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ABSTRAK 

 Surah An-Nisa’ merupakan surat ke empat di dalam Al-Qur’an, memuat 

pesan-pesan tentang bagaimana Allah memuliakan seorang wanita. Pesan ini 

muncul dalam bentuk perintah dan larangan, kabar gembira, ancaman, dan juga 

beberapa hal yang mengandung pelajaran. Surat ini juga banyak menjelaskan hak 

wanita dalam menerima mahar dan warisan, juga berisi tentang pemuliaan 

terhadap wanita  dan lain sebagainya. Dalam menjelaskan masalah-masalah 

tertentu dalam surah An-Nisa’ ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat 

khusus, kategori yang kedua (bersifat khusus) ini sebenarnya tetap bersifat umum 

tetapi diikuti batasan-batasan yang mempersempit, yang disebut dengan istilah 

istisna’ (pengecualian). 

 Istitsna’ (االستثناء) merupakan salah satu pengkhususan yang terdapat dalam 

satu rangkaian kalimat yakni antara yang dikhususkan dan yang mengkhususkan 

tidak dapat terpisah. Istilah Al-Istitsna’ dalam tata bahasa Arab adalah 

mengeluarkan status hukum lafadz mustatsna’ dengan " ،  إال، غير  ، ِسًوى، ُسًوى، َسواء

 dari status hukum lafadz sebelumnya (mustatsna " َخال، َعدا، حاشا، ليسَ ، ال يكونُ 

minhu). 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk-bentuk istitsna’ dalam surat 

An-Nisa, macam, dan hukum-hukumnya. Data yang dikumpulkan diperoleh dari 

data-data pustaka kemudian dideskripsikan berdasarkan kedudukan kata dan 

keadaan i’rabnya. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sintaksis dan dengan menggunakan teori tata bahasa Arab (nahwu). Nahwu 



 

 ز

 

merupakan kaidah untuk mengetahui fungsi tiap kata dalam kalimat, bunyi akhir 

kata dan keadaan i’robnya. 

 Hasil penelitian ini adalah diketahuinya bentuk, macam, dan hukum 

istitsna’ dalam surat An-Nisa’. Berdasarkan analisis data, susunan al-istitsna’ 

dalam surat An-Nisa’ ditemukan dalam bentuk mujab, ghairu mujab dan naqis. 

Sedangkan dari aspek variannya, dapat ditemukan sebagai berikut istitsna’ 

muttasil, munqoti’, dan munfarrogh. Dari aspek hukumnya dapat ditemukan wajib 

nasob atas istitsna’, boleh nasob atas istitsna’ dan dapat juga menyesuaikan ‘amil 

sebelumnya.  

Kata kunci: Surah An-Nisa, Istitsna 
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 كلمة شكر وتقدير

 بسم الله الّرحمن الّرحيم

على نعمتك و اآلئك و أصلى و أسلم على محمد لمين الحمد لله رّب العا

 أما بعد.خاتم أنبيائك و على آله و أصحابه و التابعين إلى يوم لقائك.

إلتمام الوظيفة األكاديمية  الوضيع البحث فقد اتمت الباتحثة بتوفيق الله وعونه

كلية اآلداب و   ولتكميل شرط من الشروط للحصول على الدرجة العالمية فياألخيرة 

ها على سبيل ل هذا البحث وليس لها إال أن تتمني نفع علم اللغة العربية وأدبها. في

 .عن هذه المسألة في هذا البحثراد زيادة معرفته ألمن و  الخاصة، 

 ، ومنوالغلط  الخلل حتوي فيهيمام و الكمال والتعن وكان هذا البحث بعيدا  

 ،  تفتح الباحثة باب النقد واالتوجيه لسّد النقصان ومحو الزالت. ثمّ 

في كتابة هذا  كل  على مساعدة ها العميقوتقدير  هاشكر الباحثة  ت أهد 

 : لى الساات األفاضل والسعداءإوخاصة  ،البحث

اآلداب كعميد كلية  لوان خيري الماجستيراألستاذ الدكتور أ السيد الفاضل .1

 امعة سونان كالجاكا اإلسالمية.لوم الثقافية بجالع و



 ط
 

شعبة اللغة العربية كرئيس س مصطفى الماجستير،و ندالسيد الفاضل الدكتور  .2

  سونان كالجاكا اإلسالمية. جامعةبلكلية اآلداب و العلوم الثقافية 

الماجستير، كمشرف الباحثة في   أفندىكتور زمزم الدّ  لسيد العزيز األستاذا .3

 كتابة هذا البحث.

في كلية اآلداب والعلوم الثقافية خاصة في  و المدرسات جميع المدّرسين .4

قسم اللغة العربية وأدبها الذين علموني العلوم المتنوعة جزاكم الله أحسن 

 الجزاء.

وأّمي ر نسوتيون لحاج محمد عبد الفخابي أالوالدين الكريمين المحبوبين :  .5

اللذين قد بذال جهودهما في تربية وتهذيب نفسي  يالحاجة سري لستيان

ن يغفر أوعناية. أرجو الله الرحمن الرحيم  وزاد   من مال هوكل ما أفتقر 

 ذنوبهما ويرحمهما كما ربّياني صغيرا.

وهر المكنون وأخي الصغير المحبوب هزيرين النوى ج بو المحب كبيرال يأخ .6

في كل خير  الله لكم وّفق ، نيو شهر إحدى  بوبةو أختي الصغيرة المح

 ونجاح.

صدقاء بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتا جميع األ .7

 خاصة قسم اللغة العربية وأدبها
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كرتا " كربياك بجوكجا ق"في المعهد المنّور كومبليك  جميع الصديقات .8

شكرا كثيرا وأرجو الله أن . ين صاحبوني وساعدوني طول الدراسةالذ

 يجزيكم أحسن الجزاء. 

القرّاء األعزاء, وأنتظر كل ن يكون هذا البحث وراثة مني لجميع أأخيرا أرجو  و

 جل تصويبه وتصحيحه في األيام القادمة. والله أعلم بالصواب.اد والتنبيه ألتقاالن
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 باب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

القرآن في اللغة  أةوذ م أم أة قر ،ربم نى تال  وم ذ  ظا ر  ر أم ادةةةةةةةةةةةةةة   ا   ظا 
وح م القرآن    ه  ب اللم طصةةةةةةةاذ  1اللفظ ذأشةةةةةةة ق  م في هو  اللم دةةةةةةة    م ذ    لال 

و  ذ  حّفه ن ف م الال ،ي      لال ذ   هوأمم ب زلم علال الّت ي أ ى  عليم الصةةةور ذ المةةةّ
و  ذ      ور ذالمةةةةةّ المةةةةّ ع  ذ   لم أ مزر أصةةةةّ ،  ذأبوّ ر لت  ر ذندةةةةة ل  الّت ي عليم الصةةةةّ
م ه  ب   او  ذ انش ق لل شرو م وم تير الت س نه او م ذ وّ    ن    ليىم ذ و قرّن ن الال الل

  م ذ ال  ّلق نوذو،م ن وذ م ذ حف

ذ ظه  دةةةةة نر التمةةةةة    ي ذاح ر أم أ    ذ بنن   عشةةةةةر دةةةةة نر في القرآن الحرو   
 ت  أ   ن الى  ي ؛ ف شةة ىه علال أ    ذ دةةب ذدةة  يم آو  أ  نه م ذ  ي أم المةة  المةة نر 
أق و علال  ودةةةيك حح أ  ادةةةوأي  ذ  ح وم أم ى   ي صةةةه اللم عليم ذ دةةةل ه ن الت 

ا مةةةةةةةة  ي ، و م  زلب  ظه المةةةةةةةة نر ذ  ي   ىه  ىل  أم الق ا يم ال ي له  ب ر ه ير في 
 اصوح الىم ى م ذ اوم ق ال يئ  اال  ى عي  الص ل   التقي  

ذ أم   حي  بذرى فإّن بهثر بفراق  ظا الىم ى  الم و  ه   ا ، ه ملك أم ال  تييم 
   طهير نى  فيه  أم ل   ت الم  لي  ذ ا  راف  ه  ذ نذادةة ه م لظلك و  يم ، ه بش شةةي

عق له م ذ  زهي  بنذاحه  ذ  ف دةةةةةةةةةةةةةةه  أم  لك الّرذادةةةةةةةةةةةةةة م ذ احو  الق ا يم ذال راأ  
ذ أم  2الوزأة  ععة قر نتة   الىم ى  أ ةه  لةك ال ة قات ذال ق لي  الم  لي  الف دةةةةةةةةةةةةةة ر 

                                                           
(، 7002، )فاكس:مركز الّدراسات و المعلومات القرآنّية،المحدر في علوم القرآنمساعد بن سليمان الّطيّار،  1

 70الّطبعة الثّنية، ص. 
، الطبعة 3ه(، ج 1271)مدراسة اإلمام علي بن أبي طالب:األمثال في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر الشيرازي،  7

 .27االولى ، ص 
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ي  المةة نر نمةة نر التمةة      ان  ا  المةة نر الى  نه  ن ل  و  ال اضةةأ بن المةة   في  مةةى
عم حق ق الىربر ذ التمةةةةةةةةةةةة   ذ ن ت اقحح   الى  لق  نهمم ذ عو، هم أ  الر    في 
شةةة ال أت حي ال ي ر  ذ لى  ه  ب الشةةةرو   اعدةةةوأي  ،  بذلب الىربر أح    ذ صةةة  في 

أم دةةةةةةة ن القرآن الحرو   الىم ى  االدةةةةةةةوأي ا، وةةةةةةةب الوةةةةةةةرذنر ان  فرق دةةةةةةة نر ذ صةةةةةةة 
لل  و  عم  ظه القوةةي  الىهى  ذ ال مةة دةة    ارم ذ النو  بن افوةةه أح ن وت دةة  

  ظه القوي     القرآن الحرو  ع ّأ  ذد نر التم   ذ ّص  
ذأىةة  ومةةظب القةة ن يم فال  ةةظه المةةةةةةةةةةةةةة نر بدةةةةةةةةةةةةةةل نهةة  الى ىيز حيةة  ادةةةةةةةةةةةةةة  ةة أةةب 

وَ   : "11  هق لم    لال في بو  االدةةةةة ث  ات فال   هي  بحح أه  ذني ن أق صةةةةة    ذأغزا 
َ  ا اال نن  لا  اِم لنَ ظال هُّ َلحا ال َبن َ رن ا اال التّنمةةةةةةةةةةةةةةَ   َهرال ر  َذالَ  َة الوةةةةةةةةةةةةةةا  َة التن َأ  بَوةُّهةَ  الِةظنوَم آَأتا اال اَل َو ن

راذ اِم نن لالَى الراذ ن فَإنن َ  أُّ َةيّنَتَ  َذَع شةةةةةن شةةةةةَ ال َبن هَ   آ َةيةال اىا  اِم انالِ َبن وَوال نيَم ننَف حن رن ال اىا  اِم فَةَ مةةةةةةَ
ئر  ذَ  َر ا اال َشيةال َ َه الِلما فنيمن َذيةالرراَ حال  " َهثنيررا  َومال

ذ ظه ال   رر أم ادةةةةةة   ا  االدةةةةةة ثت    ي ال ال حىلب ال  حث  ل  ثه  ن    فال 
ال صة   علال أ رف  هتهه  ذبدةران   حمة  أ   ق ويم ال ل   ال رني  ذ ص  الت   الظى 
و   ر بذلال ال ل   ال ال   ة ل   ةظا المة  ة م هىة  بن عل  ال و ة  بووةةةةةةةةةةةةةة  ال وقه ا  ى أم 

أم   ت و  بن انم  ط ورا بذ  حىيو لى      نم عل  الت   بوو  فال الحو  عم االد ث   فال
 االد ت    ت ذاالد قرا ات فال  ظا الىم    

دةةةةة ثت  م أم حح   ى بذ ا ه  أم بقذات االذاعدةةةةة ثت      اذراب أ  ن   ااّل بذ اح
أ  ، لم  ذ الى رب ومةةةىال "أمةةة ثتال" ذ الى رب أتم "أمةةة ثتال أتم"  ذ لودةةة ثت    ى  ي 

 ي: ااّل ذ  ير ذدةة ى كنحمةةر المةةيم ذ وق   فيه  بووةة  "دةة ى" نوةة  المةةيم بقذات ذ 
  3ذ"د ا " نف  ه ( ذذو ذع ا ذح ش  ذ ال وح ن 

 ب. تحديد البحث

                                                           
 472ص ، ( 7013الطبعة الثّانية، )بيروت: دار الحديث، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليينى،  3
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نت   علال ذلفي  ال    ال ي شةةةةةةةرح ه  ال  حث م ف لىمةةةةةةة  ه ال ي    ق   ال  حث   
 في  ظا ال     ي: 

   ؟  د نر التم ثت   فيد أ  ب  اع اال  1
 حح  االد ثت   في د نر التم  ؟أ    2
 د ث   ذ د نر التمآ ؟ أ  عو،  نيم ب  اع اال  3
 أغراض البحث وفوائدهج. 

