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أعد المادة العلمية والمنهجية للوثيقة: 

• باسل بن عبد الله الفوزان .	

• عبد الله غازي الجمل.	

شارك في تحكيم الوثيقة : 

• جمع كبير من طلبة العلم واألكاديميين المختصين. 	



.

كلمة مدير المشروع

بسم الله الرحمن الرحيم 

في ِظل َثورِة العلِم واالطالع والتعلّم أصبَح دوُر الكتاِب جزءًا ال يتجزأ من حياِة َكثير من الّناس، فضاًل عن املُثقفني منهم. وحتى يبقى للكتاِب دورُه املعهود في التأثير 

في أوساِط املُجتمعاِت في ِظل االنفتاِح العلمي وامَلعرفي الهائل كان على املعتنني به أن ُيواكبوا وُيلبوا حاَجِة الناس للمحتوى اجلديِد واملبدِع مع ُمراعاِة اختالِف 

الثقافاِت واألَعمار. 

وُيعّد الِكتاب اإلسالمي الدعوي َأحد أهم الوسائل الّدعويِة املهمة في إيصال رسالِة اإلسالِم الّصافية للعالِم َأْجمع. وألَجل َأْن يبقى دوُر الكتاِب اإلسالمّي الدعوّي 

رائدًا ومؤثرًا ونافعًا في أوساِط املجتمعات، ويواِكُب هذا االنفتاح املعرفي، كان لزامًا على أهل الدعوِة أن يعتنوا به من جميِع جوانبِه العلميِة والفنيِة واإلخراجيِة، مع 

مناسبته الشرائح املستهدفة والثقافات املختلفة. 

ومن هذا املنطلق كان هذا املشروع )أصول الكتب الدعوية باللغات(، الذي يعّد موسوعًة علميًة دعويًة لتعليم اإلسالِم والّتعريِف به بلغات العالم، تضفي على الساحة 

الدعوية محتًوى دعويًا شاماًل ملا يحتاج إليه املستفيد من أصوِل اإلسالم والتعريف به.

وقد بدأ املشروع بدراسٍة شاملة ومسح للساحة الدعوية واحتياجاتها، نتج على إثره إعداد هذه الوثيقة ملفرداِت املاّدِة العلميِة لهذه املوسوعة، التي راجعها وحّكمها 

مختصون، لتكون أساسًا لتأليِف املادِة العلميِة الدعوية مبحتًوى شامل ومتميز من اجلودِة العلميِة واللغويِة والفنيِة مبا ُيحقق رسالة املشروع ورؤيته العاملية بإذِن الله. 

والله أسأل أن يوفق اجلهود، ويسدّد اخُلطى، وَأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرمي.

واحلمد لله رب العاملني.

مدير املشروع

باسل بن عبد الله الفوزان
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احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني. 

يعّد مشروع »أصول الكتب الدعوية باللغات« مشروعًاً دعويًاً خيريًاً يهدف إلى دعوة املسلمني، وغير املسلمني، واملسلمني اجلدد، من خالل تأليف كتب دعوية وترجمتها 

مبستًوى شامل ومتميز من اجلودة العلمية واللغوية والفنية؛ حتى نثري الساحة الدعوية بكتب أصول اإلسالم والدين لتكون لبنة ملا بعدها من املشروعات والكتب.

ويعّد املشروع أحد مشروعات مركز أصول العاملي إلعداد وتطوير احملتوى الدعوي بلغات العالم، وسيكون لكل من شريحتي املسلم وغير املسلم احملتوى العلمي الذي 

يتناسب مع كل منهما من محتويات املوضوعات األحد عشر التي مت اختيارها في مشروع أصول في املرحلة األولى.

وتتمحور املوضوعات حول أهم التعاليم اإلسالمية التي يجب أن تصل إلى العالم حسب الثقافات املختلفة للشرائح املستهدفة، وهي عن: التعريف بالله سبحانه 

وتعالى، والتعريف بنبيه ملسو هيلع هللا ىلص، واإلسالم، والقرآن العظيم وإعجازه، والسنة النبوية، وما يلزم تعلمه من األحكام التعبدية للمسلم، وتاريخ اإلسالم وحضاراته، واملعاني 

العظيمة التي أرساها اإلسالم من حقوق اإلنسان، واألخالق واآلداب العامة التي جاء بها هذا الدين العظيم، وكذلك ما يخص املرأة في اإلسالم وجوانب عناية الدين 

بها، واحلياة بعد املوت، ورد الشبهات حول اإلسالم. 

ولتحقيق ذلك الهدف مت إعداد هذه الوثيقة إميانًا بالدور الكبير الذى يقوم به مركز أصول في التعريف باإلسالم بلغات العالم والدعوة إلى الله سبحانه ممتثلني قوله 

تعالى: ) ادعوا إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة األية(.

وقد وضعت الوثيقة األسس التي يبنى عليها مشروع أصول الكتب الدعوية باللغات من املسلمني، وغير املسلمني، واملسلمني اجلدد. ومن أهم هذه األسس ما يأتي:

• أواًل: األسس االجتماعية لكل فئة، ومنها العيش في مجتمعات متنوعة األعراق ومختلفة الثقافات. 	

• ثانيًا: األسس النفسية للمتعلمني.	

وبجمع هذه األسس مت بناء وثيقة عامة ومفردات علمية شاملة، على أن تسلّم مرة أخرى إلى أهل اللغة أنفسهم؛ ليكتبوا ما يناسبهم من موضوعات تناسب لغتهم ومجتمعهم. 

وقد روعي في )وثيقة كتب مشروع أصول الكتب الدعوية باللغات( اتباع الطريقة العلمية في إعداد الكتب، بتحديد األهداف اخلاصة بكل فئة من الفئات املستهدفة، التي 

يتم في ضوئها وضع مفردات محتوى الكتاب الذي يعد انعكاسًا لألهداف بالتفصيل، ويسعى إلى حتقيقها. 

 ويراعي احملتوى التدرج الرأسي والتتابع العلمي من جهة، واملدى األفقي للمحتوى من جهة أخرى بني الشرائح املستهدفة، ويراعى أيضًا في احملتوى التدرج من السهل 

إلى الصعب، ومن البسيط إلى املركب وفقًا لطبيعة كل فئة من الفئات املستهدفة، وقد مت بناء املفردات العلمية وفق ضوابط شرعية وخطة منهجية حسب احتياج الشريحة 

املستهدفة بعد استشارة عدد من اخلبراء، وقراءة كثير من الكتب املؤلفة باللغات ودراستها.

ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه العظيم، وأن ينفع به، وأن يوفقنا إلى إمتامه بالصورة التي ُخطط لها وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وآخر 

دعوانا أن احلمد لله رب العاملني. 

مقدمة
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منهجية وضع املفردات العلمية حسب الشرائح الثالث: 

مت اتباع اخلطوات اآلتية في اختيار املفردات العلمية لكتب مشروع أصول: 

دراسة أكثر من 170 )مئة وسبعني( كتابًا متخصصًا في اإلسالم والدعوة له باللغتني العربية واإلجنليزية، واستعراض فهارسها، وقراءة بعض موضوعاتها. 	•

االطالع على مئات احللقات املرئية واملسموعة حول اإلسالم باللغتني العربية واإلجنليزية. 	•

دراسة احتياج الساحة الدعوية للشرائح الثالث إلى أصول اإلسالم والدين، وما يلزم املسلم معرفته، من خالل الدراسات والتصنيفات التي قام بها فريق املشروع. 	•

دراسة نتائج االستبيان الذي أعده فريق املشروع، ومت توزيعه على الناطقني بتسع وعشرين لغة من خالل موقع دار اإلسالم.	•

سؤال أهل اخلبرة واملختصني عن أهم املوضوعات الالزمة لهذه الشرائح الثالث، وتقييدها، وتصنيفها، واستشارتهم في ذلك.	•

الوصف اإلجمالي للكتب في كل شريحة من الشرائح املستهدفة:

شريحة املسلم: 

ما يلزم املسلم تعلمه من أمر دينه في مجال معرفة الله، وحقه سبحانه وتعالى بإفراد العبودية له وتعظيمه، ومعرفة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وسنته، وما يلزمه معرفته في عباداته وأخالقه، 	•

وكل شرائع الدين وأركان اإلسالم واإلميان، وما أمر به وما نهى عنه، واحلقوق العامة واخلاصة.

التفصيل في القضايا الكلية في الدين من أركان اإلسالم واإلميان. 	•

شريحة املسلم اجلديد: 

ما يلزم املسلم اجلديد معرفته من أمور أساسية تخص عقيدته وأخالقه وآدابه، وخصوصاً أركان اإلسالم واإلميان.	•

 اإلجابة املباشرة املركزة عن أسئلة القبر الثالثة: )من ربك؟، وما دينك؟، ومن نبيك؟(.	•

إبراز مواقف األنبياء  واملرسلني وقصصهم لتثبيت املسلم اجلديد على دينه.	•

عدم ذكر تفاصيل العبادة، وإمنا يشار إليها إشارة، والتفصيل في كتاب )كيف نعبد الله؟(.	•

شريحة غير املسلم: 

ما يلزم أن يعرفه غير املسلم عن اإلسالم ومحاسنه وجماله، وأنه الدين اخلامت، وتعظيم الله، وأنه املستحق للعبادة، وكيف دخل الشرك على الناس، والقرآن الكرمي وإعجازه، 	•

وأنه الكتاب اخلامت واملعجزة اخلالدة، وما يتعلق باليوم اآلخر، وعظمة املرأة في اإلسالم، وتاريخ احلضارة اإلسالمية. 

رد الشبهات حول اإلسالم ومختلف قضاياه؛ مثل: القرآن الكرمي، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص، واملرأة. 	•
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األهداف العامة لكتب مشروع أصول:

أوالً: األهداف العامة لكتب مشروع أصول )شريحة املسلم( 

أن يتعرف املسلم خالقه عز وعال، ووحدانيته، وصفاته من خالل األدلة الشرعية والعقلية وآيات الله في اآلفاق واألنفس. 	•

أن يعرف معنى شهادة التوحيد ونواقضه، وعقائد األمم الضالة، وخطورة اإلحلاد. 	•

أن يتعرف معنى اإلسالم وشموله مجاالت احلياة، وخصائصه، ومحاسنه، وقيمه. 	•

معرفة أركان اإلسالم واإلميان، ومقتضياتها، ونواقضها. 	•

إدراك خصائص القرآن الكرمي، وإعجازه، وموضوعاته، وحقوقه، وآداب التعامل معه.	•

أن يتعرف سيرة نبيه الكرمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وأخالقه، وهديه في جميع نواحي احلياة. 	•

أن يقدر منزلة األخالق من الدين، ويفهم أصول األخالق اإلسالمية، ويتمثلها.	•

أن يبني مراحل اآلخرة ابتداًء من القبر وانتهاًء باجلنة أو النار. 	•

أن يعرف مكانة املرأة ودورها في اإلسالم، ويرد على الشبهات املثارة حول هذا املوضوع. 	•

أن يعتني بالعبادة، ويعرف أهم أحكام العبادات ومقاصدها. 	•

أن يعرف معنى السنة النبوية الشريفة، ومكانتها، وحجيتها، ويدرك عناية املسلمني بها. 	•

أن يحدد أهم األوامر والنواهي والفضائل الواردة في الكتاب والسنة، وما يترتب عليها من أجر. 	•

ثانياً: األهداف العامة لكتب مشروع أصول )شريحة غير املسلم( 

أن يدرك غير املسلم حاجة اإلنسانية إلى اإلله والدين، وأن ذلك فطرة بشرية. 	•

أن يستدل على وجود الله ووحدانيته من خالل األدلة العقلية والكونية. 	•

أن يتبني أهم صفات الله تعالى، ومحبته عباده، ومظاهر هذه احملبة. 	•

أن يتعرف معنى اإلحلاد، وأسبابه، وخطورته، والرد على شبهات امللحدين. 	•

أن يدرك معنى اإلسالم، وأركانه، وخصائصه، وأنه دين جميع األنبياء واملرسلني. 	•

أن يعرف األسباب التي جتعله يختار دين اإلسالم. 	•

مقدمة
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أن يدرك أن القرآن الكرمي كالم الله تعالى، ويحدد خصائصه وبعض صور إعجازه وتعاليمه. 	•

أن يعرف نبي اإلسالم محمداً ملسو هيلع هللا ىلص، وأخالقه، وإنسانيته، ومناذج من صدق نبوته. 	•

أن يعرف معنى احلضارة اإلسالمية، وخصائصها، وأبرز إسهاماتها في احلضارة اإلنسانية. 	•

أن يدرك عقيدة املسلمني باحلياة بعد املوت، واجلنة والنار. 	•

أن يعرف نظرة اإلسالم إلى املرأة وتكرميه لها، والرد على بعض املفاهيم املغلوطة حول ذلك. 	•

ثالثاً: األهداف العامة لكتب مشروع أصول )شريحة املسلم اجلديد(

أن يدرك املسلم اجلديد عظمة هذا الدين، وأنه يجّب ما قبله من األعمال. 	•

أن يعرف ربه ونبيه ودينه باألدلة الشرعية. 	•

أن يتمكن من التدليل على أن اإلسالم دين احملبة والرحمة والعدل. 	•

أن يقرر أن اإلسالم دين شامل جلميع نواحي احلياة. 	•

أن يقر بأن الله أرسل محمداً ملسو هيلع هللا ىلص للناس كافة بشيراً ونذيراً. 	•

أن يعرف أهمية محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأهم أخالقه وشمائله. 	•

أن يتعرف على كتاب الله، وأنه كتاب النور والهدى.	•

أن يطلع مناذج من إعجاز القرآن الكرمي، ويستدل منها على أن مصدره الله تعالى.	•

أن يتعرف بعض قصص األنبياء؛ لتثبيت اإلسالم واإلميان في قلبه.	•

أن يعرف أهم األخالق واآلداب اإلسالمية، وأهميتها، وفضلها. 	•

أن يعرف أبرز مراحل احلساب يوم القيامة.	•

أن يستشعر مسؤوليته جتاه من حوله من أقارب وأصدقاء غير مسلمني لدعوتهم إلى اإلسالم وإنقاذهم من النار.	•

كتب املشروع ومفرداتها التفصيلية	•

)األهداف اإلجرائية واحملتوى والعناوين التفصيلية واإلرشادات(
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كتاب »اهلل جل جالله/ رضيت باهلل ربًا« 
عقيدة المسلم في اهلل وحقه على عباده

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يتعرف املسلم بشكل مختصر مفهوم اإلله عند األمم، ونبذة عن عقائد األمم الضالة.	

• أن يقرر وحدانية الله تعالى من خالل األدلة العقلية والشرعية والكونية بآياته ومخلوقاته.	

• أن يعدد أركان اإلميان ونواقضه. 	

• أن يتعرف معنى القدر واإلميان به، وأثره في حياته. 	

• أن يتعرف حقيقة التوحيد، وأقسامه، ونواقضه.	

• أن يتعرف أسماء الله تعالى وصفاته بأسلوب واضح ومبسط مبا ينعكس على عقيدته وعبادته وسلوكه.	

• أن يعدد صور الوالء والبراء في اإلسالم. 	

• أن يطلع على معنى محبة الله تعالى لنا ومقتضياتها. 	

• أن يفهم معنى عبادة الله تعالى، وأنواعها، وشروطها. 	

• أن يتعرف كيفية التعامل مع الله في مختلف احلاالت من الرخاء والشدة واملصائب والعبادات وغيرها.	

• أن يدرك معنى اإلحلاد، وخطورته، وكيفية مواجهته. 	
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إرشادات للمؤلفبعض العناوين التفصيليةاحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مقدمة 

القارئ قادرًاعلى أن: 

يوضح أهمي���ة معرفة الله وتعظيمه 	•

واإلميان به.

يستنتج أن معرفة الله ثمرة لعبادته 	•

وخشيته  والقرب منه.

أهمي���ة معرفة الل���ه وتعظيمه 	•

واإلميان به.

معرف���ة الل���ه ثم���رة لعبادت���ه 	•

وخشيته والقرب منه.

عدد صفحات املقدمة ال يتجاوز )5( صفحات.	•

تش���تمل املقدم���ة في جمي���ع الكتب عل���ى أهمية 	•

املوضوع، وعدد أقسام الكتاب وفصوله.

يس���تدل على أن البشرية في حاجة 	•مفهوم اإللهاألول

إلى إله واحد.

يشرح معنى الرب واإلله.	•

يوضح منهج القرآن الكرمي والسنة 	•

النبوي���ة ف���ي إثبات وج���ود اخلالق 

ووحدانيته.

يذكر مفهوم اإلله عند األمم الضالة. 	•

حاجة البشرية إلى إله واحد.	•

الرب.	•

اإلله.	•

منه���ج القرآن الكرمي والس���نة 	•

النبوي���ة في إثبات وجود اخلالق 

ووحدانيته.

مفهوم اإلله عند األمم الضالة.	•

منهج القرآن الكرمي والس���نة 	•

النبوي���ة ف���ي إثب���ات وجود 

اخلالق. 

مخاطبة العقل.	•

مخاطبة الفطرة.	•

التركيز في س���رد اآليات واألحاديث التي تخاطب 	•

العقل والفطرة إلثبات وجود اخلالق. 

التركيز في ذكر األمثلة التي ضربها الله في كتابه 	•

للداللة على وحدانيته وتفرده بالعبادة.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( صفحات.	•

عدد الصور ال يقل عن )3( صور حية.	•

ملاذا خلقنا الثاني 

الله؟

يح���ّدد معنى »وم���ا خلقت اجلن 	•

واإلنس إال ليعبدون«.

يوضح ملاذا خلقنا الله؟ 	•

 »وم���ا خلقت اجلن واإلنس إال 	•

ليعبدون«.

ملاذا خلقنا الله؟	•

حق الله على العباد.	•

حق العباد على الله.	•

اإلنسان يؤدي مهمة اخلالفة.	•

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( صفحات.	•

عدد الصور ال تقل عن صورتني حيتني.	•

عقائد األمم الثالث

الضالّة

يس���تخلص كيف انحرف البش���ر 	•

عن عب���ادة اإلله الواح���د ويحّدد 

بداية االنحراف.

متى ب���دأ االنحراف عن عبادة 	•

اإلله الواحد؟ وكيف؟.

ع���دد صفح���ات هذا الفص���ل ال يتج���اوز )10( 	•

صفحات. 

عدد صور هذا الفصل ال يزيد على )5( صور.	•
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إرشادات للمؤلفالعناوين التفصيليةاحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

أركان الرابع

اإلميان

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى أركان اإلميان وثمرتها 	•

وأهميتها.

يعدد أركان اإلميان. 	•

يذكر معنى اإلميان بالله.	•

يذك���ر أن اإلميان يزي���د وينقص 	•

»مراتب اإلميان«.

يعّدد ثمرات اإلميان بالله.	•

• يستنتج حاجة البشرية إلى اإلميان بالله.	

يعّدد بعض الطرائق التي تؤدي إلى 	•

تقوية اإلميان.

معن���ى أركان اإلميان وثمرتها 	•

وأهميتها. 

أركان اإلميان. 	•

معنى اإلميان بالله.	•

اإلمي���ان يزيد وينقص »مراتب 	•

اإلميان«.

ثمرات اإلميان بالله.	•

حاجة البش���رية إل���ى اإلميان 	•

بالله.

كيف تقوي إميانك؟	•

ثمرات اإلميان بالله: 	•

- األمن التام واالهتداء.

- دخ���ول اجلن���ان والنجاة من 

النيران.

- احلياة الطيبة.

- الهداية لكل خير.

- والية الله عز وجل. 

- تكفير السيئات.

يت���م في ه���ذا الباب احلديث ع���ن أركان اإلميان 	•

باختصار؛ ألنه سيتم تفصيلها في كتاب اإلسالم.

ال بد من التركيز في )حديث جبريل( وأهميته.	•

يذك���ر املؤل���ف أركان اإلميان، ويت���م التركيز في 	•

اإلمي���ان بالل���ه؛ ألن باقي األركان س���تفصل في 

مواضعها في هذا الكتاب أو الكتب األخرى.

يوض���ح املؤلف الف���رق بني لفظ )اإلس���الم(، ولفظ 	•

)اإلميان(.

زيادة اإلميان وقوته.	•

دفع املؤمن نحو العمل واإلنتاج.	•

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )10( صفحات.	•

عدد الصور ال يقل عن )5( صور حية.	•

اإلميان اخلامس

بالقدر

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يحّدد معنى القدر.	•

يذكر أن علم القدر من صفات الله 	•

تعالى.

يتعرف أركان القدر.	•

يوضح أث���ر اإلمي���ان بالقدر في 	•

حياة اإلنسان.

معنى القدر. 	•

القدر من صفات الله تعالى.	•

أركان القدر.	•

أثر اإلميان بالق���در في حياة 	•

الناس.

معنى القدر: 	•

القدر من صفات الله تعالى، 

)وهو قدرة الرحمن(. 

أركان القدر: 	•

- اخللق.

- املشيئة.

- العلم.

- الكتابة.

أثر اإلميان بالقدر في حياة 	•

اإلنسان: 

- زيادة اإلميان وقوته. 

- دفع املؤمن نحو العمل واإلنتاج.

-  إراحة املؤمن من أكدار الدنيا.

- الرضا بقضاء الله وقدره في 

املصائب.

• القضاء على داء احلسد في القلوب.	

من آثار اإلميان بالقدر في حياة اإلنسان: 	•

- زيادة اإلميان وقوته. 

- دفع املؤمن نحو العمل واإلنتاج.

- إراحة املؤمن من أكدار الدنيا.

- الرضاء بقضاء الله وقدره في املصائب.

- القضاء على داء احلسد في القلوب.

يش���ير املؤل���ف إلى أهمي���ة هذا الب���اب وعالقته 	•

مبوضوع الكتاب.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( صفحات.	•

عدد الصور ال يقل عن )6( صور حية. 	•
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توحيد الله السادس

تعالى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًاعلى أن:

يذكر معنى التوحيد.	•

يفرق بني أقسام التوحيد.	•

يوضح أدلة التوحيد.	•

يفّسر كلمة التوحيد »ال إله إال الله«.	•

يذك���ر مقتض���ى كلم���ة التوحي���د 	•

وشروطها.

يوضح ثمرات التوحيد.	•

يتعرف على كيفية دعوة أنبياء الله إلى 	•

التوحيد؟.

معنى التوحيد.	•

أقسام التوحيد.	•

أدلة التوحيد.	•

كلمة التوحيد »ال إله إال الله«.	•

التوحي���د 	• كلم���ة  مقتض���ى 

وشروطها.

ثمرات التوحيد.	•

كي���ف دع���ا أنبي���اء الل���ه إلى 	•

التوحيد؟.

يش���ار إلى أن من مكم���الت التوحيد »أن محمدًا 	•

رسول الله«.

يتم ذكر بع���ض قصص األنبي���اء وصبرهم على 	•

دعوة أقوامهم.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )30( صفحة.	•

عدد الصور ال تقل عن )5( صور حية.	•

نواقض السابع

التوحيد 

وُمنقصاته

ف���ي نهاية هذا الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يعرف معنى الشرك.	•

يعرف معنى الكفر.	•

مُيّي���ز بني أن���واع الش���رك: األكبر 	•

واألصغر.

يعرف معنى األمر املعلوم من الدين 	•

بالضرورة .

يحّدد أنواع الكفر. 	•

يشرح مناذج من الشرك.	•

التوحي���د 	• نواق���ض  ب���ني  يف���رق 

ومنقصاته.

يتع���رف معن���ى النف���اق وص���وره 	•

وخطورته.

يع���رف معن���ى البدع���ة وحكمه���ا 	•

وأنواعها.

الكفر األكبر. 	•

الشرك األكبر.	•

منقصات التوحيد. 	•

البدعة.	•

• نواقض التوحيد: 	

أوالً: الكفر األكبر، ويشمل: 

- كفر اإلنكار والتكذيب.

- كفر الشّك والظن.

- كفر االستكبار.

- كفر االستهزاء والسب.

- كفر البغض وكره واإلسالم.

- كفر اإلعراض.

- مواالة الكفار على املسلمني

ثانياً: الشرك األكبر، ويشمل: 

)النص���ارى،  الربوبي���ة  ش���رك   -

والوثنيون.. إلخ(.

- الش���رك في األس���ماء والصفات 

)املماثلة، وعلم الغيب(.

- شرك األلوهية )الشرك في الدعاء 

لغير الله، وش���رك الذبح لغير الله، 

واحملبة الكاملة لغير الله(.

احلرص على ذكر األدلة الشرعية. 	•

ع���دد صفح���ات ه���ذا الفصل ال يقل ع���ن )15( 	•

صفحة.
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التعريف الثامن

بالله  تعالى 

من خالل 

معرفة 

أسمائه 

وصفاته 

وأفعاله

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر أسماء الله.	•

يستحضر أسماء الله وصفاته من 	•

القرآن الكرمي ومن الس���نة النبوية 

الشريفة.

يعّظم اسم الله األعظم.	•

يستدل على صفات الله تعالى في 	•

اآلفاق واألنفس.

يجيب عن سؤال »هل يُرى الله؟«.	•

• يوضح كيف نستشعر الله ونحن لم نره؟.	

يذكر أسماء الله احلسنى ومعناها.	•

يتع���رف أبرز صف���ات الله تعالى 	•

ومعناها. 

يحّدد أثر أس���ماء الله احلس���نى 	•

وصفاته في حياة اإلنسان.

• يشرح كيفية التعبد بأسماء الله وصفاته.	

يعرف معنى اإلحلاد في أسماء الله.	•

أسماء الله وصفاته من القرآن 	•

الكرمي.

أس���ماء الله وصفاته من السنة 	•

النبوية  الشريفة.

اسم الله األعظم.	•

صف���ات الله تعال���ى في الكون 	•

املنظور.

هل يُرى الله؟.	•

كيف نستش���عر الل���ه ونحن لم 	•

نره؟.

ذك���ر أس���ماء الله احلس���نى 	•

ومعناها.

أبرز صفات الله تعالى ومعناها. 	•

أثر أسماء الله احلسنى وصفاته 	•

في حياة اإلنسان.

التعبد بأسماء الله وصفاته.	•

اإلحلاد في أسمائه.	•

 التعبد بأسماء الله وصفاته: 

- أهمية التعبد باألسماء  والصفات.

- مرات���ب التعب���د باألس���ماء 

والصفات.

- طرائق الوص���ول إلى التعبد 

بالتأمل  والصفات:  باألس���ماء 

فيها، والتأمل في مفعوالت الله 

وآياته الكونية. 

باألس���ماء 	• التعب���د  آث���ار 

الله، والذل  محبة  والصفات: 

والهيبة،  واخلشية  والتعظيم، 

واليقني والس���كينة، والرضا، 

والتوكل، والدعاء، واإلخالص.

اإلحلاد في أسماءه: 	•

- التعطيل. 

- التشبيه.

- التكييف.

- التمثيل.

يراعي عند كتابة أسماء الله احلسنى أن يتم عمل 	•

جدول يش���تمل على جميع أس���ماء الله احلسنى 

ومعناها باختصار.

عن���د الصفات يتم التطرق إل���ى أبرز صفات الله 	•

تعالى وأثرها في حياة الناس.

عن���د احلديث عن صفات الل���ه تعالى يتم االبتعاد 	•

من التفصيل ف���ي اخلالفات العقدي���ة بني الفرق 

اإلسالمية، ويتم التركيز في تقرير العقيدة السليمة 

وأثر اإلميان باألس���ماء والصفات وانعكاسه على 

حياة اإلنسان.

يتم التركيز في هذا الفصل في اجلوانب اإلميانية 	•

املتعلقة مبعرفة الله بأسمائه وصفاته.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )25( صفحة.	•

عدد الصور ال يقل عن )10( صور حية.	•

أوثق ُعرى التاسع

اإلميان 

»الوالء 

والبراء«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًاعلى أن:

يعرف ما يناقض الوالء: 	•

يعرف معنى الوالء والبراء.	•

يقارن بني صور الوالء.	•

يوضح ما يناقض الوالء.	•

معنى الوالء والبراء.	•

صور الوالء.	•

ما يناقض الوالء.	•

معنى البراء.	•

صور البراء.	•

ما يناقض الوالء: 	•

- الرضا بكف���ر الكافرين وعدم 

تكفيرهم. 

للكف���ار  الع���ام  التول���ي   -

أعوانًا وأنصارًا من  واتخاذهم 

دون املؤمنني.

- احملبة واملودة اخلاصة لهم.

الّركون إليهم.

- اتخاذه���م بطان���ة من دون 

املؤمنني.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( صفحات.	•

عدد الصور ال يقل عن )3( صور حية.	•
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محبة الله العاشر

تعالى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادراً على أن:

يفهم معنى محبة الله.	•

يوضح مقتضيات احملبة.	•

يس���تنتج أن العب���ادة هي النتيجة 	•

الالزمة حملبة الله ومعرفته وتوحيده.

معنى محبة الله.	•

مقتضيات احملبة.	•

العب���ادة هي النتيج���ة الالزمة 	•

حملبة الله ومعرفته وتوحيده.

التركيز في معنى احملبة ومقتضياتها.	•

التركي���ز في أن العبادة هي النتيجة الالزمة حملبة 	•

الله ومعرفته وتوحيده.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( صفحات.	•

 عدد الصور ال يقل عن صورتني حيتني.	•

احلادي 

عشر

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون عبادة الله 

القارئ قادرًا على أن: 

ُيفّرق بني أنواع العبادة.	•

يعّدد شروط العبادة وأركانها.	•

يذكر صورًا من البدع في العبادة.	•

يتعرف أعمال القلوب وثمرتها على 	•

املسلم.

معنى العبادة.	•

أنواع العبادة. 	•

شروط العبادة وأركانها.	•

صور من البدع في العبادة. 	•

أعم���ال القل���وب وثمرتها على 	•

املسلم.

أركان العبادة:

احملبة.	•

اخلشية.	•

الرجاء.	•

أنواع العبادة:

قلبية.	•

قولية.	•

بدنية.	•

مالية.	•

شروط العبادة:

اإلخالص لله تعالى.	•

املتابعة.	•

موافقة الشرع.	•

توضيح أن املقصود بالعبادة هنا هو أنها أعمال 

القلوب من اخلضوع واخلشوع لله تعالى، وليست 

العبادة مبفهومها االصطالحي.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )10( صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )6( صور حية.
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تعظيم الثاني عشر

الله وحكم 

شامته

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يحّدد معنى تعظيم الله. 	•

يشرح دالئل عظمة الله من القرآن 	•

والسنة. 

يذكر كيفية تعظيم الله. 	•

يش���رح مناذج من تعظيم السلف 	•

لله تعالى.

يتعرف حكم شامت الذات اإللهية، 	•

والعقوبة املترتبة على ذلك.

معنى تعظيم الله. 	•

دالئل عظم���ة الله من القرآن 	•

والسنة.

كيف نعظم الله؟.	•

مناذج من تعظيم السلف لله 	•

تعالى.

شتم الذات اإللهية.	•

 أنواع العبادة: 

قلبية. 	•

قولية. 	•

بدنية. 	•

مالية. 	•

 شروط العبادة: 

اإلخالص لله تعالى. 	•

املتابعة. 	•

موافقة الشرع.	•

 موضوع شتم الله سبحانه وتعالى: 

أنواعه: مباش���ر، وغير مباش���ر؛ مثل سّب الدهر 	•

مثاًل.

حكمه. 	•

كيف تكون الثالث عشر

عالقتنا مع 

الله »آداب 

التعامل مع 

الله«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

 يشرح مناذج من أعمال القلوب: 	•

اخلوف، والرجاء، والتعلق.

يذكرعالقتنا مع الله في الرخاء.	•

يذكر عالقتنا مع الله في الشدائد 	•

واملصائب.

يذكر عالقتنا مع الله في العبادات.	•

يذكر عالقتنا مع الله إذا عصيناه.	•

يذكر عالقتنا م���ع الله في الدعاء 	•

والطلب.

يح���ّدد م���اذا ُيحب الل���ه؟ وماذا 	•

يبغض؟.

من���اذج م���ن أعم���ال القلوب: 	•

اخلوف، والرجاء، والتعلق.

عالقتنا مع الله في الرخاء.	•

عالقتن���ا مع الله في الش���دائد 	•

واملصائب.

عالقتنا مع الله في العبادات.	•

عالقتنا مع الله إذا عصيناه.	•

عالقتن���ا م���ع الله ف���ي الدعاء 	•

والطلب.

ماذا يحب الله؟ وماذا يبغض؟.	•
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اإلحلاد »ملاذا الرابع عشر

يلحدون؟«

• اإلحلاد: معناه وخطورته.	

• أبرز شبهات امللحدين.	

• كيف ترد على امللحدين بالعقل؟. 	

• كيف ت���رد على امللحدي���ن من خالل 	

اشمل  النصوص الشرعية؟.

اخلامس 

عشر

»أجيب دعوة 

الداع إذا 

دعان«

أهمية الدعاء وأنه من العبادات 

العظيمة التي تقرب إلى الله. 

شروط الدعاء. 

موانع استجابة الدعاء.

السادس 

عشر

أسئلة حول 

موضوع 

»الله جل 

جالله«



25 الكتب الدعوية

توصيف كتاب)اإلسالم منهج حياة( للمسلم

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يطلع املسلم على نبذة من تاريخ الدين اإللهي )اإلسالم( واألديان احملرمة.	

• أن يطلع على أركان اإلسالم وأثرها في حياته.	

• أن يتعرف خصائص اإلسالم من غيره من األديان احمُلّرفة والوضعية، ومحاسنه، وأنه صالح لكل زمان ومكان.	

• أن يطلع على مقاصد اإلسالم، وقيمه، وأخالقه العظيمة، وأثر إلتزامها، ويدلّل عليها. 	

• أن يوضح أثر التزام اإلسالم في حياة الناس في مختلف املجاالت. 	

• أن يعدد نواقض اإلسالم وأدلتها من الكتاب والسنة.	

• أن يتعرف أهم األوامر والنواهي التي جاء بها اإلسالم. 	

• أن يتعرف كيفية تأثير اإلسالم في حياة الناس من املتقدمني واملعاصرين، ومناذج من أقوالهم. 	

• أن يتعرف أهم وسائل نصرة اإلسالم.	

• أن يرد على أهم األسئلة املثارة حول اإلسالم.	
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 ف���ي نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ 	•مقدمة

قادراً على أن:

يشرح أهمية املوضوع.	•

 يتعرف نعمة اإلسالم ويعتز به.	•

 يس���تنتج أن اإلس���الم منهج حياة، مع 	•

تعريف ميّسر عنه.

أهمية موضوع اإلسالم.	•

نعمة اإلسالم واالعتزاز به.	•

اإلس���الم منهج حياة، مع تعريف 	•

ميسر عنه.

يركز ف���ي نعمة اإلس���الم، وأن الله 	•

فضل���ك على كثير من اخللق، وجعلك 

على املنهج الصحيح.

عدد صفحات املقدمة ال يتجاوز )5( 	•

صفحات.

 يش���رح نبذة ع���ن تاريخ الرس���االت 	•تاريخ الديناألول

السابقة.

 يوضح كيف جاء هذا الدين اخلامت؟.	•

نبذة عن تاريخ الرساالت السابقة.	•

كيف جاء الدين اخلامت؟.	•

نبذة عن تاريخ الرساالت السابقة: 	•

- الدين اإللهي. 

- األديان األرضية.

دين اإلس���الم هو دين األنبياء ودين 	•

التوحيد.

كيف ظهر الشرك؟.	•

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

 ع���دد الص���ور ال يقل ع���ن صورتني 	•

حيتني.

التعريف الثاني

باإلسالم

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أركان اإلسالم.	•

يتعرف أركان اإلميان.	•

يعرف نبي اإلسالم.	•

 يس���تخلص ثم���رة اإلميان ب���أركان 	•

اإلميان.

يوضح العالقة بني اإلس���الم واإلميان، 	•

واكتمال الصورة بينهما.

يتعرف اإلحسان: مفهومه، وصوره.	•

أركان اإلسالم.	•

أركان اإلميان.	•

نبي اإلسالم.	•

ثمرة اإلميان بأركان اإلميان.	•

بني اإلسالم واإلميان. 	•

اإلحسان: مفهوم، وصور.	•

أركان اإلميان: 

اإلميان بالله. 	•

اإلميان باملالئكة:	•

- تعريف املالئكة.

- صفات املالئكة اخللقية واخُللقية.

- عبادة املالئكة.

- أعمال املالئكة.

- من أسماء املالئكة.

- من وظائف املالئكة.

اإلميان بالكتب.	•

اإلميان بالرسل. 	•

اإلميان باليوم اآلخر.	•

اإلميان بالقدر خيره وشره.	•

التركي���ز هنا في حدي���ث جبريل عليه 	•

السالم »بينما نحن جلوس عند رسول 

الله...«. 

ش���رح مجمل ملعنى أركان اإلسالم 	•

واإلميان.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)20( صفحة.

ع���دد الصور ال يقل ع���ن )6( صور 	•

حية.
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خصائص الثالث

اإلسالم 

والعقيدة 

اإلسالمية

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يس���تنتج أن من خصائص اإلسالم أنه 	•

رباني املصدر.

يقرر أن من خصائص اإلسالم أنه نسخ 	•

الشرائع السابقة.

يستخلص أن اإلسالم دين عاملي.	•

يس���تنتج أن من خصائص اإلسالم أنه 	•

أكمل وأمت الشرائع السابقة.

يس���تنتج أن اإلس���الم صالح لكل زمان 	•

ومكان.

•  يستنتج أن اإلسالم يخاطب 	

الفطرة.

• يقرر أن اإلسالم متصل السند.	

ربانية املصدر.	•

نسخ الشرائع السابقة.	•

دين عاملي.	•

أكمل وأمت الشرائع السابقة.	•

صالح لكل زمان ومكان.	•

يخاطب الفطرة.	•

متصل السند.	•

أهم خصائص أهل السنة واجلماعة: 

في التلقي والنظر واالستدالل: 	•

- مص���در التلقي الكتاب والس���نة، 

واإلجماع عائد إليهما.

- منهج توقيفي.

ال معصوم عندهم إال رس���ول الله 	•

ملسو هيلع هللا ىلص.
ال يقرون اجته���ادًا إال بعد عرضه 	•

على الكتاب والسنة.

ال يعارضون القرآن والس���نة برأي 	•

أو قياس أو ذوق.

يجمع���ون نصوص الب���اب الواحد 	•

النظي���ر إلى نظي���ره، وال يضربون 

النصوص بعضها ببعض.

ميكن للمؤلف أن يزيد في اخلصائص 	•

مبا يراه مناسبًا.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)10( صفحات.

ع���دد الصور ال يقل ع���ن )6( صور 	•

حية.

يشار هنا بفقرة إلى خصائص أهل 	•

السنة واجلماعة والطائفة املنصورة، 

وأنها هي التي متثل اإلسالم.
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محاسن الرابع

اإلسالم

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يتعرف أهم محاس���ن اإلسالم، وكيف 	•

يستدل عليها من خالل األدلة.

دين الفطرة.	•

مواكب للعصر.	•

يس���اوي بني الن���اس في أصل 	•

اخللق.

دي���ن حري���ة التفكي���ر وال���رأي 	•

املنضبط.

دين الشورى.	•

دين الرحمة والرأفة.	•

يحّث على العلم والتعلم.	•

يحترم العقل ويعطيه مكانته.	•

كّرم املرأة ورفع شأنها.	•

دين التكافل االجتماعي.	•

تشريعاته شاملة.	•

ليس فيه كهنوت وال رهبانية.	•

ح���ّرر النفس م���ن العبودية لغير 	•

الله.

دين الوسطية.	•

ال إكراه في الدين.	•

دين الطهارة.	•

وس���ع دائرة املباح���ات، وضّيق 	•

دائرة احملرمات.

دين اليسر والتسهيل.	•

 دين التسامح.	•

صور التسامح في اإلسالم:	•

- ال إكراه في الدين. 

- في التشريع.

- في الدعوة.

- في العبادات.

- في التعامل مع غير املسلمني.

- في املعامالت املالية.

- في احلرب واألسرى.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)20( صفحة.

عدد الصور ال يقل عن )15( صورة 	•

حية.
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قيم وحقوق اخلامس

رعاها 

اإلسالم

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف حقوق اإلنسان في اإلسالم. 	•

يتع���رف حق���وق امل���رأة والعائلة في 	•

اإلسالم.

يوضح حق املسلم على املسلم.	•

اإلسالم وحقوق اإلنسان. 	•

اإلسالم واملرأة والعائلة. 	•

حق املسلم على املسلم.	•

اإلسالم وحقوق اإلنسان: 

اإلسالم دين احلرية املنضبطة.	•

اإلسالم دين العدالة.	•

اإلسالم يعّظم النفس البشرية. 	•

اإلسالم دين التكافل االجتماعي.	•

اإلسالم حفظ حقوق أهل الذمة.	•

اإلس���الم أعطى اجلميع حقوقهم: 	•

واجل���ار،  والصغي���ر،  الكبي���ر، 

واملريض، والعبيد.

اإلسالم وحقوق احليوان والكائنات 	•

احلية

اإلسالم واملرأة والعائلة: 

املرأة قبل اإلسالم.	•

اإلسالم س���اوى بني الرجل واملرأة 	•

في التكليف واحلق���وق والواجبات 

إال ما ورد فيه نّص شرعي.

اإلسالم دين حقوق املرأة.	•

اإلسالم حفظ حقوق الوالدين.	•

اإلسالم حفظ حقوق األبناء.	•

عند حقوق أهل الذمة يش���ار إلى أنه 	•

سيتم احلديث عنها بتوسع في كتاب 

»األخالق واآلداب في اإلسالم«.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)10( صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )10( صور.	•
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مقاصد السادس

الشريعة 

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف الضرورات اخلمس.	•

يعّدد بعض القيم اإلسالمية.	•

يتعرف مفهوم الس���عادة وحقيقتها في 	•

اإلسالم.

الضرورات اخلمس.	•

قيم إسالمية.	•

مفه���وم الس���عادة وحقيقتها في 	•

اإلسالم.

املقاصد اخلمسة: 

حفظ الدين.	•

حفظ النفس.	•

حفظ املال.	•

حفظ العقل. 	•

حفظ العرض.	•

قيم إسالمية: 

السمو الروحي. 	•

االعتصام بحبل الله تعالى. 	•

املساواة التامة بني عموم األفراد. 	•

األخ���وة الصادق���ة والوح���دة بني 	•

املسلمني.

التعاون والبذل.	•

القسط والعدل.	•

الص���دق واإلخ���الص ف���ي القول 	•

والعمل. 

الفضائل واملكارم.	•

البعد من الغيبة والنميمة والرذائل.	•

تفص���ل كل واح���دة م���ن الضرورات 	•

اخلمس مع أمثلة م���ن الواقع، وكيف 

عاجلها اإلسالم.

االعتناء بالنس���ب واإلحصاءات التي 	•

تدعم هدف هذا الباب.

عند احلديث عن حفظ النفس يتم الرد 	•

ضمناً على الشبهات التي تتحدث عن 

أن اإلس���الم دين إرهاب، وأنه انتشر 

بالسيف.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)20( صفحة.

عدد الصور ال يقل عن )5( صور حية.	•
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أخالق السابع

وآداب 

حث عليها 

اإلسالم

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف معنى األخالق.	•

يذكر مناذج من األخالق.	•

يوض���ح معن���ى اآلداب، ومن���اذج من 	•

اآلداب اإلسالمية.

يعرف معنى األخالق.	•

يوضح مناذج من األخالق.	•

يوضح معنى اآلداب، ومناذج من 	•

اآلداب اإلسالمية.

من األخالق اإلسالمية: 

 الصدق.	•

 األمانة.	•

 الوفاء.	•

 التواضع. 	•

 سالمة الصدر. 	•

من اآلداب اإلسالمية:

آداب التالوة.	•

آداب الدعاء.	•

السالم.	•

الزيارة.	•

الضيافة.	•

املجالس.	•

الكالم.	•

األكل والشرب.	•

املسجد.	•

النوم.	•

 السفر.	•

عيادة املريض.	•

 اللباس.	•

 الركوب.	•

 الطريق.	•

 اجلوار.	•

 الدعاء والذكر »مع مناذج«.	•

يت���م اإلش���ارة إلى أن هن���اك كتابًا 	•

ف���ي  واآلداب  باألخ���الق  خاص���ًا 

اإلسالم.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)15( صفحة.

 عدد الصور ال يقل عن )10( صور 	•

حية.
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أثر التزام الثامن

اإلسالم في 

حياة الناس

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يستخلص أثر اإلسالم في العقل.	•

يستنتج أثر اإلسالم في الروح.	•

يع���ّدد بعض آثار اإلس���الم اجلس���م 	•

والصحة.

يوضح أن اإلسالم دين العمل واجلد.	•

يوضح أن اإلسالم حل شامل ملشكالت 	•

االقتصاد.

يس���تنتج أن اإلس���الم دين الطمأنينة 	•

والسالم الداخلي لإلنسان. 

يوضح أن العبرة بحقيقة املس���لمني ال 	•

بواقعهم أو واقع بعضهم.

أثر اإلسالم في العقل.	•

أثر اإلسالم في الروح.	•

أثر اإلسالم في اجلسم والصحة.	•

اإلسالم دين العمل واجلد.	•

اإلس���الم حل ش���امل ملشكالت 	•

االقتصاد.

الطمأنين���ة والس���الم الداخل���ي 	•

لإلنسان في اإلسالم.

ال 	• املس���لمني  بحقيق���ة  العب���رة 

بواقعهم أو واقع بعضهم.

