دليل خدمة املستفيدين من دار القرآن الكريم والسنة  -غزة

م

الدائرة /القسم

1

دائرة تحفيظ القرآن الكريم

2

دائرة منتدى اى فاظ

3

دائرة القراءات والسند

الوصف واألهداف

ّ
ّ
منهجي ٍة
يعنى بتحفيظ كتاب هللا تعالى للطالب والطالبات ،للفئات العمرية كافة ،من سو وولفة الفاتحة لى سو وولفة الناسَ ،وفق خط ٍة
ّ
مة.
ومنظ ٍ
وتهدف إلى:
 تخريج أعداد كبيرة من حفاظ وحافظات القرآن الكريم.جيل قرآني فريد ،يتخلق بأخالق القرآن الكريم ويلتزم تعاليمه وأحكامه.
 بناء ٍ فبط املسو و وولمين بكتاب ّفلفم ،واى فاظ عمى عقللام من شو و وراوة اللو و ووتفات وامللو و وولوو و ووات الفكرية ،وتح و و ووين قلللفم من وّ
اللالات والفتن اىخطافة.
 تأهيل محفظين ومعلمين أكفاء ،يكلنلن قادة مل اشن تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه.ّ ّ
تفتم بووالطالب والطووالبووات الوووين ّ
أتملا حفظ كتوواب هللا تعووالى ،بحيو تؤهلام ليكلنلا شو و و و ووابطين متقنين ملووا يحفظلنووه ،مموا ذفوووب
ّ
ّ
ّ
ّ
مة.
أخالقام وسللكام ،وي كي نفلسام؛ ليكلنلا منافات ذفتدى لفاَ ،وفق خط ٍة
منهجي ٍة ومنظ ٍ
وتهدف إلى:
 تخريج أعووداد كبيرة من املتقنين واملتقنووات ى فظ القرآن الكريم ،بحيو يكلنلن قووادفين عمى تس و و و ووميعووه جلسو و و و ووة واحوودة،وتمييز اآليات املتلالفات بعضاا عن بعض.
 عداد نماذج مميزة للمنافسة املسابقات ال ّعاملية حفظ القرآن الكريم.
 املساهمة تفيئة أئمة مساجد ّمميزين.
العناية بالعديد من الدوفات واألنلو و و ووطة القرآنية ،ال ب من وو و و ووأمفا بناء مو و و ووخ و و و ووية قرآنية متكاملة ،م ل برنامج معاني ري القرآن،
وبرنامج تفسير بعض السلف القرآنية ّ
وتدبرها.
تفتم بإتقان الطالب والطالبات لعلم التجليد (بلو و ووقيه العمم والنظرله بمراحله املختلفة؛ ح ى يكلنلا قادفين عمى قراءة القرآن
الكريم ا
ضوا ا
رريا كما أن عمى النيب لومى هللا عليه وسولم بالسوند املت ول ليه ،مس دفاسوة ألول القراءات العلور ال و رى والك،رى،
وما يت ل لفا من متلن وكت علمية متخ ة هوا اىجان .
وتهدف إلى:
1

دليل خدمة املستفيدين من دار القرآن الكريم والسنة  -غزة
 للن لسان القراء عن الل ن ،والللل بقراءتفم لى أعمى مستليات اىجلدة واإلتقان. نلر علم األسانيد والقراءات القرآنية. تأهيل أئمة مساجد مميزين ،وقراء شابطين؛ ومعلمين متمكنين ،ليكلنلا خير سفراء للقرآن كل مكانه وميدانه.ا
ّ
الوهبية ،ليكلنلا قراء فلسطين واألمة مستقبال.
 العناية بأص اب األللات الندية ،واى ناجرا
ّ
ّ
تفتم بدفاس ووة القرآن الكريم كامال أو س وولف منه دفاس ووة تفس وويرية تدبرية ،ش ووافة لى دفاس ووة عللم القرآن الكريم بفروعه املختلفة
كبيان معاني ري املفردات ،وألل التفسير ،واملتلن العلمية املتخ ة هوا الباب.
وتهدف إلى:
4