 وقص   ظا ال   :

    د ثت   في د نر التمب  اع اال ى رف ل  1
 لى رف  بحح   االد ثت   في د نر التم     2

 :فهي ذ بأ  الف   ر  ظا ال    

في عل    يةةنقىمةةةةةةةةةةةةةةة عةة ر ال لىيةة  اقال اعطةة   ي  أم التةة حيةة  الت روةة     1
  الت  

عم   ىيةةّ ذزا ةةة  ال ل  ةةة  ليزوةة  أم التةة حيةة  ال ىليةة    ومةةةةةةةةةةةةةة طي   ةةظا ال  2
     القرآن الحرو  ذ ص  في د نر التمد ثت   في اال

 د . التحقيق المكتبي

في  ظا ال  قيق ذ ،  دةة ق بن قندةةةب في ن ت  الى اق ى ضةة عه    دةة نر التمةة
 ال    اقذر  هى  ولي: 
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ي القربن قى ف  ال  ةة  الةةظش ه   ةةةم    ي  يو بأيليةة  أ  عت ان ال  ةة  " الىتةة  1
 4  ذ الى   ر  ذالتم  ىرانالد نر 

  ذ الى   ر   ذ دةةةةةةةة نر ال ىران ذ التمةةةةةةةةالردةةةةةةةةىّي  ى ضةةةةةةةة عهو  ضةةةةةةةةّ  ال    أت قى  
في دةةةةةةةةةة نر ال ىران ذ ذىمةةةةةةةةةة  ذ ى   ن أت قى   ومى  ال    علال الى اق  ى ضةةةةةةةةةة عه

ن ق  ذ أت قى الىوةةةةةة   ذأت قى  قصةةةةةة قرأت قى أالتمةةةةةة   ذ الى   ر الظى   ح ن أم 
 الىفرق ال ل  ذ  ير ملك 

يق في ن ت ال  ق  ظا ال  قيق ،  دةة ق ان قندةةب م الردةةىّي  هى ضةة عدةة ثت    اال
 ال اح ر   ذ ملك: الط ق  
ي ف دةةةةةةةةةةةةةة ثت   نإال"اال حىم حىي  أ  عت ان ال    ال  ة  الظش ه  م أ ى     1

 5   و [  درا  ]قناد    ليلي الد نر ا

  عى ضةةةةه   الردةةةةىّي ذ دةةةة نر اعدةةةةرا ى ضةةةة عه  الدةةةة ثت   نإومةةةة  ىه ال    اال
 الى اق  و     ظا ال    أم ثتال نإاّل أ صيو بذ أتقط    

ي د نر " فإالند ثت   ""اال  ه  حليى  المة  و  أ  عت ان ال  ال    الظش ه    2
 6(    و قند  ك االعرا  

مى  الى اق  و ى ضةة عرا  هالردةةىّي ذ دةة نر اقع ى ضةة ع هدةة ثت   نإالومةة  ىه اال
ذ      أتهّم في أّ صةةةةةةةةةةيه أتم اح ى دةةةةةةةةةة ثت   الى صةةةةةةةةةةيه في دةةةةةةةةةة   أ وال    اال

                                                           
4 Tuti Nila Amalia, Al-Munada dalam Al-Qur’an Surah Ali ‘Imran, An-Nisa, Al-Ma’idah, 

Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, 

tahun 2013 .  
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اللغة و ادبها, كلية آداب و علوم ,البحث قسم )درسة النحوية (اإلستثناء "ااّل" في سورة األعرفحليمة السعدية,  7 

 7014الثاقف, الجامعة اإلسالمية الحكومية سونن أمفيل سورابيا, سنة 
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ل   ى   ح ال و   ب بن ومةةةةةةةة ت   دةةةةةةةة ثت   الىفرة في ذىمةةةةةةةة  عشةةةةةةةةرأ واال ذىمةةةةةةةة  
  د نر االعرا  ا ت ن ذ عشرذن أ و د ثت   فياال

ىةظه ن آ فة  الوزا  أ  لفة  أم ال  قيق الةظش ه   ةم ال  حث   أم ال أم ن ت ال  ة 
لف   ذ الردىّي الى   ى ض ع   ذ   ه  في ن ت ال  قيق ن مأم ى  الى ّقر دة نر الت

الردةةىّي  ضةة ع أ   ت ال  حث  ن ت ال  قيق ف ىم ى  الردةةىّي ادةة  ى ل م ال  حث بأ  ن
    ذنحظالك لّى  و    عم ال  قيق ههظا دةةةةةةةةةة      المةةةةةةةةةةّ ش لحم فرق أم  ظا ال

 ال نذس الم و   ال    الل  حثم 

 اإلطار النظري .ه

ل الشةةةي        دةةةة ثت    نحلى ت ومةةةىال في عل  الت   ن ب االفي اللغ  ال رني  لي صةةةّ
دةةةةةة ثت      الىظه ن ن   ااّل بذ اح ى بذ ا ه  أ  لف  لى  ، له   في  ذ ا      هظا ،   اال

الف ههي في شرحم ذ ،   اقز رش الىم ثتال    الى رب   قيق  بذ  ق ورا أم أظه ن بذ 
 أ رذك نإاّل بذ أ  في أ ت    نشرط الف   ر ف لى رب  تك وشىه الى رب ن ل     

 ى  ي  : االّ ذ  ير ذ دةةةة ى ذذو ذ ع ا ذح شةةةة  ذ ليك ذال دةةةة ثت   ذبأ  بقاذات اال
ذ  ( ىدةةةن كفي حراه  المةةةيم و تي نحمةةةر المةةةيم وح ن  ذ لمةةة ى له  ن ت اعذ و  

 نف   ه  ( َد ا ك نوّ  الميم ذ (دا رىكفيه  بوو  وق   

 د ثت   هى  ولي:لفظ االاق ّصه وف

  د ثت   اقصهاال: لفظ ااّل (لفظ  ّفق الّت  ّش كنص نر االال ر    1
 اادى ن نص نر اع ّفق : لفظ  ير ذ د ى ذ أ  القرا ر الران      2
 ف ون نص نر اع ّفق : لفظ ليك ذ الوح ن   3
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الىشةةح ك نيم الف ه ذ ال ر  : لفظ ذو ذ ع ا ذ ح شةة   ،  ومةة  ىه  و     4
 7االلف ظ هف ه الى ضي ذحر  الم ن 

    اما ه ن أ      اما أ ضةةةةةةةةة ع ن   وتصةةةةةةةةة  اقلف   الىمةةةةةةةةة ثتال نإاّل أ  الحو  ال
الحو   ير الى    ذ الحو  الىتفي بذ شةةةةةةةةة أ الت في فوحي    الىمةةةةةةةةة ثتال الىّ صةةةةةةةةةيل  ذ 

 الىتقط   

 د ثت   في عل  الت   ،مى ن أّ صيو ذ أتقط    وتقم  اال 

 و. منهج البحث 

    أته  ذ أقص   ّتفيظ ال    ح ال ذ   ، ا  الفحرر ذ ال  قيق  هى  ولي:      

    ع ال     1

 ي الىح     عىه ال  قيق فم  ىه هه  ال    الىح  ال و تي   م  ىه ال  حث 

 أت   الى ل أ ت  2 

أ ت ل    في القرآن  أ  أ ت في  ظا ال  قيق  ي دةةةةةةةةةةةةة نر التمةةةةةةةةةةةةةأت   الى ل     
دةةةةةةةةةةة ثت    أته   ى  الى ل أ ت  ظا ال    أته  ال  يقي  هه ا  اع اال  ذظ نه والظش  

ى  ال ةةة حثةةة  في  ةةةظا ال  قيق عم اصةةةةةةةةةةةةةةلهةةة  أم الح ةةة  ذ قف ر الي أيةةة  ذ ير ملةةةك   م
 د ثت   في د نر التمآ  أم اآلو  باللال ح ال اآلو  االذيرر اال

  أته    ليلي  الى ل أ ت 3

                                                           
 427ص ( ، 7013، الطبعة الثّانية، )بيروت: دار الحديث،جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليينى،  2  
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صةةةةةةةةةةةةةة   اقذ ر التةةةةّ ف  ذ   طي  ي المى  ذ ال   وةةةةه أ ل أةةةة ت نغر  ل   
  8اع، راح  ذ ال وص  

 ز . نظام البحث
 : هى  ولال الت    ال  ثال ذ ظا ال    وملك أملك      

ال ةة ب اقذ :  الىقةة أةة م     ش علال ذلفيةة  ال  ةة  ذ   ةة وةة  ال  ةة  ذ ب را  
ال  ةةةةة  ذف ا ةةةةة ه ذ ال  قيق الىح  ي ذاع ةةةةة ن الت رش ذ أتةةةةة    ال  ةةةةة  ذ  ةةةةة   

 ال     
   د ثت   في عل  الت  ّأ   د نر التمآ  ذ  ني ن عم االال  ب الث  ي:  ص نر ع  
  ذ احح أه   د ثت ال  ب الث ل :   ليلي  ب  اع اال  
  ال   ى   لظش و ح ن أم ذاال، راح ذا    ى ال  ب الران : ال  

 

                                                           
8 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Sebuah pengenalan dan Penuntun 

Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian), (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), hlm.252.  
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 باب الرابع

 ةالخاتم

في سورة بالبحث والتحليل المتواضع عن االستثناء  الباحثة قامتو بعد أن 
فى األبواب والفصول التى سبق ذكرها، فقد جاء البحث الى مطافه األخير وهو النساء 

أن يستنتج كما االستنتاج والتلخيص. وعلى سبيل الجملة،  إن هذا  البحث يمكن 
 يلي:

 الخالصة .أ
على ما سبق فالنّتائج الّتي توّصل إليها الباحثة أّن سورة النساء فيها ستة و بناء 

 عشرون استثناء، كما يلى:
 :و هو في أيات تموضوعا توجد في خمس التام الموجب المتصل االستثناء  .1
 11:  " َِر ِمن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن  ِمن َذِلَك فَ ُهْم ُشرََكاء ِفي الث ُُّلث َغي ْ

 ".ُمَضارٍّ 
 12: " َْواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكم." 
 38: "  ًْيطَاَن ِإالَّ قَِليال  ". الَت َّبَ ْعُتُم الشَّ
 38: "اللَُّه ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو لََيْجَمَعنَُّكْم إَِلى يَ ْوِم اْلِقَياَمة." 
 83: "  ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساء َواْلوِْلَداِن." 

 
 : و هو في أيات موضوعةتوجد في إحدى عشرة  نفيمالتام الستثناء المتصل اال .1
 18: "  ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة اَواَل تَ ْعُضُلو ُهنَّ لَِتْذَهُبوْا بِبَ ْعِض َما آتَ ي ْ

بَ يَِّنةٍ   ".مُّ
 66: "  ُهْم ن ْ ا فَ َعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل مِّ  ".مَّ
  32: "  َالَ ُتَكلَُّف ِإالَّ نَ ْفَسك ." 
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 81: " َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَئا." 
 89: " ُر أُوِلي الضََّرِر  ".الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغي ْ
 118: "  َوَما ُيِضلُّوَن ِإالُّ أَنُفَسُهْم." 
 123: "  وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمن ظُِلَم  ".الَّ ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر بِالسُّ
 199:  " ًَفالَ يُ ْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليال." 
 198:  " ِْن أَْهل  ".اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ  سَوِإن مِّ
  168: "  ِإالَّ طَرِيَق َجَهنََّم." 
 181: "  ََّوالَ تَ ُقوُلواْ َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحق." 