الطمأنينة والسالم الداخلي: 

أقل نسب انتحار عند املسلمني.	•

أقل نس���ب األمراض النفسية عند 	•

املسلمني.

املجتمع���ات اإلس���المية هي أكثر 	•

املجتمعات ترابطًا اجتماعيًا. 

أقل معدالت اجلرمية عند املسلمني 	•

عامًة.

توضيح أثر التزام اإلسالم في حياة 	•

الناس.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)10( صفحات.

ع���دد الصور ال يقل ع���ن )7( صور 	•

حية.

نواقض التاسع

اإلسالم

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يحّدد معنى نواقض اإلسالم.	•

يذكرخطورة نواقض اإلسالم.	•

يشرح نواقض اإلسالم.	•

يوضح كيف نتجنب نواقض اإلسالم.	•

معنى نواقض اإلسالم.	•

خطورة نواقض اإلسالم.	•

ما نواقض اإلسالم؟	•

كيف نتجنب نواقض اإلسالم؟	•

نواقض اإلسالم: 

الشرك في عبادة الله تعالى. 	•

اتخاذ العبد واس���طة بينه وبني الله 	•

يتوكل عليها.

 اعتقاد أن غير اإلسالم أفضل أو 	•

أكمل منه.

• االستهزاء بشيء من دين الله تعالى.	

م���واالة املش���ركني ونصرتهم على 	•

املؤمنني.

أبغض ش���يء جاء به اإلس���الم أو 	•

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

اعتقاده أنه يس���عه اخل���روج عن 	•

هدي اإلسالم.

السحر.	•

• عدم تكفير املشركني أو الشك في كفرهم.	

 تت���م اإلش���ارة في ه���ذا الباب إلى 	•

موضوع )وحدة األديان( وخطورتها.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)15( صفحة.

عدد الص���ور ال يقل عن )10( صور 	•

حية.
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األوامر العاشر

والنواهي 

في اإلسالم 

)مختصر(

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يح���ّدد األوامر في اإلس���الم، ومناذج 	•

منها.

يحّدد النواهي في اإلس���الم، ومناذج 	•

منها.

يتعرف أحكام احلدود في اإلسالم.	•

األوامر.	•

النواهي.	•

أحكام احلدود في اإلسالم.	•

مناذج من األوامر في اإلسالم: 

العدل. 	•

اإلحسان. 	•

إيتاء ذي القربى.	•

حقوق اجلار.	•

حسن اخللق.	•

املعروف.	•

الصبر.	•

مناذج من النواهي في اإلسالم:

الفحشاء.	•

املنكر.	•

البغي.	•

اللعن.	•

 يس���تعان بآية »إن الله يأمر بالعدل 	•

واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 

عن الفحشاء واملنكر والبغي«.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)10( صفحات.

ع���دد الصور ال يقل ع���ن )5( صور 	•

حية.
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احلادي 

عشر

أسئلة حول 

اإلسالم

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يقرر أن اإلسالم ليس دينًا عربيًا فقط. 	•

يس���تنتج أن كل الرساالت اإللهية لها 	•

األهداف واملقاصد نفسها، وأن الدين 

واحد عند الله.

يتعرف كيفية مكافأة غير املس���لم على 	•

األعمال احلسنة التي يعملها.

يتعرف أشكال سعادة املؤمن بإميانه. 	•

يتعرف حكم االنتحار في اإلسالم.	•

يتعرف الرد على الش���بهات حول تعدد 	•

الزوجات في اإلسالم.

يذكر أسباب منع تعدد األزواج للمرأة.	•

يتعرف احلجاب في اإلسالم وحكمته.	•

يوض���ح أن انتش���ار اإلس���الم لم يتم 	•

بالسيف وإمنا بالدعوة. 

معن���ى األصولي���ة واإلرهاب، 	• يوضح 

ويجيب عن عالقة دين اإلسالم بهما.

يتع���رف أح���كام أكل األطعم���ة غير 	•

النباتية.

يذكر طريقة ذبح احليوانات.	•

يقرر أنه ال وثنية في اإلسالم. 	•

يعّدد أسباب حترمي اخلنزير.	•

يذكر أسباب حترمي الكحول.	•

يذك���ر أس���باب ع���دم التس���اوي في 	•

الشهادة بني الرجل واملرأة.

يعرف س���بب التفريق في امليراث بني 	•

الرجل واملرأة.

هل اإلسالم دين عربي؟ 	•

أليست كل األديان لها األهداف 	•

نفسها؟

مكافأة غير املسلم على األعمال 	•

احلسنة.

هل املؤمن سعيد؟ »الدنيا سجن 	•

املؤمن وجنة الكافر«.

حكم االنتحار في اإلسالم.	•

تعدد الزوجات.	•

منع تعدد األزواج للمرأة.	•

احلجاب.	•

هل انتشر اإلسالم بالسيف؟	•

األصولية واإلرهاب واإلسالم.	•

أحكام أكل األطعمة غير النباتية.	•

ذبح احليوانات.	•

هل في اإلس���الم وثنية؟ الطواف 	•

بالكعبة مثاًل.

حترمي اخلنزير.	•

حترمي الكحول.	•

عدم التس���اوي في الشهادة بني 	•

الرجل واملرأة.

امليراث.	•

 يوض���ح ف���ي الهدف رق���م )4( أن 	•

اإلس���الم ال يتعارض مع الس���عادة 

واملتعة احلالل.

التفصي���ل في هذا الب���اب أكثر من 	•

شريحة غير املسلم، وللمؤلف اخليار 

في ذلك.

يبني أن األصل في األوامر والنواهي 	•

هي التعبد لله، ويس���تأنس في بعض 

احلك���م مبا ال يخرج ع���ن املضمون 

الش���رعي، ويغرس في قلب املس���لم 

السمع والطاعة.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)15( صفحة.

عدد الصور وفقًا لرؤية املؤلف.	•
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قالوا عن الثاني عشر

اإلسالم

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يطل���ع على م���ا قالته دائ���رة املعارف 	•

البريطانية عن اإلسالم. 

يطلع عل���ى ما قاله بعض املش���اهير 	•

من غير املس���لمني عن اإلسالم؛ مثل: 

ليو تولستوي، وبرتراند راسل، وغوته، 

وغيرهم.

هربرت ويلز.	•

جورج برنارد شو.	•

دائرة املعارف البريطانية.	•

ليو تولستوي.	•

برتراند راسل.	•

غوته.	•

هيوسنت سميث.	•

غوستاف لوبون.	•

التركي���ز في أه���م املوضوعات التى 	•

حتدثوا فيها عن اإلسالم، والتفصيل 

في كتاب غير املسلم.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)5( صفحات.

عدد الصور وفقًا لرؤية املؤلف.	•

ملاذا الثالث عشر

يكرهون 

اإلسالم؟ 

ملاذا 

يخافون من 

اإلسالم ؟

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يش���رح معنى قوله تعالى:﴿وال يزالون 	•

يقاتلونكم حت���ى يردوكم عن دينكم إن 

استطاعوا﴾.

أن يذك���ر أس���باب كراهي���ة األعداء 	•

لإلسالم وخوفهم منه.

يذك���ر مناذج م���ن محاوالت تش���ويه 	•

اإلسالم »اإلعالم منوذجًا«.

• يتعرف مدى توسع اإلسالم  وانتشاره على 	

الرغم  من محاوالت منع ذلك من أعدائه. 

• يقاتلونك���م 	 يزال���ون  ﴿وال 
حت���ى يردوك���م ع���ن دينكم إن 

استطاعوا﴾.

ملاذا يكرهون اإلسالم؟. 	•

من���اذج من مح���اوالت تش���ويه 	•

اإلسالم »اإلعالم منوذجًا«.

مؤشرات انتش���ار اإلسالم على 	•

الرغم من محاوالتهم.

يتم عرض أرقام وإحصاءات وحقائق 	•

توض���ح م���دى انتش���ار اإلس���الم 

وتوس���عه، وتوضح في املقابل حجم 

اجلهد التنصيري مث���اًل في البلدان 

اإلسالمية، وأن اإلسالم في اتساع 

وانتش���ار على الرغم م���ن عن هذه 

احملاوالت.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)5( صفحات.

عدد الصور وفقًا لرؤية املؤلف.	•

املقدسات الرابع عشر

اإلسالمية

 يوضح أن مكة املكرمة واملدينة املنورة 

واملسجد األقصى من أهم املقدسات 

اإلسالمية.

مكة املكرمة.	•

املدينة املنورة.	•

املسجد األقصى.	•

تاريخها.	•

فضائلها في اإلسالم.	•

واجبنا جتاهها.	•

اإلس���المية 	• املقدس���ات  تاريخ  يبرز 

وفضائلها بأسلوب مختصر ومشوق.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على 	•

)5( صفح���ات، ويكون التفصيل في 

احلديث عنها عن���د الكتاب اخلاص 

باإلسالم لغير املسلم.

عدد الصور )3( صور.	•
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اخلامس 

عشر

كيف تنصر 

دينك؟

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ 

قادرًا على أن:

يحدد الوسائل التي يستطيع أن ينصر 	•

بها اإلسالم بأسلوب عملي.

باإلميان.	•

بالفهم والوعي.	•

بالتطبيق لألحكام.	•

بالدعوة إليه.	•

برد الشبهات عنه.	•

بالقدوة واألخالق احلسنة.	•

وسائل نصرة الدين.	•

اجلهاد أحد وسائل النصرة للدين: 	•

أنواعه، وصوره.

يت���م ذكر جوان���ب عملية ف���ي نصرة 	•

اإلسالم.

عدد صفح���ات الفص���ل ال يزيد على 	•

)10( صفحات.

عدد الصور )6( صور.	•

السادس 

عشر

األقليات 

املسلمة

يتعرف مفهوم األقليات.	•

يح���ّدد الواجبات املطلوب���ة من األقليات 	•

املسلمة. 

يعّدد أبرز التحديات التي تواجه األقليات 	•

املسلمة.

يتعرف مناذج من فقه األقليات املسلمة.	•

مفهوم األقليات.	•

الواجب���ات املطلوبة م���ن األقليات 	•

املسلمة.

أبرز التحديات التي تواجه األقليات 	•

املسلمة.

مناذج من فقه األقليات املسلمة.	•

يركز في مفهوم األقليات وواجباتها.	•

يركز في أه���م التحديات التى تواجهه 	•

األقليات. 

يركز في بعض مناذج من فقه األقليات.	•

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور )4( صور.	•

مراكز السابع عشر

إسالمية حول 

العالم

يتعرف أماكن عدد من املراكز اإلسالمية 	•

املتحدثة بلغته وأهدافها.

عدد صفحات ه���ذا الفصل ال يتجاوز 	•

)3( صفحات.

قنوات الثامن عشر

تلفازية 

ومواقع 

إلكترونية 

عن اإلسالم 

على شبكة 

اإلنترنت

يتع���رف القنوات واملواق���ع اإللكترونية 	•

التي تتحدث عن اإلسالم بلغته.
عدد صفحات هذا الفصل ال يتجاوز 	•

صفحتني.
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األهداف العامة للكتاب: 
• أن يحدد املسلم أهمية إنزال الكتب على البشر، وأن اإلميان بها هو الركن اخلامس من أركان اإلميان. 	

• أن يوضح معنى القرآن الكرمي، والفرق بينه وبني احلديث القدسي والنبوي. 	

• أن يقرر فضائل تالوة القرآن الكرمي وحفظه وتدبره. 	

• أن يوضح صورًا من العناية بالقرآن الكرمي، وجمعه، وحفظه، وتفسيره قدميًا وحديثًا. 	

• أن يّطلع على خصائص القرآن الكرمي وصفاته، وأشهر كتب التفسير واملفسرين والقراء. 	

• أن يتعرف أهم مقاصد القرآن الكرمي وموضوعاته. 	

• أن يحدد حقوق القرآن الكرمي على املسلمني من تالوة وحفظ وتدبر. 	

• أن يطلع على أبرز صور إعجاز القرآن الكرمي وحتديه البشر. 	

• أن يعرف آداب التعامل مع القرآن الكرمي، وأثر التزامها. 	

• أن يعرف أهم األسئلة املثارة حول القرآن الكرمي والرد عليها. 	

توصيف كتاب )إنه القرآن العظيم/ القرآن: 
أحكامه وفضله وآدابه( للمسلم
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مقدمة في 

اإلميان 

بالكتب

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

بالكتب 	• اإلمي���ان  أهمية  يتعرف 

ومكانها في اإلسالم.

عدد صفحات هذا الفصل ال يتجاوز )5( 	•

صفحات.

ملاذا أنزل األول

الله الكتب؟

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يقررالرك���ن الثالث م���ن أركان 	•

اإلميان »اإلميان بالكتب«.

يتع���رف أهمية إنزال الكتب على 	•

البشر.

يتع���رف الكتب املنزل���ة من عند 	•

الله. 

يعّدد أمثلة من بعض الكتب التي 	•

أنزلها الله.

يذكر أدلة اإلمي���ان بالكتب من 	•

الكتاب والسنة.

يعّدد ثمرات اإلميان بالكتب.	•

يذكرما يضاد اإلميان بالكتب.	•

الركن الثالث من أركان اإلميان 	•

»اإلميان بالكتب«.

أهمية إنزال الكتب.	•

الكتب املنزلة.	•

من الكتب اإللهية.	•

أدلة اإلميان بالكتب من الكتاب 	•

والسنة.

ثمرات اإلميان بالكتب.	•

ما يضاد اإلميان بالكتب.	•

من الكتب اإللهية: 

صحف إبراهيم عليه السالم.	•

التوراة »مع اإلشارة إلى التلمود«.	•

الزبور.	•

اإلجنيل.	•

يع���ّد هذا الفصل متهيدًا للتعريف بالقرآن 	•

الكرمي في الفصل الثاني.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )15( 	•

صفحة. 

عدد الصور )8( صور.	•
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ما القرآن الثاني

الكرمي؟

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يطلع على معنى القرآن الكرمي. 	•

 يعّدد أسماء القرآن الكرمي.	•

يفرق بني القرآن الكرمي واحلديث 	•

القدسي واحلديث النبوي.

• يوضح ثمرات اإلميان بالقرآن الكرمي.	

يذكر كيف نزل الق���رآن الكرمي 	•

على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

يتع���رف القرآن املك���ي واملدني 	•

والفروق بينهما.

معنى القرآن الكرمي.	•

أسماء القرآن الكرمي.	•

الفرق بينه وبني احلديث القدسي 	•

واحلديث النبوي.

ثمرات اإلميان به.	•

كيف ن���زل الق���رآن الكرمي على 	•

النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟.

املكي واملدني.	•

كيف نزل القرآن على النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟: 

قص���ة ن���زول الوحي على س���يدنا 	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص في غار حراء. 

قصة ورقة بن نوفل.	•

املكي واملدني: 

معنى املكي واملدني.	•

مناذج من املكي واملدني.	•

الفرق بني املكي واملدني.	•

يركز ماالقرآن الكرميًا.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور )4( صور.	•

فضل الثالث

القرآن 

الكرمي

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

 يحف���ظ آي���ات وأحاديث حول 	•

فضل القرآن الكرمي.

يحفظ آيات وأحاديث حول فضل 	•

التالوة وآدابها.

يحفظ آيات وأحاديث حول فضل 	•

حفظ القرآن الكرمي وآدابه.

يتعرف القواع���د الذهبية لتالوة 	•

القرآن الكرمي وحفظه.

يذك���ر أهمي���ة تزي���ني الصوت 	•

بالقرآن وفضله. 

يوضح كيفية تدبر القرآن الكرمي 	•

وفهمه. 

 يش���رح صورًا من تدبر القرآن 	•

الكرمي.

آي���ات وأحادي���ث ح���ول فضل 	•

القرآن الكرمي.

آي���ات وأحادي���ث ح���ول فضل 	•

التالوة وآدابها.

آيات وأحاديث حول فضل حفظ 	•

القرآن الكرمي وآدابه.

القرآن 	• لت���الوة  الذهبية  القواعد 

الكرمي وحفظه.

تزيني الصوت بالقرآن.	•

تدبر القرآن الكرمي وفهمه. 	•

صور من تدبر القرآن الكرمي.	•

يركز في فضل القرآن الكرمي. 	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور )6( صور.	•
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وإّنا له الرابع

حلافظون 

)صور 

العناية 

بالقرآن 

الكرمي 

وحفظه(

 في نهاية الفصل يتوقع أن 

يكون القارئ قادرًا على أن: 

القرآن 	• جم���ع  أس���باب  يع���ّدد 

الكرمي.

يذك���ر مراح���ل جم���ع الق���رآن 	•

الكرمي.

يتعرف معنى األحرف السبعة.	•

يّطلع على مراحل توزيع القرآن 	•

الكرمي على البلدان.

يطل���ع على مخطوط���ات القرآن 	•

الكرمي.

يتعرف القراءات السبعة.	•

يعّدد من���اذج من ُقّراء الصحابة 	•

والتابعني. 

يطلع على مناذج من مخطوطات 	•

القرآن الكرمي مع صورها.

يتعرف أشهر املفسرين.	•

يذكر أشهر كتب التفسير.	•

أسباب جمع القرآن الكرمي.	•

مراحل جمع القرآن الكرمي.	•

توزي���ع الق���رآن الك���رمي عل���ى 	•

البلدان.

مخططات القرآن الكرمي.	•

األحرف السبعة.	•

القراءات السبع.	•

القراء من الصحاب���ة والتابعني 	•

)مناذج(.

مناذج مخطوطات القرآن الكرمي 	•

مع صور.

أشهر املفسرين.	•

أشهر كتب التفسير.	•

من أشهر كتب التفسير: 

الطبري. 	•

ابن كثير.	•

السعدي... إلخ.	•

يرك���ز في )صور العناي���ة بالقرآن الكرمي 	•

وحفظه من اخلطأ والزيادة والضياع(.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )20( 	•

صفحة.

عدد الصور )12( صورة.	•
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خصائص اخلامس

القرآن 

الكرمي

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يقارن بني القرآن الكرمي والكتب 	•

السابقة.

يصف منزل���ة القرآن الكرمي من 	•

الكتب السابقة.

يقرر حفظ القرآن من التحريف 	•

والتبديل.

يوضح الفرق بني القرآن الكرمي 	•

الكرمي  الرسول  معجزات  وباقي 

ملسو هيلع هللا ىلص.
يستنتج أن من أسباب حفظ الله 	•

تعالى القرآن الكرمي تيسير حفظه.

الفرق بني القرآن الكرمي والكتب 	•

السابقة.

منزلته من الكتب السابقة.	•

حفظه من التحريف والتبديل.	•

الفرق ب���ني القرآن الكرمي وباقي 	•

معجزات الرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.

تيس���يره للذكر من حفظ وتدبر 	•

وتفسير »كثرة احلفاظ اآلن«.

ميكن اإلشارة إلى بعض األدلة من الكتب 	•

الس���ابقة للقرآن التي فيها إثبات النسخ 

بني الكتب، وأن بعضها ميكن أن ينس���خ 

بعضًا في األحكام.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )12( 	•

صفحة.

عدد الصور )6( صور.	•

صفات السادس

القرآن 

الكرمي

 أن يذكر كيف أن القرآن هدى. 	•

يوضح كيف يكون القرآن رحمة. 	•

يعّدد طرائق الشفاء بالقرآن.	•

يوضح أن القرآن ذكر.	•

يذك���ر كي���ف يك���ون االتع���اظ 	•

بالقرآن. 

يستنتج أن القرآن بالغ للعاملني. 	•

القرآن هدى.	•

القرآن رحمة.	•

القرآن شفاء.	•

القرآن ذكر.	•

القرآن موعظة.	•

القرآن بالغ.	•

التركيز في صفات القرآن الكرمي.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور )6( صور.	•
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مقاصد السابع

القرآن 

الكرمي

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على:

الكرمي 	• الق���رآن  يتعرف مقاصد 

العامة واخلاصة. 

أوالً: مقاصد عامة )بني العبد وربه(

الهداية إل�ى العقيدة السليمة.	•

الهداية إلى العبادة الصحيحة.	•

التشريع الشامل للحياة.	•

تعزيز األخالق.	•

تعظيم الله.	•

محبة الله وشكره ومخافته.	•

ثانيًا: مقاصد خاصة )بني العبد ونفسه(

الثواب.	•

املناجاة.	•

الشفاء.	•

العلم.	•

العمل.	•

أنواع الشفاء بالقرآن الكرمي: 

احلسي. 	•

النفسي.	•

الشفاء من السحر والعني واملس.	•

الشبهات. 	•

أمراض الشهوات.	•

يركز في مقاصد القرآن الكرمي.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على 10 	•

صفحات.

عدد الصور)4( صور.	•

موضوعات الثامن

القرآن 

الكرمي

يطلع على أهم املوضوعات التي 	•

تطرق إليها الق���رآن الكرمي في 

مختلف املجاالت.

يق���رر أن موضوع���ات الق���رآن 	•

الكرمي عاجلت كل ما يحتاج إليه 

اإلنسان في الدنيا واآلخرة. 

أركان اإلسالم.	•

أركان اإلميان.	•

الله الواحد.	•

الدعوة إلى الله تعالى.	•

الكون الدال على خالقه.	•

القصص القرآني.	•

البعث واجلزاء.	•

التربية والتشريع.	•

اجلهاد.	•

األخالق.	•

العالقات االجتماعية.	•

املعامالت بني الناس.	•

العمل.	•

العالقات السياسية.	•

يرك���ز ف���ي موضوع���ات الق���رآن الكرمي 	•

اخلمسة. 

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور )14( صورة.	•



43 الكتب الدعوية

إرشادات للمؤلفبعض العناوين التفصيليةاحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

حقوق التاسع

القرآن 

الكرمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتع���رف أهمية االس���تماع إلى 	•

القرآن الكرمي.

يتع���رف أهمي���ة ت���الوة القرآن 	•

الكرمي.

يقرر أهمية حفظ القرآن الكرمي.	•

القرآن 	• يتع���رف أهمي���ة تدب���ر 

الكرمي.

يقرر أهمي���ة العمل مبا جاء في 	•

القرآن الكرمي.

االستماع إلى القرآن الكرمي. 	•

تالوته.	•

حفظه وتعلمه.	•

تدبره. 	•

العمل به.	•

عدد صفحات هذا الفصل )5( صفحات.	•

صور من العاشر

هجر القرآن 

الكرمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على: 

يتعرف أن من صور هجر القرآن 	•

الكرمي هجر تالوته.

يتعرف آثار هجر حتكيم القرآن.	•

يق���رر أن من صور هجر القرآن 	•

هجر تدبره.

يس���تخلص نتائج هج���ر العمل 	•

بالقرآن الكرمي في حياة الناس.

يق���رر أن من صور هجر القرآن 	•

الكرمي هجر االستشفاء به.

هجر تالوته.	•

هجر حتكيمه.	•

هجر تدبره.	•

هجر العمل به.	•

هجر االستشفاء به.	•

يوضح صورًا من هجر القرآن الكرمي.	•

 عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور )5( صور.	•
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احلادي 

عشر

إعجاز 

القرآن 

الكرمي

يذكر ما اإلعجاز؟.	•

يوضح ضوابط اإلعجاز.	•

يتعرف صور اإلعج���از البياني 	•

واللغوي للقرآن الكرمي.

بغيب 	• اإلخب���ار  معن���ى  يتعرف 

عل���ى صدق  املاض���ي، وداللته 

القرآن الكرمي.

يتع���رف ص���ور اإلخب���ار بغيب 	•

املستقبل. 

يس���تنتج أنه ال ميك���ن اإلتيان 	•

مبثل هذا القرآن أو جزء منه. 

يطلّع على بعض احلقائق العلمية 	•

في القرآن.

يتع���رف التش���ريع اإلس���المي 	•

وإعجازه.

ما اإلعجاز؟.	•

ضوابط اإلعجاز.	•

اإلعجاز البياني واللغوي.	•

اإلخبار بغيب املاضي.	•

اإلخبار بغيب املستقبل.	•

التحدي باإلتيان مبثله.	•

من احلقائ���ق العلمية في القرآن 	•

الكرمي.

التشريع اإلسالمي وإعجازه.	•

اإلعجاز التشريعي: 

الطهارة.	•

الصوم. 	•

الصالة. 	•

حترمي اخلمر.	•

حترمي اخلنزير. 	•

حترمي امليتة.	•

ذكر مناذج عامة من اإلعجاز باختصار.	•

ينبه على بعض األخطاء التي تقع في باب 	•

اإلعجاز. 

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور )10( صور.	•
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تأثير القرآن الثاني عشر

الكرمي في 

السامعني

»سطوة 

القرآن 

الكرمي«

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

• يتعرف  تأثيرالقرآن في الرسول الكرمي 	

ملسو هيلع هللا ىلص.

• يتعرف تأثيرالقرآن في املالئكة.	

• يتعرف تأثيرالقرآن في اجلن.	

• يّطلع تأثيرالقرآن في املسلمني.	

• يطلع تأثيرالقرآن في غير املس���لمني: 	

النجاشي،  والوليد بن املغيرة.

• يتعرف تأثير القرآن في اجلبال. 	

• يتعرف تأثير القرآن في املرض والعني  	

والسحر.

تأثيره في الرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

تأثيره في املالئكة.	•

تأثيره في اجلن.	•

تأثيره في املسلمني.	•

تأثي���ره ف���ي غي���ر املس���لمني: 	•

النجاشي، والوليد بن املغيرة.

تأثيره في اجلبال.	•

تأثي���ره ف���ي امل���رض والع���ني 	•

والسحر.

تأثيره في غير املسلمني: 

 النجاشي. 	•

 الوليد بن املغيرة. 	•

تأثيره في املرض والعني والسحر:

النفث.	•

املعوذتان. 	•

آية الكرسي.	•

التركي���ز ف���ي تأثي���ر الق���رآن الكرمي في 	•

السامعني.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور )7( صور.	•

آداب الثالث عشر

التعامل 

مع القرآن 

الكرمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

•  يتعرف عظمة القرآن الكرمي وهيبته	

• يعّدد آداب التعامل مع املصحف.	

يذكر أمثلة من تعامل الصاحلني 	•

مع القرآن الكرمي.

عظمة القرآن الكرمي وهيبته.	•

آداب التعامل مع املصحف.	•

أمثلة م���ن تعامل الصاحلني مع 	•

القرآن الكرمي.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور )5( صور.	•

فضائل الرابع عشر

بعض 

السور 

واآليات

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يطلع على بعض السور التي لها 	•

فضل مخصوص. 

يطلع على بعض اآليات التي لها 	•

فضل مخصوص.

سور لها فضل مخصوص. 	•

آيات لها فضل مخصوص.	•

 التركي���ز في رحم���ة الله تعال���ى بعباده 	•

وتفّضل���ه وكرمه عليهم م���ن خالل بعض 

الف���رص الذهبي���ة، منها .. ليل���ة القدر، 

والعمرة في رمضان.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

ع���دد الص���ور املقترحة ال يق���ل عن )2( 	•

صورتني.
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اخلامس 

عشر

شهادات 

بعض 

املنصفني 

عن القرآن 

الكرمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يطل���ع عل���ى ش���هادات بعض 	•

املنصف���ني عن الق���رآن الكرمي؛ 

مث���ل: توماس كارلي���ل، وغوته، 

وغيرهم.

توماس كارليل.	•

غوته.	•

أرنست رينان.	•

ليو تولستوي.	•

مايكل هارت.	•

توضيح مناذج لشهادات بعض املنصفني 	•

من غير املسلمني قدميًا وحديثًا عن القرآن 

الكرمي، والتفصيل في شريحة غير املسلم.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )5( صور.	•

السادس 

عشر

القرآن 

الكرمي 

في سؤال 

وجواب

في نهاية الفص���ل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يفرق بني احملكم واملتشابه.	•

يطل���ع على حكم ق���راءة القرآن 	•

على امليت واحملتضر.

يطلع على حكم القراءة اجلماعية 	•

للقرآن.

لقراءة 	• الوض���وء  حك���م  يتعرف 

القرآن الكرمي.

احلائض 	• ق���راءة  حك���م  يوضح 

للقرآن الكرمي.

يتع���رف حك���م ترجم���ة القرآن 	•

الكرمي وضوابطها.

يفرق ب���ني اجل���زء واحلزب في 	•

القرآن. 

احملكم واملتشابه.	•

املي���ت 	• عل���ى  الق���رآن  ق���راءة 

واحملتضر.

القراءة اجلماعية.	•

الوضوء لقراءة القرآن الكرمي.	•

قراءة احلائض القرآن الكرمي.	•

ترجمة القرآن الكرمي.	•

معنى اجلزء واحلزب.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10(	•

صفحات.

عدد الصور املقترحة وفقًا لرؤية املؤلف. 	•
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السابع 

عشر

مناذج 

معاصرة 

من االعتناء 

بالقرآن 

الكرمي

يطلع على من���اذج معاصرة من 	•

االعتناء بالقرآن الكرمي.

لطباع���ة 	• فه���د  املل���ك  مجم���ع 

املصحف الشريف.

مصحف قطر.	•

الهيئة العاملية لتدبر القرآن.	•

 جائزة رابطة العالم اإلسالمي.	•

 جائزة دبي.	•

مجم���ع املل���ك فه���د لطباع���ة املصحف 	•

الشريف.

مصحف قطر.	•

الهيئة العاملية لتدبر القرآن.	•

التركيز في من���اذج معاصرة من االعتناء 	•

بالقرآن الكرمي.

تعري���ف مختصر للمؤسس���ات واجلهات 	•

املذكورة.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على )3( 	•

صفحات.

عدد الصور املقترحة ال يقل على صورتني.	•
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 توصيف كتاب )رضيت بمحمد صلى اهلل عليه
 وسلم نبيًا ورسواًل / حتى نلقاه على الحوض /

بشيرًا ونذيرًا( للمسلم

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يتعرف الركن الرابع من أركان اإلميان )اإلميان بالرسل( ومقتضياته. 	

• أن يطلع على واقع البشرية قبل مجيء رسولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص. 	

• أن يوضح معنى السيرة النبوية، وأسباب دراستها، وأشهر كتبها. 	

• أن يطلع على خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وخصائص رسالته. 	

• أن يتعرف أهم الوقفات العظيمة من حياة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص في الدنيا، وكذلك مواقفه في اآلخرة. 	

• أن يتعرف أهم دالئل نبوته ملسو هيلع هللا ىلص. 	

• أن يقررإنسانية الرسول الكرمي )غير أنه معصوم(، وأنه بشر له عواطف ومشاعر، وسيرته في ذلك )يوم من حياته منوذجاً(. 	

• أن يعّدد أهم األخالق العظيمة للرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص وخصائصه. 	

• أن يبني أثره في البشرية، وأثر رسالته في العالم أجمع. 	

•  أن يوضح أن محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص تقتضي اتباعه وطاعته. 	

• أن يتعرف أهم الوسائل في نصرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونصرة شريعته. 	

• أن يجيب عن أهم األسئلة املثارة حوله ملسو هيلع هللا ىلص.	
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مقدمة: 

اإلميان 

بالرسل

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يوضح أهمية اإلميان بالرس���ل 	•

)الركن الرابع(.

يذكر احلكمة من إرسال الرسل.	•

يفرق بني مفهوم النبوة والرسالة.	•

يقرر وجوب اإلميان بالرسل.	•

يذكر أن محبة الله ورسوله شرط 	•

في صحة اإلميان.

يعّدد ثمار اإلميان بالرسل.	•

يذكر معنى عصمة الرسل.	•

يعرف أولي العزم من الرسل.	•

يذكر أمثلة على الرسل.	•

يتعرف واجبات الرسل ودعوتهم.	•

يطلع على معنى الوحي وأنواعه.	•

يتعرف العالق���ة بني محمد ملسو هيلع هللا ىلص 	•

وغيره من الرسل.

أهمية املوضوع.	•

ملاذا بعث الله الرسل؟.	•

مفهوم النبوة والرس���الة والفرق 	•

بينهما.

وجوب اإلميان بالرسل.	•

احملبة شرط في صحة اإلميان.	•

ثمرة اإلميان بالرسل.	•

عصمة الرسل.	•

رسل الله: أولو العزم.	•

أمثلة على الرسل.	•

واجبات الرسل ودعوتهم.	•

الوحي: معناه، وأنواعه.	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص والرسل.	•

توسع عند أولي العزم من الرسل.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )10( صور.	•

السيرة األول

النبوية 

يوضح معنى السيرة النبوية.	•

يذكر أس���باب دراس���ة السيرة 	•

النبوية.

يتع���رف أش���هر كتب الس���يرة 	•

النبوية والش���مائل واخلصائص 

النبوية.

معنى السيرة النبوية.	•

ملاذا ندرس السيرة النبوية؟.	•

أشهر كتب السيرة النبوية.	•

التركي���ز في اله���دف الثالث )أش���هر كتب 	•

الس���يرة النبوية( ويتم ع���رض صور ألغلفة 

الكتب.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )3( صور.	•
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العالم قبل الثاني

محمد ملسو هيلع هللا ىلص

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يطلع عل���ى واقع العال���م عامًة 	•

،والعرب خاصًة، قبل بعثة النبي 

الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص في مختلف املجاالت 

والسياسية  واالجتماعية  الدينية 

وغيرها.

واقع العالم عامًة، والعرب خاصًة، 

قبل بعثة النبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص:

دينيًا.	•

اجتماعيًا.	•

اقتصاديًا.	•

سياسيًا.	•

علميًا وحضاريًا.	•

العالم قبل بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

دينيًا.	•

اجتماعيًا.	•

اقتصاديًا.	•

سياسيًا.	•

علميًا وحضاريًا.	•

التركيز في األس���لوب الش���ائق الذي يجذب 	•

الق���ارئ، واالبتع���اد من أس���لوب الوصف 

التاريخي الذي قد يصيب القارئ بامللل.

التي 	• اإليجابية  احلرص على ذكر اجلوانب 

كانت موجودة قبل بعثة النبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص؛ 

من  واملوضوعية  املصداقية  نتوخى  حتى 

ملسو هيلع هللا ىلص  الكرمي  النبي  أن  نبني  وحتى  جهة، 

حافظ على هذه اجلوانب وعززها من جهة 

أخرى.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )6( صور.	•

بشارة الثالث

الرسل 

مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يطل���ع عل���ى بعض البش���ارات 	•

مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص في التوراة.

يطلع على بعض البشائر مبحمد 	•

ملسو هيلع هللا ىلص• في اإلجنيل.
يقرر أن هناك بش���ائر للرس���ل 	•

مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص في الكتب األخرى.

البشائر في التوراة.	•

البشائر في اإلجنيل.	•

البشائر في الكتب األخرى.	•

بعد 	• التدرج  هو  الفصل  هذا  من  املقصد 

إلى  بحاجة  الناس  وأن  السابق،  الفصل 

إبراهيم  ملة  من  قلة  إال  يبق  ولم  هداية، 

النصرانية،  على  بقي  ومن  السالم،  عليه 

الزمن  هذا  في  األنبياء  بشارات  فكانت 

بنبي خامت.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )6( صور.	•
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التعريف الرابع

بنبي 

الرحمة ملسو هيلع هللا ىلص

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف نس���ب الرس���ول الكرمي 	•

ملسو هيلع هللا ىلص وأسماءه.
يقرأ وصف نبينا الكرمي كما ورد 	•

في الروايات الصحيحة.

يعرف معن���ى النبي األمي، وأثر 	•

األمية في دعوته.

يقرأ ماذا قال بعض املش���اهير 	•

غير املس���لمني عن نبينا محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص.

نس���ب النب���ي امتداد لس���يدنا 	•

إبراهيم عليه السالم.

أسماؤه.	•

وص���ف النب���ي كم���ا ورد ف���ي 	•

الروايات الصحيحة.

النبي األمي.	•

ماذا قالواعن محمد ملسو هيلع هللا ىلص.	•

قالوا عن محمد ملسو هيلع هللا ىلص: 

من املتقدمني: 

أبو سفيان، والنجاشي، وقصة خيمة 	•

أم معب���د، ووصف الصحابة له مثل 

علي بن أبي طالب وغيره.... إلخ.

من املتأخرين: 

جورج برنارد شو.	•

غاندي.	•

توماس كارليل.	•

غوته.	•

المارتني.	•

متت���زج العاطفة ف���ي هذا الفص���ل بالعقل 	•

وباجلانب الش���رعي من األدلة، فنس���تخدم 

الس���رد التوصيفي للتعري���ف بنبينا الكرمي، 

مع احلرص على ش���حن القارئ عاطفيًا بني 

احلني واآلخر حتى نوصل القارئ إلى محبة 

النبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.

االس���تفادة من اآليت���ني )157، 158( من 	•

سورة األعراف وغيرهما من اآليات.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )5( صور.	•

خصائص اخلامس

النبي ملسو هيلع هللا ىلص•

ورسالته 

)اإلسالم(

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف خصائص رس���الة النبي 	•

ملسو هيلع هللا ىلص )اإلسالم(.
يطلع على أهم اخلصائص التي 	•

اختص بها رس���ولنا الكرمي عن 

باقي البشر باألدلة الشرعية.

خصائص رسالته:

- خامتة، وناسخة، وعاملية.

- موافقة للفطرة.

- شاملة ملطالب البشرية.

- تهتم بالعقل البشري.

- حتقيق املصلحة ودفع املفسدة.

- سماحتها ويسرها.

- غنى مصادرالتشريع.

- حفظها من التحريف.

خصائص���ه ملسو هيلع هللا ىلص )ما اختص به 	•

من أحكام(.

خصائص رسالته ملسو هيلع هللا ىلص: 

 خامتة للرساالت.	•

 ناسخة للرساالت.	•

 عاملية.	•

 موافقة للفطرة. 	•

 شاملة ملطالب البشرية.	•

 تهتم بالعقل.	•

 حتقق املصلحة وتدفع املفسدة.	•

السماحة واليسر.	•

غنى مصادر التشريع.	•

حفظها من التحريف.	•

خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص )ما اختص به من 

أحكام(: 

الس���ماح له بالزواج من أكثر من 	•

أربع نساء.

 الهب���ة »وامرأة مؤمن���ة إن وهبت 	•

نفسها للنبي«.

الوصال في الصوم.... إلخ.	•

التركي���ز ف���ي خصائص النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص، وهي 	•

كثيرة.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15(	•

صفحة.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )10( صور.	•
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وقفات من السادس

حياته

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

• العرب.	 يتعرف مكانة مكة عند 

يطلع على قصة عام الفيل.	•

الرسول 	• يطلع على قصة ميالد 

ملسو هيلع هللا ىلص.

ملسو هيلع هللا ىلص 	• ال��رس��ول  ك��ان  يذكركيف 

يعمل في رعي األغنام.

ملسو هيلع هللا ىلص 	• الرسول  كان  كيف  يذكر 

التجارة. في  يعمل 

ملسو هيلع هللا ىلص 	• الرسول  كان  كيف  يصف 

غار  في  ويتأمل  يتفكر  وسلم 

حراء.

ملسو هيلع هللا ىلص 	• الرسول  كان  كيف  يصف 

الكفار. أذى  يصبر متحماًل 

ملسو هيلع هللا ىلص 	• الرسول  كان  كيف  يذكر 

يقاوم إغراءات الكفار باألمثلة.

• في 	 ملسو هيلع هللا ىلص  ال��رس��ول  رحلة  يتعرف 

اإلسراء واملعراج.

يتعرف هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى 	•

املنورة. املدينة 

يصف كيف كان الرس���ول ملسو هيلع هللا ىلص 	•

قويًا في احلق.

مكانة مكة عند العرب.	•

عام الفيل.	•

ميالد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.	•

راعي الغنم.	•

التاجر.	•

املتفكر املتأمل في غار حراء.	•

الصابر املتحمل أذى الكفار.	•

املقاوم إغراءات الكفار.	•

اإلسراء واملعراج.	•

الهجرة.	•

القوي في احلق.	•

الشورى: غزوة اخلندق.	•

احلازم.	•

رس���ائله إلى امللوك: النجاشي، 	•

واملقوقس، وكسرى، وهرقل.

القائد العسكري احملنك.	•

صلح احلديبية وواقعية الرسول 	•

ملسو هيلع هللا ىلص.
فتح مكة.	•

وفاته ملسو هيلع هللا ىلص.	•

القائد العسكري احملنك: 

بدر.	•

أحد.	•

اخلندق.	•

 مؤتة.	•

توضي���ح أبرز احملطات في حياته وس���يرته 	•

الكرمية.

توضيح أهم الدروس املس���تفادة من سيرته 	•

الكرمية.

تخصي���ص وقفة ف���ي نهاي���ة كل محطة من 	•

محطات حيات���ه إلثارة التأمل وأخذ الدروس 

املستفادة من هذه احملطة من خالل أسلوب 

السؤال واجلواب مثاًل إلثارة ذهن القارئ.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )35(	•

صفحة.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )21( صورة.	•
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•السادس يتع���رف وقف���ة الرس���ول ملسو هيلع هللا ىلص من 	

الشورى: غزوة اخلندق.

يش���رح كيف كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 	•

حازم���ًا عندم���ا يقتضي املوقف 

ذلك.

يطالع بعض رس���ائل الرس���ول 	•

ملسو هيلع هللا ىلص إلى امللوك.

• يش���رح كيف كان الرس���ول ملسو هيلع هللا ىلص 	

قائدًا عسكريًا محنكًا.

• يستخلص واقعية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من 	

خالل قصة صلح احلديبية.

يلخص كيف فتح الرس���ول ملسو هيلع هللا ىلص 	•

مكة.

 يطالع قصة وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.	•
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يوم من السابع 

حياته

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتع���رف كيفية وضوء الرس���ول 	•

ملسو هيلع هللا ىلص، وم���اذا كان يق���ول عن���د 
استيقاظه.

يتعرف كيف كانت صالة الرسول 	•

ملسو هيلع هللا ىلص وعبادته.
يتعرف األذكار التي كان يرددها.	•

يتعرف طعامه واآلداب اخلاصة 	•

به.

يتعرف لباسه وثيابه وآدابهما.	•

يتعرف بيته ونومه.	•

يتعرف كيفية فرحه وحزنه.	•

استيقاظه ووضوؤه.	•

صالته وعبادته.	•

أذكاره.	•

طعامه.	•

لباسه وثيابه.	•

بيته ونومه.	•

أفراحه وأحزانه.	•

يرك���ز في ه���ذا الفصل في ي���وم من حياة 	•

الرسول يسهل االقتداء به.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )6( صور.	•

من دالئل الثامن

نبوته

يتع���رف قصة أبي س���فيان مع 	•

هرقل.

الغ���رض 	• انتف���اء  يس���تخلص 

الش���خصي من دعوت���ه، ويربط 

ذلك بصدق رسالته.

يطلع على مناذج من اإلعجاز.	•

يق���رر أن اإلخب���ار بالغيب من 	•

دالئل نبوته مع أمثلة على ذلك.

اإلس���المي: 	• التش���ريع  يتعرف 

عظمته، وإعجازه.

قصة أبي سفيان مع هرقل.	•

انتفاء الغرض الشخصي.	•

اإلعجاز )مناذج(.	•

اإلخبار بالغيب.	•

التشريع: عظمته، وإعجازه.	•

توضيح بعض الدالئل من نبوته.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )5( صور.	•
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الفصل 

التاسع

محمد 

اإلنسان

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص زوجًا.	•

يتعرف محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص أبًا.	•

يتعرف محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص صديقًا.	•

يتعرف محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص جارًا.	•

محمد زوجًا.	•

محمد أبًا.	•

محمد صديقًا.	•

محمد جارًا.	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص زوجًا: 

العدل بني زوجاته. 	•

في حاجة أهله.	•

البس���اطة ف���ي املأكل واملش���رب 	•

واملسكن.

التعبير عن احلب بال حرج.	•

املمازحة واملالطفة.	•

رد على شبهة كثرة زوجاته.	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص أبًا: 

ذكر أوالده وبناته.	•

 حسن التعامل. 	•

عدم التفرقة.	•

الرحمة والعواطف، خصوصًا عند 	•

املرض أو الوفاة.

اختيار الزوج املناسب للبنت.	•

احترام األوالد وتقديرهم.	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص صديقاً: 

الرس���ول ملسو هيلع هللا ىلص مع رفيق دربه أبي 	•

بكر الصديق.

• الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابه: 	

- الرحمة بهم.

- اخلوف عليهم من النار.

- دعاؤه لهم.

 - تشجيعهم وحثهم على خلير.

- إقالة عثراتهم.

محمد ملسو هيلع هللا ىلص جارًا: 

إك���رام اجلار وعدم إيذائه حتى لو 	•

كان غير مسلم.

توضيح بعض جوانب محمد اإلنسان.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15( 	•

صفحة

 عدد الصور املقترحة ال يقل عن )4( صور.	•
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وإنك لعلى العاشر

خلق عظيم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر مناذج من عدله ملسو هيلع هللا ىلص.	•

يع���ّدد من���اذج من حلم���ه عليه 	•

السالم.

يض���رب أمثل���ة م���ن وفائه ملسو هيلع هللا ىلص 	•

بعهوده.

يذكر أمثلة من رحمته ملسو هيلع هللا ىلص•.	•

يضرب أمثلة من كرمه. 	•

يذكر صورًا من شجاعته.	•

يتعرف أخالقه في احلرب.	•

العدل.	•

احللم.	•

الوفاء بالعهد.	•

الرحمة.	•

الكرم واجلود.	•

الشجاعة.	•

أخالقه في احلرب.	•

التركي���ز ف���ي أن أخالق النب���ي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

ومعاملته الناس من مس���لمني وغير مسلمني 

خير دليل على خلق عظيم.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور )7( صور.	•

احلادي 

عشر

العالم بعد 

محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص »ماذا 

غّير في 

البشرية؟«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتع���رف أبرز معالم نبينا الكرمي 	•

ملسو هيلع هللا ىلص وإجنازاته في البش���رية في 
مختلف املجاالت.

