ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

ح املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد و توعية الجاليات بالربوة١٤٤١ ،هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش
الفوزان ،باسل بن عبدالله بن سعد
وثيقة أصول للكتب ادعوية :موسوعة علمية دعوية لتعليم اإلسالم والتعريف به بلغات العامل/ .
باسل بن عبدالله بن سعد الفوزان .الرياض١٤٤١ ،هـ
 224ص 28 ،سم  21 xسم
ردمك 978-603-8297-24-7 :
 -2الدعوة اإلسالمية أ .العنوان
 -1اإلسالم  -تعليم
١٤٤١/4817
			
ديوي 210،7
رقم االيداع١٤٤١/4817 :
ردمك 978-603-8297-24-7 :

وثيقة

(موسوعة علمية دعوية لتعليم اإلسالم والتعريف به بلغات العالم)
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شريحـــة المســـــلم
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كتاب «اهلل جل جالله /رضيت باهلل رب ًا»
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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رقم الفصل اسم الفصل
مقدمة

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًاعلى 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.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•عدد صفحات املقدمة ال يتجاوز ( )5صفحات.
•تش���تمل املقدم���ة في جمي���ع الكتب عل���ى أهمية
املوضوع ،وعدد أقسام الكتاب وفصوله.

األول

مفهوم اإلله

•يس���تدل على أن البشرية في حاجة
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 ( )5صفحات.
•عدد الصور ال يقل عن ( )3صور حية.

الثاني

ملاذا خلقنا
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 ( )5صفحات.
•عدد الصور ال تقل عن صورتني حيتني.

الثالث

عقائد األمم
الضالّة

•يس���تخلص كيف انحرف البش���ر
عن عب���ادة اإلله الواح���د ويح ّدد
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 ( )5صور.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

األهداف اإلجرائية

احملتوى

العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

رقم الفصل اسم الفصل
الرابع

أركان
اإلميان

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر معنى أركان اإلميان وثمرتها
وأهميتها.
•يعدد أركان اإلميان.
•يذكر معنى اإلميان بالله.
•يذك���ر أن اإلميان يزي���د وينقص
«مراتب اإلميان».
•يع ّدد ثمرات اإلميان بالله.
•يستنتج حاجة البشرية إلى اإلميان بالله.
•يع ّدد 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 منالنيران.
 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�ل�ام) ،ولفظ
(اإلميان).
•زيادة اإلميان وقوته.
•دفع املؤمن نحو العمل واإلنتاج.
•عدد صفحات الفصل ال يزيد على ( )10صفحات.
•عدد الصور ال يقل عن ( )5صور حية.

اخلامس

اإلميان
بالقدر

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يح ّدد 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.

•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 ( )5صفحات.
•عدد الصور ال يقل عن ( )6صور حية.

 -دفع املؤمن نحو العمل واإلنتاج.

 إراحة املؤمن من أكدار الدنيا. الرضا بقضاء الله وقدره فياملصائب.
• القضاء على داء احلسد في القلوب.
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األهداف اإلجرائية

احملتوى

رقم الفصل اسم الفصل
السادس

توحيد الله
تعالى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًاعلى أن:
•يذكر معنى التوحيد.
•يفرق بني أقسام التوحيد.
•يوضح أدلة التوحيد.
يفسر 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».
•مقتض���ى كلم���ة التوحي���د
وشروطها.
•ثمرات التوحيد.
•كي���ف دع���ا أنبي���اء الل���ه إلى
التوحيد؟.

السابع

نواقض

ف���ي نهاية هذا الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يعرف معنى الشرك.
•يعرف معنى الكفر.
•يمُ ّي���ز بني أن���واع الش���رك :األكبر
واألصغر.
•يعرف معنى األمر املعلوم من الدين
بالضرورة .
•يح ّدد أنواع الكفر.
•يشرح مناذج من الشرك.
•يف���رق ب�ي�ن نواق���ض التوحي���د
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.

التوحيد
و ُمنقصاته

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•يش���ار إلى أن من مكم�ل�ات التوحيد «أن محمد ًا
رسول الله».
•يتم ذكر بع���ض قصص األنبي���اء وصبرهم على
دعوة أقوامهم.
•عدد صفحات الفصل ال يزيد على ( )30صفحة.
•عدد الصور ال تقل عن ( )5صور حية.

•نواقض التوحيد:
أو ًال :الكفر األكبر ،ويشمل:
 كفر اإلنكار والتكذيب.ّ
الشك والظن.
 كفر كفر االستكبار. كفر االستهزاء والسب. كفر البغض وكره واإلسالم. كفر اإلعراض. مواالة الكفار على املسلمنيثاني ًا :الشرك األكبر ،ويشمل:
 ش���رك الربوبي���ة (النص���ارى،والوثنيون ..إلخ).
 الش���رك في األس���ماء والصفات(املماثلة ،وعلم الغيب).
 شرك األلوهية (الشرك في الدعاءلغير 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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رقم الفصل اسم الفصل
الثامن

التعريف
بالله تعالى
من خالل
معرفة
أسمائه
وصفاته
وأفعاله

التاسع

أوثق ُعرى
اإلميان
«الوالء
والبراء»

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر أسماء الله.
•يستحضر أسماء الله وصفاته من
القرآن الكرمي ومن الس���نة النبوية
الشريفة.
• ّ
يعظم اسم الله األعظم.
•يستدل على صفات الله تعالى في
اآلفاق واألنفس.
•يجيب عن سؤال «هل ُيرى 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 ُيرى 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:

•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 ( )25صفحة.
•عدد الصور ال يقل عن ( )10صور حية.

• يوضح كيف نستشعر الله ونحن لم نره؟.

•يذكر أسماء الله احلسنى ومعناها.
•يتع���رف أبرز صف���ات الله تعالى
ومعناها.
•يح ّدد أثر أس���ماء الله احلس���نى
وصفاته في حياة اإلنسان.
•يشرح كيفية التعبد بأسماء الله وصفاته.

•يعرف معنى اإلحلاد في أسماء الله.
في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًاعلى 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.

 -أهمية التعبد باألسماء والصفات.

 مرات���ب التعب���د باألس���ماءوالصفات.
 طرائق الوص���ول إلى التعبدباألس���ماء والصفات :بالتأمل
فيها ،والتأمل في مفعوالت الله
وآياته الكونية.
•آث���ار التعب���د باألس���ماء
والصفات :محبة الله ،والذل
والتعظيم ،واخلشية والهيبة،
واليقني والس���كينة ،والرضا،
والتوكل ،والدعاء ،واإلخالص.
•اإلحلاد في أسماءه:
 التعطيل. التشبيه. التكييف. التمثيل.•ما يناقض الوالء:
 الرضا بكف���ر الكافرين وعدمتكفيرهم.
 التول���ي الع���ام للكف���ارواتخاذهم أعوان ًا وأنصار ًا من
دون املؤمنني.
 احملبة واملودة اخلاصة لهم.ال ّركون إليهم.
 اتخاذه���م بطان���ة من دوناملؤمنني.

•عدد صفحات الفصل ال يزيد على ( )5صفحات.
•عدد الصور ال يقل عن ( )3صور حية.
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األهداف اإلجرائية

احملتوى

رقم الفصل اسم الفصل
العاشر

محبة الله
تعالى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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.

احلادي
عشر

عبادة الله

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
• ُيف ّرق بني أنواع العبادة.
•يع ّدد شروط العبادة وأركانها.
•يذكر صور ًا 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.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•التركيز في معنى احملبة ومقتضياتها.
•التركي���ز في أن العبادة هي النتيجة الالزمة حملبة
الله ومعرفته وتوحيده.
•عدد صفحات الفصل ال يزيد على ( )5صفحات.
• عدد الصور ال يقل عن صورتني حيتني.

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 ( )10صفحات.
عدد الصور ال يقل عن ( )6صور حية.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

الثاني عشر

تعظيم
الله وحكم
شامته

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يح ّدد 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.

الثالث عشر

كيف تكون
عالقتنا مع
الله «آداب
التعامل مع
الله»

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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؟.

احملتوى

•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؟.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

•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 س ّب الدهر
مث ًال.
•حكمه.

15

16

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
الرابع عشر

اإلحلاد «ملاذا
يلحدون؟»

اخلامس
عشر

«أجيب دعوة
الداع إذا
دعان»

السادس
عشر

أسئلة حول
موضوع
«الله جل
جالله»

األهداف اإلجرائية

احملتوى

•اإلحلاد :معناه وخطورته.
•أبرز شبهات امللحدين.
•كيف ترد على امللحدين بالعقل؟.
•كيف ت���رد على امللحدي���ن من خالل
اشمل النصوص الشرعية؟.

أهمية الدعاء وأنه من العبادات
العظيمة التي تقرب إلى الله.
شروط الدعاء.
موانع استجابة الدعاء.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

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 املحُ ّرفة 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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ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

مقدمة

• ف���ي نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ
قادر ًا على أن:
• يشرح أهمية املوضوع.
• يتعرف نعمة اإلسالم ويعتز به.
• يس���تنتج أن اإلس�ل�ام منهج حياة ،مع
ميسر عنه.
تعريف ّ

•أهمية موضوع اإلسالم.
•نعمة اإلسالم واالعتزاز به.
•اإلس�ل�ام منهج حياة ،مع تعريف
ميسر عنه.

•يركز ف���ي نعمة اإلس�ل�ام ،وأن الله
فضل���ك على كثير من اخللق ،وجعلك
على املنهج الصحيح.
•عدد صفحات املقدمة ال يتجاوز ()5
صفحات.

األول

تاريخ الدين

• يش���رح نبذة ع���ن تاريخ الرس���االت
السابقة.
• يوضح كيف جاء هذا الدين اخلامت؟.

•نبذة عن تاريخ الرساالت السابقة• .نبذة عن تاريخ الرساالت السابقة:
 الدين اإللهي.•كيف جاء الدين اخلامت؟.
 األديان األرضية.•دين اإلس�ل�ام 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.