 
 :و هو في أيات ة واحدةتوجد في  موضوع موجبال تامالمنقطع الستثناء اال .8
 18: "  وَأن َتْجَمُعواْ بَ ْيَن اأُلْختَ ْيِن ِإالَّ َما َقْد َسَلَف." 

 
 :و هو في أيات اتضوعمو  عالمنفي توجد في تس تامال نقطعمالستثناء اال .2
 11: " ََن النَِّساء ِإالَّ َما َقْد َسَلف  ."َما َنَكَح آبَاؤُُكم مِّ
  18: " ْنُكم َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن تَ رَاٍض مِّ  ".الَ تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 ".َوالَ ُجنُ ًبا ِإالَّ َعابِرِي َسِبيٍل َحتََّى تَ ْغَتِسُلواْ  " :28 

 
  61: " ِإْن أََرْدنَا ِإالَّ ِإْحَسانًا َوتَ ْوِفيًقا." 
 68: "  َِوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَّه ." 
  118: " ِإن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ ِإنَاثًا." 
 111:  "ْيطَاُن ِإالَّ ُغُرورًا  ".َوَما يَِعُدُهُم الشَّ
 126: "  ِإالَّ الَِّذيَن تَابُواْ َوَأْصَلُحواْ َواْعَتَصُمواْ بِاللَِّه." 
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 198: " َِّما َلُهم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّن." 
 

 ترحاالق  .ب

 الباحثة مضى هذا البحث و إنتهى من كتابته كتابة علمية متواضعة، و لكنقد 
 ، على هذاتعتقد  بأن هذا البحث بعيد عن الكمال، وفيه أيضا البد من خلل ونقص، و 

القراء أن يجبروا هذا الخلل والنقص وأن يتموا وأن يصححوا ما يبدوا لهم  ترجو الباحثة
فشكر جزيال  من األخطاء والزلل كتابة كانت أو تحليلية أو غيرها. وأخيرا وليس آخر،

د منهم من التصحيحات و التوصيات و على الله توكلنا. و الله أعلم على كل ما ور 
 بالصواب.

من بحثها، لّعل الله أن ترزقها رزق العمل و المنفعة.  و بهذا، قد أتمت  الباحثة
 آمين يا رّب العالمين.

 ل االستثناء في سورة النساءجدو 

 أقسام االستثناء أداة االستثناء االية الكلمة نمرة
َر ِمن  .1 بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَها أَْو َدْيٍن َغي ْ

 ُمَضارٍّ 
المتصل التام  غير 11

 جبالمو 
ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشةٍ  .1  َما آتَ ي ْ

بَ يَِّنةٍ   مُّ
المتصل التام  إاّل   18

 جبالمو 
َن النَِّساء ِإالَّ َما َقْد  .8 َما َنَكَح آبَاؤُُكم مِّ

 َسَلفَ 
المنقطع التام  إاّل  11

 الممفي
وَأن َتْجَمُعوْا بَ ْيَن اأُلْختَ ْيِن ِإالَّ َما َقْد  .2

 َسَلَف 
المنقطع التام  إاّل  18

 جبالمو 
المتصل التام  إاّل  12َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساء ِإالَّ َما َمَلَكْت  .9
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 الموجب أَْيَماُنُكمْ 
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ اَل تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكْم  .6 بَ ي ْ

نُكمْ   َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن تَ رَاٍض مِّ
المنقطع التام  إاّل  18

 جبالمو 
َواَل ُجنُ ًبا ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيٍل َحتََّى  .8

 تَ ْغَتِسُلواْ 
المنقطع التام  إاّل  28

 المنفي
المنقطع التام  إاّل  61 ِإْن أََرْدنَا ِإالَّ ِإْحَسانًا َوتَ ْوِفيًقا .3

 المنفي
َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن  .8

 اللَّهِ 
المنقطع تام  إاّل  62

 المنفي
ُهمْ  .11 ن ْ ا فَ َعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل مِّ لمتصل التام ا إاّل  66 مَّ

 المنفي
ْيطَاَن ِإالَّ قَِليالً  .11 التام لمتصل ا إاّل  38 الَت َّبَ ْعُتُم الشَّ

 الموجب
م لمتصل التاا إاّل  32 الَ ُتَكلَُّف ِإالَّ نَ ْفَسكَ  .11

 المنفي
اللَُّه ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو لََيْجَمَعنَُّكْم إَِلى يَ ْوِم  .18

 اْلِقَياَمة
لمتصل التام ا إاّل  38

 الموجب
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ  .12

 َخطًَئا
لمتصل التام ا إاّل  81

 المنفي
ُر  .19 الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغي ْ

 أُوِلي الضََّررِ 
89  

رُ   َغي ْ
تام لمتصل الا

 المنفي
ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساء  .16

 َواْلوِْلَدانِ 
لمتصل التام ا إاّل  83

 الموجب
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ام المتصل الت إاّل  118 ِإالُّ أَنُفَسُهمْ َوَما ُيِضلُّوَن  .18
 المنفي

 لمنقطع التاما إاّل  118 ِإن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ ِإنَاثًا .13
 المنفي

ْيطَاُن ِإالَّ ُغُرورًا .18  المنقطع التام إاّل  111 َوَما يَِعُدُهُم الشَّ
 المنفي

ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوْا َوَأْصَلُحوْا َواْعَتَصُمواْ  .11
 بِاللَِّه 

المنقطع التام  إاّل  126
 المنفي

وِء ِمَن اْلَقْوِل  .11 الَّ ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر بِالسُّ
 ِإالَّ َمن ظُِلمَ 

المتصل التام  إاّل  123
 المنفي

المتصل التام  إاّل  199 َفالَ يُ ْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليالً  .11
 المنفي

 َما َلُهم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ ". .18

 

المنقطع التام  إاّل  198
 المنفي

ْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ  .12  المتصل التام إاّل  198 َوِإن مِّ
 المنفي

المتصل التام  إاّل  168 ِإالَّ طَرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها .19
 المنفي

المتصل التام  إاّل  181 َوالَ تَ ُقوُلواْ َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ  .16
 المنفي
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 سورة النساء

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 

َها َزْوجَ  النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدةٍ  يَا أَي َُّها ا َوَخَلَق ِمن ْ ََ ُه َها َوَب ََّّ ِمن ْ

َََلْيُكْم َرِِيًاا  اللََّه كَ  َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ  رَِجاًلا َكِثيراا َوِنَساءا  ( 1اَن 

ُلوا اْلَخًِي ََّ بِالطَّيِِّب َوًَل تَْأُكُلوا َوآُتوا اْليَ َتاَمى أَْمَواَلُهمْ  ْمَواَلُهْم إَِلى أَْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن أَ  َوًَل تَ تَ ًَدَّ

ًِيرااُحوباا كَ  َن النَِّساِء َمثْ َنى َلُكْم مِ  َوِإْن ِخْفُتْم َأًلَّ تُ ْقِسطُوا ِفي اْليَ َتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَابَ  (2) 

اُنُكْم َذِلكَ  َوُثََلَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتمْ  ََ ْْدَنى َأًلَّ تَ ُعوُلوا أَ  َأًلَّ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدةا َأْو َما َمَلَكْت أَْي

ََْن َشْيٍء ِمْنهُ نَ ْفساا َفُكُلوهُ هَ  النَِّساءَ َصُدَِاِتِهنَّ ِنْحَلةا ( َوآُتوا 3  ( 4َمرِيئاا   ِنيئاافَِإْن ِطًَْن َلُكْم 

َلُهْم  وُهْم َوُِوُلوااللَُّه َلُكْم َِِياماا َواْرُزُِوُهْم ِفيَها َواْكسُ  َوًَل تُ ْؤُتوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعلَ 

ا فَا ( َوابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمى َحتَّى ِإَذا5َمْعُروفاا  َِ ْوًلا  ُهْم ُرْشدا إِلَْيِهْم  ْْدفَ ُعوابَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمن ْ

 يرااَمْن َكاَن َفقِ َيْكًَ ُروا َوَمْن َكاَن َغِنيًّا فَ ْلَيْستَ ْعِفْف وَ  أَْمَواَلُهْم َوًَل تَْأُكُلوَها ِإْسرَافاا َوِبَداراا َأنْ 

ْعُروِف فَِإَذا َْدفَ ْعُتْم إِلَْيِهْم أَْمَواَلُهمْ  ََ َََلْيِهْم وََكَفى فَ ْلَيْأُكْل بِاْل  ( لِلرَِِّجالِ 6بِاللَِّه َحِسيًاا   َفَأْشِهُدوا 

ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَِ َْربُوَن َولِلنَِّساءِ  ََّ ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَ  َنِصيٌب ِم ََّ ا َِلَّ ِمْنهُ ِ ْ َنِصيٌب ِم ََّ  َربُوَن ِم

َة أُولُو7َأْو َكثُ َر َنِصيًاا َمْفُروضاا   ََ َساِكيُن فَاْرُزُِو  ( َوِإَذا َحَضَر اْلِقْس ََ ُهْم اْلُقْرَبى َواْليَ َتاَمى َواْل



وا َخْلِفِهْم ُذرِِّيَّةا ِضَعافاا َخافُ  ( َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمنْ 8َلُهْم َِ ْوًلا َمْعُروفاا   ِمْنُه َوُِوُلوا

ا   َََلْيِهْم فَ ْليَ ت َُّقوا اللَّهَ  ا  ( ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَوالَ 9َوْليَ ُقوُلوا َِ ْوًلا َسِديدا ََ ا ِإنَّ َا اْليَ َتاَمى ظُْل

 لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ  ِفي َأْوًَلْدُِكمْ  ( يُوِصيُكُم اللَّهُ 11َوَسَيْصَلْوَن َسِعيراا   يَْأُكُلوَن ِفي بُطُوِنِهْم نَاراا

َلَها النِّْصُف ف َ  اثْ نَ تَ ْيِن فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدةا  اْْلُنْ ثَ يَ ْيِن فَِإْن ُكنَّ ِنَساءا فَ ْوقَ 

ا السُُّدسُ  ََ ُه ا تَ َرَك ِإْن َكاَن َلُه َولَ  َوِْلَبَ َوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ ََّ َوَورِثَُه أَبَ َواُه   َلُه َوَلدٌ ٌد فَِإْن َلْم َيُكنْ ِم

آبَاؤُُكْم   َْدْينٍ َفِِلُمِِّه السُُّدُس ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِبَها أَوْ  َفِِلُمِِّه الث ُُّل َُّ فَِإْن َكاَن لَُه ِإْخَوةٌ 

ا ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه َكانَ  نَ ْفعاا َفرِيَضةا  َوأَبْ َناؤُُكْم ًَل َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَِ َْرُب َلُكمْ  َا ا َحِكي َا  (11) ََِلي

ا تَ رَْكنَ  َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد فَ َلُكمُ  َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ  ََّ  الرُّبُُع ِم

ا تَ رَْكُتْم ِإْن َلْم َيُكْن لَ  بُعُ ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن ِبَها َأْو َْدْيٍن َوَلُهنَّ الرُّ  ََّ  ُكْم َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُكمْ ِم

ا تَ رَْكُتْم ِمْن بَ ْعِد َوِصيَّةٍ  ََّ َُُن ِم  َرُجٌل يُوَرُث َكََلَلةا ُتوُصوَن ِبَها َأْو َْدْيٍن َوِإْن َكانَ  َوَلٌد فَ َلُهنَّ الثُّ

ا السُُّدسُ  اْمرَأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ  َأوِ  ََ ُه  فَ ُهْم ُشرََكاُء َفِإْن َكانُوا َأْكثَ َر ِمْن َذِلكَ  َواِحٍد ِمن ْ

َر ُمَضارٍِّ َوِصيَّةا ِمنَ  ِفي الث ُُّل َِّ ِمنْ  ََِليٌم َحِليٌم ا بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَها أَْو َْدْيٍن َغي ْ للَِّه َواللَُّه 