دينيًا.	•

اقتصاديًا.	•

سياسيًا.	•

علميًا وحضاريًا.	•

لعلماء ومفكرين غير 	• ش���هادات 

مسلمني.

التركي���ز في مخاطبة العقل والفطرة مع ذكر 	•

األدلة الشرعية.

 اإلكث���ار م���ن اقتراح���ات وج���ود الصور 	•

وتوصيفها؛ حتى تثير التأمل والتفكير، وتدلل 

على وجود اخلالق من خالل إبداعه في الكون 

واملخلوقات.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )4( صور حية.	•
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أحواله الثاني عشر

في الدار 

اآلخرة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتع���رف فضائل الرس���ول عليه 	•

السالم وما ميزه الله به عن خلقه 

في اآلخرة.

يذكر أس���باب ش���فاعة الرسول 	•

ملسو هيلع هللا ىلص للمسلمني.
يعّدد صفات حوضه الكرمي.	•

يذكر أن الرس���ول ملسو هيلع هللا ىلص أول من 	•

تفتح له أبواب اجلنة.

أول من ينشق عنه القبر.	•

سجوده حتت العرش.	•

أمتي أمتي.	•

الشفاعة.	•

احلوض.	•

أول من تفتح له أبواب اجلنة.	•

ه���ذا فصل جديد ونوع���ي، الهدف منه بيان 	•

أن النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص حريص عل���ى أمته حتى في 

اآلخ���رة، من دون التش���عب في ذكر أحداث 

يوم القيامة.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور)6( صور.	•

محبة النبي الثالث عشر

ملسو هيلع هللا ىلص
في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يفرق بني مفهوم احملبة والطاعة. 	•

التي 	• النصوص  بع���ض  يتعرف 

تربط بني احملبة والطاعة.

يق���رر أهمي���ة محب���ة آل البيت 	•

وحقوقهم. 

يعرف محبة الصحابة وحقوقهم. 	•

احملبة م���ن دون طاعة ليس���ت 	•

محبة.

نص���وص ترب���ط ب���ني احملب���ة 	•

والطاعة.

محبة آل البيت وحقوقهم.	•

محبة الصحابة وحقوقهم.	•

ف���ي الهدفني  4 و3 يتم اس���تعراض مواقف 	•

الصحاب���ة وآل البي���ت في محبته���م النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص من جه���ة، وفي جهوده���م ودورهم في 
نشر اإلس���الم من جهة أخرى، وأن محبتهم 

ونصرتهم من محبته عليه الصالة والسالم.

ع���دد صفح���ات الفصل ال يزي���د على  )5(	•

صفحات.

عدد الصور )4( صور.	•
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كيف تنصر الرابع عشر

نبّيك؟ )حقه 

على أمته(

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

والطرائ���ق 	• الوس���ائل  يتع���رف 

العملية التي يستطيع بها املسلم 

أن ينصر نبيه الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.

معرفة سيرته ونشرها.	•

الصالة والسالم عليه.	•

محبته.	•

طاعة أوامره واجتناب نواهيه.	•

احلرص على سنته.	•

الدفاع عنه بكل الوسائل.	•

أو 	• بحضرته  الص���وت  خف���ض 

بحضرة كالمه.

التركي���ز في كيف تنصر نبي���ك؟ )حقه على 	•

أمته(.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور )6( صور.	•

اخلامس 

عشر

شبهات 

حوله ملسو هيلع هللا ىلص

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يس���تنتج أن الق���رآن ليس من 	•

تأليف نبي أو بشر.

يوض���ح أن الدي���ن ل���م ينش���ر 	•

بالسيف. 

يوضح أسباب كثرة زوجاته.	•

يوضح معنى األمية، وأثرها في 	•

رسالته.

يوضح قصته قبل مبعثه، وقصة 	•

ال��راه��ب  ولقائه  ال��ش��ام  رح��ل��ة 

بحيرى.

الق���رآن الك���رمي ه���و كالم الله 	•

تعالى وليس كالم بشر.

اإلسالم لم ينتشر بالسيف.	•

كثرة زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص.	•

النبي األمي.	•

لقاء الراهب بحيرى.	•

توضيح الشبهات حول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإزالتها، 	•

وهي كثيرة، واملذكور بعضها.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

 عدد الصور )4( صور.	•



الكتب الدعوية60

إرشادات للمؤلفبعض العناوين التفصيليةاحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

السادس 

عشر

ماذا لو 

أطعناه؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتع���رف واق���ع العال���م الي���وم 	•

من احل���روب، والف���نت، واألزمة 

االقتصادية،  واألزمة  األخالقية، 

وغيرها.

يع���ّدد مناذج م���ن تعاليمه التي 	•

فيها حل ملشكالت البشرية.

يذك���ر من���اذج م���ن تعامالت���ه 	•

الواقعية التي ميكن أن تس���هم 

في حل مشكالت البشرية.

الي���وم: احلروب، 	• العالم  واق���ع 

األخالقي���ة،  والف���نت، واألزم���ة 

واألزمة االقتصادية.

مناذج من تعاليمه التي فيها حل 	•

ملشكالت البشرية.

مناذج م���ن تعامالت���ه الواقعية 	•

التي فيها حل ملشكالت البشرية.

يترك هذا الفص���ل الجتهاد املؤلف، والهدف 	•

منه عمل مقارنات بني واقع املسلمني والعالم 

حالي���ًا من جرائ���م وك���وارث واضطرابات، 

وواقعهم لو أطاع���وا تعاليمه، مع ذكر أمثلة 

واضحة لتعاليمه وهديه ف���ي املجاالت التي 

يعاني العالم فقدانها اآلن.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور )3( صور.	•

السابع 

عشر

اعتناء األمة 

بسيرته

الكت���ب التي ألفت في الس���يرة 	•

النبوية واملراكز البحثية.

ع���دد صفحات هذا الفص���ل ال يتجاوز )5( 	•

صفحات.

الثامن 

عشر

مؤسسات 

وهيئات 

إلكترونية 

عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يطلع عل���ى بعض املؤسس���ات 	•

والهيئات واملواق���ع التي حتكي 

عن سيرته وحياته وسننه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ع���دد صفحات هذا الفص���ل ال يتجاوز )3( 	•

صفحات.
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األهداف العامة للكتاب: 
• أن يذكر املسلم معنى األخالق واآلداب وفضلها في اإلسالم.	

•  أن يطلع على أهم األخالق العامة؛ مثل: الصدق، واألمانة، والوفاء، واإلخالص، وغيرها.	

•  أن يتعرف األخالق املطلوبة في عالقته مع الله تعالى والنبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.	

•  أن يطلع على أهم األخالق الواجب معاملة الناس بها.	

•  أن يتعرف األخالق الواجب اتباعها مع الكائنات احلية وغير احلية.	

• أن يتعرف أهم اآلداب اإلسالمية التي يجب على املسلم أن يلتزمها ويعمل بها.	

 توصيف كتاب )األخالق واآلداب في اإلسالم(
للمسلم
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مقدمة

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف ش���مولية اإلسالم جميع 	•

مجاالت احلياة.

يوضح أهمية تطبيق التشريعات 	•

اإلسالمية في احلياة وثمراته.

 يذكر بعض أخالق النبي الكرمي 	•

ملسو هيلع هللا ىلص وصفاته، وأنه القدوة لنا.

أهمية املوضوع.	•

اإلس���الم دي���ن ش���امل جلميع 	•

مجاالت احلياة.

التعالي���م 	• تطبي���ق  أهمي���ة 

والتش���ريعات اإلس���المية ف���ي 

احلياة وثمراته.

أخالقه وصفاته ملسو هيلع هللا ىلص.	•

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور )3( صور.	•

اخللق األول

احلسن 

وفضله

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف معنى اخللق احلسن.	•

يستشهد بآيات قرآنية وأحاديث 	•

نبوي���ة وآث���ار واردة ف���ي فضل 

اخللق احلسن.

لتحس���ني 	• عملية  طرائق  يع���ّدد 

األخالق.

يستخلص ثمرات اخللق احلسن.	•

معنى اخللق احلسن.	•

فضل اخللق احلسن.	•

كيف نحسن أخالقنا؟.	•

ثم���رات اخلل���ق احلس���ن: رفع 	•

درجات املؤمن في اجلنة.

التركيز في أمثل���ة وقصص واقعية تدل على 	•

الهدف، وهو: كيف نحسن أخالقنا؟.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور )4( صور.	•

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون أخالق عامةالثاني

القارئ قادرًا على أن:

• يتمثل الصدق في أقواله وأفعاله.	

يتعرف معنى األمانة.	•

يتعرف معنى الوفاء.	•

يتعرف معنى اإلخالص.	•

يتعرف معنى الصبر.	•

يتعرف معنى الكرم.	•

يتعرف أشكال العدل ومعناه.	•

يتعرف خلق احلياء.	•

الصدق.	•

األمانة.	•

الوفاء.	•

اإلخالص.	•

الصبر.	•

الكرم.	•

العدل.	•

احلياء.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور وفقًا لرؤية املؤلف.	•
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أخالقنا مع الثالث

الله تعالى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

والتسليم 	• التصديق  أهمية  يقرر 

مبا فرضه الله تعالى من أحكام 

وعقائد.

يذكر آداب الدعاء.	•

يتعرف أهمي���ة تلقي أحكام الله 	•

تعالى بالقبول والتطبيق.

أقداره 	• تلق���ي  كيفي���ة  يتع���رف 

بالرضا والصبر.

 يفرق بني األمل برضاه واخلوف 	•

من سخطه.

يقرر أن من األخالق مع الله تعالى 	•

ترك  معصيته واملجاهرة بها.

التصديق والتس���ليم مبا جاء به 	•

من عقائد وأحكام.

التأدب في مخاطبته ودعائه.	•

تلقي أحكامه بالقبول والتطبيق.	•

تلقي أقداره بالرضا والصبر.	•

بني األمل برض���اه واخلوف من 	•

سخطه.

ترك معصيته واملجاهرة بها.	•

التركيز في أخالقنا مع الله تعالى.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور )4( صور.	•

أخالقنا مع الرابع

نبيه الكرمي 

ملسو هيلع هللا ىلص

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يقرر أهمية اإلميان بكل ما جاء 	•

به النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

يتع���رف كيفي���ة اتباع س���نته، 	•

وفضل السنة.

يتعرف أهمي���ة محبته أكثر من 	•

النفس واملال والولد.

يتع���رف معنى تعزي���ره وتوقيره 	•

في اخلط���اب، وتعظيم س���نته، 

والصالة والسالم عليه.

يح���ّدد كيفية الدف���اع عنه ضد 	•

الشبهات واملغرضني.

اإلمي���ان بكل ما ج���اء به النبي 	•

صلى الله عليه وسلم.

اتباع سنته، وفضل السنة.	•

محبت���ه أكثر م���ن النفس واملال 	•

والولد.

تعزيره وتوقيره في اخلطاب.	•

الدف���اع عن���ه ضد الش���بهات 	•

واملغرضني.

يوض���ح أخالقنا مع نبيه الك���رمي صلى الله 	•

عليه وسلم.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور )5( صور.	•
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أخالقنا مع اخلامس

املسلمني

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

• يوضح مفهوم البنيان املرصوص.	

• يذكر أهمية العفو عند املقدرة وفضله.	

يذكر أهمية الوفاء بالوعد.	•

• يصف كيفية حسن معاملة اخلدم.	

• يتعرف أهمية البعد من النميمة.	

• يتعرف أهمية البعد من السخرية.	

يصف أهمية اإلحساس بالفقراء 	•

واملساكني وأثره في األخالق.

يذكر أخالق املس���لم مع الكبار، 	•

خصوصًا الوالدين.

• يوضح األخالق الواجبة مع النساء.	

البني���ان 	• مفه���وم  استش���عار 

املرصوص.

العفو عند املقدرة.	•

الوفاء بالوعد.	•

حسن معاملة اخلدم.	•

البعد من النميمة.	•

البعد من السخرية.	•

اإلحساس بالفقراء واملساكني.	•

أخالقنا م���ع الكبير، خصوصًا 	•

الوالدي���ن »باختص���ار؛ ألنه���ا 

مفصلة في كتاب اإلسالم«.

أخالقنا مع النساء.	•

يوضح أخالقنا مع املسلمني.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15(	•

صفحة.

عدد الصور )10( صور.	•

أخالق السادس

خاصة 

بالتعامل 

مع غير 

املسلمني

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يقرر أهمية توصيل الدعوة إلى 	•

غير املسلم.

يذكر بعض أخالق املسلمني في 	•

الدعوة.

يعّدد بعض أخالق املسلمني مع 	•

أهل الذمة واملعاهدين.

يذكر بعض أخالق املسلمني في 	•

احلرب.

احل���رص على إيص���ال الدعوة 	•

إليه.

أخالقنا في الدعوة.	•

الذم���ة 	• أه���ل  م���ع  أخالقن���ا 

واملعاهدين.

أخالقنا في احلرب.	•

أخالقنا مع أهل الذمة واملعاهدين: 

حفظ كرامتهم اإلنسانية.	•

• حرية املعتقد »ال إكراه في الدين«.	

العدل معهم.	•

حفظ دمائهم.	•

حفظ أموالهم.	•

حمايتهم.	•

حفظ أعراضهم.	•

التكافل االجتماعي معهم.	•

 أخالقنا في احلرب: 

العفو عند املقدرة.	•

احلفاظ على أمانات األعداء.	•

• عدم قتل األطفال والشيوخ والنساء.	

البد من توضيح أن املقصود هو ليس التفريق 	•

في التعامل بني املسلم وغير املسلم، لكن أن 

هذه أخالق إضافية خاصة بالتعامل مع غير 

املس���لم، إضافة إلى األخ���الق العامة التي 

يجب التعامل بها مع املسلم وغير املسلم.

توضيح أن مشاق اجلهاد ومتاعبه هي بشكل 	•

رئيس إليصال رس���الة اإلسالم والدفاع عن 

املظلومني.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور )4( صور.	•
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أخالقنا مع السابع

الكائنات 

احلية وغير 

احلية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتع���رف عظمة اإلس���الم ورقيه 	•

من خالل تعامل���ه حتى مع غير 

البشر.

• يتع���رف آداب ذب���ح احليوانات في 	

اإلسالم وربطها باألخالق احلميدة.

يقرر حرص اإلسالم على جميع 	•

الكائنات احلية مبا فيها النباتات.

يتع���رف أخ���الق اإلس���الم في 	•

التعامل مع البيئة.

الرحمة بها.	•

آداب الذب���ح »وليح���د أحدك���م 	•

شفرته، وليرح ذبيحته«.

إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم 	•

فسيلة فليغرسها.

ال تقطعوا ش���جرة »احلفاظ على 	•

الشجر حتى في احلرب«.

أخالقنا مع البيئة.	•

حترمي الفساد واإلفساد.	•

يس���تفاد من حديث »دخل���ت امرأة النار في 	•

هرة حبستها«.

يس���تفاد من بعض مواقف���هملسو هيلع هللا ىلص في الرحمة 	•

بالبهائم.

ع���دد صفحات الفص���ل ال تزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور )4( صور.	•
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اآلداب الثامن

اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى اآلداب.	•

• يعّدد ثمارالتحلي باآلداب اإلسالمية.	

يعّدد آداب التالوة.	•

يذكر آداب الدعاء.	•

يذكر آداب السالم.	•

يذكر آداب االستئذان.	•

يتعرف آداب اللقاء.	•

يتعرف آداب الزيارة.	•

يعّدد آداب الضيافة.	•

يتعرف آداب املجالس.	•

يعّدد آداب الكالم.	•

يذكر آداب األكل والشرب.	•

يعّدد آداب املسجد.	•

يذكر آداب النوم.	•

يذكر آداب السفر.	•

يعّدد آداب عيادة املريض.	•

يذكر آداب اللباس.	•

يتعرف آداب الزينة.	•

يذكر آداب الركوب.	•

يتعرف آداب املشي.	•

يتعرف آداب الطريق.	•

يذكر آداب اجلوار.	•

يذكر آداب عشرة النساء.	•

• يعّدد آداب الدعاء والذكر»مناذج«.	

يذكر آداب املجلس.	•

يعّدد آداب احلديث.	•

يتعرف آداب املزاح.	•

يتعرف آداب التعزية.	•

يعّدد آداب قضاء احلاجة.	•

يتعرف آداب البيع والشراء.	•

معنى اآلداب.	•

ثمرة التحلي باآلداب اإلسالمية 	•

الن���اس،  ومحب���ة  )األج���ر، 

وغيرهما(.

آداب التالوة.	•

الدعاء.	•

السالم.	•

االستئذان.	•

اللقاء.	•

الزيارة.	•

الضيافة.	•

املجالس.	•

الكالم.	•

األكل والشرب.	•

املسجد.	•

النوم.	•

السفر.	•

عيادة املريض.	•

اللباس.	•

الزينة.	•

الركوب.	•

املشي.	•

الطريق.	•

اجلوار.	•

عشرة النساء.	•

الدعاء والذكر »مناذج«.	•

املجلس.	•

احلديث.	•

املزاح.	•

التعزية.	•

قضاء احلاجة.	•

البيع والشراء.	•

 تذك���ر الفضائل اخلاصة ب���كل أدب ورد له 	•

فضل مخصوص.

بالنسبة إلى الذكر يتم عمل جدول مختصر، 	•

ويوضح املؤل���ف أن التفصيل س���يكون في 

كتاب األوامر والنواهي.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )25(	•

صفحة.

 عدد الصور وفقًا لرؤية املؤلف.	•
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األهداف العامة للكتاب: 
• أن يتعرف املسلم واقع املرأة قبل اإلسالم. 	

• أن يطلع على الهدي اإلسالمي اخلاص باملرأة والتعامل معها. 	

• أن يطلع على مناذج من تكرمي اإلسالم املرأة في مختلف مراحل حياتها. 	

• أن يطلع مناذج من دور املرأة في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والتاريخ اإلسالمي. 	

• أن يتعرف على حقوق املرأة املسلمة في مختلف املجاالت في اإلسالم. 	

• أن يطلع أهم األحكام الفقهية املتعلقة باملرأة في اإلسالم. 	

• أن يتعرف أبرز الشبهات التي تثار حول املرأة في اإلسالم، وكيفية الرد عليها.	

 توصيف كتاب )منهاج المرأة المسلمة(
للمسلم
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مقدمة

القارئ قادرًا على أن:

يس���تخلص كيف عّظم اإلسالم 	•

شأن املراة. 

يبني أهمية تفقه املرأة في دينها، 	•

مع ذكر األدلة، وقصص نس���اء 

الصحاب���ة، خصوص���ًا نس���اء 

األنصار.

أهمية املوضوع.	•

امل���رأة له���ا ش���أن عظي���م في 	•

اإلسالم.

أهمية تفقه املرأة في دينها.	•

ع���دد صفح���ات الفصل ال يزي���د على  )5(	•

صفحات.

عدد الصور وفقًا لرؤية املؤلف.	•

املرأة قبل األول 

اإلسالم 

»دراسة 

مقارنة«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

املرأة 	• يتعرف أسباب استهداف 

املسلمة.

يتعرف واقع امل���رأة العربية قبل 	•

اإلسالم.

يطلع على واقع املرأة الش���رقية 	•

قبل اإلسالم.

يتعرف واقع امل���رأة الغربية قبل 	•

اإلسالم.

ملاذا يستهدفون املرأة املسلمة؟.	•

واقع املرأة العربية.	•

واقع املرأة الشرقية.	•

واقع املرأة الغربية.	•

يكون هذا الفصل مختصرًا.	•

تتم اإلشارة إلى بعض املعاهدات واالتفاقيات 	•

الدولي���ة ضد املرأة املس���لمة؛ مث���ل اتفاقية 

سيداو، وغيرها.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

 عدد الصور وفقًا لرؤية املؤلف.	•
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الهدي الثاني

اإلسالمي 

عن املرأة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يح���ّدد طرائق التعامل مع املرأة 	•

باملعروف. 

يتعرف أحكام النفقة وضوابطها.	•

يتعرف أحكام املهور.	•

يوضح معنى »العضل« وحكمه.	•

يتع���رف أح���كام النش���وز عند 	•

املرأة.

يتعرف جزاء قذف احملصنات.	•

يوض���ح كي���ف أن ال���زواج من 	•

اآليات العظيمة.

املتعلق���ة 	• الضواب���ط  يتع���رف 

بالطالق والعدة.

التعامل باملعروف.	•

النفقة وأحكامها.	•

املهر وأحكامه.	•

العضل.	•

النشوز.	•

قذف احملصنات وجزاؤه.	•

»وم���ن آيات���ه أن خل���ق لكم من 	•

أنفسكم أزواجًا«.

الطالق والعدة، وضوابطهما.	•

يركز في الهدي اإلسالمي عن املرأة.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15(	•

صفحة.

عدد الصور )10( صور.	•
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اعتناء الثالث

اإلسالم 

باملرأة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذك���ر ص���ور اعتناء اإلس���الم 	•

ف���ي مختل���ف مراحل  بامل���رأة 

حياتها. 

املرأة بنتًا.	•

املرأة زوجًا.	•

املرأة أمًا.	•

املرأة من األرحام.	•

املرأة األجنبية وحقوقها.	•

املرأة بنتًا: 

حقوقها قبل والدتها.	•

حقوقها عند والدتها.	•

• حقوقها في بيت والدها قبل الزواج.	

حقوقها في بي���ت والدها إذا طلقت 	•

أو مات زوجها.

املرأة زوجًا: 

حقوقها املادية.	•

حقوقها املعنوية.	•

حقوقها إذا حصل الطالق.	•

العضل والنهي عنه.	•

حقوقها إذا مات زوجها.	•

املرأة أمًا: 

حقوقها املادية على أبنائها.	•

 حقوقها املعنوية.	•

• بر األم وعقوبة عقوقها مع أمثلة عملية.	

املرأة من األرحام: 

صلة األرحام.	•

حقوق األرحام.	•

يوضح اعتناء اإلسالم باملرأة.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور )10( صور. 	•

املرأة في الرابع

حياة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

• يتعرف  وقفات من حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع 	

خديجة وحبه لها.

يطلع عل���ى وقفات من حياة النبي 	•

صلى الله عليه وس���لم مع عائشة 

رضي الله عنها.

يذك���ر أمثلة م���ن تعامل���ه عليه 	•

السالم مع أهله.

خديجة: رفيقة الدرب.	•

عائشة: الصّديقة بنت الصّديق.	•

أنا خيركم ألهل���ي: أمثلة عملية 	•

من حياته ملسو هيلع هللا ىلص.

التركيز في املرأة في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور متروك للمؤلف. 	•
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من حقوق اخلامس

املرأة في 

اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يعّدد أوجه مساواة الرجل باملرأة.	•

يحّدد احلقوق الدينية للمرأة 	•

يتع���رف احلق���وق االقتصادي���ة 	•

للمرأة.

يذكر حق املرأة في التعليم.	•

يتعرف حقوق املرأة التش���ريعية 	•

في اإلسالم.

يتعرف حقوق املرأة السياس���ية 	•

في اإلسالم.

أوجه مساواة الرجل باملرأة: 

احلقوق الدينية.	•

احلقوق االقتصادية.	•

حقها في التعليم.	•

حقوقها التشريعية والقانونية.	•

حقوقها السياسية.	•

أوجه مساواة الرجل باملرأة: 

التكليف.	•

اجلزاء.	•

التركيز في حقوق املرأة في اإلسالم.	•

ش���رح قوله تعالى: )وليس الذكر كاألنثى(، 	•

وتوضيح الفرق بني التكافؤ والتس���اوي بني 

الرجل واملرأة.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور )3( صور.	•

نساء السادس

صنعن 

التاريخ

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف س���يرة عدد من النس���اء 	•

املؤمنات اللوات���ي كان لهن أثر 

كبير عبر التاريخ.

آسية زوجة فرعون.	•

مرمي بنة عمران.	•

فاطمة الزهراء.	•

أم عمارة نسيبة املازنية.	•

اخلنساء.	•

خولة بنت األزور.	•

ش���هيدة البح���ر أم ح���رام بنت 	•

ملحان.

صاحب���ة الق���رآن زبي���دة زوجة 	•

هارون الرشيد.

يوضح أهمية بعض النس���اء الالتي صنعن 	•

التاريخ.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15(	•

صفحة.

عدد الصور )10( صور. 	•
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أحكام السابع

املرأة 

املسلمة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أحكام الزينة.	•

يتعرف أحكام اللباس واحلجاب.	•

الطهارة والغسل 	• أحكام  يتعرف 

عند املرأة.

يحّدد عالمات بلوغ الفتاة.	•

يتعرف أحكام الصالة املختصة 	•

باملرأة. 

يتعرف أحكام اجلنائز املختصة 	•

باملرأة.

• يتع���رف أح���كام ال���زكاة اخلاصة 	

بحلي املرأة.

يتعرف أحكام الص���وم املتعلقة 	•

باملرأة. 

يتع���رف أحكام احل���ج اخلاصة 	•

باملرأة.

يتعرف أح���كام العمرة اخلاصة 	•

باملرأة.

• يتعرف أحكام زواج املرأة. 	

يتعرف أحكام الطالق.	•

يتعرف أحكام امليراث.	•

• يتعرف أحكام الرضاع والوالدة.	

• يتعرف أحكام املرأة بعد موتها.	

أحكام الزينة.	•

اللباس واحلجاب.	•

أحكام الطهارة والغسل.	•

عالمات البلوغ.	•

الصالة.	•

اجلنائز.	•

الزكاة.	•

الصوم.	•

احلج.	•

العمرة.	•

الزواج.	•

الطالق.	•

امليراث.	•

الرضاع والوالدة.	•

أحكام ما بعد املوت.	•

التركيز في أحكام املرأة املسلمة.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )25(	•

صفحة.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف. 	•
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مسائل الثامن

وأسئلة عن 

املرأة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتع���رف أه���م مس���ائل ميراث 	•

املرأة.

يتعرف حكم احلجاب.	•

يتع���رف احلكم���ة م���ن تع���دد 	•

الزوجات.

يوضح املقص���ود بقوله ملسو هيلع هللا ىلص عن 	•

النساء: »ناقصات عقل ودين«.

يتعرف أحكام ضرب املرأة.	•

يوضح أسباب قوامة الرجل.	•

يوضح موقف اإلسالم من احلب.	•

يح���ّدد حك���م تعليم امل���رأة في 	•

اإلسالم.

يذكر حكم عمل املرأة.	•

امليراث.	•

احلجاب.	•

تعدد الزوجات.	•

ما املقصود ب���� »ناقصات عقل 	•

ودين«؟.

ضرب املرأة.	•

قوامة الرجل.	•

احلب في اإلسالم.	•

تعليم املرأة.	•

عمل املرأة.	•

توضيح مسائل وأسئلة عن املرأة، والرد على 	•

الشبهات.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف. 	•

مراكز التاسع

ومواقع 

إلكترونية 

ومؤسسات 

خاصة 

باملرأة

مجموعة من املواقع اإللكترونية التي تتحدث 	•

عن املرأة املسلمة وأحكامها بلغة البلد.

 عدد صفحات هذا الفصل صفحتان.	•
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توصيف كتاب ) أحكام الفقه اإلسالمي 

الميسر لكل مسلم ومسلمة( للمسلم
ويتكون من جزأين: 

• اجلزء األول: فقه العبادات، ويشتمل على الفصول من 8-1.	

• اجلزء الثاني: فقه املعامالت، ويشتمل على الفصول من 16-9.	

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يعدد أركان اإلسالم، ومعناها، وأهميتها، وأحكامها. 	

• أن يوضح مصادر التشريع وتاريخ الفقه، ومناهج األئمة في االتباع. 	

• أن يبني بعض احلكم واملقاصد الشرعية للعبادات بأسلوب مبسط يسهم في إقناع املسلم بأهمية هذه العبادات. 	

• أن يطلع على طريقة أداء أركان اإلسالم من صالة وصوم وزكاة وحج في اإلسالم بالشرح والصورة. 	

• أن يتعرف أحكام الفقه اإلسالمي في جميع املجاالت من معامالت مالية وأحوال شخصية وأحكام القضاء 	

والشهادات واجلهاد وغيرها.

•  أن يقرر أن مفهوم العبادة في اإلسالم شامل جلميع مناحي احلياة، وليس مقتصراً على الشعائر.	
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مقدمة

القارئ قادرًا على أن:

يق���رر أهمي���ة العب���ادات ف���ي 	•

اإلسالم والتفقه في الدين.

يتعرف أهمية العبادة وأقسامها.	•

• يعلّل شمولية العبادة في اإلسالم.	

يفّسر كيف حتقق العبادة معنى 	•

»ال إله اال الله«.

مُيّيز بني أنواع العبادة وأركانها.	•

)حتقي���ق 	• املوض���وع  أهمي���ة 

التوحيد(.

العبادة: أهميتها، وأقسامها.	•

ش���مولية العبادة في اإلس���الم 	•

)اسم جامع(.

العبادة حتق���ق معنى )ال إله إال 	•

الله(؛ فهي من مقتضياتها.

أنواع العبادة وأركانها.	•

أنواع العبادة: 

عبادة محضة )وتنقس���م إل���ى قلبية 	•

ولسانية وبدنية ومالية(. 

عب���ادة غير محض���ة: مث���ل األمور 	•

املس���تحبة، وفع���ل املباح���ات، وترك 

احملرمات.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف. 	•

أركان األول

اإلسالم

 يفّسر معنى الركن.	•

يتعرف أركان اإلسالم.	•

يذك���ر أهمي���ة أركان اإلس���الم 	•

وحكم منكرها.

يذكر الفرق بني الركن والواجب 	•

واملستحب.

معنى الركن.	•

ما أركان اإلسالم؟.	•

أهمي���ة أركان اإلس���الم وحكم 	•

منكرها.

الرك���ن والواجب 	• ب���ني  الف���رق 

واملستحب.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )10(	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف. 	•

الفقه الثاني

اإلسالمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر تعريف الفقه اإلسالمي.	•

• يتعرف مصادر الفقه اإلسالمي.	

• يعّدد مناذج من أئمة الفقة اإلسالمي	

• يحّدد منهج األئمة في اتباع الدليل.	

يتعرف موضوع علم الفقه.	•

يوضح ثمار علم الفقه.	•

يعرف أهم كتب الفقه.	•

تعريف الفقه اإلسالمي.	•

مصادر الفقه اإلسالمي.	•

من أئمة الفقة اإلسالمي.	•

منهج األئمة في اتباع الدليل.	•

موضوع الفقه.	•

ثمرة علم الفقه.	•

أهم كتب الفقه.	•

من أئمة الفقه اإلسالمي:

اإلمام أبو حنيفة.	•

اإلمام مالك.	•

اإلمام الشافعي.	•

اإلمام أحمد بن حنبل.	•

اإلمام ابن حزم.	•

للمؤل���ف أن يختص���ر أو يحذف بعض 	•

املس���ائل واألحكام التي ي���رى إمكانية 

حذفها لالختصار.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور )5( صور.	•
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أحكام الثالث

الطهارة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى الطهارة.	•

• يحّدد املاء الذي حتصل به الطهارة.	

يتعرف أحكام اآلنية.	•

يعّدد آداب قضاء احلاجة.	•

يذكر سنن الفطرة.	•

• يعّدد فوائد السواك وعالقتها بالطهارة.	

يوضح معنى الوضوء وأحكامه.	•

يذكر دليل وجوب الوضوء.	•

يذكر شروط الوضوء.	•

يذكر فرائض الوضوء.	•

يذكر سنن الوضوء.	•

يذكر نواقض الوضوء.	•

يعّدد ما يجب له الوضوء.	•

يذكر ما يستحب له الوضوء.	•

يتعرف أحكام املسح على اخلفني.	•

يتعرف أحكام الغسل.	•

يذكر األغسال املستحبة.	•

يتعرف التيمم وأحكامه.	•

يوضح شروط التيمم.	•

يذكر مبطالت التيمم.	•

يتعرف صفة التيمم.	•

يتعرف كيفية تطهيرالنجاسة.	•

يتعرف أحكام احليض. 	•

يتعرف أحكام النفاس.	•

تعريف الطهارة.	•

املاء الذي حتصل به الطهارة.	•

اآلنية وأحكامها.	•

قضاء احلاجة وآدابه.	•

سنن الفطرة.	•

السواك.	•

الوضوء: معناه، وحكمه.	•

دليل وجوب الوضوء.	•

شروط الوضوء.	•

فرائض الوضوء.	•

سنن الوضوء.	•

نواقض الوضوء.	•

ما يجب له الوضوء.	•

ما يستحب له الوضوء.	•

املسح على اخلفني.	•

الغسل: معناه، وحكمه.	•

األغسال املستحبة.	•

التيمم: حكمه، ودليل مشروعيته.	•

شروط التيمم.	•

مبطالت التيمم.	•

صفة التيمم.	•

النجاسة، وكيفية تطهيرها.	•

احليض: تعريفه، وأحكامه.	•

النفاس: تعريفه، وأحكامه.	•

يفضل عمل ج���دول مختص���ر ألحكام 	•

احلج وال���زكاة واألطعم���ة، وأي عبادة 

أخرى ميكن عمل جدول بأهم أحكامها.

كل ما يتعلق بفضائ���ل بعض العبادات 	•

يشار إليه في كتاب األوامر والنواهي.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )25(	•

صفحة.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف. 	•
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون الصالةالرابع

القارئ قادرًا على أن:

لغ���ًة 	• الص���الة  معن���ى  يذك���ر 

واصطالحًا.

يتعرف املعاني اإلميانية للصالة 	•

ومقاصدها.

واإلقام���ة 	• األذان  يتع���رف 

وأحكامهما.

الص���الة 	• أركان  يتع���رف 

وواجباتها.

يتعرف كيفية أداء الصالة	•

يذكر مبطالت الصالة.	•

يتعرف كيفية صالة اجلمعة.	•

يتع���رف أهمية ص���الة اجلماعة 	•

وفضلها.

يتعرف كيفية صالة العيدين.	•

يتعرف كيفية صالة اجلنازة.	•

معنى الصالة لغًة واصطالحًا.	•

للص���الة 	• اإلمياني���ة  املعان���ي 

ومقاصدها.

أحكام األذان واإلقامة.	•

أركان الصالة وواجباتها.	•

كيفية أداء الصالة.	•

مبطالت الصالة.	•

صالة اجلمعة.	•

صالة اجلماعة.	•

صالة العيدين.	•

صالة اجلنازة.	•

استخدام الشرح املفصل والصور عند 	•

شرح كيفية أداء الصالة.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )20( 	•

صفحة.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف. 	•

يتعرف معنى الصوم.	•الصوماخلامس

اإلميانية 	• املعان���ي  يس���تخلص 

للصوم ومقاصده.

يتع���رف أهم األح���كام الفقهية 	•

املتعلقة بالصوم.

يعّدد مفسدات الصوم.	•

يذكر فضل ليلة القدر واالعتكاف 	•

في ليالي رمضان.

معنى الصوم.	•

للص���وم 	• اإلمياني���ة  املعان���ي 

ومقاصده.

أه���م األحكام الفقهي���ة املتعلقة 	•

بالصوم.

مفسدات الصوم.	•

فضل ليلة القدر واالعتكاف في 	•

ليالي رمضان.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور )6( صور.	•
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون الزكاةالسادس

القارئ قادرًا على أن:

يوضح معنى الزكاة.	•

يشرح اآلثار االجتماعية للزكاة.	•

يشرح اآلثار االقتصادية للزكاة.	•

يعّدد شروط الزكاة.	•

يحّدد أنصبة الزكاة.	•

يتع���ّرف أهم األح���كام الفقهية 	•

للزكاة.

معنى الزكاة.	•

اآلثار االجتماعية للزكاة.	•

اآلثار االقتصادية للزكاة.	•

شروط الزكاة.	•

أنصبة الزكاة.	•

أهل الزكاة »املستحقون للزكاة«.	•

أنواعه���ا، 	• التط���وع:  صدق���ة 

وفضلها.

أهم األحكام الفقهية للزكاة.	•

يراع���ى االختص���ار ف���ي ذك���ر اآلثار 	•

االجتماعية واالقتصادية.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

 عدد الصور )6( صور.	•

يوضح معنى احلج.	•احلجالسابع

يعّدد فضائل احلج وعظمته.	•

يوضح شروط احلج.	•

يعّدد أعمال احلج.	•

يش���رح مس���ائل ح���ول احل���ج 	•

وأحكامه.

يذكر معنى الهدي وأحكامه.	•

يتعرف كيفية تنفيذ الكفارات.	•

معنى احلج.	•

عظم���ة هذا احلدث اإلس���المي 	•

في  وتف���رده  »احل���ج«،  األعظم 

العالم.

شروط احلج.	•

أعمال احلج.	•

مسائل حول احلج وأحكامه.	•

الهدي.	•

الكفارات.	•

عند أعمال احلج يوضح ما هو ركن وما 	•

هو واجب وما هو سنة.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور )6( صور. 	•

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون اجلهادالثامن

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى اجلهاد.	•

يعّدد فضائل اجلهاد.	•

يتعرف مقاصد اجلهاد.	•

يفرق بني أنواع اجلهاد.	•

يتعرف أحكام اجلهاد.	•

معنى اجلهاد.	•

فضل اجلهاد.	•

مقاصد اجلهاد في اإلسالم.	•

أنواع اجلهاد.	•

أحكام اجلهاد.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور اليزيد على )4( صور.	•
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون البيوعالتاسع

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أحكام البيع ومعناه.	•

 يعّدد أركان البيع.	•

يحّدد طرق اإلشهاد على البيع.	•

يوضح شروط البيع.	•

يوضح كيفية البيع بالتقسيط.	•

يتعرف الربا وأنواعه وحكمه.	•

يتعرف كيفية القرض.	•

 يتعرف كيفية الرهن.	•

يوضح كيفية الشركة.	•

يشرح كيفية اإلجارة.	•

 يفّسر معنى العارية.	•

يوضح معنى الوقف وكيفيته.	•

تعريف البيع وحكمه.	•

أركان البيع.	•

اإلشهاد على البيع.	•

شروط البيع.	•

البيع بالتقسيط.	•

الربا: تعريفه، وأنواعه، وحكمه.	•

القرض.	•

الرهن.	•

الشركة.	•

اإلجارة.	•

العارية.	•

الوقف.	•

يركز في هذا الفصل في مسائل النوازل 	•

التي يحتاج إليها املسلم، وعدم الدخول 

في التفصيالت.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )10(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )10( صور.	•
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النكاح العاشر

والطالق

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف معنى النكاح.	•

يعّدد أدلة مشروعية النكاح.	•

 يوضح احلكمة من مشروعيته.	•

 يوضح أحكام اخلطبة وآدابها.	•

 يتعرف شروط النكاح وأركانه.	•

يحّدد حكم الصداق ومشروعيته.	•

 يوض���ح حقوق كل من الزوجني 	•

على اآلخر.

يذكر معنى اخللع وحكمه.	•

الط���الق 	• معن���ى  يوض���ح 

ومشروعيته.

 يحّدد ألفاظ الطالق.	•

 يعّدد أنواع الطالق.	•

يفّسر معنى اإليالء.	•

يفّسر معنى الظهار.	•

 يفّسر معنى العّدة.	•

يوضح أحكام الرضاع.	•

 يتعرف احلضانة وأحكامها.	•

يعّدد أنواع النفقة.	•

تعريف النكاح.	•

أدلة مشروعيته.	•

احلكمة من مشروعيته.	•

أحكام اخلطبة وآدابها.	•

شروط النكاح وأركانه.	•

تعريف���ه، 	• »امله���ر«:  الص���داق 

ومشروعية حكمه.

احلقوق الزوجية.	•

اخللع.	•

الطالق: معناه، ومشروعيته.	•

ألفاظ الطالق.	•

أنواع الطالق.	•

اإليالء.	•

الظهار.	•

العدة.	•

الرضاع.	•

احلضانة وأحكامها.	•

النفقة: تعريفها، وأنواعها.	•

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور ال يزيد على )15( صور.	•
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احلادي 

عشر

املواريث 

والوصايا

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يحّدد معنى الوصية.	•

يتعرف أحكام الوصية.	•

الفرائ���ض 	• معن���ى  يوض���ح 

واملواريث.

الفرائ���ض 	• أح���كام  يتع���رف 

واملواريث.

معنى الوصية.	•

أحكام الوصية.	•

معنى الفرائض واملواريث.	•

أحكام الفرائض واملواريث.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

يحّدد اجلنايات. 	•اجلناياتالثاني عشر

يعّدد أقسام اجلنايات.	•

يذكر معنى اجلناية على النفس.	•

يوض���ح اجلناية عل���ى ما دون 	•

النفس.

يتعرف أحكام الديات. 	•

تعريفها.	•

أقسامها.	•

اجلناية على النفس.	•

اجلناية على ما دون النفس.	•

الديات: تعريفها، وأحكامها.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )5( صور.	•

يتعرف احلدود.	•احلدودالثالث عشر

يذكر مشروعية احلدود.	•

يستخلص احلكمة من احلدود.	•

يذكر حكم الزنا في اإلسالم.	•

يتعرف حّد القذف.	•

يتعرف حد شارب اخلمر.	•

يتعرف حد السرقة.	•

يتعرف معنى التعزير وأنواعه.	•

تعريفها.	•

مشروعيتها.	•

احلكمة منها.	•

حد الزنا: تعريفه، وأحكامه.	•

حد القذف.	•

حد شارب اخلمر.	•

حد السرقة.	•

التعزير: تعريفه، وأنواعه.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )6( صور.	•
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األميان الرابع عشر

والنذور

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف على األمي���ان: تعريفها، 	•

وأقسامها.

يتعرف كفارات األميان.	•

يتعرف النذور.	•

مُيّيز بني شروط النذور.	•

مُيّيز بني أقسام النذور.	•

مُيّيز بني أنواع النذر وأحكامه.	•

األميان: تعريفها وأقسامها.	•

كفارة األميان.	•

تعريف النذور.	•

شروط النذور.	•

أقسام النذور.	•

أنواع النذر وأحكامه.	•

عدد صفحات الفص���ل اليزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

اخلامس 

عشر

األطعمة 

والذبائح 

والصيد

 يتعرف األطعمة وأنواعها.	•

الذبائ���ح، وأنواع 	• معنى  يوضح 

التذكية.

يعّدد شروط صحة الذبح.	•

مُيّيز بني أنواع الذبح.	•

األطعمة: تعريفها، وأنواعها.	•

أنواع الذبح.	•

مكروهات الذبح.	•

ذبائح أهل الكتاب.	•

الصيد: تعريفه، وحكمه.	•

أنواع الصيد.	•

أحكام الصيد.	•

شروط إباحة الصيد.	•

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )5( صور.	•
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السادس 

عشر

القضاء 

والشهادات

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يوضح تعريف القضاء، وشروط 	•

القاضي.

يذكر آداب القاضي وأخالقه.	•

يتعرف الشهادات وأحكامها.	•

يعّدد شروط الشاهد الذي تقبل 	•

شهادته.

يتعرف أحكام الشهادة.	•

القضاء: تعريفه، وشروط 

القاضي.

آداب القاضي وأخالقه.	•

تعريف الشهادات وحكمها.	•

ش���روط الش���اهد ال���ذي تقبل 	•

شهادته.

أحكام الشهادة.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )5( صور.	•

السابع 

عشر

مواقع 

إسالمية عن 

العبادات

قائم���ة بأهم املواقع اإلس���المية 	•

التي تهتم بالعبادات وتوضيحها 

وأحكامها باللغات.

ع���دد صفحات هذا الفص���ل ال يتجاوز 	•

صفحتني.
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األهداف العامة للكتاب: 
• أن يتعرف املسلم الركن اخلامس من أركان اإلسالم )اليوم اآلخر(.	

• يتعرف عالمات حسن اخلامتة وسوء اخلامتة.	

• أن يبني أن هناك حياة في القبر، ويعرف أدلتها، وأنواعها.	

• أن يعدد أشراط الساعة الكبرى والصغرى. 	

• أن يطلع على أهم أهوال يوم القيامة من تسجير البحار، ودك اجلبال ونسفها، وتعطيل العشار، وغير ذلك.	

• أن يوضح أحداث يوم القيامة من النفخ في الصور إلى تقسيم الناس على اجلنة والنار.	

• أن يبني أحوال أهل اجلنة والنار، وماذا أعد الله ألهلهما. 	

• أن يوضح أهم العبادات واألعمال التي تنفع اإلنسان بعد موته.	

• أن يبني معنى التوبة، وشروطها، وأهميتها. 	

توصيف كتاب ) الدار اآلخرة/ ماذا بعد الموت؟/ 
رحلة إلى الدار اآلخرة ( للمسلم
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مقدمة 

»اإلميان 

باليوم اآلخر«

ع���دد صفح���ات املقدم���ة ال يتج���اوز )5( 	•أهمية املوضوع	•

صفحات .

اإلميان األول

باليوم 

اآلخر 

»الركن 

اخلامس 

من أركان 

اإلميان«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذك���ر معن���ى اإلمي���ان باليوم 	•

اآلخر.

يعّدد أسماء اليوم اآلخر .	•

يتعرف صفات اليوم اآلخر. 	•

• يعرف أن قيام الساعة فى علم الله.	

