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9 الكتب الدعوية

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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إرشادات للمؤلفالعناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناوين التفصيليةاحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

 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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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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.	•



الكتب الدعوية38

إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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.	•



39 الكتب الدعوية

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

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.
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