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الحُجُراتسورةُ 

ْحٰمِن الره  ِ الره ِحممِ بِْسِم َّللاه

ُموا بَْمَن مَ مَا أَمَُّها الهِذمَن آَمنُوا لَ  ِ َو تُقَد ِ َديِ َّللاه
َ إِ  َ َسِممٌع عَ َرُسوِلِه َو اتهقُوا َّللاه ﴾1ِلمٌم ﴿نه َّللاه
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الحُجُراتسورةُ 

وا لَ تَْرفَعُوا مَا أَمَُّها الهِذمَن آَمنُ 
ِ أَْصَواتَُكْم فَْوَق صَ   َو لَ ْوِت النهبِي 
ُكْم ِل َكَجْهِر بَْعِض تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَوْ 
ْنتُْم لَ أَْعَمالُُكْم َو أَ ِلبَْعٍض أَْن تَْحبَطَ 

﴾2تَْشعُُروَن ﴿
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الحُجُراتسورةُ 

ْم ِعْنَد وَن أَْصَواتَهُ إِنه الهِذمَن مَغُضُّ 
ِ أُوٰلئِ  َحَن َك الهِذمَن اْمتَ َرُسوِل َّللاه
ُ قُلُوبَُهْم ِلل ْغِفَرةٌ َو تهْقَوى لَُهْم مَ َّللاه

﴾3أَْجٌر َعِظمٌم ﴿



5

الحُجُراتسورةُ 

ُجَراِت  ِمْن َوَراِء اْلحُ إِنه الهِذمَن مُنَاُدونَكَ 
﴾4َن ﴿أَْكثَُرُهْم لَ مَْعِقلُو

لَْمِهْم َحتهى تَْخُرَج إِ َو لَْو أَنهُهْم َصبَُروا
 ُ ﴾5مٌم ﴿ َرفُوٌر َرحِ لََكاَن َخْمراً لَُهْم َو َّللاه
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الحُجُراتسورةُ 

ْم نُوا إِْن َجاَءكُ مَا أَمَُّها الهِذمَن آمَ 
ِصمبُوا بَمهنُوا أَْن تُ فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَ 
 ُ ى َما ْصبُِحوا َعلَ قَْوماً بَِجَهالٍَة فَت

﴾6﴿فَعَْلتُْم نَاِدِممنَ 
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الحُجُراتسورةُ 

 فِي َكثِمٍر  لَْو مُِطمعُُكمْ َو اْعلَُموا أَنه فِمُكْم َرُسوَل َّللاهِ 
َ َحبهَب إِلَمْ ِمَن اْْلَْمِر لَعَنِتُّْم َو ٰلِكنه  مَماَن َو  َّللاه ُكُم اْْلِ
 اْلفُُسوَق َو هَ إِلَْمُكُم اْلُكْفَر وَ َزمهنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َو َكره 

اشِ  ﴾7ُدوَن ﴿اْلِعْصمَاَن أُوٰلئَِك ُهُم الره

 ُ ِ َو نِْعَمةً َو َّللاه ﴾8 َعِلمٌم َحِكمٌم ﴿فَْضالً ِمَن َّللاه



8

الحُجُراتسورةُ 

وا بَْمنَُهَما َن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلحُ َو إِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِم
تَْبِغي َرى فَقَاتِلُوا الهتِيفَإِْن بَغَْت إِْحَداُهَما َعلَى اْْلُخْ 
ِ فَ  وا بَْمنَُهَما إِْن فَاَءْت فَأَْصِلحُ َحتهى تَِفي َء إِلَى أَْمِر َّللاه
 َ ﴾9مُِحبُّ اْلُمْقِسِطمَن ﴿بِاْلعَْدِل َو أَْقِسُطوا إِنه َّللاه

َ ِلُحوا بَْمَن أََخَوْمُكمْ إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَصْ  َو اتهقُوا َّللاه
﴾10لَعَلهُكْم تُْرَحُموَن ﴿
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سورةُ الحُجُرات

قَْوٍم مَْسَخْر قَْوٌم ِمنْ مَا أَمَُّها الهِذمَن آَمنُوا لَ 
ِمْن ْنُهْم َو لَ نَِساءٌ َعَسى أَْن مَُكونُوا َخْمراً مِ 
تَْلِمُزوا ْمراً ِمْنُهنه َو لَ نَِساٍء َعَسى أَْن مَُكنه خَ 
 اِلْسُم وا بِاْْلَْلقَاِب بِئْسَ أَْنفَُسُكْم َو لَ تَنَابَزُ 

مَماِن وَ  أُوٰلئَِك  َمْن لَْم مَتُْب فَ اْلفُُسوُق بَْعَد اْْلِ
﴾11ُهُم الظهاِلُموَن ﴿
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سورةُ الحُجُرات

اً ِمَن ْجتَنِبُوا َكثِمرمَا أَمَُّها الهِذمَن آَمنُوا ا
َجسهُسوا ن ِ إِثٌْم َو لَ تَ الظهن ِ إِنه بَْعَض الظه 
 أََحُدُكْم ْم بَْعضاً أَ مُِحبُّ َو لَ مَْغتَْب بَْعُضكُ 

ُموهُ َو َمْمتاً فََكِرْهتُ أَْن مَأُْكَل لَْحَم أَِخمهِ 
 َ َ إِنه َّللاه اٌب َرِحمٌم ﴿اتهقُوا َّللاه ﴾12تَوه
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سورةُ الحُجُرات

 ِمْن َذَكٍر ا َخلَْقنَاُكمْ مَا أَمَُّها النهاُس إِنه 
قَبَائَِل ُكْم ُشعُوباً وَ َو أُْنثَى َو َجعَْلنَا
ِ َرَمُكْم ِعْندَ ِلتَعَاَرفُوا إِنه أَكْ  َّللاه
 َ ﴾13﴿ َعِلمٌم َخبِمرٌ أَتْقَاُكْم إِنه َّللاه
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سورةُ الحُجُرات

ِمنُوا َو ا قُْل لَْم تُؤْ قَالَِت اْْلَْعَراُب آَمنه 
ا مَْدُخلِ ٰلِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَ  ا َو لَمه
مَماُن فِي قُلُوبِكُ  َ ْم َو إِْن تُِطمعُ اْْلِ وا َّللاه
ْم َشْمئاً ْم ِمْن أَْعَماِلكُ َو َرُسولَهُ لَ مَِلتْكُ 

َ َرفُوٌر َرحِ  ﴾14مٌم ﴿إِنه َّللاه
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سورةُ الحُجُرات

ِ َو لهِذمَن آَمنُوا بِ إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن ا اَّلله
اَهُدوا ْرتَابُوا َو جَ َرُسوِلِه ثُمه لَْم مَ 
ِ ِسِهْم فِي سَ بِأَْمَواِلِهْم َو أَْنفُ  بِمِل َّللاه

ادِ  ﴾15قُوَن ﴿أُوٰلئَِك ُهُم الصه


