










فر نجوا فلقوا رجلين من بني ننزلت بسبب بعث رسول هللا سرية فقتلت بنو عامر رجال السرية اال ثالثة

وقعاه سليم فسألوهما عن نسبتهما فاعتزيا الى بني عامر ظنا منهما ان هذا االعتزاء أنجا لهما من شر ت

:  فقال الن بني عامر اعز من بني سليم فقتلوا النفر الثالثة وسلبوهما ثم أتوا رسول هللا فأخبروه

أنه أي عرف ذلك عندما رأى السلب فعرف( بئسما صنعتم كانوا من بني سليم والسلب ما كسوتهما)

لذين يأيها ال)كساهما اياه وكانت تلك الكسوة عالمة على االسالم لئال يتعرض لهما المسلمون ونزلت 

تستأمروا ، أي ال تعملوا شيئا من تلقاء أنفسكم في التصرف من االمة اال بعد أن( ءامنوا ال تقدموا االية

.زولرسول هللا، وعلى هذه الرواية تكون القصة جرت قبيل قصة بني تميم فقرنت آيتاهما في الن

ترفعوا أصواتكم:  تجهروا 

تبطل: تحبط 

أدب عدم رفع المؤمن صوته على صوت النبي





يخفضون: يغضون 

جمع حجرة والمراد هنا غرف نساء النبي: الحجرات 

النصيحة تكون بالرفق أوال فربما يكون الشخص المخطيء جاهال غير عالم





أخذ الحيطة في أخذ الخبر بين المسلمين. 1.

التأكد من أن صاحب الخبر معروف بين الناس غير فاسق وال كذاب. 2

بخطأ نتيجة جهلهم: بجهالةغير عادل                   : فاسق

لنالكم العنتن وهو المشقة: لعنتم

التثبت التحقق و: طلب البيان والتعرف وقريب من التثبت والمراد به هنا: التبين 

من الخبر حتى يكون االنسان على بصيرة من أمره

.وجوب أخذ الحيطة في أخذ الخبر بين المسلمين•

التسليم بما جاء به النبي•

االيمان بأن ما جاء به النبي هو االفضل وااليسر لنا•





.الفوز برضا هللا تعالى وجنته

فريقان: طائفتان 

اعدلوا في االصالح بينهما: وأقسطوا

(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا هللا لعلكم ترحمون: ) قال تعالى 

مشروعية قتال الطائفة الظالمة حتى تعود ألمر هللا. 1.

مشروعية الصلح بين المسلمين. 2.





ألنه قد يكون من تسخر منه خيرا منك عند هللا

الحب في هللا. 1

صفاء القلب من الحقد والغل والحسد. 2

احسان الظن باهلل. 3

النصح بأسلوب مناسب عند اللزوم. 4



ال تعيبوا بعضكم بعضا: وال تلمزوا

ساء االسم: بئس االسم

هي ذكر العبد أخاه بما يكره في الغياب من وراء ظهره

و نعت الشخص او نداؤه بصفة أو لقب أو اسم  يكرهه أو تحقير ا: التنابز

.  استهزاء به او سخرية منه وكل هذا محرم

التجسس هو البحث عن عورات المسلمين ومعايبهم ونهى هللا عنه الن التجسس

.أذية يتأذى منها المتجسس عليه ويؤدي الى البغضاء والعداوة

النهي عن السخرية من الناس والتعدي عليهم واالستهزاء بهم. 1

النهي عن ظن السوء بين المسلمين. 2

النهي عن التفاخر باألنساب واللمز والتنابز باأللقاب. 3



الن التمييز عند هللا بالتقوى وليس بالعرق او اللون او القبيلة





جمع أعرابي وهو من سكن البادية من العرب: االعراب

دخلنا في السلم و انقدنا:أسلمنا 

عوبا يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم ش: )قال تعالى

(روقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ان هللا عليم خبي

أي ال ينقصكم من أجر أعمالكم شيئا

ا على أن هللا خلقنا من اب واحد وأم واحدة لنتعارف وال يتفاخر بعضن

بعض بالحسب والنسب



بيان علم هللا تعالى بكل شيء



لم يشكوا: لم يرتابوا

اللهك اتخبرون هللااتعلمون

ل علم هللا محيط بكل شيء وهو يعلم صدق االيمان وكماله وك

ما في السرائر





يتفضلون عليك

أن هللا ال يخفى عليه شيء من االمور ومن ذلك ايمانكم