دائرة التفسير والتدبر

5

دائرة السنة النبلية

 يجاد الشخ ية القرآنية املتكاملة ،ال ب تجمس بين اى فظ واإلتقان والفام.أهمية ّ
 التركيز عمى ّتدبر القرآن الكريم؛ الستخالص الع،ر والفلائد ،ال ب يستنير لفا الناس حياتفم ،وال ب تلكل بمجملعاا
ا
منهجا للمسلمين وللبلرية جمعاء.
 تأهيل رلبة علم متخ ين تفسير القرآن الكريم وعللمه املختلفة.تعنى بتحفيظ أحادي فس و و وول هللا ﷺ من خال كت ال يسو و و ونة النبلية اللو و و و يحة ،وتعليم هدل النيب ﷺ وسو و و و ته ﷺ للبل و و وورية
جمع وواء؛ ح ى ّ
يعم نلف العلم والا ووداي ووة ،وتنتل و و و وور الرحم ووة وامل ب ووة قللب الن وواس وبيلتفم ،لينعملا ال وودني ووا ب ووالعب ووادة ،و اآلخرة
بالسعادة.
وتهدف إلى:
ّ

 املساهمة بناء مخ ية حفاظ القرآن الكريم ،وفق التلجيفات النبلية السامية.ا
ا
ا
 عداد الدعاة وتربيتفم عمى سيرة قائد األمة وقدوتفا محمد ﷺ قلال وعمال وأخالقا. عداد حفظة يللسنة النبلية للتبليغ عن فسل هللا ﷺ ،ونلر فسالته ﷺ.
 تلعية الناس بأهمية ال يس و ونة النبلية حياتفم من خال نل و وور اإلل و وودافات العلمية واملرئية وال و وولتية املتنلعة (العقيدةاإلس و ووالمية -اى دي الل و وري -الفقه اإلس و ووالمي -الس و وويرة النبلية-اآلداب واألخالق -الرقائق...ه وال ب تناس و و الفئات العمرية
جميعاا.
 -دعلة الناس وتلجيفام التباع النيب ﷺ والتمسك لفديه ﷺ للنجاة من الفتن وظلماتفا.

2
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ي
 تعليم ّّ
ّ
ّ
كلمية.
كلمية و ير اى
النبلية وب عللماا مؤسسات املجتمس اى
السنة

 تعليم أخالق النيب ﷺ وآدابه ونلرهما ،وبيان دوفهما لناعة اى ضافة اإلسالمية واستقراف املجتمس ّمما ي يد من تماسكه
وقلته.
6

دائرة اللؤون اإلدافية واملالية

7

قسم أكاديمية داف القرآن الكريم والسنة
اإللكترونية العاملية

يتم من خاللاا شبط العمل اإلدافل واملال والرقابة عمى العمليات ال ب تندفج شمنفما.
ه من ة لكترونية لداف القرآن الكريم والسنة ،أنلئت لتفتم بتحفيظ القرآن الكريم ،وإقرائه وتعليم عللمه ،وعللم سنة النيب
عليه ال ووالة والسووالم ،وعللم الل ة العربية ل ة القرآن الكريم ملن هم خافج فلسووطين من بلدان العالم كافة ،وىجميس الفئات العمرية
من كال اىج سين ،وذلك ظل اإلقبا املتزايد عمى استخدام اإلنترنت وملاقس التلالل.
ويهدف إلى:
 االس و و ووتفادة من التقنيات اى دي ة واللس و و ووائل املتطلفة املتلفرة بل و و ووكل كبير بين املجتمعات نل و و وور القرآن الكريم وعللمه،والسنة النبلية وعللماا.
ّ
ّ
ّ
منهجي ٍة ومنظمة.
 تحفيظ القرآن الكريم للمسلمين حل العالم ،وفق خط ٍة -تعليم قراءة القرآن الكريم ملن ال يحسنفا ،من خال دوفات التالوة والتجليد املختلفة.

 االفتقاء بمس و و ووتلى املاتمين بالقرآن ح ى ي و و ووللا ملرحلة متقدمة الض و و ووبط واإلتقان ،ليكلنلا قر ااء أو أئمة أو معلمين كلمكانه.
 نلر علم القراءات املبافك ،وإبراز فضله للناس ،والعناية بتفسير القرآن الكريم وتدبره. االهتمام بالل ة العربية ل ة القرآن الكريم ،من خال تدفيس العديد من الدوفات النظرية والتطبيقية. تعليم ير النارقين بالعربية ،من خال تدفيسام الدوفات املختلفة بالل ة اإلنجليزية. -تع ي فسالة القرآن األخالقية ،والعمل عمى رس القيم وتحسين السللكيات.

