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9 الكتب الدعوية

اسم الكتاب: رضيت باإلسالم دينًا

الجزء األول 
أهداف الجزء األول: 

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

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

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

• أن يوضح أركان اإلميان وتأثيرها في حياته عملياً. 	

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

• أن يوضح أن اإلسالم دين احملبة والرحمة واملساواة. 	

•  أن يقرر أن اإلسالم دين شامل جلميع نواحي احلياة. 	
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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

مقدمة: األول

بشراكم

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ 

قادرًا على أن:

يبني أن اإلسالم يجّب ما قبله.	•

يذكر أن السيئات تتبدل إلى حسنات.	•

يبني معنى أخوة املسلمني وحقيقتها.	•

يقرر أن رابطة اإلميان فوق كل رابطة.	•

يقرر أن التقوى ميزان القرب من الله تعالى 	•

»إن أكرمكم عند الله أتقاكم«.

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

الشرعي وآدابه.

بشراكم باملغفرة.	•

س���يئاتكم 	• بتبدي���ل  بش���راكم 

حسنات.

بشراكم بأخوة املسلمني. 	•

رابطة اإلميان فوق كل رابطة. 	•

التق���وى ميزان الق���رب من الله 	•

تعال���ى: »إن أكرمك���م عند الله 

أتقاكم«.

التفقه في الدين.	•

البشارة باملغفرة.	•

تبديل السيئات حسنات.	•

أخوة املسلمني وقيمتها.	•

هذا الفصل يشتمل على مقدمة عاطفية فيها 	•

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

اإلسالم.

هذا الكتاب ال يشمل تعليم أحكام العبادات، 	•

بل يتم الرجوع في أحكام العبادات إلى كتاب 

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

ذلك.

 عدد الصفحات ال يزيد على )10( صفحات.	•

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور. 	•

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ من ربك؟الثاني

قادرًا على أن:

يقرر أن الله واحد، وأنه اإلله نفسه املذكور 	•

في جميع الكتب اإللهية السابقة قبل أن يتم 

حتريفها.

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

يتعرف أن جميع األنبياء دعوا إلى التوحيد. 	•

• يبني بعض أسماء الله وصفاته، وأهمية معرفتها.	

يبني معنى رحمة الله تعالى وبعض صورها.	•

يتعرف معنى مغفرة الله تعالى وبعض صورها. 	•

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

وصورها. 

يذكر أن الله سالم.	•

• يبني أن الله تعالى هو الرزاق، ومقتضيات ذلك. 	

يعّدد بعض أشكال علم الله تعالى.	•

يبني أركان اإلميان. 	•

• يذكر تأثير أركان اإلميان في حياته عمليًا. 	

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

الكتاب«.

ح���ق الله على الناس عبادته من 	•

دون شريك له.

دعوة األنبياء إلى التوحيد.	•

أسماء الله وصفاته.	•

الله رحيم. 	•

الله غفور.	•

الله سالم. 	•

الله رّزاق.	•

الله عليم.	•

أركان اإلميان.	•

تأثي���ر أركان اإلميان في حياته 	•

عمليًا.

معرفة معنى اإلله. 	•

معرف���ة أن أصل الدين 	•

واحد، ثم وقع التحريف. 

االبتعاد من األسلوب األكادميي. 	•

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

للنفس. 

عدد الصفحات ال يزيد على )20( صفحة.	•

عدد الصور ال يتجاوز )9( صور.	•



11 الكتب الدعوية

إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ ما دينك؟الثالث

قادرًا على أن:

يستخلص أن اإلسالم هو املنهج الرباني.	•

يقرر أن اإلسالم دين احملبة.	•

يبني أن اإلسالم دين الرحمة.	•

يبني أن اإلسالم دين العدل.	•

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

احلياة. 

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

مجمل.

يتعرف معنى العبادة وشموليتها لكل مناحي 	•

احلياة.

يطلع على قصص مؤثرة ومناذج مشرقة عن 	•

تأثير اإلسالم في الناس وفي احلضارة.

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

صالح اإلنسان.

