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 اإليمان بالقدر

 

 اإليمان بالقدر:

 وال تقع إال بعلمه وإرادته. ،هو اإليمان بأن هللا قّدر األشياء قبل وقوعها

 

 اللوح املحفوظكل ش يء مسجل في  •

 

 أقسام القدر:

 : كاإليمان، والعلم ، والصحة قدر الخير .1

 : كاملعصية ، والجهل، واملرضقدر الشر .2

 

 واجب حكم اإليمان بالقدر  •

 

 :أثر اإليمان بالقدر في حياة املسلم

 راحة البال  .1

 يدفع املؤمن للعمل والسعي .2

 يعطي املؤمن الشجاعة  .3
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 حديث املؤمن القوي 
 

 عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 " املؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من املؤمن الضعيف وفي كل خير ،

 احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل وال تعجز،

 وإن أصابك ش يء فال تقل لو أني فعلت كذا وكذا ،

 ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان "

 

 معاني الكلمات:

 اطلب املعونة من هللااستعن باهلل: 

 ال تقصر في عمل الخيرال تعجز: 

 وساوس الشيطانعمل الشيطان: 

 

 أنواع القوة

 قوة اإليمان : قول الحق/ خشية هللا .1

 قوة النفس: الصبر على الطاعة/ الصبر على مقاومة املعاص ي .2

 قوة البدن: يستعمل املؤمن قوة بدنه في خدمة دينه ومجتمعه .3

 

 االستفادة من الحديث:

 يجب على املسلم الرضا بقضاء هللا وقدره-                                اإلسالم دين القوة -
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 الحج

 

 الحج: تعريف 

 .هو قصد بيت هللا الحرام في وقت مخصوص ألداء مناسك مخصوصة 

 

 مشروعية الحج: 

 هو ركن من أركان اإلسالم الخمسة 
 

 

 متى فرض هللا الحج؟

 هـ  9سنة 

 

 ؟الحجحكم ما 

 على املسلم القادر مرة واحدة في العمر واجب  

 

 :الحكمة من مشروعية الحج

 تعميق اإليمان في النفوس .1

 ظهور االخاء اإلسالمي في أحلى صورة  .2

 شعور املسلم بإكمال دينه .3
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 شروط وجوب الحج: 

 اإلسالم / البلوغ/ العقل/ االستطاعة 
 

 :بم تتحقق االستطاعة

 يكون لديه مال يكفيه لنفقة السفر  .1

 الوصول بال مشقة كبيرة  .2

 األمان في الذهاب والعودة .3

 أن يكون مع املرأة محرم .4

 

 مواقيت الحج 

 املواقيت الزمانية  .1

 :وهيهي الفترة التي شرع هللا فيها أداء الحج والعمرة 

 شوال/ ذو القعدة/ العشر األوائل من ذي الحجة 

 قبلها أو بعدهاللمسلم أن يحرم بالحج ال يصح  •

 املكانيةاملواقيت  .2

 حرامل هي األماكن الي حددها الشرع ل

 ، وهي: أن يتجاوزها من دون إحرامملن أراد الحج أو العمرة  ال يجوز  •

 أهل املدينة/ من الشمالذو الحليفة:  -

 أهل مصر/ الشام/ من الغربالجحفة:  -

 أهل اليمن / من الجنوب يلملم/ السعدية:  -

 أهل نجد والطائف/ من الشرق قرن املنازل:  -

 أهل العراقذات عرق:  -
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 قال تعالى في سورة البقرة

"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال في 
الحج وما تفعلوا من خير يعلمه هللا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي 

 األلباب"

  :معاني الكلمات

 القول الفاحشرفث: نوى الحج                                                      فرض: 

 الخصومةجدال: الخروج من طاعة هللا                               فسوق: 

 تزود االنسان في السفر بالطعام والشرابالزاد: 

 

 ؟ما األمور التي يجب أن يتجنبها الحاج ليكون حجه صحيًحا مبروًرا

 يترك الجدال مع النا س /         يترك املعاص ي/      يتجنب القول الفاحش

 

 إلى ماذا تدعو اآلية؟

 تدعو إلى فعل الخيرات  .1

 الدعاء/ الصالة/ الصدقة/ قراءة القرآن/ واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مثل: 

 التزود بالطعام والشراب في السفر .2

 

 تقوى هللا ومراقبتهما أفضل ما يتزود به الحاج؟ 
 

 ما فوائد اآليات: 

 استحباب فعل الخيرات للحاج. 2           حرمة الرفث والفسوق والجدال في الحج.1
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 التواضع
 

 :التواضعتعريف 

 والبعد عن الكبر والتعالي والغرور  واللينهو خضوع املسلم للحق، 
 

 أنواع التواضع:

 التواضع في اللباس واملظهر .1

 املأكل واملشربالتواضع في  .2

 التواضع في املش ي .3

 

 آثار التواضع للفرد واملجتمع:

 يحبه هللا والناس .1

 ترتفع مكانته في الدنيا واآلخرة  .2

 يقتدون به ويقبلون نصحه ويحترمونه .3

 

 التواضع في حياة الرسول :

 . يقض ي حوائجه بنفسه3        يأكل مع الخادم. 2       يبدأ أصحابه بالسالم.1
 

 الصالح: تواضع السلف

وكان أسامة راكًبا فقال له أن يركب بداًل كان أبو بكر يودع جيش أسامة ماشًيا  •
 عنه فرفض أبو بكر.

جاء ضيف إلى عمر بن عبدالعزيز لياًل فكاد املصباح أن ينطفئ ، فقال الضيف  •
 لعمر  أنه سيصلحه فرفض عمر وقام بإصالحه.
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 عيس ى عليه السالم
 

 زوج خالتها النبي زكريا عليه السالم : رباها      مريم بنت عمران أمه :  •

 ، ملاذا؟ ليبشرها بحملها بولدجبريل على هيئة رجل أرسل هللا إليها امللك  •

 في مدينة بيت لحم ) فلسطين ( أين ولد سيدنا عيس ى ؟  •

 ألنها كانت تحمل مولودها وهي غير متزوجة قومها وهي خائفة؟لملاذا رجعت  •

 ؟ماذا ردت عليهم مريم عندما سألوها عنه ؟ وماذا قال الطفل •

 أن يسألوا الطفل ، نطق الطفل وقال" إني عبدهللا ورسوله"

 اندهشوا واستغربوا  ما أثر نطق الطفل الرضيع في نفوسهم؟ •

 اإلنجيل ما الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيس ى عليه السالم؟ •

 ماذا كان موقف بني إسرائيل عندما دعاهم عيس ى إلى عبادة هللا ؟ •
 كذبوه ، وسخروا منه، ولم يؤمن منهم إال عدد قليل 

 بقرب مجيء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم بماذا بشر نبي هللا عيس ى قومه؟ 

 

 اذكر معجزات نبي هللا عيس ى عليه السالم:

ويصبح بصير / ويمسح على  " كان يمسح على عين األعمىشفاء املرض ى  .1

 األبرص ويشفى"

" كان يصنع تماثيل على شكل طير وينفخ فيها نفخ الروح في الجمادات  .2

 وتصبح طير"

" ماتت فتاة وقيل له اعد لها الحياة فأمرها بالقيام والنطق إحياء املوتى .3

 فقامت ونطقت"