8

 تعري املسلمين بالسنة النبلية املطارة وعللماا ،وكوا علم العقيدة والفقه والسيرة.مجا بأحدّ التقنيات ّ
هل أسو و ووتديل لو و وولتي ّ
الفنية ،يعمل بلو و ووكل أسو و وواةو و و ب عمى انتقاء خيرة قراء قطاع ة ،وت و و ووجيل ختمات
قسم أستلديل داف القرآن الكريم والسنة
قرآنية كاملة عمى أعمى مستليات اىجلدة واإلتقان واألداء ،شافة لى العديد من املاام القرآنية والعلمية األخرى.
ويهدف إلى:
3

دليل خدمة املستفيدين من دار القرآن الكريم والسنة  -غزة
 لداف ختمات قرآنية فلسطي ية متقنة ،عمى أعمى مستليات الضبط القرآني ،واألداء ال لتي ،واىجلدة واالحترافية الفنية. ت جيل امل اشرات العلمية النافعة عللم القرآن الكريم ،وعللم اللريعة املختلفة. ت جيل املتلن العلمية املتنلعة؛ لفدف مساعدة الطالب والطالبات عمى حفظاا بلكل متقن. ت و ووجيل أحادي النيب ل و وومى هللا عليه وس و وولم؛ ليتم بافا ع،ر اإلذاعات ،واملن و ووات اإللكترونية ،ش و ووافة لى ت و ووجيل األدعيةواألذكاف واألذان و يرها.

9

 ت جيل أناويد هادفة لداف القرآن الكريم والسنة و يرها.ه مدفسو ووة نظامية تابعة ىجمعية داف القرآن الكريم والسو وونة ،بنكت بتمليل كريم من مؤسو وسو ووة أمان فلسو ووطين لدولة ماليزيا ،تم
افتتاحاا عام 2017م بف ولين دفاسويين لل و األو األسواةو ب ،وولولت اليلم لى ال و اىخامس األسواةو ب ،عمى أن يتم شوافة با
ا
املراحوول توودفيج ايوا األعلام القووادمووة ول و و و وولال لى ال ووانليووة العووامووة ،وتعتموود توودفيس املنفوواج الفلس و و و ووطينب شو و و و ووافووة لى العووديوود من امللاد
القرآنية.
وتفدف لى

املدفسة القرآنية املاليزية

 عداد قادة مبدعين يحفظلن كتاب هللا تعالى ،ويتم للنه أقلالام وأفعالام ،مما يساهم مفضة املجتمس وففعة الدين. تقديم امللاد العلمية ،واىخدمات التعليمية ،وفق أحدّ ستراتيجيات التعليم ال لط ،بكئة مميزة ادافيا ا
وفنيا.
م
.1
.2
.3

.4

اسم الكتاب
كتاب التكسير
علم التجليد
كتاب امل نب علم
التجليد
العوب الفرات
ألل القراءات
العلر املتلاترة
اإلتقان منظلم بَ
تحفة األرفا
واملقدمة اىج فية

عدد
الساعات

السعر

48

4

ا
ا
وعمليا للمبتدئينه.
(نظريا
مفردات التالوة والتجليد

72

10

ا
ا
وعمليا للمتقدمينه.
(نظريا
مفردات التالوة والتجليد

200

25

َ
رريقي اللاربية تقان ألل القراءات العلر ال
يجمس ألل القراءات العلر املتلاترة من
ي
والدفة واىجمس بينفا.
والدفة.

72

5

يلرح منظلم َ ب تحفة األرفا (للمبتدئينه واملقدمة اىج فية حفظ منظلم َ ب تحفة األرفا واملقدمة اىج فية وورحاماَ ،
كلمفما من أهم
ا
(للمتقدمينه ،ا
املتلن علم التجليد.
ورحا مف ال.

توصيف الكتاب

4

أهداف الكتاب  /الدورة

 .1تقان تالوة القرآن الكريم ا
ا
وعمليا.
نظريا
 .2فبط الطلبة بكتاب هللا سبحانه وتعالى.
رى املتلاترة من َ
رريقي اللاربية

دليل خدمة املستفيدين من دار القرآن الكريم والسنة  -غزة
يتم تفسير السورة والوقوف على لطائفها ،ويتم شرح وبيان اللحون التي قد

ماهر فيها؛ لما لها من أهمية كبيرة
وتفسير؛ ليصبح ًا
ًا
ظا
طا وحف ً
إتقان هذه السورة ضب ً
في صحة الصالة ،ويتم التركيز في هذه الدورة على فئة كبار وصغار السن.

.5

تأمالت سلفة
الفاتحة

12

1

الكتيب المقرر (أسمى المعاني في السبع
يقع القارئ في قراءتها من خالل ُ

.6

تأمالت سلفة
الكا

15

3

ا
ا
تحليليا واللقلف عمى لطائفاا ،ويتم ورح
تفسيرا
 .1يتم تفسير السلفة
وبيان الل لن ال ب قد يقس القافئ قراءتفا.
املعاني ،التفسير اإلجمال والتحليم  ،التأمالت والادايات
واللطائ .
 .2تلجيه اىخطي نحل االهتمام بتعاد القرآن بقراءة سلفة الكا كل
جمعة.

