאו למַ דינה ֶ
נשואות :ר' פסוק  4לעיל .קללה :יש המפרשים כי המקוללים הם המכפישים את
אא'שה.
שמן של נשות הנביא ,כגון עַ ִּ
יעידו בהם לשונותיהם וידיהם ורגליהם :ר' תלמוד בבלי ,חגיגה טז ע"א" :אבריו
של אדם מעידין בו".
והברור :בערבית :מבִּ ין .ויש המפרשים בהוראת "המגַלה" (מה אמת ומה שקר),
ומסבירים שזהו אחד מתארי האל.
הרעות נועדו לרעים :תכונותיהם המשותפות של נשים וגברים קושרות אותם זה
לזה ,ומוציאות אותם מכלל המנוגדים להם בתכונותיהם .פסוק זה הובן אף הוא
אא'שה ,בקובעו כי דברי מכפישיה לעולם לא ידבקו בה,
על־ידי הפרשנים כמרמז לעַ ִּ
אא'שה
בזכות תכונותיה הטובות .הללו חפים מכל שיאמרו :מפרשים כרמז לעַ ִּ
החפה מן הדיבה שהוציאו .יפורנסו :בגן עדן.
בתים אשר אין מתגוררים בהם :מבנים ציבוריים ,כגון אכסניות ,או חנויות
בשווקים.
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ערוותן ,ולא תחשׂופנה את שׂכִ יות חמדתן ,מלבד הנגלות שבהן,
ותכַסינה ברעלותיהן את חזותיהןַ .אל להן לחשׂוף את שׂכיות חמדתן
בלתי אם בפני בעליהן או אבותיהן או אבות בעליהן או בניהן או בני
בעליהן או אחֵ יהן או בני אחֵ יהן או בני אחיותיהן או נשות המאמינים או
אלה אשר בבעלותן או גברים נספחים אשר נטולי תשוקה הם או ילדים
שטרם ניעוֹר עניינם בערוות האישה; ואל להן לעכס ברגליהן למען
ייוודעו שׂכיות חמדתן הנסתרותִ .חזרו בתשובה אל אללה כאיש אחד,
אתם המאמינים ,למען תעשׂו חיל.
 32הַ שׂיאו את הפנויים אשר בכם ואת הראויים אשר בעבדיכם
וַאמהותיכם .אם עניים הם ,יעשירם אללה בברכה אשר ירעיף עליהם ,כי
אללה חובק עולם ויודע 33 .אשר אין ידו משׂגת להינשׂא ,ירחק מפריצוּת
עד אשר יעשירנו אללה בברכה אשר ירעיף עליו .העבדים אשר
בבעלותכם ,אם ירצו לפדות עצמם ,כִ תבו להם את תנאי הפדוּת ,אם
יודעים אתם כי הם ישרים .הַ עניקו להם מרכוש אללה אשר העניק לכם.
אל תִ כפו על שפחותיכם את הזנות ,אם ירצו לשמור על תומתן,
בבקשכם להפיק מהן רווח בעולם הזה .כל הכופה עליהן ,הנה אללה,
אם יכפו עליהן ,מוחל ורחום 34 .הורדנו לכם אותות ברורים ממרומים,
ודוּגמה מקורות הדורות אשר היו לפניכם ,ומוסר השּׂכל ליראים.
 35אללה הוא אור השמים והארץ .אורו נמשל לגומחה אשר בה מנורה,
והמנורה עשׂויה זכוכית ,והזכוכית ככוכב נוצץ; היא הוצתה (בשַ מנ ֹו
 31שכיות חמדתן :פסוק זה מבחין בין שני סוגים בשכיות החמדה של האישה :נגלה,
שמותר להראותו לזרים ,ונסתר .הפרשנים גורסים בדרך כלל שהסוג הנגלה הוא
הבגדים העליונים ,וכן איפור העיניים והתכשיטים שעל כפות הידיים .הסוג הנסתר
הם התכשיטים שעל שאר חלקי הגוף ,כגון הצוואר והרגליים .אשר בבעלותן:
עבדים ושפחות .נספחים :כגון הנסמכים על שולחן המשפחה .נטולי תשוקה:
תשושים או זקנים ,וכל מי שאינו נמשך לנשים .לעכס ברגליהן :וכך להשמיע את
צלצול האצעדות שעל רגליהן ,המוסתרות תחת בגדן.
 33ישרים :כך שיעמדו בתנאי תשלום הכופר .ויש המפרשים בהוראת" :בעלי
אמצעים" .העניקו להם :הפרשנים מסבירים ,בין השאר ,כי על האדון להעניק
הנחה לעבד מן הסכום שעליו לשלם לו כדי לפדות את עצמו מעבדות .רכוש אללה:
רכושו הפרטי של האדם נתפס כאילו נועד כולו לרצות את אללה ,על־ידי כך שישמש
את בעליו רק למטרות טובות .אל תכפו :יש המפרשים שהפסוק מרמז לעבדאללה
אבן אבַ ּי ,מנהיג המתחסדים במַ דינה ,שהכריח את שפחותיו לעסוק בזנות.
 34ודוגמה :יש המפרשים שהפנייה היא אל מוציאי הדיבה על עאא'שה ,תוך רמיזה
לגורלו של כל מכזב מאז ומעולם.
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של) עץ מבורך ,עץ זית ,לא מקצווי מזרח ולא מקצווי מערב .שַ מנ ֹו
כמעט שיאיר אף אם לא תיגע בו אש – אור על גבי אור .אללה ינחה אל
אורו את אשר יחפוץ ,ואללה ימשול לאנשים משלים; אללה יודע כל
דבר.
 36בבתים אשר התיר אללה להקימם ולהזכיר בהם את שמו ,מספרים
בשבחו בוקר וערב  37אנשים אשר מסחר ומיקח וממכר לא יסיחו דעתם
מלהזכיר את שם אללה ומלקיים את התפילה ומלתת זַּכאת .הם חוששים
מפני יום אשר יתהפכו בו הלבבות והעיניים 38 .על כן יגמול להם אללה
על מעשׂיהם הנאים מּכל ,ויַרבה להם את ברכתו .אללה יפרנס בלא
חשבון את אשר יחפוץ 39 .הכופרים ,מעשׂיהם כחזון תעתועים במרחבי
מדבר; הצָ מֵ א חושב כי מים הוא ,ואולם בבואו אליו ,לא ימצא מאומה.
ימצא את אללה לידו ,אשר יפרע לו את חשבון מעלליו במלואו .אללה
מהיר חשבון 40 .או (מעשׂיהם) כמחשכים במצולות ים אשר מעליו גל
על גבי גל ,ומעליו עננים – שכבות מחשכים זו על גבי זו ,אשר אם
יושיט אדם את ידו בעודו בתוכָן ,כלל לא יִראנה .אשר לא ייתן לו אללה
אור ,לא יהיה לו כל אור 41 .הלא תִ ראה כי אללה – שוכני השמים
והארץ מספרים בשבחו ,וגם העופות פרושֵׂ י הכנף .יודע הוא את תפילת
כולם ואת תשבחתם ,ואללה יודע את אשר יעשׂו 42 .לאללה מלכות
השמים והארץ ,וסוף כולם לשוב אליו 43 .הלא תִ ראה כי אללה יעלה
עננים ,אחר יחברם זה אל זה ,ואז יערום אותם ,והנה יוצאות מתוכם
טיפות הגשם לנגד עיניָך .והוא מוריד בָ ָרד מן השמים ,מתוך הררי ברד
אשר בהם ,ומּכה בו את אשר יחפוץ ומַ טֶ ה אותו מעל אשר יחפוץ .אִ בחת
35

36

37
38
41

לא מקצווי מזרח ולא מקצווי מערב :צומח באזור ממוזג ולפיכך פריו משובח .אור
על גבי אור :האור הבוקע מן האש שהדליקה את השמן ועולה מבעד לזכוכית
המנורה .פסוק זה ידוע כ"פסוק האור" וחוקרים ציינו את הדמיון (המסוים) לזכריה
ֹאׁשּה וְ ִּׁשבְ עָ ה ֵנר ֶֹתיהָ עָ לֶיהָ ִּׁשבְ עָ ה
יתי וְ ִּהנֵה ְמנו ַֹרת זָ הָ ב ּכּלָּה וְ גּלָּה עַ ל־ר ָ
ד ָ ... :3–2ר ִּא ִּ
ימין הַ גּלָה וְ אֶ חָ ד
יתים עָ לֶיהָ אֶ חָ ד ִּמ ִּ
וּׁשנַיִּ ם זֵ ִּ
ֹאׁשּהְ ,
וְ ִּׁשבְ עָ ה מוּצָ קוֹת ַלנֵרוֹת אֲ ֶׁשר עַ ל־ר ָ
ל־שמֹאלָּה.
עַ ְ
בתים :מסגדים .ויש הגורסים כי מדובר במסגדיה של ירושלים .אחרים סבורים
שמדובר בבתי נשותיו של הנביא .ויש המקשרים את הפסוק לקודמו וגורסים
שהבתים הם המקום שבו מאיר אור המנורה.
זּכאת :ר' סורה  .43 :2יתהפכו :בבעתה.
מעשׂיהם הנאים מּכל :ר' סורה .121 :9
יודע הוא את תפילת כולם :או :כולם יודעים את תפילתם.
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הברק אשר בעננים כמעט שתסנוור את העין 44 .אללה מחליף את הלילה
והיום זה בזה ,ובזאת צפון לקח לכל אשר עיניו בראשו 45 .ואללה ברא
כל יצור מן המים .יש בהם הזוחלים על גחונם ,ויש הולכי על שתיים
והולכי על ארבע .אללה בורא את כל שיחפוץ ,כי אללה הוא כל־יכול.
 46הורדנו אותות ברוּרים ממרומים ,ואללה ינחה את אשר יחפוץ אל
אורח מישרים.
 47יש האומרים ,אנו מאמינים באללה ובשליח ונשמעים ,ואולם אחר־כך
חבורה אחת מהם פונה עורף .כל אלה אינם מאמינים 48 .כאשר קוראים
להם לפנות אל אללה ושליחו למען ישפוט ביניהם ,אז תפנה חבורה
אחת מהם עורף 49 .ואולם אם יִזּכו במשפט ,יחושו להישמע לפסק דינו.
 50האם פשׂה הנגע בלבם ,או אחז בהם פקפוק ,או אולי חוששים הם פן
אללה ושליחו יַפלוּם לרעה? הם עצמם בני עוולה!  51אילו היו
המאמינים נקראים לפנות אל אללה ושליחו למען ישפוט ביניהם ,לבטח
היו אומרים ,נשמע ונעשׂה .אלה אנשי החיל 52 .כל הנשמע לאללה
ולשליחו והחושש מפני אללה וי ֵָרא אותו ,אלה הם הזוכים 53 .הם
נשבעו באללה בהן צדק ,כי אם תצווה עליהם ,יָצוא יֵצאו .אֱמורַ ,אל
תישבעו ,רק הישָ מעו בהגינות .אללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים.
 54אֱמור ,הישמעו לאללה והישמעו לשליח ,ואם תפנו עורף ,עליו רק
למסור את אשר הוטל עליו ,ועליכם רק לקיים את אשר הוטל עליכם .אם
תישמעו לו ,תישירו לכת ,ועל הנביא רק למסור ברורות 55 .אללה
הבטיח למאמינים אשר בכם ולעושֵׂ י הטוב כי יקימם בארץ תחת
קודמיהם כמו שהקים את אלה אשר היו לפניהם ,ויכונן להם את דתם
אשר הואיל לבחור למענם ,ותחת הפחד ייתן להם ביטחון .יעבדוני ולא
יצרפו לי כל שותף .הכופרים לאחר כל זאת ,הם המופקרים 56 .קַ יימו את
45
47
48
53
55

המים :ר' סורה .30 :21
חבורה :המסורות גורסות שמדובר במתחסדים (מנאפִּ קוּן) ,כלומר קבוצה מתושבי
מַ דינה שהאמינה במוחמד רק למראית עין.
לפנות אל אללה ושליחו :מפרשים שהמתחסדים נקלעו לסכסוך עם כמה מאמינים,
אבל דחו את ההצעה לפנות אל הנביא למען יפסוק ביניהם.
יצוא יצאו :מפרשים כי מדובר במתחסדים הנשבעים כי הם נכונים לצאת למלחמת
המצווה.
תחת קודמיהם :כלומר ,יביסו ויירשו אותם .כמה פרשנים מוצאים כאן בשורה על
עליית החליפים יורשי הנביא מוחמד ועל כיבושי האסלאם בעולם .אלה אשר היו
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התפילה ותנו זַּכאת והישמעו לשליח למען תרוחמו 57 .אל לָך לחשוב כי
הכופרים יחמקו (מאללה) בארץ .בגיהינום ידורו .שם יהיה סופם המר.
 58הוי המאמינים ,ישנן שלוש עתים ביום אשר בהן שׂוּמָ ה על העבדים
אשר בבעלותכם ועל הילדים אשר טרם בגרו ,ליטול רשות בטרם ייכנסו
אליכם :לפני תפילת השחר ,וכאשר תפשטו את בגדיכם לעת צהריים,
ולאחר תפילת הלילה .אלה הם שלושה זמני התערטלות ,ואולם עת
יחלפו אין עווֹן עליכם ועליהם אם יבואו לשַ מֵ ש אתכם ,ותיכנסו זה אל
זה .כך יבאר לכם אללה את האותות ,ואללה יודע וחכם 59 .על
תינוקותיכם אשר בגרו ליטול רשות כאשר יעשׂו המבוגרים מהם .כך
יבאר לכם אללה את אותותיו ,ואללה יודע וחכם 60 .נשים באות בימים
שעמדו מלדת וכבר חלף חפצן בבעל ,אין עווֹן עליהן אם יסירו את
בגדיהן ,מבלי להתפרכס בשכיות חמדה; וככל שיצניעו לכת כן ייטב
להן ,ואללה שומע ויודע 61 .העיוור לא יעבור עבֵ רה ,ולא הפיסח ולא
החולה ,ואף לא אתם עצמכם ,אם תאכלו מן המצוי בבתיכם או בבתי
אבותיכם או בבתי אימהותיכם או בבתי אחֵ יכם או בבתי אחיותיכם או
בבתי דודיכם מצד אביכם או בבתי דודותיכם מצד אביכם או בבתי
דודיכם מצד אמכם או בבתי דודותיכם מצד אמכם או בבתים אשר
מפתחותיהם הופקדו בידיכם או בבית ידידכם .אין עווֹן עליכם ,בין אם
תאכלו בחברה ובין ביחידות .בהיכנסכם אל הבתים ,בָ רכו לשלום זה את
זה ,ברכת שלום מאת אללה ,מבורכת וטובה .כך יבאר לכם אללה את
האותות למען תשּׂכילו להבין.
 62המאמינים הם רק אלה אשר יאמינו באללה ובשליחו ,ואשר בהיותם
מכונסים עִ מו בציבור ,לא יקומו ללכת בלא ליטול את רשותו .הנוטלים
רשות ממָך ,הם המאמינים באללה ובשליחו .אם יבקשו את רשותָך
לפניהם :הפרשנים קובעים שהכוונה לבני ישראל אשר אללה הוריש להם את הארץ
המובטחת.
 59תינוקותיכם אשר בגרו :מרבית הפרשנים גורסים כי פסוק זה עוסק בבני חורין,
ועליהם – בניגוד לעבדים ולקטינים – חלה חובת נטילת רשות בכל שעה משעות
היום (כי אינם בני משק הבית).
 60יסירו את בגדיהן :העליונים ,בנוכחות גברים.
 61העיוור לא יעבור עבֵ רה :מפרשים שפסוק זה נועד להסיר את הבושה מלב
המאמינים הנצרכים מפני היזקקות למזונם של אחרים .בבתיכם :יש המפרשים:
בבתי ילדיכם .זה את זה :מילולית" :את עצמכם" .ויש התופסים את הצו כפשוטו,
ומפרשים שעל הנכנס לברך את עצמו אם אין איש בבית.
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ללכת לשם עניין כלשהו ,הַ רשה לאשר תחפוץ ,ובקש למענם את מחילת
אללה; הן אללה מוחל ורחום 63 .אל תִ פנו אל השליח כשם שאתם פונים
איש אל רעהו .אללה יֵדע מי בכם מתגנב לצאת בהיחבא .ייזהרו־נא
המפֵ רים את דברו פן יועמדו בניסיון קשה ,או יפגע בהם עונש כבד.
 64אכן לאללה כל אשר בשמים ובארץ .הוא יֵדע את אשר בלבכם ,וביום
אשר יוחזרו אליו ,יודיע להם את אשר עשׂו .אללה יודע כל דבר.

 62בציבור :במסגד ,בעיקר בזמן הדרשה (של יום השישי).
 63כשם שאתם פונים זה אל זה :בשמותיכם הפרטיים .הפרשנים קובעים שיש לפנות
אל מוחמד בתואר "נביא (או שליח) אללה" .לצאת בהיחבא :מן המסגד ,בעת
הדרשה.
 64יוחזרו :ביום הדין.
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סוּרה  25הַ פ ְר ַקאן (אלפ ְר ַקאן)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

יתברך אשר הוריד ממרומים את הפ ְֻרקאן על עבדו ,למען יזהיר את
ַ
1
שוכני העולמים 2 ,אשר לו מלכות השמים והארץ ,ולא הקים לו
צאצאים ,ואין לו שותף במלכות ,וברא כל דבר ותיּכנ ֹו היטב.
 3הם לקחו להם אֵ לים אחרים זולתו ,אשר ָדבָ ר לא יבראו והם עצמם
נבראו ,ואין לאֵ ל ידם להעביר צרה מעל עצמם או להביא לעצמם
תועלת ,ואינם יכולים להמית או להחיות ,או להקים לתחייה 4 .הכופרים
אמרו ,אין זה אלא שקר אשר בָ ָדהו ,ואנשים אחרים סייעו בידו .בני
עוולה הם ומוליכי שולל 5 .הם אמרו ,אלה סיפורי מעשׂיות של קדמונים
אשר ביקש כי יֵירשמו למענו ,והם מוקראים לו בוקר וערב 6 .אֱמור,
הוריד ֹו ממרומים היודע כל רז בשמים ובארץ .הוא מוחל ורחום.
ָ 7אמרו ,מה לו לשליח זה שהוא סועד את לבו ומהלֵך ברחובות? מדוע
הוּרד אליו מלאך ממרומים להיות מזהיר לצִ דו 8 ,או מדוע לא יוטל
לא ַ
אליו אוצר ,או יהיה לו גן אשר מּפִ ריו יאכל? ָאמרו בני העוולה ,הולכים
אתם רק בעקבותיו של בן אדם אֲחוּז כישוףְ 9 .ראֵ ה לְ מה המשילו אותָך,
כי תעו ולא יוכלו למצוא את הנתיב.
יתברך זה אשר אם יחפוץ ייתן לָך דברים טובים מאלה :גנים אשר
ַ
10
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם ,וגם ארמונות ייתן לָך 11 .ואולם הם
 1ה ֻפרקאן :ר' סורה .4 :3
 2צאצאים :ר' סורה .116 :2
 3להקים לתחייה :ביום הדין.
 4אנשים אחרים :הפרשנים גורסים שמדובר ביהודים ,שעל־פי טענת אויבי מוחמד,
סייעו לו לזייף את הקוראן.
 5ביקש כי יירשמו למענו :הפרשנים מדגישים שמוחמד לא ידע קרוא וכתוב ולפיכך
טענו אויביו שאחרים רשמו למענו את דברי הקוראן הבדויים והקריאו אותם
באוזניו.
 10נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
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הכחישו את שעת הדין ,ולמכחיש את שעת הדין הכינונו אש תבעֵ רה.
בהיראותה להם מרחוק ישמעו את נהמת זעמה ונשיפתה 13 ,וכאשר
ָ
12
בקרבה ,יצעקו ,אויה!  14היום
יושלכו כבולים אל תוכה ויהיו דחוקים ִ
ַאל תצעקו אויה אחת ,כי תיאלצו לצעוק אויה הַ רבה!  15אֱמור ,מה טוב
יותר :עונש זה ,או גן הנצח אשר הובטח ליראים? הוא יהיה להם לגמוּל
בסוף דרכם 16 ,ושם יינתן להם כל אשר ירצו לעולם ועד .זו הבטחת
ריבונָך המהימנה 17 .ביום אשר יאסוף אותם ואת אלה אשר יעבדו להם
עבדי אלה ,או שמא הם
מבַ לעדי אללה ,יגיד ,האם אתם התעיתם את ַ
עצמם תעו מן הנתיב?  18יגידו ,ישתַ בח שמָך! מעולם לא יכולנו לקחת
לנו מגינים זולתָך .אין זאת כי הנַחתָ להם ולאבותיהם להתענג עד אשר
שכחו את דבר־התוכחה ושיחתוּ את דרכם –  19הם הכחישו את
טענותיכם ,ועתה לא תוכלו למנוע דבר ולא להציל עצמכם .כל בן עוולה
אשר בכם ,נטעימנו עונש כבד.
 20כל השליחים אשר שלחנו לפניָך נהגו לסעוד את לבם ולהלך
ברחובות .הועדנו אתכם להעמיד בניסיון זה את זה ,ולראות האם תעמדו
בעוז רוח .ריבונָך מבחין בכל 21 .אמרו אלה אשר לא יצַ ּפו להיפגש
עִ מנו ,מדוע לא הורדו אלינו מלאכים ממרומים ולא ניתַ ן לנו לראות את
ריבוננו? נפשם מָ לאה שחץ ,ויוהרתם רבתה מאוד 22 .ביום אשר יראו
את המלאכים ,ביום ההוא לא תהיה בשׂורה לחוטאים .יגידו ,סָ גוּר
ומסוּגר!  23אז נִפנֶה אל כל מעשׂה אשר עשׂו ונעשׂה אותו אבק פורח.
17

18

19
20

21
22

את אלה אשר יעבדו להם :את האלילים .ויש המפרשים שמדובר במלאכים או
בעזַ יר ובישוע ,שהיו לאלים בעיני היהודים והנוצרים .האם אתם התעיתם :פניית
אללה אל האלילים.
לא יכולנו :לכן גם לא יכולנו לדרוש מאחרים לעבוד לנו ולא לך .דבר־התוכחה:
הקוראן .אולם אם מדובר בבני כל האומות ,כי אז הכוונה לעיקרי האמונה כפי
שהובאו לידיעתם על־ידי נביאיהם.
הם הכחישו :פניית אללה אל עובדי האלילים על אודות אליליהם.
להלך ברחובות :רמז לטענת הכופרים שמוחמד הוא כאחד האדם ,ולפיכך לא ייתכן
שהוא שליח אללה .להעמיד בניסיון זה את זה :בכך שנתנו בכם חלשים וחזקים,
עניים ועשירים ,ולכן שומה עליכם לעמוד במבחן הקנאה ,הרשעות ,הנדיבות וכיוצא
באלה.
להיפגש עמנו :ביום הדין .הדובר הוא אללה .לראות את ריבוננו :וכך נדע כי מוחמד
הוא שליחו באמת.
סגור ומסוגרִּ :א מרת השבעה שנועדה להדוף מתנקשים .הכופרים ישמיעוה ביום
הדין ,בתקווה למנוע מן העונש לפגוע בהם .ויש המפרשים כי אלה דברי המלאכים
המכריזים שגן עדן ננעל בפני הכופרים.
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 24ואולם באֵ י גן עדן ימצאו ביום ההוא מנוחה ומרגוע שאין טובים
מהם 25 .וביום אשר ייבקעו השמים מבעד לענן ,והמלאכים יישָ לחו
ממרומים 26 ,ביום ההוא תהיה מלכוּת האמת ביד הרחמן ,ויהיה זה יום
קשה לכופרים 27 .בן העוולה יישך ביום ההוא את אצבעותיו ,ויגיד ,לוּ
רק הלכתי עם השליח בנתיב;  28אוי לי! לוּ רק לא לקחתי לי את פלוני
לידיד נפש 29 .הוא הִ תעני מעל דבר־התוכחה שהוצג לי .מאז ומתמיד
נטש השׂטן את האדם 30 .אמר השליח ,ריבוני ,בני עמי מאסו בקֻ רָאן
הזה 31 .כך הקמנו לכל נביא לפניָך אויב מבין החוטאים ,ואולם אין
הוּרד אליו הקֻ רָאן
מַ נחה ומושיע כריבונָך 32 .אמרו הכופרים ,מדוע לא ַ
ממרומים בבת אחת? הורדנו אותו כך ,למען סַ גל אליו את לבָך ,על כן
מסרנוהו קמעה קמעה 33 .תחת כל מָ של אשר יביאו לָך נמציא לָך דבר
אמת מפורש היטב 34 .אלה אשר ייָאספו ויושלכו על פניהם אל תוך
גיהינום ,רע מכל מקומם ,וגדולה מכל תעייתם מן הנתיב הראוי.
אחיו לעוזר 36 .אמרנו להם,
 35נָתַ נו למשה את הספר ונָתַ נו לו את אהרן ִ
לכו שניכם אל בני העם אשר הכחישו את אותותינו .אחר השמדנום עד
אחד 37 .ואת בני עמו של נֹ חַ (הִ שמדנו) ,כי הכחישו את אזהרות
השליחים .הטבענו אותם ועשׂינו אותם אות לאנשים ,והכינונו עונש כבד
לבני העוולה 38 .ואת בני עאד ובני תַ 'מוּד ,ואת בעלי הבאֵ ר ,ודורות
רבים ביניהם 39 .לכולם הצגנו דוגמאות ,ואת כולם החרבנו כָליל 40 .הם
23
26

27
28
29
30
32
33
35
38

39

אבק פורח :אין ערך למעשים טובים הנעשים בידי מי שאין אמונה כנה בלבו.
תהיה מלכות האמת ביד הרחמן :חוקרים הצביעו על חזון יוחנן יא ... :15וְ הַ ּמַ לְ ָאְך
ֹאמרוּ ִּהנֵה מַ ְמלֶכֶ ת הָ ע ֹולָם הָ יְ תָ ה
הַ ְשבִּ יעִּ י ָּת ַקע בַ שוֹפָ ר וַ יְ ִּהי קֹלוֹת גְ דוֹלִּ ים בַ ָשמַ יִּ ם וַ ּי ְ
לַאֲ ֹדנֵינוּ וְ לִּ ְמ ִּׁשיח ֹו וְ הוּא יִּ ְמֹלְך לְ עוֹלְ מֵ י ע ֹול ִָּמים .הרחמן :ר' סורה .30 :13
בן העוולה :חוטא כלשהו .ויש המפרשים שמדובר בחוטא יחיד ,הלוא הוא ע ְקבה
אבן אַ בִּ י מעַ יְ ט איש מֶ ּכה ,שהתאסלם ואחר חזר בו בלחץ ידידו ,אבַ ּי אבן חַ 'לַף.
פלוני :השטן ,או אבַ ּי אבן חַ 'לַף.
דבר־התוכחה :הקוראן.
השליח :מוחמד.
אליו :אל מוחמד .הורדנו אותו כך :קטעים קטעים ,ולא בבת אחת.
משל אשר יביאו לך :כדי להפריך את טענותיך.
הספר :התורה.
בני עאד ובני ת'מוד :ר' סורה  .73 ,65 :7בעלי הבאר :הפרשנים נוהגים לזהותם עם
בני עם כזה או אחר שהתנכלו לנביאיהם והשליכו אותם אל תוך באר (בערבית:
ַרס) .בין השאר מפרשים שמדובר ברוצחי חַ ביב אל ַנגַ'אר מאנטיוכיה (ר' סורה :36
.)20
הצגנו דוגמאות :של הגורל הצפוי להם ,בדומה למה שכבר פקד את זולתם.
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הגיעו אל העיר אשר הומטרה במטר המר והנמהר .הלא ראו אותה? אף־
על־פי־כן לא יצַ פו לתחיית המתים 41 .ובראותם אותָך ,רק ללעג ישׂימוָך
באומרם ,את זה הקים אללה כשליח?  42הוא כמעט שהתעה אותנו מעל
האלים אשר לנו ,אלמלא היינו נחושים לדבוק בהם .כאשר יִראו את
העונש ,יֵדעו מי הרחיק יותר לתעות מן הנתיב.
 43הראיתָ את הלוקח לו את משוגת לבו לאֵ ל? האם עליָך להשגיח עליו?
 44או הסבור אתה כי מרביתם יוכלו לשמוע או להבין? ואולם הם רק
כבהמות ,ותועים מן הנתיב אף יותר 45 .הלא תראה כיצד מאריך ריבונָך
את הצל? אם יחפוץ ,יקפיאנו על מקומו ,ואולם פָ קדנו על השמש
להראותו 46 ,ונמשוך אותו אלינו ,ואט אט נכַווצוֹ 47 .הוא אשר עשׂה
לכם את הלילה ככסוּת ,ואת השינה למנוחה ,ועשׂה את היום לקום
ולצאת בו 48 .והוא אשר שלח את הרוח לבַ שֵׂ ר על בוא רחמיו ,והורדנו
מן השמים מים זכים 49 ,למען נחַ יה בהם ארץ שנָשַ מה ,ונשקה בהם את
הבהמה והאדם אשר בראנו לרוב 50 .פיזרנוהו בינותם למען יזּכרו,
ואולם מרבית האנשים אבו רק לכפור 51 .אילו חפצנו ,היינו שולחים
מזהיר אל כל עיר ועיר 52 ,אף־על־פי־כןַ ,אל תישָ מע לכופרים ,וצא עִ ם
(הקֻ רָאן) למאבק גדול בהם.
 53הוא אשר שילח את שני הימים זה לקראת זה – האחד מתוק ושופע,
והאחר מלוח ומר – ושׂם חַ יִץ ביניהם ומחסום סגור ומסוגר 54 .והוא
40

43
48
50
52
53

העיר אשר הומטרה :עירו של לוט (סדום) שהומטרה במטר אבנים .היא היתה על
נתיב מסעות המסחר של בני ק ַריש לסוריה ,ולפיכך הזדמן להם לראות את שרידיה.
ר' סורה .138–137 :37
משוגת לבו :העצמים שנהה אחריהם ,כגון עצים ואבנים.
על בוא רחמיו :על בוא הגשם.
פיזרנוהו :את הגשם .ויש המפרשים :עשינו את הקוראן שגור על לשונם.
אף־על־פי־כן :למרות שאתה יחידי מולם .מאבק :ר' סורה .218 :2
שני הימים :שני סוגים ,מתוק ומלוח ,של מקווי מים בטבע (ימים ,אגמים או
נהרות) .ושופע  :בערבית :פ ַראת .הפרשנים מסבירים שפירושו "מתוק" .ואולם
חוקרים קישרו הצורה עם שמו של הנהר פְ רת ,ובמקרה זה עדיף לתרגם "שופע" כי
במדרש נאמר שהפְ רת נקרא בשם זה כי מימיו "פרים ורבים" .ר' תלמוד בבלי,
בכורות נה ע"ב; ברכות נט ע"ב .ר' גם סורה  .1 :108חיץ :ר' סורה ( 100 :23ע).
תפקיד החיץ הוא למנוע משני הימים להתערבב זה בזה .התופעה של מי האגמים או
הנהרות המתוקים שאינם נמהלים במי הים המלוחים נתפסת כאן כנס אלוהי.
הפרשנים מדגימים זאת באמצעות החידקל או הנילוס ,שטעם מימיהם המתוקים
אינו נמהל בטעם הים המלוח שאליו הם זורמים .ור' בראשית רבה ד ,ה ,על מי
הגשם שיורדים אל המים המלוחים "ואינן מתערבין" .פילון האלכסנדרוני ,בתיאור
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אשר ברא מן המים אדם ,ונתן לו בית אב וחותנים וגיסים .ריבונָך כל־
יכול 55 .הם עובדים אחרים מבַ לעדי אללה אשר לא יוכלו להועיל או
להזיק להם ,והכופר מסייע לכל המתנגד לריבונו 56 .לא שלחנו אותָך כי
אם להיות מבשׂר ומזהיר 57 .אֱמור ,איני מבקש מכם שׂכר על כך ,ובלבד
שיהיה בכם מי שיחפוץ למצוא נתיב אל ריבונו 58 .היסָ מך על החַ י אשר
לא ימות ,ושַ בח והלל אותו .אין כמוהו מכיר את חטאי ברואיו לִ פנַי
ולִ פנים.
 59הוא אשר ברא את השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם בשישה ימים,
וַאחַ ר ישב בגאון על כס הכבוד; הוא הרחמןְ .שַאל על כך את המכיר כל
דבר לִ פנַי ולִ פנים 60 .כאשר אומרים להם ,השתחוו לרחמן ,עונים הם,
וכי מהו הרחמן? כלום נשתחווה לאשר תצווה עלינו? לא הוסיף להם
יתברך מי ששׂם את כוכבי המזלות בשמים,
ַ
הדבר בלתי אם תיעוב61 .
וקבע בהם מנורה וירח זורע אור 62 .הוא אשר עשׂה את היום והלילה
להחליף זה את זה ,למען כל אשר יחפוץ לזכור או להכיר טובה 63 .עבדֵ י
הרחמן הם המהלכים בארץ בענווה; אם יפנו אליהם הנבערים מדעת
בדברים ,יגידו ,שלום 64 .והם אשר משתחווים בלילות ועומדים בתפילה
לריבונם 65 .והם אשר אומרים ,ריבוננו ,הַ טה מעלינו את עונש גיהינום,
כי עונשו כבד מנשׂוא;  66מה רע לשכון ולהסתופף בו 67 .והם אשר
בהוציאם ,לא יתהוללו ולא יקמצו ,כי אם ישמרו על דרך ביניים 68 .והם
אשר לא יתפללו לאל אחר זולת אללה ,ולא יהרגו את הנפש אשר אסר
אללה ,בלתי אם במשפט צדק ,ולא ינאפו .העושׂה זאת יבוא על עונשו,
 69וביום תחיית המתים יוכפל עונשו ,ולנצח ישׂאנו בחרפה 70 .ואולם

54
55
59
61
63

68

בריאת העולם (סעיף  ,)131קובע שאלוהים הפריד בין המים המתוקים הזורמים
ביבשה והמשמשים לה כדבק לבל תתפורר ,לבין מי הים .ור' גם בראשית א :6
יהי מַ ְב ִּדיל בֵ ין מַ יִּ ם לָמָ יִּ ם.
ֹלהי ם יְ ִּהי ָר ִּקיעַ בְ תוְֹך הַ ּמָ יִּ ם וִּ ִּ
וַ ּיֹאמֶ ר אֱ ִּ
המים :הזרע .או :הטין הבלול שממנו נברא אדם הראשון.
ַ'הל ,ממנהיגי הכופרים
הכופר :יש ה גורסים שמדובר באדם יחיד ,הלא הוא אַ בוּ ג ְ
בעיר ֶמּכה.
ישב :ר' סורה  .54 :7המכיר כל דבר :יש המפרשים שהכוונה לאללה עצמו ,או
ליהודים הבקיאים בכתבי הקודש.
כוכבי המזלות :מילולית" :מגדלים" (ברוּג') .ר' סורה  .16 :15מנורה :השמש.
הנבערים מדעת :הסכלים מבין המאמינים .ויש המפרשים :הכופרים .במקרה זה
הפסוק נחשב למבוטל על־ידי "פסוק החרב" (סורה  .)5 :9יגידו ,שלום :ר' משנה,
אבות ד טו" :הוי מקדים בשלום כל אדם" .ור' גם סורה .86 :4
במשפט צדק :ר' סורה .151 :6
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בעלי התשובה והמאמינים והעושׂים מעשׂה טוב ,להם ימיר אללה את
עוונותיהם במעשׂים טובים ,כי אללה מוחל ורחום 71 .בעלי התשובה
והעושׂים את הטוב ישובו תשובה שלמה אל אללה 72 .והם אשר אינם
מעידים עדות שקר ,ובהזדמן להם לשמוע לזוּת שׂפתיים ,ימשיכו בדרכם
בכבוד 73 .והם אשר אם יזכירו להם את אותות ריבונם ,לא יאטמו את
אוזניהם משמוע ולא יעצמו את עיניהם מֵ ראות 74 .והם האומרים,
ריבוננו ,תן לנו קורת רוח בנשותינו וילדינו ,ושׂימנו מופת ליראים 75 .כל
אלה יבואו על גמולם במדור העליון על כי עמדו בעוז רוח ,ושם יתקבלו
בברכת שלום 76 ,ושָ ם יהיו לנצח; מה טוב לשבת ולשהות שם.
 77אֱמור ,ריבוני לא יִשעה אליכם אם לא תפנו אליו בתפילה .ואולם אתם
הכחשתם ,על כן ידביקכם (העונש).

70
72
75
77

ימיר :ביום הדין.
אינם מעידים עדות שקר :או :אינם יושבים בחברת רמאים ורשעים.
במדור העליון :בגן עדן.
ידביקכם (העונש) :יש המפרשים שכאן גנוזה בשורה על תבוסת ק ַריש במלחמת
בַ ְדר (שנת .)624
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ׁשוֹר ִּרים (אלשעַ ַראא')
סוּרה  26הַ ְמ ְ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ט.ס.מ.
 2אלה אותות הספר הברור 3 .התָ מית עצמָך מצער על כי אינם מאמינים?
 4אם נחפוץ ,נוריד אליהם אות מן השמים אשר ילפות את צווארם
ויכניעם 5 .מדי בוא אליהם מחָ ָדש דבר־תוכחה מעִ ם הרחמן ,הם פונים
לו עורף 6 .אכן הכחישו ,ואולם לבסוף יתוודעו אל אשר בזו לו 7 .האם
לא יראו את האדמה ,כמה הצמחנו בה מכל מין משובח?  8בזאת צפון
אות ,ואולם מרביתם לא יאמינו 9 .ריבונָך הוא האדיר והרחום.
 10ריבונָך קרא אל משה לאמור ,בוא אל קהל בני העוולה 11 ,בני עמו
של פרעה ,כי אינם יראים 12 .אמר ,ריבוני ,פוחד אני פן יכחישו את
אזהרותַ י 13 .בלבי מצוקה ולשוני כבדה ,לכן ְשלַח אל אהרן 14 .הם
האשימוני בפשע ,ואני חושש פן יהרגוני 15 .אמר ,לא ולא! לכו שניכם
והביאו אליו את אותותַ י ,ואנו נאזין עִ מכם 16 .בואו אל פרעֹ ה והגידו לו,
אנו שליחי ריבון העולמיםְ 17 ,שלַח עִ מנו את בני ישׂראל 18 .אמר (פרעה
אל משה) ,האם לא גידלנוָך מקטנוּת ,ולא ביליתָ בינינו שנים רבות
מחייָך?  19אף־על־פי־כן עוללתָ את אשר עוללתָ  .כפוי טובה הנָך!
 20אמר (משה) ,עשׂיתי זאת בהיותי עדיין בתועים 21 ,ונסתי מפניכם כי
 1ט.ס.מ :.ר' סורה .1 :2
 3אינם מאמינים :מקובלת הדעה שמדובר בכופרים בני ק ַריש ,שבטו של מוחמד
במֶ ּכה.
 5מדי בוא אליהם מחדש דבר־תוכחה :הקוראן נמסר לנביא חלקים חלקים.
 6אשר בזו לו :עונשם ביום הדין .ויש המפרשים שגנוזה כאן בשורה על התבוסה
הצפויה לק ַריש מיד מוחמד במלחמת בַ ְדר (שנת .)624
 13שלח אל אהרן :לקרוא לו שילך אל פרעה .ומפרשים שמשה אינו מתכוון שאהרן ילך
במקומו אלא לצדו.
 14האשימוני בפשע :על כי הרגתי איש מצרי .ר' סורה  ,20 :28וכן שמות ב  11ואילך.
 19עוללת :הרגת את המצרי.
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פחדתי מעונשכם ונתן לי ריבוני חוכמת משפט ושׂם אותי בשליחים.
 22האם שעבוד בני ישׂראל הוא החסד אשר בו חוננתָ אותי?  23אמר
פרעה ,מהו ריבון העולמים?  24אמר ,הוא ריבון השמים והארץ ואשר
ביניהם ,אם נכונים אתם להשתכנע 25 .אמר פרעה לסובבים אותו,
השומעים אתם?  26אמר (משה) ,הוא ריבונכם וריבון אבותיכם
הראשונים 27 .אמר (פרעה) ,השליח אשר נשלח אליכם אחוז שֵ ד.
 28אמר (משה) ,הוא ריבון המזרח והמערב ואשר ביניהם ,אם תשׂכילו
להבין 29 .אמר (פרעה) ,אם תיקח לָך אלוה ַאחֵ ר על פנַי ,אשׂימָך עם
האסירים 30 .אמר ,גם אם אביא לָך דבר ברור?  31אמר ,הצג אותו ,אם
אמת בפיָך 32 .אז השליך את מטהו והנה הוא נחש מושלםַ 33 .אחַ ר
הוציא את ידו לעין כל ,והנה לבנה היא 34 .אמר (פרעה) לחֶ בֶ ר הנכבדים
אשר סביבו( ,משה) הוא מכשף מעולה;  35הוא מבקש לנשלכם
מארצכם בכשפיו ,מה עצתכם ,אפוא?  36אמרוְ ,דחֵ ה אותו ואת ָאחיו,
ושלַח פוקדים אל גלילות הארץ 37 ,למען יביאו אליָך את כל המכשפים
ְ
המעולים 38 .המכשפים כונסו ביום אשר נקבע 39 ,ולאנשים נֶאמר,
התכנסו גם אתם 40 ,ואולי ניטה אחר המכשפים ,אם יהיו הם הגוברים.
 41כאשר באו המכשפים ,אמרו לפרעה ,האם נבוא על שׂכרנו אם נהיה
אנו הגוברים?  42אמר ,כן ,וגם תהיו במקורבים 43 .אז אמר להם משה,
הַ שליכו את אשר יש בדעתכם להשליך 44 .הם הִ שליכו את חבליהם ואת
מטותיהם ואמרו ,חֵ י כוחו האדיר של פרעה! הנה אנו הגוברים 45 .אז
השליך משה את מטהו ,וזה בלע את להטיהם הכוזבים 46 .המכשפים
השתחווו אּפיים 47 ,ואמרו ,מאמינים אנו בריבון העולמים 48 ,ריבונם
של משה ושל אהרן 49 .אמר (פרעה) ,התאמינו לו בלא רשותי? אין הוא
אלא הגדול שבכם ,אשר הכניסכם בסוד הכישוף! סופכם לדעתּ :כָרוֹת
אכרות את יד ימינכם ואת רגל שׂמאלכם ,ואצלוב את כולכם 50 .אמרו,
אין בכך אסון ,כי בלאו הכי נשוב אל ריבוננו 51 .נכספים אנו כי יסלח
לנו ריבוננו על חטאינו ,כי היינו ראשונים להאמין 52 .הורינו למשה
27
29
32
33
40
44

אחוז שד :ר' סורה .6 :15
אלוה ַאחֵ ר על פני :ר' סורה .38 :28
נחש :על משה והחרטומים ר' סורה .127–103 :7
לבנה :ר' סורה .22 :20
ניטה אחר המכשפים :אנו המצרים נמשיך לדבוק בדתם ולא בדת משה.
אנו הגוברים :כך חשבו המכשפים ,כי מטותיהם הפכו לנחשים.
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עבדי בלילה ,כי עומדים לדלוק אחריכם!  53פרעה
לאמור ,הַ סַ ע את ַ
שלח פוקדים אל גלילות הארץ 54 ,באומרו ,מתי מעַ ט הם אלה  55אשר
הכעיסונו 56 ,ואילו אנו מאוחדים וחמושים 57 .סילקנו אותם מתוך גנים
והורשנו כל זאת
ופלגי מים 58 ,ומאוצרות ומשכנות נאים 59 .כך עשׂינוַ ,
לבני ישׂראל 60 .עם בוקר הדביקו אותם (המצרים) 61 ,וכאשר ראו שני
המחנות זה את זה ,אמרו בני עמו של משה ,הם השׂיגונו 62 .אמר ,כלל
לא .ריבוני עִ מי והוא ַי ְנחני 63 .אז הורינו למשה ,הַ ּכֵה במטָך את הים.
הוא נקרע ,וכל קרע ניצב כהר נישׂא 64 .קירבנו לשָ ם את האחרים,
 65ומילטנו את משה ואת כל אשר אִ תו 66 ,והטבענו את האחרים.
 67בזאת צפון אות ,ואולם מרביתם לא יאמינו 68 .ריבונָך הוא האדיר
והרחום.
ְ 69ק ָרא לפניהם את קורותיו של אברהם 70 .הוא אמר לאביו ולבני עמו,
את מי תעבדו?  71אמרו ,אנו עובדים אלילים ,ולא נחדל לדבוק בהם.
 72אמר ,האם ישמעוכם כאשר תִ פנו בתפילה?  73או שמא יוכלו להועיל
או להזיק לכם?  74אמרו ,כך מצאנו את אבותינו עושׂים 75 .אמרְ ,ראוּ
את אשר תעבדו 76 ,אתם ואבותיכם הקדמונים 77 :הם אויבים לי ,חוץ
מאשר ריבון העולמים 78 ,אשר ברא אותי .הוא ינחני 79 ,והוא אשר ייתן
לי מאכל ומשקה 80 ,ובחֲלותי ישלח לי מַ רפא 81 ,והוא אשר ימיתני
52
53
54
55
56
57

59

61

64
67

עבדי :בני ישראל.
פוקדים :תפקידם לגייס את צבא פרעה למרדף אחרי בני ישראל.
מתי מעט הם אלה :בני ישראל.
הכעיסונו :או :תיעבונו.
חמושים :או :מוכנים (למרדף).
סילקנו אותם :הדובר הוא אללה ,על אודות המצרים ,שאותם נישל מכל רכושם.
ויש הגורסים כי אלה הם דברי פרעה על אודות בני ישראל ,שאותם שילח הוא עצמו
מארץ מצרים הדשנה.
והורשנו :הדובר הוא אללה .יש המפרשים שמדובר בהנחלת ארץ מצרים לבני
ישראל אשר שבו אליה לאחר טביעת המצרים .אחרים גורסים שבני ישראל ירשו
רק את רכוש המצרים ,ולאחר מכן באו אל ארץ הקודש .ור' שמות יב( 36–32 ,בני
ישראל שאלו מן המצרים כלי כסף וזהב ובגדים) .ר' גם סורה .28–23 :44
הם השׂיגונו :בשמות רבה כא ,ה ,כאשר המצרים משיגים אותם ,בני ישראל
אומרים למשה" :מה עשית לנו ,עכשיו הם באים ועושים לנו כל מה שעשינו עמהם
שהרגנו בכוריהם ונטלנו ממונם וברחנו." ...
קירבנו לשם :הבאנו את המצרים אל בין קירות המים.
מרביתם :הפרשנים מונים מספר מצרים שהאמינו בכל זאת באללה ,וביניהם אשת
פרעה (שגידלה את משה).
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ואחר יחַ ייני 82 ,והוא אשר נכספתי כי יסלח לי על חֶ טאי ביום הדין.
 83ריבוני ,הענק לי חוכמת משפט וסּפחני אל הישרים 84 .ונצור את זכרי
לטובה בדורות הבאים 85 ,ושׂים חלקי עם יורשי גן עדן 86 ,וסְ לַח לאבי;
הוא היה בתועים 87 .ואל תמיט עלַי קלון ביום אשר ייעורו המתים,
 88ביום אשר לא יועילו הון ובנים 89 ,כי אם לַבָ א אל אללה בלבב שלם.
 90גן עדן יקורב אל היראים 91 ,והתופת ייחשׂף לעין הסוטים 92 ,ואז
יגידו להם ,היכן האחרים אשר עבדתם  93מבַ לעדי אללה? היוכלו
להושיט לכם עזרה או להגן על עצמם?  94אז יגולגלו אל תוכו ,הם
והסוטים 95 ,וצבאות אִ בְ לִ יס גם יחד 96 .שָׁ ם יתקוטטו זה עם זה ,והם
יגידו (לאליליהם) 97 ,חַ י אללה! אכן תעינו תעייה גמורה 98 ,בנוהגנו
בכם כשווים לריבון העולמים 99 .החוטאים ,הם אשר הִ תעונו 100 ,ועתה
אין לנו מליץ יושר 101 ,ולא ידיד ואיש אמונים 102 .לוּ רק ניתַ ן לנו
לשוב ,היינו מאמינים 103 .בזאת צפון אות ,ואולם מרביתם לא יאמינו.
 104ריבונָך הוא האדיר והרחום.
אחיהם אמר
 105בני עמו של נֹ חַ הכחישו את אזהרות השליחים 106 .נֹ חַ ִ
להם ,הלא תהיה בכם יִרָאה?  107באתי אליכם כשליח נאמן 108 ,על כן
ושמעו בקולי 109 .איני מבקש מכם שׂכר על כך ,כי
הֱיו יראים את אללה ִ
ושמעו
כל שׂכרי על ריבון העולמים 110 .על כן הֱיו יראים את אללה ִ
בקולי 111 .אמרו ,כיצד נאמין לָך ,ורק העלובים הולכים עִ מָך?  112אמר,
איני מפשפש במעשׂיהם 113 ,ורק ריבוני יוכל לבוא חשבון עִ מם ,לוּ רק
יכולתם לשער זאת 114 .לעולם לא אסלק כל מאמין מעלַי 115 ,וכל
תפקידי להזהיר ברורות 116 .אמרו ,נֹ חַ  ,אם לא תחדל ,תהיה בנסקלים.
 117אמר ,ריבוני ,בני עמי הכחישו את אזהרותַ י 118 .הַ כרע ברורות ביני
ובינם ,והַ צל אותי ואת המאמינים אשר אִ תי 119 .אז מילטנו אותו ואת
אשר אִ תו בספינה הטעונה 120 ,והטבענו את הנותרים 121 .בזאת צפון
אות ,ואולם מרביתם לא יאמינו 122 .ריבונָך הוא האדיר והרחום.
אחיהם אמר להם,
 123בני עאד הכחישו את אזהרות השליחים 124 .הוּד ִ
86
89
95
123

סלח לאבי :ר' סורה .47 :19
בלבב שלם :ר' ביטוי זה בדברי הימים א יב .39
ִאבליס :ר' סורה .34 :2
עאד :ר' סורה .65 :7
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הלא תהיה בכם יִרָאה?  125באתי אליכם כשליח נאמן 126 ,על כן הֱיו
ושמעו בקולי 127 .איני מבקש מכם שׂכר על כך ,כי כל
יראים את אללה ִ
שׂכרי על ריבון העולמים 128 .מה לכם כי תבנו על כל גבעה בתי מידות
לשם שעשוע 129 ,ותקימו מפעלות ,כאילו תחיו לנצח 130 ,ובהּכותכם,
ושמעו בקולי 132 ,והֱיו
תּכו ללא ַרחם?  131לכן הֱיו יראים את אללה ִ
יראים את מי שהמציא לכם את כל אשר תדעו 133 :המציא לכם מקנה
ובנים 134 ,וגנים ופלגי מים 135 .חושש אני פן יבוא עליכם עונש ביום
הֲרה גורל 136 .אמרו ,אחת היא לנו אם תטיף לנו מוּסר או לא תהיה
במטיפים 137 .אין אלה כי אם בדיות של קדמונים 138 ,ולא יבוא עלינו
כל עונש 139 .הם הכחישו את אזהרותיו ואנו השמדנו אותם .בזאת צפון
אות ,ואולם מרביתם לא יאמינו 140 .ריבונָך הוא האדיר והרחום.
אחיהם צאלִ ח אמר
 141בני תַ 'מוּד הכחישו את אזהרות השליחיםִ 142 .
להם ,הלא תהיה בכם יִרָאה?  143באתי אליכם כשליח נאמן 144 ,על כן
ושמעו בקולי 145 .איני מבקש מכם שׂכר על כך ,כי
הֱיו יראים את אללה ִ
כל שׂכרי על ריבון העולמים 146 .האם יניחו לכם כאן בבִ טחה 147 ,בינות
גנים ופלגי מים 148 ,ושׂדות זרע ועצי תמר על פקעיהם הדשנים,
 149בעודכם חוצבים בהרים בתים בתבונת כפיים?  150הֱיו יראים את
ושמעו בקולי 151 ,ואל תישָ מעו לדבר המתהוללים 152 ,החומסים
אללה ִ
את הארץ ולא יתקנו את דרכם 153 .אמרו ,אחוּז כישוף הינָך 154 ,ואינָך
אלא בשׂר ודם כמותנו .הָ בֵ א אות אם אמת בפיָך 155 .אמר ,הנה נָאקה:
היא תשתה ואתם תשתו ,כל אחד ביום ידוע 156 .אל תגעו בה לרעה פן
יבוא עליכם עונש ביום הֲרה גורל 157 .ואולם הם עיקרוה ,אך עד מהרה
התחרטו 158 ,כי פקד אותם העונש .בזאת צפון אות ,ואולם מרביתם לא
יאמינו 159 .ריבונָך הוא האדיר והרחום.
אחיהם לוֹט
 160בני עמו של לוֹט הכחישו את אזהרות השליחיםִ 161 .
אמר להם ,הלא תהיה בכם יִרָאה?  162באתי אליכם כשליח נאמן 163 ,על
128
137

155
157

בתי מידות :מילולית" :אות" ,כלומר ,מבנים שיעידו על כוחם.
בדיות של קדמונים :או :אורח חיי הראשונים .במקרה זה ,בני עמו של הנביא
מתכוונים לדתם הם ולא לאזהרותיו שלו ,וקובעים שלא יסטו מדרכם של
הראשונים.
נאקה :ר' סורה .73 :7
עיקרוה :קצצו את מיתרי רגליה ושחטוה.
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ושמעו בקולי 164 .איני מבקש מכם שׂכר על כך,
כן הֱיו יראים את אללה ִ
כי כל שׂכרי על ריבון העולמים 165 .מה לכם כי תבואו אל האנשים
הזכרים 166 ,ותיטשו את נשותיכם אשר ברא אללה למענכם? אכן קהל
פרוצים אתם 167 .אמרו ,לוֹט ,אם לא תחדל ,תהיה במגורשים 168 .אמר,
סולד אני מאשר תעשׂו 169 .ריבוני ,הַ צֵ ל אותי ואת בני משפחתי מאשר
עוללו 170 .אז מילטנו אותו ואת בני ביתו גם יחד 171 ,חוץ מקשישה
אחת אשר נותרה מאחורַ 172 .אחַ ר השמדנו את האחרים 173 ,והמטרנו
עליהם מטר .רע ומר היה המטר אשר בו הומטרו המוזהרים 174 .בזאת
צפון אות ,ואולם מרביתם לא יאמינו 175 .ריבונָך הוא האדיר והרחום.
 176אנשי ַאלְ ַאיּכה הכחישו את אזהרות השליחים 177 .שֻ עַ יב אמר להם,
הלא תהיה בכם יִרָאה?  178באתי אליכם כשליח נאמן 179 ,על כן הֱיו
ושמעו בקולי 180 .איני מבקש מכם שׂכר על כך ,כי כל
יראים את אללה ִ
שׂכרי על ריבון העולמיםִ 181 .מדדו את מלוא המידה ואל תחַ סרו,
ושקלו במאזני צדק 183 ,ואל תפחיתו לאנשים מן המגיע להם ,ואל
ִ 182
תחמסו את הארץ 184 .הֱיו יראים את אשר ברא אתכם ואת הבריות שהיו
מאז ומעולם 185 .אמרו ,אחוּז כישוף הנָך 186 ,ואינָך אלא בשׂר ודם
כמותנו ,ואנו חושבים כי אתה במשקרים 187 .הַ ּפֵל עלינו פיסות רקיע אם
אמת בפיָך 188 .אמר ,ריבוני מיטיב לדעת את אשר תעשׂו 189 .הם
הכחישו את אזהרותיו ,ואז פקד אותם העונש ביום הסוכך .היה זה עונש
אשר בא ביום הֲרה גורל 190 .בזאת צפון אות ,ואולם מרביתם לא
יאמינו 191 .ריבונָך הוא האדיר והרחום.
הוּרד מעִ ם ריבון העולמים 193 .הרוח הנאמנה הורידה
 192זהו חזון אשר ַ
אותו ממרומים  194על לבבָך ,למען תהיה במזהירים 195 ,בלשון ערבית
צחה 196 .הוא מצוי בכתבי הקדמונים 197 .האם לא יראו אות בכך
171
173
176
177
189
193
195

קשישה :אשת לוט.
מטר :של אבנים .ר' סורה .82 :11
אלַאיּכה :ר' סורה .78 :15
שעיב :ר' סורה .85 :7
יום הסוכך :המסורת מספרת שבאותו יום בא ענן גדול שנפרש עליהם כסוכך
והמטיר עליהם מטר של אש ששרפה אותם כליל.
הרוח הנאמנה :הפרשנים גורסים כי זהו כינויו של המלאך גבריאל.
ערבית :ר' סורה .2 :12
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שחכמי בני ישׂראל מזהים אותו?  198אילו הורדנו אותו ממרומים אל
אחד הלא־ערבים 199 ,והיה קורא אותו לפניהם ,לא היו מאמינים בו.
 200הבאנו אותו אל לבבות החוטאים 201 ,אך לא יאמינו בו עד אשר
יחזו בעונש הכבד 202 .הוא יבוא עליהם כחתף ,בלא שישערוהו 203 ,ואז
יגידו ,מי ייתן לנו ארּכה?  204אף־על־פי־כן ,העוד יבקשו להחיש את
עונשנו?  205תן דעתָך :אפילו היינו מניחים להם להתענג לאורך שנים,
 206ורק אז היה מתגשם בהם האִ יוּם –  207גם אז לא היתה תועלת
בתענוגות שניתנו להם 208 .מעולם לא השמדנו עיר בלא ששלחנו
מזהירים 209 .היה זה אות הזכרה ,ומעולם לא גרמנו עוול 210 .לא
השׂטנים הורידוהו ממרומים;  211הם אינם ראויים לו ,ולא יצליחו בזאת,
 212כי מנועים הם מלהאזין 213 .לכן ַאל תפנה בתפילה לאלוה אחר זולת
אללה ,פן תהיה בנענשים 214 .הזהר את בני משפחתָך הקרובים,
 215ופרושׂ כנפָך למאמינים ההולכים אחריָך 216 .ואולם אם ימרו את
פיָך ,אֱמור ,אין אני מחויב למעשׂיכם 217 .היסָ מך על האדיר והרחום,
 218הרואה אותָך בעומדָך בתפילה 219 ,ובעוברָך בינות למשתחווים.
 220הן הוא השומע והיודע.
 221הבה ואודיעכם אל מי יורדים השׂטנים ממרומים 222 :הם יורדים אל
196

197

199
204
207
210
212
214
219

221

הוא מצוי בכתבי הקדמונים :מפרשים שהכוונה לכך שהטפותיו של הקוראן זהות
לאלה שבתורה ובברית החדשה .ויש המפרשים שמדובר בבשורות הרשומות באותם
כתבים על הופעת מוחמד והקוראן.
חכמי בני ישראל :יהודים בני זמנו של מוחמד שהכירו בנכונות הקוראן על יסוד
היותו תואם לדברי התורה .המסורת מציינת במיוחד את היהודי עבדאללה אבן
סַ לאם ,שזיהה את מוחמד על־פי תיאורו בתורה ,והאמין בו כנביא אמת.
לפניהם :לפני בני עמו הערבים של מוחמד.
יבקשו להחיש :רמיזה לכך שהכופרים אינם מאמינים כי יבוא העונש שהובטח
להם ,והם מתגרים בנביא בדורשם ממנו להחיש את בואו.
לא היתה תועלת :במניעת העונש.
הורידוהו :את הקוראן .ור' גם עניין פסוקי השטן בסורה .53–52 :22
מנועים הם מלהאזין :לדברי אללה בשמים.
בני משפחתך הקרובים :מפרשים שפסוק זה נגלה למוחמד בראשית דרכו ,בעת
שפעל כנביא רק בחוג המצומצם של בני שבטו.
בעוברך בינות למשתחווים :בהשגיחך על מעשי המאמינים .ויש המפרשים שמדובר
בגלגול ישותו הקדם־קיומית של מוחמד מאדם הראשון ועד עבדאללה ,אביו מולידו.
בהתאם לכך" ,המשתחווים" הם אדם הראשון ושלשלת צאצאיו (הנביאים) שהיו
יראי שמיים ואשר העבירו בגופם או בנשמתם את מוחמד הקדם־קיומי מדור לדור.
אל מי יורדים השטנים :תשובה לטענות הכופרים כאילו דברי הקוראן מקורם
בשטנים .ר' סורה  .6 :15רמאי נפשע :מתנבאים ומשוררים.
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כל רמאי נפשע 223 ,ומוסרים את הדברים אשר שָ מעו ,ואולם מרביתם
מכזבים 224 .המשוררים ,רק הסוטים נוהים אחריהם 225 .הלא תראה
אותם רוחשים בכל אפיק 226 ,ובודים דברים שאינם עושׂים?  227לא כן
המאמינים והעושׂים את הטוב והמרבים להזכיר את שם אללה והקמים
להיּפרע לאחר שנגרם להם עוול .עוד יֵדעו בני העוולה לאן סופם להגיע.

 223מוסרים את הדברים אשר שמעו :מפרשים שהשטנים הצליחו לעיתים לצותת
לדברי פמליה של מעלה ולמסור אותם לבעלי סודם הרמאים ,הלא הם המתנבאים
והמשוררים .ויש המפרשים שמדובר ברמאים עצמם .במקרה זה ,יש לתרגם:
"(הרמאים) מטים אוזן (לדברי השטנים)" .מכזבים :מערבים את דבריהם שלהם
עם הדברים ששמעו .ניתן להבין שמדובר ברמאים השומעים מפי השטנים ,או
בשטנים עצמם המצותתים לפמליה של מעלה.
 224המשוררים :רמז לטענת הכופרים שמוחמד היה משורר ולא נביא .ר' סורה .5 :21
 227המאמינים :יש המפרשים שמדובר במשוררים מאמינים היוצאים מכלל המשוררים
המגונים בראשית הפסוק .סופם להגיע :לגיהינום.
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סוּרה  27הַ נְמָ לִּ ים (אל ַנ ְמל)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ט.ס.
אלה אותותיו של הקֻ רָאן ,של ספר ברור 2 ,מקור הדרכה ובשׂורה
למאמינים 3 ,המקיימים את התפילה והנותנים זַּכאת והמשוכנעים בקיום
העולם הבא 4 .אלה אשר לא יאמינו בעולם הבא ,הִ שֵׁ אנו אותם
להשתבח במעשׂיהם ,ועתה אובדי דרך הם 5 .להם נועד העונש החמוּר,
ובעולם הבא יהיו הם האבודים מכל 6 .הקֻ רָאן שלוח אליָך מעִ ם (אלוה)
חכם ויודע.
 7משה אמר לבני משפחתו ,הבחנתי באש בוערת אשר על־פיה אודיעכם
דבר ,או אקח ממנה שביב אש לכם ,למען ייחם לכם 8 .כאשר בא אליה,
קרא אליו קול ואמר ,יבורכו הנמצאים אצל האש וסביב לה ,וישתבַ ח
אללה ריבון העולמים 9 .משה ,אנוכי אללה האדיר והחכם 10 .הַ שלֵך את
מטָך! כאשר ראה והִ נה המטה מתנועע כנחש ,נרתע לאחור ולא שב.
משה ,אל תירא ,כי אין מורא על השליחים השרויים במחיצתי 11 .אשר
לאלה אשר גרמו עוול וַאחַ ר הֵ מירו רעה בטובה ,הִ נה מוחל ורחום
אנוכי 12 .שׂים ידָך בחיקָך ,והיא תצא לבנה ולא מ ֶנגַע .זה אחד מתשעה
אותות אשר תביאם אל ּפַ ְרעֹ ה ובני עמו ,כי מופקרים הם 13 .ואולם
כאשר הוצגו לפניהם אותותינו ,ברורים כשמש ,אמרו ,אלה כשפים
בעליל 14 .הם התכחשו להם ,ואולם בלבם ידעו אל־נכון .זאת עשׂו
בעוול והתנשׂאות ,אך ְראֵ ה מה היה סופם של החומסים.
 1ט.ס :.ר' סורה .1 :2
 3זּכאת :ר' סורה .43 :2
 7אש בוערת :ר' סורה  .10 :20אודיעכם דבר :אדריך אתכם לאן לפנות.
 10השלך את מטך :ר' סורה .19 :20
 12לבנה ולא מנגע :ר' סורה  .22 :20מתשעה אותות :ר' סורה .101 :17
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לדוִ ד ולשלמה דעת ,והם אמרו ,התהילה לאללה אשר רוממָ נו
 15הנחלנו ָ
מעל רבים מעבדיו המאמינים 16 .שלמה ירש את דוד ואמר ,הוי
האנשים ,לִ מדונו את שׂיחת העופות והונחל לנו כל טוב .זוהי הברכה
הברורה 17 .נאספו אל שלמה כל צבאותיו ,שֵ דים ובני אֱנוש ועופות,
וכולם עברו בסך 18 .בהגיעם אל עמק הנמלים ,אמרה נמלה אחת ,הוי
הנמלים ,היכנסו אל ִקניכן ,לבל ירמסו אתכן שלמה וצבאותיו בלא
שיחושו 19 .לשמע דבריה הצטחק ואמר ,ריבוני ,לַמדני מילות תודה על
ולהורי ,אשר תהיינה שגורות על לשוני ,ומעשׂים טובים
ַ
החסד שנטיתָ לי
אשר יפיקו רצון מלפניָך ,והַ כניסני ברחמיָך יחד עם עבדיָך הישרים.
 20הוא פקד את העופות ואמר ,מדוע איני רואה את הדוכיפת? האם
אינה נוכחת?  21אענישנה קשות או אשחטנה אם לא תביא לי צידוק
ברור 22 .לא חלף זמן רב והנה הופיעה ואמרה ,למדתי לדעת דבר שאינָך
יודע ,והבאתי לָך חדשה מהימנה מארץ ְשׁבָ א 23 .מצאתי אישה מולכת
עליהם ,אשר הונחל לה כל טוב ,וכיסא מלכות לה כביר 24 .מצאתי
אותה ואת בני עמה משתחווים לשֶ מש ולא לאללה ,והשׂטן הִ שיָאם
להשתבח במעשיהם והרחיקם מעל הנתיב ,והם לא יישירו לכת 25 ,ולא
ישתחוו לאללה המצמיח את החבוי בשמים ובארץ ,והיודע את אשר
תסתירו ואת אשר תגַלו 26 .אללה ,אין אלוה מבַ לעדיו ,ריבון הכס
הכביר 27 .אמר ,עתה נִראֶ ה אם אמת או שקר בפיך 28 .עופי עם מכתבי
זה והטילי אותו אליהם ,ואחר ַרחֲקי מהם וראי מה ישיבו 29 .אמרה
(מלכת ְשבָ א) ,הוטל אלַי מכתב נכבד 30 .משלמה הוא ,וזה לשונו :בשם
אללה הרחמן והרחוםַ 31 ,אל תמרדו בי ,ובואו א ַלי להתמסר (למרוּתי).
 32אמרה ,הוי חֶ בֶ ר הנכבדים ,הָ אירו את עינַי כיצד לנהוג ,כי רק
באישורכם אפסוק בדבר 33 .אמרו ,רק אנשי כוח אנו וגיבורי מלחמה.
15
16
18
19
20
23
31

לדוִ ד ולשלמה :ר' סורה .79 :21
ָּ
שיחת העופות :ר' למשל שיר השירים רבה א ,ט" :חמור נוהק והוא יודע מה נוהק,
צפור מצוצי והוא היה יודע מה מצוצי".
עמק הנמלים :הפרשנים מזהים אותו כמקום בארץ ערב או בארץ ישראל.
הכניסני :לגן עדן.
הדוכיפת :מכונה במקורות היהודיים "תרנגול הבר" .ר' הסיפור בתרגום שני על
מגילת אסתר דף ו ,ב– דף ז ,א.
אישה מולכת עליהם :ר' מלכים א ,י  1ואילך.
להתמסר (למרותי) :בערבית :מ ְסלִּ ִּמין .ויש המפרשים בהוראת התמסרות לאללה,
ות ְשאֲ לִּ ין בִּ ְשל ִּמי.
כלומר קבלת דת האסלאם .בתרגום שני על מגילת אסתרִּ :
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בידיך הדבר ,על כן שקלי בדעתֵ ך מה תהיה פקודתֵ ך 34 .אמרה ,המלכים,
ַ
בכובשם עיר ,יחמסוה וישפילו את האדירים שביושביה .כך דרכם
לעשׂות 35 .לכן גמרתי אומֶ ר לשלוח אליהם תשורה ולראות מה ישיבו
ביד השליחים 36 .כאשר בא (השליח) אל שלמה ,אמר (לו שלמה),
האומרים אתם להמציא לי רכוש? הן אשר נתן לי אללה טוב מאשר נתן
לכם ,ועוד תעלצו בתשורתכם?  37חזור אליהם ,ואנו נעלה עליהם
בצבאות אשר לא יוכלו לעמוד בפניהם ,ונגרשם נִקלים ומושפלים.
 38אמר (שלמה) ,הוי חֶ בֶ ר הנכבדים ,מי יביא אלַי את כס מלכותה ,בטרם
יבואו אלַי להתמסר?  39אמר אחד השֵ דים ,מעַ זֵי הּפָנים שבהם ,אני
אביאו אליָך עוד בטרם תספיק לקום ממקומָך .יש בכוחי להביאו ואני
מהימן 40 .אז אמר האיש אשר בידיו דעת מן הספר ,אני אביאו אליָך
כהרף עין .וכאשר ָראה (שלמה) והִ נה (הכס) ניצב לידו ,אמר ,זאת היא
ברכת אללה אשר בורכתי בה למען נסותני אם אכיר טובה או אכפור .כל
המו ֶדה ,רק למען עצמו יו ֶדה ,וכל הכופר ,הִ נה ריבוני בלתי תלוי ונכבד.
 41אמר ,הַ סווּ את כס מלכותה למען נִראה אם מוכשרת היא לזהותו או
שמא אין היא במוכשרים 42 .בבוֹאה ,שָ אלו אותה ,הכזה הוא כיסאֵ ך?
אמרה ,דומני כי זה הוא; זה כבר הונחלה לנו הדעת והיינו במתמסרים.
 43ואולם האחרים אשר עבדה מבַ לעדי אללה הרחיקוה ,ולכן היתה
בקהל הכופרים 44 .אמרו לה ,היכנסי אל הארמון .כראותה אותו חשבה
כי ניצב הוא במים ,על כן חשׂפה את שוקיה .אמר (שלמה) ,זהו ארמון
אשר לוטש ורוצף זכוכית .אמרה ,ריבוני ,גרמתי עוול לעצמי ,ועתה
ִמתמסרת אני עִ ם שלמה לאללה ריבון העולמים.
38
40

41

42
44

כס מלכותה :שלמה מבקש להביא אליו את כס מלכותה עוד בטרם בואה ,כדי
להפתיעה ולהרשימה ,ולמען יבחן את תבונתה.
האיש אשר בידיו דעת מן הספר :יש הגורסים שהיה זה אסף בן ברכיהו ,משריו של
שלמה .הוא נודע במסורת האסלאם כמי שזכה בדעת נשגבה .במקרא הוא נזכר
כאחד הלוויים והמשוררים ,וכמי ש"ניבא" בחצרו של דוד .ר' דברי הימים א ,כה .2
אחרים מספרים שהיה זה המלאך גבריאל.
הסוו :ה פרשנים גורסים ששלמה ביקש לבחון את צלילות דעתה של מלכת שבא,
מאחר שהשדים ניסו להטיל דופי בצלילות דעתה .הם קינאו בה וחששו פן תינשא
לשלמה ותגלה לו את הסודות שלמדה מאמה ,שהיתה מבנות השדים.
זה כבר הונחלה לנו הדעת :כבר על־פי האותות הקודמים (הדוכיפת והתשורה)
ידעתי את גדולתך ,שלמה .ויש המפרשים שהדובר הוא שלמה עצמו.
זכוכית :ר' תרגום שני על מגילת אסתר ,דף ח ,א-ב .יש המפרשים שהזכוכית נועדה
לגרום למלכת שבא לחשוב כי מים לפניה ,וכך לאלצה לחשוף את רגליה ,ובדרך זו
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אחיהם צאלִ ח ,והוא אמר ,עִ בדו את אללה.
 45שלחנו אל בני תַ 'מוּד את ִ
ואולם הם נחלקו לשני מחנות יריבים 46 .אמר ,בני עמי ,מפני מה
תבקשו להחיש את הרעה לפני הטובה ,ומדוע לא תבקשו את מחילת
אללה למען תרוחמו?  47אמרו ,בָך ובאנשים אשר אתָך תולים אנו את
מזלנו הרע .אמר ,מזלכם תלוי באללה ,ואתם עומדים למבחן 48 .תשעה
אנשים היו בעיר אשר חמסו את הארץ ולא תיקנו את דרכם 49 .הם
אמרו ,הבה נישָ בע זה לזה באללה כי נבוא באישון לילה ונהרוג אותו
ואת בני ביתוַ ,אחַ ר נגיד לנוקם דמו ,לא ראינו כיצד נִספו בני ביתו; רק
אמת בפינו 50 .כך חרשו מזימות וגם אנו חרשנו מזימות אשר לא
שיערוןְ 51 .ראֵ ה מה היה סוף מזימותיהם :השמדנו אותם ואת בני עמם
עד אחד 52 .הִ נה בתיהם החרבים מאין יושב – עונש על כי היו בני
עוולה .בזאת צפון אות לאנשים בני דעת 53 ,ומילטנו את המאמינים
והיראים.
( 54שלחנו גם) את לוֹט .הוא אמר לבני עמו ,אֵ יכה זה תעזו לעשׂות
תועבה לעין כל 55 ,ומה לכם כי תבואו בתאווה אל הזכרים במקום אל
הנשים? נבערים אתם מדעת 56 .בני עמו לא השיבו דבר ,ורק זאת אמרו,
הוציאו את משפחת לוֹט מעירכם ,כי הם אנשים המתהדרים בטוהרתם.
 57אז מילטנו אותו ואת בני ביתו ,אבל גזרנו כי אִ שתו תיוותר מאחור.
 58המטרנו עליהם מטר ,ורע ומר היה המטר אשר בו הומטרו המוזהרים.
 59אֱמור ,התהילה לאללה ,ושלום על עבדיו אשר בחר .מי טוב יותר:
אללה או השותפים אשר אותם מצרפים לו?  60האם לא הוא אשר ברא

45
46
48
50
54
58
59

יכול היה שלמה לדעת כי אין הן כפי שהשדים העלילו עליה – כטלפי חמור .ועוד
מספרים ששלמה ראה את רגליה השעירות וציווה עליה לגלחן .גרמתי עוול לעצמי:
עבדתי לאלילים וכך הבאתי חטא על ראשי.
בני ת'מוד :ר' סורה .73 :7
להחיש את הרעה לפני הטובה :להחיש את בוא העונש על מעשיכם בטרם תואילו
להאמין ולזכות בחסד אללה.
ואדי אלקרא .ר' גם סורה
אלחגְ 'ר ,עירם של ת'מוד שבצפון ערב ,בסביבות ִּ
ִּ
בעיר:
.80 :15
וגם אנו חרשנו מזימות :החשנו את בוא העונש עליהם .המסורת מספרת שהזוממים
להתנקש בצאלח מתו תחת סלעים שהושלכו עליהם מן השמים ,או נקברו באדמה.
לעין כל :או :בעודכם רואים (כי תועבה היא).
מטר :של אבנים .ר' סורה .82 :11
עבדיו אשר בחר :יש המפרשים שמדובר בנביאים ,או בחברי הנביא ,או בכלל
המאמינים ,או במוחמד עצמו.
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את השמים ואת הארץ והוריד לכם מן השמים מים ובהם הצמחנו גנים
מלבלבים? אתם לעולם לא תוכלו להצמיח בהם עץ .וכי יש אלוה מלבד
אללה? לא ולא! הם אנשים הנוטים מן האמת 61 .האם לא הוא אשר
עשׂה את הארץ כמַ סָ ד ,והבקיע בתוכה אפיקי נהרות ,ונתן בה הרים
נטועים אֵ יתָ ן ,ושׂם מחסום בין שני הימים? וכי יש אלוה מלבד אללה?
ואולם מרביתם אינם יודעים 62 .האם לא הוא אשר ייענה לאדם הפונה
אליו בעת מצוקה ויסיר את הרעה מעליו ויקימכם כמחליפים עלי
אדמות? וכי יש אלוה מלבד אללה? כה ממעטים אתם להיזכר 63 .האם
לא הוא אשר ינחה אתכם בחשכת היבשה והים והשולח את הרוח לבַ שֵׂ ר
על בוא רחמיו? וכי יש אלוה מלבד אללה? יתרומַ ם אללה מעל
השותפים אשר אותם מצרפים לו 64 .האם לא הוא אשר יברא בראשית
וַאחַ ר יברא בשנית והשולח לכם פרנסה מן השמים ומן האדמה? וכי יש
אלוה מלבד אללה? אֱמור ,הציגו את המופת אשר בידכם ,אם אמת
בפיכם.
 65אֱמור ,שוכני השמים והארץ אינם יודעים את הנסתר ,ורק אללה
יֵדעהו .כל אלה לא יוכלו לשער מתי ייעורו לחיים 66 ,וגם לא יוכלו
להעלות בדעתם מהו העולם הבא ,וגם יטילו בו ספק ,וגם טחו עיניהם
מראותו 67 .הכופרים אמרו ,האם לאחר שכבר נהיה עפר נוּצא (חיים
מקברינו) ,אנו ואבותינו גם יחד?  68כזאת הובטח לנו ולאבותינו לפָ נים,
ואולם כל זה אינו אלא סיפורי מעשׂיות של קדמונים 69 .אֱמור ,קומו
והתהלכו בארץ ְוראו מה היה סופם של החוטאיםַ 70 .אל תצטער עליהם
ואל יציקוָך מזימותיהם 71 .הם אומרים ,מתי יתגשם האִ יום הזה ,אם
אמת בפיכם?  72אֱמור ,ייתכן כי כבר עומד להשׂיגכם שמץ מאשר
ביקשתם להחיש 73 .ריבונָך מרעיף מברכתו על האנשים ,ואולם מרביתם

61
62
63
64
72

מחסום בין שני הימים :ר' סורה .53 :25
מחליפים :ר' סורה .165 :6
בוא רחמיו :בוא הגשם.
יברא בשנית :יקים לתחייה .אם אמת בפיכם :אם נכונה טענתכם כי יש שותפים
לאללה.
עומד להשיגכם :יש המפרשים שמדובר בתבוסתם ההולכת וקרבה של בני ק ַריש
בקרב בַ ְדר (שנת  .)624אחרים גורסים שמדובר ביום הדין.
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לא יכירו טובה 74 .ריבונָך יודע מה יצפינו בלבם ומה יגַלו 75 ,אין דבר
כמוס בשמים ובארץ אשר לא נרשם בספר ברור.
 76הקֻ רָאן הזה מסַ ּפר לבני ישׂראל את מרבית הדברים אשר נֶחלקו בהם,
 77ומביא הדרכה ורחמים למאמינים 78 .ריבונָך יכריע ביניהם במשפטו,
והוא האדיר והיודע 79 .לכן היסָ מך על אללה ,כי אתה מחזיק באמת
הברורה 80 .לא תוכל להשמיע קולָך באוזני המתים ולא תוכל להשמיע
קולָך באוזני החירשים כאשר ייסוגו אחור 81 ,ולא תוכל להנחות את
העיוורים מתעייתם .רק באוזני המאמינים באותותינו תוכל להשמיע
הדבר אשר נגזר עליהם,
קולָך ,שהרי מתמסרים הם 82 .וכאשר יתחולל ָ
נוציא להם חיה מן הארץ ,והיא תדבר אליהם ותעיד כי האנשים לא
שוכנעו באמיתות אותותינו 83 .וביום אשר נאסוף מכל אומה קבוצה
שהכחישה את אותותינו ,הם יעברו בסך 84 ,וכאשר יגיעו ,יגיד (אללה),
האם הכחשתם את אותותַ י בלא שהיטבתם לדעתם? וכי מה זאת
הדבר אשר נגזר עליהם ,כי היו בני עוולה ,והם
עשׂיתם?  85אז יתחולל ָ
לא יִפצו ּפֶ ה 86 .הלא יראו כי אנו עשׂינו את הלילה למען ינוחו בו ,ואת
היום למען יִראו לאורו? בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יאמינו.
 87ביום אשר תישָ מע תרועת השופר ,יוּּכו בפלצות כל יושבי השמים
והארץ ,זולת אלה אשר יחפוץ אללה ,והכל יבואו אליו כנוּעים.
 88ההרים יֵיראו לָך קופאים על מקומם ,אך הנה יימוגו כהימוג הענן .זהו
מעשׂה אללה המפליא לעשׂות כל דבר .הוא מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי
ולִ פנים 89 .לגומלים טובה תוּשַ ב טובה גדולה ממנה ,ובטוחים יהיו מפני
75
76

78
81
82

84
87

בספר ברור :בספר הגורלות הנצחי אשר בשמים.
בני ישראל :היהודים בני זמנו של מוחמד .הדברים אשר נחלקו בהם :ענייני דת
והלכה שפילגו את עם ישראל בינו לבין עצמו ושימשו גם סלע מחלוקת עם מוחמד.
הקוראן נתפס כמיישב את המחלוקות הללו.
יכריע ביניהם :בין כל אומות העולם ,ביום הדין.
מתמסרים :ר' סורה .112 :2
יתחולל הדבר :יבוא עליהם העונש ביום הדין .חיה מן הארץ :מפרשים שמדובר
במפלצת מיתולוגית האמורה לעלות באחרית הימים מתוך אדמת העיר מֶ ּכה ולסמן
מי מאמין ומי רשע .בברית החדשה נזכרת "חיה העולה מתהום" (חזון יוחנן ,יא .7
ר' גם שם יג .)11 ,1
כאשר יגיעו :אל מקום משפטם ביום הדין.
תרועת השופר :ר' סורה  .73 :6יוכו בפלצות :מפרשים שהכוונה לעלפון חושים או
למוות מוחלט .אלה אשר יחפוץ אללה :מפרשים שהיוצאים מכלל הנפגעים הם
ה"שהידים" ,או המלאכים ,או אללה לבדו.
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מוראות היום ההוא 90 .גומלי הרעה יושלכו על פניהם אל האש – רק
כפועלכם ישולם לכם 91 .לא צוּויתי לעבוד כי אם את ריבון העיר הזאת
אשר אותה קידש .בידיו כל דבר ,וצוּויתי להיות במתמסרים,
 92ולהשמיע את הקֻ רָאן .כל המישיר לכת ,רק לטובת עצמו יישיר לכת,
ולכל התועה אֱמור ,רק מן המזהירים אני.
 93אֱמור ,התהילה לאללה .הוא יַראה לכם את אותותיו ,ואותם תדעו.
ריבונָך לא יסיח דעתו מאשר תעשׂו.

 89היום ההוא :יום הדין.
 91העיר הזאת :מֶ ּכה.
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אלקצַ ץ)
ֲשה ( ַ
סוּרה ִּ 28ספוּר הַ ּמַ ע ֶ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ט.ס.מ.
 2אלה אותות הספר הברור 3 .הִ נה קוראים אנו לפניָך את קורות משה
ופרעה ,כדי להציג את האמת לאנשים אשר יאמינו 4 :פרעה התנשׂא
בארץ ועשׂה את יושביה סיעות סיעות ,ודיּכא עדה אחת בהם :את בניה
שחט ואת הבנות הֶ חיה .הוא היה בחומסים 5 .חפֵ צים אנו לחונֵן בחסדנו
את אלה אשר דוּכאו בארץ ולשׂימם אדונים ולעשׂותם יורשים,
 6ולהושיבם על מכונם בארץ ,ולהראות לפרעה ולהָ מָ ן ולצבאותיהם את
כל אשר חששו פן יאונה להם מידם.
 7הורינו לאִ מו של משה לאמור ,הֵ יניקי אותו ,ואם יגבר חששֵ ך לגורלו,
השליכיהו לים ,ואל תפחדי ואל תִ ימָ לאי צער .הָ שֵ ב נשיבו אלַיך ונשׂים
אותו בשליחים 8 .בית ּפַ ְרעֹ ה מָ שו אותו למען יהיה אויב להם ומקור
דאבה ,כי חוטאים היו ּפַ ְרעֹ ה והמן וצבאותיהם 9 .אמרה אשת פרעה,
קורת רוח הוא לי ולָך ,לכן ַאל תהרגוהו ,ואולי יביא לנו תועלת ,או
ניקחהו כבן לנו .ואולם הם לא שיערו דבר 10 .למחרת חישב לב אִ מו של
משה להישבר ,וכמעט שגילתה את סודו ,אלמלא חישלנו את לבה,
1
4
5
6
7
9

ט.ס.מ :.ר' סורה .1 :2
את בניה שחט ואת הבנות הֶ חיה :במטרה לעצור את הריבוי הטבעי של בני ישראל.
ר' שמות א .21–15
אלה אשר דוּכאו :בני ישראל .לעשותם יורשים :את ארצו של פרעה .גם במקרא
(שמות א  )20מזימת פרעה נכשלת ובני ישראל מתרבים ומתעצמים מאוד.
המן :המן נמנה עם פרעה (ועם קורח) גם בסורה  .24 :40 ;39 :29הדמיון במקרא
בין דמות פרעה ואחשוורוש אפשר את נדידת דמות המן אל חצר פרעה.
השליכיהו לים :ר' סורה .39 :20
לי ולך :פניית אשת פרעה אל בעלה .או ניקחהו כבן לנו :אולי אשת פרעה מחליפה
כאן את בת פרעה .עליה נאמר בשמות רבה ,א ,כו" :היתה בת פרעה מנשקת
ומחבקת ומחבבת אותו כאלו הוא בנה" .לא שיערו דבר :מכל הצפוי להם מידי
משה.
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למען תהיה במאמינים 11 .אז אמרה לאחותו ,עִ קבי אחריו .היא צפתה בו
מרחוק בלא שיחושו 12 .מלכתחילה אסרנו עליו את המיניקות ,על כן
אמרה (אחות משה) ,הבה וַאראה לכם בני משפחה אשר יהיו או ְֹמנים לו
למענכם ,ורק את טובתו יבקשו 13 .כך השבנוהו אל אִ מו למען תִ רווה
ממנו נחת ולא תתעצב אל לבה ,ולמען תדע כי הבטחת אללה אמת היא.
ואולם מרביתם אינם יודעים 14 .וכאשר הגיע לפִ רקו ולפסגת כוחו ,נָתַ נו
לו חוכמת משפט ודעת .כך נגמול למיטיבים 15 .הוא נכנס אל העיר באין
רואֶ ה ומצא בה שני אנשים ניצים ,זה מאֶ חָ יו וזה מאויביו .האיש אשר
מאֶ חָ יו ביקש כי יציל ֹו מיד אויבו ,ואז היּכהו משה באגרופו והמיתו.
ואולם אז אמר (משה) ,זהו מעשה השׂטן ,האויב המושבע אשר יַתעה.
 16אמר ,ריבוני ,גרמתי עוול לעצמי ,על כן סְ לַח לי – הוא מָ חל לו ,כי
הוא מוחל ורחום 17 .אמר ,ריבוני ,נשבע אני בחסד אשר גמלתָ עִ מי כי
לעולם לא אהיה מסייע לחוטאים 18 .הוא השכים בעיר חושש ומתבונן
סביבו ,והנה האיש אשר ביקש אתמול כי יציל ֹו משווע שוב לעזרתו.
אמר לו משה ,כסיל גמור הנָך 19 .וכאשר עמד להכות את האיש האויב
לשניהם ,אמר (האיש) ,משה ,התאמר להרגני כאשר הרגתָ נפש אתמול?
אין זאת כי רוצה אתה להיות עריץ בארץ ,ואינָך רוצה להיות במתַ קנים
את דרכםַ 20 .אחַ ר בא איש בריצה מקצה העיר ואמר ,משה ,חֶ בֶ ר
הנכבדים גמרו אומֶ ר להורגָך .קום צֵ א (מן העיר) ,כי משׂיא אני לָך עצה
נאמנה 21 .הוא יצא ממנה חושש ומתבונן סביבו ,ואמר ,ריבוני ,מַ לֵט
אותי מקהל בני העוולה 22 .וכאשר שׂם פעמיו אל ִמ ְדיָן ,אמר ,אולי יואיל
ריבוני להנחותני בנתיב הראוי 23 .וכאשר ירד אל באר ִמ ְדיָן מצא עליה
קבוצת אנשים שואבים מים .מהם והלאה פגש בשתי עלמות העוצרות
בעד צאנן .אמר ,מה היה לכן? אמרו ,לא נוכל לשאוב בטרם יעלו
הרועים ,וגם אבינו כבר זקן ובא בימים 24 .הוא שאב למענןַ ,אחַ ר סר
11
12

15
16
20
22

צפתה בו מרחוק :ר' שמות ב  4ואילך.
אסרנו עליו את המיניקות :ר' תלמוד בבלי ,סוטה יב ע"ב ..." :מלמד שהחזירוהו
למשה על כל המצריות כולן ולא ינק ,אמר :פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר
טמא"?
אנשים ניצים :ר' שמות ב  11ואילך .היּכהו משה באגרופו :ר' שמות רבה א ,כט.
גרמתי עוול לעצמי :הבאתי על עצמי את החטא.
אומר להורגָך :במדרש נאמר שדתן ואבירם הלשינו על משה בפני פרעה
ֶ
גמרה
שהחליט להורגו .ר' שמות רבה א ,לא.
מדין :ר' שמות ב  15ואילך ,הסיפור על בנותיו של "כהן מדין" ,הלא הוא יתרו.
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להינפש בצֵ ל ואמר ,ריבוני ,זקוק אני לכל אשר תזַמן לי מטובָך 25 .אז
באה אחת מהשתיים וניגשה אליו בענווה ואמרה ,אבינו מזמינָך לשלם
לָך את שׂכרָך על כי שאבתָ למעננו( .משה) בא אליו ושׂח לו את סיפור
המעשׂה .אמר (האב) ,אל תחשוש ,עתה ניצלתָ מקהל בני העוולה 26 .אז
אמרה אחת משתיהן ,אביְ ,שׂכור אותו ,הן החזק והנאמן הוא הטוב
שבשׂכירים 27 .אמר ,חפץ אני לתת לָך אחת משתי בנותי אלה לאישה,
ובתמורה תעבוד למעני שמונה שנים ,ואם תוסיף לעבוד עד מלאת עשׂר,
יהיה זה רק מרצונָך ,כי לא ארצה להכביד עליָך .אם יִרצה אללה ,תמצא
כי מן הישרים אני 28 .אמר (משה) ,דבר זה מוסכם אפוא ביני ובינָך:
תהיה אשר תהיה התקופה אשר אמלא מן השתיים ,אין לבוא א ַלי
בטרוניה .אללה הוא הסומך ידו על אשר הִ תנינו 29 .כאשר מילא משה
את התקופה ולקח עִ מו את בני משפחתו ,הבחין באש בוערת לצד ההר.
אמר לבני משפחתו ,הישארו כאן ,כי גיליתי אש בוערת אשר על־פיה
אולי אודיעכם דבר ,או אביא גחלת אש למען ייחם לכם 30 .כאשר הגיע
אליה ,קרא אליו קול מגדת העמק הימנית ,במקום המבורך ,מתוך העץ,
ואמר ,משה ,אנוכי אללה ריבון העולמים 31 .הַ שלֵך את מטָך! כאשר
ראה משה והנה המַ טה מתנועע כנחש ,נרתע לאחור ולא שב .משה ,גש
הלום ואל תירא כי במקום מבטחים אתה 32 .שׂים ידָך בחיקָך ,והיא תצא
לבנה ולא מ ֶנגַע .עתה הַ ֵדק את זרועָך אל גופָך וכך לא תפחד .אלה שני
מופתים שלוחים מעִ ם ריבונָך אל פרעה ואל חֶ בֶ ר נכבדיו .הם קהל
מופקרים 33 .אמר (משה) ,ריבוני ,הרגתי נפש מאחֵ יהם ,ואני חושש פן
יהרגוני 34 .והנה ַא ֲהרֹן אחי ,לשונו צחה משלי ,על כן שלָחֵ הו עִ מי ויהיה
דברי ,כי חושש אני פן יכחישו את אזהרותַ י.
לי לעזר ,ויאשר את ַ
25
27
28
29
30
31
32

סיפור המעשה :על האיש שהרג.
חפץ אני לתת לך אחת משתי בנותי :כאן השתרבבו יסודות מסיפור יעקב ולבן .ר'
בראשית כט  7ואילך.
ביני ובינך :ר' בראשית לא ( 44בין יעקב ולבן) :וְ עַ ָּתה לְ כָה נִּכְ ְרתָ ה ְב ִּרית אֲ נִּ י וָ ָא ָּתה
וְ הָ יָה לְ עֵ ד בֵ ינִּי וּבֵ ינֶָך.
אש בוערת :ר' סורה  .10 :20אודיעכם דבר :ר' סורה .7 :27
גדת העמק הימנית :ר' סורה  .52 :19העץ :הסנה.
השלך את מטך :ר' סורה .19 :20
לבנה :ר' סורה  .22 :20הדק את זרועך :כך באופן מילולי .ויש המפרשים :השב ידך
אל חיקך והיא תהיה כבראשונה (ברוח שמות ד  .)7–6שני מופתים :נס הנחש והיד
הלבנה.
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באחיָך ,וניתֵ ן לשניכם אסמכתא ברורה ,והם לא
 35אמר ,נחזק את ידיָך ִ
יוכלו להרע לכם בזכות אותותינו .אתם וההולכים עִ מכם תהיו הגוברים.
 36וכאשר הביא להם משה את אותותינו הנהירים ,אמרו ,אין אלה כי אם
כשפים כוזבים ,ולא שמענו כי היתה כזאת בין אבותינו הראשונים.
 37אמר משה ,ריבוני מיטיב לדעת מי מביא את דרך הישר מאִ תו ומי
סופו להגיע אל הנחלה .בני העוולה לא יעשׂו חַ יל 38 .אמר פרעה ,הוי
חֶ בֶ ר הנכבדים ,לא ידוע לי שיש לכם אלוה ראוי מלבדי .הָ מָ ן ,שׂרוף לי
לבֵ נים של חֵ מָ ר ובְ נֵה לי מגדל ,למען אשקיף אל אלוהיו של משה .חושב
אני כי הוא במשקרים( 39 .פרעה) וצבאותיו מלאו שחץ בארץ בלא צדק,
ודימו כי לעולם לא יוחזרו אלינו 40 .אחזנו בו ובצבאותיו והשלכנום
לים ,ועתה ְראֵ ה מה היה סופם של בני העוולה 41 :שׂמנו אותם מופת
לכל מנהיג אשר יקרא לבוא אל האש .ביום תחיית המתים לא ייוושעו.
 42כבר הבאנו קללה על ראשם בעולם הזה ,וביום תחיית המתים יהיו מן
המוקצים.
 43נָתַ נו למשה את הספר לאחר שהשמדנו את הדורות הראשונים ,למען
יאיר את עיני האנשים ויביא הדרכה ורחמים ולמען יזּכרו 44 .אתה לא
נכחתָ בצד המערב כאשר ציווינו למשה את דבר השליחות ,ולא הייתָ
עֵ ד 45 .ואולם אחר כך הקמנו דורות אשר האריכו ימים .גם אצל בני ִמ ְדיָן
לא הסתופפתָ  ,לכן לא יכולתָ לקרוא בפני (בני עמָך) את אותותינו (על
אודותם) ,אלמלא היינו שולחיָך 46 .אף לא נכחתָ לצד ההר בקוראֵ נו (אל
משה) .רק ברחמֵ י ריבונָך (נודע לָך הסיפור) ,ולמען תזהיר בני עַ ם אשר
35
37
38

41
43
44

45

אסמכתא ברורה :הניסים שתחוללו.
הנחלה :גן עדן.
אלוה מלבדי :ר' שמות רבה ט ,ח..." :לפי שאותו רשע [= פרעה] היה משתבח ואומר
שהוא אלוה ואינו יוצא לנקביו" .ר' גם מדרש תנחומא ,וארא ח..." :ופרעה עשה
עצמו אלוהא ." ...המן :ר' לעיל פס'  .6מגדל :רמז למגדל בבל .ר' גם סורה .36 :40
ואולם כמה חוקרים כבר הצביעו על ספר אחיקר החכם (פרקים ד-ה) ,שבו פרעה
מלך מצרים מבקש מסנחריב מלך אשור ונינוה שישלח לו איש שיבנה לו "ארמון בין
השמים ובין הארץ" .חומרי הבנייה הם " טיט וחומר ,אבנים ולבנים".
יקרא לבוא אל האש :יוריד את בני עמו לגיהינום.
הספר :התורה .הדורות הראשונים :דור המבול ,אנשי סדום ,ודומיהם.
לא נכחת :העדרו של מוחמד מן האירועים המתוארים בפסוקים אלה משמש
הוכחה לכך שנודע לו עליהם רק במסגרת התגלות נבואית .צד המערב :משמעותו
סתומה .יש המפרשים שהכוונה לצדו המערבי של הר סיני.
דורות אשר האריכו ימים :ולכן שכחו את משה ומצוותיו.
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טרם בא אליהם מזהיר לפניָך .אולי יזּכרו( 47 .שלחנוָך) כדי שאם יפקדם
אסון בשל כל שעוללו ידיהם זה כבר ,לא יגידו ,ריבוננו ,מדוע לא שלחתָ
אלינו שליח למען נלך בעקבות אותותיָך ונהיה במאמינים?  48ואולם
כאשר נגלתה בפניהם האמת מאִ תנו ,אמרו ,מדוע לא קיבל (הנביא
מופתים) כדוגמת אלה אשר קיבל משה? וכי לא כפרו כבר באשר קיבל
משה? ָאמרו ,אלה שני עושׂי כשפים אשר עשׂו יד אחת .ועוד אמרו,
בשניהם כופרים אנו.
 49אֱמור ,הָ ביאו ספר מאת אללה אשר ַדרּכו ישָ רה מדרך שניהם ,ואז
אלך בדרכו ,אם אמת בפיכם 50 .ואולם אם לא ייענו לָך ,דע כי רק ַאחַ ר
משוגות לבם הם נוהים .היש מרחיק לתעות יותר מן הנוטה אחר משוגת
לבו בלא הדרכה מאת אללה? אללה לא ינחה את קהל בני העוולה.
 51צירפנו להם את הדברים יחד למען יזּכרו 52 .אלה אשר נָתַ נו להם את
הספר לפניו ,מאמינים בו 53 ,וכאשר קוראים אותו בפניהם ,יגידו ,אנו
מאמינים בו .הוא האמת שבאה מעִ ם ריבוננו ,וכבר לפניו היינו
מתמסרים 54 .כל אלה יקבלו את שׂכרם פעמיים על כי עמדו בעוז רוח.
הם משלמים טובה תחת רעה ,ומוציאים ממון מאשר פִ רנסנו אותם.
 55כשומעם לזוּת שׂפתיים יאטמו את אוזנם ויאמרו ,לנו מעשׂינו ולכם
מעשׂיכם .לכו לשלום .אין אנו מבקשים את חברתם של הנבערים מדעת.
 56לא תוכל להנחות את כל מי שלבָך רוחש לו אהבה ,כי רק אללה ינחה
את אשר יחפוץ ,והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך.
46
48
49
51
52
53

54
55
56

בני עם :בני ק ַריש ,שבטו של מוחמד.
האמת מאתנו :הקוראן .שני עושי כשפים :מפרשים שהכוונה למשה ומוחמד,
ושהדוברים הם בני זמנו של מוחמד המביעים את כפירתם בשניהם.
מדרך שניהם :מספרי משה ומוחמד.
צירפנו להם את הדברים יחד :הבאנו להם את חלקי הקוראן השונים בזה אחר זה.
אלה אשר נתנו להם את הספר :היהודים שקיבלו את התורה .לפניו :לפני הקוראן.
מאמינים בו :בקוראן ,או :במוחמד.
מתמסרים :ר' סורה  .112 :2מפרשים שמדובר ביהודים או נוצרים שהאמינו
במוחמד עוד לפני שהופיע ,וזאת על סמך תיאוריו בתורה ,שבישרה על הופעתו
באחרית הימים.
פעמיים :בזכות אמונתם בתורה ובקוראן גם יחד .מוציאים ממון :ר' סורה .195 :2
לנו מעשינו ולכם מעשיכם :ר' סורה  .139 :2הנבערים מדעת :ר' סורה .63 :25
כל מי שלבך רוחש לו אהבה :יש המפרשים שהכוונה לאבוּ טאלִּ ב ,דודו ומיטיבו של
מוחמד .מסופר שהנביא הפציר בו להתאסלם ,אך ללא הועיל.
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ָ 57אמרו ,אם ננהג על־פי דרך הישר אשר אִ תָך ,ניעקר מארצנו .וכי לא
כונַנו להם תחום קודש ומקום מבטחים אשר אליו יביאו מכל פרי הארץ,
כפרנסה שלוחה מאִ תנו? ואולם מרביתם אינם יודעים 58 .מה רבות
הערים אשר השמדנו ,אשר בניהן היו מדושני עונג בשפע מחייתם ,והנה
שׂרידי משכנותיהם :כמעט ואין בהם יושב אחרי כלותם ,והיינו אנו
היורשים 59 .ריבונָך לעולם לא ישמיד עָ רים בטרם ישלח שליח אל
הראשית שבהן ,למען יקרא לפניהן את אותותינו ,ולעולם לא היינו
ָ
משמידים את הערים אם לא היו בהן בני עוולה 60 .כל אשר ניתַ ן לכם
אינו אלא תענוג חולף של חיי העולם הזה וחמודותיו ,ואולם כל השמור
אצל אללה טוב ונצחי מאלה .האם לא תשׂכילו להבין?  61האם זה אשר
הבטחנו לו תמורה ראויה והוא עתיד לקבלה יִדמה לאיש אשר עינגנוהו
בחיי העולם הזה ,אך ביום תחיית המתים יהיה במובאים (לגיהינום)?
 62ביום אשר יקרא (אללה) אליהם ,יגיד ,היכן השותפים אשר טענתם
לקיומם?  63אז יגידו אלה אשר נגזר דין צדק עליהם ,ריבוננו ,האנשים
אשר גרמנו להם להיות בסוטים – הסטינו אותם כי אנו עצמנו סטינו;
בזאת אנו מצהירים בפניָך כי אין אנו מחויבים להם .לא אותנו עָ בדו.
 64אז יֵיאמֵ רִ ,קראו לעזרת השותפים אשר צירפתם לאללה .הם יקראו,
אך אלה לא יֵיענו להם ,ואז יִראו את העונש .לוּ רק הישירו לכת 65 .ביום
אשר יקרא אליהם ,יגיד ,כיצד נעניתם לשליחים?  66ביום ההוא יסתתמו
טענותיהם ולא יִראו עוד טעם לשאול זה את זה 67 .ואולם בעלי
התשובה והמאמינים ועושׂי הטוב אולי יזכו לעשׂות חַ יל.
 68ריבונָך בורא את אשר יחפוץ ,והבחירה בידו היא ולא בידם .ישתבַ ח
שם אללה ויתרומַ ם מעל השותפים אשר מצרפים לו 69 .ריבונָך יודע מה
57

59
62
63

אמרו :אנשי מֶ ּכה ,בני ק ַריש .דרך הישר אשר אתך :הקוראן .ניעקר מארצנו:
נותקף ונסולק ממקומנו אם נזנח את דת שכנינו הערבים .וכי לא כוננו להם :הדובר
הוא אללה .תחום קודש :בערבית :חַ ַרם – מונח המציין מתחם המקיף מקומות
קדושים למיניהם ,ואשר אסורה בו שפיכות דמים .הפרשנים גורסים שפסוק זה
עוסק בתחום המקודש המקיף את הּכַעְ בה במֶ ּכה ,שהעניק ביטחון לבני ק ַריש מפני
אויביהם.
הראשית שבהן :מפרשים כי זוהי מֶ ּכה.
ביום אשר יקרא :ביום הדין.
אלה אשר נגזר דין צדק עליהם :יש המפרשים שהכוונה לשדים שבני האדם נהגו
לעבוד להם .אללה גזר כי יכניסם לגיהינום יחד עם האנשים שעבדו להם .ר' למשל
סורה .119 :11
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יצּפינו בלבם ומה יגַלו 70 .הוא אללה ,אין אלוה מבַ לעדיו ,לו התהילה
בעולם הזה ובעולם הבא ,ובידו המשפט ואליו תוחזרו 71 .אֱמור ,תנו
דעתכם :אילו היה אללה מכַסה אתכם בלילה נצחי עד יום תחיית
המתים ,איזה אלוה זולת אללה היה מביא לכם אור? האם לא תקשיבו?
 72אֱמור ,תנו דעתכם :אילו היה אללה עושׂה לכם יום נצחי עד יום
תחיית המתים ,איזה אלוה זולת אללה היה מביא לכם לילה למען תנוחו
בו? האם לא תבחינו?  73הן ברוב רחמיו נתן לכם את הלילה ואת היום
למען תנוחו ולמען תבקשו לכם פרנסה מאִ תו ולמען תכירו טובה.
 74ביום אשר יקרא אליהם ,יגיד ,היכן השותפים אשר טענתם לקיומם?
 75אז נקים לכל אומה עֵ ד אשר נוציא מתוכה ,ונגיד ,הַ ציגו את המופת
אשר בידכם .אז ייווכחו לדעת כי האמת עם אללה ,ויזנחו אותם אלה
אשר בדו מלבם.
 76קֹ ַרח היה מבני עמו של משה ,והוא התעמר בהם .הענקנו לו אוצרות
אשר מפתחותיהם לבדם הכריעו חבורת בעלי גוף .אמרו לו בני עמו ,אל
תעלוץ ,כי אללה אינו אוהב את העולצים 77 .בַ קֵ ש להיות ראוי לנחלת
העולם הבא בכל אשר העניק לָך אללה ,ואל תשּכח מה חלקָך בעולם
הזה ,ועֲשֵׂ ה טוב כשם שהיטיב עִ מָך אללה ,ואל תבקש לחמוס את הארץ,
כי אללה אינו אוהב את החומסים 78 .אמר ,קיבלתי כל זאת בכוח
תבונתי שלי .האם אינו יודע כי כבר לפניו הכחיד אללה דורות אשר
כוחם היה רב משלו וממונם רב מאשר צבר? החוטאים לא יישָ אלו על
חטאיהם 79 .אז יצא אל בני עמו הדוּר בחמודותיו ,והאנשים הנוהים
אחר העולם הזה אמרו ,הלוואי שהיינו זוכים באשר קיבל קֹ ַרח .אכן
שפר עליו גורלו מאוד 80 .ואולם אלה אשר ניתַ ן להם הידע אמרו ,אוי
לכם ,שׂכר טוב מזה מזומן מאת אללה למאמין ולעושׂה את הטוב.
יקבלוהו רק העומדים בעוז רוח 81 .אז הבלענו באדמה אותו ואת ביתו,
75
76

78
80

עד :נביא .המופת :הוכחה בדבר אמיתות האלילים.
קרח :ר' במדבר טז  1ואילך .מפתחותיהם :ר' סורה ( 39 :29ע) .ר' תלמוד בבלי,
סנהדרין ק ע"א " :משוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בית גנזיו של
קרח " .ור' גם תלמוד ירושלמי ,נדרים ט ,ד ,על כל גמלי ערב שלא יוכלו לשאת את
מפתחות אוצרו של העשיר.
לא יישאלו :ביום הדין ,כי יהיה ברור שהם החוטאים.
אשר ניתן להם הידע :חכמי בני ישראל.
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ולא קמה לו כל עדת מושיעים מפני אללה ,והוא לא נושע 82 .אלה אשר
אתמול נכספו להיות במקומו השכימו בבוקר ואמרו ,דומה כי אללה
הוא המחליט למי מעבדיו ישלח פרנסה בשפע או בצמצום .אלמלא חו ֵנן
אותנו אללה בחסדו ,היה מבליענו באדמה .דומה כי הכופרים לא יעשׂו
חיל 83 .זו נחלת העולם הבא אשר ניתֵ ן לאלה אשר לא יבקשו להתנשׂא
על האנשים בארץ ולא יחמסוה .היראים סופם לראות טובה 84 .לגומל
הטובה תוּשַ ב טובה גדולה ממנה ,וגומל הרעה – הִ נה לעושׂי הרעות לא
יוּשַ ב בלתי אם כפועלם.
 85מי שציווה לָך את הקֻ רָאן הָ שֵ ב ישיב את שבותָך .אֱמור ,ריבוני מיטיב
לדעת מי בא בדרך הישר ומי שרוי בתעייה גמורה 86 .מעולם לא חפצתָ
כי יוּטל אליָך הספר ממרומים ,ואולם זכיתָ ברחמי ריבונָך .על כן אל
תסייע ביד הכופרים 87 ,ובַ ל ירחיקוָך מעל אותות אללה לאחר שהורדו
אליָך ממרומיםְ .ק ָרא לשוב אל ריבונָך וַאל תהיה במשתפים 88 ,ואל
תִ פנה בתפילה לאלוה ַאחֵ ר זולתו ,כי אין אלוה מבַ לעדיו .כל דבר סופו
שיאבַ ד ,חוץ מאשר פניו .בידיו המשפט ואליו תוחזרו.

81
85
87
88

והוא לא נושע  :ר' תלמוד בבלי ,סנהדרין קי ע"ב .כאן נאמר כי כל שלושים יום
הגיהינום מחזיר את קורח ועדתו למקום שבו נבלעו באדמה "כבשר בתוך קלחת".
ישיב את שבותך :יקימך לתחייה בכבוד .ויש המפרשים :ישיבך למֶ ּכה.
אותות אללה :דברי הקוראן .משתפים :ר' סורה .96 :2
פניו :של אללה .ויש המפרשים :הדברים שנעשו כדי לחלות את פניו.
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ַ
במֶ כה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.מ.
 2הסבורים האנשים כי יונח להם להגיד ,הֶ אמַ נו ,ולא יעמידום בניסיון?
 3הרי כבר ניסינו את אשר היו לפניהם ,ואללה ידוֹע יֵדע מי הם דוברי
האמת ויֵדע מי הם המכזבים 4 .האם סבורים עושׂי הרעה כי יעלה בידם
לחמוק מאִ תנו? זהו שיּפוט מעוּות 5 .כל המצַ פה להיפגש עם אללה ,הִ נה
בוא יבוא המועד אשר קצב אללה .הוא השומע והיודע 6 .הקם להיאבק,
קם רק למען עצמו ,כי אללה אינו תלוי בשוכני העולמים 7 .המאמינים
והעושׂים את הטוב ,להם נכפר על עוונותיהם ונגמול להם על מעשׂיהם
הנאים מּכל 8 .ציווינו על האדם לגמול חסד עם הוריו .אך אם ידחקו בָך
שניהם לצרף לי שותפים אשר אינָך יודע דבר עליהם ,אל תישָ מע להם.
לבסוף תוחזרו אלַי ,ואז אודיע לכם את אשר עשׂיתם 9 .המאמינים
והעושׂים את הטוב ,אותם נכניס עִ ם הישרים.
 10בין האנשים יש האומרים ,אנו מאמינים באללה ,ואולם בהיפגעם
בשל האמונה באללה ,יכבידו עליהם רדיפות האנשים כמו היו עונש
מאללה .ואולם בבוא ניצחון מעִ ם ריּבונָך ,יגידו ,עִ מכם אנו .האם לא
ייטיב אללה לדעת את הצפוּן בלבם של שוכני העולמים?  11אללה ידוֹע
יֵדע מי הם המאמינים ,ויֵדע מי הם המתחסדים 12 .הכופרים אמרו
למאמינים ,לכו בדרּכנו ,ואנו נישׂא בחטאיכם .אך הם לא ישׂאו אף
 1א.ל.מ :.ר' סורה .1 :2
 5להיפגש עם אללה :ביום הדין.
 6הקם להיאבק :ר' סורה .218 :2
 7מעשׂיהם הנאים מּכל :ר' סורה .121 :9
 9נכניס עם הישרים :לגן עדן.
 10בין האנשים יש האומרים :יש המפרשים כי מדובר במוסלמים שנשארו בין
הכופרים במֶ כה וחזרו בהם זמנית מן האסלאם בלחץ הסובבים אותם.
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בשמץ מכל חטאיהם .כזב בפיהם 13 .הם ישׂאו בנטל משֶ ל עצמם ובנטל
נוסף ,וביום תחיית המתים יישָ אלו על אשר בדו מלבם.
 14שלחנו את נֹ חַ אל בני עמו ,והוא חי ביניהם אלף שנים חָ סֵ ר חמישים
שנה ,והִ נה פקד אותם המבול בעודם בני עוולה 15 .מילטנו אותו ואת
נוסעי הספינה ,ועשׂינו אותה אות לשוכני העולמים( 16 .שלחנו גם) את
אברהם .הוא אמר לבני עמו ,עִ בדו את אללה והֱיו יראים אותו .בזאת
ייטב לכם ,לו רק ידעתם 17 .האחרים אשר תעבדו מּבַ לעדי אללה אינם
אלא פסילים ,ואתם יוצרים כזב .האחרים אשר תעבדו מּבַ לעדי אללה –
אין לאֵ ל ידם לשלוח לכם פרנסה .בַ קשו את הפרנסה אצל אללה
ועִ בדוהו והַ ּכירו לו טובה .אליו תוחזרו 18 .אם תכחישו את האזהרות,
הנה כבר הכחישו אומות אשר היו לפניכם .על השליח רק למסור
ברורות 19 .הלא יראו כיצד ברא אללה בראשית וכיצד יברא בשנית? אין
קל מזה לאללה 20 .אֱמור ,קומו והתהלכו בארץ ְוראו כיצד ברא
לראשונהַ .אחַ ר ייצוֹר אללה את היצירה האחרונה ,הן אללה הוא כל־
יכול 21 .הוא יעניש את אשר יחפוץ וירחם על אשר יחפוץ ,ואליו
ישיבוכם 22 .לא יעלה בידכם לחמוק ממנו בארץ ולא בשמים ,ולא יקום
לכם מגן ומושיע זולת אללה 23 .הכופרים באותות אללה ובכך שייפָ גשו
עִ מו ,אלה נואשו מרחמַ י וצפוי להם עונש כבד 24 .בני עמו (של אברהם)
לא השיבו דבר ,ורק זאת אמרו ,הִ רגוהו או ִשׂרפוהו .ואולם אללה הִ ציל ֹו
מן האש ,ובזאת צפונים אותות לאשר יאמינו 25 .אמר ,לקחתם לכם
בקרבכם בעולם הזה,
פסילים מּבַ לעדי אללה רק למען תִ שרה האהבה ִ
ואולם ביום תחיית המתים תתנכרו זה לזה ותקללו זה את זה .בגיהינום
תדורו ,ולא יקום לכם מושיע 26 .לוֹט האמין לו ,ואמר (אברהם) ,מהַ גר
אנוכי אל אלוהַ י .הוא האדיר והחכם 27 .הענקנו לו את יצחק ואת יעקב,
12
14
15
19
20
23
24
25

נישא בחטאיכם :לשון זלזול ברעיון השכר והעונש.
אלף שנים חָ סֵ ר חמישים שנה :זה לכאורה גילו של נח בעת שהגיע המבול ,אבל לפי
בראשית ט  ,29זה היה גילו בעת שמת.
הספינה :תיבת נח.
יברא בשנית :ר' סורה .4 :10
היצירה האחרונה :הקמת המתים לתחייה.
ייפגשו עמו :ביום הדין.
שׂרפוהו :ר' סורה .70–52 :21
רק למען תשרה האהבה :עבודת האלילים נועדה להשכין אחווה בקרב העובדים
להם.
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ונָתַ נו לזַרעו את הנבואה ואת הספר ,ושילמנו לו את שׂכרו בעולם הזה,
ובעולם הבא הוא נמנֶה עם הישרים.
( 28שלחנו גם) את לוֹט .הוא אמר לבני עמו ,איכה תעזו לעשׂות תועבה
אשר לא עשׂה כמוה איש מבין שוכני העולמים לפניכם?  29ומה לכם כי
אורח ותעשׂו מעשׂים מגונים בראש
תבואו אל הזכרים ותשדדו עוברי ַ
חוצות? בני עמו לא השיבו דבר ,ורק זאת אמרו ,הָ בֵ א עלינו את העונש
מעִ ם אללה ,אם מאנשי האמת הנָך 30 .אמר ,ריּבוני ,עזור לי לגבור על
האנשים החומסים 31 .כאשר הביאו שליחינו את הבשׂורה לאברהם,
אמרו ,עומדים אנו להשמיד את אנשי העיר הזאת ,כי בני עוולה הם
יושביה 32 .אמר ,אבל לוֹט שוכֵן בה .אמרו ,אנו מיטיבים לדעת מי שוכן
בה .הַ צֵ ל נציל אותו ואת בני ביתו ,חוץ מאשר את אִ שתו .היא תהיה
בנותרים מאחור 33 .בבוא שליחינו אל לוֹט ,נִמלא לבו חשש לגורלם
וקצרה ידו מלהגן עליהם .הם אמרו ,אל תחשוש ואל תצטער ,כי נציל
אותָך ואת בני משפחתָך ,חוץ מאשר את אִ שתָך .היא תיוותר מאחור.
 34עומדים אנו לייסר את אנשי העיר הזאת בעונש מן השמים ,כי היו
מופקרים 35 .הותרנו ממנה אות ברור למען המשׂכילים להבין.
 36ואל בני ִמ ְדיָן (שלחנו) את אחיהם שֻ עַ יּב ,והוא אמר ,בני עמי ,עִ בדו
לאללה ו ַיחֲלו ליום האחרון ,ואל תמַ לאו את הארץ חמס 37 .הם הכחישו
את אזהרותיו ,ואז רעדה האדמה תחתיהם ,ובן־רגע כרעו נפלו בבתיהם.
( 38השמדנו גם) את בני עאד ותַ 'מוּד .כך התברר לכם ממשכנותיהם
(השוממים) .השׂטן הִ שיָאם להשתבח במעשׂיהם והרחיקם מעל הנתיב,
אף כי יכלו להבחין( 39 .השמדנו גם) את קֹ ַרח ואת ּפַ ְרעֹ ה ואת הָ מָ ן .משֶׁ ה
הביא להם את האותות הנהירים ,והם היו אנשי שחץ בארץ ,אך הם לא
חמקו 40 .בכולם הּכינו כי חָ טאו .יש מי שהמטרנו עליו ברד אבני חצץ,
31
35
36
38
39

הבשורה לאברהם :על הולדת יצחק .ר' סורה  .74–69 :11העיר הזאת :סדום.
אות ברור :שרידי חורבות העיר המעידים על גורלה המר .ר' גם סורה .76 :15
שעיב :ר' סורה .85 :7
בני עאד ות'מוד :ר' סורה .73 ,65 :7
את ק ַֹרח ואת פַ ְרעֹה :קורח היה מנהל משק ביתו של פרעה .ר' במדבר רבה יח ,יד:
" זה היה קרח שהיה קתליקוס לביתו של פרעה והיו בידו מפתחות האוצרות שלו".
ר' גם תלמוד ירושלמי ,סנהדרין י ,א .ור' סורה  .76 :28ואת הָ מָ ן :על המן ופרעה ר'
סורה  .6 :28על המן וקורח ר' גם סורה  .24 :40החוקרים הצביעו על מדרש כגון
זה " :שני עשירים עמדו בעולם ,אחד מישראל ,ואחד מאומות העולם ,קרח מישראל
שמצא אחד מאוצרותיו של יוסף ,ואחד מאומות העולם זה המן ,שמצא אחד

318

סורה  :29העכביש (אלענכבות)

ויש מי שהָ לם בו קול שאגה ,ויש מי שהִ בלענו באדמה ,ויש מי
שהטבענו .אללה מעולם לא גרם להם עוול ,כי לעצמם גרמו עוול.
 41אלה אשר לקחו להם מגינים זולת אללה נמשלו לעכביש הטוֹוֶ ה את
ביתו .בית העכביש הוא הבית הרעוע ביותר ,לוּ רק היו יודעים 42 .אללה
יודע כי אין ממש באלה אשר אליהם יתפללו מּבַ לעדיו .הוא האדיר
והחכם 43 .את המשָ לים הללו נמשול לאנשים ,ואולם רק בני דעת
ישׂכילו להבין את פשרם 44 .אללה ברא את השמים ואת הארץ למען
תתגלה האמת .בזאת צפון אות למאמינים.
 45הַ שמע את הספר אשר נִגלה לך וקַ יים את התפילה ,כי התפילה מונעת
זּכרת שֵ ם אללה היא המעשׂה הגדול מכל,
תועבה וכל דבר מגונה .הַ ַ
ואללה יודע את אשר תעשׂו 46 .הִ תנצחו עם בעלי הספר רק בדרכי נועם,
הוּרד
חוץ מאשר עִ ם בני העוולה שבהם .אִ מרו ,אנו מאמינים באשר ַ
הוּרד אליכם ,ואלוהינו ואלוהיכם אחד הוא ,ואנו
אלינו ממרומים ובאשר ַ
מתמסרים לו 47 .כך גם הורדנו אליָך את הספר ממרומים .אלה אשר נָתַ נו
להם את הספר מאמינים בו ,ובקֶ רב הללו ישנם מאמינים בו .רק
הכופרים מתכחשים לאותותינו 48 .לפניו לא קראתָ כל ספר ,וימינָך לא
העלתה אותו על הכתב .אלמלא כן ,היו השוגים בהבל מפקפקים 49 .אכן
יש לו אותות נהירים בלב אלה אשר ניתַ ן להם הידע .רק בני העוולה
מתכחשים לאותותינוָ 50 .אמרו ,מדוע לא הורדו אליו אותות מעִ ם

41
43

46
47

48
49

מאוצרותיו של מלכי יהודה" (ספרי דאגדתא על אסתר – מדרש פנים אחרים (בובר),
נוסח א ,א).
בית העכביש :ר' איוב ח " :14וּבֵ ית עַ כָבִ ישׁ ִמבטַ חו".
המשלים הללו...רק בני דעת ישׂכילו להבין :ר' הושע יד ִ :10מי חָ ָכם ויָבֵ ן אֵ לֶה
ָ
את
נָבוֹן וי ֵָדעֵ ם .ר' גם מתי יג  :13עַ ל־כֵן ִּבמ ָשׁלִ ים אֲ ַדּבֵ ר אֲ לֵיהֶ ם כִ י ִבראֹתָ ם ֹלא יִ ראוּ
וּב ָשׁמעָ ם ֹלא יִ שׁמעוּ ַאף־ֹלא יָבִ ינוּ.
בעלי הספר :ר' סורה  .105 :2באשר הורד אלינו :בקוראן .אשר הורד אליכם:
התורה .מתמסרים :ר' סורה .112 :2
אלה אשר נתנו להם את הספר :היהודים שקיבלו את התורה .מאמינים בו:
בקוראן .על יהודים שהאמינו בקוראן ר' סורה  .7 :3בקרב הללו :הערבים
שהתאסלמו.
לפניו :לפני שנגלה לך הקוראן .מפקפקים :תוהים אולי הנביא העתיק את הקוראן
מתוך ספרים שקרא .מזהים את המפקפקים עם היהודים.
יש לו אותות נהירים :יש המפרשים שהכוונה למוחמד ,שהאותות עליו נמצאים
בתורה .אחרים גורסים שמדובר בקוראן ובאותות הכלולים בו .בלב אלה אשר ניתן
להם הידע :בלב היהודים שקיבלו את התורה ,או בלב המוסלמים שקיבלו את
הקוראן.
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ריּבונו? אֱמור ,האותות שמורים אצל אללה לבדו ,וכל תפקידי להזהיר
ברורות 51 .האם לא די להם שהורדנו אליָך את הספר ממרומים למען
ייקָ רא בפניהם? הוא מקור רחמים ואות הַ זּכרה לאנשים אשר יאמינו.
 52אֱמור ,אין עֵ ד כאללה ביני וביניכם .הוא יודע את אשר בשמים
ובארץ .המאמינים בהבל והכופרים באללה ,כל אלה ילכו לאבדון.
 53הם מאיצים בָך להחיש את עונשם .אלמלא נקצב כבר הזמן ,היו באים
על עונשם .אכן בוא יבוא עליהם כחתף בלא שישערוהו 54 .הם מאיצים
בָך להחיש את העונש ,אבל עוד יסגור גיהינום על הכופרים 55 ,ביום
אשר יכסם העונש ממעל להם ומתחת לכפות רגליהם .אז יגיד (אללה),
טַ עֲמו את גמול מעשׂיכם.
עבדי המאמינים ,ארצי רחבת ידיים היא ,לכן אותי תעבדו 57 .סוף
 56הוי ַ
כל נפש לטעום את המוות ,ואז אלינו תוחזרו 58 .המאמינים והעושׂים
את הטוב ,הושֵ ב נושיבם במדורים עליונים בגן עדן אשר נחלים נובעים
מתחת לאילנותיהם ,ובהם לנֶצח יהיו .מה טוב שׂכר העמלים 59 ,אשר
עמדו בעוז רוח ונִסמכו על ריּבונם 60 .מה רּבים היצורים אשר נִבצַ ר מהם
לפרנס עצמם .אללה יפרנס אותם ואתכם ,והוא השומע והיודע 61 .אם
תשאל אותם מי ברא את השמים ואת הארץ והכפיף למרוּתו את השמש
והירח ,לבטח יגידו ,אללה .אם כך ,כיצד זה ישגו בשקרים?  62אללה
שולח פרנסה בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ מבין עבדיו .אללה יודע
כל דבר 63 .ואם תשאל אותם ,מי הוריד מן השמים מים ובהם הֶ חיה
אדמה לאחר שנָשַ מה ,לבטח יגידו ,אללה .אֱמור ,התהילה לאללה.
ואולם מרביתם לא ישׂכילו להבין 64 .חיי העולם הזה הם רק שעשוע
ומשׂחק ,ואילו נחלת העולם הבא היא החיים ,לו רק היו יודעים.
 65בשוּטם בספינה הם פונים בתפילה אל אללה ,בייחדם לו את הדת,
ואולם אך ימלטם בבִ טחה אל היבשה ,יצרפו לו שותפים 66 ,וישובו
לכפור באשר נָתַ נו להם ולהתענג .ואולם לבסוף ייווכחו לדעת 67 .הלא
50
56
58
60

אותות :ניסים שיוכיחו כי מ וחמד הוא נביא אמת כדוגמת משה או ישוע ,אשר
חוללו ניסים לעיני הכופרים.
רחבת ידיים :ולכן תמיד יש מקום שבו ניתן לעבוד אותי.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
אללה יפרנס אותם ואתכם :ר' מתי ו  :26הַ ִּביטוּ אֶ ל־עוֹף הַ ָשׁ ַמיִ ם וּראוּ הֵ ן ֹלא יִ זרעוּ
וֹלא יִ קצרוּ וֹלא יַַאספוּ לַאֲ ָס ִמים וַ אֲ בִ י ֶכם ֶשּׁבַ ָשׁמַ יִ ם מכַל ֵכל אֹתָ ם.
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יִראו כי עשׂינו להם תחום קודש ומקום מבטחים ,בעוד האנשים סביבם
נעקרים ממקומם? האם יעדיפו להאמין בהבל ולכפור בחסד אללה?
 68מנוּוָ לים מכל הם הטופלים שקרים על אללה והמכחישים את האמת
בהופיעה לפניהם .האם אין בגיהינום מעון לכופרים?
דרך נדריך אותם אל נתיבותינו .אללה הוא
 69הקמים להיאבק למעננו ,הַ ֵ
עִ ם המיטיבים.

