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.التعليميالنظام  00الدرس   

عرف اإلسالر ااإلسسال رلاإلوية مرلابدر اةرل الرحي اإلور لباعحرداملسو هيلع هللا ىلصحر اكانرلااا األرقلربا إل اإل  ملسو هيلع هللا ىلصر اةر ا :مددلل-
أيباإل  ملسو هيلع هللا ىلصرر اأي ابسال ررلايفة مررل ياعررقااإلس حرر اإل ي اانررياإلواحررلاإلواحهحررلاإلوررذا بدررباةررعاالررفإل ا ا رر  اإلوررلإل  ايم حن ررقا

يملايرر ااامبقامتفقايي رقوه اإلسالر ااإليدهر  (اعاقئلاي ا)يحاإل بنياعحداملسو هيلع هللا ىلصحبع ايمشرح قا ايتاإلواف ااإلوذامتدح اهبقاإلوفا
إلسسال ررلاإلوية مررلاإلسالرر بهلاباتىررفداعحررداإلسل الررلا اةررتاي ررلملقاد،اإلورتررق، ايإلس ررحلل ايإلسرتبررل ايةهرر تاإليرنررل ا

قوساإلوفتر   ايإلوبهنق الرتق ت ايإلسفإلعرحاي ي اإلو ح  ايل إللهباإلو  إلملسو هيلع هللا ىلصني ايجمقوساإلو ح ايإلسدرقرفد ايبدرق  اإلو حنرق  ايجمر
ياعقلرربا رر  اإلسسال ررقتاإلوية مررلاإلسالرر بهل التررق،اةهانررلاب هدررل ايا ة ررلابرر ااا.إلوىرر ألهل ايإلو تبررقتاإلسالالررلاي   ررق

 .القجقتاإلجملتنياإلسال بباييط  إليع ابىب  لاابوفيحاإلسال بهل الهثاإل تلتاةت قوه ايأ فإلضاإلسال ا
ا:التعليمية اإلسالميةمناذج املؤسسات -أ

لشر اإلوت حره اي  يالرعاةدشر داإلسالر ا األررقاانقعرلابر اإلوىراقةلام حسجنر اا اب رحللاملسو هيلع هللا ىلصبرق ا اع رلا  :املساجد-أوال
يب حللاملسو هيلع هللا ىلصبق ا ر اأي اب رحللاةر ا اإلسالر اا ا.ا"إلوفال  ااا ايإلالتخلبباإلس قجلاوحتل مسابد اإلو  لاإل ي 

 اايم لاإلس حللاإلودب كاأي ابرقااعحنباألشإا اإلسال ا ايملسو هيلع هللا ىلصهقبعاملسو هيلع هللا ىلصهقااأبلاإلسال اا اإلسلمدل اب حللاإلوفال  اا
يأااررررق فداإللتشرررق اإلس رررقجلاعقلرررباأسرررفإل ابررر ا س االهقالرررلاإلوليورررلاإلسالررر بهلاإلسفالررر بلاو نرررق داإلوبحرررلإلااإلسالررر بهلا ا

نفاة اإلخلطق،ا يإللتشفتاإلس قجلاإللتشرق إل اعبر إل اجرلإل ا اإلوبحلإلااإلسفت لل اييفجيا   اإلو هقاللاد،اإلخلحهفلاإلوثقيناع
أحنق اإلو قملاإلسال بب ايملسو هيلع هللا ىلصقااإلخلحفق ايإل بفإل ايإل سفاي ايإلو حنق ايإلوفا ق اةبدق اإلس رقجلا اعرتابلمدرلايملسو هيلع هللا ىلصفمرلاطاإللط ملسو هيلع هللا ىلصرق ا

 ررحللابدرر الشررر  ابرر ا عرر داإلاايتاإلواف لهررلاوت نررر اإلس ررقجلايةدقئ ررقاييرف  رررق ايملسو هيلع هللا ىلصررلاملسو هيلع هللا ىلصقبرربالحاررقتاإلول إلالرررلا اإلس
اإلو ررردنيايإلوارررفيا اي ا تحررر اإلورررب  اإلسالررر بهلا يااإللاطرررق  ايو رررتاإلو رررب ا اج رررتا يإلالرررتنفتاعررر وماعحررردابرررفس
إلس ررحللابفعررحإل اساقألهررق ا رر اأااإلول إلالررقتا االرر اإلسالرر ااإل ي،اعقلرربا  إلالررقتا مدهررلايشررفحاي ررقوه اإلوررلم اإل لمررلا



 اي الرياإلس رحن اا األ ر اب نرلاإلس رحللاااأيسرقاإليىرق  ي ر  ايتىرتاابس رحللا,ايي ضحاأال عايألرقبرعايأ لإلألرعا
ألرقاابىحدايبل اللايجقب لاي إل إل او ألتق  ايبدطحاق اوحث إل ايإلو طدهنيا اعرتاإلو ىر   ايةر وماو ر اإلس رحللا ي إل ا"

مرلاعدرلايملايار ايرهفرلاإلس رحللاإلوية ا...ايبقامحإل اد،اإلوه اابفعحإل ا قبق اوح عباإلسال بب,اخط إل ا الهقداإلس حننيا
يثق األه قاإلس قئتايإلجملق التاإل  ةهلايإلوحغ ملاإلسختحفل اع وماعقلرباباىرلإل ا,ا  إلاإليلاةتاعقلباأشبعاةد إل اأ ةهلا

يعر وماعقلرباإلس رقجلا...األهاىر ااعحرداإلودرقلاإلواىريتاإلورذانينرياةرنياإلو رلدايإلوت رحهل,اوحاىسقصااح ر ااأله رقا
ااا.ب فلق اوحش فاإلو فيب

 إلبررريابت رررل دا اإلو ىرررفاإلو بقالرررب ايعقلرررباملسو هيلع هللا ىلصبحرررلاألمرررق اإلو حنرررق ايإلست حنرررني ايبررر ا ررر  ايوارررلاإلشرررت فتاب رررقجلايج
إلس قجلا اإلو فإلقاجقبياإلسدى  ا اةغلإل  ايب قجلاإلور أللايإلوبىفد اي اإلوشقااإل قبياإل ب ك اي ابىرفاجرقبيا

إلو حنهلاألح اياتىفاعحداعنفياة اإلو قص ايجقبياإلة اط و ا ايإل قبياإل   ف ايإللتشفتا ا   اإلس قجلاإليحاقتا
ةررررتاي ررررلملقاد،االرررر إل قابرررر اب ررررق  ا وررررماإلو ىررررف ااعقوفحررررما,اإليحاررررقتاإلستخىىررررلاابول إلالررررقتاإلولمدهررررلايإلوحغ مررررلا

ااا.يإلي ق،ايإلوط اي   ق
أصرباباة ررملاإلس ررقجلايلحاقملرقابطناررق ايبطحبررق اورب ملاإلو حنررق  ا مبررقاسرقاي طهررعاوح ررقملايوارلابرر ابرقلررلاعحنهررلاأيا

 الشررفاإلو حرر اةررنياأعررلاجمن عررلابرر اإل نررق  اإلس ررحنل ايةدتهحلررلاوحىررفإلعقتاإلو هقالررهلايإلس  بهررل ااإلجتنقعهررل اي  بررل
الفعقاابقان باإلس قجلاةنياإلوىبغتنياإلو حنهلايإلس  بهل ايعقااإلس حللابفعحإل اوحت حه اإلو قيل ايملسو هيلع هللا ىلصلاأسفا امن اإلو ح اا

اإلس حللامبثقةرلايإللتشق  قااليىقوعاابولم ايع لعابرق  اوح بق د ايع وماألتحا أة إلةعاوهتحاداإل نهياإلو ح األهع ايوالاعلَّ
ااا:بل اللاعقوهلايملسو هيلع هللا ىلص سج اطحبتعاد،املسو هيلع هللا ىلص نني

يإليى  اعحدادجق داب اإل التق اإلسختيت اي سال امتفف  ااوح نتاا اراط ،ابدتمن اا اإلول إلاللاسمتقااإلسد جا1
ااا.الد إلتاعلد

ياة ررملاإلضقضررفإلتاإلو قبررلا ياا,انق اة ررملاإلوررل يلاطرر ،اب ررتن  اا رر ابدتمنررنياي ررسال امرر  ب ااالالررت.اا2
ااا.ياهلامبد جاب ني

يوالاعنلاإلخلحهفلا األيداب األيإلتاإلو ىفاإلو بقالباد،اي هنياشهخاإليحال ايعقااة ملاأصاق،اإلودفر  ا اإلوليورلا
قلرربايح رر ام ج رر االمررف اة ررملاإل لهررقااد،ابرر ااتررق   ابررياإلسشررق داد،اأاابرقلررلاإلو ررقملاإلو حنهررلايإلالجتنقعهررلاع

ااا. ي  قاإلورب ا اإلختهق  اوحتل مسا اإلس حلل
بىرحالاإل نقعرلا ايارلقايملسو هيلع هللا ىلصربا"أبقاب إلعهلاإلوتل مسا اإلس قجلاألالا إلعداإلوفا ق اإلسفة ااإلس حن اا احتلمرل قا