الثاني

التعريف
باإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف أركان اإلسالم.
•يتعرف أركان اإلميان.
•يعرف نبي اإلسالم.
• يس���تخلص ثم���رة اإلميان ب���أركان
اإلميان.
•يوضح العالقة بني اإلس�ل�ام واإلميان،
واكتمال الصورة بينهما.
•يتعرف اإلحسان :مفهومه ،وصوره.

•أركان اإلسالم.
•أركان اإلميان.
•نبي اإلسالم.
•ثمرة اإلميان بأركان اإلميان.
•بني اإلسالم واإلميان.
•اإلحسان :مفهوم ،وصور.

بعض العناوين التفصيلية

أركان اإلميان:
•اإلميان بالله.
•اإلميان باملالئكة:
 تعريف املالئكة.ُ
 صفات املالئكة اخللقية واخللقية. عبادة املالئكة. أعمال املالئكة. من أسماء املالئكة. من وظائف املالئكة.•اإلميان بالكتب.
•اإلميان بالرسل.
•اإلميان باليوم اآلخر.
•اإلميان بالقدر خيره وشره.

إرشادات للمؤلف

•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
( )20صفحة.
•ع���دد الصور ال يقل ع���ن ( )6صور
حية.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
الثالث

خصائص
اإلسالم
والعقيدة
اإلسالمية

األهداف اإلجرائية
في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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�ل�ام صالح لكل زمان
ومكان.
• يستنتج أن اإلسالم يخاطب
الفطرة.
•يقرر أن اإلسالم متصل السند.

احملتوى
•ربانية املصدر.
•نسخ الشرائع السابقة.
•دين عاملي.
•أكمل وأمت الشرائع السابقة.
•صالح لكل زمان ومكان.
•يخاطب الفطرة.
•متصل السند.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

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
ﷺ.
•ال يقرون اجته���اد ًا 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 مناسب ًا.
•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على
( )10صفحات.
•ع���دد الصور ال يقل ع���ن ( )6صور
حية.
•يشار هنا بفقرة إلى خصائص أهل
السنة واجلماعة والطائفة املنصورة،
وأنها هي التي متثل اإلسالم.
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ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
الرابع

محاسن
اإلسالم

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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.
•يح ّث على العلم والتعلم.
•يحترم العقل ويعطيه مكانته.
•ك ّرم 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 ،وض ّيق
دائرة احملرمات.
•دين اليسر والتسهيل.
• دين التسامح.

بعض العناوين التفصيلية
•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.

إرشادات للمؤلف
•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على
( )20صفحة.
•عدد الصور ال يقل عن ( )15صورة
حية.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
اخلامس

قيم وحقوق
رعاها
اإلسالم

األهداف اإلجرائية
في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف حقوق اإلنسان في اإلسالم.
•يتع���رف حق���وق امل���رأة والعائلة في
اإلسالم.
•يوضح حق املسلم على املسلم.

احملتوى
•اإلسالم وحقوق اإلنسان.
•اإلسالم واملرأة والعائلة.
•حق املسلم على املسلم.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

اإلسالم وحقوق اإلنسان:
•اإلسالم دين احلرية املنضبطة.
•اإلسالم دين العدالة.
•اإلسالم ّ
يعظم النفس البشرية.
•اإلسالم دين التكافل االجتماعي.
•اإلسالم حفظ حقوق أهل الذمة.
•اإلس�ل�ام أعطى اجلميع حقوقهم:
الكبي���ر ،والصغي���ر ،واجل���ار،
واملريض ،والعبيد.
•اإلسالم وحقوق احليوان والكائنات
احلية
اإلسالم واملرأة والعائلة:
•املرأة قبل اإلسالم.
•اإلسالم س���اوى بني الرجل واملرأة
في التكليف واحلق���وق والواجبات
نص شرعي.
إال ما ورد فيه ّ
•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
( )10صفحات.
•عدد الصور ال يقل عن ( )10صور.
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ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
السادس

مقاصد
الشريعة

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف الضرورات اخلمس.
•يع ّدد 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�ل�اص 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
ضمن ًا على الشبهات التي تتحدث عن
أن اإلس�ل�ام دين إرهاب ،وأنه انتشر
بالسيف.
•ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على
( )20صفحة.
•عدد الصور ال يقل عن ( )5صور حية.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
السابع

أخالق
وآداب
حث عليها
اإلسالم

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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.

بعض العناوين التفصيلية
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».

إرشادات للمؤلف
•يت���م اإلش���ارة إلى أن هن���اك كتاب ًا
خاص��� ًا باألخ�ل�اق واآلداب ف���ي
اإلسالم.
•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على
( )15صفحة.
• عدد الصور ال يقل عن ( )10صور
حية.
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األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

رقم الفصل اسم الفصل
الثامن

أثر التزام
اإلسالم في
حياة الناس

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يستخلص أثر اإلسالم في العقل.
•يستنتج أثر اإلسالم في الروح.
•يع��� ّدد بعض آثار اإلس�ل�ام اجلس���م
والصحة.
•يوضح أن اإلسالم دين العمل واجلد.
•يوضح أن اإلسالم حل شامل ملشكالت
االقتصاد.
•يس���تنتج أن اإلس�ل�ام 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�ل�ام حل ش���امل ملشكالت
االقتصاد.
•الطمأنين���ة والس�ل�ام الداخل���ي
لإلنسان في اإلسالم.
•العب���رة بحقيق���ة املس���لمني ال
بواقعهم أو واقع بعضهم.

الطمأنينة والسالم الداخلي:
•أقل نسب انتحار عند املسلمني.
•أقل نس���ب األمراض النفسية عند
املسلمني.
•املجتمع���ات اإلس�ل�امية هي أكثر
املجتمعات ترابط ًا اجتماعي ًا.
•أقل معدالت اجلرمية عند املسلمني
عام ًة.

•توضيح أثر التزام اإلسالم في حياة
الناس.
•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على
( )10صفحات.
•ع���دد الصور ال يقل ع���ن ( )7صور
حية.

التاسع

نواقض
اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يح ّدد 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.

• تت���م اإلش���ارة في ه���ذا الباب إلى
موضوع (وحدة األديان) وخطورتها.
•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على
( )15صفحة.
•عدد الص���ور ال يقل عن ( )10صور
حية.

•االستهزاء بشيء من دين الله تعالى.

•م���واالة املش���ركني ونصرتهم على
املؤمنني.
•أبغض ش���يء جاء به اإلس�ل�ام أو
النبي ﷺ.
•اعتقاده أنه يس���عه اخل���روج عن
هدي اإلسالم.
•السحر.

•عدم تكفير املشركني أو الشك في كفرهم.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
العاشر

األوامر
والنواهي
في اإلسالم
(مختصر)

األهداف اإلجرائية
في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يح��� ّدد األوامر في اإلس�ل�ام ،ومناذج
منها.
•يح ّدد النواهي في اإلس�ل�ام ،ومناذج
منها.
•يتعرف أحكام احلدود في اإلسالم.

احملتوى
•األوامر.
•النواهي.
•أحكام احلدود في اإلسالم.

بعض العناوين التفصيلية
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.

إرشادات للمؤلف
• يس���تعان بآية «إن الله يأمر بالعدل
واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
عن الفحشاء واملنكر والبغي».
•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على
( )10صفحات.
•ع���دد الصور ال يقل ع���ن ( )5صور
حية.
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رقم الفصل اسم الفصل
احلادي
عشر

أسئلة حول
اإلسالم

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
ً
ً
•يقرر أن اإلسالم ليس دينا عربيا 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�ل�ام لم يتم
بالسيف وإمنا بالدعوة.
•يوضح معن���ى األصولي���ة واإلرهاب،
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.
•يع ّدد 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�ل�ام وثنية؟ الطواف
بالكعبة مث ًال.
•حترمي اخلنزير.
•حترمي الكحول.
•عدم التس���اوي في الشهادة بني
الرجل واملرأة.
•امليراث.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
• يوض���ح ف���ي الهدف رق���م ( )4أن
اإلس�ل�ام 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
( )15صفحة.
•عدد الصور وفق ًا لرؤية املؤلف.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

الثاني عشر

قالوا عن
اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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
( )5صفحات.
•عدد الصور وفق ًا لرؤية املؤلف.

الثالث عشر

ملاذا
يكرهون
اإلسالم؟
ملاذا
يخافون من
اإلسالم ؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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 منوذج ًا».

•﴿وال يزال���ون يقاتلونك���م
حت���ى يردوك���م ع���ن دينكم إن
استطاعوا﴾.
•ملاذا يكرهون اإلسالم؟.
•من���اذج من مح���اوالت تش���ويه
اإلسالم «اإلعالم منوذج ًا».
•مؤشرات انتش���ار اإلسالم على
الرغم من محاوالتهم.

•يتم عرض أرقام وإحصاءات وحقائق
توض���ح م���دى انتش���ار اإلس�ل�ام
وتوس���عه ،وتوضح في املقابل حجم
ً
مث�ل�ا في البلدان
اجلهد التنصيري
اإلسالمية ،وأن اإلسالم في اتساع
وانتش���ار على الرغم م���ن عن هذه
احملاوالت.
•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على
( )5صفحات.
•عدد الصور وفق ًا لرؤية املؤلف.

الرابع عشر

املقدسات
اإلسالمية

يوضح أن مكة املكرمة واملدينة املنورة
واملسجد األقصى من أهم املقدسات
اإلسالمية.

•يتعرف مدى توسع اإلسالم وانتشاره على
الرغم من محاوالت منع ذلك من أعدائه.

•مكة املكرمة.
•املدينة املنورة.
•املسجد األقصى.

•تاريخها.
•فضائلها في اإلسالم.
•واجبنا جتاهها.

•يبرز تاريخ املقدس���ات اإلس�ل�امية
وفضائلها بأسلوب مختصر ومشوق.
•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على
( )5صفح���ات ،ويكون التفصيل في
احلديث عنها عن���د الكتاب اخلاص
باإلسالم لغير املسلم.
•عدد الصور ( )3صور.
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رقم الفصل اسم الفصل

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ
قادر ًا 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
( )10صفحات.
•عدد الصور ( )6صور.

•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 ( )4صور.