 67תחום קודש :ר' סורה .57 :28
 68טופלים שקרים על אללה :ר' סורה .21 :6
 69הקמים להיאבק :ר' סורה  .218 :2למעננו :הדובר הוא אללה.
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סוּרה  30הָ ר ֹו ִמים
ַ

(אלרוּם)

במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.מ.
 2הובסו הרו ִֹמים  3בארץ הסמוכה ,ואולם לאחר תבוסתם יגברו,
 4בעוד שנים ספורות .דברו של אללה הוא אשר קם בטרם כל ולַאחַ ר
כל .ביום ההוא ישׂמחו המאמינים  5בניצחון אללה .הוא חש להעניק
ניצחון לאשר יחפוץ ,והוא האדיר והרחום 6 .זו הבטחת אללה ,ואללה
לא יפר הבטחתו ,ואולם מרבית האנשים אינם יודעים 7 .מכירים הם רק
את חיי העולם הזה הנִגלים לעין ואינם נותנים דעתם לעולם הבא.
 8האם לא יימלכו בדעתם? הן אללה ברא את השמים ואת הארץ ואת
אשר ביניהם רק למען תתגלה האמת ,ולזמן קצוב .מרבית האנשים
כופרים בכך שייּפָ גשו עִ ם ריּבונם 9 .האם לא התהלכו בארץ וראו מה
היה סופם של אלה אשר היו לפניהם? הם היו חזקים מהם ועיּבדו את
הקרקע ויישבו אותה יותר מאשר יישבוה הם .הן הביאו להם השליחים
אותות נהירים .אללה מעולם לא גרם להם עוול ,אך הם לעצמם גרמו
המרעים היתה נוראה ,כי הכחישו את אותות אללה
ֵ
עוול 10 .אחרית
והלעיגו עליהם 11 .אללה בורא בראשיתַ ,אחַ ר יברא בשניתַ ,אחַ ר
1
3

4

8
9

א.ל.מ :.ר' סורה .1 :2
בארץ הסמוכה :מדובר בסדרת ניצחונות של הפרסים על הביזנטים (אנשי הקיסרות
הרומית המזרחית) בסוריה ובארץ ישראל שהושגו בין השנים  .614–613הפרשנים
מספרים שתבוסת הביזנטים גרמה צער למוסלמים במֶ כה ושימחה את הכופרים בני
קֻ ַריש ,שראו את עצמם בעלי בריתה של פרס .לאחר תבוסתם יגברו :הביזנטים
הביסו את הפרסים בסדרת קרבות בין השנים .628–622
בטרם כל ולאחר כל :מפרשים :לפני תבוסת הביזנטים ואחריה .כלומר ,הכל קרה
בדברו .ישמחו המאמינים :בניצחון הביזנטים .הפרשנים גורסים כי המוסלמים
ראו את עצמם קרובים בדתם לרומים הנוצרים יותר מאשר לפרסים עובדי האש.
לזמן קצוב :עד יום הדין .ייפגשו עם ריבונם :ביום הדין.
לעצמם גרמו עוול :הביאו על עצמם את עונשו של אללה.
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תוחזרו אליו 12 .ביום אשר תגיע שעת הדין ,ייאלמו החוטאים דום בלא
תקווה 13 ,ולא יקומו להם מליצי יושר מבין השותפים אשר צירפו
לאללה ,ואז יכפרו בשותפים שצירפו 14 .ביום אשר תגיע שעת הדין,
ביום ההוא יפרידו ביניהם 15 :המאמינים ועושׂי הטוב יתענגו מלאי
אושר בגן 16 ,אבל הכופרים והמכחישים את אותותינו ואת בואם אל
העולם הבא ,אלה יובאו אל העונש 17 .ישתּבַ ח אללה עם רדת הערב
ובעלות היום 18 .לו התהילה בשמים ובארץ ,וכנטות היום ולעת צהריים.
 19הוא המוציא את החי מן המת והמוציא את המת מן החי ,והמחַ יה את
האדמה לאחר שנָשַ מה .כך גם תוצאו אתם (חיים מקברותיכם).
 20אחד מאותותיו הוא שברא אתכם מעפר ,ולאחר מכן הייתם לבשׂר
ודם ונפוצותם 21 .אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם
למען תדבקו בהן ,והשכין ביניכם אהבה וחמלה .בזאת צפונים אותות
לאנשים הנמלכים בדעתם 22 .אחד מאותותיו הוא בריאת השמים
והארץ ,ושלל לשונותיכם וצבעיכם .בזאת צפונים אותות ליודעים.
 23אחד מאותותיו הוא שבלילה ישֵ נים אתם ,וביום אתם מבקשים לכם
פרנסה מאִ תו .בזאת צפונים אותות לאנשים קשובים 24 .אחד מאותותיו
הוא שהראה לכם את הברק ובלבכם חשש וכיסופים ,והוריד מן השמים
מים למען יחַ יה בהם את הארץ לאחר שנָשַ מה .בזאת צפונים אותות
למשׂכילים להבין 25 .אחד מאותותיו הוא שהשמים והארץ קבועים
במקומם על־פי דברו .לבסוף ,כאשר יקרא לכם את קריאתו לעלות מתוך
האדמה ,אז תצאו 26 .כל שוכני השמים והארץ שלו הם; הכל נכנעים לו,
 27והוא הבורא בראשית וַאחַ ר יברא בשנית .על נקַ לה יעשׂה זאת .ל ֹו יאה
כל משל נעלה בשמים ובארץ ,והוא האדיר והחכם 28 .הנה ימשול לכם
משל על עצמכם :האם תשתפו ולוּ גם אחד מבֵ ין העבדים אשר
בבעלותכם ברכוש אשר הענקנו לכם לפרנסתכם ,ותהיו שווי זכויות בו?
11
16
17
19
24
25
27

יברא בשנית :ר' סורה  .4 :10תוחזרו אליו :למשפט ביום הדין.
העונש :גיהינום.
ישתבח אללה :יש לשבחו ,כלומר ,להתפלל .ויש המפרשים שפסוק זה והבא אחריו
קובעים את זמנן של חמש תפילות החובה שעל המאמין להתפלל בכל יום.
המוציא את החי מן המת והמוציא את המת מן החי :ר' סורה .27 :3
חשש וכיסופים :פחד מפגיעתו ותקווה לגשם.
אז תצאו :מקברותיכם ,ביום תחיית המתים.
יברא בשנית :ר' סורה .4 :10
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האם תיזהרו בכבודו כשם שאתם נזהרים אלה בכבוד אלה? כך נבאר את
פרטֵ י האותות למשׂכילים להבין 29 ,ואולם בני העוולה נהו אחר משוגות
לבם מבלי דעת .מי ידריך את אשר הִ תעה אללה? לא יקום להם מושיע.
 30שׂא פניָך אל הדת כחַ נִיף על־פי צֶ לֶם הבריאה של אללה אשר בו יָצַ ר
את האדם .אין לשנות את בריאת אללה .זוהי הדת הנכוחה ,ואולם
מרבית האנשים אינם יודעים 31 .שובו אליו והֱיו יראים אותו וקַ יימו את
התפילה ואל תהיו במשתפים 32 ,אשר פילגו את דתם והיו סיעות סיעות.
כל מחנה עלץ בשלו 33 .ובפגוע צרה באנשים ,יִפנו בתפילה אל ריּבונם
בלב מלא תשובה ,ואולם אך יטעים אותם מרחמיו ,והִ נה חבורה בהם
מצרפת שותפים לריּבונם 34 ,וכך ישובו ויכפרו באשר נָתַ נו להם .הִ תענגו
לכם; לבסוף תדעו 35 .כלום הורדנו להם אֵ י פעם אסמכתא ממרומים ,וזו
דיברה בעד השותפים אשר צירפו לו?  36בהטעימנו את האנשים
מרחמינו ,הם שׂמחים בהם ,ואולם אך תפגע בהם רעה בשל כל
שהִ קדימו ידיהם לעולל ,ייוָואשו 37 .הלא יראו כי אללה שולח פרנסה
בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ? בזאת צפונים אותות לאשר יאמינו.
 38תֵ ן לקרוב המשפחה את החלק המגיע לו ,וגם לנזקק ולהֵ לך בדרכים.
בזאת ייטב לכל המבקשים לחלות את פני אללה ,והם אנשי חיל 39 .כל
אשר תַ לוו בריבית למען יניב לכם תשׂואה מרכושם של אנשים ,לא יניב
לכם תשׂואה אצל אללה .וכל זַּכאת אשר תִ תנו ,בבקשכם לחַ לות את פני
אללה – העושׂים כך ירוויחו כפליים.
 40אללה הוא אשר ברא אתכםַ ,אחַ ר ישלח לכם פרנסהַ ,אחַ ר ימיתכם,
וַאחַ ר יקימכם לתחייה .היש בין השותפים שצירפתם ל ֹו אחד אשר יעשׂה
בכם גם שמץ מזה? ישתּבַ ח שמו ויתרומַ ם מעל השותפים אשר יצרפו
28
30

32
35
39

משל על עצמכם :הנמשל :כשם שעבדיו של אדם לא יוכלו להיות שותפיו לרכושו,
כך גם לאללה לא יוכלו להיות שותפים כלשהם אשר יחלקו עמו את האלוהות.
כחניף :ר' סורה  .135 :2צלם הבריאה :בערבית :פִ טרה .הפרשנים גורסים כי מונח
זה מרמז לדת אלוהים הצרופה הטבועה באנשים מטבע בריאתם .כמה מלומדים
טענו שדת זו זהה לדת האסלאם ,ומכאן שכל תינוק נולד אל חיקה של דת
האסלאם ,ואולם מרביתם סברו שהדת הטבעית מוגבלת להכרה בייחוד האל.
היו סיעות סיעות :ר' סורה .159 :6
אסמכתא :ספר מן השמים.
זַּכאת :ר' סורה .43 :2
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לו 41 .היבשה והים מָ לאו חמס עקב פועַ ל ידי האנשים .על כן יטעימם
(אללה) מקצת מעשׂיהם ,למען ישובו 42 .אֱמור ,קומו והתהלכו בארץ,
ְוראו מה היה סופם של אלה אשר היו לפָ נים .מרביתם היו משתפים.
 43שׂא פניָך אל הדת הנכוחה בטרם יבוא יום מעִ ם אללה אשר אין
להשיבו .ביום ההוא יפוצלו 44 :הכופר – תחול כפירתו על ראשו ,ואילו
עושׂי הטוב – לעצמם יציעו מַ צע 45 .כך יגמול מברכתו למאמינים
ולעושׂים את הטוב .אין הוא אוהב את הכופרים.
 46אחד מאותותיו הוא ששלח את הרוחות לבשׂר טובות ולמען יטעימכם
מרחמיו ולמען ישוטו הספינות על־פי דבָ רו ולמען תבקשו לכם פרנסה
מאִ תו ולמען תכירו טובה 47 .כבר לפניָך שלחנו שליחים אל בני עמם,
והם הביאו להם אותות נהירים ,ונקמנו בחוטאים .הן התחייבנו לבוא
לעזרת המאמינים 48 .אללה הוא השולח את הרוחות להעלות עננים,
והוא מפַ זרם בשמים כאשר יחפוץ ,ויעשׂה אותם פיסות פיסות ,והִ נה
טיפות הגשם יוצאות מתוכן לעיניָך .כאשר יוריד ֹו אל אשר יחפוץ מבין
עבדיו ,מיד יימלאו גיל 49 ,אף כי כבר אמרו נואש כאשר בושש לבוא.
 50לכן שָׂ א עיניָך אל נפלאות רחמי אללה :כיצד יחַ יה את האדמה לאחר
שנָשַ מה .העושׂה כזאת הוא גם מחַ יה המתים ,והוא כל־יכול 51 .ואולם
אם נשלח רוח ,ויראו האנשים כי קמל יבולם ,יישארו כופרים עקב זאת.
 52לא תוכל להשמיע קולָך באוזני המתים ולא באוזני החירשים
בהיסוגם אחור 53 ,ולא תוכל להנחות את העיוורים מתעייתם .תוכל
להשמיע קולָך רק באוזני המאמינים באותותינו ,שהרי מתמסרים הם.
 54אללה ברא אתכם חסרי אוניםַ ,אחַ ר נתן כוח לאחר החולשהַ ,אחַ ר נתן
חולשה וזִ קנה לאחר הכוח .הוא בורא את אשר יחפוץ ,והוא היודע
והכל־יכול 55 .ביום אשר תגיע שעת הדין ,יישבעו החוטאים כי לא עברה
גם שעה עליהם .כך שָ גו בשקרים 56 .אז יגידו להם אלה אשר ניתנו להם
הידע והאמונה ,עבר עליכם הזמן אשר נִקבע בספר אללה עד יום
40
43
44
46
53
55

שותפים :ר' סורה .96 :2
יפוצלו :בין גן עדן וגיהינום.
יציעו מצע :יכשירו לעצמם את הדרך ממשכבם בקבר אל גן העדן.
לבשר טובות :על בוא הגשם.
מתמסרים :ר' סורה .112 :2
לא עברה גם שעה :מאז מותם .כלומר ,יום הדין יפתיע אותם.
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היקיצה .היום הוא יום היקיצה ,ואולם אתם לא ידעתם 57 .ביום ההוא
לא תעמוד לבני העוולה הִ צטדקותם ,ולא יוּתר להם לבקש חנינה.
 58הבאנו לאנשים שלל משָ לים בקֻ רָאן הזה ,אך אם תביא להם אות,
יגידו הכופרים ,אינכם אלא שוגים בהבל 59 .כך אוטם אללה את לבם
של חסרי הידע 60 .עמוד בעוז רוח ,כי הַ בטחַ ת אללה אמת היאּ .בַ ל
יחלישוָך אלה אשר אינם נכונים להשתכנע.

 56אלה אשר ניתנו להם הידע והאמונה :יש המפרשים שמדובר במלאכים .בספר
אללה :ר' סורה .145 :3
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סוּרה  31לֻקמַ אן (לֻקמַ אן)
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.מ.
 2אלה אותות הספר מלֵא החוכמה 3 ,המביא הדרכה ורחמים למיטיבים,
 4המקיימים את התפילה והנותנים זַּכאת והמשוכנעים בקיום העולם
הבא 5 .כל אלה הולכים בדרך הישר שניתנה מעִ ם ריּבונם ,והם אנשי
החיל 6 .באנשים יש הנדרש לסיפורי שעשוע למען התעות מעל נתיב
אללה מבלי דעת ,ולמען ישׂימהו ללעג .עונש מחּפיר צפוי לשכמותו.
 7כאשר קוראים באוזניו את אותותינו ,יִפנה עורף ויימלא שחץ ,כמו
מעולם לא שמָ עָ ם ,וכמו ּכָבדו שתי אוזניו משמוע .לפיכך ּבַ שֵׂ ר לו על
עונש כבד 8 .המאמינים ועושׂי הטוב ,להם מזומנים גני מנעמים;  9לנֶצח
יהיו בהם .זאת הַ בטחַ ת האמת של אללה ,והוא האדיר והחכם 10 .הוא
ברא את השמים בלא עמודים נראים לעין ,וקבע בארץ הרים נטועים
אֵ יתָ ן לבל תימוט תחתיכם ,והפיץ על פניה יצורים מכל מין ,והורדנו מים
משמים ,והצמחנו כל מין משובח 11 .זו בריאת אללה .הַ ראו לי מה בראו
האחרים מלבדו .ואולם בני העוולה שרויים בתעייה גמורה.
 12נָתַ נו לל ְֻקמאן חוכמה ,ואמרנו ,הו ֵֹדה לאללה ,כי כל המודה ,רק למען
עצמו יודה ,וכל הכופר ,הִ נה אללה בלתי תלוי ומהולל 13 .לֻקמאן הטיף
 1א.ל.מ :.ר' סורה .1 :2
 2אותות הספר :ר' סורה .39 :2
 4זַּכאת :ר' סורה .43 :2
ארת'
 6סיפורי שעשוע :בין הפרשנים יש הגורסים שפסוק זה עוסק באלנַצ'ר אּבן אלחַ ִ
אלחירה (בתחומי סוריה של ימינו) ספרי עלילות
ִ
איש מֶ כה שנהג לרכוש בממלכת
אודות גיבורי פרס ורומי .עלילותיהם קסמו לתושבי מֶ כה יותר מן הקוראן .עונש
מחפיר :בגיהינום.
 10בלא עמודים נראים לעין :ר' סורה  .2 :13לבל תימוט :ר' סורה .15 :16
 12לֻקמאן :דמות אגדית קדם־אסלאמית של גיבור ובעל משלי חכמה .המסורת גורסת
שהיה ממשפחת ִאיוֹב ,שימש שופט לבני ישראל ,וחי חיים ארוכים ,עד ימי דוד
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לבנו מוּסר ואמר לו ,בניַ ,אל תצרף שותפים לאללה; צירוף שותפים הוא
עוול נפשע 14 .ציווינו על האדם לכּבד את הוריו .אמו נָשׂאה אותו
ברחמה בעמל ויגע ,וחלפו שנתיים עד גמילתו – הו ֵֹדה לי ולהוריָך ,הן
סוף כולם לשוב אלַי 15 .ואם ידחקו בָך שניהם לצרף לי שותפים אשר
אינָך יודע עליהם דבר ,אל תישָ מע להם כי אם ַלוֵוה אותם בעולם הזה
בדרך ארץ ,ונְהַ ג כדרך החוזר אלַי בתשובה .לבסוף תוחזרו אלַי ,ואז
אודיעכם את אשר עשׂיתם 16 .בנִי ,חֵ פץ כמשקל גרגיר חרדל ,גם אם
יהיה בתוך סלע או במרומי השמים או במעמקי האדמה ,אללה ימצאנו.
אללה הוא דק אבחנה ומכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים 17 .בנִי ,קַ יֵים את
התפילה וצַ ווה לנהוג בדרך ארץ ואֱסור את המגונה ,ושׂא כל פֶ גע בעוז
רוח .זו הנחישות הראויה 18 .אל תבוז לבריות ואל תעלוץ בחוצות.
אללה אינו אוהב את היהירים והרברבנים 19 .הֱיה מתון בהליכותיָך
והנמך את קולָך .נעירת החמור היא המגונה שבקולות.
 20הלא תראו כי אללה הכפיף למרוּתכם את כל אשר בשמים ואשר
בארץ ,והשפיע עליכם רוב חסדים נִגלים ונסתרים? ואולם ישנם אנשים
המתנצחים על אודות אללה בבלי דעת ובלא הדרכה ובלא ספר זורע
אור 21 .אם יאמרו להםַ ,נהֲגו על־פי הדבר אשר הוריד אללה ממרומים,
יגידו ,לא! נלך רק בדרך אשר מצאנו את אבותינו הולכים בה – ולוּ גם
יקרא להם השׂטן לבוא אל עונשה של אש התַ בעֵ רה?  22אשר יישׂא פניו
אל אללה בהתמסרות ויהיה מיטיב ,יִזּכה להיאחז ביתד איתנה .סוף כל
דבר לשוב אל אללה 23 .אשר לכופר ,אל תצטער בשל כפירתו .לבסוף
יוחזרו אלינו ,ואז נודיע להם את אשר עשׂו .אללה יודע חקרי לב 24 .נניח
להם להתענג קמעה ,ואז נביאם על כורחם אֱלי עונש אכזר.
 25אם תשאלם ,מי ברא את השמים ואת הארץ ,לבטח יגידו ,אללה!
אֱמור ,התהילה לאללה .ואולם מרביתם אינם יודעים 26 .לאללה כל אשר
בשמים ובארץ ,ואללה הוא בלתי תלוי ומהולל 27 .לוּ היו כל האילנות
15
20
21
22
24

המלך; ויש האומרים שהיה עבד חבשי .חוכמה :יש המבדילים בין חוכמה לבין
נבואה ,וגורסים כי לֻקמאן לא היה נביא.
לבסוף תוחזרו :ביום הדין.
חסדים נגלים ונסתרים :בגופכם ובלבכם ,כלומר נתן לכם גוף מושלם ולב מבין.
הדבר אשר הוריד אללה :הקוראן.
בהתמסרות :בקבלו עליו את האסלאם .ר' סורה .112 :2
עונש אכזר :גיהינום.
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בארץ קולמוסים ,והים דיו ,ומעבר לו עוד שבעה ימים ,לא היה בהם די
כדי לִ מנות את דברי אללה עד תומם .אללה הוא אדיר וחכם 28 .קל
לברוא את כולכם ולהעיר את כולכם לחיים ,כמו היתה זו נפש יחידה.
אללה שומע ומבחין 29 .הלא תִ ראה כיצד יבליע אללה את הלילה בתוך
היום ויבליע את היום בתוך הלילה? הוא הכפיף למרוּתו את השמש ואת
הירח :שניהם ינועו במסילתם לזמן קצוב .אללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי
ולִ פנים 30 .זאת כי אללה הוא המַ מָ שי ,ואלה אשר תפנו אליהם מּבַ לעדיו,
הבל הם ,ואללה הוא הנישֹא והכביר 31 .הלא תִ ראה כי הספינות שטוֹת
בים בחסד אללה ,למען יַראה לכם את אותותיו? בזאת צפונים אותות
לאשר יאריך רוחו ויכיר טובה 32 .ואם יכסה אותם גל גבוה כגג ,יִפנו
בתפילה אל אללה ,בייחדם לו את הדת ,ואולם אך ימַ לטם אל היּבשה
בבִ טחה ,וכבר יש בהם מתפשרים .כל המתכחש לאותותינו ,מֵ פר אמון
הוא וכופר מושבע 33 .הוי האנשים ,הֱיו יראים את אלוהיכם והימָ לאו
חשש מפני יום אשר לא יועיל בו אב לילדו ,והנולד לא יועיל במאום
לאביו מולידו .הבטחת אללה אמת היא ,ולפיכך ּבַ ל ידיחו אתכם חיי
העולם הזה ,ובַ ל ידיח אתכם המַ דיח מעל אללה 34 .אללה נוצֵ ר אצלו את
הידע על שעת הדין .הוא מוריד גשמי ברכה ויודע מה צפון ברחם .לא
תדע נפש מה ייפול בחלקה ביום המחר ,ולא תדע נפש היכן ימצאנה
המוות .אללה יודע ומכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים.

27
29
32
33
34

דברי אללה :מכלול המילים המתארות את גדולתו וכוחו.
לזמן קצוב :עד קץ העולם.
מתפשרים :יש המפרשים :אמונה בפיהם אך בלבם כפירה.
הבטחת אללה :בדבר בואו של יום הדין .המדיח :השטן.
אללה נוצֵ ר אצלו את הידע על שעת הדין :ר' סורה .187 :7
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סוּרה  32הַ ִהשׁ ַתחֲ וָ יָה (אלסַ ג ַ'דה)
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1א.ל.מ.
 2זהו ספר אשר אין ספק בו ,אשר הוּרד ממרומים מעִ ם ריּבון העולמים.
 3האם יגידו ,בדה אותו (הנביא) מלבו? נהפוך הוא :הוא האמת מעִ ם
ריּבונָך ,ועליָך להזהיר בו בנֵי עַ ם אשר טרם בא אליהם מזהיר לפניָך,
למען יישירו לכת.
 4אללה הוא אשר ברא את השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם בשישה
ימיםַ .אחַ ר ישב בגאון על כס הכבוד .לא יקום לכם מגן או מליץ יושר
(ברדתו) מן השמים אל
זולתו .האם לא תיזָכרו?  5הוא מנהל את הדבר ִ
הארץ ,ואז יעלה (הדבר) אליו בתוך יום שהוא כמו אלף שנים על־פי
מניינכם 6 .זהו יודע הנסתר והנִגלה ,האדיר והרחום 7 ,אשר היטיב
לעשׂות כל דבר אשר ברא ,והתחיל מטין את בריאת האדםַ 8 ,אחַ ר יָצר
את צאצאיו מתמציתו של נוזל מאוס 9 ,אחר עיצבו ונפח בו מרוחו ,ונתן
לכם אוזניים ועיניים ולב ,ואולם מה מעט מודים אתםָ 10 .אמרו ,האם
לאחר שנימוג בין רגבי האדמה ,נִזכה להיברא מחדש? הם כופרים בכך
1
4
5

7
8
9

א.ל.מ :.ר' סורה .1 :2
ישב :ר' סורה .54 :7
הוא מנהל את הדבר (ברדתו) מן השמים אל הארץ :על ירידת "הדבר" של אלוהים
ממרומי הכס כדי למלא את פקודתו בארץ ,ועל נגיעתו בשמים בעודו מהלך על
הארץ ,ר' חוכמת שלמה ,יח .16–15 ,הפרשנים המוסלמים מפרשים שהכוונה
למלאכים הנשלחים למלא את דבר אללה עלי אדמות ושבים השמימה עם תום
תפקידם .ויש המפרשים שמדובר בעלייה חד־פעמית של ענייני העולם הזה ,כלומר,
סיומם הסופי ,וזאת ביום הדין .בתוך יום שהוא כמו אלף שנים :ר' סורה .47 :22
ויש המפרשים שיום זה יהיה ארוך במיוחד רק בעיני הכופרים ,שיסבלו בו את
עונשם .ור' גם סורה .4 :70
ֹלהים ֶאת־כָל־אֲ ֶשׁר עָ ָשה ו ִהנֵה־טוֹב מאֹד.
היטיב לעשות :ר' בראשית א  :31וַ יַרא אֱ ִ
נוזל מאוס :הזרע.
עיצבו :ר' סורה .29 :15
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שייּפָ גשו עִ ם ריּבונם 11 .אֱמור ,מלאך המוות אשר הופקד עליכם יאסוף
את נשמתכם ,ואז תוחזרו אל ריּבונכם 12 .לוּ רק יכולתָ לראות את
החוטאים ,כיצד ירכינו ראשם בפני ריּבונם ויגידו ,ריּבוננו ,הנה ראינו
ושמענו .הַ חזירנו למען נעשׂה את הטוב .אנו נכונים להשתכנע 13 .אילו
חפצנו ,היינו מנחים כל נפש אל דרך הישר ,ואולם בצדק גזרתי לאמור,
מלא אמלא את גיהינום בבני שֵ דים ובני אֱנוש גם יחד –  14טַ עֲמו־נא ,כי
שכחתם כי יומכם זה עומד להגיע .גם אנו שכחנוּכם .על כן טַ עֲמו את
עונש־העַ ד על כל שעשׂיתם 15 .המאמינים באותותינו הם רק אלה אשר
אם מזכירים אותם בפניהם ,ישתחוו אפיים ארצה ,וישּבחו ויהללו את
ריּבונם ,ואין בהם שַ חץ 16 .על משכבם לא ינוחו ,ויִפנו אל ריּבונם
בתפילה ,בחשש ובכיסופים ,ויוציאו ממון מאשר פִ רנסנו אותם 17 .לא
יֵדע איש איזו קורת רוח צפוּנה להם כגמול על פועלם 18 .הי ְִדמה
המאמין למופקר? לא יִשווּ זה לזה 19 .אשר למאמינים ולעושׂי הטוב,
להם יזומנו גני המסתור כתקרובת בזכות פועלם 20 .ואולם המופקרים
ידורו באש .כל אימת שירצו לצאת מתוכה ,יוחזרו אליה ,ויֵיאמר להם,
טַ עֲמו את עונש האש אשר נהגתם להכחישו 21 .נטעימם את טעם העונש
הקרוב עוד בטרם יבוא העונש הגדול ,למען יחזרו בתשובה 22 .מנוּוָ לים
מכל הם אלה אשר אִ ם יזכירו להם את אותות ריּבונם ,יפנו להם עורף.
אנו הננו הנוקמים בחוטאים.
 23נָתַ נו למשֶׁ ה את הספר ,לכן אל תפקפק במפגש עִ מו .עשׂינו אותו מקור
הדרכה לבני ישׂראל 24 ,והקמנו בהם אנשי מופת ,אשר בעומדם בעוז
רוח ,נהגו על־פי דברנו ושוכנעו באמיתוּת אותותינו.
10
12
13
16
21
23

24

נזכה להיברא מחדש :נקום לתחייה .ייפגשו עם ריבונם :ביום הדין.
יכולת לראות :ביום הדין .ראינו ושמענו :את מוראות יום הדין .החזירנו :אל
העולם הזה.
חפצנו :הדובר הוא אללה.
על משכבם לא ינוחו :מפרשים :קמים להתפלל בלילה .יוציאו ממון :ר' סורה :2
.195
העונש הקרוב...העונש הגדול :העונש בעולם הזה ובעולם הבא .ויש המזהים את
העונשים עם נצחונות חשובים שניצח מוחמד את הכופרים.
הספר :התורה .אל תפקפק במפגש עמו :יש המפרשים שהנביא נקרא לא לפקפק
בכך שמשה פגש בתורה ,כלומר קיבל אותה ,או בכך שהוא ,מוחמד ,פגש ,כלומר,
קיבל ,ספר אלוהי כדוגמת התורה שקיבל משה ,או בכך שהוא ,מוחמד ,עתיד לפגוש
במשה (בליל המעראג' ,בעת עליית הנביא השמימה).
אנשי מופת :נביאים .ויש המפרשים :צדיקים.
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 25ביום תחיית המתים יפסוק ריּבונָך בין (המאמינים והכופרים) בכל
אשר נחלקו בו 26 .האם טרם התחוור להם מה רּבים הדורות אשר
הכחדנו לפניהם? הן מתהלכים הם בין משכנותיהם! בזאת צפונים
אותות .האם לא ישמעו?  27הלא יִראו כיצד נוביל מים ונמטירם אל ארץ
למקנָם ולהם? האם טחו עיניהם
עקרה וננביט בהם זרע ,למאכל ִ
מֵ ראות?  28הם אומרים ,מתי תבוא ההכרעה הזאת ,אם אמת בפיכם?
 29אֱמור ,ביום ההכרעה לא תועיל לכופרים אמונתם ,ולא תינתן להם
ארּכה 30 .לכן סור מעליהם והמתן .גם הם ממתינים.

26

27
28
29

לפניהם :לפני הכופרים בני דורו של מוחמד .משכנותיהם :מפרשים שמדובר
בשרידי מבנים של עמים נכחדים (כגון עמו של לוט) ,שסוחרי קֻ ַריש נהגו לחלוף על
פניהם במהלך מסעות המסחר שלהם בסוריה .ר' סורה .138–137 :37
ננביט בהם זרע :משל ליכולתו של אללה להקים לתחייה את המתים.
ההכרעה :ר' סורה .52 :5
יום ההכרעה :היום שבו יחול העונש על הכופרים ,כלומר יום הדין .ויש המזהים
אותו עם יום כיבוש מֶ כה (שנת  ,)630או עם הניצחון על קֻ ַריש בקרב ּבַ דר (שנת .)624
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סוּרה  33הַ מַ חֲ נוֹת (אלַאחזַ אב)
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הוי הנביא ,י ְָרא את אללה ואל תישָ מע לכופרים ולמתחסדים .אללה
יודע וחכםְ 2 .דבַ ק באשר נִגלה לָך מריּבונָך – אללה מכיר את מעשׂיכם
לִ פנַי ולִ פנים –  3והיסָ מֵ ך על אללה ,כי אין סומך כאללה.
 4לא נתן אללה לאדם שני לבבות בגופו ,ולא עשׂה כאימהות לכם את
נשותיכם אשר פרשתם מהן בהכריזכם כי גופן אסור עליכם ,ולא עשׂה
את בניכם המאומצים ליוצאי חלציכם .זאת תגידו רק בהבל פיכם .אללה
דובר אמת ,והוא מַ נחה אל הנתיב.
ִ 5קראו בשמם ובשמות אבותיהם – זאת דרך ראויה יותר בעיני אללה.
ואם אינכם יודעים מי אבותיהם ,אחֵ יכם לדת ייקראו ,או ידידיכם .ואולם
אין עווֹן עליכם אם תִ טעו בזאת ,אלא אם כן התכוונתם לכך בלבכם.
אללה מוחל ורחום.
 6הנביא קרוב יותר למאמינים מאשר הם עצמם ,ונשותיו אימהות להם,
ושארי בשׂר קרובים יותר זה לזה – על־פי הרשום בספר אללה – מאשר

1
4

5

מתחסדים :ר' סורה .167 :3
שני לבבות :גינוי למתחסדים שהאמינו בלב ולב .ויש המקשרים זאת עם ההמשך:
כשם שאין לאדם שני לבבות כך לא תוכל אישה להיות במעמד אשת בעלה ואמו גם
יחד .לא עשה כאימהות לכם :גינוי לנוהג קדם־אסלאמי (מכונהִ :ט'האר) ,שעל־פיו
בעל שמאס באשתו וחפץ לגרשה היה מכריז" :גופֵ ך (מילולית :גַּבֵ ך) אסור עלי כשם
שגוף אמי אסור עלי" (ר' גם סורה  .)2 :58בניכם המאומצים :מפרשים שמדובר
חארתַ 'ה ,בנו המאומץ של הנביא .מוחמד נשא לאישה את גרושתו של זַ יד,
ִ
בזַ יד אּבן
ו הפסוק נועד להצדיק את צעדו זה של הנביא בנימוק שאין קרבת דם בין מוחמד
לזיד ,ולפיכך גרושתו של זיד מותרת לו .בהבל פיכם :מפרשים שהמרננים כי מוחמד
נשא לאישה את גרושת בנו ,היו היהודים והמתחסדים.
קראו בשמם :של בניכם המאומצים .ובשמות אבותיהם :האמיתיים .לכן על בנו
המאומץ של מוחמד להיקרא" :זיד בן חארת'ה" ,ולא "בן מוחמד".
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המאמינים והמהגרים ,אלא אם כן תבחרו לנהוג בבעלי בריתכם
בהגינות .כזאת נכתב בספר.
 7כרתנו ברית עם הנביאים ,ואתָך ,ועִ ם נֹ חַ ואברהם ומשֶׁ ה ויֵשוּעַ בן
ִמ ְר ָים ,כרתנו עִ מם ברית חמוּרה 8 ,למען ישאל (אללה) את אנשי האמת
על דבר האמת אשר הביאו .לכופרים הכין אללה עונש כבד.
 9הוי המאמינים ,זִ כרו את החסד שנטה לכם אללה בבוא עליכם צבאות:
אז שילחנו בהם רוח סערה וצבאות שנסתרו מעיניכם .אללה מבחין
באשר תעשׂו 10 .הם עטו עליכם ממעל לכם ומתחת לכם .אז טחו
העיניים מֵ ראות והלבבות חנקו את הגרון וחשבתם מחשבות על אללה.
 6מאשר הם עצמם :כלומר דרגת קרבתו להם עולה על דרגת קרבתם של קרובי
משפחתם ,ומכאן שעליהם להעדיף את הציות למוחמד על פני הציות לבני
משפחתם .המסורת גורסת שהפסוק רומז לחובה שהוטלה על המאמינים לצאת
למלחמה מבלי להיוועץ בבני משפחתם ,והוא נתגלה לנביא ערב היציאה לקרב תַ ּבוּכ
(שנת  .)630אימהות להם :כלומר הן לעולם לא יוכלו להינשא לאיש מן המאמינים,
ומוחמד יישאר בעלן האחרון עד סוף ימיהן .ראה גם להלן פסוק  .53בכך הן שונות
מן הנביא עצמו שאינו מוכרז כ"אב" למאמינים ,ומכאן שהוא רשאי לשאת לו נשים
כרצונו (אבל בכפוף להגבלות הנמנות בפסוק  52להלן) .ור' גם להלן פסוק  .40ושארי
בשׂר קרובים יותר זה לזה :כלומר קרבת דם קודמת לקרבה באמונה ,ומכאן
שקרובי המוסלמי הם הראשונים לרשת אותו ,גם אם אינם מוסלמים .ר' גם סורה
 .75 :8ספר אללה :ר' סורה  .145 :3מאשר המאמינים :בניגוד לנוהג הקודם שעל־
פיו ירושת מוסלמי נמסרה למוסלמים בלבד .המהגרים :אלה שעקרו ממולדתם
במ ִדינה .לנהוג בבעלי בריתכם בהגינות:
ובאו להתגורר כמאמינים במחיצת הנביא ַ
להקצות חלק בירושה לבעלי ברית ומיטיבים שאינם קרובי משפחה ,וזאת
באמצעות צוואה.
 7ברית עם הנביאים :הדובר הוא אללה .ברית עם הנביאים נזכרת גם בסורה .81 :3
ברית קדמונית עם כלל בני האדם נזכרת בסורה  .172 :7המסורת גורסת שהברית
עם הנביאים נכרתה עוד כש היו בחלציו של אדם הראשון .הברית נועדה לחייב את
הנביאים למלא את שליחותם בנאמנות .לפי המדרש ,הנביאים נכחו במעמד הר סיני
ושם קיבלו את נבואתם .ר' שמות רבה (וילנא) כח ,ו :א"ר יצחק מה שהנביאים
עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר סיני  ...אמר ישעיה מיום שנתנה תורה
בסיני שם הייתי וקבלתי את הנבואה הזאת  ...ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני
נבואתן ,אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קבל את שלו
מסיני  ....ואתך :הנביא מוחמד .גם הוא מוצג כנוכח בברית הקדמונית.
 8ישאל (אללה) :ביום הדין .אנשי האמת :הנביאים.
 9בבוא עליכם צבאות :הפרשנים תמימי דעים שמדובר בקרב "השוּחָ ה" (שנת .)627
בקרב זה נאספו כוחות צבא של אנשי מֶ כה ושבטים ערביים שונים ,וכן שבטי
היהודים במַ דינה עצמה ,להילחם בנביא במַ ִדינה .המגינים חפרו תעלה מחוץ לעיר
(מצפון) ,ושם בלמו את התוקפים ומנעו את כניסתם לעיר .המסורת גורסת שכעבור
מספר חודשים נסוגו האויבים לאחר ליל סערה שבו הותקפו בידי צבאות מלאכים
שירדו מן השמים .צבאות שנסתרו מעיניכם :גדודי המלאכים.
 10ממעל לכם ומתחת לכם :מן ההר ומן העמק.
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 11שָׁ ם הועמדו המאמינים בניסיון וטולטלו טלטלה עזה 12 .המתחסדים
ואלה אשר פשׂה הנגע בלבם אמרו ,אללה ושליחו לא הבטיחו לנו דבר
זולת תעתוע 13 .בני עדה אחת בהם אמרו ,הוי אנשי יַתְ ִ'רּב ,לא תוכלו
עוד לעמוד כאןִ .חזרו .אז ביקשה חבורה אחת מביניהם את רשות
הנביא ,ואמרה ,בתינו חשׂופים ללא מגן .ואולם הם אינם חשׂופים ,רק
לנוס הם מבקשים!  14אילו היו פולשים אל עירם מכל עבריה ,ומציעים
להם להתפתות ,היו נענים לזאת ולא היו מאריכים לשהות בה 15 ,אף כי
התחייבו לאללה כי לא ייסוגו אחור .על התחייבות לאללה יש לתת את
הדין 16 .אֱמור ,אם תנוסו מפני המוות או ההרג ,לא תועיל לכם המנוסה,
כי ייוותר לכם רק זמן קצר להתענג 17 .אֱמור ,מי הוא זה אשר יגונן
עליכם מפני אללה אם יגמור אומר להמיט עליכם רעה( ,ומי י ֵָרעַ לכם
אם ירצה אללה) לרחם עליכם? הם לא ימצאו להם מגן ומושיע זולת
אללה 18 .אללה יֵדע אל־נכון מי הם זורעי הייאוש ביניכם ,האומרים
לאחֵ יהם ,הצטרפו לשורותינו ,והממעטים לצאת לקרב 19 ,והמקמצים
בסיוע לכם .בעת סכנה תִ ראֵ ם והִ נה הם נושׂאים את מבטם אליָך ,ועיניהם
מתהפכות בחוריהן כמתעלפים על סף המוות .אך בחלוף הסכנה ,הם
קמים לנעוץ בכם את לשונם החדה בתאוות בצע .כל אלה אינם
מאמינים ,ואללה יכשיל את מפעלותיהם .אין קל מזה לאללה 20 .הם
חושדים כי טרם הסתלקו המחנות ,ואם יחזרו המחנות ,רוצים היו להיות
הרחק במדבר עִ ם הבדואים ,ושָ ם לשאול מה עלה בגורלכם .אפילו היו
נשארים עִ מכם ,היו ממעטים להילחם 21 .שליח אללה הוא הדוגמה
והמופת לכם ,לכל המייחל לאללה וליום האחרון ,והמרבה להזכיר את
שם אללה 22 .בראות המאמינים את המחנות ,אמרו ,את זאת הבטיחו לנו
13
14

18
19
20
21

עדה :אחת מקבוצות המתחסדים במחנהו של מוחמד .ית'רב :שמה הקדם־אסלאמי
של מַ דינה .לעמוד כאן :ליד השוחה מול האויב.
להתפתות :לעזוב את מוחמד והאסלאם .לא היו מאריכים לשהות בה :לא היו
ממתינים הרבה בטרם ייענו להצעת הכפירה .ויש המפרשים כי הכוונה לכך שאללה
היה ממהר להשמידם.
זורעי הייאוש :המתחסדים במחנה הנביא הנצור במַ דינה.
בחלוף הסכנה :בתום הקרב ,לעת חלוקת השלל .לשונם החדה :דרישתם הבוטה
לקבל חלק בשלל.
המחנות :שצרו על מַ דינה.
ליום האחרון :ליום הדין.
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אללה ושליחו ,ואמת דיברו אללה ושליחו .לא הוסיף להם הדבר בלתי
אם אמונה והשלָמה.
 23יש בין המאמינים אנשים אשר התחייבו לאללה בשבועת אמת .כמה
מהם ִקיימו את נדרם ,וכמה מהם עודם ממתינים ,ולא שינו דבר מאשר
התחייבו 24 .יגמול אללה לאנשי האמת על האמת אשר בפיהם ,ואם
יחפוץ ,יעניש את המתחסדים או ישוב מכעסו עליהם .אללה מוחל
ורחום 25 .אללה השיב את הכופרים אחור בפַ חֵ י נפש .דבר לא צלח
בידם ,ואללה חסך למאמינים את נטל המלחמה .אללה חזק ואדיר.
ַ 26אחַ ר הוריד (אללה) ממבצריהם את בעלי הספר אשר סייעו בידם (של
הכופרים) והטיל מורא בלבבם .חבורה מתוכם תהרגו ,וחבורה אחרת
תיקחו בשבי 27 .הוא הוריש לכם את אדמתם ואת מושבותיהם ואת
נכסיהם וגם ארץ אשר טרם דרכה בה רגלכם .אללה כל־יכול.
 28הוי הנביא ,אֱמור לנשותיָך ,אם בוחרות אתן בחיי העולם הזה
ובחמודותיו ,הבה ואשלם לכן כדי צורכיכן ,ואשַ לח אתכן בדרך ראויה.
 29ואולם אם בוחרות אתן באללה ובשליחו ובנחלת העולם הבא ,הנה
הכין אללה שׂכר כביר למיטיבות אשר בכן 30 .נשות הנביא ,אלה בכן
העושׂות תועבה אשר אין ספק בה ,ייענשו כפל כפליים .אין קל מזה
לאללה 31 .אבל אלה בכן אשר תִ דּבַ קנה באדיקות באללה ובשליחו
ותעשׂינה את הטוב ,נכפיל להן את שׂכרן ,והכינונו להן פרנסה ביד
רחבה 32 .נשות הנביא ,אתן אינכן ככל אישה .על כן ,אם יראת אללה
בלבכן ,הימנענָה מדיבור מתחנחן ,פן יתעורר חשקו של זה אשר פשׂה
הנֶגע בלבוַ ,ודּבֵ רנה בדרך ארץ 33 ,והסתופפנה בבתיכן ,וַאל תתפרּכסנה
23
25
26
27
28

30
31

התחייבו לאללה :להילחם לצד הנביא ולהקריב את חייהם למענו .ממתינים :ליפול
בקרב למענו.
הכופרים :שצרו על מַ דינה בקרב השוחה .חסך למאמינים :באמצעות רוח הסערה
והמלאכים שהניסו את סיעות הכופרים.
בעלי הספר :היהודים והנוצרים .הפרשנים גורסים שהפסוק מדבר על יהודי מַ דינה
משבט קֻ ַריטַ 'ה ,שהושיטו עזרה לכופרים בקרב השוחה.
ארץ אשר טרם דרכה בה רגלכם :מפרשים שהכוונה למושבת היהודים בחַ 'יּבַ ר
(צפון ערב) ,שנפלה בשנת .628
אמור לנשותיך :מפרשים שהפסוק נגלה לנביא לאחר שנשותיו דרשו כי יגדיל להן
את קצבתן וישפר את תנאי מחייתן .הבה ואשלם לכן :דמי שילוחין ,כחלק מן
הנדוניה המגיע לאישה עם גירושיה ,בהתאם לתנאי הנישואין .ר' גם סורה .241 :2
כפל כפליים :לאות כי נשות הנביא חייבות להקפיד על צנעתן יותר מזולתן.
פרנסה :בגן עדן.
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כדרך שהתפרּכסו בימי ה ַג'אהִ לִ ּיה הראשונה .קַ יימנה את התפילה ותֵ נה
זַּכאת ,והישָ מענה לאללה ולשליחו .כל אשר רוצה אללה הוא להעביר
מעליכם את הטומאה ,אתם בני הבית ,ולטהר אתכם אחת ולתמיד.
 34זכורנה את אותות אללה והחוכמה בהיקראם בבתיכן .אללה הוא דק
אבחנה ומכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים 35 .המתמסרים והמתמסרות,
והמאמינים והמאמינות ,והאדוקים והאדוקות ,ואנשי האמת ,ונשות
האמת ,והעומדים בעוז רוח ,ועזות הרוח ,והענווים והענווֹת ,והנותנים
צדקה והנותנות צדקה ,והצמים והצמות ,והשומרים והשומרות על
תומת ערוותם ,והמרּבים והמרּבות להזכיר את שם אללה – להם הכין
אללה מחילה ושׂכר כביר.
 36כאשר אללה ושליחו גומרים בדעתם לעשות דבר ,אין הדבר נתון עוד
לשיקול דעתו של אף מאמין או מאמינה .כל הממרה את פי אללה
ושליחו תועה תעייה גמורה.
 37אתה (הנביא) אמרתָ (ל ַזיִד) אשר אללה נָטה לו חסד ,ואשר אף אתה
וירא את אללה .אתה (הנביא)
נָטיתָ לו חסד ,הַ שאֵ ר את אשתָך במחיצתָך ָ
הסתרתָ בלבָך את אשר היה אללה מגַלה ,וחששתָ מפני האנשים ,אבל
אללה הוא אשר ראוי היה יותר כי תחשוש מפניו .כאשר שׂבעה נפשו של
ַזיִד ממנה ,השׂאנו אותה לָך ,למען לא יהיו המאמינים עוברים עבֵ רה
באשר לנשות בניהם המאומצים ,לאחר שׂובעם מהן .דבר אללה הוא
אשר יקום 38 .אין הנביא עובר עבֵ רה בעשׂותו את אשר ציווה לו אללה.
כך היתה דרכו של אללה עִ ם אלה אשר עברו מן העולם זה כבר – דבר
33

34
35
37

בבתיכן :נשות הנביא התגוררו כל אחת במעון משלה ,כולן סביב חצר אחת.
הג'אהליה הראשונה :תקופת הפריצות העתיקה .יש הגורסים שהכוונה לתקופה
שלפני המבול; אחרים סבורים שמדובר בתקופה הקדם־אסלאמית בכלל .ר' גם
סורה  .154 :3זַּכאת :ר' סורה  .43 :2בני הבית :בני ביתו של הנביא.
אותות אללה :דברי הקוראן.
מתמסרים :ר' סורה .112 :2
ארתַ 'ה ,עבדו המשוחרר ובנו
אמרת (לזיד) :מרבית המסורות גורסות שזַ יד אּבן חַ ִ
המאומץ של הנביא ,לקח לו כאישה את זַ ינַּב ,אחות עבדאללה אּבן גַ'חשׁ .עד מהרה
מאס זיד באשתו ,אך הנביא מצדו חשק בה ,אבל יעץ לזיד להמתין בטרם יגרשנה,
וזאת כדי למנוע את הרושם שמוחמד היה להוט לשאתה תחת בנו המאומץ .אשר
אללה נטה לו חסד :בכך שהנחה אותו לאסלאם .אתה נטית לו חסד :בכך שקראת
לו דרור ,ואימצת אותו לבן .הסתרת בלבך :את רצונך לשאת את אשת זיד .השאנו:
הדובר הוא אללה.
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אללה הוא סופי ומוחלט –  39עִ ם אלה אשר מסרו את שליחות אללה
ויָראו אותו ולא יָראו איש זולת אללה .אין עורך חשבון כאללה.
 40מֻחַ מַ ד אינו אב לאיש מבין הגברים שבכם ,אלא שליח אללה וחותַ ם
הנביאים .אללה יודע כל דבר.
 41הוי המאמינים ,הַ רּבו להזכיר את שם אללה 42 ,וסַ פרו בשבחו בוקר
וערב 43 .הוא המתפלל לשלומכם ,וכן מלאכיו ,למען יוציאכם מחושך
לאור .עִ ם המאמינים הוא רחום תמידּ 44 .בַ יום אשר יפגשוהו תהיה
ברכתם זה לזה ,שלום! והוא יכין להם שׂכר נכבד 45 .הוי הנביא,
שלחנוָך להיות עֵ ד ומבשׂר ומזהיר 46 ,ולקרוא אל אללה כאשר ירשֶ ה,
ולהיות מנורה זורעת אורּ 47 .בַ שֵׂ ר למאמינים כי ברכה גדולה מזומנת
להם מעִ ם אללהַ 48 .אל תישָ מע לכופרים ולמתחסדים ,והִ תעלם
מפגיעתם ,והיסָ מֵ ך על אללה ,כי אין סומך כאללה 49 .הוי המאמינים,
אם תישׂאו לכם נשים מּבֵ ין המאמינות ,וַאחַ ר תגָרשוּן בטרם תִ קרבו
תידרשו
אליהןַ ,אל לכם להטיל עליהן תקופת הַ ְמתָ נה אשר את ימיה ָ
למנות .שַ למו להן כדי צורכיהן ,ושַ לחו אותן בדרך ראויה.
38

40

43
44
49

דרכו של אללה :להעניש את החוטאים לאורך הדורות ולהגן על שליחיו .אלה אשר
עברו מן העולם :הנביאים שקדמו למוחמד .כלומר אללה הוציא צדקתם לאור
והעניש את הטופלים עליהם האשמות שווא .יש המפרשים שמדובר בנישואי דוד
המלך ובת שבע .מכאן שגם נישואי מוחמד לזַ ינַּב ,גרושת זיד ,הם ללא דופי,
ומשמיציו יבואו על עונשם.
אינו אב לאיש מבין הגברים שבכם :כלומר אינו אב של איש בקהל שומעיו.
ההכרזה חלה גם על זַ יד שאינו נחשב עוד לבנו של מוחמד כי אם של אביו הביולוגי
ארתַ 'ה) .ר' לעיל פס'  .5–4פירוש הדבר שהנביא רשאי לשאת לאישה את גרושת
(חַ ִ
זיד .הפרשנים המוסלמים מצאו כאן רמז בדיעבד לכך שמוחמד לא זכה לבנים
משלו ,כי אלה שנולדו לו מתו בינקותם .חותם הנביאים :האחרון בשלשלת
הנבואה .ר' דניאל ט ָ :24שׁבֻעִ ים ִשׁבעִ ים נֶח ַתְך עַ ל עַ מָך...ולַחתֹם חָ זוֹן ו ָנבִ יא ....אבות
הכנסייה (טרטוּליאן ,אתא ַנסיוס ואחרים) כותבים שהביטוי "ולחתום חזון ונביא"
פירושו שהופעתו של ישוע המשיח תביא לידי סיום את הנבואה בקרב עם ישראל.
והנה בא הקוראן וטוען שמוחמד הוא חותם הנביאים ,כלומר מציין את סיום
הנבואה בקרב היהודים והנוצרים והעברתה אל נביא ערבי ,אחרון הנביאים.
בהקשר המידי של סורה זו ,רעיון זה נועד להראות כי כל מה שחל על הנביאים
שקדמו למוחמד יחול גם עליו ,ומכאן שאללה יעניש את משמיציו כשם שהעניש את
משמיצי קודמיו הנביאים בשל נשים שלקחו לעצמם .ר' לעיל פס'  ,39–38ולהלן פס'
.69
מתפלל לשלומכם :מפרשים שהכוונה לרחמי האל הפרושים על המאמינים.
ביום אשר יפגשוהו :יום תחיית המתים.
תקופת המתנה :פרק זמן ידוע (שלושה מחזורי נידה ,על־פי סורה  ,)228 :2שבו על
האישה המיועדת לגירוש להימנע מיחסי מין עם הבעל המגרש ,כדי שלא תגורש
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 50הוי הנביא ,הִ נה אנו מתירים לָך את נשותיָך אשר שילמתָ להן את דמי
המוהר ,ואת השפחות אשר בבעלותָך ,מהשלל אשר חָ לַק לָך אללה ,ואת
בנות דודָך ובנות דודתָך מצד אביָך ,ואת בנות דודָך ובנות דודתָך מצד
אמָך אשר היגרו עִ מָך ,וכל אישה מאמינה המעניקה עצמה לנביא .אם
יבקש הנביא לשׂאתה ,זכות זו תיוחד רק לָך מכל המאמינים – אנו
יודעים את החובות אשר הטלנו עליהם בנוגע לנשותיהם ולשפחות אשר
בבעלותם – כל זאת למען לא תעבור עבֵ רה .אללה מוחל ורחוםְ 51 .דחֵ ה
מעליָך כרצונָך כל אחת מהן ואֱסוף אליָך את אשר תחפוץ בה מביניהן.
ואם תבקש לעצמָך את זאת אשר פרשתָ ממנה ,אין עליָך עווֹן .כך תִ רּבה
קורת רוחן ,ולא תצטערנה ,וכולן תשּׂבענה רצון באשר תחלוק להן.
אללה יודע את אשר בלבכם; אללה יודע ושקול דעת 52 .מעתה אין
נשים אחרות מוּתרות לָך ,ולא תוכל להחליף בהן אישה מנשותיָך ,ולוּ
גם תלך שבי אחר יופיין .רק שפחות אשר בבעלותָך (מוּתרות לָך ללא
סייג) .אללה צופה בכל דבר.
 53הוי המאמיניםַ ,אל לכם להיכנס אל בתיו של הנביא ,אלא אם כן
תוזמנו לסעודה ,וַאל תבואו לבקר סמוך למועדה ,והיכנסו רק אם
תוזמנו .וככַלותכם לסעוד ,התפזרו ,ואל תשתהו לשׂיחת ֵרעים ,כי כך
תהיו לטורח על הנביא .הוא ּבוֹש מפניכם ,ואולם אללה לא יֵיבוֹש
באמת .וכאשר אתם שואלים (מנשות הנביא) חפץ כלשהו ,בקשוהו
מעבר למחיצה .כך יִרּבה טוהר לבבכם ולבבןַ .אל לכם לפגוע בשליח
אללה ,ולעולם ַאל לכם לשׂאת את נשותיו אחריו ,כי חמוּר הדבר אצל

בעודה מעוברת .ה פסוק שלפנינו קובע שכלל זה אינו תקף אם לא מומשו הנישואין
מעולם.
ממכה למַ דינה ,להבדיל מקרובות משפחתו שלא היגרו .המעניקה
 50אשר היגרו עמךֶ :
עצמה :בלא לקבל מוהר ,וכדומה .הפרשנים חלוקים בשאלה אם אמנם היתה אישה
שפנתה אל הנביא בהצעה שכזאת .על כל פנים ,רובם גורסים שהוא לא נענה לה.
זכות זו תיוחד רק לך :לשאת אישה ללא תנאים .על שאר המאמינים חלים תנאי
הנישואין המקובלים.
 51דחה מעליך :אתה הנביא ,הימנע מיחסי מין עמה .ויש המפרשים שמדובר בגירוש
האישה .אסוף אליך :שכב עמה ,או :החזר אותה לאחר גירושיה.
 52נשים אחרות :מפרשים שהפסוק אוסר על הנביא לשאת נשים נוספות על התשע
שכבר נישאו לו .במקרה זה יש הסבורים שהאיסור בוטל בתוקף פס'  50לעיל.
ואולם אחרים גורסים שהכוונה לאיסור לשאת נשים לא מוסלמיות.
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אללה 54 .בין אם תגַלו דבר ובין אם תסתירוהו ,אללה יודע כל דבר.
 55אין עווֹן על (נשות הנביא) בכל הנוגע לאבותיהן ולבניהן ולאחֵ יהן
ולבני אחֵ יהן ולבני אחיותיהן ולנשות (המאמינים) ולשפחות אשר
בבעלותן .הֱיו ֵיראות את אללה ,הן אללה עֵ ד לכל דבר 56 .אללה
ומלאכיו מתפללים לשלום הנביא; הוי המאמינים ,התפללו לשלומו
ובַ רכו לשלום 57 .הפוגעים באללה ובשליחו ,אללה קיללם בעולם הזה
ובעולם הבא ,והכין להם עונש מחפיר 58 .הפוגעים במאמינים
ובמאמינות על לא עוול בכפם ,יואשמו בכחש ובפשע חמוּר.
 59הוי הנביא ,אֱמור לנשותיָך ולבנותיָך ולנשות המאמינים ,כי עליהן
לעטוף עצמן בגלימותיהן .בכך ייטיבו הכל להכיר בכבודן ,ולא יפגעו
בהן .אללה מוחל ורחום 60 .אם המתחסדים ואלה אשר פשׂה הנגע בלבם
ומפיצי השמועות במַ דינה לא יחדלו ממעשׂיהם ,נשסה אותָך בהם ,ועד
מהרה לא יוסיפו עוד לגור בה בשכנותָך 61 .מקוללים יהיו ,ובכל מקום
אשר בו יימָ צאו – ייתָ פסו ומות יומתו 62 .כך היתה דרכו של אללה עם
כל אשר עברו מן העולם זה כבר .לא תוכל לשנות את דרך אללה.
 63האנשים ישאלוָך על שעת הדין .אֱמור ,רק לאללה היֶדע עליה .ומי
קרבה ובאה 64 .אללה קילל את הכופרים והכין
יודע ,אולי שעת הדין ֵ
להם אש תבעֵ רהֵ 65 .נצח נצחים יהיו בה ,ולא ימצאו מגן או מושיע.
 66ביום אשר יהפכום על פניהם אל תוך האש ,יגידו ,הלוואי שהיינו
נשמעים לאללה ונשמעים לשליח 67 .ויגידו ,ריּבוננו ,נשמענו לאדונינו
ולמנהיגינו והם הִ תעונו מעל הנתיב 68 .ריּבוננו ,הָ בֵ א עליהם עונש כפוּל
ומכופל ,וקַ לל אותם עד מאוד.
 69הוי המאמינים ,אל תהיו כאותם שפָ געו במשֶׁ ה ,ואללה ניקה אותו
מאשר אמרו .הוא היה נשׂוא פנים אצל אללה 70 .הוי המאמינים ,הֱיו
53
55
63
69

בתיו :חדרי נשותיו .ר' סורה ַ .4 :49אל לכם לשׂאת את נשותיו אחריו :ר' לעיל
פסוק .6
אין עוון :אינן חייבות להסתתר מאחורי מחיצה בנוכחות הנזכרים בפסוק.
רק לאללה היֶדע עליה :ר' סורה .187 :7
כאותם שפגעו במשה :ר' במדבר יב  :15–1אהרן ומרים מגנים את משה על שנשא
אישה כושית ואללה מענישם קשות על כך .הפרשה מקבילה לפרשת נישואי מוחמד
לגרושת זיד ,וכך נרמז העונש הצפוי לאנשים המגנים את מוחמד על נישואים אלה.
בין הפרשנים המוסלמים יש הגורסים כי בני ישראל העלילו על משה שהוא מסתיר
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יראים את אללה ַודּברו דברים נכוחים 71 ,למען יצליח את מעשׂיכם
ויסלח לכם על חטאיכם .כל הנשמע לאללה ולשליחו יזכה זכייה כבירה.
 72הצענו לשמים ולארץ ולהרים פיקדון למשמרת ,אך הם סירבו לקַ ּבלוֹ
על עצמם ,ונחרדו מפניו .ואולם האדם קיּבלוֹ; אכן בן עוולה הוא ונבער
מדעת 73 .על כן יעניש אללה את המתחסדים ואת המתחסדות ואת
המשתפים ואת המשתפות ,וישוב אללה מכעסו על המאמינים
והמאמינות .אללה מוחל ורחום.

פגם גופני (שבר) ,או פגם מוסרי (שהרג את אהרן אחיו או שהוא אחוז שד ועושה
כשפים) .ר' גם סורה .5 :61
 72הצענו :הדובר הוא אללה .פיקדון :מכלול החובות כלפי אללה .אכן בן עוולה הוא:
אינו מסוגל לעמוד בחובות הנובעות מהפיקדון שלא היסס לקבל.
 73המשתפים :ר' סורה .96 :2
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ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1התהילה לאללה אשר לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ ,ולו התהילה
בעולם הבא ,והוא החכם והמכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים 2 .הוא יודע מה
נבלע באדמה ומה בוקע מתוכה ,ומה יורד מן השמים ומה עולה אליהם.
הוא הרחום והמוחל.
 3הכופרים אמרו ,שעת הדין לא תבוא עלינו .אֱמור ,אמנם כן ,חי ריּבוני
יודע הנסתר! היא בוא תבוא עליכם .דבר לא ייחָ בא ממנו ,ויהי משקלו
כגרגיר ,לא בשמים ולא בארץ ,ואין דבר קטן מזה ולא גדול מזה אשר
לא נרשם בספר ברור 4 .כך יגמול למאמינים ולעושׂי הטוב .כל אלה יזכו
במחילה ויפורנסו ביד רחבה 5 .ואולם החותרים לסַ ּכֵל את אותותינו
בבקשם לחמוק ,תהיה מנת חלקם ייסורים בעונש קשה 6 .אלה אשר ניתַ ן
להם הידע רואים כי הדבר אשר הוּרד אליָך ממרומים מעִ ם ריּבונָך הוא
אורח האדיר והמהולל 7 .אמרו הכופרים ,בואו
האמת ,והוא מַ נחה אל ַ
ונַראֶ ה לכם אדם הטוען כי לאחר שתתפוררו ּכָלִ יל ,תזכו להיברא מחדש.
 8האם טופֵ ל הוא שקרים על אללה או שמא תקָ פ ֹו השיגעון? נהפוך הוא:
אשר לא יאמינו בעולם הבא יבואו על עונשם ,והם מרחיקים לתעות.
 9הלא יראו את השמים ואת הארץ הסובבים אותם מּפָנים ומאחור? אם
נרצה ,נוּכל להבליעם באדמה או להפיל עליהם פיסות רקיע .בזאת צפון
אות לכל עבד בעל תשובה.
2
3
4
6
7
8

נבלע באדמה :הגשם ,או המתים .יורד מן השמים :ברכת אללה וקללתו .ומה עולה
אליהם :מעשי הברואים.
בספר :ר' סורה .145 :3
יפורנסו :בגן עדן.
אלה אשר ניתַ ן להם הידע :מפרשים שהכוונה ליהודים שהכירו במוחמד כנביא,
כגון עבדאללה אּבן סַ לאם.
אדם :הנביא מוחמד .להיברא מחדש :לקום לתחייה.
נהפוך הוא :הדובר הוא אללה.
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 10השפענו ברכה על ָדוִ ד .הוי ההריםִ ,שירוּ עִ מו (את שבחי אללה) ,וגם
ַאתם העופות .ריּככנו לו את הברזל –  11עֲשֵׂ ה שריונים שלמים והַ תקן
היטב את חיבורי טבעותיהם .עשׂו את הטוב ,כי מבחין אני באשר תעשׂו.
ולשֹלמה (הכפפנו) את הרוח :בבוקר אחד גימאה מהלך חודש ימים,
ְ 12
ובערב – חודש .והזרמנו לו מעיין של נחושת יצוקה( .והכפפנו לו) את
השֵ דים אשר עבדו למענו ברשות ריּבונו .מי בהם אשר יסטה ממצוותנו,
נטעימנו את עונש אש התַ בעֵ רה 13 .הם עשׂו למענו את כל חֶ פצו:
וקדרות קבועות על מכונן.
היכָלות ופסלים וקערות כדוָודים רחבי ידייםֵ ,
בעבדי יכירו טובה.
ַ
הוי בית ָדוִ ד ,עֲשׂו במלאכה והַ ּכירו טובה .מתֵ י מעַ ט
 14וכאשר חרצנו את דינו (של ְשֹלמה) למות ,לא העיד דבר על מותו
זולת תולעת העץ אשר ּכִ רסמה את מקלו .וכאשר נפל אפיים ארצה ,רק
אז התברר לשֵ דים כי אילו ידעו נסתרות ,כי אז לא היו נושֹאים עוד בנטל
המחפיר.
 15לבני ְשבָ א ַנעֲשָׂ ה אות ומופת במשכנותיהם :שני גנים ,מימין ומשׂמאל
– אִ כלו מאשר שלח ריּבונכם לפרנסתכם ,והַ ּכירו לו טובה .זוהי ארץ
טובה ,וזהו ריּבון מוחל 16 .ואולם הם פנו עורף ,על כן שילחנו בהם
שיטפון שסחף את הסכר ,ותחת שני הגנים נָתַ נו להם שני גנים מניבֵ י פרי
10
11
12
13

14

15

הוי ההרים ,שירוּ עמו :ר' סורה  .79 :21ריככנו לו את הברזל :עשינו אותו בידיו
כחומר ביד היוצר.
שריונים :ר' סורה  .80 :21שלמים :מכסים את כל הגוף.
הרוח :ר' סורה  .81 :21מעיין של נחושת :אולי רמז לכלי הנחושת הרבים שעשה
שלמה בבית המקדש .ר' מלכים א ,ז.
חאריּב (יחיד ִמחראּב) ,כלומר אגפים ,או חדרי תפילה ,בבית
היכָ לות :בערבית מַ ִ
המקדש .ר' גם סורה  .11 :19 ;39 ,37 :3ופסלים :כגון המתוארים במלכים א ז 29
(אֲ ָריוֹת ּבָ ָקר וּכרוּבִ ים) .והַ ּכירו טובה :כלומר ,אל תתמכרו לעשיית דברי החפץ
הארציים ,ועשו את כל מעשיכם בהכרת תודה לאל.
כרסמה את מקלו :המסורת המוסלמית מספרת ששלמה מת בעודו עומד נשען על
מקלו  ,ולכן לא הבחינו השדים במותו והמשיכו לעבוד בשבילו .כרסום המטה ארך
שנה תמימה ,ורק אז התמוטט גופו וכך נודע דבר מותו לשדים .ר' גם תלמוד בבלי,
סנהדרין כ ע" ב" :בתחילה מלך שלמה על העליונים...ולבסוף מלך על
התחתונים...ולבסוף לא מלך אלא על ישראל...ולבסוף לא מלך אלא על
ירושלים...ולבסוף לא מלך אלא על מטתו...ולבסוף לא מלך אלא על מקלו" .בנטל
המחפיר :בעבודת הפרך למען שלמה.
שבא :שמה של ממלכה בדרום ערב .שני גנים :חוקרים ציינו שלפי יוסף בן מתתיהו
(קדמוניות א  ,) 62שבָ א היתה "עיר המלוכה של כוש" [אתיופיה] ,והיתה כעין אי
המוקף על־ידי נהר הנילוס ושני נהרות נוספים .אלא שהקוראן מדבר על שני גנים.
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מר למאכל ,ועצי אֵ שֶ ל ומספר עצי שֵ יזָף 17 .כך גמלנו להם כי כפרו,
ולמי נגמול כך אם לא לכופר המושבע?  18בינם לבין הקריות אשר נָתַ נו
ברכתנו בהן ַֹש ְמנוּ קריות במרחק ְראִ יָה זו מזו ,וקצבנו את משך המסע
ביניהן – סְ עוּ ביניהן בבִ טחה ,לילה ויום 19 .ואולם הם אמרו ,ריּבוננו,
הַ גדֵ ל את המרחק בין תחנות מסעותינו .כך גרמו עוול לעצמם ,על כן
שׂמנו אותם לשׂיחה בפי כל ,וריסקנו אותם עד דק .בזאת צפונים אותות
לכל אשר יאריך רוחו ויכיר טובה 20 .אִ ְִּבלִ יס צדק במחשבתו עליהם,
ואמנם נהו אחריו ,פרט לחבורת מאמינים 21 .לא היתה לו סמכות
עליהם ,וכך הִ בחַ נו בין המאמין בעולם הבא לבין המטיל בו ספק.
ריּבונָך שומר את צעדי כולם.
 22אֱמור ,פְ נו בתפילה אל אלה אשר תטענו לקיומם זולת אללה .אין להם
לדבָ ר
מלכוּת ולוּ כמשקל גרגיר ,לא בשמים ולא בארץ ,ואין הם שותפים ָ
בהם ,ולא קם בהם כל מסייע לו 23 .לא תועיל כל השתדלות לפניו ,זולת
לאשר יתיר לו .ועִ ם חלוף הפחד מלבם ,יגידו ,מה גזר ריּבונכם?
יענו ,צֶ דק .הוא הנישֹא והכביר 24 .אֱמור ,מי הוא השולח לכם פרנסה מן
השמים ומן הארץ? אֱמור ,אללה .מי יָשרה דרּכו ומי בתעייה גמורה –
אנחנו או אתם?  25אֱמור ,לא תתבקשו לתת את הדין על חטאינו ,ואנו
לא נתבקש לתת את הדין על מעלליכם 26 .אֱמור ,ריּבוננו יכַנס אותנו,
16

18

19

20
23
25

הסכר :בערבית :אלעַ ִרם .ויש הגורסים כי זה שמו של העמק שהוצף .אחרים
גורסים כי זהו שם תואר לשיטפון הסוחף .כמה מסורות גורסות שהסכר התמוטט
בשל חולד ששלח אללה לכרסם בו ,וכך נגרם השיטפון .התמוטטות הסכר ,שהיה
באזור מַ א ִרּב ,הביאה לחורבן כלכלתם ,והוא מאוזכר כאן כאות לעונש אלוהי על
חטאיהם.
בינם לבין הקריות אשר נתנו ברכתנו בהן :מפרשים :בין שבא לבין ארץ הקודש,
כלומר ארץ ישראל .במרחק ְראיָה זו מזו :במרחק נוח זו מזו ,דבר המאפשר מסע
בטוח דרכן .וקצבנו את משך המסע ביניהן :בכל ערב ניתן היה להגיע אל התחנה
הבאה.
הגדל את המרחק :הפרשנים מסבירים שבני שבא מאסו בתנאי המסע הנוחים מדי
לטעמם וביקשו להגדיל את אתגר המסע על ידי הגדלת המרחק בין התחנות ,וכך
להעצים את שמחתם בהצלחת המסע ובהשגת פירותיו .ויש המסבירים :הרחב את
גבולנו כך שיארך המסלול בין תחנותינו .גרמו עוול לעצמם :בכך שהקלו ראש
בתנאים הנוחים שזכו בהם.
אבליס :ר' סורה  .34 :2מחשבתו עליהם :על בני שבא .ויש המפרשים :על כלל
המצייתים לו.
הפחד :מפני מוראות יום הדין.
לא תתבקשו לתת את הדין :פנייה אל הכופרים .כלומר כל אדם נושא באחריות
למעשיו.
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ואז יכריע בינינו בצדק .הוא המכריע והיודע 27 .אֱמור ,הַ ראו לי את
השותפים אשר צירפתם לו .לא ולא! רק אללה הוא האדיר והחכם.
 28לא שלחנוָך כי אם אל כלל האנשים ,למען תהיה מבַ שֵׂ ר ומזהיר,
ואולם מרבית האנשים אינם יודעים 29 .הם אומרים ,מתי יתגשם האִ יוּם
הזה ,אם אמת בפיכם?  30אֱמור ,יוּעַ ד לכם יום אשר לא תוכלו לדחותו
אף בשעה ,ולא להקדימו.
ָ 31אמרו הכופרים ,לעולם לא נאמין בקֻ רָאן הזה ,ולא באשר לפניו .לוּ
רק יכולתָ לראות את בני העוולה כאשר יעמידום בסך אל מול ריּבונם
והם יחליפו דברים זה עם זה :הנדּכאים יגידו לאנשי השחץ ,אלמלא
אתם ,היינו מאמינים 32 .יגידו אנשי השחץ לנדּכאים ,האם אנו הרחקנו
אתכם מדרך הישר כאשר זו הוצגה לכם? לא ולא! אתם הייתם
החוטאים 33 .יגידו הנדּכאים לאנשי השחץ ,לא ולא! אתם זממתם לילה
ויום ,וכפיתם עלינו לכפור באללה ולצרף לו מתחרים .בראותם את
העונש ,יגלו חרטה .נניח כבלים על צוואר הכופרים .הן רק כפועלם
ישולם להם 34 .מִ ֵדי שוֹלחנוּ מזהיר אל אחת הערים ,אמרו ּבָ נֶיה שטופי
התפנוקים ,כופרים אנו באשר נשלחתם למסור 35 .עוד אמרו ,לנו הון
וצאצאים לרוב ולפיכך לא יבוא עלינו עונש.
 36אֱמור ,ריּבוני שולח פרנסה בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ ,ואולם
מרּבית האנשים אינם יודעים 37 .הונכם וצאצאיכם לא יעלוכם אל
ִקרבתנו .רק המאמינים ועושׂי הטוב ,להם יוּשַ ב כפליים כפועלם ,ויֵשבו
לבטח במדורים עליונים 38 .ואולם החותרים לסּכל את אותותינו בבקשם
לחמוק ,יובאו אל העונש 39 .אֱמור ,ריּבוני שולח פרנסה בשפע או
בצמצום לאשר יחפוץ מבין עבדיו ,ולפיכך כל ממון אשר תוציאו,
יחדשהו אללה לכם .הוא הטוב שבמפרנסים 40 .ביום אשר יאספם
(אללה) יחדיו (מן הקברים) ,יגיד למלאכים ,האם אתכם היו הללו
28
29
31

33
38

אל כלל האנשים :המסורת האסלאמית קובעת ששליחת מוחמד אל כלל האנשים
מעלה את דרגתו מעל הנביאים שקדמו לו.
האיום :העונש לכופרים.
באשר לפניו :בספרים שנגלו לנביאים לפני הקוראן .יכולת לראות :ביום הדין .בני
העוולה :מפרשים שכאן מדובר באנשי קֻ ַריש הכופרים .הנדּכאים :בני המעמד
הנחות של קֻ ַריש .אנשי השחץ :מנהיגי קֻ ַריש.
יגלו חרטה :או :יסתירו אותה.
העונש :גיהינום.
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עובדים?  41יגידו ,ישתבח שמָך! אתה מגיננו מבלעדיהם .אף־על־פי־כן,
הם עבדו לשֵ דים; מרביתם האמינו בהם –  42היום לא יהיה לאֵ ל ידכם
להועיל או להזיק זה לזה .נגיד לבני העוולה ,טַ עֲמו את טעם עונש האש
אשר הכחשתם.
 43כאשר קוראים בפניהם את אותותינו הנהירים ,הם אומרים ,אין הוא
אלא בן אדם המבקש להרחיקכם מעל כל אשר עבדו אבותיכם להם .עוד
אומרים הם ,אין זה אלא שקר בדוי .הכופרים באמת בבוֹאה אליהם
אומרים ,אלה כשפים בעליל 44 .ואולם אנו מעולם לא נָתַ נו להם כל ספר
אשר יכלו לעיין בו ,ולא שלחנו אליהם כל מזהיר לפניָך 45 .אשר חיו
לפניהם הכחישו גם הם ,ואולם אלה לא השׂיגו עשׂירית מכל אשר נָתַ נו
לקודמיהם .הם הכחישו את אזהרות השליחים ,ומה נוראה היתה
תוכחתי 46 .אֱמור ,רק זאת דורש אני מכם :כי תקומו לקראת אללה,
שניים שניים ואחד אחד ,ותימָ לכו בדעתכם ,כי אין כל שיגעון בחברכם.
כל תפקיד ֹו להזהירכם טרם בואו של עונש קשה 47 .אֱמור ,את השׂכר
המגיע לי מכם אני משאיר בידכםּ .כל שׂכרי על אללה ,והוא עֵ ד לכל
דבר 48 .אֱמור ,ריּבוני מֵ ִטיח את האמת ,והוא היודע נסתרות 49 .אֱמור,
האמת הופיעה ,ואילו ההבל לא יוכל לברוא בראשית ולא יברא בשנית.
 50אֱמור ,אם אֶ תעה ,רק את עצמי ַאתעה ,ואם אישיר לכת ,יהיה זה
בזכות הדבר אשר ריּבוני מגַלה לי .הוא שומע וקרוב 51 .לוּ רק יכולתָ
לראותם כאשר תאחזם אימה ולא יוכלו לחמוק .הם יילָקחו ממקום
קרוב 52 ,ואז יגידו ,הִ נה אנו מאמינים בו .אבל מה יועיל להם אם ישלחו
41
42
43
44
45

46
49
51

מבלעדיהם :אלה שעבדו לנו אינם בני חסותנו ,ואין אנו מגיניהם.
לא יהיה לאל ידכם :פניית אללה אל הכופרים ואליליהם.
אותותינו :ר' סורה  .39 :2שקר :הטענה שהקוראן הוא דבר אללה.
יכלו לעיין :כדי להוכיח את צדקת טענותיהם.
ואולם אלה :הכופרים בני זמנו של מוחמד .לא השׂיגו עשׂירית :נפלו בכוחם
מקודמיהם שהושמדו למרות עוצמתם .מכאן שאללה לא יתקשה להעניש גם את
הכופרים בני זמנו של מוחמד.
תקומו לקראת אללה :תגלו נכונות להאמין בו .שניים שניים ואחד אחד :איש איש
יחשוב בינו לבין עצמו ויתייעץ עם חברו .חברכם :הנביא מוחמד.
האמת :האסלאם והקוראן .ההבל :יש המפרשים שמדובר באלילים .יברא בשנית:
יקים לתחייה.
תאחזם אימה :ממוראות יום הדין .ממקום קרוב :מן העולם הזה .כמה פרשנים
גורסים שהם יילקחו מקברותיהם עלי אדמות ויובאו למשפט ביום הדין .אחרים
גורסים שמדובר בשואה שתתחולל בעולם הזה ,בעת שייבלעו באדמה.
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ידם אל האמונה ממקום רחוק?  53הן כפרו בו זה כבר והפריחו טענות
יופרד בינם לבין משׂאת נפשם ,כמו
ַ
בעלמא ממרחקי תעייתם 54 .אז
ש ַנעֲשָׂ ה לבני מינם זה כבר .הם היו חדורי ספק וחשד.

 52ממקום רחוק :מן העולם הבא .כלומר ,אז יהיה זה מאוחר מדי לחזור בתשובה.
 53טענות בעלמא :יש הגורסים שמדובר בהאשמות שווא שהם הטיחו במוחמד ,או
בטענות כפירה בחיי העולם הבא.
 54משאת נפשם :האמונה שבזכותה קיוו לחמוק מהעונש .בני מינם :הכופרים מבני
האומות הקדומות ,שגם הם לא זכו להינצל.
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אטר)
סוּרה  35יוצֵ ר (פַ ִ
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1התהילה לאללה יוצר השמים והארץ ,ממַ נה המלאכים לשליחים בעלי
כנפיים – שתיים ,שלוש וארבע – יוסיף איברים ככל שיחפוץ .אללה
הוא כל־יכול 2 .הרחמים אשר פורשׂ אללה על האנשים ,לא יוכל איש
לעוצרם ,ואת אשר יעצור הוא ,איש אחריו לא יוכל לשַ לֵח .הוא האדיר
והחכם.
 3הוי האנשים ,זִ כרו את החסד אשר נטה לכם אללה .היש בורא זולת
אללה אשר ישלח לכם פרנסה מן השמים ומן הארץ? אין אלוה
מּבַ לעדיו .כיצד זה תשגו בשקרים?  4אם יכחישו את אזהרותיָך ,כך
הוכחשו גם אזהרות השליחים לפניָך .אל אללה יושבו הדברים 5 .הוי
האנשים ,הַ בטחַ ת אללה אמת היאַ .אל ידיחו אתכם חיי העולם הזה ,ואל
ידיח אתכם המַ דיח מעל אללה 6 .השׂטן הוא אויב לכם ,על כן נהגו בו
כבאויב .אין הוא קורא לנִמנים עִ ם מחנהו כי אם להיות יורשי אש
התַ בעֵ רה 7 .לכופרים צפוי עונש קשה ,ולמאמינים ולעושֵׂ י הטוב שמורים
מחילה ושׂכר גדול 8 .היש תקווה למשתּבח במעשׂיו הרעים והחושב
אותם לטובים? אללה יַתעה את אשר יחפוץ ,וינחה את אשר יחפוץ .לכן
ַאל תעגם נפשָך עליהם .כי יודע אללה את אשר יעשׂו 9 .אללה הוא אשר
שילח את הרוחות להעלות עננים ,ואותם הובלנו אל מדּבר שממה,
והֶ ֱחיִינו בהם את האדמה לאחר שנָשַ מה .כך גם יוצאו (המתים חיים
מקברם) 10 .הרוצה בכוח אדיר ,הנה הכוח האדיר כולו לאללה .אליו
יעלו המילים הטובות ,ואת המעשׂה הטוב יקבל .לזוממים להרע שמוּר

1
5

שתיים ,שלוש וארבע :ר' ישעיהו ו  :2ש ָרפִ ים עֹמ ִדים ִממַ עַ ל ל ֹו ֵשׁשׁ כנָפַ יִ ם ֵשׁשׁ כנָפַ יִ ם
לאֶ חָ ד.
הבטחת אללה :בנוגע לתחיית המתים .המדיח :השטן.
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העונש הקשה ומזימתם תסוכל 11 .אללה ברא אתכם מעפר ,אחר־כך
מטיפת זרע ,אחר־כך עשׂה אתכם זכר ונקבה .אין נקבה הרה או יולדת
שלא על דעתו ,ואין אריכות ימים או קוצר ימים ניתנים בלא שיהיה
הדבר רשום בספר .אין קל מזה לאללה.
וערב לשתייה ,וזה מלוח
 12שני הימים לא יִשוו זה לזה :זה מתוק ושופע ֵ
ומר .ואולם משניהם גם יחד תאכלו בשׂר טרי ותִ דלו עדיים אשר אותם
תענדו .הספינות חוצות את גליהם לעיניָך ,למען תבקשו לכם פרנסה
מעם אללה ולמען תכירו טובה 13 .הוא המבליע את הלילה בתוך היום
והמבליע את היום בתוך הלילה .הוא הכפיף למרוּתו את השמש ואת
הירח :שניהם ינועו במסילתם לזמן קצוב .זהו אללה ריּבונכם ,לו
המלכות ,ואולם אלה אשר אליהם תתפללו מּבַ לעדיו ,מלכותם כקליפת
השום 14 .אם תִ פנו אליהם בתפילה ,לא ישמעו את קריאתכם ,ואם
ישמעו ,לא ייענו לכם .ביום תחיית המתים יכחישו כי עבדתם להם
כשותפי אללה .אין מהימנה כהודעתו של המכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים.
 15הוי האנשים ,אתם הנכם העניים הנזקקים לאללה ,ואללה הוא בלתי
תלוי ומהולל 16 .אם רק ירצה ,יסלקכם ויביא ברואים חדשים 17 .לא
יִקשה על אללה לעשׂות כן 18 .נפש עמוסה לא תעמוס את משׂא זולתה,
ואם תבקש הנפש הנושׂאת בנטל העווֹן כי אחרים יישׂאוהו תחתיה ,לא
יישׂאו ולוּ שמץ ממנו ,ולוּ גם יהיו הם קרובי משפחה .יעלה בידָך
להזהיר רק את היראים את ריּבונם בסתר ואת המקיימים את התפילה .כל
השומר על הטוהר ,על טוהר עצמו הוא שומר ,וסוף כולם לשוב אל
אללה 19 .לא יִשוו זה לזה העיוור והפיקח 20 ,ולא החושך והאור 21 ,ואף
לא הצל ולהט השמש 22 .המתים והחיים לא יִשוו אף הם זה לזה .אללה
ישמיע קולו באוזני מי שיחפוץ ,ואולם אתה לא תוכל להשמיע קולָך
באוזני שוכני הקברים 23 .אתה אינָך אלא מזהיר 24 .שלחנוָך לגַלות את
10
11
12
13
14
18
22

השהאדה וכיוצא בזה .ואת המעשה
באמרת ַ
המילים הטובות :מפרשים שמדובר ִ
הטוב יקבל :או :והמעשה הטוב יעלה את המילים הטובות (אל אללה).
בספר :ר' סורה .145 :3
שני הימים :ר' סורה  .53 :25עדיים :פנינים.
לזמן קצוב :ר' סורה .29 :31
המכיר כל דבר :אללה ,היודע את צפונות האלילים.
לא תעמוס :ר' סורה  .164 :6בסתר :ר' סורה .94 :5
שוכני הקברים :דימוי לכופרים האוטמים אוזניהם משמוע את דברי הנביא.
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האמת ולהיות מבשׂר ומזהיר .אין אומה אשר לא היה כבר מזהיר
בקרבה 25 .ואם יכחישו את אזהרותיָך ,הרי גם אלה אשר היו לפניהם
הכחישו .השליחים הביאו להם אותות נהירים וכתָ בים וספרים זורעֵ י
אור 26 .אז הִ ּכיתי בכופרים ,ומה נוראה היתה תוכחתי 27 .הלא תִ ראֶ ה כי
אללה הוריד מן השמים מים ,והצמחנו בהם את פרי הארץ בשלל
צבעים .ובהרים יש אשר הם עֲטורי פסים לבנים ואדומים – שלל גוונים
– ושחורים כעורב 28 .וגם באנשים וברמשׂים ובמקנה ישנם בעלי גוונים
שונים אשר כאלה .המלומדים הם היראים את אללה מכל עבדיו .אללה
הוא אדיר ומוחל 29 .הקוראים את ספר אללה והמקיימים את התפילה
והמוציאים ממון בסתר ובגלוי מאשר פִ רנסנו אותם ,הם יקווּ לרווח אשר
לא יֵרד לטמיון 30 .כך ישלם להם את מלוא שׂכרם ויַרבה להם את
ברכתו ,כי הוא מוחל ומכיר טובה.
 31הספר אשר גילינו לָך הוא האמת ,והוא ניתַ ן למען יאשר את
(הספרים) אשר נִגלו לפניו .אללה מכיר את מעשֵׂ י עבדיו ומבחין בהם
לִ פנַי ולִ פנים 32 .אחר־כך הנחלנו את הספר לעבדינו אשר בחרנו .ואולם
יש ביניהם הגורמים עוול לעצמם ,ויש ביניהם מתפשרים ,ויש ראשונים
לעשׂות מעשׂים טובים ברשות אללה .זוהי הברכה הגדולה 33 :גני עדן
אשר אליהם ייכנסו ,ושָ ם יקושטו בצמידים של זהב ובמרגליות ,ושָ ם
ילבשו משי 34 .יגידו ,התהילה לאללה אשר העביר את הצער מעלינו.
ריּבוננו מוחל ומכיר טובה 35 .הוא אשר העניק לנו מברכתו והושיבָ נו
בנחלת עולם .שָׁ ם לא נדע לֵאוּת ולא נדע יֶגע 36 .הכופרים ,להם שמורה
25
29
32

33
35

כתבים :כתבי הקודש שניתנו לשליחים לפני משה (כגון אברהם) .ספרים זורעי אור:
התורה והברית החדשה.
ספר אללה :הקוראן .ויש המפרשים שמדובר בכלל ספרי הקודש .מוציאים ממון :ר'
סורה .195 :2
לעבדינו :לבני אומתו של מוחמד .ויש המפרשים שמדובר באומות הנביאים שקדמו
למוחמד .גורמים עוול לעצמם :בכך שהם מתרשלים בקיום המצוות .מתפשרים:
אין בלבם אמונה שלמה ,והם מקיימים מצוות ועוברים עברות באותה מידה .ר' גם
סורה  .32 :31 ;66 :5ראשונים לעשות :ניתן להבין גם בהוראת" :ראשונים במעלה
בזכות מעשיהם הטובים" .הפרשנים חלוקים באשר לזהותם של המשתייכים לכל
אחת משלוש הקבוצות הללו .ברשות אללה :אללה הוא המאפשר להם לעשות את
מעשיהם .ויש המפרשים שרשות אללה מתייחסת לברכה הנזכרת בהמשך .הברכה:
הענקת הספר להם ,או גן עדן הנזכר בהמשך.
ייכנסו :בני כל שלוש הקבוצות ,או רק השתיים האחרונות ,או הצדיקים בכלל.
נחלת עולם :גן עדן.
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אש גיהינום .לא יָדונו אותם למוות ,וגם לא יוקל מעליהם עונשה .כך
נגמול לכל כופר מושבע 37 .הם ישוועו בתוכה לעזרה באומרם ,ריּבוננו,
הוציאֵ נו ,ואז נעשׂה את הטוב ,ולא את אשר נהגנו לעשׂות – וכי לא
הארכנו את חייכם די והותר כדי שייזכר כל הרוצה להיזכר? ואף בא
אליכם המזהיר! טַ עֲמו זאת! אין מושיע לבני העוולה.
חקרי לב 39 .הוא
 38אללה יודע את נסתרות השמים והארץ ,והוא יודע ֵ
אשר הקימכם כמחליפים בארץ .כל הכופר ,תחול כפירתו על ראשו.
כפירת הכופרים לא תוסיף להם דבר זולת מיאוס אצל ריּבונם; כפירת
הכופרים לא תוסיף להם דבר זולת אבדון 40 .אֱמורְ ,ראו את השותפים
אשר אליהם תתפללו מּבַ לעדי אללה :הַ ראו לי מה בראו בארץ ,או שמא
שותפים הם לשמים ,או אולי הענקנו להם כתב עדות ,והם מחזיקים בו
כרָאיה? נהפוך הוא! בני העוולה לא יבטיחו דבר זה לזה מלבד תעתוע.
 41אללה מחזיק בשמים ובארץ לבל יזועו ,ואם יזועו ,איש לא יחזיק
בהם אחריו .שקול דעת הוא ומוחל 42 .הם נשבעו באללה בהן צדק ,כי
אם יבוא אליהם מזהיר ,יישירו לכת יותר מאשר אחת האומות .ואולם
משּבא אליהם מזהיר ,לא הוסיף להם הדבר בלתי אם תיעוב 43 .זאת כי
היו אנשי שחץ בארץ וזממו להרע ,אך המזימה להרע תדבק רק בבעלֶיה.
לא נותר להם אלא לצַ ּפות כי תחול עליהם הדרך אשר בה נענשו בני
הדורות הראשונים .לא תוכל לשַ נות את דרך אללה ,ולא תוכל להסיט
את דרך אללה 44 .האם לא התהלכו בארץ ָוראו מה היה סופם של
הדורות אשר היו לפניהם? הם היו חזקים מהם ,ואולם דבר לא יוכל
לחמוק מאללה ,לא בשמים ולא בארץ .הוא יודע וכל־יכול 45 .אילו היה
אללה פוקד על האנשים את עוונם ,לא היה מותיר כל יצור על פני
האדמה .ואולם אללה דוחה את דינם לזמן קצוב ,ובהגיע זמנם ,הנה
אללה מבחין בברואיו.

39
42
43
45

מחליפים :ר' סורה .165 :6
הם :הכופרים בני דורו של מוחמד .אחת האומות :כגון היהודים והנוצרים.
הדרך :ר' סורה .137 :3
פוקד על האנשים את עוונם :ר' תהלים קל ִ :3אם־ ֲעוֹנוֹת ִתשׁמָ ר־יָּה אֲ ֹדנָי ִמי ַי ֲעמֹד.
לזמן קצוב :עד יום הדין.
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סוּרה  36י.סַ ( .יאא' ִסין)
ַ
במֶ כה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1י.ס.
 2אשבע בקֻ רָאן מלֵא החוכמה!  3אתה הנָך בשליחים 4 ,והולך באורח
מישרים 5 .הוא הוּרד ממרומים מעִ ם האדיר והרחום 6 ,למען תזהיר בו
אנשים אשר טרם הוזהרו אבותיהם ,והם אינם מעלים זאת על דעתם.
 7על מרביתם נגזר דין צדק ,כי לא יאמינו 8 .הִ נַחנו על צווארם כבלים
מהודקים לסנטר ,על כן ראשיהם זקורים אל על 9 ,וגדרנו גדר לפניהם
וגדר מאחוריהם ,וכיסינו אותם במעטה ,על כן עוּורו עיניהם 10 .אחת
היא להם אם תזהירם ואם לאו – לא יאמינו 11 .יעלה בידָך להזהיר רק
הדבֵ ק בדבר־התוכחה והירא את הרחמן בסתר .לזה ּבַ שֵׂ ר על מחילה
את ָ
ועל שׂכר נכבד 12 .הן אנו נחַ יה את המתים ונרשום את אשר עשׂו זה
כבר ,ואת אשר הותירו אחריהם .כל דבר מָ נינו בטופס ברור.
 13משוֹל להם משל על אנשי העיר אשר באו אליהם השליחים:
 14שלחנו אליהם שניים ,והם הכחישו את אזהרותיהם .אז חיזקנו את
השניים בשלישי ,והם אמרו ,נשלחנו לבוא אליכם 15 .אמרו ,אינכם אלא
ּבשׂר ודם כמותנו ,והרחמן לא הוריד דבר ממרומים; רק כזב בפיכם.
 16אמרו ,ריּבוננו יודע כי אכן נשלחנו לבוא אליכם 17 .עלינו רק למסור
ברורות 18 .אמרו ,אתם סיבת מזלנו הרע .אם לא תחדלו ,נסקול אתכם
1
6
8
11
12
13
14

י.ס :.ר' סורה .1 :2
אבותיהם :של הכופרים בני דורו של מוחמד ,שטרם זכו לנביא שיזהירם.
ראשיהם זקורים :סמל לסרבנותם חסרת התקנה.
דבר־התוכחה :ר' סורה  .104 :12הרחמן :ר' סורה  .30 :13בסתר :ר' סורה .94 :5
זה כבר :בעולם הזה .טופס :בעותק הנצחי של ספר הגורלות אשר בשמים.
העיר :רוב הפרשנים מחזיקים בדעה שמדובר בעיר אנטיוכיה ,שאליה באו שליחיו
של ישוע.
שניים :יש האומרים שמדובר ביוחנן ופאולוס .שלישי :פטרוס.
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ויפגע בכם עונש כבד מאִ תנו 19 .אמרו (השליחים) ,מזלכם תלוי בכם.
הלא הִ זכירו לכם ,אך קהל מתהוללים אתם 20 .אז בא אדם מקצה העיר
בריצה ואמר ,בני עמי ,לכו בעקבות השליחים!  21לכו בעקבות אלה
אשר לא יבקשו שׂכר ואשר יישירו לכת 22 .וכי מדוע לא אעבוד את אשר
יָצַ ר אותי? הן אליו תוחזרו 23 .כלום אקח לי אֵ לים מּבַ לעדיו ,אשר אם
ירצה הרחמן להמיט עלַי רעה ,לא תועיל השתדלותם במאום ולא
יצילוני?  24אם זאת אעשׂה ,אהיה בתעייה גמורה 25 .אני מאמין
בריּבונכם ,לכן ִשמעו־נא ליָ 26 .אמרו לו ,היּכָנס לגן עדן .אמר ,לוּ רק
יָדעו בני עמי  27כיצד מחל לי ריּבוני ,ושׂם חלקי עִ ם המכובדים.
 28לאחר מותו לא הורדנו על בני עמו מן השמים כל צבא ,ולא הוצרכנו
להוריד 29 .נשמע רק קול שאגה יחידה ,והִ נה היו לאפר 30 .הוי מה חבל
על הברואים :לא בא אליהם כל שליח בלא שהלעיגו עליו 31 .הלא יראו
מה רּבים הדורות אשר הכחדנו לפניהם? הם לא ישובו עוד 32 .סופם
שיובאו אלינו יחדיו.
 33הארץ אשר נָשַ מה היא אות להם :הֵ פחנו בה חיים והצמחנו דגן
מתוכה ,וממנו יאכלו 34 ,ונטענו בה גני תמרים וגפנים ,והבקענו בה
אפיקי מעיינות 35 ,למען יאכלו מּפִ ריָים ,אף כי לא ידיהם עשׂו זאת .האם
לא יודו?  36ישתּבַ ח שמו של מי שברא את המינים כולם – של הצומח
מן האדמה ,ושלהם עצמם ,ושל כל שאינם מכירים 37 .הלילה הוא אות
להם :אנו קולפים מעליו את היום ,והנה בחשכה שרויים הם.
 38והשמש :אל מקום חנותה היא תנוע .כך תי ֵּכן האדיר והיודע.
 39ולירח עשׂינו דרגות ,עד יהיה שוב מקומר כענף דקל זקן 40 .השמש
לא תוכל את הירח להדביק ,והלילה לא יקדים את היום .כולם משייטים
18
20

26
29
32
36
38
39

מזלנו הרע :מפרשים שאנשי העיר האשימו את השליחים בבצורת שפקדה אותם.
אדם מקצה העיר :מפרשים שמדובר בצדיק בשם חַ ּבִ יּב אל ַנ ַג'אר .הוא היה נגר
שגילף לבני העיר את צלמי פסיליהם .הוצע לזהותו עם אֲ גָבוֹס הנזכר בברית
החדשה ,מעשי השליחים יא  ,30–27כא  10ואילך.
אמרו לו :המלאכים לצדיק ,לאחר שאנשי העיר הרגו אותו.
קול שאגה :של המלאך גבריאל.
יובאו אלינו :למשפט ,ביום הדין.
שאינם מכירים :זני חיות שאינם ידועים לאדם.
מקום חנותה :מקום שקיעתה מדי ערב ,או קץ מסלולה שאליו תגיע ביום הדין .ור'
קהלת א  :5וזָ ַרח הַ ֶשמֶ שׁ וּבָ א הַ ָש ֶמשׁ ואֶ ל־מקוֹמ ֹו שׁוֹאֵ ף זו ֵֹרחַ הוּא ָשׁם.
דרגות :ר' סורה  .5 :10מקומר כענף דקל :דימוי לצורת הסהר.
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בגלגל הרקיע 41 .הספינה הטעונה אשר נשׂאנו בה את זרעם היא אות
להם 42 .יָצרנו להם עוד כדוגמתה למען יפליגו 43 ,ואם נחפוץ ,נוּכַל
להטביעם ואז לא תישָ מע שוועתם ולא יינָצלו 44 ,אלא אם כן נפרושׂ את
רחמינו ונניח להם להתענג זמן־מה.
 45אם יגידו להם ,הֱיו יראים את אשר לפניכם ואת אשר מעבר לכם,
למען תרוחמו –  46הנה כל אֵ ימת שיוצג להם אות מאותות ריּבונם ,יִפנו
לו עורף 47 .ואם יגידו להם ,הוציאו ממון מאשר ּפִ רנס אללה אתכם,
יגידו הכופרים למאמינים ,האם עלֵינו להאכיל את אלה אשר אללה
עצמו יכול להאכיל ,אם ירצה? אין זאת כי שרוּיים אתם בתעייה גמורה.
 48עוד הם אומרים ,מתי יתגשם האִ יוּם הזה ,אם אמת בפיכם?  49לא
נותר להם אלא לצַ ּפות לקול שאגה יחידה אשר תהלום בהם בעודם
מתמקחים 50 .הם לא יספיקו לצַ ווֹת לביתם ולא ישובו אל משפחתם.
 51בהישָ מע תרועת השופר ,יגיחו מן הקברים אל ריּבונם 52 ,ויגידו ,אבוי
ֹררנו מתרדמתנו? זה הדבר שהבטיח הרחמן ,ואמת דיּברו
לנו ,מי עו ָ
השליחים 53 .אז לא יישמע עוד דבר זולת קול שאגה יחידה ,ואז יובאו
אלינו כולם 54 .שום נפש לא תקופח היום כמלוא נימה ,ורק כפועלכם
ישולם לכם 55 .יורשי גן עדן ,כל עיסוקם היום תענוג 56 :הם ונשותיהם
מסתופפים בצֵ ל ומסִ ּבים על ספות מוגבהות 57 ,ושָ ם מזומנים להם פירות
מרי שלום מאת ריּבון רחום 59 .היּבָ דלו
וכל אשר תְ ַאוֶוה נפשם 58 ,ואִ ֵ
היום ,אתם החוטאים!
 60בנֵי אדם ,האם לא כך ציוויתיכםַ :אל תעבדו את השׂטן ,כי הוא
אויבכם המושבע;  61עִ בדוני ,כי זהו אורח מישרים!  62הוא הִ תעה
בריות רּבות מביניכם .האם לא תשׂכילו להבין?  63זה גיהינום אשר
ִ
הובטח לכם 64 .הִ יצָ לו בו היום ,כי כפרתם 65 .היום נסכור את פיותיהם,
41
42
45
47
48
49
51
53

הספינה :תיבת נח .ויש המפרשים בהוראת ספינות בכלל.
עוד כדוגמתה :יש המפרשים שהכוונה לגמלים ("ספינת המדבר").
את אשר לפניכם...מעבר לכם :גורלכם בעולם הזה ובבא.
הוציאו ממון :ר' סורה .195 :2
האיום :יום הדין.
קול שאגה :מפרשים שמדובר בתרועת השופר שתבשר את יום הדין .בעודם
מתמקחים :יופתעו בעיצומם של עיסוקיהם בשווקים.
תרועת השופר :מפרשים שזוהי התרועה השנייה ,שהיא אות ליציאת המתים
מקבריהם .ר' סורה .73 :6
קול שאגה :מפרשים שזוהי תרועת השופר האחרונה ביום הדין.
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ורק ידיהם ידברו אלינו ,ורגליהם יעידו על אשר עוללו 66 .אם נַחפוץ,
יידחקו למצוא את הנתיב ,אך
נוּכַל להכות את עיניהם בסנוורים ,ואז ָ
כיצד יִראו?  67ואם נחפוץ ,נוּכַל להפוך את צורתם בו במקום ,ואז לא
יוכלו להמשיך לכת ולא לסגת אחור 68 .כל אשר ניתֵ ן לו חיים ארוכים,
לבסוף נדלדל את איבריו .האם לא ישׂכילו להבין?
 69לא לימדנוהו לומר שירה ,ואין היא יאה לו .אין זה כי אם דבר־תוכחה
וקֻ רָאן ברור 70 ,ועליו להזהיר את כל אשר נשמת חיים באפו ,ועל
הכופרים דין צדק ייגָזר 71 .הלא יראו כי אנו יָצרנו למענם את אשר עשׂו
ידינו – את המקנה שהוא רכושם 72 .הכנענוהו להם ,על כן ירכבו עליו
ויאכלו מּבשׂרו 73 ,ויפיקו ממנו תועלת ומשקה .מדוע זה לא יכירו
טובה?  74הם לקחו להם אֵ לים מּבַ לעדי אללה למען ייוושעו 75 ,אך אלה
לא יוכלו לבוא לעֶ זרם ,אף כי צבאם שלהם ערוך למענםַ 76 .אל יעציבוָך
דבריהם .אנו יודעים את אשר יעלימו ואת אשר יגַלו 77 .האם לא ישׂכיל
האדם להבין כי אנו בראנוהו מטיפת זרע? אף־על־פי־כן מרהיב הוא עוז
להתווכח 78 .הוא שכח ממה נברא והביא לנו משל באומרו ,מי יוכל
להחיות עצמות מתפוררות?  79אֱמור ,יחַ יה אותן זה אשר יצר אותן
לראשונה .הוא יודע את כל אשר נברא 80 .הוא אשר נתן לכם אש אשר
תדליקו מן העץ הירוק 81 .האם לא יוכל זה אשר ברא את השמים ואת
הארץ לברוא את שכמותם? נהפוך הוא! הוא הבורא והיודע 82 .זו
הסמכות הנתונה רק לו :אם יחליט לחולל דבר ,רק יאמר לוֱ ,היֵה! והָ יה.
 83ישתּבַ ח אשר בידו מלכות כל דבר ,ואשר אליו תוחזרו.

65
66
67
69
75
76
77
80

עוללו :בעולם הזה.
אם נחפוץ :הדובר הוא אללה המדגים את שליטתו המוחלטת בגורל האדם עלי
אדמות.
להפוך את צורתם :יש המפרשים :להפוך אותם לאבן ,או לקופים וחזירים.
לימדנוהו :הדובר הוא אללה ,על אודות מוחמד .שירה :ר' סורה .5 :21
ערוך למענם :צבא הכופרים ערוך להילחם למען האלילים.
אל יעציבוך :פנייה למוחמד.
בראנוהו מטיפת זרע :לכן נוכל גם להחיות אותו ביום תחיית המתים .ר' עוד בסורה
( 8 :86ע).
הירוק :ספוג לחות .הפיכתו למקור דלק מעידה על כוחו של אללה.
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סוּרה  37הָ עֲרוּכִ ים (אלצַ אפַ פאת)
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1חֵ י הערוכים שורות שורות 2 ,והמגָרשים בגרשם 3 ,והקוראים דבר־
תוכחה!  4אלוהיכם הוא אחד 5 .הוא ריּבון השמים והארץ ואשר
ביניהם ,והוא ריּבון הזריחות 6 .עיטרנו את הרקיע הראשון בשׂכיות
חמדה ,בכוכבים 7 ,והפקדנו שומרים מפני כל שׂטן מורד 8 ,למען לא
יצותתו לדברי פמליה של מעלה .הם יומטרו מכל עֵ בר  9כדי להניסם,
וצפוי להם עונש לעולם 10 .אבל הגונב בדל מֵ ַידע – מיד ישׂיגנו כוכב
אש פולח.
ּ 11בַ קֵ ש מהם להאיר את עיניָך :מה קשה יותר לברוא ,האם אותם או את
כל אשר בראנו? הן בראנו אותם מעיסת טין!  12אך אתה תָ מֵ הַ והם בזים
לָך 13 .אם יזכירו להם ,לא ייזָכרו 14 .ובראותם אות ,ישׂימוהו ללעג,
 15ויגידו ,אלה כשפים בעליל 16 .הייתכן כי לאחר שנמות ונהיה עפר
ועצמות ,שוב יעוררונו לחיים 17 ,ואִ תנו גם אבותינו הקדמונים?
 18אֱמור ,אמנם כן ,ועוד בבושת פנים!  19לא תישָ מע כי אם תרועה
יחידה ,ועיניהם יראו 20 ,ויאמרו ,אוי לנו ,זהו יום הדין –  21זהו יום
הפסיקה אשר הכחשתם 22 .אִ ספו את בני העוולה ואת בני זוגם ,יחד עִ ם
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
19

הערוכים :מפרשים שאלה הם המלאכים הניצבים נוכח אללה.
המגרשים :מפרשים שאלה המלאכים המגרשים את העננים.
הקוראים :המלאכים הקוראים בספר אללה .או :השליחים הקוראים אותו באוזני
בני עמם .דבר־תוכחה :ר' סורה .104 :12
ריבון הזריחות :השולט במסלולי הזריחה והשקיעה המשתנים במהלך עונות השנה.
עיטרנו :הדובר הוא אללה.
שומרים :ר' סורה .18 :15
יומטרו :במטאוריטים.
כוכב אש :ר' סורה .18 :15
בקש מהם :פנייה למוחמד בנוגע לכופרים.
אתה תמה :על כפירתם.
תרועה :ר' סורה .73 :6
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אלה אשר עָ בדו להם  23מּבַ לעדי אללה ,והובילום אל נתיב התופת!
 24הַ עמידום בסך למען ייתנו את הדין –  25מה לכם שאינכם מושיטים
עזרה זה לזה?  26אכן ,היום נכנעים הם 27 .אז יִפנו בשאלות אלה אל
אלה;  28אלה יגידו ,הייתם תמיד לימיננו 29 .ואלה יגידו ,לא היתה
אמונה בלבכם 30 ,ולא היתה לנו סמכות עליכם .אתם עצמכם הייתם
אנשים פורקי עול 31 .הנה התקיים בנו דבר ריּבוננו לאמיתו :עתה נטעם
זאת 32 .הִ סטינו אתכם כי אנו עצמנו סטינו 33 .אכן ביום ההוא יַחלקו את
העונש ביניהם 34 .כך נַעשֶׂ ה לחוטאים 35 ,כי כאשר אמרו להם ,אין אלוה
מּבַ לעדי אללה ,מָ לאו שחץ 36 ,ואמרו ,האם נעזוב את האֵ לים אשר לנו
בשל משורר אֲחוּז שֵ ד  37נהפוך הוא! הוא גילה את האמת ואישר את
דברי השליחים 38 .לבסוף תדעו את טעם העונש הכבד 39 .רק כפועלכם
עבדי אללה ברי הלבב 41 .הללוִ ,מחיתם
ישולם לכם 40 .ואולם לא כן ֵ
ידועה 42 :פירות אשר בהם יכובדו  43בגני מנעמים 44 .יָסֵ בו על יצועים
זה מול זה 45 ,ויסובבו ביניהם כוֹס ממעיין 46 ,צלול וערב לחֵ ך השותים.
 47לא יתערפל ראשם ממנו ולא ישתכרו 48 .ובמחיצתם תהיינה צנועות
מבט ויפות עין 49 ,כמרגליות חבויות 50 .אז יִפנו בדברים זה אל זה,
 51ויגיד האחד ,היה לי פעם חבר  52אשר נהג לומר לי ,כלום באמת
מאמין אתה 53 ,כי לאחר שנמות ונהיה עפר ועצמות ,עוד נחויב
בתשלום?  54יאמר ,התִ רצו להשקיף?  55הוא ישקיף ויִראֵ הו בעומקי
התופת 56 ,ויגיד ,חַ י אללה! כמעט שהבאתָ כלָיה עלי 57 ,ואלמלא חסד
ריּבוני ,הייתי גם אני במובאים 58 .יגידו ,האומנם לא נשוב ונמות,
 59פרט למותנו הראשון ,ולא יבוא עלֵינו עונש?  60זוהי הזכייה הכבירה.
22
25
27
28
36
37
45
48
49
54
57

אספו :פניית אללה למלאכים .בני זוגם :בני השטן הנלווים להם .ויש המפרשים:
בנות זוגם ,כלומר נשותיהם.
מה לכם :פניית המלאכים אל החוטאים.
יפנו בשאלות אלה אל אלה :מפרשים שהכוונה לשטנים ולעושי דברם.
הייתם תמיד לימיננו :לא חשדנו בכם ,השטנים ,שתובילונו לאבדון.
משורר :ר' סורה  .5 :21אחוז שד :ר' סורה .6 :15
אישר את דברי השליחים :הופעת מוחמד הגשימה את נבואות הנביאים שקדמו לו
ואשר בישרו על בואו.
ממעיין :מפרשים שהמשקה זורם כמעיין על פני האדמה.
יפות עין :ר' סורה .54 :44
מרגליות :ויש המפרשים :צחות כביצי בת יענה.
התרצו להשקיף :על חברי.
במובאים :לגיהינום.
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 61לזאת ישאפו־נא עושֵׂ י המעשׂים!  62האם תקרובת זו טובה יותר או
שמא טוב ממנה עץ הזַּקוּם?  63הועדנו אותו להיות מבחן לבני העוולה.
 64זה עץ הצומח בקרקעית התופת 65 .פקעיו כמוהם כראשי שׂטנים.
ָ 66אכול יאכלו ממנו וימַ לאו בו את כרסם 67 ,ואחר ימהלוהו במשקה של
רותחין 68 .אכן סופם שיוחזרו אל התופת 69 ,כי מצאו את אבותיהם
תועים 70 ,ובדרכם הם אצים ללכת 71 .לפניהם כבר תעו מרבית הדורות
הראשונים 72 ,ושלחנו אליהם מזהיריםְ 73 ,וראֵ ה מה היה סופם של
עבדי אללה ברי הלבב.
המוזהרים 74 .ואולם לא כן ֵ
 75נֹ חַ קרא לעזרתנו .היטב נעתרנו 76 ,והִ צלנו אותו ואת בני ביתו מן
המצוקה הגדולה 77 ,והשארנו את זרעו לפליטה 78 ,והותרנו לו זֵכר
בדורות הבאיםּ 79 :בִ רכַת שלום על נֹ ח בפי שוכני העולמים 80 .כך נגמול
למיטיבים 81 .הוא היה בעבדינו המאמינים 82 .אז הטּבענו את האחרים.
 83אברהם היה בסיעתו 84 .הוא בא אל ריּבונו בלבב שלם 85 ,וכה אמר
לאביו ולבני עמו ,מה הדבר אשר תַ עבדו?  86האם ַאחַ ר השקר אתם
נוהים ,אחר אֵ לים מּבַ לעדי אללה?  87וכי מה חושבים אתם על ריּבון
העולמים?  88אז הביט בכוכבים 89 ,ואמר ,אני עומד ַלחֲלות 90 .אז סרו
מעליו ונסוגו אחור 91 ,והוא חמק אל פסילי אֵ ליהם ואמר ,היש את
נפשכם לאכול?  92מדוע לא תדברו?  93אז התגנב אליהם ושיּברם
בימינו 94 .הם נזעקו אליו בהולים 95 ,והוא אמר ,התעבדו את אשר
ִ
תפַ סלו 96 ,אף כי אללה ברא אתכם ואת מעשׂה ידיכם?  97אמרו ,בְ נוּ לו
בניין והַ שליכוהו לכבשן 98 .הם חרשו נגדו מזימה ,אבל אותם השּפַ לנו.

