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3 - إنَّ وجود اإلنسان عىل األرض إنام هو ابتالء وامتحان له، فإن أطاع دخل اجلنة، وإن عىص دخل النار.

- أهنا زينة للسامء الدنيا، فهي مصابيح تيضء بالليل.

وغريه





































- ناقش مع جمموعتك األسباب التي تعصم اإلنسان من التأثر هبذه الشبهات.







3 - االغرتار باملال والولد سبب للبعد عن اهلل تعاىل وعدم قبول احلق.

م  ق فإن اهلل يعاقبه بام يتناسب مع ذنبه، وكذا توعد اهلل هذا الكافر بأنه سُيعلَّ 4 - أنَّ من أعرض عن اهلل، واعرتض عىل احلقِّ

عىل أنفه عالمة ُيعرف هبا جزاء أخالقه وأفعاله.







بأداء



بأداء





-1 إن اإلنسان ال يتعظ حتى يقع عليه العقاب، وآنذاك قد ال ينفعه االتعاظ، فهؤالء قد خرسوا جنتهم.

2 - إن من عـادة املؤمنني برهبم أن يرجعوا إليه إذا وقعت هبم املصائب، وليسوا كالكفار الذين يقنطون من رمحه اهلل.

ضه خريًا مما فقَد . 3 - أن من أصابه مصيبة فإنه يدعو اهلل أن يعوِّ

4 - أن النية ينبغي أن يرصفها العبد هلل تعاىل رغبة فيام عنده وطمعًا يف خريه وطلبًا لعفوه. 

        قال تعاىل : }                      {.

5 - أن ما نراه من عذاب اهلل إنام هو عذاب قليل، أما عذاب اآلخرة فهو أكرب، نسأل أن يعافينا منهام.





أطاعه من  وهم   ، هلم  املقابلني  القوم  حال  بذكـر  أتبعه   ، نعمه  كفر  من  وحال  ب  كـذَّ من  حــال  اهلل  ذكـر  ملا   )34(











بلغهم القرآُن

                 حسدوك عليه، حتى قاربوا أن يصيبوك بأعينهم.

















وخذوا.



















































































































7 - أوامر القرآن وأخباره عظيمة جليلة الشأن عظيمة القدر ال جيوز التقليل من شأهنا والتهوين من قدرها.



























































قرآنه

نارضة
ناظرة
بارسة
فاقرة

قراءته.

حسنة مرشقة.
أي ترى رهبا عيانًا.

ة. كاحلة مسودَّ

ٌٌّمصيبة ورش.



























3 - ليس يف اجلنة كدر وال تعب وال يشء من املنغصات، فإذا اشتهى أهل اجلنة ثمرة تدلت هلم وهم يف أماكنهم سواء كانوا 

قعودًا أو قيامًا.












