معناه.	•

صفاته: يوم قريب، ويوم عسير.	•

اإلمي���ان باليوم اآلخ���ر »الركن 	•

اخلامس من أركان اإلسالم«.

متى تقوم الساعة؟	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون معنى املوتالثاني

القارئ قادرًا على أن:

يفّس���ر معنى قوله تعالى: »الله 	•

يتوفى األنفس حني موتها والتي 

لم متت في منامها«.

يتعرف املوت األصغر .	•

يتعرف املوت األكبر.	•

»الل���ه يتوفى األنفس حني موتها 	•

والتي لم متت في منامها«.

املوت األصغر. 	•

املوت األكبر.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )3( صور.	•

ويسألونك الثالث

عن الروح

»أرواح 

الكفار«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف معنى الروح.	•

يذكر أن حقيق���ة الروح في علم 	•

الله تعالى، وهي من الغيبيات. 

يتعرف مآل أرواح األنبياء.	•

يتعرف مآل أرواح الشهداء.	•

يتعرف مصير أرواح املؤمنني.	•

يتعرف مصير أرواح الكفار.	•

معنى الروح.	•

 حقيقة الروح.	•

أرواح الشهداء.	•

أرواح املؤمنني.	•

أرواح الكفار.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )3( صور.	•
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عالمات الرابع

حسن 

اخلامتة 

وسوء 

اخلامتة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يوضح عالمات حس���ن اخلامتة 	•

»حال املؤمن عند املوت«.

يوض���ح عالمات س���وء اخلامتة 	•

»حال الكافر عند املوت«.

يذكر أمثلة واقعية على حس���ن 	•

اخلامت���ة: النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص، وبعض 

الصحابة واملؤمنني.

يطل���ع عل���ى من���اذج ألح���وال 	•

بع���ض الصاحلني ف���ي حلظات 

االحتضار واملوت.

عالم���ات حس���ن اخلامتة »حال 	•

املؤمن عند املوت«.

»حال 	• اخلامت���ة  س���وء  عالمات 

الكافر عند املوت«.

أمثلة واقعية على حسن اخلامتة: 	•

النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص، وبع���ض الصحابة 

واملؤمنني.

قالوا عند املوت.	•

قال���وا عند املوت هو مواع���ظ وعبارات قالها 	•

بعض الصاحلني عند موتهم.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

أحكام اخلامس

اجلنائز

يتعرف أحكام الُغسل. 	•

يتعرف أحكام التكفني.	•

يتعرف أحكام اجلنازة.	•

يتعرف أحكام الدفن.	•

يذكر أحكام التعزية.	•

الُغسل.	•

التكفني.	•

 اجلنازة.	•

الدفن.	•

التعزية.	•

يش���ار إلى ذكر ه���ذا املوض���وع في كتاب 	•

»العبادات«.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )5( صور.	•

احلياة في السادس

القبر

يذكر معنى احلياة في القبر.	•

يذكر نعيم القبر.	•

يوضح أسباب نعيم القبر.	•

يتعرف معنى عذاب القبر وبعض 	•

صوره.

يفّسر أسباب عذاب القبر.	•

معنى احلياة في القبر.	•

ما يبق���ى من اإلنس���ان »عجب 	•

الذنب«.

نعيم القبر.	•

أسباب نعيم القبر.	•

عذاب القبر.	•

أسباب عذاب القبر.	•

يت���م التطرق إل���ى هذا الفصل بش���يء من 	•

التفصيل.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف. 	•
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أشراط السابع

الساعة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يحّدد معنى أشراط الساعة.	•

يوضح أشراط الساعة الصغرى.	•

يذكر أشراط الساعة الكبرى. 	•

يعّدد عالمات النفخة األولى في 	•

الصور.

معنى أشراط الساعة.	•

أشراط الساعة الصغرى .	•

أشراط الساعة الكبرى .	•

النفخة األولى في الصور.	•

أشراط الساعة الكبرى: 

ظهور املهدي.	•

يأجوج ومأجوج.	•

الدخان.	•

طلوع الشمس من مغربها.	•

خروج الدابة.	•

ظهور املسيح الدجال.	•

اخلسوفات الثالثة.	•

النار التي حتشر الناس.	•

للمؤلف اخليار في اختيار أش���راط الساعة 	•

الصغرى وتقسيمها، وذكر أمثلة منها.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15(	•

صفحة.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

أهوال يوم الثامن

القيامة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذك���ر أن من أهوال يوم القيامة 	•

دك األرض.

يذك���ر أن من أهوال يوم القيامة 	•

نسف اجلبال.

يوضح معنى تسجير البحار.	•

• يوضح معنى تعطيل العشار.	

دك األرض.	•

نسف اجلبال.	•

تسجير البحار.	•

تعطيل العشار.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )5( صور.	•
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أحداث يوم التاسع

القيامة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يقر ب���أن الله وحده ه���و الذي 	•

يعرف متى الساعة.

يتعرف معنى النفخ في الصور، 	•

والنفختني األولى والثانية. 

يعرف احلشر.	•

يوضح أحوال الناس في احلشر.	•

يذكر الشفاعة.	•

يعّدد مراحل احلساب.	•

يصف امليزان ومن ينجو منه.	•

يص���ف احلوض، ويب���ني أنواع 	•

الناس معه.

يفّس���ر الصراط، وأنواع الناس 	•

معه.

يعرف القنطرة.	•

متى الساعة؟	•

النفخ في الصور وبعث الناس.	•

احلشر.	•

أحوال الناس في احلشر.	•

الشفاعة.	•

احلساب ومراحله.	•

املي���زان: وصف املي���زان، ومن 	•

ينجو منه.

احلوض: وصف احلوض، أنواع 	•

الناس معه.

الصراط: وصفه، وأنواع الناس 	•

معه.

القنطرة.	•

أحوال الناس في احلشر: 

أحوال املؤمنني.	•

أحوال عصاة املوحدين.	•

أحوال الكفار.	•

أحوال املنافقني.	•

الشفاعة: 

أدلة الشفاعة.	•

أقسام الشفاعة.	•

شروطها.	•

أنواعها.	•

الشفعاء غير النبي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

األسباب اجلالبة للشفاعة.	•

احلساب ومراحله: 

إيتاء العباد كتبهم.	•

األمور التي يسأل عنها العبد.	•

القواعد التي يحاسب العباد على 	•

أساسها.

إقامة الشهود.	•

اقتصاص املظالم.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور ال يزيد على )10( صور.	•



الكتب الدعوية90

إرشادات للمؤلفبعض العناوين التفصيليةاحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

نعيم أهل العاشر

اإلميان 

أواًل: اجلنة

ثانيًا: رؤية 

الله ومغفرته

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى اجلنة.	•

يعّدد أسماء اجلنة.	•

يعّدد أبواب اجلنة.	•

يذكر أن اجلنة واس���عة، وبعض 	•

صور اتساعها. 

يصف قصور اجلنة.	•

يصف شجر اجلنة.	•

يعّدد أنهار اجلنة.	•

يذكر معنى احلور العني وبعض 	•

صفاتهن.

يوضح أن اجلنة فيها ما ال عني 	•

رأت، وال أذن سمعت، وال خطر 

على قلب بشر.

• يع���ّدد األس���باب املوجب���ة لدخول 	

اجلنة.

يعدد أسباب رؤية الله تعالى.	•

معنى اجلنة.	•

أسماء اجلنة.	•

أبواب اجلنة.	•

اتساع اجلنة.	•

قصور اجلنة.	•

شجر اجلنة.	•

أنهار اجلنة.	•

احلور العني.	•

فيه���ا ما ال ع���ني رأت، وال أذن 	•

سمعت، وال خطر على قلب بشر.

األسباب املوجبة لدخول اجلنة.	•

رؤية الله تعالى.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )10( صور.	•

احلادي 

عشر

عذاب أهل 

الشقاء 

»النار«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى النار.	•

يعّدد أسماء النار.	•

يوض���ح أن الن���ار عليها مالئكة 	•

غالظ شداد.

يوضح أن النار أوقد عليها ألف 	•

عام حتى احمرت.

يذكر طعام أهل النار.	•

يذكر شراب أهل النار.	•

• يعلّل نظر أهل النار إلى أهل اجلنة.	

يعلّل تالوم أهل النار.	•

معنى النار.	•

أسماء النار.	•

عليها مالئكة غالظ شداد.	•

أوق���د عليه���ا أل���ف ع���ام حتى 	•

احمرت.

طعام أهل النار.	•

شراب أهل النار.	•

نظر أهل النار إلى أهل اجلنة.	•

تالوم أهل النار.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )8( صور.	•
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ما ينفع الثاني عشر 

اإلنسان 

بعد موته

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يعّدد بعض األعم���ال الصاحلة 	•

التي تنفع املسلم بعد موته. 

يعّدد فضل الصدقة اجلارية.	•

يوضح معنى »علم ينتفع به«.	•

الصالح 	• الول���د  أهمي���ة  يوضح 

لإلنسان بعد موته.

عمله الصالح.	•

صدقة جارية.	•

علم ينتفع به.	•

ولد صالح يدعو له.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

يذكر معنى التوبة.	•التوبةالثالث عشر

يبني شروط التوبة.	•

يذكر قصصًا عن التوبة.	•

معنى التوبة.	•

شروط التوبة.	•

قصص عن التوبة.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )3( 	•

صفحات

عدد الصور ال تزيد على صورتني.	•

الرابع

 عشر

االستعداد 

للموت

يتعرف أهمية تذكر املوت.	•

يبني حكمة زيارة املقابر.	•

يتعرف الوصية وأحكامها.	•

يوض���ح ضرورة س���داد الديون 	•

وأداء احلقوق ألصحابها.

يع���ّدد األعمال الت���ي تنجي من 	•

عذاب القبر وأهوال القيامة.

تذكر املوت.	•

زيارة املقابر.	•

الوصية وأحكامها.	•

احلقوق 	• الدي���ون وأداء  س���داد 

ألصحابها.

ما ينجيه من عذاب القبر وأهوال 	•

القيامة.

في اله���دف )5( يركز فيما ينجيه من عذاب 	•

القب���ر وأه���وال القيام���ة، ويت���م ذكر بعض 

األعمال والسور القرآنية التي تنجي اإلنسان 

التي وردت فيها روايات صحيحة. 

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )3( صور	•

اخلامس 

عشر

أسئلة حول 

املوت

يقر بوجود اجلنة والنار. 	•

يوضح طبيعة مالئكة املوت.	•

هل اجلنة والنار موجودتان اآلن؟	•

مالئكة املوت.	•

يراعى فيها األس���ئلة املهمة حول املوت ورد 	•

بعض الشبهات.

عدد صفحات هذا الفصل )5( صفحات.	•
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 توصيف كتاب )السنة النبوية وعظمتها في

اإلسالم( للمسلم
األهداف العامة للكتاب: 

• أن يشرح معنى السنة النبوية وأهميتها. 	

• أن يقرر أن السنة هي املصدر الثاني للتشريع. 	

• أن يعّدد أهمية السنة النبوية وحجيتها وفضائلها. 	

• أن يطلع على مناذج من عناية املسلمني بالسنة النبوية قدمياً وحديثاً. 	

• أن يذكر بعض النماذج من إعجاز السنة النبوية. 	

• أن يتعرف بعض جهود العلماء في خدمة السنة، وحفظها، ومقاومة الوضع. 	

• أن يتعرف أبرز الشبهات حول السنة النبوية، والرد عليها. 	
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في نهاية الفصل يتوقع أن مقدمة

يكون القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أهمية السنة النبوية.	•

يتع���رف أن هن���اك محاوالت 	•

للق���دح ف���ي الس���نة النبوية 

وتشويهها.

• يذك���ر بعض أقوال املنصفني من 	

غير املسلمني عن السنة النبوية.

أهمية املوضوع. 	•

مح���اوالت الق���دح في الس���نة 	•

النبوية. 

قالوا عن السنة النبوية.	•

قالوا عن السنة النبوية: 

أواًل: من أقوال السلف.

ثانيًا: شهادات غير مسلمني:

كارل بروكلمان. 	•

برنارد لويس.	•

مرجليوث.	•

دائرة املعارف البريطانية. 	•

جورج برنارد شو.	•

التركيز في أهمية املوضوع.	•

يت���م ذكر أق���وال لعلم���اء ومفكري���ن غير 	•

مس���لمني يتحدثون بإنصاف عن الس���نة 

النبوية والرسول الكرميملسو هيلع هللا ىلص.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )7(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )3( صور.	•

معنى السنة األول

النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى السنة النبوية.	•

يتعرف السنة باملعنى الفقهي 	•

ومعنى احملدثني.

النبوي 	• احلدي���ث  ب���ني  يفرق 

والقدسي.

يحّدد أن الس���نة النبوية هي 	•

املصدر الثاني للتشريع. 

تعريف السنة النبوية )معانيها(.	•

الس���نة باملعن���ى الفقهي ومعنى 	•

احملدثني.

النبوي 	• احلدي���ث  ب���ني  الف���رق 

والقدسي.

السنة املصدر الثاني للتشريع.	•

عدد صفحات هذا الفصل ال يتجاوز )10( 	•

صفحات.

حجّية الثاني

السنة 

النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن 

يكون القارئ قادرًا على أن:

يوضح معنى حجية السنة. 	•

يعّدد أدلة حجية السنة .	•

• يرّد على الش���بهات حول حجية 	

السنة. 

النبوية 	• يتعرف معنى الس���نة 

عن���د أه���ل احلدي���ث والفرق 

واملقارنة بينهما.

معنى حجية السنة. 	•

أدلة حجية السنة. 	•

شبهات حول حجية السنة. 	•

بني الس���نة النبوية والفقه وأهل 	•

الفقه.

من أدلة حجية السنة: 	•

- القرآن الكرمي. 

- السنة النبوية نفسها.

- اإلجماع. 

بني السنة النبوية والفقه: 

- السنة النبوية عند أهل احلديث. 

- السنة النبوية عند أهل الفقه.

- شروط احلديث الصحيح )املقبول(.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )15(	•

صفحات

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•
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أهمية الثالث

السنة 

النبوية 

وفضائلها

وحكم رد 

بعضها

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

• يوضح أن الس���نة مبين���ة للقرآن 	

الكرمي.

يوض���ح أن الس���نة مفصل���ة 	•

ملجمل القرآن.

يوضح أن الس���نة مخصصة 	•

لعام القرآن.

يفّسر كيف تس���تكمل السنة 	•

األحكام الشرعية التي لم ترد 

في القرآن الكرمي.

• يب���ني أن الس���نة تغط���ي حياة 	

اإلنسان وتنظم عالقته بكل شيء.

يتع���رف حك���م رد ج���زء من 	•

الس���نة النبوية، ق���ال تعالى: 

»م���ا كان ملؤمن وال مؤمنة إذا 

قضى الله ورس���وله أمرًا أن 

يكون لهم اخليرة من أمرهم«.

السنة مبينة للقرآن الكرمي.	•

السنة مفصلة ملجمل القرآن.	•

السنة مخصصة لعام القرآن.	•

السنة تستكمل األحكام الشرعية 	•

التي لم ترد في القرآن الكرمي.

السنة تنظم حياة اإلنسان.	•

حكم رد السنة أو بعضها.	•

يراع���ى في ه���ذا الباب ع���دم الدخول في 	•

التفاصيل أو اخلالف���ات في أصول الفقه، 

لكن يتم التركيز في تقرير املعاني املطلوبة 

مع أمثلة توضيحية.

يذكر بعض قص���ص الصحابة في تعظيم 	•

السنة وقبولها.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )10(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد عن )4( صور.	•
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عناية الرابع

املسلمني 

بالسنة 

النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن 

يكون القارئ قادرًا على أن:

يعلل أس���باب عناية املسلمني 	•

بالسنة النبوية. 

يطل���ع عل���ى كيفي���ة عناي���ة 	•

الصحابة بالسنة النبوية. 

يطل���ع عل���ى كيفي���ة عناي���ة 	•

التابعني بالسنة النبوية.

رواة 	• عناي���ة  كيفي���ة  يذك���ر 

احلديث بالسنة النبوية. 

املتأخري���ن 	• جه���ود  يطال���ع 

بالعناية بالسنة النبوية.

يعّدد جهود بعض املستشرقني 	•

باالهتمام بالسنة النبوية. 

يوضح بعض علوم اآللة لفهم 	•

السنة النبوية.

يذكر مناذج مشرقة من عناية 	•

املسلمني بالسنة النبوية.

أس���باب عناية املسلمني بالسنة 	•

النبوية. 

عناية الصحابة بالسنة النبوية. 	•

عناية التابعني.	•

عناية رواة احلديث. 	•

جهود املتأخرين.	•

جهود بعض املستشرقني.	•

علوم اآللة لفهم السنة النبوية.	•

مناذج مشرقة.	•

من النماذج املشرقة: 

- اإلمام البخاري .

- اإلمام مسلم.

- اإلمام أحمد بن حنبل.

- أصحاب السنن األربعة.

- اإلمام مالك.

من عناية رواة احلديث .	•

- الرحلة في طلب احلديث. 

- االهتمام بعلم اإلسناد.

من علوم اآللة لفهم السنة النبوية: 	•

- علم اجلرح والتعديل.

- علم مصطلح احلديث.

من جهود املتأخرين: 	•

- ابن حجر العسقالني .

- اإلمام النووي .

- اإلمام السيوطي.

- احلافظ العراقي.

التفصيل والتوس���ع في هذا الباب لتقرير 	•

املس���ألة وإزالة أي ش���بهات أو إشكاالت 

فيها.

التركيز في أن علم اإلس���ناد مما اختصت 	•

به هذه األمة.

ع���رض صور لبعض النس���خ املترجمة من 	•

هذه الكتب.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )15(	•

صفحة.

عدد الصور ال يزيد على )9( صور.	•

قطوف من اخلامس

بستان 

السنة 

النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر مناذج من السنة النبوية 	•

في العقيدة. 

يذكر مناذج من الهدي النبوي 	•

في العبادة. 

الهدي 	• م���ن  من���اذج  يتعرف 

النبوي في األخالق.

يعّدد مناذج من السنة النبوية 	•

في الفضائل واآلداب.

يذكر بع���ض التعاليم النبوية 	•

في مجال حقوق اإلنسان.

في العقيدة.	•

في العبادة.	•

في األخالق.	•

في الفضائل واآلداب.	•

في حقوق اإلنسان.	•

يت���م في ه���ذا الب���اب ذك���ر مجموعة من 	•

األحاديث النبوية الت���ي حتقق الهدف من 

ش���مولية الس���نة، وتأصيل الهدي النبوي 

في هذه املوضوعات، ويت���م اختيارها من 

األحادي���ث الصحيح���ة الثابت���ة فقط، مع 

التركيز في جوامع كلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )5( صور.	•
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اإلعجاز السادس

في السنة 

النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن 

يكون القارئ قادرًا على أن:

يفّس���ر معنى اإلخب���ار بغيب 	•

املاضي. 

يفّس���ر معنى اإلخب���ار بغيب 	•

املستقبل. 

يطال���ع مناذج م���ن اإلعجاز 	•

العلمي في السنة النبوية. 

يذكر بع���ض مظاهر اإلعجاز 	•

الطبي في السنة النبوية.

اإلخبار بغيب املاضي. 	•

اإلخبار بغيب املستقبل. 	•

اإلعجاز العلمي. 	•

اإلعجاز الطبي.	•

من اإلعجاز العلمي: 

النجوم. 	•

الكسوف واخلسوف.	•

من اإلعجاز الطبي: 

مراحل خلق اإلنسان.	•

احلجر الصحي.	•

العسل.	•

السواك.	•

التمر.	•

عجب الذنب.	•

اخلتان.	•

ما مأل ابن آدم وعاًء شرًا من بطنه.	•

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم.	•

يتم االقتصار في ه���ذا الباب على األمور 	•

املتفق عليه���ا، ويراعى االبتعاد من مواطن 

اخلالف واألمور املشكوك في كونها إعجازًا 

أم ال.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )7(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

النبي أولى السابع

باملؤمنني 

من أنفسهم

في نهاية الفصل يتوقع أن 

يكون القارئ قادرًا على أن: 

ملسو هيلع هللا ىلص 	• النب���ي  جه���د  يص���ف 

وتضحيته جتاه أمته. 

يذكر واجبنا نحو سنته ملسو هيلع هللا ىلص.	•

جهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتضحيته جتاه 	•

أمته. 

واجبنا نحو سنته ملسو هيلع هللا ىلص.	•

واجبنا نحو النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونحو سنته: 

العمل على نشرها. 	•

دراستها وفهمها.	•

العمل بها.	•

التحريف 	• م���ن  حفظه���ا وحمايته���ا 

والتغيير. 

تلقيها من مصادرها األصلية.	•

الذب عنها ورد الشبهات حولها.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•
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الوضع في الثامن

احلديث

ف���ي نهاية الفص���ل يتوقع أن 	•

يكون القارئ قادرًا على أن:

يوضح معنى الوضع.	•

يحّدد متى بدأ الوضع.	•

يذكر جهود العلماء في مقاومة 	•

الوضع.

يتع���رف عالم���ات احلدي���ث 	•

املوضوع. 

معنى الوضع.	•

متى بدأ الوضع؟ 	•

جه���ود العلم���اء ف���ي مقاوم���ة 	•

الوضع.

املوض���وع 	• احلدي���ث  عالم���ات 

»باختصار« .

أسباب الوضع: 

األحزاب السياسية. 	•

أعداء اإلسالم والزنادقة.	•

التفرقة العنصرية. 	•

القصاصون.	•

الرغبة في اخلير مع اجلهل بالدين.	•

اخلالفات العقدية واملذهبية.	•

التقرب من احلكام.	•

أمثلة على أحاديث موضوعة.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عند األمثلة على األحاديث املوضوعة يراعى 	•

ف���ي األمثلة التن���وع والبعد ع���ن املرويات 

املبتذلة.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور	•

أسئلة التاسع

وشبهات 

حول السنة 

النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادراً على أن:

يرد على الطعن في رسالة النبي 	•

ملسو هيلع هللا ىلص. 
يرد على الطعن في ش���خصية 	•

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

• يرد على شبهة أن احلديث النبوي 	

مزيج من عقائد الرساالت السابقة 

احمُلّرفة وأفكارها.

يتعرف بعض محاوالت الطعن 	•

في رواة احلديث.

يرد على الزع���م بأن األحاديث 	•

يتعارض بعضها مع بعض.

يتع���رف مح���اوالت الطعن في 	•

منهج النقد عند احملدثني.

• يعرف معنى خبر اآلحاد وحجيته.	

• يتعرف حكم األخذ بالقرآن الكرمي 	

دون السنة النبوية.

• يتع���رف حك���م العم���ل باحلديث 	

الضعيف.

• يتعرف أسباب تأخر تدوين احلديث	

الطعن في رسالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

الطعن في شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

احلديث النبوي لم يأت من عقائد 	•

الرس���االت الس���ابقة احمُلّرف���ة 

وأفكارها.

الطعن في رواة احلديث.	•

زع���م أن األحادي���ث يتع���ارض 	•

بعضها مع بعض. 

الطع���ن ف���ي منهج النق���د عند 	•

احملدثني.

خبر اآلحاد.	•

األخذ بالق���رآن الكرمي من دون 	•

السنة النبوية.

العمل باحلديث الضعيف.	•

تأخر تدوين احلديث.	•

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )10( 	•

صفحات. 

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•
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جهود األمة العاشر

في خدمة 

السنة

في نهاية الفصل يتوقع أن 

يكون القارئ قادرًا على أن:

املكات���ب 	• بع���ض  يتع���رف   

املختصة في خدمة  والهيئات 

السنة.

 يعّدد بعض املسابقات الدولية 	•

في حفظ السنة النبوية.

يذكر بعض املسابقات احمللية 	•

خلدمة السنة النبوية.

يع���ّدد بع���ض جه���ود األمة 	•

ف���ي خدمة الس���نة من خالل 

البرامج اإللكترونية. 

يطال���ع بع���ض جه���ود األمة 	•

ف���ي خدمة الس���نة من خالل 

االعتناء باملخطوطات.

املكاتب والهيئات املختصة	•

املس���ابقات الدولي���ة ف���ي حفظ 	•

السنة. 

املسابقات احمللية.	•

البرامج اإللكترونية. 	•

االعتناء باملخطوطات.	•

عدد صفحات الفص���ل ال بزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•

احلادي 

عشر

مواقع 

إلكترونية 

عن السنة 

النبوية

يطلع على بعض املواقع 

اإللكترونية املهتمة بالسنة 

النبوية.

ع���دد صفحات ه���ذا الفص���ل ال يتجاوز 	•مواقع إلكترونية عن السنة النبوية.

صفحتني.
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 توصيف كتاب األوامر والنواهي والفضائل في
اإلسالم ( للمسلم

األهداف العامة للكتاب: 
• يشرح معنى األوامر والنواهي في اإلسالم وأنواعها.	

• يوضح مناذج املسلم من اإلعجاز التشريعي في األوامر والنواهي. 	

• يبني فضل التزام  باألوامر، واجتناب النواهي. 	

• يتعرف أهم األمور التي أمر اإلسالم بها مع ذكر األدلة.	

• يذكر بعض األذكار التي لها فضل مخصوص، ويذكر فضلها. 	

• يعّدد أبرز الفضائل اإلسالمية التي لها أجر مخصوص.	

• يتعرف أبرز املناهي في اإلسالم وإثمها، مع ذكر األدلة.	
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على مقدمة

أن:

يوضح كيفية شمول الدين كل شيء.	•

يتع���رف معن���ى األوام���ر والنواه���ي »املنجي���ات 	•

واملهلكات«.

يفرق بني األوامر والفضائل.	•

أهمية املوضوع.	•

شمول الدين كل شيء.	•

معنى األوامر والنواهي.	•

الفرق بني األوامر والفضائل.	•

ع���دد صفح���ات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•

اإلعجاز األول

التشريعي 

في األوامر 

والنواهي

 يوضح معنى اإلعجاز التشريعي.	•

يتعرف اإلعجاز التشريعي في الطهارة.	•

يوضح احلكمة من غس���ل اإلناء س���بع مرات بعد 	•

ولوغ الكلب فيه. 

يتع���رف احلكم���ة واإلعج���از في االغتس���ال بعد 	•

اجلماع.

يوضح بعض صور اإلعجاز التشريعي في الصوم.	•

يعّدد سنن الفطرة.	•

يعّدد فضل السواك وفوائده.	•

يتع���رف احلكمة ف���ي طريقة ذب���ح احليوانات في 	•

اإلسالم.

يتعرف خطورة الربا على املجتمع. 	•

يوضح خطورة الزنا على املجتمع وأضراره.	•

يوضح خطورة اللواط على املجتمع وأضراره.	•

يوضح احلكمة من حترمي أكل حلم اخلنزير.	•

يتعرف أضرار أكل امليتة، واحلكمة من حترميه.	•

معنى اإلعجاز التشريعي.	•

الطهارة.	•

ولوغ الكلب في اإلناء.	•

االغتسال بعد اجلماع.	•

الصوم.	•

سنن الفطرة.	•

السواك.	•

الذبح.	•

الربا.	•

الزنا.	•

اللواط.	•

أكل حلم اخلنزير.	•

أكل امليتة.	•

توضي���ح أن مص���در األوام���ر والنواهي هو 	•

الكتاب والسنة.

ع���دد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•
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احلكمة الثاني

من تكرار 

األوامر 

والنواهي 

في الشريعة 

اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادراً على أن:

يتعرف مناذج من تكرار األوامر والنواهي.	•

يوضح احلكمة من تك���رار األوامر والنواهي، وأنه 	•

»ال تكرار في القرآن«.

مناذج لتكرار األوامر والنواهي.	•

األوامر 	• تك���رار  م���ن  احلكم���ة 

والنواهي »ال تكرار في القرآن«.

ع���دد صفح���ات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف. 	•

أنواع الثالث

األوامر 

والنواهي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادراً على أن:

يتعرف أنواع األوامر والنواهي، والفرق بينها 

)األحكام التكليفية(.

الواجب.	•

املستحب.	•

املندوب.	•

املباح.	•

املكروه.	•

احلرام.	•

ع���دد صفح���ات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•

فضل التزام الرابع

األوامر 

واجتناب 

النواهي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادراً على أن:

يتعرف فضل التزام األوامر.	•

يتعرف فضل اجتناب النواهي.	•

فضل التزام األوامر .	•

فضل اجتناب النواهي.	•

يتم االستشهاد باآليات اآلتية: 	•

- )إن الل���ه يأمر بالعدل واإلحس���ان وإيتاء ذي 

القربى( .

- )يا أيه���ا الذين آمنوا أطيع���وا الله وأطيعوا 

الرسول وأولي األمر منكم(.

- )وما آتاكم الرس���ول فخذوه وم���ا نهاكم عنه 

فانتهوا(.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( صفحات	•

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•
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األوامر في اخلامس

اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادراً على أن:

 يتعرف معنى األوامر في اإلسالم. 	•

يع���ّدد أوام���ر له���ا أج���ور عظيمة »م���ن األقوال 	•

واألفعال«.

يتعرف فضل األذكار وآدابها.	•

يتعرف بعض األذكار التي لها فضل مخصوص.	•

األوامر العامة. 	•

أوامر له���ا أج���ور عظيمة »من 	•

األقوال واألفعال«.

األذكار فضلها وآدابها.	•

األوامر العامة نقصد بها الفرائض التي أمر 	•

الله بها من العبادات واألخالق، ومنها: 

- العدل. 

- اإلحسان. 

- إيتاء ذي القربى. 

- املسارعة إلى املغفرة. 

- اإلنفاق في السراء والضراء.

- كظم الغيظ. 

- العفو عن الناس.

- اإلحسان للناس. 

- تقوى الله.

- ترك ظاهر اإلثم وباطنه.

األوام���ر التي لها أجور عظيم���ة من األقوال 	•

واألفعال مفصلة في الفصل السادس اآلتي.

األذكار: فضلها، وآدابها، يشتمل على قائمة 	•

تفصيلية باألذكار اخلاصة بكل وقت، مع ذكر 

فضلها، والدليل على فضلها من س���نة نبينا 

الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.

يراجع كتاب )تفسير العش���ر األخير للقرآن 	•

الكرمي(.

ع���دد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•
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الفضائل السادس

اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادراً على أن:

 يتعرف معنى الفضيلة.	•

يذكر فضل الوضوء.	•

يذكر فضل األذان.	•

يذكر فضل الشهادة بعد الوضوء.	•

يعّدد فضائل بناء املسجد.	•

يذكر فضل املشي إلى الصالة.	•

يذكر فضل الصف األول.	•

يبني فضل التأمني والتحميد.	•

يوضح فضل الصلوات اخلمس.	•

يذكر فضل يوم اجلمعة.	•

يبني فضل ركعتي الفجر.	•

يوضح فضل السنن الراتبة.	•

يذكر فضل ركعتي الضحى.	•

يبني فضل األربع ركعات قبل العصر.	•

يذكر فضل السجود.	•

يعّدد فضائل قيام شهر رمضان.	•

يبني فضل صالة النافلة في البيت.	•

يبني فضل قيام الليل.	•

يذكر فضل الصالة بني العشاءين.	•

يذكر فضل طول القيام في الصالة.	•

يوضح فضل الوتر آخر الليل.	•

 يذكرفضل أحب الكالم إلى الله عز وجل.	•

يعّدد فضل التهليل في السوق.	•

يبني فضائل بر الوالدين.	•

يذكر فضل غسل امليت وتكفينه.	•

يوضح فضل الصالة على امليت واتباع اجلنائز.	•

يذكر معنى الشفاعة للميت والثناء عليه.	•

يبني فضل من مات له طفل.	•

يتعرف أجر السقط.	•

معنى الفضيلة.	•

فضل الوضوء.	•

فضل األذان.	•

فضل الشهادة بعد الوضوء.	•

فضل بناء املسجد.	•

فضل املشي إلى الصالة.	•

فضل الصف األول.	•

فضل التأمني والتحميد.	•

فضل الصلوات اخلمس.	•

فضل يوم اجلمعة.	•

فضل ركعتي الفجر.	•

فضل السنن الراتبة.	•

فضل ركعتي الضحى.	•

فض���ل الركع���ات األرب���ع قبل 	•

العصر.

فضل السجود.	•

فضل قيام شهر رمضان.	•

فضل صالة النافلة في البيت.	•

فضل قيام الليل.	•

فضل الصالة بني العشاءين.	•

فضل طول القيام في الصالة.	•

فضل الوتر آخر الليل.	•

فضل أحب ال���كالم إلى الله عز 	•

وجل.

فضل التهليل في السوق.	•

فضل بر الوالدين.	•

فضل غسل امليت وتكفينه.	•

فضل الصالة على امليت واتباع 	•

اجلنائز.

فضل الشفاعة للميت والثناء عليه.	•

فضل من مات له طفل.	•

فضل الّسقط.	•

 ميك���ن وضع جدول فيه ما ُذكر من الفضائل 	•

واألجور املترتبة عليها.

ال يوجد في ه���ذا الفصل أحكام، وإمنا فقط 	•

فضائل.

للمؤلف اخليار في تقسيم هذه األوامر حسب 	•

املوضوعات الفقهية.

ع���دد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )30( 	•

صفحة.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•
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يبني فضل من عّزى مصابًا.	•

يذكر فضل عيادة املريض.	•

• يبني األجر على ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه.	

• يعّدد فضائل الصوم.	

• يذكر فضل رمضان وفضل صيامه.	

• يذكر فضل السحور وتأخيره.	

• يذكر فضل الفطر وتعجيله.	

• يتعرف صيام س���يدنا داود عليه الس���الم، وأنه أفضل 	

الصيام.

• يبني فضل صيام عاشوراء.	

• يبني فضل صيام شهر احملّرم.	

• يذكر فضل صيام ستة أيام من شّوال.	

• يعّدد فضل صيام يوم االثنني واخلميس.	

• يذكر فضل صوم ثالثة أيام في الشهر.	

• يذكر فضل صيام األيام البيض.	

• يوضح فضل صيام أيام العشر من ذي احلجة.	

• يبني فضل الصوم في شعبان.	

• يتعرف فضل من فطر صائمًا.	

• يتعرف فضل ليلة القدر.	

• يتعرف فضل أداء الزكاة.	

• يوضح فضل الصدقة من الكسب احلالل.	

• يبني أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى.	

• يعّدد فضل الصدقة على القرابة.	

• يذكر أن كل معروف صدقة.	

• يبني أن ترك الشر صدقة.	

• يذكر فضل الغراس والزرع.	

• يبني فضل وفاء دين امليت.	

• يعّدد فضائل الصدقة عن امليت.	

• يذكر فضل سقي املاء.	

• يبني فضل االستعفاف.	

فضل من عّزى مصابًا.	•

فضل عيادة املريض.	•

األج���ر على ذه���اب البصر إذا 	•

احتسب صاحبه.

فضل الصوم.	•

فضل رمضان وفضل صيامه.	•

فضل السحور وتأخيره.	•

فضل الفطر وتعجيله.	•

صوم داود أفضل الصيام.	•

فضل صيام عاشوراء.	•

فضل صيام شهر احملّرم.	•

فض���ل صيام س���تة أي���ام من 	•

شّوال.

االثن���ني 	• ي���وم  فض���ل صي���ام 

واخلميس.

فض���ل ص���وم ثالثة أي���ام في 	•

الشهر.

فضل صيام األيام البيض.	•

فضل صيام أيام العشر من ذي 	•

احلجة.

فضل الصوم في شعبان.	•

فضل من فطر صائمًا.	•

فضل ليلة القدر.	•

فضل أداء الزكاة.	•
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النواهي في السابع

اإلسالم

• في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم املنكر.	

• يذكر أن من النواهي في اإلسالم البغي.	

• يذكر أن من النواهي في اإلسالم الكبر.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم الرياء .	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم الفنت.	

• يبني أن من النواهي في اإلسالم التجسس.	

• يتعرف النميمة وخطورتها.	

• يتعرف الغيبة وخطورتها.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم اللعن.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم إفشاء السر.	

• يوضح حكم خروج املرأة متعطرة.	

• يتعرف خطورة اتهام املسلم بالكفر.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم االنتساب إلى غير األب. 	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم ترويع املسلم.	

• يبني خطورة هجر املرأة لزوجها، وأنه من النواهي في اإلسالم.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم غش الرعية.	

• يبني أن من النواهي في اإلسالم الفتيا بغير علم.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم طلب املرأة الطالق.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم ترك اجلمعة تهاونًا.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم غصب األرض.	

• يوضح خطورة الكالم الذي يسخط الله وأمثلة عليه.	

• يتعرف أن كثرة الكالم بغير ذكر الله من النواهي.	

• يوضح حكم اإلسالم في الواصلة واملستوصلة. 	

• يوض���ح أن م���ن النواهي في اإلس���الم الهج���ران بني 	

املسلمني.

• يبني حكم املتشبه بغير جنسه في اإلسالم. 	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم العائد في هبته.	

• يبني خطورة طلب العلم للدنيا.	

•  الفحشاء .	

• املنكر.	

• البغي.	

• الكبر.	

• الرياء .	

• الفنت.	

• التجسس.	

• النميمة.	

• الغيبة.	

• اللعن.	

• إفشاء السر.	

• خروج املرأة متعطرة.	

• اتهام املسلم بالكفر.	

• االنتساب إلى غير األب.	

• ترويع املسلم.	

• هجر املرأة زوجها.	

• غش الرعية.	

• الفتيا بغير علم.	

• طلب املرأة الطالق.	

• ترك اجلمعة تهاونًا.	

• غصب األرض.	

• الكالم الذي يسخط الله .	

• كثرة الكالم بغير ذكر الله.	

• الواصلة واملستوصلة.	

• الهجران بني املسلمني.	

• املتشبه بغير جنسه.	

• العائد في هبته.	

• طلب العلم للدنيا.	

ع���دد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )30( 	•

صفحة.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•
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• يتعرف خطورة النظر إلى احملرمات وآثاره.	

• يتعرف خطورة اخللوة باملرأة األجنبية وآثاره.	

• يتعرف معنى زواج الشغار، وأنه من املنهيات.	

• يتعرف حتذير اإلسالم من سفر املرأة من دون محرم.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم النياحة.	

• يبني أن من النواهي في اإلسالم إيذاء املصلني.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم احللف بغير الله.	

يتعرف خطورة اليمني الكاذبة، وعقوبة قائلها.	•

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم احللف في البيع.	

• يتعرف نهي اإلسالم عن التشبه بالكفار وحكمته.	

يتعرف معنى احلسد وخطورته والنهي عنه.	•

يوضح أن م���ن النواهي في اإلس���الم البناء على 	•

القبر.

يذكر معنى الغدر واخليانة وخطورتهما.	•

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم اجللوس على القبر.	

يتعرف نهي اإلسالم عن احلداد على امليت. 	•

يوضح أن من النواهي في اإلسالم املسألة بال حاجة.	•

يتعرف معنى التناجش في البيع وخطورته. 	•

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم نشد الضالة في املسجد.	

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم املرور أمام املصلي.	

يبني حكم ترك صالة العصر. 	•

يبني خطورة التقصير في الصالة وآثاره.	•

• يوضح أن من النواهي في اإلسالم الدعاء إلى ضاللة. 	

يوضح أن من النواهي في اإلسالم الشرب قائما.	•

• يوضح حكم ترك الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم. 	

يوض���ح أن م���ن النواهي في اإلس���الم التش���دق 	•

بالكالم.

يوضح حكم تعذيب البهائم. 	•

• النظر إلى احملرمات.	

• اخللوة باملرأة األجنبية. 	

• زواج الشغار.	

• سفر املرأة بال محرم .	

• النياحة .	

• إيذاء املصلني.	

• احللف بغير الله.	

اليمني الكاذبة.	•

احللف في البيع.	•

التشبه بالكفار.	•

احلسد .	•

البناء على القبر.	•

الغدر واخليانة.	•

اجللوس على القبر.	•

احلداد على امليت.	•

املسألة بال حاجة.	•

التناجش في البيع.	•

نشد الضالة في املسجد.	•

املرور أمام املصلي.	•

ترك صالة العصر.	•

التقصير في الصالة.	•

الدعاء إلى ضاللة .	•

الشرب قائمًا.	•

ترك الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 	•

التشدق بالكالم.	•

تعذيب البهائم.	•

مواقع الثامن 

إسالمية
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كتاب )هل عرفت اإلله الواحد؟(

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يستدل القارئ على وجود الله تعالى وحاجة البشرية إلى إله من خالل األدلة العقلية والشرعية والكونية بآياته ومخلوقاته.	

• أن يعدد الدالئل على وحدانية الله، وأنه املستحق للعبادة، وأن التدين فطرة.	

• أن يتعرف بداية خلق اإلنسان، وخلق الكون، واحلكمة من ذلك، والرد على الشبهات, وكيف بدأ الشرك والضالل.	

• أن يبني معنى اإلحلاد وخطورته، واإلجابة عن شبهات امللحدين باألدلة الشرعية والعقلية والرياضية. 	

• أن يبني أن هناك حياة بعد املوت ، وأن الله لم يخلق اخللق عبثاً.	
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مقدمة

القارئ قادرًا على أن:

يحّدد من خلقنا.	•

من خلقن���ا/ هل لهذا الكون من 	•

خالق؟/ ملاذا خلق الله الكون؟

يتعرف مفهوم اإلله عند األمم.	•مفهوم اإلله

العب���ادة، وكيف 	• مفهوم  يتعرف 

كانت العبادات عند األمم.

يوضح مفهوم الرب واإلله.	•

اإلله عند األمم.	•

العبادة عند األمم.	•

مفهوم كلمة الرب واإلله.	•

يستفاد من قصة جبير بن مطعم »أم خلقوا 	•

من غير شيء أم هم اخلالقون«.

يش���ار إلى الغربيني والش���رقيني ممن آمنوا 	•

بالله وعرفوا عظمته م���ع مناذج من أقوالهم 

وكتبهم.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•

حاجة األول

البشرية إلى 

إله

يعلل حاجة البشرية إلى إله.	•

يعّدد صف���ات اإلله الذي حتتاج 	•

إليه البشرية. 

ملاذا حتتاج البشرية إلى إلله؟	•

ما صفات اإلله الذي حتتاج إليه 	•

البشرية؟

صف���ات اإلل���ه ال���ذي حتت���اج إليه 

البشرية: 

الكمال. 	•

القدرة.	•

الوحدانية.	•

يستفاد من آية »أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثًا 	•

وأنكم إلينا ال ترجعون«.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•

أدلة وجود الثاني

الله

• يشرح األدلة الشرعية على وجود الله.	

يتعرف األدلة العقلية على وجود 	•

الله.

يتعرف األدلة الكونية على وجود 	•

الله.

• يعّدد األدلة الرياضية على وجود الله.	

يقر أن الفطرة تدل على وجود خالق.	•

األدلة الشرعية. 	•

األدلة العقلية .	•

األدلة الكونية.	•

األدلة الرياضية.	•

الفطرة تدل على وجود خالق.	•

األدلة الشرعية التي يستدل بها هي ما كان 	•

فيه خطاب للعقل ودع���وة إلى التفكير فقط، 

مثل: »أفي الله شك« وغيرها.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•
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وحدانية الثالث

الله

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يحّدد معنى الوحدانية.	•

يذكر أدلة الوحدانية.	•

يوضح أث���ر الوحدانية في حياة 	•

الناس.

يذكر أهم التصورات الضالة عن 	•

وحدانية الله تعالى.

يجيب عن س���ؤال: »ه���ل تعدد 	•

اآللهة أفضل من إله واحد؟«.

معنى الوحدانية.	•

أدلة الوحدانية.	•

أثر الوحدانية في حياة الناس.	•

تصورات ضالة.	•

تصورات ضالة: 	•

احللول .	•

االحتاد .	•

 الناسوت والالهوت.	•

النور والظلمة.	•

استخدام التدرج في عرض احملتوى للقارئ 	•

ليعرف أن رس���الة النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص اخلامتة هي 

الرس���الة احلقيقية التي تدعو إلى عبادة الله 

سبحانه وحده، وهي الدين احلقيقي.

مراعاة عدم املصادمة في الطرح واألسلوب 	•

م���ع العقائد األخ���رى، وإمنا تقري���ر املنهج 

الصحيح، ويترك احلكم للقارئ.

يس���تفاد من آية »لو كان فيهما آلهة إال الله 	•

لفسدتا«.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15( 	•

صفحة

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•

التعريف الرابع

بالله تعالى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أس���ماء الله وصفاته من 	•

القرآن الكرمي.

يعّدد أس���ماء الل���ه وصفاته من 	•

السنة النبوية الشريفة.

يتعرف أهم صف���ات الله تعالى 	•

في الكون املنظور.

يعّدد أثر أس���ماء الله احلسنى 	•

في حياة اإلنسان.

أس���ماء الله وصفاته من القرآن 	•

الكرمي.

أس���ماء الله وصفاته من السنة 	•

النبوية الشريفة.

صف���ات الله تعالى ف���ي الكون 	•

املنظور.

أثر أس���ماء الله احلس���نى في 	•

حياة اإلنسان.

يراعى في هذا الفصل االختصار واالكتفاء 	•

باالس���تدالالت العقلية والش���رعية واملظاهر 

الكوني���ة التي ت���دل على أس���ماء الله تعالى 

وصفاته.

إبراز أس���ماء الله وصفاته في الرحمة؛ مثل: 	•

الرحمن، والغفور، واللطيف، وغيرها.