62
65
75
76
83
84
88
89
91

תקרובת זו :המזון שיוגש לצדיקים בגן עדן .זקום :עץ שפירותיו מרים כלענה ,והוא
מזונם של הרשעים בגיהינום.
פקעיו :יש האומרים שהם דומים לראשי נחשים ,ולכן הומשלו לראשי שטנים.
היטב נעתרנו :השמדנו את אויביו במבול.
המצוקה הגדולה :המבול.
סיעתו :של נֹחַ  ,כלומר המחזיקים כמוהו באותה אמונה.
בלבב שלם :ר' ביטוי זה בדברי הימים א יב .39
הביט בכוכבים :אברהם מעמיד פנים כקורא את עתידו בכוכבים ,כמנהג בני עמו
הכופרים.
אני עומד לחלות :אברהם מעמיד פני חולה כדי שיניחוהו לבדו.
פסילי אליהם :ר' סורה .70–52 :21
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 99אמר (אברהם) ,הָ לוך אלך לי אל ריּבוני ,והוא ינחֵ ני 100 .ריּבוני ,הַ ֲענֵק
לי בן אשר יהיה בישָ רים 101 .אז בישׂרנו לו על בן שקול דעת 102 .כאשר
גדל ַדיו למעשׂים עִ מו ,אמר ,בנִי ,ראיתי בשנתי כי עלַי לזבחָך .חֲשוב
ְוראֵ ה מה דעתָך .אמר ,אבא ,עשֵׂ ה כאשר צוּויתָ  .אם ירצה אללה ,תמצא
כי עומד אני בעוז רוח 103 .כאשר גמרו שניהם בדעתם להתמסר (לרצון
אללה) ,והוא השכיבו על פניו 104 ,קראנו אליו ,אברהם 105 ,כבר קיימתָ
את החלום! כך נגמול למיטיבים 106 .זהו הניסיון הברור 107 .פדינו
אותו בבהמת קורבן אדירה 108 ,והותרנו לו זֵכר בדורות הבאים:
ּ 109בִ רכַת שלום על אברהם 110 .כך נגמול למיטיבים 111 .הוא היה
בעבדינו המאמינים 112 .ובישׂרנו לו על יִצְ חָ ק אשר יהיה נביא בישָ רים.
 113בירכנו אותו ואת יצחק ,ומזרעם יָצאו מיטיבים ,וגם אנשים אשר
גרמו לעצמם עוול ברור.
 114חונַנו את מֹ שה ואהרן בחסדנו 115 ,והִ צלנו אותם ואת בני עמם מן
המצוקה הגדולה 116 .חשנו לעזרתם ,וכך היו הם הגוברים 117 .נָתַ נו
לשניהם את הספר הנהיר 118 ,והנחינו אותם באורח מישרים,
 119והותרנו לשניהם זֵכר בדורות הבאיםּ 120 :בִ רכַת שלום על משה
ואהרן 121 .כך נגמול למיטיבים 122 .הם היו בעבדינו המאמינים.
 123אֵ לִ יָהוּ היה בשליחים 124 .הוא אמר לבני עמו ,מדוע אינכם יראים?
 125כלום תפנו בתפילה אל הּבַ עַ ל ותעזבו את הטוב שבבוראים 126 ,את
אללה ריּבונכם וריּבון אבותיכם הקדמונים?  127הם הכחישו את
99
101
102
103
107
112

113
115
117
125

הָ לוך אלך לי אל ריּבוני :ר' בראשית יב  :1וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל־ַאב ָרם לְֶך־לָך מֵ ַארצָך
ָארץ אֲ ֶשׁר ַאראֶ ָך.
ָאביָך אֶ ל־הָ ֶ
וּמּבֵ ית ִ
וּממ ֹולַדתָך ִ
ִ
בישׂרנו לו על בן :על הולדת יצחק .ר' סורה  .74–69 :11ואולם יש המפרשים
שמדובר בישמעאל.
עלַי לזבחָך :ר' סיפור עקדת יצחק בבראשית כב .ואולם ,מאחר ושמו של הבן הנעקד
אינו ניתן בפסוקים שלפנינו ,היו שפירשו שמדובר בישמעאל.
להתמסר :ר' סורה .112 :2
בהמת קורבןַ :איל .אדירה :בחשיבותה .ויש האומרים :בגופה.
ובישׂרנו לו על יצְ חָ ק :יש המפרשים שכאן הבשורה היא על נבואת יצחק ולא על
לידתו הנזכרת למעלה (פס'  .)101מאידך היו שהסיקו מפסוק זה שבפסוקים
הקודמים לא מדובר ביצחק אלא בישמעאל.
גרמו לעצמם עוול :בכך שהיו כופרים ועל כן מנועים משכר השמור לצדיקים.
המצוקה הגדולה :העבדות במצרים.
הספר :התורה.
הבעל :ר' מלכים א יח  20ואילך.
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עבדי אללה ברי הלבב.
אזהרותיו ,על כן היו במובאים 128 ,אבל לא כן ֵ
 129והותרנו לו זֵכר בדורות הבאיםּ 130 :בִ רכַת שלום על אֵ לִ יָהוּ 131 .כך
נגמול למיטיבים 132 .הוא היה בעבדינו המאמינים 133 .לוֹט היה
בשליחים 134 .הִ צלנו אותו ואת כל בני ביתו 135 ,חוץ מקשישה אחת
אשר נותרה מאחור 136 .אז השמדנו את האחרים 137 .אתם חולפים על
פניהם יומם  138ולילה .האם לא תשׂכילו להבין?  139יוֹנָה היה
בשליחים 140 .הוא ברח אל האנייה העמוסה 141 ,הִ ּפיל גורל ,והיה
במפסידים 142 .הדג בלע אותו ,כי אשם היה 143 .אלמלא היה במסַ ּפרים
בשבח אללה 144 ,כי אז היה נשאר במעיו עד היום אשר בו ייעורו
המתים 145 .אז הֵ טלנוהו אל ארץ צייה והוא תשוש 146 .הצמחנו מעליו
עץ קיקיון 147 ,ושלחנו אותו אל מאה אלף או יותר 148 .הם הֶ אמינו ,על
כן הִ נַחנו להם להתענג זמן־מה.
ּ 149בַ קֵ ש מהם להאיר את עיניָך :האם לריּבונָך הבנות ,בעוד אשר להם
הבנים?  150האם ָראו במו עיניהם כי בראנו את המלאכים כנקבות?
 151לא! רק שקר הם דוברים ,באומרם  152כי אללה מוֹליד .כזב בפיהם!
 153כלום העדיף לִ בחור לעצמו בנות על פני בנים?  154מה לכם ,כיצד
זה תשפטו?  155האם לא תיזָכרו?  156או שמא יש בידכם אסמכתא
ברורה?  157הָ ביאו את הספר אשר לכם ,אם אמת בפיכם!  158הם קשרו
קשר דם בינו לבין השֵ דים ,ואולם השֵ דים יודעים כי עתידים הם להיות
127
135
137
140
141
142
143
145
146

147
148
149

במובאים :ר' פס'  57לעיל.
קשישה :אשת לוט.
אתם חולפים על פניהם :מפרשים שבני קֻ ַריש חלפו על פני שרידיה של סדום
במסעות המסחר שלהם בסוריה .ר' גם סורה .76 :15
ברח אל האנייה :ר' סורה .87 :21
הפיל גורל :ר' יונה א .7
אשם היה :כי ברח מאלוהיו.
מספרים בשבח אללה :תפילתו מבטן הדג .ר' סורה .87 :21
ב ַ
הֵ טלנוהו אל ארץ צייה :ר' יונה ב ( 11מושלך אל היבשה) .תיאור המקום כ"ארץ
צייה" משקף את שלב הסתופפות יונה בסוכה מוכת שמש מחוץ לעירו (יונה ד .)8–5
קיקיון :ר' יונה ד  . 6הקוראן קורא לצמח :יַק ִטין ,שהוראתו המדויקת היא צמח
ִמקשה (בעיקר דלעת) שאינו צומח לגובה אלא משתרע על הקרקע .מפרשים שעליו
הרחבים של הצמח סוככו על יונה.
מאה אלף :תושבי נינווה .ר' גם יונה ד .11
הנַחנו להם להתענג זמן־מה :מחלנו להם עד יום הדין .ר' סורה .98 :10
בנות :ר' סורה .19 :53
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סורה  :37הערוכים (אלצַ אפַ פאת)

מובאים 159 .ישתּבַ ח שֵ ם אללה ויינון מעל התארים אשר בהם יתארוהו
עבדי אללה ברי הלבב 161 .אתם ואשר אותם תעבדו,
–  160אך לא ֵ
 162לא יעלה בידכם להדיח מעל (אללה) 163 ,כי אם את העתיד להיצלות
באש התופת 164 .לכל אחד מאִ תנו מקום קבוע 165 ,ואנו ערוכים שורות
בשבחו.
שורות 166 ,ואנו מסַ ּפרים ִ
 167הם נהגו לומר 168 ,לוּ היה בידינו דבר־תוכחה כגון זה שהיה בידי
עבדי אללה ברי הלבב –  170אבל הם כפרו
הקדמונים 169 ,כי אז היינו ֵ
ברתנו לעבדינו השליחים,
בו ,ולבסוף ייווכחו לדעת 171 .כבר נָתַ נו את ִד ָ
 172כי הם אלה אשר ינצחו 173 ,וכי גדודינו הם אשר יגברו 174 .לכן סור
מעליהם זמן־מהְ 175 .ראֵ ה .לבסוף יִראו גם הם 176 .היבַ קשו להחיש להם
בשטחם ,רע ומר יהיה יומם של המוזהרים.
את עונשנו?  177הן אם ינחת ִ
 178לכן סור מעליהם זמן־מה 179 .הּבט .לבסוף יִראו גם הם 180 .ישתּבַ ח
שם ריּבונָך ,ריּבון הכוח האדיר ,ויינון מעל התארים אשר בהם יתארוהו.
 181שלום על השליחים 182 ,והתהילה לאללה ריּבון העולמים.

158
159
160
164
168
170
174
175

קשרו קשר דם :טענו שהשדים הם בני אללה .ויש הגורסים כי ִאּבלִ יס ,ראש
השטנים ,נחשב בעיניהם לאחיו של אללה.
תארים :כגון שהוא אב לשדים.
אך לא עבדי אללה :הם לא יהיו במובאים לגיהינום .או :הם אינם מכנים את אללה
בתארים פסולים.
מאתנו :הדוברים הם המלאכים.
דבר־תוכחה :ר' סורה  .104 :12הקדמונים :האומות שקדמו לאומת מוחמד ,כלומר
היהודים והנוצרים.
כפרו בו :בקוראן ,כאשר ניתן להם.
זמן־מה :עד אשר תצטווה ,מוחמד ,להילחם בכופרים .ויש המפרשים :עד יום הדין.
במקרה זה הפסוק נחשב למבוטל בתוקף "פסוק החרב" (סורה .)5 :9
יראו :את הצפוי להם מידיך.
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סוּרה  38צ( .צַ אד)
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1צ.
אשבע בקֻ רָאן הנושׂא את דבר־התוכחה!  2ואולם הכופרים נוהגים ברהב
ובמחלוקת 3 .מה רּבים הדורות אשר הכחדנו לפניהם :הם שיוועו ,אך
מקרבםָ .אמרו
לא היתה זו עת מנוס 4 .הם תמהים כי בא אליהם מזהיר ִ
הכופרים ,זהו מכשף שקרן 5 .האם הפך את האֵ לים להיות אֵ ל אחד? דבר
מוזר הוא 6 .אז יצאו חֶ בֶ ר נכבדיהם ואמרו ,לכו ִודבקו באֵ ליכם
בנחישות .זה הדבר המתבקש 7 .לא שמענו כזאת באמונה הקודמת ,ואין
הוּרד דבר־התוכחה ממרומים?
זו אלא בדותה 8 .האם רק אליו מכולנו ַ
לא ,הם מטילים ספק בתוכחתי ,אך טרם טעמו את עונשי 9 .האם בידיהם
אוצרות רחמי ריּבונָך האדיר והמרבה לתת?  10או האם להם מלכות
השמים והארץ וכל אשר ביניהם? אם כן ,יטפסו־נא בחבלים 11 .עדר הם,
וינחלו שם תבוסה ,כאחד המחנות.
 12לפניהם כבר הכחישו את האזהרות בני עמו של נֹ חַ ובני עאד ופַ ְרעֹ ה
בעל היתדות 13 ,ובני תַ 'מוּד ובני עמו של לוֹט ,ואנשי ַאלְ ַאיְּכה – כל
 1צ :.ר' סורה .1 :2
 4מזהיר :הנביא מוחמד.
 6חֶ בֶ ר נכבדיהם :הפרשנים מסבירים שמדובר בנכבדי שבט קֻ ַריש ,שנועדו לדון כיצד
לנהוג בנביא מוחמד שאיים על מורשתם הדתית.
 7לא שמענו כזאת :שיש רק אל אחד .באמונה הקודמת :באמונת האבות הערבים
הקדם־אסלאמים ,או באמונה הנוצרית.
 8דבר־התוכחה :ר' סורה .104 :12
 10בחבלים :המובילים השמימה.
 11ינחלו שם תבוסה :מפרשים כי זו נבואה על תבוסתם הצפויה של בני קֻ ַריש בקרב
ּבַ דר (שנת  .)624המחנות :הפלגים בקרב הדורות הקודמים שחלקו על דברי
נביאיהם.
 12עאד :ר' סורה  .65 :7היתדות :מפרשים כי הם שימשו לעינוי אסירים על־ידי
תקיעתם בכפות ידיהם ורגליהם .ויש המפרשים כי הם סמל ליציבות המבנים
(הפירמידות) שהקימו הפרעונים.
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סורה  :38צ( .צאד)

המחנות הללו;  14כולם הכחישו את אזהרות השליחים ,ואז התקיים
עונשי 15 .לא נותר לאלה אלא לצַ פות לקול שאגה יחידה אשר לא
תישָ נה 16 .הם אומרים ,ריּבוננו ,הָ חֵ ש לנו את פנקסנו לפני בוא יום
החשבון.
בדנו ,אדיר הכוח .הוא
 17שׂא בעוז רוח את דבריהם ,והַ זּכר את ָדוִ ד עַ ֵ
חזר בתשובה 18 .הכּפפנו את ההרים למרוּתו – הם שָ רו את שבחי אללה
בלילה ועם הזריחה –  19וגם את העופות שהתאספו .כולם שָ בו אליו.
 20ביצַ רנו את ממלכתו ונָתַ נו לו חוכמה ודיבור נחרץ 21 .האם שמעתָ את
אשר אירע לבעלֵי הדין? הם טיפסו על חומת ההיכל 22 ,ונכנסו אל ָדוִ ד,
והוא נבהל מפניהם .אמרוַ ,אל ּפחד ,שני בעלי דין אנו; אחד מאִ תנו
התנכל לרעהו .שפוט בינינו בצדק וַאל תעוות את הדין ,ונחֵ נו אל דרך
נכונה 23 .הִ נה אחי זה ,ל ֹו תשעים ותשע כבשׂים ,ולי רק כבשׂה אחת.
אמר לי ,הַ פקֵ ד אותה בידיָ ,ודחק בי במפגיע 24 .אמר ָ(דוִ ד) ,אכן גרם לָך
עוול בבקשו להוסיף את כבשׂתָך אל כבשׂיו .שותפים מַ רּבים להתנכל זה
לזה ,אך לא המאמינים והעושׂים את הטוב .ואולם מה מעטים המה.
לבסוף הבין ָדוִ ד כי רק לנסותו ביקשנו .אז ביקש את מחילת ריּבונו ונפל
אפיים ארצה ,וחזר בתשובה 25 ,ומחלנו לו על זאת .אכן מובטחת לו
קרבתנו ,ובטוב ישוב אלינוָ 26 .דוִ ד ,שׂמנוָך ממלא מקום בארץְ :שפוט
בצדק בין האנשים וַאל תנהה אחר משוגות לבָך ,פן יתעוָך מנתיב אללה.
13
14
15
16
17
18
19
21
24
25

תַ 'מוּד :ר' סורה ַ .73 :7אלְ ַאיְ ּכה :ר' סורה .78 :15
עונשי :הדובר הוא אללה.
קול שאגה :מפרשים שמדובר בתרועת השופר שתכה בהלם את הקמים לתחייה .ר'
תיקטע.
סורה  .73 :6לא תישנה :או :לא ָ
החש לנו :לשון התגרות ולגלוג .פנקסנו :ספר מעשינו .יום החשבון :יום הדין.
שא :פנייה אל הנביא מוחמד .אדיר הכוח :מפרשים כי כוחו ניכר ביכולתו להרבות
בצום ובתפילה.
הם ָשרו את שבחי אללה :ר' סורה .79 :21
שבו אליו :אל דוד ,למלא את רצונו .או :אל אללה ,כלומר שרו את שבחיו.
בעלי הדין :רמז למשל כִ בשת הרש .ר' שמואל ב ,יב .טיפסו :מפרשים שהוצבה
שמירה על ההיכל ,ולפיכך נכנסו אליו האנשים בטיפוס מעל החומה.
לנסותו :מפרשים שבעלי הדין היו מלאכים שהתחזו לבני אדם ,ובאו לעורר את
מצפונו של דוד לאחר שגזל את אשת רעהו (בת שבע).
ומחלנו לו על זאת :הקוראן נמנע מתיאור מפורש של חטאו של דויד .המחילה,
הנובעת מהחרטה שהביע ,היא העיקר .ובדומה לכך תלמוד בבלי ,שבת ל ע"א:
" אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,מחול לי על אותו עון .אמר לו:
מחול לך".
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לתועים מנתיב אללה צפוי עונש קשה כי שכחו את יום החשבון 27 .לא
בראנו לבַ טָ לה את השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם .כך ַידמו
הכופרים .אבוי לכופרים מפני האש 28 .האם נַשווה את המאמינים ועושׂי
הטוב לחומסים בארץ? או את היראים לרשעים?  29זהו ספר אשר
הורדנוהו אליָך ממרומים ,מבורך ,למען יתּבוננו באותותיו בעלי הּבינה
וייזכרו.
לדוד את ְשֹלמה :היטב עָ בד הוא את אללה ואף חזר בתשובה.
 30הענקנו ָ
 31לפנות ערב הוצגו לו הסוסים קַ לֵי הרגליים האבירים 32 .אמר ,מרוב
אהבתי לעושר לא הזּכרתי את שם אללה ,והנה כבר נעלמה השמש
מעֵ בר לפרגוד 33 .הָ שיבום אלַי .אז קם והִ ּכם שוק על ירך 34 .ניסינו את
ְשֹלמה בהושיבנו על כיסאו גוף ותו לא ,ואז חזר הוא 35 .אמר ,ריּבוני,
אחרי .הן אתה הוא
סְ לַח לי והענֵק לי מלכות אשר לא תיּכון כמוה לאיש ַ
המרבה לתת 36 .אז הכפפנו למרוּתו את הרוח למען תנַשב על־פי דברו,
ויכוונה בקלוּת לכל עבר כרצונו 37 ,ואת השׂטָ נים – ּבַ נָאים ודולים –
 38ואחרים כבולים בשלשלאות 39 .זו מתת ידנו .בידָך לחוֹן או להחזיק.
26
29
31
32

33

34

35
36
37

ממלא מקום :בערבית :ח'ליפה .ר' סורה  .30 :2שפוט בצדק :ר' שמואל ב ח :15
וַ י ִהי ָדוִ ד ע ֶֹשה ִמשׁפָ ט וּצ ָד ָקה לכָל־עַ מ ֹו .יום החשבון :יום הדין.
זהו :הקוראן.
קלי הרגליים :מילולית :העומדים על שלוש רגליים ומרימים קלות את הרביעית.
זה סימן למעלתם היתרה .על סוסי שלמה ר' תלמוד בבלי ,סנהדרין כא ע"ב.
מרוב אהבתי לעושר :לסוסים .מפרשים שיופיים הסיח את דעתו ממועד התפילה.
לא הזכרתי את שם אללה :לא קיימתי את התפילה .נעלמה :שקעה .מפרשים
ששלמה החמיץ את שעת תפילת ִמנחה (עַ צר) ,החייבת להתקיים לפני שקיעת
השמש.
הּכם :הרג את הסוסים ,אות להתנערותו מהבלי העולם הזה .ויש המפרשים שהוא
רק ליטף אותם (בערביתַ :מסח ,שפירושו גם "ליטוף") .אבל פירוש מעין זה נוטל
את העוקץ מן הסיפור.
גוף :הפרשנים המוסלמים מסבירים שהכוונה לשד כלשהו שהוציא מידי שלמה את
טבעתו בדרכי רמייה ,התחזה לשלמה וישב על כיסאו .זהו רמז לסיפור אַ שׁמדאי
מלך השדים ,שבלע את שלמה והשליכו למרחק ארבע מאות פרסה .שלמה המנודה
היה מחזר על הפתחים וטוען שהוא מלך ישראל .לבסוף נתנו לשלמה טבעת
ושלשלת ועליהן שם אלוהים ,וכך התייצב מול אשמדאי המתחזה ,והלה מיהר לנוס.
ר' תלמוד בבלי ,גיטין סח ע"ב .ואז חזר הוא :שלמה שב אל כס מלכותו .ויש
המפרשים" :חזר בתשובה".
והענֵק לי מלכות :במלכים א ,ט  ,5אלוהים עצמו מבטיח לשלמה :וַ הֲ ִקמ ִֹתי ֶאת־כִ סֵ א
מַ מלַכתָך עַ ל־יִ ש ָראֵ ל ל ֹעלָם.
תנשב על־פי דברו :ר' סורה .12 :34
דולים :פנינים מן הים.
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אינָך חייב בדין וחשבון 40 .אכן מובטחת לו קרבתנו ,ובטוב ישוב אלינו.
בדנו אִ יוֹב .הוא קרא אל ריּבונו ואמר ,השׂטן המיט עלי
 41הַ זּכֵר את עַ ֵ
תלאות וייסורים –  42הַ ּכֵה ברגלָך .הנה מים צוננים לרחצה ולשתייה.
 43השבנו לו את בני משפחתו ,כפליים כמספרם ,ברחמינו וכאות הזּכרה
לבעלי הּבינה 44 .קח בידָך צרור זרדים והַ ּכֵה בו ,וַאל תחטא .מצאנו
אותו נושׂא את התלאות בעוז רוח .מה טוב הוא העבד .הוא חזר
בתשובה.
 45הַ זּכֵר את עבדינו אברהם ,יִצְ חָ ק ו ַיעֲקֹ ב ,אדירי הכוח ואשר עיניהם
בראשם 46 .בירכנו אותם בסגולה שרק לה הקדישו את כל מאודם :הם
זָכרו כל העת את הנחלה 47 ,והם עִ מנו בין הנבחרים המובחרים 48 .הַ זּכר
את י ְִשמָ עֵ אל ,את אֱלִ ישָ ע ואת ד'וּ אלּכִ פְ ל – כולם מן המובחרים.
 49זהו דבר־תוכחה ,והיראים ישובו בטוב  50אל גני עדן ששעריהם
פתוחים לרווחה בפניהם 51 .שָ ם יהיו מסוּבים ויזמינו פירות רבים
ומשקה 52 .תהיינה במחיצתם צנועות מבט בנות גיל אחד –  53זה הדבר
אשר הובטח לכם ליום החשבון 54 ,וזו הפרנסה אשר נשלח .היא לא
תאזל 55 .ואולם פורקי העול ישובו אל הנורא מכל 56 :גיהינום אשר בו
ייצָ לו .מה נורא הוא היצוע!  57את זאת יטעמו־נא :משקה של רותחין
וליחה 58 ,וסוגים נוספים שכמותו.
 59הנה קבוצה הנדחקת לבוא עִ מכם – הבאים אינם ברוכים .גם הם
ייצָ לו באש 60 .יגידו (הבאים) ,אתם אינכם ברוכים! הֲבֵ אתם זאת עלינו.
39
41
42
43
44
45
46
48
52
59

בידך לחון או להחזיק :שלמה רשאי לחון או לא לחון את בני השטן ששועבדו לו.
איוֹב :ר' סורה .84–83 :21
הכה :פניית אללה אל איוב .הנה מים :המסורת האסלאמית מספרת שאיוב בעט
בעקבו בקרקע ופרץ ממנה מעיין ששימש לו להיטהרות והביא לו מרפא מכל נגעיו.
בני משפחתו :יש המפרשים שאללה הקימם לתחייה.
הכה בו :את אשתך .על גנותה של אשת איוב ר' איוב ב  .10–9אל תחטא :כעצת
אשתך.
אדירי הכוח :ר' לעיל פס' .17
הנחלה :העולם הבא.
ד'וּ אלְ ּכ ְפל :ר' סורה .85 :21
בנות גיל אחד :יש המפרשים שעלמות גן עדן נשארות לנצח בנות שלושים ושלוש,
וגם בעליהן.
קבוצה :מפרשים שמדובר בעושי דברם של הכופרים שיבואו בעקבותיהם לגיהינום.
לבוא עמכם :אל תוך גיהינום .הבאים אינם ברוכים :דבריהם של שוכני גיהינום על
המצטרפים אליהם.
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מה נורא לשהות כאן 61 .יגידו ,ריּבוננו ,כל אשר הביאו זאת עלינו,
הַ כּפֵל את עונשם באש 62 .יגידו (שוכני גיהינום) ,מדוע איננו רואים כאן
אנשים אשר חשבנו אותם לשפלים?  63האם הפחתנו בערּכם ,או שמא
נעלמו מעינינו?  64אכן אמת היא .כך יריבו יושבי גיהינום.
 65אֱמור ,איני אלא מזהיר .אין אלוה מּבַ לעדי אללה האחד והמכניע
תחתיו 66 ,ריּבון השמים והארץ ואשר ביניהם ,האדיר ונושֹא העוון.
 67אֱמור ,חדשה כבירה הוא 68 ,ואולם אתם פונים לו עורף 69 .איני יודע
תדיינם 70 ,מלבד אשר גילו לי,
דבר על אודות פמליה של מעלה ,בעת הִ ַ
כי נשלחתי רק להזהיר ברורות.
 71ריּבונָך אמר למלאכים ,עומד אני לברוא אדם מטין 72 .כאשר אעצב
את גופו ואֶ ּפַ ח בו מרוחי ,השתחוו לו אפיים ארצה 73 .המלאכים
השתחוו כולם כאחד 74 ,ורק אִ ּבְ לִ יס נמלא שחץ והיה בכופרים.
 75אמר (אללה) ,אִ ְִּבלִ יס ,מה מנע בעדָך להשתחוות לאשר בראתי במו
ַידי? האם בן שחץ אתה ,או שמא מתמרד?  76אמר ,טוב אני ממנו :אותי
בראתָ מאֵ ש ,ואותו בראתָ מטין 77 .אמר (אללה) ,אם כך ,צֵ א מכאן ,כי
מוקצה הנָך 78 .מקולל תהיה מלפנַי עד יום הדין 79 .אמר ,ריּבוני ,תן לי
ַארּכה עד היום אשר בו ייעורו המתים 80 .אמר (אללה) ,בזאת ניתנת לָך
ַארּכה  81עד יום המועד הידוע 82 .אמר ,חַ י כוחָך האדיר! לכולם אגרום
להיות בסוטים 83 ,חוץ מעבדיָך ברי הלבב אשר ביניהם 84 .אמר
(אללה) ,זאת היא האמת ,ואת האמת אגיד 85 :אמלא את גיהינום
בצאצאיָך ובנוהים אחריָך גם יחד.

62
67
72
74
77
79
81

שפלים :מפרשים שמדובר בכמה מאמינים מן השכבות הנמוכות במֶ כה .הכופרים
תמהים במה זכו אלה ,שלא באו יחד עמם לגיהינום.
חדשה כבירה :הקוראן ,בכך שהוא נושא ידיעות על יום הדין וכדומה.
אעצב את גופו :ר' סורה .29 :15
אבליס :ר' סורה .34 :2
מוקצה :ר' סורה .36 :3
תן לי ארכה :ר' סורה .14 :7
יום המועד הידוע :ר' סורה .38 :15
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 86אֱמור ,איני מבקש מּכם שׂכר על כך ,ואיני במתיימרים 87 .אין הוא
אלא דבר־תוכחה אל שוכני העולמים 88 .בעוד זמן־מה תדעו על מה
מודיע הוא.

 86איני במתיימרים :רק שליח אללה אני ,ואיני מתיימר לדעת יותר ממה שאללה גילה
לי.
 87אין הוא :הקוראן.
 88בעוד זמן־מה :ביום הדין .ויש המפרשים כרמיזה לתבוסתם הצפויה של קֻ ַריש בקרב
ּבַ דר.
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סוּרה  39הַ חֲ בוּרוֹת (אל ֻזמַ ר)
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

הוּרד ממרומים מעִ ם אללה האדיר והחכם 2 .הורדנו
 1זהו ספר אשר ַ
אליָך את הספר למען יגַלה את האמת ,על כן עבוד את אללה ויַחֵ ד לו את
הדת 3 .אכן רק לאללה הדת הצרופה ,ואולם אלה אשר לקחו להם
מגינים זולתו (אומרים) ,אנו עובדים אותם רק למען יעלונו אל קרבת
אללה .אללה ישפוט ביניהם בכל אשר נחלקו בו .לא ינחה אללה את
דובר השקר והכופר המושבע 4 .לוּ רצה אללה להקים צאצאים לעצמו,
היה בוחר באשר יחפוץ מקֶ רב ברואיו .ישתּבַ ח שמו! הוא אללה האחד
והמכניע תחתיו 5 .הוא ברא את השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת,
והוא מגולֵל את היום על־פני הלילה ,ומגולֵל את הלילה על־פני היום.
הוא הכּפיף למרוּתו את השמש ואת הירח :שניהם נעים במסילתם לזמן
קצוב .הלא הוא האדיר ונושֹא העוון 6 .הוא ברא אתכם מתוך נפש
יחידה ,וַאחַ ר יָצַ ר מתוכה בת זוג ,והוריד לכם ִמקנֶה ממרומים ,זכר
ונקבה ,שמ ֹונָה .הוא בורא אתכם בבטן אמכם ,בריאה ַאחַ ר בריאה,
בתוככי שלושה מדורי אפלולית .זהו אללה ריּבונכם .לו המלכות ואין
אלוה מּבַ לעדיו .כיצד זה תוּטו?  7אם תִ כפרו ,הנה אללה אינו תלוי בכם,
וכפירתם של ברואיו לא תפיק רצון מלפניו .אם תכירו טובה ,תפיקו רצון
3
4
5
6

מגינים :אלילים.
צאצאים :ר' סורה  .116 :2היה בוחר באשר יחפוץ :לא היה משאיר לבני אדם
לקבוע מיהו בן אללה.
מגולל :פורשֹ .ור' אותו רעיון בסדר הפוך ,בתלמוד בבלי ,ברכות יא ע"ב" :גולל אור
מפני חשך וחשך מפני אור" .לזמן קצוב :ר' סורה .29 :31
נפש יחידה :אדם הראשון .הוריד לכם מקנה ממרומים :יש המפרשים שזהו דימוי
מופשט לרעיון שכל ברכה שאללה נותן מקורה במרומים .אחרים גורסים כי המקנה
הורד מגן עדן .שמונה :מדובר בזכר ונקבה מארבעה סוגי מקנה :גמלים ,בקר,
כבשים ועִ זים .ר' סורה  .143 :6בריאה אחר בריאה :שלבי התפתחותו של האדם
ברחם ,מזרע לעוּבר .שלושה מדורי אפלולית :מפרשים שמדובר בחלל הבטן ,הרחם
והשליה.
ִ
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מלפניו .נפש עמוסה לא תַ עמוס את משׂא זולתה .לבסוף תוחזרו אל
ריּבונכם ,ואז יודיעכם את אשר עשׂיתם .הוא יודע חקרי לב.
 8בעת צרה פונה האדם בתפילה אל ריּבונו בלב מלא תשובה ,ואולם אך
יגמול עִ מו חסד ,ישכח את התפילה אשר נשׂא זה עתה ויצרף לאללה
אלילים מתחרים למען התעות מנתיבו .אֱמור ,הִ תענג לָך זמן־מה על
כפירתָך .בין יורשי האש הנָך 9 .היש דוֹמה למשתחווה באדיקות ולעומד
בתפילה במשך הלילה ולנזהר מפני העולם הבא ולמייחל לרחמי
ריּבונו? אֱמור ,האם יִשוו זה לזה היודעים ואשר אינם יודעים? רק בעלי
עבדי המאמינים ,הֱיו יראים את ריּבונכם!
הּבינה יזּכרו 10 .אֱמור ,הוי ַ
לעושׂי הטוב בעולם הזה תשולם טובה .ארצו של אללה רחבת ידיים
היא .לעומדים בעוז רוח ישולם שׂכרם במלואו ובלא חשבון 11 .אֱמור,
צוּויתי לעבוד את אללה ולייחֵ ד לו את הדת 12 ,וצוּויתי להיות ראשון
ַאמרה את פי ריּבוני איענש ביום
המתמסרים 13 .אֱמור ,חושש אני כי אם ֶ
הֲרה גורל 14 .אֱמור ,את אללה אני עובד בייחדי לו את דתי 15 .עִ בדו
לאשר תִ רצו זולתו .אֱמור ,ההולכים לאבדון הם אלה אשר ביום תחיית
המתים ימיטו אבדון על עצמם ועל בני משפחותיהם .אכן אבדון מוחלט
הוא 16 .רבדים של אש יהיו מעליהם ותחתיהם .זה הדבר אשר בו יחריד
עבדי ,על כן אותי הֱיו יראים 17 .הנמנעים מעבודת
אללה את עבדיו .הוי ַ
הטַ אע'וּת והחוזרים אל אללה בתשובה ,להם הבשׂורה .על כן ּבַ שֵׂ ר
לעבדי  18המקשיבים לַדברים והממלאים אחר הנָאֶ ה מּכל אשר
ַ
טובות
בהם .אותם הִ נחה אללה והם בעלי הּבינה 19 .האיש אשר בצדק נגזר
עליו להיענש – האם תוכל אתה להציל את אשר מצוי כבר באש?
 20אבל היראים את ריּבונם ,להם מזומנים מדורים עליונים אשר ממעל

7
10
12
13
17
18

לא תעמוס :ר' סורה .164 :6
עבדי :עבדי אללה .תשולם טובה :בגן עדן .רחבת ידיים :ניתן לעובדו בכל מקום.
ַ
המתמסרים :ר' סורה .112 :2
יום הרה גורל :יום הדין.
ַטאע'וּת :ר' סורה  .256 :2בשר :על גן עדן.
המקשיבים לדברים :לדברי אללה .הנאה מכל אשר בהם :ר' סורה  .145 :7ויש
המפרשים שמדובר בהקשבה לדברי אנשים בכלל ,וביכולת להבדיל בין הראוי
והפסול שבהם.
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להם בנויים מדורים ,ולמרגלותיהם יפּכו נחלים .כך הבטיח אללה,
ואללה לא יפר הבטחה.
 21הלא תִ ראה כי אללה הוריד מים משמים והוליכם במעיינות על פני
הארץַ ,אחַ ר ינביט בהם זרע בשלל גווניםַ ,אחַ ר ייּבול ויצהיב לעיניָך ,ואז
יפורר אותו .בזאת צפון אות הזּכרה לבעלי הּבינה 22 .היש דומה לַאיש
אשר פתח אללה את לבו לאִ סלאם ,והוא הולך באור ריּבונו? על כן,
אבוי למַ קשים את לבם נוכח זֵכר אללה .בתעייה גמורה הם.
 23אללה הוריד ממרומים את האומֶ ר הנָאֶ ה מּכל :ספר אשר כל חלקיו
תואמים ,חוזר ונִשנה .עורם של היראים את ריּבונם ייעשׂה חידודין־
חידודין ,ואז יירגעו עורם ולבבם בערגה אל זֵכר אללה .הוא מקור
הדרכה מעִ ם אללה ,ובו ינחה את אשר יחפוץ .כל אשר יתעהו אללה ,אין
לו מַ נחה 24 .היש אומלל מזה אשר רק פניו נותרו לו כמגן מפני העונש
האכזרי ביום תחיית המתים? אז ייאמֵ ר לבני העוולה ,טַ עֲמו את גמול
פועלכם 25 .אלה אשר היו לפניהם הכחישו את האזהרות ,ובא העונש
עליהם בלא ששיערו מֵ ַאין 26 .אללה הטעימם קלון בחיי העולם הזה,
ואולם כבד מזה העונש בעולם הבא ,לוּ רק יָדעו 27 .הבאנו לאנשים שלל
משָ לים בקֻ רָאן הזה ,למען יזּכרו 28 .קֻ רָאן ערבי הוא ,ואין הוא נִפתָ ל –
למען תהיה בהם יִרָאה.
 29אללה מושל משל :עבד השייך למספר שותפים המתקוטטים זה עם
זה ,ולעומתו עבד השייך לאדון אחד בלבד .היִדמה האחד לחברו?
התהילה לאללה ,ואולם מרביתם אינם יודעים 30 .סופָך למות וסופם
למות 31 ,וַאחַ ר ביום תחיית המתים תתקוטטו בפני ריּבונכם 32 .מנוּוָ לים
מכל הם הטופלים שקרים על אללה ,והמכחישים את דבר האמת בבואו
20
22
23
24
25
28
29
31

ולמרגלותיהם יפּכו נחלים :ר' סורה .25 :2
לאסלאם :ר' סורה .112 :2
חוזר ונשנה :שענייניו חוזרים ומופיעים לכל אורכו (בערביתַ :מתַ 'אנִי) .ר' גם סורה
.87: 15
רק פניו :ידיו כבולות ואינו יכול לסוכך בהן על עצמו ,ולפיכך פניו חשופים לאש.
העונש האכזרי :אש גיהינום.
לפניהם :לפני הכופרים בני זמנו של מוחמד.
ערבי :ר' סורה .2 :12
מושל משל :הנמשל הוא עבודת אלילים לעומת עבודת אללה לבדו .אינם יודעים:
את פשר המשל.
תתקוטטו :הנביא והכופרים ,או כלל בני האדם בינם לבין עצמם.
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אליהם .האין בגיהינום מעון לכופרים?  33המביא את דבר האמת
והמאמינים בו ,הם היראים 34 .כל חפצם יינתן להם אצל ריּבונם .זה
הגמול אשר יינתן למיטיבים 35 ,למען יכַפר להם אללה על הרע אשר
עשׂו וייתן להם את שׂכרם על מעשׂיהם הנאים מּכל 36 .האין אללה מסַ ּפֵק
את עבדו? הם מבקשים להטיל עליָך את מורא כל אשר זולתו ,אך כל
אשר יַתעה אותו אללה ,אין לו מדריך 37 ,וכל אשר ינחהו אללה ,אין לו
מַ תעה .האין אללה אדיר ואֵ ל נקמות?  38אם תשאל אותם ,מי ברא את
השמים ואת הארץ ,יגידו ,אללה .אֱמורְ ,ראו את אלה אשר אליהם
תתפללו מּבַ לעדי אללה :אם יִרצה אללה להמיט עלַי רעה ,היוכלו
לסלקה? או אם יִרצה לפרושׂ עלי רחמים ,היוכלו לעכב את בוא רחמיו?
אֱמורַ ,דּיִ י באללה ,ועליו ייסָ מכו הכל 39 .אֱמור ,בני עמי ,הַ משיכו
בשלכם ,גם אני אמשיך בשלי .לבסוף תדעו  40על מי מאִ תנו יבוא עונש
הקלון ,ועל ראש מי יחול עונש לעולמי עולמים.
 41הורדנו אליָך את הספר ממרומים למען יגַלה את האמת לאנשים .כל
המישיר לכת ,רק לטובת עצמו יישיר לכת ,וכל התועה ,יַתעה רק את
עצמו .לא עליָך להשגיח עליהם 42 .אללה אוסף אליו את הנשמות בעת
מותן ,ואת אלה אשר לא ימותו – בעת ְשנָתָ ן .במחיצתו ישאיר את אלה
אשר יגזור עליהן למות ,וישַ לֵח את האחרות לזמן קצוב .בזאת צפונים
אותות לאנשים הנמלכים בדעתם 43 .האם לקחו לעצמם מליצי יושר
זולת אללה? אֱמור ,גם אם לא תעמוד להם זכות ,ודבר לא ישׂכילו
להבין?  44אֱמור ,הזכות להשתדל נתונה כולה למָ רוּת אללה .לו מלכות
השמים והארץ ,ואליו תוחזרו 45 .כאשר מזכירים את שם אללה לבדו,
לבבם של אלה אשר לא יאמינו בעולם הבא נמלא סלידה ,ואולם אך
יזכירו את האחרים זולתו ,יצהלו 46 .אֱמור ,אלוהי ,יוצר השמים והארץ,
יודע הנסתר והנִגלה ,אתה תשפוט בין ברואיָך בכל אשר נחלקו בו.
 47אילו יכלו בני העוולה ,היו מציעים ארץ ומלואה ועוד כפל כפליים,
32
33
35
36
42
43
44

טופלים שקרים :ר' סורה .21 :6
המביא את דבר האמת :הנביא מוחמד.
מעשׂיהם הנאים מּכל :ר' סורה .121 :9
הם :הכופרים בני זמנו של מוחמד .כל אשר זולתו :האלילים.
לזמן קצוב :עד יום המוות.
מליצי יושר :אלילים האמורים להשתדל בפני אללה ביום הדין.
תוחזרו :ביום תחיית המתים.

371

סורה  :39החבורות (אלזמר)

ובלבד שיִפדו עצמם מן העונש האכזרי ביום תחיית המתים .אז ייחשׂף
בפניהם הדבר אשר לא ציפו לו מאללה 48 :ייחשׂפו בפניהם העווֹנות
אשר עשׂו ,ויינָחת עליהם העונש אשר בזו לו 49 .לעת צרה ,אלינו יִפנה
האדם בתפילה ,ואולם אך נגמול עִ מו חסד ,יגיד ,הִ שׂגתי זאת בכוח
תבונתי .אך לא! רק ניסיון הוא ,ואולם מרביתם אינם יודעים 50 .אלה
אשר היו לפניהם אמרו גם הם כדברים האלה ,ואולם לא הועיל להם
פועַ ל ידיהם 51 :הם נשׂאו בעונש העוונות אשר עשׂו ,וגם בני העוולה
אשר בקרב האנשים האלה יישׂאו בתוצאות העוונות אשר עשׂו ,ולא
יוכלו לחמוק 52 .האם לא ישׂכילו להבין כי אללה שולח פרנסה בשפע
או בצמצום לאשר יחפוץ? בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יאמינו.
עבדי אשר שיקעו עצמם בהוללותַ ,אל תיוואשו מרחמי
 53אֱמור ,הוי ַ
אללה .אללה מוחל על כל החטאים .הן הוא מוחל ורחמןִ 54 .חזרו
בתשובה אל ריּבונכם והתמסרו לו בטרם יבוא העונש עליכם ,ואז לא
תיוושעוַ 55 .נהֲגו על־פי הדברים הנאים מּכל אשר הוּרדו אליכם מעִ ם
ריּבונכם ,בטרם יבוא עליכם העונש כחתף ולא תשערוהו 56 ,ובטרם
תגיד הנפש ,מה צר לי בפני אללה בשל כל אשר הזנחתי .אכן הייתי
במבַ זים 57 .או בטרם תגיד ,אילו רק הִ נחני אללה ,הייתי ביראים 58 .או
בטרם תגיד בראותה את העונש ,לוּ רק ניתַ ן לי לשוב ,כי אז הייתי
במיטיבים 59 .אמנם כן ,ניתנו לָך אותותַ י ,ואולם אתה הכחשתָ אותם
והייתָ בן שחץ ,והייתָ בכופרים 60 .ביום תחיית המתים תִ ראה את אלה
אשר טָ פלו שקרים על אללה ,והִ נה השחירו פניהם .האין בגיהינום מעון
לאנשי השחץ?  61ואולם את היראים יציל אללה ויִזּכו לכך שלא יגעו
בהם לרעה ולא יצטערו.
 62אללה הוא הבורא כל דבר ,והוא סומך כל דבר 63 ,ול ֹו מפתחות
השמים והארץ .הכופרים באותות אללה ילכו לאבדון 64 .אֱמור ,התאמרו
לצַ וות עלי לעבוד ַאחֵ ר זולת אללה ,אתם הנבערים מדעת?  65כבר נִגלה
לָך ולאלה אשר היו לפניָך לאמור ,אם תצרף לו שותפים ,לא יניבו
50
51
55
58
59

לפניהם :לפני הכופרים בני זמנו של מוחמד.
האנשים האלה :הכופרים בני זמנו של מוחמד.
הדברים הנאים מּכל :ר' סורה .145 :7
לשוב :אל חיי העולם הזה.
אותותי :ר' סורה .39 :2
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מפעלותיָך פרי ותלך לאבדון 66 .רק לאללה עבוד ,ו ֱהיֵה במודים 67 .הם
לא שיערו אל־נכון את מידות אללה .ביום תחיית המתים יחפון את הארץ
בימינו .ישתּבַ ח שמו ויתרומַ ם מעל
ִ
כולה ,והרקיעים יהיו גלוּלים
השותפים אשר יצרפו לו 68 .בהישָ מע תרועת השופר ,יוּכו כל אשר
בשמים ואשר בארץ בעילפון ,זולת מי שיחפוץ אללה .אז תישמע
התרועה בשנית ,והכל יקומו ועיניהם רואות 69 .אז תוצף הארץ באור
ריּבונה ,והספר יוצג ,ויביאו את הנביאים ואת העדים ,וישפטו ביניהם
בצדק ולא יקופחו 70 :לכל נפש ישולם מלוא שׂכרה על מעשׂיה .הוא
מיטיב לדעת את אשר עשׂו 71 .הכופרים יוּבלוּ לגיהינום חבורות
חבורות ,ובבואם ,ייפתחו שעריו ,ושועריו יגידו להם ,האם לא באו
אליכם שליחים מתוככם וקראו בפניכם את אותות ריּבונכם והזהירוכם
כי יומכם זה עומד להגיע? יגידו ,אמנם כן .ואולם מובטח לכופרים כי
יתקיים בהם דבַ ר העונש 72 .יגידו להם ,בואוּ בשערי גיהינום והֱיו בו
לנצח .מה נורא יהיה מעון אנשי השחץ 73 .היראים את ריּבונם יוּבלו אל
גן עדן חבורות חבורות ,ובבואם ,ייפתחו שעריו ,ושועריו יגידו להם,
בואכם לשלום ,ובטוב שוֹרים אתם .היכנסו אליו לנֶצח 74 .יגידו,
התהילה לאללה אשר קיים נאמנה את אשר הבטיח ,והוריש לנו את
הארץ .נשב בגן עדן באשר נאבה .מה טוב הוא שׂכר העמלים 75 .אז
תִ ראה את המלאכים סובבים את כס הכבוד ,משּבחים ומהללים את
ריּבונם .ישפטו ביניהם בצדק ,וקול יישמע באומרו ,התהילה לאללה
ריּבון העולמים.

67
68

69

74
75

מידות אללה :תכונותיו ועוצמתו .והרקיעים יהיו גלוּלים בימינו :ר' ישעיהו לד :4
ונ ַָמּקוּ כָל־צבָ א הַ ָש ַמיִ ם ו ָנגֹלוּ כַ סֵ פֶ ר.
תרועת השופר :ר' סורה  .73 :6זולת מי שיחפוץ אללה :ר' סורה  .87 :27אז תישמע
התרועה בשנית :ר' איגרת פאולוס הראשונה אל הקורינתים טו ּ :52ב ֶרגַע אֶ חָ ד
כהֶ ֶרף עַ יִ ן כִ תקֹעַ הַ שוֹפָ ר הָ ַאחֲ רוֹן כִ י יִ ָת ַקע ּבַ שוֹפָ ר והַ מֵ ִתים יִ חיוּ ּבלִ י כִ לָיוֹן...
הספר :ספר המעשים שעל־פיו יישפטו הברואים .העדים :בערבית :שֻ הַ דאא',
ומפרשים שמדובר בעיקר בנביא מוחמד ובני אומתו שיעידו על מעשי שאר
הברואים .וניתן להבין מונח זה גם בהוראת חללים שמתו בגִ 'האד .ר' סורה .140 :3
ישפטו ביניהם :בין הנביאים ובני עמם ,או בין יורשי גן עדן ויורשי גיהינום.
הארץ :אדמת גן עדן.
ישפטו ביניהם :ר' פס'  69לעיל.
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במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ח.מ.
הוּרד ממרומים מעִ ם אללה האדיר והיודע 3 ,הסולח
 2זהו ספר אשר ַ
לחוטאים ,המקבל את החוזרים בתשובה ,המעניש קשות ,ארך האּפיים.
אין אלוה מּבַ לעדיו ,וסוף כולם לשוב אליו 4 .רק הכופרים מתנצחים על
אותותינו ,ובַ ל תשלה אותָך החירות שניתנה להם לשוטט בארץ.
 5בני עַ מו של נֹ חַ והמחנות שקָ מו אחריהם כבר הכחישו לפניהם .כל
אומה זממה להניח ידה על השליח אשר בא אליה .הם התנצחו בדברי
הבל כדי להפריך בהם את האמת ,ואולם אני אחזתי בהם ,ומה ָאיום היה
עונשי 6 .לפיכך מובטח לכופרים כי יתקיים בהם דבר ריּבונָך לאמור:
יורשי האש יהיו הם.
 7הנושׂאים את כס הכבוד והסובבים אותו ,משּבחים ומהללים את
ריּבונם ומאמינים בו ,ומבקשים מחילה למאמינים באומרם ,ריּבוננו,
רחמיָך וידיעתָך חובקי כל הם .סְ לַח לבעלי התשובה ולהולכים בדרכָך,
ושמור עליהם מפני עונש התופת 8 .וריּבוננו ,הַ כניסם אל גני עדן אשר
הבטחתָ להם ,יחד עם עושׂי הטוב מבין אבותיהם ונשותיהם וילדיהם .הן
אתה האדיר והחכם 9 .ושמור עליהם מפני העווֹנות ,כי כל אשר תשמור
עליו ביום ההוא מפני העווֹנות ,הִ נה ריחמתָ עליו ,וזוהי הזכייה הכבירה.
 10יקראו אל הכופרים לאמור ,כאשר הִ פצירו בכם להאמין ואתם
כפרתם ,מאס אללה בכם יותר מכפי שאתם מואסים בעצמכם 11 .יגידו,
 1ח.מ :.ר' סורה .1 :2
 5המחנות :העמים לאחר דורו של נֹחַ  ,שלא הלכו כאיש אחד אחר הנביאים ,אלא
התפלגו למחנות שסטו מן האמונה .לפניהם :לפני הכופרים בזמן מוחמד .אני:
הדובר הוא אללה.
 7הנושאים :המלאכים.
 9מפני העוונות :מפני העונש עליהם .ביום ההוא :ביום הדין.
 10אתם מואסים בעצמכם :מרוב חרטה על כפירתכם ,נוכח העונש הצפוי לכם היום.
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ריּבוננו ,פעמיים הֵ מתתָ אותנו ,ופעמיים הֶ חייתָ אותנו ,ועתה מתוודים
אנו על חטאנו .האם יש דרך לצאת?  12זאת לכם ,כי כאשר ּפָ נו בתפילה
לאללה לבדו ,כפרתם ,ואולם כאשר צירפו לו שותפים ,האמנתם .הדין
יוכרע במשפט אללה הנישֹא והכביר 13 .הוא המַ ראֶ ה לכם את אותותיו
והמוריד לכם פרנסה מן השמים ,אך רק החוזר בתשובה יזכורּ 14 .פְ נו
בתפילה אל אללה בייחדכם לו את הדת ,אף אם יתעבו זאת הכופרים.
 15השוכֵן במרומי המעלות ,בעל הכס ,המטיל את הרוח הנובעת מדבָ רו
על אשר יחפוץ מבין עבדיו ,למען יזהיר מפני יום המפגש 16 .זה היום
אשר בו יעלו חשׂופים ,ומאומה בהם לא ייסתר מאללה – למי המלכות
היום? לאללה האחד והמכניע תחתיו!  17היום ישולם לכל נפש
כפועלה .היום לא ייגָרם עוול ,ואללה מהיר חשבון.
הקרבה ובאה ,אשר בו יחנוק לבם את
 18הַ זהר אותם מפני יומה של ֵ
גרונם במר נפשם .לא יקום לבני העוולה כל איש אמונים ,ולא מליץ
יושר אשר דבריו נשמעים 19 ,כי כל קריצת עין וכל צפונות הלב ידועות
לו 20 .אללה שופט בצדק ,ואולם אלה אשר אליהם יתפללו מּבַ לעדיו ,לא
ישפטו כל עיקר .אללה הוא השומע והמבחין 21 .האם לא התהלכו
בארץ ָוראו מה היה סופם של הדורות אשר היו לפניהם? הם היו חזקים
מהם ועתירי עלילות בארץ ,ואולם אללה הִ ּכה בהם כי חטאו ,ולא היה
להם שומר מפני אללה 22 .זאת כי השליחים אשר נשלחו אליהם הביאו
להם אותות נהירים ,והם כפרו; על כן הִ ּכה בהם אללה .הן הוא חזק
ומעניש קשות.
 23כבר שלחנו את משֶׁ ה להביא את אותותינו ולהציג אסמכתא ברורה,
 24בפני ּפַ ְרעֹ ה ,והָ מָ ן וקֹ ַרח .הם אמרו ,זהו מכשף שקרן 25 .כאשר הביא
להם (משה) את האמת מאִ תנו ,אמרו ,הָ מיתו את בני המאמינים אשר
אִ תו ,והַ חֲיו את בנותיהם .אך לשווא יחּבלו הכופרים תחבולות 26 .פרעה
11

15
18
23
24
25

המתת :המיתה הראשונה היא החידלון הראשוני קודם שהאדם בא לעולם,
ָ
פעמיים
והמיתה השנייה היא מותו בעולם הזה .פעמיים החייתָ  :פעם כשהביא את האדם
לעולם ,ופעם ביום תחיית המתים .לצאת :מגיהינום.
הרוח הנובעת מדברו :התגלות שמקורה ברצון האלוהי .יום המפגש :יום הדין.
הקרבה ובאה :שעת הדין.
אותותינו :מכות מצרים.
והמן וקרח :הם נמנים כאן עם אנשי החצר של פרעה .ר' סורה .39 :29
המאמינים :בני ישראל .בנותיהם :מילולית :נשיהם .ר' שמות א .22–15
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אמר ,הניחוני ואהרוג את משה ,ולוּ גם יזעיק את ריּבונו .חושש אני פן
יעבירכם על דתכם ,או יחמוס את הארץ 27 .אמר משה ,ישמרני ריּבוני
וריּבונכם מפני כל בן שחץ אשר לא יאמין ביום החשבון 28 .אז אמר
איש מאמין מבית פרעה ,אשר האמין בסתר ,התאמרו להרוג אדם על כי
אמר ,אללה הוא ריּבוני? הן הביא לכם אותות נהירים מריּבונכם! אם
שקר בפיו ,יחול השקר על ראשו ,ואם אמת ידבר ,בוא יבוא עליכם
הדבר אשר יבטיח לכם .אללה לא ידריך את המתהולל והשקרן 29 .בני
עמי ,היום בידכם המלכות ,ואתם השולטים בארץ ,אך מי ייחלץ
לעזרתנו מפני חרון אף אללה בפוקדו אותנו? אמר פרעה ,רק את דעתי
אומַ ר לכם ,ואיני מובילכם כי אם בדרך נכוחה 30 .אז אמר המאמין ,בני
עמי ,חושש אני פן יבוא עליכם יום כיום אשר בא על המחנות 31 ,ודינכם
יהיה כדין בני עמו של נֹחַ וכדין בני עאד ותַ 'מוּד ,ואלה אשר באו
אחריהם .אללה אינו חפץ לגרום עוול לברואים 32 .ובני עמי ,חושש אני
לגורלכם ביום הקריאות 33 ,ביום אשר בו תיסוגו אחור ,ולא יקום לכם
מגונן מפני אללה .כל אשר יַתעה אללה אותו ,אין לו מנחֶ ה 34 .לפני כן
הביא לכם יוֹסֵ ף את האותות הנהירים ,ואולם אתם לא חדלתם להטיל
ספק באשר הביא ,וכאשר מת אמרתם ,אחריו לא יוסיף אללה לשלוח
שליח .כך יַתעה אללה את המתהולל והמפקפק 35 .המתנצחים על
אותות אללה בלא אסמכתא – אללה והמאמינים מואסים בזאת עד
מאוד .כך אוטם אללה את לבו של כל בן שחץ וסורר 36 .אמר ּפַ רעֹ ה,
הָ מָ ןּ ,בְ נֵה לי מגדל למען אגיע אל החבלים –  37החבלים אל מרומי
השמים – ואשקיף על אלוהיו של משה .סבור אני כי (משה) משקר .כך
27
28

30
31
32
33
34
36

יום החשבון :יום הדין.
איש מאמין :הפרשנים חלוקים באשר לזהותו .יש האומרים שהוא בן תערובת,
שאביו היה דודו של פרעה ,או פרעה עצמו ,ואמו מבני ישראל .יש המזהים אותו עם
הדמות הנזכרת בסורה  .20 :28אשר לשמו ,יש האומרים שהיה ִחז ִּביל ,או חַ ִּביּב ,או
שמעון ,ועוד.
המחנות :ר' פס'  5לעיל.
בני עאד ות'מוּד :ר' סורה .73 ,65 :7
יום הקריאות :יום הדין ,שבו ירבו קריאות האנשים זה אל זה וקריאות המלאכים
אליהם .ויש הגורסים (על סמך נוסח קריאה שונה)" :יום הבריחה".
תיסוגו אחור :מפני אש גיהינום.
לפני כן :לפני משה .הביא לכם :לפרעה ולאנשי חצרו.
המן :ר' פס'  24לעילּ .בנה לי מגדל :ר' סורה  .38 :28החבלים :חבלים נזכרים גם
בספר אחיקר (פרק ה) ,בסיפור על ניסיון בניית המגדל עבור מלך מצרים.
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השתבח פרעה במעשׂיו הרעים ,והורחק מן הנתיב .אך תחבולת פרעה
דינה כישלון 38 .אמר המאמין ,בני עמי ,לכו בעקבותי ואובילכם בנתיב
מֵ ישרים 39 .בני עמי ,חיי העולם הזה תענוג חולף הם ,ואילו העולם הבא
הוא נחלה שרירה וקיימת 40 .לגומל הרעה תוּשב רעה כרעתו ,ועושׂי
הטוב – זָכר או נקֵ בה – בעודם מאמינים ,אלה ייכנסו לגן עדן ,ובו
יפורנסו בלא חשבון 41 .בני עמי ,מדוע זה קורא אני לכם לבוא אל
הישועה ,ואילו אתם קוראים לי לבוא אל האש?  42אתם קוראים לי
לכפור באללה ולצרף לו שותפים אשר ָדבָ ר לא אדע עליהם ,ואני קורא
לכם לבוא אל הַאדיר ונושֹא העוון 43 .אין ספק כי אלה אשר תקראו לי
להאמין בהם – אין טעם לפנות אליהם בתפילה ,לא בעולם הזה ולא
בעולם הבא ,ורק אל אללה סופנו לשוב .המתהוללים יירשו את האש.
 44לבסוף תיזָכרו באשר אמרתי לכם ,ואני מפקיד את גורלי ביד אללה.
אללה מבחין בברואים 45 .אללה שמר עליו מפני מזימתם הרעה,
ופורענות קשה ניחתה על בית פרעה 46 :הם הוצגו נוכח האש בוקר
וערב ,וביום אשר תגיע שעת הדין (ייָאמֵ ר) ,הַ כניסו את בית פרעה אל
העונש הקשה מכל 47 .הם יתפלמסו ביניהם בתוככי אש גיהינום,
והחלשים יגידו לאנשי השחץ ,היינו עושׂי דברכם – התוכלו לחסוך לנו
שמץ מן האש?  48יגידו אנשי השחץ ,כולנו שרויים בה ,כי כבר שפט
אללה בין הברואים 49 .השוכנים באש יגידו לשוערי גיהינוםּ ,פְ נו
בתפילה לריּבונכם למען יפחית לנו ולוּ יום אחד מן העונש 50 .יגידו
אלה ,האם לא הביאו לכם השליחים את האותות הנהירים? יגידו ,אמנם
כן .יגידו ,אם כך ,הִ תפללו בעצמכם! אך לשווא יתפללו הכופרים.
 51אנו מושיטים עזרה לשליחינו ולמאמינים בחיי העולם הזה ,וביום
אשר יתייצבו העדים 52 ,ביום אשר בו לא תעמוד לבני העוולה
הצטדקותם ,ותחול הקללה על ראשם ,ורעה תהיה נחלתם.
37
44
45
46

51
52

משקר :בטענתו שהוא שליח אללה.
לבסוף תיזכרו :כאשר יבוא יום הדין.
פורענות קשה :הטביעה בים ,ולאחריה אש גיהינום.
הוצגו נוכח האש :מאז מותם עלי אדמות ,ועד יום הדין .ומפרשים שמדובר
בנשמותיהם בלבד ,כי גופם יעלה מן הקבר רק ביום תחיית המתים .אל העונש :אל
אש גיהינום.
העדים :המלאכים ביום הדין .ר' סורה .18 :11
נחלתם :בגיהינום.
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 53נָתַ נו למשׁה את דרך הישר והנחלנו את הספר לבני ישׂראל.
מקור הדרכה ואות הזּכרה לבעלי הּבינה.
 55עמוד בעוז רוח ,כי הַ בטחַ ת אללה אמת היא ,ובַ קש מחילה על
חטאיָך ,ושַ ּבח והַ לל את ריּבונָך ערב ובוקר 56 .המתנצחים על אותות
אללה בלא שתהיה בידם אסמכתא ,אין בלבם בלתי אם יומרה לגדוּלה
אשר לא ישׂיגוהּ .בַ קש אפוא מחסה באללה ,כי הוא השומע והמבחין.
 57בריאת השמים והארץ מורכבת יותר מבריאת אנשים ,ואולם מרבית
האנשים אינם יודעים 58 .לא יִשוו זה לזה העיוור והפיקח ,ולא יִשוו
ַמרעים .כה ממעטים אתם להיזכר 59 .שעת
המאמינים ועושׂי הטוב ל ֵ
הדין בוא תבוא ,ואין ספק בה ,ואולם מרבית האנשים אינם מאמינים.
 60ריּבונכם אמרּ ,פְ נו אלַי בתפילה ואני איענה לכם .אך אלה אשר רב
שַ חֲצָ ם מכדי לעובדני ייכנסו לגיהינום בבושת פנים 61 .אללה הוא אשר
נתן לכם את הלילה למנוחתכם ,ואת היום למען תִ ראו לאורו .אללה
מרעיף ברכה על האנשים ,ואולם מרבית האנשים לא יּכירו טובה 62 .זהו
אללה ריּבונכם הבורא כל דבר .אין אלוה מּבַ לעדיו .כיצד זה ישגו
בשקרים?  63כך ישגו המתכחשים לאותות אללה 64 .אללה הוא אשר
שׂם לכם את הארץ כמַ סד ,ואת השמים כתקרה ,וצר אתכם בצֶ לם נאה,
יתברך אללה ריּבון
ַ
ופִ רנס אתכם במיטב הדברים .זהו אללה ריּבונכם.
העולמים 65 .הוא החַ י ,ואין אלוה מּבַ לעדיו ,לכן ּפְ נו אליו בתפילה
בייחדכם לו את הדת .התהילה לאללה ריּבון העולמים.
 66אֱמור ,נאסר עלי לעבוד את אשר אליהם תתפללו מּבַ לעדי אללה,
מַאחַ ר שניתנו לי האותות הנהירים מעִ ם אללה .צוּויתי להתמסר לריּבון
העולמים 67 .הוא אשר ברא אתכם מעפרַ ,אחַ ר מטיפת זרע ,אחר מדם
קופֵ א ,אחר יוציאכם עוללים ,אחר תגיעו לפרקכם ,אחר תזדקנו – אך
כמה מכם ייאספו אל אבותיהם בטרם עת – וכך יימלא זמנכם הקצוב;
54

55
56

57
64
66

הוא

עמוד :פנייה אל מוחמד.
יומרה לגדולה :יש המפרשים שהכוונה ליהודים שתלו תקוות במשיח שקר
(בערביתַ :ד ַג 'אל) שיושיעם באחרית הימים .אחרים גורסים שמדובר בבני קֻ ַריש
שהתפארו במעמדם הגבוה.
בריאת אנשים :מפרשים שמדובר ב"בריאה השנייה" ,כלומר בהקמתם לתחייה.
וצר אתכם :ר' סורה .6 :3
להתמסר :ר' סורה .112 :2
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אולי תשׂכילו להבין 68 .הוא המחַ יה והממית ,ועת יגמור בדעתו לעשׂות
דבר ,רק יאמר לוֱ ,היֵה! והָ יה.
 69הלא ראיתָ את המתנצחים על אותות אללה ,כיצד הוּטוּ?  70הם אשר
הכחישו את הספר ואת כל אשר שלחנו עם שליחינו .לבסוף ייווכחו
לדעת 71 ,כאשר יונחו על צווארם הכבלים והשלשלאות .אז ייגָררו
 72אל תוך המים הרותחים ,וַאחַ ר באש יבערו 73 .וייאמר להם ,היכן
השותפים אשר צירפתם  74לצד אללה? יגידו ,הם זנחו אותנו ,וגם לא
היה ממש באלה אשר התפללנו אליהם .כך יַתעה אללה את הכופרים.
 75זאת לכם כי עלצתם בלא צדק בארץ ,וצהלתם 76 .בואוּ בשערי
גיהינום והֱיו בו לנצח .מה נורא יהיה מעונם של אנשי השחץ 77 .עמוד
בעוז רוח ,כי הַ בטחַ ת אללה אמת היא .בין אם נַראה לָך את מקצת
העונש שהועדנו להם ,או נאסוף את נשמתָך – לבסוף יוחזרו אלינו.
 78כבר לפניָך שלחנו שליחים .על כמה מהם סיּפרנו לָך ,ועל כמה לא
סיּפרנו .שום שליח לא יביא אות אלא אם ירשה אללה .וכאשר יקום דבר
אללה ,ייערך משפט צדק ,והשוגים בהבל ילכו לאבדון.
 79אללה הוא אשר נתן לכם את המקנה :על בהמות אחדות תרכבו,
ואחרות תאכלו 80 .מהן תפיקו תועלת ,ותובילו עליהן את כל צורכי
לבבכם ,ותסעו על גבן ועל גב הספינות 81 .הוא יַראה לכם את אותותיו.
לאיזה מאותות אללה תתנכרו?  82האם לא התהלכו בארץ ָוראו מה היה
סופם של הדורות אשר היו לפניהם? הם היו רּבים וחזקים מהם ,ועתירי
עלילות בארץ ,ואולם כל מפעלותיהם לא הועילו להם 83 .כאשר הביאו
להם השליחים את האותות הנהירים ,המשיכו לשׂמוח בדעת אשר עִ מם
משכבר ,ואז ניחת עליהם העונש אשר בזו לו 84 .כאשר ָראו את חרון
אפנו ,אמרו ,מאמינים אנו באללה לבדו ,וכופרים בשותפים אשר צירפנו
לו 85 .ואולם לא עמדה להם אמונתם נוכח חרון אפנו אשר בא עליהם
כדרך אללה בברואיו זה כבר .אז הלכו הכופרים לאבדון.
67
69
77
85

דם קופא :ר' סורה  .5 :22תשׂכילו להבין :שתחיית המתים אפשרית כמו בריאת
האדם מעפר ומזרע .ר' עוד בסורה ( 8 :86ע).
אותות אללה :ר' סורה .39 :2
בין אם נראה לך את מקצת העונש :ר' סורה .46 :10
דרך אללה :ר' סורה .137 :3
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ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ח.מ.
 2זהו חזון אשר הוּרד ממרומים מעִ ם הרחמן והרחום 3 :ספר אשר
אותותיו בוארו לפרטיהם ,קֻ רָאן ערבי לאנשים בני דעת 4 ,מבשׂר ומזהיר.
ואולם מַ רביתם ּפָ נו עורף ,ממָ אנים לשמוע 5 ,ואמרו ,עורלה אוטמת את
לבותינו מפני הדבר אשר אתה קורא לנו אליו ,ואוזנינו כבדו משמוע,
ומחיצה מפרידה בינינו לבינָך .עשׂה את שלָך ואנו נעשׂה את שלנו.
 6אֱמור ,אני רק בשׂר ודם כמותכם; נִגלה לי כי אלוהיכם ,אֱלוה אחד
הוא .הישירו לכת לקראתו ובַ קשו את מחילתו .אבוי למשתפים 7 ,אשר
אינם נותנים זַּכאת וכופרים בעולם הבא 8 .המאמינים ועושׂי הטוב ,להם
שמוּר שׂכר עד אין קץ.
 9אֱמור ,האומנם כופרים אתם בזה אשר ברא את הארץ ביומיים ,ותצרפו
לו מתחרים? הן זהו ריּבון העולמים 10 ,אשר בהימלא ארבעה ימים
הציב בה הרים נטועים אֵ יתָ ן ונישׂאים מעליה ,ונתן בה ברכה ,וקָ צב חֵ לֶק
בתנובתה לכל דורש 11 .אז הִ רקיע אל השמים ,והם אֵ ד ,ואמר להם
ולארץ ,בואוּ ,אם מרצון ואִ ם מאונס! אמרו ,נבוא מרצוננו 12 .אז,
 1ח.מ :.ר' סורה .1 :2
 3ערבי :ר' סורה .2 :12
 6משתפים :ר' סורה .96 :2
 7זַּכאת :ר' סורה .43 :2
 9ביומיים :במהלך שני הימים הראשונים של ששת ימי בראשית .סדר הבריאה הניתן
בפסוקים שלפנינו אינו זהה למתואר בבראשית א.
 10ארבעה ימים :ארבעת ימי הבריאה הראשונים.
 11הרקיע אל השמים :ר' גם סורה  .29 :2מסורות בשבח ירושלים מספרות שאלוהים
עלה השמימה מן הסלע (= אבן השתייה) ,שהוא טבור הארץ .אד :מילולית :עשן.
ָארץ ...ויש המפרשים שאללה העלה אדים מן המים
ור' בראשית ב  :6ואֵ ד ַי ֲעלֶה ִמן־הָ ֶ
החמים שכיסו את הארץ ,ומהם נוצרו השמים .מסורות אחרות גורסות שהוא שילח
אש על פני האדמה ואז המריא על תימרות העשן שנוצר .בואו :מפרשים :הביאו את
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ביומיים ,גזר כי יהיו שבעה רקיעים ,וגילה בכל רקיע את הצו המוּטל
עליו ,ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים ,וגונַנו .כך תיּכֵן האדיר
והיודע.
 13אם יִפנו עורף ,אֱמור ,בזאת הזהרתיכם מפני אש ברק ורעם אדיר,
ּכַברק והרעם שפגעו בבני עאד ותַ 'מוּד 14 .באו אליהם השליחים
מלפניהם ומאחוריהם ,ואמרו ,עִ בדו את אללה לבדו .אמרו ,לוּ רצה
ריּבוננו ,היה שולח מלאכים ממרומים .על כן כופרים אנו באשר
נשלחתם אתם להביא 15 .אשר לבני עאד ,הם מלאו שַ חַ ץ בארץ בלא
צדק ,ואמרו ,אין חזק מאִ תנו .הלא ראו כי אללה אשר ברא אותם חזק
מהם? הם התכחשו לאותותינו 16 .אז שילחנו בהם ילֵל סופה
שהשתוללה בימים של פורענות ,למען הטעימם את עונש הקלון בחיי
העולם הזה .אבל עונש העולם הבא ,קלונו גדול מזה ,והם לא ייוושעו.
 17אשר לתַ 'מוּד ,אמרנו להנחותם ,אך הם ביּכרו את העיוורון על דרך
הישר ,לכן פגעה בהם אש ברק ורעם אדיר כעונש מחפיר בעוון פועלם;
 18ואולם את המאמינים והיראים מילטנו.
 19ביום אשר ייאספו אויבי אללה אל האש ,יעברו בסך 20 ,ובהגיעם
אליה ,יקומו אוזניהם ועיניהם ועורם להעיד על מעשׂיהם 21 .אז יגידו
לעורם ,מדוע העידותָ עלינו? הוא יגיד ,דובבני אללה המדובב כל דבר.
הוא ברא אתכם לראשונה ואליו תוחזרו 22 .מעולם לא יכולתם להסתתר
ולמנוע בעד אוזניכם ועיניכם ועורכם מהעיד עליכם ,ואולם אתם
חשבתם כי מרבית מעשׂיכם לא ייוודעו לאללה 23 .מחשבה זו אשר
חשבתם על ריּבונכם הביאה כליה עליכם והלכתם לאבדון 24 .אפילו
יישׂאו בעוז רוח ,תהיה האש מעון להם ,ואפילו יתחננו ,לא יחונו אותם.
 25הועדנו להם בני לוויה אשר הִ שׁיאום להתענג על אשר לפניהם ועל

12

13
14
21

ימי ִני ִטפחָ ה
כל סוגי הברכה הגנוזה בכם .ור' גם ישעיהו מח ַ :13אף־י ִָדי יָס ָדה ֶא ֶרץ וִ ִ
ָשׁמָ יִ ם ק ֵֹרא אֲ ִני אֲ לֵיהֶ ם יַעַ מדוּ יַח ָדו.
ביומיים :הפרשנים נוהגים להסביר שמדובר ביום החמישי והשישי לבריאה .שבעה
רקיעים :על שמות הרקיעים ,ר' תלמוד בבלי ,חגיגה יב ע"ב .פנסים :כוכבים .גוננו:
מפרשים שאללה מגן על הרקיע התחתון מפני חדירת השדים .ר' סורה .18 :15
עאד ות'מוּד :ר' סורה .73 ,65 :7
מלפניהם ומאחוריהם :מכל עבר .ויש המפרשים :בדורות שלפניהם ואחריהם.
תוחזרו :למשפט ביום הדין.
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אשר מעבר להם .בצדק נגזר דינם יחד עם אומות של שדים ובני אנוש
אשר עברו מן העולם לפניהם .הם הלכו לאבדון.
 26הכופרים אמרוַ ,אל תקשיבו לקֻ רָאן הזהּ .פַ טפטו בקול תוך כדי
קריאתו ,למען הַ שתיקוֹ 27 .נַטעים את הכופרים עונש קשה ,ונגמול להם
על הרעה הגדולה אשר עשׂו 28 .זה גמולם של אויבי אללה :האש אשר
תהיה להם לנחלת נצח .זה גמולם על כי התכחשו לאותותינו.
 29הכופרים יגידו ,ריּבוננו ,הַ ראה לנו את השדים ובני האֱנוש אשר הִ תעו
אותנו ,ונשׂים אותם תחת כפות רגלינו ,ויהיו במושפלים.
 30האומרים ,ריּבוננו הוא אללה ,והמישירים לכת – המלאכים יורדים
אליהם ממרומים ואומריםַ ,אל תפחדו ואל תצטערו ,והתבשׂרו בגן עדן
אשר הובטח לכם 31 .אנו מגיניכם בחיי העולם הזה ובעולם הבא ,ושָ ם
לכם כל אשר תַאוֶוה נפשכם ,וכל אשר תזמינו 32 .זוהי תקרובת מעִ ם
המוחל והרחום.
 33וכי יש מילים נאות ממילותיו של הפונה אל ריּבונו בתפילה והעושׂה
את הטוב ,והאומר ,במתמסרים אני 34 .לא יִשוו מעשׂה טוב ומעשׂה רע.
שַ לֵם טובה תחת רעה ,ואז תִ ראה איך האיש אשר אֵ יבה שׂוררת בינָך
לבינו הפך להיות לָך למגן ואיש אמונים 35 .רק העומדים בעוז רוח ניחנו
בזאת ,ורק עליהם שָ פר גורלם 36 .והיה אם יתקוף אותך פיתוּי מן השׂטן,
ּבַ קש מחסה באללה ,כי הוא שומע ויודע.
 37אותותיו בלילה וביום ובשמש ובירחַ .אל תשתחוו לשמש ולא לירח.
השתחוו לאללה אשר ברא אותם ,אם אותו תעבדו 38 .אם שַ חַ ץ ימלא
בשבחו לילה ויום ,ולא
אותם ,הנה השוהים במחיצת ריּבונָך מסַ פרים ִ
25

27
29
30
33
34
35

בני לוויה :בני שטן .אשר לפניהם...מעבר להם :מפרשים שמדובר בהתמכרות
להנאות העולם הזה המצויות לפניהם ,ובהתכחשות לעולם הבא הממתין להם
לאחר מותם.
נטעים :הדובר הוא אללה.
בקיִ ן,
הכופרים יגידו :בהיכנסם לגיהינום .בני האנוש :יש המפרשים שמדובר ַ
ראשון הרוצחים בעולם.
המלאכים יורדים אליהם :בשעת מותם או בקומם לתחייה.
במתמסרים :ר' סורה .112 :2
שלם טובה :ר' סורה .96 :23
ניחנו בזאת :ביכולת לשלם טובה תחת רעה.
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יִלְ אוּ 39 .אותותיו באדמה אשר תִ ראנה תשושה ,אך אם נוריד עליה מים,
מיד תזוע ותתפח .זה אשר הֵ פיח בה חיים הוא גם מחַ יה המתים .הוא
כל־יכול 40 .המטילים דופי באותותינו לא ייעלמו מעינינו .מי טוב ממי:
זה אשר יושלך אל אש גיהינום ,או זה אשר יבוא בבִ טחה ביום תחיית
המתים? עשׂו ככל העולה על רוחכם .הוא מבחין באשר תעשׂו.
 41הכופרים בדבר־התוכחה עִ ם הגיע ֹו אליהם (יבואו על עונשם) .הוא
יקרב אליו ,לא מלפניו ולא מאחוריו .זהו חזון
ספר אדיר 42 .הֶ בֶ ל לא ַ
אשר הוּרד ממרומים מעִ ם החכם והמהולל 43 .כל אשר יאמרו לָך ,כבר
נֶאמר לשליחים אשר היו לפניָך .ריּבונָך הוא בעל מחילה ובעל עונש
כבד.
 44אילו היינו עושׂים אותו קֻ רָאן לא ערבי ,היו אומרים ,מדוע לא בוארו
פרטֵ י אותותיו (בערבית)? (ספר) לא ערבי (ונביא) ערבי? אֱמור ,הוא
למאמינים מקור הדרכה ומַ רפא .אשר לא יאמינו – ּכָבדו אוזניהם
משמוע ,וטחו עיניהם מֵ ראות .כמוהם כמי שקוראים אליו ממקום רחוק.
 45נָתַ נוּ למֹ שה את הספר ,ואולם נחלקו בו .אלמלא גמר ריּבונָך אומר,
היו כבר שופטים ביניהם .הם אכן מטילים בו ספק וחושדים.
 46אשר יעשׂה טוב ,עם עצמו הוא מיטיב ,והעושׂה רע ,לעצמו מֵ רע,
וריּבונָך לא יגרום עוול לברואים 47 .אצלו שמור הידע על שעת הדין.
אין פרי בוקע מעטיפיו ,ואין נקבה הרה או יולדת שלא על דעתו.
ביום אשר יקרא (אללה) אליהם ,היכן שותפַ י? יגידו ,עתה מודים אנו
בפניָך ,שאין בינינו מי שיעיד (על קיומם) 48 .זנחו אותם אלה אשר
אליהם פנו בתפילה לפָ נים ,והתחוור כי אין להם מנוס.
 49לא יִלאֶ ה האדם מלפנות בתפילה למען יזכה בעושר ,אך בעת רעה
38
41
43
44
45
47
48

אותם :את הכופרים הנקראים לעבוד את אללה לבדו .השוהים במחיצת ריבונך:
המלאכים.
ספר אדיר :הקוראן.
יאמרו לך :הכופרים .ויש המפרשים :אללה.
אותו :את הספר שניתן למוחמד.
הספר :התורה .גמר ריבונך אומר :לדחות את עונשם לעולם הבא .היו כבר שופטים
ביניהם :בעולם הזה – בין היהודים שנחלקו על אודות התורה.
אצלו שמור הידע על שעת הדין :ר' סורה  .187 :7ביום אשר יקרא (אללה) :ביום
הדין.
לפנים :בעולם הזה.
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תיפול רוחו ותאבד תקוותו 50 ,ואם נטעים אותו מרחמינו ותחלוף הצרה
אשר פגעה בו ,מיד יגיד ,זו זכותי ,ואיני סבור כי שעת הדין תגיע אי־
פעם .אם יחזירוני אל ריּבוני ,שמוּרה לי אצלו רוב טובה – אך אנו נודיע
לכופרים את אשר עשׂו ,ונטעים אותם עונש אכזר.
 51בגומלנו חסד עִ ם האדם ,יפנה עורף וימשוך בכתפו ,ואולם אך
פקדנו רעה ,יַרּבה לפנות בתפילה.
תִ ֶ
 52אֱמור ,תנו דעתכם :אם מאללה הוא ,ואתם תכפרו בו – מי יִתעה יותר
מן המפליגים במחלוקת?
 53עוד נַראה להם את אותותינו בכל קצות הארץ ובהם עצמם ,ואז
יתברר להם כי אמת הוא .האין די בכך שריּבונָך עֵ ד לכל דבר?  54הם
מפקפקים בכך שיפגשו אי־פעם את ריּבונם ,ואולם הוא חולש על הכל.

 52מאללה הוא :הקוראן.
 53בכל קצות הארץ :יש המפרשים שהכוונה לכיבושי האסלאם העתידים לשמש אות
לאמיתות נבואת מוחמד .ובהם עצמם :יש המפרשים שהכוונה לניצחון שהושג
בקרב ּבַ דר עוד בימי הנביא עצמו.
 54יפגשו אי־פעם את ריבונם :ביום הדין.
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סוּרה  42הַ מוֹעֵ צָ ה (אלשוּ ַרא)
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ח.מ 2 .ע.ס.ק.
 3כדברים האלה יגַלה אללה האדיר והחכם לָך ולאשר היו לפניָך 4 .ל ֹו
כל אשר בשמים ואשר בארץ ,והוא הנישֹא והנשׂגב 5 .הרקיעים חישבו
להתרסק זה על זה ,והמלאכים משּבחים ומהללים את ריּבונם ומבקשים
מחילה למען כל אשר בארץ .אכן ,אללה מוחל ורחום 6 .הלוקחים להם
מגינים זולתו ,אללה שומר צעדיהם ,ולא עליָך להשגיח עליהם.
 7כדברים האלה גילינו לָך כקֻ רָאן ערבי ,למען תזהיר את אֵ ם הערים ואת
השוכנים סביבה ,ולמען תזהיר מפני יום הכינוס .אין ספק בו :מחנה
אחד לגן העדן ,ומחנה אחר לאש התַ בעֵ רה.
 8לוּ רצה אללה ,היה עושׂה את כולם אומה אחת ,ואולם הוא פורשׂ את
רחמיו על אשר יחפוץ ,ובני העוולה לא ימצאו מגן או מושיע 9 .האומנם
לקחו להם מגינים זולתו? אללה הוא המגן ,והוא המחַ יה את המתים,
והוא כל־יכול.
 10כל דבר אשר נחלקתם בו ,יוכרע דינו במשפט אללה .זהו אלוהיכם
וריּבוני ,עליו אֶ סָ מֵ ך ואליו תשובתי 11 .הוא יוצר השמים והארץ; הוא
עשׂה לכם נשים כעצם מעצמכם ,וגם את המקנה – זכר ונקבה ,והִ רּבה
את זרעכם בזאת .אין דומה לו ,והוא השומע והמבחין 12 .ל ֹו מפתחות
השמים והארץ ,והוא יִשלח פרנסה בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ .כל
דבר הוא יודע.
1
5
6
7
8

ח.מ :.ר' סורה .1 :2
להתרסק :מעוצם כבודו של אללה.
מגינים :אלילים.
גילינו :הדובר הוא אללה .ערבי :ר' סורה  .2 :12אם הערים :ר' סורה  .92 :6יום
הכינוס :מכינויי יום הדין.
אומה אחת :ר' סורה  .48 :5על אשר יחפוץ :על האומה שיבחר.
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 13הוא נתן לכם את חוקי הדת אשר ציווה לנֹ חַ  ,ואת אשר גילינו לָך ,ואת
אשר ציווינו לאברהם ,ולמֹ שה ולישוע ,לאמור ,קַ יימו את הדת ואל
תתפלגו בה .המשתפים מתקשים לשׂאת את אשר תפציר בהם לקבל.
אללה יבחר לקָ ֵרב אליו את אשר יחפוץ ,וינחה אליו את בעל התשובה.
 14הם התפלגו רק לאחר שהוענקה להם הדעת ,עקב ִרשעה שנפלה
בינותם .אלמלא גמר ריּבונָך אומר לדחות את דינם לזמן קצוב ,היו כבר
שופטים ביניהם .גם אלה אשר הונחל להם הספר אחריהם ,מטילים בו
ספק וחושדים 15 .לכןְ ,ק ָרא והישר לכת כאשר צוּויתָ  ,וַאל תיטה אחר
משוגות לבם ,ואֱמור ,מאמין אני בכל ספר אשר הוריד אללה ממרומים,
וצוּויתי לשפוט ביניכם ביושר .אללה הוא ריּבוננו וריּבונכם ,ולנו
מעשׂינו ולכם מעשׂיכם ,ואין עוד צורך להחליף טענות בינינו .אללה
יכַנסנו יחדיו ,כי סוף כולם לשוב אליו 16 .המתפלמסים על אודות אללה
לאחר שנענו לו ,טענתָ ם נדחית אצל ריּבונם .עליהם החֵ מה ,וצפוי להם
עונש קשה.
 17אללה הוא אשר הוריד ממרומים את הספר למען תתגלה האמת ,ואת
קרבה שעת הדין ובאה 18 .אלה אשר אינם
המאזניים .ומי יודע ,אולי ֵ
מאמינים בה דורשים להחישה ,ואולם המאמינים חרדים מפניה ויודעים
כי היא אמת לאמיתה .אכן ,המפקפקים בשעת הדין מרחיקים לתעות.
 19אללה הוא דק אבחנה בברואיו :ישלח פרנסה לאשר יחפוץ ,והוא
החזק והאדיר 20 .כל החפץ לקצור את קציר מעשׂיו בעולם הבא ,נַרּבה
לו את יבולו ,וכל החפץ לקצור את קציר מעשׂיו בעולם הזה ,ניתֵ ן לו
אותו ,ואין לו חלק לעולם הבא.
 21האומנם יש להם שותפים אשר נתנו להם חוקי דת אשר לא התירם
13
14

15
16
17

נתן לכם :למוסלמים .גילינו לך :למוחמד.
התפלגו :מפרשים שמדובר באומות שקדמו למוחמד ,ובעיקר ביהודים ובנוצרים
שהתפלגו למפלגות בשל מחלוקות דתיות .הדעת :קיבלו את התורה .לזמן קצוב :עד
זמן יום הדין .היו כבר שופטים :בעולם הזה .אשר הונחל להם הספר אחריהם:
היהודים והנוצרים בני זמנו של מוחמד ,או הערבים בני זמנו .הספר הוא התורה ,או
הקוראן.
משוגות לבם :של היהודים והנוצרים .כל ספר :כלל ספרי הקודש שאללה גילה .לנו
מעשינו ולכם מעשיכם :ר' סורה  .139 :2יכנסנו :ביום הדין.
המתפלמסים :יש המפרשים שמדובר ביהודים .לאחר שנענו לו :המתפלמסים
עצמם ,או האנשים בכלל.
המאזניים :סמל למשפט צדק.
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אללה? אלמלא גמר אומר לדחות את הפסיקה ,היו כבר שופטים אותם,
ולבני העוולה צפוי עונש כבד 22 .עוד תִ ראה את בני העוולה נחרדים
מפני פועַ ל ידיהם ,בבוא עונשם עליו .אבל המאמינים ועושׂי הטוב בגנֵי
עדן :כל חפצם שמור להם אצל ריּבונם .זו הברכה הגדולה 23 .זה הדבר
אשר מבַ שׂר אללה לעבדיו המאמינים והעושׂים את הטוב .אֱמור ,איני
מבקש מכם שׂכר על זאת ,רק אחווה של קרובי משפחה .גומל הטובה,
נוסיף לו גמול עליה .הן אללה מוחל ומכיר טובה.
 24האם יגידו ,הוא טופֵ ל שקרים על אללה? אם ירצה אללה ,יאטום את
לבָך .אללה מוחה את דברי ההבל ומקים את האמת בדבריו ,והוא יודע
חקרי לב 25 .הוא אשר יקבל אליו את עבדיו החוזרים בתשובה ,וימחַ ל
על העווֹנות ,ויֵדע את אשר תעשׂו 26 ,וייענה למאמינים ולעושׂי הטוב,
ויַרּבה להם את ברכתו .ואולם לכופרים צפוי עונש קשה.
 27אילו היה אללה מפרנס את עבדיו בשפע ,כי אז היו פורעים בארץ .על
כן ישלח רק במידה כאשר יחפוץ .הן הוא מכיר ומבחין בעבדיו לִ פנַי
ולִ פנים 28 .הוא המוריד גשמי ברכה לאחר שאפסה כל תקווה ,והפורשׂ
את רחמיו ,והוא המגן והמהולל 29 .אותותיו ניכרים בבריאת השמים
והארץ ,ובַ יצורים אשר הפיץ בהם .כאשר ירצה ,יכול יוכל לכנסם.
 30כל אסון אשר יפגע בכם ,עֵ קב פועַ ל ידיכם הוא ,אם כי (אללה) מרבה
למחול 31 .לעולם לא יעלה בידכם לחמוק ממנו בארץ ,ולא יקום לכם
מגן ומושיע זולת אללה.
 32אותותיו ניכרים בספינות השָ טות בים ,נישׂאות כהרים 33 :אם ירצה,
ישקיט את הרוח ,ואז תידומנה על פניו – אלה אותות לכל אשר יאריך
רוחו ויכיר טובה –  34או יטביען בסערה בעוון פועל נוסעיהן ,ויַרּבה
למחול 35 .כך יֵדעו המתנצחים על אותותינו כי אין להם מנוס.
 36כל הטוּב אשר הונחל לכם אינו אלא תענוג חולף של חיי העולם הזה,
21
23
24

27
29

שותפים :אלילים הנחשבים לשותפי אללה .ר' סורה .96 :2
קרובי משפחה :הנביא מוחמד פעל כנביא בקרב קרובי משפחתו משבט קֻ ַריש.
טופל שקרים על אללה :בטענתו שאללה שלח אותו כנביא .יאטום :יחשל אותו וכך
לא ייפגע .ויש המפרשים :אם יבדה מוחמד דברים מלבו ,יאטום אללה את לבו והוא
ישכחם ולא ישמיעם.
פורעים :העושר מגביר את הרשע.
לכנסם :למשפט ביום הדין.
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והשמור אצל אללה למאמינים ולנִסמכים על ריּבונם טוב ונצחי מאלה.
( 37הוא שמור) לסרים מפשע חמוּר ומתועבה ,אשר בהימלאם חֵ מה
יסלחו 38 ,ואשר נענים לריּבונם ומקיימים את התפילה ,ועניינם מוכרע
במועצה ,ומוציאים ממון מאשר ּפִ רנסנו אותם 39 ,ואשר אם פוגעים בהם
לרעה ,קמים להיּפרע.
 40רעה תחת רעה תשולם ,ואולם המוחל והמשכין שלום – שׂכרו על
אללה .אין הוא אוהב את בני העוולה 41 .כל הנפרע מהגורמים לו עוול,
אין דרך להאשימו 42 .אין להאשים בלתי אם את הגורמים עוול לאנשים
ואת הפורעים בארץ בלא צדק .אלה ,צפוי להם עונש כבד 43 .ואשר
יבליג ויסלח – זוהי הנחישות הראויה.
 44כל אשר יַתעהו אללה ,לא עוד יקום לו מגן .עוד תִ ראה כי בני העוולה
יגידו בראותם את העונש ,היש דרך לשוב?  45ותִ ראה אותם מוצגים
נוכח האש ,משפילים עיניהם בכלימה ושולחים בה מבט בגנֵבה.
המאמינים יגידו ,ההולכים לאבדון הם אלה אשר ימיטו אבדון על עצמם
ועל בני משפחותיהם ביום תחיית המתים .אכן לבני העוולה צפוי עונש
לעולמי עולמים 46 ,ולא יקומו להם מגינים אשר יושיעום זולת אללה.
כל אשר יַתעהו אללה ,לא ימצא לו כל דרך 47 .הֵ יענו לריּבונכם בטרם
יבוא יום מאת אללה אשר אין להשיבו .לא יהיה לכם מפלט ביום ההוא,
ולא תוכלו להתכחש.
 48אם יִפנו עורף – לא שלחנו אותָך לשמור את צעדיהם .עליָך רק
למסור .ככל שנטעים את האדם מרחמינו ,כן יעלוץ ,ואולם במצוא אותם
רעה בשל כל אשר עוללו ידיהם זה כבר ,מיד יכפור האדם.
 49לאללה מלכות השמים והארץ :יברא את אשר יחפוץ ,ויעניק בנות
לאשר יחפוץ ובנים לאשר יחפוץ 50 ,או ייתן להם משני המינים ,בנים
ובנות ,ויעַ קֵ ר את אשר יחפוץ .יודע הוא וכל־יכול.
 51אללה לא ידּבר אל בשׂר ודם אלא בהתגלות ,או מאחורי וילון ,או
38
40
43
44

מוכרע במועצה :אינם מקבלים החלטות בלא להיוועץ זה בזה .מוציאים ממון :ר'
סורה .195 :2
ֹלהים יִ ָּק ֵרא לָהֶ ם.
המוחל והמשכין שלום :ר' מתי ה  :9אַ שׁ ֵרי רֹדפֵ י ָשׁלוֹם כִ י־בנֵי אֱ ִ
יבליג ויסלח :הפרשנים הבחינו בחוסר ההתאמה בין פסוק זה לקודמיו ,בהם
נקראים המאמינים להיפרע מרודפיהם .הוצעו תירוצים שונים ליישוב הסתירה.
תראה :ביום הדין .דרך לשוב :אל העולם הזה.
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ישלח שליח אשר יגַלה כאשר ירשֶ ה את אשר ירצה .הוא נישֹא וחכם.
 52כך גילינו לָך רוח הנובעת מדבָ רנו .לא ידעתָ מהו הספר ומהי
האמונה ,ואולם עתה עשׂינו אותו לאור אשר בו ננחה את אשר נחפוץ
באורח אללה אשר לו
ַ
מבין עבדינו ,ואף אתה תַ נחה באורח מישרים53 ,
כל אשר בשמים ואשר בארץ .אכן ,אל אללה ישובו הדברים.

 51מאחורי וילון :ר' בראשית רבה נב ,ה ..." :משל למלך שהיה נתון הוא ואוהבו
בטרקלין וילון מונח ביניהם כל זמן שהיה רוצה לדבר עם אוהבו היה קופל את
הוילון ומדבר עמו אבל לנביאי אומות העולם אינו מקפל אותו אלא מדבר עמהם
מאחרי הוילון".
 52רוח הנובעת מדברנו :התגלות נבואית שמקורה ברצון האלוהי .מפרשים שהרוח
הוא הקוראן .הספר :הקוראן.
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ּטוּרי הַ זָ הָ ב (אל ֻזח'רֻ ף)
סוּרה  43עִ ֵ
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ח.מ.
 2אשבע בספר הברור!  3עשׂינו אותו קֻ רָאן ערבי ,למען תשׂכילו להבין.
 4הוא אצלנו באֵ ם הספר ,נישֹא ומלא חוכמה 5 .האם נעביר מעליכם את
דבר־התוכחה ,כיוון שקהל מתהוללים אתם?  6מה רּבים הנביאים אשר
שלחנו אל הדורות הראשונים 7 ,אך כל אימת שבא אליהם נביא ,הלעיגו
עליו 8 .הכחדנו אדירים מהם ,וכבר הדגמנו לכם את גורל הראשונים.
 9אם תשאל אותם ,מי ברא את השמים ואת הארץ ,יאמרו ,ברא אותם
האדיר והיודע 10 .הוא אשר פרשׂ לכם את הארץ כיצוע ופתח לפניכם
את נתיביה למען תישירו לכת 11 ,והוא אשר הוריד מן השמים מים
במידה ,ובהם הֶ ֱחיִינו ארץ שנָשַ מה .כך גם תוצאו אתם (חיים מן הקבר).
 12והוא אשר ברא את המינים כולם ,ונתן לכם ספינות ובהמות אשר
יסיעוכם 13 ,וכך תשבו על גבן בבִ טחה ,ותזכרו את חסד ריּבונכם
בשבתכם עליהן ,ותאמרו ,ישתּבַ ח שמו של מי שהכּפיפן למרוּתנו ,שאם
לא כן ,לא היה הדבר עולה בידינו 14 ,ואל ריּבוננו נשוב 15 .הם עשׂו את
ברואיו לחֵ לֶק ממנו .אכן האדם כופר מושבע הוא 16 .האם לעצמו ייטוֹל
 1ח.מ :.ר' סורה .1 :2
 3עשינו :הדובר הוא אללה .ערבי :ר' סורה .2 :12
 4אם הספר :ר' סורה  .39 :13נישֹא :מפרשים שהקוראן בגרסתו השמימית עלה על
יתר כתבי הקודש ,שמקורם אף הוא באֵ ם הספר.
 8אדירים מהם :מן הכופרים בני זמנו של מוחמד .הדגמנו לכם :בפרקי קוראן
קודמים ,או בתולדות העמים.
 11החיינו :הדובר הוא אללה .תוצאו אתם :תחיית המתים משולה כאן להפרחת
השממה.
 14אל ריבוננו נשוב :ביום הדין.
 15ברואיו :מילולית :עבדיו .חלק ממנו :טענו שהם נולדו לו ,כך שהם זהים לו במהות
האלוהית .ר' סורה .116 :2
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(אללה) בנות מברואיו ,ואתכם יבחר לברך בבנים?  17הלא כל אימת
שמבשׂרים להם על אשר ַידמו כי יש ל ַָרחמָ ן ,קודרות פניהם ונפשם מרה.
 18וכי (ניתן להחשיב כבנותיו של האל) את מי שגוּדלוּ מפורכסים
בתכשיטים ,ואשר בעת דין ודברים לא יֵדעו להביע דברים בבירור?
עבדי הרחמן לנקבות .האם היו עדים
ֵ
 19הם עשׂו את המלאכים
לבריאתם? עדוּתם תירשם ,והם עוד יישָ אלו 20 .הם אמרו ,לוּ רצה
הרחמן ,לא היינו עובדים אותם .ואולם אין הם יודעים דבר על כך .רק
דיּבה הם מוציאים 21 .האם נָתַ נוּ להם לפני כן ספר אשר עליו הם
נסמכים?  22לא! רק זאת הם אומרים ,מצאנו את אבותינו אומה לעצמם,
לכן בדרכם נישיר לכת 23 .בדומה לכך ,כל אימת ששלחנו לפניָך מזהיר
אל אחת הערים ,אמרו בניה שטופי התפנוקים ,מצאנו את אבותינו
מאוחדים באמונתם ,ודרכם היא לנו דוגמה ומופת 24 .אמר (המזהיר),
ולוּ גם ַאראה לכם דרך ישרה מדרך אבותיכם? אמרו ,כופרים אנו באשר
נשלחתם למסור 25 .נקמנו נקמתנו בהם ,ועתה ְראֵ ה מה היה סופם של
המכחישים.
 26אברהם אמר לאביו ולבני עמו ,אין אני מחויב לאשר תעבדו 27 ,כי אם
רק לאשר יָצַ ר אותי .הוא ינחני 28 .אז קבע זאת (אברהם) כאִ מרה אשר
שׂרדה לנצח בקֶ רב צאצאיו ,למען ישובו.
 29הנחתי לאלה ולאבותיהם להתענג ,עד אשר נגלתה בפניהם האמת
בפי שליח דובֵ ר ברורות 30 .וכאשר נגלתה האמת בפניהם ,אמרו ,אלה
16
17

18

19
20
22
23
28

29

בנות :ר' סורה .19 :53
מבשרים להם :על הולדת בת .קודרות פניהם :הם אינם שמחים בלידתן של בנות,
ולפיכך אין היגיון באמונתם שאללה עצמו בחר להיות אב לבנות .רחמן :ר' סורה
.30 :13
מי שגוּדלוּ מפורכסים :כלומר ילדות .ויש המציינים כי הכוונה לפסילים
המקושטים בכסף וזהב .לא ידעו להביע :כלומר ,הנקבה מוגבלת בכישוריה ,ולפיכך
לא ייתכן שאללה יהיה אב לבנות.
עשו את המלאכים...לנקבות :זיהו אותם עם האלילות שאותן עבדו כבנות אללה.
עובדים אותם :את המלאכים ,כבנות אללה .דיבה :על כך שאללה לא אסר עליהם
לעבוד אותם .או :על כך שהמלאכים הם נקבות.
אומה לעצמם :עם דת משלהם .ר' גם סורה .120 :16
לפניך :פנייה אל הנביא מוחמד.
אמרה אשר שרדה לנצח :הפרשנים מסבירים שהכוונה לחלקה הראשון של
השהאדה ,כלומר ההצהרה שאין אלוה מבלעדי אללה .אמרה זו הועברה כמורשת
ַ
דתית מדור לדור בקרב צאצאי אברהם.
האמת :הקוראן.
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כשפים מובהקים ,ואנו כופרים בזאת 31 .עוד אמרו ,מדוע לא הוּרד
הקֻ רָאן הזה ממרומים אל אחד מבנֵי שתי הערים ,איש עתיר נכסים?
 32האם להם נִתנה הזכות לחלק את רחמי ריּבונָך? אנו חילקנו ביניהם
את מחייתם בחיי העולם הזה ,ורוממנו כמה מהם במעלות על זולתם
למען יוכלו להעבידם ,ואולם רחמי ריּבונָך טובים מכל אשר יאגרו.
 33אלמלא נטו האנשים להיות אומה אחת ,היינו עושׂים לכופרים ברחמן
בתים אשר גגות של כסף להם ,ומדרגות לעלות בהן אל הגג 34 ,ושערים
לבתיהם ויצועים להסב עליהם 35 ,ועיטורי זהב .כל אלה אינם אלא
תענוג חולף של חיי העולם הזה ,ואילו העולם הבא שמוּר אצל ריּבונָך
ליראים 36 .כל המתעלם מזִ כרו של הרחמן ,נועיד לו שׂטן כבן לווייתו.
 37הם מרחיקים אותם מן הנתיב ,אף כי ַידמו כי יישירו לכת 38 .אך
כאשר יבוא האדם אלינו ,יגיד (לבן לווייתו) ,מי ייתן והיינו אתה ואני
רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב .מה נורא אתה כבן לוויהּ 39 .כֵיוון
שהייתם בני עוולה ,לא יפחת היום נטל העונש מעליכם ,אפילו
תַ חלקוהו כולכם.
 40התוכל להשמיע קולָך באוזני החירשים ,או להנחות את העיוורים ואת
השרויים בתעייה גמורה?  41הן אנו הננו הנוקמים בהם ,בין אם (קודם
לכן) נעבירָך מן החיים 42 ,ובין אם נַראה לָך את העונש אשר הבטחנו
להם .יכול נוּכל להםְ 43 .דבַ ק באשר נִגלה לָך; אתה הולך באורח
מישרים 44 .אכן כבוד הוא לָך ולבני עמָך ,ועתידים אתם להישָ אל.
30
31

32
33

38
41
42
44

כופרים בזאת :בדברי הקוראן.
שתי הערים :מֶ כה וטאיף .מפרשים שהכופרים סברו כי מן הראוי שאללה ישלח
כנביא איש מכובד מבני אחת הערים הללו ,ולא איש נחות כמוחמד .ויש הגורסים
שמדובר באלוַ לִ יד אּבן אלמֻ עִ 'ירה איש מֶ כה ,או ֻערוַ ה אּבן ַמסעוּד איש טאיף ,שהיו
עשירים מאוד.
להעבידם :להעסיקם בשכר ,או לקחתם לעבדים .רחמי ריבונך :בעולם הבא.
להיות אומה אחת :להידמות זה לזה בנטייתם להבלי העולם הזה .אלמלא כן ,היה
אללה מעניק עושר לכופרים מבלי לחשוש פן המאמינים יתקנאו בהם ויכפרו
כמותם .כלומר העושר משחית ,והנאות העולם הזה שוות בעיני אללה כקליפת
השום.
אלינו :אל אללה ,ביום הדין.
בין אם נעבירך מן החיים :ר' סורה .46 :10
העונש אשר הבטחנו להם :יש המפרשים שהכוונה לעונש הצפוי להם בתבוסתם
בקרב ּבַ דר (שנת .)624
כבוד הוא :בערביתִ :ד'כר .ויש המפרשים" :דבר תוכחה הוא" .עתידים אתם
להישאל :ביום הדין ,האם קיימתם את מצוות הקוראן.
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ְ 45שַאל את שליחינו אשר שלחנו לפניָך ,האם הִ צַ בנו אֵ לים כדי שיַעבְ דום
מּבַ לעדי הרחמן?
 46שלחנו את משֶׁ ה להביא את אותותינו אל ּפַ רעֹ ה וחֶ בֶ ר נכבדיו .אמר,
אני שליחו של ריּבון העולמים 47 .וכאשר הביא להם את אותותינו ,שׂמו
אותם לצחוק 48 ,אך כל אות שהראינו להם היה קשה מקודמו ,והענשנו
אותם במכות למען ישובו 49 .אמרו ,הוי המכשףְ ,ק ָרא למעננו אל
ריּבונָך בשֵ ם בריתו אִ תָך ,ומעתה נישיר לכת 50 .ואולם כאשר הסרנו את
העונש מעליהם ,הֵ פֵ רו את דברם 51 .אז הכריז ּפַ רעֹ ה באוזני בני עמו
לאמור ,הוי בני עמי ,האם לא לי המלכות במצרים ,ולא יזרמו הנהרות
הללו לרגלַי? האם לא תבחינו?  52האין אני טוב מן הנִקלֶה הזה אשר לא
יוכל לדּבר ברורות?  53מדוע לא עוּטר בצמידי זהב ,ולא באה עִ מו
פמליה של מלאכים?  54כך הסית את בני עמו ,והם נשמעו לו .הם היו
קהל מופקרים 55 .וכאשר הכעיסונו ,נקמנו בהם ,והטבענו את כולם,
 56ונָתַ נוּ אותם למשל ולשנינה לבאים אחריהם.
 57כאשר הובא בן ִמ ְריָם כמשל ,הֵ ריעו בני עמָך לזאת 58 ,ואמרו ,האם
טובים האֵ לים אשר לנו ממנו? הם הביאוהו לָך כמשל רק לשֵ ם
התנצחות .אכן עַ ם של וּכחנים הם 59 .אין הוא אלא עֶ בד אשר נטינו לו
חסד ונָתַ נוּ אותו למופת לבני ישׂראל 60 .אם נחפוץ ,נוכל לשׂים
במקומכם מלאכים אשר יחליפו אתכם על פני האדמה 61 .סימן הוא
45
47
51
52
57
58

60

שאל את שליחינו :מפרשים שמדובר בשאלה רטורית ,או שעליו לשאול את בני
עמם של השליחים (היהודים והנוצרים).
הביא להם את אותותינו :חולל לפניהם ניסים והביא עליהם את המכות.
לרג ַלי :יש המפרשים כפשוטו ,כלומר לרגלי ארמונותיי ,או במשמעות מושאלת:
בהתאם לרצוני.
לא יוכל לדבר ברורות :רמז להיותו של משה כבד לשון.
הובא בן מרים כמשל :כדוגמה לבן אנוש הנחשב לבנו של אלוהים .הריעו :שמחו ,כי
מצאו בדוגמתו של ישוע הוכחה לכך שגם אליליהם יכולים להיחשב כבני אללה.
האם טובים האלים אשר לנו ממנו :האלים שלנו אינם מיוחסים מישוע .מפרשים
כי זו תגובת הכופרים לאזהרות הקוראן כי המאמינים בכך שאללה העמיד
צאצאים ,ילכו לגיהינום .הכופרים משיבים בלעג כי אם זה דינם של המעריצים את
ישוע כבן אלוהים  ,הם ואליליהם הפחותים מישוע ישמחו לבוא גם הם לגיהינום
ולהיות שם בדרגה שווה לדרגתו של ישוע.
לשים במקומכם מלאכים :כלומר מלאכים אינם מוגבלים רק לשמים ,ולפיכך אין
סיבה להערצתם כבני אלוהים .ויש המפרשים" :נוכל ליצור מלאכים מתוככם",
כלומר לגרום לכך שייוולדו לכם מלאכים ,אות לכך שהם לאו דווקא בני אלוהים,
וגם ישוע אינו כזה.
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לבואה של שעת הדיןַ .אל תפקפקו בה ולכו בעקבותי .זוהי דרך הישר.
 62וַאל ידיחכם השׂטן ,הן הוא אויבכם המושבע 63 .כאשר הביא יֵשוּעַ
את האותות הנהירים ,אמר ,הבאתי לכם את החוכמה ,למען אבאר לכם
ושמעו בקולי 64 .אללה
את אשר נחלקתם בו .לכן הֱיו יראים את אללה ִ
הוא ריּבוני וריּבונכם ,לכן עִ בדוהו .זהו אורח מישרים;  65ואולם
מחנותיהם חלקו אלה על אלה .אבוי לבני העוולה מפני עונשו של יום
מר ונִמהר 66 .לא נותר להם אלא לצַ פות כי תבוא עליהם שעת הדין
כחתף בלא שישערוה 67 .ביום ההוא יהפכו ידידי נפש אויבים זה לזה,
עבדי ,היום לא ייפול עליכם פחד ולא תצטערו.
פרט ליראים 68 .הוי ַ
 69אשר האמינו באותותינו והתמסרו 70 ,היּכנסו לגן עדן ,אתם
ונשותיכם .מאושרים תהיו 71 .יסובבו ביניהם קערות של זהב וגביעים,
ובהם כל אשר תאווה הנפש וכל אשר תתענג העין עליו .לעולמי־עד
תהיו בו 72 .זהו גן עדן אשר ירשתם בזכות מעשׂיכם 73 ,ובו מזומנים
לכם פירות רבים אשר מהם תאכלו 74 .החוטאים יהיו בעונש גיהינום
לנצח 75 .לא יַרפו מהם לרגע ,ונטולי תקווה ייאלמו דום 76 .לא גרמנו
להם עוול ,כי הם היו בני העוולה 77 .הם יקראו ,הוי מאלִ ּכ ,לוּ רק מיהר
ריּבונָך להשמידנו! יגיד ,כאן תישארו 78 .הבאנו לכם את האמת ,ואולם
רובכם מאסתם באמת 79 .האם כבר טיּכסו עצה? אנו נטכס 80 .או האם
חושבים הם כי לא נשמע את צפונותיהם ואת סוד־שׂיחם? לא כן ,כי
שליחינו ניצבים לידם ורושמים 81 .אֱמור ,לוּ היו לרחמן צאצאים ,הייתי
אני ראשון העובדים 82 .ואולם ישתּבַ ח שֵ ם ריּבון השמים והארץ ,ריּבון
הכס ,ויינון מעל התארים אשר בהם יתארוהו 83 .הנח להם להיסחף
ולהשתעשע עד אשר יפגשו את היום אשר הובטח להם 84 .הוא האלוה
61
65
67
69
77
79
80
81
82

סימן הוא :ישוע .הופעתו באחרית הימים תבשר את יום הדין .ויש המפרשים
שהכוונה לקוראן המבשר על יום הדין.
מחנותיהם :סיעות הנוצרים שלא הסכימו ביניהן בנוגע לטיבו של ישוע ,וכדומה.
פרט ליראים :רק אחוותם של הצדיקים תשרוד ביום הדין.
התמסרו :ר' סורה .112 :2
מאלּכ :שמו של המלאך שומר גיהינום .הוצע לקשר את שמו עם המולֶך המקראי,
הנזכר בין השאר בקשר לתופת (מלכים ב כג  .)10להשמידנו :כדי שנחדל לסבול.
טיכסו עצה :כיצד לפגוע במוחמד .אנו נטכס :את הנקמה בזוממים לפגוע בנביא.
שליחינו :המלאכים.
ראשון העובדים :את בנו .ויש הגורסים" :הייתי ראשון העובדים את הרחמן לבדו".
תארים :כגון שהוא אב לבן כישוע ,או לבנות שהכופרים עובדים להן כאלילות.
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יתברך זה
ַ
אשר בשמים ,והאלוה אשר בארץ ,והוא החכם והיודע85 .
אשר לו מלכות השמים והארץ וכל אשר ביניהם .אצלו היֶדע על שעת
הדין ,ואליו תוחזרו 86 .אלה אשר אליהם יתפללו מּבַ לעדיו לא יוכלו
להשתדל; רק המעידים על האמת ביודעין.
 87אם תשאל אותם ,מי ברא אותם ,יאמרו ,אללה .אם כן ,כיצד זה ישגו
בשקרים? ( 88אללה שומע את הנביא) באומרו ,ריּבוני ,אלה עַ ם אשר לא
יאמינו – 89 .חוס עליהם ואֱמור ,שלום .לבסוף ייווכחו לדעת.