.7

تفوي كتاب
التبيان آداب
حملة القرآن

10

3

.8

لطائ وفلائد من
حياة القراء

15

5

.9

القاعدة الوهبية

3

3

يلتمل الكتاب عمى حروف الل ة العربية بالرسم الع ماني  .1تعليم الطالب رريقة القراءة الل يحة ملفردات الل ة وجملاا ،ويكلن
بمختل التراكي البنائية لاا باإلشافة لى بعض لفاتفا
ا
الطال قادفا من خاللاا عمى قراءة وتالوة القرآن بساللة ويسر.
املدفوسة علم التجليد.

.10

آللئ اىجمان
عللم القرآن

30

5

كتاب يتناو املباح ال ب تتعلق بالقرآن الكريم من حي ن وله .1 ،التعرف عمى األساسات ال ب ينطلق منفا تفسير القرآن الكريم.
وإعجازه ،وجمعه ،وترتكبه ،وقراءاته ،ونحل ذلك من امللشلعات  .2براز فقه التنزيل من خال معرفة املكي واملدني.
املت لة بالقرآن الكريم ،وكولك املباح ال ب ال بد للمفسر من  .3استلعاف نعم هللا علينا بمعرفة اآليات امل سلخة وتخفي هللا عمى
معرفتفا لالستناد ليفا تفسير القرآن الكريم.
عباده.

المثاني ،تأمالت في سورة الفاتحة).

يتم ورح كتاب "تفوي التبيان
النلول فحمه هللا تعالى.

آداب حملة القرآن" لإلمام  .1ليتخلق حملة القرآن بآدابه ،وليرى أثر القرآن عمى حامله وقافئه
وحافظه.
ا
منفاجا ا
تربليا ألهل القرآن من خال تعرفام عمى سير
 .1يعد هوا الكتاب
اءة واإلقراء؛ لنعكش معت،رين
أئمة القر ِ

كنفام ،مقتدين بأفعالام

ملئات من أعالم القراءة
يلتمل الكتاب عمى
ترجمة مخت ٍرة ٍ
ٍ
وأقلالام وهمتفم.
واإلقراء عمى مر الع لف واألزمان ممن أفنلا أعمافهم ،وأجادوا
ا
أنفسام ،ووالللا الليل بالنفاف خدمة لكتابه العظيم ،مس ِذكر
بة منا ألن تكلن هوه الدوفات ا
سببا نلاط أهل القرآن ،وزيادة
 .2ف
لطائفام وفلائد من حياتفم وسيرتفم العطرة.
ّ
يمة
بجد
ٍ
تر يتفم لالنل ا بالقرآن واإلقبا عليه ٍ
واجتفاد وهم ٍة وع ٍ
وإخالص.
ٍ

5
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أهمية جمس اآليات

امللشلع اللاحد من خال معرفة العام واىخاص

واملجمل واملبين.

تفسير السلف
القرآنية من كتاب
املخت ر
التفسير

600

--

مخت ر السال
العقيدة اإلسالمية

7

2

السال عقيدة
أهل اإليمان
.13
وحظ العبد
املؤمن منفا

14

.11

.12

5

 .1بيان املعنى العام والتفسير اإلجمال لسلف القرآن الكريم.
الكل عن معاني السلف القرآنية ،وبيان مقالدها ،وإزالة  .2ففس الستاف عن ري الكلمات وتجليتفا ب لفتفا اى قيقية ،ما بأللاا
اللبس وال ملض ري مفرداتفا؛ لتتجمى اى كمة الربانية،
الل لل ،أو بسياقاا القرآني.
والادل اإللهب ن و هوا الكتاب العظيم ،الول به ت لح حياة
ظااف الادايات القرآنية للناس ،ح ى تكلن ن،راسا لام حياتفم،
الناس وتستقيم.
يسيرون عليفا ،ويقتفلن أثرها.
يتناو الكتاب بيان مفالم العقيدة وملشلعاا وأهميتفا
وم ادفها وخ ائ اا ،وتلشيح مفالم كل من اإلسالم
واإليمان ،باإلشافة لى بيان أفكان اإليمان الستة ونلاقضاا،
ويتطرق لى حياة ال،رزخ وملاهد يلم القيامة ،وإبراز حظ العبد
املؤمن من العقيدة حياته العملية .وهوا الكتاب ي لح للطالب
املراحل الدفاسية بأنلاعاا ،ومنفا املبتدئة.
يتناو الكتاب مفالم العقيدة ،وخ ائ اا ،وأهميتفا ،كما وي،رز
ورف العلم لفا ،ويتجمى هوا الكتاب بيان مفالم ّ
كل من
ِ ٍ
ا
اإلسالم واإليمان ،ويتطرق أيضا لى اإليمان بلجلد هللا ،وتلحيد
الربلبية واألللهية واألسماء وال فات ،واإليمان باملالئكة،
مادة خلقام ولفاتفم ،ويبين حظ املؤمن من اإليمان
وي
لفم ،كما ويتناو اإليمان بالكت السماوية ،واإليمان باليلم
اآلخر ،وبالقدف خيره ووره ،ويختتم الكتاب بتلشيح نلاقض
اإليمانِ ،وذكر أنلاع الضال .