املنهج الرباني.	•

اإلسالم دين احملبة.	•

اإلسالم دين الرحمة.	•

اإلسالم دين العدل.	•

اإلس���الم دي���ن ش���امل جلميع 	•

نواحي احلياة.

أركان اإلسالم واإلميان.	•

كيف نعبد الل���ه: العبادة كل ما 	•

يقربنا من الله، وتشمل الشعائر 

واملعامالت واألخالق.

عندما أسلموا »مواقف وقصص 	•

واقعية ع���ن إجنازات مش���رقة 

متس���كوا  عندم���ا  للمس���لمني 

بدينهم«.

أعم���ال القل���وب، وأهميتها في 	•

صالح اإلنسان.

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

فقط على الشعائر، بل جميع نواحي احلياة، 

ونبتعد من التقس���يم إلى عبادات ومعامالت؛ 

حتى ال يفهم أن املعامالت واألخالق ليس���ت 

جزءًا أصياًل من العبادة.

في موضوع )أركان اإلسالم واإلميان( يشار 	•

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

يشار إلى شرحها في كتاب املسلم.

عدد الصفحات ال يزيد على )30( صفحة.	•

عدد الصور ال يتجاوز )6( صور.	•
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13 الكتب الدعوية

اسم الكتاب: رضيت باإلسالم دينًا

الجزء الثاني
أهداف الجزء الثاني: 

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

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

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

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

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

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

وثمراتها. 

• أن يوضح معنى اآلداب وأهميتها في اإلسالم. 	

• أن يّطلع على صور من اآلداب اإلسالمية. 	
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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ من نبيك؟الرابع

قادرًا على أن:

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

يوضح أن الله أرسل رسوله الكرمي للناس 	•

كافة بشيرًا ونذيرًا. 

يطلع على صور لتعامله وحياته ملسو هيلع هللا ىلص داخل 	•

بيت النبوة.

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

ومجتمعه.

نبي الرحمة.	•

وما أرس���لناك إال للناس كافة بشيرًا 	•

ونذيرًا.

داخل بيت النبوة.	•

مع أصحابه ومجتمعه.	•

الرحمة.	•

مهام رسولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص 	•

أنه بشير ونذير.

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

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

شائقًا جذابًا كما بدأنا السلسلة.

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

رسولنا الكرمي توصل الفكرة من ناحية، 

وتشوقه ملعرفة تفاصيل أكثر عن السيرة 

الحقًا.

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

اخليار للمؤلف في ذكر كل جوانب حياته 

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

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

صفحة.

عدد الصور ال يتجاوز )5( صور.	•



15 الكتب الدعوية

إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ ما كتابك؟اخلامس

قادرًا على أن:

يبني معنى أن القرآن الكرمي غذاء الروح.	•

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

ومجاالت ذلك، ومقتضياته.

يبني أن القرآن الكرمي منهج للحياة.	•

يذكر األجر العظيم لتالوة القرآن الكرمي، 	•

ويشجع عليها.

يطلع على مناذج قوية ومباشرة من إعجاز 	•

القرآن الكرمي.

يذكر قصص األنبياء في القرآن 	•

- يتعرف قصة أبي البشر آدم عليه السالم.

- يتعرف قصة سيدنا نوح عليه السالم.

- يتعرف قصة أبي األنبياء إبراهيم عليه السالم.

- يطالع قصة لوط عليه السالم.

- يتعرف قصة صالح عليه السالم.

- يتعرف قصة شعيب عليه السالم.

- يطالع قص���ص يعقوب ويوس���ف عليهما 

السالم.

- يتعرف قصة كليم الله موسى عليه السالم

- يتعرف قصة زكريا عليه السالم.

- يتعرف قصة يحيى عليه السالم.

- يتعرف قصة روح الله عيسى عليه السالم.

- يتعرف قصة خامت األنبياء وإمامهم محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص.

القرآن غذاء الروح.	•

القرآن غذاء العقل.	•

القرآن منهج للحياة.	•

القرآن باب مفتوح لألجر »التالوة«.	•

القرآن كتاب معجز.	•

قصص األنبياء في القرآن: 	•

- أبو البشر آدم عليه السالم.