اخلامس
عشر

كيف تنصر
دينك؟

السادس
عشر

األقليات
املسلمة

•يتعرف مفهوم األقليات.
•يح��� ّدد الواجبات املطلوب���ة من األقليات
املسلمة.
•يع ّدد أبرز التحديات التي تواجه األقليات
املسلمة.
•يتعرف مناذج من فقه األقليات املسلمة.

السابع عشر

مراكز
إسالمية حول
العالم

•يتعرف أماكن عدد من املراكز اإلسالمية
املتحدثة بلغته وأهدافها.

•عدد صفحات ه���ذا الفصل ال يتجاوز
( )3صفحات.

الثامن عشر

قنوات
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.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

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

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 صور ًا من العناية بالقرآن الكرمي ،وجمعه ،وحفظه ،وتفسيره قدمي ًا وحديث ًا.
•أن ّ
يطلع 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.
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رقم الفصل اسم الفصل

األول

األهداف اإلجرائية

مقدمة في
اإلميان
بالكتب

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف أهمية اإلمي���ان بالكتب
ومكانها في اإلسالم.

ملاذا أنزل
الله الكتب؟

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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.
•يع ّدد أمثلة من بعض الكتب التي
أنزلها الله.
•يذكر أدلة اإلمي���ان بالكتب من
الكتاب والسنة.
•يع ّدد ثمرات اإلميان بالكتب.
•يذكرما يضاد اإلميان بالكتب.

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•عدد صفحات هذا الفصل ال يتجاوز ()5
صفحات.

•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 متهيد ًا للتعريف بالقرآن
الكرمي في الفصل الثاني.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على ()15
صفحة.
•عدد الصور ( )8صور.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
الثاني

ما القرآن
الكرمي؟

الثالث

فضل
القرآن
الكرمي

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يطلع على معنى القرآن الكرمي.
• يع ّدد أسماء القرآن الكرمي.
•يفرق بني القرآن الكرمي واحلديث
القدسي واحلديث النبوي.

•معنى القرآن الكرمي.
•أسماء القرآن الكرمي.
•الفرق بينه وبني احلديث القدسي
واحلديث النبوي.
•ثمرات اإلميان به.
•كيف ن���زل الق���رآن الكرمي على
النبي ﷺ؟.
•املكي واملدني.

كيف نزل القرآن على النبي ﷺ؟:
•قص���ة ن���زول الوحي على س���يدنا
محمد ﷺ في غار حراء.
•قصة ورقة بن نوفل.

•يركز ماالقرآن الكرمي ًا.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على ()10
صفحات.
•عدد الصور ( )4صور.

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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�ي�ن الصوت
بالقرآن وفضله.
•يوضح كيفية تدبر القرآن الكرمي
وفهمه.
ً
• يش���رح صورا 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.
•القواعد الذهبية لت�ل�اوة القرآن
الكرمي وحفظه.
•تزيني الصوت بالقرآن.
•تدبر القرآن الكرمي وفهمه.
•صور من تدبر القرآن الكرمي.

• يوضح ثمرات اإلميان بالقرآن الكرمي.

•يذكر كيف نزل الق���رآن الكرمي
على النبي ﷺ.
•يتع���رف القرآن املك���ي واملدني
والفروق بينهما.

املكي واملدني:
•معنى املكي واملدني.
•مناذج من املكي واملدني.
•الفرق بني املكي واملدني.

•يركز في فضل القرآن الكرمي.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على ()15
صفحة.
•عدد الصور ( )6صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
الرابع

وإنّا له
حلافظون
(صور
العناية
بالقرآن
الكرمي
وحفظه)

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن
يكون القارئ قادر ًا على أن:
•يع��� ّدد أس���باب جم���ع القرآن
الكرمي.
•يذك���ر مراح���ل جم���ع الق���رآن
الكرمي.
•يتعرف معنى األحرف السبعة.
• ّ
يطلع على مراحل توزيع القرآن
الكرمي على البلدان.
•يطل���ع على مخطوط���ات القرآن
الكرمي.
•يتعرف القراءات السبعة.
•يع ّدد من���اذج من ُق ّراء 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.

بعض العناوين التفصيلية
من أشهر كتب التفسير:
•الطبري.
•ابن كثير.
•السعدي ...إلخ.

إرشادات للمؤلف
•يرك���ز في (صور العناي���ة بالقرآن الكرمي
وحفظه من اخلطأ والزيادة والضياع).
•عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على ()20
صفحة.
•عدد الصور ( )12صورة.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
اخلامس

خصائص
القرآن
الكرمي

السادس

صفات
القرآن
الكرمي

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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
وباقي معجزات الرسول الكرمي
ﷺ.
•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�ي�ن القرآن الكرمي وباقي
معجزات الرسول الكرمي ﷺ.
•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
بعض ًا في األحكام.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على ()12
صفحة.
•عدد الصور ( )6صور.

•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 ( )6صور.

• أن يذكر كيف أن القرآن هدى.
•يوضح كيف يكون القرآن رحمة.
•يع ّدد طرائق الشفاء بالقرآن.
•يوضح أن القرآن ذكر.
•يذك���ر كي���ف يك���ون االتع���اظ
بالقرآن.
•يستنتج أن القرآن بالغ للعاملني.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
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رقم الفصل اسم الفصل
السابع

مقاصد
القرآن
الكرمي

الثامن

موضوعات
القرآن
الكرمي

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على:
•يتعرف مقاصد الق���رآن الكرمي
العامة واخلاصة.

أو ًال :مقاصد عامة (بني العبد وربه)
•الهداية إلـى العقيدة السليمة.
•الهداية إلى العبادة الصحيحة.
•التشريع الشامل للحياة.
•تعزيز األخالق.
•تعظيم الله.
•محبة الله وشكره ومخافته.

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( )4صور.

ثاني ًا :مقاصد خاصة (بني العبد ونفسه)

•الثواب.
•املناجاة.
•الشفاء.
•العلم.
•العمل.

•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 ( )14صورة.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

التاسع

حقوق
القرآن
الكرمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتع���رف أهمية االس���تماع إلى
القرآن الكرمي.
•يتع���رف أهمي���ة ت�ل�اوة القرآن
الكرمي.
•يقرر أهمية حفظ القرآن الكرمي.
•يتع���رف أهمي���ة تدب���ر القرآن
الكرمي.
•يقرر أهمي���ة العمل مبا جاء في
القرآن الكرمي.

•االستماع إلى القرآن الكرمي.
•تالوته.
•حفظه وتعلمه.
•تدبره.
•العمل به.

•عدد صفحات هذا الفصل ( )5صفحات.

العاشر

صور من
هجر القرآن
الكرمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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 صور ًا من هجر القرآن الكرمي.
• عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على ()5
صفحات.
•عدد الصور ( )5صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
احلادي
عشر

إعجاز
القرآن
الكرمي

األهداف اإلجرائية

احملتوى

•يذكر ما اإلعجاز؟.
•يوضح ضوابط اإلعجاز.
•يتعرف صور اإلعج���از البياني
واللغوي للقرآن الكرمي.
•يتعرف معن���ى اإلخب���ار بغيب
املاض���ي ،وداللته عل���ى صدق
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�ل�امي
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.

بعض العناوين التفصيلية
اإلعجاز التشريعي:
•الطهارة.
•الصوم.
•الصالة.
•حترمي اخلمر.
•حترمي اخلنزير.
•حترمي امليتة.

إرشادات للمؤلف
•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 ( )10صور.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

األهداف اإلجرائية

احملتوى

رقم الفصل اسم الفصل
الثاني عشر

تأثير القرآن
الكرمي في
السامعني
«سطوة
القرآن
الكرمي»

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:

•تأثيره في الرسول الكرمي ﷺ.
•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�ي�ن
والسحر.

الثالث عشر

آداب
التعامل
مع القرآن
الكرمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:

الرابع عشر

فضائل
بعض
السور
واآليات

•يتعرف تأثيرالقرآن في الرسول الكرمي
ﷺ.
•يتعرف تأثيرالقرآن في املالئكة.
•يتعرف تأثيرالقرآن في اجلن.
• ّ
يطلع 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.

• يتعرف عظمة القرآن الكرمي وهيبته
•يع ّدد آداب التعامل مع املصحف.

•يذكر أمثلة من تعامل الصاحلني
مع القرآن الكرمي.

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يطلع على بعض السور التي لها
فضل مخصوص.
•يطلع على بعض اآليات التي لها
فضل مخصوص.

•عظمة القرآن الكرمي وهيبته.
•آداب التعامل مع املصحف.
•أمثلة م���ن تعامل الصاحلني مع
القرآن الكرمي.

•سور لها فضل مخصوص.
•آيات لها فضل مخصوص.

بعض العناوين التفصيلية
تأثيره في غير املسلمني:
• النجاشي.
• الوليد بن املغيرة.
تأثيره في املرض والعني والسحر:
•النفث.
•املعوذتان.
•آية الكرسي.

إرشادات للمؤلف
•التركي���ز ف���ي تأثي���ر الق���رآن الكرمي في
السامعني.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزيد على ()10
صفحات.
•عدد الصور ( )7صور.

•ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على ()5
صفحات.
•عدد الصور ( )5صور.

• التركي���ز في رحم���ة الله تعال���ى بعباده
ّ
وتفضل���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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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

اخلامس
عشر

شهادات
بعض
املنصفني
عن القرآن
الكرمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يطل���ع عل���ى ش���هادات بعض
املنصف�ي�ن 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 قدمي ًا وحديث ًا عن القرآن
الكرمي ،والتفصيل في شريحة غير املسلم.
•ع���دد صفحات الفص���ل ال يزيد على ()5
صفحات.
•عدد الصور املقترحة ال يقل عن ( )5صور.

السادس
عشر

القرآن
الكرمي
في سؤال
وجواب

في نهاية الفص���ل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يفرق بني احملكم واملتشابه.
•يطل���ع على حكم ق���راءة القرآن
على امليت واحملتضر.
•يطلع على حكم القراءة اجلماعية
للقرآن.
•يتعرف حك���م الوض���وء لقراءة
القرآن الكرمي.
•يوضح حك���م ق���راءة احلائض
للقرآن الكرمي.
•يتع���رف حك���م ترجم���ة القرآن
الكرمي وضوابطها.
•يفرق ب�ي�ن اجل���زء واحلزب في
القرآن.