6

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دفاسة العقيدة اإلسالمية دفاسة علمية وص يحة ،ومتلسطة.
تح ين اىجيل من كل وتفة محدثة ومن كل فتنة امضة رافئة.
الت دل لكل فكر منحرف عن جادة أهل السنة واىجماعة.
يضاح مسائل التكفير والتفسيق ونحلها.
بيان ملانس التكفير.
ليا ة مادة مناسبة ل شء املسلمين وتربيتفم عمى العقيدة الل يحة.
دفاسة العقيدة اإلسالمية دفاسة واعية ص يحة ،ومستقيمة
متلسطة.
تح ين اىجيل من كل وتفة معترشة ومن كل فتنة امضة رافئة.
الت دل لكل فكر منحرف عن جادة أهل السنة واىجماعة.
يضاح مسائل التكفير والتفسيق ونحلها بلكل مف ل.
ليا ة مادة مناسبة ل شء املسلمين وتربيتفم عمى العقيدة
الل يحة.
ا
املساهمة تلثيق املسلمين بعقيدتفم ا
وفوحيا.
عقليا
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.14

مخت ر السال
لفة اللشلء
وال الة

7

.15

السال فووي لفة
اللشلء وأحكام
الطاافة

10

.16

السال فووي لفة
ال الة وأحكاماا
وحظ القل منفا

12

4

مادة معدة
لل فظ

1

املائة الس ية
اللمائل
.17
امل مدية.

1

3

ْ
مادة مخت رة لفة اللشلء ولفة ال الة ،اخت ِ رت من
َ
كتابي (السال لفة اللشلء وأحكام الطاافةه ،و (السال
لفة ال الة وأحكاماا ،وحظ القل منفاه ،حي يتناو الكتاب
وقه األو اللشلء بأحكامه ،وس نه ،وفرائضه ،ومكروهاته،
ا
ونلاقضه ،ويتطرق أيضا لى أحكام امل ح عمى اىخفين واىجلفبين،
َ
والتيمم ،وال سل ،وي،رز الكتاب كيفية االستطابة ولفتفا،
َ
ويتناو اللق ال اني لفة ال الة وأحكاماا ،وأحكام ال الة،
وأذكافها ،وأفكامفا.
يستعرض الكتاب جلان عديدة من األحكام اىخالة باللشلء
والطاافة ،فيتناو الطاافة لل الة ،وأحكام امل ح اىخفين
ا
واىجلفبين والنعلين واىجبيرة ،ويلضح كال من التيمم ولفة
ال سل ،ويتطرق الكتاب لى بيان أحكام املياه والطاافة من
َ
ا ّ
األسآف
يعرف الكتاب
النجاسات ،وكيفية االستطابة ،وأخيرا ِ
واآلنية ،ويبين أحكام اى يض واالستحاشة والنفاس.
يتناو الكتاب الركن ال اني من أفكان اإلسالم "ال الة" ،ويبين
فضلاا ،وحكماا ،كما ويلضح حكم تافك ال الة ،ويعرض
ملاقيت ال الة ووروط ص تفا ،كما ويوكر الكتاب أذكاف
ال الة ،ويتطرق لى سجلد السال ،وكيفية قضاء ال الة
ا
ا
الفائتة ،شافة لى تلشيح أحكام لالة اىجمعة واىجماعة ،كال
ا
عمى حدة ،ويبين أيضا السنن ير املؤكدة والنلافل ،وال جلد
املخ لص وال للات املخ للة.
كتك يتناو بطاقة تعريفية برسل هللا لمى هللا عليه وسلم ،وما
له من حق ،ويستعرض نسبه اللري  ،وأمه ومرشعاته ،وإخلته
من الرشاعة ،وزوجاته ،وأوالده ،وأعمامه ،وعماته لمى هللا عليه
َْ
وسلم ،ويتطرق لى لفاته اىخلقية واىخلقية ،ومن ثم ي،رز
َ
َ
جامس لرسل هللا،
الكتاب ال لفة التفية ىخير ال،رية بلل ٍ
ٍ

.1
.2
.3

تقديم الفلائد النافعة والت بيفات املامة.
تلشيح املسائل وبيامفا ،بإيجاز ير مخل وال ممل.
مساعدة الطالب املبتدئين فام ما يتعلق بال الة واللشلء.
تسايل التعلم عمى ناوئة الطالب ،وتجن اىخلض خالفات العلماء.