يراعى ذكر أن هذه الصفات العظيمة هي ما 	•

يؤمن به املسلمون.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصورال يزيد على )5( صور.	•
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بداية خلق اخلامس

اإلنسان

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف بداية خلق الكون.	•

يتعرف بداية خلق اإلنسان.	•

يذكر متى بدأ إرسال الرسل.	•

يوض���ح أن الله خلقن���ا لعبادته 	•

وطاعته، وأنه غني عنا.

بداية خلق الكون.	•

بداية خلق اإلنسان.	•

بداية إرسال الرسل.	•

الله خلقنا لعبادته وطاعته، وهو 	•

غني عنا.

يفص���ل املؤلف بأس���لوب ج���ذاب ومنطقي 	•

وتسلس���لي الهدف من اخلل���ق وبداية خلق 

اإلنسان.

للمؤل���ف اخليار في ترتيب ه���ذا الفصل في 	•

الكتاب.

• عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( صفحات.	

عدد الصور ال يقل عن )3( صور حية.	•

ملاذا خلقنا السادس

الله ؟ 

ومباذا 

يأمرنا؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يبني كيف بدأ الش���رك في حياة 	•

الناس.

كيف ب���دأ الش���رك ف���ي حياة 	•

الناس؟

ملاذا خلقنا الله ؟ 	•

مباذا يأمرنا؟	•

• قال تعالى: »وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون«.	

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال تقل على صورتني حيتني.	•

عقائد األمم السابع

الضالّة بالله

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكربعض صور الشرك والكفر، 	•

ومنافاتها العقل واملنطق.

بع���ض ص���ور الش���رك والكفر 	•

ومنافاتها العقل واملنطق.

• ع���دد صفح���ات الفص���ل ال يزي���د عل���ى )10( 	

صفحات.

عدد الصور ال يقل على )3( صور حية.	•

ملاذا الثامن

يلحدون؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكرمعنى اإلحلاد.	•

على 	• اإلحل���اد  خط���ورة  يوضح 

النفس والبشر.

يوضح بعض الردود العقلية على 	•

امللحدين.

يتعرف بعض شبهات امللحدين.	•

معنى اإلحلاد.	•

النفس 	• عل���ى  اإلحلاد  خط���ورة 

والبشر.

الرد العقلي على امللحدين.	•

من شبهات امللحدين.	•

من شبهات امللحدين: 	•

االنفجار 	• )نظري���ة  الكون  نش���أة 

الكوني(.

نظرية دارون ومفهوم التطور. 	•

ع���دم وجود عدل ف���ي العالم )هل 	•

ربنا ظالم؟(.

• الفوضى املزعومة والكوارث في العالم	

من خلق الله؟	•

ملاذا يدخل امللحد النار؟ 	•

ملاذا لم يس���أل الله البشر قبل أن 	•

يحاسبهم؟

مت التفصيل في هذا الباب بالشكل املناسب 	•

وباألدلة والبراهني، مثل نظرية االحتماالت.

يستفاد من بعض أقوال الغربيني والعلماء في 	•

هذا الباب، وأنه ال ينفك اإلنسان عن دين.

يس���تفاد من الكتب املؤلفة واملترجمة في هذا 	•

الباب، مثل )هناك إله(، وغيرها من البرامج 

والكت���ب في الرد على هذه األس���ئلة وتغطية 

هذا الباب بشكل علمي ومسلسل ومقنع.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )20(	•

صفحة.

عدد الصور ال يقل على )4( صور حية.	•
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محبة الله التاسع

تعالى

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يوضح معنى احملبة.	•

يعّدد مقتضيات احملبة.	•

يذكر أن الله يحبنا ونحن نحبه. 	•

يوضح بعض مظاه���ر حب الله 	•

لنا.

يذكر أن املوت نهاية حياة وبداية 	•

حياة.

معنى احملبة.	•

ماذا تقتضي احملبة؟	•

نحن نح���ب الله وهو يحبنا )هل 	•

يحب الله البشر؟(.

من مظاهر حب الله لنا: الرحمة، 	•

والنعم، وإرسال الرسل والكتب.

املوت نهاية حياة وبداية حياة.	•

مقتضيات احملبة: 

الطاعة والعبادة.	•

تق���دمي محبته عل���ى النفس واملال 	•

واألهل.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل على )4( صور حية.	•

أين العاشر

سنذهب 

بعد املوت؟ 

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يبني أن النوم هو املوت األصغر.	•

يع���رف الروح وأي���ن تذهب عند 	•

النوم.

يذكراألدلة العقلية على قدرة الله 	•

على اإلحياء بعد اإلماتة.

يذك���ر قصصًا تدل���ل على قدرة 	•

الله على اإلحياء بعد اإلماتة.

يذك���ر معن���ى اجلن���ة والن���ار، 	•

وصفاتهم، أو احلساب والعقاب.

النوم املوت األصغر.	•

الروح وأين تذهب عند النوم؟.	•

األدلة العقلية على قدرة الله على 	•

اإلحياء بعد اإلماتة.

قصص تدلل على قدرة الله على 	•

اإلحياء بعد اإلماتة.

ذكر اجلنة والن���ار، وصفاتهما، 	•

واحلساب والعقاب،

ع���دد صفح���ات الفص���ل ال يزيد عل���ى )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )4( صور حية.	•
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احلادي 

عشر

أسئلة حول 

موضوع 

»الله جل 

جالله«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يب���ني معن���ى الع���دل، وأن الله 	•

ال يظل���م أح���دًا م���ن الن���اس، 

وسيجازيهم في الدار اآلخرة.

هل الله عادل؟ 	•

كيف نستشعر الله ونحن لم نره ؟ 	•

مل���اذا لم يجعل الل���ه كل الناس 	•

مؤمنني موحدين؟ 

تفس���ير اس���مي الل���ه تعال���ى: 	•

الرحمن، والرحيم.

هل الله بحاجة إلينا؟ 	•

كي���ف جنمع بني محب���ة الله لنا 	•

ومعاقبته لنا على املعاصي؟

ه���ل تقوم عالقتنا م���ع الله على 	•

الثواب والعقاب؟. 

ه���ل العبودية لله نقص أم كمال 	•

)معنى العبودية(؟

للمؤلف اخليار في طرح األسئلة املثارة حول 	•

هذا املوضوع املهم.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )4( صور حية.	•

مواقع الثاني عشر

إلكترونية
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توصيف كتاب )إن الدين عند اهلل اإلسالم/ اإلسالم 
دين العدل والسالم/ اإلسالم الدين الخاتم( 

صور من محاسن وعظمة دين اإلسالم
 لغير المسلم

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يقررالقارئ حاجة البشرية  إلى الدين وأهميته في حياة الناس. 	

• أن يوضح معنى اإلسالم وأركانه ومقتضياته. 	

• أن يتعرف األسباب التي ينبغي أن تدفعه إلى اختيار اإلسالم من خصائص وسماحة وعظمة. 	

• أن يطلع على مناذج ألقوال مشاهير من غير املسلمني عن اإلسالم.	

• أن يطلع على أثر االسالم في حياة الناس من املتقدمني واملعاصرين، ومناذج من أقوالهم. 	

• أن يبني أن اإلسالم هو السالم واألمن للعالم أجمع. 	

• أن يتعرف كيفية الدخول في اإلسالم. 	

• أن يذكر أهم أقوال غير املسلمني عن اإلسالم ونبيه صلى الله عليه وسلم واإلميان والقرآن. 	
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 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:مقدمة

يوضح حاجة اإلنسانية إلى الدين. 	•

يقر بأن التدين فطرة بشرية.	•

يتعرف مفهوم الدين في اإلسالم واألديان األخرى والفرق بينهما.	•

يطالع مناذج من أقوال لهيئات وأشخاص غير مسلمني عن اإلسالم.	•

حاجة اإلنسانية إلى الدين. 	•

التدين فطرة بشرية.	•

مفه���وم الدين بني اإلس���الم 	•

واألديان األخرى.

قالوا عن اإلسالم.	•

أبو سفيان.	•

النجاشي.	•

هربرت ويلز. 	•

جورج برنارد شو.	•

املع���ارف 	• دائ���رة 

البريطانية. 

ليو تولستوي.	•

برتراند راسل.	•

غوته.	•

هيوسنت سميث.	•

غوستاف لوبون.	•

بع���ض 	• عل���ى  التنبي���ه 

املراج���ع وم���ا فيها من 

إس���اءة إلى اإلسالم من 

بعض جوانبه.

الفصل 	• صفح���ات  عدد 

 )10( عل���ى  يزي���د  ال 

صفحات.

عدد الص���ور ال يقل عن 	•

)4( صور حية.

تعريف األول

باإلسالم

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

يتعرف معنى اإلسالم ورسالة اإلسالم، وأنه دين كل األنبياء واملرسلني.	•

يتعرف معنى النبي وشيء من سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

يعرف ماذا يقول اإلسالم عن األنبياء السابقني؟	•

يعرف معنى القرآن الكرمي وتعريفه. 	•

يتعرف األس���باب التي يجب أن تدفعه إلى اختيار دين اإلس���الم بشكل 	•

مختصر )إلى ماذا يدعو اإلسالم(؟

 يذكر كيف بدأ الشرك والكفر في حياة الناس.	•

• ورس���الة 	 اإلس���الم  م���ا 

اإلسالم؟

• هل اإلس���الم دين جديد؟ 	

ابتكر  ملسو هيلع هللا ىلص  محم���د  ه���ل 

اإلسالم؟

من هو النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟	•

من هم أنبياء الله؟	•

ما القرآن ؟	•

ملاذا اإلسالم ؟	•

كيف بدأ الش���رك والكفر في 	•

حياة الناس؟

• اإلس���الم 	 رس���الة 

قول  من  تستخلص 

عامر:  ب���ن  ربع���ي 

»جئنا لنخرج العباد 

م���ن عب���ادة العباد 

رب  عب���ادة  إل���ى 

جور  ومن  العب���اد، 

األدي���ان إل���ى عدل 

اإلسالم، ومن ضيق 

س���عة  إلى  الدني���ا 

الدنيا واآلخرة«.

عدد صفحات الفصل ال 	•

يزيد على )15( صفحة

عدد الص���ور ال يقل عن 	•

)4( صور حية.

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:تاريخ الدينالثاني

يشرح نبذة عن تاريخ الرساالت السابقة واألديان الوضعية.	•

يوضح كيف جاء هذا الدين اخلامت.	•

الرساالت السابقة.	•

األنبياء ودين التوحيد.	•

ع���دد صفح���ات ه���ذا 	•

الفصل ال يقل عن )10( 

صفحات.
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مصادر الثالث

اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

يقر بأن القرآن لم يؤخذ من الكتب السابقة.	•

يقر بأن القرآن كالم الله تعالى وليس أسطورة. 	•

يستدل على أن مصدر القرآن الكرمي من عند الله تعالى. 	•

يذكر مناذج من اإلعجاز القرآني.	•

هل القرآن أساطير؟ 	•

هل القرآن مأخوذ من الكتب 	•

السابقة؟

للق���رآن 	• اإلله���ي  املص���در 

الكرمي.

مناذج من اإلعجاز القرآني.	•

املص���در اإلله���ي 	•

للقرآن الكرمي. 

معايي���ر ع���ّد أي 	•

كتاب إلهيًا.

القرآن والتشريع. 	•

القرآن والعلم. 	•

القرآن والطب.	•

والفضاء 	• الق���رآن 

والفلك.

عند ذكر بعض املعجزات 	•

يشار  الكرمي  القرآن  في 

إلى أبرزه���ا، والتفصيل 

في كتاب »القرآن الكرمي« 

املوجه إلى غير املسلمني.

عدد صفحات الفصل ال 	•

يزيد على )10( صفحات

عدد الص���ور ال يقل عن 	•

)4( صور حية.

خمسون الرابع

سببًا 

الختيارك 

اإلسالم 

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

يذكر أن من أسباب الدخول فى اإلسالم أنه رباني املصدر	•

 يبني أن اإلسالم دين الفطرة.	•

يذكر أن شريعة اإلسالم جاءت ناسخة للشرائع السابقة ومهيمنة عليها.	•

يوضح أن اإلسالم دين عاملي.	•

يقرر أن اإلسالم أكمل الشرائع السابقة وأمتها. 	•

يبني أن من أسباب الدخول فى اإلسالم أنه صالح لكل زمان ومكان.	•

يبني أن من أسباب الدخول فى اإلسالم أنه يحترم العقل وال يصطدم معه.	•

يقرر وسطية اإلسالم، وأنها سبب للدخول فيه. 	•

يبني وضوح اإلس���الم وسهولته، وأن ذلك من أس���باب اعتناقه )سهولة 	•

الدخول فيه(.

يبني أن من أسباب الدخول فى اإلسالم أنه دين األخالق.	•

يوضح أن اإلسالم قابل ملواكبة العصر.	•

يبني أن من أس���باب الدخول في اإلس���الم أنه يس���اوي بني الناس في 	•

أصل اخللق.

يوضح أن من أسباب الدخول في اإلسالم أنه ليست فيه سلطات روحية 	•

ملا يسمى )رجال الدين(.

يبني أن اإلسالم دين حرية التفكير والرأي املنضبط، ويطلع على مناذج 	•

وأمثلة على ذلك. 

أواًل: خصائص اإلسالم

ربانية املصدر.	•

موافقة الفطرة.	•

نسخ الشرائع السابقة. 	•

 دين عاملي.	•

أكم���ل الش���رائع الس���ابقة 	•

وأمتها.

صالح لكل زمان ومكان.	•

• يحترم العقل وال يصطدم معه.	

الوسطية.	•

الوضوح والسهولة.	•

محاسن اإلسالم.	•

دين األخالق.	•

مواكب للعصر.	•

يساوي بني الناس في أصل 	•

اخللق.

ليس���ت فيه س���لطات روحية 	•

لرجال الدين.

من حقوق اإلنسان 

في اإلسالم: 

اإلسالم دين 	•

احلرية املنضبطة.

اإلسالم دين 	•

العدالة. 

اإلسالم يعظم 	•

النفس البشرية. 

اإلسالم 	•

دين التكافل 

االجتماعي. 

اإلسالم حفظ 	•

حقوق غير 

املسلمني.

إلى 	• الفصل  ينقسم هذا 

أربعة أجزاء، وهي: 

- خصائص اإلسالم.

- سماحة اإلسالم.

عظم���ة  م���ن  ص���ورة   -

اإلسالم.

- مقاصد اإلسالم.

عدد صفحات الفصل ال 	•

يزيد على )35( صفحة.

متروكة 	• الص���ور  ع���دد 

للمؤلف.

 تفصيل في بعض صور 	•

احلضارة اإلسالمية في 

املجاالت املختلفة.
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يبني أن اإلسالم دين الطهارة، ويستعرض مناذج لذلك.	•

يبني أن اإلسالم دين التكافل االجتماعي، ويستعرض صورًا لذلك. 	•

ييبني أن اإلسالم وسع دائرة املباحات، وضيق دائرة احملرمات. 	•

• يبني أن مصادر التلقي في اإلسالم سليمة، وبالسند املتصل، ولم يطرأ عليها حتريف.	

 يبني شمولية تشريعات اإلسالم.	•

يوضح أن من أسباب الدخول في اإلسالم أنه دين اليسر والتسهيل.	•

 يعّدد مناذج من سماحة اإلسالم في العقيدة. 	•

•  يذكر مناذج من سماحة اإلسالم في التشريع »السعة واملرونة في الشريعة«.	

يبني مناذج من سماحة اإلسالم في الدعوة. 	•

يوضح معنى سماحة اإلسالم في العبادات وصورها. 	•

يبني مناذج من سماحة اإلسالم في التعامل مع غير املسلمني. 	•

يبني بعض النماذج من سماحة اإلسالم في املعامالت املالية. 	•

يذكر سماحة اإلسالم في احلرب. 	•

يعّدد أمثلة على سماحة اإلسالم مع األسرى.	•

يعّدد مناذج من عظمة اإلسالم في حفظ حقوق اإلنسان. 	•

يبني كيف حفظ اإلسالم حقوق احليوان. 	•

يوضح كيف حرص اإلسالم على البيئة واحلفاظ عليها.	•

يوضح صورًا من عظمة اإلسالم في مجال احلريات.	•

يبني أن من صور عظمة اإلسالم العدالة .	•

يبني أن من صور عظمة اإلس���الم وضع أساس اخللق والتعامل احلسن 	•

مع الناس في مجاالت احلياة كافة.

يوضح أن احلضارة اإلسالمية من صور عظمة اإلسالم .	•

يتعرف على مناذج من عظمة التشريعات اإلسالمية.	•

يعلّل كيف أن االقتصاد اإلس���المي من صور عظمة اإلسالم )اإلسالم 	•

حل مشكلة الفقر(.

• الس���ند املتصل، والسالمة من 	

التحريف.

تشريعاته شاملة.	•

دين اليسر والتسهيل.	•

ثانيًا: سماحة اإلسالم ومحاسنه

في العقيدة.	•

في التشريع. 	•

في الدعوة. 	•

في العبادات. 	•

في التعامل مع غير املسلمني.	•

في املعامالت املالية.	•

في احلرب.	•

في التعامل مع األسرى.	•

 ثالثًا: صور من عظمة اإلسالم. 

حقوق اإلنسان في اإلسالم. 

حقوق احليوان في اإلسالم. 	•

حقوق البيئة واحلفاظ عليها.	•

احلريات في اإلسالم.	•

العدالة في اإلسالم.	•

األخ���الق 	• أس���س  وض���ع 

والتعامل احلسن.

احلضارة اإلسالمية.	•

التشريعات اإلسالمية.	•

االقتصاد في اإلسالم.	•
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يبني أن من أسباب الدخول في اإلسالم أنه دين الشورى.	•

يبني أن اإلسالم دين الرحمة والرأفة، ويستعرض صورًا من ذلك.	•

يبني أن اإلسالم دين العلم والتعلم. 	•

يبني أن اإلسالم ال توجد فيه متناقضات في تشريعاته.	•

يوضح أن اإلسالم حّرر النفس من العبودية لغير الله.	•

يبني أن اإلسالم دين العمل. 	•

يتعرف أن اإلسالم ال يكره الناس على الدخول فيه.	•

يبني أن من أسباب الدخول في اإلسالم أنه كرم املرأة ورفع شأنها.	•

يبني أن اإلسالم يحث على الطهارة في كل شيء.	•

يبني أن اإلسالم يدعو إلى التكافل االجتماعي.	•

يبني أن اإلسالم وسع دائرة املباحات وضيق دائرة احملرمات.	•

دي���ن حرية التفكي���ر والرأي 	•

املنضبط.

دين الشورى.	•

دين الرحمة والرأفة.	•

يحث على العلم والتعلم.	•

ال تناقض في التشريعات.	•

ح���رر النفس م���ن العبودية 	•

لغير الله.

دين العمل.	•

ال إكراه في الدين.	•

كرم املرأة ورفع شأنها.	•

دين الطهارة.	•

دين التكافل االجتماعي.	•

وسع دائرة املباحات وضيق 	•

دائرة احملرمات.

اإلسالم أعطى 	•

اجلميع حقوقهم: 

الكبير، والصغير، 

واجلار، واملريض، 

والعبيد، وغيرهم.

عند حقوق غير املسلمني 	•

أنه س���يتم  إلى  يش���ار 

التوس���ع فيها في كتاب 

في  واآلداب  »األخ���الق 

اإلسالم«.
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مقاصد اخلامس

اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

يقرر أن اإلسالم حفظ الدين.	•

يقرر أن اإلسالم حفظ النفس.	•

يوضح أن اإلسالم حفظ العقل.	•

يبني كيف أن اإلسالم حفظ املال.	•

يبني صور حفظ اإلسالم للنسل.	•

يعّدد بعض القيم اإلسالمية.	•

الضرورات اخلمس.	•

مقاصد اإلسالم.	•

قيم إسالمية.	•

الضرورات اخلمس: 

حفظ النفس. 	•

حفظ الدين. 	•

حفظ العقل. 	•

حفظ املال. 	•

حفظ النسل.	•

قيم إسالمية:

السمو الروحي. 	•

االعتصام بحبل 	•

الله تعالى. 

األخوة الصادقة.	•

الوحدة بني 	•

املسلمني.

التعاون والتكافل.	•

القسط والعدل.	•

الصدق 	•

واإلخالص في 

القول والعمل. 

الفضائل واملكارم.	•

البعد من 	•

الغيبة والنميمة 

والرذائل.

الس���عادة 	• مفهوم 

ف���ي  وحقيقته���ا 

اإلسالم.

م���ع ذكر أمثل���ة واقعية 	•

تبني كيف عالج اإلسالم 

هذه القضايا؟

االس���تفادة م���ن بعض 	•

التقاري���ر العاملية ملنظمة 

وغيرها  العاملية  الصحة 

في أن املسلمني هم أقل 

أصح���اب األدي���ان في 

عدد حاالت االنتحار.

الفصل 	• صفح���ات  عدد 

 )10( عل���ى  يزي���د  ال 

صفحات. 

عدد الص���ور ال يقل عن  	•

)5( حية.
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أثر اإلسالم السادس

في حياة 

الناس

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

 يبني أثر اإلسالم في العقل.	•

يبني أثر اإلسالم في الروح.	•

يوضح أثر اإلسالم في اجلسم.	•

يوضح نظرة اإلسالم إلى العمل. 	•

يوضح ماذا خس���ر العالم بتراجع املس���لمني، وأن اإلس���الم هو احلل 	•

احلقيقي لألزمات الدولية.

أثر اإلسالم في العقل.	•

أثر اإلسالم في الروح.	•

أثر اإلسالم في اجلسم.	•

اإلسالم دين العمل واجلد.	•

ماذا خس���ر العال���م بتراجع 	•

املسلمني؟

عبارة أن )اإلس���الم هو 	•

احل���ل احلقيقي لألزمات 

الدولي���ة( ه���ي نتيج���ة 

أساس���ية لكل ما سبق 

ذكره عن اإلس���الم قبل 

الفصل الثامن.

الفصل 	• صفح���ات  عدد 

 )10( عل���ى  يزي���د  ال 

صفحات.

عدد الص���ور ال يقل عن 	•

)5( صور حية.
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سؤال وجواب السابع

عن اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

• يقرر أن اإلسالم دين من عند اإلله املعبود، وليس من أساطير األولني. 	

• يوضح أن الدين عند الله واحد، وهو دين األنبياء قاطبة، وإمنا الشرائع مختلفة.	

• يوضح كيفية مكافأة غير املسلم على األعمال احلسنة التي يقوم بها في الدنيا.	

• يستخلص أن العنف واإلرهاب املذموم ليسا من اإلسالم. 	

• يوضح سبب تأخر كثير من الدول اإلسالمية في املجاالت املدنية. 	

• يقارن بني احلرية والعبودية في اإلسالم.	

• يتعرف كيفية معاملة اإلسالم الرقيق.	

• يوضح دور اإلعالم في تشويه اإلسالم، ومناذج منه.	

• يقرر أن السعادة احلقيقية والكاملة للمؤمن في اآلخرة.	

• يذكر حكم االنتحار في اإلسالم.	

• يوضح احلكمة من تعدد الزوجات.	

• يتبني أن اإلسالم ال يضطهد املرأة.	

• يقرر أن القرآن كالم الله.	

• يوضح أسباب عدم التساوي في امليراث بني الرجل واملرأة.	

• يذكر الرد على الشبهات اخلاصة باحلجاب.	

• يوضح أن اإلسالم لم ينتشر بالسيف. 	

• يرد على االتهام بأن س���ماح اإلسالم بأكل األطعمة احليوانية يكسب اإلنسان 	

القسوة.

• يرد على اتهام اإلسالم بعدم الرحمة لغيرا سماحه بذبح احليوانات.	

• يعلّل سبب عدم السماح للمسلمني بدخول مكة.	

• يقرر أنه ال وثنية في اإلسالم. 	

• يعلّل حترمي أكل اخلنزير.	

• يذكر حكم الكحول في اإلسالم، واحلكمة من حترميه.	

• يبني أسباب عدم التساوي في الشهادة بني الرجل واملرأة.	

• يبني حكم غير املسلم في اإلسالم. 	

• يعرف معنى التاريخ الهجري في اإلسالم، والفرق بينه وبني التاريخ امليالدي.	

• يقرر أن اإلسالم للناس كافة، وليس للعرب فقط .	

• اإلس���الم لي���س من أس���اطير 	

األولني.

• اإلس���الم ليس م���ن عند محمد 	

ملسو هيلع هللا ىلص.
• مكافأة غير املسلم على األعمال 	

احلسنة.

• اإلس���الم ينبذ اإلرهاب والعنف 	

اإلس���الم  تعاليم  ه���ل  املذموم 

تشجع على العنف؟

• ملاذا جن���د كثي���راً م���ن الدول 	

اإلسالمية غير متطورة مدنياً؟ 

• احلرية والعبودية في اإلسالم.	

• الرق في اإلسالم.	

• اإلعالم وتشويه اإلسالم.	

• هل املؤمن سعيد »الدنيا سجن 	

املؤمن وجنة الكافر«؟

• حكم االنتحار في اإلسالم.	

• تعدد الزوجات.	

• اضطهاد املرأة.	

• هل القرآن كالم الله.	

• عدم التس���اوي في امليراث بني 	

الرجل واملرأة.

• احلجاب.	

• انتشار اإلسالم بالسيف.	

• أكل األطعمة غير النباتية.	

• ذبح احليوانات.	

• عدم الس���ماح لغير املس���لمني 	

بدخول مكة.

• هل في اإلسالم وثنية؟ الطواف 	

بالكعبة مثاًل )هل اإلسالم دين 

وثن���ي؟(.

• املهم 	 ال��ف��ص��ل  ه���ذا  ف��ي 

املثارة  يطرح أهم األسئلة 

حول اإلسالم، والرد عليها 

وس��ه��ل،  مقنع  ب��أس��ل��وب 

األدل��ة  بذكر  االعتناء  مع 

واإلح���ص���اءات واألرق���ام 

والشواهد.

• ما 	 حسب  األسئلة  ترتيب 

ي��راه امل��ؤل��ف، وامل��ه��م أن 

تكون متناسقة.

• ال 	 الفصل  صفحات  ع��دد 

يزيد على )35( صفحة.

• لرؤية 	 متروك  الصور  عدد 

املؤلف. 

اإلحصاءات 	• بعض  ذكر 

االنتحار  موضوع  حول 

أق��ل  امل��س��ل��م��ني  وأن 

أص��ح��اب األدي����ان في 

حاالت االنتحار.

أن 	• إل��ى  امل��ؤل��ف  يشير 

ب��ع��ض امل���وض���وع���ات 

مواضعها  في  ستفصل 

كتاب  في  القرآن  مثل: 

»ال��ق��رآن«، وامل���رأة في 

كتاب »املرأة«، هكذا.
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• اإلسالم ليس دينًا للعرب فقط.	

• هل غير املسلم كافر؟.	

• حترمي اخلنزير.	

• حترمي الكحول.	

• عدم التساوي في الشهادة بني 	

الرجل واملرأة.

• ما الفرق ب���ني التاريخ الهجري 	

والتاريخ امليالدي في اإلسالم.
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ملاذا الثامن

أسلموا؟ 

رحلتي إلى 

اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

يتعرف بعض قصص مشاهير وشخصيات أسلمت.	•

مايك تايسون.	•

مالكوم إكس... إلخ.	•

• يوضح مناذج لشخصيات 	

غير إسالمية اعتنقت 

اإلسالم، وبيان قصة 

إسالمهم، وماذا جذبهم 

إلى إلسالم؟

عدد صفحات الفصل ال 	•

يزيد على )5( صفحات.

املقدسات التاسع

اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

يذكر أن مكة املكرمة هي أهم املقدسات اإلسالمية، ويتعرف فضائلها.	•

يذكر أن املدينة املنورة من أهم املقدسات اإلسالمية، ويتعرف فضائلها	•

يذكر أن القدس من أهم املقدسات اإلسالمية، ويتعرف فضائلها	•

مكة املكرمة.	•

املدينة املنورة.	•

املسجد األقصى.	•

• يض���اف من���اذج ص���ور 	

مساجد إسالمية معاصرة، 

والتعريف ببعضها.

• يك���ون هن���اك  ن���وع من 	

في  التاريخي  التفصي���ل 

هذا الباب، مع التركيز في 

الروابط واألمور املشتركة 

الت���ي ترب���ط الرس���االت 

اإللهي���ة )قب���ل حتري���ف 

والنصراني���ة(  اليهودي���ة 

بهذه املدن الثالث.

• ببع���ض 	 االستش���هاد 

النص���وص الديني���ة م���ن 

التوراة واإلجنيل عن فضل 

األماك���ن الثالث���ة والربط  

بينها. 

الفصل 	• صفحات  ع��دد 

 )10( ع��ل��ى  ي��زي��د  ال 

صفحات.

عدد الصور متروك لرؤية 	•

املؤلف.
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كيف تدخل العاشر

في اإلسالم؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

يذكر أن الشهادتني أساس الدخول في اإلسالم.	•

يتعرف كيفية االغَتسال.	•

يقرر أن اإلسالم يجّب ما قبله.	•

الشهادتان. 	•

االغتسال.	•

بشراك؛ فاإلس���الم يجّب ما 	•

قبله.

بشراك فاإلسالم 

يجب ما قبله: 

تبديل السيئات.	•

جمي���ع 	• مح���و 

الذنوب.

تؤتى أجرك مرتني.	•

عدد صفحات الفصل ال 	•

يزيد على )5( صفحات.

عدد الص���ور ال يقل عن 	•

)5( صور حية.

احلادي 

عشر

املراكز 

اإلسالمية 

في العالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أهم املراكز اإلسالمية والدعوية في العالم.	•

املراكز 	• تستعرض  قائمة 

اإلس���المية ف���ي العالم 

وعناوينها.

عدد صفحات الفصل ال 	•

يزيد على )3( صفحات.

املواقع الثاني عشر

اإللكترونية 

والقنوات 

اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أهم املواقع اإللكترونية والقنوات اإلسالمية في العالم.	•

املواقع 	• تستعرض  قائمة 

والقن���وات  اإللكتروني���ة 

اإلسالمية باللغات.

عدد صفحات الفصل ال 	•

يزيد على )5( صفحات.
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توصيف كتاب ) القرآن المعجزة الخالدة / ذكر 
للعالمين / هل عرفت القرآن ؟ / إنه القرآن 

العظيم( لغير المسلم 
األهداف العامة للكتاب: 

• أن يبني أن القرآن الكرمي هو كالم الله تعالى.	

•  أن يوضح الدالئل العقلية واملنطقية على أن مصدر القرآن الكرمي من عند الله تعالى. 	

• أن يعّدد خصائص القرآن الكرمي. 	

• أن يوضح أهم املوضوعات التي تطرق إليها القرآن الكرمي وعاجلها.	

• أن يشرح معنى إعجاز القرآن الكرمي، وأوجه هذا اإلعجاز، ومناذج منه. 	

• أن يذكر شهادات بعض املنصفني من املتقدمني واملعاصرين عن القرآن الكرمي. 	

• أن يبني مدى العناية التي بذلها املسلمون في تدوين القرآن الكرمي. 	
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مقدمة:  األول

اإلميان 

بالكتب 

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يبني حاجة البشرية إلى الكتب املنزلة 	•

من عند الله.

يتعرف بعض الكتب الس���ابقة املنزلة 	•

من عند الله.

يبني طبيعه القرآن الكرمي؟	•

يطال���ع بعض ما قاله مش���اهير غير 	•

مسلمني عن القرآن الكرمي.

حاجة البشرية إلى الكتب.	•

الكتب السابقة.	•

ما القرآن الكرمي؟	•

قالوا عن القرآن الكرمي.	•

من الكتب السابقة: 	•

- صحف إبراهيم عليه السالم.

- التوراة » مع اإلشارة إلى التلمود«.

اإلجنيل.

- الزبور.

قالوا عن القرآن الكرمي: 	•

- كفار مكة، مثل: الوليد بن املغيرة، وغيره.

توماس كارليل.	•

غوته .	•

آرنست رينان .	•

ليو تولستوي.	•

مايكل هارت.	•

 ليوبول���د فاي���س صاحب كتاب 	•

»الطريق إلى مكة«.

ذكر األنبياء الذين نزلت عليهم كتب.	•

ميهد هذا الفصل للتعريف بالقرآن الكرمي 	•

وبرسالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )15(	•

صفحة.

عدد الصور )4( صور.	•

هل القرآن الثاني

كالم الله؟

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يعّدد شروط الكتاب اإللهي. 	•

يوضح أن ش���روط الكتاب اإللهي ال 	•

تنطبق عل���ى الكتب املوج���ودة حاليًا 

باستثناء القرآن الكرمي. 

يستخلص أن ش���روط الكتاب اإللهي 	•

تنطبق فقط على القرآن الكرمي. 

يذك���ر أن القرآن الك���رمي ذكر الكتب 	•

السابقة، ودعا إلى اإلميان بها.

يتعرف كيف نزل الق���رآن على النبي 	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

ما شروط الكتاب اإللهي؟ 	•

ه���ل تنطبق هذه الش���روط على 	•

أي من الكتب األخرى املوجودة 

حاليًا؟ 

ه���ل تنطبق هذه الش���روط على 	•

القرآن الكرمي؟ 

بالكت���ب 	• يؤم���ن  الق���رآن  ه���ل 

السابقة؟ وهل ذكرها؟

كيف ن���زل القرآن عل���ى النبي 	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

كيف نزل القرآن على النبي محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص؟
قصة نزول الوحي على س���يدنا 	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص في غار حراء.

قصة ورقة بن نوفل.	•

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات

عدد الصور )4( صور.	•
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هداية الثالث

القرآن 

الكرمي

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يس���تخلص أن الق���ران الكرمي كتاب 	•

لسعادة البشرية. 

يستنتج أن القرآن الكرمي كتاب هداية 	•

في مختلف املجاالت.

كتاب السعادة للبشرية.	•

مختل���ف 	• ف���ي  هداي���ة  كت���اب 

املجاالت.

مجاالت هداية القرآن الكرمي: 

الهداية الروحية .	•

الهداية العقلية .	•

الهداية السياسية.	•

الهداية االقتصادية .	•

الهداية االجتماعية.	•

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5( 	•

صفحات

عدد الصور )4( صور.	•

خصائص الرابع

القرآن 

الكرمي

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يبني أن القران كتاب معجز. 	•

يبني أن من خصائص القرآن الكرمي 	•

سالمته من التحريف.

يبني أن من خصائص القرآن الكرمي 	•

أنه للناس كافة.

يبني أن الله حتدى اإلنس واجلن على 	•

أن يأتوا مبثل هذا القرآن.

يذكر أن من خصائص القرآن الكرمي 	•

أنه خامت الكتب.

يب���ني أن م���ن خصائ���ص الق���رآن 	•

الكرمي الراحة والطمأنينة عند قراءته 

)يخاطب العقل والقلب(.

يوض���ح أن م���ن خصائ���ص القرآن 	•

الكرمي أنه صالح لكل زمان ومكان.

كتاب معجز.	•

سالم من التحريف.	•

للناس كافة.	•

التحدي.	•

خامت الكتب.	•

فيه الراحة والطمأنينة.	•

صالح لكل زمان ومكان.	•

يش���ار في موضوع التح���دي إلى أنه لم 	•

يس���تطع أحد أن يأتي مبثل هذا القرآن 

،ويدعو الناس إليه، ويشار إلى احملاوالت 

الفاشلة.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور )4( صور.	•
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عّم يتحدث اخلامس

القرآن 

الكرمي؟

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ 

قادراً على أن:

• يتعرف موضوعات القرآن الكرمي الرئيسة.	

• يطالع ماذا قيل عن املسيح عليه السالم في 	

القرآن الكرمي.

• يتعرف قصة مرمي عليها السالم في القرآن 	

الكرمي.

• يتعرف قصة موسى عليه السالم في القرآن 	

الكرمي.

• يذكر مناذج من أنبياء الله عليهم السالم.	

• يعرف معنى اجلنة، وأهم صفاتها.	

• يعرف معنى النار، وأهم صفاتها.	

• عن 	 الكرمي  ال��ق��رآن  في  ورد  ما  يتعرف 

األخالق واألحكام والفضائل.

موضوعات القرآن الكرمي الرئيسة.	•

املسيح عليه السالم في القرآن.	•

مرمي عليها السالم في القرآن.	•

موسى عليه السالم في القرآن.	•

مناذج من األنبياء عليهم السالم 	•

في القرآن.

اجلنة.	•

النار.	•

األخالق، واألحكام، والفضائل.	•

موضوعات  القرآن الكرمي الرئيسة: 

العقيدة. 	•

قصص األنبياء	•

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

مصير الناس )اجلنة والنار(.	•

الغيبي���ات )املالئك���ة، واجل���ن، 	•

وغيرهم(.

األحكام التعبدية.	•

املوضوع���ات املذكورة في ه���ذه الوثيقة 	•

ليس���ت للحص���ر، وللمؤل���ف أن يزيد أو 

يفصل فيها بحسب ما يراه مناسبًا.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )8( 	•

صفحات.

عدد الصور )6( صور.	•

القرآن السادس

معجزة 

املعجزات

 ف���ي نهاية الفصل يتوق���ع أن يكون 	•

القارئ قادرًا على أن:

يبني معنى املعجزة .	•

يتعرف أن من ص���ور إعجاز القرآن 	•

الك���رمي اإلخب���ار بغي���ب املاض���ي، 

ومناذج من ذلك.

يتعرف أن من ص���ور إعجاز القرآن 	•

الك���رمي اإلخب���ار بغيب املس���تقبل، 

ومناذج من ذلك.

يذك���ر بع���ض احلقائ���ق العلمية في 	•

القرآن الكرمي .

التش���ريعي 	• اإلعجاز  معن���ى  يتعرف 

للقرآن الكرمي، ومناذج منه.

يشرح مناذج من تأثير القرآن الكرمي 	•

في العرب أهل البالغة واللغة، وإبهاره 

لهم.

ما املعجزة ؟	•

اإلخبار بغيب املاضي.	•

اإلخبار بغيب املس���تقبل »غلبت 	•

الروم«.

من احلقائ���ق العلمية في القرآن 	•

الكرمي .

اإلعجاز التشريعي.	•

مناذج من تأثي���ر القرآن الكرمي 	•

في العرب أه���ل البالغة واللغة، 

وإبهاره لهم »اإلعجاز البياني«.

أواًل: من احلقائق العلمية في 

القرآن الكرمي 

الفضاء.	•

الفيزياء.	•

طبقات األرض.	•

احمليطات.	•

احليوانات.	•

األحياء.	•

وظائف األعضاء.	•

الوالدة.	•

العلوم العامة.	•

ثانيًا: من إعجاز التشريع في 

القرآن الكرمي

حترمي اخلمر. 	•

حترمي اخلنزير.	•

حترمي امليتة.	•

التفصيل في اإلعجاز العلمي.	•

الكالم ع���ن مخطوطات الق���رآن الكرمي 	•

وصوره���ا م���ن القرن األول إل���ى القرن 

احلال���ي، وأنه���ا م���ن ص���ور اإلعجاز 

»احلفظ«. 

عن���د ذكر اله���دف رقم )5( يش���ار إلى 	•

أبرزها من دون توس���ع؛ مثل: تس���اوي 

عدد مرات ذكر كلم���ة )الدنيا واآلخرة(، 

و)املالئكة والشياطني(، و)احلياة واملوت(، 

وما ش���ابهها في القرآن الكرمي من أمور 

واضحة والفتة.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )25( 	•

صفحة.

عدد الصور )20( صورة.	•
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أسلموا السابع

بسببه

 ف���ي نهاية الفصل يتوق���ع أن يكون 	•

القارئ قادرًا على أن:

يعرف مناذج لش���خصيات أس���لمت 	•

بس���بب القرآن الكرمي، وم���ا فيه من 

إعجاز وهداية وتشريع، مثل: إبراهيم 

خلي���ل فيليب���س، وموريس ب���وكاي، 

وجاري ميلر، وجفري الجن، وغيرهم.

من���اذج لش���خصيات أس���لمت 	•

بسبب القرآن الكرمي:

الطفي���ل ب���ن عمرو وغي���ره من 	•

املتقدمني. 

إبراهيم خليل فيليبس.	•

موريس بوكاي. 	•

القس إسحق هالل مسيحة.	•

وديع أحمد.	•

جاري ميلر.	•

جفري الجن.	•

أسلموا 	• مناذج لشخصيات وأش���خاص 

بس���بب القرآن الكرمي وما فيه من إعجاز 

وهداية وتشريع.

يتم وضع صور للكت���ب التي ألفتها هذه 	•

الشخصيات ومقتطفات من أقوالهم.

يش���ار إلى أهمية س���ماع غير املس���لم 	•

للقرآن الكرمي أو أن ُيقرأ عليه. 

عدد صفحات الفصل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.

 عدد الصور )6( صور.	•

الثامن
مخطوطات 

للقرآن 

الكرمي

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يطلع على ص���ور ملخطوطات القرآن 	•

الكرمي خالل أربعة عشر قرنًا.

القرآن 	• مخطوط���ات  من  مناذج 

الكرمي عبر القرون.

يت���م عرض مناذج من مخطوطات للقرآن 	•

الكرمي عبر العصور مع تعليقات عليها.

• ع���دد صفحات ه���ذا الفصل ال يتج���اوز )5( 	

صفحات.

القرآن التاسع

الكرمي 

في سؤال 

وجواب

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يق���رر أن القرآن الك���رمي ليس كالم 	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص أو غيره من البشر.

يقرر أن اإلس���الم لم يؤخذ من األمم 	•

السابقة .

يذك���ر أن القرآن الك���رمي أتى بدعوة 	•

األنبي���اء واملرس���لني نفس���ها، وكان 

شاماًل وللناس كافة.

• يقرر أن القرآن الكرمي ليس كتابًا صعبًا.	

الق���رآن كالم الل���ه تعالى وليس 	•

كالم بشر.

الق���رآن الكرمي ليس مأخوذًا من 	•

األمم السابقة.

اجلديد الذي أتى به القرآن.	•

هل القرآن كتاب صعب؟.	•

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور )3( صور.	•

مراجع العاشر

ومواقع 

إسالمية

• عدد صفح���ات هذا الفصل ال يزيد على )3( 	

صفحات.
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 توصيف كتاب )محمد صلى اهلل عليه وسلم
 رسول رب العالمين / هل عرفت محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص؟/

بشيرًا ونذيرًا( لغير المسلم

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يعرف أسباب إرسال الله الرسل.	

• أن يطلع على واقع البشرية قبل بعثة محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 	

• أن يطلع على البشارات بالنبي الكرمي في الكتب السابقة .	

• أن يطالع بعض الدالئل على نبوته؛ مثل: اإلعجاز التشريعي، واإلخبار بالغيب، وغيرهما.	

• أن يتعرف مناذج من إنسانية النبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.	

• أن يطالع مناذج من أخالقه الكرمية .	

• أن يعرف ما الذي غيّره محمد ملسو هيلع هللا ىلص في البشرية.	

• أن يطالع أهم شهادات املنصفني من املتقدمني واملتأخرين عنه ملسو هيلع هللا ىلص.	

• أن يتعرف أبرز الشبهات واألسئلة املثارة حوله والرد عليها.	
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مقدمةاألول

القارئ قادرًا على أن:

يعّدد أسباب بعث الرسل. 	•

 يتعرف معنى رسل الله ومهماتهم.	•

يتعرف بعض رسل الله .	•

يتعرف إميان املسلمني برسل الله 	•

اآلخرين.

يعرف أن محمداً ملسو هيلع هللا ىلص رسول الله 	•

وخامت النبيني.

يطالع بع���ض أقوال ملنصفني من 	•

غير املسلمني عن رسولنا الكرمي 

ملسو هيلع هللا ىلص ودعوته.

ملاذا بعث الله 	•

الرسل؟

رسل الله: تعريف 	•

بهم ومبهمتهم.

أمثلة على الرسل.	•

ماذا يقول املسلمون 	•

عن الرسل 

السابقني؟.

محمد رسول الله.	•

قالوا عن محمد ملسو هيلع هللا ىلص.	•

قالوا عن محمد ملسو هيلع هللا ىلص: 

جورج برنارد شو.	•

غاندي.	•

توماس كارليل.	•

غوته .	•

المارتني... إلخ.	•

عند موضوع )محمد رسول الله( يتم ذكر 	•

تعريف مبسط عن دعوته وأخالقه.

عند موض���وع )قالوا عن محمد ملسو هيلع هللا ىلص( يتم 	•

التفصيل في���ه وبيان األش���خاص قدميًا 

وحديث���ًا، وكذل���ك الكت���ب؛ مث���ل: دائرة 

املعارف البريطانية، وغيرها.

يش���ار إلى أن املس���لمني هم أكثر الناس 	•

اتباعًا لألنبياء )في تعاليمهم(.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور )3( صور.	•

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ العالم قبل محمد ملسو هيلع هللا ىلصالثاني

قادراً على أن:

• يتعرف بعض األمثلة عن واقع العرب 	

دينيًا قبل البعثة النبوية.

• يتعرف بعض األمثلة من واقع العرب 	

اجتماعيًا قبل البعثة النبوية.

• يذكر بع���ض األمثلة من واقع العرب 	

اقتصادياً قبل البعثة النبوية.

• يذكر بع���ض األمثلة من واقع العرب 	

سياسياً قبل البعثة النبوية.

• يعّدد بع���ض األمثلة من واقع العرب 	

علميًا وحضاريًا قبل البعثة النبوية.

دينيًا.	•

اجتماعيًا.	•

اقتصاديًا.	•

سياسيًا.	•

علميًا وحضاريًا.	•

التركيز في األسلوب الشائق الذي يجذب 	•

الق���ارئ، ونبتع���د من أس���لوب الوصف 

التاريخي الذي قد يصيب القارئ بامللل.