85
86

87
89

אצלו היֶדע על שעת הדין :ר' סורה  .187 :7אליו תוחזרו :למשפט ביום הדין.
אשר אליהם יתפללו :האלילים שהכופרים פונים בתפילה אליהם .להשתדל :בפני
אללה למען המאמינים בהם .רק המעידים :יוכלו להשתדל .מפרשים שמדובר
בעיקר בישוע ובמלאכים ,וכן ב ֻעזַ יר ,שזכאים להשתדל למען המאמינים בהם .או:
רק (למען) המעידים .במקרה זה מפרשים כי המעידים שלמענם ישתדלו המלאכים,
הם המוסלמים האומרים את העֵ דוּת (בערביתַ :שהאדה) ,שאין אלוה מבלעדי
אללה.
ישגו בשקרים :יתפתו ללכת אחר אלילים זולת אללה.
חוס עליהם :דברי אללה אל הנביא .ויש המפרשים שהפסוק בוטל בתוקף "פסוק
החרב" (סורה .)5 :9
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שׁן (אלדֻ חַ 'אן)
סוּרה  44הֶ עָ ָ
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ח.מ.
 2אשבע בספר הברור!  3הורדנוהו ממרומים בלילה מבורך – מאז
ומתמיד נהגנו להזהיר 4 .בו ייחרץ כל דבר בשׂום שׂכל 5 ,על־פי דברנו –
מאז ומתמיד שלחנו שליחים  6ברחמים מעִ ם ריּבונָך – הוא השומע
והיודע 7 ,מעִ ם ריּבון השמים והארץ ואשר ביניהם .לוּ רק הייתם נכונים
להשתכנע 8 .אין אלוה מּבַ לעדיו ,המחַ יה והממית ,ריּבונכם וריּבון
אבותיכם הראשונים 9 ,ואולם הם מטילים ספק ושטופי שעשוע.
 10צַ ּפֵ ה לבואו של יום אשר בו יביאו השמים עשן לעין כל 11 ,והוא
יכסה את האנשים .זה עונש קשה 12 .ריּבוננו ,הָ סֵ ר מעלינו את העונש ,כי
מאמינים אנו 13 .אך מה יועיל להם ,אם יִיזָכרו לאחר שכבר בא אליהם
שליח אשר הזהירם ברורות?  14הם פנו לו עורף ואמרו ,אחרים

 1ח.מ :.ר' סורה .1 :2
 3הורדנוהו :את הקוראן .לילה מבורך :מרבית הפרשנים גורסים שמדובר בליל
אלקדר (ר' סורה  ,) 97אך יש המזהים אותו עם לילות קדושים אחרים .מאז ומתמיד
ַ
נהגנו להזהיר :לפיכך הורדנו את הקוראן כדי להמשיך ולהזהיר באמצעותו את
הברואים.
אלקדר נחרצים גורלות כל הברואים
ַ
 4בו ייחרץ כל דבר :הפרשנים גורסים שבליל
אלקדר הבא.
ַ
לתקופה של שנה אחת ,עד ליל
ָארץ
 10עשן :הופעתו תבשר את קץ העולם .ר' יואל ג  :4–3ונָתַ ִתי מוֹפ ִתים ּבַ ָשמַ יִ ם וּבָ ֶ
ָדם וָ אֵ שׁ ו ִתימֲ רוֹת עָ ָשׁן :הַ ֶשמֶ שׁ יֵהָ פֵ ְך לח ֶֹשְׁך והַ י ֵָרחַ ל ָדם לִ פנֵי ּבוֹא יוֹם ה' הַ גָדוֹל
והַ נו ָֹרא .ר' גם מעשי השליחים ב  .20–19ואולם יש המפרשים שמדובר באירוע
היסטורי שכבר התרחש ,עת פקד ר עב כבד את העיר מֶ כה בימי מוחמד .העשן מסמל
את ערפול החושים שגרם הרעב ,ובעטיו היטשטשה ראייתם של התושבים.
המסורות גורסות שהרעב נגרם כתוצאה מקללת הנביא את אויביו.
 12הָ סֵ ר מעלינו את העונש :דבריהם של הכופרים ביום הדין ,המבקשים להסיר את
העשן ושאר מוראות היום ה נורא .ויש המפרשים כי זאת בקשת הכופרים בימי
מוחמד להסיר את הרעב שפקד אותם.
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לימדוהו ,והוא אחוּז שֵ ד 15 .אך נסיר קמעה את העונש ,והנה שָ בים אתם
לסורכם 16 .ביום אשר נהלום מהלומה כבדה – אז נהיה נוקמים.
 17ולפניהם כבר ניסינו את עַ מו של ּפַ רעֹ ה :בא אליהם שליח נכבד ואמר,
עבדי אללה – שליח נאמן אני אליכם –  19וַאל תמרדו
בידי את ֵ
 18תנו ַ
באללה .הִ נה הצגתי לכם אסמכתא ברורה 20 ,וישמרני ריּבוני וריּבונכם
פן תסקלוני 21 .גם אם אינכם מאמינים לי ,הַ ניחו לי 22 .אז קרא אל
עבדי בלילה ,כי עומדים לדלוק
ריּבונו ,אלה עַ ם של חוטאים 23 .הַ סַ ע את ַ
אחריכם 24 .הַ שאֵ ר את הים בקוּע ,כי הם גדודים אשר נחרץ גורלם
לטבוע 25 .הם הניחו מאחור שפע גנים ומעיינות 26 ,שׂדות זֶרע ,משכנות
פאר 27 ,ומנעמֵ י תענוגות 28 .כך היה ,ואנו הורשנו כל זאת לבני עם אחר.
 29השמים והארץ לא בכו להם ולא ניתנה להם ארּכה 30 .כך הִ צלנו את
בני ישׂראל מעונש מחּפיר  31מיד ּפַ ְרעֹ ה .הוא היה מתנשׂא ומתהולל.
 32בחרנו אותם ביודעין להיות מעל כל שוכני העולמים 33 ,ונָתַ נו להם
אותות אשר ניסיון ברור הם.
 34הללו אומרים 35 ,אין דבר מעֵ בר למותנו הראשון ,ולעולם לא יקימונו
לתחייה 36 .הָ שיבו את אבותינו ,אם אמת בפיכם 37 .האם טובים הם
14
15
16
17
18
19
23
24
28

33
34
35

36

אחרים לימדוהו :רמז לטענת הכופרים שמוחמד אינו נביא אמת ,אלא רק משמיע
את מה שלמד מבני אדם אחרים .אחוז שד :ר' סורה .6 :15
נסיר קמעה את העונש :את ייסורי יום הדין ,או את הרעב בעולם הזה.
ביום אשר נהלום :ביום הדין .אולם כמה מן הפרשנים נוהגים להסביר שמדובר
בניצחון שהושג על הכופרים במלחמת ּבַ דר (שנת .)624
שליח נכבד :משה.
עבדי אללה :בני ישראל.
אסמכתא ברורה :הניסים שחולל משה בפני פרעה וחרטומיו.
הסע :פניית אללה אל משה.
השאר את הים בקוע :כדי שהרודפים יבואו בו אחריכם ויטבעו .ר' שמות יד .29–16
לבני עם אחר :לבני ישראל ,שיצאו ממצרים עם רכוש שנטלו מן המצרים (ר' שמות
יב  .) 36–32ויש המפרשים שבני ישראל שבו מצרימה לאחר טביעת המצרים וירשו
את נחלותיהם .ר' גם סורה .59–57 :26
אותות :קריעת הים ,המן ,השליו וכדומה.
הללו :הכופרים בני זמנו של מוחמד.
מותנו הראשון :המוות הארצי בסוף החיים בעולם הזה ,להבדיל ממוות הנמשך אל
העולם הבא ומשמש מבוא לתחיית המתים .ור' חזון יוחנן ב ִ :11מי אֲ ֶשׁר־אֹזֶ ן ל ֹו
יִ שׁמַ ע ֵאת אֲ ֶשׁר הָ רוּחַ אֹמֵ ר לַּק ִהלוֹת הַ מנַצֵ חַ ֹלא יִ נָזֵ ק ּבַ מָ וֶ ת הַ ֵשנִי.
אם אמת בפיכם :אם באמת יש חיים לאחר המוות ,כפי שאתה ,הנביא ,טוען בשם
אלוהיך.
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מבני עמו של תֻּבַ ע ומאלה אשר חיו לפניהם? השמדנו אותם כי חטאו.
 38לא בראנו את השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם לשם שעשוע.
 39בראנו אותם רק למען תתגלה האמת ,ואולם מרביתם אינם יודעים.
 40יום הפסיקה הוא המועד לכולם 41 .הוא יום אשר בו לא יועיל מגן
לְ בן חסותו במאום ,והם לא ייוושעו 42 ,זולת אשר ירחם עליו אללה.
הוא האדיר והרחום 43 .עץ הזַּקוּם  44הוא מזונו של החוטא הנפשע.
 45כנחושת רותחת יגעש בקרביים 46 ,יבעבע כמים רותחים –  47תִ פסוהו
ואל מעמקֵ י התופת הַ שליכוהו 48 ,והָ ריקו על ראשו את עונש המים
הרותחים! ְ 49טעַ ם ,הן אתה אדיר ונכבד!  50זה הדבר אשר פקפקתם בו.
 51היראים ישכנו במקום מבטחים 52 ,בין גנים ועל פלגי מים 53 ,עוטים
משי וקטיפה זה מול זה 54 .כך יהיה ,ונזַווגם עם עלמות צחורות עור
ויפות עין 55 .יזמינו מכל פרי ,ולבטח יֵשבו 56 .טַ עַ ם מוות לא יֵדעו שָׁ ם,
זולת המוות הראשון ,והוא ישמרם מפני עונש התופת 57 .זהו חסד
ריּבונָך ,וזוהי הזכייה הכבירה.
 58גילינו אותו בלשונָך ,למען ייקל עליהם לזכורּ 59 .פְ קַ ח עין ,הן גם הם
פוקחים עין.

37
38

40
43
54
56
58

תֻ ּבַ ע :תוארם של שליטי תימן הקדומים .מסופר שאחד מהם התבשר על הופעתו
הצפויה של מוחמד וקרא לבני עמו להאמין בו ,אך הם סירבו.
לשם שעשוע :ר' במדבר רבה יח ,כב" :שבכל מקום הקב"ה עושה שליחותו ולא
ברא דבר אחד לבטלה " .הרעיון מצוי גם אצל מחברים נוצרים קדומים (ר' יוסטינוס
מרטיר ,האפולוגטיקה השנייה  ,ד :אלוהים לא ברא את העולם ללא מטרה ,כי אם
למען המין האנושי).
יום הפסיקה :אחד מכינויי יום הדין.
עץ הזקום :ר' סורה .62 :37
צחורות עור :צחורת עור מכונה בערבית חַ ו ַראא' (רבות :חוּר) ,ומכאן כינויין:
"חוּריות" .ויש האומרים כי כינוין מעיד על עיניהן השחורות והבוהקות בלובנן.
המוות הראשון :ר' לעיל פס' .35
אותו :את הקוראן .בלשונך :הערבית .ר' סורה .2 :12
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'אשׁ ַיה)
כוֹרעַ ת ּבֶ ֶרְך (אל ַג ִ
סוּרה  45הַ ַ
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ח.מ.
 2זהו ספר אשר הוּרד ממרומים מעִ ם אללה האדיר והחכם 3 .בשמים
ובארץ צפונים אותות למאמינים 4 .ובבריאתכם ובַ יצורים אשר יפיץ
אללה צפונים אותות לאנשים הנכונים להשתכנע 5 .בחילוף הלילה
והיום ובפרנסה אשר שולח אללה משמים ,אשר יחַ יה בה ארץ שנָשַ מה,
ובכיווּן משב הרוחות ,צפונים אותות למשׂכילים להבין 6 .אלה אותות
אללה אשר נקראם בפניָך למען גַלוֹת את האמת ,ועִ ם בוא כל אלה,
לאיזה אומֶ ר יאמינו ,אם לא לאללה ולאותותיו?  7אבוי לכל רמאי נפשע,
במריו,
 8השומע את אותות אללה נקראים בפניו ,ואף־על־פי־כן יעמוד ִ
כמו מעולם לא שמעםּ .בַ שֵׂ ר לו על עונש כבד 9 .כאשר נודעים לו כמה
מאותותינו ,הוא שׂם אותם ללעג .כל אלה ,צפוי להם עונש מחפיר.
 10מעֵ בר מזה גיהינום אשר בו לא יועיל להם פועַ ל ידיהם במאום ,ואף
לא המגינים אשר לקחו להם זולת אללה .צפוי להם עונש כבד 11 .זהו
מקור הדרכה ,אך הכופרים באותות ריּבונם ייענשו בייסורים קשים.
 12אללה הוא אשר הכפיף למרוּתכם את הים ,למען ישוטו בו הספינות
על־פי דבָ רו ,ולמען תבקשו לכם פרנסה מאִ תו ,ולמען תכירו טובה.
 13והוא הכפיף למרוּתכם ברוב חסדו את כל אשר בשמים ובארץ .בזאת
צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם 14 .אֱמור למאמינים כי ימחלו
לאשר אינם מצפים לבואם של ימֵ י אללה ,למען יגמול אללה לאנשים

 1ח.מ :.ר' סורה .1 :2
 2זהו ספר :הקוראן.
 6אותות אללה :ר' סורה .39 :2
 10מעבר מזה :בעולם הבא .המגינים :האלילים.
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כפועלם 15 .כל העושׂה טוב ,למען עצמו יעשׂה ,והעושׂה רע ,לעצמו
מֵ ֵרע .לאחר כל זאת אל ריּבונכם תוחזרו.
 16נָתַ נו לבני ישׂראל את הספר ואת המשפטים ואת הנבואה ,ופִ רנסנו
אותם במיטב הדברים ,ורוממנו אותם מכל שוכני העולמים 17 ,ונָתַ נו
להם דינים נהירים ,והם לא נחלקו ביניהם כי אם לאחר שהוענקה להם
הדעת ,עֵ קב ִרשעה שנפלה בינותם .ריּבונָך ישפוט ביניהם ביום תחיית
המתים בכל אשר נחלקו בוַ 18 .אחַ ר העלינו אותָך על דרך נכוחה לכל
ָדבָ ר .לְֵך בה וַאל תיטה אחר משוגות לבם של חסרי הידע 19 .הם לא
יועילו לָך במאום אצל אללה .בני העוולה הם מגינים זה לזה ,ואללה
הוא מגן היראים 20 .זה יאיר את עיני האנשים ויביא הדרכה ורחמים
לאנשים הנכונים להשתכנע 21 .האם סבורים בעלי העווֹנות כי דינם
אצלנו כדין המאמינים ועושׂי הטוב? כי בחייהם ובמותם יִדמו זה לזה?
זהו שיפוט מעוּות 22 .אללה ברא את השמים ואת הארץ למען תתגלה
האמת ,ולכל נפש ישולם כפועלה ,ואיש לא יקופח.
הראיתָ את הלוקח לו כאֵ ל את משוגת לבו? הִ תעהו אללה ביודעין
ָ 23
ואטם את אוזניו ולבו ,ושׂם כסות על עיניו .מי יוכל להחזירו אל דרך
הישר אחרי אללה? האם לא תיזָכרו?  24הם אמרו ,דבר אין לנו מעֵ בר
לחיינו בעולם הזה; האחד ימות והאחר יחיה ,ורק הזמן יביא עלינו
מדמים 25 .כאשר קוראים
כלָיה .אין הם יודעים דבר על זאת ,והם רק ַ
בפניהם את אותותינו הנהירים ,טענה ניצחת אחת להם :יגידו ,הָ שיבו
את אבותינו (לחיים) ,אם אמת בפיכם 26 .אֱמור ,אללה ייתן נשמת חיים
באפכם ואז ימיתכם ,ואז י ַכנֵס אתכם לקראת יום תחיית המתים .אין ספק
בו .ואולם מרבית האנשים אינם יודעים.
14

15
16
18
20
23
24

ימחלו :יש המפרשים שפסוק זה פג תוקפו לאחר שניתנו פסוקים אחרים המצווים
על מלחמת קודש בכופרים .ימי אללה :הימים שבהם אללה ייתן ניצחון למאמינים
ויעשה שפטים בכופרים .הכופרים אינם מאמינים שימים כאלה עתידים לבוא אי
פעם.
תוחזרו :ביום הדין.
הספר :התורה.
העלינו אותך :פנייה אל מוחמד .דרך נכוחה :בערביתַ :ש ִריעה.
זה יאיר :הקוראן.
את משוגת לבו :את העצמים שנהה אחריהם ,כגון עצים ואבנים.
רק הזמן :ולא אללה.
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 27לאללה מלכות השמים והארץ ,וביום אשר תגיע שעת הדין ,ביום
ההוא ילכו השוגים בהבל לאבדון 28 .אז תִ ראה והנה כל אומה כורעת
ברך ,וכל אומה תיקָ ֵרא אל ספרה וייאמר לה ,היום ישולם לכם
פרנו אשר יגיד את האמת עליכם .הן שמרנו בכתב את
כפועלכם 29 .זה סִ ֵ
אשר עשׂיתם 30 .אשר למאמינים ולעושׂים את הטוב ,עליהם יפרושׂ
אללה את רחמיו .זו הזכייה הברורה 31 .ואשר לכופרים :האם לא קראו
בפניכם את אותותַ י ,אך אתם מלאתם שחץ והייתם חוטאים?  32וכאשר
אמרו כי הבטחת אללה אמת היא ,וכי שעת הדין ,אין ספק בה ,אמרתם,
מדמים לעצמנו ,ואיננו יודעים דבר
איננו יודעים שעה זו מהי; אנו רק ַ
אל־נכון 33 .אז ייחשׂפו בפניהם העווֹנות אשר עשׂו ,ויינחת עליהם העונש
אשר בזו לו 34 .יגידו להם ,היום נשכח אתכם כשם ששכחתם כי יומכם
זה עומד להגיע .בגיהינום תדורו ,ולא יקום לכם מושיע 35 ,זאת כי
שׂמתם ללעג את אותות אללה ,והִ דיחו אתכם חיי העולם הזה .היום לא
יוציאום ממנו ולא יתירו להם לבקש חנינה 36 .על כן התהילה לאללה
ריּבון השמים וריּבון הארץ ,ריּבון העולמים 37 .לו השׂררה בשמים
ובארץ ,והוא האדיר והחכם.

 28ספרה :הספר שבו נרשמו מעשיה.
 32הבטחת אללה :על כך שהמתים יקומו לתחייה.
 34היום נשכח אתכם :באש גיהינום.
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סוּרה  46גִ בעוֹת הַ חוֹל (אלַאח ַקאף)
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ח.מ.
 2זהו ספר אשר הוּרד ממרומים מעִ ם אללה האדיר והחכם 3 .בראנו את
השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם רק למען תתגלה האמת ,ולזמן
קצוב .ואולם הכופרים פונים עורף לאזהרות.
 4אֱמור ,תנו דעתכם על אלה אשר אליהם תִ פנו בתפילה מּבַ לעדי אללה:
הַ ראו לי מה בראו בארץ ,או אולי שותפים הם לשמים? הָ ביאו לי ספר
הקודם לזה ,או שמץ מידע ,אם אמת בפיכם 5 .היש מרחיק יותר לתעות
מן האיש אשר במקום אללה יִפנה בתפילה אל אשר לא יֵיענו לו עד יום
תחיית המתים ,ואשר אינם מעלים על דעתם כי פנו אליהם?  6וכאשר
ייאספו האנשים ,יהיו להם (האֵ לים) לאויבים ,ויכחישו כי עבדו אותם.
 7כאשר קוראים בפניהם את אותותינו הנהירים ,הכופרים ּבָ אמת בהגיעה
אליהם יגידו ,אלה כשפים בעליל 8 .ואם יאמרו ,הוא בדה אותו מלבו,
אֱמור ,אם אמנם בדיתי אותו ,לא תעמוד לכם כל זכות למעני אצל
אללה .הוא מיטיב לדעת במה תתעסקו .אין כמוהו עֵ ד ביני וביניכם,
והוא המוחל והרחום 9 .אֱמור ,אינני הראשון שנשלח כשליח ,ואיני יודע
מה ייעשׂה בי ובכם .דבק אני רק באשר נִגלה לי ,וכל תפקידי להזהיר
ברורות 10 .אֱמור ,תנו דעתכם :הן מעִ ם אללה הוא ,ובכל זאת תכפרו בו,
אף־על־פי שעֵ ד מבני ישׂראל כבר העיד על שכמותו והאמין ,אך אתם
1
2
3
4
6
8
9

ח.מ :.ר' סורה .1 :2
זהו ספר :הקוראן.
לזמן קצוב :העולם שנברא יחדל להתקיים בבוא יום הדין.
ספר הקודם לזה :שנגלה לפני הקוראן ,כראיה לטענתכם.
ייאספו :ביום הדין .יהיו להם לאויבים :האלילים לעובדיהם.
בדה אותו :מוחמד את הקוראן.
איני יודע מה ייעשה בי :יש המפרשים :איני יודע אם גורלי יהיה מר כגורל
הנביאים שקדמו לי.
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דבֵ קים בשחצכם .אכן ,לא ינחה אללה את קהל בני העוולה 11 .הכופרים
אמרו על אודות המאמינים ,אילו היתה תועלת בזאת ,כי אז לא היו
מקדימים אותנו בה .כיוון שאינם מישירים לכת על־פיו ,יגידו ,זהו שקר
נושן.
 12לפניו היה ספרו של משׁה למופת ולרחמים ,וזהו ספר המאשר (את
קודמיו) ,וניתן בלשון ערבית כדי להזהיר את בני העוולה ולהביא
בשׂורה למיטיבים 13 .האומרים ,ריּבוננו הוא אללה ,ומישירים לכת ,לא
ייפול עליהם פחד ולא יצטערו 14 .באֵ י גן עדן הם ,ולנֶצח ישכנו בו.
כפועלם יוּשב להם.
 15ציווינו על האדם לגמול חסד עם הוריו .אִ מו נשׂאה אותו ברחמה
ביגע ,וילדה אותו ביגע .שלושים חודשים חלפו מאז הריונה ועד
גמילתו .ובהגיעו לפִ רקו ובמלאת לו ארבעים ,אמר ,ריּבוני ,למדני מילות
ולהורי ,אשר תהיינה שגורות על לשוני,
ַ
תודה על החסד שנטיתָ לי
אחרי .חוזר אני
ומעשׂים טובים אשר יפיקו רצון מלפניָך ,וברכני בזרעי ַ
בתשובה אליָך ,ואני נמנה עם המתמסרים 16 .מאלה נקבל את מעשׂיהם
הנאים מּכל ונמחל על עווֹנותיהם ,ויהיו בין ּבָ אֵ י גן עדן .זוהי הבטחה
נאמנה 17 .האיש אשר אמר להוריו ,קַ צתי בשניכם! אתם מבטיחים כי
אצא (מקברי ואקום לתחייה) ,והרי הדורות לפנַי חלפו לבלי שוב! הוריו
ביקשו ישועה מאללה ואמרו (לבנם) ,אוי לָך ,הַ אֲמֵ ן! הן הַ בטחַ ת אללה
אמת היא .אך הוא יגיד ,אין אלה כי אם מעשׂיות של קדמונים 18 .אלה
10

11

12
15

16
17

מעם אללה הוא :הקוראן .עד מבני ישראל :מזוהה עם עבדאללה אּבן סַ לאם,
היהודי איש מַ דינה שהתאסלם ותמך במוחמד .אחרים גורסים כי מדובר במשה.
העיד על שכמותו :העיד כי הקוראן אמיתי (אּבן סלאם) .או :העיד על אמיתות
התורה הדומה לקוראן (משה).
אילו היתה תועלת בזאת :בדת האסלאם .לא היו מקדימים אותנו :היינו
מתאסלמים לפניהם .שקר נושן :דברי הקוראן הם כזבים שנלקחו ממעשיות
עתיקות.
לפניו :לפני הקוראן .מאשר :ר' סורה  .41 :2ערבית :ר' סורה .2 :12
ובמלאת לו ארבעים :ר' משנה ,אבות ה כא..." :בן ארבעים לבינה" .הפסוק מתאר
את מאפייניו של המאמין הצדיק באשר הוא ,אולם מרבית הפרשנים גורסים
שהפסוק מספר בשבחו של אחד מחברי הנביא ,הלא הוא אּבוּ ּבַ כר שנתמנה לחליף
לאחר מות מוחמד .התפילה שלפנינו נתפסת כמשקפת את דבקותו הדתית של
הנושא אותה .מתמסרים :ר' סורה .112 :2
מעשׂיהם הנאים מּכל :ר' סורה .121 :9
האיש אשר אמר להוריו :אלה מאפייניו של הכופר באשר הוא ,אך יש המפרשים
שמדובר באחד מבניו של אבו ּבַ כר ,שאמר את הדברים להוריו בטרם התאסלם.
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הם אשר בצדק נִגזר דינם יחד עִ ם אומות של שֵ דים ובנֵי אֱנוש שעברו מן
העולם לפניהם .הם הלכו לאבדון 19 .כולם ידורגו על־פי מעשׂיהם,
ואללה ימלא להם את שׂכר מעשׂיהם ,ולא יקופחו 20 .ביום אשר יוצגו
הכופרים נוכח אש גיהינום – כיליתם את מנעמיכם בחיי העולם הזה
והתענגתם עליהם ,והִ נה היום ישולם לכם בעונש מחפיר ,כי מלאתם
שחץ בארץ בלא צדק ,והייתם מופקרים.
ָאחיהם של בני עאד :הוא הזהיר את בני עַ מו בין גבעות
 21הַ זּכֵר את ִ
החול – וכבר לפניו היו מזהירים וגם אחריו – לאמור ,עִ בדו רק את
אללה .ירא אני פן יבוא עליכם עונש ביום הרה גורל 22 .אמרו ,האם באתָ
להסב אותנו מעל האֵ לים אשר לנו? אם כך ,הָ בֵ א את אשר תאיים בו
עלינו ,אם אמת בפיָך 23 .אמר ,רק לאללה היֶדע ,ואני רק מוסֵ ר לכם את
אשר נשלחתי להביא ,ואתם נראים לי אנשים נבערים 24 .כאשר ראו
הקרבה ובאה אל אדמותיהם ,אמרו ,זה ענן שימטיר לנו
כדמות עננה ֵ
גשם – ולא היא! זהו הדבר אשר ביקשתם להחישו :רוח שצָ רור בה
עונש קשה 25 ,והיא תחריב כל דבר במצוות ריּבונה .עם בוקר לא נִרָאה
עוד דבר זולת משכנותיהם (השוממים) .כך נגמול לאנשים החוטאים.
 26אנו הושבנו אותם על מכונם – אתכם לא הושבנו אֵ יתָ ן כמותם –
ונָתַ נו להם אוזניים ועיניים ולב ,ואולם לא הועילו להם אוזניהם ועיניהם
ולבבם במאום .הם התכחשו לאותות אללה ,ואז ניחת עליהם העונש
אשר בזו לו 27 .אכן השמדנו את הערים אשר סביבכם ,לאחר שהבאנו
שלל אותות למען ישובו 28 .מדוע לא חשו לעזרתם האחרים אשר לקחו
לעצמם כאֵ לים מּבַ לעדי אללה למען יקרבום אליו? לא ,כי זנחו אותם.
זה השקר אשר שגו בו ואשר בדוהו מלבם.
 29הִ טינו אל נתיבָך חבורת שֵ דים למען יקשיבו לקֻ רָאן .כאשר הגיעו
אליו ,אמרו ,הַ קשיבו! וכאשר תמה קריאתו ,שׂמו פעמיהם אל בני עמם
 20כיליתם את מנעמיכם בחיי העולם הזה :פניית אללה אל החוטאים .ור' לוקס טז
י־א ָתה ל ַָקח ָת טוּבָך ּבחַ יֶיָך...
 ... :25זכֹר כִ ַ
 21אחיהם :הנביא הוּד משבט עאד ,שנשלח להזהירם מפני העונש הצפוי להם על
חטאיהם .גבעות החול :בערביתַ :אחקאף .ויש הגורסים כי זהו שם מקום בסביבות
עומאן או תימן .אחרים גורסים כי זהו שמו של הר בארץ ישראל (אלשאם).
 26אתכם לא הושבנו :פנייה אל הכופרים בני זמנו של מוחמד (אנשי מֶ כה) .וניתן גם
לתרגם" :כשם שהושבנו אתכם".
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ובפיהם אזהרהָ 30 .אמרו ,בני עַ מנו ,הקשבנו לספר שהוּרד ממרומים
לאחר משׁה למען יאשר את אשר לפניו וינחה אל האמת ואל דרך הישר.
 31בני עמנו ,הֵ יעָ נו לקריאת הּכָרוז הקורא אל אללה והַ אמינו בו ,למען
יסלח לכם על חטאיכם ויגן עליכם מפני עונש כבד 32 .ואשר לא יֵיענו
לקריאת הּכָרוז הקורא אל אללה ,לא יעלה בידם לחמוק בארץ ולא יהיו
להם מגינים זולתו .כל אלה בתעייה גמורה הם 33 .הלא יִראו כי אללה
אשר ברא את השמים ואת הארץ ולא התייגע בבריאתם ,יוכל גם את
המתים להחיות? אמנם כן ,הוא כל־יכול 34 .ביום אשר יוצגו הכופרים
נוכח אש גיהינום – האין היא אמיתית? יגידו ,אמנם כן ,חַ י ריּבוננו! אז
יגיד ,טַ עֲמו אפוא את העונש ,כי כפרתם.
חדורי הנחישות ,וַאל תבקש
ֵ
 35עמוד בעוז רוח כאשר עמדו השליחים
להחיש להם זאת .ביום אשר יִראו את אשר הובטח להםַ ,ידמו כי חלפה
רק שעה אחת מן היום.
בזאת תמה מסירת האזהרה .לא ייסָ פו בלתי אם המופקרים.

29

30
31
35

חבורת שדים :הפרשנים יודעים לספר על קבוצת שדים שהאזינה לקריאת הקוראן
מפי הנביא וקיבלה עליה את האסלאם .על־פי מרבית הגרסאות ,השדים באו
מנציבין (צפון סוריה) ופגשו בנביא בסביבות מֶ כה.
לאחר משה :היכרותם של השדים עם משה שימשה בסיס לפירוש שהם היו יהודים.
יאשר :ר' סורה .41 :2
הכרוז :הנביא מוחמד.
השליחים חדורי הנחישות :נביאים שעמדו במבחנים קשים במיוחד .בדרך כלל
נהוג לזהותם עם נֹח ,אברהם ,משה וישוע .המסורת מצרפת לרשימה גם את מוחמד
עצמו .להחיש להם זאת :את העונש לכופרים .ביום אשר יראו :ביום הדין .רק שעה
אחת :ר' סורה .45 :10
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סוּרה  47מוּחַ מַ ד (מֻ חַ מַ ד)
ַ
במַ דינה .ויש האומרים :במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הכופרים והמרחיקים אנשים מעל נתיב אללה – הוא יוריד לטמיון את
מעשׂיהם 2 .המאמינים ועושֵׂ י הטוב והמאמינים באשר הוּרד ממרומים
אל מֻחַ מַ ד – והוא האמת אשר באה מעִ ם ריּבונם – הוא יכפר להם על
עווֹנותיהם וישובב את נפשם 3 .זאת כי הכופרים נוהים אחר דברי הבל
והמאמינים הולכים אחר האמת אשר באה מאת ריּבונם .כך ימשול
אללה לאנשים את משליהם 4 .כאשר תיתקלו בכופרים ,הַ ּכוּם על צוואר,
הבררה בידכם לחון או
ולאחר שתעשׂו שפטיםּ ,כִ בלו בכבלים ,ומעתה ֵ
לחייב בדמי כופר ,עד שוֹך המלחמה .אילו רצה אללה ,היה גובר הוא
עליהם ,אך הוא חפץ להעמידכם במבחן זה מול זה .הנהרגים במלחמה
למען אללה – הוא לעולם לא יוריד את מעשׂיהם לטמיון 5 .הוא ינחה
אותם וישובב את נפשם 6 ,ויכניסם לגן עדן .הוא כבר סיפר להם עליו.
 7הוי המאמינים ,אם תושיטו עזרה לאללה ,יושיט גם הוא עזרה לכם
ויעמידכם אֵ יתָ ן על רגליכם 8 .ואולם ארורים הם הכופרים .הוא יוריד
לטמיון את מעשׂיהם 9 ,כי מאסו באשר הוריד אללה ממרומים ,ולפיכך
1
3
4

5
7

יוריד לטמיון :לא יגמול להם על שום מעשה טוב שיעשו ,כגון דאגה לנזקקים,
וכדומה.
את משליהם :על מאמינים וכופרים.
הַ ּכוּם על צוואר :מפרשים שזהו ביטוי המסמל כל דקירת חרב שנועדה להרוג ,גם
אם לא כוּונה לצוואר .כבלו :את השבויים .לחון :יש הסבורים כי היתר החנינה
וכופר הנפש בוטל בתוקף "פסוק החרב" (סורה  .)5 :9ואולם מרבית המלומדים
גורסים כי ההיתר שריר וקיים .להעמידכם במבחן :המאמינים שיחרפו את נפשם
במלחמה יקנו לעצמם את הזכות לגן עדן .עד שוך המלחמה :מפרשים :עד הכרתת
הכופרים כולם .הנהרגים :נוסח אחר" :הלוחמים" (בערבית :קאתַ לוּ במקום
קֻ ִתלוּ).
ינחה אותם :מפרשים שההנחיה תחול עליהם עוד בטרם ימותו ,ושהיא תקיף את
כל מי שנוטל חלק במלחמה ,גם אם אינו נהרג.
תושיטו עזרה לאללה :תסייעו להפצת דתו (על־ידי סיוע לצבא ,השתתפות בלחימה,
וכדומה).
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יכשיל את מפעלותיהם 10 .האם לא התהלכו בארץ ָוראו מה היה סופם
של אלה אשר היו לפניהם? אללה החריב את בתיהם עליהם ,וכך יקרה
לכופרים 11 .זאת כי אללה הוא אדון המאמינים ,ולכופרים אין אדון.
 12אללה יכניס את המאמינים ועושׂי הטוב אל גנים אשר נחלים נובעים
מתחת לאילנותיהם .הכופרים שטופי תענוגות ולועטים כבהמות והאש
מעונם.
 13מה רּבות הערים שהיו חזקות בכוחן מעירָך אשר גירשה אותָך ,ואולם
אנו השמדנו אותן ,ולא קם להן מושיע 14 .היִשוו אלה אשר בידם רָאיה
מעִ ם ריּבונם לאלה המשתבחים במעשׂיהם הרעים והנוהים אחר משוגות
לבם?
 15זה משל גן עדן אשר הובטח ליראים :בתוכו נהרות של מים אשר לא
ייעכרו לעולם ,ונהרות של חלב אשר לעולם לא יחמיץ ,ונהרות של יין
עָ ֵרב לחֵ ך השותים ,ונהרות של דבש טהור .ומזומן להם בו כל פרי
למינו ,ומחילה מריּבונם .היִשוו לאלה השוהים לנֶצח באש ,ואשר יושקו
בה מֵ י רותחין שיקרעו את מעיהם לגזרים?
 16יש המקשיבים לדבריָך ,ואולם בצאתם מעליָך ,יגידו לאלה אשר ניתַ ן
להם הידע ,מה הדבר אשר אמר זה עתה? הם אלה אשר אטם אללה את
לבבם ואשר נהו אחר משוגות לבם 17 .ואולם ישרי הדרך ,אותם יוסיף
אללה להנחות וייתן ירָאה בלבם 18 .לא נותר להם אלא לצַ ּפות כי תבוא
עליהם שעת הדין כחתף .כבר באו האותות המבשׂרים עליה ,ומה יועיל
להם אם רק אז ייזָכרו?  19דע כי אין אלוה מּבַ לעדי אללה ,ובקש מחילה
על חטאיָך ,ועל חטאי המאמינים והמאמינות .אללה יודע את כל הקורות
אתכם בצאתכם ובבואכם.
 20המאמינים אומרים ,מדוע לא הורדה סוּרה ממרומים? ואולם ברדת
12
13
14
16

18

נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
עירָךֶ :מכה ,שממנה גורש הנביא למַ דינה.
ראיה :הקוראן.
מקשיבים לדבריך :מפרשים שמדובר במתחסדים (מֻ נאפִ קוּן) שנהגו להתקלס
במוחמד מאחורי גבו .לאלה אשר ניתַ ן להם הידע :חברי הנביא .ויש המזהים אותם
עם אנשים שנודעו במיוחד בלמדנותם ,כגון עבדאללה אּבן עַ ּבאס או עבדאללה אּבן
מַ סעוּד .מה הדבר אשר אמר :לשון לגלוג ועקיצה.
האותות המבשרים עליה :שינויים בסדרי בראשית ,כגון בקיעת הירח הנזכרת
בסורה .1 :54
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סוּרה נחרצת בדבר הצורך להילחם ,תִ ראה את אלה אשר פשׂה הנגע
בלבם נושׂאים מבטם אליָך כמתעלפים על סף המוות .מן הראוי היה
 21כי יישָ מעו וידברו בדרך ארץ ,וכאשר תתברר חומרת המצב ,מוטב כי
יהיו כנים עם אללה 22 .הייתכן כי לאחר שתִ פנו עורף ,תחמסו את הארץ
ותתנכלו לשארי בשׂרכם?  23העושׂים זאת הם אשר קיללם אללה ועשׂה
אותם חירשים ,ועיוור את עיניהם 24 .למה זה לא יתבוננו בקֻ רָאן ,או
האם נעולים הלבבות על מנעול?  25אלה אשר נסוגו אחור לאחר שכבר
התבררה להם דרך הישר – השׂטן הוא אשר השׁיאם ומילא את לבם
תקווֹת שווא 26 .הם אמרו לאלה שמאסו באשר הוריד אללה ממרומים,
נישָ מע לכם במקצת הדברים .ואולם אללה יודע את אשר יסתירו.
 27כיצד ירגישו כאשר יאספו המלאכים את נשמתם וילקו אותם על
פרצופיהם ואחוריהם?  28זאת על שום שנָהו אחר הדבר אשר הכעיס את
אללה וסירבו להפיק רצון מלפניו .לכן יכשיל את מפעלותיהם 29 .האם
חושבים אלה אשר פשׂה הנגע בלבבם כי לא יגַלה אללה את טינתם?
 30אם נרצה ,נוכל להראותם לָך ואתה תכירם על־פי קלסתר פניהם ועל־
פי נימת דיּבורם המגונה .אללה יודע את אשר תעשׂו 31 .נעמידכם
במבחן ,למען נדע מי בכם הקמים להיאבק ומי העומדים בעוז רוח .כך
נבחן את אורחותיכם 32 .הכופרים והמרחיקים אנשים מעל נתיב אללה,
והחולקים על הנביא לאחר שהתבררה להם דרך הישר ,לא יזיקו לאללה
כמלוא נימה ,והוא יכשיל את מפעלותיהם 33 .הוי המאמינים ,הישָ מעו
לאללה והישָ מעו לשליחו ,וַאל תסַ ּכלו את מעשׂיכם 34 .הכופרים
20
21
22

25
26

30
33

סורה :ר' סורה  .23 :2אלה אשר פשה הנגע בלבם :ר' סורה .10 :2
חומרת המצב :הצורך להילחם.
לאחר שתפנו עורף :בערביתַ :תוַ לַיתֻ ם .ויש המפרשים" :לאחר שיינתן לכם שלטון",
ומסבירים כי זו אזהרה לשליטים האוּמַ יים .תתנכלו לשארי בשרכם :מפרשים
שמדובר בשיבה אל מתכונת שפיכות הדמים של תקופת הג'אהליה .ואולם הסבורים
כי הפסוק עוסק באומיים מסבירים כי הכוונה להתנכלותם לשארי בשרו של מוחמד
(במיוחד לבן דודו עלי ,הנערץ על השיעים).
אלה אשר נסוגו אחור :מפרשים שהם המתחסדים ,או ,לפי אחרים ,היהודים .מילא
את לבם :או" :נתן להם ארכה" .המפרשים כך גורסים כי הנושא הוא אללה.
אמרו לאלה שמאסו באשר הוריד אללה :הפרשנים מסבירים שהדוברים הם
המתחסדים הפונים אל היהודים בהצעה לשתף פעולה נגד מוחמד .ויש המפרשים
שהדוברים הם היהודים הפונים אל הכופרים (בני קֻ ַריש) .מקצת הדברים :הנוגעים
למעשים נגד הנביא.
קלסתר פניהם :יש האומרים שפרצופם של הרשעים שחור ועיניהם כחולות.
תסּכלו :אל תגרמו לאללה לא להתחשב בהם בגין חטאיכם.
אל ַ
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והמרחיקים אנשים מעל נתיב אללה ,והמתים בעודם כופרים ,לא יסלח
להם אללה לעולםַ 35 .אל תִ רּפינה ידיכם וַאל תבקשו שלום ,כי ידכם על
העליונה ואללה עִ מכם ולא יגרע משׂכר מעשׂיכם.
 36חיי העולם הזה הם רק משׂחק ושעשוע .אם תאמינו ותהיה בכם
יִרָאה ,ייתן לכם את שׂכרכם ולא יבקש מכם את רכושכם 37 .אילו היה
מכביד עליכם בבקשו אותו ,הייתם מקמצים ,והיה מלַּבֶ ה את טינתכם.
 38בזאת נקראים הנכם להוציא ממון למען אללה ,ואולם יש בכם
מקמצים .כל המקמץ ,מקמץ רק על עצמו .אללה הוא העָ שיר ואתם
הנזקקים לו .אם תפנו עורף ,יחליפכם באחרים תחתיכם ,והם לא יהיו
כמותכם.

 35ידכם על העליונה :יש המפרשים כי במצב שבו ידם של המאמינים אינה על
העליונה ,הרשות בידם לעשות שלום עד אשר ישובו ויתחזקו ויגברו על אויביהם
(כמו שעשה מוחמד בחֻ ַדיּבִ יה) .ברוח זו יש לתרגם..." :כל זמן שידכם על העליונה".
 36ולא יבקש מכם את רכושכם :למעט מס הזַ כאת (צדקה).
 38להוציא ממון :ר' סורה .195 :2
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סוּרה  48הַ הַ כ ָרעָ ה (אלפַ תח)
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1בזאת הכרענו למענָך הכרעה נחרצת 2 ,וכך יסלח לָך אללה על כל חטא
שחטאתָ ועל אשר טרם חטאתָ  ,וישלים את חסדו עליָך ,וינחה אותָך
באורח מישרים 3 ,ויושיט לָך אללה עזרה אדירה 4 .הוא אשר הוריד את
השלווה ממרומים והִ שּכינה בלב המאמינים ,למען תִ רבה אמונתם עוד
ועוד – לאללה גדודי השמים והארץ ,ואללה יודע וחכם –  5ולמען יכניס
את המאמינים ואת המאמינות אל גנים אשר נחלים נובעים מתחת
לאילנותיהם .לנֶצח יהיו בהם ,והוא יכפר להם על עווֹנותיהם ,וזוהי
זכייה כבירה מעִ ם אללה 6 .והוא יעניש את המתחסדים ואת המתחסדות
ואת המשתפים ואת המשתפות החושבים רעות על אללה .הרעה תשוב
ותיסוב עליהם .אללה שפך חמתו עליהם וקיללם והכין להם את

1

2

4
5

הכרעה :ר' סורה  . 52 :5הפרשנים גורסים שמדובר בכיבוש מֶ כה שנכנעה למוחמד
בשנת  . 630הפסוק נתפס כאילו אללה מבשר בו לנביאו על בואו הקרוב של ניצחון
זה .אך יש המזהים את "ההכרעה" עם חוזה חֻ ַדיּבִ יה שנערך בשנת  628בין מוחמד
וכופרי קֻ ַריש .החוזה נחתם לאחר שכוחות מוחמד נבלמו בחֻ ַדיּבִ יה במסעם לעבר
מֶ כה .כוונתם היתה לקיים את טקסי העלייה לרגל הקטנה ( ֻעמרה) במֶ כה בהשראת
חלום שחלם מוחמד במַ דינה (ר' להלן פס'  .)27הפרשנים מציינים כי החוזה שנחתם
בחֻ ַדיּבִ י ה הוא "הכרעה" ,מאחר שהוא פתח בפני מוחמד שורת הצלחות :המאמינים
חידשו את שבועת האמונים לנביא (ר' להלן פס'  ;)18זמן קצר אחרי כן כבש מוחמד
את חַ ' יּבַ ר מידי היהודים; הביזנטים הכניעו סופית את הפרסים לשמחת המאמינים
(ר' סורה  ;)5–2 :30מוחמד זכה לקיים את טקסי העלייה לרגל במֶ כה בשנת ;629
שנה אחרי כן ( ) 630נכבשה מֶ כה בשיאה של תנועת התאסלמות שהקיפה את כל
שבטי ערב (ר' סורה .)110
יסלח לך :יש המפרשים שההכרעה תושג בשדה הקרב ,והלחימה למען אללה
תבטיח לנביא כפרת עוונות .ברוח התפיסה שהנביא מוגן מפני חטא ,מדגישים
הפרשנים שמדובר בעברות שלא נעברו במודע ובכוונה תחילה .ישלים את חסדו:
מפרשים שהכוונה לשכר הנביא בגן עדן ,או להצלחותיו הבאות בעולם הזה.
השלווה :ר' סורה  .26 :9גדודי השמים והארץ :צבאות של מלאכים ובני אנוש.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
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גיהינום .זה יהיה הסוף המר 7 .לאללה גדודי השמים והארץ ,ואללה הוא
האדיר והחכם.
 8שלחנוָך להיות עֵ ד ומבשׂר ומזהיר 9 ,למען תאמינו באללה ובשליחו
ותסייעו בידו ותכבדוהו ותשבחוהו בוקר וערב 10 .הנשבעים לָך אמונים,
רק לאללה יישבעו אמונים .יד אללה מעל ידיהם היא .כל המֵ פֵ ר ,מפר
את חובתו לעצמו .וכל המקיים את אשר התחייב לאללה ,ייתן לו שׂכר
כביר.
 11הבדואים המושארים מאחור יאמרו לָך ,היינו עסוקים בנכסינו
ובמשפחותינו ,לכן ּבַ קֵ ש מחילה למעננו .הם אומרים בפיהם את אשר
אין בלבבם .אֱמור ,למי תעמוד זכות למענכם אצל אללה ,אם ירצה
להרע לכם או ירצה להועיל לכם – אף לא לאיש ,כי אללה מכיר את
מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים 12 .חשבתם כי השליח והמאמינים לעולם לא
ישובו אל חיק משפחתם והתענגתם על כך בלבכם וחשבתם רעות
ושיחתתם את דרככם 13 .כל אשר לא יאמין באללה ובשליחו – הכינונו
לכופרים אש תבעֵ רה 14 .לאללה מלכות השמים והארץ .הוא מוחל
לאשר יחפוץ ומעניש את אשר יחפוץ ,ואללה מוחל ורחום 15 .כאשר
תצאו לקחת שלל ,יגידו המושארים מאחור ,הַ ניחו לנו לבוא
בעקבותיכם .הם רוצים לשנות את דבר אללה .אֱמור ,לא תבואו אחרינו
– כך אמר אללה לפני כן .יאמרו ,אין זאת כי עינכם צרה בנו .ואולם
ממעטים הם להבין 16 .אֱמור לבדואים המושארים מאחור ,עוד תיקָ ראו
6
10

11

12
15

המתחסדים :ר' סורה  .167 :3המשתפים :ר' סורה .96 :2
הנשבעים לך אמונים :מפרשים שמדובר בשבועת האמונים שנשבעו המאמינים
לנביא בחֻ ַדיּבִ יה ,לאות שהם תומכים בחוזה אי־הלוחמה שכרת מוחמד עם אנשי
מֶ כה .יד אללה מעל ידיהם :מדובר בידיהם של הצדדים התוקעים כף זה עם זה,
פעולה המסמלת את שבועת האמונים .ידו של אללה היא עליונה ,לאות שהוא
המשגיח העליון על שמירת השבועה.
הבדואים :בערביתַ :אעראּב" ,ערבים שוכני מדבר" .מושארים מאחור :הפרשנים
גורסים שמדובר במספר שבטים ערביים שהשתמטו מהיענות לקריאת הנביא
להצטרף למסע למֶ כה (שנקטע בחֻ ַדיּבִ יה) .מכאן ש"מושארים מאחור" פירושו
משתמטים שהושארו מאחור .ר' גם סורה .81 :9
במכה.
לעולם לא ישובו :משדה הקרב ֶ
שלל :יש המפרשים שהכוונה לשלל שנלקח לאחר הניצחון על יהודי חַ 'יּבַ ר (בשנת
 ,)628שהושג שבועות ספורים לאחר פרשת חֻ ַדיּבִ יה .בקרב על חַ 'יּבַ ר השתתפו
האנשים שנכחו בחֻ ַדיּבִ יה .דבר אללה :מפרשים שאללה קבע שהשלל שנלקח בחַ 'יּבַ ר
יינתן רק למי שנכח בחֻ ַדי ִּביה .לפני כן :עוד בחֻ ַדי ִּביה.
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אל אנשים גיבורי מלחמה .יהיה עליכם להילחם בהם ,אלא אם יתמסרו.
אם תישָ מעו ,יגמול לכם אללה בעין יפה ,ואם תפנו עורף כמו שפניתם
לפָ נים ,יענישכם עונש קשה 17 .העיוור (שאינו נלחם) אינו עובר עבֵ רה,
והפיסח אינו עובר עבֵ רה ,והחולה אינו עובר עבֵ רה .כל הנשמע לאללה
ולשליחו ,יכניסנו אל גנים אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם ,וכל
הפונה עורף ,יענישנו עונש קשה.
 18אללה הפיק רצון מן המאמינים בהישבעם לָך אמונים תחת העץ .הוא
יָדע את אשר בלבם והוריד את השלווה לשכון עליהם ,ובשׂכר זה נתן
קרבה ובאה 19 ,ושלל רב אשר ייפול בידם .אללה אדיר
להם הכרעה ֵ
וחכם 20 .אללה הבטיח כי שלל רב ייפול בידכם ,והחיש לכם את זה,
והשיב את ידם של האנשים מעליכם .זאת כאות למאמינים ,ולמען ינחה
אתכם באורח מישרים 21 .וַאחֵ ר אשר טרם הִ נחתם ידכם עליו ,אך אללה
כבר חולש עליו ,ואללה הוא כל־יכול.
 22אילו נלחמו בכם הכופרים ,היו נסוגים אחור ,ולא היו מוצאים מגן או
מושיע 23 .כך היתה מאז ומתמיד דרכו של אללה ,ואין לשנות את דרך
אללה 24 .הוא אשר השיב את ידם מעליכם ואת ידכם מעליהם בעמק
מֶ ּכה ,לאחר שנתן אותם בידיכם .אללה מבחין באשר תעשׂו 25 .הם אשר
16

18

20

21
22
24

גיבורי מלחמה :יש המפרשים שמדובר בכמה שבטים ערביים שחזרו בהם מן
האסלאם (ביצעו ִר ַדה) בימי החליף אבו ּבַ כר .המוסלמים יצאו להילחם בהם כדי
להשיבם אל חיק האסלאם .ויש הגורסים כי הכוונה לפרסים או לביזנטים שהובסו
בידי המוסלמים בימי החליף ֻעמר .יתמסרו :ר' סורה .112 :2
העץ :מפרשים שמדובר בשבועת האמונים שהמאמינים נשבעו למוחמד בחֻ ַדיּבִ יה,
תחת עץ שיטה עתיק יומין שהיה שם .השלווה :מילולית" :שכינה" (סַ כִ ינה) .הכרעה
קרבה ובאה :מפרשים שהכוונה לכיבוש חַ 'יּבַ ר שהתרחש זמן קצר לאחר פרשת
חֻ ַדיּבִ י ה .שם נפל בידי המאמינים שלל רב ,שנחשב להם כפיצוי על נאמנותם לנביא
בחֻ ַדיּבִ יה.
שלל רב :מפרשים שהכוונה לשלל שעתיד ליפול בידי המוסלמים בעת הכיבושים
מחוץ לערב .את זה :שלל חַ 'יּבַ ר .השיב את ידם :יש המפרשים שהכוונה למספר
שבטים ערביים ששוכנעו לא לבוא לעזרת בעלי בריתם היהודים בחַ 'יּבַ ר .אחרים
גורסים שהכוונה לחוזה חֻ ַדיּבִ יה שמנע בעד קֻ ַריש מלתקוף את מוחמד ומלעכבו
בדרכו לחַ 'יּבַ ר.
ואחר :מפרשים שגם כאן מדובר בשלל המלחמות לאחר מות מוחמד ,מחוץ לערב.
אילו נלחמו בכם הכופרים :אילו נלחמו אנשי קֻ ַריש במוחמד ,בזמן שבלמו אותו
בחֻ ַדיּבִ יה.
בעמק ֶמּכה :מפרשים שמדובר בחֻ ַדיּבִ יה הנמצאת בפאתי ֶמכה .שם נערך החוזה
שמנע את המוסלמים ואנשי קֻ ַריש מפגוע אלה באלה ,וזאת לאחר שרבים מבני
קֻ ַריש כבר נפלו בשבי המוסלמים.
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כפרו ומנעו אתכם מלבוא אל המסגד הקדוש ,ועצרו את בהמות הזבח
ומנעון מהגיע אל מקום שחיטתן .לולא אנשים מאמינים ונשים מאמינות
שאינכם מכירים ,ואשר הייתם עלולים לפגוע בהם ,וכך היה ָדבֵ ק בכם
רבָ ב בעטיים בלא שתדעו – (לא פגעתם בהם) למען יפרושׂ אללה את
רחמיו על אשר יחפוץ .אילו הרחיקו עצמם ,היינו מענישים קשות את
הכופרים 26 .הכופרים ִשלהבו את לבם בלהט ,להט ה ַג'אהִ לִ יה ,ואז
הוריד אללה את שלוותו ממרומים והִ שּכינה על שליחו ועל המאמינים,
והטיל עליהם את אִ מרת היִרָאה .הם היו ראויים וזכאים לה יותר ,ואללה
יודע כל דבר.
 27אללה הֶ ראה לשליחו דבר אמת בחלום :אם ירצה אללה ,תיכנסו אל
המסגד הקדוש בבִ טחה ,שׂעַ ר ראשיכם מגולח או גזוז ,וללא מורא .הוא
קרבה ובאה.
יָדע את אשר לא ידעתם ,ומעֵ בר לזאת הכין לכם הכרעה ֵ
 28הוא אשר שלח את שליחו להביא את דרך הישר ואת דת האמת כדי
שזו תִ גּבַ ר על כל הדתות ,ואין עֵ ד כאללה.
 29מֻחַ מַ ד הוא שליח אללה .אלה אשר אִ תו קשים הם עִ ם הכופרים
ורחומים זה לזה .יכול אתה לראותם כורעים ומשתחווים ומבקשים להם
פרנסה מעִ ם אללה ,ומבקשים להפיק רצון מלפניו .סימני ההשתחוויה
ניכרים בפניהם .לזאת נִמשלו בתורה ,ובאֶ וונגֶליון נמשלו לזרע אשר
 25הם אשר כפרו :אנשי קֻ ַריש שעצרו את מוחמד במבואות מֶ כה ,כלומר בחֻ ַדי ִּביה.
המסגד הקדוש :המבנה המקיף את מקדש הכַעּבה במֶ כה .מטרת מוחמד היתה
להגיע אל הכַעּבה ולקיים בה את פולחן העלייה לרגל הקטנה ( ֻעמרה) ,הכולל
הקרבת קורבנות בסמוך לכַעּבה .מקום שחיטתן :ליד הכַעּבה .אנשים מאמינים:
בקרב תושבי מֶ כה .נוכחותם בעיר מנעה את התקפת מוחמד עליה ,מחשש פן ייפגעו
למכה .אילו
המאמינים ,ותחת זאת חתם הנביא על הסכם חֻ ַדיּבִ יה ,מבלי להיכנס ֶ
ממכה.
הרחיקו עצמםֶ :
 26ג'אהליה :ר' סורה  .154 :3שלוותו :ר' סורה  .26 :9השלווה השוכנת על המאמינים
היא ניגודה של הג'אהליה הבוערת בלב הכופרים .אמרת היראה :יש המפרשים כי
השהאדה ,כלומר ההכרזה שאין אלוה זולת אללה ושמוחמד הוא שליחו .ויש
זוהי ַ
הגורסים כי הכוונה לנוסחה" :בשם אללה הרחמן והרחום" (ר' סורה .)1:1
הכופרים סירבו לכלול אותה בפתיחה לנוסח החוזה שנכתב בחֻ ַדיּבִ יה .זכאים לה
יותר :מאשר הכופרים.
 27בחלום :מפרשים שהנביא חלם כי הוא וחבריו נכנסים למֶ כה ומקיימים בה את
טקסי החג' .בהשראת החלום ,יצאו הנביא וחבריו לכיוון ֶמכה ,אך כוחות קֻ ַריש
בלמו אותם בחֻ ַדי ִּביה (שנת  . )628הפרשנים מסבירים כי נוכח החשש פן לא יתגשם
החלום ,התגלה הפסוק המבטיח את התגשמותו בשנה הבאה (שנת  ,)629שבה ייכנס
מוחמד למֶ כה ויקיים בה את טקסי העלייה לרגל .מגולח או גזוז :העולים לרגל
נוהגים לגלח או לספר את שער ראשם .הכרעה קרבה ובאה :כיבוש חַ 'יּבַ ר.
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הצמיח חוטר וטיפח ֹו עד שעָ בָ ה ונישׂא על קנהו והפליא את הזורעים,
למגינת לב הכופרים .אללה הבטיח מחילה ושׂכר כביר למאמינים
ולעושֵׂ י הטוב אשר בהם.

 29סימני ההשתחוויה :מפרשים שמדובר באור קורן על מצחם ,המעיד על היותם
צדיקים הנוהגים להשתחוות לאללה תוך הצמדת מצחם לקרקע .בתורה,
ובאונגליון :הקוראן רומז כאן לפסוקים בכתבי הקודש (התנ"ך והברית החדשה),
שהפרשנים המוסלמים רואים אותם כמבשרים על הופעת מוחמד ,ומתארים את
הצדיקים בני אומתו .לא ניתן לזהות בבירור את הפסוקים שהקוראן מתכוון
אליהם .בין השאר הוצע המשל הנזכר במתי יג  ,31או במרקוס ד  .32–26ר' גם
ישעיהו יא  ;1תהלים צב  .15–13קנהו :מילוליתָ :קנָיו.
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סוּרה  49הַ חֲ ָד ִרים (אלחֻ ֻג ַ'ראת)
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הוי המאמיניםַ ,אל תקדימו את אללה ושליחו .הֱיו יראים את אללה;
הן אללה שומע ויודע 2 .הוי המאמינים ,אל תרימו קולכם מעל קולו של
הנביא ואל תהיו צעקנים עִ מו כצעקנותכם זה עם זה ,פן יֵרדו
מפעלותיכם לטמיון בלא שתחושו 3 .המנמיכים קולם במחיצת שליח
אללה ,אללה חינֵך את לבם של אלה לנהוג ביראה .שמורים להם מחילה
ושׂכר כביר 4 .הקוראים אליָך מחוץ לחדרים ,רוּבם לא ישׂכילו להבין.
 5מוטב היה לוּ האריכו רוחם עד אשר תצא אליהם .אללה מוחל ורחום.
 6הוי המאמינים ,בבוא אליכם איש מופקר ובפיו הודעהּ ,בָ ררו את
הדבר ,פן תפגעו באנשים בשוגג ,ותתחרטו על כל שעוללתם 7 .דעו כי
שליח אללה שרוי ביניכם ,ואילו נשמע לכם במרבית העניינים ,הייתם
נושׂאים בתוצאות .עִ ם זאת ,אללה חיבב עליכם את האמונה ונתן את
לִ בכם להשתבח בה והמאיס עליכם את הכפירה ואת ההתפקרות ואת
המרי .כאלה הם המתהלכים במֵ ישרים 8 ,בברכת אללה ובחסדו .אללה
יודע וחכם 9 .בפרוץ סכסוך בין שתי סיעות מאמיניםּ ,פַ ייסו ביניהן ,ואם
תתנכל האחת לאחרת ,הילחמו במתנכלת עד אשר תסכים לִ פנות לפסק
אללה .וכאשר תסכיםּ ,פַ ייסו ביניהן ביושר ועשׂו צדק .אללה אוהב את
1
4

6

7

אל תקדימו :אל תפעלו על דעת עצמכם ,מבלי להיוועץ תחילה בנביא.
מחוץ לחדרים :כל אישה מנשות הנביא שוכנה בחדר משלה ,והנביא נהג לחלק את
זמנו בין נשותיו לפי התור ,כל אישה בחדרה .מי שביקש לפגוש אותו ,לא ידע באיזה
מן החדרים לחפשו ,ולכן קרא לו בקול מן החצר אשר סביבה הוקמו החדרים.
איש מופקר :מזוהה עם אחד מחברי הנביא (אלוַ ליד אּבן ֻעקּבה) אשר נשלח לגבות
מס מאחד משבטי ערב ,אך הוא חשש למלא את משימתו ,בשל עוינות עתיקת יומין
ששררה בינו לבין בני השבט .כדי לחפות על מחדלו ,חזר אל הנביא ובפיו הודעת
שווא שלפיה זממו בני השבט להרוג אותו .הנביא עמד לשלוח צבא נגדם ,אך לבסוף
התבררה האמת וההרג נמנע.
שרוי ביניכם :מעורה בכל ענייניכם ,ולפיכך היזהרו פן תשקרו לו .אילו נשמע לכם:
למשל ,היה שולח צבא לנקום באויביו של אלוַ ליד.
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עושׂי הצדק 10 .המאמינים אחים הם ,על כן ּפַ ייסו בין אחֵ יכם והֱיו יראים
את אללה ,למען תרוחמו 11 .הוי המאמיניםַ ,אל יבוזו אנשים לזולתם,
שמא טובים הם מהם ,והנשים אל יבוזו לזולתן ,שמא טובות הן מהן .אל
תדברו סרה זה בזה ,ואל תחרפו זה את זה בכינויים .רע מכל לקרוא
מופקר לאדם מאמין .אשר לא יחזרו בתשובה הם בני העוולה 12 .הוי
תרגלו
המאמיניםַ ,אל תרבו לחשוד ,כי לעיתים חשדנות היא חטא .אל ַ
זה אחר זה ,ואל תלכו רכיל .האם רוצים אתם לאכול את בשׂר אחיכם
המת? הן לא תִ רצו בזאת! הֱיו יראים את אללה ,כי אללה רוצה בתשובת
עבדיו ורחום 13 .הוי האנשים ,בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה ,וחילקנו
אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם .ואולם הנכבד מכולכם אצל
אללה הוא הירא שבכם .אללה יודע ומכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים.
 14הבדואים אמרו ,מאמינים אנו .אֱמור ,אינכם מאמינים ,אלא אם תגידו,
מתמסרים אנו .לפי שעה טרם חדרה האמונה ללבכם ,אך אם תישָ מעו
לאללה ולשליחו ,לא יחַ סר כמלוא נימה ממעשׂיכם .אללה מוחל ורחום.
 15המאמינים הם רק אלה המאמינים באללה ובשליחו ,אשר לא עוד
יפקפקו ,והקמים להיאבק בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם למען
אללה .אלה אנשי האמת 16 .אֱמור ,האתם תלַמדו את אללה מהי דתכם?
הן אללה יודע את כל אשר בשמים ובארץ .אללה יודע כל דבר.
 17יחוננוָך בחסדם בקבלתם את האִ סלאם .אֱמור ,קבלתכם את האִ סלאם
איננה חסד אשר בו תחוננו אותי .אללה הוא המחונן אתכם בחסדו,
בהנחותו אתכם אל האמונה ,אם ּכֵנים אתם 18 .אללה יודע את נסתרות
השמים והארץ ,ואללה מבחין במעשׂיכם.
9
12

13
14

15
17

במדינה
ַ
שתי סיעות :יש האומרים שמדובר בתגרות שפרצו בין מוסלמים
שהשתייכו לשני שבטים שונים (ַאוס וחַ 'ז ַרג') .פסק אללה :מצוות הקוראן.
לעיתים חשדנות היא חטא :הפרשנים מונים מספר מקרים שבהם חשדנות היא
חטא ,להבדיל ממקרים שבהם היא רצויה .לאכול את בשר אחיכם :משל להליכת
רכיל .ובדומה לכך הביטוי הארמי "אכל ַקרצֵ יה" ("אכל לחמו של פלוני").
זכר ונקבה :מאדם וחוה ,או מזוג הוריו של כל איש ואיש.
הבדואים :ר' סורה  .11 :48הפרשנים גורסים שמדובר בשבטים מסוימים שהביעו
א מונים לנביא רק למראית עין ,והשתמטו מלקחת חלק פעיל במלחמותיו.
מתמסרים אנו :ר' סורה  .112 :2המאמין האמיתי הוא מי שמקבל עליו את כל כללי
ה"התמסרות" ,כלומר דת האסלאם.
הקמים להיאבק :ר' סורה .218 :2
יחוננוך בחסדם :מפרשים שמדובר בהודעה על התאסלמות ריקה מתוכן ,שאין
נלווים לה המעשים הנזכרים בפס'  15לעיל.
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ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ק.
אשבע בקֻ רָאן המפואר!  2ואולם הם תמהים כי בא אליהם מזהיר
מקרבם ,והכופרים אמרו ,הפלא ופלא 3 :האם לאחר מותנו והיותנו
ִ
לעפר (נשוב לחיים)? לא תיתכן שיבה שכזאת!  4יודעים אנו כי האדמה
תכרסם בהם ,ואולם יש עִ מנו ספר אשר הכל רשום בו למשמרת 5 .אך
הם הכחישו את האמת בבוֹאה אליהם ,ונקלעו לבִ לבול 6 .האם לא יביטו
בשמים אשר מעליהם ,כיצד נטינו ועיטרנו אותם ,ואין בהם סדק?  7ואת
הארץ ָרקַ ענו וקבענו בה הרים נטועים אֵ יתן ,והצמחנו בה כל מין נאה,
 8למען יתבונן ויזכור כל עבד בעל תשובה 9 .והורדנו גשם נדבות מן
השמים ,והצמחנו בו גנים ודגן 10 ,ועצי תמר נישׂאים ופקעיהם מוצקים
והדוקים 11 ,למען ּפַ רנס את הברואים .כך הֵ פַ חנו חיים בארץ שנָשַ מה,
וכך גם תהיה היציאה (מן הקבר) 12 .לפניהם כבר הכחישו את האזהרות
בני עמו של נֹ חַ  ,ובעלי הּבאֵ ר ,ובני תַ 'מוּד 13 ,ובני עאד ,ופַ ְרעֹ ה ,ואֲחֵ י
לוֹט 14 ,ואנשי ַאלְ ַאיְּכה ,ובני עַ מו של תֻּבַ ע – כולם הכחישו את אזהרות
השליחים ,ואז התקיימה אזהרתי.
1
4
5
6
10
11
12
13
14

ק :.ר' סורה .1 :2
יודעים אנו :הדובר הוא אללה ,היודע שבכל מקרה נגזר גורלם לקום לתחייה .ספר:
ר' סורה .145 :3
האמת :דברי הקוראן.
עיטרנו :בכוכבים.
פקעיהם :ר' סורה .99 :6
היציאה (מן הקבר) :תחיית המתים ,המשולה כאן להפרחת השממה.
לפניהם :לפני הכופרים בני זמנו של מוחמד .בעלי הבאר :ר' סורה  .38 :25ת'מוד:
ר' סורה .73 :7
עאד :ר' סורה .65 :7
אלַאיּכה :ר' סורה  .78 :15תֻ ּבַ ע :זהו כינויים של שליטי תימן הקדומים (ר' סורה
 . )37 :44מסופר שאחד מהם התבשר על הופעתו הצפויה של מוחמד וקרא לבני עמו
להאמין בו ,אך הם סירבו.
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 15כלום ּכָשַ ל כוחנו בבריאה הראשונה? ואולם בריאה מחדש מבלבלת
אותם 16 .אכן בראנו את האדם ,ויודעים אנו את אשר תלחש לו נפשו,
יען כי קרובים אנו אליו יותר מווריד הצוואר 17 .כאשר ייפגשו השניים
ויֵשבו מימין ומשׂמאל 18 ,הגה לא ישמיע ,בלא שיעמוד הצופה הָ כֵן
לצִ דו 19 .ייסורי הגסיסה הם שעת האמת – זה הדבר אשר מפניו ביקשתָ
להימלט 20 .בהישָ מע תרועת השופר ,יהיה זה ביום קיום האזהרה 21 .אז
תבוא כל נפש ועִ מה מוביל ועֵ ד 22 .לא נתתָ דעתָך על כך ,והיום גילינו
את עיניָך ,והנה מיטיב ְראוֹת אתה 23 .בן לווייתו יגיד ,הנה הוא מוכן
עִ מָ די – 24 .הַ שליכו שניכם אל גיהינום כל כופר מושבע וקשה עורף,
 25אשר נהג למנוע טובה ולשלוח יד ולפקפק 26 ,ואשר עשׂה לו אלוה
ַאחֵ ר מּבַ לעדי אללה .אל העונש הקשה השליכוהו!  27יגיד בן לווייתו,
ריּבוני ,לא אני עשׂיתיו ּפוֹרק עול .הוא עצמו הרחיק לתעות 28 .יגיד
(אללה)ַ ,אל תתקוטטו בפנַי ,הן מראש הזהרתיכם 29 .את אשר אמרתי
לא אשנה ,ולא אגרום עוול לברואים 30 .ביום ההוא נשאל את גיהינום,
המָ לֵא אתה? יגיד ,היש עוד?  31גן עדן יקורב אל היראים ולא ירחק
מהם – 32 .הִ נה אשר הובטח לכם ,לכל החוזר בתשובה והנשמר לנפשו,
 33הירא את הרחמן בסתר ,והּבָ א בלב מלא תשובה 34 .היכנסו אליו
בשלום ,והיום נפתח הנצח 35 .שָׁ ם יינתן להם כל אשר יִרצו ,כי ברשותנו
די והותר 36 .מה רּבים הדורות אשר הכחדנו לפניהם .הם היו אדירים
15

17
20
21
22
23

24
30
33

בבריאה הראשונה :בריאת האדם .בריאה מחדש :תחיית המתים .מבלבלת אותם:
הכופרים מתקשים לקלוט את אמיתותה של תחיית המתים ,למרות שהם יודעים
שאללה לא ָכ ַשל בבריאה הראשונה.
השניים :שני מלאכים .מימין ומשמאל :יש המפרשים שהמלאך מימין רושם את
מעשיו הטובים של האדם ,וחברו משמאל – את חטאיו.
תרועת השופר :ר' סורה .73 :6
מוביל ועד :שני מלאכים ,האחד יוביל את האדם והשני יעיד על מעשיו.
לא נתת דעתך על כך :פנייה אל האדם בנוגע לעולם הבא ויום הדין .ויש המפרשים
כי זו פנייה לנביא על אודות תפקידו כנביא .הוא לא היה מודע לו בטרם הוטל עליו.
בן לווייתו :יש המפרשים שמדובר בשטן המביא אל גיהינום את האנשים שעלה
בידו להדיח לדבר עברה .הנה הוא מוכן עמדי :האדם שהבאתי אתי מוכן לחריצת
דינו.
השליכו שניכם :פניית אללה אל המוביל והעד.
היש עוד :כלומר תנו לי עוד! וניתן להבין גם במשמעות הפוכה :גיהינום התמלא עד
אפס מקום ואין יכולת להוסיף.
הרחמן :ר' סורה  .30 :13בסתר :ר' סורה .94 :5

418

סורה  :50ק( .קאף)

מהם בכוחם ,ואף־על־פי־כן חיפשׂו בארץ ,אולי ימצאו מפלט 37 .זהו אות
הזכרה לאשר לב לו ,והִ טה אוזן ,והיה עד לדברים 38 .בראנו את השמים
ואת הארץ ואת אשר ביניהם בשישה ימים ולא פקד אותנו ֶיגַע.
 39שׂא בעוז רוח את דבריהם ,ושַ ּבח והלל את ריּבונָך בטרם עלות
השמש ,ולפני השקיעה 40 .ועם ליל סַ ּפר בשבחו ,ובתום ההשתחוויה.
 41הַ קשֵ ב ליום אשר בו יקרא הּכרוֹז ממקום קרוב 42 .ביום ההוא יישָ מע
קול שאגה לקראת רגע האמת .יהיה זה יום היציאה (מן הקבר) 43 .הן
אנו המחַ יים ואנו הממיתים ,וסוף כולם לשוב אלינו 44 .ביום אשר
תיבָ קע הארץ מעליהם ,ימהרו (לצאת מקבריהם) .חיש קל נאספם.
 45מיטיבים אנו לדעת את אשר יגידו ,ולא יעלה בידָך להכריחם .אף־על־
פי־כן ה ֹוכֵחַ בקֻ רָאן את כל הירא פן תתקיים אזהרתי.

36
39
40
41

42
44
45

לפניהם :לפני הכופרים בני זמנו של מוחמד.
דבריהם :של אויביך ,הנביא .שבח והלל :יש המפרשים שהכוונה לתפילה.
ובתום ההשתחוויה :מפרשים שהכוונה לתפילות רשות הנערכות עם תום כל תפילה
יומית.
הכרוז :מפרשים כי הכוונה למלאך ִאסראפיל שיזעיק את הקמים לתחייה להתייצב
למשפטם ביום הדין .ממקום קרוב :כלומר בקול חזק ,בניגוד לקול חלש המתואר
כאילו הוא מושמע "ממקום רחוק" .ר' סורה  .44 :41ואולם יש המפרשים
שאסראפיל יתייצב על אבן השתייה בירושלים ,הנחשבת למקום הקרוב ביותר
לשמים.
קול שאגה :מפרשים כי זו תרועת השופר המבשרת את תחיית המתים.
נאספם :למשפט ,ביום הדין.
את אשר יגידו :מפרשים כי מדובר בדברי הבלע של קֻ ַריש נגד מוחמד .להכריחם:
מפרשים כי פסוק זה בוטל בתוקף "פסוק החרב" (סורה  .)5 :9אזהרתי :הדובר הוא
אללה.
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'אר ַיאת)
אלד ִ
סוּרה  51הַ זוֹרוֹת ( ַ
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע בזורות בהפיצן 2 ,ובטעונים במשׂא 3 ,ובשָ טות בנוֹעם,
 4ובמחלקים את הדברים!  5כל שהובטח לכם אמת הוא 6 ,והדין ייחרץ.
 7אשבע בשמים ובשביליהם!  8אתם טופלים דברים שונים ומשונים,
 9אשר מהם יורחקו המורחקים 10 .מוות למכפישים 11 ,השוקעים
בתעתועים 12 ,השואלים מתי יום הדין!  13ביום ההוא יעונו באש –
 14טַ עֲמו את משוגתכם! זה היום אשר דרשתם להחיש 15 .היראים
יסתופפו בגנים ועל פלגי מים 16 ,נהנים מאשר חָ לק להם ריּבונם .לפָ נים
הם היו מיטיבים 17 :הם המעיטו מאוד לנום בלילות 18 ,ועם שחר
ביקשו מחילה 19 ,ומרכושם הִ קצו לקבצן ולדלפון.
 20הארץ מלֵאה אותות לנכון להשתכנע 21 ,וגם אתם .האם לא תבחינו?
 22בשמים ְמקור ִמחיתכם וכל אשר הובטח לכם 23 .לכן ,חַ י ריּבון
השמים והארץ! זו האמת ,כשם שנכון כי הדיּבֵ ר בפיכם.
 24האם הגיע לאוזניָך סיפור אורחי אברהם הנכבדים?  25הם סרו לבקרו
ואמרו ,שלום! אמר ,שלום ,אנשים נוכרים 26 .אז חמק אל בני בֵ יתו
1
2
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בזורות :מקובל לזהותן עם הרוחות המפיצות אבק וכדומה.
בטעונים במשא :העננים המלאים מים .או :הנשים ההרות.
השטות :הספינות .ויש המזהים אותן עם הכוכבים הנעים במסלולם.
המחלקים את הדברים :המלאכים המחלקים בעולם את הסוגים השונים של ברכה
ופרנסה.
כל שהובטח לכם :השכר והעונש בעולם הבא.
ובשביליהם :גרמי השמים ,שהם מקור יופיים המיוחד.
טופלים דברים שונים ומשונים :או..." :אומרים דברים של מחלוקת".
יורחקו המורחקים :לא יושפעו מהם כל הזוכים בהגנת אללה מפניהם .ויש
המפרשים :יורחקו מן האמונה בעטיים.
לפנים :בעולם הזה.
אותות :ר' סורה .39 :2
וגם אתם :מלאים אותות .בעצם קיומכם אתם מעידים על קיום האל.
אורחי אברהם :המלאכים (ר' בראשית יח-יט).
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סורה  :51הזורות (אלד'אריאת)

והביא בן בקר רך וטוב 27 ,והִ גיש ֹו להם ,ואמר ,אִ כלו־נא 28 .אז נחרד
מפניהם .אמרוַ ,אל תירא ,ובישׂרו לו על בן בעל בינה 29 .אז ניגשה
אשתו בצווחה ,סטרה על פניה ואמרה ,זקנה עקרה!  30אמרו ,כה אמר
ריּבונָך ,הוא החכם והיודע 31 .אמר (אברהם) ,ועוד מה לכם כאן ,אתם
השליחים?  32אמרו ,נשלחנו אל אנשים חוטאים 33 ,להמטיר עליהם
לבֵ נים של חֵ מָ ר 34 ,אשר סומנו לנגד עיני ריּבונָך עבור המתהוללים.
 35הוצֵ אנו את המאמינים אשר היו בה 36 ,ולא מצאנו בה מתמסרים
למַ עֵ ט משפחה יחידה 37 .הותרנו בה אות לחוששים מפני העונש הקשה.
 38גם בסיפור משׁה (צפון לכם אות) :שלחנו אותו להביא לּפַ ְרעֹ ה
אסמכתא ברורה 39 ,ואולם (פרעה) פנה עורף עִ ם שָ לישָ יו ואמר ,הוא
מכשף או אחוּז שֵ ד 40 .אז אחזנו בו ובגדודיו והשלכנום לים ,ועליו
האשמה 41 .וגם בסיפור בני עאד :שילחנו בהם רוח נוראה 42 ,אשר
ִקרה על דרכה 43 .גם בסיפור בני תַ 'מוּד :נֶאמר להם,
ריסקה את כל הנ ֶ
הִ תענגו זמן־מה 44 .ואולם הם הֵ פֵ רו ביוהרה את צו ריּבונם .על כן פגעה
בהם אש ברק ורעם אדיר ועיניהם רואות 45 .לא היתה להם תקומה ולא
נושעו 46 .לפניהם (השמדנו) את בני עַ מו של נֹ חַ  .הם היו אנשים
מופקרים.
 47את השמים נטינו בעוצם ידינו .אכן רּבה יכולתנו!  48ואת הארץ
פרשׂנו .אכן היטבנו להציעה!  49מּכל דבר בראנו צמד מינים ,למען
תיזָכרו 50 .לכן ,נוסו אל אללה .אני מזהירכם ברורות מפניוַ 51 .אל תעשׂו
לכם אלוה ַאחֵ ר מּבַ לעדי אללה .אני מזהירכם ברורות מפניו.
28
29
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נחרד :ר' סורה  .70 :11בן :יצחק .ר' סורה .74–69 :11
אשתו :שרה.
חוטאים :אנשי סדום
מתמסרים :ר' סורה  .211 :2משפחה יחידה :בני משפחת לוט.
אות :חורבות העיר המעידים על עונשם של החוטאים.
אסמכתא ברורה :הניסים שעשה משה בפני פרעה וחרטומיו.
אחוז שד :ר' סורה .6 :15
עאד :ר' סורה .65 :7
ת'מוד :ר' סורה  .73 :7התענגו זמן־מה :נקצב זמנכם להישאר בחיים .ומפרשים
שנותרו להם שלושה ימים לאחר שהמיתו את הנאקה ,כנאמר בסורה .65 :11
אכן רבה יכולתנו :או :אכן הרחבנו (את פרנסת הברואים ,או את המרחק בין
השמים והארץ).
צמד מינים :כגון זכר ונקבה ,אור וחושך ,קיץ וחורף ,וכדומה.
נוסו אל אללה :מפני זעמו ,כלומר ,חזרו בתשובה.

421

סורה  :51הזורות (אלד'אריאת)

 52כך היה תמיד :לא בא שליח אל אשר היו לפניהם ,מבלי שאמרו ,זהו
מכשף או אחוּז שֵ ד 53 .האם נִדּברו ביניהם על זאת? אכן אנשים פורקי
עול הם!  54לכן סור מעליהם ולא תגונה 55 ,אבל הוכֵחַ  ,כי תועיל
התוכחה למאמינים.
 56לא בראתי את השֵ דים ואת בני האנוש כי אם למען יעבדוני 57 .איני
מבקש כי יפרנסוני ואיני רוצה כי יאכילוני 58 .אללה הוא המפרנס ,בעל
הכוח והאיתן 59 .על בני העוולה רובצת אשמה כאשמת חבריהם ,וַאל
יאיצו בי 60 .אוי לכופרים מן היום אשר יוּעד להם.

52
54
59
60

לפניהם :לפני הכופרים בני זמנו של מוחמד.
סור מעליהם :יש המפרשים כי הוראה זו בוטלה בתוקף "פסוק החרב" (סורה )5 :9
המכריז מלחמה כוללת בכופרים.
חבריהם :בני הדורות הראשונים .אל יאיצו בי :להענישם (בהתגרות).
היום אשר יועד להם :יום הדין.
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סוּרה  52הָ הָ ר (אלטוּר)
ַ
במֶ כה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע בהר 2 ,ובספר כתוב  3על קלף שנפרשׂ 4 ,ובּבַ ית הנושָ ב,
 5ובתקרה הגבוהה 6 ,ובים העולה באש 7 .קָ ֵרב ובא העונש מעִ ם ריּבונָך.
 8דבר לא יעצור בעדו 9 .ביום אשר יתנודדו השמים אנה ואנה,
 10וההרים ינועו כה וכה 11 ,אוי ביום ההוא למכחישים 12 ,השטופים
בשעשוע 13 .ביום ההוא יושלכו אל אש גיהינום –  14זוהי האש אשר
הכחשתם 15 .האומנם מעשׂה כשפים היא ,או שמא טחו עיניכם
מראותה?  16היצָ לו בה ,ובין אם תעמדו בעוז רוח ובין אם לאו ,אחת
היא! רק כפועלכם ישולם לכם 17 .היראים יהיו בגנים ובמנעמים,
 18ויתענגו על אשר חָ לק להם ריּבונם .ריּבונם שמָ ָרם מפני עונש התופת
ושתו ,ויערב לכם ,בשׂכר מעשׂיכם 20 .הם יסבו על יצועים
–  19אִ כלו ְ
1

2
4

5
6

בהר :מזוהה בדרך כלל עם הר סיני .בתקופת מוחמד ,הר זה נכלל בפרובינציה
פלשתינה ֶטרטיה ("פלסטינה השלישית") שכללה את מרכז ודרום סיני ,הנגב ודרום
עבר הירדן .מכאן שהר סיני נחשב לחלק מארץ הקודש .ר' גם סורה .12 :20 ;2 :95
בספר כתוב :ספר התורה ,או הקוראן.
הנושב :בערבית :אלּבַ ית אלמַ עמוּר .יש הגורסים שמדובר בבבוּאתה
ָ
בּבַ ית
השמימית הקדם־קיומית של ה ַכעּבה ,ממול ,או מתחת לכיסא הכבוד .ר' גם סורה
 .96 :3לפי המסורת ,הבית מכונה "נושב" בשל היותו מקום שהמוני מלאכים
פוקדים אותו תמיד .ויש הגורסים שמדובר בכעבה הארצית שעולי הרגל פוקדים
אותה מדי שנה בשנה .ואולי ראוי לציין כי הצירוף ּבית מַ עמרא ("בית מגורים")
מופיע מספר פעמים בתרגום הפשיטתא ,בין השאר לתיאור האל ,שהוא כ"מעון"
לאנשים החוסים בו .לדוגמא :תהלים עא  :3הֱ יֵה לִ י לצוּר מָ עוֹן לָבוֹא ָת ִמיד.
פשיטתא :הוי לי ּבית מַ עמרא דאעול לה ּבכלזבן .כך גם בפשיטתא לתהלים צ  .1גם
ירושלים כמקום המושב של האל היא בית מעמרא .ר' תהלים קלב  :13כִ י
בָ חַ ר ה' ּב ִציוֹן ִאוָּ ּה למו ָֹשׁב ל ֹו .פשיטתא :מטל דצבא מריא ּבצהיון וגבָ ה לה (ל)ּבית
מַ עמרא[ .תודה לחברי שרגא אסיף].
בתקרה הגבוהה :כינוי לרקיע .ויש המפרשים שהכוונה לכיסא הכבוד המשמש
תקרה לגן העדן.
העולה באש :בערבית :אלמַ סג'וּר .ר' גם סורה  .6 :81ויש המסבירים שהכוונה
לגיהינום .אחרים גורסים שים זה מצוי תחת כיסא הכבוד .הוצעו גם פירושים
אחרים ,כגון שמדובר בים העולה על גדותיו ,או שהתרוקן ממימיו.
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סורה  :52ההר (אלטור)

מצורפים בשוּרה ,ונזווגם עם עלמות צחורות עור ויפות עין.
 21אלה אשר האמינו ואשר צאצאיהם החזיקו אחריהם באמונתם – נצרף
את צאצאיהם אליהם .לא נגרע שמץ ממעשׂיהם ,וכל אדם עָ ֵרב למעשׂיו.
 22נמציא להם פירות ובשׂר כאוות נפשם 23 ,ושם יעבירו זה לזה כוס
משקה אשר לא יביאם לידי לזוּת שׂפתיים וחטא 24 .יסובבו ביניהם
עלמים לשרתם ,צחים כפנינים חבויות 25 .הם יתמהו זה אל זה,
 26ויגידו ,לפָ נים ישבנו חרדים בין בני ביתנו 27 ,והנה חונֵן אותנו אללה
בחסדו ושמר עלינו מפני עונשה של סופת המדּבר הלוהטת 28 .זה כבר
נהגנו לִ פנות אליו בתפילה .הן הוא המיטיב והרחום.
 29הוכֵחַ  ,כי הודות לחסד ריּבונָך ,אינָך מתנּבא ואינָך אחוז שֵ ד 30 .אם
יגידו ,משורר הוא ,הבה נארוב לו עד שימעידוהו תהפוכות הגורל,
 31אֱמור ,אִ רבו; גם אני אארוב עִ מכם 32 .האם יגידו זאת בשיקול דעת,
או כי אנשים פורקי עול הם?  33אם יגידו ,הוא בדה אותו מלבו ,הן לא
יאמינו 34 .ימציאו־נא אֲמָ רים אשר כמוהו ,אם אמת בפיהם 35 .האם
נִבראו מֹלא כלום ,או אולי הם אשר בראו?  36או האם בראו את השמים
ואת הארץ? ואולם אין הם נכונים להשתכנע 37 .האם בידיהם אוצרות
ריּבונָך ,והאם הם השולטים 38 ,או היש להם סולם ,כדי לצותת
ממרומיו? יביאו־נא המצותתים אסמכתא ברורה 39 .האם לו הּבָ נות ולכם
הבנים?  40וכי דורש אתה שׂכר מהם אשר ישקעו בחובות בעטיו?
20
21
27
28
29
30
33
35
37
38
39
40

מצורפים :בערבית :מַ צפוּפה .מלומדים בני זמננו הציעו להבין בהוראת "מצוּפים"
(ברקמת זהב ,וכד') .עלמות :ר' סורה .54 :44
נצרף את צאצאיהם אליהם :כדי לשובב את נפשם .ויש הגורסים שהכוונה
לצאצאים קטינים ,ומסבירים שתעמוד להם זכות אבותיהם.
סופת המדבר :דימוי לאש גיהינום.
זה כבר :בעולם הזה.
כאהן ,שהוא רופא אליל ומכשף מתנּבא .אחוז שד :ר' סורה :15
ִ
מתנבא :בערבית:
.6
משורר :ר' סורה .5 :21
בדה אותו :הנביא את הקוראן.
נבראו מלא כלום :מפרשים :נבראו מעצמם ,ללא בורא .או :נבראו כדוממים שאין
לצפות מהם להבין את לקחי אללה.
אוצרות ריבונך :ר' סורה .50 :6
לצותת :לסודות אללה .אסמכתא ברורה :לכך שאכן נגלו להם הסודות.
האם לו הבנות :ר' סורה  .19 :53לכם הבנים :לגלוג על הכופרים המשוועים לּבָ נים,
אבל לאללה מייחסים רק בנות.
ישקעו בחובות :כלומר ,אילו רצו ,יכלו להתאסלם מבלי להינזק.
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סורה  :52ההר (אלטור)

 41האם מחזיקים הם בסודות הנסתר ,ואותם יכתבו?  42האם חושבים
הם להערים? הכופרים – עליהם יערימו!  43היש להם אלוה מּבַ לעדי
אללה? ישתבח שֵ ם אללה ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו 44 .אם
יִראו ּפיסות רקיע צונחות ,יגידו ,אלה שכבות עננים 45 .הנח להם עד
שיגיע יומם אשר בו יּפלו מוּכי ברק 46 .ביום ההוא לא תועיל להם כל
תחבולה ,ולא ייוושעו 47 .עונש קרוב מזה צפוי אף הוא לבני העוולה,
ואולם מרביתם אינם יודעים.
 48שׂא בעוז רוח את דין ריּבונָך ,הן אתה לנגד עינינו ,ובקוּמָך שּבח והלל
את ריּבונָך 49 ,ושּבחהו עם ליל ,ובהימוג הכוכבים.

41
44
45
47
48

סודות הנסתר :יודעים את העתיד הרשום בספר הגורלות השמימי .מפרשים כרמז
לפס'  30לעיל ,אשר בו מקווים הכופרים כי מזלו של הנביא יבגוד בו.
פיסות רקיע צונחות :כאות האמור לשכנע את הכופרים להאמין במוחמד.
יפלו מוכי ברק :ביום הדין ,מעוצמת מוראותיו.
עונש קרוב :כבר בעולם הזה .ויש האומרים שמדובר בחיבוט הקבר.
ובקומך :מן השינה עם בוקר ,או בקומך להתפלל.
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סוּרה  53הַ ּכוֹכָב (אל ַנג'ם)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע בכוכב בנופלו!  2לא תעה חברכם ולא סטה 3 ,ואין הוא דוֹבר
מתוך משוגת לבו 4 .אין זו אלא התגלות שנגלתה 5 .לימד אותה נורא־
הכוח 6 ,הנחוש ,אשר התייצב  7באופק העליוןַ 8 ,אחַ ר הנמיך וריחף,
 9עד שהיה כמטחווי קשת או קרוב מזה 10 .אז גילה לעבדו את אשר
גילה 11 .לא כיחד הלב באשר למראֶ ה שראה 12 .התאמרו לחלוק עליו
 1בכוכב :פירשוהו בעיקר במשמעות קיבוצית ,כלומר "כוכבים" .היו שזיהו אותם עם
הפליאדות ( ,) Pleiadesאו כימה בעברית ,קבוצת כוכבים בתחומי מזל שור.
הפרשנים מסבירים שרק שישה מהם גלויים לעין ,כך ש"נפילת" הכוכבים היא
היעלמותם מן העין .אחרים גורסים ,שהכוונה לכוכבים בכלל ,ו"נפילתם" פירושה
היעלמותם עם בוקר או התרסקותם ביום הדין .ויש המסבירים שהכוונה
למ טאוריטים שבהם רוגם אללה את השטנים המנסים להסתנן לשמים (ר' סורה
 .) 18 :15ויש התופסים "כוכבים" בהוראת פרקי הקוראן ,ו"נפילתם" פירושה
ירידתם בתהליך ההתגלות .ויש המבינים את המילה "כוכב" כיחיד וגורסים
שמדובר בנוגה (וֶ נוּס).
 2חברכם :הנביא מוחמד ,והפנייה היא אל בני שבטו הכופרים.
 4אין זו אלא התגלות :פסוקי הקוראן שהנביא משמיע.
 5נורא־הכוח :יש הגורסים שמדובר באללה .אולם פרשנים רבים נוהגים לזהותו עם
המלאך גבריאל ,שתפקידו לתווך בין אללה ומוחמד וללמד את הנביא את דברי
ההתגלות הקוראנית .יש הסבורים שמדובר בהתגלות גבריאל למוחמד באחד
השלבים המוקדמים של פעילותו כנביא .אחרים טוענים כי מדובר בהתגלות גבריאל
והמעראג' – ר' סורה .)1 :17
(האסראא' ִ
לנביא ערב מסעו הלילי השמימה ִ
 6התייצב :יש המפרשים שהנושא הוא אללה היושב בגאון על כיסאו .ר' סורה .54 :7
אולם פרשנים רבים גורסים שמדובר במלאך גבריאל שהופיע באופק .ויש המפרשים
כי "התייצבות" גבריאל היא לצורך העלאת מוחמד השמימה.
 7באופק העליון :מפרשים כי הכוונה לאופק שממנו עולה השמש.
 8הנמיך וריחף :יש המפרשים שהנושא הוא אללה הקרב אל מוחמד ונראה לעיניו
בעת מסעו השמימי ,ואולם רבים נוטים לפרש שמדובר בגבריאל ,כך שהתקרבותו
אל הנביא הוא לצורך העברת ההתגלות אליו ,או לצורך העלאתו השמימה .ויש
המפרשים כי מדובר בהתקרבות מוחמד אל האל (בעת מסעו השמימי) או
בהתקרבות גבריאל אל האל או אל הנביא.
 10גילה לעבדו :אללה גילה את דברי ההתגלות לגבריאל עבדו ,או למוחמד עבדו ,או
גבריאל גילה למוחמד עבד אללה.
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סורה  :53הכוכב (אלנג'ם)

באשר למראות שראה?  13הן ראהו גם בפעם אחרת 14 ,אצל הלוֹטוּס
אשר בקצה המרום 15 .שָׁ ם הוא גן המסתור 16 .כאשר כיסה את הלוטוס
אשר כיסה 17 ,לא סר המבט ולא חרג 18 ,ואז ראה כמה מאותות ריּבונו
הגדולים.
 19תנו דעתכם על אל ַלאת ואל ֻע ַזא 20 ,ומַ נאת ,השלישית הנוספת.
 21האם לכם ה ָזכָר ול ֹו הנקבה?  22חלוקה שכזו איננה הוגנת 23 .אין הן
אלא שמות אשר בהם קראתם אתם ואבותיכם .אללה לא הוריד
ממרומים כל אסמכתא לאמיתותם .רק ַאחַ ר דמיון שווא ומשוגות לב
נוטים הם ,אף כי קיבלו מעִ ם ריּבונם הדרכה אל דרך הישר.

11

13

14
15
16
17
19

21
23

לא כיחד הלב :לא היתה זו אשליה .למראה שראה :דמות אללה שנגלתה לנביא ,או
דמות גבריאל שנגלתה לו .ויש הגורסים שהמראות שנגלו לנביא היו רק "בלבו",
כלומר בעיני רוחו.
ראהו גם בפעם אחרת :מפרשים כי מוחמד ראה את אללה פעמיים במהלך מסעו
השמימי ,או :ראה פעמיים את גבריאל בצורתו המלאכית ולא בצורת אדם (זמן־מה
לאחר ראשית נבואתו ובעת מסעו השמימי) .המילה הערבית שתורגמה "פעם" היא
נַזלַה ,שהוראתה המילולית היא "ירידה" .בהתאם לכך יש המפרשים שמוחמד ראה
את האל ,או את המלאך ,עת י ַָרד בשנית .על־פי הפירושים" ,היורד" יכול להיות
אללה ,המלאך ,או מוחמד עצמו (בדרכו ארצה לאחר עלייתו השמימה).
קצה המרום :מקובל שצמח הלוטוס נמצא מימין לכס הכבוד .המסורת מספרת
שהנביא ראה אותו במהלך עלייתו השמימה).
גן המסתור :ליראים ,או לשהידים ,או למלאכים.
כיסה את הלוטוס :המסורת גורסת שהצמח היה אפוף במיני חרקים ועופות
מופלאים ,או במלאכים המספרים בכבודו של אללה ,או בזיו השכינה ,וכיוצא בזה
לא סר המבט ולא חרג :הנביא לא הסיר עיניו ממה שהיה אמור לראות ,ולא חרג אל
מעבר למה שהותר לו לראות.
אללאת ואלעֻזא :שתי אלילות ,שיחד עם מנאת הנזכרת בפסוק הבא ,נחשבו בעיני
עובדי האלילים בערב לשלוש בנותיו של אללה .עובדי האלילים האמינו שהן כעין
מלאכים ,ושיש ביכולתן ללמד זכות אצל אללה למען הסוגדים להן .עדויות על
בחג'אז ,סוריה
פולחנן של האלילות הללו ,בין השאר בקרב הנבטים ,נמצאו ִ
(תדמור) ועבר הירדן (פטרה).
הנקבה :לעג לאמונה שאללה הוליד בנות.
אין הן אלא שמות :כמה מסורות מספרות שתחילה גרם השטן לנביא להשמיע
פסוקים שבהם ניתן אישור לאמונה שיש בכוחן של שלוש האלילות להשתדל למען
העובדים אותן .פסוקים אלה ידועים כ"פסוקי השטן" .מסורות אלה טוענות
שהפסקה שלפנינו היא גרסה מתוקנת שנועדה להחליף את "פסוקי השטן" שהיו
בגרסה הראשונית של סורה זו .אולם מרבית פרשני הקוראן המוסלמים מכחישים
את אמיתות סיפור "פסוקי השטן" ,וגורסים שהפסקה שלפנינו היא הגרסה
הראשונית של ההתגלות הקוראנית.
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סורה  :53הכוכב (אלנג'ם)

 24האם יתגשמו לו לאדם כל תקוותיו?  25הן רק לאללה האחרית
והראשית 26 .מה רּבים המלאכים בשמַ ים אשר לא תועיל השתדלותם
ֵ
במאום ,אלא אם ירשה אללה (כי ישתדלו) למען המפיק רצון מלפניו.
 27אשר לא יאמינו בעולם הבא קוראים למלאכים במין נקבה 28 .אין הם
יודעים דבר על זאת ,ונוטים ַאחַ ר דמיון שווא ,ואולם דמיון השווא
לעולם לא ימלא את מקום האמת.
 29סור מעל הפונה עורף לתוכחתנו ,והרוצה רק בחיי העולם הזה 30 .זה
כל אשר יֵדעו ,ואולם אלוהיָך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו ,והוא מיטיב
לדעת מי הם ישרי הדרך 31 .לאללה כל אשר בשמים ובארץ ,והוא יגמול
למרעים כפועלם ,ויגמול טובה למיטיבים 32 .הרחֵ קים מפשע חמוּר
ֵ
ותועבה ,פרט לעבֵ רות בַאקראי – הנה מחילת אללה חובקת עולם .הוא
מיטיב להכירכם מאז יָצר אתכם מעפר ,ומאז הייתם עוּּברים בבטן
אמכם .לכן אל תמהרו לרחוץ בנקיון כפיכם ,כי מיטיב הוא לדעת מי הם
היראים.
 33הראיתָ את הפונה עורף 34 ,הנותן מעט והמקשיח לבו?  35כלום יֵדע
את הנסתר ויִראֶ ה?  36האם לא סיפרו לו על הכתוב בגוויליו של משׁה
 37ושל אברהם אשר עמד בחובותיו 38 ,על כי נפש עמוסה לא תעמוס
את משׂא זולתה 39 ,ועל כי לזכוּתו של אדם יעמדו רק המעשׂים שעשׂה,
 40וכי עתידים מעשׂיו להיחשׂף 41 ,ואז יבוא על גמולו המלא 42 ,וכי סוף
24

27
29
32
34
36
37
38
40

כל תקוותיו :מפרשים שמדובר בעיקר בתקוות האנשים העובדים לשלוש האלילות,
שהן ישתדלו למענם אצל אללה .מכאן שהם מקווים להינצל מעונש גיהינום בזכות
האלילוֹת.
במין נקבה :הם מזהים את המלאכים ,שלהשתדלותם הם מקווים ,עם בנותיו של
אללה ,ומכאן שהמלאכים נתפסים בעיניהם כנקבות.
סור מעל הפונה עורף :יש המפרשים שהוראה זו בוטלה בתוקף "פסוק החרב"
(סורה .)5 :9
עברות באקראי :יש ה אומרים שהכוונה לעברות חד פעמיות ,או לעברות קלות ,או
לכוונת עברה שלא מומשה.
הנותן מעט והמקשיח לבו :מאמין במוחמד לזמן קצר ואז חוזר בו .ויש המקשרים
זאת עם אדם אמיד כלשהו ,שתמך זמן־מה במוסלמים ,ואז חדל.
גוויליו של משה :התורה .ואולם יש הגורסים שכבר לפני התורה נגלו למשה מגילות
ובהן משלי מוסר.
ושל אברהם :גם הוא נחשב למי שזכה לקבל מאללה מגילות ובהן משלי מוסר .ר'
סורה .19 :87
לא תעמוס :ר' סורה .164 :6
עתידים מעשיו להיחשף :ביום הדין.
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סורה  :53הכוכב (אלנג'ם)

כולם לשוב אל ריּבונָך 43 ,וכי הוא המביא את הצחוק והבכי 44 ,וכי הוא
והמחיה 45 ,וכי הוא שברא את צמד המינים ,זכר ונקבה,
ְ
הממית
 46מטיּפה של זרע נשּפך 47 ,וכי הוא שידאג למעשׂה היצירה השני,
 48וכי הוא המביא את העושר והקניין 49 ,וכי הוא ריּבונו של ַאבְ ֵרק,
 50וכי הוא הכחיד את בני עאד הקדומים 51 ,ואת בני תַ 'מוּד ,ולא השאיר
להם שׂריד 52 ,ואת עַ מו של נֹ חַ לפני כן – הם הִ רּבו מכולם לגרום עוול
ולפרוק עול 53 ,ואת הערים ההפוכות השליך מטה 54 ,והן ּכוּסוּ באשר
כוסו  55באיזה מחסדי ריּבונָך תוכל עוד לפקפק?
קרבה ובאה,
 56זהו מזהיר כדוגמת המזהירים הראשונים –  57הנה היא ֵ
 58רק אללה יכול לגלותה 59 .האם על האומֶ ר הזה תִ תמהו 60 ,ותצחקו,
ולא תבכו 61 ,ועדיין תעלצו?  62הִ שתחוו לאללה ועִ בדוהו!

44
47
49
50
51
53

55
56
57
58
59

והמחיה :ר' שמואל א ,ב  :6ה' ֵמ ִמית וּמחַ יֶה .וכן תפילת שמונה עשרה:
הוא הממית ְ
וּמי דוֹמֶ ה לְָך ,מֶ לְֶך מֵ ִמית וּמחַ יֶה וּמַ צ ִמיחַ יׁשוּעָ ה.
ִ
למעשה היצירה השני :להחיות את המתים.
ַאבְ ֵרק :סיריוס ( ,) Siriusכוכב בהיר מאוד בקבוצת הכלב הגדול .הערבים נהגו
לסגוד לו.
בני עאד :ר' סורה .65 :7
בני ת'מוד :ר' סורה .73 :7
הערים ההפוכות :הערים שאללה הפָ ָכן (סדום ועמורה המקראיות .ר' בראשית יט
 ;29 ,25ירמיהו כ  .)16השליך מטה :התמונה היא של הפיכה ממשית .כביכול הרים
אללה את הערים ואז השליכן מטה כשהן הפוכות על פיהן.
מתנות ריּבונך :כל מעשיו בעולם ,המפורטים לעיל.
זהו :מוחמד.
הנה היא :שעת הדין.
לגלותה :לחשוף את צפונותיה .ויש המפרשים :להסיר ולמנוע את מוראותיה.
האומר הזה :הקוראן.
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סוּרה  54הַ י ֵָרחַ
ַ

אלקמַ ר)
( ַ

במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

קרבה ובאה ,וכבר ֶנחצָ ה הירח לשניים 2 .בראותם אות ,יפנו
 1שעת הדין ֵ
עורף ויגידו ,זהו כישוף מובהק 3 .הם הכחישו ונהו אחר משוגות לבם,
אך כל דבר סופו להתקיים.
 4כבר הגיעו לאוזנם הידיעות המרתיעות 5 ,לקחֵ י חוכמה עילאית ,אך
מה יועילו האזהרות?  6לכן סור מעליהם .ביום אשר יזעיק הּכרוֹז
לקראת דבר־מה נורא 7 ,יגיחו משפילֵי מבט מן הקברים ,כארּבה הפושט
לכל עבר 8 ,חשים לבוא אל הּכרוֹז .יגידו הכופרים ,זהו יום הרה אסון.
 9בני עמו של נֹ חַ כבר הכחישו לפניהם .הם הכחישו את אזהרותַ יו של
עבדנו ,ואמרו ,אחוּז שֵ ד הוא ,ודחוהו מעליהם 10 .אז קרא אל ריּבונו
ֵ
ואמר ,חוש לעזרתי ,כי נוּצחתי 11 .אז פתחנו את שערי השמים וניתַ ך
מהם מבול של מים 12 ,ובארץ פרצנו נתיב לשטפֵ י נהרות ,ומים פגשו
מים במידה הקצובה 13 .נשׂאנו אותו בספינה עשׂויה לוחות ומסמרים,
 14אשר שטה תחת עיננו הפקוחה ,כגמול לאדם אשר לא האמינו לו.
 1נֶחֱ צָ ה :אולי הכוונה לליקוי ירח שאירע ופורש כמבשר את התפרקותו הסופית של
הירח ביום הדין .ויש המפרשים שכבר בימי מוחמד הירח נבקע לשני חלקים
נפרדים ,בבחינת נס שהתרחש לפי הוראת הנביא שביקש לשכנע את הכופרים בעיר
מֶ ּכה להאמין בו .בראותם אות :יש המפרשים שהכוונה להתפצלות הירח .וניתן
להבין במשמעות כללית :כל אות שבעולם לא ישכנע אותם להאמין באזהרות מפני
יום הדין הקרב ובא .מובהק :או" :מתמשך" ,או" :בן חלוף".
 4הידיעות המרתיעות :הסיפורים שהיו אמורים להרתיעם על חוטאים שנענשו
בדורות הקודמים.
 6הכרוז :מפרשים שמדובר במלאך ִאסראפִ יל שיזעיק את הקמים לתחייה להתייצב
למשפטם ביום הדין.
 9לפניהם :לפני זמנם של הכופרים בני זמנו של מוחמד .עבדנו :נֹח .אחוז שד :ר'
סורה .6 :15
 12במידה הקצובה :יש המפרשים שכמות המים שירדו מן השמים היתה זהה לכמות
המים שפרצו מן האדמה.
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סורה  :54הירח (אלקמר)

 15השארנוה כאות ,אך היש זוכר? –
 16איך הפלאתי את עונשי לַאחַ ר אזהרותַ י!
 17קל לזכור את הקֻ רָאן .היש זוכר?
 18בני עאד הכחישו את האזהרות –
איך הפלאתי את עונשי לַאחַ ר אזהרותַ י!
 19שילחנו בהם ילֵל סופה ביום של פורענות אין קץ 20 .היא עקרה את
האנשים ,כמו היו גזעי דקלים נגדעים –
 21איך הפלאתי את עונשי לַאחַ ר אזהרותַ י!
 22קל לזכור את הקֻ רָאן .היש זוכר?
 23בני תַ 'מוּד הכחישו את האזהרות 24 ,ואמרו ,האם עלֵינו לנטות אחר
בשׂר ודם ,אחד משלנו? זו טעות וטירוף 25 .האם רק לו מכולנו נִגלה
דבר־התוכחה? ולא היא! שקרן עז מצח הוא 26 .מחר ייוודע להם מי
הוא השקרן עז המצח 27 ,כי עומדים אנו לשלוח את הנָאקה למען
נסותם .חַ ּכֵה ְוראֵ ה מה יעשׂו ,והתאזר בסבלנותְ 28 .מסוֹר להם כי יַחלקו
לרעָ ם ,והוא אזר עוז
את המים בינותם ,וישתו לסירוגין 29 .הם קראו ֵ
ועיקרּה –
 30איך הפלאתי את עונשי לַאחַ ר אזהרותַ י!
 31שילחנו בהם קול שאגה יחידה ,ומיד היו כנפולת עלים יבשים.
 32קל לזכור את הקֻ רָאן .היש זוכר?
 33בני עמו של לוֹט הכחישו את האזהרות 34 .המטרנו עליהם ברד אבני
חצץ ,ורק את משפחת לוֹט מילטנו עִ ם שחר 35 .זאת עשׂינו ברוב חסדנו,
17

24
27
28

29
31

קל לזכור את הקוראן :יש המפרשים בהוראת זכירתו בעל־פה ,ומציינים
שהמאמינים נוהגים לקרוא את הקוראן מן הזיכרון ,בניגוד ליהודים הנוהגים
לקרוא את התורה מן הכתב .ויש הגורסים שזכירת הקוראן פירושה יישום לקחיו.
בשר ודם :צאלִ ח ,נביאם של בני ת'מוד.
נאקה :ר' סורה  .73 :7חכה וראה :פניית אללה אל הנביא צאלִ ח.
לסירוגין :מפרשים שהם שתו מן המים לפי התור ,יום אחד בני ת'מוד ,ויום לאחריו
הנאקה .ביום שהיה תור הנאקה לשתות ,היו בני ת'מוד חולבים אותה ושותים את
החלב.
עיקרה :קצץ את מיתרי רגליה ושחטה.
שאגה :מפרשים שזוהי צעקת המלאך גבריאל .עלים יבשים :מילולית :כפירורי
העלים הנושרים מעצים המשמשים לבניית גדרות צאן.
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סורה  :54הירח (אלקמר)

וכך נגמול לכל המכיר טובה 36 .הוא הזהירם מפני מהלומתנו ,ואולם הם
פקפקו באזהרות 37 ,ושידלוהו להפקיר את אורחיו ,ואנו הִ ּכינו את
עיניהם בסנוורים –
טַ עֲמו את עונשי ואת לקח אזהרותַ י.
 38עם בוקר ,בצאת השמש ,פקד אותם עונש אשר לעולם לא יפוג –
 39טַ עֲמו את עונשי ואת לקח אזהרותַ י.
 40קל לזכור את הקֻ רָאן .היש זוכר?
 41בית ּפַ ְרעֹ ה שמעו את האזהרות 42 ,ואולם הם הכחישו את כל
אותותינו ,על־כן הִ ּכינו בהם מַ ּכַת אדיר נֶאדר כוח 43 .האם הכופרים
שביניכם טובים מאלה ,או שמא מצאתם בכתבים אישור לחּפוּתכם?
 44ואולי יאמרו ,אנו ציבור בלתי מנוצח?  45ציבור זה ינחל תבוסה
וייסוג אחור 46 .אך זמנם יבוא בשעת הדין .תהיה זו שעה רעה ומרה פי
כמה.
 47החוטאים שרויים בטעות וטירוף 48 .ביום אשר ייגָררו על פניהם אל
תוך האש (יגידו להם) ,טַ עֲמו את מגעה של סַ קַ ר 49 .בראנו כל דבר על־פי
גזֵרתנו 50 ,ודי אם פעם נֹ אמר ,וכהרף עין יהיה 51 .זה כבר השמדנו את
בני מינכם ,אך היש זוכר?  52כל דבר אשר עשׂו מצוי בכתבים.
 53הכל רשום ,קטן כגדול 54 .היראים ידורו בין גנים ונחלים 55 ,במושב
צדיקים אצל השׂגיא במלכותו ונֶאדר הכוח.