ْْلَنْ َهاُر ا َوَرُسولَُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها يُِطِع اللَّهَ  ( تِْلَك ُحُدوُْد اللَِّه َوَمنْ 12 

 يَ ْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَْدُه يُْدِخْلُه نَاراا ( َوَمنْ 13َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  

َََذاٌب ُمِهيٌن   ا ِفيَها َوَلهُ  ِتي يَأْ 14َخاِلدا َََليْ  تِينَ ( َوالَلَّ ِهنَّ اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا 

وْ  ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلًُ ُيوِت َحتَّى أَْربَ َعةا  ََ ُت َأْو َيْجَعَل اللَُّه َلُهنَّ يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْل



ََ  (15) َسًِيَلا  ََن ْ  ا فَِإْن تَابَاَواللََّذاِن يَْأتَِيانَِها ِمْنُكْم َفآُذوُه َِْرُضوا  ا ِإنَّ اللََّه َكاَن َوَأْصَلَحا َفَأ ََ ُه

ا   تَ وَّاباا َا ُلونَ 16َرِحي ََ َََلى اللَِّه لِلَِّذيَن يَ ْع ا الت َّْوبَُة  ََ ُتوبُوَن ِمْن َِرِيٍب السُّوَء ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ ي َ  ( ِإنَّ

َََلْيِهْم وََكاَن اللَّ  َفُأولَِئَك يَ ُتوبُ  ا  اللَُّه  َا ا َحِكي َا ََِلي ُلوَن  ( َولَْيَستِ 17ُه  ََ الت َّْوبَُة لِلَِّذيَن يَ ْع

ْوُت َِاَل ِإنِّي تُ ًُْت اْْلَن َوًَل الَِّذينَ  السَّيَِّئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضرَ  ََ َُوُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر يَ  َأَحَدُهُم اْل

َََذاباا َتْدنَا َلُهْم  َْ ا   أُولَِئَك َأ َا  َكْرهاا َترِثُوا النَِّساءَ  ي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ًَل َيِحلُّ َلُكْم َأنْ ( يَا أَ 18أَلِي

َُوُهنَّ ِإًلَّ َأْن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشةٍ ُمًَيِّ  َوًَل تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهًُوا بًَِ ْعضِ  ُت ْعُروِف  َنةٍ َما آتَ ي ْ ََ ََاِشُروُهنَّ بِاْل َو

َُوُهنَّ فَ َعَسى َأنْ  ئاا َوَيْجَعَل اللَّهُ ِفيِه َخي ْراا َكِثيراا  تَ  فَِإْن َكرِْهُت أََرْْدتُُم اْسِتًَْداَل  ( َوِإنْ 19ْكَرُهوا َشي ْ

ُتْم ِإْحَداُهنَّ  ئاا أَتَْأُخُذونَُه بُ ْهَتانا  َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتَ ي ْ ا ُمًِيناا  اِِْنطَاراا َفََل تَْأُخُذوا ِمْنُه َشي ْ َا َوإِْث

ِاا َغلِ  ُه َوَِْد أَْفَضى بَ ْعُضُكمْ ( وََكْيَف تَْأُخُذونَ 21  ( 21يظاا  إَِلى بَ ْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَا

تاا َوَساَء َسًِيَلا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشةا َوَمقْ  تَ ْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإًلَّ َما َِْد َسَلفَ  َوًَل 

اُتُكمْ َََلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم  ( ُحرَِِّمتْ 22  ََّ ََ بَ َناُت اْْلَِخ َوبَ َناُت َوَخاًَلُتُكْم وَ  َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َو

ََةِ َوأُمََّهاتُ  اْْلُْخِت َوأُمََّهاُتُكمُ  ِتي أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضا ِتي نِ  الَلَّ َساِئُكْم َوَربَائًُُِكمُ الَلَّ

ِتي َْدَخْلُتْم ِبِهنَّ فَِإْن َلْم َتُكونُوا َْدَخْلُتْم ِبِهنَّ  ِفي ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكمُ  َََلْيُكْم فَ  الَلَّ ََل ُجنَاَح 

ُعوا بَ ْيَن اْْلُْختَ يْ  َوَحََلِئُل أَبْ َناِئُكُم الَِّذيَن ِمنْ  ََ َسَلَف ِإنَّ اللََّه    َما َِدْ ِن ِإًلَّ َأْصََلِبُكْم َوَأْن َتْج

ا   َا َُْحَصَناُت ِمنَ 23َكاَن َغُفوراا َرِحي َََلْيُكمْ  ( َواْل اُنُكْم ِكَتاَب اللَِّه  ََ  النَِّساِء ِإًلَّ َما َمَلَكْت أَْي

تَ ُغوا بَِأْمَواِلُكمْ  َر ُمسَ  َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تَ ً ْ تَ ْعُتْم بِِه اِفِحيُمْحِصِنيَن َغي ْ َْ ا اْسَت ََ َن َف



ا ِمن ُْهنَّ  ََ َََلْيُكْم ِفي ُتْم بِهِ  َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضةا َوًَل ُجَناَح  ِمْن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ اللََّه   تَ رَاَضي ْ

ا َا ََِلي ا   َكاَن  َا ْؤِمَناا ( َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًلا َأْن يَ ْنِكحَ 24َحِكي َُ َُْحَصَناِت اْل ِت ْل

اُنُكْم ِمنْ  ََ ْن َما َمَلَكْت أَْي َِ اِنُكمْ  َف ََ ََْلُم بِِإي ْؤِمَناِت َواللَُّه َأ َُ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعٍض ب َ  فَ تَ َياِتُكُم اْل

َر ُمَسافِ  فَاْنِكُحوُهنَّ بِِإْذِن أَْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ  ْعُروِف ُمْحَصَناٍت َغي ْ ََ  اٍت َوًَل حَ ُأُجوَرُهنَّ بِاْل

َََلى ا ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتَ ْيَن ِبَفاِحَشةٍ  َُْحَصَناِت ِمَن فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما  ْل

ٌر َلُكمْ  اْلَعَذاِب َذِلكَ  ْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصًُِروا َخي ْ ََ ( يُرِيُد 25ٌر َرِحيٌم  َواللَُّه َغُفو  ِل

َََلْيُكمْ  للَُّه لِيُ ًَيَِّن َلُكمْ ا ََِليٌم َحِكيٌم  وَ  َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن َِ ًِْلُكْم َويَ ُتوَب  ( 26اللَُّه 

َََلْيُكمْ  يُلوا َمْيَلا  َواللَّهُ يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب  َِ ا   َويُرِيُد الَِّذيَن يَ تًَُِّعوَن الشََّهَواِت َأْن َت َا ُد ( يُرِي27ََِظي

ََْنُكْم َوُخِلقَ  ْنَساُن َضِعيفاا   اللَُّه َأْن ُيَخفَِِّف  أَْمَواَلُكْم  ( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ًَل تَْأُكُلوا28اْْلِ

َنُكْم بِاْلًَاِطِل ِإًلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرةا  ِبُكْم  نَّ اللََّه َكانَ ََْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوًَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم إِ  بَ ي ْ

ا   َا ا29َرِحي َا َُْدَواناا َوظُْل َََلى اللَّ  ( َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك  ِه َيِسيرااَفَسْوَف ُنْصِليِه نَاراا وََكاَن َذِلَك   

ََْنُكمْ  (31) ََْنُه ُنَكفِِّْر  َهْوَن  ا َسيَِّئاِتُكْم َونُْدخِ  ِإْن َتْجَتِنًُوا َكًَائَِر َما تُ ن ْ َا ْلُكْم ُمْدَخَلا َكرِي

ن َّْوا31  ََ َََلى بَ ْعٍض لِلرَِِّجاِل َنِصيبٌ  ( َوًَل تَ َت ا اْكَتَسًُوا َولِلنَِّساِء مِ  َما َفضََّل اللَّهُ ِبِه بَ ْعَضُكْم  ََّ

ا اْكَتَسًَْن َواْسأَلُوا ََّ ا َنِصيٌب ِم َا ََِلي اللََّه ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء  َوِلُكلِّ  (32) 

ا تَ َرَك اْلَواِلَدانِ َجَعْلَنا َموَ  ََّ اُنُكْم َفآُتوُهمْ  اِلَي ِم ََ َََقَدْت أَْي ِصيًَ ُهْم ِإنَّ اللََّه  نَ  َواْْلَِ َْربُوَن َوالَِّذيَن 

ا َََلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدا ا َفضََّل اللَّهُ بَ ْعَضُهمْ  (33) َكاَن  ََ َََلى النَِّساِء ِب َلى ََ  الرَِِّجاُل َِ وَّاُموَن 



ا ََ ا حَ  أَنْ َفُقوا ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالصَّاِلَحاتُ  بَ ْعٍض َوِب ََ ِتيَِانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِب  ِفَظ اللَّهُ َوالَلَّ

َضاِجعِ  ََ ُغوا َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَ  َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْل ْعَنُكْم َفََل تَ ً ْ

ََِليًّا َكًِيراا  إِ  َََلْيِهنَّ َسًِيَلا  ا ِمْن َأْهِلهِ  ( َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاقَ 34نَّ اللََّه َكاَن  َا ا فَابْ َعُثوا َحَك ََ  بَ ْيِنِه

ا ِمْن أَْهِلَها َا ا ِإنَّ اللَّهَ  َوَحَك ََ نَ ُه ََ  ِإْن يُرِيَدا ِإْصََلحاا يُ َوفِِّق اللَُّه بَ ي ْ ا َخًِيراا  َكاَن  َا ( 35ِلي

ًُُدوا اللَّهَ وَ  َْ ئاا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْليَ َتامَ  ًَل ُتْشرُِكوا ِبهِ َوا َساِكيِن َواْلَجاِر  ىَشي ْ ََ َواْل

انُُكمْ  ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنبِ  ََ ًِيِل َوَما َمَلَكْت أَْي نَّ اللََّه إِ  َوالصَّاِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّ

َُوَن َما ( الَِّذينَ 36ْن َكاَن ُمْخَتاًلا َفُخوراا  ًَل ُيِحبُّ مَ   يَ ًَْخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلًُْخِل َوَيْكُت

َََذاباا َتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن  َْ  ( َوالَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواَلُهْم رِئَاءَ النَّاسِ 37ُمِهيناا   آتَاُهُم اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه َوَأ

َِرِيناا َفَساءَ َِ  َوًَل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوًَل بِاْليَ ْوِم اْْلِخِر َوَمْن َيُكنِ  َََلْيِهمْ 38رِيناا  الشَّْيطَاُن َلهُ   ( َوَماَذا 

ا ََّ َا  َلْو آَمُنوا بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوأَنْ َفُقوا ِم ََِلي ًَل  ( ِإنَّ اللَّهَ 39ا  َرَزَِ ُهُم اللَُّه وََكاَن اللَُّه ِبِهْم 

َِْفَها ا   َيْظِلُم ِمث َْقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنةا ُيَضا َا ََِظي ( َفَكْيَف ِإَذا 41َويُ ْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراا 

َنا ِمنْ  ا ِجئ ْ َََلى َهُؤًَلِء َشِهيدا َنا ِبَك  ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ ُروا يَ ْوَمِئٍذ يَ َوْدُّ الَِّذيَن َكفَ  (41) 

َََصُوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى َُوَن اللََّه َحِديثاا   َو الَِّذيَن آَمُنوا ًَل  ( يَا أَي َُّها42ِبِهُم اْْلَْرُض َوًَل َيْكُت

ََاِبرِي سَ  تَ ْقَربُوا الصَََّلةَ َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َُوا َما تَ ُقوُلوَن َوًَل ُجنُ ًاا ِإًلَّ  َتِسُلوا تَ غْ  ًِيٍل َحتَّىتَ ْعَل

َََلى َسَفٍر َأْو َجاءَ َأَحدٌ  ُتْم َمْرَضى أَْو   فَ َلْم َتِجُدوا ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو ًَلَمْسُتُم النَِّساءَ  َوِإْن ُكن ْ