اإليض  ايأتخ  اد إلاملامر اعحهعاألهعاضفي دايالابحمرلاعحفرل ايملامرر ا درقتايملسو هيلع هللا ىلصرباكرل اابوضرباايضر  اإلورل لا 
إلسفلحررلاإلو قوهررلابرر اإلوت حرره  ا لررعا قوبررق ابررقاعررقاامررفيباا وررماة ملسو هيلع هللا ىلصررباإلس حرر  اي مبررقاعررقااأعثررفاإل يملسو هيلع هللا ىلصررقتاب  بررلاسواررق ا

ااا.إلول لا  اإلوىبقح



صربقلق ايبد رقابرقاعرقااة رلاإلو ىرفايملسو هيلع هللا ىلصبرتاصر داإلسغرف، ايمبرقاأااإلوطقور ا"ور ا   اإل يملسو هيلع هللا ىلصقتايد عباألند قابقاعرقاا
يمررر   اد،اأعثرررفابررر اب حررر ا الفرررساإلوهررر ا األررر ااإلو ملسو هيلع هللا ىلصررربا,ا ا إلتاإلو ملسو هيلع هللا ىلصررربااماررر ااةل إلالرررلاأعثرررفابررر ابرررق دايإللرررلد

ااا.إلول إلالباعقااب اإلسفيللاحبهثايدقي اإلوه ااأبعنحع ايحيفصاإلوطحبلاعحداإلو ص  اد،ابرقااأالتق   اببرفم 
أيامشر فاايعرق دايريإليحاةرنياالرقعلايالرقعتنيالر االا رتاإلوطقور "أبقاإلسلداإلوحبدهرلاوحرل لاألهبرلياأكرقاعقلرباملسو هيلع هللا ىلصىر دا

إب  ررقق ايإلوررل يلام بهررلايبت إلوهررل ايالامفىررتاةهد ررقاأكاألقصررت ابررقاعررلإلاأايااإل نرريايإل عهررق  ايلررنيام طررتاإلسطررفا
ااا. حمفإل  اية ملاإلسجق إلتاإل خف اإلستففملسو هيلع هللا ىلصل

أبررقاوغررلاإلوتررل مساإلوررذاعررقاام ررتخلب قاإلو حنررق ا اإلس ررحلل األرر اشررما اأااإلوحغررلاإل القالررهلا ررباإلوحغررلاإلو فةهررلاوغررلا
إلواف ااإلورفق ادالاألعاة لاإلوفت لقتاإلسال بهلا خرتاإلورثر ابر اإلودرقلا اإلسالر ا اي ر ابر اشر  ،ا تحفرلابرد  ا

إلخل اممرقالررت اعحرداإلوفاهرعاأياإلضرلعاإليبرق اشرر اإلو الرقئتاسمىرق اإلس رق  ا صرراقهبق ا...اإلوفق الربايإلوفيبربايإلوح رب
  .يخقصلاد إلاعقلباأ إلملقاإلوحغل

ا يإلس رحللاإلودبر كا اإلسلمدرلاإلس رحللاإليرفإلاا ابررل أش فاملسو هيلع هللا ىلصقطبلاب  : أ  اإلس قجلا اإليضق داإلسال بهل ومن 
 ايإلس حللاإل ملسو هيلع هللا ىلصىدا اإلوالل ايإلس حللاإل ب كا ا بشق ايب حللاعنفياة اإلو رقص ايإل رقبياإل   رفا ابىرف ا

ب ررحنلايإلعهررلاإلالررتخلبباإلو حرر ا اخلبررلايب ررحللاإلوارر يإلاا ايرر لس ايب ررقجلاأخررف اعثرر داخفَّجررباودررقاأجهررقال ا
 اةاهررقااإلس ررقجلاةررلي  قاعحرردااإلسالرر ااي ألررياشرر االضررق داإلس ررحنني ايبرر ا دررقاإل يبطررباكضررلاإليضررق داإلسالرر بهل

 .إلو جعاإل عنت
ا:االُكتَّابااثنيا-
يداإلوارررف ااعبررق داعرر ابرتررر اي حهنررب امررت ح األهررعاأطفررق اإلس رررحننياإلواررفإل دايإلورتقةررلايألرررقاايرر ا:بف رر ااإلورَّتَّررق،-

إلورررفق ايمارر ااةت حررهن  اأالررقي دابتخىىرر اا اعحرر ااإلواررف ا ايم ررلاإلورَّتَّررق،اخطرر داجلمررلداحنرر ايطرر مفاإلسدشرر تا
إلوت حهنهلاة لاأااضقملسو هيلع هللا ىلصباإلس قجلاع اإلالته ق،اأعلإل اإلست حننياصغق  إلايعبق  إل األقلتشفتا   اإلورتقيه ا اعتاة  ا

ا.إلو ح ايإل يفق اش ااإلو حنق ايإلست حننياإلس حنني اي   ابفلحلابتط  دايل اعحداإل   ق 
يإللتشفابياإللتشق اإلسال اا ا تح اإلوبحلإلا ايعقااار فاإلورَّتَّق،اعدلاإلس حننيابد اع لاإلوفال  ااا  :إلودش د-

إلسرقااإلوفئه بايإلهلقاا اإلو قملاإلسال بباوت حه اإلوىغق  الهثامت ح األهعاإلوىبهقااإلواف ا ايإلو ح ايا  األفمضرلاعحردا
اعحرداضرفي داإلورت ألرحرر اا,ا ح اعرتاب رح  ايإلوارليداإلورذاهبخر اهبررقابر اخر  اأملسو هيلع هللا ىلصر إل ايأأل رق اإلوفالر  ااالهررثالرثس

  ا.عتاأال اب اأالف اإليف،اة لاب ملسو هيلع هللا ىلص لاةل اةت حه اإلس اعشفاطف  اب اأطفق اإلس حننياعحداالبهتاإلوفلمل
 اا:املسو هيلع هللا ىلص ننيملسو هيلع هللا ىلص نباإلورتقيه اد،ا: أملسو هيلع هللا ىلص قااإلورتقيه -
يعررررقاامررررت ح اإل طفررررق األه ررررقاإلواررررفإل دايإلورتقةررررلايايحيفمرررر ااإلواررررف اا ايببررررق  اإلوررررلم ايأيوهررررقتااا:أيوهررررلاعتقيهرررر -ا1

ااا.إلي ق،



وت حرره اإل طفررق ايإلوشرربق،اعحرر ااإلوحغررلايإلا إل، اياعحرر ااإلوررلم ايإليررلمثايالررقئفااا:اإلوشررقئ لملسو هيلع هللا ىلصقل لهررلاأيااعتقيهرر -ا2
ااا.اعقبلصد  اإلو ح ااإل خف اةى  دا

يملسو هيلع هللا ىلصرلالرقألااإلورترق،ابر ا ر إلاإلودر  اعحرداايإلورتقةرل  ر اإلس رحننيامب درلاي حره اإلوارفإل دامار ااأله رقاا:بدق  اإلس حنني-3
ا.إلورتق،إلالتا وعاإلوتقااع اابملسو هيلع هللا ىلصبا

يعقااإلوغفضاب ادلشقئ ق اي حره اإل مترقاايأةدرق اإلوفارفإل اي عرقمت   اد،اا:يإل دلعتقيه اإل متقاايإلوبطقونيايإلوفافإل ا-4ا
إلاإلودر  ابر اإلوت حره اإلوفعقمرلاإلو حنهرلايإلالجتنقعهرلاهلر  اإلوفانرلا ر اإلوارق  دا اجقل اإلوتارف،اد،ا اي رق، ايملسو هيلع هللا ىلصرلايألرفا ر 

 اااا.يإلو م املامر ا اياليا يم  اد القهل اد،اإلسرقي اإلخلقصلا
لتهحلررلاحتنررساإلودررقلاوحاررف ااإلورررفق ايعثررفداإلوفت لررقتااياب  طمبررلياأاساإلورتقيهرر اإلواف لهررلاملسو هيلع هللا ىلصررلاإللتشررفتاةشرررتايإلالرريا

ااا.اإلوليولق ا ملسو هيلع هللا ىلص لاإلسال بهل ايابوتقيلاإلي 
ألن ابرقاابت ياطحرقاإلهلر إل ا اام رقعلا,ايإلختحفباألحلقااإلورتقيه اصغفإل ايعلإل  اياابخت  اإلس حننيايبشق هب ا

أبقاأسعاإلورتق،األررقاامفرف ا .حيلساب اعل اإليض  اوحافاايإلسألق داب اإلوت حه ,اد،ابرقاابمح ا,اعحداإلسملسو هيلع هللا ىلصبق 
يملسو هيلع هللا ىلصلااتيتااا.يتضن ابىافق اشفمفق  ايعلداأو إلح ايعل إل اب اإلوليكايإل ملسو هيلع هللا ىلص اابيىفا قوبق  ايعقلباأ يإلتاإلول إلاللا

ة ررفمفاأياعفالرربابفيفرري اأبررقاالرر اإلورر  ق،اد،اإلورتررق، األ قبررلابدرر اإلو رردلاإلخلقب ررلاأياإلو ق الررلاأياإلو ررقة لا"إلس حرر ا
حيفرااجرح إل ابدرعاأيا,امدتاتاإلوطفتاد،اةهانلاجلملدا باإلورتق، الهثامباداأله قاد،اأاامت الفااإلوارف ااأبعنحرعا

