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ولد ميسزيري بن سيتيريس في أغسطس عام 1972م في والية سالغور، 
ماليزيا. وحاليا هو األستاذ المساعد في قسم الفقه وأصوله، كلية معارف 

الوحي وعلوم اإلنسانية ومحاضر في المعهد المصرفي والتمويل اإلسالمي 
بالجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا. التحق بهذه الجامعة منذ سنة 1996م. 

ويحمل شهادة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه في الفقه وأصوله من 
الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا. كما يحمل أيضا شهادة البكالوريوس في 

علم النفس، والدبلوم العالي في القانون وإدارة القضاء اإلسالمي من مركز 
القانون هارون بن محمد هاشم بالجامعة نفسها.

ميسزيري بن سيتيريس

نبذة عن مؤلفي الكتاب

نبذة عن مؤلفي الكتاب
ّ ّ 



محمد زاهيري أوانج مت ولد في عام 1968م في كتيريه، كوتا بهارو، 
كلنتن. محاضر بكلية التربية بجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا حاليا منذ عام 
1998م. متخرج شهادة البكالوريس في الدراسة اإلسالمية والعربية بجامعة 
األزهرعام 1992م والتحق ماجيستيرفي كلية التربية بجامعة اليرموك، أربد، 

األردن عام 1997م. وحصل دكتوراه قسم المناهج في جامعة اإلسالمية 
العالمية بماليزيا فى عام 2005 م.

محمد زاهري بن اواڠ مت

نبذة عن مؤلفي الكتاب

نبذة عن مؤلفي الكتاب
ّ ّ 



محمد ترمذي بن عبد الله مواليد بمنطقة تومفات، كلنتن في عام 1980م. 
حصل على الدبلوم في الكلية اإلسالمية العالمية السلطان إسماعيل بترا 
عام 2003م والدبلوم التعليم في معهد تعليم المعلمين تينكو بينون عام 

2014م. متخرج الكلية الشريعة اإلسالمية من الجامعة األزهرعام  2006 
واآلن معلم في المدرسة الثانوية الدينية المجلس الديني اإلسالمي بوالية 

الفدرالية منذ عام 2007 م.

محمد ترمذي بن عبد الله

نبذة عن مؤلفي الكتاب

نبذة عن مؤلفي الكتاب

م.

ّ ّ 



الرابعة  للسنة  الثانوية  للمدارس  اإلسالمية  الشريعة  لمادة  الكتاب  هذا 
ُوضع مطابقا للمنهج الديني المتكامل ومنهج التحفيظ المتكامل الذين 
أفراد  إعداد  إلى  الكتاب  هذا  يهدف  الماليزية.  التربية  وزارة  قررتهما 
متوازنين  ومهذبين  وصالحين  الدينية  بالمعرفة  وملّمين  مّتقين  مؤمنين 
عقليا وجسميا وروحيا وعاطفيا، ذو كفاءة عالية ومهارات فائقة. وفي 
في  مختلفة  جوانب  على  يستوعَب  أن  الطالب  يستطيع  الوقت،  نفس 
الحياة  في  ومنهاجا  مصدرا  والسنة  القرآن  يتخذ  وأن  الشرعية،  العلوم 
اليومية، لتحقيق النجاح في الدنيا واآلخرة. وعلى ضوء ما ذكرناه آنفا، 
قد اشتمل هذا الكتاب على أربعة أقسام رئيسة، وهي: القرآن والحفظ 

وفقه العبادات والمناكحات والمعامالت. 

الملّخص من الكتابالملّخص من الكتاب
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المعلومات�عن�وقف�الكتاب
الّنقدّية�في�ماليزيا:

المعلومات اإلضافّية
�تعالى:﴿ �قال�

�﴾���������������������������������������������������������������������
)سورة�ال�عمران�92�:3(

ِإَذا� َقاَل:� ملسو هيلع هللا ىلص� � َرُسوَل� أّن� � هريرة� أبي� عن�
َثاَلَثٍة:� ِمْن� � ِإالَّ َعَمُلُه� َعْنُه� اْنَقَطَع� ْنَساُن� اإْلِ َماَت�
َصاِلٍح� َوَلٍد� َأْو� ِبِه،� ُيْنَتَفُع� ِعْلٍم� َأْو� َجاِرَيٍة،� َصَدَقٍة�

َيْدُعو�َلُه.�)رواه�مسلم(،
والّصدقة�الجارية�تشمل�أشياء�كثيرة،�منها�الوقف�

ألّنه�دائم�األجر�بعد�وفاة�صاحبه.�

ة�الوقف. أجمع�العلماء�على�مشروعّيّ

الّسّنة

اإلجماع

القيمة الّنبيلة

مالزمة�اإلكثار�من�
الُقُربات�سواء�كان�
لألحياء�أو�األموات.

لغة
شرعا

الحبس.
بقطع� بقاء�عينه� به�مع� االنتفاع� مال�يمكن� حبس�

الّتصّرف�في�رقبته�على�مصرف�مباح�موجود.

الوقف 16،4

16،4،1  تعريف الوقف

16،4،2  الّدليل على مشروعّية الوقف

143 4،2،4،2�/4،2،4،1�/4،2،4معيار�الّتعّلم
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