•احملكم واملتشابه.
•ق���راءة الق���رآن عل���ى املي���ت
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 وفق ًا لرؤية املؤلف.
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رقم الفصل اسم الفصل
السابع
عشر

مناذج
معاصرة
من االعتناء
بالقرآن
الكرمي

األهداف اإلجرائية

احملتوى

•يطلع على من���اذج معاصرة من
االعتناء بالقرآن الكرمي.

•مجم���ع املل���ك فه���د لطباع���ة
املصحف الشريف.
•مصحف قطر.
•الهيئة العاملية لتدبر القرآن.
• جائزة رابطة العالم اإلسالمي.
• جائزة دبي.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•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 نبي ًا ورسو ً
ال  /حتى نلقاه على الحوض /
بشيراً ونذيراً) للمسلم
األهداف العامة للكتاب:
•أن يتعرف الركن الرابع من أركان اإلميان (اإلميان بالرسل) ومقتضياته.
•أن يطلع على واقع البشرية قبل مجيء رسولنا الكرمي ﷺ.
•أن يوضح معنى السيرة النبوية ،وأسباب دراستها ،وأشهر كتبها.
•أن يطلع على خصائص النبي ﷺ ،وخصائص رسالته.
•أن يتعرف أهم الوقفات العظيمة من حياة سيدنا محمد ﷺ في الدنيا ،وكذلك مواقفه في اآلخرة.

•أن يتعرف أهم دالئل نبوته ﷺ.
•أن يقررإنسانية الرسول الكرمي (غير أنه معصوم) ،وأنه بشر له عواطف ومشاعر ،وسيرته في ذلك (يوم من حياته منوذج ًا).

•أن يع ّدد أهم األخالق العظيمة للرسول الكرمي ﷺ وخصائصه.
•أن يبني أثره في البشرية ،وأثر رسالته في العالم أجمع.
• أن يوضح أن محبة النبي ﷺ تقتضي اتباعه وطاعته.
•أن يتعرف أهم الوسائل في نصرة النبي ﷺ ونصرة شريعته.
•أن يجيب عن أهم األسئلة املثارة حوله ﷺ.
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رقم الفصل اسم الفصل

األول

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

مقدمة:
اإلميان
بالرسل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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.
•يع ّدد 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 ﷺ
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 ﷺ والرسل.

•توسع عند أولي العزم من الرسل.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()10
صفحات.
•عدد الصور املقترحة ال يقل عن ( )10صور.

السيرة
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 ( )3صور.
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األهداف اإلجرائية

احملتوى

رقم الفصل اسم الفصل
الثاني

العالم قبل
محمد ﷺ

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يطلع عل���ى واقع العال���م عام ًة
،والعرب خاص ًة ،قبل بعثة النبي
الكرمي ﷺ في مختلف املجاالت
الدينية واالجتماعية والسياسية
وغيرها.

واقع العالم عام ًة ،والعرب خاص ًة،
قبل بعثة النبي الكرمي ﷺ:
•ديني ًا.
•اجتماعي ًا.
•اقتصادي ًا.
•سياسي ًا.
•علمي ًا وحضاري ًا.

الثالث

بشارة
الرسل
مبحمد ﷺ

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يطل���ع عل���ى بعض البش���ارات
مبحمد ﷺ في التوراة.
•يطلع على بعض البشائر مبحمد
ﷺ في اإلجنيل.
•يقرر أن هناك بش���ائر للرس���ل
مبحمد ﷺ في الكتب األخرى.

•البشائر في التوراة.
•البشائر في اإلجنيل.
•البشائر في الكتب األخرى.

بعض العناوين التفصيلية
العالم قبل بعثة النبي ﷺ:
•ديني ًا.
•اجتماعي ًا.
•اقتصادي ًا.
•سياسي ًا.
•علمي ًا وحضاري ًا.

إرشادات للمؤلف
•التركيز في األس���لوب الش���ائق الذي يجذب
الق���ارئ ،واالبتع���اد من أس���لوب الوصف
التاريخي الذي قد يصيب القارئ بامللل.
•احلرص على ذكر اجلوانب اإليجابية التي
كانت موجودة قبل بعثة النبي الكرمي ﷺ؛
حتى نتوخى املصداقية واملوضوعية من
جهة ،وحتى نبني أن النبي الكرمي ﷺ
حافظ على هذه اجلوانب وعززها من جهة
أخرى.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()10
صفحات.
•عدد الصور املقترحة ال يقل عن ( )6صور.
•املقصد من هذا الفصل هو التدرج بعد
الفصل السابق ،وأن الناس بحاجة إلى
هداية ،ولم يبق إال قلة من ملة إبراهيم
عليه السالم ،ومن بقي على النصرانية،
فكانت بشارات األنبياء في هذا الزمن
بنبي خامت.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()10
صفحات.
•عدد الصور املقترحة ال يقل عن ( )6صور.
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األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

رقم الفصل اسم الفصل
الرابع

التعريف
بنبي
الرحمة ﷺ

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف نس���ب الرس���ول الكرمي
ﷺ 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
ﷺ.

•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 ﷺ.

قالوا عن محمد ﷺ:
من املتقدمني:
• أبو سفيان ،والنجاشي ،وقصة خيمة
أم معب���د ،ووصف الصحابة له مثل
علي بن أبي طالب وغيره ....إلخ.

•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 عاطفي ًا بني
احلني واآلخر حتى نوصل القارئ إلى محبة
النبي الكرمي ﷺ.
•االس���تفادة من اآليت�ي�ن ( )158 ،157من
سورة األعراف وغيرهما من اآليات.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()10
صفحات.
•عدد الصور املقترحة ال يقل عن ( )5صور.

اخلامس

خصائص
النبي ﷺ
ورسالته
(اإلسالم)

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف خصائص رس���الة النبي
ﷺ (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 ﷺ (ما اختص به
من أحكام).

خصائص رسالته ﷺ:

•التركي���ز ف���ي خصائص النب���ي ﷺ ،وهي
كثيرة.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()15
صفحة.
•عدد الصور املقترحة ال يقل عن ( )10صور.

من املتأخرين:
•جورج برنارد شو.
•غاندي.
•توماس كارليل.
•غوته.
•المارتني.
• 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 ﷺ (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.
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رقم الفصل اسم الفصل
السادس

وقفات من
حياته

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:

•مكانة مكة عند العرب.
•عام الفيل.
•ميالد الرسول ﷺ.
•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
ﷺ.
•فتح مكة.
•وفاته ﷺ.

•يتعرف مكانة مكة عند العرب.

•يطلع على قصة عام الفيل.
•يطلع على قصة ميالد الرسول
ﷺ.
•يذكركيف ك��ان ال��رس��ول ﷺ
يعمل في رعي األغنام.
•يذكر كيف كان الرسول ﷺ
يعمل في التجارة.
•يصف كيف كان الرسول ﷺ
وسلم يتفكر ويتأمل في غار
حراء.
•يصف كيف كان الرسول ﷺ
يصبر متحم ًال أذى الكفار.
•يذكر كيف كان الرسول ﷺ
يقاوم إغراءات الكفار باألمثلة.
•يتعرف رحلة ال��رس��ول ﷺ في
اإلسراء واملعراج.

•يتعرف هجرة الرسول ﷺ إلى
املدينة املنورة.
•يصف كيف كان الرس���ول ﷺ
قوي ًا في احلق.

بعض العناوين التفصيلية
القائد العسكري احملنك:
•بدر.
•أحد.
•اخلندق.
• مؤتة.

إرشادات للمؤلف
•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 مث ًال إلثارة ذهن القارئ.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()35
صفحة.
•عدد الصور املقترحة ال يقل عن ( )21صورة.
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رقم الفصل اسم الفصل
السادس

األهداف اإلجرائية
•يتع���رف وقف���ة الرس���ول ﷺ من
الشورى :غزوة اخلندق.

•يش���رح كيف كان الرسول ﷺ
حازم��� ًا عندم���ا يقتضي املوقف
ذلك.
•يطالع بعض رس���ائل الرس���ول
ﷺ إلى امللوك.
•يش���رح كيف كان الرس���ول ﷺ
قائد ًا عسكري ًا محنك ًا.
•يستخلص واقعية الرسول ﷺ من
خالل قصة صلح احلديبية.

•يلخص كيف فتح الرس���ول ﷺ
مكة.
• يطالع قصة وفاة الرسول ﷺ.

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

السابع

يوم من
حياته

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتع���رف كيفية وضوء الرس���ول
ﷺ ،وم���اذا كان يق���ول عن���د
استيقاظه.
•يتعرف كيف كانت صالة الرسول
ﷺ وعبادته.
•يتعرف األذكار التي كان يرددها.
•يتعرف طعامه واآلداب اخلاصة
به.
•يتعرف لباسه وثيابه وآدابهما.
•يتعرف بيته ونومه.
•يتعرف كيفية فرحه وحزنه.

الثامن

من دالئل
نبوته

•يتع���رف قصة أبي س���فيان مع
هرقل.
•يس���تخلص انتف���اء الغ���رض
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.
•يتعرف التش���ريع اإلس�ل�امي:
عظمته ،وإعجازه.

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

•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 ( )6صور.

•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 ( )5صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
الفصل
التاسع

محمد
اإلنسان

األهداف اإلجرائية
في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف محمد ًا ﷺ زوج ًا.
•يتعرف محمد ًا ﷺ أب ًا.
•يتعرف محمد ًا ﷺ صديق ًا.
•يتعرف محمد ًا ﷺ جار ًا.