احلرص على ذكر اجلوانب اإليجابية التي 	•

كانت موجودة قبل بعثة النبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص؛ 

حرصًا على املصداقي���ة واملوضوعية من 

جهة، وحتى نب���ني أن النبي الكرمي حافظ 

على هذه اجلوانب وعززها.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10(	•

صفحات.

ع���دد الص���ور املقترحة ال يق���ل عن )5( 	•

صور.
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يكون من هو محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟الثالث أن  يتوقع  الفصل  نهاية  في 

القارئ قادراً على أن:

يوضح احلكمة من أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

كان أمياً.

يع���ّدد بعض ما اختص به محمد 	•

ملسو هيلع هللا ىلص عن الرسل.

يبني ما يدعو إليه محمد ملسو هيلع هللا ىلص من 	•

التوحيد، وخلع األوثان، واألخالق، 

والسالم... إلخ.

يذكر البش���ارات بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص في 	•

الكتب  السابقة.

يذكر أن املسيح عليه السالم بشر 	•

بس���يدنا محم���د ملسو هيلع هللا ىلص وأخبر عن 

قدومه.

النبي األمي.	•

م���ا اختص ب���ه عن 	•

الرسل. 

إالم يدعو محمدملسو هيلع هللا ىلص: 	•

وخل���ع  التوحي���د، 

األوث���ان، واألخالق، 

والسالم... إلخ.

في 	• ب���ه  البش���ارات 

الكتب السابقة.

السالم 	• عليه  املسيح 

إل���ى  أخ���اه  يق���دم 

البشرية.

متتزج العاطفة في ه���ذا الفصل بالعقل، 	•

فنس���تخدم الس���رد والتوصيف للتعريف 

بنبين���ا الكرمي، مع احلرص على ش���حن 

القارئ عاطفيًا بني احلني واآلخر.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.

ع���دد الص���ور املقترحة ال يق���ل عن )5( 	•

صور.

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون النبي املوعود في الكتاب املقدسالرابع

القارئ قادرًا على أن: 

• يتعرف بعض النصوص التي 	

تبشر برسولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص 

في الكتاب املقدس.

»الذي يجدونه مكتوبًا 

عندهم«

يتم التوس���ع في هذا الب���اب، وذكر أمثلة 	•

تفصيلية، واالقتباس من كتبهم، واإلشارة 

إلى املرجع.

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )5( صور.	•

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مناذج من رسائله إلى امللوكاخلامس

القارئ قادرًا على أن:

يعلّل إرس���ال النبي ملسو هيلع هللا ىلص رسائله 	•

إلى امللوك.

مل���اذا أرس���ل النبي 	•

إل���ى  رس���ائله  ملسو هيلع هللا ىلص 
امللوك؟

يستعان بصور من هذه الرسائل	•

عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور املقترحة ال يقل عن )5( صور.	•
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يطلع على بعض رس���ائل النبي 	•

ملسو هيلع هللا ىلص إلى امللوك؛ مثل: كس���رى، 
ملك مصر،  وهرقل، واملقوق���س 

وغيرهم.

رسالته إلى النجاشي.	•

 رس���الته إل���ى ملك 	•

البحرين.

رسالته إلى املقوقس.	•

رسالته إلى كسرى.	•

رسالته إلى هرقل.	•

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ دالئل على نبوته.	•السادس

قادراً على أن:

يشرح مناذج من اإلعجاز للنبي 	•

ملسو هيلع هللا ىلص.

يوضح مناذج م���ن الغيب الذي 	•

أخبر به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وداللته على 

نبوته.

يطل���ع على من���اذج وأمثلة تدلل 	•

على عظمة التش���ريع اإلسالمي 

أبي  قص���ة  يذك���ر  وإعج���ازه، 

سفيان مع هرقل.

اإلعجاز: مناذج.	•

اإلخبار بالغيب.	•

التشريع: عظمته، وإعجازه.	•

• قصة أبي س���فيان مع 	

هرقل.

التوس���ع في موض���وع اإلعج���از، وذكر 	•

معجزاته بشكل عام.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.
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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 	•الرسول اإلنسانالسابع

القارئ قادرًا على أن

يتعرف محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص زوجًا، وعدله 	•

بني زوجاته.

تعامل رس���ولنا 	• كيفية  يتع���رف 

الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص مع أبنائه.

يتعرف عالقة رسولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

مع أصدقائه.

يتعرف عالقة رسولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

مع جيرانه. 

يتعرف تعامله ملسو هيلع هللا ىلص مع األطفال.	•

يبني كيفي���ة تعامله ملسو هيلع هللا ىلص مع غير 	•

املسلمني.

محمد ملسو هيلع هللا ىلص زوجًا.	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص أبًا.	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص صديقًا.	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص جارًا.	•

محمد ملسو هيلع هللا ىلص مع 	•

األطفال.

محمد ملسو هيلع هللا ىلص مع غير 	•

املسلمني.

محمد ملسو هيلع هللا ىلص مع غير 

املسلمني: 

ف���ي 	• إنس���انيته 

إلى غير  اإلحس���ان 

املسلمني.

الدعوة 	• إنسانيته في 

وأدبها.

أدب اجلوار. 	•

العدل. 	•

احل���وار بالت���ي هي 	•

أحسن. 

األمانة. 	•

الصلة  االجتماعية. 	•

الكرام���ة 	• تقدي���ر 

اإلنسانية.

الوفاء.	•

ال ب���د م���ن االبتع���اد م���ن التوصي���ف 	•

األسطوري للنبي الكرمي مبا يجعل القارئ 

يجد صعوبة أو حتى اس���تحالة في تقليده 

واتباع هديه. 

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )15(	•

صفحة.

عدد الصور متروك للمؤلف وفق رؤيته.	•
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون صفاته اخُلُلقيةالثامن

القارئ قادرًا على أن:

يتع���رف مناذج من ع���دل النبي 	•

ملسو هيلع هللا ىلص. 
يعّدد مناذج من حلمه ملسو هيلع هللا ىلص.	•

يعّدد أمثلة على وفاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

بالعهود. 

يبني أمثلة من تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص.	•

•  يذكر مناذج من رحمته ملسو هيلع هللا ىلص.	
يعّدد أمثلة على كرمه وجوده.	•

يذكر مناذج من شجاعته ملسو هيلع هللا ىلص.	•

يع���ّدد أب���رز أخالق���ه ملسو هيلع هللا ىلص في 	•

احلرب.

يوض���ح معن���ى أن النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

قدوة.

العدل.	•

احللم.	•

الوفاء بالعهد.	•

التواضع.	•

الرحمة.	•

الكرم واجلود.	•

الشجاعة.	•

أخالقه في احلرب.	•

النبي القدوة.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )15(	•

صفحة.

عدد الصور تترك للمؤلف وفق رؤيته.	•
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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون كلمات خالدةالتاسع

القارئ قادرًا على أن:

يذكر بعض أقوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص في 	•

مجال احلق���وق والقيم واألخالق 

وغيرها.

في احلقوق. 	•

في القيم واألخالق. 	•

ف���ي التحذي���ر م���ن 	•

الرذائل.

في عالج املش���كالت 	•

البشرية.

أواًل: في احلقوق

، والوالدين، 	• املرأة   

واليتيم،  واجل����ار، 

والضيف.

ثانيًا: في القيم 

واألخالق: 

ال��ع��دل، وال��رح��م��ة، 	•

واحل��ل��م، واألم��ان��ة، 

والنظافة،  وال��وف��اء، 

والصحة، والشورى.

ثالثًا: في التحذير من 

الرذائل

والغ���در، 	• القت���ل، 

واخليانة، واإلفساد، 

وسوء  والتجس���س، 

الظن، والظلم

رابعًا: في عالج 

املشكالت البشرية:

والعنف 	• اإلره����اب، 

والقلق،  واألس���ري، 

واالك������ت������ئ������اب، 

واملشكالت اجلنسية، 

واملخدرات،  واخلمر 

والفقر، والبيئة.

هذا الفصل يشرح فيه أهم أقواله اجلامعة 	•

فيم���ا يتعل���ق باحلقوق والقي���م واألخالق 

وغيرهما، مع ش���رح هذه القيم وغرس���ها 

لدى القارئ.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )20( 	•

صفحة.

عدد الصور متروك للمؤلف وفق رؤيته.	•
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العالم بعد محمد ملسو هيلع هللا ىلص•»ماذا غيّر في العاشر

البشرية؟«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذك���ر التغيي���رات الدينية التي 	•

أحدثها رس���ولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص في 

البشرية.

يوض���ح التغي���رات االقتصادية 	•

التي أحدثها ملسو هيلع هللا ىلص في البشرية.

يوضح كيف أثرت دعوته ملسو هيلع هللا ىلص في 	•

العالم سياسيًا. 

يوضح أه���م اجلوان���ب العلمية 	•

فيها  أث���رت  التي  واحلضاري���ة 

دعوته في العالم

يطلع عل���ى ش���هادات من غير 	•

مسلمني في مدح الرسول الكرمي 

ملسو هيلع هللا ىلص.

دينيًا.	•

اقتصاديًا.	•

سياسيًا.	•

علميًا وحضاريًا.	•

شهادات لعلماء 	•

ومفكرين غير 

مسلمني.

التركيز في مخاطبة العقل والفطرة.	•

التقلي���ل من األدلة الش���رعية م���ن آيات 	•

وأحاديث للحد األدنى.

اإلكث���ار م���ن اقتراحات وج���ود الصور 	•

وتوصيفها؛ حتى تثي���ر التأمل والتفكير، 

وتدلل على وجود اخلالق من خالل إبداعه 

في الكون واملخلوقات وما شابه ذلك.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )4( صور حية.	•

احلادي 

عشر

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون شبهات حوله ملسو هيلع هللا ىلص

القارئ قادرًا على أن:

يوضح أن الق���رآن لم يؤخذ من 	•

األحبار أو الرهبان.

يوضح أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم ينشر 	•

دينه بالسيف. 

يب���ني احلكم���ة م���ن زواجه من 	•

نس���ائه ملسو هيلع هللا ىلص، وأن عددهن أكثر 

من أربعة.

يب���ني أن محم���دًا ملسو هيلع هللا ىلص لم يبتكر 	•

اإلسالم.

القرآن لم يأت من 	•

األحبار والرهبان.

اإلسالم لم ينتشر 	•

بالسيف.

زواجه من نسائه. 	•

عدم ابتكاره ملسو هيلع هللا ىلص 	•

اإلسالم.

للمؤل���ف وضع بعض األس���ئلة التي تثار 	•

حوله ملسو هيلع هللا ىلص، وال���رد عليها باألدلة والبراهني 

باالستعانة بالكتب واإلحصاءات... إلخ.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )4( صور حية.	•
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون ماذا لو صدقناه وأطعناه؟الثاني عشر

القارئ قادرًا على أن:

• يش���رح واقع العالم اليوم: احلروب، 	

وظل���م البش���ر، والف���نت، واألزم���ة 

األخالقية، واألزمة االقتصادية.

• يوضح مناذج من تعاليمه التي فيها 	

حل ملشكالت البشرية لو مت تطبيقها.

• يشرح مناذج من تعامالته الواقعية 	

التي فيها حل ملشكالت البشرية.

• واقع العالم اليوم: 	

احلروب، وظلم البشر، 

والفنت، واألزمة 

األخالقية، واألزمة 

االقتصادية.

• مناذج من تعاليمه 	

التي فيها حل ملشكالت 

البشرية.

• مناذج من تعامالته 	

الواقعية التي فيها حل 

ملشكالت البشرية.

يستعان باألرقام واإلحصاءات.	•

يت���م التوفيق ب���ني هذا الفص���ل وفصل 	•

)كلمات خالدة(.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )4( صور حية.	•

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون كيف نؤمن به؟ وما هي رسالته؟الثالث عشر

القارئ قادرًا على أن:

يتع���رف عبادة الله الواحد وحقه 	•

سبحانه وتعالى. 

يتعرف أركان اإلسالم اخلمسة.	•

يقرر أن محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص هو الرسول 	•

اخلامت، وأنه رحمة للعاملني.

»وما أرسلناك إال 	•

رحمة للعاملني«.

ع���دد صفحات هذا الفص���ل ال يزيد على 	•

)5( صفحات.

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون أسلموا بقراءة سيرتهالرابع عشر

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف مناذج ممن كانت سيرته 	•

علي���ه الصالة والس���الم س���ببًا 

إلسالمه.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على )3( 	•

صفحات.

اخلامس 

عشر

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مواقع إلكترونية عنه ملسو هيلع هللا ىلص

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف بعض املواقع اإللكترونية 	•

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

مجموع���ة من املواقع 	•

املختصة  اإللكترونية 

بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ع���دد صفح���ات الفص���ل ال يزي���د على 	•

صفحتني.
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كتاب )القيم الحضارية في اإلسالم( 
لغير المسلم 

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يوضح مفهوم احلضارة وشروطها، والفرق بينها وبني املدنية. 	

• أن يبني خصائص احلضارة اإلسالمية، والفرق بينها وبني غيرها من احلضارات. 	

• أن يوضح موقف اإلسالم من العلم.	

• أن يبني أبرز إسهامات املسلمني في احلضارة في املجاالت األخالقية واملعرفية واحلياتية. 	

• أن يوضح أهم إسهامات املسلمني في املؤسسات والنظم. 	

•  أن يشرح كيف أثرت احلضارة اإلسالمية في احلضارة األوربية. 	

• أن يطلّع على قيم احلضارة املعاصرة، ويعرف موقف اإلسالم منها.	
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مقدمة األول

وتعريف 

باحلضارة 

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أهمية دراسة احلضارة. 	•

يذكر معنى احلضارة.	•

يحّدد نشأة احلضارة.	•

يذكر أطوار احلضارة.	•

يوضح عوامل تكوين احلضارة.	•

يبني مصادراحلضارة.	•

أهميتها. 	•

تعريفها.	•

نشأتها.	•

أطوارها.	•

عوامل تكوينها.	•

مصادرها.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )4( صور حية.	•

 راج���ع الفص���ل الثاني عش���ر )ش���هادات 	•

منصفني حول احلضارة اإلسالمية(.

احلضارة الثاني

اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

احلض���ارة 	• معن���ى  يذك���ر 

اإلسالمية.

عدد صفحات الفصل صفحتان.	•تعريف احلضارة اإلسالمية.	•

خصائص الثالث

احلضارة 

اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

احلض���ارة 	• أن  عل���ى  يدل���ل 

اإلس���المية مبنية عل���ى الدين 

احلق والعقيدة.

اإلس���المية 	• أن احلضارة  يبني 

حضارة شمولية. 

يوض���ح كيف حت���ث احلضارة 	•

اإلسالمية على العلم. 

يوضح أن احلضارة اإلسالمية 	•

حضارة فكر ومنهج.

يوضح أن احلضارة اإلسالمية 	•

حضارة إنسانية.

احلض���ارة 	• أن  كي���ف  يب���ني 

اإلسالمية حضارة اقتصادية.

حض���ارة مبنية على الدين احلق 	•

والعقيدة.

حضارة شمولية. 	•

احلث على العلم.	•

حضارة فكر ومنهج.	•

حضارة إنسانية.	•

حضارة اقتصادية.	•

عدد صفحات الفصل )8( صفحات.	•
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مقارنة بني الرابع

احلضارة 

اإلسالمية 

وغيرها

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يقارن بني احلضارة اإلسالمية 	•

واحلضارة الفارسية. 

يقارن بني احلضارة اإلسالمية 	•

واحلضارة الرومانية. 

يقارن بني احلضارة اإلسالمية 	•

واحلضارة املصرية القدمية.

احلضارة الفارسية. 	•

احلضارة الرومانية. 	•

احلضارة املصرية.	•

للمؤلف احلق ف���ي إضافة بعض احلضارات 	•

األخرى.

 احل���ذر من النقد غير البن���اء، والتركيز في 	•

إيجابي���ات احلضارة اإلس���المية، وبضدها 

تتميز األشياء.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )3( صور. 	•

موقف اخلامس

اإلسالم من 

العلم

 في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر أن »اقرأ« هي أول آية في 	•

القرآن الكرمي، وداللة ذلك.

يوض���ح أن اإلس���الم حث على 	•

العلم. 

يذكر فضل العلماء واملتعلمني.	•

»اق���رأ« أول آي���ة ف���ي الق���رآن 	•

الكرمي.

حث اإلسالم على العلم. 	•

فضل العلماء واملتعلمني.	•

ميكن اإلشارة بشكل غير مباشر إلى تناقض 	•

األديان الوضعية واحملّرفة األخرى مع العلم 

من دون أس���لوب مباش���ر قد يؤدي إلى ردة 

فعل عكسية من أصحاب هذه األديان.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )3( صور. 	•

عالقة السادس

اإلنسان 

بالكون

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يفّس���ر كيف أن الكون مسخر 	•

لإلنسان.

يوضح أن تسخير الكون يسهل 	•

لإلنسان مهمة االستخالف في 

األرض.

الكون مسخر لإلنسان.	•

تس���خير الكون يسهل لإلنسان 	•

مهمة االستخالف في األرض.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )3( صور. 	•
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الفرق بني السابع

احلضارة 

واملدنية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذك���ر الف���رق ب���ني احلضارة 	•

واملدنية.

يس���تخلص أن اإلس���الم دين 	•

حضارة وليس دين مدنية فقط.

احلضارة واملدنية.	•

اإلسالم دين حضارة وليس دين 	•

مدنية فقط.

يتم توضيح أن احلضارة احلقيقية هي التي 	•

جتع���ل الناس أحرارًا، وتنقله���م من عبودية 

البشر إلى عبادة الله وحده.

تتم اإلش���ارة إلى منجزات الصحابة، وكيف 	•

صنعوا التاريخ، فكانوانتيجة للتربية القرآنية 

والعناية النبوية أعظم جيل عرفه التاريخ.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )3( صور. 	•
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إسهامات الثامن

املسلمني 

في األخالق 

والقيم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يتعرف دور اإلسالم في ترسيخ 	•

األخالق في العصور املظلمة.

في 	• املسلمني  إسهامات  يوضح 

مجال احلقوق.

يوضح أهم إسهامات املسلمني 	•

في احلريات.

يشرح أبرز إسهامات املسلمني 	•

في مجال العدل.

املسلمني في 	• إس���هامات  يعّدد 

ترس���يخ التسامح »ال إكراه في 

الدين«.

يذك���ر أبرز آثار املس���لمني في 	•

مجال بناء العائلة وحقوقها.

في 	• املسلمني  إسهامات  يوضح 

مجال بناء املجتمع. 

يوضح أبرز إسهامات املسلمني 	•

في العالقات الدولية.

اإلسالم في العصور املظلمة:

في احلقوق.	•

في احلريات.	•

في العدل.	•

في التسامح. 	•

في العائلة.	•

في املجتمع. 	•

في العالقات الدولية.	•

في احلقوق: 

كرامة اإلنسان.	•

منطلق���ات حق���وق اإلنس���ان في 	•

اإلسالم.

في املجتمع: 

املؤاخاة، والتكافل، والعدل .	•

الرحمة.	•

في العالقات الدولية: 

املعاهدات.	•

أخالقيات احلرب.	•

في املؤسسات التعليمية: 

الكتاتيب واملساجد.	•

املدارس واملكتبات.	•

اجلامعات.	•

ابت���كار عل���وم جدي���دة: الكيمياء، 	•

والصيدلة، اجليولوجيا وامليكانيكا.

ابت���كار عل���وم إنس���انية جديدة: 	•

االجتماع،  وعلوم خاصة باللغة.

إسهامات املسلمني في الفلسفة: 	•

- تفنيد ما في كتب اليونان مما يخالف 

اإلسالم، وتصحيح األخطاء.

- الربط بني ما جاء في أطراف كتب 

الفلس���فة من علوم متناثرة، وإضافة 

ش���روح وافية لها، وإضافة معلومات 

جديدة عليها.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )25(	•

صفحة.

عدد الصور ال يقل عن )5( صور. 	•
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إسهامات التاسع

املسلمني 

في 

املؤسسات 

والنظم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يتعرف إس���هامات املسلمني في 	•

تنظيم اخلالفة ووالية العهد.

يتعرف إس���هامات املسلمني في 	•

تأسيس املؤسسة الشورية.

يحّدد إس���هامات املسلمني في 	•

تنظيم األسس األخالقية للنظام 

السياسي.

يذكر دور املس���لمني في إنشاء 	•

الوزارات.

يعّدد إس���هامات املس���لمني في 	•

إنشاء الدواوين.

يذكر إس���هامات املس���لمني في 	•

املؤسسة القضائية.

املس���لمني 	• إس���هامات  يذك���ر 

الصحي���ة:  املؤسس���ات  ف���ي 

املستشفيات.

يوضح إس���هامات املسلمني في 	•

تطوير اخلانات والفنادق.

يبني إس���هامات املس���لمني في 	•

التجارة.

تنظيم اخلالفة ووالية العهد.	•

املؤسسة الشورية.	•

للنظ���ام 	• األخالقي���ة  األس���س 

السياسي.

الوزارة.	•

الدواوين.	•

القضاء.	•

املؤسسات الصحية:	•

 املستشفيات.	•

اخلانات والفنادق.	•

التجارة.	•

الدواوين: 	•

- الرسائل. 

- اجلند.

- األوقاف. 

- البريد.

- بيت املال.

الشرطة. 	•

اجليش.	•

القضاء: 	•

- العدل. 

- معايير اختيار القضاة. 

- حتديد مهام القضاة .

- الرقابة على القضاء. 

- خض���وع اخللفاء واألمراء لس���لطة 

القضاء.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15(	•

صفحة.

عدد الصور ال يقل عن )10( صور. 	•
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إسهامات العاشر

املسلمني 

في اجلمال 

والعمران

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يذكر إس���هامات املسلمني في 	•

مجال الفنون اإلسالمية. 

يتعرف إسهامات املسلمني في 	•

مجال اآلالت واملصنوعات.

املسلمني في 	• إس���هامات  يعّدد 

مجال جماليات البيئة.

يتعرف إسهامات املسلمني في 	•

مجال جمال مظهر اإلنسان.

يتعرف إسهامات املسلمني في 	•

مجال جمال األخالق والسلوك.

يذكر إس���هامات املسلمني في 	•

لطائف الذوق املعنوي.

يطل���ع على منوذج ح���ي ملدينة 	•

حضارية إسالمية، ويرى تطبيق 

األسس احلضارية فيها.

الفنون اإلسالمية. 	•

اآلالت واملصنوعات.	•

جماليات البيئة. 	•

جمال مظهر لإلنسان.	•

جمال األخالق والسلوك. 	•

لطائف الذوق املعنوي. 	•

إس���المية جميلة: 	• ملدينة  منوذج 

قرطبة.

الفنون اإلسالمية: 

فن العمارة. 	•

فن الزخرفة. 	•

فن اخلط العربي.	•

جماليات البيئة: 

انتشار احلدائق. 	•

احملافظة على البيئة. 	•

جمال اإلنسان: 

جمال اجلسم. 	•

جمال الثوب. 	•

جمال البيت واملدينة. 	•

جمال األخالق والسلوك: 

احلب.	•

التبسم. 	•

سالمة الصدر.	•

حسن اخللق.	•

لطائف الذوق املعنوي. 	•

جمال األسماء واأللقاب. 	•

جمال العناوين.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15(	•

صفحة.

عدد الصور ال يقل عن )10( صور. 	•
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احلادي 

عشر

أثر 

احلضارة 

اإلسالمية 

في 

احلضارة 

األوروبية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يبني أثر احلضارة اإلس���المية 	•

ف���ي احلض���ارة األوروبية في 

مجاالت العقيدة والتشريع.

يوضح أثر احلضارة اإلسالمية 	•

ف���ي احلض���ارة األوروبية في 

مجال العلوم.

جوان���ب 	• بع���ض  يس���تعرض 

تأثير احلاضرة اإلس���المية في 

احلض���ارة األوربي���ة في مجال 

اللغة واألدب.

يوضح أثر احلضارة اإلسالمية 	•

ف���ي احلض���ارة األوربي���ة في 

مجاالت التربية واملعامالت.

يذكر أثر احلضارة اإلس���المية 	•

ف���ي احلض���ارة األوروبية في 

مجال الفنون.

العقيدة والتشريع.	•

العلوم.	•

اللغة واألدب.	•

التربية واملعامالت.	•

الفنون.	•

العقيدة والتشريع.	•

العلوم.	•

اللغة واألدب.	•

التربية واملعامالت.	•

الفنون.	•

تنبيه املؤلف هنا على البعد عن التكرار. 	•

اس���تخدام الصور واألمثل���ة املعبرة في هذا 	•

الفصل. 

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور ال يقل عن )6( صور. 	•

الثاني عشر

شهادات 

منصفني 

حول 

احلضارة 

اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يطالع شهادات بعض املنصفني 	•

من غير املسلمني حول احلضارة 

اإلس���المية؛ مث���ل: درابر وولز، 

ومارك سايس، وغيرهما 

درابر وولز.	•

مارك سايس.	•

ممكن أن يشار إلى مضمون هذا الفصل في 	•

مقدمة الكتاب.

اس���تخدام أس���لوب البس���اطة ف���ي عرض 	•

احملتوى.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )3( صور. 	•
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قائمة الثالث عشر

بأسماء 

العلماء 

املسلمني

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يتع���رف على أس���ماء نخبة من 	•

العلماء املسلمني الذين كان لهم 

دور حضاري بارز مع تاريخهم 

وإجنازاتهم وص���ور من كتبهم 

ومشاريعهم.

يس���تفاد من كتاب رسالتي إلى األمة للدكتور 	•

زغلول النجار.

ع���دد صفح���ات الفص���ل ال يزيد عل���ى )8(	•

صفحات.

قيم الرابع عشر

احلضارة 

املعاصرة 

وموقف 

اإلسالم 

منها

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يتع���رف موق���ف اإلس���الم من 	•

احلرب العاملية. 

 يستعرض مفهوم أسلحة الدمار 	•

الش���املة وخطورته���ا وم���دى 

مخالفتها اإلنسانية واحلضارة.

يب���ني كيف حث اإلس���الم على 	•

تبن���ي كل القي���م اجلميلة التي 

جاءت في احلضارات األخرى.

احلرب العاملية منوذجًا.	•

أسلحة الدمار الشامل.	•

كل القيم اجلميلة في احلضارات 	•

حث اإلسالم عليها ودعا إليها.

يتم ذكر أمثلة تفصيلية في الهدف رقم )3(.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )3( صور. 	•

اخلامس 

عشر

مواقع 

إنترنت عن 

احلضارة 

اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

أن يتع���رف مجموعة من مواقع 	•

واخلاص���ة  اإلنترن���ت  ش���بكة 

باحلض���ارة اإلس���المية وإبراز 

جوانبها.

ع���ن 	• اإلنترن���ت  مواق���ع  أه���م 

احلضارة اإلسالمية.

يذكر نبذة عن اإلسالم وكيفية الدخول فيه.	•

عدد صفحات الفصل ال يزيد على صفحتني.	•
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توصيف كتاب )هل عرفت مكانة المرأة في 
اإلسالم؟ / اإلسالم يقدم النموذج العظيم عن 

المرأة / المرأة في رعاية اإلسالم (
 لغير المسلم

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يطلع القارئ على واقع املرأة قبل اإلسالم. 	

• أن يقرر أن اإلسالم يبرئ املرأة من اخلطيئة األصلية التي تنسبها بعض األديان احملّرفة إليها.	

• أن يطلع على مناذج من تكرمي اإلسالم املرأة، ومقارنتها باملرأة الغربية أو الشرقية. 	

• أن يعّدد حقوق املرأة في اإلسالم، واعتناء اإلسالم بها. 	

• أن يطلع على بعض قصص النساء اللواتي أسلمن وحسن إسالمهن. 	

• أن يوضح بعض املفاهيم املغلوطة عن املرأة، وتفنيد اإلسالم لها. 	

• أن يجيب عن أبرز األسئلة التي تثار حول املرأة املسلمة. 	
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مقدمةاألول

القارئ قادرًا على أن: 

يوض���ح معنى كرام���ة املرأة في 	•

اإلسالم.

أق���وال املنصفني 	• يتعرف بعض 

حول واقع املرأة في اإلسالم .

كرامة املرأة في اإلسالم.	•

قالوا عن املرأة في اإلسالم.	•

قالوا عن املرأة في اإلسالم: 	•

غوستاف لوبون.	•

سير هاملتون... إلخ.	•

يراع���ى في موضوع النس���اء عدم إظهار 	•

صور النساء. 

يستفاد من آية )ولقد كرمنا بني آدم( عند 	•

احلديث عن كرامة املرأة في اإلسالم.

عدد صفحات الفص���ل اليزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن صورتني. 	•

 املرأة واخلطيئةالثاني

األصلية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يذكر معنى اخلطيئة األصلية.	•

بالتسبب 	• متهمة  املرأة  أن  يبني 

في اخلطيئة األصلية عند بعض 

والوضعية  احمل��ّرف��ة  األدي����ان 

األخرى.

يقول 	• ال  اإلس���الم  أن  ي��وض��ح 

ومسؤولية  األصلية  باخلطيئة 

املرأة عنها.

معنى اخلطيئة األصلية.	•

اخلطيئة األصلي���ة عند األديان 	•

احملّرفة والوضعية األخرى.

ال خطيئة أصلية في اإلسالم.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن صورتني. 	•

املرأة قبل الثالث

اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يتعرف واقع امل���رأة العربية قبل 	•

اإلسالم.

يذكر واقع املرأة في بالد فارس 	•

والص���ني ومص���ر وغيرها قبل 

اإلسالم. 

يجيب عن س���ؤال: ه���ل األديان 	•

مجحفة بحق املرأة؟.

املرأة العربية. 	•

املرأة الفارسية. 	•

املرأة الصينية.	•

املرأة املصرية.	•

املرأة في بالد ما بني النهرين.	•

املرأة السومرية.	•

املرأة اآلشورية.	•

املرأة في بالد اليونان.	•

املرأة في بالد الرومان.	•

املرأة في الهند.	•

هذا الفصل موسع.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )25( 	•

صفحة.

عدد الصور ال يقل عن )10( صور .	•
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هل كّرم الرابع

اإلسالم 

املرأة؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يعّدد أمثلة من هدي اإلسالم في 	•

التعامل مع املرأة.

يوضح احلقوق السياسية للمرأة 	•

في اإلسالم.

يوض���ح احلق���وق االقتصادي���ة 	•

للمرأة في اإلسالم.

يبني حق املرأة ف���ي التعليم في 	•

اإلسالم.

يق���ارن بني اإلس���الم وغيره في 	•

مجال حقوق املرأة .

من هدي اإلس���الم في التعامل 	•

مع املرأة.

احلق���وق السياس���ية للمرأة في 	•

اإلسالم.

احلقوق االقتصادية.	•

حقها في التعليم بني اإلس���الم 	•

وغيره.

في اله���دف رقم )5( اس���تعراض الفرق 	•

الكبير في التكرمي واملعاملة بني اإلس���الم 

وغيره من الديانات.

يش���ار إلى أن القرآن الك���رمي ذكر قصة 	•

مرمي في سورة خاصة، ومدح آسية امرأة 

فرعون.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )15( 	•

صفحة.

عدد الصور ال يقل عن )10( صور. 	•
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اعتناء اخلامس

اإلسالم 

باملرأة

»محاسن 

اإلسالم في 

موضوع 

املرأة«

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يبني عناية اإلس���الم باملرأة حال 	•

كونها بنتًا. 

يبني عناية اإلس���الم باملرأة حال 	•

كونها زوجًا.

يوض���ح عناية اإلس���الم باملرأة 	•

حال كونها أمًا.

يذكر كيف اعتنى اإلسالم باملرأة 	•

حال كونها من األرحام. 

باملرأة 	• يب���ني عناي���ة اإلس���الم 

األجنبية وحقوقها. 

املرأة بنتًا. 	•

املرأة زوجًا.	•

املرأة أمًا. 	•

املرأة من األرحام. 	•

املرأة األجنبية وحقوقها.	•

املرأة بنتًا: 

حقوقها قبل والدتها.	•

حقوقها عند والدتها.	•

حقوقها في بيت والدها قبل الزواج.	•

حقوقها في بيت والدها إذا طلقت أو 	•

مات زوجها.

املرأة زوجًا: 

حقوقها املادية.	•

حقوقها املعنوية. 	•

حقوقها إذا حصل الطالق.	•

العضل والنهي عنه.	•

حقوقها إذا مات زوجها.	•

املرأة أمًا: 

حقوقها املادية على أبنائها	•

حقوقها املعنوية. 	•

ب���ر األم وعقوب���ة عقوقها، م���ع أمثلة 	•

عملية. 

املرأة من األرحام: 

صلة األرحام. 	•

حقوق األرحام.	•

يشار إلى منهج اإلسالم في الزواج، وأن 	•

للمرأة حقوقًا كثيرة في اختيار الزوج.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يقل عن )5( صور. 	•
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صور من السادس

تكرمي 

اإلسالم 

املرأة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 	•

القارئ قادرًا على أن:

يعرف أم املس���لمني خديجة بنت 	•

خويل���د، ودورها في اإلس���الم، 

وتكرمي اإلسالم لها.

يعرف الس���يدة فاطمة الزهراء، 	•

ودورها في اإلسالم.

يعرف أم املؤمنني عائشة رضي 	•

الله عنها، ودورها في اإلسالم.

يع���رف اخلنس���اء )متاضر بنت 	•

عمرو(، وكيف أثر اإلسالم فيها.

يتحدث عن خول���ة بنت األزور، 	•

ودورها في اإلسالم.

يتحدث عن أم عم���ارة، ودورها 	•

في اإلسالم

خديجة بنت خويلد.	•

فاطمة الزهراء.	•

عائشة بنت أبي بكر الصديق. 	•

اخلنساء.	•

خولة بنت األزور.	•

أم عمارة.	•

خديجة.	•

فاطمة الزهراء.	•

أم عمارة.	•

اخلنساء.	•

خولة بنت األزور.	•

اس���تخدام أمثلة واقعية النساء مسلمات 	•

كان لهن دور عظيم.

التركيز في أن اإلسالم كرم املرأة. 	•

مييل هذا الفصل إل���ى االختصار، وذكر 	•

بعض األمثلة واجلوانب املضيئة في حياة 

النساء املذكورات.

عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز )7( صور.	•

املرأة في السابع

الواقع 

املعاصر 

»دراسة 

إحصائية 

ومعلومات«

يعرف واقع امل���رأة في املجتمع 	•

الغربي. 

يعرف واقع امل���رأة في املجتمع 	•

الشرقي.

يذك���ر أرق���ام وإحصائيات عن 	•

واقع املرأة.

واقع املرأة في املجتمع الغربي. 	•

واقع املرأة في املجتمع الشرقي.	•

أرقام وإحصائي���ات حول واقع 	•

املرأة.

اإلشارة إلى أن املرأة تستخدم عند بعض 	•

الغربيني والشرقيني بوصفها وسيلة للمتعة 

فقط.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور.	•
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ملاذا الثامن

يسلمن؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف نساء اعتنقن اإلسالم.	•

يذك���ر قص���ص نس���اء اعتنقن 	•

اإلسالم.

يعرف س���بب جاذبية اإلس���الم 	•

املرأة.

أقوال لنساء اعتنقن اإلسالم.	•

قصص نساء اعتنقن اإلسالم.	•

مل���اذا اإلس���الم أكث���ر جاذبية 	•

للمرأة؟

يس���تفاد من كتاب نعيمة روبرت )نس���اء 	•

اعتنقن اإلسالم(.

يش���ار إلى بع���ض التقاري���ر العاملية في 	•

موضوع دخول النساء في اإلسالم؛ مثل: 

تقرير كامبردج الذي أوضح أن 75% من 

معتنقي اإلسالم في إجنلترا من النساء.

• عدد صفحات الفصل ال يزيد على )5( صفحات.	

عدد الصور ال يتجاوز صورتني.	•

أسئلة عن التاسع

املرأة في 

اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يبني رأي اإلسالم في عمل املرأة.	•

• يوضح موقف اإلسالم من »اخللع«.	

يتعرف احلب ونظرة اإلسالم إليه.	•

يوضح أس���باب سماح اإلسالم 	•

بتعدد الزوجات.

يبني أسباب عدم السماح للمرأة 	•

بالتعدد.

يتع���رف ال���رد على الش���بهات 	•

اخلاصة باحلجاب في اإلسالم.

يرد الش���بهات اخلاصة بنصيب 	•

املرأة من امليراث.

• يبني دية الرجل واملرأة في اإلسالم.	

يذكر أسباب ضرب املرأة.	•

يعّدد أسباب قوامة الرجل.	•

يشرح معنى ش���هادة املرأة في 	•

األحكام.

ف���ي 	• اإلس���الم  حك���م  يب���ني 

اإلجهاض.

عمل املرأة.	•

اخللع »قدرة املرأة على الطالق«.	•

احلب في اإلسالم.	•

تعدد الزوجات.	•

عدم السماح للمرأة بالتعدد.	•

احلجاب.	•

امليراث.	•

الدية.	•

ضرب املرأة.	•

قوامة الرجل.	•

شهادة املرأة.	•

اإلجهاض.	•

ع���دد صفحات الفصل ال يزيد على ) 20( 	•

صفحة.

عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.	•
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مؤسسات العاشر

وجهات 

ومواقع 

إلكترونية 

عن املرأة 

في اإلسالم

عدد صفحات هذا الفصل ال يتجاوز )3( 	•

صفحات.

احلادي 

عشر

كيف 

تسلمني؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف كيفية دخ���ول املرأة غير 	•

املسلمة في اإلسالم.

يق���رر أن دخولها في اإلس���الم 	•

ميحو الذنوب السابقة، ويستبدل 

بها حسنات.

كيف تدخل املرأة في اإلسالم؟	•

»فأولئ���ك يب���دل الله س���يئاتهم 	•

حسنات«.

يحاول املؤلف ش���رح وض���ع الزوجة إذا 	•

أسلمت وزوجها كافر.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز صورتني.	•
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 توصيف كتاب ) رحلة إلى الدار اآلخرة/ ماذا بعد
الموت ؟( لغير المسلم

األهداف العامة للكتاب: 
• أن يوضح معنى اليوم اآلخر، واألدلة العقلية على البعث واحلساب والنشور. 	

• أن يبني اعتقادات املسلمني في مصير اإلنسان بعد املوت، ومقارنته باعتقادات األمم األخرى. 	

• أن يشرح معنى البعث وأدلته.	

• أن يبني عقيدة اإلسالم في مصير اإلنسان بعد املوت. 	

• أن يوضح نبذة عن اعتقاد املسلمني في أشراط الساعة. 	

• أن يشرح ما يحدث لإلنسان بعد املوت، ابتداًء بحياة البرزخ، وانتهاًء بتحديد مصيره إما إلى اجلنة وإما إلى النار. 	
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون مقدمةاألول

القارئ قادرًا على أن: 

بالدار 	• اإلمي���ان  أهمية  يتع���رف 

اآلخرة.

يعرف معنى الدار اآلخرة.	•

يراع���ى في هذا الكت���اب عمومًا أنه يخاطب 	•

غير املسلمني عامة، ومنكري البعث خاصًة. 

اإلش���ارة إلى أن هذا الكتاب س���يجيب عن 	•

سؤال: هل هناك حياة بعد املوت؟

اإلكثار من االس���تدالل بآي���ات القرآن التي 	•

فيها استدالل عقلي.

• عدد صفحات هذا الفصل ال يزيد على )10( صفحات.	

اعتقادات الثاني

األمم 

األخرى 

باملوت 

واليوم 

اآلخر

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

 يذكر معنى تناسخ األرواح واعتقاد 	•

بعض األديان الوضعية فيه.

 يتعرف بع���ض األمم التي تنكر 	•

البعث. 

يوض���ح بال���رد العقل���ي ضرورة 	•

وجود حساب وجزاء.

تناسخ األرواح.	•

إنكار البعث.	•

عليه���م: ضرورة 	• العقل���ي  الرد 

وجود حساب وجزاء.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

اعتقاد الثالث

اإلسالم 

في املوت 

واليوم 

اآلخر

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن: 

يب���ني معن���ى البعث وامل���وت في 	•

اإلسالم. 

• يعّدد أسماء اليوم اآلخر في اإلسالم .	

يذكر بعض صفات اليوم اآلخر: 	•

يوم قريب، ويوم عسير.

يقرر أن علم قيام الس���اعة عند 	•

الله تعالى .

يذكر أن الله هو الذي خلقنا. 	•

• يعلّل سبب خلق الله تعالى لإلنسان 	

معنى اليوم اآلخر.	•

أسماؤه.	•

صفاته: يوم قريب، ويوم عسير.	•

متى تقوم الساعة؟	•

من خلقنا؟ 	•

ملاذا خلقنا؟	•

تفصيل من خلقنا؟ 	•

تعريف باخلالق جل وعال.	•

من صف���ات اخلال���ق جل وع���ال: احلكيم، 	•

والعليم.

ع���دد صفحات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز صورتني.	•
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األدلة الرابع

العقلية على 

البعث

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يبني أن الدني���ا دار ظلم، وليس 	•

فيها عدل كامل.

• يقرر أن الله تعالى هو العدل املطلق. 	

• يعلّل ضرورة وجود دار للحساب واجلزاء.	

يذكرأن النوم دليل على قدرة الله 	•

على البعث.

الدنيا دار ظلم.	•

عدل الله تعالى.	•

للحس���اب 	• دار  ضرورة وج���ود 

واجلزاء.

النوم دليل على البعث.	•

»أفحس���بتم أمنا خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا ال 	•

ترجعون«.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز )4( صور.	•

ويسألونك اخلامس

عن الروح

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى الروح.	•

يبني حقيقة الروح.	•

• يذكر األدلة العقلية على وجود الروح.	

معنى الروح.	•

حقيقة الروح.	•

األدلة العقلية على وجود الروح.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور.	•

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون املوتالسادس

القارئ قادرًا على أن: 

• يعرف أن النوم هو صورة مصغرة من 	

املوت يتوفى الله تعالى فيه األنفس.

يبني املوت األصغر. 	•

يبني املوت األكبر.	•

»الل���ه يتوفى األنفس حني موتها 	•

والتي لم متت في منامها«.

املوت األصغر. 	•

املوت األكبر.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )3( صور.	•

وصف السابع

احلياة في 

القبر

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يوضح معنى احلياة في القب���ر.	•

• يتعرف  حياة الكافر ف���ي القب���ر.	

يتعرف حياة املؤم���ن في القبر، 	•

والفرق بينها وبني حياة الكافر.

معنى احلياة في القبر.	•

حياة الكافر.	•

حياة املؤمن. 	•

يراعى في ه���ذا الفصل االختصار والتركيز 	•

في التشويق.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )3( صور.	•
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أشراط الثامن

الساعة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى أشراط الساعة.	•

يعّدد أشراط الساعة الصغرى. 	•

يذكر أشراط الساعة الكبرى. 	•

يبني معن���ى النفخ���ة األولى في 	•

الصور ونتائجها. 

معنى أشراط الساعة.	•

أشراط الساعة الصغرى »سرد 	•

مع شرح بسيط فقط«.

أشراط الساعة الكبرى. 	•

النفخة األولى في الصور.	•

أشراط الساعة الكبرى: 	•

ظهور املهدي.	•

يأجوج ومأجوج.	•

الدخان.	•

طلوع الشمس من مغربها.	•

خروج الدابة.	•

ظهور املسيح الدجال.	•

اخلسوفات الثالثة.	•

النار التي حتشر الناس.	•

يراعى في هذا الفصل االختصار، خصوصًا 	•

في أش���راط الساعة الصغرى، ويقتصر على 

ذكر ما لم يقع منها بعد.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

متى التاسع

الساعة؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يبني معنى الساعة. 	•

يبني أنه ال يعلم موعد الساعة إال 	•

الله تعالى.

معنى الساعة. 	•

عل���م الس���اعة عند الل���ه تعالى 	•

وحده.

عدد صفحات الفصل ال يزيد على صفحتني.	•

النفخ في العاشر

الصور 

وموت 

املخلوقات

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف امللك الذي ينفخ في الصور.	•

يذكر أمثلة من ق���درة الله تعالى 	•

على إحياء املوتى. 

امللك الذي ينفخ في الصور.	•

الل���ه قادر على كل ش���يء أمثلة 	•

على قدرة الله تعالى على إحياء 

املوتى.

أمثلة على قدرة الله على إحياء املوتى: 

العزير عليه السالم.	•

قوم موسى عليه السالم.	•

 صاحب البقرة.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

احلادي 

عشر

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون البعث

القارئ قادرًا على أن:

 يذكر معنى البعث.	•

• يتعرف النفخ���ة الثانية وما يحصل 	

بعدها.

يذك���ر أمثلة على ق���درة الله على 	•

بعث الناس من القرآن والسنة. 

معنى البعث	•

النفخ���ة الثاني���ة وم���ا يحصل 	•

بعدها.

الله قادر على بعث الناس: أدلة 	•

تاريخية؛ مثل: قصة قوم موسى، 

وقصة نبي الل���ه العزير، وقصة 

صاحب البقرة.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•
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أهوال يوم الثاني عشر

القيامة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يوضح أحد أه���وال يوم القيامة، 	•

وهو دك األرض.

يذكر أن من أه���وال يوم القيامة 	•

نسف اجلبال.

يوضح أن من أهوال يوم القيامة 	•

تسجير البحار.

