
َ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوِذي اْلقُْرَبى وَ  .1 ََلَة َوإِْذ أََخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إِْسَرائِيَل ََل َتْعُبُدوَن إَِلا َّللاا اِس ُحْسًنا َوأَقِيُموا الصا اْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َوقُولُوا لِلنا
َكاَة ُثما َتَولاْيُتْم إَِلا َقلِ  38يًَل ِمْنُكْم َوأَْنُتْم ُمْعِرُضوَن البقرة)َوآُتوا الزا ) 

ُة لِْلَوالَِدْيِن َواْْلَْقَربِيَن بِاْلمَ  .2 قِيَن)البقرةُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكْم اْلَمْوُت إِْن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيا 031ْعُروِف َحق ًا َعلَى اْلُمتا ) 

بِيِل َوَما تَ  َيْسأَلُوَنَك َماَذا ُينفِقُونَ  .3 َ بِِه قُْل َما أَنَفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفلِْلَوالَِدْيِن َواْْلَْقَربِيَن َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السا ْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َفإِنا َّللاا
(البقرة502َعلِيٌم)  

( النساء3َمَساِكيُن َفاْرُزقُوُهْم ِمْنُه َوقُولُوا لَهُْم َقْوًَل َمْعُروًفا)َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمَة أُْولُوا اْلقُْرَبى َواْلَيَتاَمى َوالْ  .4  

َ َوََل ُتْشِرُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوبِِذي اْلقُْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ  .5 اِحِب يِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْرَبى َواْلَجاِر اْلُجنُ َواْعُبُدوا َّللاا ِب َوالصا
َ ََل ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتاًَل َفُخوًرا) بِيِل َوَما َملََكْت أَْيَماُنُكْم إِنا َّللاا (النساء83بِاْلَجْنِب َواْبِن السا  

هَ  .6 َساِء َواْلَبنِيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمْن الذا َن لِلنااِس ُحبُّ الشاَهَواِت ِمْن النِّ َمِة َواْْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذلَِك َمَتاُع اْلَحَياةِ ُزيِّ ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوا ِب َواْلفِضا
ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآِب) ْنَيا َوَّللاا (آل عمران01الدُّ  

ُ أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت َولَ  .7 ا َوَضَعْتَها َقالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها أُْنَثى َوَّللاا َتَها ِمْن َفلَما يا ْيُتَها َمْرَيَم َوإِنِّي أُِعيُذَها بَِك َوُذرِّ َكُر َكاْْلُْنَثى َوإِنِّي َسما ْيَس الذا
ِجيِم) ْيَطاِن الرا ا ُكلاَما َدَخَل َعلَْيَها زَ 83الشا َها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأَْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفالََها َزَكِريا لََها َربُّ َكِرياا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل (َفَتَقبا

َ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيِر ِحَساٍب) ِ إِنا َّللاا ياًة 83َياَمْرَيُم أَناى لَِك َهَذا َقالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاا ُه َقاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ ا َربا ( ُهَنالَِك َدَعا َزَكِريا
َعاِء)طَ  َبًة إِناَك َسِميُع الدُّ 83يِّ ) 

ْل مِ  .8 َبا قُْرَباًنا َفُتقُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ُيَتَقبا قِينَ َواْتُل َعلَْيِهْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم بِاْلَحقِّ إِْذ َقرا ُ ِمْن اْلُمتا ُل َّللاا َما َيَتَقبا َك َقاَل إِنا َخِر َقاَل َْلَْقُتلَنا ْْ (لَئِْن 53)ْن ا
َ َربا اْلَعالَِمي (إِنِّي أُِريُد أَْن َتُبوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن أَْصَحاِب 53َن)َبَسطَت إِلَيا َيَدَك لَِتْقُتلَنِي َما أََنا بَِباِسٍط َيِدي إِلَْيَك ِْلَْقُتلََك إِنِّي أََخاُف َّللاا

الِِميَن  اِر َوَذلَِك َجَزاُء الظا َعْت لَُه َنْفُسُه َقْتَل أَِخيِه َفَقَتلَُه َفأَْصَبَح ِمْن اْلَخاِسِريَن)52)النا (المائدة81(َفَطوا  