احملتوى
•محمد زوج ًا.
•محمد أب ًا.
•محمد صديق ًا.
•محمد جار ًا.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

محمد ﷺ زوج ًا:
•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 ﷺ أب ًا:
•ذكر أوالده وبناته.
• حسن التعامل.
•عدم التفرقة.
ً
•الرحمة والعواطف ،خصوصا عند
املرض أو الوفاة.
•اختيار الزوج املناسب للبنت.
•احترام األوالد وتقديرهم.
محمد ﷺ صديق ًا:
•الرس���ول ﷺ مع رفيق دربه أبي
بكر الصديق.
•الرسول ﷺ مع أصحابه:
 الرحمة بهم. اخلوف عليهم من النار. دعاؤه لهم. تشجيعهم وحثهم على خلير. إقالة عثراتهم.محمد ﷺ جار ًا:
•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 ( )4صور.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

العاشر

وإنك لعلى
خلق عظيم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر مناذج من عدله ﷺ.
•يع��� ّدد من���اذج من حلم���ه عليه
السالم.
•يض���رب أمثل���ة م���ن وفائه ﷺ
بعهوده.
•يذكر أمثلة من رحمته ﷺ .
•يضرب أمثلة من كرمه.
•يذكر صور ًا 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 ﷺ
ومعاملته الناس من مس���لمني وغير مسلمني
خير دليل على خلق عظيم.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()10
صفحات.
•عدد الصور ( )7صور.

احلادي
عشر

العالم بعد
محمد
ﷺ «ماذا
غ ّير في
البشرية؟»

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتع���رف أبرز معالم نبينا الكرمي
ﷺ وإجنازاته في البش���رية في
مختلف املجاالت.

•ديني ًا.
•اقتصادي ًا.
•سياسي ًا.
•علمي ًا وحضاري ًا.
•ش���هادات لعلماء ومفكرين غير
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 ( )4صور حية.

49

50

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

الثاني عشر

أحواله
في الدار
اآلخرة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتع���رف فضائل الرس���ول عليه
السالم وما ميزه الله به عن خلقه
في اآلخرة.
•يذكر أس���باب ش���فاعة الرسول
ﷺ للمسلمني.
•يع ّدد صفات حوضه الكرمي.
•يذكر أن الرس���ول ﷺ 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 ﷺ 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( )6صور.

الثالث عشر

محبة النبي
ﷺ

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يفرق بني مفهوم احملبة والطاعة.
•يتعرف بع���ض النصوص التي
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�ي�ن احملب���ة
والطاعة.
•محبة آل البيت وحقوقهم.
•محبة الصحابة وحقوقهم.

•ف���ي الهدفني  4و 3يتم اس���تعراض مواقف
الصحاب���ة وآل البي���ت في محبته���م النبي
ﷺ من جه���ة ،وفي جهوده���م ودورهم في
نشر اإلس�ل�ام من جهة أخرى ،وأن محبتهم
ونصرتهم من محبته عليه الصالة والسالم.
•ع���دد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()5
صفحات.
•عدد الصور ( )4صور.
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رقم الفصل اسم الفصل

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

الرابع عشر

كيف تنصر
نب ّيك؟ (حقه
على أمته)

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتع���رف الوس���ائل والطرائ���ق
العملية التي يستطيع بها املسلم
أن ينصر نبيه الكرمي ﷺ.

•معرفة سيرته ونشرها.
•الصالة والسالم عليه.
•محبته.
•طاعة أوامره واجتناب نواهيه.
•احلرص على سنته.
•الدفاع عنه بكل الوسائل.
•خف���ض الص���وت بحضرته أو
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 ( )6صور.

اخلامس
عشر

شبهات
حوله ﷺ

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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
رح��ل��ة ال��ش��ام ولقائه ال��راه��ب
بحيرى.

•الق���رآن الك���رمي ه���و كالم الله
تعالى وليس كالم بشر.
•اإلسالم لم ينتشر بالسيف.
•كثرة زوجاته ﷺ.
•النبي األمي.
•لقاء الراهب بحيرى.

•توضيح الشبهات حول الرسول ﷺ وإزالتها،
وهي كثيرة ،واملذكور بعضها.
•ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على ()5
صفحات.
• عدد الصور ( )4صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
السادس
عشر

ماذا لو
أطعناه؟

السابع
عشر

اعتناء األمة
بسيرته

الثامن
عشر

مؤسسات
وهيئات
إلكترونية
عن النبي
ﷺ

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتع���رف واق���ع العال���م الي���وم
من احل���روب ،والف�ت�ن ،واألزمة
األخالقية ،واألزمة االقتصادية،
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.

•واق���ع العالم الي���وم :احلروب،
والف�ت�ن ،واألزم���ة األخالقي���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 ( )3صور.

•الكت���ب التي ألفت في الس���يرة
النبوية واملراكز البحثية.

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

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يطلع عل���ى بعض املؤسس���ات
والهيئات واملواق���ع التي حتكي
عن سيرته وحياته وسننه ﷺ.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

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

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

توصيف كتاب (األخالق واآلداب في اإلسالم)
للمسلم
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 ﷺ.
• 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.
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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

مقدمة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف ش���مولية اإلسالم جميع
مجاالت احلياة.
•يوضح أهمية تطبيق التشريعات
اإلسالمية في احلياة وثمراته.
• يذكر بعض أخالق النبي الكرمي
ﷺ وصفاته ،وأنه القدوة لنا.

•أهمية املوضوع.
•اإلس�ل�ام دي���ن ش���امل جلميع
مجاالت احلياة.
•أهمي���ة تطبي���ق التعالي���م
والتش���ريعات اإلس�ل�امية ف���ي
احلياة وثمراته.
•أخالقه وصفاته ﷺ.

•عدد صفحات الفصل ال يزيد على ()5
صفحات.
•عدد الصور ( )3صور.

األول

اخللق
احلسن
وفضله

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف معنى اخللق احلسن.
•يستشهد بآيات قرآنية وأحاديث
نبوي���ة وآث���ار واردة ف���ي فضل
اخللق احلسن.
•يع��� ّدد طرائق عملية لتحس�ي�ن
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 ( )4صور.

الثاني

أخالق عامة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:

•الصدق.
•األمانة.
•الوفاء.
•اإلخالص.
•الصبر.
•الكرم.
•العدل.
•احلياء.

•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()10
صفحات.
ً
•عدد الصور وفقا لرؤية املؤلف.

•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.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

الثالث

أخالقنا مع
الله تعالى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يقرر أهمية التصديق والتسليم
مبا فرضه الله تعالى من أحكام
وعقائد.
•يذكر آداب الدعاء.
•يتعرف أهمي���ة تلقي أحكام الله
تعالى بالقبول والتطبيق.
•يتع���رف كيفي���ة تلق���ي أقداره
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 ( )4صور.

الرابع

أخالقنا مع
نبيه الكرمي
ﷺ

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يقرر أهمية اإلميان بكل ما جاء
به النبي ﷺ.
•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 ( )5صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
اخلامس

أخالقنا مع
املسلمني

السادس

أخالق
خاصة
بالتعامل
مع غير
املسلمني

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:

•استش���عار مفه���وم البني���ان
املرصوص.
•العفو عند املقدرة.
•الوفاء بالوعد.
•حسن معاملة اخلدم.
•البعد من النميمة.
•البعد من السخرية.
•اإلحساس بالفقراء واملساكني.
•أخالقنا م���ع الكبير ،خصوص ًا
الوالدي���ن «باختص���ار؛ ألنه���ا
مفصلة في كتاب اإلسالم».
•أخالقنا مع النساء.

•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،
خصوص ًا الوالدين.

•يوضح األخالق الواجبة مع النساء.

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يقرر أهمية توصيل الدعوة إلى
غير املسلم.
•يذكر بعض أخالق املسلمني في
الدعوة.
•يع ّدد بعض أخالق املسلمني مع
أهل الذمة واملعاهدين.
•يذكر بعض أخالق املسلمني في
احلرب.

•احل���رص على إيص���ال الدعوة
إليه.
•أخالقنا في الدعوة.
•أخالقن���ا م���ع أه���ل الذم���ة
واملعاهدين.
•أخالقنا في احلرب.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•يوضح أخالقنا مع املسلمني.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()15
صفحة.
•عدد الصور ( )10صور.

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�ل�اق 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 ( )4صور.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
السابع

أخالقنا مع
الكائنات
احلية وغير
احلية

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتع���رف عظمة اإلس�ل�ام ورقيه
من خالل تعامل���ه حتى مع غير
البشر.

•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.

•يتع���رف آداب ذب���ح احليوانات في
اإلسالم وربطها باألخالق احلميدة.

•يقرر حرص اإلسالم على جميع
الكائنات احلية مبا فيها النباتات.
•يتع���رف أخ�ل�اق اإلس�ل�ام في
التعامل مع البيئة.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•يس���تفاد من حديث «دخل���ت امرأة النار في
هرة حبستها».
•يس���تفاد من بعض مواقف���هﷺ في الرحمة
بالبهائم.
•ع���دد صفحات الفص���ل ال تزي���د على ()5
صفحات.
•عدد الصور ( )4صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
الثامن

اآلداب
اإلسالمية

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر معنى اآلداب.

•معنى اآلداب.
•ثمرة التحلي باآلداب اإلسالمية
(األج���ر ،ومحب���ة الن���اس،
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.

• يع ّدد ثمارالتحلي باآلداب اإلسالمية.

•يع ّدد آداب التالوة.
•يذكر آداب الدعاء.
•يذكر آداب السالم.
•يذكر آداب االستئذان.
•يتعرف آداب اللقاء.
•يتعرف آداب الزيارة.
•يع ّدد آداب الضيافة.
•يتعرف آداب املجالس.
•يع ّدد آداب الكالم.
•يذكر آداب األكل والشرب.
•يع ّدد آداب املسجد.
•يذكر آداب النوم.
•يذكر آداب السفر.
•يع ّدد 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.

• يع ّدد آداب الدعاء والذكر«مناذج».

•يذكر آداب املجلس.
•يع ّدد آداب احلديث.
•يتعرف آداب املزاح.
•يتعرف آداب التعزية.
•يع ّدد آداب قضاء احلاجة.
•يتعرف آداب البيع والشراء.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
• 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 وفق ًا لرؤية املؤلف.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

توصيف كتاب (منهاج المرأة المسلمة)
للمسلم
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 ﷺ 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.
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رقم الفصل اسم الفصل

األول

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

مقدمة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
ّ
•يس���تخلص كيف عظم 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 وفق ًا لرؤية املؤلف.