37
43

45
46
48

49
52

אורחיו :רמז לסיפור המלאכים ולוט .ר' סורה .77 :11
הכופרים שביניכם :פנייה אל בני זמנו של מוחמד .בכתבים :בספרי הקודש שבהם
רשומים תולדות החוטאים שכבר באו על עונשם .ויש הגורסים שמדובר בטופס
השמימי של ספרים אלה.
תבוסה :מפרשים שנרמזת כאן תבוסת קֻ ַריש בקרב בַ דר (שנת .)624
זמנם יבוא בשעת הדין :יבואו על עונשם ביום הדין.
סקר :אחד משמותיה של אש הגיהינום ,או של אחד משעריה .חוקרים הצביעו על
הצורה הסורית שג ַַרא" ,להט אש" .ר' גם תרגום הפשיטתא לדניאל ג  .22פרשנים
מוסלמים ציינו את השורש הערבי ס-ק-ר" ,לצרוב".
גזרתנו :בערביתִ :ב ַק ַדר .פסוק זה שימש באסלאם מוקד לדיונים תיאולוגיים
(אלק ַד ִריַה).
ַ
הק ַדר"
בשאלת הגזרה הקדומה ,והעוסקים בכך כונו "אנשי ַ
בכתבים :מפרשים שהכוונה לטופס השמימי והנצחי של כתבי הקודש.
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אלרחמַ אן)
סוּרה  55הָ ַרחֲ מָ ן ( ַ
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הרחמן  2לימד את הקֻ רָאן 3 ,וברא את האדם 4 ,ולימדוֹ את צחוּת
הלשון 5 .השמש והירח נעים במסלול מחושב 6 ,והצמחים והאילנות
משתחווים 7 .הוא הגביה את השמים ,והניח את המאזניים 8 ,למען לא
תִ פרקו עול כאשר תשקלוִ 9 .שקלו בצדק ,ואל תחַ סרו במשקל 10 .את
הארץ נתן לברואים 11 ,ובה פירות ועצי תמר עטורי פרי בעטיפיו,
 12ודגן בקליפתו ,וזרע הארץ :מוץ וירק –
 13איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 14הוא ברא את האדם מטיט יבש אשר כמוהו כחרס 15 ,וברא את
השֵ דים מלשון אש –
 16איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 17הוא ריּבון שתי הזריחות וריּבון שתי השקיעות –
 18איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
1
4

6
12
13

15
17

הרחמן :ר' סורה .30 :13
צחות הלשון :בערבית :בַ יאן ,שהוראתו "לברור"" ,להבחין בין" ,כלומר לדבר
ברורות (להבדיל מבעלי חיים) .ויש המפרשים בהוראת קרוא וכתוב ,או היכולת
להבחין בין טוב ורע.
הצמחים :בערבית :נַג'ם ,שפירושו השכיח הוא "כוכבים" .משתחווים :ר' סורה :13
.15
הריחָ ן.
ירק :בערביתַ :ריחאן .ויש הגורסים כי הכוונה לצמח ֵ
איזה מחסדי ריבונכם :במקור פנייה לזוגי (כנראה מטעמי חריזה) ,אך בתרגום
הוחלף הזוגי ברבים כדי להימנע מסרבול הסגנון .הפרשנים המוסלמים תופסים את
הזוגי כפשוטו ,ומסבירים שהפנייה היא לבני האדם מחד ,ולשדים מאידך .חוקרים
ציינו את הזיקה בין הפזמון החוזר הזה לבין הפזמון החוזר בתהלים קלוּ :כִ י לע ֹולָם
חַ סּד ֹו.
מלשון אש :יש המסבירים שהכוונה לאש צרופה ,שאין לה עשן.
שתי הזריחות :מסבירים :שני המסלולים המשתנים של הזריחה והשקיעה ,האחד
של עונת החורף והאחר של הקיץ .ר' גם סורה .5 :37
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סורה  :55הרחמן (אלרחמאן)

 19שילח את שני הימים לפגוש זה את זה,
יציפו זה את זה –
 21איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 22ומשניהם יוצאים הפנינים והאלמוגים –
 23איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 24ל ֹו הספינות השָ טות בים ,מפרשׂיהן כהרים נישׂאים –
 25איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 26כל אשר בארץ סופו לכלות 27 ,ויישארו רק פני ריּבונָך נורא ההוד
והכבוד –
 28איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 29שוכני השמים והארץ לחסדו מייחלים ,והוא בכל יום יעשׂה מעשׂה –
 30איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 31עוד נתּפנה אליכם ,אתם המשׂאות השנַיים –
 32איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 33הוי חֶ בֶ ר השֵ דים ובני האנוש ,אם תוכלו לפרוץ מתחומי השמים
והארץּ ,פִ רצו .אך לא תִ פרצו אם לא תוסמכו –
 34איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 35ישוּלחו בכם יקוד אש ונחושת רותחת ,ולא תינצלו –
 36איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 37כשייחָ צו השמים לשניים ויוורידו ּכָעוֹר הסמוּק –
 38איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 39ביום ההוא לא יישָ אל על חֶ טאו לא בן אנוש ולא שֵ ד –
20

19
20
31

39

ושׂם חַ יִץ ביניהם ,לבַ ל

שני הימים :ר' סורה .53 :25
חיץ :ר' סורה .100 :23
עוד נתפנה אליכם :ביום הדין .המשאות השניים :מפרשים שמדובר במין האנושי
ובשדים ,הנזכרים בהמשך .מסבירים שהם שני המטענים החשובים ביותר שהארץ
נושאת על גבה.
לא יישאל על חטאו :לא יהיה צורך ,שכן החוטאים יזוהו על־פי פרצופם ,כנאמר
בהמשך.
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 40איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 41את החוטאים יכירו לפי קלסתר פניהם ,ואז יאחזו בציצית ראשם
ורגליהם –
 42איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 43זה גיהינום אשר יכחישוהו החוטאים 44 .הם יתרוצצו בינו לבין
מקווה מים רותחים –
 45איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 46לי ֵָרא פן יעמוד למשפט ריּבונו מזומנים שני גנים –
 47איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 48ולהם ענפים משׂתרגים –
 49איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 50ושני מעיינות מפכים בשניהם –
 51איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 52ובשניהם צמד מינים מכל פרי –
 53איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 54יסבו על מצעים אשר בטנתם רקומה קטיפה ,ופירות שני הגנים
קרובים אליהם –
 55איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 56ובהם עלמות צנועות מבט .לא חילל תומתן לפניהם ,לא בן אנוש ולא
שֵ ד –
 57איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 58כמו היו אבני חן ואלמוגים –
41
44
46
52

קלסתר פניהם :יש ה אומרים שפרצופם של הרשעים שחור ועיניהם כחולות .ויאחזו
בציצית :כדי להשליכם אל אש גיהינום.
מים רותחים :זה יהיה האמצעי היחיד שבו יוכלו הרשעים "להינפש" מלהט
גיהינום.
שני גנים :יש המפרשים שהאחד נועד לבני האדם הצדיקים ,והשני לצדיקים שבין
השדים.
צמד מינים :יש הגורסים שמדובר בפירות יבשים לעומת טריים.
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 59איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 60הן חסד תחת חסד יוּשַ ב –
 61איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 62ומתחת להם שני גנים –
 63איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 64שניהם ירוקים עד מאוד –
 65איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 66שני מעיינות גועשים בשניהם –
 67איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 68בשניהם מיני פירות ודקלים ורימונים –
 69איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 70מצויות בהם עלמות חסודות ונאות –
 71איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 72צחורות עור ,מסתופפות בביתנים –
 73איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 74לא חילל תומתן לפניהם ,לא בן אנוש ולא שֵ ד –
 75איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
 76יסבו על כרים ירוקים ועל שטיחים ארוגים לתפארת –
 77איזה מחסדי ריּבונכם תוכלו עוד להכחיש?
יתברך שֵ ם ריּבונָך נורא ההוד והכבוד.
ַ
78

62
70
72
76

ומתחת להם :יש המפרשים במשמעות מופשטת ,כלומר ,גנים אלה נופלים בדרגתם
מן הגנים הראשונים .ויש מוסיפים שהראשונים הם גני זהב והאחרונים – גני כסף.
בהם :כאן נזנחה צורת הזוגי .ויש מתרצים שהכתוב עוסק כאן בכל ארבעת הגנים.
צחורות עור :ר' סורה  .54 :44בביתנים :המסורת מספרת שכל ביתן עשוי מפנינה
שלמה וחלולה ,שישים מילים גובהה ,ובתוכה מתגורר המאמין בחברת העלמות.
ארוגים לתפארת :בערבית :עַ ב ַק ִריה .ויש האומרים כי זהו כינוי לכל חפץ נדיר
ביופיו ,על שם העיר האג דית עַ ב ַקר שיושביה היו שדים שייצרו שכיות חמדה
מופלאות.
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אקעַ ה)
סוּרה  56הַ מא ָֹרע (אלוַ ִ
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1כאשר יתחולל המאורע –  2לא יכחיש איש כי אכן יתחולל –  3הוא
ישפיל וירומם 4 .וכאשר תטולטל הארץ טלטלה 5 ,ויתפוררו ההרים
באחת 6 ,ויהיו כאבק פורח –  7אז שלושה סוגים תהיו 8 :אנשי הימין –
איזה אנשי ימין יהיו הם!  9ואנשי השׂמאל – איזה אנשי שׂמאל יהיו
הם!  10והמקדימים המקדימים –  11אלה יהיו המקורבים 12 ,בגני
המנעמים 13 .רּבים בהם מן הראשונים 14 ,ומתֵ י מעַ ט מן האחרונים.
 15על יצועים רקומי זהב 16 ,זה מול זה עליהם יסבו 17 ,ונערים בני
אלמוות ביניהם יעברו 18 ,עם גביעים וקנקנים וכוֹס ממעיין 19 .ראשם
לא יכאב ולא ישתכרו –  20ועִ ם פירות לבחירתם 21 ,ובשׂר עופות כאוות
נפשם 22 .ועלמות צחורות עור ויפות עין 23 ,צחות כפנינים חבויות.
 24כפועלם יוּשַ ב להם 25 .לא ישמעו שָׁ ם לזוּת שׂפתיים ונאצות 26 ,רק
מרי שלום ,שלום 27 .ואנשי הימין – איזה אנשי ימין יהיו הם!
אִ ֵ
 28בינות עצי לוֹטוּס שהוקצעו קוציהם 29 ,ועצי מוֹז עמוסי פרי,
 30וצללים נטויים 31 ,ומים ניגרים 32 ,ופירות למכביר 33 ,אשר אינם
1
3
8
9
10
11
13

14
18
22

המאורע :מכינויי יום הדין.
ישפיל וירומם :את הרשעים והצדיקים .או :יהפוך את היקום על פיו.
איזה אנשי ימין יהיו הם! :מה מאושרים יהיו.
איזה אנשי שמאל יהיו הם! :מה אומללים יהיו.
המקדימים :מפ רשים שמדובר בנביאים ,או בוותיקי מאמיניו של מוחמד שהיו
ראשונים להתאסלם.
המקורבים :הקרובים ביותר אל כס הכבוד.
הראשונים :אם מדובר בנביאים ,הרי שהם בני האומות שקדמו לאומת מוחמד,
ואם מדובר בראשוני המוסלמים ,הרי שהם בני הדור הראשון של מאמיני
האסלאם.
האחרונים :בני אומת מוחמד לדורותיהם.
כוס ממעיין :ר' סורה .45 :37
עלמות :ר' סורה .54 :44
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אוזלים ואינם נעלמים 34 ,על מצעים מוגבהים 35 .אנחנו יצרנו אותן,
 36ועשׂינון בתולות 37 ,עורגות ,בנות גיל אחד 38 ,למען אנשי הימין.
 39רּבים בהם מן הראשונים 40 ,ורּבים מן האחרונים 41 .ואנשי השׂמאל –
איזה אנשי שׂמאל יהיו הם!  42להם סופת מדבר לוהטת ומים רותחים,
 43וצל עשן שחור 44 ,שאינו צונן ולא ישובב לב 45 .לפָ נים פונקו
במותרות  46והתמידו בחטא הנפשע 47 ,ונהגו לומר ,הייתכן כי לאחר
שנמות ונהיה עפר ועצמות ,שוב יעוררונו לחיים?  48ואִ תנו גם אבותינו
הקדמונים?  49אמור ,אמנם כן ,ראשונים ואחרונים  50יכונסו ביום אשר
ננקב כמועד 51 ,ולאחר מכן ,אתם התועים והמכחישיםָ 52 ,אכוֹל תאכלו
מעץ ,מן הזַּקוּם 53 .תמלאו בו את כרסכם 54 ,ועִ מו תשתו משקה של
רותחין 55 ,ותגמעו כגמלים מוּכֵי צמא 56 .זו התקרובת אשר תוגש להם
ביום הדין.
 57אנו בראנו אתכם ,מדוע זה לא תאמינו?  58תנו דעתכם לזרע אשר
תשפכו 59 .האם אתם בראתם את האדם ממנו ,או שמא אנו הבוראים?
 60אנו קצבנו את מועד המוות לכל אחד מכם ,ואיש לא ימנע בעדנו
 61להחליפכם באחרים כמותכם ,ולגלגל אתכם בדמות אשר לא תדעו.
 62הן מכירים אתם את מעשׂה היצירה הראשון ,אם־כך מדוע לא תיזָכרו?
 63תנו דעתכם לשׂדה אשר תעַ ּבדו 64 :האם אתם תנביטו בו זרע ,או
שמא אנו המנביטים?  65אם נרצה ,נוּכל להכמישו ,ואז תעמדו משתאים
ותגידו 66 ,שקענו בחובות 67 ,ונותרנו חסרי כל 68 .תנו דעתכם למים
35

37
39
40
45
46
50
52
61
62

בחוּריוֹת אשר אותן יצר אללה במיוחד
ִ
אנחנו יצרנו אותן :יש המפרשים שמדובר
לחיי העולם הבא .אחרים גורסים שמדובר בנשות המאמינים בעולם הזה .במקרה
זה "יצרנו" פירושו "הקמנו לתחייה" ,ומסבירים שאללה הקים את הרעיות לתחייה
והשיב להן את נעוריהן ואת בתוליהן ,להנאת בעליהן בגן עדן.
בנות גיל אחד :ר' סורה .52 :38
הראשונים :ר' פס'  13לעיל.
רבים מן האחרונים :יש ה אומרים כי פסוק זה מתקן את הנאמר בפס'  14לעיל,
שעל־פיו רק מתי מעט נמנים עם בני הדורות האחרונים.
לפנים :בעולם הזה.
בחטא הנפשע :עבודת האלילים.
ביום אשר ננקב כמועד :יום הדין.
זקום :ר' סורה .62 :37
בדמות אשר לא תדעו :בעלי חיים לפי רצוננו .ויש המפרשים כי הכוונה לקופים
וחזירים ,כנאמר בסורה .60 :5
מדוע לא תיזכרו :מדוע אינכם מכירים בכך שנוכל ליצור אתכם מחדש ,ולהקימכם
לתחייה .ר' עוד בסורה ( 8 :86ע).
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שאתם שותים 69 :האם אתם הורדתם אותם מן העננים ,או שמא אנו
המורידים?  70אם נרצה ,נוּכל להמליחם .מדוע לא תודו?  71תנו דעתכם
לאש שאתם מבעירים 72 :האם אתם הצמחתם את עצי ההצתה ,או שמא
אנו המצמיחים?  73עשׂינו אותם לאות הזּכרה ולסיפוק צורכי הנוסעים
במדבר 74 .לכן שַ ּבח את שם ריּבונָך הנשׂגב.
 75נשבעתי במפל הכוכבים –  76שבועה נשׂגבה היא ,לוּ ידעתם –  77כי
זהו קֻ רָאן נכבד 78 ,בספר חבוי 79 .רק המטוהרים יגעו בו 80 .חזון אשר
הוּרד ממרומים מעִ ם ריּבון העולמים 81 .האם באומֶ ר אשר כזה תקלו
ראש 82 ,ותכחישוהו כלֶחֶ ם חוקכם?
 83מדוע ,כאשר (יוצאת נשמת הגוסס) ומגיעה אל הגרון 84 ,ועיניכם
רואות 85 ,ובאותה שעה קרובים אנו אליו מכם ,ואולם אתם לא תבחינו
 86מדוע ,אם אכן לא תיתָ בעו לתת את הדין 87 ,לא תוכלו להחזירה ,אם
אמת בפיכם?  88והיה אם מן המקורבים הוא 89 ,כי אז נכונו לו מנוחה
ורוָוחה וגן עדן 90 .ואם מאנשי הימין הוא –  91שלום לָך; באנשי הימין
אתה 92 .ואולם אם במכחישים ובתועים הנו 93 ,תוגש לו תקרובת של
מים רותחים 94 ,ובתופת ייצָ לה.
 95אכן זו האמת הוודאית 96 .לכן שַ ּבח את שם ריּבונָך הנשׂגב.
73
75

78

79

82
87
88

הזכרה :לאש גיהינום.
מפל הכוכבים :יש המפרשים שמדובר בהתמוטטותם ביום הדין ,או בשקיעתם
בסיומו של כל לילה .ויש המפרשים במובן מושאל ,בהוראת פרקי הקוראן היורדים
ארצה בתהליך ההתגלות למוחמד.
בספר חבוי :העותק השמימי הנצחי של כל כתבי הקודש; ויש הגורסים שמדובר
בעותקי הקוראן הארציים .במקרה זה מסבירים "חבוי" בהוראת "שמור" (מפני
פגמים).
המטוהרים :אם מדובר בספר השמימי ,אלו המלאכים; אם מדובר בעותקיו
הארציים של הקוראן ,כי אז הכוונה למאמינים .המוסלמים נחשבים לטהורים
מכוח אמונתם ,ולפיכך רשאים רק הם לגעת בקוראן .ויש הגורסים כי גם על
המוסלמים להיטהר במים בטרם ייגעו בקוראן .אחרים תופסים "נגיעה" במשמעות
מופשטת ,כלומר ,רק הטהורים יזכו בגמול על קיום מצוות הקוראן .מכאן שאין
הגבלה על נגיעה ממשית בו ,בין אם הנוגע הוא מוסלמי ובין אם לאו .ויש הגורסים
כי רק האותיות הכתובות אסורות בנגיעה.
כלחם חוקכם :מילולית" :פרנסתכם" .ויש המפרשים כי הכוונה לכך שהכופרים
אינם מודים כי מקור ִמחיתם הוא אללה ולא האלילים.
לא תוכלו להחזירה :את הנשמה לגוסס .אם אמת בפיכם :שאינכם כפופים לאללה.
המקורבים :הראשונים במעלה .ר' לעיל פס' .11–10
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סוּרה  57הַ בַ רזֶ ל (אלחַ ִדיד)
ַ
במַ דינה .ויש האומרים :במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1שוכני השמים והארץ מסַ פרים בשבח אללה .הוא האדיר והחכם 2 .לו
מלכות השמים והארץ ,הוא מחַ יה וממית ,והוא כל־יכול 3 .הוא ראשון
והוא אחרון ,הוא נִגלה והוא נסתר; כל דבר הוא יודע 4 .הוא אשר ברא
את השמים ואת הארץ בשישה ימים ,וַאחַ ר ישב בגאון על כס הכבוד.
הוא היודע מה נבלע באדמה ומה בוקע מתוכה ,ומה יורד מן השמים
ומה עולה אליהם .הוא עִ מכם באשר תהיו ,ואללה מבחין באשר תעשׂו.
 5לו מלכות השמים והארץ ,ואל אללה יושבו הדברים 6 .הוא מבליע את
הלילה בתוך היום ומבליע את היום בתוך הלילה ,והוא יודע חקרי לב.
 7הַ אמינו באללה ובשליחו והוציאו ממון מאשר הפקיד אללה בידכם
למשמרת .אלה מכם אשר יאמינו ויוציאו ממון ,שׂכר גדול שמוּר למענם.
 8מה לכם שאינכם מאמינים באללה ,בקרוא לכם השליח להאמין
בריּבונכם? הן הוא כרת ברית עִ מכם – לוּ רק הייתם מסוגלים להאמין.
 9הוא המוריד על עבד ֹו ממרומים אותות נהירים ,למען יוציאכם מחושך
לאור .אללה חומל עליכם ורחום 10 .ומה לכם שאינכם מוציאים ממון
למען אללה? הן לאללה תהיה ירושת השמים והארץ .אלה מביניכם
אשר הוציאו ממון ונלחמו לפני בוא ההכרעה – אין דומה להם .הם
עולים בדרגתם על אלה אשר הוציאו ממון ונלחמו לאחריה .ואולם
3
4
5
7
8

וּמבַ לעָ ַדי אֵ ין
הוא ראשון והוא אחרון :ר' ישעיהו מד  :6אֲ נִי ִראׁשוֹן וַ אֲ ִני ַאחֲ רוֹן ִ
ֹלהים .ר' גם חזון יוחנן א  ,17כב .13
אֱ ִ
ישב :ר' סורה  .54 :7נבלע באדמה :הגשם ,או המתים .יורד מן השמים :ברכת
אללה וקללתו .ומה עולה אליהם :מעשי הברואים.
יושבו הדברים :ביום תחיית המתים.
והוציאו ממון :ר' סורה  .195 :2הפקיד :רכושו של אדם אינו אלא פיקדון מטעם
אללה ,ויש להשתמש בו כראוי.
ברית :מפרשים ש אללה כרת ברית עם המין האנושי בעת בריאתו של אדם הראשון,
ובה קיבלו בני האדם על עצמם להכיר באללה כריבונם היחיד .ור' סורה .172 :7
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אללה הבטיח לגמול טובה לכולם .אללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי
ולִ פנים.
 11מי יַלווה לאללה בעין יפה למען יכפילנו לו? שׂכר נכבד שמור למענו,
 12ביום אשר תִ ראה את המאמינים ואת המאמינות ,והִ נה אורם הולך
לפניהם ולימינם – היום מתבשׂרים אתם על גנים אשר נחלים נובעים
מתחת לאילנותיהם .לנֶצח תִ שכנו בהם .זו הזכייה הכבירה 13 .ביום
ההוא יאמרו המתחסדים והמתחסדות למאמינים ,הַ מתינו לנו קמעה
וניקח מאוֹרכם .אז ייאמֵ ר להם ,שובו על עקביכם ושָ ם ּבַ קשו לכם אור.
אז תוקם בינם חומה ולה שער .פנימה לו רחמים ,וחוּצה לו ,לפניו,
עונש( 14 .המתחסדים) יקראו אל (המאמינים) לאמור ,האם לא היינו
עִ מכם? יגידו ,אמנם כן ,אך אתם עיוותתם את נפשכם ,וארבתם
ופקפקתם ,והדיחו אתכם השגיונות ,עד אשר קם דבר אללה .הדיח
אתכם המַ דיח מעל אללה 15 .היום לא יתקבל מכם כופר נפש ולא מן
הכופרים .בגיהינום תדורו .זה המקום הראוי לכם ,ושם יהיה סופכם
המר.
 16האם לא הגיעה השעה שענווה תמלא את לב המאמינים לנוכַח זֵכר
אללה ,ולנוכח האמת אשר הוריד ממרומים? ַאל להם לנהוג כדוגמת
אלה אשר ניתַ ן להם הספר זה כבר ,ובִ רבות הימים גַס בו לבם .רּבים

10

11
12
13

14

ההכרעה :ר' סורה  .52 :5יש הגורסים שהכוונה כאן לכיבוש מֶ ּכה (שנת  ,)630או
לחוזה חֻ ַדי ִביה (שנת  .)628נוכחות באירועים אלה הפכה לאמת מידה לאבחנה בין
ותיקים יותר או פחות בקרב חברי הנביא.
מי ילווה לאללה :ר' סורה .245 :2
ביום אשר תראה :ביום הדין .נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
המתינו לנו קמעה וניקח מאוֹרכם :חוקרים הצביעו על זיקת התיאור לנאמר בחזון
יוחנן כה  .13–1שובו על עקביכם :אל העולם הזה .חומה :מפרשים שהחומה
חוצצת בין גן עדן וגיהינום .ר' גם סורה  .46 :7כמה מסורות גורסות שמדובר בצדה
המזרחי של חומת ירושלים הנשקפת אל גיא בן ִהנוֹם .שער :כמה מסורות מזהות
שער זה עם שער הרחמים בחומת ירושלים .עונש :על החומה החוצצת בין האדם
לבין רחמי האל ,ר' תלמוד בבלי ,ברכות לב ע"ב :ואמר רבי אלעזר :מיום שחרב בית
המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים ,שנאמר [יחזקאל ד :]3
ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר.
דבר אללה :המוות ,או עונשם ביום הדין .המדיח :השטן.

441

סורה  :57הברזל (אלחדיד)

בהם המופקרים 17 .דעו כי אללה מפיח חיים באדמה לאחר שנָשַ מה .הן
ביארנו לכם את האותות למען תשׂכילו להבין.
 18הנותנים צדקה והנותנות צדקה והמַ לווים לאללה בעין יפה ,יוכפל
להם ,ושׂכר נכבד שמוּר למענם 19 .המאמינים באללה ובשליחיו ,הם
הצדיקים .העדים אצל ריּבונם – להם שמורים שׂכרם ואורם .הכופרים
והמכחישים את אותותינו הם יורשי התופת.
 20דעו כי חיי העולם הזה הם משׂחק ושעשוע ומחמדים והתפארות
ביניכם ,ושאיפה להַ רּבות רכוש וצאצאים .הם נמשלו לגשם המפליא את
הזורעים בהצמיחו צמח ,והנה ייּבול ויצהיב לעיניָך ,ואז יתפורר .בעולם
הבא יש עונש כבד ומחילה מעִ ם אללה ,והפקת רצון מלפניו .חיי העולם
הזה אינם אלא תענוג של הבל 21 .חושו לִ זּכות במחילה מריּבונכם ,ובגן
אשר רוחבו כרוחב השמים והארץ .הוא מזומן למאמינים באללה
ובשליחיו .זוהי ברכת אללה אשר אותה ירעיף על אשר יחפוץ .אללה
הוא מרעיף הברכה הכבירה.
 22לא יפקוד אסון את הארץ או אתכם אשר לא נרשם בספר בטרם
נחוללו .אין קל מזה לאללה 23 .לפיכך ַאל תצטערו על אשר החמצתם
ואל תעלצו באשר השׂגתם .אללה אינו אוהב את היהירים הרברבנים,
 24המקמצים והמצווים על האנשים לקמץ .כל הפונה עורף ,הנה אללה
בלתי תלוי ומהולל.
 25שלחנו את שליחינו להביא אותות נהירים ,והורדנו עִ מם ממרומים את
הספר ואת המאזניים ,למען ישמרו האנשים על הצדק .והורדנו את
הברזל – הוא מטיל אימה גדולה ומביא תועלת לאנשים – וכך יֵדע
16

17
18
19
20
22

האם לא הגיעה השעה :יש המפרשים שפסוק זה מגנה את המאמינים ,או את
המתחסדים ,על כי קצה נפשם בהטפות הקוראן וביקשו לשובב את נפשם במעשיות
מפי יהודים ובנגינה .האמת אשר הוריד :הקוראן .אלה אשר ניתן להם הספר:
"בעלי הספר" .ר' סורה  .105 :2גם הם מואשמים כאן בכך שמאסו בתורה.
מפיח חיים באדמה לאחר שנָשמה :משל לתחיית המתים.
והמלווים לאללה :ר' סורה .245 :2
העדים :ר' סורה  .140 :3ויש המפרשים שהכוונה בעיקר לנביאים.
הזורעים :מילולית " :כופרים" .ואולם מפרשים כאן "זורעים" ,מלשון "כיסוי"
(הזרעים).
בספר :ר' סורה .145 :3
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אללה מי עוזר בסתר לו ולשליחיו .אללה חזק ואדיר 26 .שלחנו את נֹ חַ
ואת אברהם ,ונָתַ נו לזרעם את הנבואה ואת הספר .יש ביניהם ישרי דרך,
ואולם רבים בהם מופקרים 27 .אחריהם הקימונו את שליחינו בזה אחר
זה ,ובעקבותיהם את יֵשוּעַ בן מרים .נָתַ נו לו את האֶ וונגֶליון ,והִ שּכַנו
חמלה ורחמים בלב ההולכים בדרכו .הם הנהיגו לעצמם נזירוּת אשר לא
כתבנו בספרם כי ִמצווה היא עליהם ,אך הם ביקשו להפיק רצון מלפני
אללה .אפס כי לא ִקיימוה כראוי לה .נָתַ נו למאמינים אשר בהם את
שׂכרם ,אך רּבים בהם מופקרים.
 28הוי המאמינים ,היו יראים את אללה והַ אמינו בשליחו ,למען יהמו
לכם רחמיו כפליים ויעניק לכם אור אשר תלכו בו ויסלח לכם .אללה
מוחל ורחום 29 .יֵדעו־נא בעלי הספר כי אין להם חזקה על ברכת אללה,
וכי הברכה ביד אללה היא ,ואותה ירעיף על אשר יחפוץ .אללה הוא
מרעיף הברכה הכבירה.

25

26
27

28
29

שליחינו :יש המפרשים שמדובר כאן במלאכים שנשלחו אל הנביאים והביאו להם
את מה שמפורט בפסוק ,כדי שהנביאים יעבירום לבני עמם .הספר :החוקים
הכלולים בספרי הקודש .המאזניים :סמל למשפט צדק .והורדנו את הברזל :יצרנו
אותו .ויש המפרשים "הורדנו" כפשוטו ,וגורסים שאללה הוריד לאדם את כלי
הברזל ,כגון הסדן ,הפטיש ,המלקחיים ,וכדומה .מטיל אימה :בכלי המלחמה
העשויים ממנו .בסתר :ר' סורה .94 :5
הספר :ספרי הקודש שקדמו להתגלות הקוראן .ויש המפרשים "ספר" (בערבית:
ּכִ תאב) בהוראת מלאכת הכתיבה.
אך הם ביקשו להפיק רצון :או" :אבל ציווינו עליהם להפיק רצון" .לא קיימוה
כראוי לה :מפרשים שמדובר בנוצרים שנרדפו בידי המלכוּת של זמנם ,וזנחו את
הנזירות ואת האמונה בישוע .למאמינים אשר בהם :המאמינים הנוצרים שלא
נטשו את דתם למרות הרדיפות .וי ש המפרשים שהם מכונים "מאמינים" על שום
שידעו על הופעתו הצפויה של הנביא מוחמד ,והאמינו בו.
הוי המאמינים :יש המפרשים כפנייה אל היהודים והנוצרים הנקראים להאמין
בנביאיהם ובמוחמד גם יחד ,ואז יכפיל להם אללה את שכרם.
בעלי הספר :ר' סורה .105 :2
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'אד ַלה)
סוּרה  58הַ ִמתנַצַ חַ ת (אלמֻ ַג ִ
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

המתנצחת בפניָך על בעלה ,והקובלת בפני
 1אללה שָ מע את דברי ִ
אללה .אללה שומע את חילופי הדברים ביניכם ,כי אללה שומע ומבחין.
 2יש ביניכם הפורשים מנשותיהם ,באומרם להן כי גופן אסור עליהם
כגוף אִ מם ,ואולם אין הן אימהותיהם .רק אלו אשר יָלדו אותם הן
אימהותיהם .הם משמיעים אִ מרה בזויה ודבר שקר ,ואולם אללה נעתר
ומוחל 3 .האומרים לנשותיהם כי גופן אסור עליהם וַאחַ ר שבים
ושוקלים את אשר אמרו ,ישַ לחו עֶ בד אחד לחופשי בטרם יִקרבו זה אל
זו .זאת הנכם נדרשים לעשׂות ,ואללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים.
 4ואשר אין ידו משׂגת ,יצום חודשיים רצופים בטרם יקרבו זה אל זו.
ואשר ייּבָ צר ממנו ,יאכיל שישים נזקקים .זאת למען תאמינו באללה
ושליחו .אלה החוקים אשר ציווה אללה ,ולכופרים צפוי עונש קשה.
 5המתנגדים לאללה ולשליחו ימוגרו כשם שמוגרו הדורות שלפניהם.
הורדנו ממרומים אותות נהירים ,ולכופרים צפוי עונש מחפיר 6 ,ביום
אשר יעורר אללה את כולם לחיים ויודיע להם את אשר עשׂו .אללה
מונה (את מעשׂיהם) אך הם שכחו ,ואללה עד לכל דבר.
 7הלא תִ ראה כי אללה יודע את כל אשר בשמים ובארץ :אם שלושה
ימתיקו סוד ,הוא רביעי להם ,ואם חמישה ,הוא השישי .בין אם מועטים
1

2

4

המתנצחת :מדובר באישה שבעלה הכריז באוזניה כי הוא פורש ממנה לצמיתות,
ללא הליכי גירוש תקינים אלא על־פי נוהג קדם־אסלאמי .הפרשנים מספרים שהיא
עתרה לנביא שלא מיהר לצדד בה .ארבעת הפסוקים הפותחים את הסורה נועדו
ממדינה
לתקן את העוול שנעשה לאישה .המתנצחת ,על־פי המסורת ,היא אישה ַ
אמת.
בשם חַ 'ולה ,ובעלה הוא ַאוס אבן אלצַ ִ
אין הן אימהותיהם :המסורת גורסת כי על־פי הנוהג הישן (הידוע בשם ִט'האר),
הבעל הפורש מאשתו היה מכריז" :גופֵ ך (מילולית :גַבֵ ך) אסור עלי כשם שגוף אמי
אסור עלי" .הקוראן מוקיע אמרה זו כבזויה (ר' גם סורה .)4 :33
אין ידו משגת :לשחרר עבד.
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הם מזה ובין אם רּבים ,אִ תם הוא תמיד באשר יהיו .אחר־כך יודיע להם
ביום תחיית המתים את אשר עשׂו .אללה יודע כל דבר.
 8הלא תִ ראה את אלה אשר נאסרה עליהם ההסתודדות? הנה שבים הם
לעשׂות את אשר נאסר עליהם ,וממתיקים סוד כדי לפשוע ולהתנכל
ולהפר את דבר השליח .בבואם אליָך ,יברכוָך בברכה אשר לא בירך
אותָך אללה בה ,ויתהו בלבם ,מדוע אין אללה מעניש אותנו על הדבר
אשר נגיד? מנת חלקם גיהינום אשר בו ייצָ לו .שם יהיה סופם המר.
 9הוי המאמינים ,בהמתיקכם סודַ ,אל תמתיקו סוד כדי לפשוע ולהתנכל
ולהפר את דבר השליח .הַ מתיקו סוד למען מעשׂים טובים ויראת שמים,
והיו יראים את אללה אשר אליו תיאספו 10 .ההסתודדות מן השׂטן היא,
כדי לצעֵ ר את המאמינים ,אך הוא לא יוכל להזיק להם כמלוא נימה אלא
אם יַרשֶ ה אללה .על אללה ייסָ מכו המאמינים.
 11הוי המאמינים ,כאשר אומרים לכם לפַ נות מקום ישיבהּ ,פַ נו ,ואללה
יפַ נה לכם .וכשאומרים לכם לקום ,קומו ,ואללה ירומם במעלות את
המאמינים אשר בכם ואת אלה אשר ניתנה להם הדעת .אללה מכיר את
מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים.
 12הוי המאמינים ,בהיוועדכם לסוד־שׂיח עם השליח ,תנו צדקה בטרם
ִאתם הוא תמיד באשר יהיו :ר' משנה ,אבות ג ו" :עשרה שיושבין ועוסקין בתורה
7
שכינה שרויה ביניהם שנאמר ...ומנין אפילו חמשה ,שנאמר ...ומנין אפילו שלשה,
שנאמר ...ומנין אפילו שנים ,שנאמר ...ומנין אפילו אחד ,שנאמר ." ...ור' גם מתי יח
ֹלׁשה בִ ׁש ִמי ָׁשם אֲ נִ י בת ֹו ָכם.
ָל־מקוֹם אֲ ֶׁשר יֵָאספוּ ׁשנַיִ ם א ֹו ׁש ָ
ּ :20כִ י בכ ָ
 8אלה אשר נאסרה עליהם ההסתודדות :יש המפרשים שמדובר ביהודים .ברכה
אשר לא בירך אותך אללה בה :המסורת מספרת שהיהודים נהגו לברך את מוחמד
בברכת "מוות עליך" במקום "שלום עליך" .בערבית יש צליל דומה למילים שלום
(סאם) .מדוע אין אללה מעניש אותנו :היהודים פירשו את העדר
(סַ לאם) ומוות ַ
העונש על התנכלותם למוחמד כאות לכך שהוא אינו נביא אמת.
 10ההסתודדות :המסורת מספרת שהיהודים נהגו להסתודד בנוכחות המאמינים
ולהצביע לעברם.
 11לפנות מקום ישיבה :מפרשים שמדובר בכללי התנהגות בעת התוועדויות .ההוראה
היא להצטופף כדי לפנות מקומות ישיבה לעומדים .ויש הגורסים שהכוונה לנוהל
היערכות לקראת קרב ,כאשר הלוחמים מצטופפים בשורות ומאפשרים לאחרים
להצטרף .אללה יפנה לכם :מפרשים שמדובר במתן מקום בגן עדן .וכשאומרים
לכם לקום :כדי לפנות מקום .אך יש הפוסלים את נוהג הקמת היושבים ,ומפרשים
את הקימה במשמעות מושאלת ,היינו לצורך עשיית מצוות או יציאה לקרב .אלה
אשר ניתנה להם הדעת :פרשנים קובעים שמשתמעת מכאן עדיפות המלומדים על
פני שאר המאמינים.
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תיוועדו .בזאת ייטב לכם ויִרּבה טוהרכם .ואם אין ידכם משׂגת ,אללה
מוחל ורחום 13 .האם חוששים אתם לתת צדקה בטרם תיוועדו? אם לא
תעשׂו כן – וכבר שב אללה מכעסו עליכם – קַ יימו את התפילה ותנו
זַּכאת והישָ מעו לאללה ולשליחו .אללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים.
 14הלא ראיתָ את הלוקחים להם למגינים את האנשים אשר שפך עליהם
אללה את חמתו? הם אינם משתייכים אליכם ,ואף לא אליהם ,ונשבעים
לשקר ביודעין 15 .אללה הכין להם עונש קשה ,כי אכן הֵ רעו לעשׂות:
 16שבועתם היתה להם למסווה ,והם הִ רחיקו אנשים מעל נתיב אללה.
צפוי להם עונש מחפיר 17 .לא יועילו להם נכסיהם וצאצאיהם במאום
בפני אללה .יורשי האש הם ,ולנֶצח יהיו בה.
 18ביום אשר יעורר אללה את כולם יחדיו לחיים ,יישבעו לו
וידמו כי יש תקווה להם .הלא כזב
(המתחסדים) כשם שנשבעו לכםַ ,
בפיהם 19 .השׂטן השתלט עליהם והשכיחם את ֵזכֶר אללה .הם מחנה
השׂטן .הנמנים עִ ם מחנה השׂטן ילכו לאבדון 20 .המתנגדים לאללה
ולשליחו יהיו בשפָ לים 21 ,אללה כתב ,הן אני אגבר ,אני ושליחַ י .אללה
חזק ואדיר.
 22לא תמצָ א את המאמינים באללה וביום האחרון מתרועעים עם
המתנגדים לאללה ולשליחו ,ולוּ גם יהיו אלה אבותיהם או בניהם או
אחֵ יהם או קרוביהם .הללו( ,אללה) רשם בלבם את האמונה וסייע להם
ברוחו .הוא יכניסם אל גנים אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם,
12
13

14

16

18
20
21

תנו צדקה בטרם תיוועדו :מפרשים שההוראה נועדה לצמצם את זרם הפונים
להיוועד עם הנביא.
כבר שב אללה מכעסו :ביטל חובה זו .מפרשים שצו הצדקה לפני ההיוועדות נותר
בתוקף יום אחד או עשרה .נותרה על כנה רק מצוות הזַ ּכאת הכללית .זּכאת :ר'
סורה .43 :2
הלוקחים :מזהים אותם עם המתחסדים (מֻ נאפִ קוּן .ר' סורה  .)167 :3האנשים
אשר שפך עליהם אללה את חמתו :מזהים אותם עם יהודי מַ דינה שהיו בעלי
בריתם של המתחסדים .נשבעים לשקר :המתחסדים נשבעים לשקר שהם
מוסלמים.
הרחיקו אנשים מעל נתיב אללה :יש המפרשים כי תודות לשבועת השקר שלהם,
המתחסדים מנעו מהמאמינים סיבה מספקת להכריז עליהם מלחמת קודש
("לחימה בנתיב אללה").
כולם יחדיו :המתחסדים והיהודים.
יהיו בשפלים :במדורי גיהינום העמוקים ביותר.
כתב :בספר הנצחי .ר' סורה .145 :3
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ובהם לנֶצח ישכנו .אללה יפיק רצון מהם והם יפיקו רצון ממנו .הם
מחנה אללה .הלא מחנה אללה הם אנשי החיל!

 22נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
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ליָה (אלחַ ׁשר)
סוּרה  59הַ הַ ג ָ
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1שוכני השמים והארץ מסַ פרים בשבח אללה ,והוא האדיר והחכם.
 2הוא אשר גירש את בעלי הספר הכופרים ממושבותיהם ,בהגלָיה
הראשונה .לא פיללתם כי יגורשו ,והם דימו כי מבצריהם יהיו להם למגן
מפני אללה ,ואולם אללה בא עליהם בלא ששיערו מֵ ַאין ,והטיל מורא
בלבבם .הם החריבו את בתיהם במו ידיהם ובמו ידי המאמינים .לִ מדו
את הלקח ,כל אשר עיניהם בראשם!  3אלמלא כתב אללה בספר כי יהיה
עליהם לִ גלות ,היה מענישם לאלתר .בעולם הבא צפוי להם עונש האש,
 4כי חלקו על אללה ושליחו .כל החולק על אללה ,הנה אללה מעניש
קשות.
 5כל עץ תמר אשר תכרתו או תשאירוהו ניצב על שורשיו – ברשות
אללה תעשׂו זאת ,למען ימיט קלון על המופקרים 6 .כל אשר חָ לַק אללה
לשליחו משללם – אתם לא הזנקתם לא סוס ולא גמל כדי להשׂיגו.
אללה הוא המשליט את שליחיו על אשר יחפוץ .אללה כל־יכול.
2

3
5

6

בעלי הספר :ר' סורה  .105 :2בהגליה הראשונה :מפרשים שמדובר בהגלייתו של
השבט היהודי אל ַנ ִצ'יר ממַ דינה לחַ 'יבַ ר .היתה זו הגלייתם הראשונה בימי מוחמד,
להבדיל מהגלייתם השנייה ,בימי החליף ֻעמַ ר .בלא ששיערו מאין :מפרשים
שהיהודים לא שיערו שהמוסלמים יעזו לפתוח במלחמה .במו ידיהם ובמו ידי
המאמינים :מפרשים שהיהודים המובסים הרסו את בתיהם כדי שהמוסלמים לא
ישתכנו בהם ,והמוסלמים עצמם הרסו את מה שנותר מן המבנים.
כתב :בתורה שניתנה להם.
כל עץ תמר אשר תכרתו :מדובר במטעי הדקלים של יהודי מַ דינה שהמוסלמים
כרתו או העלו באש במסגרת המצור על מבצריהם .דומה שהיתר הכריתה נועד
לבטל את דין התורה האוסר על השחתת עצי פרי בעת מצור על אויב (ר' דברים כ
.)20–19
אתם לא הזנקתם :מפרשים שפסוק זה נועד לצדד בעמדת מוחמד שהחליט לא
לחלק בין הלוחמים את שלל שבט אלנ ִַצ'יר ,ולתת את כולו למֻ הַ אגִ 'רוּן ,כלומר בני
שבטו של הנביא ,שהיגרו למַ דינה ממֶ ּכה (ר' פסוק  8להלן) .הפרשנים מציינים כי
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 7שללם של יושבי הקריות אשר חָ לַק אללה לשליחו יינתן רק לאללה
ולשליח ,לקרובי המשפחה ,ליתומים ,לנזקקים ולהֵ לך בדרכים .זאת
למען לא יעבירוהו ביניהם העשירים שבכם .כל שהשליח נותן לכם,
אותו תיקחו ,ואשר ימנע מכם ,ממנו תימָ נעו .היו יראים את אללה ,כי
אללה תקיף בעונשו( 8 .השלל נועד) למהגרים העניים אשר גורשו
ממושבותיהם ומנכסיהם ,והמבקשים להם פרנסה מעם אללה
והמבקשים להפיק רצון מלפניו ,והמושיטים עזרה לאללה ולשליחו.
אלה אנשי האמת 9 .ואשר לאלה אשר יָשבו בנחלה לפניהם ואימצו את
האמונה ,אלה רוחשים אהבה לאשר היגרו אליהם ואינם חשים צורך
בלבם לקבל את אשר קיבלו (המהגרים) ,והם מבּכרים אותם על עצמם,
חרף דלוּתם .הכובשים תאוותם לממון הם אנשי חיל( 10 .השלל נועד
גם) לבאים אחריהם ,האומרים ,ריּבוננו ,סְ לַח לנו ולאחֵ ינו אשר האמינו
לפנינו ,וַאל תיתן בלבנו תרעומת על המאמינים .ריּבוננו ,אתה חומל
ורחום.
 11הלא ראיתָ את המתחסדים אומרים לאחֵ יהם בעלי הספר הכופרים ,אם
תגורשו ,נצא עִ מכם ולעולם לא נישָ מע לאיש בעניינכם .אם יילחמו
בכם ,נושיט לכם עזרה .אללה מעיד כי כזב בפיהם 12 :אם יגורשו
השלל לא חולק בין כל הלוחמים בנימוק ששבט נַצ'יר שכן בסמוך למַ דינה ולכן לא
היה צורך במסע מלחמה מפרך כדי להכניעם.
 7יושבי הקריות :מפרשים שמלבד מושבות היהודים במַ דינה ,מדובר כאן ביישובים
אחרים בערב שנכנעו למוחמד .לאללה ולשליח :חמישית אחת מן השלל מוקצבת
לאללה ולנביא הפועל בשמו ,וארבע החמישיות הנותרות נועדו לקבוצות הנזכרות
אחריהם ,כולן מן השכבות החלשות .כללים אלה שונים מן הכללים שנקבעו
לחלוקת השלל בסורה  ,41 :8ולפיהם רק חמישית תחולק בין הקבוצות הנמנות
כאן ,והשאר ללוחמים .ויש הגורסים כי פסוק זה עוסק רק בשלל שנפל בידי
המאמינים ללא קרב ,ואילו הפסוק בסורה  8עוסק בשלל מלחמה ,ולפיכך אין
סתירה ביניהם.
 8למהגרים :ר' סורה .218 :2
 9ישבו בנחלה לפניהם :מפרשים כי ה"נחלה" היא העיר מַ דינה ,שתושביה הוותיקים
(=הַאנצאר) שכנו בה לפני שהגיעו המהגרים ממֶ ּכה .הפסוק מספר בשבח האנצאר,
שוויתרו על חלקם בשלל נַצ'יר לטובת המהגרים.
 10לבאים אחריהם :מפרשים שמדובר במהגרים שהגיעו למַ דינה לאחר הניצחון על כל
אויבי הא סלאם .אחרים מרחיבים וגורסים שמדובר בדורות הבאים עד יום תחיית
המתים ,שלכולם נועד חלק בשללם של כופרים.
 11המתחסדים :ר' סורה  .167 :3מפרשים שמדובר במנהיג המתחסדים ,עבדאללה
אבן אֻ בַ י  ,שהבטיח עזרה ליהודי העיר מפני מוחמד אך לא עמד בדיבורו .לאחיהם:
המתחסדים והיהודים הם אחים לכפירה.
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(היהודים) ,לא יֵצאו (המתחסדים) עִ מם ,ואם יילחמו בהם (אויביהם),
לא יושיטו להם עזרה ,ואם יושיטו להם עזרה ,ייסוגו אחור ,ולא
ייוושעו.
 13היראה בלבם (של היהודים) מפניכם גדולה מיראתם את אללה ,כי הם
עַ ם אשר לא יבין 14 .אין הם פורצים כאיש אחד להילחם בכם ,אלא רק
בתוככי קריות בצורות או מעבר לחומות ,ואולם זה בזה הם נלחמים
בגבורה .הם נראים לָך מלוכדים ,אך לִ ּבותיהם מפולגים ,כי הם עַ ם אשר
דבר לא ישׂכיל להבין 15 .הם נמשלו לאלה אשר לפניהם טעמו לא מכבר
את פרי מעלליהם .צפוי להם עונש כבד( 16 .המתחסדים) נמשלו לשׂטן
המצַ ווה על האדם ,כפוֹר! אך כאשר יכפור ,יגיד לו ,אין אני מחויב לָך;
פוחד אני מאללה ריּבון העולמים 17 .שניהם גם יחד יהיו לנֶצח באש .זה
גמולם של בני העוולה.
 18הוי המאמינים ,היו יראים את אללה ,ותבדוק כל נפש מה הכינה ליום
המחר ,והיו יראים את אללה ,כי אללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים.
 19אל תהיו כמי ששכחו את אללה והוא השכיחם את עצמם .כל אלה
מופקרים הם 20 .לא יִשוו זה לזה יורשי אש גיהינום ויורשי גן עדן.
יורשי גן עדן הם הזוכים.
 21אילו היינו מורידים ממרום את הקֻ רָאן הזה ,ולוּ גם על הַ ר ,הייתָ רואה
אותו שַׁ ח ונבקע מיראת אללה .נמשול את המשָ לים הללו לאנשים ,למען
יימלכו בדעתם 22 .הוא אללה אשר אין אלוה מּבַ לעדיו ,יודע הנסתר
והנִגלה .הוא הרחמן והרחום 23 .הוא אללה אשר אין אלוה מּבַ לעדיו,
המלך ,הקדוש ,עושֹה השלום ,המגונן ,המהימן ,האדיר ,הגיבור ,הנעלה.
ישתּבַ ח שם אללה ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו 24 .הוא אללה
הבורא והמחולֵל ונותן הצורה .ל ֹו יאים השמות הנאים ,ושוכני השמים
בשבחו ,והוא האדיר והחכם.
והארץ מסַ פרים ִ
15
19
21
24

לא מכבר :מפרשים שמדובר בתבוסת השבט היהודי ַקינ ַֻקאע ,שהיתה זמן קצר לפני
ההתקפה על נַצ'יר .ויש המפרשים שמדובר בתבוסת קֻ ַריש במלחמת בַ דר.
השכיחם את עצמם :גרם להם לאבד את דרכם ולשגות בתעתועים.
המשלים הללו :כגון המשלת הכופרים לקודמיהם החוטאים ,ולשטן המדיח ,ודימוי
הקוראן וההר.
השמות הנאים :שמות התואר הנמנים לעיל בפס'  ,24–22וכן בסורות אחרות .ר'
סורה  .180 :7ור' מפתח שמותיו ותאריו של האל.
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סוּרה  60הַ נִבחָ נות (אלמֻ מתַ ח ַנה)
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הוי המאמיניםַ ,אל תיקחו את אויבַ י ואויביכם למגינים לכם ,בגַלוֹתכם
להם אהבה .הלא כפרו ּבָ אמת אשר נגלתה בפניכם ,וגירשו את השליח
ואתכם ,כיוון שהאמנתם באללה ריּבונכםַ( .אל תעשׂו זאת) אם גמרתם
אומר לקום להיאבק למעני ולהפיק רצון מלפנַי .אתם רוחשים להם
אהבה בסתר ,אך יודע אני את כל אשר תסתירו ואת אשר תגַלו ,ומי בכם
אשר כך יעשׂה ,יִתעה מעל הנתיב הראוי 2 .אם יִלּכדו אתכם ,יהיו עוינים
לכם :ישלחו בכם את ידם ואת לשונם כדי לפגוע בכם לרעה .רצונם הוא
כי תשובו להיות כופרים 3 .לא יועילו לכם שארי בשׂרכם ולא צאצאיכם,
כי ביום תחיית המתים יפריד (אללה) ביניכם .אללה מבחין באשר תעשׂו.
 4אברהם ואשר היו אִ תו הם הדוגמה והמופת לכם .הם אמרו לבני עַ מם,
אין אנו מחויבים לכם ולאלה אשר תעבדו מּבַ לעדי אללה .מאסנו בכם,
ואיבה ושׂנאה יפרידו בינינו לנצח ,אלא אם תאמינו באללה לבדו .אך לא
דברי אברהם אל אביו באומרו ,אבקש מחילה למענָך ,אף כי לא תעמוד
לי כל זכות למענָך אצל אללה .ריּבוננו ,עליָך ניסָ מך ,אליָך נחזור
בתשובה ,ואליָך סופנו לשוב 5 .ריּבוננו ,אל תיתן לכופרים לרודפנו,
וסלח לנו ,ריּבוננו .הן אתה האדיר והחכם 6 .הם הדוגמה והמופת לכם,
1

4

אויבי :הדובר הוא אללה .בגלותכם להם אהבה :ויש המפרשים" :בגלותכם להם
(ידיעות בשל) האהבה (שאתם רוחשים להם)" .המסורת גורסת שהפסוק נועד
להזהיר את המאמינים השוהים במַ דינה לבל ימסרו לקרובי משפחתם האהובים,
שנשארו במֶ ּכה ככופרים ,את פרטי תכניות המלחמה של הנביא נגדם .הפרשנים
מצביעים על אדם מסוים מבין חברי הנביא ,ששלח בסתר איגרת אל בני משפחתו
במֶ ּכה ,ובה אזהרה מפני התקפת מוחמד הקרובה .באמת :בדברי הקוראן .גירשו:
ממֶ ּכה .לקום להיאבק :ר' סורה .218 :2
אך לא דברי אברהם אל אביו :אלה אינם דוגמה לכם ,כי אין לבקש מחילה עבור
חוטאים ,למרות שכך עשה אברהם למען אביו החוטא ,אך חזר בו .ר' סורה .47 :19
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סורה  :60הנבחנות (אלממתחנה)

לכל העורג אל אללה ואל היום האחרון .כל הפונה עורף ,הנה אללה הוא
בלתי תלוי ומהולל.
בקרבם.
 7אולי יואיל אללה להשכין אהבה ביניכם לבין אויביכם אשר ִ
הן אללה כל־יכול ואללה מוחל ורחום 8 .אין אללה אוסר עליכם לכּבד
ולעשׂות צדק עִ ם אלה אשר לא יילחמו בכם בשל הדת ולא יגרשוכם
ממושבותיכם .אללה אוהב את העושׂים צדק 9 .אללה אוסר עליכם
לקחת לכם למגינים את אלה אשר לחמו בכם בשל הדת וגירשו אתכם
ממושבותיכם וסייעו לגרש אתכם .הלוקחים אותם למגינים הם בני
העוולה.
 10הוי המאמינים ,בבוא אליכם המאמינות כמהגרות ,הַ עמידוּן למבחן.
אללה מיטיב לדעת מהי אמונתן .ואם תיווכחו לדעת כי מאמינות הןַ ,אל
תחזירון אל הכופרים .אין הן מוּתרות להם עוד ,ואין הם מוּתרים להן,
ושַ למו להם את כל שהוציאו ,ואין עווֹן עליכם אם תישׂאו אותן לנשים
לַאחַ ר שתשלמו את המגיע להןַ .אל תדבקו בקשרי נישׂואין עם כופרות,
ִודרשו את אשר הוצאתם ,וידרשו הם את אשר הוציאו .זהו לכם משפט
אללה .הוא ישפוט ביניכם ,ואללה יודע וחכם 11 .אם יחמקו נשים
מביניכם אל הכופרים ,ואתם תילחמו בהם מלחמת עונשין ,שַ למו לכל
אשר נטשום נשותיהם את מלוא הסכום שהוציאו .היו יראים את אללה
אשר בו תאמינו.
 12הוי הנביא ,בבוא אליָך המאמינות להישבע לָך אמונים ,כי לא יצרפו
לאללה כל שותף ,ולא יגנבו ,ולא ינאפו ,ולא ימיתו את ילדיהן ,ולא
 6הם :אברהם והמאמינים אשר היו אתו .היום האחרון :יום הדין.
 7להשכין אהבה...בקרבם :מפרשים שאללה גרם לכופרים שבקרב אנשי מֶ ּכה
להתאסלם (לאחר כיבוש מֶ ּכה) ,וכך השתררה אהבה בינם לבין המוסלמים.
 8לעשות צדק :מפרשים שפסוק זה בוטל בתוקף "פסוק החרב" (סורה .)5 :9
 10בבוא אליכם המאמינות :מפרשים שמדובר בנשים מבנות ֶמּכה המכריזות על
במדינה ,וזאת בעקבות חתימת הסכם שביתת
התאסלמותן ומצטרפות אל הנביא ַ
הנשק בחֻ ַדיבִ יה (בשנת  ) 628בין מוחמד ואנשי מֶ ּכה .הפרשנים קובעים שהפסוקים
במדינה ,אם הוּכחה כנות אמונתן .אין הן מותרות
שלפנינו מאפשרים להשאירן ַ
להם עוד :פג תוקפם של קשרי הנישואין בין הנשים שהתאסלמו לבין בעליהן
הכופרים .שלמו להם :לבעליהן הכופרים ,את המוהר ששילמו בעבורן .אשר
הוצאתם...אשר הוציאו :המוהר.
 11שלמו :מן השלל .מרבית הפרשנים גורסים כי הכללים הנזכרים בפסוקים אלה
בנוגע לתשלום מוהר לכופרים או לקבלתו מהם ,בוטלו בתוקף "פסוק החרב" (סורה
.)5 :9
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סורה  :60הנבחנות (אלממתחנה)

יעשׂו מעשׂה תרמית בין ידיהן ובין רגליהן ,ולא ימרו את פיָך בסרבן
לנהוג בדרך ארץ – קַ ּבל את שבועתן ובקש למענן את מחילת אללה; הן
אללה מוחל ורחום 13 .הוי המאמיניםַ ,אל תיקחו לכם למגינים את
האנשים אשר ניתכה עליהם חמת אללה .הם נואשו מן העולם הבא כפי
שכבר נואשו הכופרים שוכני הקברים.

 12בבוא אליך המאמינות :המסורת גורסת כי לאחר כיבוש מֶ ּכה (שנת  ,)630התאסלמו
נשות הכופרים ונשבעו אמונים למוחמד בסביבות הּכַעבה .לא ימיתו את ילדיהן :ר'
סורה  .137 :6מעשה תרמית בין ידיהן :יש המפרשים שנאסר עליהן לאמץ ילד
אסופי ולהציגו כבנן האמיתי .ובין רגליהן :לא יהרו למי שאינן נשואות לו ,ואחר
יציגו את היילוד כבנו של הבעל .לנהוג בדרך ארץ :מפרשים שמדובר בחובת הנשים
להימנע ממ נהגי האבלות שהיו מקובלים בקרב הנשים הלא מוסלמיות (יללות קינה,
קריעת הבגד ,פריעת השיער ,פציעת הפנים ,וכדומה).
 13האנשים אשר ניתכה עליהם חמת אללה :מפרשים שמדובר ביהודים.
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סוּרה ׁ 61שוּרוֹת ׁשוּרוֹת (אלצַ ףף)
ַ
במַ דינה .ויש האומרים :במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1שוכני השמים והארץ מסַ פרים בשבח אללה .הוא האדיר והחכם.
 2הוי המאמינים ,מדוע תכריזו ולא תקיימו?  3אללה מואס בזאת עד
מאוד ,כי תכריזו ולא תקיימו 4 .אללה אוהב את הלוחמים למענו,
הערוכים שורות שורות ,כמו היו מבנה יצוק.
 5משׁה אמר לבנֵי עַ מו ,בני עמי ,מדוע פוגעים אתם בי? הן יודעים אתם
כי הנני שליח אללה אליכם .וכאשר סטו ,נטע אללה את הסטייה
בלבבם ,כי לא ידריך אללה את קהל המופקרים 6 .ישוע בן מרים אמר,
בני ישׂראל ,אנוכי שליח אללה אליכם ,ובאתי כדי לאשר את התורה
ַאחמַ ד .ואולם
אחרי ושמו ְ
אשר נגלתה לפנַי ,ולבַ שֵׂ ר על שליח שיבוא ַ
כאשר הביא להם את האותות הנהירים ,אמרו ,אלה כשפים בעליל.
 7מנוּוָ לים מכל הם אלה אשר בהיקראם אל האִ סלאם ,טופלים שקרים על
אללה .אללה לא ינחה את קהל בני העוולה 8 .הם מבקשים לכַּבות את
אור אללה בהבל פיהם ,ואולם אללה נחוש להפיץ את אורו ,אף אם
יתעבו זאת הכופרים.
2
4
5

6

7

תכריזו ולא תקיימו :הפרשנים חלוקים באשר למה שהוכרז ולא קוים ,וכמה מהם
גורסים שמדובר במלחמת קודש שלא בוצעה כראוי.
שורות שורות :יש המפרשים שכאן ניתנת העדפה ללוחמים רגלים על פני פרשים.
פוגעים אתם בי :מפרשים שבני ישראל העלילו על משה שהוא מסתיר פגם גופני
(שבר) ,או פגם מוסרי (שהרג את אהרן אחיו ,או שהוא אחוז שד ועושה כשפים) .ור'
במדבר יב ,וכן סורה .69 :33
לאשר את התורה :ר' סורה ַ .50 :3א ְחמד :שמו של הנביא מוחמד בפי ישוע.
האמונה היא שכשם שהתורה בישרה על בואו של ישוע ,כך ישוע בישר גם הוא על
הופעת מוחמד .ניתן לקשר הרעיון עם הבשורות על בואו של המנַחמַ נא ("מנחם"),
כפי שהוא מכונה בתרגום סורי של הברית החדשה (יוחנן יד-טו) .האותות :ר' סורה
.39 :2
האסלאם :ר' סורה  .112 :2טופלים שקרים :ר' סורה .21 :6
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סורה  :61שורות שורות (אלצַ ףף)

 9הוא אשר שלח את שליחו להביא את דרך הישר ואת דת האמת כדי
שישליטה על כל הדתות ,אף אם יתעבו זאת המשתפים.
 10הוי המאמינים ,הבה ואנחה אתכם אל עִ סקה שתפטור אתכם מעונש
כבד 11 :הַ אמינו באללה ובשליחו וקומו להיאבק למען אללה,
בהקריבכם את רכושכם ונפשותיכם .בזאת ייטב לכם ,אם יודעים אתם.
 12אז יסלח לכם על חטאיכם ויכניסכם אל גנים אשר נחלים נובעים
מתחת לאילנותיהם ,ואל משכנות נאווים בגני עדן .זוהי הזכייה הכבירה.
 13ועוד דבר אשר תחשקו בו :ניצחון מעִ ם אללה והכרעה קרבה ובאה.
ּבַ שֵׂ ר זאת למאמינים 14 .הוי המאמינים ,היו תומכיו של אללה ,כמו
שאמר יֵשוּעַ בן ִמ ְריָם לשליחים ,מי יהיו תומכַי לאללה? אמרו
השליחים ,אנו תומכי אללה .עדה מבני ישׂראל האמינה ,ואחרת כפרה,
ואנו סייענו ביד המאמינים כנגד צריהם ,והם ניצחו.

9
10
11
12
13
14

המשתפים :ר' סורה .96 :2
לרצות בה
המאמינים :מפרשים שמדובר במאמינים שתהו מהי הדרך הטובה ביותר ַ
את אללה.
קומו להיאבק :ר' סורה .218 :2
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
הכרעה :מפרשים שמדובר בכיבוש מֶ ּכה או בכיבוש הארצות שמחוץ לערב .ר' סורה
.52 :5
השליחים :ר' סורה .52 :3

455

סוּרה  62יוֹם הַ ִש ִשי (אל ֻג'מֻ עַ ה)
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1שוכני השמים והארץ מסַ פרים בשבח אללה ,המלך ,הקדוש ,האדיר
מקרבם ,למען
והחכם 2 .הוא אשר שלח אל בני אומות העולם שליח ִ
יקרא בפניהם את אותותיו ויזַּככם וילמדם את הספר והחוכמה ,שהרי
לפָ נים היו בתעייה גמורה 3 .ואל אחרים מביניהם אשר טרם חָ ברו להם,
והוא האדיר והחכם 4 .זוהי ברכת אללה ,ואותה ירעיף על אשר יחפוץ,
ואללה הוא מרעיף הברכה הכבירה.
 5אלה אשר הוטענה עליהם התורה ולא עמדו בה נמשלו לחֲמור נושׂא
ספרים .מה רעים הם אנשים אשר כמותם ,המכחישים את אותות אללה.
אללה לא ידריך את קהל בני העוולה 6 .אמור ,הוי היהודים ,אם תטענו
כי רק אתם מכל האנשים ידידיו האהובים של אללה ,כי אז קַ ווּ למות,
אם אמת בפיכם 7 .אך הם לעולם לא יקַ ווּ לכך ,בשל כל אשר עוללו
ידיהם זה כבר ,ואללה יודע מי הם בני העוולה 8 .אמור ,המוות אשר
תנוסו מפניו הַ שׂג ישׂיגכם ,ואז תשובו אל יודע הנסתר והנִגלה ,והוא
יודיעכם את אשר עשׂיתם.
 9הוי המאמינים ,בהישמע הקריאה לתפילה ביום השישי ,מהרו אל
2

3

5
6
7
8

בני אומות העולם :בערבית :אֻ ִמיוּן .כאן הכוונה לערבים .ר' סורה  .20 :3שליח
מקרבם :מוחמד ,שהוא איש אומות העולם (אֻ ִמי) .ר' ההערה לסורה .157 :7
ִ
אותותיו :ר' סורה .39 :2
אשר טרם חברו להם :מפרשים שמדובר במאמינים שעתידים היו להתאסלם בשלב
מאוחר יותר ,כגון הפרסים ,או במאמינים בני כל הדורות הבאים של אומת
האסלאם ,עד ע ולם .גם הם נחשבים כמי שמוחמד נשלח אליהם ,או כמי
שממשיכים ללמוד את תורתו.
אלה אשר הוטענה עליהם התורה :היהודים.
קוו למות :עדיף לכם למות ,כי בעלי בריתו של אללה זוכים בגן עדן.
לא יקוו לכך :בסתר לבם הם יודעים שהם חוטאים ,ולפיכך אינם ממהרים למות ,פן
ילכו לגיהינום .זה כבר :בעולם הזה.
יודיעכם :ביום הדין.
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סורה  :62יום השישי (אלג'מעה)

(מקום) הזּכרת שֵ ם אללה ,והניחו את המיקח והממכר .בזאת ייטב לכם,
אם יודעים אתם 10 .ועם תום התפילה התפזרו בארץ ובַ קשו לכם פרנסה
מעִ ם אללה ,והַ רבו להזכיר את שם אללה למען תעשׂו חיל 11 .בראותם
אורחת סוחרים או הצגה של שעשוע ,נפוצו ופנו לעברם ,והשאירוָך
עומד .אמור ,כל השמור אצל אללה טוב מן השעשוע ומן הסחר .אללה
הוא הטוב שבמפרנסים.

 9ביום השישי :בערבית :יַום אל ֻג'מעה ,שפירושו המדויק יותר הוא "יום (התפילה)
בציבור"( .מקום) הזכרת שם אללה :המסגד.
 11בראותם אורחת סוחרים :מפרשים שמדובר בדרשת יום השישי שנשא הנביא לאחר
התפילה .קהל השומעים נטש אותו בעיצומה של הדרשה למראה שיירת סוחרים
עמוסה במצרכים שהגיעה אל העיר ,שבימים ההם שרר בה רעב .ויש האומרים
שבשל כך הוחלט להקדים את דרשת יום השישי לתפילה ,כדי למנוע את נטישת
הקהל בטרם עת.

457

סוּרה  63הַ ִמתחַ ס ִדים (אלמֻ ַנאפִ קוּן)
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1כאשר באו המתחסדים אליָך ,אמרו ,אנו מעידים כי שליח אללה אתה.
אללה יודע כי אתה שליחו ,ואללה מעיד כי המתחסדים מכַזבים.
 2שבועתם היתה להם למסווה ,וכך הִ רחיקו אנשים מעל נתיב אללה.
אכן הֵ רעו לעשׂות 3 ,כיוון שהֶ אמינו וַאחַ ר כפרו ,ונאטם לבם; לכן לא
ובדּברם ,אתה מטה אוזן
יבינו 4 .בראותָך אותם ,יקסימָך יפי תוארםַ ,
לדבָ רם ,ואולם הם כקרשים שהושארו ליד הקיר .הם חושבים כי כל
צעקה נגדם היא .הם האויב ,לכן הישמר מפניהם ,ומי ייתן ויכחידם
אללה .כיצד זה ישגו בשקרים?
 5כאשר אמרו להם ,בואו למען יבקש שליח אללה מחילה עבורכם,
הפכו ראשיהם ,וראיתָ אותם מסתלקים בשחץַ 6 .אחַ ת היא להם אם
תבקש מחילה עבורם ואם לאו – לא יסלח להם אללה לעולם ,כי אללה
לא ינחה את קהל המופקרים 7 .הם האומריםַ ,אל תוציאו ממון על
האנשים אשר עִ ם שליח אללה ,למען יָפוצו .ואולם אוצרות השמים
והארץ קניין אללה הם ,אך לא ישׂכילו המתחסדים להבין 8 .הם אומרים,

1
2

3
4

7

המתחסדים :ר' סורה .167 :3
הרחיקו אנשים מעל נתיב אללה :לפי כמה פירושים ,תודות לשבועת השקר שלהם,
המתחסדים מנעו מהמאמינים סיבה מספקת להכריז עליהם מלחמת קודש
("לחימה בנתיב אללה").
האמינו ואחר כפרו :מפרשים :האמינו בפומבי וכפרו בסתר לבם.
יפי תוארם :מפרשים שמנהיג המתחסדים עַ בדאללה אבן אֻ בַ י היה יפה תואר ורהוט
במיוחד .כקרשים :חסרי תבונה .חושבים כי כל צעקה נגדם היא :משל לפחדנותם
וחששם פן התגלה שהם כופרים ודמם הותר.
אל תוציאו :ביטוי לרצון המתחסדים לשבור את מטה לחמם של המהגרים שבאו
עם הנביא ממֶ ּכה ,ולגרום להם לנטוש אותו.
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סורה  :63המתחסדים (אלמנאפקון)

כאשר נשוב אל אלמַ ִדינה ,יגרשו אדירי הכוח את הנקלים מתוכה .ואולם
לאללה הכוח האדיר ,ולשליחו ולמאמינים ,ואולם המתחסדים לא יֵדעו.
 9הוי המאמינים ,בל יסיחו נכסיכם וצאצאיכם את דעתכם מזֵכר אללה.
אשר כך ינהגו ,ילכו לאבדון 10 .הוציאו ממון מאשר ּפִ רנסנו אתכם,
בטרם יבוא המוות אל אחד מכם ,ואז יגיד ,ריּבוני ,התואיל לדחותני
לזמן־מה ,למען אספיק לתת צדקה ואהיה בישרים?  11אך אללה לעולם
לא ידחה איש בהגיע זמנו .הן אללה מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים.

 8כאשר נשוב :מפרשים שהתנגדות המתחסדים לנביא התעוררה בעת מסע צבאי נגד
שבטי כופרים ,שבמהלכו פרץ סכסוך בין המתחסדים לבין כמה מן המאמינים .אז
החליטו המתחסדים שכאשר ישובו למַ דינה ינשלו את אנשי מוחמד מנכסיהם
ויאלצו אותם לעזוב את העיר .אדירי הכוח :המתחסדים בעיני עצמם.
 10הוציאו ממון :ר' סורה .195 :2
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סוּרה  64הַ נוֹפלִ ים בַ פַ ח (אלתַ עַ 'א ֻבן)
ַ
במַ דינה .ויש האומרים :במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1שוכני השמים והארץ מסַ פרים בשבח אללה .לו המלכות ולו התהילה,
הוא כל־יכול 2 .הוא אשר ברא אתכם .יש בכם כופר ויש מאמין ,ואללה
מבחין באשר תעשׂו 3 .ברא את השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת,
וצר אתכם בצלם נאה .סופכם לשוב אליו 4 .הוא יודע את אשר בשמים
ובארץ ,והוא יודע את אשר תצפינו ואת אשר תגַלו ,ואללה יודע חקרי
לב.
 5האם לא שמעתם את אשר אירע לאשר ּכָפרו לפָ נים? הם טעמו את פרי
מעלליהם וצפוי להם עונש כבד 6 .זאת כי השליחים הֵ ביאו להם אותות
נהירים ,ואולם הם אמרו ,האם אנשים בשׂר ודם ידריכונו? הם ּכָפרו
אפוא ,ופָ נו עורף ,ואולם אללה לא היה זקוק להם .אללה הוא בלתי תלוי
ומהולל.
 7הכופרים טענו כי לעולם לא ייעורו (מן המוות) .אמור ,אדרבא ,חַ י
ריּבוני! אכן יעוררוכם ויודיעוכם את אשר עשׂיתם .אין קל מזה לאללה.
 8לכן הַ אֲמינו באללה ובשליחו ובָ אוֹר אשר הורדנו ממרומים .אללה
מכיר את מעשׂיכם לִ פנַי ולִ פנים 9 .יום הכינוס אשר בו יכַנסכם ,הוא היום
אשר בו ייפלו בפח .אשר יאמין בריּבונו ויעשׂה את הטוב ,הוא יכפר לו
על עוונותיו ויכניסנו אל גנים אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם.
ֵנצח נצחים יהיה בהם ,וזוהי הזכייה הכבירה 10 .הכופרים והמכחישים
את אותותינו הם יורשֵ י האש .לנֶצח יהיו בה ,ושם יהיה סופם המר.
3
8
9

וצר אתכם :ר' סורה .6 :3
ובאור אשר הורדנו :הקוראן שגילינו לנביא.
יום הכינוס :מכינויי יום הדין .ייפלו בפח :מפרשים שהכופרים ייפלו בפח שיטמינו
להם הצדיקים ,בכך שאלה ייקחו לעצמם את גן עדן ולכופרים ייוותר רק גיהינום.
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
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סורה  :64הנופלים בפח (אלתע'אבן)

 11אין אסון מתרחש בלא שירשה אללה .כל המאמין באללה ,הוא ידריך
ושמעו בקול
את לבבו .אללה יודע כל דברִ 12 .שמעו בקול אללה ִ
השליח ,ואם תפנו עורף – ,על שליחנו רק למסור ברורות 13 .אללה ,אין
אלוה מּבַ לעדיו ,ועל אללה ייסָ מכו המאמינים.
 14הוי המאמינים ,בין נשותיכם וילדיכם ישנם אויבים לכם ,לכן הישָ מרו
מפניהם ,ואולם אם תמחלו ותחוסו ותסלחו – הנה אללה מוחל ורחום.
 15נכסיכם וצאצאיכם אינם אלא ניסיון ,ואצל אללה השׂכר הכביר.
ושמעו והישָ מעו והוציאו ממון
 16היו יראים את אללה ככל יכולתכם ִ
למען ייטב לכם .הכובשים תאוותם לממון הם אנשי חיל 17 .אם תַ לוו
לאללה בעין יפה ,יכפילהו לכם ויסלח לכם .אללה מכיר טובה ושקוּל
דעת 18 ,יודע הנסתר והנִגלה ,האדיר והחכם.

 14אויבים לכם :מפרשים כי לעיתים משפחת המאמין מונעת ממנו לעזוב את ביתו
ולצאת למלחמת קודש וכדומה ,וכך נשלל ממנו שכר המצווה ,ומבחינה זאת
משפחתו היא אויבתו.
 15ניסיון :לראות אם לא יגבה לבכם בעושרכם ובעוצמתכם.
 17תלוו לאללה :ר' סורה .245 :2
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אלט ַלאק)
סוּרה  65הַ גִ ִטין ( ַ
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הוי הנביא ,בהכריזכם על הנשים כמגורשות ,שַ לחו אותן עם תום
ומנו את התקופה והיו יראים את
תקופת ההמתנה אשר בה הן מחויבותְ ,
אללה ריּבונכם .אל תוציאון מבתיהן ,ולא יֵצאו אלא אם יעשׂו תועבה
שאין ספק בה .אלה החוקים אשר ציווה אללה ,וכל העובר על חוקי
אללה ,גורם עוול לעצמו; לא תדע ,אולי אחרי כן יחדש אללה דבר־מה.
 2ובעומדן למלא את פרק זמנן ,עליכם להחליט אם להחזיק בהן
בהגינות או לשלחן בהגינות ,והָ קימו שני אנשי צדק מקרבכם כעדים,
והָ עידו עדוּת אמת בפני אללה .כזאת נִדרש לעשׂות כל המאמין באללה
וביום האחרון .כל הירא את אללה ,הוא ייתן לו מוצָ א 3 ,וישלח לו
פרנסה בלא שישער מֵ ַאין .כל הנסמך על אללה ,הוא ייתן לו את חלקו.
הן אללה משׂיג את כל חפצו ,ולכל דבר קבע אללה מידה 4 .ואלה
מנשותיכם אשר כבר נואשו מן הנידה ,אם מתחבטים אתם – תקופת
הַ מתנתן שלושה חודשים ,וכן של אלה אשר טרם היתה להן נידה .נשים
הרות – יימשך פרק זמנן עד שיֵלדו את ול ָָדן .כל הירא את אללה ,הוא
יקל עליו את דבָ רו 5 .זהו דבר אללה אשר הוריד ֹו אליכם ממרומים ,וכל
1

2

4

תקופת ההמתנה :ר' סורה  .49 :33 ;228 :2אל תוציאון :לפני תום תקופת
ההמתנה .תועבה שאין ספק בה :מפרשים שמדובר במעשה זנות בתוך תקופת
ההמתנה ,ואז יש לגרשן לצורך מיצוי הדין עמן .ויש המפרשים שהתועבה היא
המריבות עם משפחות בעליהן ,המחייבות את הוצאתן מהבית .אחרי כן יחדש
אללה דבר־מה :מפרשים שאללה עשוי לחדש את אהבת הבעל לאשתו לפני תום
תקופת ההמתנה .במקרה זה ניתן לבטל את הגירושין ,אם טרם הוכרזו בפעם
השלישית.
ובעומדן למלא :בטרם נכנסו הגירושין לתוקף .להחזיק בהן :לחדש את הנישואין
אם טרם הוכרז על הגירושין שלוש פעמים .בהגינות :תוך שמירה על כל המגיע להן.
ר' גם סורה  .231 :2ביום האחרון :יום הדין .מוצא :מתלאות החיים.
נואשו מן הנידה :מפאת גילן או בריאותן .תקופת המתנתן :בטרם יוכלו להינשא
לאחר .נשים הרות :גרושות ,וכן כאלה שהתאלמנו בתקופת ההיריון.
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סורה  :65הגיטין (אלטלאק)

הירא את אללה ,הוא יכפר לו על עוונותיו ויַרּבה לו שׂכר 6 .שַ ּכנו אותן
באשר תִ שכנו אתם ,ופַ רנסון ככל שתשׂיג ידכם ,וַאל תתעמרו בהן
לדּכאן .ואם הָ רות הן ,פַ רנסו אותן עד שיֵלדו את ולדן .אם ייניקו את
ַ
ילדכם ,שַ למו להן את שׂכרן וכַלכלו את ענייניכם ביניכם בהגינות .ואם
תִ תקשו ,תיניק למענו אישה אחרת 7 .יוציא כל אדם כפי יכולתו ,ואשר
אמצעיו מצומצמים ,יוציא מאשר העניק לו אללה; לא יטיל אללה על
נפש יותֵ ר מאשר העניק לה ,ולַאחַ ר כל קושי יביא אללה הקלה.
 8מה רּבות הערים אשר דחו ביוהרה את צו ריּבונן ושליחיו ,על כן
נפרענו מהן בחומרה והענשנו אותן עונש נורא 9 .הן טעמו את פרי
מעלליהן ,ואחרית מעלליהן היתה אבדון 10 .אללה הכין להן עונש כבד.
לכן היו יראים את אללה ,אתם המאמינים בעלי הּבינה .אללה הוריד
אליכם ממרומים דבר־תוכחה 11 ,שליח הקורא בפניכם את אותות אללה
הברורים ,למען יוציא את המאמינים ואת עושׂי הטוב מחושך לאור.
אשר יאמין באללה ויעשׂה את הטוב ,הוא יכניסנו אל גנים אשר נחלים
נובעים מתחת לאילנותיהםֵ .נצח נצחים יהיה בהם ,ואללה יפרנס ֹו בעין
יפה 12 .אללה הוא אשר ברא שבעה רקיעים ,וגם בארץ כמותם .דבָ רו
עושׂה דרכו מטה בינותם ,למען תדעו כי אללה כל־יכול וכי אללה חולש
בידיעתו על הכל.

 6שכנו אותן :במהלך תקופת ההמתנה.
 7יוציא :כתשלום למינקת.
 11שליח :יש המפרשים שהוא גבריאל .וניתן לתרגם" :שלח שליח" (כלומר ,את
מוחמד) .נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
 12בארץ כמותם :שבעה נדבכים במעמקי האדמה המקבילים לשבעת הרקיעים .ויש
ה גורסים שהכוונה למדורי גיהינום .אחרים טוענים שהכוונה לשבע יבשות .דברו:
גזרותיו .ויש המפרשים :דברי הנבואה היורדים אל הנביאים .בינותם :בין השמים
והארץ.
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סוּרה  66הָ ִאסוּר (אלתַ ח ִרים)
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הוי הנביא ,מדוע אסרתָ את אשר התיר לָך אללה ,בקוותָך לפייס את
נשותיָך? אללה מוחל ורחום 2 .הן אִ פשר לכם אללה להתיר את
שבועותיכם כדין ,ואללה הוא אדונכם ,והוא היודע והחכם.
 3הנביא גילה דבר סוד לאחת מנשותיו ,אך היא גילתה אותו ,ואללה
הודיע לו על כך .אז הטיח בה מקצת הדברים ,והניח לאחרים .כאשר
הִ גיד לה זאת ,אמרה ,מי גילה לָך את הדבר? אמר ,גילה לי היודע
והמכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים 4 .אם תחזרו שתיכן בתשובה אל אללה ,הן
שגה לבבכן .ואם תעשׂו יד אחת כנגדו ,הנה אללה הוא מגן לו ,וגבריאל
והמאמינים עושׂי הטוב ,ומלבדם המלאכים המסייעים בידם 5 .אם ייתן
לכן גט ,אולי ייתן לו ריּבונו תחתיכן רעיות טובות מכן :מתמסרות
(לאללה) ,מאמינות ,אדוקות ,בעלות תשובה ,עובדות (לאללה),
מסתגפות ,בעולות ,בתולות.
 6הוי המאמיניםִ ,שמרו על עצמכם ועל בני ביתכם מפני אש אשר הדלק
לה הם האנשים והאבנים .מופקדים עליה מלאכים קישחים ומשחיתים
אשר לא יפֵ רו את פקודת אללה ,ויעשׂו את אשר יורוּם 7 .הוי הכופרים,
1

2
3

6

מדוע אסרת :הפרשנים מסבירים שהנביא גזר על עצמו בשבועה להינזר מקשרים
אריה הקופטית) כדי לפייס את נשותיו המקנאות .הפסוקים
(מ ִ
עם אחת משפחותיו ַ
נועדו לשחרר אותו מן האיסור שגזר על עצמו .ויש המפרשים שגזר על עצמו להינזר
מאכילת דבש.
להתיר את שבועותיכם :כופר התרת השבועה הוא בעשיית מעשי צדקה שונים.
דבר סוד :תוכן הסוד סתום וכן זהותה של האישה שפרסמה אותו .מפרשים שהיתה
זו חַ פצה אשת הנביא ,ושהסוד נגע לגדולתו הצפויה של אביה ֻע ַמר ,שעתיד היה
אא'שה – אישה נוספת של הנביא ובתו של
להיות חליף .היא גילתה זאת לרעותה עַ ִ
אַ בוּ בַ ּכר ,מי שהיה עתיד להיות החליף הראשון אחרי מוחמד .הסוד נגע גם לגדולתו
הצפויה של אַ בוּ בַ ּכר .אך יש המפרשים שהסוד נגע ליחסיו של הנביא עם שפחתו
מַ אריה הקופטית .הטיח בה :גינה אותה על דברים שגילתה.
האבנים :הפסילים.
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סורה  :66האיסור (אלתחרים)

ַאל תצטדקו היום ,כי רק כפועלכם ישולם לכם 8 .הוי המאמינים ,שובו
אל אללה תשובה שלֵמה ,ואולי יואיל ריּבונכם לכַּפר לכם על עוונותיכם,
ויכניסכם אל גנים אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם ,ביום אשר בו
לא ימיט אללה קלון על הנביא ועל המאמינים אשר אִ תו .אורם יהלך
לפניהם ולימינם ,ויגידו ,ריּבוננו ,הַ שלֵם לנו את אורנו וסלח לנו ,הן אתה
כל־יכול.
 9הוי הנביא ,קום להיאבק בכופרים ובמתחסדים והַ קשֵ ה ידָך עליהם.
בגיהינום ידורו; שם יהיה סופם המר.
 10אללה הביא כמשל לכופרים את אשת נֹ ח ואת אשת לוֹט :שתיהן היו
נשים לשניים מעבדינו ,שניהם עושֵׂ י טוב ,ושתיהן בגדו בהם .שניהם לא
הועילו להן במאום אצל אללה ,ולבסוף הוּגד ,היכנסו שתיכן אל האש
עִ ם הבאים אליה 11 .וכמשל למאמינים הביא אללה את אשת ּפַ רעֹ ה:
אמרה ,ריּבוני ,הָ קֵ ם לי אצלָך בית בגן עדן והַ צילני־נא מפרעה וממעשׂיו
והושיעני מקהל בני העוולה 12 .ואת ִמ ְריָם בת עמרם אשר לא חיללה את
תומת ערוותה; נפחנו בה מרוחנו והיא האמינה בדברי ריּבונה ובספריו,
והיתה באדוקים.

 7היום :ביום הדין.
 8נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
 9קום להיאבק :ר' סורה .218 :2
 10שתיהן בגדו :על אשת נֹח מספרים שנהגה לומר על בעלה שהוא משוגע .ור' גם סורה
 . 46 :11על אשת לוט נאמר שנהגה להודיע לאנשי העיר מתי יש אורחים אצל בעלה
(כדי שיבואו ויתעללו בהם).
 11אשת פרעה :מסופר שהיא האמינה במשה ,וכעונש דן אותה פרעה לעינויים קשים.
אללה הציל אותה והכניסה לגן עדן .ואולי אשת פרעה מחליפה כאן את בת פרעה,
כמו בסורה  . 9 :28ואכן על בת פרעה נאמר כי ירדה אל היאור כדי "לרחוץ מגלולי
אביה" (תלמוד בבלי ,סוטה יב ע"ב) .ועוד נאמר עליה" :זו בתיה בת פרעה ,גויה
היתה ונעשתה יהודיה ,והזכירו שמה בין הכשרות ,בשביל שעסקה במשה ,לפיכך
זכתה ונכנסה בחייה לגן עדן" (מדרש משלי [בובר] ,לא ,טו).
 12מרים בת עמרם :אם ישוע .ר' סורה  .33 :3נפחנו בה מרוחנו :ר' סורה .91 :21
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סוּרה  67הַ מלוּכָה (אלמֻ לּכ)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

יתברך מי שבידו המלוּכה והוא כל־יכול 2 ,אשר יצר את המוות והחיים
ַ
1
למען יבחן אתכם ויֵדע מי בכם מיטיב לעשׂות מכולם .הוא האדיר
והמוחל 3 ,אשר ברא שבעה רקיעים זה מעל זה; לא תבחין בדבר
המקלקל את השורה בבריאת הרחמן .שׂא עיניָך ְוראֵ ה ,היש שָׁ ם ולוּ סדק
אחד?  4הבט שוב ושוב – עיניָך ישובו נכלמות ,יגעות.
 5עיטרנו את הרקיע התחתון בפנסים ,ועשׂינום כדי לרגום את השׂטנים,
והכינונו להם עונש באש תַ בעֵ רה.
 6הכופרים בריּבונם ייענשו בגיהינום ,ושם יהיה סופם המר 7 .כאשר
יושלכו אל תוכו תעלה באוזנם נשיפת ִרתחתו 8 ,והוא יחַ שֵ ב להתפוצץ
מזעם .כל קבוצה אשר תושלך אל תוכו ,ישאלום שועריו ,האם לא בא
אליכם כל מזהיר?  9יגידו ,אמנם כן ,בא אלינו מזהיר ,אך אנו הכחשנו
ואמרנו ,לא הוריד אללה דבר ממרומים ,ואתם שרויים בתעייה גדולה.
 10ויגידו ,לוּ רק היינו מקשיבים ומשׂכילים להבין ,לא היינו בין יורשי
אש התַ בעֵ רה 11 .הם יודו אפוא באשמה – הלאה יורשֵ י אש התַ בעֵ רה!
 12היראים את ריּבונם בסתר ,להם שמורה מחילה ושׂכר גדול.
 13הַ מתיקו סוד או ַדברו בקול – יודע הוא חקרי לב 14 .האם מי שברא
איננו יודע? הוא דק האבחנה והמכיר כל דבר לִ פנַי ולִ פנים 15 .הוא אשר
הכשיר לכם את הארץ ,על כן לכו בכל מרחביה ואִ כלו מאשר ישלח
לפרנסתכם .אליו יקומו המתים לתחייה.
 1מי שבידו המלּוכה :ר' תהלים כב ּ :29כִ י לה' הַ מלוּכָה.
 2המוות והחיים :המוות הארצי וחיי העולם הבא .ויש המפרשים בהוראת הזרע
הדומם וחסר החיים שממנו נוצרים החיים.
 5עיטרנו :הדובר הוא אללה .פנסים :כוכבים .לרגום את השטנים :ר' סורה .18 :15
 12בסתר :ר' סורה .94 :5
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סורה  :67המלוכה (אלמלכ)

 16האם בטוחים אתם כי השוכן במרומים לא יבליע אתכם באדמה אשר
תתהפך?  17או שמא בטוחים אתם כי השוכן במרומים לא ישַ לח בכם
ברד אבני חצץ? הן אז תדעו מה איומה היתה אזהרתי 18 .כבר הכחישו
בני הדורות הקודמים את האזהרות ,ומה נוראה היתה תוכחתי 19 .האם
אינם רואים את העופות במרום פורשׂים ואוספים את כנפיהם? רק
הרחמן יחזיקם .בכל דבר הוא מבחין 20 .מי יבוא בגדודיו לעזור לכם
מפני הרחמן? הכופרים אינם אלא שבויי תעתוע 21 .ומי יפרנסכם אם
יחדל הוא לפרנסכם? ואולם הם בשלהם ,מלאֵ י יוהרה ותיעוב 22 .מי
מישיר לכת ממי :ההולך וראשו בקרקע ,או הצועד בגאון על אורח
מישרים?
 23אמור ,הוא אשר יצר אתכם ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב .מה מעט
תכירו טובה 24 .אמור ,הוא אשר הפיצכם בארץ ואליו תיאספו.
 25יאמרו ,מתי יתגשם האִ יוּם הזה ,אם אמת תדברו?  26אמור ,רק לאללה
היֶדע ,וכל תפקידי להזהיר ברורות 27 .ואולם כאשר יִראוהו מקרוב,
ייּפלו פני הכופרים ויוּגד להם ,זה הדבר אשר ביקשתם 28 .אמור ,תנו
דעתכם :בין אם ישמיד אללה אותי ואת אלה אשר אִ תי ,ובין אם יחוס
עלינו – מי יגן על הכופרים מעונש קשה?  29אמור ,הוא הרחמן ,בו
נאמין ועליו ניסָ מך .עוד תדעו מי שרוי בתעייה גמורה 30 .אמור ,תנו
דעתכם :אם ייעלמו מימיכם באדמה ,מי ימציא לכם מים ְמפַ ּכים?

 19הרחמן :ר' סורה  .30 :13רק הרחמן יחזיקם :ר' גם סורה .79 :16
 22הולך וראשו בקרקע :משל לכופר .הצועד בגאון :משל למאמין.
 27יראוהו :ביום הדין .הדבר אשר ביקשתם :או :הדבר אשר טענתם (כי לא יתקיים).
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אלק ַלם)
סוּרה  68הַ ּקוּלמוֹס ( ַ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1נ.
אשבע בקולמוס ובכל אשר ירשמו!  2אין אתה ,בחסד ריּבונָך ,אחוּז שֵ ד.
 3שמוּר לָך שׂכר אין קץ 4 ,ונֵיחנתָ בסגולות נשׂגבות 5 .עוד תִ ראֶ ה ,ויִראו
גם הם 6 ,מי נטרפה דעתו 7 .ריּבונָך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו ,והוא
מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרךַ 8 .אל תישָ מַ ע אפוא למכחישים!  9הם
רוצים כי תתרפס אתה ויתרפסו הם.
ַ 10אל תישָ מע לכל מפזר הבטחות בשבועה ,נִקלה 11 ,מלעיז הולך רכיל,
 12מונע טובה ושולח יד ופושע 13 ,ועל כל זאת ,בריון ומסתפח( 14 .אל
תישָ מע לו גם אם) הון לו ובנים 15 .בהיקרא אותותינו בפניו ,יגיד,
סיפורי מעשׂיות של קדמונים 16 .על כך עוד נטביע לו אות על החוטם.
 17ניסינו אותם כפי שניסינו את בעלי הבוסתן ,בעת שנִמנו וגמרו לִ גדוֹד
עם אור ראשון 18 ,ולא אמרו ,אם ירצה אללה 19 .בלילה פקדה אותו
 1נ :.ר' סורה  .1 :2אשר ירשמו :מפרשים שמדובר במלאכים הרושמים את הגורלות
בקולמוס ,בספר שמימי.
 2אחוז שד :ר' סורה .6 :15
 9יתרפסו :מפרשים שמדובר ברצונם של הכופרים להניא את מוחמד מלתקוף את
אליליהם ,ובתמורה יסכימו הם למקצת דרישותיו.
 13מסתפח :בערבית :זַ נִ ים ,שהוראתו גם "בן זנונים" .נוהגים לזהותו עם אלוַ ליד אבן
אלמֻ עִ 'ירה איש מֶ ּכה ,מראשי המתנגדים למוחמד .המסורת גורסת שלא ידוע מי
היה אביו מולידו ,ולפיכך השתייכותו לשבט קֻ ַריש היא על בסיס אימוץ בלבד.
אחרים מזהים את הכופר עם אלַאח'נַס אבן ַשריק ,איש העיר טאיף שנספח על שבט
קֻ ַריש.
 16נטביע לו אות על החוטם :מפרשים שהדבר יתרחש ביום הדין בעת שיסומן כחוטא.
אולם המפרשים המזהים אותו עם אלוליד אבן אלמֻ עִ 'ירה מציינים שכבר במלחמת
בַ דר נגרמה לו צלקת באפו.
 17בעלי הבוסתן :המסורת מספרת על שלושה אחים שהחליטו לגדוד בסתר את תמרי
הבוסתן שירשו מאביהם כדי שלא יצטרכו להפריש חלק מן הפירות לנזקקים ,כפי
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סורה  :68הקולמוס (אלקלם)

פורענות מעִ ם ריּבונָך בעודם ישֵ נים 20 ,ונותרו בו עם בוקר רק אודים
עשנים 21 .בבוקר השכימו וזה אל זה קראו ואמרו 22 ,הַ שּכימו אל המטע
אם גמרתם אומר לִ גדוֹד 23 .אז יָצאו והתלחשו לאמור 24 ,שום אביון לא
ייכנס היום אל תוכו 25 .וכך הגיעו נחושים ודרוכים 26 ,ואולם כראותם
אותו קָ ראו ,אבדנו  27ונותרנו חסרי כל!  28אמר הנכבד שבהם ,הן
שאלתי אתכם מדוע אינכם משּבחים את אללה 29 .אמרו ,ישתּבַ ח שֵ ם
ריּבוננו ,אכן היינו בני עוולה 30 .אז החלו להטיף מוסר זה לזה
 31ואמרו ,אבוי לנו כי פרקנו עול 32 .אולי יואיל ריּבוננו לתת לנו טוב
ממנו תחתיו .אל ריּבוננו נערוג.
 33כזה הוא העונש ,ואולם כבד ממנו עונש העולם הבא ,אם יודעים הם.
 34ליראים מזומנים גני מנעמים אצל ריּבונם 35 .כלום נַשוֶוה בין
המתמסרים לבין החוטאים?  36מה לכם? כיצד זה תשפטו?  37היש
בידכם ספר לעַ יין בו 38 ,אשר תמצאו בו את אשר תבקשו 39 ,או שמא
קיבלתם מאתנו ערוּבה שרירה וקיימת עד יום תחיית המתים כי תִ זכו
בכל המגיע לכם על־פי שיפוטכם? ְ 40שַאל אותם מי מהם עָ ֵרב לזאת?
 41ואם מצדדים בהם שותפים ,יביאו נא את שותפיהם ,אם אמת בפיהם.
 42ביום אשר בו תיחשׂף השוֹק וייקָ ראו להשתחוות בתפילה ,ייּבצר מהם
קראום להשתחוות זה כבר,
הדבר 43 .מבטם ישפילו ויעטו כלימה .הן ָ
כל עוד יכלו 44 .הנח לי לטפל במכחישיו של אומֶ ר זה .נתגנב אליהם
בלא שיֵדעו מֵ ַאין 45 .אֶ תֵ ן להם שהות ,ואולם מזימתי נחרצת היא.

18

32
35
36
41
42

43
44

שנהג אביהם בימי חייו .לא ניתן להצביע ישירות על מקורו של סיפור זה מחוץ
לקוראן.
לא אמרו ,אם ירצה אללה :אי אמירת משפט זה (בערביתִ :אן שאַא אללה) ,בעת
החלטה לעשות מעשה ,היא חטא .ר' סורה  .24 :18ויש המפרשים :לא התכוונו
להפריש מפִ ריו (לאביון).
טוב ממנו :הפרשנים גורסים ,שלאחר שהאחים חזרו בתשובה ,הם זכו בגן מלבלב
שנתן פירות בשפע.
מתמסרים :ר' סורה .112 :2
תשפטו :תבחינו בין טוב לרע.
שותפים :יש המפרשים שהכוונה לאלילים .ר' סורה .96 :2
תיחשף השוק :ביטוי שפירושו :יהיה צורך לעבור תלאות (חשיפת שוק כסמל
לאיום) .הכוונה למוראות יום הדין אשר ייחשפו לעיני הברואים .ייבצר מהם:
מפרשים שגופם יתאבן ולא יוכלו לבצע את תנועות התפילה.
זה כבר :כבר בעולם הזה נדרשו להתפלל ,ואז נמנעו מרצונם ,בשל היותם חוטאים.
הנח לי :הדובר הוא אללה .אומֶ ר זה :הקוראן.
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סורה  :68הקולמוס (אלקלם)

 46וכי דורש אתה שׂכר מהם ,ועקב זאת ישקעו בחובות?  47האם
מחזיקים הם בסודות הנסתר ,ואותם יכתבו?  48לכן שׂא בעוז רוח את דין
ריּבונָך ,וַאל תהיה כבעל הדג אשר קָ רא במר נפשו 49 .אלמלא השׂיג ֹו
חסד ריּבונו ,היה מוּטל אל ארץ צייה בקלון 50 ,ואולם ריּבונו בחר בו
ושׂם חֶ לקו עם הישרים.
 51הכופרים כמעט שהפילוָך במבטיהם ,כאשר שמעו את דבר־התוכחה,
וָאמרו ,אחוז שֵ ד הוא 52 .ואולם אין הוא אלא דבר־תוכחה אל שוכנֵי
העולמים.

46
47
48
49
51

ישקעו בחובות :ר' סורה .40 :52
סודות הנסתר :ר' סורה .41 :52
בעל הדג :יונה הנביאָ .קרא :מבטן הדג .ר' סורה .87 :21
היה מּוטל אל ארץ צייה בקלון :בזכות חסד אללה הוטל אל ארץ צייה ללא קלון .ר'
סורה .145 :37
דבר־התוכחה :ר' סורה  .104 :12אחוז שד הוא :מוחמד.
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אּקה)
סוּרה ׁ 69שעַ ת הָ אֱ מֶ ת (אלחַ ַ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1שעת האמת!  2איזו שעת אמת תהיה זאת!  3הכיצד תדע מהי שעת
האמת?
 4בני תַ 'מוּד ועאד הכחישו את ההולמת 5 .אשר לתַ 'מוּד ,הם נִספו
בהוממת 6 .ועאד הוכחדו בילֵל סוּפה משתוללת 7 ,אשר ציווה (אללה)
כי תנשוֹב עליהם שבעה לילות ושמונה ימים רצופים .יכולתָ לראות את
האנשים מוטלים שָׁ ם כגזעי דקלים נפולים 8 .כלום תִ ראה מהם שׂריד?
 9חטאו ּפַ ְרעֹ ה ואשר היו לפניו והערים ההפוכות 10 ,והִ מרו את פי שליח
ריּבונם ,והוא הִ ּכה בהם מּכה מוחצת 11 .כאשר גאו המים ,נשׂאנו אתכם
בספינה השטה 12 ,למען תשמש לכם אות הזּכרה ,ולמען תקלוט זאת
אוזן קשובה.
 13כאשר תישָ מע תרועת שופר יחידה 14 ,והארץ וההרים יינשׂאו
וייּכתשו באחת 15 ,אז תחול המתחוללת 16 .השמים ייחָ צו לשניים ,כי
ביום ההוא יתרופפו 17 ,והמלאכים יתייצבו בקצותיהם ,ושמונה ישׂאו
מעל ראשיהם את כס ריּבונָך 18 .ביום ההוא תועמדו בסך וייחָ שׂפו
צפונותיכם עד אחת 19 .אשר יימסר לו ספר ֹו אל יד ימינו יגיד ,הֵ א לכם,
ִקראו את ספרי 20 .אכן שיערתי כי לבסוף אעמוד מול חשבון מעשַׂ י.
1
4
5
9
11
13
15
19

אּקה .מכינויי שעת הדין.
שעת האמת :בערבית :אלחַ ַ
ארעַ ה .מכינויי שעת
אלק ִ
ַ
בני ת'מוד ועאד :ר' סורה  .65 ,73 :7ההולמת :בערבית:
הדין (ר' סורה  .)3–1 :101ואולם יש הגורסים שכאן הכוונה לשואה בעולם הזה.
אלטאעִ 'יַה .לפי כמה פירושים ,שאגה אדירה שהמיתה אותם.
ַ
בהוממת :בערבית:
הערים ההפוכות :ר' סורה .53 :53
בספינה השטה :בתיבת נח.
תרועת שופר :ר' סורה .73 :6
אקעַ ה .מכינויי שעת תחיית המתים.
המתחוללת :בערבית :אלוַ ִ
ספרו :הספר שבו כתובים מעשיו בעולם הזה .הצדיקים יקבלוהו ביום הדין אל יד
ימינם.
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סורה  :69שעת האמת (אלחאקה)

 21מזומנים ל ֹו חיים מעַ נגים 22 ,בגן במרומים 23 ,אשר פירותיו בהישׂג יד
–  24אִ כלו ושתו ,ויערב לכם ,בשׂכר מעשׂיכם משכבר 25 .ואולם אשר
יימסר לו ספר ֹו אל יד שׂמאלו יגיד ,הלוואי שלא נמסר לי ספרי  26ולא
הייתי יודע מהו חשבון מעשַׂ י 27 ,וחבל כי לא מַ תִ י לעַ ד 28 .לא הועיל לי
כל רכושי 29 ,ואבדה סמכותי –  30תִ פסוהו וכִ בלוהו 31 ,ובתופֶ ת צְ לוהו
 32ושׂימוהו בשלשלת שאורכה שבעים אמה 33 .הוא לא האמין באללה
הנשׂגב 34 ,ולא נחלץ להאכיל את האביון 35 .לפיכך אין לו כאן היום כל
מדבָ ר בלתי אם ּכיחה 37 .רק החוטאים יאכלו
איש אמונים 36 ,ולא ייזוֹן ָ
אותה.
 38נשבעתי בכל אשר תִ ראו  39ובכל אשר לא תִ ראו –  40זהו דברו של
שליח נכבד 41 ,ולא דבר משורר – מה קלושה אמונתכם –  42ולא דבר
מתנּבא – מה מעט זוכרים אתם 43 .זהו חזון אשר הוּרד מעִ ם ריּבון
העולמים.
 44אילו היה (הנביא) ּבוֹדה ולוּ דבר אחד בשמֵ נו 45 ,היינו אוחזים בו ביד
ימין 46 ,וגודעים את עורק לבו 47 .לא יוכל איש מכם למנוע בעדנו
מגשת אליו.
 48זהו אות הזּכרה ליראים 49 ,ויודעים אנו כי יש בכם מכחישים 50 .הוא
מקור דאבה לכופרים 51 ,והוא האמת הוודאית 52 .לכן שַ ּבח את שם
ריּבונָך הנשׂגב.

24
30
40
41
42
44

ִאכלו ושתו :פנייה לצדיקים.
תפסוהו :פנייה אל מעניו של הכופר בגיהינום.
זהו :הקוראן .שליח נכבד :מוחמד ,אולם יש המפרשים שהכוונה למלאך גבריאל,
שנשלח להביא למוחמד את דברי הקוראן.
משורר :ר' סורה .5 :21
מתנבא :ר' סורה .29 :52
בשמנו :הדובר הוא אללה.
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ארג')
אלמעַ ִ
סוּרה  70הַ מַ ד ֵרגות ( ַ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ביקש מי שביקש כי יבוא כבר העונש 2 .לכופרים נועד הוא ,ואיש לא
המדרגות 4 .המלאכים והרוח עולים
ֵ
ימנע את בואו  3מעִ ם אללה בעל
אליו במשך יום שהוא כמו חמישים אלף שנה.
 5עמוד בעוז הרוח הראוי 6 .הם ַידמו כי העונש רחוק 7 ,אך אנו רואים כי
הוא הולך וקָ ֵרב 8 ,ויבוא ביום אשר בו יהיו השמים כנחושת רותחת,
 9וההרים כצמר ינופצו 10 ,ואיש לא ישעה אל קרוביו 11 ,רק יבהו זה
בזה .החוטא יבקש לפדות עצמו מייסורי היום ההוא תמורת בניו
ואחיו  13ובני שבטו הקרובים אשר אספוהו 14 ,וכל יושבי
 12ואשתו ִ
האדמה – ובלבד שיינָצל 15 .אך לא ולא! תהא זו דלֵקה 16 ,אשר תקלוף
את הקרקפת 17 ,ותקרא אליה את אשר נסוג אחור ופנה עורף 18 ,וצבר
ואגר.
 19האדם קצר רוח מטבע בריאתו 20 .בעת מצוקה הוא נרגן 21 ,ובעת
רווחה הוא קמצן 22 .אך לא כן המתפללים 23 ,המתמידים בתפילתם,
 24והמקצים חלק מוגדר מרכושם  25לקבצן ולדלפון 26 ,והמאמינים
ביום הדין 27 ,והחרדים מעונש ריּבונם –  28אכן אין ביטחון מפני עונש
 1ביקש מי שביקש :מפרשים שמדובר בכופר שביקש להחיש את בוא העונש המובטח
לכופרים ,וזאת בלגלוג ובהתגרות .ניתן גם לתרגם" :שאל מי ששאל מהו העונש
העומד לבוא" .במקרה זה יש המפרשים שהנביא עצמו שאל מתי יבוא העונש על
אויביו.
ארג' .מפרשים שהכוונה לרקיעים המשמשים כמדרגות או
 3המדרגות :בערבית :מַ עַ ִ
סולמות למלאכים העולים אל אללה.
 4הרוח :מפורש בדרך כלל על המלאך גבריאל .יום שהוא כמו חמישים אלף שנה :ר'
דברים רבה ז ,ו" :מכאן ועד הרקיע מהלך ת"ק שנה" .ויש המפרשים שהכוונה ליום
הדין ,שייראה לכופרים ארוך במיוחד בשל סבלם בו .ר' גם סורה .5 :32
 15דלֵקה :בערביתַ :לטַ 'א ,אחד משמות אש הגיהינום.
 24מקצים חלק :מפרשים שמדובר במתן מס הצדקה (זַ ּכאת).
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סורה  :70המדרגות (אלמעארג')

ריּבונם –  29והשומרים על תומת ערוותם 30 ,למַ עֵ ט עִ ם נשותיהם או
השפחות אשר בבעלותם – על כך לא יגונו;  31ואולם החומדים נשים
מלבדן ,כל אלה פרוצים הם  – 32והשומרים נאמנה על פקדונות וחוזים
 33והמעידים עדוּת אמת 34 ,ועל תפילתם מקפידים 35 .אלה יכובדו
בגנים.
 36מה להם לכופרים שהם חשים אליָך 37 ,ומתגודדים מימין ומשׂמאל?
 38האִ ם נכסף כל איש מהם להיכנס לגן עדן?  39לא ולא! יודעים הם
ממה בראנו אותם 40 .לכן נשבעתי בריּבון אופקי מזרח ומערב ,כי יכול
נוּכל  41להחליפם בטובים מהם ,ולא יסוכלו מעשׂינו 42 .לכן הנח להם
להיסחף ולהשתעשע עד אשר יפגשו את היום אשר הובטח להם 43 ,יום
אשר יובהלו בו מתוך הקברים ,כנדחקים לעלות אל במתו של אליל.
 44מבטם ישפילו ויעטו ּכלימה .כזה הוא היום אשר הובטח להם.

 36חשים אליך :כדי להתקלס בך .מפרשים שמדובר במתחסדים.
 38להיכנס לגן עדן :לשון סגי נהור ,כלומר ,לא זו הסיבה שהם חשים אליך ,אלא רק
כדי ללעוג לך.
 39יודעים הם ממה בראנו אותם :ממקור אפסי (נוזל הזרע).
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סוּרה  71נֹחַ
ַ

(נוּח)

במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1שָ לחנו את נֹ ח אל בני עַ מו ,וכה אמרנו לו ,הַ זהֵ ר את בני עמָך בטרם
יבוא עליהם עונש קשה 2 .אמר ,בני עַ מי ,אני מזהיר אתכם ברורות.
ושמעו בקולי 4 ,למען יסלח לכם על
 3עִ בדו את אללה והיו יראים אותו ִ
חטאיכם וידחה את דינכם לזמן קצוב .בהגיע הזמן אשר קצב אללה,
ִידחה ,לוּ רק ידעתם 5 .אמר ,ריּבוני ,לילה ויום בבני עַ מי
הוא לא י ָ
הפצרתי 6 ,אך ככל שהפצרתי כן גברה סלידתם 7 ,ובהפצירי בהם למען
תחוס עליהם ,אטמו אוזניהם באצבעותיהם ,הליטו עצמם בבגדם ,עמדו
במריָים ומלאו שחץ 8 .אז שבתי לקרוא להם במלוא גרוני 9 ,ודיברתי על
ִ
לבם בגלוי ובסתר 10 ,באומריּ ,בַ קשו מריּבונכם מחילה ,כי הוא נושֹא
העוון 11 .אזי ישלח לכם גשמי ברכה 12 ,וימציא לכם רכוש ובנים,
ויפריח לכם גנים ,ויזרים לכם נהרות 13 .מדוע לא תחלקו כבוד ויקר
לאללה?  14הן הוא ברא אתכם שלב אחר שלב 15 .הלא תִ ראו כיצד ברא
אללה שבעה רקיעים זה מעל זה 16 ,וקבע בהם את הירח להאיר ואת
השמש כמנורה?  17אללה הצמיחכם כצמח מן הארץ 18 ,ואליה ישיבכם
ואז ישוב ויקימכם 19 .אללה פרשׂ את הארץ כמרבד לפניכם 20 ,למען
תלכו בכל נתיב וערוץ בה 21 .נֹ חַ אמר ,ריּבוני ,הם הִ מרו את פי והלכו
בעצת אנשים אשר רכושם וצאצאיהם לא הוסיפו להם דבר זולת אבדון.
 22הם חרשו מזימה נוראה 23 ,ואמרוַ ,אל תיטשו את אֵ לֵיכםַ ,אל תיטשו
את וַ ּד ,סֻואע ,יַע'וּת' ,יָעוּק ,ולא את נַסְ ר 24 .הם הִ תעו רביםַ .אל תוסיף
 1הזהֵ ר את בני עמָך :ר' סורה .59 :7
 4לזמן קצוב :עד מועד המוות ,או עד מועד יום הדין.
 13תחלקו כבוד ויקר :ויש המפרשים" :מדוע לא תרצו כי אללה יוקיר אתכם"?
 14שלב אחר שלב :משלב הזרע ואילך.
 23וּד ,סֻ ואע :...חמישה אלילים מתקופת נֹח ,ולפי המסורת המוסלמית ,שבטי ערב
המשיכו לעבוד להם בתקופה הקדם־אסלאמית.
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סורה  :71נֹח (נוּח)

לבנֵי העוולה בלתי אם תעִ ייה 25 .לבסוף הוטבעו בשל חטאיהם ,וַאחַ ר
הושלכו אל האש ,ולא מצאו להם תומכים כנגד אללה 26 .אמר נֹ חַ ,
ריּבוניְ ,מחֵ ה מעל פני האדמה כל תושב מן הכופרים 27 .אם תשאירם,
ולהורי
ַ
יַתעו את עובדיָך ויולידו רק פושעים וכופרים 28 .ריּבוניְ ,מחַ ל לי
ולבאי ביתי אשר האמינו ,ולמאמינים ולמאמינות ,והמט כלָיה על בני
העוולה.

 24התעו :האלילים ,או מנהיגי הכופרים .אל תוסיף :פניית נח אל אללה.
 25הוטבעו :במבול .האש :מפרשים על אש גיהינום ,בהוראת איום לעתיד .ויש
הגורסים שכבר נשרפו באש בעולם הזה לאחר שטבעו במים.
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ש ִדים (אלגִ 'ן)
סוּרה  72הַ ֵ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אמור ,נִגלה לי כי חבורת שֵ דים הקשיבה ואמרה ,שמענו קֻ רָאן קסום
 2המדריך אל הּבינה ,על כן האמַ נו בו ,ולא נוסיף לצרף לריּבוננו שותף
כלשהו 3 .יתרומַ ם כבוד ריבוננו; לא לקח לו בת זוג ולא הקים לו
צאצאים 4 .השוטה שבינינו נהג לומר דברי נבלה על אללה 5 ,ואנו
לתומנו סברנו כי בני אנוש ושֵ דים לא יִבדו שקרים על אללה 6 .בני אנוֹש
נהגו לבקש מחסה בבני שֵ דים ,וכך רק הוסיפו להם שחצנות 7 .גם הם
חשבו כמותכם כי אללה לעולם לא יעורר לחיים שום יצור – 8 .גיששנו
בשמים והִ נה הם מלאים שומרים עזי נפש וכוכבי אש 9 .פעם נהגנו
לשבת ולצותת ,ואולם עתה אורב לכל מצותת כוכב אש 10 ,ושוב איננו
יודעים אם עומדים להביא קללה על יושבי הארץ או אולי אומֵ ר ריּבונם
להביא ברכה עליהם 11 .עתה יש ישרים בקרבנו ויש גם פחותים מהם ,כי
כבר התפלגנו סיעות סיעות 12 ,והתחוור לנו כי לא יהיה לאֵ ל ידנו לגבור
על אללה בארץ ,ולא נוכל לחמוק ממנו 13 .וכאשר שמענו את דבר דרך
הישר ,האמַ נו בו .אשר יאמין בריּבונו ,לא יחשוש מגזל ועוול 14 .יש
בינינו מתמסרים ויש מושחתים :המתמסרים הם שוחרי היושר 15 ,ואילו
המושחתים יהיו עצי הסקה לגיהינום 16 .אילו שָ מרו על הנתיב ,היינו
 1חבורת שדים :ר' סורה .29 :46
 3צאצאים :ר' סורה .116 :2
לאבלִ יס ,ראש השדים והשטנים.
 4השוטה שבינינו :מפרשים שהכוונה היא ִ
 6הוסיפו להם :בני האדם לשדים .ויש המפרשים :השדים לבני האדם.
 7גם הם :השדים.
 8גיששנו :דבר השדים .שומרים :מלאכים .כוכבי אש :ר' סורה .18 :15
 9לצותת :לדברי אללה ומלאכיו ,כדי להעבירם לבני האדם.
 10ושוב איננו יודעים :לאחר שגורשנו מן השמים שוב איננו יכולים לדעת מהן
ההחלטות המתקבלות בפמליה של מעלה.
 14מתמסרים :ר' סורה .112 :2
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סורה  :72השדים (אלג'ן)

ממטירים להם מים בשפע 17 ,למען נסותם בזאת ,וכל הפונה עורף ל ֵזכֶר
ריּבונו ,הוא יוליכ ֹו אלֵי עונש חמור.
 18המסגדים קודש לאללה הם ,וַאל תִ פנו בתפילה אף לאחד מלבד
אללה.
 19כאשר קם עַ בְ דו של אללה ופנה אליו בתפילה ,כמעט שרמסו זה את
זה בהצטופפם סביב לו.
 20אמור ,רק אל ריּבוני אפנה בתפילה ,ולא אצרף לו כל שותף 21 .אמור,
אין לאֵ ל ידי להעביר קללה מעליכם או להיטיב את דרככם 22 .אמור ,לא
יגן עלי איש מפני אללה ,ולא אמצא מפלט מפניו 23 .לא אוּכל אלא
למסור את דברי אללה ולמלא את שליחותו .המַ מרים את פי אללה
ושליחו ,אש גיהינום מזומנת להםֵ .נצח נצחים בה יהיו 24 .כאשר יִראו
את אשר הובטח להם ,יֵדעו מי עוזריו חלשים הם ,ומי הוא הנחוּת
במספרו.
 25אמור ,איני יודע אם כל שהובטח לכם יבוא בקרוֹב ,או יעּכב ֹו ריּבוני
למועד רחוק 26 .הוא יודע הנסתר ולא יגַלה לאיש נסתרותיו 27 ,בלתי אם
לשליח אשר הואיל לבחור; יפקיד עליו שומרים מלפניו ומאחוריו,
 28לדעת כי מילאו את שליחות ריּבונם .הוא חולש על כל אשר ברשותם,
ויודע הוא את מספרם של כל הדברים.

16
17
19
25
27
28

מים בשפע :מפרשים שכוונת הפסוק לבצורת שממנה סבלו תושבי מֶ ּכה בשל
חטאיהם.
למען נסותם :כדי לבדוק עד כמה הם אסירי תודה.
עבדו של אללה :מוחמד .כמעט שרמסו זה את זה :השדים ,בהצטופפם להאזין לו.
ויש המפרשים שמדובר במאמינים בני האנוש.
כל שהובטח לכם :יום הדין.
שומרים :מלאכים.
לדעת כי מילאו את שליחות ריבונם :הפרשנים חלוקים בשאלה מי אמור לדעת
(אללה או הנביא ,או אולי השדים) ,ומי הם הממלאים את שליחות ריבונם
(המלאכים או השליחים הנביאים).
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סוּרה  73הַ ִמתעַ טֵ ף (אלמֻ זַ ִמל)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הוי המתעטף 2 ,עמוד בתפילה לילה שלם בקירוב 3 ,או מחציתו או
וק ָרא את הקֻ רָאן אט אט 5 .הן אנו מטילים
פחות במקצת 4 ,או יותרְ ,
עליָך דברים כבדי משקל 6 .שעות הלילה מגבירות את הריכוז ומקילות
על קריאה נכונה 7 ,ואילו ביום מתרוצץ אתה שעות ארוכות 8 .הַ זּכר את
שם ריּבונָך ְודבַ ק בו בכל מאודָך.
 9ריּבון המזרח והמערב ,אין אלוה מּבַ לעדיו ,על־כן קח לָך אותו לסומך,
 10ושׂא בעוז רוח את דבריהם ופרוֹש מהם בדרך נאותה.
 11הנח לי לטפל במכחישים שטופי התענוגות ,ותן להם ַארּכה קצרה.
 12מזומנות להם אצלנו שלשלאות ואש התופת 13 ,ומזון קוצני אשר
יחניק את הגרון ועונש ּכבד 14 ,ביום אשר ירעדו הארץ וההרים ,וההרים
יתמוטטו למפולת של חול.
 15שלחנו אליכם שליח אשר יעיד עליכם כפי ששלחנו שליח אל ּפַ ְרעֹ ה.
 1המתעטף :יש המפרשים שהתעטפות הנביא בבגדו היא לצורך תפילה .או שזהו
דימוי להיותו אפוף בהתגלות נבואית .אחרים מפרשים שהתכסותו היא הסתתרותו
מפני קשיי השליחות הנבואית שהוטלה עליו .בהתאם לכך ,הפסוק קורא לו להתנער
ולהתחיל למלא את תפקידו כנביא .ר' גם סורה .1 :74
 4אט אט :בניגון מתמשך.
 5דברים כבדי משקל :דברי הקוראן הטעונים מצוות וכדומה.
 6שעות הלילה :יש המפרשים :האשמורת הראשונה .וניתן לתרגם" :היקיצה
בלילה".
 7ביום מתרוצץ אתה :בערביתַ :סבח ("שוטטות") .ואולם ניתן להבין מילה זו גם
במשמעות הפוכה :זמן רב למנוחה ושינה.
 8הזכר :יש המפרשים כי זוהי הוראה להתפלל גם ביום.
 10פרוש מהם :המצווה לפרוש מן הכופרים נתפסת כמבוטלת בתוקף "פסוק החרב"
(סורה  .)5 :9ואולם היו שתפסו הפסוק במישור הבין־אישי ,והסבירו כי הכוונה לכך
שיש לשמור בלב פנימה את הטינה לשונאים ,אך להאיר להם פנים ולהימנע
מהתנהגות גסה כלפיהם.
 11הנח לי :פניית אללה לנביא.
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סורה  :73המתעטף (אלמזמל)

 16פרעה הִ מרה את פי השליח ואנו הִ ּכינו אותו מכה נאמנה 17 .אם
כופרים הנכם ,כיצד תחמקו מיום אשר בו תזרוק שׂיבה בבני נעורים,
 18ואשר בו יתבקעו השמים ,ויתקיים אִ יוּמו?
 19זהו אות הַ זּכרה ,וכל החפץ ימצא נתיב אל ריּבונו.
 20ריּבונָך יודע כי עומד אתה בתפילה קרוב לשתי אשמורות של הלילה,
מחציתו ,או אשמורת אחת שלו ,עִ ם קבוצה מאנשיָך .אללה הוא הקוצב
את משך הלילה והיום ,ויודע הוא כי אין בכוחכם להמשיך לעמוד
במלוא מכסתו ,ועל כן שב מכעסו עליכםִ .קראו אפוא בקֻ רָאן ככל
שתוכלו .יודע הוא כי עלולים להיות בכם חולים ,ואחרים הנוסעים
בארץ בבקשם להם פרנסה מעִ ם אללה ,ואחרים הלוחמים למען אללה.
על כן ִקראו בו ככל שתוכלו ,וקַ יימו את התפילה ותנו זַּכאת ,והַ לוו
לאללה בעין יפה .כל טובה אשר תקדימו לעשׂות למען עצמכם ,תמצאו
כי שׂכרה גדול ועצום ממנה אצל אללהּ .בַ קשו את מחילת אללה ,כי הוא
מוחל ורחום.

 17יום אשר בו תזרוק שיבה :יום הדין.
 20לעמוד במלוא מכסתו :להקדיש את מרבית הלילה לתפילה .זּכאת :ר' סורה .43 :2
הלוו לאללה :ר' סורה .245 :2

480

סוּרה  74הַ ִמתּכַסֶ ה (אלמֻ ַּד ִת'ר)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הוי המתכסה 2 ,קום והזהר 3 ,ואת ריּבונָך ּפָ אֵ ר 4 ,ואת בגדיָך טהר,
 5ומן הטומאה היעָ קר 6 ,וַאל תחונֵן בחסדָך לשם רווח 7 ,ועמוד בעוז
רוח לשם ריּבונָך.
 8בהישמע תרועת השופר 9 ,אז יבוא יום קשה 10 ,לא קל לכופרים.
 11הנח לי לטפל במי שבראתיו יחידי 12 ,ונתתי לו שפע הון 13 ,ובנים
העומדים לצִ דו 14 ,וסללתי לו את דרכו 15 ,ואף־על־פי־כן יבקש עוד.
 16אך לא! הוא הִ קשה את עורפו לנוכח אותותינו 17 ,לכן אייגענו
בטיּפוּס 18 .הוא חישב ותִ כנן 19 ,ואולם מות יומת חרף כל שתִ כנן.
 20ושוב ,מות יומת חרף כל שתכנן!  21והוא ּבָ חַ ן 22 ,והזעיף פניו
ובשׂטנה הביט 23 ,הִ פנה את גבו ונמלא שחץ 24 ,ואז אמר ,אין אלה כי
אם דברי מכשפים 25 ,דברי בשׂר ודם ותו לא 26 .אותו אֶ צלֶה בְ סַ קַ ר.
 27מה תדע על סַ קַ ר?  28היא דבר לא תותיר ,ולא תחדל 29 .את הבשׂר
תצרוב היא 30 .תשעה־עשׂר מופקדים עליה 31 .את המלאכים עצמם
הפקדנו על האש ,וקבענו את ִמספרם למען נבחן את הכופרים ,וכדי
1
4
5
8
11

16
17
25
26

המתכסה :ר' סורה .1 :73
ואת בגדיך טהר :מפרשים שטוהר הבגדים מסמל את טוהר לב האדם.
הטומאה :מפרשים כאן כעבודת אלילים.
תרועת השופר :ר' סורה .73 :6
הנח לי :פניית אללה אל מוחמד .הפרשנים מזהים את החוטא כאחד ממנהיגי קֻ ַריש
(אלוַ ליד אבן אלמֻ עִ 'ירה) ,שדחה את דברי הקוראן ובחן דרכים להתנכל לנביא.
בראתיו יחידי :הבאתי אותו לעולם בודד וחסר כל .ויש המפרשים :בראתי אותו
בכוחות עצמי בלבד.
אותותינו :ר' סורה .39 :2
בטיפוס :מפרשים שיהיה עליו לטפס על הר של אש במשך שבעים שנה ,ואחר יצנח
לגיהינום ,ושוב יטפס ,וחוזר חלילה.
דברי בשר ודם :רמז לטענות הכופרים שהקוראן אינו דבר אללה.
סקר :ר' סורה .48 :54
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סורה  :74המתכסה (אלמדת'ר)

שיַא ְמתוּהו אלה אשר קיבלו את הספר ,ויתחזקו המאמינים באמונתם,
ולא יפקפקו אלה אשר קיבלו את הספר והמאמינים ,וכדי שיאמרו אלה
אשר פשׂה הנֶגע בלבם והכופרים ,מה רצה אללה להדגים לנו בזאת? כך
יַתעה אללה את אשר יחפוץ ויַנחה את אשר יחפוץ .רק הוא מכיר את
גדודי ריּבונָך .רק אות הזכרה הוא לאדם.
 32לא ולא! אשבע בלבנה 33 ,ובלילה בהימוגו 34 ,ובשחר בהפציעו!
 35זוהי הקשה שבתלאות 36 .אות אזהרה היא לאדם 37 ,לכל איש בכם
החפץ להתקדם או לסגת 38 .כל נפש ע ֲֵרבה למעשׂיה 39 ,אבל לא אנשי
הימין 40 .הם ייָאספו אל גנים ,וזה את זה ישאלו  41על אודות החוטאים,
 42מה הורידכם אל סַ קַ ר?  43יגידו ,לא היינו במתפללים 44 ,ואביון לא
האכלנו 45 ,ונסחפנו עִ ם הנסחפים 46 ,והכחשנו את יום הדין 47 ,עד אשר
בא עלינו הקץ הוודאי 48 .לא תועיל להם השתדלות המשתדלים.
 49מדוע יירתעו מפני אות ההזּכרה 50 ,כחמורי פרא מבוהלים
 51הנמלטים מן האריה?  52יתר על כן ,כל איש מהם מבקש לקבל
גווילים פרושׂים 53 ,ואולם מן העולם הבא אינם חוששים כלל 54 .לא
ולא! אות הזּכרה הוא 55 .אשר יחפוץ יזּכרנו 56 ,אך לא יזּכרוּ אלא אם
יחפוץ אללה .אותו ראוי לירוא ,והוא הראוי למחול.

