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 إثم الظن  بئس خیراً 

 أخالق مذمومة 
 محمودة أخالق 
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أو التشریف،   اللقب: اسم یسمى بھ اإلنسان غیر اسمھ األول: للتعریف،
واألخیر منھي عنھ.  أو التحقیر،  

 

بشرائعھ،  بئسما تبدلتم عن اإلیمان والعمل 
 وما تفتضیھ باإلعراض عن أوامره ونواھیھ 

 
وتائب    الناس قسمان: ظالم لنفسھ غیر تائب،

 مفلح
 

جعلھم شعوباً وقبائل كبیرة وصغیرة وذلك  
 لكي یتعارفوا  

 
فمقیاس الكرم عند هللا   إن الكرم في التقوى، 

فاألكثر كرماً ھو   سبحانھ وتعالى درجة التقوى،
 األكثر طاعة  

یعلم من یقوم منھم بتقوى هللا ظاھراً وباطناً   
ممن یقوم بذلك ظاھراً ال باطناً فیجزى كالً  

یستحق بما   
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 ✓ 
 

✓ 
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إنََّما اْلُمْؤِمنُوَن  
إِْخَوةٌ  فَأَْصِلُحوا بَْیَن أََخَوْیُكْم ۚ  

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ   َواتَّقُوا �َّ
 

یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا  
َوأُنثَٰى   ذَكَرٍ  ِمّن َخلَْقنَاُكم

َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا  
َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ  

  ِ أَْكَرَمُكْم ِعنَد �َّ
َ َعِلیٌم  أَتْقَاُكْم ۚ إِنَّ  َّ�

  
یا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال   

یَْسَخْر قَومٌ  ِمْن قَْوٍم َعَسى  
أَْن یَُكونُوا َخْیًرا ِمْنُھْم َوَال  
نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن  

یَُكنَّ َخْیًرا ِمْنُھنَّ َوَال تَْلِمُزوا  
أَْنفَُسُكْم َوَال تَنَابَُزوا بِاْألَْلقَاِب  

 ...بِئَْس اِالْسُم الفسوق  
 

 ألن بعض الظن إثم، لذلك أمرنا هللا باجتناب الظن   
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وإثارة البغضاء بینھم.  كشف أسرارھم،  
 

 ً  بمن یأكل لحم أخیھ میتا
 

 المحبة بین أفراد المجتمع  
 

 ألنھ لیس أسلوب أمر   
 

 ألنھ لیس أسلوب نھي  
 

 ألنھ لیس فعالً مضارعاً   
 

 ألنھ لیس اسما  
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 یجب علینا عدم السخریة من اآلخرین فقد یكونون خیراً منكم  
 

الشعب ھم الطبقة األولى من النسب البعید وھم مجموعة كبیرة من الناس ال یعرف 
إلیھم نسب بل ینسبوا إلى بالدھم /القبائل ھم المستوى الثاني بعد الشعب وھم  

 جماعة ینتسبون إلى أب واحد وأیضا جد واحد والقبیلة مجموعة من العشیرة   
 

عند هللا وأحب إلیھ من  درایكون أعظم ق تدل على أن المسخور منھ قد
    الساخر منھ
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في اآلیة األولى المنادى في أولھ (ال)، فنجد أن (أي) موجودة بعد حرف النداء  
 (یا) 

 في اآلیة الثانیة المنادى لیس في أولھ (أل) فجاء بعد حرف النداء (یا) مباشرة 
 

 التلمیذ 
 ة التلمیذ

 الكسل الفتیات 
 الكذب 
 الغیبة 
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 أفضل
 أسرع

 أقرب

 الصمت أفضل من الكالم بال فائدة    

 

 القراءة أنفع من العبث في الھاتف   
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 أصلح بینھما، واذكر المتخاصمین بأھمیة الصلح وعالقتھ برضا هللا  

 واذكرھم باألشیاء الجمیلة التي بینھم واذكرھم بثواب العفو واإلحسان  

 أطلب منھ الكف عن ھذا التصرف فھو من الكبائر فاإلسالم یأمرنا أن نتجنب الغیبة  

 واذكره بقولھ تعالى (أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتاً فكرھتموه)  

 

 
اآلخرین  في اآلیات أمر باإلصالح بین األخوة وتقوى هللا، ونھى عن السخریة من 

وكذلك اجتناب كثیر من    وعن العیب على اآلخرین، وعن إطالق األلقاب المكروھة،
 الظن، ونھى عن التجسس والغیبة  
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