




.نور اهلل بنوره السماوات واألرض ماديا ومعنويا-
ثاال أنزل اهلل سبحانه آيات واضحات من أخبار األولني الصاحل منهم والطاحل ليكون م-

.ومعتربا وفيه الوعد والوعيد ليتعظ بها املتقون













 يهدي اهلل لنور اإلسالم ، من يشاء ممن يرغب يف اهلداية و يطلبها
ُ
د
َ
ع

ْ
س

َ
و ي

وطهارته، وأنه يزكي معه وينموزكاءهن يعلم ممبها



.الرب بهما وطاعتهما
. االحرتام وتقديم العون عند احلاجة
.السمع والطاعة، االحرتام والتقدير

ره، متوسطة من األرض، تصيبها الشمس أول النهار وآخألنها 
فتحسن وتطيب، ويكون أصفى لزيتها، كزيتون الشام 



للعظة واملوعظة وتقريب املعىن





وتعظيمها واحملافظة على نظافتها واالعتناء بهابالصالة والذكر إعمارها 

..... البناء ، الصيانة ، التنظيف ، 
.....إعمارها بالصالة والذكر وقراءة القرآن 



.النصح واإلرشاد
.اجلهل بقيمة املسجد

....املدرسة ، األوقاف، اإلعالم 
.بيان أهمية املسجد و واجبنا جتاهه



.ال ينشغلون بالدنيا عن العبادة
.خيافون يوم القيامة ويستعدون له





ر أعمال الذين كفروا يف بطالنها، وعدم انتفاع
ِّ
أصحابها تشبيه يصو

.  حينما يكونون يف أشد احلاجة إىل ذلك النفعبها،





ص كل ألوان املشي وإمنا تعطينا من
ْ
اذج فاآلية ألن اآلية مل تستق

.دليل على طالقة قدرته سبحانه



.الفيضانات املغرقةالشرب ، االغتسال
.األعاصري املدمرةدفع الغيوم ، الكهرباء 



...موت النجوم ، الضغط اجلوي ، مرج البحرين يلتقيان





النور املعنوي

.نور املعرفة
مصباح زجاجي منري متأللئ

.... عمارتها ماديا بالبناء 
....ومعنويا بإقامة الصالة والتسبيح 

.ال ينشغلون بالدنيا عن العبادة
.مستعدون ليوم القيامة

الالهث وراء السراب
الغارق يف الظلمات

.تكوين السحب ونزول املطر
.تنوع أشكال املخلوقات 
.اختالف الليل والنهار

.خلق الدواب كلها من ماء





أن اهلل سبحانه وتعاىل نور السماوات واألرض 
.وما فيهما بكل نور حسي ومعنوي فهو مصدر كل نور

.ظلمة البحار واحمليطات-
.تشكل السحب الركامية كأمثال اجلبال-
.املاء عنصر أساسي من مكونات كل احليوانات-

.....(رجال ال تلهييهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل ) 



ألن نفسه ظاملة جاهلة، فليس فيها من اخلري والنور، إال ما أعطاها موالها، ومنحها ربها

لذوي البصائر، والعقول النافذة
اىل اهللهي أحب البقاع املساجد و

أمر و وصى
حجارة بيضاء كالثلج



درجات 5= نشاط حبثي 