.1
.2
.3
.4

تقديم الفلائد النافعة والت بيفات املامة.
تلشيح املسائل وبيامفا ،بإيجاز ير مخل وال ممل.
مساعدة الطالب املبتدئين فام ما يتعلق بأحكام الطاافة واللشلء.
تسايل التعلم عمى ناوئة الطالب ،وتجن اىخلض خالفات
العلماء.

.1
.2
.3

تقديم الفلائد النافعة والت بيفات املامة.
تلشيح املسائل وبيامفا ،بإيجاز ير مخل وال ممل.
مساعدة الطالب املبتدئين فام ما يتعلق بأحكام ال الة.
تسايل التعلم عمى ناوئة الطالب ،وتجن اىخلض خالفات
العلماء.

.1
.2
.3
.4

التعري بال س اللري لرسل هللا لمى هللا عليه وسلم.
جمس وتات األولاف ،وتجن اىخلض اىخالفات.
عرض لفات النيب اىخلقية.
َْ
تقري للفة النيب لمى هللا عليه وسلم اىخلقية للقافئ ،ليجعله كأنه
يراه.
التأة ب بأخالقه لمى هللا عليه وسلم ،واتخاذها منهج حياة.

.4

.4

.5
7
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ال لفة املضكئة
ل اح اللسيلة
والفضيلة

15

5

.19

املائة اىجياد
اللاادة واىجااد

12

1

.20

القطلف الندية
ورح األفبعين
النلوية

10

.21

املائة اللباب
ورح األخالق
واآلداب

12

.18

3

1

لتكلن أدعى استحضافها ،وأفجى لرؤية لاحتفا لمى هللا عليه  .6تسايل مامة اى فظ لطلبة العلم.
وسلم ،وذلك بطريقة مخت رة ،يسال عمى املبتدئ تناولاا.
ّ
لكتك (املائة الس ية اللمائل امل مديةه،
هل اللرح اللا
 .1التعري الكامل بال س اللري لرسل هللا لمى هللا عليه وسلم.
حي يتناو بطاقة تعريفية برسل هللا لمى هللا عليه وسلم،
 .2جمس وتات األولاف ،وتجن اىخلض اىخالفات.
وما له من حق ،ويستعرض نسبه اللري  ،وأمه ومرشعاته،
 .3عرض لفات النيب اىخلقية.
َْ
وإخلته من الرشاعة ،وزوجاته ،وأوالده ،وأعمامه ،وعماته لمى  .4تقري للفة النيب لمى هللا عليه وسلم اىخلقية للقافئ ،ليجعله كأنه
َْ
هللا عليه وسلم ،ويتطرق لى لفاته اىخلقية واىخلقية ،ومن ثم
يراه.
َ
َ
جامس لرسل
ي،رز الكتاب ال لفة التفية ىخير ال،رية بلل ٍ
 .5التأة ب بأخالقه لمى هللا عليه وسلم ،واتخاذها منهج حياة.
ٍ
هللا ،لتكلن أدعى استحضافها ،وأفجى لرؤية لاحتفا لمى هللا
عليه وسلم.
ْ َ
كتاب ٌ
ٌ
جامس ملائة من أحادي اللاادة واىجااد ،منتخبة من كت
 .1براز الفضل الكبير للجااد واملجاهدين سبيل هللا.
أهل العلم امل َ
عت،رة ،حي ي ّ
قسم الكتاب لى خمسة أبلاب كتاب
 .2بيان أهمية اإلعداد ،لقتا أعداء هللا.
اىجااد ،وكتاب ال بات ،وكتاب اإلعداد ،وكتاب اللاادة ،وكتاب
 .3بيان منزلة اللاداء عند هللا.
الرباط ،جميس األحادي جيدة املعاني واملتلن ،جيدة األسانيد،
 .4بيان فضل ال بات.
ٌ
جديرة أن يحفظاا املجاهدون واملرابطلن ،وأن يتواكروا معانيفا
 .5ظااف ِعظم أجر الرباط.
عمى ث لف الرباط ،وملارن اىجااد.
ا
ا
األفبعلن النلوية ه مؤل يحتلل عمى أفبعين حدي ا نبليا  .1تلشيح ألل الدين لعامة الناس بلكل مك ّسر.
ا
وريفا ،جمعاا اإلمام النلول الول التزم جمعاا أن تكلن  .2تقديم خاللة الدين لكسال فامه.
ّ
ص يحة ،وهن أحادي جامعات أللل الدين ،وسالة اى فظ  .3تسايل اى فظ عمى رلبة العلم.
والتناو  ،وقد جاء هوا الكتاب "القطلف الندية" باللرح  .4اى اجة املاسة ل شء املسلمين العلدة لى التربية اإلسالمية
والتلشيح لكل حدي .
الل يحة.
ْ َ
َ
املائة اللباب ورح األخالق واآلداب ،كتاب قد الطفى وانتقى  .1تنظيم حياة املؤمن باألدب واىخلق اى سن.
َ
[مئة] حدي ٍ من أحادي فسل هللا لمى هللا عليه وسلم  .2تلشيح عظيم منزلة اآلداب واألخالق.
ا
ا
ا
ا
ا
[ل الثين] خلقا حسنا ،مبلبة ومعنلنة ،ومعقبة بوكر الفلائد  .3تلرين نفس اإلنسان باألخالق ال ب تعينه عمى الطاعة ،وتدفعه عن
وللف كل خلق ،وتفسير ري ألفاظ كل حدي ؛ لتكلن أدعى لى
املع ية.
استحضاف ملارن النقص ،والعمل اىجاد عمى عالجاا ،وتفوي
 .4ت يين املؤمن باآلداب ال ب ترفس دفجته وتعظم منزلته.
زكي النفس ،وراهر اىخلقّ ،
 .5عداد مؤمن َ
نفس املؤمن باألخالق اى ميدة واآلداب املجيدة.
وجم اآلداب.
8