العش���ار وتعطيلها 	• معنى  يعرف 

يوم القيامة.

دك األرض.	•

نسف اجلبال.	•

تسجير البحار.	•

تعطيل العشار.	•

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )5(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )4( صور.	•

أحداث يوم الثالث عشر

القيامة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 	•

القارئ قادرًا على أن:

يب���ني أن علم الس���اعة عند الله 	•

تعالى وحده.

يتعرف النفخ ف���ي الصور وبعث 	•

الناس.

يذكر معنى احلشر.	•

يقارن أحوال الناس في احلشر.	•

يذكر معنى الشفاعة.	•

يعّدد مراحل احلساب.	•

يصف امليزان والناجني منه.	•

يصف احلوض.	•

يعّدد أنواع الناس على احلوض. 	•

يفّسر الصراط.	•

يعّدد أنواع الناس مع الصراط.	•

يذكر معنى القنطرة.	•

متى الساعة؟	•

النفخ في الصور وبعث الناس.	•

احلشر.	•

أحوال الناس في احلشر.	•

الشفاعة.	•

احلساب ومراحله.	•

املي���زان: وصف املي���زان، ومن 	•

ينجو منه.

احل�����وض: وص���ف احل���وض، 	•

وأنواع الناس مع احلوض.

الص���راط: وصفه، أنواع الناس 	•

معه.

القنطرة.	•

أحوال الناس في احلشر: 

أحوال املؤمنني.	•

أحوال عصاة املوحدين.	•

أحوال الكفار.	•

أحوال املنافقني.	•

الشفاعة: 

أدلة الشفاعة. 	•

أقسام الشفاعة. 	•

شروطها.	•

أنواعها. 	•

• الشفعاء غير النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 	

األسباب اجلالبة للشفاعة.	•

احلساب ومراحله: 

إيتاء العباد كتبهم.	•

األمور التي ُيسأل عنها العبد.	•

القواعد التي يحاس���ب العباد على 	•

أساسها.

إقامة الشهود. 	•

اقتصاص املظالم.	•

ع���دد صفح���ات الفصل ال زي���د على )15(	•

صفحة.

عدد الصور ال زيد على )10( صور.	•
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في نهاي���ة الفصل يتوقع أن يكون 	•اجلنةالرابع عشر

القارئ قادراً على أن:

يذكر معنى اجلنة.	•

يعّدد أسماء اجلنة.	•

يسمي أبواب اجلنة.	•

يصف اتساع اجلنة.	•

يصف قصور اجلنة.	•

يصف شجر اجلنة.	•

يذكر أنهار اجلنة.	•

يتع���رف معن���ى احل���ور الع���ني 	•

وصفاتهن.

يقرر أن م���ن نعيم اجلنة رؤية الله 	•

تعالى.

يذكر أن اجلنة فيها ما ال عني رأت، 	•

وال أذن سمعت، وال خطر على قلب 

بشر.

يعّدد األس���باب املوجب���ة لدخول 	•

اجلنة.

معنى اجلنة.	•

أسماء اجلنة.	•

أبواب اجلنة.	•

اتساع اجلنة.	•

قصور اجلنة.	•

شجر اجلنة.	•

أنهار اجلنة.	•

احلور العني.	•

رؤية الله تعالى.	•

فيه���ا ما ال ع���ني رأت، وال أذن 	•

سمعت، وال خطر على قلب بشر.

األسباب املوجبة لدخول اجلنة.	•

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )15(	•

صفحة.

عدد الصور ال يزيد على )10( صور.	•
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اخلامس 

عشر

ف���ي نهاية الفصل يتوقع أن يكون 	•النار

القارئ قادرًا على أن:

يذكر معنى النار.	•

يعّدد أسماء النار.	•

يصف املالئكة القائمني على النار.	•

يذكر شدة حرارة النار وسعيرها.	•

يعّدد دركات النار.	•

يذكر طعام أهل النار.	•

يذكر شراب أهل النار.	•

يع���رف أن أهل النار ينظرون إلى 	•

أه���ل اجلن���ة، وأن ه���ذا جزء من 

عقابهم النفسي.

يطلع على تالوم أهل النار.	•

يعّدد األسباب املنجية من النار	•

معنى النار.	•

أسماء النار.	•

عليها مالئكة غالظ شداد.	•

أوق���د عليه���ا أل���ف ع���ام حتى 	•

احمرت.

دركات النار.	•

طعام أهل النار.	•

شراب أهل النار.	•

نظر أهل النار إلى أهل اجلنة	•

تالوم أهل النار.	•

األس���باب املنجية من النار »قوا 	•

أنفسكم وأهليكم نارًا«.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.

عدد الصور ال يزيد على )8( صور.	•

السادس 

عشر

كيف تكون 

سعيدًا يوم 

القيامة ؟ 

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يق���رر أن اإلمي���ان بالله وحده ال 	•

ش���ريك له، وبالنبي ملسو هيلع هللا ىلص واملالئكة 

والكتب، ينجيه من عذاب اآلخرة.

اإلميان ب���أركان اإلميان ينجيك 	•

يوم القيامة.

ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على )3( 	•

صفحات.

السابع 

عشر

أسئلة عن 

املوت والدار 

اآلخرة 

وشبهات 

حولها

يراع���ى في هذا الفصل اإلطالة واإلجابة عن 	•

كل األسئلة املهمة عن املوت والدار اآلخرة.

عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على )10(	•

صفحات.



الكتب الدعوية172



شريحـــة المســـــلم 
الجديد
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اسم الكتاب: رضيت باإلسالم دينًا

الجزء األول 
أهداف الجزء األول: 

• أن تتبني للقارئ عظمة هذا الدين، وأنه يجّب ما قبله من األعمال. 	

• أن يقرر أن رابطة اإلميان أقوى من أي رابطة أخرى. 	

• أن يجيب عن أسئلة القبر الثالثة بشكل مبسط ويسير: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك؟.	

• أن يوضح أركان اإلميان وتأثيرها في حياته عملياً. 	

• أن يتعرف بعض صفات الله تعالى؛ كالسالم، والرّزاق، والرحيم، والعليم. 	

• أن يوضح أن اإلسالم دين احملبة والرحمة واملساواة. 	

•  أن يقرر أن اإلسالم دين شامل جلميع نواحي احلياة. 	
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مقدمة: األول

بشراكم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ 

قادرًا على أن:

يبني أن اإلسالم يجّب ما قبله.	•

يذكر أن السيئات تتبدل إلى حسنات.	•

يبني معنى أخوة املسلمني وحقيقتها.	•

يقرر أن رابطة اإلميان فوق كل رابطة.	•

يقرر أن التقوى ميزان القرب من الله تعالى 	•

»إن أكرمكم عند الله أتقاكم«.

يق���رر أهمية التفقه في الدين، وأهمية العلم 	•

الشرعي وآدابه.

بشراكم باملغفرة.	•

س���يئاتكم 	• بتبدي���ل  بش���راكم 

حسنات.

بشراكم بأخوة املسلمني. 	•

رابطة اإلميان فوق كل رابطة. 	•

التق���وى ميزان الق���رب من الله 	•

تعال���ى: »إن أكرمك���م عند الله 

أتقاكم«.

التفقه في الدين.	•

البشارة باملغفرة.	•

تبديل السيئات حسنات.	•

أخوة املسلمني وقيمتها.	•

هذا الفصل يشتمل على مقدمة عاطفية فيها 	•

ش���حن للمس���لم اجلديد وتهيئته للدخول في 

اإلسالم.

هذا الكتاب ال يشمل تعليم أحكام العبادات، 	•

بل يتم الرجوع في أحكام العبادات إلى كتاب 

»كيف نعبد الله تعالى؟«، ويش���ير املؤلف إلى 

ذلك.

 عدد الصفحات ال يزيد على )10( صفحات.	•

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور. 	•

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ من ربك؟الثاني

قادرًا على أن:

يقرر أن الله واحد، وأنه اإلله نفسه املذكور 	•

في جميع الكتب اإللهية السابقة قبل أن يتم 

حتريفها.

• يبني أن حق الله على الناس عبادته دون شريك له.	

يتعرف أن جميع األنبياء دعوا إلى التوحيد. 	•

• يبني بعض أسماء الله وصفاته، وأهمية معرفتها.	

يبني معنى رحمة الله تعالى وبعض صورها.	•

يتعرف معنى مغفرة الله تعالى وبعض صورها. 	•

أن يع���رف محبة الله خللق���ه، ورحمته لهم، 	•

وصورها. 

يذكر أن الله سالم.	•

• يبني أن الله تعالى هو الرزاق، ومقتضيات ذلك. 	

يعّدد بعض أشكال علم الله تعالى.	•

يبني أركان اإلميان. 	•

• يذكر تأثير أركان اإلميان في حياته عمليًا. 	

إلهن���ا وإلهك���م واح���د »أله���ل 	•

الكتاب«.

ح���ق الله على الناس عبادته من 	•

دون شريك له.

دعوة األنبياء إلى التوحيد.	•

أسماء الله وصفاته.	•

الله رحيم. 	•

الله غفور.	•

الله سالم. 	•

الله رّزاق.	•

الله عليم.	•

أركان اإلميان.	•

تأثي���ر أركان اإلميان في حياته 	•

عمليًا.

معرفة معنى اإلله. 	•

معرف���ة أن أصل الدين 	•

واحد، ثم وقع التحريف. 

االبتعاد من األسلوب األكادميي. 	•

يك���ون الكالم بطريقة ش���ائقة تفاؤلية محببة 	•

للنفس. 

عدد الصفحات ال يزيد على )20( صفحة.	•

عدد الصور ال يتجاوز )9( صور.	•
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ ما دينك؟الثالث

قادرًا على أن:

يستخلص أن اإلسالم هو املنهج الرباني.	•

يقرر أن اإلسالم دين احملبة.	•

يبني أن اإلسالم دين الرحمة.	•

يبني أن اإلسالم دين العدل.	•

يوضح ش���مولية اإلس���الم جمي���ع نواحي 	•

احلياة. 

يتع���رف أركان اإلس���الم واإلميان بش���كل 	•

مجمل.

يتعرف معنى العبادة وشموليتها لكل مناحي 	•

احلياة.

يطلع على قصص مؤثرة ومناذج مشرقة عن 	•

تأثير اإلسالم في الناس وفي احلضارة.

يتعرف معنى أعم���ال القلوب، وأهميتها في 	•

صالح اإلنسان.

املنهج الرباني.	•

اإلسالم دين احملبة.	•

اإلسالم دين الرحمة.	•

اإلسالم دين العدل.	•

اإلس���الم دي���ن ش���امل جلميع 	•

نواحي احلياة.

أركان اإلسالم واإلميان.	•

كيف نعبد الل���ه: العبادة كل ما 	•

يقربنا من الله، وتشمل الشعائر 

واملعامالت واألخالق.

عندما أسلموا »مواقف وقصص 	•

واقعية ع���ن إجنازات مش���رقة 

متس���كوا  عندم���ا  للمس���لمني 

بدينهم«.

أعم���ال القل���وب، وأهميتها في 	•

صالح اإلنسان.

يتم التركيز في بيان أن العبادة ال تش���تمل 	•

فقط على الشعائر، بل جميع نواحي احلياة، 

ونبتعد من التقس���يم إلى عبادات ومعامالت؛ 

حتى ال يفهم أن املعامالت واألخالق ليس���ت 

جزءًا أصياًل من العبادة.

في موضوع )أركان اإلسالم واإلميان( يشار 	•

إليها إش���ارة، وتعدد من دون ش���رح، وإمنا 

يشار إلى شرحها في كتاب املسلم.

عدد الصفحات ال يزيد على )30( صفحة.	•

عدد الصور ال يتجاوز )6( صور.	•
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الجزء الثاني
أهداف الجزء الثاني: 

• أن يبني أن الله أرسل محمداً ملسو هيلع هللا ىلص للناس كافة بشيراً ونذيراً. 	

• أن يعدد بعض أخالق نبينا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص•وصفاته. 	

• أن يتعرف القرآن الكرمي كتاب الله، وأنه الهداية األبدية للبشر، وغذاء األرواح والعقول. 	

• أن يشرح مناذج من إعجاز القرآن الكرمي، ويستدل منها على أن مصدره من عند الله تعالى. 	

• أن يطلع على أهم قصص األنبياء في القرآن مبا يسهم في تقوية اإلميان وتثبيته في قلبه. 	

• أن يتعرف أهم األخالق اإلسالمية التي رعاها اإلسالم في التعامل مع الله ورسوله الكرمي والبشر والكائنات احلية 	

وثمراتها. 

• أن يوضح معنى اآلداب وأهميتها في اإلسالم. 	

• أن يّطلع على صور من اآلداب اإلسالمية. 	
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ من نبيك؟الرابع

قادرًا على أن:

يذكر أن محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص هو نبي الرحمة.	•

يوضح أن الله أرسل رسوله الكرمي للناس 	•

كافة بشيرًا ونذيرًا. 

يطلع على صور لتعامله وحياته ملسو هيلع هللا ىلص داخل 	•

بيت النبوة.

يطل���ع على ص���ور لتعامله م���ع أصحابه 	•

ومجتمعه.

نبي الرحمة.	•

وما أرس���لناك إال للناس كافة بشيرًا 	•

ونذيرًا.

داخل بيت النبوة.	•

مع أصحابه ومجتمعه.	•

الرحمة.	•

مهام رسولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

أنه بشير ونذير.

ال يت���م التط���رق إلى الس���يرة بش���كل 	•

تفصيل���ي تسلس���لي، بل يك���ون الكالم 

شائقًا جذابًا كما بدأنا السلسلة.

 تن���اول محطات ومش���اهد م���ن حياة 	•

رسولنا الكرمي توصل الفكرة من ناحية، 

وتشوقه ملعرفة تفاصيل أكثر عن السيرة 

الحقًا.

لم يتم التفصيل ف���ي هذا الباب، ويترك 	•

اخليار للمؤلف في ذكر كل جوانب حياته 

ملسو هيلع هللا ىلص بش���كل عام، ويس���تفاد من كتاب 
»محمد ملسو هيلع هللا ىلص« في شريحة املسلم.

ع���دد الصفح���ات ال يزيد عل���ى )30( 	•

صفحة.

عدد الصور ال يتجاوز )5( صور.	•
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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ ما كتابك؟اخلامس

قادرًا على أن:

يبني معنى أن القرآن الكرمي غذاء الروح.	•

يب���ني أن الق���رآن الك���رمي غ���ذاء العقل، 	•

ومجاالت ذلك، ومقتضياته.

يبني أن القرآن الكرمي منهج للحياة.	•

يذكر األجر العظيم لتالوة القرآن الكرمي، 	•

ويشجع عليها.

يطلع على مناذج قوية ومباشرة من إعجاز 	•

القرآن الكرمي.

يذكر قصص األنبياء في القرآن 	•

- يتعرف قصة أبي البشر آدم عليه السالم.

- يتعرف قصة سيدنا نوح عليه السالم.

- يتعرف قصة أبي األنبياء إبراهيم عليه السالم.

- يطالع قصة لوط عليه السالم.

- يتعرف قصة صالح عليه السالم.

- يتعرف قصة شعيب عليه السالم.

- يطالع قص���ص يعقوب ويوس���ف عليهما 

السالم.

- يتعرف قصة كليم الله موسى عليه السالم

- يتعرف قصة زكريا عليه السالم.

- يتعرف قصة يحيى عليه السالم.

- يتعرف قصة روح الله عيسى عليه السالم.

- يتعرف قصة خامت األنبياء وإمامهم محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص.

القرآن غذاء الروح.	•

القرآن غذاء العقل.	•

القرآن منهج للحياة.	•

القرآن باب مفتوح لألجر »التالوة«.	•

القرآن كتاب معجز.	•

قصص األنبياء في القرآن: 	•

- أبو البشر آدم عليه السالم.

- نوح عليه السالم.

- أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم.

- لوط عليه السالم.

- صالح عليه السالم.

- شعيب عليه السالم.

- يعقوب ويوسف عليهما السالم.

- كليم الله موسى عليه السالم.

- زكريا عليه السالم.

- يحيى عليه السالم.

- كلمة الله عيسى عليه السالم.

- خامت األنبياء وإمامهم محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

 االعتم���اد على الصور الواضحة املتفق 	•

عليه���ا ق���در املس���تطاع،  والبع���د من 

املختلف فيه. 

اله���دف م���ن القصص القرآن���ي تثبيت 	•

اإلميان. 

عن���د موض���وع قص���ص األنبي���اء يتم 	•

ال���واردة في  تفصيل قص���ص األنبياء 

القرآن الك���رمي والرواي���ات الثابتة، مع 

عدم اخلوض فيما لم يثبت من املرويات 

أو اإلسرائيليات.

ع���دد الصفح���ات ال يزيد عل���ى )50( 	•

صفحة.

 عدد الصور ال يتجاوز )15( صورة.	•
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ أخالقكالسادس

قادرًا على أن:

يذكر معنى األخالق. 	•

يعّدد فضل اخللق احلسن.	•

يحّدد ثمرات اخللق احلسن.	•

يتعرف أه���م األخالق الواجبة للتعامل مع 	•

الله تعالى.

 يتعرف أخالقنا مع النبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

يتعرف أه���م األخالق الواجبة للتعامل مع 	•

الناس.

يتع���رف أه���م األخ���الق اإلس���المية في 	•

التعامل مع الكائنات احلية.

معنى األخالق. 	•

فضل اخللق احلسن.	•

ثمرات اخللق احلسن.	•

أخالقنا مع الله تعالى.	•

أخالقنا مع نبيه الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

أخالقنا مع الناس.	•

أخالقنا مع الكائنات احلية.	•

أخالقنا مع الله تعالى: 

التصديق والتس���ليم مبا 	•

جاء به من عقائد وأحكام.

مخاطبته 	• ف���ي  الت���أدب 

ودعائه.

بالقبول 	• تلق���ي أحكام���ه 

والتطبيق.

تلق���ي أق���داره بالرض���ا 	•

والصبر.

أخالقنا مع نبيه الكرمي 

ملسو هيلع هللا ىلص: 
اإلميان بكل ما جاء به	•

اتباع سنته.	•

محبته أكث���ر من النفس 	•

واملال والولد.

ف���ي 	• وتوقي���ره  تعزي���ره 

اخلطاب.

الدفاع عنه ضد الشبهات 	•

واملغرضني.

أخالقنا مع الناس: 

الصدق. 	•

 األمانة.	•

 الوفاء. 	•

 اإلخالص.	•

الصبر. 	•

العفة.	•

الكرم.	•

العدل. 	•

احلياء. 	•

 ع���دد الصفح���ات ال يزيد عل���ى )30( 	•

صفحة.

 عدد الصور ال يتجاوز )10( صور.	•
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في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ آدابكالسابع

قادرًا على أن:

يشرح معنى اآلداب.	•

يعلّل أهمية اآلداب في اإلسالم.	•

يذكر مناذج من صور اآلداب اإلسالمية.	•

معنى اآلداب.	•

أهمية اآلداب.	•

من صور اآلداب اإلسالمية.	•

من صور اآلداب 

اإلسالمية: 

آداب التالوة. 	•

آداب الدعاء.	•

آداب السالم. 	•

آداب الزيارة. 	•

آداب األكل والشرب.	•

آداب املسجد.	•

آداب عيادة املريض.	•

آداب اللباس والزينة.	•

ع���دد الصفح���ات ال يزيد عل���ى )20( 	•

صفحة.

عدد الصور ال يتجاوز )5( صور.	•
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اسم الكتاب: رضيت باإلسالم دينًا

الجزء الثالث
أهداف الجزء الثالث: 

• أن يذكر أبرز مراحل احلساب يوم القيامة.	

• أن يبني معنى اجلنة وعظمتها ونعيمها. 	

• أن يبني معنى النار وأهوالها. 	

• أن يتعرف مسؤوليته جتاه من حوله من أقارب وأصدقاء غير مسلمني لدعوتهم إلى اإلسالم وإنقاذهم من النار. 	

• أن يجيب عن أهم األسئلة التي تلزم املسلم اجلديد. 	
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م���ن التاسع أنق���ذ 

من  حول���ك 

النار

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يبني مسؤوليته جتاه أهله وقومه 	•

غير املسلمني.

يتعرف أهمية التواصل مع غير 	•

املسلمني ممن حوله لدعوتهم إلى 

اإلسالم.

يذكراألجر العظيم الذي ينتظره 	•

إذا أسلم شخص على يديه.

يتع���رف كيفي���ة التعام���ل م���ع 	•

الوالدين غير املسلمني. 

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه 	•

ما يحب لنفسه. 

اقت���رب مم���ن حولك م���ن غير 	•

املسلمني أكثر لتنقذهم.

ضاع���ف أجرك بإدخ���ال غيرك 	•

اإلسالم.

أمي وأبي غير مس���لمني، كيف 	•

أتعامل معهما؟

تأكيد ض���رورة اله���دوء والس���كينة بعد 	•

اإلس���الم، وعدم التس���رع واالندفاع في 

التعامل مع غير املسلمني بطريقة مذمومة 

أو منفرة. 

التركيز في األمور املش���تركة بني املس���لم 	•

وغير املس���لم؛ حتى ال ينسلخ بالكلية عن 

املجتمع م���ن حوله وينعزل عنه؛ ألننا نريد 

له أن يك���ون عنصرًا مؤث���رًا في مجتمعه 

وفاعاًل في إقناع م���ن حوله بالدخول في 

اإلسالم وحتبيبهم فيه ال تنفيرهم.

 ع���دد الصفح���ات ال يزي���د عل���ى )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور.	•
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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

أسئلة مهمة العاشر

لك أخي 

املسلم 

اجلديد

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

• يتع���رف كيفي���ة تعلم���ه اإلس���الم 	

ومبادئه الرئيسة. 

• يقارن بني الدع���وة إلى الله وطلب 	

العلم، واألولوية بينهما. 

• يعّدد أسباب قوة اإلميان.	

• يقرر أن كل البش���ر خطاؤون، وما 	

املطلوب منه عند الوقوع في اخلطأ.

• يتع���رف أهم املذاهب الفقهية، وأن 	

هن���اك اختالف���ات بينه���ا، وكيف 

يتعامل معها؟

• يعرف أهم املراجع والكتب التي ينبغي 	

للمسلم اجلديد عدم االستغناء عنها.

• يردد األذكار األساسية ويحافظ عليها. 	

• يتعرف حكم التعامل مع الزوجة غير 	

املسلمة. 

• زوجها 	 التي  املسلمة  حكم  يتعرف 

غير مسلم. 

•  يعرف حكم تغيير االسم في اإلسالم.	

كيف نتعلم اإلسالم ؟	•

ه���ل أدعو إل���ى الل���ه أم أطلب 	•

العلم؟ 

كيف أقوي إمياني؟ 	•

أنا أرتكب بعض احملرمات.	•

واخت���الف 	• الفقهي���ة  املذاه���ب 

الفقهاء.

الكتب واملراجع املهمة.	•

أذكاري وكيف أحافظ عليها؟ 	•

أنا مسلم وزوجتي غير مسلمة.	•

أنا مسلمة وزوجي غير مسلم.	•

 تغيير االسم.	•

 عدد الصفحات ال يزيد على )20( صفحة.	•

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور.	•

احلادي 

عشر

معلومات 

تهمك

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أه���م املواقع اإللكترونية 	•

للمسلم اجلديد.

يتع���رف أهم القنوات التلفزيونية 	•

للمسلم اجلديد. 

• يتعرف أهم املراكز اإلسالمية في بلده.	

يش���ير باختص���ار إل���ى كت���ب 	•

شريحة املسلم وأهمية كل كتاب.

مواقع إلكترونية للمسلم اجلديد.	•

قنوات تلفزيونية. 	•

أهم املراكز اإلسالمية في بلدك.	•

كت���ب تهم���ك »كت���ب ش���ريحة 	•

املسلم«.

ع���دد الصفح���ات ال يزي���د عل���ى )10( 	•

صفحات.

 عدد الصور متروك للمؤلف.	•
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سادسا: الموضوعات المترابطة 
والمختلفة بين كتب مشروع أصول 
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دليل الجدول: 
اللون األحمر: هو املكان الرئيس واألهم لهذا املوضوع، الذي يفترض أن يكون مفصاًل وشاماًل له.

اللون األخضر: هو املكان الثاني من حيث األهمية لهذا املوضوع. 

اللون األزرق »إن وجد«: هو املكان الثالث في األهمية لهذا املوضوع

املوضوع م 
الله جل 

جالله

اإلسالم 

منهج 

حياة

رضيت 

مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص 

نبيًا ورسواًل 

إنه القرآن 

العظيم

كيف تعبد 

الله؟

وأطيعوا 

الله 

وأطيعوا 

الرسول

منهاج 

املرأة 

املسلمة 

األخالق 
ماذا بعد 

املوت؟

السنة 

النبوية 

وعظمتها 

في اإلسالم 

1
ملاذا خلقنا 

الله 

ملاذا خلقنا 

الله؟

ملاذا خلقنا 

الله؟

2
أركان 

اإلسالم
الركن األول

أركان 

اإلسالم

3
أركان 

اإلميان

- اإلميان 

بالله 

- اإلميان 

بالقدر

أركان 

اإلميان

4
التعريف 

بالله تعالى 

التعريف بالله 

تعالى 

خصائص 

اإلسالم

5
محبة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص
محبة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص
أخالقنا مع 

نبينا الكرمي
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أركان اإلسالمأركان اإلسالمالعبادة 6

7
التعامل مع 

الله 

كيف نتعامل؟ 

مع الله في 

الدعاء والطلب

من خلقنا؟ملاذا؟ يلحدون؟اإلحلاد8

9

أخالقنا مع 

النبي الكرمي 

ملسو هيلع هللا ىلص

حقه على 

أمته

أخالقنا مع 

نبينا الكرمي

10
آداب 

إسالمية

آداب 

إسالمية

اآلداب 

اإلسالمية

11
نواقض 

اإلسالم 

نواقض 

التوحيد 

نواقض 

اإلسالم

12
األوامر 

والنواهي

األوامر 

والنواهي في 

اإلسالم

األوامر 

والنواهي في 

اإلسالم

13
اإلميان 

بالكتب
أركان اإلميان

أركان 

اإلميان

ملاذا أنزل 

الله الكتب؟

14

فضل القرآن 

الكرمي 

وتالوته

فضل القرآن 

الكرمي 

وتالوته 

وحفظه

فضل قراءة 

القرآن 

الكرمي
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15

إعجاز 

القرآن 

الكرمي

من دالئل 

نبوته

إعجاز 

القرآن 

الكرمي

16
اإلميان 

بالرسل 
أركان اإلميان

أركان 

اإلميان

مقدمة: 

اإلميان 

بالرسل

17
العالم قبل 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص

التعريف 

باإلسالم

العالم قبل 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص

18
التعريف 

بنبي الرحمة

أركان 

اإلميان

التعريف 

بنبي الرحمة 

ملسو هيلع هللا ىلص

19

خصائص 

رسالة 

اإلسالم 

خصائص 

اإلسالم

خصائص 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص

20
كيف تنصر 

اإلسالم؟

كيف تنصر 

اإلسالم؟

كيف تنصر 

نبيك؟

21
شبهات حول 

اإلسالم

أسئلة حول 

اإلسالم

أسئلة حول 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص

مسائل 

وأسئلة 

حول 

املرأة
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22
أخالقنا مع 

املسلمني

قيم وحقوق 

رعاها 

اإلسالم

أخالقنا مع 

املسلمني

23

أخالقنا 

اخلاصة 

بالتعامل مع 

غير املسلمني

قيم وحقوق 

رعاها 

اإلسالم

أخالقنا مع 

غير املسلمني

24

من هدي 

اإلسالم عن 

املرأة

قيم وحقوق 

رعاها 

اإلسالم

من هدي 

اإلسالم 

عن املرأة

25

املرأة في 

حياة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص

محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

زوجًا 

املرأة 

في حياة 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص

26
أحكام املرأة 

املسلمة

الطهارة 

والصالة

أحكام 

املرأة 

املسلمة
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27
اإلعجاز 

التشريعي

من دالئل 

نبوته 

»اإلعجاز 

التشريعي«

إعجاز 

القرآن 

الكرمي 

»اإلعجاز 

التشريعي«

إعجاز 

القرآن 

الكرمي 

»اإلعجاز 

التشريعي«

28
اإلميان 

باليوم اآلخر
أركان اإلميان

أركان 

اإلميان

اإلميان 

باليوم اآلخر

29

الفرق بني 

القرآن 

واحلديث 

القدسي 

- ما القرآن؟ 

- الفرق 

بني القرآن 

الكرمي 

واحلديث 

القدسي

معنى السنة 

النبوية 

30
حجية السنة 

النبوية

مصادر 

الفقه 

اإلسالمي

حجية السنة 

النبوية 

31
اإلعجاز في 

السنة 

من دالئل 

نبوته

اإلعجاز في 

السنة النبوية 

32
حق النبي 

على أمته

كيف تنصر 

نبيك؟ 

النبي أولى 

باملؤمنني من 

أنفسهم
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ثانيًا: الموضوعات المترابطة بين كتب شريحة غير المسلم

دليل الجدول: 
اللون األحمر: هو املكان الرئيس واألهم لهذا املوضوع، والذي يفترض أن يكون مفصاًل وشاماًل له.

اللون األخضر: هو املكان الثاني من حيث األهمية لهذا املوضوع. 

اللون األزرق »إن وجد«: هو املكان الثالث في األهمية لهذا املوضوع.

املوضوع م 
هل عرفت اإلله 

الواحد؟

إن الدين عند 

الله اإلسالم

محمد ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

رب العاملني

القرآن املعجزة 

اخلالدة 

هل عرفت 

مكانة املرأة 

في اإلسالم؟

اإلسالم 

دين القيم 

واحلضارة 

رحلة إلى الدار 

اآلخرة 

ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ل��ه 1

تعالى 

ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ل��ه 

تعالى 

أرك�����ان اإلس���الم 

واإلميان

بعد 2 سنذهب  أي��ن 

املوت؟ 

بعد  سنذهب  أي��ن 

املوت؟

البعث

ت��ع��ري��ف ب��ال��ق��رآن ما القرآن الكرمي؟ 3

الكرمي

ما القرآن الكرمي؟ 

مناذج من اإلعجاز 4

القرآني؟

ال���ق���رآن م��ع��ج��زة مصادر اإلسالم

املعجزات
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حقوق اإلنسان في 5

اإلسالم

عظمة  م��ن  ص���ور 

اإلسالم

املسلمني  إسهامات 

في األخالق والقيم

شبهات حول املرأة 6

في اإلسالم

من�������������اذج م���ن 

تشويه  م��ح��اوالت 

صورة اإلسالم

املرأة  حول  أسئلة 

في اإلسالم

شبهات حول النبي 7

ملسو هيلع هللا ىلص
القرآن في سؤال شبهات حوله ملسو هيلع هللا ىلص

وجواب

هل كرم اإلسالم محاسن اإلسالمتكرمي املرأة8

املرأة؟ + اعتناء 

اإلسالم باملرأة

المختلفة بين الشرائح
 تتميز الكتب اخلاصة بكل شريحة من شرائح مشروع أصول بشكل مختلف، سواء في املضمون أو في األسلوب اخلاص بالتأليف أو في عدد الصفحات أو 

الصور، وإن اتفق بعضها في بعض العناوين. 

1- الفروق العامة بين كتب شريحة المسلم وغير المسلم: 
تتميز الكتب اخلاصة بشريحة املسلم بالتأصيل الشرعي بشكل تفصيلي؛ ألننا نخاطب مسلمني يفترض أال تكون لديهم مشكلة مع النص الشرعي، بينما الكتب 

اخلاصة بشريحة غير املسلم تركز في االستدالل العقلي واملنطقي احملكوم بالنص الشرعي بشكل أساسي، ويكون النص مساندًا لها، خصوصًا النصوص التي 

فيها استدالالت عقلية ومنطقية، أو تدعو إلى التفكر والتأمل والتدبر وغيرها. 

تتميز كتب شريحة املسلم بالعاطفة اإلميانية، والعمل على إثارتها وحفزها مبا ينعكس على سلوكه، أما كتب غير املسلم فتركز في إثارة تفكيره ودفعه إلى الدخول 
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في اإلسالم، ويغلب عليها األسلوب العقلي. 

تبتعد الكتب اخلاصة بغير املسلم من مواطن اخلالف في اجلوانب الفقهية والتاريخية، وتتم مراعاة ذلك أيضًا عند الكتب اخلاصة باملسلم قدر املستطاع، وال مانع 

من ذكر بعضها للضرورة، أما اجلوانب العقدية فيتم تثبيت العقيدة الصحيحة، ويبني ضدها وما يخالفها.

يتم التفصيل في كتب شريحة املسلم أكثر من كتب شريحة غير املسلم.

االهتمام في كتب شريحة غير املسلم باألرقام واإلحصاءات والنقوالت من كتب الغربيني والشرقيني فيما يصب في مصلحة الكتاب. 

2- فروق تفصيلية بين الكتب المتشابهة في الموضوع في شريحتي المسلم وغير المسلم: 
هناك ستة كتب تتشابه في موضوعها الرئيس بني شريحتي املسلم وغير املسلم مع اختالف في العنوان واملوضوعات وعدد الصفحات والصور وغيرها، نذكر هنا 

بعض اخلالفات بينها على سبيل اإلجمال التفصيل: 

املوضوع م 
اسم الكتاب 

لشريحة املسلم 

اسم الكتاب 

لشريحة غير 

املسلم 

عدد 

الصفحات 

لشريحة 

املسلم 

عدد 

الصفحات 

لشريحة غير 

املسلم 

فصول تفرد بها كتاب املسلم 
فصول تفرد بها 

كتاب غير املسلم 

هل عرفت اإلله الله جل جالله الله جل جالله 1

الواحد ؟ 

نواقض التوحيد 	•183100

الوالء والبراء 	•

عبادة الله تعالى 	•

تعظيم الله 	•

كيف نتعامل مع الله؟ 	•

ندعوه فال يجيبنا 	•

بداية خلق اإلنسان 	•

أي���ن س���نذهب بعد 	•

املوت؟ 
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إن الدين عند اإلسالم منهج حياة اإلسالم 2

الله اإلسالم 

تاريخ الدين 	•210147

أخالق وآداب حث عليها اإلسالم 	•

منهيات حذر منها اإلسالم 	•

نواقض اإلسالم 	•

ملاذا يكرهون اإلسالم؟ 	•

كيف تنصر دينك؟ 	•

ملاذا أسلموا؟ 	•

كي���ف تدخ���ل ف���ي 	•

اإلسالم؟ 

القرآن املعجزة إنه القرآن العظيم القرآن الكرمي 3

اخلالدة 

قصص القرآن 	•17088

»وإنا له حلافظون«	•

صفات القرآن 	•

صور من هجر القرآن 	•

حقوق القرآن 	•

تأثير القرآن في السامعني	•

آداب التعامل مع القرآن 	•

فرص ذهبية 	•

مناذج من االعتناء بالقرآن الكرمي 	•

هل القرآن كالم الله؟ 	•

هداية القرآن الكرمي 	•

أسلموا بسببه	•

الق���رآن 	• معج���زات 

الك���رمي والتفصي���ل 

فيها

رضيت مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص محمد ملسو هيلع هللا ىلص4

نبيًا ورسواًل 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

رسول رب 

العاملني

خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص 	•192157

وقفات من حياته 	•

يوم من حياته 	•

سيرته في الدار اآلخرة 	•

محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

كيف تنصر نبيك؟ 	•

اعتناء األمة بسيرته 	•

النب���ي املوع���ود في 	•

الكتاب املقدس
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هل عرفت منهاج املرأة املسلمة املرأة 5

مكانة املرأة في 

اإلسالم؟ 

املرأة قبل اإلسالم 	•107110

الهدي اإلسالمي عن املرأة 	•

املرأة في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

نساء صنعن التاريخ 	•

أحكام املرأة املسلمة 	•

تبرئ���ة امل���رأة م���ن 	•

اخلطيئة األصلية. 

اإلس���الم 	• ك���ّرم  هل 

املرأة؟ 

ص���ور م���ن تك���رمي 	•

اإلسالم للمرأة 

الواقع 	• ف���ي  امل���رأة 

املعاصر

ملاذا يسلمن؟ 	•

رحلة إلى الدار ماذا بعد املوت؟ الدار اآلخرة 6

اآلخرة

عالمات حسن اخلامتة وسوء اخلامتة 	•115120

أحكام اجلنائز 	•

احلياة في القبر	•

أهوال يوم القيامة 	•

أهل الفترة 	•

ما ينفع اإلنسان بعد موته 	•

االستعداد للموت	•

األمم 	• اعتق���ادات 

بامل���وت  األخ���رى 

واليوم اآلخر

اعتقاد اإلس���الم في 	•

املوت واليوم اآلخر

على 	• العقلية  األدل���ة 

البعث

س���عيدًا 	• تكون  كيف 

يوم القيامة؟ 

3- منهجية سلسلة )رضيت باإلسالم دينًا ( للمسلم الجديد: 
كتاب )رضيت باإلسالم دينًا( من ثالثة أجزاء، ويهدف بشكل رئيس إلى التهيئة النفسية للمسلم اجلديد لدخوله في اإلسالم واندماجه مع املسلمني، ويركز في 

اجلوانب اإلميانية وترسيخها في نفسه، واالستدالل بالقصص القرآني والشواهد واحلوافز التي تعمل على تثبيت اإلميان وترسيخه في قلبه، وتبتعد السلسلة من 

اخلوض في التفاصيل الفقهية واألحكام اخلاصة بالشعائر؛ ألن تفصيلها موجود في سلسلة املسلم. 
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سابعًا: قائمة المراجع
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أواًل: المراجع األجنبية
كتاب: اهلل جل جالله

	• Who Is Allah And His Prophet: AL-ARABI ABU HAMZA

	• 50 Questions and answers on Islamic monotheism-

	• The Concept of God in Major Religions: Dr.Zakir Naik

	• Who Deserves to Be Worshipped-

	• Faith in Predestination: Suhaib Hasan-

	• Who Is Allah And His Prophet: Al-Arabi Abu Hamza

كتاب: اإلسالم
	•  Brief Illustrated Guide To under standing islam

	• The Freedom of Opinion in Islam 

	• Islam the Religion of Peace: Mohammed Ibrahim

	• Mohammed Pocket Guide )Islamic Science and Research 

Academy Australi

	• Clear Your Douts About Islam

	• The Key to Islam: Abdulrahman Alshiha

	• The Freedom of Opinion in Islam: Al-Dar Al-Alamiah

	• Islam is the Religion of Peace: Muhammed Ibrahim – Darussalam

	• The Divine Message for All Mankind: Dr.Norlain Dindang 

Mababaya - Darussalam

	• The Ideal Muslim: Muhammad Ali Alhashimi – Addarul-Alamiah

	• The Light of Guidance: Muhammad Muhsin Khan

	• Bearing True Witness/ How I,ve Found Islam: Dr.Laurence 

B.Brown M

	• The True Religion: Dr A.B.Philips

	• Brief Look Upon Islam: Mahmoud Murad

	• Glimpse Of The Beauty Of Islam: AlArabi Abo Hazem-

كتاب: القرآن
	• Astrophysics & the Holy Quran: Prof.Abdulrashid Khan

	• the Magnificence of The Quran: Mahmoud bin Ahmad 

Saleh addusaree

	• The Bible the Quran and Science: Maurice Bucaille

كتاب: محمد ملسو هيلع هللا ىلص
	• Mohammed Prophet of Islam-

	• Mohammed Pocket Guide )Islamic Science and Research 

Academy Australia(-

	• The Way of Jesus: Dr.Lamya Shahin-

	• The Way of Prophet Mohammed: Darussalam-

	• Aday With the Prophet: Addarul-Alamiah-
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	• Who Is Allah And His Prophet: Al-Arabi Abu Hamza

	• Mohammad: Alnor holdings-

كتاب: األخالق
	• The Ideal Muslim: Muhammad Ali Alhashimi – Addarul-

Alamiah-

	• ADay With Prophet: Ahmad Von Deniver-

كتاب: المرأة
	• Ruling pertaining fo muslim women: Dr.Saleh fauzan alfozan

	• The Rights and Duties of Women in Islam: Abdulghafar Hasan

	• Why Women are Accepting Islam: Muhammad Haneef Shahid

	• Selected fatwa for women: Muhammad bin Abdulaziz Almesned

	• www.womeninislam.ws -

كتاب: كيف تعبد اهلل؟
	• Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

	• What Must Be Known About Islam: Muhammed bin Ali 

Al-Arfaj: Darussalam

	• My Prayer Book: Darussalam

كتاب: رحلة إلى الدار اآلخرة/ ماذا بعد الموت؟
	• Road to Paradise: Dr.Muhammad Muhsin Khan

كتاب: من روائع الحضارة اإلسالمية
	• Muslim Heritage In Our World: Salim T S Al-Hassani-

	• Islamic Culture at Glance: Ruknul-hiwar-

ثانيًا: مراكز ومواقع بحثية وبرامج 
• مركز باحثات املتخصص في شؤون املرأة. 	

• 	www.islamhouse.com موقع دار اإلسالم

• موقع األلوكة اإللكتروني.	

• الهيئة العاملية للتعريف باإلسالم.	

• مركز تفسير لدراسات القرآن. 	

• جلنة التعريف باإلسالم بالكويت.	

• ديسكفر إسالم – لندن )اكتشف اإلسالم(.	

• 	www.irf.net مركز الدراسات اإلسالمية

• حلقات إسالم فوبيا، فاضل سليمان.	

• 	Just give it thought حلقات Huda TVو peace TV برامج في قناة

• 	www.dawah-e.com
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مواصفات الكتب ومحتوياتها للفئات الثالث	•

مواصفات التأليف	•

مواصفات التصميم واإلخراج الفني 	•

مواصفات الترجمة	•

مواصفات التصميم واإلخراج الفني للكتب املترجمة	•

مواصفات الطباعة	•

ثامنًا: المواصفات والمعايير
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• الفصل الثالث عشر: كيف نتعامل مع الله »آداب التعامل مع الله« )20( صفحة.	

• الفصل الرابع عشر: اإلحلاد »ملاذا يلحدون؟« ) 10 ( صفحات.	

• الفصل اخلامس عشر: ندعوه فال يجيبنا )5( صفحات.	

• الفصل السادس عشر: أسئلة حول موضوع »الله جل جالله« )15( صفحة.	

2- اإلسالم منهج حياة / اإلسالم الدين الكامل 

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )210( صفحات تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• مقدمة )5( صفحات.	

•  الفصل األول: تاريخ الدين )5( صفحات.	

• الفصل الثاني: تعريف باإلسالم )20( صفحة.	

• الفصل الثالث: أركان اإلسالم واإلميان )15( صفحة.	

•  الفصل الرابع: خصائص اإلسالم والعقيدة اإلسالمية )10( صفحات. 	

•  الفصل اخلامس: محاسن اإلسالم )25( صفحة.	

•  الفصل السادس: قيم وحقوق رعاها اإلسالم )10( صفحات.	

• الفصل السابع: مقاصد اإلسالم )15( صفحات.	

• الفصل الثامن : أخالق وآداب حث عليها اإلسالم )15( صفحة.	

• الفصل التاسع: أثر االلتزام باإلسالم في حياة الناس )10( صفحات.	

• الفصل العاشر: نواقض اإلسالم )15( صفحة.	

• الفصل احلادي عشر: األوامر والنواهي في اإلسالم »مختصر« )10( صفحات.	

مواصفات الكتب ومحتوياتها
يتكون مشروع كتب أصول من )10( كتب لفئة املسلم، و)7( كتب لغير املسلم، إضافًة إلى 

كتاب من )3( أجزاء للمسلم اجلديد.

1- توصيف كتاب »اهلل جل جالله/ أيها المسلم إنه اهلل«

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )185( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي:

• مقدمة )5( صفحات.	

• الفصل األول: مفهوم اإلله )5( صفحات.	

• الفصل الثاني: ملاذا خلقنا الله )5( صفحة.	

• الفصل الثالث: عقائد األمم الضالة بالله )10( صفحات.	

•  الفصل الرابع: اإلميان بالله أول أركان اإلميان )10( صفحات.	

•  الفصل اخلامس: اإلميان بالقدر )5( صفحات.	

• الفصل السادس: توحيد الله تعالى )30( صفحة.	

•  الفصل السابع: نواقض التوحيد )15( صفحة. 	

• الفصل الثامن: التعريف بالله تعالى )25( صفحة. 	

• الفصل التاسع: أوثق عرى اإلميان »الوالء والبراء« )5( صفحات.	

• الفصل العاشر: محبة الله تعالى )5( صفحات.	

• الفصل احلادي عشر: عبادة الله تعالى )10( صفحات.	

• الفصل الثاني عشر: تعظيم الله )5( صفحات.	
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• الفصل الثاني عشر: أسئلة حول اإلسالم )15( صفحة.	

• الفصل الثالث عشر: قالوا عن اإلسالم )5( صفحات.	

• الفصل الرابع عشر: ملاذا يكرهون اإلسالم؟ )5( صفحات.	

• الفصل اخلامس عشر: املقدسات اإلسالمية )10( صفحات. 	

• الفصل السادس عشر: كيف تنصر دينك؟ )10( صفحات.	

• الفصل السابع عشر: األقليات املسلمة؟ )5( صفحات.	

• الفصل الثامن عشر: مراكز إسالمية حول العالم )3( صفحات.	

• الفصل التاسع عشر: قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية عن اإلسالم على شبكة 	

اإلنترنت )صفحتان(.