- نوح عليه السالم.

- أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم.

- لوط عليه السالم.

- صالح عليه السالم.

- شعيب عليه السالم.

- يعقوب ويوسف عليهما السالم.

- كليم الله موسى عليه السالم.

- زكريا عليه السالم.

- يحيى عليه السالم.

- كلمة الله عيسى عليه السالم.

- خامت األنبياء وإمامهم محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

 االعتم���اد على الصور الواضحة املتفق 	•

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

املختلف فيه. 

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

اإلميان. 

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

ال���واردة في  تفصيل قص���ص األنبياء 

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

عدم اخلوض فيما لم يثبت من املرويات 

أو اإلسرائيليات.

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

صفحة.

 عدد الصور ال يتجاوز )15( صورة.	•
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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ أخالقكالسادس

قادرًا على أن:

يذكر معنى األخالق. 	•

يعّدد فضل اخللق احلسن.	•

يحّدد ثمرات اخللق احلسن.	•

يتعرف أه���م األخالق الواجبة للتعامل مع 	•

الله تعالى.

 يتعرف أخالقنا مع النبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

يتعرف أه���م األخالق الواجبة للتعامل مع 	•

الناس.

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

التعامل مع الكائنات احلية.

معنى األخالق. 	•

فضل اخللق احلسن.	•

ثمرات اخللق احلسن.	•

أخالقنا مع الله تعالى.	•

أخالقنا مع نبيه الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.	•

أخالقنا مع الناس.	•

أخالقنا مع الكائنات احلية.	•

أخالقنا مع الله تعالى: 

التصديق والتس���ليم مبا 	•

جاء به من عقائد وأحكام.

مخاطبته 	• ف���ي  الت���أدب 

ودعائه.

بالقبول 	• تلق���ي أحكام���ه 

والتطبيق.

تلق���ي أق���داره بالرض���ا 	•

والصبر.

أخالقنا مع نبيه الكرمي 

ملسو هيلع هللا ىلص: 
اإلميان بكل ما جاء به	•

اتباع سنته.	•

محبته أكث���ر من النفس 	•

واملال والولد.

ف���ي 	• وتوقي���ره  تعزي���ره 

اخلطاب.

الدفاع عنه ضد الشبهات 	•

واملغرضني.

أخالقنا مع الناس: 

الصدق. 	•

 األمانة.	•

 الوفاء. 	•

 اإلخالص.	•

الصبر. 	•

العفة.	•

الكرم.	•

العدل. 	•

احلياء. 	•

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

صفحة.

 عدد الصور ال يتجاوز )10( صور.	•
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إرشادات للمؤلفبعض العناويناحملتوىاألهداف اإلجرائيةاسم الفصلرقم الفصل

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون القارئ آدابكالسابع

قادرًا على أن:

يشرح معنى اآلداب.	•

يعلّل أهمية اآلداب في اإلسالم.	•

يذكر مناذج من صور اآلداب اإلسالمية.	•

معنى اآلداب.	•

أهمية اآلداب.	•

من صور اآلداب اإلسالمية.	•

من صور اآلداب 

اإلسالمية: 

آداب التالوة. 	•

آداب الدعاء.	•

آداب السالم. 	•

آداب الزيارة. 	•

آداب األكل والشرب.	•

آداب املسجد.	•

آداب عيادة املريض.	•

آداب اللباس والزينة.	•

ع���دد الصفح���ات ال يزيد عل���ى )20( 	•

صفحة.

عدد الصور ال يتجاوز )5( صور.	•
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19 الكتب الدعوية

اسم الكتاب: رضيت باإلسالم دينًا

الجزء الثالث
أهداف الجزء الثالث: 

• أن يذكر أبرز مراحل احلساب يوم القيامة.	

• أن يبني معنى اجلنة وعظمتها ونعيمها. 	

• أن يبني معنى النار وأهوالها. 	

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

• أن يجيب عن أهم األسئلة التي تلزم املسلم اجلديد. 	
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م���ن التاسع أنق���ذ 

من  حول���ك 

النار

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يبني مسؤوليته جتاه أهله وقومه 	•

غير املسلمني.

