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 نعبده ونشكره على نعمه ونحافظ على النعم ونرعاها

 جميعها حيوانات غير عاقلة منها تأكل اللحم ومنها تأكل العشب 

 مجموعة من الحيوانات

 هللا تعالى خالق كل شيء
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 أشواق تصعد من األرض

 يتبدل ويتقلب حسب األهواء

 خواطر وانفعاالت بشرية

 هداية تتنزل من السماء

 اليتبدل واليتقلب مع األهواء

 مصدره من هللا تعالى



 الصوف

 الشعر

 لحراثةا

 الحليب

 السفر

 الجلود



من خالل إخراج زكاة األنعام والتصدق على الفقراء بلحومها 

 وحسن معاملتها

أن اإلنسان من واجبه شكر هللا تعالى على نعمه لكن المكذبين 

 قابلوا نعم هللا بالجحود والنكران والتكذيب



علم هللا تعالى الشامل بما يفعله المكذبون في السر والعلن  

 المواساة والتخفيف عن الرسول صل هللا عليه وسلم

 التكبر والتعالي –تعالى التكذيب باهلل  –الرجيم اتباع الشيطان 

لم يؤمنوا باهلل تعالى ولم يشكروه على نعمه بل عبدوا آلهة ال 

 تضر وال تنفع









 (الخلق صفة ) الخالق  (العلم صفة ) العليم 

 بدعوة المكذبين إلى التفكر والتأمل في خلق هللا تعالى

 إنكار واستبعاد البعث بعد الموت





 قوة اليقين باهلل تعالى وتقوية الوازع الديني

 بالطمأنينة والسعادةالشعور 

 يؤدي إلى تقوى هللا تعالى

 التوصل إلى الحق واإليمان باهلل تعالى



الذي بيده ملكوت السموات واألرض لن 

 يعجزه إعادة اإلنسان مرة أخرى

 القدرة التامة هلل تعالى واإلرادة



أولم ير اإلنسان أنا ) 

خلقناه من نطفة فإذا 

 هو خصيم مبين  

واتخذوا من دون هللا ) 

 آلهة لعلهم ينصرون

أولم يعلموا أنا خلقنا لهم ) 

و ما علمناه الشعر  )  مما عملت أيدينا أنعاما  

و ما ينبغي له إن هو 

 إال ذكر وقرآن مبين





ألن القرآن الكريم مصدره من هللا تعالى ال يتبدل و ال يتغير وهو 

 كتاب هداية بينما الشعر كالم بشر يتبدل حسب األهواء والرغبات

 (73)  َولَُهْم فِيَها َمَنافُِع َوَمَشاِرُب أََفََل َيْشُكُروَن )

 (70)   لُِيْنِذَر َمْن َكاَن َحي ًّا َوَيِحقَّ اْلَقْوُل َعلَى اْلَكافِِريَن )

ْعَر َوَما َيْنَبِغي لَُه إِْن ُهَو إَِّلَّ ِذْكٌر َوقُْرآٌَن ُمِبينٌ  )   (69) ( َوَما َعلَّْمَناهُ الشِّ



أكل لحومها  شرب حليبها 

وسيلة تنقل صناعة اللباس 

واألحذية  مصدر للتجارة 

 والرزق الطيب

شكر هللا تعالى أداء حق زكاتها 

الصدقة على الفقراء من لحومها 

عدم اإلسراف في استهالكها أو 

 تعذيبها

 قدرة هللا تعالى على إحياء الموتى وبعثهم بعد الموت
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