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اتُ
الصالِ َح ُُ
ض ُه ُْم ُ َعلَىُ ُبَ ْع ٍُ
اء ُبِ َما ُفَض َُ
ِّس ُِ
ض ُ َوبِ َما ُأَن َف ُقوا ُ ِم ُْن ُأ َْم َوالِ ِه ُْم ُۚ ُفَ َّ
ِّ
َّل ُاللَُّوُ ُبَ ْع َ
الر َجالُُ ُقَ َّو ُامو َُن ُ َعلَى ُالن َ
ضِ
ظ ُاللَُّوُ ُۚ ُ َو َّ
اج ُِعُ
ب ُبِ َما ُ َح ِف َُ
ات ُلِّ ْلغَْي ُِ
ات ُ َحافِظَ ٌُ
قَانِتَ ٌُ
الَّلتِي ُتَ َخافُو َُن ُنُ ُ
وى َُّن ُفِي ُال َْم َ
شَ
وى َُّن ُ َو ْاى ُج ُر ُ
وزُى َُّن ُفَ ِعظُ ُ
يَّل ُُۗإِ َُّنُاللَُّوَُ َكا َُنُ َعُلِيِّاُ َكبِ ًيراُُ﴿النساءُُ﴾43
َّلُتَ ْب غُواُ َعلَْي ِه َُّنُ َسبِ ًُ
وى َُّن ُُۖفَِإ ُْنُأَطَ ْعنَ ُك ُْمُفَ َُ
َوا ْ
ض ِربُ ُ



ِ
ِ
صلَّىُاللَُّوُُ َعلَْي ُِوُ َو َسلَّ َُمُ(أحمد)ُ
اكُأ َِم ٌُ
َح َد ُك ُْمُذَ َُ
يرُأ ََّم َرُهُُ َر ُسولُُُاللَُّوُ َ
إذَاُ ُك ْنتُ ُْمُثَََّلثَُةًُفيُ َس َف ٍُرُفَأ َِّم ُرواُأ َ
ُ

ض....
ض ُه ُْمُ َعلَىُُبَ ْع ٍُ
اءُبِ َماُفَض َُ
ِّس ُِ
ِّ
َّلُاللَُّوُُبَ ْع َ
الر َجالُُُقَ َّو ُامو َُنُ َعلَىُالن َ
ِ
ت(ابنُكثير)ُ
ْحاكِ ُُم َعلَْي َها َوُم َؤدِّبُ َها إِ َذا ا ْع َو َّج ُْ
الر ُج ُُل قَ يِّ ٌُم َعلَى ال َْم ْرأ َُةِ  ،أ ُْ
أ ُِ
َي َّ :
يس َها َوَُكبِ ُيرَىا َوال َ
َي ُى َُو َرئ ُ
الرجال أىل قيام على نسائهم ،في تأديبهن ،واألخذ على أيديهن فيما يجب عليهم هلل وألنفسهم
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آمنُواُلِ َُمُتَ ُقولُو َُنُ َماُ َُلُتَ ْف َعلُو َُن* َكبُ َُرُ َم ْقتًاُ ِعن َُدُاللَُِّوُأَنُتَ ُقولُواُ َماُ َُلُتَ ْف َعلُو َُنُ﴿الصف﴾ُ
يَاُأَيُّ َهاُالَّ ِذ َُ
ينُ َ

ُ

ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ش ُةَ ر ِ
ِ
ينُ
ض َُي اللَُّوُ عنها قَالَ ُْ
ت  :قَالَُ َر ُسولُُ اللَُّو َ
َع ُْن َعائ َ َ
صلَّى اللَُّوُ َعلَْي ُو َوآل ُو َو َسلَّ َُم " :م ُْن أَ ْك َم ُِل ال ُْم ْؤمن َ
سنُ ُه ُْم ُخلًُقا َوأَلْطَُف ُه ُْم بِأ َْىلِ ُِوُ(ترمذي)
يمانًا أ ْ
إِ َ
َح َ
ض َر ُْ
ت
صنَ ُُع فِي أ َْىلِ ُِو قَالَ ُْ
َعائِ َ
ت َكا َُن فِي ِم ْهنَُِة أ َْىلِ ُِو فَِإ َذا َح َ
صلَّى اللَُّوُ َعلَْي ُِو َو َسلَّ َُم يَ ْ
ش ُةَ َما َكا َُن النَّبِ ُُّي َ
الص ََّل ُةِ (بخاري)
الص ََّل ُة قَ َُ
ام إِلَى َّ
َّ
ط إِ ُْن ا ْشتَ َه ُاهُ أَ َكلَُوُ َوإِ ُْن َك ِرَى ُوُ تَ َرَك ُوُ (بخاري)
اب النَّبِ ُُّي (ص) طَ َع ًاما قَ ُُّ
َع ُْن أَبِي ُى َريْ َرُةَ قَالَُ َما َع َُ
ُ
ُ

عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل (ص) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفو (بخاري)
.

ُ

ود َىاُالن ُ ِ
ارةُُ﴿التحريم﴾
يَاُأَيُّ َهاُالَّ ِذ َُ
س ُك ُْمُ َوأَ ْىلِي ُك ُْمُنَارُاًُ َوقُ ُ
َّاسُ َوالْح َج َ
ُ
ينُآ ََمنُواُقُواُأَنْ ُف َ

قال قتادة تأمرىم بطاعة اهلل وتنهاىم عن معصية اهلل وأن تقوم عليهم بأمر اهلل وتأمرىم بو وتساعدىم
عليو فإذا رأيت هلل معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها وىكذا قال الضحاك ومقاتلُ(ابن كثير)


ِ
ِ
ين ُآمنُوا ُإِ َُّن ُ ِم ُن ُأَ ْزو ِ
ص َف ُحوا ُ َوتَ ْغ ِف ُروا ُفَِإ َُّنُ
وى ُْم ُ َوإِ ُْن ُتَ ْع ُفوا ُ َوتَ ْ
اح َذ ُر ُ
اج ُك ُْم ُ َوأ َْولد ُك ُْم ُ َع ُد ّوُاًُلَ ُك ُْم ُفَ ْ
يَا ُأَيُّ َها ُالَّذ َُ َ
ْ َ
يمُ﴿التغابن﴾51:
ورُ َرِح ٌُ
اللَُّوَُغَ ُف ٌُ
ُُ
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