ُكْم َعلَْيُكْم أََلا ُتْشِرُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوََل تَ  .9 َم َربُّ اُهْم َوََل َتْقَرُبوا ْقُتلُوا أَْوََلَدُكْم ِمْن إِمْ قُْل َتَعالَْوا أَْتُل َما َحرا ََلٍق َنْحُن َنْرُزقُُكْم َوإِيا
ُ إَِلا بِاْلَحقِّ َذلُِكْم وَ  َم َّللاا ْفَس الاتِي َحرا اُكْم بِِه لََعلاُكْم َتْعقِلُوَن)اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َوََل َتْقُتلُوا النا (انعام020صا  

ا لِ َوَنَزْعَنا َما فِي صُ  .10 ِ الاِذي َهَداَنا لَِهَذا َوَما ُكنا ُ لََقْد َجاَءْت ُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجِري ِمْن َتْحتِِهْم اْْلَْنَهاُر َوَقالُوا اْلَحْمُد ّلِِلا َنْهَتِدَي لَْوََل أَْن َهَداَنا َّللاا
ُة أُوِرْثُتُمو َنا بِاْلَحقِّ َوُنوُدوا أَْن تِْلُكْم اْلَجنا (اعراف18َها بَِما ُكنُتْم َتْعَملُوَن)ُرُسُل َربِّ  

(الحجر13َوَنَزْعَنا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَواًنا َعلَى ُسُرٍر ُمَتَقابِلِيَن) .11  

َ َيأُْمُر بِاْلَعْدِل َواإلِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلقُْرَبى َوَيْنَهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر وَ  .12 ُروَن)إِنا َّللاا (النحل21اْلَبْغيِ َيِعُظُكْم لََعلاُكْم َتَذكا  

ا َيْبلَُغنا ِعْنَدَك اْلِكَبَر أََحُدهُ  .13 اهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا إِما ْل لَُهَما َما أَْو ِكََلُهَما َفََل َتقُْل لَُهَما أُفٍّ َوََل َتْنَهْرُهَما َوقُ َوَقَضى َربَُّك أََلا َتْعُبُدوا إَِلا إِيا
َيانِي َصِغيًرا)58َقْوًَل َكِريًما) بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربا ْحَمِة َوقُْل را لِّ ِمْن الرا ُكْم أَْعلَُم بَِما فِي ُنفُوِسُكْم إِْن َتُكوُنوا 51(َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح الذُّ (َربُّ

ابِيَن َغفُوًرا) ُه َكاَن لِْْلَوا ْر َتْبِذيًرا) ( َوآتِ 52َصالِِحيَن َفإِنا بِيِل َوََل ُتَبذِّ (اسراء53َذا اْلقُْرَبى َحقاُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السا  

ُ آِمنِيَن) .14 ا َدَخلُوا َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيِه أََبَوْيِه َوَقاَل اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء َّللاا و22َفلَما ًدا َوَقاَل َياأََبِت (َوَرَفَع أََبَوْيِه َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ ا لَُه ُسجا
ْجِن َوَجاءَ  ْيَطاُن َبْينِي َوَبْيَن  َهَذا َتأِْويُل ُرْؤَياي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعلََها َربِّي َحق ًا َوَقْد أَْحَسَن بِي إِْذ أَْخَرَجنِي ِمْن السِّ بُِكْم ِمْن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد أَْن َنَزَغ الشا

ُه ُهَو اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم)إِْخَوتِي إِنا َربِّ  011ي لَِطيٌف لَِما َيَشاُء إِنا ) 

ِق َوَيْصبِ  .15 ُه َمْن َيتا ُ َعلَْيَنا إِنا َ ََل ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن)َقالُوا أَئِناَك َْلَْنَت ُيوُسُف َقاَل أََنا ُيوُسُف َوهَذا أَِخي َقْد َمنا َّللاا ِ (َقالُ 21ْر َفإِنا َّللاا وا َتاّلِلا
ا لََخاِطئِيَن) ُ َعلَْيَنا َوإِْن ُكنا اِحِميَن)20لََقْد آَثَرَك َّللاا ُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرا (اْذَهُبوا بَِقِميِصي َهَذا َفأَْلقُوهُ َعلَى 25(َقاَل ََل َتْثِريَب َعلَْيُكْم اْلَيْوَم َيْغفُِر َّللاا

28ي بِأَْهلُِكْم أَْجَمِعيَن)َوْجِه أَبِي َيأِْت َبِصيًرا َوْأُتونِ  ) 