31

35
37
39
42
52

יאמתוהו :היהודים יבדקו בספרי הקודש שלהם את מספר המלאכים שומרי
גיהינום ,ויראו שהוא אכן תשעה־עשר .אלה אשר פשה הנגע בלבם :ר' סורה .10 :2
גדודי ריבונך :המלאכים.
זוהי :אש גיהינום.
להתקדם או לסגת :יש המפרשים :להמשיך באמונה או לשוב אל הכפירה.
אנשי הימין :הצדיקים.
סקר :ר' סורה .48 :54
לקבל גווילים פרושים :מפרשים שעובדי האלילים דרשו לקבל מהשמים מגילות
כתובות ובהן צו מפורש להאמין במוחמד ,או אזכור מפורש של השכר המובטח להם
ביום הדין ,אם יאמינו בו.

482

אלק ַיאמַ ה)
סוּרה  75ת ִחיַת הַ מֵ ִתים ( ִ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1נשבעתי ביום תחיית המתים 2 ,ונשבעתי בנפש המתייסרת 3 .האם
סבור האדם כי לעולם לא נקבץ את עצמותיו?  4אכן כן! יכול נוּכל
לעצב מחדש אפילו את פרקי אצבעותיו 5 .ואולם האדם מתעקש
להמשיך ולפשוע 6 ,ושואל מתי יום תחיית המתים?  7אך כאשר יקפא
המבט בתדהמה 8 ,ויאפל הירח 9 ,ויקובצו השמש והירח יחדיו 10 ,אז
ישאל האדם היכן המפלט 11 .לא ולא ,לא ימצא לו מסתור!  12ביום
ההוא יבואו לחנוֹת מול ריּבונָך 13 ,ובו ביום יודיעו לאדם מה הִ קדים
לעשׂות ומה איחר 14 .אכן האדם יעיד נכוחה על עצמו 15 ,ולוּ גם ישמיע
את תירוציו.
ַ 16אל תניע את לשונָך בחופזה כדי לשננו 17 .תפקידנו לכַנסו ולקוראו
בפניָך 18 ,וכקוראֵ נו אותו ,עקוב ַאחַ ר קריאתוַ 19 .אחַ ר נדאג להבהירו.
 20לא ולא! אתם אוהבים את העולם הממהר לחלוף 21 ,ומניחים את
העולם הבא 22 .ביום ההוא יהיו פנים זורחות 23 ,מביטות אל ריּבונן,
 24וביום ההוא יהיו פנים קודרות 25 ,חוששות ממהלומה מוחצת.
 26לא ולא! כאשר (תצא הנשמה) ואל הגרון תגיע 27 ,וכאשר ישאלו,
3
9
13
14
16
17
22
23

נקבץ את עצמותיו :נקימו לתחייה.
יקובצו :מפרשים שהשמש והירח יזרחו יחדיו מצד מערב ,או שאור שניהם יכבה בו־
זמנית .אלה הם כמה מסימניו של סוף העולם.
מה הקדים לעשות ומה איחר :יוצגו בפניו המעשים הראשונים והאחרונים שעשה,
או המעשים שכבר עשה (עבֵ רות) ואלה שטרם עשה (מצוות).
יעיד נכוחה על עצמו :יש המפרשים שאבריו יעידו על טיב מעשיו בעולם הזה.
אל תניע את לשונך :מפרשים שהנביא נחפז לשנן את הפסוקים שנגלו לו עוד בטרם
סיים המלאך גבריאל להשמיעם באוזניו.
תפקידנו :הדובר הוא אללה .לכנסו :בלבך.
ביום ההוא :ביום הדין .פנים זורחות :פני הצדיקים.
מביטות אל ריבונן :לפי מרבית הפרשנים :רואות אותו פנים אל פנים .אחרים
גורסים במקום "מביטות"" ,מצפות" (לגמולן).
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סורה  :75תחיית המתים (אלקיאמה)

היש רופא?  28וייווכח (הגוסס) כי עתה הוא נפרד 29 ,ושוֹק אל שוֹק
תי ָלפֵ ת  30ביום ההוא אל ריּבונָך יובילוהו 31 .הוא לא האמין ותפילה לא
נשׂא 32 ,רק הכחיש ופנה עורף 33 ,וזחוח דעת שב אל ביתו – 34עונשָך
קָ ֵרב!  35ושוב ,עונשָך קָ ֵרב!
 36הדימה האדם כי יניחוהו לנפשו?  37הלא היה רק טיפה של זרע
בראו (אללה) ועיצבו 39 ,ועשׂא ֹו צמד
נשפך 38 ,ואז היה דם קופֵ א ,וכך ָ
מינים ,זכר ונקבה 40 .האם לא יוכל להחיות גם מתים?

ראקי ,כלומר מרפא בלחשים וקמעות.
ִ
 27רופא :בערבית:
 36כי יניחוהו לנפשו :לא יוטלו עליו חובות ולא ייתן את הדין על מעשיו.
 38דם קופא :ר' סורה  .5 :22ועיצבו :ר' סורה .29 :15
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אלאנסַ אן)
ָאדם ( ִ
סוּרה  76הָ ָ
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר בו אין הוא עדיין ישות של ממש?
 2בראנו את האדם מזרע מהול ,ולמען נסותו ,עשׂינוהו שומע ורואה.
 3אל הנתיב הובלנוהו ,ואז יכיר טובה או יכפור.
 4לכופרים הכינונו שלשלאות וכבלים ואש תַ בעֵ רהּ 5 .בָ ֵרי הלבב ישתו
עבדי אללה ,ואת
מכוס שנמהלה בקַ מפוֹר 6 ,ממעיין אשר ממנו ישתו ֵ
אפיקו יַטו כרצונם 7 .הם מקיימים את נדריהם ויראים מפני יום של רעה
מתפרצת 8 ,וחולקים ממזונם ,על אף אהבתם לו ,לאביון ,ליתום ולאסיר,
 9באומרם ,נאכילכם למען חלות את פני אללה ,ולא נצַ פה מכם לגמול
ולתודה 10 .מפני ריּבוננו נירא ,בבוא יום זעף קודר 11 .אללה שמָ רם
מפני רעת היום ההוא וחָ לַק להם מאור פנים ושׂמחה 12 ,וגמל להם גן
עדן ומשי על כי עמדו בעוז רוח 13 .שם יסבו על ספות מוגבהות ,ולא
יֵדעו לעולם להט שמש וכפוֹר 14 ,וצלליו יִיטו עליהם ,ופירותיו יקורבו
אליהם 15 .יסובבו ביניהם כלי כסף וגביעים צלולים כאלגביש –
 16כאלגביש ,אף כי של כסף הם – ומדודים במידה 17 .יושקו שם כוס
שנמהלה בזַנגביל 18 ,ממעיין הזורם שם ושמו סַ לְ סַ ּבִ יל 19 .יעברו ביניהם
נערים בני אלמוות ,ובהביטָך בהם ,י ֵָיראו לָך כמרגליות פזורות 20 .בכל
 1פרק זמן :מפורש בדרך כלל על תקופת היות האדם ברחם אמו כעוּבָ ר חסר צורה
וזהות מוגדרת.
 2זרע מהול :מעורב בנוזליה של האישה ברחם.
 5קמפור :בערביתּ :כאפוּר .ויש האומרים כי זה שמו של נהר בגן עדן.
 6את אפיקו יטו כרצונם :כל צדיק יוכל להטות אל מקום מושבו את אחד מפלגי
המעיין.
 13ולא יֵדעו לעולם להט שמש וכפוֹר :ר' חזון יוחנן ז ֹ :16לא־יִ רעֲבוּ עוֹד וֹלא יִ צ ָמאוּ וֹלא־
ַי ֵּכם ֶׁשמֶ ׁש ו ָׁש ָרב.
 18סלסּביל :מילה יחידאית המציינת את שמו של מעיין הצדיקים ,אך משמעותה
סתומה.
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סורה  :76האדם (אלאנסאן)

אשר תתבונן ,שם תִ ראה מנעמים ומלכוּת גדולה 21 .יעטו בגדים בירוק,
רקומֵ י משי וקטיפה ,ויענדו צמידי כסף ,וישקה אותם ריּבונם שיקוי זך.
 22כך תבואו על גמולכם ,ויִזּכו מעשׂיכם בתודה.
 23הן אנו הורדנו אליָך את הקֻ רָאן ממרומים ,חזור והו ֵֹרד 24 .שׂא בעוז
מקרבם 25 .הַ זּכר
רוח את דין ריּבונָך ,וַאל תישָ מַ ע לשום חוטא או כופר ִ
בוקר וערב את שם ריּבונָך 26 ,והשתחוֵוה לו עִ ם ליל ,וסַ ּפר בשבחו
לאורך הלילה.
 27אלה אוהבים את העולם הממהר לחלוף ומשליכים מאחורי גוום את
היום הקשה 28 .אנו בראנו אותם ,ואת אבריהם הידקנו היטב .אם נחפוץ,
נחליפם באחרים שכמותם.
 29זהו אות הזּכרה ,וכל החפץ ימצא נתיב אל ריּבונו 30 .אך לא תחפצו
אלא אם יחפוץ אללה .אללה הוא היודע והחכם 31 .יפרושׂ את רחמיו על
אשר יחפוץ ,והכין עונש כבד לבני העוולה.

 23חזור והורד :רמז להורדתו של הקוראן קטעים קטעים.
 25הזכר בוקר וערב :יש המפרשים כי נרמזות כאן חמש תפילות החובה ,כולל שתי
תפילות הלילה הנרמזות לדעתם בפסוק הבא.
 27היום הקשה :יום הדין.
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סוּרה  77הַ מׁשֻ לָחוֹת (אלמֻ רסַ ַלאת)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע במשולחות בשטף 2 ,ובסוערות בסערן 3 ,ובמפיצות בהפיצן,
 4ובמנתקות בנתקן 5 ,ובמטילים את דבר־התוכחה 6 ,לשם כפרה או
אזהרה!  7אשר הובטח לכם יתחולל 8 .וכאשר יִכבו הכוכבים 9 ,והשמים
יבוקעו 10 ,וההרים יתפוררו 11 ,והשליחים למועד יזומנו –  12מה נורא
הוא היום אשר אליו יועדו –  13אל יום הפסיקה 14 .הכיצד תדע מהו יום
הפסיקה? –
 15אבוי למכחישים ביום ההוא!
 16האם לא הכרתנו דורות ראשונים 17 ,ואת האחרונים אחריהם?  18כך
נעשֶׂ ה לחוטאים –
 19אבוי למכחישים ביום ההוא!
 20הלא בראנו אותם מנוזל נפסד 21 ,והִ שּכַנו אותו במקום ִמבטחים
 22לזמן קצוב 23 .קצבנו ,ומה טובים הם הקוצבים –
4
5
6
11
13
16
17

20
21
23

במנתקות בנתקן :סדרת שבועות זו היא סתומה ,ופורשה בדרך כלל על רוחות
סערה .מקצתן פורשו גם על המלאכים ,וכן על פסוקי הקוראן.
במטילים :נושאים אל הנביאים.
לשם כפרה או אזהרה :מפרשים שדבר־התוכחה הכלול בכתבי הנביאים ישמש
ככפרה לצדיקים ואזהרה לכופרים.
השליחים :הנביאים שנשלחו אל האומות השונות .הם עתידים להעיד ביום הדין,
איש איש על אומתו.
יום הפסיקה :מכינויי יום הדין.
דורות ראשונים :האומות הקדומות שאללה הכחידן בשל חטאיהן.
האחרונים :יש המפרשים שהכוונה לבני דורם של אברהם ולוט שהושמדו לאחר
עמו של נח ולאחר בני עאד ות'מוד .ויש האומרים כי "האחרונים" הם בני דורו של
מוחמד.
נוזל נפסד :נוזל הזרע.
מקום מבטחים :הרחם.
אדרוּן .ויש המפרשים" :היכולים".
הקוצבים :אללה עצמו .בערביתַ :ק ִ
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סורה  :77המשולחות (אלמרסלאת)

 24אבוי למכחישים ביום ההוא!
 25הלא יצרנו את האדמה כמשכן  26לחיים ולמתים 27 ,והצבנו עליה
הרים נטועים אֵ יתָ ן ונישׂאים ,ומים שופעים השקינו אתכם –
 28אבוי למכחישים ביום ההוא!
 29צאו אל אשר הכחשתם 30 .צאו אל צֵ ל אשר לו שלושה ענפים 31 .לא
יָצֵ ל ולא יסוכך מאש להבה 32 .היא תתיז גִ צים נישׂאים כטירה 33 ,כמו
היו עדרי גמלים זהובים –
 34אבוי למכחישים ביום ההוא!
 35ביום הזה לא יִפצו ּפֶ ה  36ולא יוּתר להם להצטדק –
 37אבוי למכחישים ביום ההוא!
 38זהו יום הפסיקה .עִ ם הראשונים כינסנו אתכם 39 ,ואם תחבולה לכם,
חַ ּבלו נגדי –
 40אבוי למכחישים ביום ההוא!
היראים יסתופפו בצֵ ל ועל מעיינות 42 ,ופירות להם כאוות נפשם.
ֵ 41
 43אִ כלו ושתו ,ויערב לכם ,בזכות מעשׂיכם 44 .כך נגמול למיטיבים –
 45אבוי למכחישים ביום ההוא!
 46אִ כלו והתענגו מעט ,כי חוטאים אתם –
 47אבוי למכחישים ביום ההוא!
 48בהיאמר להםּ ,כִ רעו בתפילה ,לא יכרעו –
 49אבוי למכחישים ביום ההוא!
 50לאיזה אומֶ ר זולתו יאמינו?

27
29
30
38
50

מים שופעים :ר' ההערה לסורה .53 :25
צאו אל אשר הכחשתם :בואו אל מוראות יום הדין אשר לא האמנתם שיבואו.
צל אשר לו שלושה ענפים :מפרשים כי זה עשן אש גיהינום המיתמר אל על
ומתפצל לשלושה עמודים.
הראשונים :הדורות שדחו את הנביאים שקמו לפני מוחמד.
זולתו :זולת הקוראן.
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ׁשה (אל ַנבַ א')
סוּרה  78הַ חֲ ָד ָ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1על מה יתמהו אלה עם אלה?  2על החדשה הכבירה  3אשר נחלקו בה.
 4לא ולא! עוד ייווכחו לדעת 5 .ושוב ,לא ולא! עוד ייווכחו לדעת.
 6הלא פרשׂנו את הארץ כיצוע 7 ,וקבענו את ההרים כיתדות 8 ,ואתכם
זכר ונקבה בראנו 9 ,ואת השינה לכם נָתַ נו למנוחה 10 ,ואת הלילה עשׂינו
למחיה 12 ,ושבעה (רקיעים) איתנים נטינו
ככסות 11 ,ואת היום עשׂינו ִ
ממעל 13 ,ומנורה זוהרת הִ תקַ נו 14 ,ומן העננים הנישׂאים ברוח גשם
נדבות הורדנו 15 ,להצמיח בו דגן וכל צֶ מח 16 ,וגנים ענֵפים.
 17יום הפסיקה הוא המועד 18 .הוא יום אשר בו תישָ מע תרועת השופר,
ותבואו גדודים גדודים 19 ,והשמים ייּפָ תחו כשערים 20 ,וההרים יוסעו
ממקומם ויהיו חזון תעתועים 21 .גיהינום צופה ואורב 22 :אליו ישובו
פורקי העול 23 ,ובו יבַ לו עידן ועידנים 24 .לא יטעמו בו צינה ולא
משקה 25 ,רק מי רותחין וליחה 26 ,כתגמול הולם 27 .הם לא ציפו ליום
חשבון 28 ,ואת אותותינו חזרו והכחישו 29 ,ואולם אנו מָ נינו בכתב כל
דבר –  30טַ עֲמו זאת ,כי לא נוסיף לכם בלתי אם עינוי 31 .היראים יִזכו
בפרס 32 :גנים וכרמים 33 ,ונשים חטובות שדיים ,בנות גיל אחד,
 34וכוֹס עולה על גדותיה 35 .לא ישמעו שם לזוּת שׂפתיים ולא דברי
נאצה 36 .זה הגמול מריּבונָך ,ומַ תָ ת וחשבון 37 ,מעִ ם ריּבון השמים
והארץ ואשר ביניהם ,הרחמן .איש לא יוכל לפנות אליו בדברים  38ביום
2
7
13
17
18
29
33
37

החדשה הכבירה :הבשורות הכלולות בקוראן על יום הדין וכדומה.
כיתדות :כדי לייצב את הקרקע לבל תנוע תחת יושביה .ור' גם סורה .15 :16
מנורה זוהרת :השמש.
יום הפסיקה :יום הדין.
תבואו :פנייה אל הקמים לתחייה ביום הדין.
מנינו בכתב :רשמנו את כל מעשיהם בספר המעשים השמימי.
בנות גיל אחד :ר' סורה .52 :38
רחמן :ר' סורה .30 :13
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סורה  :78החדשה (אלנבא')

אשר יתייצבו הרוח והמלאכים שורות שורות .איש לא ידבר זולת מי
שיתיר לו הרחמן ,ואשר דבק באמת 39 .זה יום האמת ,וכל החָ פֵ ץ ימצא
לו נתיב לשוב אל ריּבונו.
 40בזאת הזהרנו אתכם מעונש קָ ֵרב ובא :יום אשר בו יביט האדם אל כל
שעוללו ידיו זה כבר ,והכופר יגיד ,מי ייתנני עפר.

 38הרוח :משמעותו סתומה ,ויש המפרשים כי זהו המלאך גבריאל.
 40כל שעוללו ידיו זה כבר :המעשים שעשה בעולם הזה ואשר נרשמו בספר המעשים
השמימי ,ומוצגים בפניו ביום הדין .מי ייתנני עפר :ולא אראה את עונשי.
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סוּרה  79הַ מוֹׁשכִ ים (אל ַנאזִ עַ את)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1חֵ י המושכים עד תום 2 ,וחֵ י השולפים בשולפם 3 ,והמחישים בהחישם,
 4והמתחרים בתַ חֲרם 5 ,והמנהלים דבר!  6ביום אשר תרעיד הרעָ דה,
 7ועוד אחת אחריה 8 ,ביום ההוא יפרּכסו לבבות 9 ,ומבטיהם יושפלו,
 10ויגידו ,הייתכן כי היינו כבראשונה 11 ,לאחר שהתפוררו עצמותינו?
 12יגידו ,זאת היא שיבה אומללה 13 .לא תישָ מע אז כי אם תרועה
יחידה 14 ,ואז יקיצו על פני המישור.
 15האם הגיע לאוזניָך סיפורו של משֶׁ ה?  16ריּבונו קרא אליו בעמק
הקדוש ִמשנֵה קודש ,לאמור 17 ,לֵך אל ּפַ ְרעֹ ה ,כי גברה ִרשעתו 18 ,ואמור
לו ,התִ רצה להזדכך 19 ,ושַאנחֶ ה אותָך אל ריּבונָך ,ותירא אותו?  20אז
הֶ ראה לו (משה) את האות הגדול 21 ,ואולם הוא הוסיף להכחיש ועמד
1
2
3

5
6
10
13
14

16
20

המושכים :ביטוי סתום שרבו הפירושים לו ,כגון שמדובר במלאכים הממונים על
הוצאת נשמות הרשעים מתוך הגוף .אחרים פירשו על לוחמים המושכים בקשת.
השולפים :מפרשים שהם המלאכים השולפים את נשמות הצדיקים מגופם.
המחישים...המתחרים :יש המפרשים כי אלה המלאכים החשים להעלות את
נשמות הצדיקים ומתחרים זה בזה מי יביאן ראשון לגן עדן .אחרים פירשו על סוסי
מלחמה.
והמנהלים דבר :המלאכים היורדים למלא את דבר אללה .ר' סורה .5 :32
תרעיד הרעדה :מסימני יום הדין .מפרשים כי זו תרועת השופר הראשונה ,שתרעיד
את העולם ותמית את כל היצורים .ר' סורה .73 :6
היינו כבראשונה :הוקמנו לתחייה.
תרועה :תרועת השופר השנייה .ר' סורה .73 :6
אה ַרה  .יש המסבירים שהכוונה לשטח מישורי (אולי
פני המישור :בערבית :אלסַ ִ
כמו בסורה  .) 107–106 :20אחרים מסבירים שזו הארץ החדשה שתיפרש על־פני
אה ַרה
אלס ִ
ַ
הארץ הקיימת שתסולק מתחתיה (כמו בסורה  .)48 :14ויש הגורסים כי
הוא הר בירושלים או בסביבתה; אלוהים ימתח ויפרוש אותו ,כך שיכיל את כל
הקמים לתחייה .כלומר תחיית המתים תתרחש בארץ ישראל .מאידך יש הטוענים
כי ההר הוא במֶ ּכה .אחרים גורסים כי זה שמו של הגיהינום (אולי כמו הרעיון
בסורה  .)71–68 :19אחרים גורסים כי הכוונה לכלל פני האדמה.
משנה קודש :ר' סורה .12 :20
האות הגדול :רמז למכות מצרים.
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סורה  :79המושכים (אלנאזעאת)

במריו 22 ,ופנה לשקוד על הרוע 23 .הוא גייס וקרא  24ואמר ,אני
ִ
ריּבונכם העליון 25 .אך אללה הִ ּכה בו כעונש על הפעם האחרונה
והראשונה 26 .יהי זה לקח ליראים.
 27מה קשה יותר לברוא :אתכם או את הרקיע? הוא נטה אותו 28 ,ואת
כיפתו הגביה ועיצב 29 ,והחשיך את לילו והעלה את אור יומו 30 ,ואת
הארץ פרשׂ אחר־כך 31 ,והפיק את מֵ ימיה ,ואת דשאיה הצמיח 32 ,ונָטע
אֵ יתָ ן את ההרים 33 ,לסיפוק צורכיכם וצורכי מקנכם.
 34כאשר תבוא השולטת האדירה 35 ,ביום אשר ייזָכר האדם באשר
עולל 36 ,והתופת ייחשׂף לעין כל 37 ,אז לכל אשר פרק עול  38ובִ יּכר את
חיי העולם הזה –  39התופת יהא המסתור 40 .ואולם לכל הירא פן יעמוד
למשפט ריּבונו ,והכובש את יִצרו –  41גן עדן יהא המסתור.
 42ישאלוָך על שעת הדין ,מתי זה תגיע 43 ,כמו לוּ ידעתָ דבר עליה.
 44ריּבונָך נוצֵ ר את כל הידוע עליה 45 ,ואתה רק מזהיר את הירא מפניה.
 46ביום אשר יִראוהָ ַ ,ידמו כי עבר עליהם רק ערב או בוקר.

24
25

27
34
44
46

ריבונכם העליון :ר' סורה .38 :28
הפעם האחרונה והראשונה :מפרשים שהכוונה לשתי הפעמים שבהן טען לאלוהות,
האחת כאן ,והקודמת לה בסורה  .38 :28או" :העניש ֹו בעולם הזה ["הראשונה"]
ובעולם הבא ["האחרונה"].
או את הרקיע :מפרשים שבריאת הרקיע ואיתני הטבע מסובכת יותר מבריאת
האדם ,ולכן לא יקשה על אללה גם להקים את האדם לתחייה.
השולטת :מכינויי שעת הדין.
ריּבונָך נוצֵ ר את כל הידוע עליה :ר' סורה .187 :7
עבר עליהם רק ערב או בוקר :מאז שמתו .כלומר ,השעה תגיע מהר מכפי ששיערו.
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סוּרה ִ 80הזעִ יף פָ נָיו (עַ בַ סַ )
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הזעיף פניו ופָ נה עורף 2 ,כי עיוור פנה אליו 3 .ומי יודע ,אולי יכול היה
להזדכך 4 ,או להיזכר ,והזיכרון היה מועיל לו 5 .ואולם רק מי שאינו
נזקק 6 ,אליו אתה נִטפל 7 ,אף כי אין זו אשמתָך אם לא יזדכך 8 .ואולם
החָ ש לפנות אליָך 9 ,ובלבו יראת שמים 10 ,אליו אינָך מואיל להתפנות.
 11לא ולא! זהו אות הזּכרה –  12כל החָ פֵ ץ יזכור –  13רשום בגווילים
וברי לב.
נאצלים 14 ,נישׂאים וטהורים 15 ,בידי סופרים  16נכבדים ֵ
ברא ֹו מטיפת
בראוֹ? ָ 19
 17מוות לאדם! מה גדולה כפירתו!  18וכי ממה ָ
זרע ותיּכֵן אותוַ 20 ,אחַ ר הֵ קֵ ל יציאתו אל הנתיבַ 21 ,אחַ ר המית ֹו ואל קבר
הורידוֹ 22 ,וכאשר יחפוץ ,יקימ ֹו לתחייה 23 .לא ולא! את מצוותיו לא
מילא 24 .יביט־נא האדם אל מזונו 25 :מָ טָ ר הורדנו ממרום 26 ,ותלמים
ּפָ לחנו בקרקע 27 ,ודגן בהם הנבטנו 28 ,וענבים ותלתן 29 ,וזיתים ועצי
1

5
13
15

17
19

20
22

הזעיף פניו :מפרשים שהנביא פנה עורף לעיוור שבא לבקש ממנו הדרכה ,ובשל
עיוורונו לא חש שהנביא עסוק בהטפה לנכבדי שבטו .הנביא לא מצא לנכון להתפנות
אליו ,והעדיף להמשיך להטיף לנכבדים ממנו .הפסוקים נועדו להטיף מוסר לנביא
על שהחמיץ הזדמנות להדריך את העיוור.
אינו נזקק :עשירי שבט קֻ ַריש שלא חשו צורך לקבל הדרכה ממוחמד.
בגווילים :דברי הקוראן מקורם בדברים הרשומים בגווילים שמימיים נצחיים .גם
ספרי שאר הנביאים מקורם בגווילים אלה.
סופרים :מפרשים שמדובר במלאכים הממונים על הרישום בספרים השמימיים.
אך יש המפרשים שאלה הם חברי הנביא העוסקים ברישום דברי הקוראן מפי
הנביא .במקרה זה המונח "גווילים" מציין את טופסי הקוראן הארציים.
מוות לאדם :מפרשים כי זו קללה לכופרים.
תיכן אותו :בערביתַ :ק ַּד ַרהֻ  .על־פי הפירושים :תיכן וקבע את שלבי התפתחות
העוּבָ ר ,או את מבנה גופו של היילוד ,או גזר מראש את שלבי חייו עד מותו .הבדלי
(ק ַדר) בקוראן.
הפירושים משקפים גישות שונות לשאלת הגזרה הקדומה ַ
הקל יציאתו :מן הרחם ,אל נתיבות החיים.
יקימוֹ לתחייה :הוא יכול להקימו לתחייה כשם שברא אותו מטיפת זרע .ר' עוד
בסורה ( 8 :86ע).
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סורה  :80הזעיף פניו (עבס)

תמר 30 ,וגנים עבותים 31 ,ועצי פרי ונאות דשא 32 ,כדי צורכיכם וצורכי
מאחיו
ִ
מקנכם 33 .כאשר יישָ מע קול הנפץ 34 ,ביום אשר ינוס כל איש
 35ומאמו ומאביו  36ומאשתו ומבניו 37 ,אז יהיה כל איש טרוד בענייניו.
 38ביום ההוא תהיינה פנים מאירות 39 ,צוחקות וצוהלות 40 ,וגם פנים
אפורות תהיינה ביום ההוא 41 ,אפופות חשכה 42 .אלה הכופרים
הרשעים.

 33קול הנפץ :מזוהה כתרועת השופר השנייה (ר' סורה .)73 :6
 38פנים מאירות :פני הצדיקים.
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סוּרה  81הַ גלִ ילָה (אלתַ ּכוִ יר)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1כאשר תִ ָגלֵל השמש 2 ,ויצללו הכוכבים 3 ,ויוסעו ההרים 4 ,ותינטשנה
הנָאקות העומדות להמליט 5 ,ותיאספנה חיות הבר 6 ,ויעלו מי הים
באש 7 ,ותזוּוגנה הנשמות 8 ,וכאשר תישָ אֵ ל הבת אשר נקברה חיים,
 9בעווֹן מה המיתוהָ  10 ,וכאשר ייפָ תחו הגווילים 11 ,ויקולף הרקיע,
 12ויולהט התופת 13 ,וגן עדן יקורב –  14אז תדע כל נפש מה ערך
מעשׂיה.
 15אכן נשבעתי בנחבאים 16 ,הרצים והמתכנסים 17 ,ובלילה ברדתו,
 18ובאור השחר בהפציעו!  19זה דבָ רו של שליח נכבד 20 ,רב כוח אצל
בעל הּכֵס ואֵ יתָ ן על מכונו 21 .שָׁ ם יישָ מעו לו ,והוא נאמן.
 22לא אחוּז שֵ ד חברכם 23 ,ואכן ראהו אל־נכון באופק הברור 24 ,ולא
1
4
5
7
8
10
15
17
19
20
21

22
23

ִת ָגלֵל :תקופל ,וכך ייאסף אורה.
העומדות להמליט :מילולית :בחודש העשירי להריונן.
תיאספנה :אל אללה ,כלומר ימותו.
תזווגנה הנשמות :יצורפו לגוף ביום תחיית המתים ,או :כל נפש תזוּוג עם המתאים
לה ,צדיק או רשע.
הבת אשר נקברה חיים :רמז למנהג ערבי קדם־אסלאמי להמית ילדות בעתות
מצוקה ורעב.
ייפתחו הגווילים :כדי לסקור את מעשי הבריות שנרשמו בהם.
בנחבאים...הרצים והמתכנסים :יש המפרשים שמדובר בתנועתם המחזורית של
כוכבי הלכת ,או במנהגי חיות הבר.
ברדתו :או :בפנותו.
שליח נכבד :מפרשים שזהו המלאך גבריאל שנשלח עם הקוראן אל הנביא .ויש
הגורסים שמדובר בנביא עצמו.
בעל הכס :אללה.
שם יישמעו לו :המלאכים מצייתים לגבריאל בשמים .נאמן :מופקד על מסירת
ההתגלות לנביא .ואולם אם מדובר במוחמד עצמו ,כי אז הכוונה לכך שהכל
מצייתים לו והוא נאמן לשמור את כל שהופקד בידיו.
אחוז שד :ר' סורה .6 :15
ראהו :הנביא ראה את גבריאל .באופק הברור :ר' סורה .7 :53
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סורה  :81הגלילה (אלתכויר)

ינצור בלבו נסתרות 25 .לא דבר שׂטן מוקצה הוא 26 ,על כן ,אנה תִ פנו?
 27אין הוא אלא דבר־תוכחה אל שוכני העולמים 28 ,אל אלה מכם
החפצים להישיר לכת 29 .ואולם לא תחפצו אלא אם יחפוץ אללה ריּבון
העולמים.

 24נסתרות :שאללה גילה לו למענכם.
 25דבר שטן :רמז להשמצות אויבי הנביא שטענו כי הקוראן אינו אלא דברי השדים,
כדוגמת שירת המשוררים ונבואות המתנבאים .ר' גם עניין פסוקי השטן בסורה :22
 .53–52מוקצה :ר' סורה .36 :3
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אלאנפִ טַ אר)
סוּרה  82הַ ִהבָ קעוּת ( ִ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1בהיּבָ קע השמים 2 ,ובהתפוצץ הכוכבים 3 ,ובפרוץ מי הים 4 ,ובהיהָ פך
הקברים 5 ,אז תדע כל נפש מה הִ קדימה לעשׂות ומה איחרה.
 6בן אדם ,מה הדיחָך מעל ריּבונָך הנכבד 7 ,אשר בראָך ועיצבָך ואיזן
אבריָך  8והרכיבָך בכל צורה כחפצו?  9לא ולא! אתם מכחישים את
הדין 10 ,ואולם ניצבים עליכם שומרים  11נכבדים ,רושמים 12 .כל
מעשׂיכם להם ידועים.
ּ 13בָ ֵרי הלבב יִרווּ מנעמים 14 ,ואילו הרשעים בתוככי התופת 15 .ביום
הדין בו ייצָ לו 16 ,ולעולם ממנו לא יֵצאו 17 .הכיצד תדע מהו יום הדין?
 18ושוב ,הכיצד תדע מהו יום הדין?  19זה יום אשר בו לא תעמוד לשום
נפש זכות למען חברתה ,וכל דבר יהיה ביום ההוא ביד אללה.

 5מה הקדימה לעשות ומה איחרה :ר' סורה .13 :75
 7ועיצבך :ר' סורה .29 :15
 9את הדין :את יום הדין.
 10שומרים :מלאכים.
 13מנעמים :בגן עדן.
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סוּרה  83מחַ ס ֵרי הַ ִמׁש ָקל (אלמֻ טַ פִ פפִ ין)
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אבוי למחסרי המשקל 2 ,אשר בקנותם מאנשים ,יקפידו על מלוא
המידה 3 ,ואולם במוכרם להם ,יפחיתו במידה או במשקל 4 .האינם
סבורים כי יעוררום לחיים 5 ,ביום הרה גורל 6 ,יום אשר בו יקומו
האנשים אל ריּבון העולמים?
 7לא ולא! מעשׂי הרשעים ,הלא הם כתובים בסִ גִ 'ין 8 .הכיצד תדע מהו
סִ גִ 'ין?  9זהו ספר חקוק 10 .אבוי ביום ההוא למכחישים 11 ,המכחישים
את יום הדין 12 .לא יכחישהו בלתי אם הפושע השולח ידו 13 ,אשר
בהיקרא לפניו אותותינו ,יגיד ,סיפורי מעשׂיות של קדמונים 14 .לא ולא!
מעלליהם פוררו את לבבם 15 .לא ולא! ריּבונם יוסתר מהם ביום ההוא,
 16ואז בתופת ייצָ לו 17 .אז ייאמר ,זה הדבר אשר הכחשתם.
 18לא ולא! מעשׂיהם של ּבָ ֵרי הלבב כתובים בעִ לִ ּיוּן 19 .הכיצד תדע מהו
עִ לִ ּיוּן?  20זהו ספר חקוק 21 ,אשר עֵ דיו הם המקורביםּ 22 .בָ ֵרי הלבב יִרווּ
מנעמים 23 :על ספות מוגבהות יֵשבו ויביטו 24 ,ותִ ראֶ ה את זיו המנעמים
מוּשק –
נסוך על פניהם 25 .ישתו יין צלול המותיר ניחוח 26 ,ניחוח של ְ
כל אלה ראויים להיות משׂאת נפש –  27אשר נמהל במֵ י תַ סְ נִים 28 ,והוא
מעיין אשר ממנו ישתו המקורבים.
 29החוטאים נהגו לצחוק למאמינים 30 ,ובעוברם על פניהם היו קורצים
7
15
18
21
22
27

ִסגִ 'ין :מילה יחידאית סתומה המוסברת בין השאר כספר הכולל את מעשי
הרשעים ,או כסלע במדור התחתון בגיהינום.
ריבונם יוסתר מהם :תימנע מהם מחילת אללה.
עִ לִ ּיּון :מילה יחידאית (=עליון?) המוסברת כשמו של ספר הכולל את מעשי
המלאכים והמאמינים ,או כלוח ברקיע השביעי תחת כיסא הכבוד.
המקורבים :המלאכים המקורבים אל אללה.
מנעמים :בגן עדן.
תסנים :מילה יחידאית המוסברת בהוראת מים ניגרים ממקור גבוה ,והוא שמו של
מעיין הצדיקים.
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סורה  :83מחסרי המשקל (אלמֻ ַטפִ פפִ ין)

זה לזה 31 ,ומששָ בו (החוטאים) לבתיהם ,גם אז לא חדלו להתל.
 32בראותם אותם אמרו ,אלה הם התועים 33 ,ואולם הם לא נשלחו
להיות להם לשומרים 34 .והִ נה היום המאמינים מתקלסים בכופרים:
 35מעל ספות מוגבהות הם מביטים 36 ,לראות האם כבר הוּשב לכופרים
כגמולם.

 34היום :ביום הדין.
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אלאנ ִש ַקאק)
סוּרה  84הַ נֶחֱ ִצים ( ִ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1כאשר ייחָ צו השמים 2 ,ולריּבונם יצייתו כראוי 3 ,וכאשר תרוקע הארץ,
 4ואת ליּבתה תקיא ותיוותר חלולה 5 ,ולריּבונה תציית כראוי –
 6הוי בן אדם ,עמלָך תעמול עד שתגיע אל ריּבונָך ,ואז תישׂא
בתוצאותיו 7 .כל אשר יימָ סר לו ספר ֹו אל יד ימינו 8 ,חשבון מתון ייערך
לו 9 ,ואל בני ביתו ישוב בשׂמחה 10 .וכל אשר יימסר לו ספר ֹו מאחורי
גּבו 11 ,יקרא ,טוב מותי מחיַי!  12ואולם באש תַ בעֵ רה ייצָ לה 13 .שׂמֵ ח
היה בין בני ביתו 14 ,ודימה בנפשו (כי אל אללה) לא ישוב 15 ,אך אללה
הבחין בכל אשר בו.
 16אכן נשבעתי בדמדומי השקיעה 17 ,ובלילה ובכל אשר יכסה,
 18ובירח במילואו!  19הן מתגלגלים אתם ממצב למצב 20 ,לָמה ,אפוא,
לא יאמינו 21 ,ולא ישתחווּ כאשר ייקרא הקֻ רָאן לפניהם?  22אכן
הכופרים מכחישים 23 ,אך אללה יודע את הצפוּן בלבםּ 24 .בַ שֵׂ ר להם על
עונש כבד 25 ,אך לא למאמינים ולעושׂי הטוב .להם מזומן שׂכר עד אין
קץ.

 6תישא בתוצאותיו :או :תפגוש (באללה).
 7ספרו :ספר מעשיו בעולם הזה.
 19ממצב למצב :שלבי המוות והקימה לתחייה.
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סוּרה ּ 85כוֹכבֵ י הַ מַ זָ לוֹת (אל ֻברוּג')
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע בשמים אשר בהם כוכבי המזלות 2 ,וביום המובטח 3 ,ובַ מֵ עיד
ובַ מוּעָ ד!  4הומתו בעלי התעלה – 5 ,האש רּבת הדלק 6 .בעודם ישובים
סביבה 7 ,היו עדים לאשר עוללו למאמינים 8 .הם נטרו להם אֵ יבה רק על
כי האמינו באללה האדיר והמהולל 9 ,אשר לו מלכות השמים והארץ.
ואולם אללה עֵ ד לכל דבר.
 10כל הרודף את המאמינים והמאמינות ואינו שב מדרּכו ,לו עונש
השׂרפה 11 .המאמינים והעושׂים את הטוב ,להם גנים
גיהינום ולו עונש ֵ
אשר נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם .זוהי הזכייה הגדולה.
 12מהלומת ריּבונָך איומה היא 13 .הוא הבורא בראשית והבורא בשֵ נית,
 1כוכבי המזלות :מילולית" :מגדלים" (בֻרוּג') .ר' סורה .16 :15
 2ביום המובטח :יום הדין.
 3במעיד ובמועד :או :בנוכח ובמה שנוכחים בו .יש הגורסים כי אלה ימים קדושים
מסוימים בלוח השנה המוסלמי ,שהמאמינים נוכחים בטקסיהם (כגון העלייה לרגל)
ומעידים על קדושתם .אחרים סבורים כי הכוונה ליום תחיית המתים .ויש הגורסים
שמדובר באללה או במלאכים או במוחמד או בכלל הנביאים המעידים על
הברואים ,או הנוכחים בטקסי הימים הקדושים.
 4הומתו בעלי התעלה :יש המפרשים שמדובר ברשעים שחפרו תעלה (אֻ ח'דוּד)
והשליכו לתוכה מאמינים שסירבו להמיר את דתם והעלוה באש .ויש המוסיפים כי
אללה הציל את נשמות הנשרפים והמית את הרשעים עצמם בלהבות התעלה .ויש
המפרש ים את "הומתו" במשמעות "קוללו" ,או "יקוללו" .ויש הגורסים ש"בעלי
התעלה" הם המאמינים עצמם שהומתו באש .הפרשנים חלוקים באשר לזהות
המעורבים .יש הגורסים כי מדובר ביוסף ד'וּ אלנ ֻואס ,המלך היהודי בתימן ,שרדף
את הנוצרים בני נַג'ראן והוציאם להורג בשרפה .חוקרים בני זמננו הצביעו על דניאל
ג כמקור אפשרי לסיפור.
 7היו עדים :הכופרים היו מודעים לרעה שעשו .ויש המפרשים" :ניצבו נוכח האש".
ויש הגורסים שהנושא הם המאמינים שנשרפו .במקרה זה יתורגם" :יעידו (ביום
הדין ,על אשר עשו להם הרשעים) ".
 11נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
 13בורא בשנית :ר' סורה .4 :10
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סורה  :85כוכבי המזלות (אלברוג')

 14והוא המוחל והאוהב 15 ,ובעל הּכֵס ורב התפארת 16 .עשׂה יעשׂה את
אשר יַחפוץ.
 17ההגיע לאוזניָך סיפור הגדודים  18של פַ ְרעֹ ה ותַ 'מוּד?  19הכופרים
עודם מכחישים 20 ,אך אללה חולש עליהם מכל עבר.
 21זהו קֻ רָאן רב תפארת 22 ,בלוח גנוז.

 18ת'מוד :ר' סורה .73 :7
 22לוח גנוז :הטופס השמימי של הקוראן ושל כל שאר ספרי הקודש .הקוראן הארצי
הוא העתק מדויק של הנוסח החקוק על לוח זה.
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סוּרה  86הַ מוֹפִ יעַ
ַ

ארק)
בַ לַילָה (אלטַ ִ

במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע ברקיע ובמופיע בלילה  2הכיצד תדע מהו המופיע בלילה?  3זה
כוכב מנצנץ 4 .על כל נפש יש שומר 5 ,על כן יסתכל־נא האדם ממה
נברא 6 :נברא מזִ רמת מים  7היוצאים מבין חלציים וחזה( 8 ,ואללה)
יכול יוכל להשיבו 9 ,ביום אשר ייחָ קרו הצפונות 10 .אז לא יימָ צא לו
כוח ולא יקום לו מושיע.
 11עֵ דים השמים אשר לא יחדלו להמטיר 12 ,ועֵ דה הארץ הנבקעת!
 13זהו דיבור נחרץ  14ולא דבר לצון 15 .הם מבקשים להערים,
 16ואערים גם אני 17 .תֵ ן ַארּכה לכופרים ,הַ ארך להם קמעה.

 4שומר :מלאך.
 5יסתכל־נא :ר' משנה ,אבות ג א" :הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה:
דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון .מאין באת:
מטפה סרוחה ." ...
 7מבין חלציים וחזה :יש המפרשים שמדובר בחלצי הגבר וחזה האישה .כלומר,
העובר שברחם נוצר ממזיגה של נוזלי שניהם.
 8להשיבו :להחיותו ביום תחיית המתים .על תהליך יצירת האדם ברחם כהוכחה
לכך שגם תחיית המתים היא אפשרית ,ר' גם תלמוד בבלי ברכות טו ע"ב [על אודות
משלי ל " :]16ומה רחם שמכניסין בו בחשאי – מוציאין ממנו בקולי קולות  ...מכאן
תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן התורה".
 12הנבקעת :מעל הצמחים הנובטים.
 13זהו :הקוראן.
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סוּרה  87הָ עֶ ליוֹן (אלַאע ַלא)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1שַ ּבח את שֵ ם ריּבונָך העליון 2 ,אשר ברא ועיצב,
 4והצמיח כרי מרעה 5 ,ואז עשׂה אותם קמֵ לים ומשחירים.
 6אנו נקרא באוזניָך ,ולא תשכח 7 ,בלתי אם את אשר ירצה אללה .את
הנִגלה והנסתר הוא יודע 8 ,ועל נקַ לה נָקֵ ל עליָך 9 .לכן ,הוכֵחַ  ,ככל שיש
בתוכחה להועיל 10 .היראים ייזָכרו 11 ,ואולם יחמוק ממנה בן הבלייעל,
 12אשר ייצָ לה באש הגדולה 13 .לעולם לא ימות בה וגם חיים לא יִראה
בה.
 14השומר על הטוהר יעשׂה חיל 15 ,והמזכיר את שם ריּבונו ומתפלל.
 16ואולם אתם מבַ ּכרים את חיי העולם הזה 17 ,אף כי העולם הבא טוב
ונצחי ממנו 18 .כך רשום בגווילים הראשונים 19 ,גווילי אברהם ומשה.
3

תִ כנן והִ נחה,

 2ועיצב :ר' סורה .29 :15
והנחה :מפרשים :תכנן את גורלו של האדם והנחהו בדרך שקבע לו לאורך
 3תכנן ִ
חייו (בערביתַ :ק ַּד ַר) .או :קבע את שלבי התפתחות העוּבָ ר והוליכו בהם.
 6נקרא :את הקוראן ,כלומר נלמדך אותו.
 7את אשר ירצה אללה :יש מבארים כי אללה נוהג להשכיח ,כלומר למחות ,פסוקים
מן הספר ,כפי שנאמר במפורש בסורה .106 :2
 8נקל עליך :מפרשים :נקל עליך את תהליך קבלת ההתגלות הנבואית .ויש המפרשים
שמדובר בהנחיית הנביא אל החוק האסלאמי ,הנחשב לחוק מקל.
 19גווילי אברהם ומשה :מפרשים שהיו אלה מגילות שכללו משלי מוסר ,וכן את
פסוקי הקוראן החותמים סורה זו .מגילות משה נגלו לו לפני התורה .ר' גם סורה
 .37–36 :53לפי ספר היובלים יב  ,27אברהם החזיק בספרי אבותיו הכתובים עברית
ואותם העתיק .ר' גם שם כא  :10אברהם החזיק בספרי אבותיו "ובדבר חנוך
ובדברי נח".
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אׁש ַיה)
ׁשת (אלעַ ' ִ
סוּרה  88הַ ּכוֹבֶ ֶ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1האם הגיע לאוזניָך סיפורה של הכובשת?  2ביום ההוא יהיו פנים
נפולים 3 ,עמלים מתייגעים 4 ,באש לוהטת נִצלים 5 ,שותים ממעיין של
רותחים 6 ,ואוכלים רק קוצים 7 ,שאינם מזינים ואינם משׂביעים 8 .ביום
ההוא יהיו פנים מדושני עונג 9 ,שׂבעי רצון במעשׂיהם 10 ,בגן עדן רם
ונישׂא 11 ,אשר לעולם לא תשמע בו לזוּת שׂפתיים 12 .מעיינות בו
מפַ ּכים 13 ,ויצועים מוגבהים 14 ,וגביעים ערוכים 15 ,וכרים מצורפים
בשוּרה 16 ,ומרבדים פרושׂים.
 17האם לא יּביטו אל הגמלים ,כיצד נבראו?  18ואל השמים ,כיצד
הוגבהו?  19ואל ההרים ,כיצד יוצבו?  20ואל הארץ ,כיצד שוטחה?
 21לכן ,הוכֵחַ  ,כי אתה רק מוכיח 22 ,ולא ניתנה לָך סמכות עליהם.
 23ואולם כל הפונה עורף וכופר 24 ,אותו יעניש אללה בעונש הגדול
מכל 25 .אכן ,עוד ישובו אלינו 26 ,ואז עלינו יהיה לבוא עִ מם חשבון.
1
2
15
17
20
22

23
24
25

הכובשת :שעת הדין שמוראותיה אופפים את הברואים מכל עבר .ויש המפרשים
שזהו אחד מכינויי הגיהינום.
ביום ההוא :ביום הדין .פנים נפולים :של הרשעים יורשי גיהינום.
מצורפים :ר' סורה .20 :52
גמלים :בערביתִ :אבִ ל .ויש קוראים ִאבִ ל (ל' דגושה) ,שפירושו עננים טעוני גשם.
שוטחה :נפרשה .הארץ נתפסת כאן כשטוחה ולא עגולה.
לא ניתנה לך סמכות :אינך רשאי להילחם בהם ולהכריחם להתאסלם .יש
המפרשים שפסוק זה בוטל בתוקף "פסוק החרב" (סורה  .)5 :9אחרים גורסים
שהפסוק נותר על כנו ,וזאת בהנחה שהוא אוסר על הנביא להילחם בכופרים
שהחליטו להתאסלם ,אבל לא בשאר הכופרים הנאחזים בכפירתם ,ואשר נזכרים
בפסוק הבא.
ואולם כל הפונה עורף :ניתן גם לתרגם" :פרט לכל אשר יפנה עורף" .כלומר ,באלה
יש לנביא סמכות להילחם.
בעונש הגדול מכל :בגיהינום ,שם יסבלו יותר מכפי שסבלו בעולם הזה.
ישובו :ביום הדין.
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שחַ ר (אלפַ ג'ר)
סוּרה  89הַ ַ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע בשחר 2 ,ובעשׂרת הלילות 3 ,ובזוג ובּפֶ ֶרט 4 ,ובלילה בחולפו!
 5האין די בשבועה זו לכל בעל תבונה?  6הלא ראיתָ כיצד עשׂה ריּבונָך
בבני עאד 7 ,באִ ַרם בעלי העמודים 8 ,אשר לא נבראו בארץ כמותם,
 9ובבני תַ 'מוּד אשר חצבו בסלע שבעמק 10 ,ובפַ ְרעֹ ה בעל היתדות?
 11הם פרקו עוּלם בארץ 12 ,ומילאוה חמס 13 ,וריּבונָך הצליף בם בשוט
ייסורים 14 ,כי ריּבונָך ,עינו צופיה.
 15אשר לאדם ,אם ינַסהו ריּבונו ויכבדהו וישפיע עליו מנעמים ,יגיד,
ריּבוני כיבדני 16 .אך אם ינַסהו ריּבונו ויקצוב פרנסתו ,כי אז יגיד ,ריּבוני
השפילני.
 17לא ולא! אינכם מכבדים את היתום 18 ,ואינכם נחלצים להאכיל את
הנזקק 19 ,ואת הירושה תזללו בכל פֶ ה 20 ,ואת הממון תאהבו בכל
מאודכם.
 21לא ולא! בהיּכָתש הארץ עד דק 22 ,אז יבוא ריּבונָך ,ועִ מו שורות
 2בעשרת הלילות :יש ה גורסים כי אלה עשרת הימים הראשונים של החודש הקדוש
אלח ַג'ה שבו נערכים טקסי העלייה לרגל במֶ ּכה .אחרים מזהים עם עשרת הימים
ִ
ד'וּ
הראשונים או האחרונים בחודש ַרמַ צ'אן.
 3בזוג ובפרט :יש המפרשים שהזוג הם אדם וחווה ,והפרט הוא אללה האחד והיחיד.
 4בחולפו :או :בהגיעו.
 6עאד :ר' סורה .65 :7
ִארם :אֲ ָרם .יש המסבירים כי ִא ַרם הוא שבט מבני עאד ,ואולם אחרים סבורים כי
7
זה שם מקום ,ומזהים אותו עם דמשק ,או אלכסנדריה ,או תימן .עמודים :יש
המפרשים כרמז לקומתם הגבוהה של בני עאד (ר' סורה  ,)69 :7או לעמודי המבנים
"א ַרם בעלת העמודים".
שבנו .ואולם אם מדובר בשם מקום ולא שבט ,יש לתרגםִ :
"ארם בעלת העמודים".
ואומנם ישנן אגדות על נפלאותיה ועושרה של ִ
 9ת'מוד :ר' סורה  .73 :7עמק :נהוג לזהותו עם ואדי אלקֻ ַרא ,צפונית למַ דינה ,על
דרך השיירות מתימן לסוריה.
 10היתדות :ר' סורה .12 :38
 19הירושה :יש המפרשים שהכוונה לירושתם של יתומים.
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סורה  :89השחר (אלפג'ר)

שורות של מלאכים 23 ,וביום ההוא יובא גיהינום; ביום ההוא ייזָכר
האדם ,אך מה יועיל לו הזיכרון?  24אז יגיד ,לוּ רק הקדמתי להתכונן
בעודי בחיים 25 .ביום ההוא לא יוכל איש להעניש כפי שיעניש הוא,
 26ולא יוכל איש לכבול כמו שיכבול הוא.
 27הוי ,הנפש הבוטחת 28 ,שובי אל ריּבונֵך שׂבעת רצון ומפיקת רצון.
עובדי 30 ,ובואי אל גני.
ַ
 29הצטרפי אל
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סוּרה  90הָ עִ יר (אלבַ ַלד)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1נשבעתי בעיר הזאת 2 ,כי יינתן לָך הֶ יתֵ ר בעיר הזאת – 3 ,ובאב
וביוצאי חלציו 4 ,אכן יצרנו את האדם לשׂאת בתלאה 5 .האם דימה
בנפשו כי איש לא יכריענו?  6הוא אומר ,הון עתק כיליתי 7 .האם דימה
בנפשו כי איש לא יִראֵ הו?  8האם לא נָתַ נו לו עיניים  9ולשון וזוג
שׂפתיים 10 ,והובלנוהו לבחור בין הדרכים השתיים?  11אך הוא לא
העפיל במעלה התלול 12 .הכיצד תדע מהו המעלה התלול?  – 13לקרוא
דרור לעבד 14 ,או להאכיל ביום ָרעָ ב  15יתום קרוב משפחה 16 ,או אביון
באשפתות 17 .יתֵ רה מזאת :להימנות עִ ם המאמינים ועם הקוראים זה
לזה לנהוג באורך רוח ועם הקוראים זה לזה לנהוג ברחמים.
 18אלה אנשי הימין 19 ,ואילו הכופרים באותותינו הם אנשי השׂמאל.
 20אש סוגרת עליהם.

1
2

3
10
11
18
19

העיר הזאת :מֶ ּכה.
יינתן לך היתר :מפרשים כי הפסוק מבשר שאללה יתיר למוחמד לשפוך את דם
כמה מאויביו בתחומי מֶ ּכה הקדושה ,כאשר יכבוש אותה (בשנת  .)630וניתן
לתרגם" :תשכון בעיר הזאת".
באב :מזהים אותו עם אדם הראשון או עם אברהם.
הדרכים השתיים :דרך הטוב ודרך הרע.
לא העפיל :לא עמד באתגר .במעלה התלול :מפרשים :נתיב העלייה ממעמקי
הגיהינום.
אנשי הימין :הצדיקים יורשי גן עדן.
אנשי השמאל :הרשעים יורשי גיהינום.
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אלׁשמס)
שמֶ ׁש ( ַ
סוּרה  91הַ ֶ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע בשמש ובאורה 2 ,ובלבנה העולה אחריה 3 ,וביום בגַלותו את
אורה 4 ,ובלילה כאשר יכַסהו 5 ,ובשמים ובמי שכוננם 6 ,ובארץ ובמי
שּפרשׂה 7 ,ובנפש ובמי שעיצבה 8 ,ונטע בה את החטא והיראה!
ָ
 9השומר אותה זַּכה יעשׂה חיל 10 ,והמטמא אותה ינחל מפח נפש.
ּ 11פָ רקו בני תַ 'מוּד את עוּלם והכחישו את האזהרות 12 ,כאשר הגיח
מתוכם בן הבליעל 13 .אז אמר להם שליח אללה ,הניחו לנָאקַ ת אללה
לשתות את מנת מֵ ימיה 14 .ואולם הם הכחישו את אזהרותַ יו ועיקרוה.
ריּבונם המיט עונשו עליהם כי חטאו ,והכחידם עד אחד 15 .התוצאה לא
תפחידהו.

7
11
12
13
14
15

שעיצבה :ר' סורה .29 :15
ת'מוד :ר' סורה .73 :7
הגיח :קם להרוג את הנאקה.
נאקת אללה :ר' סורה .73 :7
עיקרוה :קצצו את מיתרי רגליה ושחטוה.
התוצאה לא תפחידהו :יש המפרשים כי אללה אינו חושש להעניש את ת'מוד,
ואחרים גורסים שמדובר בבן הבליעל שלא נרתע מלהרוג את הנאקה.
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סוּרה  92הַ לַילָה (אל ַליל)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

ברדתו 2 ,וביום בעלותו 3 ,ובבורא כל זכר ונקבה.
 1אשבע בלילה ִ
 4מעשׂיכם אינם זהים 5 :אשר למעניק ברוחב לב והיָרא 6 ,והמאמין
בטוב 7 ,על נקַ לה נָקֵ ל עליו 8 .ואילו הּכילַי אשר אינו נזקק 9 ,והמכחיש
את הטוב 10 ,על נקַ לה נקשה עליו 11 .לא יועיל לו הונו עת ייפול.
והראשית.
 12קיבלנו עלינו להנחות אל דרך הישר 13 ,ולנו האחרית ֵ
 14הזהרתיכם מפני אש להבה 15 :ייצָ לה בה רק בן הבליעל 16 ,אשר
הכחיש ופנה עורף 17 ,וממנה יורחק כל אשר גדולה יראתו 18 ,המעניק
מהונו למען יזדּכך 19 ,לא למען הָ שֵ ב גמול על חסד 20 ,רק למען חַ לות
פני ריּבונו העליון 21 .לבסוף ישׂבע רצון.

 6והמאמין בטוב :באסלאם ,או בגמול הטוב בעולם הבא.
 7נקל עליו :נוביל אותו בבטחה אל גן עדן.
 8אשר אינו נזקק :עשיר שאינו חש צורך לבקש את חסד אללה.
 10נקשה עליו :נוביל אותו בבטחה אל גיהינום.
 13האחרית והראשית :על־פי הפירושים :העולם הבא והעולם הזה.
 21ישבע רצון :בגן עדן.
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סוּרה  93אוֹר הַ יוֹם (אל ֻצ'חַ א)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע באור היום,
 2ובלילה היורד.
 3לא נטשָך ריּבונָך ולא מאס בָך.
 4אחריתָך תהיה טובה לָך מראשיתָך,
 5ולבסוף יעניק לָך ריּבונָך ויִשׂבע רצונָך.
 6הלא מצאָך יתום ואספָך,
 7ומצאָך תועה והדריכָך,
 8ומצאָך נזקק והעשירָך.
 9לכן את היתום ַאל תעשוק,
 10ואת הקבצן ַאל תסלק.
 11אשר לחסד ריּבונָך ,עליו סַ ּפר.

4

אחריתָך תהיה טובה לָך מראשיתָך :ר' איוב מב  :12וַ ה' בֵ ַרְך ֶאת־ַאחֲ ִרית ִאיוֹב
(אלאאח'רה) המבורכת בפסוקנו
ִ
אׁשת ֹו .אלא שלא ברור האם ה"אחרית"
מֵ ֵר ִ
מתייחסת לעולם הבא (כמו למשל בסורה  ,17 :87וכן סורה  ,)169 :7 ;32 :6או שמא
לעתיד רחוק כלשהו כבר עלי אדמות .ואכן יש המפרשים ש"האחרית" כאן היא
ההצלחה והניצחונות שמוחמד עתיד לנחול כבר בעולם הזה.
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אלׁשרח)
סוּרה  94הָ רוָ חָ ה ( ַ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הלא הבאנו רוָוחה ללִ בָך,
 2ופרקנו את מעמסתָך,
 3אשר הכבידה על גבָך,
 4ורוממנו לָך את זִ כרָך.
ַ 5אחַ ר הקושי תבוא הֲקָ לה!
ַ 6אחַ ר הקושי תבוא הֲקָ לה!
 7הִ תעשת אם תיפול רוחָך,
 8ואל ריּבונָך נְטֵ ה בערגה.

7

תיפול רוחך :בערבית :פַ ַרע'תַ  ,המפורש כ"תתפנה (מן התפילה וכדומה)" .התרגום
הוא ברוח שימושו של אותו שורש (פ-ר-ע') בסורה  ,10 :28העוסק בחרדתה של אם
משה לגורלו בתיבה.
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אלתין)
סוּרה  95הַ תאֵ נִים ( ִ
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע בתאנים ובזיתים,
 2ובהר סינַי 3 ,ובעיר זו הבטוחה!
 4בראנו את האדם בצלם רב יופי,
 5ואז עשׂינוהו נחות שבנחותים,
 6אך לא את המאמינים ועושׂי הטוב.
להם מזומן שׂכר עד אין קץ.
 7מה עוד יביאָך להכחיש את הדין?
 8האם אין אללה שופט השופטים?

1

2
3

5
7

בתאנים ובזיתים :פירות מבורכים המסמלים צמדי מקומות קדושים ,כמו מֶ ּכה
וירושלים ,או דמשק וירושלים ,וכו' .ויש הגורסים כי הם מייצגים שמות שני הרים
בארץ ישראל.
ובהר סיני :ר' סורה .1 :52
ובעיר זו :מפרשים על מֶ ּכה ,שבשל קדושתה אסורה בה שפיכות דמים .הבטוחה:
בערבית[ :אלבַ לַד] אלַאמין .וניתן גם לתרגם" :הנאמנה" ,ואז ניתן להשוות עם
ישעיהו א ַ :26אחֲ ֵרי־ ֵכן יִ ָּק ֵרא לְָך עִ יר הַ צֶ ֶדק ִקריָה נֶאֱ מָ נָה.
נחות שבנחותים :מפרשים על שלב הידרדרות האדם בזקנתו .ויש המפרשים כרמז
לשהותו בשאול תחתיות.
יביאך :פנייה אל הכופר .הדין :יום הדין.
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סוּרה  96הַ ָּדם הַ ּקופֵ א (אלעַ ַלק)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

ְ 1ק ָרא בשם ריּבונָך אשר ברא 2 ,ברא את האדם מדם קופֵ אְ 3 .ק ָרא ,כי
ריּבונָך הוא הנֶאצָ ל 4 ,אשר לימד בקולמוס 5 ,לימד את האדם את אשר
לא יָדע 6 .לא ולא! האדם ּפָ רק עוּלוֹ 7 ,כי ראה עצמו בלתי נזקק,
 8ואולם אל ריּבונָך ישובו הכל.
 9הראיתָ את האוסר  10על עבד להתפלל?  11שַ וֵוה בנפשָך! בין אִ ם
יָשׁרה דרכו 12 ,או ציווה על יראת שמים –  13שַ וֵוה בנפשָך! ובין אם
הכחיש ופנה עורף 14 ,האם לא יֵדע כי אללה רואה?  15לא ולא! אם לא
יחדל ,נֹ אחז בציצית ראשו 16 ,ציצית כוזבת וחַ טָ אה 17 .יזעיק־נא את
מֵ רעיו!  18נזעיק אנו את מלאכי החבלה 19 .לא ולא! ַאל תישָ מע לו.
וק ַרב.
השתחווה ְ

 1קרא בשם ריבונך :הפסוקים הפותחים סורה זו נחשבים כראשונים שנגלו למוחמד
בבוא אליו המלאך גבריאל.
 2מדם קופא :ר' סורה .5 :22
 4לימד בקולמוס :לימד לכתוב בקולמוס ,או :לימד את האדם באמצעות הקולמוס,
כלומר מתוך כתבים.
 7בלתי נזקק :בשל עושרו אינו חש צורך לבקש את חסד אללה.
 10עבד :מוחמד .המסורת מספרת שאחד מאויביו (אַ בוּ גַ'הל) זמם לפגוע בו בעת
התפילה ,וזאת כדי למנוע ממנו להשתחוות לאללה.
 16ציצית כוזבת :הכוונה לבעל הציצית.
 19וקרב :אל אלוהיך ,מוחמד .ויש המפרשים כפנייה אל האויב" :קרב אל גיהינום".
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אלקדר)
סוּרה ַ 97אל ַקדר ( ַ
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הורדנוהו ממרומים עם ּבוא ליל אלקַ ְדר.
 2מה תדע על ליל אלקַ ְדר?
 3ליל אלקַ ְדר טוב מאלף חודשים:
 4המלאכים והרוח יורדים בו ברשוּת ריּבונם לעשׂות כל דבר.
 5ישׂרור השלום בו עד עלות השחר.

1

3

4

הורדנוהו :את הקוראן .אלקדר :פירושו "מעלה"" ,רוממות" .ליל אלקדר נחשב
למועד שבו החל אללה לגלות לנביאו את פרקי הקוראן .ראוי לציין שגם אירוע מתן
תורה מבטא את "התפארת" של אלוהים .ר' תלמוד בבלי ,ברכות נח ע"א [על אודות
דברי הימים א כט " :]11והתפארת – זו מתן תורה" .ויש המפרשים ַקדר בהוראת
"גורל" ,וגורסים כי בלילה הזה נחרץ גורלם של הברואים ,מדי שנה בשנה.
טוב מאלף חודשים :כמה חוקרים הצביעו על התבטאות דומה בתהלים פד ּ :11כִ י
טוֹב־יוֹם בַ חֲ צֵ ֶריָך ֵמָאלֶף .בהתאם לכך ניתן לפרש שכל חודש שבו חל ליל אלקדר טוב
מאלף חודשים שבהם אינו חל.
הרוח :מפרשים בין השאר על המלאך גבריאל היורד בליל אלקדר בראש המלאכים
עם הגורלות שנגזרו לשנה הקרובה .אולם הוצעו גם פירושים אחרים לפסוק זה,
שמבנהו התחבירי מעורפל למדי .לעשׂות כל דבר :ר' תהלים קג  :20בָ רֲ כוּ ה' מַ לָא ָכיו
גִ ב ֵֹרי כֹחַ ע ֵֹשי דבָ ר ֹו לִ ׁשמֹעַ בקוֹל ּדבָ רוֹ.
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סוּרה  98הָ רָאיָה (אלבַ יִ ַנה)
ַ
במַ דינה .ויש האומרים :במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הכופרים מּבֵ ין בעלי הספר והמשתפים לא יכלו לחדול בטרם נגלתה
הרָאיה בפניהם 2 :שליח מעִ ם אללה ,המשמיע גווילים טהורים 3 ,ובהם
כתובים נכוחים 4 .ואולם לאחר בוא הרָאיה אליהם ,התפלגו בעלי הספר.
 5הם לא נצטוו בלתי אם לעבוד את אללה ,בייחדם לו את דתם כחַ נִיפים,
ולקיים את התפילה ולתת זַּכאת .זאת היא הדת הנכוחה.
 6הכופרים מּבֵ ין בעלי הספר והמשתפים ,באש גיהינום הם .לנֶצח יהיו
בה .הם הרעים שבברואים 7 .המאמינים ועושׂי הטוב הם המובחרים
שבברואים 8 .יבואו על גמולם אצל ריּבונם בגני עדן אשר נחלים נובעים
מתחת לאילנותיהם .שָׁ ם יישארו ל ֵנצח נצחים .אללה יפיק רצון מהם והם
יפיקו רצון ממנו .זאת לירא את ריּבונו.

1

2

4
5
8

בעלי הספר :ר' סורה  .105 :2המשתפים :ר' סורה  .96 :2לחדול :מכפירתם .ויש
המפרשים" :לא יכלו לחדול להתקיים" .כלומר נגזר עליהם שלא ימותו בטרם תבוא
הראיה ותינתן להם הזדמנות להאמין.
גווילים :הקוראן .יש המפרשים שהכוונה לכך שהקוראן מחולק לפרקים רבים.
וייתכן שהכוונה לגווילים השמימיים שהם מקורם של כלל כתבי הקודש ,כמו
בסורה .13 :80
התפלגו :לא כולם האמינו בו ,למרות הראיה.
כחניפים :ר' סורה  .135 :2זּכאת :ר' סורה .43 :2
נחלים נובעים מתחת לאילנותיהם :ר' סורה .25 :2
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סוּרה ַ 99רעַ ׁש הָ אֲ ָדמָ ה (אלזַ לזַ ַלה)
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ברעוש הארץ את רעשה,
 2ובפלוט הארץ את קרביה,
 3ובאמוֹר האדם ,מה היה לה?
 4ביום ההוא היא תספר את סיפורה,
 5כי כך הורה לה ריּבונָך.
 6ביום ההוא יֵצאו האנשים קבוצות קבוצות,
למען יוצגו מעשׂיהם בפניהם:
ּ 7כל העושׂה טוב ,ולוּ כמשקל גרגיר ,יחזה בו,
 8וכל העושׂה רע ,ולוּ כמשקל גרגיר ,בו יחזה.

4
6
7

סיפורה :סיפור מעשי האנשים שחיו עליה.
ביום ההוא :ביום הדין .קבוצות קבוצות :צדיקים ורשעים בנפרד.
יחזה בו :בשכרו עליו.
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אד ַיאת)
ֲטים (אלעַ ִ
סוּרה  100הַ שוֹע ִ
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע בשועטים המתנשפים,
 2המתיזים רשפי גִ צים,
 3הפושטים עם אור השחר,
 4מעלים ענן אבק,
 5ומבקיעים אל תוך הגדוד.
 6האדם הוא כפוי טובה לריּבונו,
 7והוא עצמו יעיד על זאת.
 8הן לאהבת הבצע הוא מכור.
 9האם לא יֵדע כי בקום שוכני הקבר לתחייה,
 10ובהיחשׂף צפונות הלב,
 11ביום ההוא יכירם ריּבונם לִ פנַי ולִ פנים?

1

בשועטים המתנשפים :מפרשים בדרך כלל על סוסים בקרב .ויש המפרשים
כרמיזה לעולים לרגל למֶ ּכה ,העושים דרכם במסלול טקסי החג'.
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ארעַ ה)
אלק ִ
סוּרה  101הַ הוֹלֶמֶ ת ( ַ
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1ההולמת!
 2איזו הולמת תהיה זאת!
 3הידעתָ מהי ההולמת?
 4יום אשר יפוצו האנשים כפרפרים לכל עבר,
 5וההרים יהיו כצמר המנופץ.
 6כל אשר מֹ אזניו כבדים יהיו,
 7חיי נועם מנת חלקו,
 8וכל אשר מֹ אזניו קלים יהיו,
 9מחוז חפצו בבוֹר השחת.
 10הידעתָ בור זה מהו?
 11אש משתוללת.

ארעַ ה .אחד משמותיה של שעת הדין.
אלק ִ
ַ
 1ההולמת :בערבית:
 6כבדים :במעשים טובים.
 9מחוז חפצו :מילולית" :אמו" ,המוסברת כאן במשמעות מופשטת .בור השחת:
בערבית :הַ אוִ יה .וניתן גם לתרגם(" :אמו תהיה) שכולה" .ואולי ניתן להשוות עם
ירמיהו כ  :17וַ ת ִהי־לִ י ִא ִמי ִקב ִרי ו ַרחמָ ה הֲ ַרת ע ֹולָם.
 11אש משתוללת :גיהינום.
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סוּרה  102ר ִדיפַ ת הַ בֶ צַ ע (אלתַ ּכַ אתֻ 'ר)
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1רדיפת הבצע הסיחה את דעתכם,
עדי קבר.
 2עד שבאתם ֵ
 3לא ולא! לבסוף תדעו!
 4ושוב ,לא! לבסוף תדעו!
 5לא ולא! לוּ רק ידעתם אל נכון.
 6את התופת ָראֹה תִ ראו.
 7ושוב ,במו עיניכם ָראֹה תִ ראוהו!
 8אז תישָ אלו ביום ההוא על אודות המנעמים.

8

על אודות המנעמים :האם הודיתם לאללה על מנעמיכם בעולם הזה.
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סוּרה  103בֵ ין הַ שמָ ׁשוֹת (אלעַ צר)
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אשבע בשעת בין השמשות.
 2האדם לאבדון ילך,
 3אך לא המאמינים והעושׂים את הטוב
והמצַ ווים על האמת ,והמצווים על אורך רוח.
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סוּרה  104הַ מַ לעִ יז (אלהֻ מַ זַ ה)
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אבוי לכל מלעיז חורץ לשון,
 2אשר צבר ממון וספָ רוֹ,
 3החושב כי ממונו ינציחהו.
המ ַרטשת.
 4לא ולא! תחת זאת יושלך אל תוך ְ
 5וכי מה תדע על המרטשת?
 6אש אללה היוקדת,
 7את הלבבות אופפת,
 8עליהם סוגרת,
 9בין עמודים ִמיתַ ְמרים.

2
4

וספרו :או :הכינ ֹו לעת צרה.
המרטשת :בערבית :חֻ טַ מה ,ועל־פי הפירושים ,זהו אחד מכינוייה של אש גיהינום.
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סוּרה  105הַ פִ יל (אלפִ יל)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1הלא ראיתָ מה עולל ריּבונָך לבעלי הפיל:
 2הן שׂם את מזימתם לַאל,
 3ולהקות ציפורים שלח מעל,
 4לרוגמם באבני גוויל,
 5ועשׂה אותם כמוץ נֶאכל.

1
4

בעלי הפיל :הפרשנים מזהים אותם עם צבאו של אַ ב ַרהַ ה ,המצביא החבשי שעלה
מתימן והטיל מצור על מֶ ּכה בסיוע פילים (בשנת  570בקירוב).
גוויל :בערבית ִסג'יל ,מילה סתומה המוסברת בין השאר כאבנים עשויות חומר קלוי
בשמש .קרובה בצורתה למילה ִסגִ 'ל שפירושה גוויל (סורה  ,)104 :21ולכן כך
תורגמה כאן.
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סוּרה  106קֻ ַריש (קֻ ַריש)
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1מַ פליא הֶ רגלם של קֻ ַר ְישׁ,
 2הֶ רגלם במסע החורף והקיץ.
 3על כן יעבדו־נא את ריּבון הבית הזה,
 4אשר האכילם לעת רעב ,והבטיחם מסַ ּכנה.

1

3

מפליא הֶ רגלם של קֻ ריְ ש :נראה שסורה זו יוצאת לגנות את קֻ ַריש ,תושביה של עיר
הקודש ֶמּכה ,על כי הרגילו עצמם לעסוק במסעות המסחר במקומות רחוקים
והזניחו את עבודת האל שמקדשו (הּכַעבה) הוא בתוכם ,ואשר הוא – ולא מסעות
המסחר – המקור האמיתי של רווחתם וביטחונם .הקוראן מכנה את הרגלי המסחר
שלהם "אילאף" ,מונח ערבי שהוסבר בין השאר כשמם של הסכמי ההגנה שקֻ ַריש
כוננו עם שבטי ערב ואשר העניקו מעבר חופשי לשיירות המסחר שלהם .מסע
החורף והקיץ :עפ"י הפירוש המקובל ,מדובר במסעות המסחר של קֻ ַריש ,בקיץ
לסוריה ובחורף לתימן .ויש המפרשים שמדובר במסעות העולים לרגל למֶ ּכה
שהביאו ברכה ועוצמה לקֻ ריש .בהתאם לכך ,הסורה קוראת להם לעבוד את אללה
לאות תודה על זאת.
הבית הזה :הפרשנים מאוחדים בדעתם שזוהי הּכַעבה במֶ ּכה ,הידועה כ"בית
הקדוש" (ר' סורה .)97 :5
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אלמאעוּן)
סוּרה  107הַ סַ עַ ד ( ַ
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

ְ 1ראֵ ה מי מכחיש את הדין:
 2המסלק את היתום מעליו,
 3ואינו נחלץ להאכיל את האביון.
 4אבוי למתפללים,
 5אשר לא ייתנו דעתם לתפילה,
 6אשר רק יבקשו כי י ְִראוּם,
 7ואת הסעד ימנעו.

1
4
6
7

הדין :יום הדין .ויש המפרשים" :הדת" ,כלומר ,דת האסלאם.
למתפללים :נהוג לזהותם עם המתחסדים .ר' סורה .167 :3
רק יבקשו כי יִ ְראּום :ר' מתי ו ַ... :5אל־ת ִהי ּכַחֲ נֵפִ ים הָ אֹהֲ בִ ים ל ִהתפַ לֵל בעָ מ ָדם בבָ ֵתי
ָאדם.
כנ ִֵסיוֹת וּבפִ נוֹת הַ ׁשוָ ִקים למַ עַ ן י ֵָראוּ לִ בנֵי ָ
סעד :בערבית :מַ אעוּן ,כלומר כלי עבודה ביתיים שאותם נהוג להשאיל .ויש
הגורסים שמדובר במס הזַ ּכאת.

525

סוּרה  108הַ שופֵ עַ
ַ

(אלּכַ ותַ 'ר)

במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אנו הענקנו לָך את הַ ּׁשופֵ עַ ,
 2לכן שׂא תפילה לריּבונָך וזבַ ח זֶבח.
 3שׂונאָך הוא ּכרוּת הזרע.

1

3

השופע :בערבית ַּכותַ 'ר ,מהשורש כ-ת'-ר שהוראתו ריבוי או התרבות .המסורת
קובעת שזהו שמו של נהר בגן עדן ,דבר המזכיר את המדרש היהודי הקובע כי אחד
מנהרות גן העדן ,הפרת ,נקרא כך משום שמימיו "פרים ורבים" .ר' תלמוד בבלי,
בכורות נה ע"ב; ברכות נט ע"ב (ר' גם סורה  .)53 :25מכאן שמובטח כאן שפע של
טובה לנביא בגן העדן .הפרשנים מסבירים שהבטחה זו באה כפיצוי לנביא שהיה
חשוך בנים .ויש הגורסים שפסוק זה מבטיח לנביא שפע הצלחה ושגשוג בעולם הזה.
כרות הזרע :כלומר ייכרת זכרו מן הארץ ותבוא עליו כלָיה .זאת בניגוד לנביא
שיזכה לשפע ברכה בגן העדן.
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סוּרה  109הַ ּכוֹפ ִרים (אלּכַ אפִ רוּן)
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אמור ,הוי הכופרים,
 2לא אעבוד את אשר תַ עבדו,
 3ולא אתם עובדים את אשר אעבוד,
 4ולא אני עובד את אשר עבדתם,
 5ולא אתם עובדים את אשר אעבוד.
 6לכם דתכם ולי דתי.

6

לכם דתכם ולי דתי :יש המפרשים כי יש כאן ויתור לכופרים ,וגורסים כי הכרזה זו
בוטלה בתוקף "פסוק החרב" (סורה  .)5 :9אחרים גורסים שהפסוק נותר על כנו
מאחר שאין בו ויתור אלא איום :אתם תבואו על עונשכם בשל דתכם ,ואני אבוא על
שכרי בזכות דתי .ור' סורה .139 :2
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סוּרה  110הַ נִצָ חוֹן (אל ַנצר)
ַ
במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1כאשר יבוא הניצחון מעִ ם אללה וההכרעה,
 2וכאשר תִ ראה אנשים מצטרפים בגדודים לדת אללה,
 3אז שַ ּבח והלל את ריּבונָך ובקש מחילה,
כי רוצה הוא בתשובת עבדיו.

1

ההכרעה :ר' סורה  . 52 :5הפרשנים גורסים כי כאן מדובר בכיבוש העיר מֶ ּכה בידי
מוחמד (שנת .)630
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סוּרה  111הַ ִסיבִ ים (אלמַ סַ ד)
ַ
במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1תֹ אבדנה שתי ֵידי אַ ּבוּ לַהַ ּב ,ויאבד אף הוא,
 2ולא יעמדו לו הונו וכל אשר זכה לו:
 3צָ ֹלה ייצָ לה באש להבה,
 4ואִ תו גם אשתו נושׂאת העצים –
 5חבל סיבים לה על צווארה.

1

2
3
4

5

שתי ידי אבו להב :המסורת מספרת שאבו להב ,דודו של מוחמד ואויבו המושבע,
גנב פעם פסל צבי מוזהב מאוצר הּכַעבה .הוא נתפס ,אך בזכות מעמדו הרם ניצל
מעונש כריתת היד .לפיכך דומה שהפסוק מאחל לו שלמרות שפעם ניצלה ידו ,הוא
עתיד לאבד את שתי ידיו בגיהינום .ויש המפרשים את "ידיו" במשמעות מופשטת,
כלומר מפעלותיו .אבו להב :מילולית" :אבי הלהבה" ,וזה כינוי שניתן לדודו של
הנביא משום שהיה לו יופי מסנוור עיניים (שמו עַ בד אל ֻעזא) .הוא מיאן להתאסלם
והתנכל לנביא ,ועל כן הקוראן נוסך משמעות אירונית בכינויו המחמיא ומבשר לו
שיישרף בלהבות גיהינום.
לא יעמדו :ביום הדין .או" :מה הועילו"? כל אשר זכה לו :יש המפרשים שמדובר
בבניו.
אש להבה :אש גיהינום.
נושאת העצים :מפרשים שהיא כונתה כך על שום שנהגה להשליך ענפים קוצניים
לפני דלת ביתו של מוחמד ,כדי לפגוע בו .גלגולם של הקוצים הללו הם העצים
שבהם תוסק האש הממתינה לה בגיהינום .ויש המפרשים "נושאת העצים"
במשמעות מופשטת" :הולכת רכיל" ,ומסבירים שנהגה להכפיש את שם מוחמד כדי
להבעיר את אש השנאה אליו.
סיבים :בערבית :מַ סַ ד ,שפירושו חבל עשוי סיבי צמר או סיביו של צמח בתימן
הקרוי מַ סַ ד ,או סיבי עץ התמר .מפרשים שבעודה בחיים נהגה אשת אבו ַלהַ ב
להתהדר בענק פנינים .הוא יתחלף לה בגיהינום בחבל גס שבו תישא את עצי
ההסקה .ויש המפרשים שהיא תישא על צווארה שלשלת ברזל מעין זו המתוארת
בסורה .32 :69
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אלאח' ַלאץ)
סוּרה  112טֹהַ ר הָ אֱ מוּנָה ( ִ
ַ
במֶ ּכה .ויש האומרים :במַ דינה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אמור ,הוא אללה ,אחד,
 2אללה אלצַ מַ ד,
 3לא ָילַד ולא הוּלַד,
 4שָ ווה ל ֹו אין גם אחד.

2

אלצמד :כך בערבית ,והוראתו סתומה .הפרשנים הציעו מספר אפשרויות ,כגון,
"מוצק"" ,שלם"" ,בלתי משתנה" ,או "נצחי" .לחילופין ,הוצע להבין בהוראת מי
שנצמדים ,או פונים אליו בכל דבר ועניין ,כדוגמת ראש השבט בתקופה הקדם־
אסלאמית.
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בוֹקעַ
סוּרה  113הַ ַשחַ ר הַ ֵ
ַ

(אלפַ ַלק)

במַ דינה .ויש האומרים :במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אמור ,ישמרני ריּבון השחר הבוקע
 2מפני רעתם של כל יצוריו,
 3ומפני רעתו של אופֶ ל בהאפילו,
 4ומפני רעתן של נושפות בקשרים,
 5ומפני רעתו של קנאי בקנאו.

1
4

סורה זו והב אה אחריה כוללות לחשים שנועדו לגרש את השטן והשדים ,והן ידועות
כסגולה בדוקה נגד עין הרע.
נושפות בקשרים :נושפות בחוטים או בחבלים שנעשו בהם קשרים .נשיפה או
יריקה לעברם נועדה לצרכים מאגיים.

531

סוּרה  114בנֵי אֱ נוֹׁש (אל ַנאס)
ַ
במַ דינה .ויש האומרים :במֶ ּכה
בשם אללה הרחמן והרחום

 1אמור ,ישמרני ריּבון ב ֵני אנוש,
 2מלך בני אנוש,
 3אלוה בני אנוש,
 4מפני רעתו של הלוחש הנחבא,
 5הלוחש בלבב כל איש,
 6בין אם מן השדים הוא או מבני אנוש.

4

הלוחש הנחבא :השטן.
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נספח :סדר התגלות פרקי הקוראן
המסורת האסלאמית קובעת כי פרקי הקוראן (הסוּרות) כוללים את דבר אללה אשר נמסר
לנביא מוחמד (מת 10ה )632/באמצעות המלאך גבריאל בתהליך שנמשך עשרים שנה ,עשר
במֶ ּכה ועשר במַ דינה .הקו המבדיל בין תקופת ֶמּכַה לתקופת מַ דינה היא ההג'רה של הנביא
למדינה שהתרחשה בשנת  622לסה"נ .את ההתגלות הראשונה במֶ ּכַ ה קיבל מוחמד בהיותו
בן ארבעים .המסורת יודעת גם לספר מתי התגלתה למוחמד כל אחת מן הסורות ,אך
מסתבר שסדר ההתגלות המתואר במסורות הללו אינו חופף לסדר הופעת הסורות בקוראן
המצוי בידינו .שאלת חוסר ההתאמה באה על פתרונה במסורות נוספות המתארות את
עריכת הקוראן .מסורות אלה מספרות שמלאכה זו נמשכה שנים לא מעטות לאחר מות
מוחמד ,ושהקוראן כולו נאסף מתוך מסמכים נפרדים שהיו מפוזרים בין כמה מחבריו של
הנביא .קטעים אלה קובצו יחדיו וחוברו זה לזה כמיטב שיפוטם של העורכים ,ובסופו של
דבר התקבלה סדרת סורות אשר ככל הנראה סודרו לפי מידת הרלוונטיות שלהן לחיי
ה עדה המוסלמית .לכן ראשונות בקובץ הן בעיקר הסורות מתקופת ַמדינה העוסקות
בהיבטים שונים של הלכה ומשפט .אלה הן גם הסורות הארוכות ביותר .מרבית הסורות
הקדומות יותר ,ומכאן אולי גם הפחות רלוונטיות לחיי היומיום של עדת המאמינים,
מופיעות בחלקו האחרון של הקובץ .מרביתן מתקופת מֶ ּכה ,כלומר תקופת הקדם־הג ַ'רה,
והן קצרות יותר יחסית לפרקי הקוראן המופיעים בחלקו הראשון .לכן מתקבל הרושם,
שאולי אינו מוצדק ,שהסורות נערכו מלכתחילה על־פי גודלן ,הארוכות תחילה.
המסורות על מקום וזמן ההתגלות של הסוּרות השונות ושל הקטעים המרכיבים כל
סורה מכונות בערבית ַאסבַ אב אלנֻזוּל" ,נסיבות ההתגלות" .פרטי המסורות הללו שימשו
את חוקרי האסלאם בני ימינו בבואם לשחזר את תולדות חיי הנביא והתגלות הקוראן.
עלה בידם לשחזר את התפתחות תפיסת עולמו של מוחמד על ידי השוואה בין התוכן
והמבנה של הסורות לבין זמן התגלותן המתואר במסורות .ואולם גם מקומם של חוקרים
ספקניים יותר לא נפקד משורות המלומדים .אלה לא מיהרו להסכים עם המסורת
האסלאמית הרואה בקוראן את אוסף ההתגלויות שהנביא מוחמד זכה להן .חוקרים אלה
אינם משוכנעים כי הקוראן אכן משמר את דב רי נבואתו של מוחמד ,ואף אינם בטוחים
כי הקוראן נוצר בארץ ערב .חלקם סבורים כי הקוראן חובר שנים רבות לאחר מות מוחמד
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ההיסטורי ,ואילו אחרים סבורים כי לפחות בחלקו הוא מבוסס על טקסטים שהיו קיימים
לפני

מוחמד1.

תהא אשר תהא דעתנו באשר למהימנות המסורת האסלאמית ,אין ספק כי חשוב
להכיר את עיקריה .מרבית המסורות קובעות כי הסורה הראשונה שנגלתה למוחמד היא
( 96הדם הקופא) ,והסורה הראשונה שאותה השמיע בפומבי היא ( 53הכוכב) .הסורה
הראשונה שנגלתה לו לאחר ההג'רה שלו ממֶ ּכה למדינה (שנת  )622היא ( 2הפרה) .כמה
וכמה מסורות גורסות כי הסורה האחרונה היא ( 110הניצחון) ,שנגלתה לו במֶ ּכה במהלך
העלייה לרגל האחרונה שלו (שנת  .)632ואולם ישנם כמה קטעי קוראן אחרים הנחשבים
אף הם כחותמים את מסכת ההתגלויות לנביא.
מבחינת פרשני הקוראן ,כל סורה שנגלתה למוחמד לפני ההג'רה (שנת  622לסה"נ)
נחשבת לסורה ֶמּכאית ,וכל השאר מוכתרות בתואר "מַ ַדניות" .ישנו גם פסוק שלפי
ממּכה למַ דינה ,כך שאינו ממֶ ּכה ולא ממַ דינה :סורה :28
המסורת נגלה למוחמד בדרכו ֶ
 .85ויש האומרים כי גם סורה ( 29העכביש) כולה נגלתה לנביא בשלב ביניים זה .וכך טענו
כמה פרשנים גם לגבי סורה ( 83מחסרי המשקל)  .עולה מכאן כי הגדרת הפסוקים כמֶ ּכאים
או מַ ַד נים אינה מציינת את מקום התגלותם אלא את זמן התגלותם בלבד .לדעת המסורת,
היו פסוקים שנגלו למוחמד גם בארץ ישראל ,כגון הפסוק העוסק במסעו הלילי לעבר
"המסגד הקיצון" (אלמַ סג'ד אלאקצא) המזוהה עם ירושלים (סורה  .)1 :17פסוק זה הוא
מֶ ּכאי רק מבחינת הזמן אך לא המקום .הדברים אמורים גם במספר פסוקים מסורה 9
(החזרה בתשובה) ,שנגלו למוחמד בעת מסע המלחמה לתַ בוּּכ המצויה בצפון ערב (שנת 9
להג'רה) .פסוקים אלה הם ַמ ַדנים אך ורק מבחינת הזמן .זו הסיבה לקיומה של מסורת
אלשאם [ארץ
ַ
המיוחסת לנביא ,האומרת" :הקוראן ירד בשלושה מקומות :מֶ ּכה ,מַ דינה,
ישראל]"2.

המלומדים המוסלמים אף נתנו סימנים מאפיינים שנועדו להבדיל בין התגלויות
מתקופת מֶ ּכה לבין התגלויות מתקופת ַמדינה .למשל ,הם ציינו כי כל פסוק הפותח
בנוסחה" :הוי האנשים" הוא ממֶ ּכה ,ואילו פסוקים הכוללים את הנוסחה "הוי
המאמינים" הם ממַ דינה .מלבד זאת ,הם קבעו כי קטעים העוסקים באומות שנכחדו מן
העולם בשל חטאיהן ,וכן קטעים הכוללים דברי עידוד וחיזוק לנביא מוחמד נוכח
רדיפותיהם של אויביו ,הם ממֶ ּכה .לעומתם ,קטעי מצוות והלכות הם ממַ דינה 3.פרשני
1
2
3

על מכלול הבעיות ר' הערך  Chronologyבמהדורה המקוונת של האנציקלופדיה של הקוראן
(.)http://www.brillonline.nl/browse/encyclopaedia–of–the–quran
בראהים (קהיר ,)1985 ,א.23 ,
ר' סֻ יוּטי ,את ָקאן ,מהד' אבוּ אלפַ צ'ל א ָ
ר' אלבַ יהַ קיַ ,דלָאא'ל אלנֻבֻוָּה ,מהד' קלעג'י (בירות  ,)1988ז.144 ,
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הקוראן המוסלמים מתייחסים בדרך כלל אל הסורות השונות כאילו כל אחת מהן היא
שלמות בפני עצמה ,ואולם השלמות היא חלקית בלבד .הדבר אמור במיוחד בסורות שלפי
במּכה ,אך במהלך הזמן נוספו להן קטעים מאוחרים יותר ,כולל
המסורת ראשיתן היתה ֶ
כאלה ממַ דינה .וגם להיפך :סורות ממדינה כוללים פסוקים המשוּיכים לתקופת ֶמּכה.

רשימת הסורות לפי סדר התגלותן
(במּכַה או במַ דינה) נוספו במהדורה זו
הפרטים על תקופת התגלות פרקי הקוראן השונים ֶ
לכותרת המופיעה בראש כל סורה .אשר לסדר ההתגלות הפנימי של הסורות בכל אחת
משתי התקופות (ללא התחשבות בפסוקים החריגים הכלולים בסורות מתקופה לא להן),
ֻ'ריס (מת 293ה ,)906/פַ צַ 'אא'ל
זה ניתן ברשימה הבאה הערוכה על־פי ספרו של אבן אלצ ַ
אלקֻ ראן 4.הרשימה מיוחסת לפרשן הקוראן עַ ַטאא' אלחֻ 'ראסאני שפעל בשלהי התקופה
האומיית וראשית התקופה העבאסית (מת 139ה .)757/מעניין שהרשימה כוללת 113
סורות בלבד ,ללא סורת הפתיחה (אלפאתחה) ,דבר העשוי להעיד על כך שנוסח תפילה זה
לא נחשב מלכתחילה כחלק מן הקובץ הקאנוני של הקוראן.
תקופת מֶ ּכה
(אלקלַם);  73הַ מתעַ טֵ ף (אלמֻ זַ מל); 74
ַ
 96הַ ָדם הַ ּקופֵ א (אלעַ לַק);  68הַ ּקוּלמוֹס
(אלתּכויר);  87הָ עֶ ליוֹן
ַ
הַ מתּכַ סֶ ה (אלמֻ ַדת'ר);  111הַ סיבים (אלמַ סַ ד);  81הַ גלילָה
(אלַאעלַא);  92הַ לַילָה (אללַיל);  89הַ ַשחַ ר (אלפַ ג'ר);  93אוֹר הַ ּיוֹם (אלצֻ'חַ א); 94
(אלשרח);  103בֵ ין הַ שמָ שוֹת (אלעַ צר);  100הַ שוֹעֲטים (אלעַ אדיַאת); 108
ַ
הָ רוָ חָ ה
הַ שופֵ עַ (אלּכַותַ 'ר);  102רדיפַ ת בֶ צַ ע (אלתַ ּכַ אתֻ 'ר);  107הַ סַ עַ ד (אלמַ אעוּן); 109
הַ ּכוֹפרים (אלּכַ אפרוּן);  105הַ פיל (אלפיל);  113הַ ַשחַ ר הַ בוֹ ֵקעַ (אלפַ לַק);  114בנֵי
אֱ נוֹש (אלנַאס);  112טֹהַ ר אֱ מוּנָה (אלאח'לַאץ);  53הַ ּכוֹ ָכב (אלנַג'ם);  80הזעיף פָ נָיו
(אלשמס); ּ 85כוֹכבֵ י הַ מַ זָ לוֹת (אלבֻרוּג'); 95
ַ
(אלקדר);  91הַ ֶשמֶ ש
ַ
(עַ בַ סַ ); ַ 97אל ַקדר
(אלקארעַ ה);  75תחּיַת הַ ֵמתים
ַ
הַ תאֵ נים (אלתין);  106קֻ ַריש (קֻ ַריש);  101הַ הוֹלֶמֶ ת
(קאף);
(אלקיַאמַ ה);  104הַ מַ לעיז (אלהֻ מַ זַ ה);  77הַ משֻ לָחוֹת (אלמֻ רסַ לַאת);  50קַ .
(אלקמַ ר);  38צ( .צַ אד);
ַ
 90הָ עיר (אלבַ לַד);  86הַ מוֹפיעַ בַ לַילָה (אלטַ ארק);  54הַ ּי ֵָרחַ
 7הַ גבָ הים (אלַאע ַראף);  72הַ ֵשדים (אלג'ןּ);  36י.ס( .יַאא' סין);  25הַ ֻפרקאן
(אלפֻר ַקאן);  35יוצֵ ר (פַ אטר);  19מריָם (מַ ריַם);  20ט.ה( .טַ אא' הַ אא');  56הַ מא ָֹרע
(אלוַ אקעַ ה);  26הַ משוֹררים (אלשֻ עַ ַראא');  27הַ נמָ לים (אלנַמל);  28ספוּר הַ מַ ֲע ֶשׂה
(אלקצַ ץ);  17הַ מַ סָ ע הַ לֵילי (אלאס ַראא');  10י ֹונָה (יוּנ ֻס);  11הוּד (הוּד);  12יוֹסֵ ף
ַ
4

