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وهللا يسجد ما يف السماوات وما يف االرض من دابة والملئكة 

 وهم ال يستكبرون

 تعلمون فاسألوا أهل الذكر ان كنتم ال

بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 

 ولعلهم يتفكرون

ان تحرص على هداهم فإن هللا ال يهدي من يضل وما لهم من 

 ناصرين

وأقسموا بالله جهد أيمانهم ال يبعث هللا من يموت بلى وعدا 

كثر الناس ال يعلمون  عليه حقا ولكن أ
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 للرسول يف آخر سورة الحجر وهو استمرار النصحوهي توجيه الكلم 
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 ملئكة الوحي

 القرآن العظيم هبالوحي ومن

 اإلبل والبقر والضأن والماعز

 به من البرد نتستدفئوما 

 أمتعتكم ثقيلة الحمل

 بمشقتها وتعبها
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أيت أمر هللا فل تستعجلوا سبحانه 

 وتعاىل عما يشركون

 

ذا هو تخصيم إخلق االنسان من نطفة ف

 مبين

 

وعلى هللا قصد السبيل ومنها ولو شاء 

كم أجمعين   لهدا
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يف آيات الدرس )خلق االنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين( المشترك هو: خلق االنسان من ماء ية هي ما وردت هذه اآل

مهين فإذا به يقوى ويغتر فيصبح شديد الخصومة والجدال لربه يف انكار البعث وغير ذلك كقوله: )من يحيي العظام وهي 

كثر المخلوقات خص  ومات وجدالرميم( ونسى هللا الذي خلق من العدم وكان االنسان أ

 وهي تعدد منافع االنعام وهي )البقر واإلبل واالنعام(

منافع االنعام يف اصوافها وأوبارها للديفء ويف البانها وجلودها وركوبها ومنها ما تأكل ومنها للزينة حمل االثقال اىل بلد بعيدة 

 ومن جلودها بيوتا كالخيام تحملونها من بلد اىل اخر وأثاثا وأغطية من شعرها وصوفها ووبرها  

 _ وكان المشركون يستعجلون ما أوعدهم الرسول من قيام الساعة او اهلك هللا تعاىل اياهم كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيب1ج

 ند هللا زمن يحجب عنه المستقبل_ الحكمة ان كل االحداث حاضرها ومستقبلها قد حصلت يف علم هللا وليس ع2ج

_ خص االكل بالذكر مع دخول جملة المنافع الواردة يف اآليات وهذا امتنان بنعمة تسخيرها لألكل منها والتغذي واسترداد القوة لما 3ج

 يحص من تغذيتها

 والحمير لتركبوها(_ يقصد باإلنعام التي تحمل االثقال وذكر الخيل البغال والحمير قال )والخيل والبغال 4ج
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 مكارم االخلق

 الذنوب المفرطة يف القبح

 ما ينكره الشرع 
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 العدل واالنصاف يف عبادته وعدم االشراك به

 العدل واالنصاف يف حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه

 عدم ظلم الناس والتعدي عليهم

 االلتزام بالعهد والوفاء به سواء مع هللا او فيما بينكم

 االحسان لذوي القربة والصلة

 البعد عن كل ما قبح قوال وعمال وما ينكره الشرع

وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 

 لعلكم تذكرون 

 

 ان هللا يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذي القرىب

 ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون

 تحريم الزنا واللواط وكل قبيح من الفواحش الظاهرة والباطنة

 تحريم البغي وهو الظلم بجميع صوره وأشكاله

 توكيدهاحرمة نقض االيمان بعد 
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العدل واالنصاف واجب مع العدو ومع الصديق فالله يأمر بالعدل 

لمؤمن ومع الكافر، البد من العدل واالحسان مع كل واحد مع ا

 حتى يف المخالفة يف الرأي ال يتعدى بل يجب ان يعدل

المساواة يف العطاء والتفضل فالبد ان تتحقق يف الدار االخرة ومن 

طرق ذلك ان العمل الصغير واالنفاق القليل من الفقير يعادل 

 االنفاق الكبير من الغني

 المعاملة بإحسان حتى وان أساء اليك

 

 كف الظالم عن ظلمه عدل وانصاف له
ية يف القران وبني على اساسها سلطان العلماء عز آ نها أجمع أ _ آية كريمة قال عنها الصحايب الجليل عبد هللا بن مسعود:1ج

 الدين بن عبد السلم كتابا برأسه سماه شجرة المعارف واالحوال وصالح االقوال واالعمال

لجامع بين قوله )وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم( وقوله تعاىل )وال تجعلوا هللا عرضة إليمانكم( هؤالء تجعلوا حلفكم بالله _ ا2ج