ا طَيًِّاا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكمْ  َُوا َصِعيدا ََّ ََُفوًّ  َماءا فَ تَ َي ( أََلْم 34ا َغُفوراا  َوأَْيِديُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن 



ًِيَل  الضَََّلَلَة َويُرِيُدوَن َأْن َتضِ  إَِلى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًاا ِمَن اْلِكَتاِب َيْشتَ ُرونَ  تَ رَ  ( 44لُّوا السَّ

ََْداِئُكْم وََكَفى بِاللَِّه َولِيًّا وََكَفى بِاللَّهِ  َواللَّهُ  ََْلُم بَِأ ُفوَن ( ِمَن الَِّذيَن َهاُْدوا ُيَحرِِّ 45َنِصيراا   َأ

ََنْ  عٍ  اْلَكِلَم  ََ َر ُمْس ْع َغي ْ ََ َنا َواْس َََصي ْ ْعَنا َو َِ َِنَ  َمَواِضِعِه َويَ ُقوُلوَن َس ا لَيًّا بِأَْلِسَنِتِهْم َوطَْعناا َورَا

يِن َوَلوْ  ْع َواْنظُْرنَا َلَكانَ  ِفي الدِِّ ََ ْعَنا َوَأطَْعَنا َواْس َِ َوَلِكْن َلَعنَ ُهُم  ْم َوأَِ َْومَ َخي ْراا َلهُ  أَن َُّهْم َِاُلوا َس

ِا  ( يَا أَي َُّها الَِّذيَن أُوُتوا46يُ ْؤِمُنوَن ِإًلَّ َِِليَلا   اللَُّه ِبُكْفرِِهْم َفََل  ا نَ زَّْلَنا ُمَصدِِّ ََ ا اْلِكَتاَب آِمُنوا ِب

ا َمَعُكْم ِمنْ  ََ َََلى أَْْدبَارَِها َأوْ  ِل ا فَ نَ ُرْدََّها  ََِس ُوُجوها ا َلَعنَّا َأْصَحاَب ْم كَ نَ ْلَعنَ هُ  َِ ًِْل َأْن َنْط ََ

ًِْت وََكاَن أَْمُر اللَّهِ  ْن َما ُْدوَن ذَ  ( ِإنَّ اللََّه ًَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفرُ 47َمْفُعوًلا   السَّ ََ ِلَك ِل

ا   َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَ َقدِ  َا ََِظي ا  َا  أَنْ ُفَسُهْم َبلِ  يُ زَكُّونَ  ( أََلْم تَ َر إَِلى الَِّذينَ 48اف ْتَ َرى ِإْث

َُونَ  َََلى اللَِّه اْلَكِذَب وََكَفى49فَِتيَلا   اللَّهُ يُ زَكِِّي َمْن َيَشاءُ َوًَل يُْظَل ِه بِ  ( اْنظُْر َكْيَف يَ ْفتَ ُروَن 

ا ُمًِيناا   َا ِت َوالطَّاُغوِت ِجًْ ِمَن اْلِكَتاِب يُ ْؤِمُنوَن بِالْ  ( أََلْم تَ َر إَِلى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًاا51ِإْث

أُولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَ ُهُم اللَُّه  (51) لِلَِّذيَن َكَفُروا َهُؤًَلِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسًِيَلا  َويَ ُقوُلونَ 

َُْلكِ 52فَ َلْن َتِجَد َلُه َنِصيراا   َوَمْن يَ ْلَعِن اللَّهُ  تُوَن النَّاَس فَِإذاا ًَل يُ ؤْ  ( أَْم َلُهْم َنِصيٌب ِمَن اْل

َنا آلَ  ( أَْم َيْحُسُدوَن النَّاسَ 53نَِقيراا   بْ رَاِهيَم اْلِكَتاَب إِ  َََلى َما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه فَ َقْد آتَ ي ْ

ا َا ََِظي ا  َناُهْم ُمْلكا ةَ َوآتَ ي ْ ََ ََْنهُ وََكَفى( 54  َواْلِحْك ُهْم َمْن َصدَّ  ُهْم َمْن آَمَن ِبِه َوِمن ْ ن ْ َِ َجَهنََّم بِ  َف

ا َنِضَجْت ُجُلوُْدُهْم بَ  ( ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوفَ 55َسِعيراا   ََ ْلَناُهْم ُنْصِليِهْم نَاراا ُكلَّ دَّ

ا ُجُلوْداا َا ََزِيزاا َحِكي َرَها لَِيُذوُِوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن  ُلوا  (56) َغي ْ َِ ََ َوالَِّذيَن آَمُنوا َو



ا ِلَحاِت َسُنْدِخُلُهمْ الصَّا ُهْم ِفيَها أَْزَواٌج لَ  َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا

ِإَذا وَ  ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤْدُّوا اْْلََمانَاِت إَِلى أَْهِلَها (57) ُمَطهََّرٌة َونُْدِخُلُهْم ِظَلًّ ظَِليَلا 

َُوا بِاْلَعْدِل ِإنَّ  ُتْم بَ ْيَن النَّاِس َأْن َتْحُك َْ ا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه كَ  َحَك ََّ يعاا َبِصيراااللََّه نِِع َِ  اَن َس

ُتْم ِفي  تَ نَ الرَُّسوَل َوأُوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإنْ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا (58) َْ اَز

ُتْم تُ ْؤِمُنونَ  َشْيءٍ  ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويَلا بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َذلِ  فَ ُرْدُّوُه إَِلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ َك َخي ْ  

ا أُْنزِلَ  (59) ََ َُوَن أَن َُّهْم آَمُنوا ِب َُ  َِ ًِْلَك يُرِيُدوَن َأْن نْ إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل مِ  أََلْم تَ َر إَِلى الَِّذيَن يَ ْز

َُوا ا الشَّْيطَاُن َأْن ُيضِ  إَِلى الطَّاُغوِت َوَِْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َويُرِيدُ  يَ َتَحاَك لَُّهْم َضََلًلا بَِعيدا

َنافِ  َلُهْم تَ َعاَلْوا إَِلى َما أَنْ َزَل اللَُّه َوإَِلى الرَُّسوِل رَأَْيتَ  ( َوِإَذا ِِيلَ 61  َُ ََْنَك اْل ِقيَن َيُصدُّوَن 

ا َِدََّمْت أَْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوكَ  ( َفَكْيَف ِإَذا61ُصُدوْداا   ََ ُهْم ُمِصيًٌَة ِب ْحِلُفوَن بِاللَِّه ِإْن يَ  َأَصابَ ت ْ

َْ  (62) أََرْْدنَا ِإًلَّ ِإْحَساناا َوتَ ْوِفيقاا َِْظُهْم  ضْ رِ أُولَِئَك الَِّذيَن يَ ْعَلُم اللَّهُ َما ِفي ُِ ُلوِبِهْم َفَأ ُهْم َو ََن ْ

ن َُّهْم أَ  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإًلَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلوْ  (63) َوُِْل َلُهْم ِفي أَنْ ُفِسِهْم َِ ْوًلا بَِليغاا

َُوا أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا اللَّهَ  َااجَ َواْستَ ْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلوَ  ِإْذ ظََل  ُدوا اللََّه تَ وَّاباا َرِحي

ا َشَجرَ  (64) ََ َُوَك ِفي نَ ُهْم ثُمَّ ًَل َيجِ  َفََل َوَربَِّك ًَل يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِِّ ُدوا ِفي أَنْ ُفِسِهْم بَ ي ْ

ا ََِضْيتَ  ََّ ا ِم ا   َحَرجا َا َُوا َتْسِلي َََلْيِهْم َأنِ 65َوُيَسلِّ َنا  تُ ُلوا ( َوَلْو أَنَّا َكتَ ً ْ  اْخُرُجوا أَنْ ُفَسُكْم َأوِ  اِ ْ

ََظُوَن بِهِ  ِمْن ِْديَارُِكْم َما فَ َعُلوهُ  ُهْم َوَلْو أَن َُّهْم فَ َعُلوا َما يُو َكاَن َخي ْراا َلُهْم َوَأَشدَّ لَ  ِإًلَّ َِِليٌل ِمن ْ

َناُهمْ 66تَ ْثًِيتاا   ا   ( َوِإذاا َْلتَ ي ْ َا ََِظي ا   ِصرَاطاا( َوَلَهَديْ َناُهْم 67ِمْن َلُدنَّا َأْجراا  َا ( 68ُمْسَتِقي



َََلْيِهْم ِمَن النًَِّيِّينَ  َوَمْن يُِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأولَِئَك َمعَ  يِقيَن َوالشَُّهَداِء وَ  الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه  الصِّدِِّ

ابِ ( َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اللَِّه وََكَفى 69َرِفيقاا   َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن أُولَِئكَ  َا ََِلي يَا  (71  اللَِّه 

يعاا   أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم فَاْنِفُروا َِ ََنْ 71ثُ ًَاٍت َأِو اْنِفُروا َج لَيُ ًَطَِّئنَّ  ( َوِإنَّ ِمْنُكْم َل

َََليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم َشهِ  فَِإْن َأَصابَ ْتُكْم ُمِصيًٌَة َِاَل َِْد أَنْ َعمَ  ا  ياللَُّه  َأَصاَبُكْم  ( َولَِئنْ 72دا

َتِني ُكْنُت مَ  َفْضٌل ِمَن اللَِّه لَيَ ُقوَلنَّ َكَأْن َلْم َتُكنْ  َنهُ َمَوْدَّةٌ يَا لَي ْ َنُكْم َوبَ ي ْ ا  َعُهْم َفأَُفوزَ بَ ي ْ َا ََِظي فَ ْوزاا 

نْ َيا بِ  ( فَ ْليُ َقاِتْل ِفي َسًِيِل اللَِّه الَِّذينَ 73  َسًِيِل اللَِّه  َوَمْن يُ َقاِتْل ِفي اْْلِخَرةِ َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّ

ا   فَ يُ ْقَتْل َأْو يَ ْغِلْب َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجراا َا  ( َوَما َلُكْم ًَل تُ َقاتُِلوَن ِفي َسًِيِل اللَّهِ 74ََِظي

َُْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَدانِ  الظَّاِلِم  رِْجَنا ِمْن َهِذهِ اْلَقْريَةِ ا َأخْ الَِّذيَن يَ ُقولُوَن َرب َّنَ  َواْل

 ( الَِّذيَن آَمُنوا يُ َقاتُِلوَن ِفي75لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيراا   أَْهُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعلْ 

الشَّْيطَاِن   لَِياءَ الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيدَ اتُِلوا َأوْ الطَّاُغوِت فَ قَ  َسًِيِل اللَّهِ َوالَِّذيَن َكَفُروا يُ َقاتُِلوَن ِفي َسًِيلِ 

َُوا الصَََّلَة َوآُتوا الزَّ  ( أََلْم تَ َر إَِلى الَِّذيَن ِِيلَ 76َكاَن َضِعيفاا   ِِي ََّا   َكاةَ َلُهْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوَأ فَ َل

ُهْم َيْخَشْونَ  َََلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْ  ْشَيةا َوَِاُلوا َرب َّنَالنَّاَس َكَخْشَيِة اللَِّه َأْو َأَشدَّ خَ ا ُكِتَب 

َنا اْلِقَتاَل َلْوًَل َأخَّْرتَ َنا إَِلى َأَجلٍ  َََلي ْ نْ َيا َِ  ِلَم َكتَ ًَْت  ُِْل َمَتاُع الدُّ ََنِ َِرِيٍب  ٌر ِل  ِليٌل َواْْلِخَرُة َخي ْ

َُوَن فَِتيَلا   ا َتُكونُوا يُْدرِْكُكمُ 77ات ََّقى َوًَل ُتْظَل ََ ُتْم ِفي بُ ُروٍج ُمَشيََّدةٍ  ( أَيْ َن ْوُت َوَلْو ُكن ْ ََ   َوِإنْ اْل

ُهمْ  ُهمْ  ُتِصً ْ َِْنِد اللَِّه َوِإْن ُتِصً ْ ُِْل ُكل  َسيَِّئةٌ يَ ُقوُلوا هَ  َحَسَنةٌ يَ ُقوُلوا َهِذِه ِمْن  َِْنِدَك  ِمْن  ِذِه ِمْن 