מהד' בדיר ,דמשק.34–33 ,1987 ,
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(יוּסֻ ף); ַ 15אלחג'ר (ַאלחג'ר);  6הַ מקנֶה (אלַאנעַ אם);  37הָ עֲרוּכים (אלצַ אפַ את); 31
(סבַ א');  39הַ חֲ בוּרוֹת (אלזֻמַ ר);  40סולֵחַ (עַ 'אפר); 41
לֻקמאן (לֻקמַ אן);  34שבָ א ַ
(אלשוּרא);  43עטוּ ֵרי הַ זָ הָ ב (אלזֻח'רֻ ף); 44
ַ
באֲ רוּ לפ ָרטֵ יהֶ ם (פֻצלַת);  42הַ מוֹעֵ צָ ה
הֶ עָ ָשן (אלדֻ חַ 'אן);  45הַ ּכוֹ ַרעַ ת בֶ ֶרְך (אלגַ'אשיַה);  46גבעוֹת הַ חוֹל (אלַאח ַקאף); 51
(אלד'אריַאת);  88הַ ּכוֹבֶ ֶשת (אלעַ 'אשיַה);  18הַ מעָ ָרה (אלּכַהף);  16הַ דבוֹרים
ַ
הַ זוֹרוֹת
(אלנַחל);  71נֹחַ (נוּח); ַ 14אב ָרהָ ם (אב ַראהים);  21הַ נביאים (אלַאנביַאא'); 23
הַ מַ אֲ מינים (אלמֻ א'מנוּן);  32הַ הש ַתחֲ וָ יָה (אלסַ ג ַ'דה);  52הָ הָ ר (אלטוּר);  67הַ מלוּכָה
אּקה);  70הַ ַמד ֵרגות (אלמַ עַ ארג');  78הַ חֲ ָד ָשה
(אלמֻ לּכ);  69שעַ ת הָ אֱ מֶ ת (אלחַ ַ
(אלנַבַ א');  79הַ מוֹשכים (אלנַאזעַ את);  82הַ הבָ קעוּת (אלאנפ ַטאר);  84הַ נֶחֱ צים
(אלאנש ַקאק);  30הָ רוֹמים (אלרוּם);  29הָ עַ ָּכביש (אלעַ נּכַבוּת);  83מחַ ס ֵרי הַ מש ָקל
(אלמֻ טַ פפפין).
תקופת מַ דינה
 2הַ פָ ָרה (אלבַ ַק ַרה);  8הַ מַ לקוֹח (אלַאנפַ אל);  3בֵ ית עַ מ ָרם (ַאאל עמ ַראן);  33הַ מַ חֲ נוֹת
(אלַאחזַ אב);  60הַ נבחָ נות (אלמֻ מתַ חנַה);  4הַ ָנשים (אלנסַ אא'); ַ 99רעַ ש הָ אֲ ָדמָ ה
(אלרעד);  55הָ ַרחֲ ָמן
ַ
(אלזַ לזַ לַה);  57הַ בַ רזֶ ל (אלחַ דיד);  47מוּחַ מַ ד (מֻ חַ מַ ד);  13הָ ַרעַ ם
ָאדם (אלאנ ַסאן);  65הַ גטין (אלטַ לַאק);  98הָ רָאיָה (אלבַ ּינַה); 59
(אלרחמַ אן);  76הָ ָ
ַ
הַ הַ ג ָליָה (אלחַ שר);  110הַ נצָ חוֹן (אלנַצר);  24הָ אוֹר (אלנוּר);  22הָ עֲלּיָה ל ֶרגֶל (אלחַ ג');
 63הַ מתחַ סדים (אלמֻ נַאפקוּן);  58הַ מתנַצַ חַ ת (אלמֻ גַ'אדלַה);  49הַ חֲ ָדרים
(אלחֻ ג ַֻ'ראת);  66הָ אסוּר (אלתַ חרים);  62יוֹם הַ ששי (אלגֻ'מֻ עַ ה);  64הַ נוֹפלים בַ פַ ח
(אלתַ עַ 'אבֻן);  61שוּרוֹת שוּרוֹת (אלצַ ףף);  48הַ הַ כ ָרעָ ה (אלפַ תח);  5הַ שֻ לחָ ן הֶ עָ רוְּך
(אלמַ אא ַ'דה);  9הַ חֲ זָ ָרה בתשוּבָ ה (אלתַ ובַ ה).
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מספרי הסורות סומנו בספרות מודגשות .לדוגמה =( 62 :2 :סורה  2פסוק  .)62מרבית
המובאות מן המקורות היהודיים הועתקו מתוך פרויקט השו"ת המקוון
( ;)http://www.responsa.co.il/home.he.aspxפסוקי הברית החדשה הועתקו מהגרסה
המקוונת של תרגום פראנץ דעליטש .הבשורות האפוקריפיות ומקורות נוצריים אחרים
צוטטו על־ פי גרסתם האנגלית המקוונת .מרבית הספרים החיצוניים צוטטו מהמהדורה
המודפסת של א.ש .הרטום ,ואחרים – מגרסתם האנגלית המקוונת .ספר קדמוניות
היהודים של יוסף בן מתתיהו צוטט מהמהדורה המודפסת של א .שליט (בציון כרך ועמוד).
ברית חדשה
מתי ה  ;105 :21 5ה  ;40 :42 9ה  ;224 :2 35–34ה  ;126 :16 39–38ו  ;264 :2 1ו
 ;6 :107 ;142 :4 5ו  ;60 :29 26ח  ;49 :3 3–2י  ;79 :16 29י  ;24 :9 37יא
 ;49 :3 5יג  ;43 :29 13יג  ;29 :48 31יז  ;47 :21 20יח  ;7 :58 20יט :7 24
 ;40כג  ;142 :4 14כג  ;61 :2 37כד  ;187 :7 36כה 24 :2 41
מרקוס ד  ;29 :48 32–26י 40 :7 25
לוקס א  ;28 :19 5א  ;39 :3 25–5א  ;10 :18 20א  ;45 :3 56–26א  ;7 :19 61טז
 ;50 :7 24טז  ;17 :46 25טז  ;46 :7 26יז  ;47 :21 6יח 40 :7 25
יוחנן ו  ;78 :5 49–48ט  ;49 :3 11–1יא  ;49 :3 44–1יד–טו 6 :61
מעשי השליחים ב  ;10 :44 20–19ג  ;157 :7 26–22ז  ;157 :7 37י ;112 :5 16–10
י  ;62 :2 35יא  ;20 :36 30–27יז  ;34 :7 26כא  10ואילך 20 :36
איגרות פאולוס
הראשונה אל הקורינתים טו 68 :39 52
אל הגלטיים ג  ;65 :3 29ו 164 :6 5
איגרת יעקב ד  ;24 :18 15–13ה 35 :9 3
חזון יוחנן א  ;3 :57 17ב  ;35 :44 11ה  ;44 :17 13ז  ;13 :76 16יא  ;82 :27 7יא
 ;26 :25 15יג  ;82 :27 11 ,1כא  ;48 :14 1כב  ;3 :57 13כה 13 :57 13–1
בשורות אפוקריפיות וחיבורים נוצריים נוספים
איגרת קלמנט הראשונה [  ]First Epistle of Clement to the Corinthiansנב 1
97 :3
בשורת הינקות על־פי תומס [ ]The Infancy Gospel of Thomasב–ג 49 :3
בשורת הינקות הערבית [ ]The Arabic Infancy Gospelא 46 :3
הבשורה על־פי יעקב [ ]The Protoevangelium of Jamesה  ;35 :3ז  ;37 :3ט :3
44
הבשורה על־פי מתי־כביכול [ ]The Gospel of Pseudo-Matthewכ–כא :19 ;25 :2
24
יוסטינוס מרטיר ,האפולוגטיקה השנייה [ Justin Martyr, The Second
 ]Apologyד 38 :44
מערת האוצרות [27 ,12 :7 ]The Cave of Treasures
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יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים א  ;37 :2 7א  ;70 :11 21א  ;15 :34 62ב :21 271
82
מדרשי אגדה
בראשית רבתי ,ויצא 159 :7
מדרש אגדה (בובר) ,ב12 :20 181 ,
מדרש יונה 87 :21
מדרש משלי [בובר] ,לא ,טו 11 :66
מדרש רבה
בראשית רבה ד ,ה  ;53 :25טו ,ז  ;35 :2יז ,ד  ;33 :2כ ,יב  ;26 :7כב ,יג
 ;31 :5כח ,ט  ;40 :11לח יב  ;47 :19לח ,יג  ;52 :21לט ,טז ;26 :22
מד ,כא  ;75 :6מח ,יד  ;70 :11נב ,ה  ;51 :42נו ,א  ;26 :22סה ,כב
 ;94 :12פד ,כא  ;18 :12פז ,ז  ;24 :12פז ,ט  ;35 :12פט ,ג ;42 :12
צא ,ב  ;67 :12צא ,ו  ;93 ,67 :12צב ,ח 77 :12
שמות רבה א ,כו  ;9 :28א ,כט  ;15 :28א ,לא  ;20 :28ה ,יד  ;49 :20ט,
ח  ;38 :28יב ,ד  ;101 :17כט ,ד  ;56 ,55 :2מב ,ז 93 :2
ויקרא רבה טו ,ב  ;253 :2יח ,ד  ;166 :7כב ,א 26 :2
במדבר רבה יח ,יד  ;39 :29יח ,כב 38 :44
דברים רבה ז ,ו 4 :70
שיר השירים רבה א ,ג  ;172 :7א ,ט 16 :27
קהלת רבה ב ,א [יא] ;6 :3 :ב ,א [ה] 81 :21
מדרש תהלים מזמור קו 92 :10
ספרי דאגדתא על אסתר – מדרש פנים אחרים (בובר) ,נוסח א ,א 39 :29
פרקי דרבי אליעזר (היגר) – "חורב" ,פרק כד 26 :16
תנא דבי אליהו ,אליהו זוטא כה 258 :2
תנחומא בראשית ,י  ;31 :5נח ,ה  ;36 :11יג  ;166 :7וישב ,ה  ;31 :12מקץ ,ח :12
 ;86וארא ח  ;38 :28כי תשא ,יט 148 :7
תרגום שני על מגילת אסתר דף ו ,ב– דף ז ,א  ;31 ,20 :27דף ח ,א–ב 44 :27
מדרשי הלכה
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי טו ,כז 60 :2
ספרי במדבר ,צה 164 :7
מקרא
בראשית א  1ואילך  ;9 :41א  ;7 :11 2א  ;53 :25 6א  ;7 :32 31ב  ;11 :41 6ב 7
 ;6 :3ב  ;35 :2 17ב  ;33 :2 20ג  ;36 :2 15ג  ;26 :7 21ד  ;27 :5 16–3ה 24
 ;57 :19ו  ;102 :2 4–2ו  ;69 :7 4ט  22ואילך  ;42 :11ט  ;14 :29 29יא 6
 ;213 :2יב  ;99 :37 1יב  ;127 :2 8–7יב  ;26 :22 9יג  ;137 :7 14יג :2 18
 ;127טו  ;74 :6 2טו  ;76 :6 5טו  ;260 :2 21–8יז  ;128 :2 20יח :11 12
 ;71יח  ;73 :11 14יח  23ואילך  ;74 :11יח–יט  ;69 :11יט  1ואילך ;77 :11
יט  4ואילך  ;67 :15יט  ;53 :53 25יט  ;125 :2 27כא  ;71 :11 6כא :2 18
 ;128כב  1ואילך  ;102 :37 ;26 :22 ;127 :2כז  ;94 :12 27כט  7ואילך :28
 ;27ל  ;159 :7 24לא  ;28 :28 44לב  ;93 :3 33לז  9ואילך  ;4 :12לז 27–22
 ;10 :12לז  ;19 :12 29–28לז  ;18 :12 31לז  ;18 :12 34–33לט  1ואילך
 ;21 :12מ  1ואילך  ;36 :12מ  ;42 :12 23מא  1ואילך  ;43 :12מב  1ואילך
 ;58 :12מד  1ואילך  ;70 :12מד  18ואילך  ;80 :12מו93 :12 4 ,
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שמות א  ;25 :40 22–15ב  4ואילך  ;11 :28ב  7ואילך  ;40 :20ב  11ואילך ;14 :26
 ;15 :28ב  15ואילך  ;22 :28ג  ;52 :19 1ד  1ואילך  ;19 :20ד ;108 :7 7–6
 ;32 :28 ;22 :20שמות ה ;49 :20 5–1 ,ז  9ואילך  ;107 :7ז  ;117 :7 12ט
 ;92 :10 16יב ;28 :44 ;59 :26 36–32 ,יג  ;57 :2 22יד  ;24 :44 29–16טו
 ;60 :2 27טז  1ואילך  ;57 :2טז  ;81 :20 20–19טז  ;163 :7 27יז ;60 :2 6
כ  1ואילך  ;22 :17כא  ;45 :5 24–23כד  ;80 :20 ;155 :7 2–1כד ;83 :20 2
כד  ;97 :20 ;93 :2 7כד  ;83 :20 14כד  ;142 :7 18לב  1ואילך :7 ,51 :2
 ;148לב  ;93 :2 20לב  26ואילך  ;54 :2לב  ;39 :13 32לג  ;164 :4 11לג –18
 ;143 :7 23לד  ;58 :2 7לד 142 :7 28
ויקרא ג  ;146 :6 17–3ז  ;146 :6 25–23יא  ;146 :6 38–1כ  ;41 :5 10כד 20–18
 ;45 :5כו 65 :8 8
במדבר ז  ;12 :5 2יא  1ואילך  ;163 :7 ,61 ,57 :2יב  ;5 :61 ;69 :33 15–1יג–יד :5
 ;21יד  ;26 :5 34–32יט  ;69 :2 10–1כב–כד  ;175 :7כה 138 :7 5–1
דברים ה  6ואילך  ;22 :17ה  ;93 :2 27ו  ;191 :3 7ט  ;97 :20 21יב :2 25–23 ,16
 ;173יד  ;18 :5 1יד  ;146 :6 20–3יח  ;81 :2 15יח  ;157 :7 18יט :5 21
 ;45כ  ;5 :59 20–19כא  ;67 :2 9–1כה  ;85 :20 14לג 159 :7 10
שופטים ז  ;249 :2 7–2יב 59 :2 6–5
שמואל א ב  ;44 :53 6ב  ;26 :3 7ח  ;246 :2 20–4ט  ;247 :2 2יז  1ואילך 250 :2
שמואל ב ח  ;26 :38 15יב  1ואילך 21 :38
מלכים א ט  ;35 :38 5י  1ואילך  ;23 :27יח  20ואילך 125 :37 ;183 :3
מלכים ב כג 77 :43 10
ישעיהו א  ;3 :95 26ו  ;1 :35 2יא  ;29 :48 1לד  ;67 :39 4מ  ;107 :20 4מב  1ואילך
 ;157 :7מב  ;159 :3 2מד  ;3 :57 :6מה  ;1 :6 7סה 48 :14 17
ירמיהו ב  ;61 :2 30ה  ;175 :7 21ט  ;155 :4 25יז  ;26 :14 6יז  ;24 :14 8יז :3 12
 ;97לא 93 :10 22
יחזקאל ח  ;1 :17 3כא  ;3 :5 26לז  ;259 ,243 :2 14–1לח  14ואילך  ;98 :18לח
94 :18 15
הושע יד 43 :29 10
יואל ג 10 :44 4–3
עמוס ט 16 :15 6
יונה א  1ואילך  ;87 :21א  ;141 :37 7ב  ;87 :21 10–2ב  ;145 :37 11ד ;87 :21 1
ד  ;145 :37 8–5ד  ;146 :37 6ד 147 :37 11
זכריה ד  ;35 :24 3–2יד  ;47 :18 4יד 106 :20 10
תהלים א  ;25 :14 3א  ;18 :14 4ב  ;15 :2 4כב  ;1 :67 29כד  ;58 :2 9כז ;6 :1 11
לז  ;128 :7 9לז  ;105 :21 29מט  ;48 :2 8סט  ;44 :17 35עא  ;4 :52 3עח
 ;78 :5 31–30פד  ;96 :3 7פד  ;3 :97 11צ  ;4 :52 1צ  ;47 :22 4צב 15–13
 ;29 :48קג  ;255 :2 19קג  ;4 :97 20קד  ;15 :16 :5קד  ;5 :10 19קו 11
 ;92 :10קו  ;125 :2 30קטו  ;195 :7 7–5קכא  ;255 :2 4קל  ;45 :35 3קלב
 ;4 :52 13קלט  ;255 :2 5קמח 79 :21 10–7
משלי טז  ;23 :16 5יט  ;245 :2 17ל 8 :86 16
איוב א–ב  ;83 :21ב  ;44 :38 10–9ח  ;41 :29 14י  ;29 :15 8י  ;5 :22 11–10כו 11
 ;2 :13מב 4 :93 12 ;84 :21 17–10
קהלת א 38 :36 5
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דניאל ב  ;190 ,26 :3 ;269 :2 21ג  1ואילך  ;4 :85ו  ;255 :2 27ט 40 :33 24
דברי הימים א יב  ;84 :37 ;89 :26 39כה  ;40 :27 2כט 1 :97 11
דברי הימים ב ,ו 58 :2 42
משנה
אבות ג א  ;5 :86ג ,ב  ;251 :2ג ו  ;7 :58ד טו  ;63 :25ה ,ד  ;124 :2ה כא 15 :46
ברכות א ,ב  ;187 :2ברכות ,ב ,ג  ;46 :4ברכות ט ה 126 :16
סנהדרין ד ,ה  ;32 :5י ,א–ד  ;102 :2י ,ג 60 :11
ספר אחיקר החכם ד–ה  ;38 :28ה 36 :40
ספר זרובבל 104 :17
ספרים חיצוניים
אדם וחווה (נוסח רומי) פס'  12ואילך  ;123 :20פס' 12 :7 14
חזון אברהם א–ו  ;52 :21י 125 :4 5
חנוך ז–ח 102 :2
טוביה (נוסח מקוצר) ג 102 :2 8
יובלים יא  ;114 :9 16יב  ;42 :19 8–1יב  ;52 :21 12יב  ;76 :6 20–16יב :87 27
 ;19יט  ;125 :4 9יט  ;124 :2 8כא  ;19 :87 10כב  ;39 :14 1כב ;37 :14 6
כב  ;128 :2 13–9כב  ;35 :14 20–16כב  ;125 :2 20–19כב  ;126 :2 22כב
127 :2 24
יתר דברי ברוך (נוסח אתיופי) [ J. Rendel Harris, The Rest of the words of
 ]Baruch, 12–13יב–יג 259 :2
חכמת שלמה ז  ;5 :22 2יח5 :32 16–15 ,
צוואת משה ט  ,2י 8 :17 10–1
רזי חנוך לג 102 :2 11
פילון האלכסנדרוני ,על הבריאה [53 :25 ;30 :2 ]Philo, On the creation
תלמוד בבלי
בבא בתרא יד ע"א 248 :2
בבא קמא צב ע"א  ;85 :4צז ע"ב 79 :21
בכורות נה ע"ב 1 :108 ;53 :25
ברכות ו ע"ב  ;125 :2יא ע"ב  ;5 :39טו ע"ב  ;8 :86לב ע"ב  ;13 :57נח ע"א ;1 :97
נט ע"ב 1 :108 ;53 :25
גיטין סח ע"ב 34 :38
הוריות יב ,ע"א 248 :2
חגיגה טז ע"א  ;24 :24 ;17 :15יב ע"ב 12 :41
חולין צא ע"ב 12 :20
יבמות מט ע"ב 4 :17 ;164 :4
יומא נב ע"ב 248 :2
מגילה טו ע"א 30 :9
מועד קטן ט ,ע"א 58 :2
מנחות נג ע"ב 125 :4
סוטה יב ע"ב  ;11 :66 ;12 :28יג ,ע"א 248 :2
סנהדרין כ ע"ב  ;14 :34כא ע"ב  ;31 :38לז ע"א  ;32 :5לח ע"ב  ;30 :2פט ע"א :2
 ;253ק ע"א  ;76 :28קי ע"ב  ;81 :28קח ע"א–ע"ב 59 :7
עבודה זרה מד ,ע"א 93 :2
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פסחים נו ,ע"א  ;133 :2קיח ע"א 69 :21
קידושין עב ע"א 163 :7
שבת ל ע"א  ;25 :38נו ,ע"ב  ;102 :2פח ,ע"א  ;63 :2קלז ע"ב 125 :4
תמיד לב ע"א 84 :18
תענית כג ע"א 259 :2
תלמוד ירושלמי
נדרים ט ,ד 76 :28
סנהדרין ד ,ט  ;32 :5י ,א  ;39 :29י ,כט 104 :17
תפילת שמונה עשרה 44 :53
תרגום הפשיטתא
תהלים עא  ;4 :52 3עח  ;78 :5 31–30פד  ;96 :3 7צ  ;4 :52 1קלב  ;4 :52 13דניאל
ג 48 :54 22
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מפתח השמות והתארים של האל
הרשימה שלהלן מבוססת על מניין תשעים ותשעה השמות והתארים שערך אבן חַ גַ'ר
אלעַ ס ַקלאני (מת 852ה )1449/בספרו פַ תח אלבַ ארי ,בהסבריו על הצַ חיח של בֻח'ארי (ּכתאב
אלדעַ וַ את [ ]80באב .)68
ַ
אדון [מַ ולַא] 4 ,2 :66 ;11 :47 ;78 :22 ;30 :10 ;51 :9 ;40 :8 ;62 :6 ;150 :3 ;286 :2
אדיר [עַ זיז]  ,260 ,240 ,228 ,220 ,209 ,129 :2ועוד הרבה
אוהב [וַ דוּד] 14 :85 ;90 :11
אור [נוּר] 35 :24
אחד [ַ[ ]1אחַ ד] 1 :112
אחד [[ ]2וַ אחד] 16 :40 ;4 :39 ;65 :38 ;48 :14 ;16 :13 ;39 :12
אחרון [ַאאח'ר] 3 :57
[מתין] 58 :51
איתן ַ
אלוה [אלַאה]  ,171 ,87 :4 ;62 ,18 ,6 ,2 :3 ;255 ,163 :2ועוד הרבה
אללה  ,17 ,15 ,10 ,9 ,8 ,7 :2 ;2 ,1 :1ועוד הרבה
בורא [[ ]1חַ 'אלק] 24 :59
בורא [[ ]2חַ 'לַאק] 81 :36 ;86 :15
בו ֵֹרר [חַ ַּכם] 114 :6
בלתי תלוי [עַ 'נּי] ;40 :27 ;64 :22 ;8 :14 ;68 :10 ;133 :6 ;131 :4 ;97 :3 ;267 ,263 :2
6 :64 ;6 :60 ;24 :57 ;7 :39 ;15 :35 ;26 ,12 :31 ;6 :29
גיבור [גַ'בַ אר] 23 :59
דק אבחנה [לַטיף] 14 :67 ;19 :42 ;34 :33 ;16 :31 ;63 :22 ;100 :12 ;103 :6
זוכֶה [עַ 'אלב] 21 :12
חובק עולם [וַ אסע] 32 :53 ;32 :24 ;54 :5 ;130 :4 ;73 :3 ;268 ,261 ,247 ,115 :2
חולש [מֻ חיט] 20 :85 ;54 :41 ;92 :11 ;47 :8 ;126 ,108 :4 ;120 :3 ;19 :2
חומל ַ[רא'וּפ] 10 :59 ;9 :57 ;20 :24 ;65 :22 ;47 ,7 :16 ;128 ,117 :9 ;30 :3 ;207 :2
[קוּי] 25 :33 ;21 :58 ;25 :57 ;19 :42 ;22 :40 ;74 ,40 :22 ;66 :11 ;52 :8
חזק ַ
חי [חַ ּי] 65 :40 ;58 :25 ;111 :20 ;2 :3 ;255 :2
חכם [חַ ּכים] ,26 ,24 ,17 ,11 :4 ;126 ,62 ,18 ,6 :3 ;260 ,240 ,228 ,220 ,209 ,129 ,32 :2
 ,170 ,165 ,158 ,130 ,111 ,104 ,92 ,56ועוד הרבה
חָ נוּן [עַ פֻוּ] 149 ,99 ,43 :4
יודע [[ ]1עַ אלם] :59 ;46 :39 ;38 :35 ;3 :34 ;6 :32 ;92 :23 ;9 :13 ;105 ,94 :9 ;73 :6
26 :72 ;18 :64 ;8 :62 ;22
יודע [[ ]2עַ לים] ,246 ,244 ,231 ,227 ,224 ,215 ,181 ,158 ,137 ,127 ,115 ,95 ,32 ,29 :2
 ,283 ,282 ,273 ,268 ,261 ,256 ,247ועוד הרבה
יוצר [פַ אטר] 11 :42 ;46 :39 ;1 :35 ;10 :14 ;101 :12 ;14 :6
יורש [וַ ארת'] 58 :28 ;89 :21 ;23 :15
כביר [ ַּכביר] 12 :40 ;23 :34 ;30 :31 ;62 :22 ;9 :13 ;34 :4
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[קדיר] ,17 :5 ;149 ,133 :4 ;189 ,165 ,29 ,26 :3 ;284 ,259 ,148 ,109 ,106 ,20 :2
כל־יכול ַ
;54 :25 ;45 :24 ;39 ,6 :22 ;77 ,70 :16 ;4 :11 ;39 :9 ;41 :8 ;17 :6 ;120 ,40 ,19
;21 :48 ;33 :46 ;50 ,29 ,9 :42 ;39 :41 ;44 ,1 :35 ;27 :33 ;54 ,50 :30 ;20 :29
1 :67 ;8 :66 ;12 :65 ;1 :64 ;7 :60 ;6 :59 ;2 :57
מבחין [בַ ציר] ,39 :8 ;71 :5 ;134 ,58 :4 ;163 ,156 ,20 ,15 :3 ;265 ,237 ,233 ,110 ,96 :2
:34 ;9 :33 ;28 :31 ;20 :25 ;75 ,61 :22 ;35 :20 ;96 ,30 ,17 ,1 :17 ;112 :11 ;72
:58 ;4 :57 ;18 :49 ;24 :48 ;27 ,11 :42 ;40 :41 ;56 ,44 ,20 :40 ;45 ,31 :35 ;11
15 :84 ;19 :67 ;2 :64 ;3 :60 ;1
מגונן [מֻ אמן] 23 :59
מגַלה (מה אמת ומה שקר) [מֻ בין] ( 25 :24ע)
מגן [וַ לּי] ;101 :12 ;196 ,155 :7 ;127 :6 ;55 :5 ;45 :4 ;122 ,68 :3 ;257 ,120 ,107 :2
19 :45 ;28 ,9 :42 ;41 :34 ;38 :22 ;44 :18
מהולל [חַ מיד] ;15 :35 ;6 :34 ;26 ,12 :31 ;64 ,24 :22 ;8 ,1 :14 ;73 :11 ;131 :4 ;267 :2
8 :85 ;6 :64 ;6 :60 ;24 :57 ;28 :42 ;42 :41
מהימן [מֻ הַ ימן] 23 :59
מוחל [עַ 'פוּר] ,25 ,23 :4 ;155 ,129 ,89 ,31 :3 ;235 ,226 ,225 ,218 ,199 ,192 ,182 ,173 :2
 ,152 ,129 ,110 ,106 ,100 ,99 ,96 ,43ועוד הרבה
[מאלּכ] 26 :3 ;4 :1
מולֵך ַ
מושיע [נַציר] 31 :25 ;78 :22 ;40 :8 ;45 :4
[קאהר] 61 ,18 :6
מושל בכיפה ַ
מחולֵל [בַ ארא'] 24 :59
מחַ יה המתים [מֻ חי] 39 :41 ;50 :30
מיטיב [בַ ּר] 28 :52
מכַבד [חַ פי] 47 :19
מכונֵן [בדיע] 101 :6 ;117 :2
[שאּכר] 147 :4 ;158 :2
מכיר טובה [ַ ]1
[שּכוּר] 17 :64 ;23 :42 ;34 ,30 :35
מכיר טובה [ַ ]2
מּכיר לפנַי ולפנים [חַ 'ביר] ,18 :6 ;8 :5 ;135 ,128 ,94 ,35 :4 ;180 ,153 :3 ;271 ;234 :2
:27 ;59 ,58 :25 ;53 ,30 :24 ;63 :22 ;96 ,30 ,17 :17 ;111 ,1 :11 ;16 :9 ;103 ,73
:57 ;13 :49 ;11 :48 ;27 :42 ;31 ,14 :35 ;1 :34 ;34 ,2 :33 ;34 ,29 ,16 :31 ;88
11 :100 ;14 :67 ;3 :66 ;8 :64 ;11 :63 ;18 :59 ;13 ,11 ,3 :58 ;10
מכלכל [מֻ קית] 85 :4
[קהַ אר] 16 :40 ;4 :39 ;65 :38 ;48 :14 ;16 :13 ;39 :12
מכניע תחתיו ַ
מכַנס [ג'אמע] 140 :4 ;9 :3
מכריע [פַ ַתאח] 26 :34
מלך [מַ לּכ] 2 :114 ;1 :62 ;23 :59 ;116 :23 ;114 :20
מַ מָ שי [חַ ּק] 30 :31 ;25 :24 ;116 :23 ;62 ,6 :22 ;114 :20 ;32 ,30 :10 ;62 :6
מַ נחה [הַ אדי] 31 :25 ;54 :22
מסַ פֵ ק [ּכַאפי] 36 :39
מפרנס ַ[רזַ אק] 58 :51
מרבה לתת [וַ הַ אב] 35 ,9 :38 ;8 :3
מרומָ ם [מֻ תַ עַ אל] 9 :13
נֶאדר כוח [מֻ קתַ דר] 55 ,42 :54
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נאצל [אַ ּכ ַרם] 3 :96
נגלה [טַ 'אהר] 3 :57
נוצֵ ר [חאפט'] 64 :12
נוקם [מֻ נ ַתקם] 16 :44 ;41 :43 ;22 :32
נושֹא עוון [עַ 'פַ פאר] 10 :71 ;42 :40 ;5 :39 ;66 :38 ;82 :20
נותן צורה [מֻ צַ וּר] 24 :59
נישֹא [עַ לּי] 51 ,4 :42 ;12 :40 ;23 :34 ;30 :31 ;62 :22 ;34 :4 ;255 :2
נכבד [ ַּכרים] 6 :82 ;40 :27
נסתר [באטן] 3 :57
נעלה [מֻ ַתּכַבר] 23 :59
נענה [מֻ ג'יב] 61 :11
נשׂגב [עַ ט'ים] 52 ,33 :69 ;96 ,74 :56 ;4 :42 ;255 :2
סולח [עַ 'אפר] 3 :40 155 :7
סומֵ ך [וַ ּכיל] ,3 :33 ;28 :28 ;65 :17 ;66 :12 ;12 :11 ;102 :6 ;171 ,132 ,81 :4 ;173 :3
9 :73 ;62 :39 ;48
[שהיד] ;17 :22 ;96 :17 ;43 :13 ;46 ,29 :10 ;19 :6 ;117 :5 ;166 ,79 ,33 :4 ;98 :3
עֵ ד ַ
9 :85 ;6 :58 ;28 :48 ;8 :46 ;53 :41 ;47 :34 ;55 :33 ;52 :29
[קאא'ם] 33 :13
עומד (על צפונות) ַ
עורך חשבון [חַ סיב] 39 :33 ;86 ,6 :4
עושה שלום [סַ לאם] 23 :59
עֵ זֶ ר [מֻ סתַ עַ אן] 112 :21 ;18 :12
עליון [ַאעלַא] 20 :92 ;1 :87
עָ ֵרב [ּכַפיל] 91 :16
צופה ַ[רקיב] 52 :33 ;117 :5 ;1 :4
צַ מַ ד [צַ מַ ד] 2 :112
קדוש [קֻ דוּס] 1 :62 ;23 :59
[קאדר] 23 :77
קוצב ַ
[קּיוּם] 111 :20 ;2 :3 ;255 :2
קיים ַ
[קריב] 50 :34 ;61 :11 ;186 :2
קרוב ַ
[שדיד; ַשדיד אלעקאב" :מעניש קשות"] ,13 :8 ;98 ,2 :5 ;11 :3 ;211 ,196 ,165 :2
קשה ַ
7 ,4 :59 ;22 ,3 :40 ;6 :13 ;52 ,48 ,25
ראשון [אַ וַּ ל] 3 :57
רב־תפארת [מַ ג'יד] 73 :11
[תוַּ אב] :49 ;10 :24 ;118 ,104 :9 ;64 ,16 :4 ;160 ,128 ,54 ,37 :2
רוצה בתשובת עבדיו ַ
3 :110 ;12
רחום [ ַרחים]  ,226 ,218 ,199 192 ,182 ,173 ,163 ,160 ,143 ,128 ,54 ,37 :2 ;3 ,1 :1ועוד
הרבה
רחמן ַ[רח ַמאן] ( 51 :16 ;30 :13 ;163 :2 ;3 ,1 :1ע); ,61 ,58 ,45 ,44 ,26 ,18 :19 ;110 :17
,26 :25 ;112 ,42 ,36 ,26 :21 ;109 ,108 ,90 ,5 :20 ;96 ,93–88 ,87 ,85 ,78 ,75 ,69
,45 ,36 ,33 ,20 ,19 ,17 :43 ;2 :41 ;52 ,23 ,15 ,11 :36 ;30 :27 ;5 :26 ;63 ,60 ,59
38 ,37 :78 ;29 ,20 ,19 ,3 :67 ;22 :59 ;1 :55 ;33 :50 ;81
ריבון ַ[רב]  ,131 :2 ;2 :1ועוד הרבה
שׂגיא במלכותו [מַ ליּכ] 55 :54
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שוכֵן במרומים ַ[רפיע] 15 :40
[סמיע] ;148 ,134 ,58 :4 ;121 ,38 ,35 ,34 :3 ;256 ,244 ,227 ,224 ,181 ,137 ,127 :2
שומע ַ
:14 ;34 :12 ;65 :10 ;103 ,98 :9 ;61 ,53 ,42 ,17 :8 ;200 :7 ;115 ,13 :6 ;76 :5
;28 :31 ;60 ,5 :29 ;220 :26 ;60 ,21 :24 ;75 ,61 :22 ;4 :21 ;26 :18 ;1 :17 ;39
1 :58 ;1 :49 ;6 :44 ;11 :42 ;36 :41 ;56 ,20 :40 ;50 :34
שומר [חַ פיט'] 6 :42 ;21 :34 ;57 :11
שקול דעת [חַ לים] ;51 :33 ;59 :22 ;44 :17 ;101 :5 ;12 :4 ;155 :3 ;263 ,235 ,225 :2
17 :64 ;41 :35
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סימן היידוע הערבי "אל– " ,וכן אותיות השימוש העבריות ,לא הובאו בחשבון בסידור
האלפביתי .הסימן (ע) פירושו שיש לעיין בהערה לפסוק שצוין .מספרי הסוּרות סומנו
בספרות מודגשות .לדוגמה =( 62 :2 :סורה  2פסוק .)62
אאזַ ר ,אבי אברהם 74 :6
אבוּ בַ ּכר
ודיבת עאא'שה ( 22 :24ע); מסתתר עם הנביא במערה  ;40 :9מעלותיו,
התאסלמותו וחליפותו ( 59 :4ע); ( 15 :46ע); ( 3 :66ע); נשלח להודיע על ביטול
החוזים עם עובדי האלילים ( 1 :9ע)
אבוּ גַ'הל ( 10 :96ע)
אבוּ טאלב ( 26 :6ע); ( 113 :9ע); ( 56 :28ע)
אבוּ לֻבאבה ( 102 :9ע)
אבוּ לַהַ ב 5–1 :111
אבוּ עאמר ( 107 :9ע)
אבות
אבותיהם של הכופרים לא הישירו לכת ואין לשמור על קשר עמם –23 :9 ;104 :5
 ;114 ,24הכופרים דבקים בדרך אבותיהם :10 ;172 ,70 ,28 :7 ;104 :5 ;170 :2
( 7 :38 ;43 :34 ;21 :31 ;10 :14 ;109 ,87 ,62 :11 ;78ע);  ;23 :43מנהג הזכרת
שם האבות 200 :2
אבות הכנסייה ( 40 :33ע)
אֻ בַ ּי אבן ח'לף ( 27 :25ע)( 28 ,ע)
אבלות ( 12 :60ע)
אבליס ,ראש השטנים (ר' גם שטן)
אורב ואויב לבני האדם  ;117 :20 ;17–16 :7אחיו של אללה ( 158 :37ע); מבני
השדים  ;50 :18לא ישלוט במאמינים  ;21–20 :34 ;65 :17 ;42–40 :15מתעה
ומדיח ( 4 :72 ;64 :17 ;39 :15ע); ממאן להשתחוות לאדם ,מגורש מגן עדן ומקולל
( 123 ,116 :20 ;50 :18 ;63–61 :17 ;34–31 :15 ;18–11 :7 ;36–34 :2ע); –74 :38
 ;85נברא מאש  ;76 :38 ;12 :7פרשיו וחייליו  ;95 :26 ;64 :17צאצאיו ותומכיו
בגיהינום ( 18 :7ע); 85 :38 ;50 :18 ;63 :17 ;43 :15
אבן השתייה ( 63 :18ע); ( 41 :50ע)
אבנים
כעונש משמים ;17 :67 ;34 :54 ;33 :51 ;40 :29 ;68 :17 ;74 :15 ;82 :11 ;32 :8
4 :105
ברהַ ה (מצביא חבשי) ( 1 :105ע)
אַ ַ
אברהם
ואביו ;26 :43 ;87–85 :37 ;86 ,70 :29 ;86 ,70 :26 ;48–42 :19 ;114 :9 ;74 :6
 ;4 :60אומה לעצמו  ;120 :16אורחיו המלאכים –31 :29 ;56–51 :15 ;74–69 :11
 ;30–24 :51 ;32אללה בחר בו  ;121 :16אללה לקחו כידיד נפש  ;125 :4אמונתו
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(בערבית :מלה) ;78 :22 ;123 :16 ;36 :14 ;161 :6 ;125 :4 ;95 :3 ;135 ,130 :2
אמונת אברהם יצחק ויעקב  ;38 :12בא אל אלוהיו בלבב שלם  ;84 :37בוחן את
גרמי השמים  ;88 :37 ;78–75 :6בונה את הּכַעבה (עם ישמעאל)  ;127 :2בינתו
הקדומה  ;51 :21ביתו  ;54 :4 ;33 :3בני עמו דחו את אותות אללה ;43 :22 ;70 :9
ובניו ;113–112 :37 ;58 ,49 :19 ;38 ,6 :12 ;84 :6 ;84 :3 ;140 ,136 ,133–132 :2
 ;45 :38וברית בין הבתרים  ;260 :2גווילים שניתנו לו  ;19 :87 ;37 :53הוריו :14
 ;41זכרו בדורות הבאים  ;109–108 :37חוקי הדת שניתנו לו  ;13 :42חניף ,ר'
חניף; לא היה יהודי ולא נוצרי ( 140 :2ע);  ;67 :3כופרים בקרב צאצאיו ;124 :2
 ;26 :57 ;113 :37 ;55–54 :4מהגר אל אלוהיו  ;99 :37 ;26 :29מוחמד ומאמיניו
כממשיכי מורשתו  ;68 :3מופת לאנשים  ;124 :2מורשתו ושימורה 93 ,66–65 :3
(ע); מושבו במֶ ּכה  ;26 :22מכה על חטא  ;75 :11מכריז על החג'  ;27 :22מנתץ את
הפסילים וניצל מן האש  ;98–88 :37 ;24 :29 ;70–52 :21מצטווה (עם ישמעאל)
לטהר את הּכַעבה  ;125 :2מקום תפילתו במֶ ּכה (מקאם אבראהים) ;97 :3 ;125 :2
מתמסר לאללה  ; 131 :2מתנצח עם אללה על גורל סדום ,ר' סדום; מתפלמס עם
בני עמו ;4 :60 ;26 :43 ;25 ,18–16 :29 ;82–69 :26 ;56–52 :21 ;83–80 :6
מתפלמס עם כופר (נמרוד)  ;258 :2נושא תפילה לשלום תושבי מֶ ּכה ולרווחתם :2
 ;41–35 :14 ;126נמלט לארץ הקודש  ;71 :21נמנה עם בעלי ברית אללה ;7 :33
נמנה עם מקבלי התגלות נבואית  ;163 :4נמנה עם סיעת נח  ;83 :37הניסיונות
שעמד בהם ,ר' ניסיון; עמד בחובותיו  ;37 :53עקדת בנו ,ר' עקדה; צדיק ונביא
41 :19
ַאב ֵרק 49 :53
אדם הראשון
בריאתו ,ר' בריאת האדם; ברית אללה עם יוצאי חלציו  ;172 :7בת זוגו (חווה) :4
 ;6 :39 ;121 :20 ;190–189 :7 ;1חוזר בתשובה וזוכה במחילה :20 ;23 :7 ;37 :2
 ;122חטאו וגירושו מגן עדן ;123–117 ,115 :20 ;27 ,24–19 :7 ;38 ,36–35 :2
ידיעתו את שמות הדברים ועליונותו על המלאכים  ;34–30 :2המלאכים
משתחווים לו  ;73 :38 ;116 :20 ;50 :18 ;61 :17 ;30 :15 ;11 :7 ;34 :2המלאכים
מתקנאים בו  ;30 :2ממלא מקום אללה (ח'ליפה)  ;30 :2מצרף שותפים לאללה :7
 ;190נמנה עם נבחרי אללה  ;33 :3שני בניו ,ר' קין והבל
אדמה ,ארץ
אללה ייסד ופרש ורקע אותה :43 ;64 :40 ;61 :27 ;53 :20 ;19 :15 ;3 :13 ;22 :2
 ;30 :79 ;6 :78 ;15 :67 ;48 :51 ;7 :50 ;10היבלעות בה כעונש מאללה ;45 :16
( 51 ,9 :34 ;40 :29 ;82–81 :28 ;68 :17ע);  ;16 :67יציבותה מעידה על אללה :30
 ;41 :35 ;25שבע אדמות ( 12 :65ע); שטוחה 20 :88
אדריס (נביא) 85 :21 ;56 :19
אהבה
אללה את היהודים והנוצרים ,לטענתם  ;18 :5אללה את הלוחמים  ;4 :61אללה
את המאמינים ,7 ,4 :9 ;93 ,42 ,13 :5 ;159 ,148 ,146 ,134 ,76 :3 ;222 ,195 :2
 ;8 :60 ;9 :49 ;108הַאנצַ אר את המֻ האג'רוּן  ;9 :59האנשים את משה ;39 :20
האנשים את נכסיהם וחייהם הארציים :38 ;24 :9 ;152 ,92 ,14 :3 ;216 ,177 :2
 ;8 :100 ;20 :89 ;27 ,8 :76 ;20 :75 ;13 :61 ;32אשת פוטיפר את יוסף ;30 :12
יעקב את יוסף  ;8 :12המאמינים את אללה  ;54 :5 ;31 :3 ;165 :2המאמינים את
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האמונה  ;7 :49המאמינים את בעלי בריתם הכופרים  ;119 :3עובדי האלילים את
אליליהם 165 :2
אהרן
זכרו בדורות הבאים  ;120–119 :37מזרע אברהם  ;84 :6וחטא העגל ;151–150 :7
 ;94–90 :20מסייע למשה :26 ;35 :25 ;45 :23 ;36–30 :20 ;53 :19 ;87 ,75 :10
 ;35–34 :28 ;13מקבל את הפֻרקאן  ;48 :21מקבל את התורה  ;117–114 :37משה
משאירו כממלא מקומו  ;142 :7נמנה עם מקבלי התגלות נבואית  ;163 :4שרידים
שהשאירו בני ביתו בארון הברית 248 :2
אוהל ,אוהלים80 :16 ,
אוונגליון ,ר' הברית החדשה
אוחוד ,ר' אֻ חֻ ד
אומה ,עם
אומה אחת;53–52 :23 ;93–92 :21 ;93 :16 ;118 :11 ;19 :10 ;48 :5 ;213 :2 :
 ;33 :43 ;8 :42אומת המאמינים ומעלותיה ( 181 :7 ;110 ,104 :3 ;143 ,128 :2ע);
אומת מאמינים בקרב יהודים ונוצרים  ;159 :7 ;66 :5 ;113 :3כדת לעצמה :16
 ;22 :43 ;120החלוקה לעמים  ;13 :49היצורים נבראו אומות אומות  ;38 :6כל
אומה וחוקיה ומנהגיה  ;67 ,34 :22 ;48 :5לכל אומה נקצב זמן ;49 :10 ;34 :7
 ;43 :23 ;5 :15משפט האומות ביום הדין ,84 :16 ;38 :7 ;108 :6 ;41 :4 ;143 :2
 ;28 :45 ;75 :28 ;85–83 :27 ;89נביאים כאומה לעצמה ,ר' נביאים; נח והאומות
יוצאות חלציו  48 :11שבטי ישראל כאומות  ;168 ,160 :7שליחים שניסו להזהיר
את האומות ,24 :35 ;18 :29 ;44 :23 ;15 :17 ;63 ,36 :16 ;30 :13 ;47 :10 ;42 :6
18 :46 ;25 :41 ;5 :40 ;42
אוּמי ,ר' אֻ מי
אוּמיים ,ר' אֻ מַ ּיים
ַ
ַאוס (שבט) ( 85 :2ע); ( 63 :8ע); ( 9 :49ע)
ַאוס אבן אלצַ אמת ( 1 :58ע)
אוצרות אללה 7 :63 ;37 :52 ;100 :17 ;21 :15 ;31 :11 ;50 :6
מפתחות השמים והארץ 12 :42 ;62 :39
אור
יאיר את פני הצדיקים וילווה אותם בעולם הבא ( 46 :7 ;107 ,106 :3ע); ;26 :10
 ;24 :83 ;38 :80 ;11 :76 ;22 :75 ;8 :66 ;13 ,12 :57לעומת חושך :33 ;16 :13
 ;11 :65 ;9 :57 ;20 :35 ;43מאיר על מצח המתפללים  ;29 :48המאמינים הולכים
בו  ;28 :57 ;257 :2סמל לאללה  ;8 :61 ;69 :39 ;35 :24 ;32 :9סמל לברית
החדשה  ;46 :5סמל למוחמד  ;46 :33סמל לקוראן :42 ;8 :22 ;157 :7 ;174 :4
 ;8 :64 ;52סמל לתורה  ;48 :21פסוק האור ( 35 :24ע)
אותות אללה
אין ללעוג להם  ;231 :2אללה מראה אותם  ;53 :41 ;81 ,13 :40בלב אלה אשר
ניתן להם הידע  ;49 :29מבוארים על ידי אללה :3 ;266 ,242 ,221 ,219 ,187 :2
 ;75 :5 ;118 ,103מופת פלאי ,ר' נס ,ניסים; מוּרדים ממרומים אל מוחמד ;99 :2
מחיקתם או השכחתם ,והחלפתם באחרים (נאסח' ומנסוח') ( 7 :3 ;106 :2ע); :13
( 39ע); ( 7 :87 ;101 :16ע); המכחישים אותם ודינם ;157 ,48 ,39 ,21 :6 ;22–21 :3
,5 :34 ;22 :32 ;105 :12 ;39 ,21 ,17 :10 ;182 ,177–176 ,147–146 ,40 ,37–36 :7
–16 :74 ;45–44 :68 ;10 :64 ;10–7 :45 ;40 :41 ;69 ,56 ,35 :40 ;63 ,59 :39 ;38
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 ;17מפורטים בקוראן :11 ;37 ,5 :10 ;11 :9 ;174 ,52 ,32 :7 ;126 ,114 :6 ;185 :2
 ;3 :41 ;28 :30 ;2 :28 ;1 :27 ;2 :26 ;16 :22 ;2 :13 ;1מובאים רק ברשות אללה
 ;78 :40 ;38 :13מפורשים וסתומים  ;7 :3נקראים בפני הנביא ;108 :3 ;252 :2
 ;6 :45נקראים בפני נשות הנביא  ;34 :33נקראים בפני שומעי הנביא ;151 ,129 :2
צפונים באיתני הטבע ובפלא הבריאה –20 :30 ;16–10 :16 ;6 :10 ;190 :3 ;164 :2
20 :51 ;13 ,3 :45 ;29 :42 ;25
אותיות מסתוריות
א.ל.מ ;1 :32 ;1 :31 ;1 :30 ;1 :29 ;1 :3 ;1 :2 .א.ל.מ.צ ;1 :7 .א.ל.מ.ר;1 :13 .
א.ל.ר ;1 :15 ;1 :14 ;1 :12 ;1 :11 ;1 :10 .ח.מ:45 ;1 :44 ;1 :43 ;1 :41 ;1 :40 .
 1 :46 ;1ח.מ.ע.ס.ק ;2–1 :42 .ט.ה ;1 :20 .ט.ס ;1 :27 .ט.ס.מ ;1 :28 ;1 :26 .י.ס.
 ;1 :36כ.ה.י.ע.צ ;1 :19 .נ ;1 :68 .צ ;1 :38 .ק1 :50 .
אחבאר ,ר' חכמי דת יהודים
אֻ חֻ ד ,קרב ( 121 :3ע)( 122 ,ע)( 125 ,ע)( 139 ,ע)( 140 ,ע)( 143 ,ע)( 144 ,ע)( 152 ,ע)( 153 ,ע),
( 154ע)( 155 ,ע)( 165 ,ע)( 166 ,ע)( 172 ,ע); ( 48 :9ע)
ַאחמַ ד ,ר' מוחמד
ַאח' ַנס אבן שריק ( 13 :68ע)
ַאחקאף ,אל ,-ר' עאד
איוב
מזרע אברהם  ;84 :6נמנה עם מקבלי התגלות נבואית  ;163 :4צרותיו וגאולתו
41 :38 ;84–83 :21
ַאיּכה ,אל ,-אנשי 14 :50 ;13 :38 ;176 :26 ;78 :15
אילאף ( 1 :106ע)
אילוף חיות ציד 4 :5
אילמות
אות לחוסר אונים  ;76 :16נחלת הכופר 22 :8 ;39 :6 ;171 ,18 :2
אילת ( 163 :7ע)
אימוץ
מעמד המאומצים  ;5–4 :33מעמד נשות הילדים המאומצים 37 :33
אלוהים ,ר' אללה
אליהו ,הנביא
זכרו בדורות הבאים  ;130–129 :37מזרע אברהם  ;85 :6וכוהני הבעל ( 183 :3ע);
 ;127–123 :37ומסעו של משה ( 65 :18ע)
אלילים ,ר' שותפים; פסילים
אליעזר (בן משק ביתו של אברהם) ( 74 :6ע)
אלישע
מזרע אברהם  ;86 :6מן המובחרים  ;48 :38ומסעו של משה ( 65 :18ע); ונערו :9
( 40ע)
אלכסנדר הגדול (ר' גם ד'ו אלקרנין) ( 60 :18ע)
אלכסנדריה ( 7 :89ע)
ַאללאת (אלילה) 19 :53
אללה (ר' גם בריאה)
האותות המעידים על גדולתו ,ר' אותות אללה; אין אלוה מבלעדיו ;255 ,163 :2
;129 ,31 :9 ;158 ,85 ,73 ,65 ,59 :7 ;106 ,102 ,19 :6 ;171 ,87 :4 ;62 ,18 ,6 ,2 :3
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;26 :27 ;116 :23 ;25 :21 ;98 ,8 :20 ;111 :17 ;2 :16 ;52 :14 ;84 ,61 ,50 ,14 :11
:64 ;23 ,22 :59 ;19 :47 ;8 :44 ;65 ,62 ,3 :40 ;6 :39 ;65 :38 ;3 :35 ;88 ,70 :28
 ;9 :73 ;13אין להכיל את הדעת על אודותיו  ;110 :20 ;255 :2אין לו בת זוג :72
 ;3אין למנוע את קללתו או ברכתו  ;107 :10אין לשנות את דברו ומשפטו ,ר' גזרה
קדומה; אינו אב לבנות  ;21 :53 ;18–16 :43ארצו רחבת ידיים ;10 :39 ;56 :29
בא להעניש בשכבת עננים  ;210 :2בורא האנשים  ;1 :4 ;21 :2בורא ואדון השמים
והארץ ;171 ,170 ,132 ,131 ,126 :4 ;180 ,129 ,109 :3 ;284 ,164 ,117 ,29 ,22 :2
,10 ,2 :14 ;16 ,3 ,2 :13 ;66 ,55 ,3 :10 ;116 :9 ;54 :7 ;101 ,73 ,14 ,13 ,12 ,1 :6
:37 ;1 :33 ;64 :24 ;87–84 :23 ;64 :22 ;4 :20 ;65 :19 ;3 :16 ;85 :15 ;32 ,19
 ;37 :78 ;37–36 :45 ;85–84 :43 ;4 :42 ;46 :39 ;5בורא במאמר ;47 :3 ;117 :2
 ;50–49 :54 ;82 :36 ;35 :19 ;40 :16בעל הרקיעים  ;3 :70דרך הישר שלו ואשר
אין בלתה  ;153 ,71 :6 ;73 :3 ,120 :2הזכרת שמו בתפילה ,ר' תפילה; הרקיע אל
השמים  ;11 :41 ;29 :2השתחוות הברואים בפניו ,ר' השתחוויה; החבל שיושיט
 ;112 ,103 :3חי וקיים ולא ימות  ;65 :40 ;58 :25 ;111 :20 ;2 :3 ;255 :2חסדיו
לא ייספרו מרוב  ;18 :16 ;34 :14יודע ומכיר ,16 :31 ;96 ,30 :17 ;19 :16 ;24 :15
 ;11 :100 ;28 :72 ;14–13 :67 ;16 :49 ;47 :41 ;31 :35 ;2–1 :34 ;34יודע
נסתרות ,ר' נסתרות; יכול להפוך ברכה לקללה  ;70–63 :56ימי אללה :45 ;5 :14
 ;14ימים של דיו לא יספיקו לכתיבת דבריו  ;27 :31 ;109 :18כוחו האדיר ;65 :10
כס כבודו וישיבתו עליו ,ר' כס הכבוד; לא הוליד בן ;101–100 :6 ;171 :4 ;116 :2
:39 ;152 :37 ;2 :25 ;91 :23 ;26 :21 ;92–88 ,35 :19 ;5–4 :18 ;111 :17 ;68 :10
 ;3 :112 ;3 :72 ;81 :43 ;4לא יפר הבטחה ,והיא דבר אמת :10 ;111 :9 ;194 :3
 ;47 :22 ;47 :14 ;31 :13 ;55מגן המאמינים :7 ;14 :6 ;150 ,122 :3 ;286 ,257 :2
 ;40 :8 ;196מהיר חשבון  ;17 :40 ;51 :14 ;41 :13מוחל ,ר' מחילה; מוציא את
צאצאי אדם מחלציו ומחייבם להאמין בו  ;172 :7מחיה מתים ,ר' תחיית המתים;
מידותיו  ;67 :39 ;74 :22מלכותו ,40 ,18 ,17 :5 ;189 ,26 :3 ;247 ,107 :2 ;4 :1
;42 :24 ;116 ,88 :23 ;56 :22 ;114 :20 ;111 :17 ;116 :9 ;158 :7 ;73 :6 ;120
;27 :45 ;85 :43 ;49 :42 ;16 :40 ;44 ,6 :39 ;10 :38 ;83 :36 ;13 :35 ;26 ,2 :25
 ;2 :114 ;9 :85 ;1 :67 ;1 :64 ;1 :62 ;23 :59 ;5 ,2 :57 ;14 :48מנחה אל דרך
הישר ;56 :11 ;35 ,25 :10 ;125 ,88 ,39 ,35 :6 ;175 :4 ;272 ,213 ,142 :2 ,6 :1
 ; 46 :24 ;9 :16מסלק חוטאים ומביא ברואים חדשים תחתיהם ;16 :35 ;19 :14
 ;28 :76 ;41–40 :70 ;61–60 :56 ;38 :47מעניק ברכתו לאשר יחפוץ ;73 :3 ;90 :2
 ;11 :14מעניק חוכמה ,ר' חוכמה; מפרנס ומעשיר את ברואיו ;245 ,212 ,64 ,22 :2
:23 ;58 :22 ;30 :17 ;21–19 :15 ;26 :13 ;6 :11 ;31 :10 ;28 :9 ;14 :6 ;27 :3
 ;58–57 :51 ;12 :42 ;64 :40 ;52 :39 ;3 :35 ;62 ,60 :29 ;64 :27 ;72מצמיח
ומנביט  ;32 :14 ;58–57 :7 ;141 ,99 ,95 :6המשפט בידיו ;67 ,40 :12 ;62 ,57 :6
מתעה ומעניש ככל שיחפוץ ,ר' גזרה קדומה; מתפלל למען המאמינים :33 ;157 :2
 ;43נוהג בדרכי נועם  ;19 :42נוקם  ;47 :14 ;4 :3נותן חיים וממית ,27 :3 ;258 :2
 ;2 :57 ;8 :44 ;68 :40 ;80 :23 ;23 :15 ;56 :10 ;116 :9 ;158 :7 ;156עֵ ד בין
הנביא ושומעיו  ;8 :46 ;96 :17 ;43 :13 ;19 :6עושה את אשר יחפוץ  ;253 :2עין
לא תשיגנו  ;103 :6פניו קיימים לעד  ;88 :28ראיית המאמינים אותו ( 23 :75ע);
ראייתו נמנעת מבני ישראל  ;55 :2ראייתו נמנעת ממשה  ;143 :7רחמיו ;105 :2
;2 :35 ;43 :33 ;87 :12 ;58 :10 ;21 :9 ;56 :7 ;147 ,54 ,16 ,12 :6 ;74 ,30 ,8 :3
 ;53 :39רחמן ( 51 :16 ;30 :13ע); ,87 ,85 ,78 ,75 ,69 ,58 ,45 ,44 :19 ;110 :17
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,11 :36 ;5 :26 ;63 ,60 ,59 ,26 :25 ;42 ,36 ,26 :21 ;109 ,108 ,90 ,5 :20 ;93–88
;29 ,20 ,19 ,3 :67 ;22 :59 ;1 :55 ;33 :50 ;81 ,33 ,20 ,17 :43 ;2 :41 ;52 ,23 ,15
 ;38 ,37 :78ריבון הזריחות והשקיעות  ;17 :55 ;5 :37ריבון המזרח והמערב :2
 ;9 :73 ;40 :70 ;17 :55 ;5 :37 ;28 :26 ;142 ,115שוכן במרומי המעלות ;15 :40
שופט ביום הדין ,ר' יום הדין; שופט השופטים  ;8 :95שמותיו וכינוייו :17 ;180 :7
 ;24 :59 ;8 :20 ;110תנומה לא תאחז בו 255 :2
אלמוגים 58 ,22 :55
אלמנות 240 ,235–234 :2
אם ירצה אללה 18 :68 ;39 ,24–23 :18
אֵ ם הספר
יסוד הקוראן ( 7 :3ע); הספר השמימי 4 :43 ;39 :13
אֵ ם הערים ,ר' מֶ ּכה
אמאם ( 124 :2ע)
ַאמגושים 17 :22
אמונה
אמונה שבלב  ;28 ,11 :13אמונה והתמסרות  ;14 :49אמונת אברהם ,ר' אברהם;
אֻ מי (ר' גם אֻ מּיוּן)
הנביא מוחמד ( 129 :2ע)( 151 ,ע); ( 164 :3ע); ( 2 :62 ;158 ,157 :7ע);
אֻ מַ ּיַה אבן אבי אלצַ לת ( 175 :7ע)
אֻ מַ ּיַה אבן חַ 'לַף ( 28 :18ע); ( 28 :18ע)
אֻ מּיוּן
בני אומות העולם שאינם שייכים לבעלי הספר ;2 :62 ;75 ,20 :3 :נבערים מדעת
(בקרב היהודים) 78 :2
אֻ מַ ּיים ,חליפים ( 22 :47ע)
אנטיוכיה ( 38 :25ע); ( 13 :36ע)
אנטיכריסט ,ר' ַד ַג'אל
ַאנצאר ,ר' תומכים
אסטרולוגים ( 51 :18ע)
אסלאם (ר' גם מתמסרים)
גנות הכופרים שאינם מתאסלמים  ;7 :61הדת הראויה אצל אללה  ;19 :3השלמת
כינונו כדת  ;3 :5התאסלמות ריקה מתוכן  ;17 :49 ;74 :9לא תתקבל דת אחרת
זולתו  ;85 :3מעלת המקבל אותו ברצון 22 :39 ;125 :6
אסף בן ברכיה ( 40 :27ע)
אס ַראא' ומעראג' ( 60 ,1 :17ע); ( 8 :53ע)( 13 ,ע)
אסראפיל ( 41 :50ע); ( 6 :54ע)
אפסוס ( 9 :18ע)
אפרים הסורי (מת ב– )373סורה ( 52 :12ע).
ַארבה 7 :54
ארון הברית 248 :2
ַאריוְך (מלאך) ( 102 :2ע)
ארם 7 :89
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ארץ הקודש ,ארץ ישראל ,אלשאם
אברהם ולוט נמלטים אליה  ;71 :21ארץ מבורכת :34 ;81 ,71 :21 ;1 :17 ;137 :7
 ;18ארץ מקודשת  ; 16 :79 ;12 :20 ;21 :5בני ישראל מצטווים להיכנס אליה :2
 ;161 :7 ;24–21 :5 ;154 :4 ;58בני ישראל עתידים לרשת אותה ( 105 :21ע); הריה
( 1 :95ע); היהודים מבקשים לגרום למוחמד לעקור אליה ( 76 :17ע); מעמד הסנה
בתחומיה ( 12 :20ע); ניתנה כמושב לבני ישראל ( 93 :10 ;137 :7ע); :24 ;104 :17
( 55ע); ( 6 :28ע); סוחרי שבא נוסעים אליה  ;18 :34שלמה רוכב אליה על גבי הרוח
 ;81 :21השער המוביל אליה 161 :7 ;23 :5 ;154 :4 ;58 :2
אש
אות לכוח הבריאה של אללה 73–71 :56 ;80 :36
אַ שמדאי ( 102 :2ע); ( 34 :38ע)
אשראי לזמן קצוב 283–282 :2
אתרוגים ( 31 :12ע)
(אלרס) ,בעלי ה– 12 :50 ;38 :25
ַ
באר
בגדים
אות לחסד אללה  ;81 :16 ;26 :7בגדי אדם וחווה  ;27 ,22 :7בגדי חמודות במסגד
 ;31 :7בגדי הצדיקים ,ר' גן עדן; בגדי הרשעים ,ר' גיהינום
בדואים
כופרים ומתחסדים  ;101 ,98–97 :9המאמינים שבהם  ;99 :9מגונים על שאינם
יוצאים לקרב תַ בוּּכ  ;120 ,90 :9המושארים מאחור  ;16–15 ,11 :48נדרשים
להתמסר  ;14 :49שוכני המדבר 20 :33
בַ דר ,קרב ( 13 :3ע)( 124 ,123 ,ע)( 125 ,ע)( 127 ,ע)( 165 ,ע); ( 1 :8ע)( 59 ,49–5 ,ע); 40 :9
(ע)
בשורות על התרחשותו הצפויה ( 35 :8ע); ( 46 :10ע); ( 40 :13ע); ( 58 :18ע); :20
( 129ע); ( 55 :22ע); ( 77 :25ע); ( 72 :27ע); ( 29 :32ע); ( 11 :38ע)( 88 ,ע); 42 :43
(ע); גורל הכופרים שנפלו בו ( 28 :14ע); יום הישועה  ;41 :8השבויים שנלקחו בו,
ר' שבויים; השלל שנלקח בו ,ר' שלל
בהמות משא 13–12 :43 ;142 :6
בוּראק ,ר' בֻראק
בוררות 35 :4
בַ חירה 103 :5
ביזנטים (רוֹמים) 2 :30
בית ,בתים 80 :16
אלבַ ית אלמַ עמוּר ,ר' ַּכעבה
בית המקדש (ר' גם ירושלים; שלמה)
ואברהם ( 75 :6ע)( 26 :22 ,ע); חורבנו (114 :2ע)( 259 ,ע); ( 4 :17ע) ;7 ,מכונה
"מסגד"  ;7 :17ומסגד אלאקצא ( 1 :17ע); ומֶ ּכה ( 96 :3ע)( 97 ,ע); ( 26 :22ע); :52
( 4ע)
בַ ַּכה (כינוי לעיר מֶ ּכה) 96 :3
בכי 43 :53
בָ בֶ ל 102 :2
בלעם ( 175 :7ע)
במות אלילים 90 ,3 :5
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בנות אללה האלילות ( 102 :18 ;40 :17 ;57 :16 ;100 :6ע); ;18–15 :43 ;153 ,149 :37
23–19 :53 ;39 :52
בני ישראל (ר' גם בעלי הספר; ים סוף; עגל; פרה)
אומרים נשמע ונמרה במקום נשמע ונעשה  ;93 :2אינם אומרים ח ַטה :7 ;58 :2
 ;162אללה מצילם מפרעה  ;31–30 :44 ;80 :20 ;141 :7בוגדים בנביא ;13 :5
דברים שנכתבו בתורתם  ;4 :17 ;32 :5הברית שכרת אללה עמם ,83 ,63 ,40 :2
 169 :7 ;70 ,12 :5 ;154 :4 ;93 ,84הבטחה לקבץ את פזוריהם  ;104 :17הפרו את
בריתם  ;13 :5הרגו את הנביאים ( 4 :17 ;70 :5 ;91 ,61 :2ע); חכמיהם מזהים את
מוחמד בתורה  ;197 :26חמתו של אללה שרויה עליהם  ;61 :2חסד אללה ומעלתם
על כל העמים  ;16 :45 ;32 :44 ;6 :14 ;140 :7 ;20 :5 ;211 ,122 ,47 ,40 :2יורשים
את ארץ מצרים ( 137 :7ע); ( 59 :26ע); ( 28 :44ע); יורשים את ארץ הקודש :7
 ;93 :10 ;137יושבים מעבר לסמבטיון ( 104 :17ע); ישוע שליח אליהם :5 ;49 :3
 ;14 ,6 :61 ;59 :43 ;110 ,72המאכלות שהותרו להם  ;93 :3מבקשים להם אלילים
 ;138 :7מבקשים להם מלך  ;246 :2מואסים במאכל אחד ודורשים לגוונו ;61 :2
המחלוקות בקרבם  ;14 :61 ;76 :27מכפרים על חטא העגל והורגים איש את אחיו
 ;54 :2מסתירים את שבחי מוחמד בתורה ומסלפים אותה ( 42 :2ע); ( 13 :5ע);
מעט המאמינים אשר בהם  ;168 ,159 :7 ;13 :5מעמדם הנחות  ;61 :2מצטווים
להיכנס אל ארץ הקודש ,ר' ארץ הקודש; משה מוציאם ממצרים ,ר' משה; הנבואה
ניתנת להם  ;16 :45נדרשים להאמין בקוראן  ;42 :2נדרשים לשמור אמונים
לאללה ואת התורה  ;2 :17 ;93 ,63 ,40 :2נודדים ארבעים שנה במדבר  ;26 :5עד
מביניהם מעיד על נכונות הקוראן  ;10 :46עוברים את הים  ;90 :10 ;138 :7עושים
את העגל ,ר' עגל (הזהב); פזורים בעולם  ;168 :7צאצאיו של נח  ;3 :17קוללו בפי
דוד וישוע  ;78 :5שנים–עשר נשיאיהם  ;12 :5שנים–עשר שבטיהם  ;160 :7תורת
משה ניתנת להם כמקור הדרכה 16 :45 ;53 :40 ;23 :32
בני משה ( 159 :7ע); ( 104 :17ע)
בנים (ר' גם ילדים)
חלקם בירושה ר' ירושה; מוענקים על–ידי אללה :71 ;133 :26 ;40 ,6 :17 ;72 :16
 ;13 :74 ;12נמנים עם הבלי העולם הזה ;14 :68 ;55 :23 ;46 :18 ;24 :9 ;14 :3
לא יועילו ביום הדין  ;36 :80 ;11 :70 ;88 :26עובדי האלילים ממציאים אותם
לאללה 100 :6
בנימין (מבני ישראל) ( 8 :12ע)( 59 ,ע); ( 80ע)( 83 ,ע)( 99 ,ע)
בַ סמַ ַלה (נוסחת "בשם אללה הרחמן והרחום") ( 1 :1ע); ( 26 :48 ;30 :27ע)
בעל (אליל) 125 :37
בעל ואישה (ר' גם מין; נישואין; נשים)
אפליה בין הנשים  ;129 ,128 :4בוררוּת בין בני הזוג  ;35 :4דין המורדות ;34 :4
פרישת הבעל מאשתו (ט'האר) 3–2 :58 ;4 :33
בעל פעור ( 138 :7ע)
(אלרס) 12 :50 ;38 :25
ַ
בעלי הבאר
בעלי הספר (ר' גם בני ישראל; יהודים; נוצרים)
אילו קיימו את מצוות ספרי הקודש היו נכנסים לגן עדן  ;65 :5אין להם חזקה על
ברכת אללה  ;29 :57אין לקחתם כמגינים  ;57 :5אינם מכבדים את הגויים ;75 :3
אמונתם בישוע  ;159 :4באש גיהינום  ;6 :98בעלי דבר התוכחה (ַאהל אלד'ּכר) :16
 ;7 :21 ;43גורשו ממושבותיהם  ;2 :59הורדו ממבצריהם  ;26 :33הרגו את
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הנביאים  ;112 ,21 :3 ;87 :2יודעים כי הקוראן הורד מעם אללה ;94 :10 ;114 :6
יש להתנצח איתם רק בדרכי נועם  ;46 :29כופרים באותות אללה  ;98 ,70 :3לא
יכלו לחדול מכפירה  ;1 :98לבם גס בתורה  ;16 :57המאמינים תמימי הדרך אשר
בהם  ;47 :29 ;53–52 :28 ;199 ,115–113 ,110 :3מבקשים להתעות את
המאמינים  ;44 :4 ;100–99 ,73–72 ,69 :3מבקשים לראות את אללה ;153 :4
מבקשים ממוחמד להוריד ספר מן השמים  ;153 :4מוכרים התחייבותם לאללה
באפס מחיר  ; 187 ,77 :3מכירים את מוחמד מתוך ספרי הקודש ( 20 :6ע);
מסתירים ומשבשים את דברי התורה המשבחים את מוחמד ( 71 :3ע)( 78 ,ע)187 ,
(ע); ( 15 :5ע); מעידים על אמיתות נבואת מוחמד ( 43 :13ע); מעמדם הנחות :3
 ;29 :9 ;112מצוות המלחמה בהם  ;29 :9מקוללים  ;52 :4מקיימים רק שמץ
ממצוות הספר שקיבלו  ;51 ,44 :4המתונים ביניהם  ;66 :5מתחזים למאמינים :3
 ;119והמתחסדים  ;11 :59מתקנאים ונוטרים טינה למוסלמים :5 ;109 ,105 :2
 ;59נחלקו וסטו מן הדת הנכונה  ;105 ,19 :3ניתן לחוס עליהם עד שיבוא יומם :2
 ;109נקראים לאמונה משותפת עם המאמינים ולעבוד את אללה לבדו ;64 :3
נקראים להאמין בקוראן ובמוחמד  ;19 ,15 :5 ;47 :4נקראים להבין שאברהם לא
היה יהודי ולא נוצרי  ;67–65 :3נקראים לנטוש את תורת השילוש הקדוש ,171 :4
( 77 :5ע); נקראים לקיים את התורה והברית החדשה ויתר הספרים ,66 ,47 :5
 ;68סבורים כי ישהו בגיהינום ימים ספורים בלבד  ;24 :3סבורים כי רק הם יזכו
בגן עדן  ;111 :2עובדים לג'בת ולטאע'ות  ;60 :5 ;51 :4עושים את העגל ,ר' עגל
(הזהב); העם הנבחר בעיני עצמם ( 24 :3ע); פונים עורף לספר אללה ;23 :3
שגיונותיהם  ; 123 :4שכר המאמינים אשר בהם יוכפל  ;54 :28שמחים בקוראן
36 :13
בעלי הפיל 1 :105
בעלי התעלה (אֻ ח'דוּד) 4 :85
בצורת ( 112 :16ע)
בצל 61 :2
בקר 146 ,144 :6
ֻב ַראק ( 1 :17ע)
בָ ָרד 43 :24
בַ רזל
הורד משמים  ;25 :57בחומת גוג ומגוג  ;96 :18רוכך לדוד 10 :34
בריאה (ר' גם אללה; בריאת האדם)
אין בה דבר המקלקל את השורה  ;3 :67אין לדעת את צפונותיה  ;51 :18אין
לשנותה  ;30 :30כל חי נוצר מן המים  ;45 :24 ;30 :21לא התרחשה לבטלה :38
 ;38 :44 ;27מעשה אללה ללא שותפים  ;4 :46 ;40 :35 ;11 :31נועדה לגלות את
האמת  ;3 :64 ;3 :46 ;22 :45 ;39 :44 ;5 :39 ;8 :30 ;44 :29 ;5 :10 ;73 :6ששת
ימי הבריאה 4 :57 ;38 :50 ;12–9 :41 ;4 :32 ;59 :25 ;7 :11 ;3 :10 ;54 :7
בריאת האדם
הפחת רוח חיים באפו  ;72 :38 ;9 :32 ;29 :15נברא מדם קופא ;14 :23 ;5 :22
 ;2 :96 ;38 :75 ;67 :40נברא מזרע ;77 :36 ;11 :35 ;8 :32 ;13 :23 ;5 :22 ;4 :16
( 39 :70 ;59–58 :56 ;46 :53 ;67 :40ע); ;6 :86 ;19 :80 ;20 :77 ;2 :76 ;37 :75
נברא מטיט או מטין ;11 :37 ;7 :32 ;12 :23 ;61 :17 ;33 ,28 ,26 :15 ;12 :7 ;2 :6
 ;14 :55 ;76 ,71 :38נברא יחידי  ;11 :74נברא מעפר :30 ;5 :22 ;37 :18 ;59 :3
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 ;32 :53 ;67 :40 ;11 :35 ;20נברא מתוך מים ,נוזל :86 ;20 :77 ;8 :32 ;54 :25
 ;6נברא מתוך נפש יחידה  ;6 :39 ;189 :7 ;98 :6 ;1 :4עיצוב צלמו ;11 :7 ;6 :3
–7 :82 ;19 :80 ;38 :75 ;3 :64 ;24 :59 ;64 :40 ;72 :38 ;9 :32 ;37 :18 ;29 :15
 ;4 :95 ;7 :91 ;2 :87 ;8שלבי בריאתו ;14–12 :23 ;5 :22 ;37 :18 ;11 :7 ;98 :6
40–37 :75 ;67 :40 ;11 :35
ברית בין הבתרים ( 260 :2ע)
הברית החדשה (אוונגליון)
אללה לימדה לישוע  ;27 :57 ;110 :5 ;48 :3מאשרת את התורה  ;46 :5מעידה על
אמיתות נבואת מוחמד ( 17 :11ע);  ;29 :48מקור הדרכה  ;46 :5 ;4–3 :3ניתנה
לאחר אברהם 65 :3
בריתות ,ר' חוזים ובריתות
ברקים ורעמים
אבחת הברק  ;43 :24הברק מעורר חשש וכיסופים  ;24 :30 ;12 :13מכים בכופרים
 ;45 :52 ;44 :51 ;17 ,13 :41 ;40 :18 ;12 :13 ;153 :4 ;55 :2כמשל לאזהרות
הקוראן באוזני הכופרים  ;20–19 :2הרעם מספר בשבח אללה 13 :13
בת שבע (אשת דוד) ( 38 :33ע); ( 24 :38ע)
בתי־כנסת 40 :22
ַג'אהלּיה 26 :48 ;33 :33 ;50 :5 ;154 :3
גאולת דם ,ר' רצח
גבריאל
אויב היהודים  ;98 ,97 :2הוריד ממרומים את הקוראן ( 11 :65 ;97 :2ע); 16 :75
(ע); יורד ממרומים רק במצוות ריבונו ( 64 :19ע); מבקש להציל את אברהם מהאש
( 69 :21ע); מגן על מוחמד  ;4 :66מופיע בפני מוחמד ( 13–5 :53ע); ( 1 :74ע); :81
( 23ע); ( 1 :96ע); מופיע בפני מרים אם ישוע ( 46 :3ע); ( 17 :19ע); מיילד את ישוע
( 24 :19ע); מסיע את מוחמד בלילה ( 1 :17ע); מעיד כי מוחמד נביא אמת 17 :11
(ע); מעמדו אצל אללה והמלאכים ( 21–19 :81ע); נגלה ליוסף ( 24 :12ע); נורא
הכוח ( 5 :53ע); מעכב את תשובתו למוחמד ( 24 :18ע); סוסו ( 87 :20ע)( 96 ,ע);
צעקתו הקטלנית ( 67 :11ע); ( 73 :15ע); ( 29 :36ע); ( 31 :54ע); הרוח הנאמנה
( 193 :26ע); רוח הקודש ( 102 :16ע); ( 85 :17ע); ( 17 :19ע); ( 4 :70ע); 38 :78
(ע); ( 4 :97ע); שליח ( 11 :65ע); ( 40 :69ע); ( 19 :81ע); ושלמה המלך ( 40 :27ע)
ג'בת (ר' גם טאע'וּת) 51 :4
גדעון ( 249 :2ע)
ג'האד ,ר' מאבק
גובי מיסים 60 :9
גוג ומגוג 95 :21 ;94 :18
ג'וּדי ,הר 44 :11
גוליית ( 5 :17 ;251–249 :2ע)
גורלות ,הפלת 141 :37 ;90 ,3 :5 ;44 :3
ג'ז ַיה ,ר' מס ,מיסים
גזע ,גזעים (ר' גם צבעים; שוויון)
אינו קובע את מעמד המאמין ( 25 :4ע); חלוקה לעמים ושבטים 13 :49
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גזרה קדומה (ר' גם אמונה; כופרים; כתיבה; הספר השמימי)
אין לשנות את דברו ומשפטו של אללה :18 ;77 :17 ;41 :13 ;64 :10 ;115 ,34 :6
 ;23 :48 ;17 :33 ;27אמונה וכפירה תלויות ברצון אללה :10 ;125 ,65 :6 ;284 :2
 ;8 :42 ;27 :13 ;100–99אסונות מתרחשים רק ברשות אללה  ;11 :64הכופרים
טוענים כי כפירתם תלויה ברצון אללה  ;20 :43 ;35 :16כפירה שנגזרה מראש :7
 ;13–12 :15 ;96 :10 ;30לא ניתן להנחות את מי שהתעהו אללה :7 ;143 ,88 :4
 ;46 ,44 :42 ;33 :40 ;36 ,23 :39 ;17 :18 ;37 :16 ;33 :13 ;186לא ניתן לפדות או
להציל את הכופרים מעונשם :39 ;20 :32 ;18 :13 ;54 :10 ;70 :6 ;36 :5 ;91 :3
 ;15 :57 ;47 ,19העונש שנגזר מראש ובצדק :23 ;18 :22 ;58 ,16 :17 ;96 ,33 :10
:46 ;25 :41 ;6 :40 ;71 ,19 :39 ;14 :38 ;31 :37 ;70 ,7 :36 ;13 :32 ;63 :28 ;27
ַ ;18ק ַדר ( 49 :54ע); ( 19 :80ע); ( 3 :87ע); ( 1 :97ע); תעייה שנגזרה בצדק ;30 :7
36 :16
גיא
גיא בן הנום ( 13 :57ע); עמק בגיהינום 59 :19
ג'יהאד ,ר' מאבק
גיהינום (ר' גם זַ קוּם)
האומללים אשר בו  ;107–106 :11אנשי השמאל ,ר' שמאל ,אנשי ה–; אש שהוכנה
לכופרים  ;131 :3 ;24 :2האש כעדרי גמלים זהובים  ;33 :77בגדי האש של יושביו
 ;19 :22היצלות הכופרים ,16 :39 ;59 ,56 :38 ;163 :37 ;64 :36 ;104 :23 ;56 :4
;12 :84 ;16 :83 ;29–26 :74 ;16–15 :70 ;31 :69 ;94 :56 ;16 :52 ;72 :40 ;24
 ;3 :111 ;15 :92 ;4 :88 ;12 :87השלכת הכופרים אל תוכו :26 ;34 ,13 :25 ;37 :8
 ;7 :67 ;48 :54 ;13 :52 ;26–24 :50 ;47 :44 ;71 :40 ;66 :33 ;90 :27 ;94החומה
בינו לבין גן עדן ,ר' גן עדן; יודלק כל פעם מחדש  ;97 :17יסגור על הכופרים :29
 ;54יצוע של אש  ;41 :7 ;12 :3היראים ימולטו מתוכו  ;101 :21 ;72 :19יתמלא
בחוטאים ויבקש עוד  ;30 :50כבלי החוטאים :69 ;71 :40 ;8 :36 ;33 :34 ;5 :13
 ;4 :76 ;12 :73 ;32–30הכל ירדו אל תוכו ( 14 :79 ;98 :21 ;71–68 :19ע);
הכופרים הם שמן לו  ;6 :66 ;10 :3 ;24 :2כניסת הכופרים בשעריו :40 ;71 :39
 ;76המדור התחתון  ; 145 :4המזון אשר בו ,ר' זקום; המים הרותחים על ראש
הכופרים  ;48 :44 ;20–19 :22המלאכים המופקדים על האש ;31–30 :74 ;6 :66
מעון לכופרים  ;12 :47 ;24 :41 ;60 ,32 :39 ;68 :29משול לסופת מדבר ;27 :52
המשקה שיוגש בו ;15 :47 ;57 :38 ;67 :37 ;29 :18 ;17–16 :14 ;4 :10 ;70 :6
 ;5 :88 ;25–24 :78 ;36 :69 ;93 ,54 ,42 :56 ;44 :55קולות האש הבוערת ;12 :25
 ;7 :67שבטים של ברזל לכופרים  ;21 :22שבעת מדוריו ( 12 :65ע); שבעת שעריו
 ;44 :15שועריו יגנו את הבאים  ;8 :67 ;50–49 :40 ;72–71 :39שיחת יושביו עם
יושבי גן עדן ,ר' גן עדן; שמור לרשעים 81 :2
גיהינום ,שמותיו של
אש [נַאר]  ,275 ,257 ,221 ,217 ,201 ,175 ,174 ,167 ,126 ,81 ,80 ,39 ,24 :2ועוד
הרבה
אש תבעֵ רה [סַ עיר] ;12 :34 ;64 :33 ;21 :31 ;11 :25 ;4 :22 ;97 :17 ;55 ,10 :4
12 :84 ;4 :76 ;11 ,10 ,5 :67 ;13 :48 ;7 :42 ;6 :35
בור שחת [הַ אויַה] 9 :101
גיהינום [גַ'הַ נַם]  169 ,140 ,121 ,115 ,97 ,92 ,55 :4 ;197 ,162 ,12 :3 ;206 :2ועוד
הרבה
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דלֵקה [ל ַַט'א] 15 :70
מרטשת [חֻ טַ מַ ה] 5 ,4 :104
סַ ַקר [סַ ַקר] 42 ,27 ,26 :74 ;48 :54
שׂ ֵרפה [חַ ריק] 10 :85 ;22 ,9 :22 ;50 :8 ;181 :3
תופת [גַ'חים] ,68 ,64 ,55 ,23 :37 ;91 :26 ;51 :22 ;113 :9 ;86 ,10 :5 ;119 :2
,36 :79 ;12 :73 ;31 :69 ;19 :57 ;94 :56 ;18 :52 ;56 ,47 :44 ;7 :40 ;163
6 :102 ;16 :83 ;14 :82 ;12 :81 ;39
ג'יזיה ,ר' מס ,מיסים
גיל ארבעים 15 :46
גילוח ראש 27 :48 ;196 :2
גילוי עריות 2 :58 ;4 :33 ;22 :4
גירושין (ר' גם נידה)
בני זוג חדשים  ;130 :4דיני ה– ( 28 :33 ;241 ,237–236 ,233–226 :2ע)51 ,49 ,
(ע); ( 1 :58ע);  ;7–1 :65מוחמד וגרושת זיד ( 4 :33ע)( 37 ,ע)( 38 ,ע)( 40 ,ע)( 69 ,ע)
גמלים ,נאקות
בריאתם  ;17 :88גמל בקוף מחט  ;40 :7מובילים את העולים לרגל  ;27 :22נאקה,
ר' ת'מוד; נאקות בחודש העשירי להריונן  ;4 :81נושאי משאות  ;65 :12סוג מקנה
144 :6
גַן ,גנים (ר' גם צמחייה) 32–17 :68 ;43–32 :18 ;266 ,265 :2
גן עדן
אושרם ואחוותם של השוהים בו :37 ;30 :16 ;48–45 :15 ;108 :11 ;44–42 :7
 ;70 :43 ;74 :39 ;61–58אין בו לזות שפתיים ;11 :88 ;35 :78 ;25 :56 ;23 :52
אנשי הימין ,ר' ימין ,אנשי ה–; בגדיהם ותכשיטיהם של האנשים ;23 :22 ;31 :18
 ;21 :76 ;53 :44 ;33 :35ביתני הנשים הממתינות ליושביו  ;72 :55ברכות
המלאכים לשוהים –17 :52 ;16–15 :51 ;34–32 :50 ;58 :36 ;75 :25 ;103 :21
 ;26 :56 ;18גני המסתור  ; 15 :53 ;19 :32החומה בינו לבין גיהינום ,ודברי
היושבים עליה  ;13 :57 ;49–46 :7היצועים וכלי השתייה ;56 :36 ;31 :18 ;47 :15
;16–13 :88 ;35 ,23 :83 ;13 :76 ;34 ,16–15 :56 ;76 ,54 :55 ;20 :52 ;44 :37
יקורב ליראים  ;31 :50כניסת האנשים עם נשותיהם  ;70 :43כניסת האנשים עם
צאצאיהם  ;21 :52מדור עליון  ;20 :39 ;37 :34 ;58 :29 ;75 :25המזון והמשקה
אשר בו :47 ;55 :44 ;71 :43 ;51 :38 ;47–41 :37 ;57 :36 ;35 :13 ;198 :3 ;25 :2
 ;28–25 :83 ;21 ,17 ,6–5 :76 ;21–18 :56 ;23–22 ,19 :52 ;15המעיינות ;45 :15
,6 :76 ;18 :56 ;66 ,50 :55 ;15 :51 ;52 :44 ;45 :37 ;34 :36 ;147 ,134 ,57 :26
 ;12 :88 ;28 :83 ;41 :77 ;18 ,6 :76 ;18נחלים נובעים מתחת לאילנותיו ;25 :2
,89 ,72 :9 ;43 :7 ;6 :6 ;119 ,85 ,12 :5 ;122 ,57 ,13 :4 ;198 ,195 ,136 ,15 :3
( 24 :19 ;31 :18 ;31 :16 ;23 :14 ;35 :13 ;9 :10 ;100ע); ;23 ,14 :22 ;76 :20
:65 ;9 :64 ;12 :61 ;22 :58 ;12 :57 ;17 ,5 :48 ;12 :47 ;20 :39 ;58 :29 ;10 :25
 ;8 :98 ;11 :85 ;8 :66 ;11המעלות שנועדו לצדיקים  ;75 :20 ;4 :8המקורבים
 ;28 ,21 :83 ;88 ,11 :56נוסח ברכתם ותפילתם של השוהים בו ;23 :14 ;10 :10
 ;35 :35 ;44 :33 ;24 :22 ;62 :19נחלה  ;30 :16 ;42 :13נחלת עולם  ;35 :35נחלת
שלום  ;25 :10 ;127 :6הנשים בנות גיל אחד  ;33 :78 ;37 :56 ;52 :38הנשים
בתולות  ;36 :56הנשים המזומנות למאמינים :37 ;56 :36 ;57 :4 ;15 :3 ;25 :2
 ;23–22 :56 ;74–70 ,56 :55 ;20 :52 ;54 :44 ;52 :38 ;49–48עלמים משרתים את
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השוהים  ;19 :76 ;17 :56 ;24 :52פרדסי גן עדן  ;107 :18פרנסת השוהים בו :19
 ;62הצל השורר בו  ;41 :77 ;14–13 :76 ;30 :56 ;56 :36 ;35 :13 ;57 :4רוחבו
כרוחב השמים והארץ  ;21 :57 ;133 :3שועריו יברכו את הבאים  ;73 :39שיחת
יושביו זה עם זה  ;28–25 :52שיחת יושביו עם יושבי גיהינום :37 ;51–50 ,44 :7
 ;57–56שמור למאמינים  ;8 :31 ;82 :2שני גני עדן  ;62 ,46 :55שעריו פתוחים
לרווחה למאמינים 73 :39 ;50 :38
גנב ,ג ֵנבה ( 76 ,75 :12 ;38 :5ע); 12 :60
גפן ,גפנים 28 :80 ;34 :36 ;19 :23 ;32 :18 ;67 ,11 :16 ;99 :6 ;266 :2
גֻ'רהֻ ם (שבט) ( 54 :19ע)
גשם :18 ;65 ,10 :16 ;22 :15 ;32 :14 ;17 :13 ;24 :10 ;11 :8 ;57 :7 ;99 :6 ;164 ,22 :2
;49–48 ,24 :30 ;63 :29 ;60 :27 ;50–48 :25 ;19–18 :23 ;63 :22 ;53 :20 ;45
;69–68 :56 ;9 :50 ;5 :45 ;11 :43 ;28 :42 ;21 :39 ;27 :35 ;27 :32 ;34 ,10 :31
25 :80 ;14 :78 ;27 :77 ;30 :67
דבורה 68 :16
דבש ( 1 :66 ;69 :16ע); 15 :47
דג ,דגים (ר' גם יונה) 63–61 :18
ַד ַג'אל (אנטיכריסט) ( 159 :4ע); ( 104 :17ע); ( 56 :40ע)
ד'וּ אלּכפל 48 :38 ;85 :21
ד'וּ אלנוּן ,ר' יונה
אלקר ַנין  83 :18ואילך
ַ
ד'וּ
דוד (המלך)
בית דוד  ;13 :34בני ישראל קוללו על–פיו  ;78 :5ובת שבע  ;38 :33הורג את גוליית
 ;251 :2ההרים והעופות שרים עמו  ;19–18 :38 ;10 :34 ;79 :21מזרע אברהם :6
 ;84חזר בתשובה  ;17 :38וכבשת הרש  ;25–21 :38ממלא מקום לאללה (ח'ליפה)
 ;26 :38ממלכתו הבצורה  ;20 :38מקבל חוכמה ודעת  ;20 :38 ;15 :27מקבל את
ספר תהלים (זַ בור)  ;55 :17 ;163 :4ומשפט השדה  ;78 :21עושה שריונים ;80 :21
 ;11–10 :34שלמה ירש אותו 30 :38 ;16 :27
דוכיפת 27–20 :27
דור המדבר (מתי מדבר) ( 26 :5ע); ( 104 :17ע)
דור הפ ַלגה ( 213 :2ע); ( 60 :11ע)
דורות שהושמדו (ר' גם אומות)
אין להם שריד  ;16 :77 ;98 :19אללה יודע אותם  ;52–51 :20אללה לא גרם להם
עוול ,ושלח מראש להזהירם :28 ;209–208 :26 ;33 :16 ;117–116 :11 ;131 :6
 ;9 :30 ;59בניינם קרס  ;26 :16דרך אללה להענישם :17 ;13 :15 ;38 :8 ;137 :3
 ;85 :40 ;43 :35 ;62 :33 ;55 :18 ;77הושמדו למרות עוצמתם ועושרם :19 ;6 :6
 ;36 :50 ;13 :47 ;8–6 :43 ;83–82 ,21 :40 ;9 :30 ;43 :28 ;74הקשו לבם ודחו
את הנביאים :64 ;12 :50 ;5 :40 ;34 :34 ;9 :14 ;6 :13 ;13 :10 ;95 :7 ;45–42 :6
 ;18 :67 ;10–8 :65 ;6–5השמדתם בעריהם :17 ;4 :15 ;102 :11 ;102–94 ,5–4 :7
:39 ;3 :38 ;73–71 :37 ;58 :28 ;48 ,45 :22 ;95 ,15–11 ,6 :21 ;59 :18 ;17–16
 ;27 :46 ;51–50 ,26–25סיפור קורותיהם בכתבי הקודש  ;53 ,5–4 :54הערים
שנותרו על תלן  ;100 :11שרידי עריהם כלקח לאנשים ;102 :10 ;11 ,6 :6 ;137 :3
;38 :29 ;69 ,52 :27 ;34 :24 ;46 :22 ;129–128 :20 ;36 :16 ;45 :14 ;109 :12
10 :47 ;82 ,22–21 :40 ;31 :36 ;44 :35 ;26 :32 ;42 ,9 :30
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דיבה 26–11 ,4 :24
דיו 27 :31 ;109 :18
דוֹקטיזם ( 157 :4ע)
דימויים ,ר' משלים
דם
אסור בבישול ואכילה 115 :16 ;145 :6 ;3 :5 ;173 :2
דמשק ( 50 :23ע); ( 7 :89ע); ( 1 :95ע)
דעת (ר' גם מלומדים)
גבולות הידע האנושי  ;110 :20 ;51 :18 ;255 ,32 :2חסד אלוהי ;5 :96 ;113 :4
כינוי לקוראן  ;37 :13 ;61 ,19 :3 ;145 ,120 :2כינוי לתורה :45 ;14 :42 ;93 :10
 ;17נביאים כבעלי דעת ( 18 :3ע); 20 :38 ;15 :27
דקיוס (קיסר רומי) ( 9 :18ע)
דרך הישר ,ר' אללה
דת (ר' גם אמונה; אסלאם; כופרים; סובלנות; פטרה)
דרכי השלטתה ועשיית לבבות לה  ;9 :61 ;28 :48 ;60 ,33 :9 ;39 :8 ;256 :2הדת
הנכוחה  ;43 ,30 :30הסתרתה מטעמי זהירות ,ר' תקייה; כולה לאללה ;52 :16
מכחישיה ( 1 :107ע)
דתן ואבירם ( 20 :28ע)
הַ ארוּת ומַ ארוּת (מלאכים) 102 :2
הגליה 3–2 :59 ;33 :5
הָ ָגר ( 158 :2ע)
הג'רה (הגירה .ר' גם מהגרים)
החובה לקיימה  ;97 :4חסרי הישע הפטורים ממנה  ;99–98 :4מסעו של מוחמד
ממֶ ּכה למַ דינה ( 5 :8ע)( 30 ,ע); ( 40 :9ע); ( 80 :17ע); המתחסדים מחויבים בה :4
 ;89עונשו של מי שאינו מקיימה  ;97 :4קיומה כתנאי לקבלת הגנה מטעם
המאמינים  ;72 :8שכר המקיימים אותה 100 ,67–66 :4
הוּד (נביא .ר' גם עאד) 140–123 :26 ;41–32 :23 ;60–50 :11 ;72–65 :7
הומוסקסואליות
בקרב בני עמו של לוט  ;29–28 :29 ;55 :27 ;166–165 :26 ;81 :7עונשה ( 16 :5ע);
תועבה ( 16 :4ע)
היג'רה ,ר' הג'רה
היריון (ר' גם רחם) ( 7 :85 ;15 :46 ;14 :31 ;8 :13ע); ( 3 :87ע)
היתרים ,ר' הקלה ,הקלות
הכנסת אורחים ,ר' נימוסים והליכות
הכרעה (פתח) 1 :110 ;13 :61 ;10 :57 ;27 ,18 ,1 :48 ;29 ,28 :32 ;19 :8 ;52 :5
הָ מָ ן 36 ,24 :40 ;39 :29 ;38 ,8 ,6 :28
הנקה ,יניקה
בהלת המיניקות ביום הדין  ;2 :22מועד הגמילה מ– ;15 :46 ;14 :31 ;233 :2
מיניקות גרושות ( 233 :2ע); מעמדן המשפחתי של המיניקות  ;23 :4משה
והמיניקות  ;12 ,7 :28שכר המיניקות 7–6 :65 ;233 :2
הסתודדות ,ר' נימוסים והליכות
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הקלה ,הקלות והיתרים
אין הכרח שהכל יצאו למלחמה  ;122 :9אללה מקל ואינו מטיל מעל היכולת לשאת
 ;7 :92 ;8 :87 ;7 :65 ;62 :23 ;78 :22 ;42 :7 ;152 :6 ;28 :4 ;286 ,233 :2הפחתת
מכסת האויבים שיש להכריעם  ;66 :8הקלת נטל המס  ;37 :47התרת היטהרות
בחול  ;6 :5התרת יחסי מין ברמצ'אן  ;187 :2התרת נישואין עם שפחות ( 28 :4ע);
ויתור על נקמת דם  ;178 :2ויתור על צום  ;185 :2ישוע מתיר מאכלות ,ר' ישוע;
מוחמד מביא הקלות למאמיניו ,ר' מוחמד
הרים
יתפוררו ביום הדין ,ר' יום הדין; מייצבים את הארץ :78 ;10 :31 ;31 :21 ;15 :16
 ;7נטועים איתן 19 :88 ;32 :79 ;27 :77 ;7 :50 ;10 :41 ;61 :27 ;19 :15 ;3 :13
השתדלות
אין מגן ובעל ברית לכופרים ביום הדין ;35 :69 ;18 :40 ;65 :33 ;101 :26 ;145 :4
אלילים כמליצי יושר בעיני עובדיהם ( 21 :6ע); ( 51 :6ע); :43 ;43 ,3 :39 ;18 :10
( 23 :53 ;86ע)( 24 ,ע)( 27 ,ע); בכוונה טובה או רעה  ;85 :4כל נפש תסנגר רק על
עצמה  ;111 :16לא תועיל ביום הדין :16 ;53 :7 ;94 ,70 ,51 :6 ;254 ,123 ,48 :2
;36 :77 ;48 :74 ;7 :66 ;11 :48 ;35 :45 ;52 ,18 :40 ;23 :36 ;57 ,13–12 :30 ;84
 ;19 :82מוחמד ישתדל למען מאמיניו ( 2 :10ע); ( 79 :17ע); מלאכים כמשתדלים
 ;26 :53תתקיים רק ברשות אללה :21 ;109 :20 ;87 :19 ;105 :11 ;3 :10 ;255 :2
38 :78 ;26 :53 ;44 :39 ;23 :34 ;4 :32 ;28
השתחוויה
השתחוות הברואים בפני אללה ;6 :55 ;18 :22 ;49–48 :16 ;15 :13 ;206 :7
השתחוות המתפללים ;21 :84 ;26 :76 ;62 :53 ;40 :50 ;29 :48 ;9 :39 ;113 :3
 ; 19 :96השתחוות הצל ,ר' צל; הכופרים לא יוכלו להשתחוות ;43–42 :68
הכופרים מסרבים להשתחוות  ;60 :25נמנעת ממוחמד על–ידי אויבו ( 10 :96ע)
התאבדות ( 29 :4ע)
התגלות (ר' גם נביאים; קוראן)
אופני ההתגלות הנבואית  ;51 :42הנביא נדרש להמתין עד סיומה :75 ;114 :20
 ;19–16התגלות נורא הכוח 10–4 :53
התייעצות 38 :42 ;159 :3
ואדי אלקֻ ַרא ( 9 :89ע)
וַ ד (אליל) 23 :71
וַ ליד אבן אלמֻ ע'ירה ( 31 :43ע); ( 13 :68ע)( 16 ,ע); ( 11 :74ע)
וַ ליד אבן עֻקבה ( 6 :49ע)
וַ צילה 103 :5
זאב 17 ,15–14 :12
זבוב 73 :22
זַ בור (תהלים) ( 79 :21 ;55 :17 ;163 :4ע)105 ,
זבח ,זבחים (ר' גם שחיטה)
אללה כוננם למען קיום האנשים  ;97 :5בשר שהוקרב לאלילים אסור באכילה :2
 ;115 :16 ;3 :5 ;173הבאת בהמות זבח לעלייה לרגל ;25 :48 ;33 ,28 :22 ;196 :2
הקרבת בהמות כפיצוי על חילול קדושה  ;95 :5זבח תודה  ;2 :108כל אומה
וזבחיה  ;67 ,34 :22מתקבלים רק מן היראים  ;27 :5נאכלים באש לאות כי
התקבלו  ;183 :3קדושת בהמות הזבח 97 ,2 :5
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זהב
בית זהב  ;93 :17נמדד במשקל ( 19 :15ע); עונשם של האוגרים אותו ;35–34 :9
עיטורי זהב  ;35 :43צמידי זהב  ;53 :43 ;31 :18רקמות זהב 15 :56
זוחלים 45 :24
זַ יד אבן חארת'ה ( 4 :33ע)37 ,
זַ ינַב (אחות עבדאללה אבן גַ'חש) ( 37 :33ע)
זית ,זיתים 1 :95 ;29 :80 ;35 :24 ;20 :23 ;11 :16 ;141 ,99 :6
זַ ּכאת (ר' גם צדקה)
ובני ישראל ( 77 :4 ;83 ,43 :2ע);  ;73 :21 ;12 :5וישוע  ;31 :19וישמעאל ;55 :19
כללי חלוקתה  ;60 :9מצווה על המאמינים :22 ;18 ,11 ,5 :9 ;55 :5 ;177 ,110 :2
 ;20 :73 ;13 :58 ;33 :33 ;3 :27 ;56 ,37 :24 ;4 :23 ;41מצוות גבייתה ( 103 :9ע);
עונש מונעיה  ;7–6 :41שכר נותניה 39 :30 ;156 :7 ;162 :4 ;277 :2
זכוכית 35 :24
זכריה
אומן למרים אם ישוע  ;37 :3הריגתו ( 4 :17ע); מזרע אברהם  ;85 :6מתפלל לבן,
ומתבשר על הולדת יוחנן 90–89 :21 ;11–1 :19 ;41–38 :3
ֻז ַליחַ 'ה (אשת פוטיפר) ( 21 :12ע)
זמן
יום בעולם הבא שקול לאלף שנים  – ;5 :32 ;47 :22לחמישים אלף שנה ;4 :70
קוצר הזמן המדומה בין המוות ותחיית המתים ;104–103 :20 ;45 :10 ;259 :2
 ;46 :79 ;35 :46 ;55 :30קוצר הזמן בעולם הזה 114–112 :23
זמרי בן סלוּא ( 85 :20ע)
זנגביל 17 :76
זנוּת (ר' גם ניאוף)
אין לכפותה על שפחות  ;33 :24ילדים לא חוקיים ,ר' ילדים
זפת 50 :14
זַ קוּם ושאר הקוצים הנאכלים בגיהינום ( 60 :17ע); :88 ;13 :73 ;52 :56 ;43 :44 ;62 :37
6
זקנה
גיל אומלל של אובדן צלילות הדעת  ;5 :22 ;70 :16דלדול האיברים ;68 :36
נחיתותה ( 5 :95ע); כעונש ביום הדין  ;17 :73שלב במחזור החיים 54 :30
זרע (שלב בבריאת בני אנוש) 13 :23 ;4 :16 ;6 :11 ;98 :6
ח'אלד אבן סנַאן ( 19 :5ע)
חאמי 103 :5
חַ ביב אל ַנ ַג'אר ( 38 :25ע); ( 20 :36ע); ( 28 :40ע)
חבש ,הקיסר החבשי ( 199 :3ע); ( 82 :5ע)( 83 ,ע)
חַ ג' (ר' גם ֻעמרה)
אברהם מכריז עליו  ;27 :22הרחקת הכופרים מטקסיו ( 3 :9ע); השקיית עולי
הרגל  ;19 :9החודשים שבהם הוא מתקיים ( 2 :89 ;197 :2ע); יום החג' הגדול :9
 ;3כולל הקפות סביב גבעות הצפא והמרוה  ;158 :2מועדיו נקבעים על–פי הירח
 ;189 :2המצווה לקיימו  ;97 :3 ;196 :2סדריו  ;29–28 :22קדושת העולים לרגל
2 :5
חג'ר ,אל– (מקום) ( 48 :27 ;80 :15ע)
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חֻ ַדיבּיה (מקום)
החוזה שנחתם שם ,ר' חוזים ובריתות; מוחמד נבלם שם כאשר ניסה לעלות לרגל
לּכַעבה ( 194 :2ע); ( 2 :5ע); ( 31 :13ע); ( 60 :17ע); שבועת האמונים שניתנה שם
לנביא ( 7 :5ע)
חובות ופירעונם 12 ,11 :4 ;283–282 :2
חודיביה ,ר' חֻ ַדיבּיה
חודשים קדושים
איסור הפרת קדושתם  ; 2 :5 ;217 :2אללה כוננם למען קיום האנשים ;97 :5
ארבעה  ;36 :9היתר מלחמה במהלכם ( 36 :9 ,194 :2ע); היתר מלחמה עם סיומם
5 :9
חווה ,ר' אדם הראשון
חוזים ,בריתות ,התחייבויות
אינם מקוימים על–ידי היהודים ,ר' יהודים; אינם מקוימים על–ידי הכופרים :8
 ;56אללה נאמן לבריתו  ;80 :2בין אללה ובני אדם  ;8 :57 ;172 :7 ;27 :2בין
אללה ובני ישראל ,ר' בני ישראל; בין אללה והנביאים ,ר' נביאים; בין יהודים
וערבים במַ דינה ( 28 :3ע); בין מוחמד וקֻ ריש בחֻ ַדיבּיה ( 90 :4ע); ( 7 :9ע)( 13 ,ע);
( 35 :47ע); ( 1 :48ע)( 20 ,ע)( 26–22 ,ע); ( 10 :57ע); בין מוסלמים לשבטי ערב :4
 ;1 :9 ;72 :8 ;92 ,90דין בריתות קדם–אסלאמיות ( 33 :4ע); ( 1 :5ע); ( 91 :16ע);
הכרזה על ביטולם עם עובדי האלילים  ;2–1 :9הפרתם על דעת שני הצדדים :8
 ;58מצווה לקיימם ( 1 :5 ;77 ,76 :3 ;177 :2ע); ;34 :17 ;92 :16 ;20 :13 ;152 :6
 ;32 :70 ;8 :23עונש המפרים  ;25 :13קיומם עד תום התקופה שנקצבה 4 :9
חוכמה
מבטיחה רוב טובה  ;269 :2ניתנת לבני אברהם  – ;54 :4לדוד  – ;251 :2למוחמד
 ;113 :4ניתנת עם כתבי הקודש  ;110 :5 ;164 :3 ;231 ,151 ,129 :2הקוראן מלא
בה 4 :43 ;2 :36 ;2 :31 ;1 :10
חוכמת משפט
בכתבי הקודש  ;79 :3ניתנת לאברהם  – ;83 :26לדוד ושלמה  – ;79 :21ליוסף :12
 – ;22ללוט  – ;74 :21למשה  ;14 :28 ;21 :26 ;89 :6בקוראן 37 :13
חַ 'ולה (אישה ממדינה) ( 1 :58ע)
חולים (ר' גם נזקקים)
הקלות בטוהרה  – ;6 :5 ;43 :4במלחמה  – ;17 :48 ;91 :9 ;102 :4בעלייה לרגל
 – ;196 :2בצום  – ;185 ,184 :2בתפילה  ;20 :73זכאים לתמיכה 61 :24
חוני המעגל ( 259 :2ע)
חוק ,חוקים (ר' גם תורה)
דינים שניתנו לבני ישראל  ;17 :45הלכה שניתנה למוחמד  ;18 :45חוקי האלילים
 ;21 :42חוקי בית יעקב ( 76 :12ע); חוקי הדת שניתנה לנביאים  ;13 :42הצו
לשמור על החוקים אשר ציווה אללה 1 :65 ;4 :58 ;14 ,13 :4 ;230 ,229 ,187 :2
חושים (ר' גם אילמות; חירשות; עיוורון)
חושי הכופרים אטומים לאמונה :46 ;23 :45 ;5 :41 ;46 ,39 ,25 :6 ;74 ,7–6 :2
 ;23 :47 ;26ייתנו את הדין על בעליהם  ;36 :17שמיעה וראייה ותבונת לב כאות
לחסד אללה 10–8 :90 ;23 :67 ;78 :23 ;78 :16
חושך
סמל לכפירה  ;40 :24 ;17 :2על פני הרשעים בעולם הבא 27 :10 ;106 :3
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חֻ 'זאעה (שבט) ( 7 :9ע)( 13 ,ע)( 14 ,ע)
חזיר ,חזירים
אסור באכילה  ;115 :16 ;145 :6 ;3 :5 ;173 :2גלגול הכופרים בדמותם 61 :56
(ע); גלגול הנוצרים ( 60 :5ע)( 78 ,ע)
חַ 'ז ַרג' (שבט) ( 85 :2ע); ( 63 :8ע); ( 9 :49ע)
חזרה בתשובה ,חוזרים בתשובה ,חרטה (ר' גם מחילה)
אין להילחם בעובדי אלילים שחזרו בתשובה  ;5 :9אללה מוחל ורוצה בתשובת
עבדיו ;25 :42 ;3 :40 ;10 :24 ;118 ,104 :9 ;153 :7 ;39 :5 ;17 :4 ;89 :3 ;160 :2
 ;3 :110 ;12 :49בני עמו של יונה חוזרים בתשובה ,ר' יונה; חרטה לא תועיל ביום
הדין ;103–96 :26 ;108–105 :23 ;28 :16 ;44 :14 ;54 :10 ;31 ,28–27 :6 ;167 :2
;24–23 :89 ;12–10 :40 ;58–56 :39 ;37–36 :35 ;52 ,33 :34 ;68–66 :33 ;12 :32
מאמיני מוחמד כחוזרים בתשובה  ;112 :11פרעה חוזר בתשובה  ;90 :10שכר
החוזרים בתשובה ומעלתם :19 ;25 :17 ;119 :16 ;112 :9 ;54 :6 ;34 :5 ;146 :4
;13 ,7 :40 ;54 ,17 :39 ;67 :28 ;71–70 :25 ;31 ,5 :24 ;111–109 :23 ;82 :20 ;60
 ;8 :66 ;32 :50 ;15 :46תשובה וחרטה לא יועילו לדוחים אותן עד יום המוות :4
11–10 :63 ;100–99 :23 ;18
חיבוט הקבר ( 101 :9ע)
חַ 'יבַ ר (מקום) ( 27 :33ע); ( 15 :48ע)( 27 ,19–18 ,ע)
חיה מן הארץ 82 :27
חירשות ;45 :21 ;57 :18 ;108 :16 ;24 :11 ;42 :10 ;22 :8 ;46 ,39 ,25 :6 ;171 ,18 :2
( 22 :35 ;7 :31 ;52 :30 ;80 :27ע); 23 :47 ;40 :43 ;44 :41
חָ לָב 15 :47 ;66 :16
חלום ,חלומות
בשורות בחלום ( 64 :10ע); פשר חלומות  ;101 ,100 ,49–43 ,21 ,6 :12של יוסף :12
 ;100 ,4של מוחמד  ;27 :48 ;60 :17 ;43 :8של עבדי פרעה  ;36 :12של פרעה :12
43
חַ 'ליפה ,ח'ליפים
אדם הראשון  ;30 :2דוד  ;26 :38דורות "מחליפים" ,14 :10 ;74 ,69 :7 ;165 :6
 ;39 :35 ;62 :27 ;73יורשי מוחמד ( 55 :24ע)
חלל חיצון
לא ניתן לפרוץ מחוץ לתחומי השמים והארץ 33 :55
חללים ,שהידים (ר' גם מלחמה; מאבק)
אין לומר שהם מתים  ;169 :3 ;154 :2הנופלים בקרב אֻ חֻ ד ( 140 :3ע); שכר
הנופלים ( 154 :2ע); ( 23 :33 ;58 :22 ;111 :9 ;74 :4 ;195 ,172–169 ,157 :3ע);
 ;6–4 :47העדים (אלשֻ הַ ַדאא') 19 :57 ;69 :39 ;69 :4 ;140 :3
חמור ,חמורים 5 :62 ;19 :31 ;8 :16 ;259 :2
חַ מזַ ה (דוד מוחמד) ( 126 :16ע)
חנה ,אם מרים 36–35 :3
חֻ נַין ,קרב ( 40 ,26–25 :9ע)( 58 ,ע)
חַ ניף
אברהם  ;123 ,120 :16 ;161 ,79 :6 ;125 :4 ;95 ,67 :3 ;135 :2המאמינים :22
 ;5 :98 ;31מוחמד 30 :30 ;105 :10
חַ סַ אן אבן ת'אבת ( 11 :24ע)
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חַ פצה (אשת הנביא) ( 3 :66ע)
חציר (משל לעולם בן החלוף) 45 :18
ח'צ'ר ,אל– (נביא) ( 60 :18ע)( 65 ,ע)
חרדל ,גרגר של 16 :31 ;47 :21
חרטה ,ר' חזרה בתשובה
חשבון העתים 12 :17 ;5 :10 ;96 :6 ;189 :2
טאע'וּת (ר' גם ג'בת) 17 :39 ;36 :16 ;60 :5 ;76 ,60 ,51 :4 ;257 ,256 :2
טאיף (מקום) ( 31 :43ע)
טאלוּת ( ָשאוּל ) 249–246 :2
טבור הארץ ( 11 :41ע)
טבילה 138 :2
טבריה ( 163 :7ע)
ט'האר ,ר' בעל ואישה
טוּבַ א ( 29 :13ע)
טוהרה
היטהרות בחול  ; 6 :5 ;43 :4היטהרות לאחר עשיית הצרכים ולאחר יחסי מין :4
 ;6 :5 ;43היטהרות לתפילה  ;6 :5 ;43 :4טוהרת הבגדים  ;4 :74טוהרת בני ביתו
של הנביא  ;33 :33מנהגי טוהרה בקרב תושבי מַ דינה ( 108 :9ע); שמירה על הטוהר
9 :91 ;14 :87
טווייה 92 :16
טומאה
טומאת הכופרים  ;28 :9יש להתרחק ממנה  ;5 :74מחייבת היטהרות לפני תפילה
6 :5 ;43 :4
טעות סופר ( 31 :13ע)
טקסים ופולחן (ר' גם זבחים ,תלביה)
באיזור מֶ ּכה  ;36 ,32 :22 ;158 ,128 :2הימנעות מהכנת צידה לדרך בחג' ;197 :2
הימנעות מכניסה דרך הדלת  ;189 :2הקדשת יבול ומקנה לאלילים ,וגינויה 119 :4
(ע); ( 103 :5ע); ( 31 :7 ;150–148 ,144 ,143 ,138 ,136 :6ע)( 32 ,ע);  ;56 :16הקפת
הּכַעבה בעירום וגינויה ( 31 :7ע); הקרבת ילדים לאלילים ( 137 :6ע); מניעת נשים
מאכילת בשר בהמות שקודשו לאלילים  ;139 :6שריקות ומחיאות כף ליד הּכַעבה
35 :8
יהודים (ר' גם בני ישראל; בעלי הספר)
האבות היו יהודים לטענתם  ;140 :2אויבים מושבעים למאמינים  ;82 :5אין
לקחתם כמגינים  ;12 :60 ;51 :5אללה יפסוק בעניינם בעולם הבא  ;17 :22דוחים
את הנצרות  ;113 :2הורגים איש את אחיו  ;85 :2הרגו את הנביאים ,87 ,61 :2
( 4 :17 ;70 :5 ;155 :4 ;183 ,181 ,112 ,21 :3 ;91ע); חוששים למות פן ייענשו
בעולם הבא  ;96–94 :2חסרי זיקה לנביאים  ;141 ,134 :2טוענים כי הם אהובי
אללה ויורשי גן עדן ( 51 :6 ;18 :5 ;111 :2ע);  ;6 :62טוענים כי יד אללה כבולה
 ;64 :5טוענים כי הם בני אללה  ;18 :5טוענים כי ישהו בגיהינום רק ימים ספורים
 ;80 :2טוענים כי עֻזַ יר הוא בן אללה  ;30 :9היהדות היא דרך הישר בעיניהם :2
 ;135 ,120כופרים בקוראן ( 101 ,91–89 :2ע); כופרים בתורה ( 101 :2ע); כמה
מהם מאמינים במוחמד ( 107 :17 ;55 :4ע); ( 6 :34ע); לועגים למצוות הוצאת
ממון למען אללה  ;181 :3לועגים לתפילה האסלאמית  ;58 :5למדו את סודות
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הכישוף  ;102 :2המאכלות שנאסרו עליהם ( 93 :3ע); ;118 :16 ;146 :6 ;160 :4
מאמינים רק במקצת התורה  ;85 :2מבקשים להכשיל את מוחמד במשפט 49 :5
(ע); מבקשים להעביר את מוחמד ומאמיניו אל דתם  ;135 ,120 :2מזייפים את
התורה ומשבשים את נוסחה ( 46 :4 ;79 ,75 :2ע);  ;41 ,13 :5מחלוקות ביניהם
 ;110 :11 ;76 :27מנסים להתנקש בחיי הנביא ( 11 :5ע); מסתירים את התורה
האמיתית ( 37 :4 ;174 ,159 ,140 ,76 :2ע); מעמדם כבני חסות ( 152 :7ע); 29 :9
(ע); מעמדם כנרדפים  ;167 :7מפולגים ביניהם  ;14 :59מפרים חוזים :8 ;100 :2
( 56ע); מקללים את מוחמד ( 8 :58ע); משולים לחמור נושא ספרים ;5 :62
מתבצרים במבצריהם  ;14 :59מתחזים למאמינים ( 61 :5ע); מתיימרים להיות
העם הנבחר ( 49 :4ע); מתכחשים לדין התורה בעניין סקילת הנואפים ( 41 :5ע);
נביאיהם ורבניהם שפטו אותם  ;44 :5נכסיהם באלמדינה ( 53 :4ע); נתונים לחמת
אללה ולקללתו ( 7 :1ע);  ;13 :60 ;14 :58 ;46 :4 ;159 :2עונשם בגיהינום –174 :2
 ;175עינם צרה במאמינים  ;54 :4פוגעים בנביא במילים שיש להן משמעות מגונה
בשפתם ( 104 :2ע);  ;46 :4הקוראן מיישב מחלוקות ביניהם ( 76 :27ע); קושרים
נגד הנביא עם בני קֻ ריש ( 80 :5ע); קמצנותם  ;53 :4רבניהם וחכמיהם ( 64 :3ע);
 ;34 ,31 :9 ;63 ,44 :5שכר (המאמינים שבהם) שמור אצל אללה :5 ;103 ,62 :2
 ;69שמחים במעלליהם  ;188 :3השנאה בינם לבין הנוצרים ( 64 :5ע); תקוותיהם
לגאולה ( 53 :4ע); ( 104 :17ע); ( 56 :40ע)
יהושע בן לוי ( 65 :18ע)
יהושע בן נון
נדודיו עם משה ( 60 :18ע); ופרשת המרגלים ( 23 :5ע)
יוחנן (המטביל)
הבשורה על הולדתו  ;90 :21 ;7 :19 ;41–39 :3הריגתו ( 4 :17ע); מזרע אברהם :6
 ;85מעלותיו 15–12 :19
יום הדין (ר' גם שעת הדין; תחיית המתים)
הארץ תוחלף באחרת  ;48 :14אללה אינו חש להביאו  ;11 :10אללה ישפוט בו :2
:40 ;46 :39 ;25 :32 ;78 :27 ;69 ,56 :22 ;109 :10 ;164 :6 ;48 :5 ;55 :3 ;113
 ;12הארץ תזוע ותתפורר  ;14 :73 ;14 :69 ;4 :56הברואים יתייצבו למשפט כל
אחד יחידי  ;94 :6הצגת המעשים בפני הברואים ;40 :78 ;13 :75 ;33 :45 ;48 :39
 ;6 :99 ;5 :82הצגת ספר המעשים –19 :69 ;29–28 :45 ;49 :18 ;71 ;14–13 :17
 ;15–7 :84 ;26–25 ,20הצגת פנקס המעשים  ;16 :38 ;12 :36 ;71 :17הרים ינועו
ויתפוררו וייעלמו :73 ;14 :69 ;6–5 :56 ;10 :52 ;88 :27 ;107–105 :20 ;47 :18
 ;5 :101 ;3 :81 ;20 :78 ;10 :77 ;14השתד לות לא תועיל בו ,ר' השתדלות; חיה
תעלה בו הארץ ,ר' חיה מן הארץ; חילופי הדברים בין החוטאים ומנהיגיהם :2
 ;48–47 :40 ;64–59 :38 ;32–27 :37 ;33–31 :34 ;21 :14 ;167–166חלוקת
האנשים בין גן עדן וגיהינום  ;44–43 :30חקירת העמים ושליחיהם ,ר' נביאים;
חרטה לא תועיל בו ,ר' חזרה בתשובה; ידידים יהפכו לאויבים  ;67 :43הירח
ייחצה  ;1 :54יש להאמין בו ;18 :9 ;162 ,59 ,39 :4 ;232 ,228 ,177 ,126 ,62 :2
 ;26 :70 ;5 :29ישונו פני האדמה והשמים בו  ;47 ,8 :18 ;48 :14הכופרים מבקשים
להחיש את בואו –53 :29 ;71 :27 ;47 :22 ;38 :21 ;8 :11 ;51–50 ,48 :10 ;32 :8
 ;1 :70 ;25 :67 ;14 ,12 :51 ;48 :36 ;29 :34 ;54כינוייו – יום ההכרעה 29 :32
(ע); – יום הרה אסון  – ;8 :54יום הרה גורל ,156 ,135 :26 ;37 :19 ;3 :11 ;15 :10
 – ;5 :83 ;21 :46 ;13 :39 ;189יום החשבון  – ;27 :40 ;53 ,16 :38יום היגון :19
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 – ;39יום הכינוס  – ;9 :64 ;7 :42יום המועד הידוע  – ;38 :15יום המפגש :40
 – ;15יום הפסיקה  – ;17 :78 ;38 ,13 :77 ;40 :44 ;21 :37יום הקריאות ;32 :40
– מאורע  – ;1 :56המתחוללת  – ;15 :69שעת האמת  ;1 :69הכרוז :50 ;108 :20
 ;6 :54 ;41לא ייעשו בו עסקות חליפין  ;31 :14לא ניתן להחיש את בואו או לדחותו
או להשיבו  ;47 :42 ;30 :34 ;61 :16 ;5 :15 ;49 :10 ;34 :7 ;58 ,57 :6המבט יקפא
בו  ;42 :14מועדו אינו ידוע  ;111–109 :21מוראותיו –1 :84 ;5–1 :82 ;14–1 :81
 ;5–1 :101 ;5–1 :99 ;5מיניקות ישכחו תינוקן  ;2 :22מכחישיו ודינם :10 ;31 :6
 ;1 :107 ;7 :95 ;22 :84 ;12–10 :83 ;9 :82 ;46 :74 ;10 :32 ;8 :30 ;53המלאכים
ירדו בו  ;25 :25מלכות אללה בו ,ר' אללה; נדחה עד זמן מדוד ;45 :35 ;104 :11
נכסים לא יועילו בו ,ר' נכסים; נשים הרות יפילו  ;2 :22עילפון הברואים ;68 :39
קרב ובא  ;40 :78 ;7 :52 ;97 ,1 :21קרובי משפחה לא יועילו זה לזה ויברחו זה
מזה ;3 :60 ;18 :35 ;37 :34 ;33 :31 ;88 :26 ;101 :23 ;80–77 :19 ;116 ,10 :3
 ;36–34 :80שיבת האנשים אל אללה למשפט ,60 :6 ;55 :3 ;285 ,281 ,148 ,46 :2
;64 :24 ;93 ,35 :21 ;33 ,4 :11 ;70 ,56 ,46 ,23 ,4 :10 ;105 :9 ;29 :7 ;164 ,108
 ;25 :88 ;42 :53 ;43 :50 ;77 :40 ;11 :32 ;88 :28השמים יוורידו  ;37 :55השמים
ייבקעו וייחצו  ;1 :84 ;19 :78 ;9 :77 ;18 :73 ;16 :69 ;37 :55 ;25 :25השמים
ינועו  ;9 :52השמים יקופלו כספר  ;67 :39 ;104 :21השמש תאפל  ;1 :81תרועת
השופר ( 49 :36 ;87 :27 ;101 :23 ;102 :20 ;99 :18 ;73 :6ע)15 :38 ;19 :37 ;51 ,
(ע); ( 42 ,20 :50 ;68 :39ע); ( 6 :79 ;18 :78 ;8 :74 ;13 :69ע)( 33 :80 ;13 ,ע)
יום ולילה
חילופיהם המחזוריים ותועלתם לאנשים ;12 :17 ;12 :16 ;33 :14 ;3 :13 ;67 :10
;11–10 :78 ;5 :45 ;61 :40 ;23 :30 ;73–71 :28 ;86 :27 ;62 ,47 :25 ;33 :21
שליטת אללה בהם :39 ;37 :36 ;13 :35 ;29 :31 ;44 :24 ;80 :23 ;61 :22 ;27 :3
29 :79 ;6 :57 ;5
יום ראשון ( 114 :5ע)
יום שישי 9 :62
יונה (הנביא)
אשמתו וקלונו  ;49 :68 ;142 :37בעל הדג  ;48 :68בריחתו אל האנייה :37 ;87 :21
 ;140הדג בולע אותו  ;142 :37ד'ו אלנון  ;87 :21מזרע אברהם  ;86 :6כעסו :21
 ;87מוטל אל ארץ צייה  ;49 :68 ;145 :37מחילת אללה לבני עמו שחזרו בתשובה
 ;148 :37 ;98 :10מפסיד בגורל  ;141 :37ניצל בחסד אללה ;145–143 :37 ;88 :21
 ;50–49 :68נמנה עם מקבלי התגלות נבואית  ;139 :37 ;163 :4נמנה עם הנבחרים
 ;50 :68הקיקיון  ;146 :37שליח אללה  ;139 :37תפילתו מבטן הדג :37 ;87 :21
48 :68 ;143
יוסף
הביא אותות למצרים  ;34 :40מזרע אברהם  ;84 :6כותנתו ,93 ,28–25 ,18 :12
 ;96קורותיו עם אחיו ושהותו במצרים 102–4 :12
יוסף ד'וּ אלנ ֻוַ אס ( 4 :85ע)
יחזקאל (הנביא) ( 243 :2ע); ( 259ע)
ייחוד האל (ר' גם שהאדה) ;5 :98 ;20 ,18 :72 ;65 ,14 :40 ;66–65 ,14 ,11 ,2 :39 ;29 :7
4–1 :112
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יין (ר' גם שיכר ,שכרות)
אין עוון על שותיו בטרם נאסר ( 93 :5ע); בגן עדן  ;25 :83 ;15 :47בחלומו של עבד
פרעה  ;36 :12טומאתו  ;91 ,90 :5נזקו ותועלתו 219 :2
ילדים (ר' גם בנים)
גינוי מנהג הריגתם  ;12 :60 ;31 :17 ;151 ,140 ,137 :6חובת הדאגה לכלכלתם :4
( 5ע) ;127 ,חלקם בירושה ר' ירושה; ילדים לא חוקיים ( 12 :60ע); לא יועילו ביום
הדין  ;3 :60 ;17 :58 ;37–35 :34 ;33 :31 ;116 ,10 :3ניתנו כניסיון לאבותיהם ,ר'
ניסיון; ניתנו כעונש לכופרים  ;21 :71 ;85 ,55 :9נמנים עם הבלי העולם הזה :9
 ;21 :71 ;9 :63 ;20 :57 ;77 :19 ;69 ,85 ,55עובדי האלילים ממציאים אותם
לאללה :21 ;92 ,91 ,88 ,35 :19 ;4 :18 ;111 :17 ;68 :10 ;101 :6 ;171 :4 ;116 :2
 ;3 :72 ;81 :43 ;4 :39 ;2 :25 ;91 :23 ;26קבורת בנות בעודן בחיים :81 ;59 :16
9–8
ים
מפגש שני הימים  ;60 :18מצר בין שני הימים  ;20–19 :55 ;61 :27 ;53 :25מתוק
ומלוח  ;12 :35פרי הים  ;12 :35 ;14 :16תועלתו לאנשים 14 :16
ים סוף 24–23 :44 ;68–63 :26 ;77 :20 ;138 :7 ;50 :2
ימין ,אנשי ה– 18 :90 ;39 :74 ;91–90 ,38 ,27 ,8 :56
יַעוּק (אליל) 23 :71
ַיע'וּת' (אליל) 23 :71
יעקב
אחד מבני אברהם  ;27 :29 ;72 :21 ;49 :19 ;84 :6 ;140 :2אסר על עצמו את
אכילת גיד הנשה ( 93 :3ע); בית יעקב  ;6 :19הבשורה על לידתו  ;71 :11חוקי בית
יעקב ( 76 :12ע); ישראל (שמו)  ;58 :19ולבן ( 27 :28ע)( 28 ,ע); מצווה על בניו
להתמסר לאללה  ;133–132 :2נמנה עם מקבלי התגלות נבואית ;49 :19 ;163 :4
בסיפור יוסף 100–93 ,87–81 ,78 ,13–11 ,6–4 :12
יצחק
אחד מאבותיו של יעקב  ;45 :38 ;38 ,6 :12 ;140 ,133 :2בונה מזבח עם אביו :2
( 127ע); ברכתו ליעקב ( 94 :12ע); הבשורה על הולדתו ( 53 :15 ;74–69 :11ע);
( 31 :29ע); ( 101 :37ע) ;112 ,הבשורה על נבואתו ( 112 :37ע); ( 28 :51ע); לא היה
יהודי ולא נוצרי  ;140 :2ניתן לאברהם ומבורך עמו ( 39 :14 ;84 :6עם ישמעאל);
 ;27 :29 ;72 :21 ;49 :19 ;113 :37נמנה עם מקבלי התגלות נבואית :3 ;136 :2
 ;49 :91 ;112 :37 ;27 :29 ;49 :19 ;163 :4 ;84עקדתו ( 102 :37ע)
יציאת מצרים ,ר' גם בני ישראל; מצרים; משה; עגל (הזהב); פרעה
68–52 :26 ;80–79 :20 ;93–90 :10 ;50–49 :2
ירושה ,ירושות (ר' גם צוואות ,קרובי משפחה)
הפקעת זכויות יורשים טבעיים וחידושן ( 33 :4ע); ( 72 :8ע); יורשים אינם יכולים
לקבל בירושה את אשת הנפטר  ;22 ,19 :4כללי חלוקת העיזבון ,12–11 ,9–7 :4
 ;176שארי בשר ראשונים בירושה 6 :33 ;75 :8
ירושלים
אבן השתייה ( 11 :41ע); ( 41 :50ע); בני ישראל מצטווים להיכנס אליה ( 58 :2ע);
( 23 :5ע); ( 161 :7ע); הבור אשר אליו הוטל יוסף מצוי בה ( 10 :12ע); גבעת דשא
 ;50 :23הרריה ופירותיה ( 42 :18ע); ( 1 :95ע); חומתה ( 13 :57ע); חורבן בית
המקדש ( 114 :2ע)( 259 ,ע);  ;7–4 :17כיוון התפילה הוטה מעליה ( 106 :2ע)142 ,
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(ע)( 143 ,ע); ומסגד אלאקצא ( 1 :17ע); מסגדיה ( 36 :24ע); מקום תחיית המתים
ויום הדין ( 47 :18ע); ( 14 :79ע); נווה צדק ( 93 :10ע); וקדושת מֶ ּכה ( 96 :3ע)97 ,
(ע); ( 26 :22ע); ( 4 :52ע); ( 14 :79ע); שיבת גולי ישראל אליה 104 :17
ירח
אין להשתחוות לו  ;37 :41מאיר  ;16 :71 ;61 :25מסלול תנועתו הוכפף לרצון
אללה ולתועלת האנשים ;13 :35 ;30 :31 ;61 :29 ;33 :21 ;12 :16 ;33 :14 ;2 :13
 ;5 :55 ;5 :39צורותיו ושימושן לחישוב ימי החודש 39 :36 ;5 :10 ;189 :2
יריחו ( 58 :2ע); ( 23 :5ע); ( 161 :7ע)
ירמיהו ( 259 :2ע); ( 65 :18ע)
ישוּע
האותות שניתנו לו  ;253 ,87 :2אין לעבוד לו כאלוהים ( 77 ,72 ,17 :5 ;79 :3ע),
 ;31 ,30 :9 ;118–116אינו אלא בשר ודם כאדם הראשון  ;59 :3אינו אלא שליח
 ;75 :5אללה יכול להכחיד אותו ואת אמו  ;17 :5בן דמותו מת על הצלב ולא הוא
 ;157 :4בני ישראל קוללו על–פיו  ;78 :5הבשורה על לידתו –19 :19 ;47–45 :3
 ;21דבר האמת ( 34 :19ע); מזרע אברהם  ;85 :6חוקי הדת שניתנו לו ;13 :42
וחותם הנביאים ( 40 :33ע); חלקו בעולם הבא  ;45 :3היהודים זוממים להורגו :3
הד ַג'אל
 ;54היהודים מאמינים שהרגוהו  ;157 :4יופיע באחרית הימים ויכניע את ַ
( 159 :4ע); ( 104 :17ע); ( 61 :43ע); יעיד ביום הדין ,ר' עדים; לידתו ;23–22 :19
מאשר את התורה שנגלתה לפניו  ;6 :61 ;46 :5 ;50 :3מבשר על אחמד ;6 :61
מדבר בעריסה ,ר' עריסה; מופתים שהביא לבני ישראל (בורא ,מרפא ומחיה) :3
 ;110 :5 ;49מטיף לבני עמו  ;64–63 :43מילה מעם אלוהים (לוגוס) :4 ;45 ,39 :3
( 34 :19 ;171ע); מקור רחמים  ;21 :19משיח ,72 ,17 :5 ,172 ,171 ,157 :4 ;45 :3
 ;31 ,30 :9 ;75משל בפיהם של עובדי האלילים  ;58–57 :43מתיר מאכלות
שנאסרו על היהודים  ;50 :3נאסף אל גבעת דשא  ;50 :23נברא במאמר אללה :3
 ;68 :40 ;59נמנה עם בעלי ברית אללה  ;7 :33נמנה עם מקבלי התגלות נבואית :2
 ;27 :57 ;163 :4 ;84 :3 ;136ספרי הקודש שאללה לימדו  ;110 :5 ;48 :3עבד
אללה  ;59 :43 ;172 :4עלה אל אללה  ;117 :5 ;158 :4 ;55 :3השולחן שהורד לו
מן השמים  ;115–112 :5שיחתו עם אללה ביום הדין  ;118–116 :5שליח אלוהים
(ולא אלוהים)  ;171 :4שליחיו ( 14 :36 ;113–111 :5 ;52 :3ע); 14 :61
ישמעאל
נמנה עם האבות  ;140 ,136 ,133 :2בונה את הּכַעבה (עם אברהם)  ;127 :2הבשורה
על הולדתו ( 101 :37ע); ההבטחה לעשותו לגוי גדול ( 128 :2ע); מזרע אברהם :6
( 39 :14 ;86עם יצחק); זרעו ( 157 :7 ;128 :2ע); ( 37 :14ע); לא היה יהודי ולא
נוצרי  ;140 :2מן המובחרים  ;48 :38מצווה על התפילה ועל הזַ ּכאת ;55 :19
מצטווה (עם אברהם) לטהר את הּכַ עבה  ;125 :2מתגורר במֶ ּכה ( 97 :3ע); נמנה עם
מקבלי התגלות נבואית  ;54 :19 ;163 :4 ;84 :3 ;136 :2נמנה עם העומדים בעוז
רוח  ;85 :21עקדתו ( 102 :37ע); ציווה על התפילה ועל הזַ ּכאת  ;55 :19צמא
במדבר ( 158 :2ע); קיים הבטחות  ;54 :19תפילתו עם אברהם 29–127 :2
ישעיהו ( 4 :17ע)
ישראל ,ר' בני ישראל
יתום ,יתומים (ר' גם נזקקים)
חובת הדאגה להם  ;36 :4חלקם בעזבונות  ;8 :4מעמד היתומות  ;127 :4שמירת
שלמות רכושם 19 :89 ;34 :17 ;152 :6 ;10 ,6 ,2 :4 ;220 :2
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יתוש 26 :2
ַית'רב (ר' גם מַ דינה) 13 :33
יתרו ( 85 :7ע); ( 22 :28ע).
ַּכאהן ,ר' מתנבא
כבשים 143 :6
כוכבים (ר' גם מזלות)
מעטרים את השמים  ;5 :67 ;6 :50 ;12 :41 ;6 :37 ;61 :25 ;16 :15מפל הכוכבים
 ;75 :56משמשים לחיזוי העתיד ( 88 :37ע); משמשים לניווט  ;16 :16נבראו
לתועלת האנשים  ;12 :16נופלים  ;1 :53כפרקי קוראן ( 1 :53ע); ( 75 :56ע)
כומר ,כמרים 82 :5
כופר–נפש
על אי מילוי איסורי הקדושה בעלייה לרגל  ;196 :2על אי קיום מצוות הצום :2
 ;184על רצח בשגגה 92 :4
כופרים ,כפירה (ר' גם משתפים)
אין לקחתם כמגינים  ;81–80 ,57 :5 ;144 :4אין לקרב אותם או לשבת בחברתם
 ;68 :6 ;140 :4 ;118 :3אמונתם כפטה–מורגנה  ;39 :24דבקים בדרך אבותיהם,
ר' אבות; דומים לבהמות  ;44 :25 ;179 :7דורשים כי יוּרד אוצר אל הנביא :11
 ;8 :25 ;12דורשים להחיש את בוא עונשם ,ר' יום הדין; דורשים לראות את אללה
 ; 21 :25דורשים לראות מלאך עם הנביא ;14 :41 ;21 ,7 :25 ;12 :11 ;9–8 :6
חושיהם אטומים לאמונה ,ר' חושים; חירותם בעולם הזה קצרת ימים –196 :3
 ;197היצורים הפחותים ביותר  ;55 ,22 :8יש להורגם  ;5 :9יש להיות נכונים תמיד
לקראתם ולצבור כוח כנגדם  ;60 :8 ;200 :3יש להרוג התוקפנים שבהם  ;91 :4יש
לרודפם  ;104 :4יתמידו בכפירתם למרות האותות ;13 :15 ;111–109 :6 ;6 :2
 ; 10 :36 ;201 :26כפויי טובה על חסדי אללה ,ר' כפיות טובה; מבקשים להיות
נביאים  ;124 :6מבקשים להשתיק את מוחמד  ;26 :41מבקשים להתעות ;116 :6
 ;19 :11מבקשים ממוחמד לקבל ספר מן השמים  ;52 :74 ;93 :17מצפים
להתרפסות מוחמד  ;9 :68מקוללים  ;87 :3 ;162–161 :2נסיגה מאמונה לכפירה
( 71 :8 ;89 :7 ;54 :5 ;137 :4 ;177 ,149 ,144 ,106 ,90 ,86 :3 ;217 :2ע); ;25 :47
נרפים בתפילה  ;142 :4נשבעו להאמין אם יבוא אליהם נביא –167 :37 ;42 :35
 ;170עונשם :12 ;20 :11 ;86 ,37 :5 ;56 ,42 :4 ;197 ,178–176 ,4 :3 ;257 ,39 :2
 ;177–176 :37 ;33 :34 ;106–103 :18 ;50–49 :14 ;25 :13 ;107פניהם ישחירו
ביום הדין 60 :39 ;106 :3
כיבוד הורים 15 :46 ;15–14 :31 ;8 :29 ;24–23 :17 ;151 :6 ;36 :4
כיבושי האסלאם ( 41 :13ע); ( 44 :21ע); ( 55 :24ע); ( 20 :48ע)( 21 ,ע); ( 53 :41ע); :61
( 13ע)
כיוון התפילה (קבלה)
אינו מקובל על היהודים והנוצרים  ; 145 :2אינו המרכיב החשוב ביותר של
האמונה  ;177 :2בימי משה ( 87 :10ע); יש לשמור עליו ( 29 :7ע); שינויו 106 :2
(ע)144–143 ,142 ,
כיפת הסלע ( 1 :17ע)
כלב ,כלבים 22 ,18 :18 ;176 :7
כלב בן יפוּנה ( 23 :5ע)
כלי בית 80 :16
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כנסיות 40 :22
כנען ( 42 :11ע)
כס הכבוד
בעל הכס  ;15 :85 ;20 :81 ;15 :40 ;42 :17חובק עולם  ;255 :2ישיבת אללה עליו
( 6 :53 ;4 :32 ;59 :25 ;5 :20 ;2 :13 ;3 :10 ;54 :7ע);  ;4 :57מלאכים סובבים
ונושאים אותו  ;17 :69 ;7 :40 ;75 :39מרחף על המים  ;7 :11פסוק הכס 255 :2
(ע); ריבון הכס 82 :43 ;26 :27 ;116 ,86 :23 ;22 :21 ;129 :9
כסף
נמדד במשקל ( 19 :15ע); עונשם של האוגרים אותו 35–34 :9
ּכַעב אבן אלַאש ַרף ( 256 :2ע); ( 51 :4ע)( 60 ,ע); ( 13 :5ע)
ּכַעבה
אברהם מושיב שם את זרעו  ;37 :14אללה כוננה למען קיום האנשים  ;97 :5בית
אללה ( 3 :106ע); הבית הנושב (אלבַ ית אלמַ עמוּר) ( 96 :3ע);  ;4 :52הבית העתיק
 ;33 ,29 :22הבית הראשון שיוסד לאנשים  ;96 :3ההקפות סביבה 31 :7 ;125 :2
(ע);  ;29 ,26 :22יעד לעלייה לרגל  ;27 :22 ;2 :5מושבו של אברהם  ;26 :22מחוז
חפץ ומקום מבטחים  ;125 :2נבנית בידי אברהם וישמעאל  ;127 :2הפורשים
אליה 125 :2
כפיות טובה 8 :102 ;6 :100 ;16–15 :89 ;48 :42 ;51 ,50–49 :41 ;17 ,10 :7
כפייה
אין מקנים דת בכפייה ,ר' סובלנות; כפירה בכפייה אינה חטא 106 :16
כפרת עוונות (ר' גם מחילה)
באמצעות האכלת אביונים ,שחרור עבדים או צום  ;4–3 :58 ;89 :5באמצעות
הריגת איש את אחיו ( 66 :4 ;54 :2ע); מובטחת לבני ישראל אם יישירו לכת :5
 – ;12לבעלי הספר  – ;65 :5למאמינים :47 ;35 :39 ;7 :29 ;29 :8 ;31 :4 ;193 :3
 – ;8 :66 ;5 :65 ;9 :64 ;5 :48 ;2למהגרים  – ;195 :3לנותני הצדקה 271 :2
כריעה (בתפילה) 48 :77 ;29 :48 ;24 :38 ;77 ,26 :22 ;112 :9 ;55 :5 ;43 :3 ;125 ,43 :2
כריתת איברים (עונש) 49 :26 ;71 :20 ;124 :7 ;38 ,33 :5
כשפים (ר' גם לחשים והשבעות)
גנות הכשפים  ;73 ,69 :20זיקתם לשטנים וליהודים  ;102 :2כינוי למופתיו של
ישוע בפי הכופרים  ; 110 :5כינוי למופתיו של משה בפי המצרים ,57 :20 ;76 :10
 ;39 :51 ;49 :43 ;24 :40 ;48 ,36 :28 ;49 ,35–34 :26 ;71 ,63כשפיהם של חרטומי
פרעה  ;45–37 :26 ;73 ,69 ,66 ,58 :20 ;81 :10 ;116–112 :7מוחמד מוקע כמכשף,
ר' מוחמד; נביאים מוקעים כאחוזי כישוף ומכשפים ,153 :26 ;8 :25 ;101 ,47 :17
 ;52 :51 ;185נושפות בקשרים 4 :113
ַּכשרות ,הלכות (ר' גם טקסים ופולחן)
איסורי המאכלות שהוטלו על היהודים ,ר' יהודים; איסורי מאכלות של עובדי
האלילים ;116 :16 ;59 :10 ,אכילת בשר שנשחט למען אללה לבדו ,119–118 :6
 ;121אכילת הכשר והטוב ( 51 :23 ;114 :16 ;69 :8 ;88 :5 ;172 ,168 :2ע); יעקב
אסר על עצמו את גיד הנשה ( 93 :3ע); ישוע מתיר מאכלות שנאסרו על היהודים
 ;50 :3המאכלות שהותרו ליהודים מותרים למוסלמים  ;5 :5מאכלות שהותרו
למוסלמים מותרים ליהודים  ;5 :5סוגי המאכלות שהותרו למוסלמים ;96 ,4 :5
סוגי המאכלות שנאסרו על המוסלמים 30 :22 ;115 :16 ;145 :6 ;3 :5 ;173 :2
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כתבי הקודש (ר' גם אם הספר; הברית החדשה; הלוח הגנוז; הספר השמימי; תורה)
בעלי הספר נדרשים לקיימם  ;68 ,66 :5הגווילים הראשונים ;37–36 :53 ;133 :20
 ;18 :87חוזים את הופעת האסלאם ( 78 :22ע); ( 196 :26ע); יש להאמין בכולם
 ;15 :42 ;119 :3 ;285 :2כתבים שניתנו לנביאים לפני משה ( 184 :3ע); ;37 :53
מספרים את קורות הדורות שחטאו ,ר' דורות שהושמדו; מעלת הקוראים בהם
( 29 :35ע); ניתנו לנביאים 25 :35 ;89 :6 ;213 :2
כתיבה
כגזרה אלוהית ,21 :5 ;77 ,66 :4 ;154 ,53 :3 ;246 ,216 ,187 ,183 ,180 ,178 :2
 ;3 :59 ;22 ,21 :58 ;27 :57 ;4 :22 ;51 :9 ;54 ,12 :6 ;83 ,45 ,32מלאכת הכתיבה
(ר' גם דיו) ( 4 :55ע); ( 26 :57ע); על קלף  ;3 :52בקולמוס  ;4 :96 ;1 :68של מעשי
האנשים  ;21–18 ,9–7 :83 ;11 :82 ;10 :81 ;15 :80 ;29 :78 ;80 :43 ;21 :10של
הקוראן ( 15 :80ע);  ;3 :98של שטר חוב 282 :2
הלוח הגנוז ( 39 :13ע); 22 :85
לוחות הברית ( 142 :7ע)154 ,150 ,145 ,
לוט (ר' גם סדום)
אשתו ;10 :66 ;135 :37 ;33 ,32 :29 ;57 :27 ;171 :26 ;60 :15 ;81 :11 ;83 :7
בני עמו –54 :27 ;173–160 :26 ;43 :22 ;73–67 :15 ;89 ,83–78 :11 ;84–80 :7
 ;38–33 :54 ;13 :50 ;13 :38 ;35–28 :29 ;160 ,58מזרע אברהם  ;86 :6מאמין
לאברהם  ;26 :29נמנה עם שליחי אללה  ;133 :37נמלט מעירו ;134 :37 ;74 :21
נמלט עם אברהם לארץ הקודש  ;71 :21השליחים שבאו להעניש את בני עמו :11
34–31 :51 ;66–57 :15 ;81 ,77 ,70
לוטוס 27 :56 ;14 :53
לוי (שבט) ( 159 :7ע); ( 83 :10ע).
לוקמאן ר' לֻקמאן
לחשים ,השבעות (ר' גם עין הרע)
נוסחת "סגור ומסוגר"  ;22 :25נשיפה בקשרים  ;4 :113לצורכי רפואה ( 27 :75ע)
אלקדר ( 3 :44ע); 5–1 :97
ַ
ליל
לימודים
לימוד הדת במקום יציאה לקרב 122 :9
לסביוּת ( 15 :4ע)
לֻקמאן 12 :31
לשונות ,ר' שפות
מאבק (ג'יהאד .ר' גם חללים; מלחמה)
מימון הוצאותיו ( 60 :9ע); מעלת הנאבקים :8 ;54 :5 ;96–95 :4 ;142 :3 ;218 :2
;15 :49 ;31 :47 ;69 :29 ;110 :16 ;89–88 ,44 ,22–20 ,19 ,16 :9 ;75 ,74 ,72
מצוות המאבק :61 ;1 :60 ;6 :29 ;52 :25 ;78 :22 ;86 ,73 ,44 ,41 ,24 :9 ;35 :5
 ;9 :66 ;11נחיתות היושבים על הכלים  ;120 :9 ;95 :4נחיתות המשתמטים :9
95–93 ,87–86 ,81 ,16
מאזניים
הורדו ממרומים  ;25 :57 ;7 :55 ;17 :42שקילת המעשים ביום הדין :23 ;47 :21
9–6 :101 ;103–102
מאכלות ,ר' כשרות
מַ אלּכ (שוער גיהינום) 77 :43
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מאמינים (ר' גם ייחוד; מתמסרים)
אחוותם  ;10 :49אללה מבחין באמתיים שבהם  ;11 :29אללה מייצבם ;27 :14
התנסו בתלאות ,ר' ניסיון; יעידו על האנשים ביום הדין ,ר' עדים; מאפייניהם :2
;41 ,35–34 :22 ;71 :9 ;4–2 :8 ;191 ,136–133 :3 ;285 ,202–201 ,177 ,136 ,5–2
:39 ;29 :35 ;35 :33 ;15 :32 ;4 :31 ;76–63 :25 ;38–36 :24 ;61–57 ,11–1 :23
 ;15 ,7 :49 ;29 :48 ;39–36 :42 ;9מייצגים את האומה הטובה ביותר ;143 :2
נתלים ביתד איתנה  ;22 :31 ;256 :2סוגיהם  ;32 :35עובדי אללה בסתר ;94 :5
 ;12 :67 ;25 :57 ;33 :50 ;11 :36 ;18 :35 ;49 :21 ;61 :19פיוס ביניהם 9 :49
מַ ארב (סכר) ( 16 :34ע)
מַ אריה (שפחת הנביא) ( 1 :66ע)
מבול 14 :29 ;133 :7
מבצרים 2 :59
מגדל בבל ( 26 :16ע); ( 38 :28ע)
מַ ג'נוּן ,ר' שיגעון
מגפה ( 243 :2ע)
מדיָן (ר' גם שֻ עַ יב) 36 :29 ;45 ,23 ,22 :28 44 :22 ;40 :20 ;95 ,84 :11 ;70 :9 ;85 :7
מַ דינה (ר' גם אוס; הג'רה; ח'זרג'; ית'רב; מתחסדים) ( 103 :3ע); ( 63 :8ע); ;120 ,101 :9
8 :63 ;60 :33
מהגרים (מֻ הַ אג'רוּן .ר' גם הגירה)
חלקם בשלל  ;8 :59המהגרות  ;10 :60המהגרים האחרונים  ;75 :8המהגרים
הראשונים  ;100 :9מעלתם :16 ;117 ,100 ,22–20 :9 ;74 ,72 :8 ;195 :3 ;218 :2
 ;58 ,41 ,40 :22 ;110 ,42–41המקלט שמצאו במַ דינה ( 26 :8ע)( 33 ,ע)
מואזין ( 58 :5ע)
מוהר
דינו בעת גירושין ( 19 :4 ;237–236 ,229 :2ע)( 20 ,ע); חובת כיבוד זכות האישה
ל–  ;50 :33 ;5 :5 ;24 ,4 :4נתינתו לשבויות 25 :4
מוות
אין מפלט מפניו  ;8 :62 ;30 :39 ;57 :29 ;35 :21 ;78 :4 ;185 :3בא מאללה :53
 ;2 :67 ;44זמנו נקבע בידי אללה ( 39 :13 ;145 :3ע);  ;60 :56ייסורי הגסיסה :50
 ;30–26 :75 ;87–83 :56 ;19מלאך המוות  ;11 :32ושינה 42 :39
מוז 29 :56
זדלפה
מוזדלפה ,ר' מֻ ַ
מוחמד
אברהם וישמעאל מתפללים כי יישלח  ;129 :2אחוז כישוף בעיני הכופרים ;47 :17
 ;8 :25אחוז שד ,משוגע בעיני הכופרים :37 ;46 ,8 :34 ;70 :23 ;6 :15 ;184 :7
 ;25 ,22 :81 ;51 ,2 :68 ;29 :52 ;52 ,39 :51 ;14 :44 ;36אחמד  ;6 :61אללה
ומלאכיו מתפללים לשלומו  ;56 :33אינו אב לאיש מן המאמינים  ;40 :33אינו
אחראי למעשי שומעיו ;40 :13 ;12 :11 ;108 :10 ;135 ,107 ,104 ,66 :6 ;99 :5
 ;48 ,6 :42 ;41 :39 ;54 :17אינו אמור לדרוש שכר משומעיו :25 ;72 :23 ;90 :6
 ;46 :68 ;40 :52 ;23 :42 ;86 :38 ;47 :34 ;57אינו יודע את הנסתר ;188 :7 ;50 :6
אינו מועל  ;161 :3אינו מלאך  ;50 :6בני ביתו  ;33 :33בשר ודם ;93 :17 ;2 :10
 ;6 :41 ;110 :18בשר מבשרם של המאמינים  ;128 :9 ;164 :3דבק באשר נגלה לו
 ;109 ,15 :10דוגמה ומופת למאמינים  ;21 :33דין החולקים עליו  ;115 :4הדעת
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שהעניק לו אללה  ;113 :4הגירתו ממֶ ּכה למַ דינה ,ר' הג'רה; הגנת אללה עליו מפני
האנשים ( 11 :13 ;67 :5ע);  ;45 :17הופיע לאחר הפסקה בהופעת השליחים :5
 ;19זכויות יתר שהוענקו לו בענייני נישואין  ;51–50 :33חובת הציות לו ,ר' ציות;
חותם הנביאים  ;40 :33חטאיו נמחלים  ;2 :48חייו לפני התגלות הקוראן ;16 :10
 ;8–6 :93חסדיו של אללה עמו לאורך חייו  ;1 :108 ;4–1 :94 ;8–3 :93ידוע
ליהודים מן התורה ( 20 :6 ;146 :2ע); ( 197 :26ע); יזכה לנהרות וארמונות :25
 ;10יעיד ביום הדין ,ר' עדים; ישתדל ביום הדין ,ר' השתדלות; כאהן בעיני
הכופרים ,ר' מתנבא; כמעט מתפתה לכופרים  ;75–73 :17כרוז הקורא אל האמונה
 ;32–31 :46 ;193 :3לא בא אל קֻ ריש נביא לפניו ,ר' קֻ ריש; לא זכה בבנים 3 :108
(ע); לא ידע ספר  ;52 :42 ;48 :29לא נכח באירועים שנודעו לו מפי אללה –44 :28
 ;46מביא הקלות למאמיניו  ;157 :7מואשם כי למד נבואותיו מאחרים או כי בדה
אותן :46 ;14 :44 ;5–4 :25 ;5 :21 ;103 :16 ;35 ,13 :11 ;38 :10 ;203 :7 ;105 :6
 ;46–44 :69 ;33 :52 ;8מיישב סכסוכים  ;59 :4מכשף בעיני הכופרים :11 ;2 :10
 ;24 :74 ;2 :54 ;7 :46 ;30 :43 ;4 :38 ;43 :34 ;3 :21 ;7מכתביו אל מלכי ביזנטיון
ופרס ( 19 :6ע); מנורה מאירה  ;46 :33מנחה  ;52 :42מסעו הלילי ,ר' אסראא';
מצווה על דרך ארץ  ;157 :7מצוות התפילה לשלומו  ;56 :33מקור רחמים
למאמינים  ;107 :21 ;64 :16 ;57 :10 ;128 ,61 :9משורר בעיני הכופרים ;5 :21
 ;41 :69 ;30 :52 ;36 :37 ;69 :36מתחיל להטיף ברבים ( 94 :15ע); מתפלל לשלום
המאמינים  ;103 ,99 :9הנבואה ניתנה לו כשם שניתנה לנביאים לפניו ;163 :4
נביא אומי ,ר' אומי; הנביאים מצטווים להאמין בו ( 81 :3ע); נדחה כי הוא רק
בשר ודם  ;25 :74 ;43 :34 ;3 :21 ;94 :17נדחה כי הוא עני  ;31 :43נקרא לא
להתקנא באשר קיבלו אחרים  ;131 :20 ;28 :18 ;88 :15נקרא לא לחשוש או
להצטער או להיכנע לכופרים ;70 :27 ;3 :26 ;6 :18 ;127 :16 ;98–97 :15 ;12 :11
 ;15 :42 ;17 :38 ;76 :36 ;8 :35 ;48 :33 ;23 :31נקרא לא לפקפק  ;17 :11נקרא
לדבוק באשר נגלה לו  ;43 :43 ;2 :33נקרא להזהיר את בני משפחתו ;214 :26
נקרא להישמר מפני המתחסדים  ;4 :63נקרא להכניס המאמינים תחת כנפו :15
 ;88נקרא להשמיע את הקוראן  ;45 :29 ;92 :27נקרא לעמוד בעוז רוח ;130 :20
 ;24 :76 ;7 :74 ;10 :73 ;48 :68 ;48 :52 ;39 :50 ;35 :46 ;77 :40נקרא לשאת
פניו אל הדת הנכונה  ;43 :30נשותיו ,ר' נשות מוחמד; נשלח אל האנשים כולם :7
 ;28 :34 ;158נשלח אל תושבי ֶמּכה  ;92 :6נשלח להביא את האמת ,ללמד את
הספר ואת החוכמה ,ולהיות מבשר ומזהיר ;7 :13 ;188 :7 ;19 :5 ;151 ,119 :2
 ;8 :48 ;33 :39 ;24 :35 ;45 :33 ;105 :17נסיונות התנקשות בחייו  ;30 :8סירוב
הכופרים להכיר בו כשליח  ;43 :13ספקות ופחדים בלבו  ;2 :7עובר בין
המשתחווים  ;219 :26עולה על שאר הנביאים ( 253 :2ע); עונש הפוגעים בו ;61 :9
 ;57 :33פטרון למאמינים  ;6 :33פרנסתו על אללה  ;132 :20קיבל את הקוראן
ברחמי ריבונו  ;86 :28רך כלפי המאמינים  ;159 :3שופט ,43 ,42 :5 ;105 ,65 :4
 ;15 :42 ;51 ,48 :24 ;49 ,48שליחים כבר נדחו לפניו :16 ;10 :15 ;38 :13 ;144 :3
 ;9 :46 ;43 :41 ;78 :40 ;25 ,4 :35 ;47 :30 ;31 :25 ;41 :21 ;63השם מוחמד :3
 ;29 :48 ;2 :47 ;40 :33 ;144שמו רשום בתורה ובברית החדשה  ;157 :7שמועות
על מותו בקרב אֻ חֻ ד ( 144 :3ע); שרוי בין מאמיניו  ;7 :49תחילת נבואתו ( 1 :96ע);
תכונותיו הנעלות 4 :68
מולֶך ( 77 :43ע)
מוסלמים ,ר' מתמסרים
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מוסר ואתיקה (ר' גם נימוסים והליכות)
גינוי למעודדים מעשי תועבה  ;21 :24 ;67 :9 ;79 :5גינוי לעלבונות ,חשדנות
ורכילות  ;1 :104 ;12–11 :49הצנעת המבט והמראה  ;31 ,30 :24התנהגות בדרך
ארץ ואיסור המגונה :29 ;41 :22 ;90 :16 ;112 ,71 :9 ;157 :7 ;114 ,110 ,104 :3
 ; 17 :31 ;45לבוש צנוע ,ר' נשים; שמירת הטוהר המיני –30 :24 ;5 :23 ;91 :21
29 :70 ;12 :66 ;35 :33 ;31
מוסר־השכל 5 :54 ;34 :24 ;120 :11 ;57 :10
מושק 26 :83
זדלפה (מקום) ( 198 :2ע)
מֻ ַ
מזל
כל אדם ומזלו  ;13 :17תלוי באללה  ;47 :27תלוי במעשי האדם 19–18 :36
מזלות ,כוכבי ה– 1 :85 ;61 :25 ;16 :15
מחילה (ר' גם חזרה בתשובה)
אין מחילה לכופרים  ; 113 ,80 :9אללה אינו מעניש את מבקשי המחילה ;33 :8
אללה מוחל לאשר יחפוץ  ;129 :3 ;284 ,105 :2אללה מוחל למאמינים ;29 :48
אללה מכפר עוונות ;5 :65 ;9 :64 ;5 :48 ;2 :47 ;9 :40 ;35 :39 ;31 :4 ;271 :2
אללה שב מכעסו  ;118 ,117 :9 ;27 ,26 ,17 :4 ;128 :3 ;187 ,54 ,37 :2כגמול
ליראים  ;136 :3ייחול למחילת אללה ,106 ,64 :4 ;193 ,135 ,17 ,16 :3 ;285 :2
:51 ;19 :47 ;6 :41 ;55 :40 ;118 ,109 :23 ;98–97 :12 ;90 ,3 :11 ;56 :7 ;110
 ;3 :110 ;28 :71 ;21 :57 ;18מחילה על עברות באקראי  ;32 :53מלאכים
מתפללים למען מחילה למאמינים  ;5 :42 ;9–7 :40המתחסדים מקלים בה ראש
5 :63
מחלוקת
אללה ישפוט ויכריע בין הנחלקים  ;17 :45 ;10 :42גינויה ,103 ,19 :3 ;213 ,176 :2
( 48 :5 ;105ע); :38 ;32 :30 ;53 :23 ;119–118 ,110 :11 ;93 :10 ;46 :8 ;159 :6
32 :47 ;17 :45 ;14 ,13 :42 ;52 :41 ;2
מחלת הנפילה ( 275 :2ע)
מחנות
יהודים ונוצרים ועובדי אלילים שחלקו על נביאיהם ;13–11 :38 ;53 :23 ;37 :19
 ;65 :43 ;30 ,5 :40הכופרים הצרים על מַ דינה  ;22 ,20 :33מחנה אללה :58 ;56 :5
 ;22מחנה השטן  ;19 :58מתנגדיו של מוחמד 36 :13 ;17 :11
מחצבים ( 19 :15ע)
מטמורפוזה (ר' גם קופים ,חזירים) 61 :56 ;67 :36
מידה כנגד מידה
הוטלה כחובה על היהודים בתורה  ;45 :5מצווה על המאמינים 194 ,179–178 :2
מידות ומשקולות 4–1 :83 ;9–8 :55 ;183–181 :26 ;35 :17 ;85 ,84 :11 ;85 :7 ;152 :6
מיכאל (מלאך) 98 :2
מילה ,טקס ה– ( 138 :2ע)
מין ,יחסי (ר' גם הומוסקסואליות; לסביוּת; נשים)
אסורים בזמן העלייה לרגל  ;197 :2דיניהם בזמן הליך גירושין  ;228 ,226 :2כדרך
הטבע בלבד ( 223 :2ע); היטהרות לאחר  ;6 :5 ;43 :4מותרים בלילות רמצ'אן,
פרט לימים מסוימים  ;187 :2שמירת הטוהר המיני ,ר' מוסר
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מינים
זכר ונקבה  ;3 :92 ;8 :78 ;39 :75 ;45 :53 ;13 :49נבראו כולם בידי אללה ;164 :2
 ;24 :67 ;4 :45 ;12 :43 ;29 :42 ;36 :36 ;10 :31 ;45 :24צמדי מינים :53 ;49 :51
 ;45שוויון בין המינים ,ר' שוויון
מַ יסר ,ר' משחקי מזל
מֶ ַּכה ( 31 :43ע); ( 1 :90ע); ( 3 :95ע)
אברהם נושא תפילה לשלום תושביה ולרווחתם  ;126 :2אם הערים 59 :28 ;92 :6
(ע);  ;7 :42כארץ הקודש ( 71 :21ע); בַ ּכה  ;96 :3כיבושה ( 31 :13ע); ( 60 :17ע),
( 81ע); ( 29 :32ע); ( 1 :48ע); ( 10 :57ע); ( 13 :61ע); ( 2 :90ע); ( 1 :110ע);
המאמינים הכלואים בה ( 75 :4ע); מוקד מסחרי  ;57 :28מקום תחיית המתים
ויום הדין ( 14 :79ע); משולה לעיר בוטחת  ;112 :16עמק מֶ ּכה  ;24 :48ריבונה :27
 ;91תחום קודש 67 :29 ;57 :28
מכות מצרים ,ר' פרעה
מלאכי ( 30 :9ע)
מלאכים (ר' גם גבריאל; מיכאל)
אוספים את נשמת האנשים וחוקרים אותם –50 :8 ;37 :7 ;158 ,93 ,61 :6 ;97 :4
 ;27 :47 ;32 ,29–28 :16 ;51אין לעשותם לאדונים  ;80 :3אינם בני אללה 60 :43
(ע); אינם מתהלכים לתומם בארץ  ;95 :17באים להעניש בשכבת עננים ;210 :2
בעלי כנפיים  ;1 :35צבאות אללה  ;31 :74 ;7 ,4 :48 ;9 :33 ;40 ,26 :9השתדלותם,
ר' השתדלות; יש להאמין בהם  ;285 ,177 :2הכופרים דורשים לראותם ;6 :15
 ; 24 :23 ;92 :17מברכים את הצדיקים בעת מותם ובגן עדן ;30 :41 ;24–23 :13
מבשרים למרים על בחירתה ועל הולדת ישוע  ;45 ,42 :3מגינים על מוחמד ;8 :6
 ;4 :66מובילים ומעידים על האדם ביום הדין  ;21 :50מלאך המוות ,ר' מוות;
מלאכי חבלה  ;18 :96מלקים את המתים  ;27 :47מספרים בשבח אללה –19 :21
 ;38 :41 ;7 :40 ;166 :37 ;20מעידים על אמיתות הקוראן  ;166 :4מעידים על
ייחוד האל  ; 18 :3מעידים על מעשי האנשים ,ר' עדים; משגיחים על הברואים :6
 ;4 :86 ;18–16 :50 ;80 :43 ;11 :13 ;61משתחווים לאדם הראשון ,ר' אדם;
משתחווים לאללה  ;49 :16מתפללים לשלום המאמינים  ;43 :33נושאים את ארון
הברית  ; 248 :2נחשבים בעיני הכופרים לנקבות בנות אללה ;27 :53 ;19 :43
נשלחים להוריד את דבר אללה  ;2 :16נשלחים רק לתכלית אמיתית ;8 :15
סובבים את כס הכבוד ,ר' כס הכבוד; עבדי אללה  ;26 :21 ;206 :7 ;172 :4עזרתם
למאמינים בשדה הקרב  ;40 ,26 :9 ;13–12 ,10–9 :8 ;127–124 :3ערוכים בשורות
 ; 165 ,1 :37קנאתם באדם ,ר' אדם; רושמים את מעשי הברואים ,ר' כתיבה;
שליחי אללה 75 :22 ;21 :10
מלומדים ( 18 :3ע); ( 7 :18ע); ( 11 :58 ;28 :35ע)
מלחמה (ר' גם מאבק; פסוק החרב)
אין הכרח שהכל יצאו לקרב  ;122 :9אין לסגת שלא לצורך חידוש הלחימה –15 :8
 ;16דחיית מצוות המלחמה  ;77 :4המתנה בטרם הכרעה  ;178 ,174 :37השבת
מידה כנגד מידה  ;60 :22היראים להילחם  ;77 :4יש להכין צבא בכל האמצעים
 ;60 :8יש להתחיל באויבים הקרובים  ;123 :9מכסת האויבים שיש להביסם :8
 ;66–65מעלת הלוחמים  ;4 :61 ;10 :57 ;121–120 :9מצוותה אינה מקוימת בידי
בני ישראל ( 77 :4 ;246 :2ע); מצוותה על המאמינים :4 ;244 ,216 ,193–190 :2
 ;7 ,4 :47 ;39 :22 ;120 ,39–38 ,36 ,29 ,14–13 ,5 :9 ;39 :8 ;84 ,76–71מצוותה