 مانعا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى واالصلح بين الناس

 

  لجعلكم( ايها الناس )أمة واحدة( اي لوفق بينكم وما جعل اختلفا وال تباغض وال شحناء )ولو شاء ربك لجعلولو شاء هل)

الناس امة واحدة وال يزالون مختلفين اال من رحم ربك( )ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء( ثم يسألكم يوم القيامة عن 

جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير ولو شاء ربك لجعل كل الناس جماعة واحدة على دين واحد 

 فل يزال الناس مختلفين يف أديانهم وذلك مقتضى حكمته وهو دين االسلم ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك
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توضيح امور قد يقع المؤمن بغير قصد فوضحها تبارك وتعاىل حتى ينجو منها المؤمن وينجو من عذاب 

 يمان بالله يكون سبب يف صد الكافرين عن اإلهللا وال
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 عذاب كبير يف االخرة وهي جهنم

 يذهب ويزول

هلك صاحبها يف 

 الدنيا واالخرة 

الصد عن سبيل 

 هللا 

 عدم الثقة بين المؤمنين
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 ما عندكم ينفذ وما عند هللا باق

 ولنزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

 وال تتخذوا أيمانكم دخل بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها

المعنى المشترك بين اآليتين ان العمل ال ينفع يف االخرة اال إذا توفر يف صاحبه يف حياته يف الدنيا: 

 وله محمدااليمان بالله واالخلص له والمتابعة لرس

 _ ان األيمان الكاذبة من اسباب الصد عن سبيل هللا 1ج

 _ اسباب سعادة الدارين هي العمل الصالح من عمل عمال صالحا من ذكر او أنثى وهو مؤمن بالله ورسوله 2ج

العقيدة حقهم يف ممارسة شعائرهم الدينية كما كفله التباعه يف حدود النظام العام وحسن  _ قد كفل االسلم لمخالفيه يف 3ج

 داب وترك لهم حرية التعاملرعاية اآل
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 بنعم هللاالكفر 

 ذكر عند ذبحة اسم غير هللا

 دعته الضرورة اىل التناول منه

 او استئثار ةغير طالب للمحرم للذ

 وال مجاوز ما يسد الرمق
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الدليل على ان االفتاء بغير علم داء خطير قوله تعاىل )وال تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلل 

 وهذا حرام لتفتروا على هللا الكذب ان اللذين يفترون على إله الكذب ال يفلحون(

المعنى المشترك بين اآليات والحديث: من جمع هللا له بين عافية بدنه وامن قلبه حيث توجه 

وكفاف عيشه بقوت يومه وسالمة أهله فقد جمع هللا له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل 

المنعم وال يف معصية على غيرها فينبغي ان ال يستقبل يومه ذلك اال بشكرها بأن يصرفها يف طاعة 

 وال يفتر عن ذكره

 المعرفة                         الجهل

 السلمة من البدن             االمراض

 الغني                          الفقر

 سعادة واطمئنان                حزن وخوف

 متدين                         منحل ومنحرف

 القتل والسرقة      االمن واالدمان         
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شر وبالتايل من خلل هذه التعاليم والقيم االخلقية _ التعاليم االخلقية للقران تتماشى مع الطبيعة الفطرية للب 1ج

 الممنوحة من هللا يف القران الكريم يمكن ان نفهم بشكل أفضل

_ الذين يختلقون على هللا الكذب ال يفوزون بخير يف الدنيا وال يف االخرة متاعهم يف الدنيا متاع زائل ضئيل ولهم يف االخرة 2ج

 عذاب موجع

مسكنهم اية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا _ لقد كان لسبأ يف 3ج

كل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا  فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوايت ا

 وهل نجازي اال الكفور
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 بالطريقة الحكيمة التي أحاها هللا اليك

 بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين

 يكيدون

 الحكمة

 الحسنةالموعظة 

 المجادلة بالتي هي أحسن
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قناع الناس قد ال يتيسر لكن على الداعي البيان ان يبين ويوضح وهللا الذي إ_  1ج

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يهدي من يشاء قال هللا تعاىل:)ادعوا اىل سبيل 

وجادلهم بالتي هي أحسن( قال تعاىل )ومن أحسن قوال ممن دعا اىل هللا وعمل 

 صالحا( قال تعاىل )قل هذه سبيلي ادعو اىل هلل على بصيرة انا ومن اتبعني(

_ القول يف تأويل قوله تعاىل )وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن  2ج

 للصابرين( صبرتم لهو خير
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