اِل َهُؤًَلِء اْلَقْوِم ًَل َيَكاُْدوَن يَ ْفَقُهوَن َحِديثاا   َِْنِد اللَّهِ  ََ َن  ( َما78َف َِ َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َف



ْن نَ ْفِسَك َوأَْرَسْلَناَك لِلنَّاِس َرُسوًلا وََكَفى بِاللَّهِ  اللَِّه َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئةٍ  َِ ا  شَ  َف ( 79ِهيدا

َََلْيِهْم َحِفيظاا   ِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّهَ َوَمنْ َمْن يُطِ  ا أَْرَسْلَناَك  ََ ٌََة  ( َويَ ُقوُلونَ 81تَ َولَّى َف طَا

ُهْم َغي ْرَ  َِْنِدَك بَ يََّت طَائَِفٌة ِمن ْ َِْرْض الَِّذي تَ ُقوُل َواللَُّه َيْكُتُب َما ي ُ  فَِإَذا بَ َرُزوا ِمْن  ًَيُِّتوَن َفَأ

ُهمْ  َََلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه وَِكيَلا   ََن ْ َِْنِد َغْيِر  ( أََفََل 81َوتَ وَكَّْل  يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن 

َُوا ِبِه َوَلْو  ( َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمنَ 82َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتََلفاا َكثِيراا   اللَّهِ  اْْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف أََذا

ُه الَِّذينَ  وُه إَِلىَرْدُّ  ََ ُهْم َلَعِل ُهْم َوَلْوًَل َفْضُل اللَِّه َيْستَ ْنًِطُونَُه ِمن ْ  الرَُّسوِل َوإَِلى أُوِلي اْْلَْمِر ِمن ْ

ُتهُ ًَلت ًََّ ْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإًلَّ َِِليَلا   َََلْيُكمْ  ََ َك سَ ِفي َسًِيِل اللَِّه ًَل ُتَكلَُّف ِإًلَّ نَ فْ  ( فَ َقاِتلْ 83َوَرْح

َََسى اللَّهُ َأْن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُروا َوَحرِِّضِ  ْؤِمِنيَن  َُ ( 84ساا َوَأَشدُّ تَ ْنِكيَلا  َواللَّهُ َأَشدُّ بَأْ  اْل

ََةا  َمْن َيْشَفعْ  َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفا ََةا َحَسَنةا َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمن ْ َها يَِّئةا َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمن ْ سَ  َشَفا

َََلى ُكلِّ َشْيءٍ  َها أَْو رُ  ( َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسنَ 85ُمِقيتاا   وََكاَن اللَُّه  ْدُّوَها ِإنَّ ِمن ْ

َََلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًاا َعنَُّكْم إَِلى يَ ْومِ ( 86  اللََّه َكاَن  ََ ًَل اَمِة اْلِقيَ  اللَُّه ًَل إَِلَه ِإًلَّ ُهَو لََيْج

َناِفِقيَن ِفئَ تَ ْيِن َواللَُّه أَرَْكَسُهمْ  (87) َرْيَب ِفيِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثاا َُ ا َلُكْم ِفي اْل ََ  َف

ا َكَسًُوا أَتُرِيُدوَن َأْن تَ ْهُدوا َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَمنْ  ََ ( َوْدُّوا 88ُه َسًِيَلا  ُيْضِلِل اللَُّه فَ َلْن َتِجَد لَ  ِب

ا َكَفُروا فَ َتُكونُوَن َسَواءا َفََل تَ تَِّخُذوا وْ لَ  ََ ُهْم َأْولَِياَء َحتَّى ي ُ  َتْكُفُروَن َك َهاِجُروا ِفي َسًِيِل اللَِّه ِمن ْ

َُوُهْم َوًَل  فَِإنْ  تُ ُلوُهْم َحْي َُّ َوَجْدُت ُهْم َولِيًّ  تَ َولَّْوا َفُخُذوُهْم َواِ ْ ًلَّ ( إِ 89ا َوًَل َنِصيراا  تَ تَِّخُذوا ِمن ْ

نَ ُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوُكمْ  الَِّذينَ  َنُكْم َوبَ ي ْ رُُهْم َأْن يُ َقاتُِلوُكْم َأْو َحِصَرْت ُصُدو  َيِصُلوَن إَِلى َِ ْوٍم بَ ي ْ



َََلْيُكْم فَ َلَقاتَ ُلوُكْم فَِإنِ  يُ َقاتُِلوا َِ ْوَمُهمْ  َْ  َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَسلََّطُهْم  وُكْم َوأَْلَقْوا تَ زَُلوُكْم فَ َلْم يُ َقاتِلُ ا

َََلْيِهْم َسًِيَلا   إِلَْيُكُم السََّلمَ  ا َجَعَل اللَُّه َلُكْم  ََ آَخرِيَن يُرِيُدوَن َأْن يَْأَمُنوُكْم  ( َسَتِجُدونَ 91َف

َنِة أُرِْكُسوا ِفيَها فَِإْن َلْم يَ ْعَتزُِلوُكمْ  َويَْأَمُنوا َِ ْوَمُهْم ُكلَّ َما ُقوا إِلَْيُكُم السََّلَم َوَيُكفُّوا يُ لْ وَ  ُرْدُّوا إَِلى اْلِفت ْ

َُوُهْم َوأُولَِئُكْم َجَعْلَنا َلُكمْ  أَْيِديَ ُهْم َفُخُذوُهمْ  تُ ُلوُهْم َحْي َُّ ثَِقْفُت ( 91َلْيِهْم ُسْلطَاناا ُمًِيناا  ََ  َواِ ْ

ْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتلَ  َُ َِ ًٍَة ُمْؤِمَنٍة َوِْديٌَة رَ  أا فَ َتْحرِيرُ ُمْؤِمناا ِإًلَّ َخطَأا َوَمْن َِ َتَل ُمْؤِمناا َخطَ  َوَما َكاَن ِل

ٌة إَِلى أَْهِلِه ِإًلَّ َأنْ  ََ ََُدوٍِّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ُمَسلَّ ُِوا فَِإْن َكاَن ِمْن َِ ْوٍم  َتْحرِيُر َرَِ ًٍَة ُمْؤِمَنٍة ف َ  َيصَّدَّ

َنُكمْ  ٌة إَِلى أَْهِلِه َوَتْحرِيرُ  َوِإْن َكاَن ِمْن َِ ْوٍم بَ ي ْ ََ نَ ُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلَّ ْن َلْم رَ  َوبَ ي ْ ََ َِ ًٍَة ُمْؤِمَنٍة َف

ا َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْينِ  َا ا َحِكي َا ََِلي َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمناا  (92) ُمتَ َتاِبَعْيِن تَ ْوبَةا ِمَن اللَِّه وََكاَن اللَّهُ 

ا َفَجزَاُؤهُ  َِّدا ََدَّ َلهُ  َجَهنَّمُ  ُمتَ َع َََلْيِه َوَلَعَنُه َوَأ ا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه  ا  ََ  َخاِلدا َا ََِظي ( يَا 93َذاباا 

ْن أَْلَقى أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربْ ُتمْ  ََ لَْيُكُم السَََّلَم َلْسَت إِ  ِفي َسًِيِل اللَِّه فَ تَ ًَ ي َُّنوا َوًَل تَ ُقوُلوا ِل

َََرَض اْلَحَياةِ ُمْؤِمناا ت َ  تَ ُغوَن  ُتْم ِمنْ  ً ْ نْ َيا َفِعْنَد اللَِّه َمَغانُِم َكِثيَرٌة َكَذِلَك ُكن ْ ََنَّ اللَُّه ِ َ  الدُّ ًُْل َف

ُلوَن َخًِيراا   َََلْيُكْم فَ تَ ًَ ي َُّنوا ِإنَّ اللََّه َكانَ  ََ ا تَ ْع ََ َُِدوَن ِمنَ 94ِب ْؤِمِنيَن َغي ُْر  ( ًَل َيْسَتِوي اْلَقا َُ اْل

ََُجاِهُدوَن ِفي َسًِيلِ أُ  َُجَ  وِلي الضََّرِر َواْل بَِأْمَواِلِهْم  اِهِدينَ اللَِّه بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفِسِهْم َفضََّل اللَُّه اْل

َِِديَن َْدَرَجةا وَُكَلًّ  َََلى اْلَقا ََُجاِهدِ  َوأَنْ ُفِسِهْم  َََد اللَُّه اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَُّه اْل َََلىَو  يَن 

ا  اْلقَ  َا ََِظي َِِديَن َأْجراا  ا   ( َْدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةا 95ا َا ةا وََكاَن اللَُّه َغُفوراا َرِحي ََ ( ِإنَّ 96َوَرْح

ُتمْ  الَِّذينَ  َِي أَنْ ُفِسِهْم َِاُلوا ِفيَم ُكن ْ ََلِئَكُة ظَاِل ََ َتْضَعِفيَن ِفي اْْلَْرِض َِاُلوا ُكنَّا ُمسْ  تَ َوفَّاُهُم اْل



( 97ُم َوَساَءْت َمِصيراا  َجَهنَّ  أَْرُض اللَِّه َواِسَعةا فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها َفُأولَِئَك َمْأَواُهمْ  َلْم َتُكنْ َِاُلوا أَ 

َُْسَتْضَعِفيَن ِمنَ  ( 98ْهَتُدوَن َسًِيَلا  ي َ  الرَِِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن ًَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلةا َوًَل  ِإًلَّ اْل

ََُفوًّا َغُفوراا   َََسى اللَُّه َأْن يَ ْعُفوَ  َفُأولَِئكَ  ُهْم وََكاَن اللَُّه  َسًِيِل اللَِّه  ( َوَمْن يُ َهاِجْر ِفي99ََن ْ

ا َكِثيراا َوَسَعةا َوَمنْ  َا يُْدرِْكُه  ُسولِِه ثُمَّ َيْخرُْج ِمْن بَ ْيِتِه ُمَهاِجراا إَِلى اللَِّه َورَ  َيِجْد ِفي اْْلَْرِض ُمرَاَغ

ْوتُ  ََ َََلى اللَِّه وََكانَ  اْل ا   فَ َقْد َوََِع َأْجرُُه  َا  ( َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِفي اْْلَْرضِ 111اللَُّه َغُفوراا َرِحي

َََلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَََّلِة ِإنْ   َفُروا ِإنَّ اْلَكاِفرِينَ ِخْفُتْم َأْن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن كَ  فَ َلْيَس 

َْتَ 111ََُدوًّا ُمًِيناا   َكانُوا َلُكمْ  َِ ْم َمَعَك َلُهُم الصَََّلَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفةٌ ِمن ْهُ  ( َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفَأ

َرى َلْم ُيَصلُّوا فَ ْلُيَصلُّوا َوْلَتْأِت طَائَِفةٌ ُأخْ  َأْسِلَحتَ ُهْم فَِإَذا َسَجُدوا فَ ْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكمْ  َوْلَيْأُخُذوا

ََْن َأْسلِ  َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتَ ُهْم َوْدَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلوْ  َمَعكَ  َحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم تَ ْغُفُلوَن 

يُلونَ  َِ َََلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكمْ  فَ َي َلةا َواِحَدةا َوًَل ُجَناَح  ُتْم َمْرَضى أَذاى ِمْن َمطَ  َََلْيُكْم َمي ْ ٍر َأْو ُكن ْ

َََذاباا َضُعوا َأْسِلَحَتُكمْ َأْن تَ  ََدَّ لِْلَكاِفرِيَن  ُتُم 112يناا  ُمهِ  َوُخُذوا ِحْذرَُكْم ِإنَّ اللََّه َأ ( فَِإَذا ََِضي ْ

ُتمْ  الصَََّلَة فَاذُْكُروا اللَّهَ  ْأنَ ن ْ ََ َََلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْط َُوا الصَََّلَة ِإنَّ الصَََّلةَ َفأَ  َِِياماا َوُِ ُعوْداا َو   ِِي