املرأة قبل
اإلسالم
«دراسة
مقارنة»

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف أسباب استهداف املرأة
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 مختصر ًا.
•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 وفق ًا لرؤية املؤلف.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
الثاني

الهدي
اإلسالمي
عن املرأة

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:

•التعامل باملعروف.
•النفقة وأحكامها.
•املهر وأحكامه.
•العضل.
•النشوز.
•قذف احملصنات وجزاؤه.
•«وم���ن آيات���ه أن خل���ق لكم من
أنفسكم أزواج ًا».
•الطالق والعدة ،وضوابطهما.

•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.
•يتع���رف الضواب���ط املتعلق���ة
بالطالق والعدة.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•يركز في الهدي اإلسالمي عن املرأة.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()15
صفحة.
•عدد الصور ( )10صور.
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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

الثالث

اعتناء
اإلسالم
باملرأة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذك���ر ص���ور اعتناء اإلس�ل�ام
بامل���رأة ف���ي مختل���ف مراحل
حياتها.

•املرأة بنت ًا.
•املرأة زوج ًا.
•املرأة أم ًا.
•املرأة من األرحام.
•املرأة األجنبية وحقوقها.

الرابع

املرأة في
حياة النبي
ﷺ

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:

•خديجة :رفيقة الدرب.
•عائشة :الص ّديقة بنت الص ّديق.
•أنا خيركم ألهل���ي :أمثلة عملية
من حياته ﷺ.

بعض العناوين التفصيلية
املرأة بنت ًا:
•حقوقها قبل والدتها.
•حقوقها عند والدتها.

•حقوقها في بيت والدها قبل الزواج.

•حقوقها في بي���ت والدها إذا طلقت
أو مات زوجها.
املرأة زوج ًا:
•حقوقها املادية.
•حقوقها املعنوية.
•حقوقها إذا حصل الطالق.
•العضل والنهي عنه.
•حقوقها إذا مات زوجها.
املرأة أم ًا:
•حقوقها املادية على أبنائها.
• حقوقها املعنوية.

إرشادات للمؤلف
•يوضح اعتناء اإلسالم باملرأة.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()15
صفحة.
•عدد الصور ( )10صور.

•بر األم وعقوبة عقوقها مع أمثلة عملية.

املرأة من األرحام:
•صلة األرحام.
•حقوق األرحام.

•يتعرف وقفات من حياة النبي ﷺ 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.

•التركيز في املرأة في حياة النبي ﷺ.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()10
صفحات.
•عدد الصور متروك للمؤلف.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

اخلامس

من حقوق
املرأة في
اإلسالم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يع ّدد أوجه مساواة الرجل باملرأة.
•يح ّدد 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.

السادس

نساء
صنعن
التاريخ

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف س���يرة عدد من النس���اء
املؤمنات اللوات���ي كان لهن أثر
كبير عبر التاريخ.

احملتوى
أوجه مساواة الرجل باملرأة:
•احلقوق الدينية.
•احلقوق االقتصادية.
•حقها في التعليم.
•حقوقها التشريعية والقانونية.
•حقوقها السياسية.

•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.

بعض العناوين التفصيلية
أوجه مساواة الرجل باملرأة:
•التكليف.
•اجلزاء.

إرشادات للمؤلف
•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 ( )3صور.

•يوضح أهمية بعض النس���اء الالتي صنعن
التاريخ.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()15
صفحة.
•عدد الصور ( )10صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
السابع

أحكام
املرأة
املسلمة

األهداف اإلجرائية
في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف أحكام الزينة.
•يتعرف أحكام اللباس واحلجاب.
•يتعرف أحكام الطهارة والغسل
عند املرأة.
•يح ّدد 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.

احملتوى
•أحكام الزينة.
•اللباس واحلجاب.
•أحكام الطهارة والغسل.
•عالمات البلوغ.
•الصالة.
•اجلنائز.
•الزكاة.
•الصوم.
•احلج.
•العمرة.
•الزواج.
•الطالق.
•امليراث.
•الرضاع والوالدة.
•أحكام ما بعد املوت.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•التركيز في أحكام املرأة املسلمة.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()25
صفحة.
•عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.
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رقم الفصل اسم الفصل
الثامن

مسائل
وأسئلة عن
املرأة

التاسع

مراكز
ومواقع
إلكترونية
ومؤسسات
خاصة
باملرأة

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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 ﷺ 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���ـ «ناقصات عقل
ودين»؟.
•ضرب املرأة.
•قوامة الرجل.
•احلب في اإلسالم.
•تعليم املرأة.
•عمل املرأة.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•توضيح مسائل وأسئلة عن املرأة ،والرد على
الشبهات.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()10
صفحات.
•عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.

•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 مقتصر ًا على الشعائر.
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رقم الفصل اسم الفصل
مقدمة

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يق���رر أهمي���ة العب���ادات ف���ي
اإلسالم والتفقه في الدين.
•يتعرف أهمية العبادة وأقسامها.

•أهمي���ة املوض���وع (حتقي���ق
التوحيد).
•العبادة :أهميتها ،وأقسامها.
•ش���مولية العبادة في اإلس�ل�ام
(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.

يفسر معنى الركن.
• ّ
•يتعرف أركان اإلسالم.
•يذك���ر أهمي���ة أركان اإلس�ل�ام
وحكم منكرها.
•يذكر الفرق بني الركن والواجب
واملستحب.

•معنى الركن.
•ما أركان اإلسالم؟.
•أهمي���ة أركان اإلس�ل�ام وحكم
منكرها.
•الف���رق ب�ي�ن الرك���ن والواجب
واملستحب.

•يعلّل شمولية العبادة في اإلسالم.

يفسر كيف حتقق العبادة معنى
• ّ
«ال إله اال الله».
•يمُ ّيز بني أنواع العبادة وأركانها.
األول

أركان
اإلسالم

الثاني

الفقه
اإلسالمي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر تعريف الفقه اإلسالمي.

•يتعرف مصادر الفقه اإلسالمي.
•يع ّدد مناذج من أئمة الفقة اإلسالمي
•يح ّدد 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.

•عدد صفحات الفصل ال يزيد على ()10
صفحات.
•عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.

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 ( )5صور.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
الثالث

أحكام
الطهارة

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر معنى الطهارة.

•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.

•يح ّدد املاء الذي حتصل به الطهارة.

•يتعرف أحكام اآلنية.
•يع ّدد آداب قضاء احلاجة.
•يذكر سنن الفطرة.

• يع ّدد فوائد السواكوعالقتها بالطهارة.

•يوضح معنى الوضوء وأحكامه.
•يذكر دليل وجوب الوضوء.
•يذكر شروط الوضوء.
•يذكر فرائض الوضوء.
•يذكر سنن الوضوء.
•يذكر نواقض الوضوء.
•يع ّدد 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.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•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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رقم الفصل اسم الفصل

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

الرابع

الصالة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذك���ر معن���ى الص�ل�اة لغ���ةً
واصطالح ًا.
•يتعرف املعاني اإلميانية للصالة
ومقاصدها.
•يتع���رف األذان واإلقام���ة
وأحكامهما.
•يتع���رف أركان الص�ل�اة
وواجباتها.
•يتعرف كيفية أداء الصالة
•يذكر مبطالت الصالة.
•يتعرف كيفية صالة اجلمعة.
•يتع���رف أهمية ص�ل�اة اجلماعة
وفضلها.
•يتعرف كيفية صالة العيدين.
•يتعرف كيفية صالة اجلنازة.

•معنى الصالة لغ ًة واصطالح ًا.
•املعان���ي اإلمياني���ة للص�ل�اة
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.

اخلامس

الصوم

•يتعرف معنى الصوم.
•يس���تخلص املعان���ي اإلميانية
للصوم ومقاصده.
•يتع���رف أهم األح���كام الفقهية
املتعلقة بالصوم.
•يع ّدد مفسدات الصوم.
•يذكر فضل ليلة القدر واالعتكاف
في ليالي رمضان.

•معنى الصوم.
•املعان���ي اإلمياني���ة للص���وم
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 ( )6صور.
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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

السادس

الزكاة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يوضح معنى الزكاة.
•يشرح اآلثار االجتماعية للزكاة.
•يشرح اآلثار االقتصادية للزكاة.
•يع ّدد شروط الزكاة.
•يح ّدد 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».
•صدق���ة التط���وع :أنواعه���ا،
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 ( )6صور.

السابع

احلج

•يوضح معنى احلج.
•يع ّدد فضائل احلج وعظمته.
•يوضح شروط احلج.
•يع ّدد 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�ل�امي
األعظم «احل���ج» ،وتف���رده في
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 ( )6صور.

الثامن

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 ( )4صور.

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر معنى اجلهاد.
•يع ّدد فضائل اجلهاد.
•يتعرف مقاصد اجلهاد.
•يفرق بني أنواع اجلهاد.
•يتعرف أحكام اجلهاد.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
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رقم الفصل اسم الفصل
التاسع

البيوع

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف أحكام البيع ومعناه.
• يع ّدد أركان البيع.
•يح ّدد 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.
يفسر 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.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•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 ( )10صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
العاشر

النكاح
والطالق

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف معنى النكاح.
•يع ّدد أدلة مشروعية النكاح.
• يوضح احلكمة من مشروعيته.
• يوضح أحكام اخلطبة وآدابها.
• يتعرف شروط النكاح وأركانه.
•يح ّدد حكم الصداق ومشروعيته.
• يوض���ح حقوق كل من الزوجني
على اآلخر.
•يذكر معنى اخللع وحكمه.
•يوض���ح معن���ى الط�ل�اق
ومشروعيته.
• يح ّدد ألفاظ الطالق.
• يع ّدد أنواع الطالق.
يفسر معنى اإليالء.
• ّ
يفسر معنى الظهار.
• ّ
يفسر معنى الع ّدة.
• ّ
•يوضح أحكام الرضاع.
• يتعرف احلضانة وأحكامها.
•يع ّدد أنواع النفقة.

