
 

 

 

 

 

 
 

 سّرة (ِواببِو هللا ِو تتشرّو  ُ  شياًا ِ امّومبدي  إحاناًا ): هللا سبحانُ ِتعامىِ قال 
 . 36ومّنحاء، 

 :ىي ىظاٍش ومبش  امّومبدي 

 .   فشيا دأىشون  ُطااتَيا ـ 

 في أايامَيا، فإّنُ مشس ىي إحي وألخالق أن دتفّشج وو ي انى ِومبدُ ـ ىحاابتَيا 
 .ٍِيا دقّىان  األايال

 .في جيشع أىّر ومحشاة ِىتّرتَيا   شأدَياـ وألخذ 
 .  ، سّوءًا أران ىتغّوًا أو وـ أن دنّبي نبوءٍيا  حشاة 

 .  وإلنفاق انشَيا ىامشاًا ِتنبشة وإتشاجاتَيا ِسب اّزٍيا انبىا دكبشونـ 
. في إضّرٍيا  ِابو رفع ومّصّت ىعَيا ِومَشبةومتأّدب ِومتنّطف  في ومّتحّبثـ 

  .إبق ومنظش  مشَيانو  أن ، ِأِنَشٍيا 

 بّر الوالدين

ِأن ،  ِومبدناأىشنا هللا سبحانُ ِتعامى  بشّ 
ِقب نعاىنَيا أإحي ىعاىنة تنشق  يقاىَيا 

قال سّء ىعاىنتَيا  ذ إّشو سبحانُ ِتعامى 
ِقضى ر ك أو تعببِو ): هللا سبحانُ ِتعامى

 و  ّداٌ ِ امّومبدي  إحاناًا  ّىا دبنغي انبك 
ومكبش أإبٍيا أِ رالٍيا فال تقه مَيا أف ِو 

ِوخفض مَيا * تنَشٍيا ِقه مَيا قّوًا رشدياًا 
جناح ومّذل ىي ومّشإية ِقه رب ورإيَيا ريا 

 . 24-23 سّرة وإلسشوء، (رّ شاني  غششوًا 



 

 

ىي ثً ومحذر  ِابو ىقاطعتَيا أِ ىنازاتَيا، ِومحذر ـ وإل غاء جشبو محبدثَيا 
 .تكذدبَيا أِ رّد إبدثَيا

وَ ): قال هللا سبحانُ ِتعامى  ذ  ىنَياـ ابو ومتأّفف ِومضجش َِ َيا ُأفٍّ  َُ َفاَل َتُقْه َم
َيا ٍُ ْش ََ  . 23 سّرة وإلسشوء، (َتْن

ً مَيا ِ َّ  .   ّجُ  تّشىقا نتَيا  ـ ابو ومعبّس أِ ومتج
 .ِتّسشع وميجامس مَيا ،  ِتقبشه دبدَيا  ومتّّدد  مشَيا ِوميبادرة  امّحالو  ـ 

 . ِابو   عارٍيا  اإلٍانة ، ِذمك  تعبده جنحتنا  ِجّدٍيا في وميجنس، ـ وإتشوو
 . خبىة مَيا، ألّن ٍذو دعّب ىي ىحاِئ وألخالقانب تقبدً  ـ ابو وميّي انشَيا 

 ِذمك ميا جاء في إبدث أ ي ٍشدشة وإلإحان  مى وألو  تكه ربشش ِومعطف انشَا  
دا رسّل هللا : فقال–  ّنى هللا انشُ ِسّنً – جاء رجه  مى ومّنبي ): رضي هللا انُ قال

ًّ ىي؟ قال: أّىك، قال: ىي أِمى ومّناس  ححي  حا تي؟ قال ًّ ىي؟ : أّىك، قال: ث ث
ًّ ىي؟ قال: أّىك، قال: قال  .  رِوٌ ومبخاري(أ ّك: ث

 .ِتجّنب وأل ّوت وميزاجة ِومّصشوخ أن و دزاجَيا أثناء نّىَيا، ـ  

ٌ ِ خّتُ  عشبوًا انَيا، إتى ن  يِ إّه وميتاره  ـ ابو  ثارة ومجبل ِومتجار أىاىَيا 
 .و دؤذدَيا

أن دعيه انى ومّتّفشق ِوإل الح  شي ِومبدُ، ِدقّشب ِجَات نظشٍيا ىي  عضَيا  ـ 
 .  ومبعض إال وختالفَيا في أىش ىا

مبش ومّومبدي فضِه ربشش انب هللا سبحانُ ِتعامى، فَّ دبخه  اإبَا ومجنة ِدنجشُ ىي 
ىصائب ومبنشا  ه ٍِّ ومحبب في زِول ومًَ ِومحزن، ريا ِتعتبش ىي أإب وألايال 
 مى هللا سبحانُ ِتعامى، ٍِّ ىي وألفعال ومتي تقّبو انى ومجَاد في سبشه هللا از 
ِجّه، ريا أّن رضا هللا ىي رضا ومّومبدي، ِسخط هللا ىي سخط ومّومبدي، ِاقّق 

ومّومبدي ىي أربش ومكبائش ريا ِ فُ ومشسّل  ّنى هللا انشُ ِسّنً فَّ اكس  ّشٍيا، 
 .   ِإذر هللا سبحانُ ِتعامى ِوإلسالو ىي اقّق ومّومبدي

 

 