ْؤِمِنينَ  َُ َََلى اْل َُ  ( َوًَل َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإنْ 113ِكَتاباا َمْوُِوتاا   َكاَنْت  وَن َتُكونُوا تَْأَل

َُونَ  ا تَْأَل ََ َُوَن َك ا فَِإن َُّهْم يَْأَل َا ََِلي ا  حَ  َوتَ ْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما ًَل يَ ْرُجوَن وََكاَن اللَُّه  َا ( 114ِكي

ا أَرَاَك اللَُّه َوًَل َتُكنْ  أَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ِإنَّا  ََ ا لِ  لَِتْحُكَم بَ ْيَن النَّاِس ِب َا ْلَخائِِنيَن َخِصي

ا   ( َواْستَ ْغِفِر اللََّه ِإنَّ اللََّه َكانَ 115  َا ََِن الَِّذيَن َيْخَتانُونَ 116َغُفوراا َرِحي  ( َوًَل ُتَجاِْدْل 



ا َا َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َوًَل َيْسَتْخُفوَن  (117) أَنْ ُفَسُهْم ِإنَّ اللََّه ًَل ُيِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّاناا أَثِي

ا ي َ  َوُهَو َمَعُهْم ِإْذ يُ ًَيُِّتوَن َما ًَل يَ ْرَضى ِمَن اْلَقْوِل وََكانَ  ِمَن اللَّهِ  ََ ُلوَن ُمِحيطاا  اللَّهُ ِب ََ ( 118ْع

ْن ُيَجاِْدُل اللَّهَ  نْ ُتْم َهُؤًَلءِ َها أَ  ََ نْ َيا َف ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ََن ْ ْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْم َمْن ََن ْهُ  َجاَْدْلُتْم 

َََلْيِهْم وَِكيَلا  ْل ُسوءاا َأْو َيْظِلْم نَ ْفَسُه ثُمَّ َيْستَ ْغِفرِ  (119) َيُكوُن  ََ لََّه َيِجِد اللََّه ال َوَمْن يَ ْع

ا  َغُفورا  َا َاا111ا َرِحي ا َحكِ  ( َوَمْن َيْكِسْب ِإْث َا ََِلي َََلى نَ ْفِسِه وََكاَن اللَُّه  ا َيْكِسًُُه  ََ افَِإنَّ َا  ي

ا ثُمَّ يَ ْرِم ِبِه بَرِيئاا (111) َا َل بُ ْهتَ  َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئةا َأْو ِإْث ََ ا ُمًِيناا  فَ َقِد اْحَت َا ( 112اناا َوِإْث

ُهْم َأنْ ا َوَلْوًَل َفْضلُ  ََّْت طَائَِفٌة ِمن ْ ُتُه َلَه ََ َََلْيَك َوَرْح ِضلُّوَن ِإًلَّ أَنْ ُفَسُهْم َوَما ُيِضلُّوَك َوَما يُ  للَِّه 

ََكَ  َيُضرُّوَنَك ِمنْ  ََلَّ َة َو ََ َََلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْك ُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن َما َلْم تَ  َشْيٍء َوأَنْ َزَل اللَُّه 

 ََ اَفْضُل اللَِّه  َا ََِظي َلْيَك  َِةٍ  (113)  ْو أَ  ًَل َخي َْر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإًلَّ َمْن أََمَر ِبَصَد

ْؤتِيِه َأْجراا اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َفَسْوَف ن ُ  َمْعُروٍف َأْو ِإْصََلٍح بَ ْيَن النَّاِس َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلكَ 

ا َا ََِظي ْؤِمِنيَن َويَ تًَِّْع غَ  وَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ ًَ يََّن لَهُ اْلُهَدىَوَمْن ُيَشاِِِق الرَّسُ  (114)  َُ َر َسًِيِل اْل ي ْ

 َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ( ِإنَّ اللََّه ًَل يَ ْغِفرُ 115َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيراا   نُ َولِِِّه َما تَ َولَّى

ْن َيَشاءُ َوَمنْ  ََ ا  ُيشْ  ُْدوَن َذِلَك ِل َُونَ 116رِْك بِاللَِّه فَ َقْد َضلَّ َضََلًلا بَِعيدا ِمْن ُْدونِِه  ( ِإْن َيْد

ا َُوَن ِإًلَّ َشْيطَاناا َمرِيدا ًََِاِْدَك َنِصيًاا (117) ِإًلَّ ِإنَاثاا َوِإْن َيْد  َلَعَنُه اللَُّه َوَِاَل َْلَتَِّخَذنَّ ِمْن 

فَ َليُ َغيُِّرنَّ  َرن َُّهمْ َوَْلُمَرن َُّهْم فَ َليُ ًَتُِّكنَّ آَذاَن اْْلَنْ َعاِم َوَْلمُ  يَ ن َُّهمْ ( َوَْلُِضلَّن َُّهْم َوَْلَُمنِّ 118َمْفُروضاا  

 ( يَِعُدُهمْ 119ِمْن ُْدوِن اللَِّه فَ َقْد َخِسَر ُخْسرَاناا ُمًِيناا   َخْلَق اللَِّه َوَمْن يَ تَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِيًّا



نِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم ا ََ لشَّْيطَاُن ِإًلَّ ُغُرورااَوُي َها  (121)  ََن ْ أُولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوًَل َيِجُدوَن 

ُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاتٍ  (121) َمِحيصاا َِ ََ ْحِتَها َتْجرِي ِمْن تَ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َو

َْدَ  ا َو بَِأَمانِيُِّكْم  ( لَْيسَ 122ا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه ِِيَلا  اللَِّه َحقًّ  اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا

ْل ُسوءاا ََ َنِصيراا  ًَل ُيْجَز ِبِه َوًَل َيِجْد َلُه ِمْن ُْدوِن اللَِّه َولِيًّا وَ  َوًَل أََماِنيِّ أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن يَ ْع

ْل ِمَن الصَّاِلَحاِت ِمْن ذََكٍر َأوْ 123  ََ َجنََّة نْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َيْدُخُلوَن الْ أُ  ( َوَمْن يَ ْع

َُوَن نَِقيراا   َوًَل  ْن َأْسَلمَ 124يُْظَل ََّ َة َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َوات ًَََّع ِملَّ  ( َوَمْن َأْحَسُن ِْديناا ِم

اَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض  لَِّه َما( َولِ 125َحِنيفاا َواتََّخَذ اللَُّه ِإبْ رَاِهيَم َخِليَلا   ِإبْ رَاِهيمَ  ََ ِفي السَّ

ُِِل اللَُّه يُ ْفِتيُكمْ 126ُمِحيطاا   وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيءٍ  يِهنَّ َوَما فِ  ( َوَيْستَ ْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء 

َََلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب ِفي يَ َتاَمى َلى  ِتي ًَل تُ ْؤُتونَ ُهنَّ مَ  يُ ت ْ أَْن  ُكِتَب َلُهنَّ َوتَ ْرَغًُونَ   االنَِّساِء الَلَّ

َُْسَتْضَعِفيَن ِمَن اْلوِْلَداِن َوَأنْ   ْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ تَ ُقوُموا لِْليَ َتاَمى بِاْلِقْسِط َوَما ت َ  تَ ْنِكُحوُهنَّ َواْل

ا   َا ََِلي َََليْ  بَ ْعِلَها ُنُشوزاا َأوْ  ( َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمنْ 127اللََّه َكاَن ِبِه  َْرَاضاا َفََل ُجَناَح  ا ِإ ََ ِه

ٌر َوُأْحِضَرتِ  َأنْ  ا َوالصُّْلُح َخي ْ ا ُصْلحا ََ نَ ُه ِسُنوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ اْْلَنْ ُفُس الشُّحَّ َوِإْن ُتحْ  ُيْصِلَحا بَ ي ْ

ُلوَن َخًِيراا   اللََّه َكانَ  ََ ا تَ ْع ََ ْم َفََل بَ ْيَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصتُ  ( َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا128ِب

ْيلِ  ََ يُلوا ُكلَّ اْل َِ َعلََّقِة َوِإْن ُتْصِلُحوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ  َت َُ ا  ا فَ َتَذُروَها َكاْل َا ( 129للََّه َكاَن َغُفوراا َرِحي

َا يُ ْغِن اللَّهُ  ا  ُكَلًّ ِمْن َسَعِتِه وََكاَن اللَّهُ َواِسعاا حَ  َوِإْن يَ تَ َفرَِّ َا اَواِت  ( َولِلَّهِ 131ِكي ََ َما ِفي السَّ

 وَ 



َنا الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َِ ًِْلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن ات َُّقوا اللَّ  َه َوِإْن َتْكُفُروا َما ِفي اْْلَْرِض َوَلَقْد َوصَّي ْ

اَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض وََكاَن اللَّ  ََ ا  فَِإنَّ لِلَِّه َما ِفي السَّ يدا َِ ( َولِلَِّه َما ِفي 131ُه َغِنيًّا َح

اَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكيَلا   ََ ( ِإْن َيَشْأ يُْذِهًُْكْم أَي َُّها النَّاُس َويَْأِت 132السَّ

َََلى َذِلَك َِِديراا   نْ َيا133بِآَخرِيَن وََكاَن اللَّهُ  نْ َيا َفِعْنَد اللَّ  ( َمْن َكاَن يُرِيُد ثَ َواَب الدُّ ِه ثَ َواُب الدُّ

يعاا َبِصيراا   َِ اءَ ( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا َِ وَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَ 134َواْْلِخَرِة وََكاَن اللَُّه َس

َََلى أَنْ ُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواْْلَِ َْربِيَن ِإْن َيُكْن َغِنيًّا أَ  ا َفََل تَ تًَُِّعوا وْ لِلَِّه َوَلْو  ََ  َفِقيراا فَاللَّهُ َأْوَلى ِبِه

ُلوَن َخًِيراا   ََ ا تَ ْع ََ ( يَا أَي َُّها 135اْلَهَوى َأْن تَ ْعِدُلوا َوِإْن تَ ْلُووا أَْو تُ ْعِرُضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِب

َََلى َرُسولِ الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زَّ  ِه َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنْ َزَل ِمْن َل 

ا  َِ ًُْل َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّه َوَمََلِئَكِتِه وَُكُتًِِه َوُرُسِلِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر فَ َقْد َضلَّ ضَ  ( 136ََلًلا بَِعيدا

ْم َيُكِن اللَُّه لِيَ ْغِفَر َلُهْم َوًَل اْزَْداُْدوا ُكْفراا لَ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا ثُمَّ آَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا ثُمَّ 

ا  137لِيَ ْهِديَ ُهْم َسًِيَلا   َا َََذاباا أَلِي َناِفِقيَن بَِأنَّ َلُهْم  َُ ( الَِّذيَن يَ تَِّخُذوَن 138( َبشِِّر اْل

َِْنَدُهمُ  تَ ُغوَن  ْؤِمِنيَن أَيَ ً ْ َُ يعاا  اْلِعزََّة فَ  اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُْدوِن اْل َِ ( َوَِْد 139ِإنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه َج

ْعُتْم آيَاِت اللَِّه ُيْكَفُر ِبَها َوُيْستَ ْهزَأُ ِبَها فَ  َِ َََلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َس ََل تَ ْقُعُدوا َمَعُهْم نَ زََّل 

َناِفِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َجَهنََّم ْم ِإنَّ اللَّهَ َجاِمُع الْ َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِدي ٍَّ َغْيرِهِ ِإنَُّكْم ِإذاا ِمثْ ُلهُ  َُ
يعاا   َِ َمَعُكْم َوِإْن   ( الَِّذيَن يَ تَ رَبَُّصوَن ِبُكْم فَِإْن َكاَن َلُكْم فَ ْتٌح ِمَن اللَِّه َِاُلوا أََلْم َنُكنْ 141َج

ََلَ  نَ ْعُكْم ِمَن الْ َكاَن لِْلَكاِفرِيَن َنِصيٌب َِاُلوا أََلْم َنْسَتْحِوْذ  َْ َنُكْم ْيُكْم َوَن ْؤِمِنيَن فَاللَُّه َيْحُكُم بَ ي ْ َُ