ياإلي رق، ايمبارداإلسرت ح ا اإلورترق،الر االر اإلوثقلهرلا,اد،اجقل اي حنعاإلوارفإل دايإلورتقةرل اية رملاإلودار ايإلو فةهرلا
عرقااإل  رتاأاايااا.عشفداأيابقا ياا وم ايور االا دياإل بفاأاامر اا دقتاب ا  ا اال اأعلاب اإلوثقلهرلاعشرف

أبرقاب حرر اإلورترق،األاررلانرياب قبررق اااد،اإلورترق،او رر بلاأطفرق اإلس ررحنني امسبسدر إلابر امررفإلألا  ا ا رلي  اي يإلل رر ا
أبرقابررد جاإلوت حره ايبرر إل  اإلساررف د ااا.بت رل داةهررل  ايامتىرف اضررن اور إلئحايد شررق إلتاب هدرلاالاحيررقاوررعاإلخلرفي،اعد ررق

 ح اإلوارررفإل داألررررقاامطحررر ابررر اإلوىرررراأااحيفرررااإلوارررف ااإلوررررفقاعحرررعاأياة ضرررعاعررر ار رررفاملسو هيلع هللا ىلصحررر اأيا يإلمرررلايإليارررق   ايمرررت
يملسو هيلع هللا ىلصررلاإل رت اإلسفةر ااإلس ررحن ااةترر م اإلوشخىرهلاإلو رر ملا طفرق اإلورتررق،ااا.يإلورتقةرلايإلخلرا ايببررق  اإلي رق،اإل يوهرل

يدبقبرررلابررر اةحرررالاالررر اإلاللرررت اايصرررححاسبقبرررلا ررر  ا اصررر دا,اةت  مرررل  اإلورتقةرررلاوحدرررقل ايي حررره اة ضررر  اة ضرررق ا
ببرق  اعحر ااإلورلم ايإلوحغرل ا"ورتقةرلايلفرااإلوارف ااإلوررفق األره حن  اإل نقعل ايملسو هيلع هللا ىلصلامففغاإلس ح اب اي حهن  اإلوارفإل دايإل

أكاأااإلودشررقااإلوت حهنرربا إلخررتاإلورتررق،اعررقاا تررلاوهشررنتاي حرره اإل طفررق اة ررملاإل لق مررثاإلودب مررلاي  إل،اإلوررلم  ا
ا.يبقام تا  اب اإلسفإلال تايإل ش ق ا,ايم حن  اعاقئلاأ تاإلو دلايإل نقعل اياملسو هيلع هللا ىلص إلعلاإلوحغلا

 حره ا اإلورترق،األارقااإلوفا رق امبارقيالتايدمهنرعاملسو هيلع هللا ىلصرل اإلسبررقا ايأخضر  إلاإلورتقيهر اوشرفيااب لررلد اأبرقايدمره اإلوت
ألشرفيقا,اياإلضت  اايبفإلملسو هيلع هللا ىلصبتعاهلق ايأيملسو هيلع هللا ىلصقتاإلول إلاللاأله قاعقلباحترل اة  برقتاطبه هرل,اابسضقأللاد،ادشفإل اإلوليول

يأبرقاابود ربلاوحفإللرلايإلو طرتااا.إلو ىرفامطر  ايماىرفايب رق اوشرفيقاإلوشرنس ايأ إلا,اإلوشنساعقااةل اإلوه ااإلول إلالبا
إلسل الرهل األاررلاورر لااإل تنررقااإلس ررحننياإبعطررق اإلوىررراملسو هيلع هللا ىلص رطق ابرر اإلوفإللررلاة ررلاعدررق اإلول إلالررل اي دررقتاي طهررتا اأاياا

أل حهررعاأاا"أبرقاإلس حرر األر  إلايغهر اوشررغتاطرق  ااا.إل عهرق  ايلرقالتاإلسررفض ايإلورفايحايإلو  إلصرر ايإلورل ايإلسطرفاإلوشررلمل



برر امررر ااألرره  امبثررتاعفقمتررعاأياالررقألفاأل ملسو هيلع هللا ىلصررقاابرر امرر أله  اعفقمتررعاهلرر  اأبررقاي حرره اإلوبدررقت األهبررلياأااام ررت جفاوحىرربهقا
إلوت حرررره اإلالةتررررلإلئباملامررررر ا تىررررق اابوىرررربهقااإلورررر ع  ا يااإلس ع اةررررتادلررررعاعررررقااشررررقب  اوححلد ررررني االاالررررهنقاعدررررلا

إلام ررررتنفياا اإلورتررررق،اد،االرررر اإل  دهررررق  ايأصرررراق،اإلسدقصرررر اإلو قوهررررلايإلو حنررررق  ايمبررررلياأااة ررررملاإلوىرررربهقااعررررقل ا
يهلرر إلاعررقاااشررداعحررداإلس عابرر اإلوف ررق  ايورر وماملا دررياإلوبدررقتابرر اإلوت حرره  ايدمنررقابدررياإلخررت ط  ا,اإلاللررت اا

ابورر ع   ايأعررلا وهررتاعحررداإللتشررق اإلوت حرره اةررنياإلس عايحررماإل عررلإل اإلوربرر دابرر اإلود ررق اإلوفاه ررقت ايإلوشررقعفإلت ا
جتنقعهلا اإلورتق، األح ام نحاإلس حن ااأاايا ااعحولايل إلجحاةنياإلورتق،ايإلجملتنري اأبقاإليهقداإلالاا...يإلورقيبقت

أيا ئهسالفيا,األ  إلابقتاعقملاجحهتاأألق اإلو بق اة ح بعا"يمشق تا الهقيعاإلوه بهلا,ايو وماأل  امتفقعتابياجمتن عا
ق ايعطرتاإل لرلإلعا  إلالرت  امر ااإلوب  اآب إلئعايأعنقوع اأياأب اعرق  األىر ا األرقبرع اأ حارباإلورتقيهر اأة إلهبر

أبررقامت مررتاإلوت حرره ا اإلورتررق،األرررقاامررت ااا. ألدرعابشررق علا اإلسىررق،ا ايدر ررق إل اوحت الرربايدجرر ال اخللبررلاإلوىرق اإلو ررقا
ا .ع اطفمقابقاما ااةعاإلااب احن اأةدقئ  ا

جمررقالتاإلو حررر ا ايإلشرررت فتاملسو هيلع هللا ىلصرررقااإليرررقااإلس رررحن ااإبلشرررق اإلسرتبررقتاإلسنحررر  داابورترر اإلودقأل رررلا ا :املكتبدددات-اثلثددا
ةغررلإل اي بشررقايإلواررق فدامبرتبقملررقاإلوحإلخررفداأبب ررقتاإلورترر ا اعررتاألررفي اإلس فألررلاإلسالرر بهل ايبرر اةررنياإلسرتبررقتاإلوررذا

ه اييضياأله رقاإلورثر ابر اا393 وباش فدايإلال لا إل اإليرنلاإلوذاألش  قاإلخلحهفلاإلوفقطنباإليقع اأببفا اعقاا
 ل د اة ض قاو ط  اية ض قاإلاخفايحاقتاإلول إلالل اي مد قامبففيشقتانهحل اإلورت  ايملسو هيلع هللا ىلص ن قاد،الحلفإلتابت

يج ررتاهبررقاعنررقال اخللبررلاطرر ،اإلو حرر  ايعقلررباهبررقاأل ررق لاي رر تاوحطرر ،اإليىرر  اعحررداإلورترر  ايعررقااهبررقالمررقاا
 .إلالالت ق د
ثاإلس قبحررلايإلخللبررلايي ررل تاإلسررلإل ل اييد عرربابررقاةررنياخقصررلاابخلحفررق ايإليرررقاايأةدررقئ   الهرر :املدددارس-رابعددا

إلستنهرررحداإلورررذايرررس ح  اوتررر ،اإلسدقصررر اإلواهق مرررلا اإلوليورررلاإلسالررر بهل ايعقبرررلاوفعقمرررلاأةدرررق اإلس رررحننيا ا تحررر األرررفي ا
 ادلشق اإلو لملاب اإلسلإل ل ايعقلرباعحردا  جرلاعقوهرلابر اإلودمرقاا(المقااإلسحم)يملسو هيلع هللا ىلصلاةف اإلو  مفاإلو ححل ملسو هيلع هللا ىلصبا .إلس فألل

:اإلسرررلإل لا اةغرررلإل ايأصرررف قاايإلوبىررفدايإلس صرررتاي   رررق ايبرر اأشررر فا ررر  اإلسرررلإل ليإلوفخقبررل ايملسو هيلع هللا ىلصرررلاإللتشرررفتا رر  ا
عحررداب ررقللااها363بل الررلالرر  اإلوررلم اكنرر  ا لرررب ايي ررف اابسل الررلاإلود  مررلاإلورررل اةلبشررق ايألشرر  قاالرردلا

إلاوحىرررر د ايلحلررررفينياوحن حنررررني ايب رررررد قاخلررررق ااإلسل الررررل ا يإلالرررر ل ايج ررررتاأله ررررقاملسو هيلع هللا ىلصقعررررقتاوحناقضررررفإلت ايب ررررحلل 
ا.بررفإللهملاوه رررتخلب قاإلوطرر ، ايملسو هيلع هللا ىلصرررلامتهررحتاةفيعرررلاإلوبدرررق اي ملسو هيلع هللا ىلصررلاينرررق ايىررنهن ق ايإل يفرررق اب ررت  اإلوت حررره األه رررقيا