أحكامه     القرآن:  العظيم/  القرآن  )إنــه  كتاب  توصيف   -3
وفضله وآدابه( للمسلم

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )170( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• مقدمة )5( صفحات. 	

• الفصل األول: ملاذا أنزل الله الكتب )15( صفحات.	

• الفصل الثاني: ما هو القرآن الكرمي؟ )10( صفحات. 	

• الفصل الثالث: فضل القرآن )15( صفحة.	

• الفصل الرابع: »وإنا له حلافظون« )صور العناية بالقرآن الكرمي وحفظه( )20 صفحة(.	

• الفصل اخلامس: خصائص القرآن الكرمي )12( صفحة.	

• الفصل السادس: صفات القرآن الكرمي )5( صفحات.	

• الفصل السابع : مقاصد القرآن الكرمي )10( صفحات.	

• الفصل الثامن : موضوعات القرآن الكرمي )15( صفحة.	

• الفصل التاسع: حقوق القرآن الكرمي )5( صفحات.	

• الفصل العاشر: صور من هجر القرآن الكرمي )5   ( صفحات.	

• الفصل احلادي عشر: إعجاز القرآن الكرمي )15( صفحة.	

• الفصل الثاني عشر: تأثير القرآن الكرمي في السامعني )10( صفحات.	

• الفصل الثالث عشر: آداب التعامل مع القرآن الكرمي )5( صفحات. 	

• الفصل الرابع عشر: فرص ذهبية )5( صفحات. 	

• الفصل اخلامس عشر: شهادات بعض املنصفني عن القرآن الكرمي )5( صفحات.	

• الفصل السادس عشر: القرآن الكرمي في سؤال وجواب )10( صفحات. 	

• الفصل السابع عشر: مناذج معاصرة من االعتناء بالقرآن الكرمي )3( صفحات.	

نلقاه  / حتى  نبيًا ورسواًل  ملسو هيلع هللا ىلص  )رضيت بمحمد  4- توصيف كتاب 

على الحوض / بشيرًا ونذيرًا ( للمسلم

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )190( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• الفصل األول: مقدمة اإلميان بالرسل )10( صفحات.	

• الفصل الثاني: السيرة النبوية  )15( صفحة.	

•  الفصل الثالث: العالم قبل محمد ملسو هيلع هللا ىلص )10( صفحات. 	
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•  الفصل الرابع: بشارة الرسل مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص )10( صفحة.	

•  الفصل اخلامس: التعريف بنبي الرحمة ملسو هيلع هللا ىلص )10( صفحات.	

• الفصل السادس: خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص )15( صفحة.	

• الفصل السابع : وقفات من حياته )35( صفحة.	

• الفصل الثامن: يوم من حياته )10( صفحات.	

• الفصل التاسع: من دالئل نبوته )10( صفحات.	

• الفصل العاشر: محمد اإلنسان )15( صفحة.	

• الفصل احلادي عشر: وإنك لعلى خلق عظيم )10( صفحات.	

• الفصل الثاني عشر: العالم بعد محمد ملسو هيلع هللا ىلص »ماذا غّير في البشرية؟« )5( صفحات. 	

• الفصل الثالث عشر: سيرته في الدار اآلخرة )10( صفحات. 	

• الفصل الرابع عشر: محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص )5( صفحات.	

• الفصل اخلامس عشر: كيف تنتصر لنبيك ؟ )5( صفحات.	

• الفصل السادس عشر: شبهات حوله ملسو هيلع هللا ىلص )5( صفحات.	

• الفصل السابع عشر: ماذا لو أطعناه؟ )5( صفحات. 	

• الفصل الثامن عشر: اعتناء األمة بسيرته )3( صفحات.	

• الفصل التاسع عشر: مواقع إلكترونية حول النبي ملسو هيلع هللا ىلص )صفحتان(.	

5- كتاب )األخالق واآلداب في دين اإلسالم( 

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )95( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• الفصل األول: مقدمة )5( صفحات.	

• الفصل الثاني: اخللق احلسن وفضله )5( صفحات.	

• الفصل الثالث: أخالق عامة )10( صفحات.	

•  الفصل الرابع: أخالقنا مع الله تعالى )5( صفحات.	

•  الفصل اخلامس: أخالقنا مع نبيه الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص )5( صفحات.	

•  الفصل السادس: أخالقنا مع املسلمني )15( صفحة.	

• الفصل السابع: أخالقنا اخلاصة بالتعامل مع غير املسلمني ) 10 ( صفحات.	

• الفصل الثامن: أخالقنا مع الكائنات احلية )5( صفحات.	

• الفصل التاسع: أخالق عامة )10( صفحات.	

• الفصل العاشر: اآلداب اإلسالمية )25( صفحة.	

6- كتاب )منهاج المرأة المسلمة( 

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )108( صفحات تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• الفصل األول: مقدمة )5( صفحات.	

• الفصل الثاني: املرأة قبل اإلسالم »دراسة مقارنة« )5( صفحات.	

•  الفصل الثالث: الهدي اإلسالمي عن املرأة )15( صفحة.	

•  الفصل الرابع: اعتناء اإلسالم باملرأة )15( صفحة.	

•  الفصل اخلامس: املرأة في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص )10( صفحات.	

• الفصل السادس: من حقوق املرأة في اإلسالم )5( صفحات.	
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• الفصل السابع: نساء صنعن التاريخ )15( صفحة.	

• الفصل الثامن: أحكام املرأة املسلمة )25( صفحة.	

• الفصل التاسع: مسائل وأسئلة عن املرأة )10( صفحات.	

• الفصل العاشر: مواقع تهمك )3( صفحات.	

من  تعلمه  المسلم  يلزم  ما  اهلل؟/  نعبد  )كيف  كتاب   -7

أحكام العبادات والمعامالت( 

يكون الكتاب من جزأين حسب التفصيل اآلتي: 

اجلزء األول )العبادات(، ويتكون من )100( صفحة، ويشتمل الفصول اآلتية: 

•  مقدمة )5( صفحات.	

• الفصل األول: أركان اإلسالم )10( صفحات.	

• الفصل الثاني: الفقه اإلسالمي )10( صفحات.	

• الفصل الثالث: أحكام الطهارة )25( صفحة.	

• الفصل الرابع: الصالة )20( صفحات.	

• الفصل اخلامس: الصوم )10( صفحات.	

• الفصل السادس: الزكاة )5( صفحات.	

• الفصل السابع: احلج )5( صفحات.	

• الفصل الثامن: اجلهاد )5( صفحات.	

• الفصل التاسع: أحكام اجلنائز )5( صفحات.	

اجلزء الثاني ) املعامالت(، ويتكون من )64( صفحة، ويشمل الفصول اآلتية: 

• الفصل األول : البيوع )10( صفحات. 	

• الفصل الثاني: النكاح والطالق )15( صفحة.	

• الفصل الثالث: املواريث والوصايا )5( صفحات.	

• الفصل الرابع: اجلنايات )5( صفحات.	

• الفصل اخلامس: احلدود )5( صفحات.	

• الفصل السادس: األميان والنذور )5( صفحات.	

• الفصل السابع: األطعمة والذبائح والصيد )10( صفحات.	

• الفصل الثامن: القضاء والشهادات )5( صفحات.	

• الفصل التاسع: فرص ذهبية )صفحتان.	

• الفصل العاشر: مواقع تهمك )صفحتان(.	

8- كتاب )الدار اآلخرة/ ماذا بعد الموت؟/ رحلة إلى الدار اآلخرة(

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )120( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• مقدمة )5( صفحات. 	

• الفصل األول: اإلميان باليوم اآلخر »الركن اخلامس من أركان اإلسالم« )5( صفحات.	

• الفصل الثاني: معنى املوت )5( صفحة.	

• الفصل الثالث: ويسألونك عن الروح )5( صفحة.	

• الفصل الرابع: عالمات حسن اخلامتة وسوء اخلامتة )10( صفحات.	
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• الفصل اخلامس: أحكام اجلنائز )5( صفحات.	

• الفصل السادس: احلياة في القبر )10( صفحات.	

• الفصل السابع: أشراط الساعة )15( صفحة.	

• الفصل الثامن: أهوال يوم القيامة )5( صفحات.	

• الفصل التاسع: أحداث يوم القيامة )15( صفحة.	

• الفصل العاشر: اجلنة )10 ( صفحات.	

• الفصل احلادي عشر: النار )10( صفحات.	

• الفصل الثاني عشر: أهل الفترة )صفحتان.	

• الفصل الثالث عشر: ما ينفع اإلنسان بعد موته )5( صفحات.	

• الفصل الرابع عشر: التوبة )3( صفحات.	

• الفصل اخلامس عشر: االستعداد للموت )5( صفحات.	

• الفصل السادس عشر: أسئلة حول املوت )5( صفحات.	

9- كتاب » السنة النبوية وعظمتها في اإلسالم«

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )106( صفحات تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• مقدمة )7( صفحات.	

• الفصل األول: معنى السنة النبوية )10( صفحات.	

• الفصل الثاني: حجية السنة النبوية: )15( صفحة.	

• الفصل الثالث: أهمية السنة النبوية )10( صفحات.	

• الفصل الرابع: عناية املسلمني بالسنة النبوية: )15( صفحة.	

• الفصل اخلامس: قطوف من بستان السنة النبوية )10( صفحات.	

• الفصل السادس: اإلعجاز في السنة النبوية )7( صفحات.	

• الفصل السابع: النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم )5( صفحات.	

• الفصل الثامن: الوضع في احلديث )5( صفحات.	

• الفصل التاسع: أسئلة وشبهات حول السنة النبوية )10( صفحات.	

• الفصل العاشر: جهود األمة في خدمة السنة )10( صفحات.	

• الفصل احلادي عشر: مواقع إلكترونية حول السنة النبوية )صفحتان(.	

10-كتاب » وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول«

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )105( صفحات تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

الفصل األول: مقدمة )5( صفحات.

الفصل الثاني: اإلعجاز التشريعي في األوامر والنواهي )15( صفحة.

الفصل الثالث: احلكمة من تكرار األوامر والنواهي في الشريعة اإلسالمية )5( صفحات.

الفصل الرابع: أنواع األوامر والنواهي )5( صفحات.

الفصل اخلامس: فضل التزام األوامر واجتناب النواهي )5( صفحات.

الفصل السادس: األوامر في اإلسالم )10( صفحات.

-الفصل السابع: الفضائل اإلسالمية )30 ( صفحة.

-الفصل الثامن: النواهي في اإلسالم )30( صفحة.
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كتب غير المسلم
1- كتاب )هل عرفت اإلله الواحد؟(

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )110( صفحات تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• مقدمة  )10( صفحات.	

• الفصل األول: حاجة البشرية إلى إله )5( صفحات.	

• الفصل الثاني: أدلة وجود الله )10( صفحات.	

• الفصل الثالث: وحدانية الله )15( صفحة.	

• الفصل الرابع: التعريف بالله تعالى )10( صفحات.	

• الفصل اخلامس: بداية خلق اإلنسان )5( صفحات.	

• الفصل السادس: ملاذا خلقنا الله؟ ومباذا يأمرنا؟ )5( صفحات.	

• الفصل السابع: عقائد األمم الضالة بالله )10( صفحات.	

• الفصل الثامن: ملاذا يلحدون؟ )20( صفحة.	

• الفصل التاسع: محبة الله تعالى )5( صفحات.	

• الفصل العاشر: أين سنذهب بعد املوت؟ )5( صفحات.	

• الفصل احلادي  عشر: أسئلة حول موضوع »الله جل جالله« )10( صفحات. 	

العدل  دين  اإلســالم  اإلســالم/  اهلل  عند  الدين  )إن  كتاب   -2

والسالم/ اإلسالم الدين الخاتم( 

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )163( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• مقدمة  )10( صفحات.	

• الفصل األول: تعريف باإلسالم )15( صفحة.	

• الفصل الثاني: تاريخ الدين )10( صفحات.	

• الفصل الثالث: مصادر اإلسالم )10( صفحات.	

• الفصل الرابع: خمسون سببًا الختيارك اإلسالم )35( صفحة.	

• الفصل اخلامس: مقاصد اإلسالم )10( صفحات.	

• الفصل السادس: أثر اإلسالم في حياة الناس )10( صفحات.	

• الفصل السابع: سؤال وجواب عن اإلسالم )35( صفحة.	

• الفصل الثامن: ملاذا أسلموا؟ )5( صفحات.	

• الفصل التاسع: املقدسات اإلسالمية )10( صفحات.	

• الفصل العاشر: كيف تدخل في اإلسالم )5( صفحات.	

• الفصل احلادي عشر: املراكز اإلسالمية في العالم )3( صفحات.	

• الفصل الثاني عشر: املواقع اإللكترونية والقنوات اإلسالمية )5( صفحات.	

هل   / للعالمين  ذكر   / الخالدة  المعجزة  القرآن   ( 3-كتاب 

عرفت القرآن ؟ / إنه القرآن العظيم(

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )93( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• الفصل األول: مقدمة )اإلميان بالكتب( )15( صفحة. 	

• الفصل الثاني: هل القرآن كالم الله؟ )10( صفحات.	
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• الفصل الثالث: هداية القرآن الكرمي )5( صفحات.	

• الفصل الرابع: خصائص القرآن الكرمي )5( صفحات.	

• الفصل اخلامس: عم يتحدث القرآن الكرمي؟ )8( صفحات.	

• الفصل السادس: القرآن معجزة املعجزات )25( صفحة.	

• الفصل السابع: أسلموا بسببه )15( صفحة.	

• الفصل الثامن: مخطوطات القرآن الكرمي )5( صفحات.	

• الفصل التاسع: القرآن الكرمي في سؤال وجواب )5( صفحات.	

4- كتاب ) محمد ملسو هيلع هللا ىلص رسول رب العالمين/ هل عرفت محمدًا 

ملسو هيلع هللا ىلص؟/ بشيرًا ونذيرًا(

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )165( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• مقدمة: اإلميان بالرسل )10( صفحات.	

• الفصل األول: العالم قبل محمد ملسو هيلع هللا ىلص )10( صفحات.	

• الفصل الثاني: من هو محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ )15( صفحة.	

• الفصل الثالث: النبي املوعود في الكتاب املقدس )15( صفحة.	

• الفصل الرابع: مناذج من رسائله إلى امللوك )15( صفحة.	

• الفصل اخلامس: دالئل على نبوته )10( صفحات.	

• الفصل السادس: الرسول اإلنسان )15( صفحة.	

• الفصل السابع: صفاته اخللقية )15( صفحة.	

• الفصل الثامن: كلمات خالدة )20( صفحة.	

• الفصل التاسع : العالم بعد محمد ملسو هيلع هللا ىلص »ماذا غير في البشرية؟« )10( صفحات.	

• الفصل العاشر:شبهات حوله ملسو هيلع هللا ىلص )10( صفحات.	

• الفصل احلادي عشر: ماذا لو صدقناه وأطعناه؟ )10( صفحات.	

• الفصل الثاني عشر: كيف نؤمن به؟ وما رسالته؟ )5( صفحات.	

• الفصل الثالث عشر: أسلموا بقراءة سيرته )3( صفحات.	

• الفصل الرابع عشر: مواقع إلكترونية عنه ملسو هيلع هللا ىلص )صفحتان(.	

5- كتاب اإلسالم دين الحضارة والقيم

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )119( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• الفصل األول: مقدمة وتعريف باحلضارة )5( صفحات.	

• الفصل الثاني: احلضارة اإلسالمية )صفحتان(.	

• الفصل الثالث: خصائص احلضارة اإلسالمية )8( صفحات.	

• الفصل الرابع: مقارنة بني احلضارة اإلسالمية وغيرها )5( صفحات.	

• الفصل اخلامس: موقف اإلسالم من العلم )5( صفحات.	

• الفصل السادس: عالقة اإلنسان بالكون )5( صفحات.	

• الفصل السابع: الفرق بني احلضارة واملدنية )5( صفحات.	

• الفصل الثامن: إسهامات املسلمني في األخالق والقيم )25( صفحة.	

• الفصل التاسع: إسهامات املسلمني في املؤسسات والنظم )15( صفحة.	
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• الفصل العاشر: إسهامات املسلمني في اجلمال والعمران )15( صفحة. 	

• الفصل احلادي عشر: أثر احلضارة اإلسالمية في احلضارة األوروبية )15( صفحة.	

• الفصل الثاني عشر: شهادات منصفني حول احلضارة اإلسالمية )5( صفحات.	

• الفصل الثالث عشر: قائمة بأسماء العلماء املسلمني )صفحتان(.	

• الفصل الرابع عشر: قيم احلضارة املعاصرة وموقف اإلسالم منها )5( صفحات.	

• الفصل اخلامس عشر: مواقع إنترنت حول احلضارة اإلسالمية )صفحتان(.	

المرأة في اإلسالم؟/ اإلسالم  6- كتاب )هل عرفت مكانة 
يقدم النموذج العظيم عن المرأة/ المرأة في رعاية اإلسالم

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )110( صفحات تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• الفصل األول: مقدمة )10( صفحات.	

• الفصل الثاني: تبرئة املرأة من اخلطيئة األصلية )5( صفحات.	

• الفصل الثالث: املرأة قبل اإلسالم )25( صفحة.	

• الفصل الرابع: هل كّرم اإلسالم املرأة؟ )15( صفحة.	

•  الفصل اخلامس: اعتناء اإلسالم باملرأة )10( صفحات.	

• الفصل السادس: صور من تكرمي اإلسالم للمرأة )10( صفحات.	

• الفصل السابع: املرأة في الواقع املعاصر »دراسة إحصائية ومعلومات« )5( صفحات.	

• الفصل الثامن: ملاذا يسلمن؟ )5( صفحات.	

• الفصل التاسع: أسئلة عن املرأة في اإلسالم )20( صفحة.	

• الفصل العاشر: كيف تسلمني؟ )5( صفحات. 	

كتاب )الدار اآلخرة/ ماذا بعد الموت؟/ رحلة إلى الدار اآلخرة (

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )120( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• مقدمة )10( صفحات.	

• الفصل األول: اعتقادات األمم األخرى في املوت واليوم اآلخر )5( صفحات.	

• الفصل الثاني: اعتقاد اإلسالم في املوت واليوم اآلخر )10( صفحات.	

• الفصل الثالث: األدلة العقلية على البعث )5( صفحات.	

• الفصل الرابع: ويسألونك عن الروح )5( صفحات.	

• الفصل اخلامس: املوت )5( صفحات.	

• الفصل السادس: احلياة في القبر )5( صفحات.	

• الفصل السابع: أشراط الساعة )5( صفحات.	

• الفصل الثامن: متى الساعة؟ )صفحتان(.	

• الفصل التاسع: النفخ في الصور وموت املخلوقات )5( صفحات.	

• الفصل العاشر: البعث )5( صفحات.	

• الفصل احلادي عشر: أهوال يوم القيامة )5( صفحات.	

• الفصل الثاني عشر: أحداث يوم القيامة )15( صفحة. 	

• الفصل الثالث عشر: اجلنة )15( صفحة.	

• الفصل الرابع عشر: النار )10( صفحات.	

• الفصل اخلامس عشر: كيف تكون سعيدًا يوم القيامة؟ )3( صفحات.	

• الفصل السادس عشر: أسئلة عن املوت والدار اآلخرة وشبهات حولها )10( صفحات.	



الكتب الدعوية214

كتب سلسلة المسلم الجديد
سلسلة )1(

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )60( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

•  مقدمة: بشراكم )10( صفحات.	

• من ربك؟ )20( صفحة.	

• ما دينك؟ )30( صفحة.	

سلسلة )2(

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )95( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• من نبيك؟ )25( صفحة.	

• ما كتابك؟ )20( صفحة.	

• أخالقك )30( صفحة.	

• آدابك )20( صفحة.	

سلسلة )3(

يكون الكتاب من القطع املتوسط، مبعدل )70( صفحة تقريبًا، حسب التفصيل اآلتي: 

• ماذا بعد املوت؟ )30( صفحة.	

• أنقذ من حولك من النار )10( صفحات.	

• أسئلة مهمة لك أخي املسلم )20( صفحة.	

• معلومات تهمك )10( صفحات.	

مواصفــات جودة تأليف كتب مشــروع أصول 
للفئات الثالثة

الكتب من  إلى تعرف جودة  تهدف هذه المواصفات والمعايير 

خالل ما يأتي:

أواًل: المقدمة 

• تشمل تعريفًا مبوضوعات الكتاب. 	

• تصف األهداف العامة للكتاب بوضوح. 	

ثانيًا: عرض المادة العلمية الشرعية

• يجمع أسلوب عرض احملتوى بني التشويق والتزام اللغة العلمية	

• تراعى خصائص الفئات املستهدفة.	

• يتضمن أشكااًل وصورًا كافية تساعد القارئ على فهم موضوعات الكتاب، ويفضل أن تكون 	

نسبة الصور اجلديدة واحلديثة فوق 70%، مع مراعاة أن أعداد الصور املذكورة في الوثيقة اختيارية.

• يخلو احملتوى من أي معلومات غير صحيحة من الناحية الشرعية أو املعلوماتية.	

• يركز في املوضوعات الرئيسة الواردة في وثيقة الكتب.	

• يدعم التعميمات باحلقائق املوثقة في املراجع اإلسالمية الصحيحة.	

• ينظم احملتوى تنظيمًا منطقيًا.	

• يتدرج أسلوب عرض احملتوى من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى املركب.	

• يسهم احملتوى في حتقيق األهداف.	
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• يتالءم احملتوى مع خصائص الفئات املستهدفة: مسلم، ومسلم جديد، وغير مسلم.	

• يتالءم احملتوى مع بيئة الفئات املستهدفة: مسلم، ومسلم جديد، وغير مسلم.	

• يلبي احملتوى حاجات الفئات املستهدفة: مسلم، ومسلم جديد، وغير مسلم.	

• يراعي احملتوى الفروق الفردية بني الفئات املستهدفة.	

• يوثق احملتوى بالنصوص األصلية واألقوال املأثورة.	

• ال مانع - إن رأى املؤلف - من إضافة فصول أخرى، أو طرح أساليب وأمثلة جديدة، 	

أو تغيير ترتيب الفصول، بشرط أن توافق األطر العامة للمشروع وأهداف الكتاب، 

وبعد إخبار اللجنة العلمية للمشروع.

ثالثًا: اللغة 

• تراعى لغة الكتاب طبيعة الفئة املستهدفة وخصائصها. 	

• تراعي لغة الكتاب القواعد اللغوية من نحو وصرف وغيرها. 	

• تكون اللغة مبسطة وسهلة وغير معقدة.	

رابعًا: قياس الكتب 

1. 14 × 21 سم، أو 18×20سم )ويتغير بحسب األفضل لكل لغة(.

2. الغالف اخلارجي )األمامي(: يجب أن يتضمن: 

• عنوان الكتاب باللغة املطلوبة فقط، ويكون وسط الغالف أو في الربع األعلى من الغالف. 	

• مواصفات التصميم واإلخراج الفني.	

• أسماء املؤلفني أو اجلهات العلمية املؤلفة مبسافة 4 سم أسفل وسط عنوان الكتاب بخط 	

واضح ومقروء من كل لغة وفقًا ملا يراه دعاة كل لغة.

• شعار اجلهة املنفذة للكتب بارتفاع 2 سم من أسفل وسط الكتاب أو أعاله: شعار 	

ومشروع أصول، ومؤسسة سليمان الراجحي، ودار اإلسالم.

3. مواصفات الغالف اخلارجي: 

• يتكون من صور أو رسوم أو أشكال مناسبة.	

• يعبر عن مضمون الكتاب. 	

• مناسب للفئة املستهدفة. 	

• تكون ألوانه جذابة وشائقة ومشرقة.	

4. ألوان الغالف اخلارجي:

• حتديد ألوان ألرضية كل غالف، فيحّدد لون لكل فئة: مسلم، ومسلم جديد، وغير مسلم.	

• يتغير اللون في كل جزء من أجزاء الكتاب الواحد في الشريحة الواحدة.	

5. الغالف اخلارجي اخللفي: 

• يكون تصميمه وألوانه امتدادًا لتصميم الغالف األمامي اخلارجي، ويدون عليه تعريف بالكتاب. 	

• تكتب عليه معلومات عن الكتاب. 	

• تكتب سنة الطباعة. 	

• تكتب اسم املطبعة. 	

• تكتب الرقم املعياري. 	

 خامسًا: كعب الكتاب 

يكون لون الكعب من لون الغالف نفسه، ويكتب عليه ما يأتي: 

• عنوان الكتاب )اسم الكتاب(.	
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• الطبعة: الطبعة األولى أو الثانية أو جتريبية.	

• سنة الطبع، وتكتب رقمًا فقط، وال تكتب كلمة السنة أو سنة الطبع، وتكتب بامليالدي والهجري. 	

• علم البلد الرئيس املتحدث باللغة.	

سادسًا : الصفحة األولى 

• نوع خط العنوان يكون باختيار أهل اللغة، فلكل لغة خط يناسبها.	

• املعلومات التي يجب توافرها في الغالف الداخلي )لغة الكتاب(:	

- العنوان الرئيس.

- أسماء املؤلفني أو اجلهة العلمية في املشروع.

- اسم املترجم.

- أسماء املراجعني واخلبراء واحملكمني.

- الفريق اإلداري للمشروع.

- عنوان مواقع دار اإلسالم: www.islamhouse.com، ومشروع أصول، وإذا كتب 

الكتاب مكتب الربوة يتم وضع شعار املكتب.

- ال يفضل كتابة تاريخ الطبعة، لكن يكتب رقم الطبعة.

• توضع بعد صفحة الغالف اخلارجي مباشرة.	

• تكتب مقدمة مختصرة عن هذا املشروع، ويشار إلى سلسلة الكتب، وصور منها حسب كل شريحة.	

سابعًا: صفحة الحقوق ) ردمك (

توضع خلف الصفحة األولى.

ثامنًا: صفحة الفهرس )المحتويات (

• حتتوي على فهرس املوضوعات فقط.	

• يبدأ الفهرس بصفحة فردية ) 3-5-7...(؛ أي تكون في وجه الصفحة، مقابل صفحة احلقوق. 	

• ال يوضع للفهرس إطار، ويضاف صورة تعبر عن كل فصل.	

تاسعًا: مقدمة المؤلف أو المترجم

تكون على صفحة رقم فردي. 

عاشرًا: النص أو مادة الكتاب

يجب مراعاة اآلتي عند التنسيق والتحرير واإلخراج الفني: 

• حجم خط النص داخل الكتاب يترك للداعية وفق كل لغة.	

• حجم خط احلواشي السفلية هو: 10.	

• تكتب البسملة باللغة العربية، ويجب ترجمة معانيها في الكتب املوجهة إلى غير املسلمني.	

• عند ورود اآليات واألحاديث باللغة العربية يجب ذكر ترجمتها بلغة الكتاب من مصدر موثوق، 	

ويجب ذكر مصدر الترجمة في الهامش.

• 	.Bold تكتب هذه النصوص باخلط العريض

• ال توضع حدود للصفحات )اإلطارات(.	

• توحيد نوع اخلط وحجمه من أول الكتاب إلى آخره.	

• اختيار نوع اخلط يكون من طرف الدعاة أنفسهم مبا يتناسب وطبيعة املتلقي.	
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• ترجمة معاني القرآن الكرمي تأخذ من أحسن ترجمة يجمع عليها الدعاة في كل لغة.	

• يكتب على رأس كل صفحة العناوين الفرعية مأخوذة من فهرس الكتاب.	

• تدرج أرقام الصفحات أسفل الصفحة وسط السطر.	

• عدم إدراج أي زخارف مع النص.	

• عند التعاقد مع أي مؤلف للتأليف باللغة أو الترجمة فإن عدد الكلمات في الصفحة 	

الواحدة )250( كلمة من دون الرسومات أو اإلضافات.

 أحد عشر: التخريج والمراجع واإلحاالت

• توضع باحلاشية السفلية للكتاب، وال تكتب بعد النص.	

• ُتوحد كيفية كتابة احلواشي املرجعية من أول املستند إلى آخره.	

مثال على ذلك:

سورة التوبة اآلية 18.

أخرجه البخاري )144/8(.

رياض الصاحلني، ص 75.

يُوحد نوع اخلط وحجمه من أول حاشية إلى آخر املستند.

عدم ترجمة اسم السورة من القرآن، إمنا تكتب مثلما تنطق بالعربية.

ثاني عشر: الصفحة العربية

• توضع آخر الكتاب.	

• نوع اخلط هو: mohammad bold art أو حسب اختالف ثقافة البلدان.	

• العنوان الرئيس يختلف حجمه من عنوان إلى آخر، وفي األغلب ما يكون حجمه )28(.	

•  العناوين الفرعية بحجم )12(.	

• املعلومات التي يجب توافرها في الصفحة العربية.	

- العنوان الرئيس.

- اسم اللغة )حجم اخلط: 10(.

- اسم املؤلف.

- اسم املترجم.

- أسماء املراجعني.

- الشعار. 

 ثالث عشر:الصور واألشكال 

• يسند احملتوى باألمثلة والشواهد والعروض اإليضاحية والرسومات البيانية، ويستعان 	

بالوسائل احلديثة في الرسومات مثل )AutoCad( وغيرها أو حسب املناسب. 

• اختيار صور حية تتسم بالعاملية، وتتناسب مع معظم اجلنسيات، وتكون هذه الصور بنسبة )%85(.	

• تختار صور حية بها نوع من اخلصوصية لكل لغة، وتكون هذه الصور بنسبة )%15(.	

• كتابة شرح مختصر للصور املستخدمة حتى يفهم القارئ محتوى الصورة. 	

• ترتبط بشكل مباشر بالهدف )النص(.	

• تناسب مضمون الفئة املستهدفة.	

• جتذب االنتباه وتثير االهتمام.	

• تالئم بيئة الفئة املستهدفة.	

• تخلو من احملاذير الشرعية.	
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• تنسجم ألوانها مع ألوان البنط.	

• يراعى القواعد الفنية املتعارف عليها فنيًا في رسمها.	

• تتسم باحلداثة.	

• يتناسب حجمها مع املساحة احمليطة بها.	

• تكون ألوانها مشرقة وجذابة.	

• استخدام صور حية مع الصور املرسومة.	

• يجب أن تطرح كل صورة مفهومًا واحدًا.	

• خلفيات الصور:	

- تتسم اخللفية بالبساطة.

- تثري مضمون الصورة.

- استخدام املنظور الفو توغرافي في رسم اخللفيات )اقتراح(.

- ال تؤثر في عناصر الصورة.

- ألوانها تخدم الصورة وتثريها.

رابع عشر: المصطلحات 

هناك مصطلحات شرعية خاصة يعتمدها مكتب جاليات الربوة في استخداماته في الكتب 

املترجمة الصادرة عنه؛ مثل: 

• ملسو هيلع هللا ىلص تكتب sallallahu alayhe wasallam بخط مائل.	

• عليه / عليهم السالم لألنبياء عامًة alayhe/alayhem assalam بخط مائل.	

• وللمؤلف أن يقدم اقتراحه حول هذا املوضوع إن كانت لديه وجهة نظر حول بعضها.	

إرشادات للمصممين:

• مراعاة جودة اإلخراج الفني.	

• استخدام الصور والرسوم بأشكالها املختلفة.	

•  مراعاة أال تقل األلوان عن )4( لون لتشويق القارئ.	

• مراعاة أن يكون حجم اخلط مناسبًا لطبيعة كل شريحة.	

• ثقافة 	 احلاجة الختالف  الكتب وأحجامها وعدد صفحاتها حسب  مواصفات  تتغير  قد 

البلدان بالتشاور مع اللجنة املشرفة.

مواصفات الترجمة

• خلو الترجمة من األخطاء اإلمالئية واللغوية.	

• تعكس الترجمة معنى النص العربي بدقة. 	

• ترجمة اللفظ ال املرادف )التعبير عن املعنى الشامل للكلمة وليس املرادف منها(. 	

• االبتعاد من الترجمة احلرفية.	

• يترجم مفهوم الكلمة في أصل اللغة ومعناها الذي تختص به، والتعبير بألفاظ أخرى مقابلة.	

• استخدام املصطلحات والتعبيرات احلديثة، وتوحيدها في الكتاب.	

• تتضمن الترجمة: الهوامش، واملراجع، و قائمة احملتويات، واملصادر اجلانبية. 	

• الدقة في استخدام عالمات التنقيط املختلفة.	

• مطابقة معاني اآليات القرآنية مع ترجمة )صحيح إنترناشيونال(.	

• ترجمة األحاديث في ضوء كتب السنة املترجمة.	
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• التزام مضمون النص األصلي عند الترجمة.	

• إعداد قائمة باملفاهيم، ومعجم باملصطلحات الصعبة واجلديدة. 	

مواصفات طباعة الكتب 

أواًل: طباعة األغلفة

• يجب أن تكون 4 ألوان.	

• يجب أن يكون نوع الورق: كوشيه أبيض. 	

• وزن الورق يكون: 250 غرامًا مطفيًا )اقتراح(، أو حسب ما تراه اللجنة املشرفة مناسبًا 	

للبلدان املستهدفة. 

 ثانيًا: طباعة الصفحات الداخلية

• الطباعة 4 لون.	

• نوع الورق كوشيه أبيض. 	

• وزن الورق: 80 غرامًا أو )90( غرامًا كوشيه مطفي. 	

ثالثًا: التجليد 

• إذا كان الكتاب يتألف من 6 مالزم فأقل يكون التدبيس سرجي، نصفيًا، بثالثة دبابيس.	

• إذا كان الكتاب يتألف من 7 مالزم إلى 15 ملزمة يكون التدبيس جانبياً، مع غراء حراري جيد.	

• إذا كان الكتاب يتألف من 15 ملزمة فأكثر يكون التجليد خياطة أو تخرمي مع الغراء 	

احلراري اجليد.

• يراجع ذلك مع اللجنة العلمية املشرفة على املشروع حسب ما تقتضيه املصلحة.	

 رابعًا: التدبيس 

• إذا كان للكتاب كعب يكون التدبيس جانبيًا 8 ملم عن حافة الكتاب مع غراء جيد. 	

• إذا كان الكتاب من دون كعب يكون التدبيس سرجي )جملون(.	

توجيهات وإرشادات عامة للمؤلفين

يرجى من املؤلفني للكتب مراعاة األمور اآلتية:

• التدرج في عرض املفاهيم األساسية لكل موضوع مبا يتناسب مع خصائص الفئة املستهدفة.	

• االهتمام بعرض احملتوى الشرعي بأسلوب شائق مبا يتناسب مع خصائص الفئة املستهدفة.	

• إظهار االهتمام  بالقيم اإلسالمية احلميدة عند عرض املادة العلمية للكتب.	

•  تقدمي املوضوعات بأسلوب متنوع يعالج أهم القضايا لكل فئة.	

• مراعاة التوازن في عرض املوضوعات واملفاهيم في كل فصل؛ حتى ال يطغى موضوع على آخر.	

• إظهار أن قوة املسلمني في وحدتهم، وفي التزامهم الشرع احلنيف.	

• بناء اجتاهات حسنة وإيجابية جتاه املسلمني وجتاه غيرهم.	

• تنمية الدافعية لكل فئة نحو اإلسالم بإظهار محاسن اإلسالم.	

• يستهدف املشروع بشكل رئيس غير املسلمني واملسلمني اجلدد، إضافًة إلى املسلمني؛ 	

لذا نحرص في هذه الكتب على اللغة البسيطة الواضحة التي يفهمها اجلميع. 

• البعد في التأليف من مواطن اخلالف قدر املستطاع، والتركيز في األمور املتفق عليها، 	

مع إبراز املنهج الصحيح والعقيدة السليمة؛ منعًاً للجدل واالختالفات أواًل، وإبعادًا ألي 

مطاعن قد يوجهها اخلصوم إلى هذه الكتب؛ مما يؤثر في الهدف املرجو من تأليفها. 

•  يخاطب املشروع الناس من لغات وثقافات مختلفة؛ لذا يجب أن نحرص قدر املستطاع 	
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على أن تكون لغته وخطابه عامليًا ال مخصوصًا ومحصورًا ببيئة أو ثقافة معينة، ونؤكد 

أن لكل مؤلف احلق في زيادة أي موضوع أو إنقاصه كما يراه مناسبًا، لكن بعد الرجوع 

إلى إدارة املشروع واللجنة العلمية. 

•  التشويق إحدى الطرائق السهلة والسريعة للوصول إلى عقول الناس وقلوبها؛ فنحن 	

في عصر السرعة الذي ميل منه الناس من القراءة اإلنشائية الطويلة، فلنحرص على 

واألحاديث  القرآنية  اآليات  واستخدام  والقصص،  األمثلة  ضرب  خالل  من  التشويق 

املراد  املعاني  وتوضح  وترسخ  جهة،  من  القارئ  تشوق  تخدم  التي  املأثورة  واألقوال 

توصيلها إلى القارئ ومن جهة أخرى. 

• اإلكثار من الصور القوية واملعبرة عن املوضوع ذات الوضوح العالي التي تخدم الفكرة 	

قدر املستطاع. 

• عدم التعامل مع القارئ بافتراض أنه يؤمن باملسلمات والقناعات نفسها التي نؤمن بها؛ 	

فمن القراء من هو غير مسلم، ومن هو مسلم جديد، ومنهم من هو مسلم لكن تشوهت 

عقيدته وفكره، فال تراه مؤمنًا مبا نؤمن به، أو مقتنعًا مبا نحن مقتنعون به، فلنعمل على 

التدرج في اإلقناع وإزالة العقبات والتشوهات بشكل تدريجي من دون اصطدام. 

•  الكالم اجلامع املانع املختصر هو هدفنا في هذه السلسلة، وهو حتدٍّ ليس بالسهل، 	

فلنحرص على أن يكون محتوى الكتب جامعًا للعناصر األساسية املطلوبة، مانعًا ألي 

معنى أو فكرة غير مقصودة، مختصرًا قدر اإلمكان حتى نشجع الناس على قراءته. 

• ثقافة 	 من  تختلف  قد  واملصطلحات  األفكار  لبعض  الثقافية  واألبعاد  املدلوالت 

والثقافات،  اللغات  جلميع  الفكرة  أو  التعبير  يصلح  أن  شرطًا  فليس  أخرى؛  إلى 

أثر  ذا  ويكون  معينة،  ثقافة  في  ومقبول  عادي  مدلول  ذا  يكون  بعضها  لعل  بل 

 Hidden« اخلفية  الدالالت  عليه  يطلق  ما  وهو  أخرى،  ثقافة  في  وعكسي  سلبي 

عن  نشرها  مت  التي  الكتب  أحد  في  ذلك:  على  مثاًل  ولنضرب   ،»Indicatoins
به  يقصدون  وكانوا   ،white Man مصطلح  استخدام  مت  ملسو هيلع هللا ىلص  الكرمي  الرسول 

عنصرية  داللة  ذو  املصطلح  هذا  أن  مراعاة  تتم  البشرة، ولم  أو  اللون  أبيض  أنه 

مت  حتى  سلبي،  انطباع  للمصطلح  فكان  حتديدًا،  املتحدة  والواليات  الغرب،  في 

به.  البشرة  على  تدلل  أخرى  كلمة  استبدال 

•  االعتماد على الطرائق العلمية في التأليف.	

•  التزام وثيقة تأليف الكتب، وللمؤلف اقتراح أبواب وفصول مبا يحقق أهداف الكتاب.	

•  في خانة )بعض العناوين التفصيلية( ذكر أمثلة حول بعض العناوين، وللمؤلف أن يزيد 	

أو ينقص ما يراه مناسبًا مبا ال يخرج من املضمون.

• مراعاة تسلسل الكتاب واملوضوعات املشتركة، فيشير املؤلف عند التأليف في موضوع 	

بالتفصيل في  إليه  التطرق  أنه سيتم  إلى  ما  برئيس في كتاب  معني هو جزئي وليس 

املترابطة( في  الفالني وهكذا، وميكن االستعانة مبوضوع )جدول املوضوعات  الكتاب 

هذه الوثيقة، وكذلك االطالع على املفردات واملالحظات في كل فصل.

• عند التطرق إلى املسائل الفقهية اخلالفية فإن الترجيح يكون بالدليل من الكتاب والسنة 	

وأقوال جماهير أهل العلم، ويراعى في ذلك املسائل التي يكثر اخلالف عليها في بعض 

الطرح حسب اجتهاد  املادة مبا ال يخالف الشرع، ويوازن في  البلدان، وذلك بعرض 

أهل تلك اللغة.

• للمؤلف أو املترجم احلق في تغيير ترتيب بعض الفصول أو دمج بعضها وترتيبها، وزيادة  	

صفحات بعض الفصول أو تقليلها حسب ما يراه مناسبًا، بشرط أاّل يخل ذلك مبضمون 

الكتاب، وأن تكون هناك مصلحة ومسّوغ، وأن تطلع عليه اللجنة املشرفة العتماده. 

• للمؤلف اقتراح إدارج صور وأشكال توضيحية مبا يراه مناسبًا.	

•  األخذ في احلسبان أن املخرجات األساسية في مشروع أصول هو فهم اإلسالم ومبادئه 	

وأصوله في أهم املوضوعات والقضايا املطروحة في هذا العصر مبا يناسب كل شريحة 

الكتب  التي تكون مظنتها  القضايا  الدقيقة في بعض  التفاصيل  من دون اإلغراق في 

املطولة اخلارجة عن هدف هذا املشروع في مرحلته األولى. 
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•  الصور املذكورة في كل فصل يتولى شأنها املختص، وعدد الصفحات املقصود هو من 	

غير الصور، ويراوح عدد الكلمات بني 250 و300 كلمة في الصفحة الواحدة.

•  للمؤلف اخليار في وضع اسم للكتاب بناًء على ما اطلع عليه من املفردات، وما كتبه من 	

تأليف يتناسب مع الشريحة املستهدفة، ويجب أن يكون جذابًا مؤثرًا ويحقق املرجو من 

الكتاب، وذلك بعد اطالع اللجنة العلمية وموافقتها عليه، ويستحب أن يذكر حتت العنوان 

الرئيس كلمات جذابة تدل على محتوى الكتاب. 

•  االعتناء في شريحة غير املسلم باإلكثار من ذكر الشواهد من أقوال غير املسلمني عن اإلميان 	

بالله وبالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وبالقرآن واإلسالم؛ مما يعزز املراد من املضمون.

• التزام توثيق املراجع في الكتاب عند االستشهاد ببعض األقوال، خصوصاً أقوال غير املسلمني.	

• لها مبا 	 املؤلف مقترحًا  يقدم  الكتب في جميع الشرائح اجتهادية، وميكن أن   أسماء 

يتوافق مع املضمون.

• البعد من أسلوب املقارنة املباشرة أو املستفزة التي تشعر أهل األديان األخرى بالدونية، 	

خصوصًا في شريحة غير املسلم. 

• يفضل في شريحة غير املسلم االنطالق من نقاط االتفاق عند العرض، على غرار مفهوم 	

اِدلُوا َأْهَل الِْكَتاِب ِإال ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإال الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َوُقولُوا آَمنَّا  آية: ﴿َوال جُتَ

ِبالَِّذي ُأنِْزَل ِإلَْيَنا َوُأنِْزَل ِإلَْيُكْم َوِإلَُهَنا َوِإلَُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن لَُه مُْسِلُموَن﴾. 

• في شريحة املسلم اجلديد خاصًة يتم البعد من املثاليات، والتنويه عن اخللل احلاصل 	

في الواقع لدى فئام من املسلمني، وأن كل فرد ال ميثل إال نفسه، وأن اإلسالم تام كامل 

من حيث هو مبادئ ومثل عليا، وال يلزم أن يكون املنتمون إليه قد متثلوه متامًا؛ بسبب 

الضعف الذي يعتريهم كونهم بشرًا. 

• الفئة 	 الكتاب، وحاجة  يتم ذكر أهمية   في مقدمة كل كتاب، ال سيما شريحة املسلم، 

املستهدفة إليه.

• من األهمية مبكان التركيز في بعض اجلمل التي يراها املؤلف، ووضعها في إطار في 	

أسلوب شائق؛ حتى يتم تعميمها بشكل خاص.

• راجع ثانيًا في املواصفات واملعايير.	

المصطلحات
األهداف العام�ة )الغايات(:. 1

 أهداف ذات درجة عالية من التعميم، وُتعنى بوصف النتائج النهائية ملجمل العملية التربوية؛ 

كتنمية القيم الدينية واألخالق، أو تنمية القدرات العقلية. وهذه األهداف ال تتحقق في موقف 

واحد، وإمنا تستكمل بانتهاء الكتاب.

األهداف اإلجرائية:. 2

متتاز هذه األهداف بدرجة عالية من التحديد، وُتصاغ بشكل قابل للقياس واملالحظة، وتصف 

األداء املتوقع من القارئ القيام به بعد االنتهاء من قراءة الكتاب أو السلسلة. وملا كانت هذه 

األهداف ُتصاغ بسلوك املستهدف حال االنتهاء من الكتاب فإنها تسمى أحيانًا )املخرجات(؛ 

ألن العملية عملية إنتاجية هادفة لها مدخالتها ومخرجاتها احملددة.

احملتوى:. 3

اختيارها  يتم  التي  اخلبرات واملعلومات واملهارات والوجدانيات  »نوعية  بأنه  احملتوى  يعرف 

وتنظيمها على منط معني لتحقيق أهداف املنهج التي مت حتديدها من قبل«.

واخلبرات،  والنظريات،  والقواعد،  واملبادئ،  املفاهيم،  »مجموع  بأنه  أيضًا  احملتوى  ويعرف 

والتجارب ... إلخ املكونة للمادة العلمية املقررة للتحصيل في موضوعات التعليم والتعلم«.
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