ْل ُدَعاِء) .16 َنا َوَتَقبا تِي َربا يا ََلِة َوِمْن ُذرِّ (ابراهيم11َربِّ اْجَعْلنِي ُمقِيَم الصا  



ا اْلُغََلُم َفَكاَن أََبَواهُ ُمْؤِمَنْيِن َفَخِشيَنا أَْن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا) .17 ُهَما َخْيًرا ِمْنُه َزَكاًة َوأَْقَرَب ُرْحًما) (َفأََرْدَنا أَنْ 31َوأَما 30ُيْبِدلَُهَما َربُّ ) 

ا) .18 (َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعقُوَب َواْجَعْلُه َربِّ 2َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَوالَِي ِمْن َوَرائِي َوَكاَنْت اْمَرأَتِي َعاقًِرا َفَهْب لِي ِمْن لَُدْنَك َولِي ً
ا) (مريم3َرِضي ً  

ا) .19 ٍة َوآَتْيَناهُ اْلُحْكَم َصبِي ً ا َوَزَكاًة َوَكاَن َتقِي ًا)05َياَيْحَيى ُخْذ اْلِكَتاَب بِقُوا اًرا َعِصي ًا)08(َوَحَناًنا ِمْن لَُدنا ا بَِوالَِدْيِه َولَْم َيُكْن َجبا (َوَسََلٌم 01(َوَبر ً
ا)َعلَْيِه َيْوَم ُولَِد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبعَ  02ُث َحي ً ) 

ا) .20 َما أََنا َرُسوُل َربِِّك ِْلََهَب لَِك ُغََلًما َزِكي ً 02َقاَل إِنا ) 

ا) .21 ِ آَتانِي اْلِكَتاَب َوَجَعلَنِي َنبِي ً (َوَجَعلَنِي ُمَباَرًكا أَْيَن َما ُكنتُ 81َقاَل إِنِّي َعْبُد َّللاا   َكاِة َما ُدْمتُ  ََلِة َوالزا ا) َوأَْوَصانِي بِالصا ا 80َحي ً (َوَبر ً
ا) اًرا َشقِي ً ََلُم َعلَيا َيْوَم ُولِْدُت َوَيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعُث َحي ًا)85بَِوالَِدتِي َولَْم َيْجَعْلنِي َجبا 88(َوالسا ) 

ُه َربِّ ََل َتَذْرنِي َفْرًدا َوأَْنَت َخْيُر اْلَواِرثِيَن) .22 ا إِْذ َناَدى َربا ُهْم َكاُنوا (فَ 32َوَزَكِريا اْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َيْحَيى َوأَْصلَْحَنا لَُه َزْوَجُه إِنا
(انبياء21ُيَساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا لََنا َخاِشِعيَن)  

َعِة أَْن يُ  .23 ِ َوْلَيْعفُوا َوْلَيْصَفُحوا أَََل ُتِحبُّوَن َوََل َيأَْتِل أُْولُوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسا أَْن َيْغفَِر ْؤُتوا أُْولِي اْلقُْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن فِي َسبِيِل َّللاا
ُ َغفُوٌر َرِحيٌم) ُ لَُكْم َوَّللاا (النور55َّللاا  

َنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا وَ  .24 قِيَن إَِماًما)َوالاِذيَن َيقُولُوَن َربا َة أَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمتا اتَِنا قُرا يا (أُْولَئَِك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُيلَقاْوَن فِيَها 31ُذرِّ
ًة َوَسََلًما) 32َتِحيا ) 

َم َضاِحًكا ِمْن َقْولَِها َوَقاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتكَ  .25 الاتِي أَْنَعْمَت َعلَيا َوَعلَى َوالَِديا َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي  َفَتَبسا
الِِحيَن) (النمل02بَِرْحَمتَِك فِي ِعَباِدَك الصا  

ةُ َعْيٍن لِي َولََك ََل َتْقُتلُوهُ َعَسى أَْن َينَفَعَنا أَْو َنتا  .26 (قصص2ِخَذهُ َولًَدا َوُهْم ََل َيْشُعُروَن)َوَقالَْت اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن قُرا  

01ُمْؤِمنِيَن)َوأَْصَبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى َفاِرًغا إِْن َكاَدْت لَُتْبِدي بِِه لَْوََل أَْن َرَبْطَنا َعلَى َقْلبَِها لَِتُكوَن ِمْن الْ  ) 