اهبررقالَّمَّرر  اعقوهررلاالختبررق املسو هيلع هللا ىلصررل إلتاإلوطرر ، اييرر جه   ا يعقلرربا رر  اإلسررلإل لابدررق إلتاوتخررفمجاإلو حنررق  ايملسو هيلع هللا ىلصررلايَّضرر لبة
 ايمتترياإلوطر ،ايخقصررلاإلستفر ملسو هيلع هللا ىلصنياةرقألررلال ر اعفرق إلمل ايبرر إل ب  ايبىرقلبلاإلوطر ،ا الررقي مل ا ابررقاايإللررل

إلسهرحإلتايإلسرقألرر تطايشررحله  قاهلرر  اد،اجقلرر اإلو دقمررلاابويألهررعاعررد   ايدملسو هيلع هللا ىلصقبررلاإلوررفل تاإلسفهررلداهلرر  ايإلال تنررقااةتدنهررلا
 .  إلاابسضقأللاد،اإلو دقملاةت حه اإلوفتهقت األالاإل تن إلاهب اإل تنقب قاالاماتاع اإلوفتهقا.اأج قب  ايعا هل 

ي ترلابر اأ ر ا ي اياياةهر تاإليرنرلاياإلوبهنق الرتق تاياإلسفإلصرلا ل عفابد رق: نارات التعليمية األلرىامل-لامسا
بق ال إلا,اإلوتحلق ،ب اخ  اإليحاقتايا ف اإلوتل مسايابدقةياإلو ح اا اات مخالضق يدقاإلوذاالقمهبا الشفاإلو ح ا



أل صرررباباباىرررلاطررر ،اإلو حررر ا,اشرررفل قأله رررقادةرررلإلع  ا اإلسرررد جاإلو حنرررباياإلوتررر وه ايالارررتايايفنرررلاإلورتررر ايا
أياإلوليوررلاياعحرردا عرر اإلو ررحطقااألخررف ايابدقأل ررتعالمفإلئررعاعحرردااايا بررحاعحرردالضررق داإلسلمدررل,اإلساهنررنياياإلس ررقألفم 
ا.إلالتاطق،اإلو حنق 

اا:دور احلكمة- اأي اةهبالرنل اإلسدى  اسلشق  اأة اج فف ابرتبل)ملسو هيلع هللا ىلصقا ايا وما( اإلسال بهل  اات مخاإليضق د
ةتا باعبق داع ابسال لاي حهنهلابتخىىلا,األح اير اةهباإليرنلاةبغلإل اخحإلللاوحرت ,اإلهلحلفكاابوافااإلوثقين

يا,اابوينلاياإلود خاياإلوت حه اياإلوتحلفةلاإلو حنهلاياخفسجباإلو لملاب اإلو حنق اياعقلباحتت كاعحداب منياإلورت 
ا.غلإل ر فتابرتبقتاأخف ا اإلوا يإلااياإلواق فداياملسو هيلع هللا ىلصفطبلابشقهبلاوبهباإليرنلاةب

اإلوىهلولا(:املستشفيات)البيمارستاانت - ا اجمق اإلوط اي اإلو ح اخقصل اي تلاب ابفإلعح عقلبا ي اع ،ا,
أمضق اإلسفإلصلاإلوفحرهلا.ياحتت كاعحدابرتبلابتخىىلا اإلوط اياإلوىهلول,اوحنفضدايا ي اوت ح اإلوط اياممق التع

ياقااأله قاإل  صق اياعتقةلاإلوبا عاياإلوت حه ا,امبثقةلابسال لاعحنهلابتخىىلاوحل إلالقتاإلوفحرهل(اةه تاإلوفصل)
   اإلسفإلعحاةتد ع قاوبسباإللتهقجقتاإلو ح اا ا وماإلو ىفاألرقلباةهانلاخىبلايابشحل لاوحت ح ابقا. ا  إلاإلجملق 

ألن اعقلباجقب قيدقايابلإل الدقا ايملسو هيلع هللا ىلصتدقاإليقضفاةهانلا,اج حباختف،اعحنق اأأل إل االقمه إلا ا ملسو هيلع هللا ىلصباإليضق داإلو حنهل
ياعنقاأااخحقا  بلا إليهلاوحت ح ا جتاإلو ح ايا,االتم فادةلإلعقتاعلملدايابتد علا اعلداجمقالت,ا ح كفحداوح

التل اأمسق االب لاي ق  ا اكضلالضق يدقاعنقاعقلبا,اإلود ضلاةلال اب اإليى  اعحداش ق دا جتاإلوف قاألاا
ا. اة  ا
اا:التكااي والزوااي- ابف حا اإلوتَّرلقداس اأي اايإلخللقلجالقيإلت ايإلسداط نيا: اإلستى ألل اسم إل  اعقلباختىَّيتَّ ابدش ت  ب

اوعا ايم ني اإلوىح إلتاإلخلنسايإل  عق   األهع ايياقا اعقوهل املسو هيلع هللا ىلصبل األ ملسو هيلع هللا ىلصع ايَّشق  اإلو ك اإلورب  اإليفا اعحد اييطحق وح بق د 
ايبففا اابوتَّرقاي  اإلو ثنقلهل اإلوليول ا  ايَّ نَّد ايعقلب ايإلسدشليا  ايإلسالَّب ا ايإلسل ال ا ايإلوافَّإل  ايلرجهَّل اإلسس ل ا   ق
اإلو ثنقلهل ايإل ملسو هيلع هللا ىلصطق  ادمفإلاايبىف ايالاالهنق اإلسختحفل  اإلسال بهل اإلسسال قتا اإل ملسو هيلع هللا ىلصطق  اإلوحَّإليملل.يإللتشفتا    :اأبق

اإلوشفم لا ا  اإلو ح  اوطح  ايب  ل املسو هلآو هيلع هللا ىلص  ا  ا ال   االدل ايدلهق  اإليده   اإلولم  اش قئف اسملسو هيلع هللا ىلصقبل اب حلل أل ب
ان-ي دقتاإلوفُّةاا.يإلياهال إلوذاعقلباياقاا اإلسدقطقاإلس فَّضلاوح حل ااإلو  رفك ايعقااب اماهن ااهبقا:ا-يا جابل

م ن ااإلسفإلةطني ايعقلباوحت حلُّلايإلوت بتايإلالالتغفإلقاةش   اعمنلا اي ق، اي اإلو ملسو هيلع هللا ىلصبا إليعاب  رفاحينباة  ا
بهلابثتاإلوبافاإل ةهملاي    اي  إلاإلس حننياب ا حل ااإل علإل طايو إلاإللتشفتاأبعلإلٍ اأعلاعحداإلو  إللتاإلسال 

  االب اإللتشق اأضفلٍلا يوهق اصقينيا اإلسلااإلو َّقلحهَّل الهثاعقل إلاماهن اابيابفملم  ا ا   اإلوفةااو بق دا
يملسو هيلع هللا ىلصلاعقلباا ب اإلسسال قتاإلس نلاإلوذاألتحلت قاإليضق داإلسال بهل يي لا   اإلسدق إلتا ايإلوت حه ايإلوت بتايإل  ق 

اب االح تاطفمقاإلوتى  اب امثق  اإلو إلملسو هيلع هللا ىلصياييه  اأألضتاإلو بتاوتااهقاإلوغقمل والاعقلبا يااإلوتفقعتاإلوى  ابي
إلوتَّرلقايايإلوحَّيإلايايإلوفُّةاادلل اإلوفعقئحاإلهلقبَّلاوحيةهلاإلولمدهلايإلالجتنقعهل األالاعقلباي تنلاألمنلا ملسو هيلع هللا ىلصهالا اد إل ملقا

اإلاخفَّاييدمه اشسيكق اييَّ الاأله قالحاقتاإلو عف ايجمقوسا اإلس إل  ايإلوب ملَّ األاعلاأللج إلو ح  ايعقااة ض قامَّلل سجلَّ
ايإلولألق اع اإلجملتني ا اإلو اهلد ايإلوفلإل اب اأجتاخلبل اوحتضاهل ايطبهاهًّق اأعثفاب اب    ايعقلبامن  ج ق مَّلل سجلَّ



غ يلاأيا  ايعقااالالتش ق اإلورث اب ابشقمخايعحنق اإلوتى  اإلس ج  م ا ا   اإلسسال قتاأسدق اباقيبلاإلوغحياإلس
 حلنقتاإلوىحهبهني اأسفاةحهالا ايفالهخاإلس قيناإلو قبهلاإلست حالاحبنقملاإل بلايإلجملتنياية  اإلوغقيلايإلودفهساب اأجتا

ا.محقملاإل يطقاايإلو اقئل
ايإلخلقلاقيإلت اإلوحيإلاي اعقلبا    اإلوفإلقااوال ايإلليإلا ايإلاللضبقاايإلودمقألل ايإلودمقا اإلو بق د اعحد اوحيةهل اعنحهًّق من  ج ق