دليل خدمة املستفيدين من دار القرآن الكريم والسنة  -غزة
م

اسم الكتاب

التزكية بلرح
 .22املائة اللباب
األخالق واآلداب

.23

السال أهم
أحدّ السيرة
النبلية

السال ورح
.24
املنظلمة البيقلنية

.25

السال لفة
اىحج والعمرة

عدد
الساعات

14

السعر

5

12

2

12

3

7

1

توصيف الكتاب

ّ
لكتك [ املائة اللباب ورح األخالق واآلداب،
هل اللرح اللا
.1
ْ َ
َ
َ
وهل كتاب قد الطفى وانتقى [مئة] حدي ٍ من أحادي فسل
ا .2
ا
هللا لمى هللا عليه وسلم [ل الثين] خ القا ا
حسنا ،مبلبة ومعنلنة،
.3
ا
ومعقبة بوكر الفلائد وللف كل خلق ،وتفسير ري ألفاظ كل
حدي ؛ لتكلن أدعى لى استحضاف ملارن النقص ،والعمل
.4
اىجاد عمى عالجاا ،وتفوي نفس املؤمن باألخالق اى ميدة
.5
واآلداب املجيدة.
.1
هوا الكتاب بيان ألهم أحداّ السيرة النبلية ،وذكر لكل حدّ .2
مس براز الدفوس املستفادة منه بأسللب بسيط يتناس مس رلبة
العلم وعامة الناس ،كما ويضم الكت ستة ف ل تبدأ من .3
ميالده ﷺ ح ى وفاته.
.4
كتاب السال ورح املنظلمة البيقلنية ،هل ورح سال ومكسر .1
للمنظلمة البيقلنية علم م طلح اى دي يتناس مس الطلبة .2
املبتدئين ،يلضح ويبين األلفاظ وامل طل ات ،ويع و األقلا .3
لقائليفا ،ويخرج األحادي من مظامفا األللية.
.4
مادة مناسك اىحج والعمرة ،كافية سالة ومخت رة ،يسال .1
عمى قافئفا معرفة لفة اىحج والعمرة بساللة ويسر.
.2

