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اجملال : العقيدة 
عنوان الدرس : أؤمن بالكتب السماوية  

ال يعلم عدد الكتب السماوية إال ال عز وجل 
ذكر القرآن الكري خمسة منها هي : 

(التوراة , اإلجنيل , الزبور , صحف ابراهيم 
وموسى, القرآن الكري)

ثمرات اإلميان بالكتب السماوية 

منزلة القرآن الكري  



اجملال : احلديث الشريف 
عنوان الدرس : أحافظ على صالة اجلمعة  

وجب اإلكثار ف يوم اجلمعة من عمل الصاحلات تعظيماََ لشعائر 
ال تعالى وتأكيداََ لوحدة املسلمي وتعزيزاََ لروح العمل اجلماعي 



اجملال : احلديث الشريف 
عنوان الدرس : أصلي صالة الكسوف

الكسوف واخلسوف مبنعى واحد لكن 
اصطلح أن يكون الكسوف للشمس 

واخلسوف للقمر 



اجملال : السيرة 
عنوان الدرس : اإلسراء واملعراج معجزة رسولي صلى ال عليه وسلم 

منح اهللا نبيه محمد صلى 
اهللا عليه وسلم وأكرمه 
برحلة اإلسراء واملعراج 
تثبيتا لفؤاده ليتمكن من 
إمتام مسيرته يف دعوة 
الناس إلى طريق احلق 

والهداية 



اجملال : السيرة 
تابع:  اإلسراء واملعراج معجزة رسولي صلى ال عليه وسلم 

الدروس والعبر من رحلة اإلسراء واملعراج

 احلكمة من اختيار
 املسجد األقصى
 ليكون مسرى لنبينا
 صلى ال عليه وسلم

أخبر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أهل مكة مبا أراه اهللا عز وجل من آياته الكبرى فاشتد 
تكذيبهم وآذاهم له وسألوه أن يصف لهم بيت املقدس فأخبرهم عن آياته وال يستطيعون أن 

يردوا عليه شيئا وأخبرهم عن القافلة ووقت قدومها وكان األمر كما قال فلم يزدهم ذلك إال 
نفورا أما بقية املؤمنني فقد صدقوه وعلى رأسهم أبو بكر الصديق

موقف أهل مكة من حادثة اإلسراء واملعراج :



اجملال : الفقه 
عنوان الدرس : أصلي جماعة

فضل صالة اجلماعة

شرع ال للمسلمي االجتماع كل يوم وليلة ف املساجد حتى 
يكونوا أسرة واحدة ف متاسكهم واظهار قوتهم وتالحمهم

أقل ماتنعقد به صالة اجلماعة اثنان إمام ومأموم 
معه وكلما كثر العدد كان أحب إلى ال عز وجل



اجملال : الفقه 
عنوان الدرس : أصلي صالة العيد

بعض املسائل املتعلقة بصالة العيد 

كيفية صالة العيد

آداب 
العيد

شرع ال تعالى للمسلمي عيدي الفطر 
واألضحى يفرحون بهما ويشكرون ال 

عز وجل فيهما على أداء فريضتي 
صوم رمضان , وحج بيت ال احلرام



اجملال : التهذيب 
عنوان الدرس : أحذر من الغضب



 

اجملال : الثقافة اإلسالمية 
عنوان الدرس : أبر والدي 

مظاهر عقوق الوالدين 

حقوق الوالدين 
ونوع احلق