ِه َكْي َتَقرا َعْيُنَها َوََل َتْحَزَن  .27 ِ َحقٌّ َولَِكنا أَْكَثَرُهْم ََل َيْعلَُموَن)َفَرَدْدَناهُ إِلَى أُمِّ (القصص08َولَِتْعلََم أَنا َوْعَد َّللاا  

ْيَنا اإْلِْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسًنا َوإِْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفََل ُتِطْعُهمَ  .28 ُئُكْم َوَوصا بَِما ُكْنُتْم ا إِلَيا َمْرِجُعُكْم َفأَُنبِّ
(العنكبوت3َتْعَملُوَن)  

ِ َوأُْولَئِكَ  .29 بِيِل َذلَِك َخْيٌر لِلاِذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه َّللاا (الروم83 ُهْم اْلُمْفلُِحوَن)َفآِت َذا اْلقُْرَبى َحقاُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السا  

ْيَنا اإْلِنَساَن بَِوالَِدْيِه َحَملَْتُه أُمُّ  .30 (َوإِْن َجاَهَداَك َعلى أَْن 01ُه َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُُه فِي َعاَمْيِن أَْن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إِلَيا اْلَمِصيُر)َوَوصا
بِْع َسبِيَل َمنْ  ْنَيا َمْعُروًفا َواتا ُئُكْم بَِما ُكنُتْم  ُتْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفََل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ أََناَب إِلَيا ُثما إِلَيا َمْرِجُعُكْم َفأَُنبِّ

(لقمان02َتْعَملُوَن)  

َ َوْيلََك آِمنْ َوالاِذي َقاَل لَِوالَِدْيِه أُفٍّ لَُكَما أََتِعَدانِنِي أَْن أُْخَرَج َوَقْد َخلَْت اْلقُُروُن ِمْن َقْبلِي َوُهَما َيْستَ  .31 ِ َحقٌّ َفَيقُوُل َما َهَذا  ِغيَثاِن َّللاا إِنا َوْعَد َّللاا
لِيَن) ُهْم كَ 03إَِلا أََساِطيُر اْْلَوا (احقاف03اُنوا َخاِسِريَن)(أُْولَئَِك الاِذيَن َحقا َعلَْيِهْم اْلَقْوُل فِي أَُمٍم َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن اْلِجنِّ َواإْلِنِس إِنا  

ُعوا أَْرَحاَمُكْم)َفَهْل َعَسْيُتْم إِ  .32 ُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم)55ْن َتَولاْيُتْم أَْن ُتْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض َوُتَقطِّ ُ َفأََصما (محمد58(أُْولَئَِك الاِذيَن لََعَنُهْم َّللاا  

اُء َعلَى اْلُكفااِر ُرَحَماُء َبيْ  .33 ِ َوالاِذيَن َمَعُه أَِشدا ٌد َرُسوُل َّللاا ِ َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهْم ُمَحما ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًَل ِمْن َّللاا ًعا ُسجا َنُهْم َتَراُهْم ُركا
ْوَراِة َوَمَثلُُهْم فِي اإْلِْنِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ َفآَزَرهُ  ُجوِد َذلَِك َمَثلُُهْم فِي التا اَع لَِيِغيَظ بِِهْم َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتوَ ِمْن أََثِر السُّ را ى َعلَى ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ

الَِحاِت ِمْنُهْم َمْغفَِرًة َوأَْجًرا َعِظيًما) ُ الاِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصا 52اْلُكفااَر َوَعَد َّللاا ) 

ُتُهْم بِإِيَماٍن أَْلَحْقَنا بِِهْم ذُ  .34 يا َبَعْتُهْم ُذرِّ َتُهْم َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَملِِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهيٌن)َوالاِذيَن آَمُنوا َواتا يا (الطور50رِّ  



الِمِ  .35 (نوح53يَن إَِلا َتَباًرا )َربِّ اْغفِْر لِي َولَِوالَِديا َولَِمْن َدَخَل َبْيتِي ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوََل َتِزْد الظا  

ُة) .36 اخا ِه َوأَبِيِه)81(َيْوَم َيفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه)88َفإَِذا َجاَءْت الصا (لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمئٍِذ َشأٌْن 83(َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه)82(َوأُمِّ
(عبس83ُيْغنِيِه)  

  