يتعرف أهمية التواصل مع غير 	•

املسلمني ممن حوله لدعوتهم إلى 

اإلسالم.

يذكراألجر العظيم الذي ينتظره 	•

إذا أسلم شخص على يديه.

يتع���رف كيفي���ة التعام���ل م���ع 	•

الوالدين غير املسلمني. 

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه 	•

ما يحب لنفسه. 

اقت���رب مم���ن حولك م���ن غير 	•

املسلمني أكثر لتنقذهم.

ضاع���ف أجرك بإدخ���ال غيرك 	•

اإلسالم.

أمي وأبي غير مس���لمني، كيف 	•

أتعامل معهما؟

تأكيد ض���رورة اله���دوء والس���كينة بعد 	•

اإلس���الم، وعدم التس���رع واالندفاع في 

التعامل مع غير املسلمني بطريقة مذمومة 

أو منفرة. 

التركيز في األمور املش���تركة بني املس���لم 	•

وغير املس���لم؛ حتى ال ينسلخ بالكلية عن 

املجتمع م���ن حوله وينعزل عنه؛ ألننا نريد 

له أن يك���ون عنصرًا مؤث���رًا في مجتمعه 

وفاعاًل في إقناع م���ن حوله بالدخول في 

اإلسالم وحتبيبهم فيه ال تنفيرهم.

 ع���دد الصفح���ات ال يزي���د عل���ى )10( 	•

صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور.	•
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أسئلة مهمة العاشر

لك أخي 

املسلم 

اجلديد

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

• يتع���رف كيفي���ة تعلم���ه اإلس���الم 	

ومبادئه الرئيسة. 

• يقارن بني الدع���وة إلى الله وطلب 	

العلم، واألولوية بينهما. 

• يعّدد أسباب قوة اإلميان.	

• يقرر أن كل البش���ر خطاؤون، وما 	

املطلوب منه عند الوقوع في اخلطأ.

• يتع���رف أهم املذاهب الفقهية، وأن 	

هن���اك اختالف���ات بينه���ا، وكيف 

يتعامل معها؟

• يعرف أهم املراجع والكتب التي ينبغي 	

للمسلم اجلديد عدم االستغناء عنها.

• يردد األذكار األساسية ويحافظ عليها. 	

• يتعرف حكم التعامل مع الزوجة غير 	

املسلمة. 

• زوجها 	 التي  املسلمة  حكم  يتعرف 

غير مسلم. 

•  يعرف حكم تغيير االسم في اإلسالم.	

كيف نتعلم اإلسالم ؟	•

ه���ل أدعو إل���ى الل���ه أم أطلب 	•

العلم؟ 

كيف أقوي إمياني؟ 	•

أنا أرتكب بعض احملرمات.	•

واخت���الف 	• الفقهي���ة  املذاه���ب 

الفقهاء.

الكتب واملراجع املهمة.	•

أذكاري وكيف أحافظ عليها؟ 	•

أنا مسلم وزوجتي غير مسلمة.	•

أنا مسلمة وزوجي غير مسلم.	•

 تغيير االسم.	•

 عدد الصفحات ال يزيد على )20( صفحة.	•

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور.	•

احلادي 

عشر

معلومات 

تهمك

في نهاية الفصل يتوقع أن يكون 

القارئ قادرًا على أن:

يتعرف أه���م املواقع اإللكترونية 	•

للمسلم اجلديد.

يتع���رف أهم القنوات التلفزيونية 	•

للمسلم اجلديد. 

• يتعرف أهم املراكز اإلسالمية في بلده.	

يش���ير باختص���ار إل���ى كت���ب 	•

شريحة املسلم وأهمية كل كتاب.

مواقع إلكترونية للمسلم اجلديد.	•

قنوات تلفزيونية. 	•

أهم املراكز اإلسالمية في بلدك.	•

كت���ب تهم���ك »كت���ب ش���ريحة 	•

املسلم«.

ع���دد الصفح���ات ال يزي���د عل���ى )10( 	•

صفحات.

 عدد الصور متروك للمؤلف.	•
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