•تعريف النكاح.
•أدلة مشروعيته.
•احلكمة من مشروعيته.
•أحكام اخلطبة وآدابها.
•شروط النكاح وأركانه.
•الص���داق «امله���ر» :تعريف���ه،
ومشروعية حكمه.
•احلقوق الزوجية.
•اخللع.
•الطالق :معناه ،ومشروعيته.
•ألفاظ الطالق.
•أنواع الطالق.
•اإليالء.
•الظهار.
•العدة.
•الرضاع.
•احلضانة وأحكامها.
•النفقة :تعريفها ،وأنواعها.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•عدد صفحات الفصل ال يزيد على ()15
صفحة.
•عدد الصور ال يزيد على ( )15صور.
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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

احلادي
عشر

املواريث
والوصايا

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يح ّدد معنى الوصية.
•يتعرف أحكام الوصية.
•يوض���ح معن���ى الفرائ���ض
واملواريث.
•يتع���رف أح���كام الفرائ���ض
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 ( )4صور.

الثاني عشر

اجلنايات

•يح ّدد اجلنايات.
•يع ّدد 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 ( )5صور.

الثالث عشر

احلدود

•يتعرف احلدود.
•يذكر مشروعية احلدود.
•يستخلص احلكمة من احلدود.
•يذكر حكم الزنا في اإلسالم.
•يتعرف ح ّد 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 ( )6صور.
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رقم الفصل اسم الفصل

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

الرابع عشر

األميان
والنذور

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف على األمي���ان :تعريفها،
وأقسامها.
•يتعرف كفارات األميان.
•يتعرف النذور.
•يمُ ّيز بني شروط النذور.
•يمُ ّيز بني أقسام النذور.
•يمُ ّيز 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 ( )4صور.

اخلامس
عشر

األطعمة
والذبائح
والصيد

• يتعرف األطعمة وأنواعها.
•يوضح معنى الذبائ���ح ،وأنواع
التذكية.
•يع ّدد شروط صحة الذبح.
•يمُ ّيز 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 ( )5صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
السادس
عشر

القضاء
والشهادات

السابع
عشر

مواقع
إسالمية عن
العبادات

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يوضح تعريف القضاء ،وشروط
القاضي.
•يذكر آداب القاضي وأخالقه.
•يتعرف الشهادات وأحكامها.
•يع ّدد 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 ( )5صور.

•قائم���ة بأهم املواقع اإلس�ل�امية
التي تهتم بالعبادات وتوضيحها
وأحكامها باللغات.

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

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

77

توصيف كتاب ( الدار اآلخرة /ماذا بعد الموت؟/
رحلة إلى الدار اآلخرة ) للمسلم
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.
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رقم الفصل اسم الفصل
مقدمة
«اإلميان
باليوم اآلخر»

األهداف اإلجرائية

احملتوى

•أهمية املوضوع

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•ع���دد صفح���ات املقدم���ة ال يتج���اوز ()5
صفحات .

•معناه.
•صفاته :يوم قريب ،ويوم عسير.
•اإلمي���ان باليوم اآلخ���ر «الركن
اخلامس من أركان اإلسالم».
•متى تقوم الساعة؟

األول

اإلميان
باليوم
اآلخر
«الركن
اخلامس
من أركان
اإلميان»

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذك���ر معن���ى اإلمي���ان باليوم
اآلخر.
•يع ّدد أسماء اليوم اآلخر .
•يتعرف صفات اليوم اآلخر.

الثاني

معنى املوت

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
يفس���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.

الثالث

ويسألونك
عن الروح
«أرواح
الكفار»

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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 ( )4صور.

•يعرف أن قيام الساعة فى علم الله.

•ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على ()5
صفحات.
•عدد الصور ال يزيد على ( )3صور.

•ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على ()5
صفحات.
•عدد الصور ال يزيد على ( )3صور.
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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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 ﷺ ،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».
•عالمات س���وء اخلامت���ة «حال
الكافر عند املوت».
•أمثلة واقعية على حسن اخلامتة:
النب���ي ﷺ ،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 ( )4صور.

•الغُسل.
•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 ( )5صور.

•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.

الرابع

عالمات
حسن
اخلامتة
وسوء
اخلامتة

اخلامس

أحكام
اجلنائز

•يتعرف أحكام الغُسل.
•يتعرف أحكام التكفني.
•يتعرف أحكام اجلنازة.
•يتعرف أحكام الدفن.
•يذكر أحكام التعزية.

السادس

احلياة في
القبر

•يذكر معنى احلياة في القبر.
•يذكر نعيم القبر.
•يوضح أسباب نعيم القبر.
•يتعرف معنى عذاب القبر وبعض
صوره.
يفسر أسباب عذاب القبر.
• ّ

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

السابع

أشراط
الساعة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يح ّدد معنى أشراط الساعة.
•يوضح أشراط الساعة الصغرى.
•يذكر أشراط الساعة الكبرى.
•يع ّدد عالمات النفخة األولى في
الصور.

•معنى أشراط الساعة.
•أشراط الساعة الصغرى .
•أشراط الساعة الكبرى .
•النفخة األولى في الصور.

الثامن

أهوال يوم
القيامة

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذك���ر أن من أهوال يوم القيامة
دك األرض.
•يذك���ر أن من أهوال يوم القيامة
نسف اجلبال.
•يوضح معنى تسجير البحار.

•دك األرض.
•نسف اجلبال.
•تسجير البحار.
•تعطيل العشار.

•يوضح معنى تعطيل العشار.

بعض العناوين التفصيلية
أشراط الساعة الكبرى:
•ظهور املهدي.
•يأجوج ومأجوج.
•الدخان.
•طلوع الشمس من مغربها.
•خروج الدابة.
•ظهور املسيح الدجال.
•اخلسوفات الثالثة.
•النار التي حتشر الناس.

إرشادات للمؤلف
•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 ( )4صور.

•ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على ()5
صفحات.
•عدد الصور ال يزيد على ( )5صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
التاسع

أحداث يوم
القيامة

األهداف اإلجرائية

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا 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.
•يع ّدد مراحل احلساب.
•يصف امليزان ومن ينجو منه.
•يص���ف احلوض ،ويب�ي�ن أنواع
الناس معه.
يفس���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 ﷺ.
•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 ( )10صور.
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رقم الفصل اسم الفصل
العاشر

نعيم أهل
اإلميان
أو ًال :اجلنة
ثاني ًا :رؤية
الله ومغفرته

احلادي
عشر

عذاب أهل
الشقاء
«النار»

األهداف اإلجرائية
في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:

•يذكر معنى اجلنة.
•يع ّدد أسماء اجلنة.
•يع ّدد أبواب اجلنة.
•يذكر أن اجلنة واس���عة ،وبعض
صور اتساعها.
•يصف قصور اجلنة.
•يصف شجر اجلنة.
•يع ّدد أنهار اجلنة.
•يذكر معنى احلور العني وبعض
صفاتهن.
•يوضح أن اجلنة فيها ما ال عني
رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر
على قلب بشر.

احملتوى
•معنى اجلنة.
•أسماء اجلنة.
•أبواب اجلنة.
•اتساع اجلنة.
•قصور اجلنة.
•شجر اجلنة.
•أنهار اجلنة.
•احلور العني.
•فيه���ا ما ال ع�ي�ن رأت ،وال أذن
سمعت ،وال خطر على قلب بشر.
•األسباب املوجبة لدخول اجلنة.
•رؤية الله تعالى.

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()10
صفحات.
•عدد الصور ال يزيد على ( )10صور.

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

•يعدد أسباب رؤية الله تعالى.

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر معنى النار.
•يع ّدد 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 ( )8صور.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية
في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يع ّدد بعض األعم���ال الصاحلة
التي تنفع املسلم بعد موته.
•يع ّدد فضل الصدقة اجلارية.
•يوضح معنى «علم ينتفع به».
•يوضح أهمي���ة الول���د الصالح
لإلنسان بعد موته.

احملتوى

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

•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 ( )4صور.

•معنى التوبة.
•شروط التوبة.
•قصص عن التوبة.

•ع���دد صفحات الفص���ل ال يزي���د على ()3
صفحات
•عدد الصور ال تزيد على صورتني.
•في اله���دف ( )5يركز 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 ( )3صور
•يراعى فيها األس���ئلة املهمة حول املوت ورد
بعض الشبهات.
•عدد صفحات هذا الفصل ( )5صفحات.

الثاني عشر

ما ينفع
اإلنسان
بعد موته

الثالث عشر

التوبة

•يذكر معنى التوبة.
•يبني شروط التوبة.
•يذكر قصص ًا عن التوبة.

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.
•س���داد الدي���ون وأداء احلقوق
ألصحابها.
•ما ينجيه من عذاب القبر وأهوال
القيامة.

اخلامس
عشر

أسئلة حول
املوت

•يقر بوجود اجلنة والنار.
•يوضح طبيعة مالئكة املوت.

•هل اجلنة والنار موجودتان اآلن؟
•مالئكة املوت.
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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 يع ّدد أهمية السنة النبوية وحجيتها وفضائلها.
•أن يطلع على مناذج من عناية املسلمني بالسنة النبوية قدمي ًا وحديث ًا.
•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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األهداف اإلجرائية

احملتوى

رقم الفصل اسم الفصل
مقدمة

في نهاية الفصل يتوقع أن
يكون القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف أهمية السنة النبوية.
•يتع���رف أن هن���اك محاوالت
للق���دح ف���ي الس���نة النبوية
وتشويهها.

•أهمية املوضوع.
•مح���اوالت الق���دح في الس���نة
النبوية.
•قالوا عن السنة النبوية.

األول

معنى السنة
النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر معنى السنة النبوية.
•يتعرف السنة باملعنى الفقهي
ومعنى احملدثني.
•يفرق ب�ي�ن احلدي���ث النبوي
والقدسي.
•يح ّدد أن الس���نة النبوية هي
املصدر الثاني للتشريع.

•تعريف السنة النبوية (معانيها).
•الس���نة باملعن���ى الفقهي ومعنى
احملدثني.
•الف���رق ب�ي�ن احلدي���ث النبوي
والقدسي.
•السنة املصدر الثاني للتشريع.

الثاني

حج ّية
السنة
النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن
يكون القارئ قادر ًا على أن:
•يوضح معنى حجية السنة.
•يع ّدد أدلة حجية السنة .