ايإلوتا   اإلول اعحد ايإلوت قيا اإلودقل الشفا.يخلبل ا  اإل سف اابوال ا ي  اأمض ق ايإلخلقلاقيت ايإلوحيإلاي اإلوترقاي اهل   يعقا
اوحفإل بنيا اإلوت ف اع ايأألفماهق الهثاعقلبايفتحاأة إلهبق حداإلسال اايإلوت ح ايإلضتقجنياإلسال اا اأيإلالاا الهق

يإلسفضد ايي تابتاإلس قألفم ايإلوا إلألتطاألاق تاسالاعث اب اأةدق ا   اإلجملتن قتاإلوذاإللتشفاإلسال اا اعث اب ا
يملسو هيلع هللا ىلصلاإل ت اإلو  طنياإلو ثنقله ااابوترقايايإلوحيإلاياةشرتاعب  اييألقايالمفإلتادلىقئهلا.ةاقع قا ياالف،اأياملسو هيلع هللا ىلصتق 

اةحغبال إليلاا1641وترقايادالطدب  االدلا  إليملايلحلفداوحشه خاأياإلول إليمشاا22111يرهل ايا335ااأل كق
ا.إلو م اعقل إلام هش ااأله ق

اي اي دا اإل بل ا  اإلولم  اإلوش    ا ألي اأجت اب  ايإلوحيإلاي اإلخلقلاقيإلتايإلوفةا ايأملسو هيلع هللا ىلصقا اابوتى   اإلولم  اص ح يإل ت 
اعحه  قاإل يملسو هيلع هللا ىلصق اإلوذايَّدفقاعحدا   اإلسسال قتايي ألفاهلقابقاإلالت لإل ملقاساقيبلاإل خطق اإلوذامللسج َّ ق اعنقالَّبج لبة

ا.حتتقجعاب الفالايبسيلل األقلتشفتاةرثفدا ا بشقايألح طنيايالقئفابلااإلوشقاايإلو فإلق
يعقااأبفإل اإلسنقوهماأمض قام تن اايمتدقأل  ااألهنقاةهد  ا اخلبلاإلوى ألهلايدلشق اإلخلقلاقيإلتاأياإلوترقاياهل  اعنقاا

ق اييحمهد قاي خفألت ق ايألقايى  األ اةحهال ايب اأبثحلا وم اخقلاق اةهللاإل قشدر اإلوذاةلأاعقل إلام تن ااة نق مل
ااملسو هيلع هللا ىلصبتاأاامت ،اإلو حطدل ايألش اجبقلب قا ابط قاا1316/ا ر516 ادلشقئ قاإل ب اةهللاإل قشدر اابواق فدا االدلا

ا.جدلكاي خفم ا111ص   ايابوفابااا411عب  إل ايملسو هيلع هللا ىلصف اهبقا
اأب اعب ايعقلباإلخل ا باإليق امبل الل اعنق ايإلوضفمح  ايإلوترهل اةنياإلسل الل اإلسنقوهمانينياألهق   ا اعىف قلاق 

ملسو هيلع هللا ىلصفملسو هيلع هللا ىلصنقلاابواق فد ايخقلاق األف،اة اةفملسو هيلع هللا ىلص ق يملسو هيلع هللا ىلصلاإللتضدباأبثق ا   اإلخلقلاقيإلتاإلو لملاب اإلو حنق اإل ج  اإلو م ا
اش امَّ نيَّ اعقا ايإلخلقلاقيإلتاإلورب د ايل   إل  اإل  ضاعحن ق اي دقتاإلورث اب ابحسيإل اإل ج    اإلو حنق  األلَّ اعحه ق هخ ق

إلسىق  اإل خف اإلوذاحتلسباع اإلخلقلاقيإلتايإلوحيإلاياي ي  قاإلو حنباإلودقألياييفيه اإلو نتاةلإلخح قايد إل ملقاي س  ق ا
ةحهغلااألالاعقلبا   اإلسدش تامبثقةلابسال قتا مدهلايعحنهلايإلجتنقعهلايج ق مل اأ َّتاأ يإل  إلاب نلاييفعبا س  إل

ا.عحدا تح ابدقلباإليهقداإليضق ملا اإلوتق مخاإلسال بب
 : يةتعليمالأهم العلوم  -
 باإلو ح ااإلوذايتىتاابواف ااإلورفقايإلو دلاإلودب ملايأص  اإلولم ايبقاايتاإل بلاب ا  إل،ا :العلوم األصيلة: أوالا 

ا:ةف ا   اإلو ح ايات مخ ايملسو هيلع هللا ىلصلاأةلع قاإلس حن ااألف    ايملاماتب   قاب ا     ايب اأ
مَّارف اا-عحهرعاإلو ر ا-يَّجلتاإلوافإل إلتابيايجر  اإلوارف ااإلوررفق األارلاعرقااجلمرتاإلوذا:علم القراءات القرآنية -

ااإلودرررراااأبعثرررفابررر اطفمارررلطايه ررر  إلاعحرررداإلودرررقلطاالخرررت  اهلحلرررقمل  ايإل رررت اصررراقةلاإلوفالررر  اااحبفرررااإلوارررف 
يي حهنرع ايإلشرت فابر اةهرد  احبفرااإلوارف ااعحرباةر اأيباطقور  ايعثنرقااةر اعفرقا ايأيباةر اع ر ا ايب رق اييليمدعا



أخ اعد  اعل اعب اب اإلوىاقةلايإلوتقة نيا اإل بىق  األرفإلحاإلودرقلامارف يااعحرداطرفمات  ا اإلوارفإل دايا...ة اجبت
ا:يب ا دقالش اعح اإلوافإل إلت ايب اعت  د،اأااجق اإلوافَّإل اإلو ب لا

ا(. را444تا)راإلوته  ا اإلوافإل إلتاإلو بياالة اإلوى  ا1
ا.راجقبياإلوبهقاا اإلوافإل إلتاإلو بيا يباعنفياإلولإلين2
ا(. را333تا)راإلودشفا اإلوافإل إلتاإلو شفاالة اإل ح كاا3
ا(. را331تا)را اإلوافإل إلتاإلو شفاالة اب فإلااإل صب قينا4

ملسو هيلع هللا ىلصفإل داإلواف ااإلورفقاملسو هيلع هللا ىلصفإل داصاهال ايإليفقظاعحهعابر اإلوتافمر ايملسو هيلع هللا ىلصلاأال  ا  إلاإلو ح ايعح اإلوتحل ملا اإليفقظاعحدا
ااا.يإلوتبلمت اعنقاأال  اعح اإلوتحل ملا الش داعح اأص إلتاإلوحغلاإلو فةهل

رلنع ا:علم التفسري -   اإلو ح اإلو كامباثا اأيجعاب قيناع اا اي ق، ايب فأللاإلسفإل ابدع ايب فأللاألرقبعايلج
 .ايبقاإلشتنتاب اعاقئلايأالفإل 

إلوتف رر اةارر  ا إلوتف رر اةارر  اإلوىاقيب ايف رر اإلواررف ااابو رردلاا يف رر اإلواررف ااابواررف اا:يطررفقايف رر اإلواررف اا ررب
 اعحر اإلوتف ر اعر اعحر اإليرلمث اقإللفىاية لا.وييه هل إلاإليمف فاإلواف اايب  قا.إلوتف  امبطحقاإلوحغل إلوت يمت إلوتقة ب

ا:،املسو هيلع هللا ىلص ننير فتايفقال اعلملداعحدابفاإلوحب  اي ر ايا هن قاد
يم تنلاعحداإلوداتايإلوفيإلمرلايإل خبرق  ايمشرنتايف ر اإلوارف ااابوارف ا اييف ر  اابو ردل ايأبملسو هيلع هللا ىلصر إل ا:اإلوتف  اابس س  ا-

ا:إلوىاقةلاأياإلوتقة ني ايب اأبثحلاعت اإلوتف  اابس س  
ا.ضنلاة اجفمفاإلوطلكا.اجقبياإلوبهقاا ايف  اإلواف اا-1
ا. يف  اإلواف ااإلو مه االة اعثا-2
ي ررر ايف ررر اإلوارررف ااابالجت رررق ايإلالالرررتدبقا اابالعتنرررق اعحرررداإلوحغرررلاإلو فةهرررلايب رررقيناإل وفرررقظ ا:اإلوتف ررر اابورررفأكا-3

ا:يب اأ  اعت اإلوتف  اابوفأكايإلوتف  إلتاإلس س  د ايأالبق،اإلودحي  ايإلودقالخايإلسد  خ
ا.بفقيهحاإلوغه اوحفخفاإلوفإل كا-1
ا(. ر543تا)إلضها ا يبالهقااإل للو بااإلوبافا-2
ا.د شق اإلو اتاإلو حه اد،ابحإلاياإلورتق،اإلورفقا يباإلو    ادمحماة ادمحماإلو نق كا-3

ا:عنقاإل ت اإلس حن اا اإلو ىفاإليلمثاأمض قاابوتف  اإلو حنباوحاف ا ايب اأبثحلا  إلاإلوتف  
ا.يف  اإل  إل فاوحشهخاطدطقيكاج  فكا-
لالرررفصاصررراقةلا الررر  ا اااعحررردامسرررق األق مثرررع ايةحرررالالفصررر  اعحررردايتبررريامسرررق ا ررر  اواررر:علدددم احلددددي -