575

מפתח העניינים
בתורה ובברית החדשה  ;111 :9נביאים מקיימים אותה  ;146 :3פטורים מחובת
היציאה  ;17 :48 ;92–91 :9רגלים לעומת פרשים ( 4 :61ע); שכר הנופלים ,ר'
חללים
מלכוּת ,מלוכה
בגן העדן  ;20 :76מלכוּת השמים והארץ  ;185 :7 ;75 :6של אדם הראשון ;120 :20
של אללה ,ר' אללה; של בית אברהם  ;54 :4של בני ישראל  ;20 :5של דוד ;251 :2
 ;20 :38של היהודים ( 53 :4ע); של יוסף  ;101 :12של נמרוד ( 258 :2ע); של פרעה
ובני עמו  ;51 :43 ;29 :40של שאול  ;248 ,247 :2של שלמה 35 :38 ;102 :2
מלקות
עונש הגנב ( 76 :12ע); עונש מוציאי דיבתן של נשים  ;4 :24עונש הנואפים 15 :4
(ע)( 16 ,ע); 2 :24
מָ ן 80 :20 ;160 :7 ;57 :2
מֻ נאפקון ,ר' מתחסדים
מַ ַנאת (אלילה) 20 :53
מנזרים 40 :22
מס ,מיסים (ר' גם זַ ּכאת)
הקלת נטל המס ,ר' הקלה; מס גולגולת (ג'זיה) ( 114 :2ע); ( 13 :5ע); ( 61 :8ע); :9
29
מסגד אלַאקצַ א 1 :17
המסגד הקדוש (המקיף את הּכַעבה)
איסור מלחמה בקרבתו  ;25 :22 ;191 :2גינוי המונעים גישה אליו ,והמגרשים
אנשים ממנו  ;25 :48 ;25 :22 ;34 :8 ;2 :5 ;217 :2דין תושבי הקבע ועוברי האורח
 ;25 :22החוזה שנערך שם  ;7 :9חלום מוחמד על הכניסה אליו  ;27 :48כופרים
מנועים מלבוא אליו  ;28 :9מסעו הלילי של מוחמד ממנו  ;1 :17מעמד השוכנים
בסמוך לו  ;196 :2נקבע ככיוון תפילה  ;150 ,149 ,144 :2העוסקים באחזקתו :9
19
מסגדים
אללה הגן עליהם ועל בתי תפילה של יהודים ונוצרים  ;40 :22כניסה אליהם
אסורה על לא–מוסלמים ( 17 :9ע); לבוש במסגד  ;31 :7מחריביהם ייענשו ;114 :2
המסגד שיוסד על יראת שמים  ;109–108 :9המסגד על מערת הישנים ;21 :18
מסגד הקלקלה  ;110–107 :9קדושתם  ;18 :72שהות בהם בחודש רמצ'אן ;187 :2
שימורם לא יעמוד לזכותם של כופרים  ;18–17 :9תפילה בהם 31 ,29 :7
מסחר (ר' גם מידות ומשקולות)
ביום השישי  ;10–9 :62בעת העלייה לרגל ( 28 :22 ;2 :5 ;198 :2ע); חובת צדק
במסחר  ;29 :4מותר ללא ריבית  ;275 :2מסעות קֻ ריש ,ר' קֻ ריש; סוחרי ממלכת
שבא  ;19–18 :34עסקאות  ;24 :9 ;282 :2שיירות סוחרים ;94 ,82 ,19 ,10 :12
11 :62
מֻ סַ ילמה ( 93 :6ע)
מעילה 109–107 ,105 :4 ;161 :3
מעמדות (ר' גם שוויון)
אללה מרומם כמה על–פני זולתם  ;32 :43 ;21 :17 ;165 ,83 :6גברים מול נשים,
ר' נשים; דירוג על–פי המעשים ,ר' שכר ועונש; לוחמים מול משתמטים ,74–71 :4
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 ;120 ,102 ,16 :9 ;96–95נרדפים בשל אמונתם ;26 :8 ;137 ,75 :7 ;98–97 ,75 :4
 ;33–31 :34 ;5 :28צדיקים מול רשעים 163 :3
מערה
המערה שבה שהו הנביא וחברו  ;40 :9סיפור הישנים ב– 25–9 :18
מעשים טובים 73 :21 ;48 :5 ;148 :2
הראשונים לעשותם  ;32 :35 ;61 :23 ;90 :21 ;114 :3שכרם ,ר' שכר ועונש
מצרים 99 :12 ;87 :10 ;61 :2
בני ישראל יורשים אותה ( 137 :7ע); ( 59 :26ע); ( 6 :28ע)
מקנה
מותר למאכל  ;30 :22 ;1 :5מנהגי עובדי האלילים בו  ;139–138 ,136 :6מתת
אללה לתועלת האדם ;22–21 :23 ;34 ,28 :22 ;54 :20 ;80 ,66 ,7–5 :16 ;142 :6
 ;12 :43 ;11 :42 ;80–79 :40 ;6 :39 ;71 :36 ;133 :26שמונת מיניו ;144–143 :6
 ;6 :39שסיעת האוזניים 119 :4
מַ רוַ ה (גבעה קדושה) 158 :2
מַ ריוְך (מלאך) ( 102 :2ע)
מריָם (אם ישוע)
אחות אהרן  ;28 :19אין לעבוד לה כאלוהים  ;116 :5בחירתה בידי אללה ;42 :3
הולדתה והקדשתה לאללה  ;37–35 :3הריונה ולידתה את ישוע ;29–22 :19
היהודים מכחישים שילדה את בנה מרוח הקודש ( 156 :4ע); מתבשרת על הולדת
ישוע  ;21–16 :19 ;47–45 :3נאספת עם בנה אל גבעת דשא  ;50 :23עוברה במילה
מעם אללה  ;171 :4עוברה ברוח הקודש  ;12 :66 ;91 :21צדקת ובת אנוש ;75 :5
קביעת פטרונה בהטלת גורל  ;44 :3תומתה ואדיקותה 12 :66
משה (ר' גם בני ישראל; לוחות הברית; פרעה)
ואהרן ,ר' אהרן; אללה בחרו  ;144 :7אללה דיבר עמו פנים אל פנים ( 253 :2ע);
 ;52 :19 ;144–143 :7 ;164 :4ובית פרעה  ;136–131 :7ובני עמו הסוררים ,54 :2
:61 ;69 :33 ;76 :28 ;88–86 :20 ;8–6 :14 ;150 ,138 ,128 :7 ;26–20 :5 ;92 ,61
 ;5גווילים שניתנו לו  ;19 :87 ;36 :53הורג את המצרי ונמלט למדין :26 ;40 :20
 ;28–15 :28 ;20–19 ,14זכרו בדורות הבאים  ;120–119 :37מזרע אברהם ;84 :6
חוקי הדת שניתנו לו  ;13 :42חושש מכישלון שליחותו  ;35–25 :20כבד פה :43
 ;52מבטיח גאולה לבני ישראל  ;129–128 :7מבקש לראות את אללה ;143 :7
במדין על הבאר  ;25–23 :28ומוחמד  ;48 :28מוציא את בני ישראל ממצרים :20
 ;77מוציא את ידו לבנה מחיקו  ;32 :28 ;12 :27 ;33 :26 ;22 :20 ;108 :7מושלך
בתיבה ליאור ונמשה  ;13–7 :28 ;40–37 :20מטהו וגלגוליו ,117 ,107 :7 ;60 :2
 ;31 :28 ;10 :27 ;63 ,45 ,32 :26 ;69 ,21–17 :20 ;160מופיע כשליח עם אותות
מול פרעה ומביס את חרטומיו ;102 :17 ;5 :14 ;96 :11 ;82–75 :10 ;127–103 :7
;116–114 :37 ;39 :29 ;42–36 :28 ;68–10 :26 ;45 :23 ;44 :22 ;73–41 ,24 :20
 ;20–15 :79 ;38 :51 ;22–17 :44 ;46 :43 ;27–23 :40מכה בסלע ומוציא מים :2
 ;160 :7 ;60מסעו אל מפגש שני הימים  ;64–60 :18מסעו עם עבד אללה –65 :18
 ;82מצטווה להושיב את בני עמו במצרים  ;87 :10מקבל סמכות ;96 :11 ;153 :4
מקבל את התורה ,ר' תורה; מקבל תשעה אותות  ;12 :27 ;101 :17משתדל למען
עמו  ;156–155 :7מתבקש להראות את אללה לעמו  ;153 :4 ;108 ,55 :2מתפלל
למפלת פרעה  ;88 :10נועד עם אללה  ;44 :28 ;83 :20 ;142 :7 ;51 :2נמנה עם
בעלי ברית אללה  ;7 :33והסאמרי  ;97–95 :20והסנה הבוער ( 52 :19ע); –9 :20
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 ;16–15 :79 ;35–29 :28 ;12–7 :27 ;36והפרה  ;72–67 :2צדיקים בקרב בני עמו
 ;86–83 :10 ;159 :7שליח ונביא  ;51 :19שרידים שהשאירו בני ביתו בארון הברית
248 :2
משורר ,משוררים
גנותם של המשוררים  ;224 :26מוחמד מואשם כמשורר ,ר' מוחמד
(מיסר) 91 ,90 :5 ;219 :2
משחקי מזל ַ
משי 21 ,12 :76 ;53 :44 ;31 :18
משיח ,ר' ישוע
משיח שקר ,ר' ַד ַג'אל
משלים ,דימויים
האילם  ;76 :16אנשי העיר ושלושת השליחים  ;29–13 :36בעלי הבוסתן –17 :68
 ;33בעלי שני הגנים  ;44–32 :18דוּגמת העמים שנכחדו ;34 :24 ;45 :14 ;214 :2
 ;56 ,8 :43 ;39 :25דימויי אללה ;17 :43 ;27 :30 ;35 :24 ;74 ,60 :16 ;16 :13
דימויי האלילים שותפי אללה  ;29 :39 ;14–13 :35 ;28 :30 ;73 :22דימויי האמרה
הטובה והקלוקלת  ;26–24 :14דימויי האמת והשקר  ;17 :13דימויי גיהינום (ר'
גם גיהינום)  ;44–42 :56 ;15 :47דימויי גן העדן (ר' גם גן עדן) ;15 :47 ;35 :13
 ;40–12 :56דימויי היהודים  ;5 :62 ;15 :59דימויי ישוע  ;57 :43 ;59 :3דימויי
הכופרים ועובדי האלילים ;16 ,14 :13 ;24 :11 ;177 ,76–175 :7 ;117 :3 ;171 :2
 ;10 :66 ;3 :47 ;9–8 :36 ;41 :29 ;40–39 :24 ;31 :22 ;60 :16 ;18 :14דימויי
המאמינים  ;11 :66 ;29 :48 ;3 :47 ;24–23 :11 ;265 ,262 ,261 :2דמויי
המתחסדים  ;16 :59 ;266 ,264 ,20–17 :2דימויי הנביא ;9–8 :25 ;48–47 :17
דימויי העולם הזה  ;20 :57 ;45 :18 ;24 :10דימויי הקוראן  ;21 :59הוכחות
במשלים בעד ונגד תחיית המתים (ר' גם תחיית המתים)  ;78 :36היתוש ;26 :2
הכופרים מביאים משלים בניסיון להפריך את דברי הנביא  ;33 :25כישלון
המשלים  ;58 :30 ;43 :29 ;54 :18 ;89 :17מטרת המשלים :59 ;27 :39 ;25 :14
 ;21העבד ובן החורין  ;75 :16העיר השאננה  ;13–112 :16העכביש 41 :29
משתפים (ר' גם אלילים; כופרים; סובלנות)
ַ
אברהם לא נמנה עמם  ;123 ,120 :16 ;161 ,79 :6 ;95 ,67 :3 ;135 :2אוהבים את
אליליהם כאהבתם לאללה  ;165 :2אין לבקש מחילה למענם  ;113 :9אין להימנות
עמם  ;31 :30 ;87 :28 ;31 :22 ;94 :15 ;108 :12 ;105 :10 ;106 ,14 :6איסור
נישואיהם עם מוסלמים  ;221 :2אללה יפסוק בעניינם בעולם הבא  ;17 :22אללה
לא יסלח להם  ;48 :4ביטול חוזים עם כמה מהם  ;7 ,4–1 :9דורותיהם הקודמים
נכחדו  ;42 :30דין הפרוצות שבהם  ;3 :24הרחקתם ממסגדים ;18–17 :9
התכחשותם לאלילים נוכח עונש אללה  ;84 :40 ;23 :6טומאתם  ;28 :9יודעים כי
אללה ברא את העולם ואותם  ;87 ,9 :43 ;38 :39 ;25 :31יש להילחם בהם ;5 :9
לא חדלו מכפירתם  ;1 :98מייחסים כוח בריאה לאלילים  ;16 :13המלעיגים
שבהם  ;96–95 :15מצוות המלחמה בהם  ;36 ,5 :9מצייתים לשטנים :16 ;121 :6
 ;100מצרפים שותפים לאללה  ;106 :12משווים את האלילים לאללה ;1 :6
משתבחים בהריגת ילדיהם  ;137 :6מתעבים את דת האמת ;13 :42 ;9 :61 ;33 :9
מתן ערובות לביטחונם  ;6 :9עונשם  ;6 :98 ;6 :48 ;6 :41 ;73 :33עינם צרה
במאמינים  ;105 :2פוגעים במאמינים  ;186 :3שוכחים את אליליהם לעת צרה
ומייחדים דתם לאללה :30 ;65 :29 ;67 :17 ;53 :16 ;22 ,12 :10 ;63 ,41–40 :6
 ;49 ,8 :39 ;32 :31 ;33שמחים באליליהם  ;45 :39תועים 116 :4
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מַ תַ 'אני( 87 :15 ,ע)
מתחסדים (מֻ נאפקוּן)
אין להישמע להם  ; 48 :33אללה יענישם או יסלח להם  ;6 :48 ;24 :33זוממים
להתנקש בנביא ( 74 :9ע); חוששים להילחם לצד המוסלמים ( 168–167 :3ע); :4
( 77ע); ( 49 :8ע); ( 38 :9ע)( 45 ,ע);20 :47 ;20–18 ,15–12 :33 ;53 :24 ;83–81 ,
טמאים  ;125 :9יש להילחם בהם  ;9 :66 ;90–89 :4מאפייניהם ( 16–8 :2ע)–204 ,
( 206ע); ( 41 :5 ;145–141 :4ע); :24 ;11 :22 ;126–124 ,101 ,78–74 ,69–45 :9
( 4 :33 ;11–10 :29 ;53–47ע);  ;6–4 :107 ;8–1 :63 ;16 :59 ;16 :47מבקשים
חלק באור המאמינים  ;14–13 :57מסתירים את כפירתם בינם לבין עצמם ;14 :2
( 61 :5 ;81 :4ע); מפוחדים  ;64 ,57–56 :9מקוללים  ;61–60 :33מקסימים את
הנביא ( 204 :2ע);  ;55 :9הנגע פשה בלבם ;53 :22 ;125 :9 ;49 :8 ;52 :5 ;10 :2
 ;20 :47 ;12 :33נותנים צדקה רק כדי להיראות נדיבים ( 38 :4ע); נרפים בתפילה
 ;54 :9 ;142 :4עושים יד אחת עם היהודים ( 26 :47ע); ( 14 :58ע);  ;11 :59עזבו
את העיר מַ דינה ( 88 :4ע); פונים אל משפט הטאע'וּת  ;61–60 :4עונשם ,138 :4
 ;73 :33 ;145קלסתר פניהם  ;30 :47תלותם הכלכלית ביהודים ( 52 :5ע)
מתכות 17 :13
מתמסרים (מוסלמים .ר' גם אסלאם)
אברהם כ–  ;103 :37 ;67 :3 ;131 ,128 :2אין להתנכל למתאסלמים חדשים :4
 ;94בני ישראל נדרשים להתמסר בפי משה  ;84 :10בעלי הספר כ–  ;53 :28יוסף
כ–  ;101 :12יעקב ובניו כ–  ;133–132 :2ישמעאל כ–  ;128 :2הכופרים יבקשו
להתמסר  ;2 :15המאמינים כ– :30 ;46 :29 ;81 :27 ;78 :22 ;14 :11 ;84 ,64 :3
 ;35 :68 ;15 :46 ;68 :43 ;33 :41 ;53מוחמד כ– :39 ;91 :27 ;163 ,14 :6 ;20 :3
 ;12מלכת שבא כ–  ;44 ,42 :27המצווה להתמסר :6 ;125 :4 ;102 ,20 :3 ;208 :2
 ;66 :40 ;22 :31 ;31 :27 ;34 :22 ;108 :21 ;71משפחת לוט כ– ;36 :51
המתחסדים כ–  ;74 :9הנביאים כ–  ;44 :5נח כ–  ;72 :10השדים כ– ;14 :72
שוכני השמים והארץ כ–  ;83 :3שכרם  ;35 :33תלמידי ישוע כ– 111 :5 ;52 :3
מתנבא (ּכַ אהן) ( 60 :4ע); 42 :69 ;29 :52
מֻ תעַ ה ,נישואי ,ר' נישואין
נאסח' ומנסוּח' ,ר' פסוקים שבוטלו; אותות אללה
נאקות ,ר' גמלים; ת'מוד
נבוכדנצר ( 5 :17ע)( 7 ,ע)
נביאים ,שליחי אללה (ר' גם התגלות; כתבי הקודש; מוחמד; מלאכים)
אומה לעצמה ( 181 :7 ;141 ,134 :2ע);  ;120 :16אויביהם ,כולל השטן :6 ;98 :2
 ;31 :25 ;63 :16 ;112איומים לגרשם  ;13 :14אין לעבוד להם כאלוהים –79 :3
 ;80אינם יהודים או נוצרים  ;140 :2אינם מלאכים  ;31 :11אינם מקבלים שכר
 ;180 ,164 ,145 ,127 ,109 :26 ;104 :12 ;51 ,29 :11אללה אויב לאויביהם ;98 :2
אללה הבטיח כי ינצחו  ;6 :59 ;21 :58 ;172–171 :37 ;47 :14 ;110 :12אללה יודע
את מעשיהם  ;51 :23אללה לא יעניש בטרם יישלחו  ;59 :28 ;15 :17אללה מגלה
להם את הנסתר  ;27–26 :72 ;179 :3אללה מציל ומגן עליהם ;10 :27 ;103 :10
 ;51 :40אנשי מופת ( 24 :32 ;90 :6ע); אסונות ניחתים על כל עיר שבה נדחו :7
 ;94בחירתם בידי אללה :16 ;6 :12 ;144 :7 ;87 :6 ;42 ,34–33 :3 ;247 ,130 :2
 ;75 :22 ;50 :68 ;32 :44 ;75 :22 ;122 ,41 ,13 :20 ;121ברית אללה המצווה
עליהם להאמין במוחמד ( 81 :3ע); ברית אללה המצווה עליהם למלא את
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שליחותם  ;7 :33בשר ודם ,ואוכלים ;20 :25 ;8–7 :21 ;94 :17 ;43 :16 ;109 :12
 ;6 :64 ;15 :36בגן עדן  ;69 :4דחייתם בדורות הראשונים :6 ;70 ,32 :5 ;184 :3
–9 :14 ;32 :13 ;59 :11 ;74 ,13 :10 ;70 :9 ;101 ,36–35 :7 ;130 ,44–42 ,34 ,10
:23 ;44–42 :22 ;41 :21 ;107 ,56 :18 ;94 :17 ;63 ,36 :16 ;80 ,11–10 :15 ;13
–13 :36 ;25 ,4 :35 ;45 :34 ;47 ,9 :30 ;176 ,160 ,141 ,123 ,105 :26 ;37 :25 ;44
:50 ;24–23 ,7–6 :43 ;43 ,14 :41 ;83 ,70 ,50 ,22 :40 ;71 :39 ;14 :38 ;30 ,15
 ;8 :65 ;6 :64 ;52 :51 ;14דרכו של אללה עמם  ;39–38 :33 ;77 :17הבטחות
אללה בפיהם  ;194 :3הורגיהם ודינם :4 ;183 ,181 ,112 ,21 :3 ;91 ,87 ,61 :2
 ;70 :5 ;155הפסקה בהופעתם  ;19 :5התמסרו [היו מוסלמים]  ;44 :5זהות
הנביאים והשליחים  ;139 ,133 ,123 :37 ;86–84 :6;163 :4 ;84 :3 ;136 :2מזרע
אדם ,נח ,אברהם וישראל  ;26 :57 ;27 :29 ;58 :19חדורי הנחישות אשר בהם :46
 ;35יעידו או יישאלו על אומותיהם ביום הדין ,ר' עדים; יש להאמין בכולם ,136 :2
 ;21 ,19 :57 ;12 :5 ;171 ,152–150 ,136 :4 ;179 ,84 :3 ;285 ,177יש להם נשים
וילדים  ;38 :13חובה להישמע להם  ;64 :4חוכמה ונבואה ( 12 :31ע); כמה מהם
עולים על זולתם  ;55 :17 ;253 :2לא על כולם מסופר בקוראן ;78 :40 ;164 :4
לוחמים למען אללה  ;146 :3מוקעים כאחוזי כישוף ,ר' כשפים; מורמים מעם :6
 ;86נשלחו איש אל אומתו ובלשונה  ;36 :16 ;4 :14 ;47 :10נשלחו מאז ומתמיד
 ;5 :44נשלחו בזה אחר זה  ;27 :57 ;44 :23 ;87 :2נשלחו לאחר שנפלה מחלוקת
בין הברואים  ;213 :2נשלחו לבשר ולהזהיר ולמסור ברורות :6 ;165 :4 ;213 :2
 ;25 :57 ;56 :18 ;35 :16 ;130 ,48פועלים רק ברשות אללה  ;38 :13קורותיהם
אמורים לחזק את לב הנביא  ;120 :11רצף סיפורים על קורותיהם :21 ;58–2 :19
 ;91–48שושלת לעצמה  ; 34 :3השטן מנסה להגניב את דבריו להם  ;52 :22שפטו
על–פי התורה 44 :5
נביאי שקר93 :6 ,
נבלות ,בשר 115 :16 ;145 :6 ;3 :5 ;173 :2
ַנג'ראן ( 61 :3ע); ( 17 :5ע); ( 4 :85ע)
נדר ,נדרים ( 152 :6 ;270 :2ע); 7 :76
נדרי החג' 29 :22
נהרות ,נחלים (ר' גם סמבטיון; פרת; תַ סנים)
כאות לכוח הבריאה של אללה וחסדו  ;12 :71 ;61 :27 ;32 :14 ;3 :13בגן עדן ,ר'
גן עדן; משמשים לתעבורה 15 :16 ;32 :14
נוצות ( 26 :7ע)
נוצרים (ר' גם בעלי הספר)
האבות היו נוצרים לטענתם  ;140 :2אוהבים את המאמינים  ;82 :5אין לקחתם
כמגינים  ;51 :5אללה הפכם לקופים ולחזירים ( 60 :5ע)( 115 ,ע); אללה יפסוק
בעניינם בעולם הבא  ;17 :22דוחים את היהדות  ;113 :2חמלה ורחמים בלבם :57
 ;27חסרי זיקה לנביאים  ;134 :2טוענים כי רק הם יורשי גן עדן  ;111 :2טוענים
כי המשיח הוא בן אלוהים  ;30 :9המאמינים אשר בהם  ;27 :57מבקשים להעביר
את מוחמד ומאמיניו אל דתם  ;135 ,120 :2מפריזים בהערצתם את ישוע 171 :4
(ע); סבורים כי הם בני אלוהים  ;18 :5שכחו את בריתם  ;14 :5שכר (המאמינים
שבהם) שמור אצל אללה  ;69 :5 ;62 :2השנאה בינם לבין היהודים  ;64 :5השנאה
בינם לבין עצמם  ;14 :5תועים מדרך הישר ( 7 :1ע)
נזירים נוצרים ( 64 :3ע); 27 :57 ;34 ,31 :9 ;82 :5
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נזקקים
האכלתם ככפרת עוונות  ;95 ,89 :5חובת הסיוע ומתן צדקה להם ,215 ,177 :2
;7 ,3–2 :107 ;10–9 :93 ;16–13 :90 ;20–17 :89 ;19 :51 ;38 :30 ;36 :4 ;273
חלקם בכספי הצדקה  ;60 :9חלקם בעזבונות  ;8 :4חלקם בשלל  ;7 :59 ;41 :8יש
לדחותם רק בדברי נועם  ;28 :17הנביא מצטווה שלא לסלקם מעליו :93 ;52 :6
 ;10–9פטורים מיציאה למלחמה  ;17 :48 ;92–91 :9רשאים לאכול על שולחן
אחרים 61 :24
נֹחַ
אללה הנחה אותו והצילו  ;82–75 :37 ;84 :6אשתו שבגדה  ;10 :66בנו שטבע :11
 ;46–45 ,43–42בני עמו הכופרים :22 ;17 :17 ;9 :14 ;89 ,36 :11 ;70 :9 ;69 :7
 ;52 :53 ;46 :51 ;12 :50 ;31 ,5 :40 ;12 :38 ;37 :25 ;42זכרו בדורות הבאים :37
 ;79–78חוקי הדת שניתנו לו  ;13 :42מואשם בשיגעון  ;25 :23מטיף לבני עמו,
והם נספים במבול ;29–23 :23 ;77–76 :21 ;32–25 :11 ;73–71 :10 ;64–59 :7
 ;28–1 :71 ;15–9 :54 ;15–14 :29 ;120–105 :26נדחה כי אינו אלא בשר ודם :23
 ;24נמנה עם בעלי ברית אללה  ;7 :33נמנה עם מקבלי התגלות נבואית ;163 :4
 ;26 :57נמנה עם נבחרי אללה  ;33 :3צאצאיו  ;77 :37 ;3 :17התיבה :10 ;64 :7
12–11 :69 ;15–13 :54 ;41 :36 ;15 :29 ;27 :23 ;58 :19 ;48 ,44 ,42–37 :11 ;73
נחושת 35 :55 ;12 :34 ;96 ,29 :18
ניאוף ,נואפים (ר' גם זנות)
אין להינשא לזונות  ;3 :24איסורו ;31 :70 ;12 :60 ;68 :25 ;7–5 :23 ;32 :17
הלקאת הזונים והזונות ,ר' מלקות; יוכח בארבעה עדים  ;4 :24 ;15 :4יוכח או
יופרך בשבועה  ;9–6 :24יש להניח לחוזרים בתשובה  ;16 :4סקילת הנואפים ,ר'
סקילה; עונש השבויות הנואפות 25 :4
נידה
דיניה  ;222 :2ספירת מחזורי הנידה לאחר גירושין 4 ,1 :65 ;49 :33 ;228 :2
ניווט ,ר' כוכבים
נימוסים והליכות (ר' גם מוסר ואתיקה; שלום ,ברּכת שלום)
אורח רשאי להתלונן על יחס לא נאות ( 148 :4ע); אין להיכנס אל חדרי נשות הנביא
ללא הזמנה  ;53 :33אין להרים את הקול  ;3–2 :49 ;19 :31אין לעזוב ללא רשות
בעת שהנביא נושא דרשה  ;63–62 :24אין לפנות אל מוחמד בשמו הפרטי 63 :24
(ע); אין לקרוא לנביא מחוץ לחדריו  ;4 :49הסתודדות מותרת רק למטרות נעלות
 ;10–7 :58 ;114 :4יש לברך לשלום בכניסה לבית  ;61 ,27 :24יש להשיב על ברכה
בנאה ממנה או בשכמותה  ;86 :4יש לפנות מקום באספות 11 :58
ניסיון
אברהם הועמד בו  ;106 :37 ;124 :2אללה בוחן במלחמה  ;31 :47אנשים עומדים
בניסיון זה מול זה  ;4 :47 ;20 :25 ;53 :6בני ישראל מתנסים ברדיפות פרעה :2
 ;6 :14 ;141 :7 ;49בני ישראל וניסיון העגל  ;85 :20 ;155 :7בני ישראל וניסיון
השבת  ;163 :7בעלי הבוסתן ותמריהם  ;17 :68דוד מתנסה בכבשת הרש ;24 :38
חוטאים מתנסים בעונשם  ;63 :24 ;25 :8החיים והמוות כניסיון  ;2 :67יהודים
מתנסים בטובות ורעות  ;168 :7ילדים כניסיון  ;15–14 :64 ;28 :8יציאה למלחמה
כניסיון  ;49 :9כל נפש תועמד בו  ;35 :21המאמינים נאלצים לעמוד בו ;214 :2
 ;11 :33 ;3–2 :29משה מתנסה בהריגת נפש  ;40 :20נכסים כניסיון :39 ;28 :8
 ;15 :64 ;49שלמה וניסיון המתחזה לו 34 :38
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נישואין (ר' גם בעל ואישה)
איסורם ביו מוסלמים ולא–מוסלמיות ,ובין מוסלמיות ולא–מוסלמים :5 ;221 :2
( 5ע);  ;10 :60איסורם בין קרובי משפחה  ;23 :4יהודים ונוצרים מחמירים פחות
באיסורי נישואין ( 27 :4ע); מותרים בין מוסלמים לבין יהודיות ונוצריות 221 :2
(ע);  ;5 :5מצווה להשיא את הרווק  ;32 :24נישואי תענוגות (מותעה) ( 24 :4ע);
ניתן לשאת לא יותר מארבע נשים ( 24 ,3 :4ע); נשים שמותר לשאתן  ;50 :33ריבוי
נשים יפה לגופו ונפשו של הנביא ( 54 :4ע)
נכדים
מוענקים על–ידי אללה 72 :16
נכסים
אובדנם והיעדרם ( 266 ,247 :2ע)( 52 :5 ;268 ,ע);  ;31 :43 ;43–32 :18אין להעדיף
אותם על אללה והדת  ;9 :63 ;11 :48 ;58 :10 ;24 :9הורשתם ( 19 :4 ;180 :2ע);
( 75 :8ע); חמודות העולם הזה  ;46 :18לא יועילו ביום הדין :19 ;116 ,14 ,10 :3
 ;;2 :111 ;4–2 :104 ;11 :92 ;17 :58 ;37 ,35 :34 ;88 :26 ;80–77משחיתים את
המידות  ;34–33 :43 ;27 :42ניתנו לבעליהם כניסיון ר' ניסיון; ניתנו כעונש
לכופרים  ;21 :71 ;55 :23 ;85 ,55 :9בעולם הזה משולים לשדה שנשחת ברוח כפור
 ;41–39 :18 ;117 :3של היהודים באלמדינה ( 53 :4ע); של היתומים ( 220 :2ע);
( 2 :4ע); של המאמינים באלמדינה ( 8 :63ע); של המֻ הַ אג'רוּן 8 :59
נמָ לים 18 :27
נמרוד ( 258 :2ע); ( 46 :14ע); ( 26 :16ע); ( 69 :21ע)
נס ,ניסים
ביד אללה  ;50 :29 ;11 :14 ;38 ,31 :13 ;109 :6הכופרים מצפים ל– ;109 ,37 :6
 ;50 :29 ;48 :28 ;5 :21 ;133 :20 ;93–90 :17 ;27 :13 ;20 :10ניסיו של משה בפני
פרעה וחרטומיו ,ר' משה
נַסר (אליל) 23 :71
נסתרות
אוצרות הנסתר  ;31 :11 ;59 ,50 :6אללה יודע הנסתרות ;29 ,5 :3 ;284 ,72 ,33 :2
( 24 :8 ;73 ,59 ,3 :6 ;116 ,109 ,99 :5ע); :13 ;123 ,5 :11 ;61 ,20 :10 ;105 ,94 :9
:31 ;69 :28 ;65 ,25 :27 ;92 :23 ;110 :21 ;110 ,7 :20 ;26 :18 ;77 :16 ;10–8
 ;26 :72 ;4 :64 ;22 :59 ;46 :39 ;38 :35 ;48 ,3 :34 ;6 :32 ;16אללה מגלה
לנביאים את הנסתרות  ;179 :3אנשים אינם יודעים את הנסתר ;47 :68 ;41 :52
המאמינים בנסתר  ;3 :2מוחמד אינו יודע את הנסתר 50 :6
נפילים ( 69 :7ע)
נציבין (מקום) ( 29 :46ע)
ַנצ'יר (שבט יהודי)
בשורה על הגורל הצפוי להם ( 109 :2ע); הגלייתם  ;3–2 :59קשריהם עם שכניהם
הערבים ( 85 :2ע); שללם וחלוקתו 7–6 :59
נַצ'ר אבן אלחארת' ( 3 :22ע); ( 6 :31ע)
נקמת דם ,ר' מידה כנגד מידה
נשות מוחמד
אימהות למאמינים  ;6 :33כללי התנהגות בחדרי נשותיו ,ר' נימוסים; הנביא
מנסה לפייסן  ;1 :66נקראות לנהוג בצניעות  ;34–28 :33נשים שהותרו לנביא :33
 ;52–50הסוד שגילתה אחת הנשים  ;3 :66ריבוין ( 38 :13ע)
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נשים (ר' גם בעל ואישה; ירושה; מוסר; מין; נישואין)
אללה אינו מקפחן  ;32 :4הגברים דואגים לצורכיהן בתוקף עדיפותם עליהן ;34 :4
הגברים עולים עליהן בדרגה  ;228 :2היותן מקור לבנים ונכדים כאות לחסד אללה
 ;72 :16זכאיות לדרך ארץ  ;19 :4 ;228 :2חובת הדאגה לכלכלתן ( 5 :4ע); לבושן
הצנוע  ;59 ,33 :33 ;60 ,31 :24מאכלים שנאסרו עליהן לפני האסלאם ;139 :6
מאפייני הטובות שבהן  ;5 :66 ;34 :4מחיצה להסתרתן מעיני זרים ;55 ,53 :33
מפורכסות ומוגבלות בכושרן להביע עצמן  ;18 :43מרגוע לגברים והם מרגוע להן
 ;187 :2ניתנות כשכר לצדיקים בגן עדן ,ר' גן עדן; נשות הנביא ,ר' מוחמד; עדותן
של שתי נשים שקולה לעדותו של גבר אחד  ;282 :2עצם מעצמם של הגברים :30
 ;11 :42 ;21רעלותיהן  ;31 :24שבועתן לנביא  ;12 :60שדה זרע לגברים 223 :2
סַ אא'בה 103 :5
סַ אמרּי ("שומרוני") 97–95 ,87 ,85 :20
סג'ין 9–7 :83
סגפנות ( 87 :5ע)
סדום (ר' גם לוט)
אברהם מתנצח עם אללה על גורל אנשיה  ;32 :29 ;76–74 :11הערים ההפוכות :9
 ;9 :69 ;53 :53 ;74 :15 ;82 :11 ;70שרידיה ( 137 :3ע); ( 6 :6ע); 128 :20 ;76 :15
(ע); ( 40 :25ע); 37 :51 ;138–137 :37 ;35 :29
סֻ וַ אע (אליל) 23 :71
סובלנות (ר' גם מחילה)
אין להגיב על לזות שפתיים  ;55 :28 ;72 :25 ;3 :23אין מקנים דת בכפייה ;256 :2
יש לנקוט בדרכי נועם  ;46 :29 ;53 :17 ;125 :16יש לסור מעל הכופרים ,63 :4
 ;29 :53 ;54 :51 ;174 :37 ;30 :32 ;94 :15 ;199 :7 ;106 :6 ;42 :5 ;81יש לשלם
טובה תחת רעה  ;34 :41 ;54 :28 ;96 :23 ;22 :13לא ניתן להכריח להאמין :50
 ;45סובלנות כלפי בני משפחה  – ;14 :64כלפי יהודים – ;15 :42 ;13 :5 ;109 :2
כלפי לא מאמינים – ;6 :109 ;22 :88 ;10 :73 ;8 :60 ;14 :45 ;89 :43 ;85 :15
כלפי מאמינים  ;14 :64 ;43–37 :42 ;22 :24 ;159 ,134 :3 ;237 :2סובלנות מותרת
רק במצב נחיתות ( 35 :47ע)
סונה ר' סֻ ַנה
סוסים
במלחמה  ;60 :8כסימן לעושר  ;14 :3לרכיבה וליופי 8 :16
סופר (לבלר) 282 :2
סוּרה (פרק קוראן) 20 :47 ;1 :24 ;13 :11 ;38 :10 ;127 ,124 ,86 ,64 :9 ;23 :2
סין ( 104 :17ע)
סיני ,הר ( 1 :52ע); 2 :95
מוצאו של עץ הזית  ;20 :23נכפה על בני ישראל בעת מתן תורה ( 63 :2ע)( 93 ,ע);
( 154 :4ע); ( 171 :7ע); צדו הימני ( 52 :19ע);  ;30 :28 ;80 :20צדו המערבי :28
( 44ע)46 ,
סיפור ,סיפורים
הלקח הטמון בהם  ;111 :12 ;120 :11מאורעות שהנביא לא נכח בהם :11 ;44 :3
 ;102 :12 ;49סיפורי שעשוע כתחליף פסול לקוראן  ;6 :31הקוראן כסיפור הנאה
ביותר  ;3 :12הקוראן כסיפורי מעשיות בעיני הכופרים :23 ;24 :16 ;31 :8 ;25 :6
13 :83 ;15 :68 ;17 :46 ;68 :27 ;5 :25 ;83
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סַ לסַ ביל 18 :76
סמבטיון ( 159 :7ע); ( 104 :17ע)
סֻ ַנה (דרך אללה להעניש את החוטאים) ,ר' דורות שהושמדו
סנחריב ( 5 :17ע)
ספינות
אות לחסד אללה :30 ;22 :23 ;65 :22 ;66 :17 ;14 :16 ;32 :14 ;22 :10 ;164 :2
 ;24 :55 ;12 :43 ;80 :40 ;12 :35 ;31 :31 ;46אללה שולט בהן :45 ;34–32 :42
 ;12כדוגמת תיבת נח 42–41 :36
ספר המעשים ,ר' יום הדין
הספר השמימי (ר' גם אם הספר; גזרה קדומה; כתיבה; הלוח הגנוז) ;59 ,38 :6 ;145 :3
( 68 :8 ;37 :7ע)( 75 ,ע); ( 36 :9ע)( 51 ,ע); ( 61 :10ע); ( 6 :11ע); ( 2 :12ע); :13
( 4 :22 ;58 :17 ;4 :15 ;38ע)( 62 :23 ;70 ,ע); :35 ;3 :34 ;6 :33 ;56 :30 ;75 :27
( 12 :36 ;11ע); ( 78 :56 ;4 :50ע); 22 :57
סקילה ( 23 :3ע); ( 16 :4ע); ( 41 :5ע); ( 2 :24ע)
עַ אא'שה ( 3 :66ע)
דיבתה ,ר' דיבה
עַ אד (עם ערבי שנכחד; ר' גם הוּד)
ודור הפלגה ( 60 :11ע); דחו את אותות אללה ונספו ,59 ,50 :11 ;70 :9 ;74 ,65 :7
;16–15 ,13 :41 ;31 :40 ;12 :38 ;38 :29 ;123 :26 ;38 :25 ;42 :22 ;9 :14 ;60
 ;6 :89 ;6 ,4 :69 ;19–18 :54 ;50 :53 ;41 :51 ;13 :50 ;26–21 :46שוכנים בין
גבעות החול (אחקאף) 21 :46
עַ אשוּ ַראא' ( 184 :2ע)
עבד ,עבדים
החובה להיטיב עמם  ; 36 :4כנושא במשלים על אפסות האלילים ;76–75 ,71 :16
 ;29 :39 ;28 :30שחרורם  ;13 :90 ;33 :24 ;60 :9 ;177 :2שחרורם ככופר נפש :4
 ;3 :58 ;89 :5 ;92שיעבוד כעונש על גנבה 75 :12
עבדאללה ,אביו של מוחמד ( 219 :26ע)
עבדאללה אבן אֻ בַ ּי (167 :3ע); ( 74 :9ע)( 84 ,ע); ( 11 :24ע)( 33 ,ע); ( 11 :59ע); ( 4 :63ע)
עבדאללה אבן גַ'חש ( 37 :33ע)
עבדאללה אבן מַ סעוּד ( 16 :47ע)
עבדאללה אבן סַ לאם ( 13 :2ע)( 208 ,ע); ( 7 :3ע)( 110 ,ע)( 113 ,ע)( 199 ,ע); ( 46 :4ע)55 ,
(ע); ( 13 :5ע); ( 114 :6ע); ( 36 :13ע)( 43 ,ע); ( 197 :26ע); ( 6 :34ע); ( 10 :46ע)
עבדאללה אבן עַ באס ( 16 :47ע)
עַ ב ַקר (עיר אגדית) ( 76 :55ע)
עגל (הזהב)
נעשה בידי בני ישראל  ;97–83 :20 ;152 :7 ;153 :4 ;93 ,92 ,54–51 :2תבניתו
וגעייתו 88 :20 ;148 :7
עגלה ערופה ( 67 :2ע)
עד ,עדים ,עדות (ר' גם חללים)
אברי הגוף כעדים ביום הדין  ;21–20 :41 ;65 :36 ;24 :24אין להעלים עדות :2
( 140דברי התורה) ;283 ,ארבעה עדים על ניאוף  ;13 ,4 :24 ;15 :4ישוע כעד ביום
הדין ( 86 :43 ;159 :4ע); מאמינים כעדים ביום הדין ( 69 :39 ;78 :22ע); מוחמד
כעד ביום הדין  ;78 :22 ;89 :16 ;41 :4מלאכים כעדים ביום הדין ;51 :40 ;18 :11
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( 86 :43ע); נביאים כעדים ביום הדין ( 41 :4ע); ( 84 :16 ;7–6 :7 ;109 :5ע);89 ,
( 19 :57 ;69 :39 ;75 :28ע); ( 11 :77ע); ( 41 :4ע); ( 84 :16 ;7–6 :7 ;109 :5ע),
( 19 :57 ;69 :39 ;75 :28 ;89ע); עדות אמת  ;33 :70עדות חסרת פניות ;135 :4
 ;8 :5עדות שקר  ;72 :25עֻזַ יר כעד ביום הדין ( 86 :43ע); בצוואות :5 ;181 :2
 ;108–106בשטרי חוב  ;282 :2שני עדים על גירושין 2 :65
עדשים 61 :2
עובדי אלילים ,ר' משתפים
עוזיר ,ר' עֻזַ יר
העולם הבא (ר' גם יום הדין; תחיית המתים)
אין בו חלק ליהודים  ;77 :3 ;102 ,94 :2אין בו חלק לכופרים  ;176 :3אין בו חלק
למעדיפים את העולם הזה  ;74 :4 ;200 :2חובת האמונה בו :27 ;92 :6 ;220 ,4 :2
 ;3החוששים מפניו  ;103 :11חלקם של הצדיקים בו ;64 :10 ;202–201 ,130 :2
הכופרים בו  ;66 ,5–4 :27 ;37 :12 ;19 :11 ;147 ,45 :7 ;150 ,113 :6מעלתו ויתרונו
;7 :93 ;109 ,57 :12 ;38 :9 ;67 :8 ;169 :7 ;32 :6 ;134 ,77 :4 ;152 ,148 ,145 :3
העונש הצפוי בו לחוטאים ,69 :9 ;14 :8 ;41 ,33 ,5 :5 ;85 ,56 ,22 :3 ;217 ,114 :2
110 ,103 ,22 ,16 :11 ;74
העולם הזה
עונשם של המעדיפים אותו :76 ;25–20 :75 ;3–2 :14 ;16–15 :11 ;23 ,8–7 :10
 ;17–16 :87 ;39–37 :79 ;28–27שכר בעולם הזה ,ר' שכר ועונש; תענוג חולף וקצר
מועד :47 ;36 :42 ;39 :40 ;64 :29 ;60 :28 ;26 :13 ;24 :10 ;32 :6 ;77 :4 ;14 :3
20 :57 ;36
עומר ,ר' ע ַֻמר
עומרה ,ר' עֻמרה
עונש ,ר' שכר ועונש
עונש מוות ( 178 :2ע); 68 :25 ;33 :17 ;151 :6
עופות 19 :67 ;41 :24 ;79 :21 ;79 :16
עורב 31 :5
עושר ,ר' נכסים
עֻזַ א ,אל– (אלילה) 19 :53
עֲזאל (מלאך שירד ארצה) ( 102 :2ע)
עֻזַ יר
"האיש אשר עבר על פני עיר" ( 259 :2ע); יעיד ביום הדין ,ר' עד; נחשב לבן אלוהים
( 102 :18 ;30 :9ע); ( 17 :25ע)
עיבור השנים ( 36 :9ע)37 ,
עיוורון ,עיוורים
נחלת הכופר ;81 :27 ;72 :17 ;108 :16 ;24 :11 ;43 :10 ;46 :6 ;171 ,18 ,17 :2
 ;23 :47 ;40 :43 ;44 ,17 :41 ;9 :36 ;53 :30עיוור לעומת פיקח :35 ;19 ,16 :13
58 :40 ;66 :36 ;19
עיזים 143 :6
עין הרע ( 67 :12ע)
עירבון 283 :2
עכביש 41 :29
עַ לּי אבן אבי טַ אלב ( 30 :8ע); ( 1 :9ע)
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עלּיוּן 19–18 :83
עלייה לרגל ,ר' חג'
עם ,עמים ,ר' אומה; גזעים
עמק הבכא ( 96 :3ע); ( 4 :52ע)
עֻמַ ר אבן אלחַ 'טַ אב ( 59 :4ע); ( 2 :59ע); ( 3 :66ע)
עֻמרה (ר' גם חג') 196 ,158 :2
עַ מרו אבן עַ וף (שבט) ( 107 :9ע)
עמרם
אשת עמרם  ;35 :3בית עמרם  ;33 :3מרים בת עמרם ,ר' מרים (אם ישוע)
ענבים ,ר' גפנים
עניים ,ר' עוני; נזקקים
ענן ,עמוד ה– 160 :7 ;57 :2
העץ אשר קולל בקוראן 60 :17
עץ (הדעת) 19 :7 ;35 :2
עַ ַקבה (שבועת האמונים שניתנה שם לנביא) ( 7 :5ע)
עֻקבה אבן אבי מֻ עַ יט ( 27 :25ע)
עקדה (של בן אברהם) ( 127 :2ע); 112–102 :37
ע ֲָרבָ ה ( 106 :20ע)
ערבית (לשון הקוראן) ,ר' קוראן
ערובות
לשלומם של כופרים המבקשים להתאסלם  ;6 :9לשלומם של מוסלמים 10 ,8 :9
עֻרוַ ה אבן מַ סעוּד ( 31 :43ע)
עריסה ,דיבור ב– ( 26 :12 ;110 :5 ;46 :3ע); 33–29 :19
עַ ַרפאת (הר קדוש) 198 :2
עשן
כאֵ ד שממנו נבראו השמים  ;11 :41בגיהינום ( 30 :77 ;43 :56ע); כעונש מאללה
11–10 :44
עשרת הדיברות ( 22 :17ע)( 101 ,ע)
עשרת השבטים (ר' גם סמבטיון) ( 104 :17ע)
פוטיפר ואשתו 32–23 ,21 :12
פוריות ועקרות 50–49 :42
פורקאן ר' פֻרקאן
פזרנות 29 ,27–26 :17
פטה מורגנה 39 :24
פטרה (ר' גם דת) ( 30 :30ע)
פיל ,בעלי ה– 1 :105
פיקדון 32 :70 ;72 :33 ;58 :4
פירמידות ( 12 :38ע)
פלשתינה טֶ רטיה ( 1 :52ע)
פמליה של מעלה 69 :38
פנינים 22 :55 ;37 :38 ;12 :35 ;82 :21 ;14 :16
פנקס ,ר' יום הדין
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פסוק החרב [( ]5 :9ר' גם מלחמה; מאבק) ( 139 :2ע)( 190 ,ע)( 192 ,ע)( 256 ,ע); ( 90 :4ע);
( 158 :6ע); ( 61 :8ע); ( 5 :9ע); ( 121 :11ע); ( 85 :15ע); ( 96 :23ע); ( 63 :25ע);
( 174 :37ע); ( 89 :43ע); ( 4 :47ע); ( 45 :50ע); ( 54 :51ע); ( 29 :53ע); ( 8 :60ע),
( 11ע); ( 10 :73ע); ( 22 :88ע); ( 6 :109ע)
פסוקי השטן ,ר' שטן
[מנסוּח'] (ר' גם אותות אללה) ( 62 :2ע)( 109 ,ע)( 139 ,ע)( 178 ,ע)180 ,
פסוקים שבוטלו ַ
(ע)( 184 ,ע)( 190 ,ע)( 191 ,ע)( 219 ,ע)( 240 ,ע)( 256 ,ע); ( 15 :4ע)( 16 ,ע)( 33 ,ע)43 ,
(ע)( 90 ,ע); ( 13 :5ע); ( 158 :6ע); ( 61 :8ע)( 67 ,ע); ( 121 :11ע); ( 85 :15ע); :16
( 67ע); ( 96 :23ע); ( 63 :25ע); ( 52 :33ע); ( 174 :37ע); ( 89 :43ע); ( 4 :47ע); :50
( 45ע); ( 54 :51ע); ( 29 :53ע); ( 8 :60ע)( 11 ,ע); ( 10 :73ע); ( 22 :88ע); ( 6 :109ע)
פסח ,פסחא ( 3 :9ע)
פסילים (ר' גם אלילים)
במות  ;43 :70טומאתם  ;29 :22בימי אברהם  ;91 :37 ;52 :21 ,74 :6נעשים
מעצים ואבנים ( 21 :21ע); שמן לאש גיהינום 6 :66
פרדים 8 :16
פרה ,פרות 46–43 :12 ;72–67 :2
פרה אדומה ( 69 :2ע)
פרס ,פרסים ( 60 :8ע); ( 3 :30ע)
פַ רעֹה (ר' גם בני ישראל; משה)
אשתו ( 67 :26ע);  ;11 :66 ;9 :28בֵ יתו ;54 ,52 :8 ;141 ,130 :7 ;11 :3 ;50 ,49 :2
 ;41 :54 ;46 ,45 ,28 :40 ;8 :28 ;6 :14בעל היתדות  ;10 :89 ;12 :38בתו ( 9 :28ע)
( 11 :66ע); גורלו באש גיהינום ( 92 :10ע);  ;46–45 :40המן בחצרו ,ר' המן; חוזר
בתשובה  ;90 :10טוען לאלוהות ( 25 ,24 :79 ;38 :28 ;29 :26ע); המאמין מבני
ביתו  ;44–28 :40מבקש לבנות מגדל ולהשקיף על אללה  ;36 :40 ;38 :28מבקש
להרוג את משה  ;26 :40מוכה במכות בידי אללה ;52 :8 ;137 ,135–130 :7 ;11 :3
:73 ;10–9 :69 ;42–41 :54 ;13 :50 ;48 :43 ;39 :29 ;14–12 :27 ;35 :25 ;44 :22
 ;18–17 :85 ;24–15 :79 ;16–15מסית את עמו נגד משה  ;54–51 :43מסרב
לדרישות משה וטובע ;99–97 :11 ;92–75 :10 ;54 :8 ;136 ,124–103 :7 ;50 :2
;45–23 :40 ;42–38 ,32 :28 ;66–10 :26 ;48–46 :23 ;79–43 :20 ;103–101 :17
 ;38 :51 ;24–17 :44 ;56–46 :43מענה את בני ישראל ;6 :14 ;141 ,127 :7 ;49 :2
 ;25 :40 ;6–3 :28תשע המכות 12 :27 ;101 :17
פרפרים 4 :101
פֻרקאן
כינוי לקוראן ( 185 :2ע);  ;1 :25 ;4 :3ניצחון בדר  ;41 :8ניתן למאמינים ;29 :8
ניתן למשה 48 :21 ;53 :2
פרת ,נהר ( 53 :25ע); ( 1 :108ע)
פַ תח ,ר' הכרעה
צַ אבאים 17 :22 ;69 :5 ;62 :2
צאלח (נביא; ר' גם ת'מוד)
מזימות להורגו  ;49 :27מטיף לבני עמו והם נספים :26 ;68–61 :11 ;79–73 :7
 ;31–23 :54 ;53–45 :27 ;159–141נדחה כי היה בשר ודם 24 :54
צאן 146 ,142 :6
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צבעים
ירוק – צבע בגדי הצדיקים בגן עדן ויצועיהם  ;21 :76 ;76 :55 ;31 :18עיניים
כחולות ( 30 :47 ;102 :20ע); צבעי האנשים ושאר היצורים  ;28 :35 ;22 :30צבעי
הדבש  ;69 :16צבעי ההרים  ;27 :35צבעי הצמחייה  ;27 :35 ;13 :16שחור פניהם
של הרשעים ( 41 :55 ;60 :39 ;106 :3ע); 41–40 :80
צדיקים (ר' גם אמונה; גן עדן)
בגן עדן  ;69 :4לא יפחדו ולא יצטערו :5 ;170 :3 ;277 ,274 ,262 ,112 ,62 ,38 :2
 ;13 :46 ;68 :43 ;61 :39 ;62 :10 ;35 :7 ;48 :6 ;69מושב צדיקים 55 :54
צדק
חובת שמירתו ;9 :55 ;90 ,76 :16 ;85 :11 ;29 :7 ;152 :6 ;8 :5 ;135 ,127 ,29 :4
משפט צדק 54 ,47 :10 ;152 :6 ;42 :5 ;58 :4
צדקה
אין להתפאר בה  ;264–262 :2אין לתת את הרכוש הפחות בערכו  ;267 :2גמולם
ומעלתם של נותניה ;21–18 :92 ;10–8 :76 ;25–24 :70 ;10 :57 ;19 :51 ;88 :12
גנותם של המונעים אותה  ;7 :107 ;44 :74 ;10 :57 ;34 :9התפארות בנתינתה
משולה לעפר הנמחה מסלע  ;264 :2כוויתור לבעלי–חוב  ;280 :2יש לתת מן הרכוש
האהוב  ;92 :3ככופר נפש  ;196 :2הכופרים מסרבים לתת  ;47 :36לא תתקבל ממי
שאינו מאמין  ;53 :9לפני היוועדות עם הנביא  ;13–12 :58מצוות גבייתה ;103 :9
מצוות הוצאת ממון (למען אללה) –273 ,272 ,270 ,267 ,261 ,254 ,219 ,215 ,195 :2
:34 ;16 :32 ;54 :28 ;35 :22 ;31 :14 ;99 :9 ;3 :8 ;39 :4 ;134 ,92 ,17 :3 ;274
 ;16 :64 ;10 :63 ;7 :57 ;38 :47 ;29 :35 ;39מצוות הלוואת ממון לאללה ;245 :2
 ;20 :73 ;17 :64 ;18 ,11 :57 ;12 :5מצוות נתינת צדקה ;90 :16 ;141 :6 ;114 :4
 ;26 :17מריבות בחלוקתה  ;58 :9משולה לגן נושא פרי  ;265 :2משולה לשיבולת
המכפילה גרעיניה  ;261 :2מתן בסתר  ;22 :13 ;274 ,271 :2תשואתה :57 ;276 :2
20 :73 ;17 :64 ;18
צוואות (ר' גם ירושות)
חובת קיום הצוואה  ;12 ,11 :4כללי הצוואה  ;240 ,182–180 :2העדים לצוואה :5
108–106
צום
זמן תחילת צום רמצ'אן וסיומו  ;187 :2ככופר נפש וכפרת עוונות ;92 :4 ;196 :2
 ;4 :58 ;95 ,89 :5כללי הצום  ;185–183 :2הצום של משה ( 142 :7ע); שכר הצמים
 ;35 :33תענית הדיבור של מרים אם ישוע 26 :19
צחוק 43 :53
צחות לשון 4 :55
ציד 96 ,95–94 ,4 ,1 :5
ציות
לאללה  ;285 :2לאללה ולמוחמד ;46 ,24 ,21–20 :8 ;92 :5 ;80 ,69 ,59 :4 ;32 :3
( 6 :33 ;56 ,54 :24 ;71 :9ע);12 :64 ;14 ,1 :49 ;17 :48 ;33 :47 ;71 ,36 ,33 ,
לבעלי השררה  ;83 ,59 :4לשליחים 64 :4
צל
אללה שולט באורכו  ;46–45 :25בגן עדן ,ר' גן עדן; השתנות אורכו פירושה
השתחוות לאללה 49–48 :16 ;15 :13
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צליבה
בימי פרעה  ;49 :26 ;71 :20 ;41 :12 ;124 :7וישוע  ;157 :4עונש אויבי אללה :5
33
צמחייה
אות לחסד אללה ולכוח הבריאה –10 :16 ;32 :14 ;4 ,3 :13 ;24 :10 ;99 :6 ;22 :2
:55 ;7 :50 ;21 :39 ;36 :36 ;10 :31 ;60 :27 ;8–7 :26 ;5 :22 ;53 :20 ;13 ,11
 ;4 :87 ;32–26 :80 ;31 :79 ;16–15 :78 ;12–11אילן נאה כמשל לאמרה טובה
 ;25–24 :14אילן קלוקל כמשל לכופר 26 :14
צַ פא (גבעה קדושה ליד הּכַעבה) 158 :2
צַ פואן אבן מֻ עַ טַ ל ( 11 :24ע)
צרכים ,עשיית
חובת ההיטהרות אחריהם 6 :5 ;43 :4
קֻ בַ אא' (מקום) ( 107 :9ע)( 108 ,ע)
קבורה 31 :5
קבורת ילדים ,ר' ילדים
קבלה ,ר' כיוון התפילה
קדושה
איסור הציד במצב הקדושה ,ר' ציד; יציאה מקודש לחול  ;29 :22 ;2 :5מצב
הקדושה בעת העלייה לרגל95 ,2–1 :5 ;196 :2 ,
ַקדר ,ר' גזרה קדומה; ליל אלקדר
קדם־קיום (של מוחמד) ( 219 :26ע)
קופים
גלגול הכופרים ( 61 :56ע); מחללי השבת נהפכו ל– ( 47 :4 ;65 :2ע); ( 78 ,60 :5ע);
166 :7
קוראן
אותותיו מוצגים אחד אחד  ;44 ,3 :41אור לבני האדם  ;1 :14 ;15 :5 ;174 :4אות
הזכרה  ;11 :80 ;29 :76 ;54 :74 ;51 :29 ;2 :7 ;90 :6אין בו ניגודים  ;82 :4אין
בו ספק  ;2 :32אינו אמור לייגע את הנביא  ;2 :20אינו נפתל  ;28 :39 ;1 :18אללה
יכול להעבירו מן העולם  ;86 :17אללה נשבע בו  ;1 :50אללה והמלאכים מעידים
על אמיתותו  ;166 :4אמת ודאית  ;51 :69דבר–תוכחה ;9 :15 ;104 :12 ;58 :3
,5 :43 ;41 :41 ;87 ,49 ,1 :38 ;11 :36 ;71 :23 ;50 ,24 ,10 :21 ;99 :20 ;44 :16
 ;27 :81 ;52–51 :68 ;10 :65 ;45 :50 ;44הורד ממרומים בליל אלקדר ;1 :97
הורד ממרומים על–ידי גבריאל  ;97 :2זכירתו קלה  ;40 ,32 ,22 ,17 :54חדשה
כבירה  ;2 :78 ;67 :38חובת ההאזנה לקריאתו  ;204 :7חוזר ונשנה  ;23 :39ירד
בחודש רמצ'ן  ;185 :2ירד כדי לגלות את האמת ;105 :17 ;114 :6 ;48 :5 ;105 :4
 ;6 :45 ;17 :42 ;41 ,2 :39 ;31 :35ירד בלילה מבורך  ;3 :44ירד פרקים פרקים
 ;23 :76 ;32 :25 ;106 :17כובד משקלו  ;21 :59כופרים דורשים לשנותו ;15 :10
כל חלקיו תואמים  ;23 :39כינוי לכלל ספרי הקודש ( 91 :15ע); כנוי לתפילה :17
 ;78לא ניתן לחקותו  ;34 :52 ;88 :17 ;13 :11 ;38 ,37 :10 ;24–23 :2לשונו
הערבית ;44 ,3 :41 ;28 :39 ;195 :26 ;113 :20 ;97 :19 ;103 :16 ;37 :13 ;2 :12
 ;12 :46 ;58 :44 ;3 :43 ;7 :42מאשר את ספרי הקודש שנגלו לפניו ודומה להם :2
;30 ,12 :46 ;31 :35 ;37 :10 ;11 :9 ;92 :6 ;48 :5 ;47 :4 ;3 :3 ;101 ,97 ,89 ,41
מבורך  ;29 :38 ;155 :6מוקע כמעשה כשפים  ;7 :6מחזק אמונה  ;124 :9מיישב
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מחלוקות בין יהודים  ;76 :27מלא חוכמה ,ר' חוכמה; המפרקים את הקוראן :15
 ;91מצוי בכתבי הקדמונים  ;196 :26מקור הדרכה ;16 :5 ;138 :3 ;185 ,97 ,2 :2
,11 :45 ;23 :39 ;3 :31 ;77 ,2 :27 ;9 :17 ;102 ,89 ,64 :16 ;57 :10 ;203 ,52 :7
 ;20מקור מרפא  ;44 :41 ;82 :17 ;57 :10הנאֶ ה שבדברים  ;55 ,18 :39נגיעה בו
מותרת רק לטהורים  ;79 :56נגלה בעל–פה שלא כמו התורה ( 153 :4ע); נדחה
כבליל חלומות  ;5 :21נדחה על–ידי הכופרים ;31 :43 ;26 :41 ;31 :34 ;30 :25
 ;21 :84 ;50 :69 ;24 :47 ;11 :46נדחה כסיפורי מעשיות ;24 :16 ;31 :8 ;25 :6
 ;13 :83 ;17 :46נועד גם למי שלא ראה את הנביא ( 19 :6ע); ניסים אינם
מתחוללים בעטיו  ;31 :13ניתן לנביא מעם אללה  ;2 :55 ;86 ,85 :28 ;6 :27ניתן
לערבים למען יסתתמו טענותיהם  ;157–156 :6הסיפור היפה ביותר  ;3 :12ספר
ברור  ;69 :36 ;1 :27 ;1 :15ספר אדיר  ;41 :41עד מבני ישראל העיד על אמיתותו
 ; 10 :46עשוי להכיל חובות אשר מלכתחילה לא היו מוטלות אלמלא שאלו
המאמינים עליהן  ;101 :5פשרו ידוע רק לאללה  ;7 :3קריאתו על–ידי הנביא
ואופניה  ;20 ,6–4 :73 ;92 :27 ;114 :20 ;46 ,45 :17 ;98 :16 ;61 :10רָאיה :98
 ;1רשום בגווילים  ;3–2 :98 ;13 :80רשום בלוח גנוז  ;22–21 :85רשום בספר חבוי
 ;78–77 :56שבעת המַ ַת'אני ( 87 :15ע); שדים מקשיבים לו ,ר' שדים; שינונו
באוזני הנביא וכינוסו  ;6 :87 ;18–17 :75תכניו לשלל סוגיהם ( 87 :15ע)( 91 ,ע);
113 :20 ;27 :39 ;58 :30 ;54 :18 ;89 ,60 ,41 :17
קורבן ,חג ה– ( 203 :2ע); ( 28 :22ע)
קורבנות ,ר' זבחים
קורח ( 6 :28ע)24 :40 ;39 :29 ;82–76 ,
יט'ה
קוריט'ה ר' קֻ ַר ַ
קוריש ר' קֻ ריש
קטין ,קטינים ( 21 :52ע)
קיבלה ,ר' כיוון התפילה
קין והבל ( 27 :5ע); ( 29 :41ע)
ַקינ ַֻקאע (שבט יהודי) ( 41 :8ע); ( 15 :59ע)
קיקיון 146 :37
קישואים 61 :2
קלסתר פנים
שחור פני הרשעים ,ר' צבעים; של המתחסדים  ;30 :47של רשעים וצדיקים 46 :7
(ע); 41 :55
קמפור 5 :76
קמצנות 8 :92 ;21 :70 ;24 :57 ;29 :17 ;53 ,37 :4 ;180 :3 ;268 :2
קנאה 5 :113
קעקוע ( 119 :4ע)
קרובי משפחה
אויבים לאדם  ;14 :64אללה העניקם לאדם  ;54 :25חובת הכללתם בצוואות :2
 ;180חובת ניתוק הקשר עם הכופרים שבהם  ;1 :60 ;113 ,24 :9חובת הסיוע להם
 ;38 :30 ;36 ,1 :4 ;215 ,177 :2חלקם בעזבונות ר' ירושה; לא יועילו זה לזה ביום
הדין ,ר' יום הדין
קריאת שמע ( 46 :4ע)
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יט'ה (שבט יהודי)
קֻ ַר ַ
בשורה על הגורל הצפוי להם ( 109 :2ע); הורדו ממבצריהם והובסו ( 26 :33ע);
ההכנות למלחמה בהם ( 60 :8ע); מפרים את החוזה שערכו עם הנביא ( 56 :8ע);
מתכחשים לדין התורה ולדין מוחמד בעניין סקילת הנואפים ( 41 :5ע)( 43 ,ע);
קשריהם עם שכניהם הערבים ( 85 :2ע)
קֻ ריש (שבט)
אינם ראויים להגן על המקומות הקדושים במֶ ּכה  ;19–17 :9 ;34 :8גורלם ביום
הדין ( 31 :34ע); גירשו את הנביא מעירם  ;9 ,1 :60התאסלמותם לאחר כיבוש
מֶ ּכה ( 7 :60ע); זוממים להתנקש בנביא ( 46 :14 ;30 :8ע); חוששים להיעקר
מעירם אם יתאסלמו  ;57 :28יומרתם לגדולה ( 56 :40ע); לא בא אליהם נביא לפני
מוחמד ( 46 :28ע);  ; 6 :36 ;44 :34 ;3 :32מונעים מן המוסלמים גישה לּכַעבה :2
(114ע); ( 34 :8ע); ( 9 :9ע); מועצת נכבדיהם  ;6 :38ממירים את חסד אללה
בכפירה ( 28 :14ע); מסעות המסחר שלהם ( 137 :37ע);  ;2–1 :106מפרים את
חוזה חֻ ַדיבּיה ( 7 :9ע)( 13 ,ע)
רבנים ( 64 :3ע); 34 ,31 :9 ;63 ,44 :5
ר ַדה ,מלחמות ה– ( 54 :5ע); ( 16 :48ע)
רוח הקודש
דבר התגלות  ;52 :42 ;15 :40 ;2 :16וישוע בן מרים ;110 :5 ;171 :4 ;253 ,87 :2
כינוי לגבריאל ,ר' גבריאל
רוחות ,רוחות השמים
מעלות עננים ומבשרות על גשם :35 ;48 ,46 :30 ;63 :27 ;48 :25 ;22 :15 ;57 :7
 ;9נשלטות ביד אללה  ;5 :45 ;164 :2רוח סערה משרתת את שלמה  ;81 :21רוח
סערה כעונש אללה :46 ;34 :42 ;16 :41 ;9 :33 ;69 :17 ;18 :14 ;22 :10 ;117 :3
7–6 :69 ;19 :54 ;42–41 :51 ;25–24
רוֹמים (ביזנטים) 2 :30
רופא 27 :75
רחל (אם יוסף) ( 99 :12ע)
רחם (ר' גם בריאה; היריון)
מדורי אפלולית  ;6 :39ושלבי בריאת בני אנוש ;13 :23 ;5 :22 ;6 :11 ;98 :6 ;6 :3
( 1 :76ע); 21 :77
רחמן ,ר' אללה
ריבית
איסורה  ;39 :30 ;130 :3 ;279–278 ,275 :2היהודים לוקחים אותה :5 ;161 :4
( 62ע); תשואתה תימחה 276 :2
ריגול ( 1 :60ע)
רימונים 141 ,99 :6
רכוש ,ר' נכסים
רמצ'אן (ר' גם צום) ( 2 :89 ;185 :2ע)
רפואה (ר' גם רופא ,לחשים)
בדבש  ;69 :16הקוראן כמקור מרפא ,ר' קוראן
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רצח
גאולת דם  ;33 :17 ;179–178 :2גילוי הנרצח בעזרת פרה זהובה  ;73–72 :2בכוונה
תחילה  ;151 :6 ;93 :4כל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא  ;32 :5פיצויים
על רצח  ;178 :2בשגגה 92 :4
ַרקים ,אל– 9 :18
רשות היחיד (ר' גם נימוסים והליכות)
אין להיכנס ללא רשות אל בתים פרטיים  ;29–27 :24השעות שבהן על המשרתים
ליטול רשות להיכנס 58 :24
ָשאוּל ,ר' טאלוּת
שבָ א
מלכת שבא ושלמה  ;44–22 :27ממלכת שבא וחורבנה בשיטפון הסכר 17–15 :34
שבויים
הריגתם ( 5 :9ע); פדיונם ( 60 :9ע);  ;4 :47פדיונם כמצווה על בני ישראל ;85 :2
השבויים בקרב בדר 71–70 ,68–67 :8
שבועה ,שבועות
אין להרבות בשבועה בשם אללה  ;224 :2דין מפריהן  ;13–12 :9דרכי התרתן :66
 ;2טקסי שבועה להכרעת סכסוכים  ;61 :3יש לכבדן ,92–91 :16 ;89 :5 ;33 :4
 ;94שבועת אמונים למוחמד ( 7 :5ע); ( 91 :16ע)( 95 ,ע); ;12 :60 ;18 ,10 :48
שבועה להוכחת ניאוף ,ר' ניאוף; שבועת שקר ( 224 :2ע); ;2 :63 ;15 :58 ;89 :5
10 :68
שבטים (של בני ישראל) ( 60 :2ע)( 12 :5 ;163 :4 ;84 :3 ;140 ,136 ,ע); 160 :7
שבת (ר' גם קופים)
מחלליה ( 60 :5 ;47 :4 ;65 :2ע);  ;166–163 :7המצווה לקדשה 124 :16 ;154 :4
שדים (ר' גם שטן; שטנים)
אבליס משתייך אליהם  ;50 :18אויבי הנביאים  ;112 :6אומותיהם :46 ;25 :41
 ;18בדו דברי שקר ונבלה על אללה  ;5–4 :72בני אנוֹש נהגו לבקש מחסה בהם :72
 ;6בני אנוש ושדים כשני מטענים  ;31 :55גן עדן לצדיקים שבהם ( 46 :55ע);
יישפטו ויושלכו לגיהינום עם בעלי בריתם בני האנוש ;179 ,38 :7 ;130 ,128 :6
( 63 :28 ;119 :11ע);  ;39 :55 ;18 :46 ;25 :41 ;158 :37 ;13 :32יש להטיל מורא
עליהם ( 60 :8ע); הכופרים יבקשו לנקום בהם בגיהינום  ;29 :41כפרו בתחיית
המתים  ;7 :72לא חיללו את בתולות גן העדן  ;74 ,56 :55לא יוכלו לחקות את
הקוראן  ;88 :17לא יוכלו לפרוץ מתחומי השמים והארץ  ;33 :55לחש הגנה
מפניהם  ;6–1 :114מאזינים לקוראן ומתאסלמים ;19 ,14–1 :72 ;32–29 :46
מגורשים מן השמים ומנועים מלצותת לסודות אללה ;212–210 :26 ;18–17 :15
( 12 :41 ;10–7 :37ע); מומטרים במטאוריטים ;5 :67 ;12 :41 ;10–8 :37 ;18 :15
 ;9–8 :72משרתים את שלמה ,ר' שלמה; נבראו מאש  ;15 :55 ;27 :15נבראו כדי
לעבוד את אללה  ;56 :51נחשבו לבני אללה  ;158 :37עז הפנים שבהם ;39 :27
צורפו כשותפים לאללה 41 :34 ;100 :6
ַשהַ אדה (עדות כי אין אלוה זולת אללה .ר' גם ייחוד) ( 24 :14ע); ( 76 :19ע); ( 10 :35ע);
( 28 :43ע)( 86 ,ע); ( 26 :48ע)
ַשהיד ,ר' חללים
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שוויון (ר' גם מעמדות ,מינים)
בין גזעים ( 195 :3ע); בין זכר ונקבה ( 195 :3ע);  ;13 :49 ;124 :4אמונה נעלה
ממוצא 13 :49
שווקים ( 198 :2ע)
שוחד ( 42 :5 ;188 :2ע)( 62 ,ע)
שוחה (חַ 'נ ַדק) ,קרב ה– ( 9 :33ע)
שולחן ערוך
וישוע 115–112 :5
שום 61 :2
שועיב ,ר' שֻ עַ יב
שופטים 88 :2
שופר ,ר' יום הדין
שותפים [אלילים] שצורפו לאללה (ר' גם משתפים; פסילים)
אדם וחווה מצרפים אותם לאללה  ;190 :7אין שותף לאללה ;111 :17 ;163 :6
 ;2 :25אין לצרפם לאללה :9 ;33 :7 ;151 ,88 ,64 :6 ;72 :5 ;116 ,36 :4 ;22 :2
;51 :51 ;65 :39 ;13 :31 ;31 :22 ;110 :18 ;22 :17 ;38 :12 ;104 ,18 ,17 :10 ;31
אין לקללם  ;108 :6אין ממש בהם ;41 :68 ;21 :42 ;27 :34 ;33 :13 ;66 ,36 :10
 ;71 :10אינם אלא נקבות  ;117 :4אינם אלא שמות ריקים :53 ;40 :12 ;71 :7
 ;23איסור העבודה להם  ;2 :11 ;71 ,56 :6אללה לא הציג אסמכתא לאמיתותם
 ;23 :53 ;35 :30 ;71 :22 ;40 :12 ;71 ,33 :7 ;81 :6 ;151 :3הנחו את המשתפים
להרוג את ילדיהם  ;137 :6הקדשת בהמות לכבודם ,ר' טקסים ופולחן; חוסר
האונים שלהם לעומת כוחו של אללה ;197 ,195–194 ,192–191 :7 ;63 :6 ;76 :5
,23–21 :21 ;57–56 :17 ;73 ,21–20 :16 ;16 :13 ;101 :11 ;106 ,35–34 ,18 :10
;40 :35 ;22 :34 ;11 :31 ;40 :30 ;42–41 :29 ;55 ,3 :25 ;73 ,13–12 :22 ;99 ,43
 ;28 :46 ;20 :40 ;38 :39 ;75–74 :36יזנחו את עובדיהם ולא ייענו להם ,24–22 :6
:19 ;52 :18 ;67 :17 ;87–86 ,27 :16 ;14 :13 ;21 :11 ;30–28 :10 ;53 ,37 :7 ;94
;6–5 :46 ;48–47 :41 ;74 :40 ;14 :35 ;74 ,64–62 :28 ;93–92 :26 ;19 :25 ;82
נחשבים מליצי יושר ,ר' השתדלות; נחשבים מתחרים לאללה ;30 :14 ;165 ,22 :2
נחשבים צאצאי אללה  .68 :10 ;100 :6 ;116 :2קיומם אינו אפשרי :39 ;28 :30
 ;29שדים כשותפים 100 :6
שחורי עור ( 90 :18ע)
שחיטה (ר' גם זבחים) 36 ,34 ,33 :22 ;3 :5
שטן (ר' גם אבליס; שדים; שטנים)
אויב מושבע לאדם ;62 :43 ;60 :36 ;6 :35 ;53 :17 ;5 :12 ;208 ,169–168 :2
ואיוב  ;41 :38אין ללכת אחריו  ;60 :36 ;21 :24 ;142 :6אין לקחתו כמגן ;119 :4
 ;30 :7אללה מגן מפניו ומקללו  ;118 ,83 :4בן לוויה לחוטא :50 ;36 :43 ;38 :4
 ;27 ,23זורע שטנה  ;53 :17 ;100 :12חילופי דברים בין האדם ובן לווייתו השטן
 ;38 :43ידידיו  ;45 :19 ;76 :4יזנח את האדם ביום הדין ;16 :59 ;27 :50 ;29 :25
יש לבקש מחסה באללה מפניו ;1 :113 ;36 :41 ;56 :40 ;98 :16 ;200 :7 ;36 :3
 ;1 :114יתנער מעובדיו ביום הדין  ;22 :14הכופרים נכנעים ועובדים לו ;117 :4
 ;3 :22 ;63 :16כפר והמרה את פי אללה  ;44 :19 ;27 :17היראים אינם נכנעים לו
 ;10 :58 ;201 :7הלוחש הנחבא  ;4 :114מאיים ומבקש להטיל אימה :3 ;268 :2
 ;175מבטיח הבטחות שווא  ;120 :4מוביל אל אש הגיהינום ;6 :35 ;21 :31
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מוקצה ַ(רג'ים)  ;25 :81 ;77 :38 ;98 :16 ;34 ,17 :15 ;36 :3מחנה השטן ;19 :58
מכשיל את אדם ואשתו בגן עדן  ;120 :20 ;27 ,22–20 :7 ;36 :2מכשיל את האיש
שהשיל מעליו את אותות אללה  ;175 :7מכשיל המאמינים במלחמה  ;155 :3מעשי
השטן  ;10 :58 ;15 :28 ;90 :5מפתה את אויבי הנביא להילחם בו  ;48 :8משיא
את החוטא להשתבח במעשיו ;38 :29 ;24 :27 ;63 :16 ;39 :15 ;48 :8 ;43 :6
משכיח  ;63 :18 ;42 :12 ;68 :6והמתחסדים  ;16 :59מתמרד :37 ;3 :22 117 :4
 ;7מתעה ומדיח :36 ;6–5 :35 ;21 :24 ;4 :22 ;202 :7 ;91 :5 ;119–118 ,60 :4
 ;14 :57 ;25 :47 ;62נגע השטן  ;11 :8נכפי השטן  ;275 :2סמכותו רק על
המתחברים עמו  ;100 :16פיתה את האומות הקודמות  ;63 :16פסוקי השטן :22
( 210 :26 ;53–52ע); ( 23 :53ע); ( 25 :81ע); השמים חסומים בפניו ;10–7 :37
תעתועיו 64 :17
שטנים (ר' גם שדים; שטן)
אויבי הנביאים  ;112 :6אללה משסה אותם בכופרים  ;83 :19בני האדם ושטניהם
יקומו יחדיו לתחייה וייתנו את הדין ( 22 :37 ;68 :19ע); ידידיהם ואחיהם ;14 :2
 ;27 :17 ;30 ,27 :7 ;121 :6יורדים אל הרמאים ולא אל הנביא ;223–221 ,210 :26
יש לבקש מחסה באללה מפניהם  ;97 :23מלמדי כשפים בימי שלמה ;102 :2
משרתים את שלמה ,ר' שלמה; מתעים  ;71 :6ראשי שטנים  ;65 :37השמים
חסומים בפניהם 5 :67 ;212 :26
שטר חוב 282 :2
שיבולת ,שיבולים
בחלום פרעה  ;46–43 :12במשל על צדקה  ;261 :2פרשת שיבולת/סיבולת 58 :2
(ע); ( 161 :7ע)
שיגעון
מוחמד מואשם בו ,ר' מוחמד; משה מואשם בו  ;39 :51 ;27 :26נח מואשם בו :23
9 :54 ;25
שיכר 67 :16
שילוש ,תורת ה– 73 :5 ;171 :4
שינה 9 :78
שיעים
נרדפים בידי האומיים ( 22 :47ע)
שירה ,ר' משורר ,משוררים
שכינה
יורדת על הנביא והמאמינים ( 26 :9ע)( 40 ,ע); מצויה בתוך ארון הברית 248 :2
שכנים 36 :4
שכר ועונש (ר' גם גזרה קדומה; כופרים; מאמינים)
איש לא יקופח ביום הדין :9 ;160 :6 ;124 ,77 ,49 :4 ;161 ,25 :3 ;281 ,272 :2
 ;22 :45 ;54 :36 ;47 ,44 :10 ;120אסונות כעונש על מעשים  ;30 :42דירוג על–פי
המעשים  ;19 :46 ;132 :6 ;30 :3 ;286 :2כל נפש ערבה לעצמה ותישא בגמול
מעשיה :45 ;7 :39 ;18 :35 ;25 :34 ;13–12 :29 ;100 :20 ;15 :17 25 :16 ;164 :6
 ; 38 :74 ;39–38 :53 ;21 :52 ;15עונש שנגזר בצדק ,ר' גזרה קדומה; שכר כפול
למאמינים  ;23 :42 ;37 :34שכר מצוות ושכר עברות :10 ;160 :6 ;40 :4 ;110 :2
 ;8–7 :99 ;40 :40 ;27–26שכר בעולם הזה ;20 :42 ;18 :17 ;134 :4 ;145 :3
שקילת המעשים ביום הדין  ;9–8 :7תשלום לכל אדם כמלוא פועלו ,281 ,202 :2
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:39 ;54 :36 ;33 :34 ;111 ,109 :11 ;52 :10 ;173 :4 ;195 ,185 ,161 ,25 :3 ;286
17 :40 ;70 ,10
שכרות
אינה קיימת בגן עדן  ;19 :56מונעת תפילה 43 :4
שׂלָו 80 :20 ;160 :7 ;57 :2
שלום ,ברּכת שלום (ר' גם סובלנות; תפילה)
אין לדחות ברכת שלום ללא אבחנה  ;94 :4אין לבקש שלום (בעת מלחמה
בכופרים)  ;35 :47אללה מנחה אל נתיבות שלום  ;16 :5ברכת השלום בגן עדן :7
;58 :36 ;44 :33 ;75 :25 ;62 :19 ;32 :16 ;46 :15 ;23 :14 ;24 :13 ;10 :10 ;46
 ;91 ,26 :56 ;34 :50 ;73 :39ברכת שלום על אביו של אברהם  – ;47 :19על אברהם
 – ;25 :51 ;109 :37 ;52 :15 ;69 :11על אליהו  – ;130 :37על יוחנן  – ;15 :19על
ישוע  – ;33 :19על כל הישרים  – ;59 :27 ;47 :20על מוחמד  – ;56 :33על משה
ואהרן  – ;120 :37על נח  – ;79 :37 ;48 :11על השליחים  ;181 :37השכנתו בין
הבריות  ;114 :4 ;224 :2חובה לברך לשלום את המאמינים ,27 :24 ;54 :6 ;86 :4
 – ;61את הנבערים מדעת והכופרים  ;89 :43 ;55 :28 ;63 :25יהודים מעוותים
את ברכת השלום על הנביא ( 8 :58ע); יש לעשות שלום עם הנוטים לו  ;61 :8נחלת
שלום בגן עדן  ;25 :10 ;127 :6שורר בליל אלקדר 5 :97
שלל
חלוקתו במלחמת בַ דר  ;69 ,1 :8חלוקתו בחֻ ַנין ( 58 :9ע); כללי חלוקתו :59 ;41 :8
10–7
שלמה המלך
בני שטן והשדים משרתים אותו ;38–37 :38 ;14–12 :34 ;39 ,17 :27 ;82 :21
והדוכיפת  ;28–20 :27מזרע אברהם  ;84 :6חזר בתשובה  ;30 :38יורש את דוד
 ;16 :27מותו  ;14 :34מלכותו  ;35 :38ומלכת שבא  ;44–22 :27מקבל דעת :27
 ;15ומשפט השדה  ;78 :21המתחזה שישב על כיסאו  ;34 :38נחושת הוזרמה לו,
ר' נחושת; והנמלה  ;19–18 :27נמנה עם מקבלי התגלות נבואית  ;163 :4וסודות
הכישוף  ;102 :2סוסיו  ;33–13 :38הרוח נושבת על–פי דברו :38 ;12 :34 ;81 :21
 ;36ריבוי נשיו ( 54 :4ע); שיחת העופות  ;16 :27תבונתו 79 :21
שמאל ,אנשי ה– 19 :90 ;41 ,9 :56
ֹ
שמואל הנביא 248–246 :2
ַשמחַ זַ י (מלאך שירד ארצה) ( 102 :2ע)
שמיטת חובות 280 :2
ָשמַ ים
אללה ברא אותם ,ר' אללה; אללה מחזיקם לבל ייפלו  ;41 :35 ;65 :22אללה קירה
אותם  ;28–27 :79 ;47 :51 ;6 :50 ;64 :40 ;22 :2אללה קרע חלל בין השמים
והארץ  ;30 :21נבראו מאֵ ד שעלה מן הארץ ( 11 :41ע); הוגבהו על עמודים בלתי
נראים  ;18 :88 ;10 :31 ;2 :13יציבותם מעידה על אללה  ;25 :30מרחק בין
השמים והארץ  ;4 :70 ;5 :32שבעת הרקיעים ;5 :42 ;12 :41 ;86 ,17 :23 ;44 :17
( 3 :70 ;3 :67 ;12 :65ע);  ;12 :78 ;15 :71שמות הרקיעים ( 12 :41ע); תקרה
גבוהה 5 :52
ֶשמן 35 :24 ;20 :23
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ֶשמש
אין להשתחוות לה  ;37 :41מלכת שבא סוגדת לה  ;24 :27מנורה מאירה ;61 :25
 ;13 :78 ;16 :71מסלול תנועתה הוכפף לרצון אללה ולתועלת האנשים :14 ;2 :13
5 :55 ;5 :39 ;38 :36 ;13 :35 ;29 :31 ;61 :29 ;33 :21 ;12 :16 ;33
שֻ עַ יב 37–36 :29 ;189–176 :26 ;94–84 :11 ;93–85 :7
שער הרחמים ( 13 :57ע)
שעת הדין (ר' גם יום הדין) :43 ;3 :34 ;55 :30 ;11 :25 ;1 :22 ;75 :19 ;85 :15 ;40 :6
46 :54 ;27 :45 ;61
אין בה ספק  ;32 :45 ;59 :40 ;21 :18ההולמת  ;3–1 :101 ;4 :69זמנה ידוע רק
לאללה  ;44 :79 ;85 :43 ;47 :41 ;63 :33 ;34 :31 ;15 :20 ;187 :7הכובשת :88
 ;1הכופרים בה  ;18 :42 ;50 :41קרבה ובאה ;1 :54 ;57 :53 ;17 :42 ;18 :40
השולטת  ;34 :79שעת האמת  ;3–1 :69תבוא כחתף :21 ;77 :16 ;107 :12 ;31 :6
18 :47 ;66 :43 ;55 :22 ;40
שפות ,לשונות (ר' גם ערבית)
כל שליח נשלח בלשון בני עמו  ;4 :14שלל הלשונות כאות לאללה 22 :30
שפחות (שבויות מלחמה יהודיות או נוצריות)
היתרי הנישואין עמן ( 28 ,25 ,24 ,3 :4ע); 52 ,50 :33
שקר 70 :33 ;30 :22
שֹרה (אשת אברהם) 30–29 :51 ;73–71 :11
שריון 11–10 :34 ;80 :21
ַשריעה ,ר' חוק ,חוקים
תַ אבעוּן (בני הדורות שלאחר מוחמד) ( 100 :9ע)
תאנים 1 :95
תבואה 88 ,72 ,65 ,63 ,60 ,59 :12
תַ בוּּכ ,המסע אל ( 38 :9ע)( 42 ,ע)( 79 ,ע)( 117 ,ע); ( 6 :33ע)
המשתמטים  ;95–93 ,87–86 :9הנשארים מאחור 106 ,58–81 ,50 ,49 ,45 ,43 :9
(ע)118 ,
תבלינים 20 :23
תֻ בַ ע (שליט מתימן) 14 :50 ;37 :44
תהלים ,ר' זַ בור
תוואי דרך 16 :16
תולעת עץ 14 :34
תומכים (אנצאר) 9 :59 ;117 ,100 :9 ;74 ,72 :8
תורה ,ספר ה– (ר' גם חוק ,חוקים; סיני)
ואיסורי המאכלות ,ר' כשרות; אללה לימדה לישוע  ;110 :5 ;48 :3כדבר–תוכחה
( 43 :16ע);  ;48 ,24 ,7 :21יהודים מאמינים רק במקצתה  ;85 :2יהודים ובעלי
הספר מתכחשים לדיניה  ;5 :62 ;68 ,66 ,43 :5יהודים עשוה מגילות מגילות :6
 ;91ישוע מאשר אותה  ;6 :61 ;46 :5 ;50 :3מבשרת על מוחמד וכוללת את
תיאוריו ( 146 :2ע); ( 108 :17 ;17 :11 ;157 :7ע);  ;29 :48מוסלמים מאמינים בה
 ;46 :29 ;84 :3 ;136 :2מוסתרת על ידי היהודים  ;91 :6 ;76 :2מופת לאנשים :46
 ;12מזויפת ומסולפת בידי היהודים  ;79 ,75 :2מחלוקות על אודותיה ;110 :11
מצווה על מלחמת קודש  ;111 :9מקור הדרכה ;2 :17 ;154 ,91 :6 ;44 :5 ;4–3 :3
 ;54 :40 ;23 :32 ;43 :28מקור רחמים  ;17 :11נביאים ורבנים שפטו על–פיה :5
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 ;44ניתנה לאחר אברהם  ;65 :3ניתנת למשה ובני ישראל ;154 ,91 :6 ;87 ,53 :2
;53 :40 ;117 :37 ;23 :32 ;43 :28 ;35 :25 ;49 :23 ;48 :21 ;2 :17 ;110 ,17 :11
 ;12 :46 ;16 :45 ;45 :41כ ֻפרקאן ( 48 :21ע)
תחיית המתים (ר' גם יום הדין)
אברהם מבקש לראות כיצד היא מתבצעת  ;260 :2אללה יאסוף את הברואים
מתוך הקברים  ;68 :19 ;25 :15 ;103 :11 ;28 :10 ;12 :6 ;87 :4 ;9 :3אללה מחיה
מתים ;9 :42 ;66 ,7–6 :22 ;55 :20 ;57 :7 ;73 ,36 :6 ;260 ,259 ,243 ,73 ,28 :2
 ; 26 :45אמיתותה מוכחת בסיפור הישנים במערה  – ;21 :18מוכחת מיצירת
העובר ברחם – ;8 :86 ;22–18 :80 ;62–58 :56 ;68–67 :40 ;79–77 :36 ;7–5 :22
מוכחת בעצם הבריאה ( 27 :79 ;40 :75 ;33 :46 ;79 :36 ;16 :23 ;5 :22ע); :86
 – ;8מוכחת בפריחת האדמה החרבה :41 ;33 :36 ;9 :35 ;50 ,19 :30 ;6–5 :22
 ;11 :50 ;11 :43 ;39כבריאה שנייה –19 :29 ;64 :27 ;104 :21 ;99 :17 ;34 ,4 :10
 ;8 :86 ;13 :85 ;17 :57 ;47 :53 ;15 :50 ;49 :34 ;27 ,11 :30 ;20זמנה נקצב :6
 ;2החוטאים יקומו כחולי עין  ;102 :20הכופרים מכחישים אותה ;7 :11 ;29 :6
:34 ;10 :32 ;68–67 :27 ;40 :25 ;83–82 ,37 :23 ;98 ,52–49 :17 ;38 :16 ;5 :13
;7 :64 ;48–47 :56 ;3–2 :50 ;17 :46 ;25–24 :45 ;36–34 :44 ;16 :37 ;78 :36 ;7
מוראותיה  ;5–1 :75מישור הקמים לתחייה  ;14–13 :79 ;107–106 :20קל לאללה
לבצעה  ;28 :31הקמים לתחייה יקומו חשופים ;16 :40 ;107–106 :20 ;48 ,21 :14
 – ;14–13 :79כפי שנבראו  – ;48 :18לא יחושו בזמן שחלף מאז מותם ,ר' זמן; –
נדחקים ובהולים  – ;43 :70עיוורים אילמים וחרשים – ;126–124 :20 ;97 :17
משפילי מבט 44 :70 ;7 :54
תיאודוסיוס השני ( 9 :18ע)
תכשיטים 17 :13
תַ לביה (נוסחה פולחנית בעליה לרגל) ( 30 :22ע)
תלמידי חכמים 7 :3
תלתן 28 :80
תַ 'מוּד (עם ערבי שנכחד)
כפרו ונספו ;12 :50 ;17 ,13 :41 ;38 :29 ;38 :25 ;42 :22 ;9 :14 ;89 :11 ;70 :9
 ;9 :89 ;18–17 :85 ;5–4 :69 ;51 :53 ;45–43 :51נאקה ניתנת להם כאות והם
הורגים אותה ;29–27 :54 ;158–155 :26 ;59 :17 ;64 :11 ;77–73 :7
תמר ,תמרים ;10 :50 ;34 :36 ;148 :26 ;19 :23 ;32 :18 ;11 :16 ;141 ,99 :6 ;266 :2
29 :80 ;11 :55
כריתת עצי תמר במצור  ;5 :59מזינים את מרים אם ישוע  ;25 :19משמשים
להכנת שיכר 67 :16
תַ סנים (מעיין הצדיקים) 27 :83
תעלה (אֻ ח'דוּד) ,בעלי ה– 4 :85
תפילה (ר' גם כיוון התפילה; השתחוויה; כריעה)
בני ישראל מצטווים להתפלל בבתיהם  ;87 :10הזכרת שם אללה בתפילה ,114 :2
;34 :20 ;45 :8 ;205 :7 ;138 :6 ;4 :5 ;103 :4 ;191 ,41 :3 ;239 ,203 ,200 ,198
;15 :87 ;25 :76 ;8 :73 ;10 :62 ;41 ,21 :33 ;227 :26 ;36 :24 ;40 ,36 ,34 ,28 :22
היטהרות ל– ,ר' טוהרה; זמניה ( 103 :4 ;238 :2ע); ;28 :18 ;79–78 :17 ;114 :11
 ;26–25 :76 ;49–48 :52 ;40–39 :50 ;42 :33 ;18–17 :30 ;130 :20ביום השישי
 ;10–9 :62יש לקיימה בדרך מתונה  ;110 :17יש לקיימה בלחש וחרדת קודש :7
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 ;205 ,56–55מעלותיה ומעלת מקיימיה ;22 :13 ;112 :9 ;277 ,177 ,153 ,45 ,3 :2
 ;23–22 :70 ;10 :39 ;45 :29המצווה לקיימה ;18 ,11 :9 ;72 :6 ;110 ,83 ,43 :2
;33 :33 ;17 :31 ;31 :30 ;45 :29 ;56 ,37 :24 ;9 :23 ;77 :22 ;132 :20 ;31 :14
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