ْؤِمِنيَن َسًِيَلا   َُ َََلى اْل َُوَن 141يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه لِْلَكاِفرِيَن  َناِفِقيَن ُيَخاِْد َُ ( ِإنَّ اْل

َُُهْم َوِإَذا َِاُموا إَِلى الصَّ  َيْذُكُروَن اللََّه ِإًلَّ  ََلِة َِاُموا ُكَساَلى يُ رَاُءوَن النَّاَس َوًَل اللََّه َوُهَو َخاِْد

َلْن َتِجَد ( ُمَذْبَذبِيَن بَ ْيَن َذِلَك ًَل إَِلى َهُؤًَلِء َوًَل ِإَلى َهُؤًَلِء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه ف َ 142َِِليَلا  

ْؤِمِنيَن أَتُرِيُدوَن تَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُْدوِن الْ ( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ًَل ت َ 143َلُه َسًِيَلا   َُ

َََلْيُكْم ُسْلطَاناا ُمًِيناا   ْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َولَ 144َأْن َتْجَعُلوا لِلَِّه  َناِفِقيَن ِفي الدَّ َُ ْن ( ِإنَّ اْل

َُوا بِاللَِّه َوَأْخَلُصوا ِْدي( ِإًلَّ الَِّذيَن تَابُ 145َتِجَد َلُهْم َنِصيراا   ََْتَص نَ ُهْم لِلَِّه وا َوَأْصَلُحوا َوا

ا   َا ََِظي ْؤِمِنيَن َأْجراا  َُ ْؤِمِنيَن َوَسْوَف يُ ْؤِت اللَّهُ اْل َُ  ( َما يَ ْفَعلُ اللَّهُ ِبَعَذاِبُكمْ 146َفُأولَِئَك َمَع اْل

 ََ ُتْم وََكاَن اللَُّه َشاِكراا  ا  ِإْن َشَكْرتُْم َوآَمن ْ َا ( ًَل ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل 147ِلي

ا   َا ََِلي يعاا  َِ ََْن ُسوءٍ 148ِإًلَّ َمْن ظُِلَم وََكاَن اللَُّه َس  ( ِإْن تُ ًُْدوا َخي ْراا َأْو ُتْخُفوُه أَْو تَ ْعُفوا 

ََُفوًّا َِِديراا   َفرُِِِّوا بَ ْيَن اللَِّه ُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن ي ُ ( ِإنَّ الَِّذيَن َيكْ 149فَِإنَّ اللََّه َكاَن 

( 151 َسًِيَلا  َوُرُسِلِه َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بًَِ ْعٍض َوَنْكُفُر بًَِ ْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يَ تَِّخُذوا بَ ْيَن َذِلكَ 

َتْدنَا لِْلَكاِفرِ  َْ َََذاباا ُمِهيناا  أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا َوَأ ( َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه 151يَن 

ُهْم أُولَِئَك َسْوَف يُ ْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهْم وََكاَن اللَُّه َغُفوراا َرحِ  ا  َوَلْم يُ َفرُِِِّوا بَ ْيَن َأَحٍد ِمن ْ َا ( 152ي

َََلْيِهْم ِكَتاباا  اِء فَ َقْد َسأَلُ َيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكَتاِب َأْن تُ َنزَِِّل  ََ وا ُموَسى َأْكًَ َر ِمْن َذِلَك ِمَن السَّ

ِهْم ثُمَّ اتََّخُذوا اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعدِ  َِ ََِقُة ِبظُْل  َما َجاَءتْ ُهُم فَ َقاُلوا أَرِنَا اللََّه َجْهَرةا َفَأَخَذتْ ُهُم الصَّا

َنا ُموَسى ُسْلطَانا  ََْن َذِلَك َوآتَ ي ْ يثَاِِ 153ا ُمًِيناا  اْلًَيَِّناُت فَ َعَفْونَا  َِ ِهْم ( َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَِ ُهُم الطُّوَر ِب



ُهْم ِميثَ  ًِْت َوَأَخْذنَا ِمن ْ ا َوُِ ْلَنا َلُهْم ًَل تَ ْعُدوا ِفي السَّ ِاا َغِليظاا َوُِ ْلَنا َلُهُم اْْدُخُلوا اْلًَاَب ُسجَّدا ا

ا نَ ْقِضِهْم ِميثَاَِ ُهْم وَُكْفرِِهْم بِآيَاِت اللَّ 154  ََ ْنًَِياَء ِبَغْيِر َحقِّ َوَِ ْوِلِهْم ُِ ُلوبُ َنا ِه َوَِ ْتِلِهُم اْْلَ ( َفًِ

َها ِبُكْفرِِهْم َفََل يُ ْؤِمُنوَن ِإًلَّ َِِليَلا   َََلي ْ َََلى َمْريَ 155ُغْلٌف َبْل طًَََع اللَّهُ  َم ( َوِبُكْفرِِهْم َوَِ ْوِلِهْم 

ا   َا ََِظي َِيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَل اللَّهِ ( َوَِ ْوِلِهْم ِإنَّا َِ تَ لْ 156بُ ْهَتاناا  ِسيَح  ََ  َوَما َِ تَ ُلوُه َوَما َنا اْل

َِْلٍم ِإًلَّ اتًَِِّاَع َصَلًُوُه َوَلِكْن ُشَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِفيِه َلِفي َشكِّ ِمْنُه َما َلُهْم بِِه مِ  ْن 

ا  ( َبْل رَ 157الظَّنِِّ َوَما َِ تَ ُلوُه يَِقيناا   َا ََزِيزاا َحِكي ( َوِإْن ِمْن 158فَ َعُه اللَُّه إِلَْيِه وََكاَن اللَُّه 

َََلْيِهْم َشِهيداا   ( َفًِظُْلٍم ِمَن 159أَْهِل اْلِكَتاِب ِإًلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِه َِ ًَْل َمْوتِِه َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن 

َََلْيِهْم طَيًَِّ  ََْن َسًِيِل االَِّذيَن َهاُْدوا َحرَّْمَنا  ِهْم  ( َوَأْخِذِهُم 161للَِّه َكِثيراا  اٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّ

ََذَ  ُهْم  َتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن ِمن ْ َْ ََْنهُ َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلًَاِطِل َوَأ ا  الرِِّبَا َوَِْد نُ ُهوا  َا ( 161اباا أَلِي

ا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُنْ َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم  ََ ْؤِمُنوَن يُ ْؤِمُنوَن ِب َُ ُهْم َواْل زَِل ِمْن َِ ًِْلَك ِمن ْ

ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر أُولَِئَك َسنُ ؤْ  َُ َُْؤُتوَن الزََّكاةَ َواْل يَن الصَََّلةَ َواْل َِ ِقي َُ ا َواْل َا ََِظي تِيِهْم َأْجراا 

نَ 162  َنا إِ ( ِإنَّا َأْوَحي ْ َنا إَِلى نُوٍح َوالنًَِّيِّيَن ِمْن بَ ْعِدِه َوَأْوَحي ْ ا َأْوَحي ْ ََ َلى ِإبْ رَاِهيَم ا إِلَْيَك َك

انَ  ََ َِيَسى َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْي َِيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواْْلَْسًَاِط َو ا ََ َنا  َوِإْس َوآتَ ي ْ

َََليْ ( َوُرُسَلا 163َْداُووَْد َزبُوراا   َََلْيَك ِمْن َِ ًُْل َوُرُسَلا َلْم نَ ْقُصْصُهْم  َك وََكلََّم  َِْد ََِصْصَناُهْم 

ا   َا َََلى اللَِّه ُحجَّ 164اللَُّه ُموَسى َتْكِلي ٌة بَ ْعَد ( ُرُسَلا ُمًَشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئَلَّ َيُكوَن لِلنَّاِس 

ا  َا ََزِيزاا َحِكي ِه وَ 165 الرُُّسِل وََكاَن اللَّهُ  َِ ا أَنْ َزَل إِلَْيَك أَنْ زَلَهُ ِبِعْل ََ ََلِئَكُة ( َلِكِن اللَّهُ َيْشَهُد ِب ََ اْل



ا   ََْن َسًِيِل اللَِّه َِْد َضلُّوا ضَ 166َيْشَهُدوَن وََكَفى بِاللَِّه َشِهيدا ََلًلا ( ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا 

ا   َُوا َلْم َيُكِن اللَُّه لِيَ ْغِفَر َلُهْم َوًَل لِيَ ْهِدي َ ( ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 167بَِعيدا ( 168ُهْم طَرِيقاا  َوظََل

َََلى اللَِّه َيِسيراا   ( يَا أَي َُّها النَّاُس َِْد 169ِإًلَّ طَرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبداا وََكاَن َذِلَك 

اَواِت آِمُنوا َخي ْراا َلُكْم َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ لِ َجاءَُكُم الرَُّسوُل بِاْلَحقِّ ِمْن َربُِّكْم فَ  ََ لَِّه َما ِفي السَّ

ا   َا ا َحِكي َا ََِلي  ( يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ًَل تَ ْغُلوا ِفي ِْديِنُكْم َوًَل تَ ُقوُلوا171َواْْلَْرِض وََكاَن اللَُّه 

َِيَسى ابْ  ََِسيُح  ا اْل ََ ُتُه أَْلَقاَها إَِلى َمْريََم َوُروٌح ُن َمْريََم َرُسوُل اللَِّه وََكلِ َََلى اللَِّه ِإًلَّ اْلَحقَّ ِإنَّ ََ

ا اللَُّه إَِلٌه وَ  ََ اِحٌد ُسًَْحانَُه َأْن ِمْنُه َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوًَل تَ ُقوُلوا َثََلثٌَة انْ تَ ُهوا َخي ْراا َلُكْم ِإنَّ

اوَ  ََ ( َلْن َيْستَ ْنِكَف 171اِت َوَما ِفي اْْلَْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكيَلا  َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما ِفي السَّ

ًََِاَْدتِ  ََْن  ََُقرَّبُوَن َوَمْن َيْستَ ْنِكْف  ََلِئَكُة اْل ََ ا لِلَِّه َوًَل اْل ًََْدا ِسيُح َأْن َيُكوَن  ََ ِه َوَيْسَتْكًِْر اْل

يعاا   َِ ُلوا الصَّاِلَحاِت فَ يُ َوفِّيِهْم ُأُجو ( َفَأمَّا الَّ 172َفَسَيْحُشُرُهْم إِلَْيِه َج َِ ََ َرُهْم ِذيَن آَمُنوا َو

َا  َََذاباا أَلِي بُ ُهْم  ا َوًَل َيِجُدوَن َلُهْم َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَ ْنَكُفوا َواْسَتْكًَ ُروا فَ يُ َعذِِّ

إِلَْيُكْم  ي َُّها النَّاُس َِْد َجاءَُكْم بُ ْرَهاٌن ِمْن رَبُِّكْم َوأَنْ زَْلَنا( يَا أَ 173ِمْن ُْدوِن اللَِّه َولِيًّا َوًَل َنِصيراا  

ٍة ِمْنهُ 174نُوراا ُمًِيناا   ََ َُوا بِِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْح ََْتَص  َوَفْضٍل ( َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوا

ا   َا ُِِل اللَُّه يُ ْفِتيُكْم ِفي اْلَكََلَلِة ِإنِ  (175َويَ ْهِديِهْم إِلَْيِه ِصرَاطاا ُمْسَتِقي اْمُرٌؤ  َيْستَ ْفُتوَنَك 

ٌد فَِإْن َكانَ َتا َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد َولَُه ُأْخٌت فَ َلَها ِنْصُف َما تَ َرَك َوُهَو يَرِثُ َها ِإْن َلْم َيُكْن َلَها َولَ 



ا تَ َرَك َوِإنْ  ََّ ا الث ُّلُثَاِن ِم ََ ذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ يَ ْيِن يُ ًَيُِّن َكانُوا ِإْخَوةا رَِجاًلا َوِنَساءا فَِلل  اثْ نَ تَ ْيِن فَ َلُه

ََِليٌم    (176اللَُّه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء 
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