اإلس رحننياعحردايبحهرالابرقام رن  ا ا ا إل لق مثاأااعرقااة ضر  امتبرق و ااب  برلاجمح رعا يعرقااإلوفالر  اااحيرملُّ
ق اإليررلمثالمررفيإلاألهنررقان رعادمحماةرر اعنررفياةرر اجرق تاة ررلا وررمابفلحرلاأخررف اأعثررفاعنا ررقاةم ر  انقعررلابرر اعحنر

لحاايإلة اش ق،اإلوح فك اين  إلاإلوىاهحابد ق اييفع إلاإلوض ه ا اي باإلسفلحلاإلس فيأللامبفلحلايليم اإلو دل ايو تا
 .أملسو هيلع هللا ىلصلااعتق،انياإلوىاهحايإل ت اابوتدمه ايإلوتب م ا  ب ط اإلسبقاابقوما



صاهحاإلوبخق كا ايصراهحا:اإلورت ايب اأش ف ااه3ق اا(ص)لشااإلو حنق ا انياييليم األق مثاإلوفال  ا
 .ب ح ا
ي ر اإلوطفمرقاس فألرلاإل لررقااإلوشرفعهلاإلو نحهرلابر اخر  اإل  ورلاإلوتفىرهحهلطايوارلامحرتاإلوىراقةلاور إل ا :علم الفقه -

يعثنرقااا األدبرالاعبرلا اةر اعنرفا اإلوفارع اياب رق اةر اجبرتاابس إل مرث اياأيباةررفايعنرفا(ص)إلوفاعاة لاإلوفال  ا
ا.يب اإلود ق اعقئشلايأااالحنلا..ة اعفقاايعحبا

إل ت اعحنقؤ اإل تنقب قاعمهن قاابوحغلاإلو فةهل ا ااابملسو هيلع هللا ىلصباإلو ح ااإلسال بهلاحتتق،اد،األ  اإلوحغرلاإلو فةهرلا:اللغة واألدب-
إل األرق ت اإلو حنرق  رقاجهرل  رقامايأل ن   ررنداةل إلالرلالرفي اإلوحغرلايخىرقئيتاعرتالرف  ايعهفهرلاإلودطرقاةرع ايأخفجر إلاعحن 
إلخلحهتاة اأمحلاإلوففإل هلك ايإلة اج  اي  مهق ايلمفيإلا اإلورحنل ايير ااب ا وماعح ااععح اإل ص إلت ييف قاأله

ا.إلوىف  ايمم اعتب إلا اعح اإلوىف اإلو قملاإلوحغ كاإلوش  االهب مع
كرررتادعرررفإليب ااعنرررقالمرررفيإلا اإلورحنرررقتا ايب إلملسو هيلع هللا ىلص  رررقاإلسعفإلةهرررل اي  الررر إلاإل نرررتاإلورررذاهلرررقاكرررتادعرررفإليب ايإلورررذاورررهساهلرررق

ير رفاعرل ابرر اإل  اب ايإلوفىراق ابرر ا(.اإلورتررق،)ألر خفج إلاعحر اإلودارر  ايبر اأيإلئرتابرر اأوَّفر إلاألهررعاالرهب معا اعتقةرعا
يإلشررت فاة ررملاإلو حنررق ا اإلوحغرررلا.اإلوشرر فإل ايإلخلطبررق األ ةررلع إلاودررقاشررر ف إلا إلئ  ررقايلثررف إلاأبتررياإلو ارر  ايإلسشرررقعفايإلو  إلطرر 

ا.ال بهلي  إلهبقا اعل اب اة  اإلوليولاإلس
إل رررت اإلسس خرر ااإلس رررحن ااةترررليم اات مررخاإلسالررر ا ايأخرر يإلا ررر إلاإلو حرر ابررر ابىررق   اإل صرررحهل اياإل تنررر إلاا:التدداريخ-

إلور كاأورر ااادمحماةر اعنرفاإلو إلملسو هيلع هللا ىلصرلكيابرد   اات مرخاإلخلحفرق اإلوفإلشررلم ايإل بر مني يا اي حيإليرعاة ر داإلوفالر  ااالخقصًّر
يإل ي إلعباياعتبرعا اإلو ر دا إلوفت لقتاإلسال بهلا ابىرفايإلوشرقااي   رقال  (اإلوفت ح) ايعتق،ا(إلسغق ك)عتق،ا

ا.إلودب مل ايأة ادالاققاإلوفحإل كاياعتق،اإلو  
ا.إلواحاشرردلكاإلوررر كاعترر اصرربحاإل عشررردا اصرردقعلاإلسلشرررق:ايملسو هيلع هللا ىلصررلاعثَّررفاإلسس خررر ااإلورر م اأوَّفررر إلا اات مررخابىررفابثرررت

تلرر اات مررخاإلو ررقملابرر اإلسررس خنياإلس رر حننياأبثرق ادمحماةرر اجفمررفاإلوطررلكاإلورر كاعترر اات مررخاإلو ررقملا اعتقةررعاي درقتابرر اعل
يإلوطبارررقتا.اأالرررلاإلوغقةرررلا اب فألرررلاإلوىررراقةلاالةررر اإل سررر :عتررر اإلوررريإلج ايإلوطبارررقت ايبد رررقااياات مرررخاإلوفالرررتايإلسحررر ت
ا.ايعتق،اإلوطباقتاإلورب اوح إلملسو هيلع هللا ىلصلك.اإلورل االة اال ل

 ررباإلو حرر ااإلوتحلفمبهررلاإلوررذايارر ااعحررداإلوتحلفةررلايإلالالررتدبقا ابثررتاإلوفحررمايإلهلدلالررلاا:أوالنقليددة العلددوم املقتبسددة: اثنياددا
يوارررلاي رررل تا.يإلي رررق،ايإل رررلايإلورهنهرررق ايإلوفهرررحاي ايإلوترررق مخاإلوطبه ررربايإلوطررر  اي ررر ا ورررمابررر اإلو حررر ااإلوتطبهاهرررل

 :د ق إلتاإلس حننيا اإلو ح ااإلساتب ل ايبد ق
إلور إلعررر ايإلودحلررر اا اإلو رررنق ايلفعقملرررقايأة ق  رررق ايملسو هيلع هللا ىلصرررلاإلنيرررعااي ررر اإلو حررر اإلوررر كال رررف اةرررعاألررر إل :علدددم الفلددد -

إلس حن ااول إلاللا  إلاإلو ح ا  إلاللا ملسو هيلع هللا ىلصهالا ة لاب اي جه قتاإلواف ااإلورفقايدشق إليعاد،ا   اإلس ض عقت ايب اأ  ا
إلاألحرهَّرقاعَّرفج اابمسرع اييصر اإلاالتاإلوفحرهرلايصرف قا ملسو هيلع هللا ىلصها رق ااإلور كإلوبتَّرقينا :عحنق اإلوفحما يشرفحاطفمارلاألشر ابفصرل 

 .إلالتخلإلب ق اي  ابقام ف ااب لالةطَّفال،



ا الفعرررلاإلودحلررر اايعرررل  ق اررررتامرررل َّلا اأي ابالررر اعىرررفاإلود ضرررلاإلو حنهرررلا اأي اب ايأةررر ادالررراققا يليلضرررياعترررقاب 
ألشررر ابفإلصرررلاألحرهرررلاعلمرررلد ايإلخررري اج رررق اإل الرررطفال،اإلوفحررررباواهرررقلاإلوررر كادةرررفإل ه اةررر احيرررااإلودارررق اإلوحُّ ةملسو هيلع هللا ىلصلرررقيلا

اررتابفج  رقاإلعتنرلتاعحهرعاأي اباي رفيبااإلنيق قت إلورفايحايالرفعت قايحتلمرلاإلوحهرتايإلود رق  ايإلوفف رقيلاإلور كاأور اعترقاب 
ا. الهقاالب نقئلاعقا

يشرنتاإلي رق،ايإل رلايإلهلدلالرلاي   رق ايم رلاإل رلاأألضرتاألرفي اإلوفايضرهقتاعدرلاإلخلر إل  بب اا:علوم الرايضيات-
إلوفبرر  ا اإلوفايضررهقتا األ رربقاإلخلرر إل  ببايا ررحا اإلالررتخلإلااإل رر ي اياا (إل ررلايإلساقةحررل)يوررعاعتررق،ا اإل ررلام ررندا

ا.اة وما مرق تاي   اب اعحنق اإلوفايضهقتاإل ي ةهني
إلالتفق اإلس حن ااب اب رق  اإل بر اإلو رقةالا اإل غفإلألهرل ايأضرقأل إلادوه رقاب ح برقتاجغفإلألهرلاعثر د ا :علم اجلغرافيا-

بابررقاعررف اة حرر اإلس ررقومايإلسنقوررم اي ارر إلا األرر ا الرر اإلخلررفإلئا ايعررقااألاررلاةفعرر إلا اجمررق اإل غفإلألهررقاإلو صررفهل اي رر
أش فا الَّقبباإلخلفإلئااإلس  م باإلو كا ال اخفمطلاوأل ض ايملسو هيلع هللا ىلصلا مس قاعحداعفدابر اإلوفضرلاإلخلقوىرل اييضرياعحه رقا