9

أهداف الكتاب

تنظيم حياة املؤمن باألدب واىخلق اى سن.
تلشيح عظيم منزلة اآلداب واألخالق.
تلرين نفس اإلنسان باألخالق ال ب تعينه عمى الطاعة ،وتدفعه عن
املع ية.
ت يين املؤمن باآلداب ال ب ترفس دفجته وتعظم منزلته.
زكي النفس ،وراهر اىخلقّ ،
عداد مؤمن َ
وجم اآلداب.
تعليم الناس سيرة النيب ﷺ والع،ر املستفادة منفا.
تقديم ما يحتاجه املسلم من العقيدة واإليمان واآلداب واألخالق،
والتربية والعلم.
تحسين تربية األبناء من خال تأثرهم بملاق سيرة النيب ﷺ.
تطبيق تعاليم السيرة كل مجاالت اى ياة ،من أجل جيل فائد يسير
عمى هدى النيب ﷺ.
بيان ص يح اى دي من سقيمه.
حفظ وليانة أحادي فسل هللا ﷺ.
تسايل حفظ املنظلمة رلبة العلم.
تخريج األحادي واآلثاف من مظامفا األللية.
تلشيح مناسك اىحج والعمرة بطريقة يسال عمى عامة الناس فاماا.
مساعدة اى اج واملعتمر بإتمام املناسك بطريقة متسلسلة وسلسلة.
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م

اسم الكتاب

عدد
الساعات

.26

هداية السراة
مخت ر تعظيم
قدف ال الة

14

.27

بطاقات تعريفية
بأص اب خير
ال،رية

12

.28

سلسلة اآلداب
اإلسالمية "األدب
العال "

.29

آداب البيلت

.30

آداب الطعام
واللراب

.31

آداب الطريق

.32

آداب السالم

.33

تعظيم قدف
املساجد

السعر

3.5

2

توصيف الكتاب

كتاب يتناو عملد الدين (ال الةه ،وهل مخت ٌر لكتاب "تعظيم
قدف ال الة" ،لطي املعاني ،وجليل الفلائد ،حي ِّيبين ِعظم
ّ
أجر ال الة ،واللعيد لتافكاا ،ويحوف من التق ير أو التفريط
فيفا ،كما ويتطرق الكتاب لى دالئل افتراشاا عمى األنبياء عليفم
ا
السالم ،ويوكر الكتاب آداب ال الة ،وأنلاعاا ،وبعضا من
ا
دليال للسالكين ،وت ا
األحكام اىخالة لفا ،.ليكلن
بيفا لل افلين،
ويل ق به مادة جليلة نافعة تعظيم قدف اىجمعة.
ٌ ّ
عرف بل ابة فسل هللا لمى هللا عليه وسلم ويتناو
كتاب ي ِ
سيرتفم بطريقة يسال عمى رال العلم فاماا ،ويوكر عظيم
منزلتفم ،ويبين فضائلام وملاقفام اىخالدة ،لفدف االقتداء لفم
واتخاذهم أسلة ،ويعت،ر الكتاب مناس لطالب حلقات تحفيظ
القرآن الكريم ،حي يلمل عمى سيرة الل ابة املبلرين
باىجنة ،والل ابة القراء وكتاب اللح  ،وحفاظ اى دي ،
ّ
واملؤذ نين والفقااء منفم ،والفرسان واملجاهدين ،وأماات
ِ
املؤمنين.

 10 

أهداف الكتاب

.1
.2
.3
.4
.5

حاجة املسلمين املاسة ملعرفة عظيم تأدية ال الة ،ووعيد التفريط
فيفا.
تقديم آداب ال الة وتلشيحاا.
تلشيح دالئل افتراض ال الة.
بيان فضل لالة اىجمعة والنلافل.
بيان مرات الناس ال الة وأنلاع القللب.

 .1تعري عامة الناس بمعنى الل ابي.
 .2بيان منزلة الل ابة العظيمة.
 .3ذكر مناقتفم وملاقفام وبطلالتفم.
 .4االقتداء والتأة ب لفم واتخاذ حياتفم كمنهج حياة للمسلم.

دليل خدمة املستفيدين من دار القرآن الكريم والسنة  -غزة
معرفة هللا باألسماء
.34
اى سنى
املنتخ من فياض
.35
ال اى ين
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العناوين وقنوات التواصل واالتصال:
للتلالل واالستفساف واالستفادة من ال،رامج املختلفة لداف القرآن الكريم والسنة ،يرجى التلالل ع،ر اللسائل التالية
العنلان
هات
امللقس االلكتروني
فكس بلك
تيليجرام
يلتيلب

رالبات
رالب
فلسطين – ة الليخ فشلان – رب اىجسر – م جد اإلسراء
فلسطين – ة – الن ر – ورق مدفسة ة اىجديدة
8(2826157ه +970
8(2851099ه +970
www.daralquran.ps
https://www.facebook.com/DQWS1995
https://t.me/DQWS1995
https://www.youtube.com/DQWS1995

 12 