•معنى حجية السنة.
•أدلة حجية السنة.
•شبهات حول حجية السنة.
•بني الس���نة النبوية والفقه وأهل
الفقه.

•يذك���ر بعض أقوال املنصفني من
غير املسلمني عن السنة النبوية.

•ير ّد على الش���بهات حول حجية
السنة.

•يتعرف معنى الس���نة النبوية
عن���د أه���ل احلدي���ث والفرق
واملقارنة بينهما.

بعض العناوين التفصيلية
قالوا عن السنة النبوية:
أو ًال :من أقوال السلف.
ثاني ًا :شهادات غير مسلمني:
•كارل بروكلمان.
•برنارد لويس.
•مرجليوث.
•دائرة املعارف البريطانية.
•جورج برنارد شو.

إرشادات للمؤلف
•التركيز في أهمية املوضوع.
•يت���م ذكر أق���وال لعلم���اء ومفكري���ن غير
مس���لمني يتحدثون بإنصاف عن الس���نة
النبوية والرسول الكرميﷺ.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()7
صفحات.
•عدد الصور ال يزيد على ( )3صور.
•عدد صفحات هذا الفصل ال يتجاوز ()10
صفحات.

•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 ( )4صور.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل
الثالث

أهمية
السنة
النبوية
وفضائلها
وحكم رد
بعضها

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:

•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.

• يوضح أن الس���نة مبين���ة للقرآن
الكرمي.

•يوض���ح أن الس���نة مفصل���ة
ملجمل القرآن.
•يوضح أن الس���نة مخصصة
لعام القرآن.
يفسر كيف تس���تكمل السنة
• ّ
األحكام الشرعية التي لم ترد
في القرآن الكرمي.

•يب�ي�ن 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 أمر ًا أن
يكون لهم اخليرة من أمرهم».

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف
•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 ( )4صور.
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األهداف اإلجرائية

احملتوى

رقم الفصل اسم الفصل
الرابع

عناية
املسلمني
بالسنة
النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن
يكون القارئ قادر ًا 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.
•يذك���ر كيفي���ة عناي���ة رواة
احلديث بالسنة النبوية.
•يطال���ع جه���ود املتأخري���ن
بالعناية بالسنة النبوية.
•يع ّدد 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.

اخلامس

قطوف من
بستان
السنة
النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يذكر مناذج من السنة النبوية
في العقيدة.
•يذكر مناذج من الهدي النبوي
في العبادة.
•يتعرف من���اذج م���ن الهدي
النبوي في األخالق.
•يع ّدد 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.

بعض العناوين التفصيلية
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.

إرشادات للمؤلف
•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 ( )9صور.

•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 ﷺ.
•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على ()10
صفحات.
•عدد الصور ال يزيد على ( )5صور.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية

احملتوى

السادس

اإلعجاز
في السنة
النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن
يكون القارئ قادر ًا على أن:
يفس���ر معنى اإلخب���ار بغيب
• ّ
املاضي.
يفس���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 وعا ًء شرا 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 إعجاز ًا
أم ال.
•عدد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()7
صفحات.
•عدد الصور ال يزيد على ( )4صور.

السابع

النبي أولى
باملؤمنني
من أنفسهم

في نهاية الفصل يتوقع أن
يكون القارئ قادر ًا على أن:
•يص���ف جه���د النب���ي ﷺ
وتضحيته جتاه أمته.
•يذكر واجبنا نحو سنته ﷺ.

•جهد النبي ﷺ وتضحيته جتاه
أمته.
•واجبنا نحو سنته ﷺ.

واجبنا نحو النبي ﷺ ونحو سنته:
•العمل على نشرها.
•دراستها وفهمها.
•العمل بها.
•حفظه���ا وحمايته���ا م���ن التحريف
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 ( )4صور.
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األهداف اإلجرائية

احملتوى

رقم الفصل اسم الفصل
الثامن

الوضع في
احلديث

•ف���ي نهاية الفص���ل يتوقع أن
يكون القارئ قادر ًا على أن:
•يوضح معنى الوضع.
•يح ّدد 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.
•عالم���ات احلدي���ث املوض���وع
«باختصار» .

التاسع

أسئلة
وشبهات
حول السنة
النبوية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون
القارئ قادر ًا على أن:
•يرد على الطعن في رسالة النبي
ﷺ.
•يرد على الطعن في ش���خصية
النبي ﷺ.

•الطعن في رسالة النبي ﷺ.
•الطعن في شخصية النبي ﷺ.
•احلديث النبوي لم يأت من عقائد
الرس���االت الس���ابقة املحُ ّرف���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.

•يرد على شبهة أن احلديث النبوي
مزيج من عقائد الرساالت السابقة
املحُ ّرفةوأفكارها.

•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

بعض العناوين التفصيلية
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.

إرشادات للمؤلف
•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 ( )4صور

•عدد صفحات الفص���ل ال يزيد على ()10
صفحات.
•عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

رقم الفصل اسم الفصل

بعض العناوين التفصيلية

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

العاشر

جهود األمة
في خدمة
السنة

في نهاية الفصل يتوقع أن
يكون القارئ قادر ًا على أن:
• يتع���رف بع���ض املكات���ب
والهيئات املختصة في خدمة
السنة.
• يع ّدد 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.

مواقع إلكترونية عن السنة النبوية.

•ع���دد صفحات ه���ذا الفص���ل ال يتجاوز
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.
•يع ّدد أبرز الفضائل اإلسالمية التي لها أجر مخصوص.
•يتعرف أبرز املناهي في اإلسالم وإثمها ،مع ذكر األدلة.
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رقم الفصل اسم الفصل
مقدمة

األول

اإلعجاز
التشريعي
في األوامر
والنواهي

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادر ًا على
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.

•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.

• 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.
•يع ّدد سنن الفطرة.
•يع ّدد 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.

بعض العناوين

إرشادات للمؤلف
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رقم الفصل اسم الفصل

بعض العناوين

إرشادات للمؤلف

األهداف اإلجرائية

احملتوى

الثاني

احلكمة
من تكرار
األوامر
والنواهي
في الشريعة
اإلسالمية

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادر ًا على أن:
•يتعرف مناذج من تكرار األوامر والنواهي.
•يوضح احلكمة من تك���رار األوامر والنواهي ،وأنه
«ال تكرار في القرآن».

•مناذج لتكرار األوامر والنواهي.
•احلكم���ة م���ن تك���رار األوامر
والنواهي «ال تكرار في القرآن».

•ع���دد صفح���ات الفص���ل ال يزي���د على ()5
صفحات.
•عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.

الثالث

أنواع
األوامر
والنواهي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادر ًا 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.

الرابع

فضل التزام
األوامر
واجتناب
النواهي

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادر ًا 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 ذيالقربى) .
 (يا أيه���ا الذين آمنوا أطيع���وا الله وأطيعواالرسول وأولي األمر منكم).
 (وما آتاكم الرس���ول فخذوه وم���ا نهاكم عنهفانتهوا).
•عدد صفحات الفصل ال يزيد على ( )5صفحات
•عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.
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رقم الفصل اسم الفصل
اخلامس

األوامر في
اإلسالم

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادر ًا 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.

بعض العناوين

إرشادات للمؤلف
•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 ﷺ.
•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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رقم الفصل اسم الفصل
السادس

الفضائل
اإلسالمية

األهداف اإلجرائية

احملتوى

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادر ًا على أن:
• يتعرف معنى الفضيلة.
•يذكر فضل الوضوء.
•يذكر فضل األذان.
•يذكر فضل الشهادة بعد الوضوء.
•يع ّدد 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.
•يع ّدد 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.
•يع ّدد 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.
السقط.
•فضل ّ

بعض العناوين

إرشادات للمؤلف
• 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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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية
•يبني فضل من عزّى مصاب ًا.
•يذكر فضل عيادة املريض.

•يبني األجر على ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه.
•يع ّدد فضائل الصوم.
•يذكر فضل رمضان وفضل صيامه.
•يذكر فضل السحور وتأخيره.
•يذكر فضل الفطر وتعجيله.
•يتعرف صيام س���يدنا داود عليه الس�ل�ام ،وأنه أفضل
الصيام.
•يبني فضل صيام عاشوراء.
•يبني فضل صيام شهر احمل ّرم.
•يذكر فضل صيام ستة أيام من ش ّوال.
•يع ّدد 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 صائم ًا.
•يتعرف فضل ليلة القدر.
•يتعرف فضل أداء الزكاة.
•يوضح فضل الصدقة من الكسب احلالل.
•يبني أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى.
•يع ّدد فضل الصدقة على القرابة.
•يذكر أن كل معروف صدقة.
•يبني أن ترك الشر صدقة.
•يذكر فضل الغراس والزرع.
•يبني فضل وفاء دين امليت.
•يع ّدد فضائل الصدقة عن امليت.
•يذكر فضل سقي املاء.
•يبني فضل االستعفاف.

احملتوى
•فضل من عزّى مصاب ًا.
•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 احمل ّرم.
•فض���ل صيام س���تة أي���ام من
ش ّوال.
•فض���ل صي���ام ي���وم االثن�ي�ن
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 صائم ًا.
•فضل ليلة القدر.
•فضل أداء الزكاة.

بعض العناوين

إرشادات للمؤلف
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رقم الفصل اسم الفصل
السابع

النواهي في
اإلسالم

األهداف اإلجرائية
•في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادر ًا 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 تهاون ًا.
•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�ل�ام 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.

احملتوى
• 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 تهاون ًا.
•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.

بعض العناوين

إرشادات للمؤلف
•ع���دد صفح���ات الفصل ال يزي���د على ()30
صفحة.
•عدد الصور متروك لرؤية املؤلف.
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رقم الفصل اسم الفصل

األهداف اإلجرائية
•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�ل�ام 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�ل�ام التش���دق
بالكالم.
•يوضح حكم تعذيب البهائم.
الثامن

مواقع
إسالمية

احملتوى
•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 قائم ًا.
•ترك الصالة على النبي ﷺ.
•التشدق بالكالم.
•تعذيب البهائم.

بعض العناوين

إرشادات للمؤلف
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