ةهل اأو اعترق،اإلخل إل  ببايإلوه ا يباأة إل غفإلألهلاإلو فاا:خط ااإلوط  ايإلو فض ايب اأ  اإل غفإلألهنيايإلوفلقولاإلس حنني
إلسصررطخفك اي ررر اأي ابررر ا الررر اخفمطرررلاإلو رررقملاإلسالررر ببا اياإلوبحررلإلا ايايملسو هيلع هللا ىلصررر تاإلينررر كاياعترررق،اب حلررر اإلوبحرررلإلا ا

 ر ي يتاإلو ررف،اأيايإلس رر   كاا  الرر اخرفإلئااوألملسو هيلع هللا ىلصررقوه اإلسالر بهلااإلور ك(ايإلوبحخب إلس  م ررباعحنررق ابرد  يإلعتنرلا
ا.إلخلفإلئااإلو فةهلأياةطحهن لاإلس حنني ايوعاخفمطلاوح قملاي لاب اأ قا

  لاإلس ررحن ااررر إل فاعلمررلداعقسررلايإل ررح  ايإلولإلعررني ايررر إل فاج مررلاعقوضررغااإل رر كايإلوررفايحا :علددم الفيددزايء-
ير فاإلي  اة اإلهلهرث  اصرقل اإلودمرفايتاإلس فيألرلا اعحر ا.اير إل فاإلوى تايإلوض  اي   قا..يإل عقص  ايإلسطفا

 .إلوبىفايت
الالررتخفإل،اإلورر  ااإلودرر عب اي ررحاإلوبرر ييناعرر اطفمررقايحررماإلاوررلا احتلمررلاي اامثقلهررلايإلخرري اإلوبرر يينا وررلا فيطهررلا ا

اعقو   ايإلوحئبقايإلوداقلايإليلملايإلوهقملسو هيلع هللا ىلص تاي   ق ا.عشفاب ل  
عنقا  لاعحنقؤ اإل  ضايملسو هيلع هللا ىلصقو إلاةرفيمت ق ايعفأل إلاجق ةهلاإل  ضاوألج قا اي ي إلااإل  ضال  الف  قاعنقا عفا

 اله ي  ايب ليإلاوعاإلوطفمرقاو ضرياملسو هيلع هللا ىلصرقل ااإل ق ةهرل ايملسو هيلع هللا ىلصرلايفرد اإلس رحن اا اصردقعلاإلاالتاإلوب يين ايملسو هيلع هللا ىلصلاالبقاعحنقؤا
د،األرلابحر تاأي اب ايعقلربابىرد علابر اإلودارقلا(ا رر191)إلولملسو هيلع هللا ىلصهالابثتاإلو قعلاإلوذاأ رلإل قا رق يااإلوفشرهلاالردلا

صر إلتابر اخر  ا  إلالرلاإل يات اي  لاإلس رحن ااإلوىر تايإلوضر   ايعفألر إلاعهفهرلامتههرحاإل .إل صففامب ق داألدهلاعقوهرل
ا.إلوى يهل ايإل تحإل إلملق ايعفأل إلاإلسفإلاياأبل إلع ق

ي باإلو ح ااإلوذايل لاإلودبرقتايإليهر إلاا ايعقلرباي رقوه اإلوارف اايإلسشرق إلتاإلو حنهرلاإلور إل  داألهرعاخر ا :علوم احلياة-
 . إلألياوحن حننياوحباثا انهياألفي اإلس فألل ايبد قاعح ااإليهقد

يملسو هيلع هللا ىلصرلاإل رت ا(.إل رقبياوىرفقتاأشرتقتاإلودبرقت) ايأو اإلس  م باعتق،ا(إلودبقت)هفلاإلولمد  كاعتق،ايملسو هيلع هللا ىلصلاأو اأة الد
ةبدق اإلخلحإل تاياإلو لي اإلوضخنلاعحداة ملاإل كرق  ايعر وماشرقاإلجملرق  اإلسقئهرلاحترباالرطحاياإلس حن ااابوح إلعل ا

و ررر إلااإل شررربهحب ايإل رررت اإلس رررحن اايبررر اأ ررر اعتررر اإلوح إلعرررل اعترررق،اإلوف لرررلاإل للو رررهلا يبا عرررفايادمحماةررر اإل.اإل  ض



إل ررقلاا اعتقةررعاإليهرر إلا ايإلوررلب كا اعتقةررعالهررقداإليهرر إلااإلورررل  اا:اابيهرر إلا ايبرر اأةررف ابرر اعتبرر إلا ا رر إلاإلجملررق 
ا.ع ،اإليه إل ت ايبد قاعت اوحفبَّقح:اعنقايجلتاعت اع اإلوبهطفدابثت

إلوتبخر  ا:ا اإلو نحهقتاإلورهنهقئهل اييصف قاةلملسو هيلع هللا ىلصرلابثرتعث  إلاب جقةفاة الهقااإلو كاعف اعةف األها:علم الكيمياء-
يإلويشرررهح ايإلوتاطررر  ايإلس إلةرررل ايملسو هيلع هللا ىلصرررلاأجرررف اة رررملاإلوتفرررقع تاإلورهنهقئهرررل ايلىرررتابررر اخ هلرررقاعحرررداكحررر  الررريإلتا

 .إلخل إلصاإلورب  ايإلس إل م  ايإلسمضقح:ا  إلايملسو هيلع هللا ىلصلاةحغباعتبعاأعثفاب ابقئلاعتق،ابثت.اإلوفضل
اإلة ا عفاياإلوفإل ك اصرقل اعترق،اإل الرفإل ا اإلورهنهرق  اإلور كاإلالرتخلااعحر اإلورهنهرق ايب اإلورهنقئهنياإلس حننيادمحم

:اإلوردررلكاإلورر كاأورر اعررلدا الررقئتا اإلورهنهررق ابد ررقيا. اإلوطرر ايعرر ،اعثرر ابرر اإل بررفإلضا إلخررتاج رر اإلسل ررقا
ا. القولا ايح محاإلوحجق،

ةب  تعا اا(صا)إليق عاة اعلحللداإلوثافباطبه اإلو ف، اإلو كاش لاوعاإلوفال  إلشت فا اإلوط ا :علم الطب-
اأبثق  اب  اة ملاإلود ق  اد، اابسضقألل اعطهلااإلوط   ايأا ا   اعبل اةدب ايإلوشفق  اإل الحنهل اال ل اةدب  ألهلد

ابثت إل لىق مل اوب ملاإل بفإلض  اإلوفإل كاإلو كاألفقاةنياإل عفإلضاإلستشقهبل اإلو حنق  اب  ايإلشت ف اإلوا ا: ايأملاأمل و ا 
ايإلوتففمقاةنياإل ل كايإليىبل اإلودقيجاع االب اأالقالبا ابفإلعحاإلسخ ا.إلورحد  اةنياشحتاإلو جع يألفَّقاإلة االهدق

اإلودقيجاع اعقبتاخق جب اإلوىغف ا.ايإلاخف إل للو باو قاااييدبعي حاإلة اإلودفهسا اإلعتشق اإلولي داإلولب مل
لتشق ابفضاإلوطقع اا اإل للوس ايب اإلوتخىىقتاإلوذاإلولم اة اإلخلطه اد،اخط  داإلو لي  اييج   قاأسدق اإل

إلو نحهقتااأيباإلواقال اإلوح فإليكا ادجفإل ايةف ا(عتق،اإليقيكاوحفإل كاا)اجلراحةو  األمراض الباطنية:عفأل قاإلس حن ا
 ايإلالتانىقوعا ي إلااإلوثلكايإلوفخ  ايع ،ا يإليلاإلو قملسو هيلع هللا ىلصني ايإلالتخفإل،الى إلتاإلسثقلل اييفتهت ق ايإلخي اأعثفاب ا

والاإل ت اإل طبق اإلس حن ااأببفإلضاإلو ه ااإلوذاإللتشفتا:اطب العيونأبقابقئذا ولاجفإلللاي تخلاا اإلو نحهقت ا
اأجحإل اعث داب اعنياإلسل قااإلوذاالاختتح اعث  إلاع اعنياإليه إلا ا  اي ا إلا ايشفمحاعه ااإليه إل ت األ فأل إل

اهلقاع ج ق ايب ا اإلسختحفل اييصف إل اأبفإلض ق اعنق اة اعحباإلس صحباصقل اعتق،ايعفأل إل إل طبق اإلو م اةفع إل
اإلوراقوني اإلوراَّق اصقل اعتق،اي عفد اعه د اة  اعحب ايأمض ق اأبفإلضاإلو ني  اا.إلسدتخ ا اع ، طب ي 

االعظام ايإلو قملسو هيلع هللا ىلصني ا: ايإلوضح  ايإلوفعبل  ا اإل ل ايإلوفمايإلوفملسو هيلع هللا ىلصبل  اإلور    ا اع ،انهي اإلس حن ا  حاإل طبق 
إلوفإل كايإلوح فإليكا:االنساء طب يلبالا اا"إلوتىفم "عتق،اإلوح فإليكااار فا:طب األسناني ا ايإلو  إل اي  ا وم

ألم فااا:اطب األطفالاأبقأخباإليفهلاة ا  فاإل للو بايإلةدت ق ا:ايإلة االهدق اييجلتاطبهبقتاب حنقتابثت
اإل صف قينعتق،ا ا اأيجق اإل طفق ا يباعحداة اأمحلاة ابدليمع اسي والعقليالطب النف ي اا القول اةف :

اأبقا ادوه ق  اإليهقد ايدعق د اابوشحت  اإلسىقةل اإل عضق  او  ، اإلوىلبقتايإلسفقج د األهع ايإلالتخلب إل ا  إلوفإل كاي   
(األف يلاإليرنل)عتق،ااار فا:علم الصيدلةي ا.إل بفإلضاإلو احهلاألرقلبا دقتاب تشفهقتاخقصلاهب  اإل بفإلض

ا ايعتق، اإلوطلك  اال ت اة  اإليقيك)و حب اإلوط ا( ايعتق،ا  اإلوفإل ك  اةرف اإلواقل ا) يب االهدق( ا حا.الة  يملسو هيلع هللا ىلصل
إلس حن اا احتض اإل  يملاب اإل عشق، ايعقلبا   اإل  يملايبق ا ا عقعنياإلو طق م اإلسدتشفدا اأال إلقاإلسلاا

 .إلسال بهلاابسضقأللاد،ا عقعنياإلوىهق ول
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 باب اإلو لايإلي ق،ايأتيتامب ىناطح اإل جفايإلسث ةلاب ا اعحايجتا أبقاإلصط لقا:اوغلا:مفهوم احلسبة -أ
لاإل بفامباتضق قاةت هنياب امت ،اب نا-إليقع اا-ألالاعفأل قان   اإلوفا ق اأبكقايالملا مدهلاما ااييلاإل بفا

ابس في اد إلاأر فاإلودقلايفعع ايإلود باع اإلسدرفاد إلاأر فاإلودقلاأل حع اصهقللاوحنحلتنياب اإلالحنفإل  ايمحقملا
 .وحلم اب اإلوضهق  ايحتاهاقاسىق اإلودقلاإلولمدهلايإلولله ملايألاقاوشف ا اي ق،

إلسال بهل اي بايرهفلا مدهلاب االش تايرهفلاإلي بلالتهحللايضخُّ ارفي اإليهقدا اإلخل ألل :نشأة احلسبة-ب
امفإل اأ   اوع ا َّاو ومابل ة اب،اإل بفاابس في ايإلود باع اإلسدرف اإلو كا  األفضاعحداإلواقئ اأبب  اإلس حنني امرَّ لنيجس

اإلو المل ايدااعقااعحدا   اب األفيضاإلورفقمل املسو هيلع هللا ىلصق اي ق، األرلفةضَّعاعحهعاحبَّرة ج دةرَّ ةاأَّبَّل املا}:األهت نيَّ ابج ايلوةتلرَّ ة ادج،ل عَّ ال لة
ا َّ َّاإلوةرنَّفةحجاَّ الا ايلمرلدرة ل ةالاعل جاإلوةرنَّدةرلفجايلأَّيولانجمل وةرنل ةفَّي ج َيلةبَّفَّيالاابج ي ايط ُّ  قاألالا.114:ا  اعنفإلا{ااإلوةرخل ةجايل

اإلي بلا  إلاإلس ىناإلولم ا اإل بفاابس في ايإلود باع اإلسدرفاد،ايإلجبقتاعنحهلابق جسمَّلايتَّفق بياإلسىق اايرل للَّتج
إلضقألملاعحداإلودمقأللا اإلوطفق ايإلوفأأللاابيه إلاا ا:اإلو قبَّلاوحن حننيطاألالايدقيوباأب   إلاإلجتنقعهلابت لجس دطابثت

ي عقملاإلوىاَّلا اييلُّ،اإلود ق ا اعنقايدقيوباأب   إلاإلملسو هيلع هللا ىلصتىق ملطاي وماوتضخُّ اإلسلااإلسال بهلاأب اب،اإليف ا
 القالبابدياإلوغشا اإلوىدقعلايإلس قب ت ايخبقصلاإلسشفإل اعحداإلس إل م ايإلوتحلق إلت األرقااعنتاإلضت  اإل

يملاي ف اإل ب ايإليضق إلتاإلو قةالاياإلو لالا   اإلو رهفلا اجمتن قملقايأعفإلأل ق ايأاا.يإلسرقمهتايصاَّت قايل ب ق
:ابهلاإل تنباة قبحنياب نني   اإلو رهفلا قبلطا كقامتثجستاإلسفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاإل خ ملسو هيلع هللا ىلصهلاعحداإلوش  ، ايا ااإليضق داإلسال 

ا.اإلو قبتاإلوفيلب ايبدعايرهفلاإلي بلامبدحولاإلوتطبهقا خ ملسو هيلع هللا ىلصهقتاإلسال اايأيإلبف اإلو ح عهل:ايإلوثقين.اإلو قبتاإلسق ك

 أاا ال  ا ا أيبا فمفد األ  ا  ال  ا أي اب اإللت  ا اات مخاإليضق داإلسال بهل ا  اا:تطور احلسبة-ت
د اعحداصَّلة اإلوطَّ لقاجا:ا"ط قٍا األ  ختامل األه قاألدقوباأصقة عاةح   األاق ابفَّ اصلقلج ل إلاايل أصقةتعا:املسو هيلع هللا ىلصق ".ا؟بلقا ل ل

ا:ا"إلو نق اايا ال  ا  املسو هيلع هللا ىلصق  ابج جس األرلحلهةسل ا لشَّ امرلفلإل َّاإلودَّقلَّ ابل ة اعلبة اإلوطَّ لقاج يلهدنقاةلأتاإلوليولا.ألألل لاجل لحةتلعَّاألرل ةقل
اأي اكت  ا اإلسال ا الهثاإلالت نتاا إلسال بهلاإل ي،اأتخ ا اإلوتشرتايإلالالتا   ا أمدقا ال  ا  مَّ نيس

عنقا.طاممقامَّلوتاعحداأمههلا   اإلو رهفلابد األحلفاإلسال ابلرَّللاة لاإلوفتح اعحداال قا ة اال هلاة اإلو قصاال هل
ا ا   اإلو رهفلابد اع لاإلودرا األالا عفاإلة اعبلاإلولاأاامسفإل ا إلوىاقةهقتأااة ملاإلود ق اب ا ملسو هيلع هللا ىلصلاإلالترَّ ةنجحة ل

اابس في  اييد داع اإلسدرف ايعَّنجسفلتة ايا أ  عبا ال  ا "ةدباكهماإل اللملااهنع هللا يضرا ا اإل ال إلق ايأتبفَّ عقلبامتفُّ
إلاأةاق قاكت بلاعحداإلو  ق اي   عنفاة اإلخلطق،ييضف،اإلودقلاعحدا وماة  ااعقااب  ق اةتاإل عحل اأاا

أكاملختاعحه قابرقااعنح قاالا د إلا ختاإلو  ق ا ختاعحه قا يعقااعنف:ا"بقامسعل اإلة اإل   كاةا وع
اإل بفاابس في ايإلود باع اإلسدرف ا ةتاعقااأب اإلسسبدنياعنف.ةهت ق  ما ااة رهفلاإلضت  اةدف ع األرقاامت ،َّ
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ايإلوىفإلااإلو  ك اي دياإلوغشَّ ايحي ا اإلو  قايب عاإلولجس َّد األهحجفاهبقا  دا   ابدع ايعقايمرَّ لججسعاإلودقلاد،اإليقجس  فُّ
يرتالمقااإلسفإلملسو هيلع هللا ىلصبلايإلي بلاب ج   إلاط إل اإلو  لاإلوفإلشلكايإل ب ك ايدااملاحينتاصقلبعاوا ا.إل ال ق ايإلوغشقشني

ا اي اة اأةهعاعقب  اعحداال قاإلوبىفد  اخ أللااإلضت  طاد اعَّفج ا  إلاإلس نَّدا اإلو ىفاإلو بقالب ايملسو هيلع هللا ىلصلاعلنيَّ
يبد اإلو ىفاإلو بقالباةلأتايرهفلاإلضت  اأتخ اشر  ابغقمف إل ابد اإلخلحهفلاإلو بقالباأيبا.ب قيملاة اأيباالفهقا

لجمدلجاج ففاإلسدى   األداتاإلسدى  اأال إلقاةغلإل ايإلسلمدلجاإلوشفملسو هيلع هللا ىلصه
ل
لاد،ابدقطقاأخف ابتخىىل اية هلداع ابفعحاإلس

اهلقاكت بجنيلطامَّفإلملسو هيلع هللا ىلصب ااشان كق ايمضبط اا ي يإليمد ق ايلاتاإل ال إلقاد،ااب،اإلورلفةخاياب،اإلوش   ايعلنيَّ
ب ابفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاإلسرقمهتايإلس إل م  ايبدياإلاللترق  ايإل بفا إلخل أللاإلو بقالهليملسو هيلع هللا ىلصلايط  تايرهفلاإلضت  ا ارتجسا. قوفقملق

ابس في ايإلود باع اإلسدرف اد،اإلسشفإل اعحدالمقأللاإل ال إلقايإلس قجل ايبفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاإلس رفنياوحتاهلااب عنق  ال ا
إلوى د ايإلبتلَّتاالحطلاإلضت  اع وماد،ابفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاإلواضقداد إلاأتخَّفيإلاع اأعنقهل  اأياابفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاإلسس جسااوحترَّالهُّلاأبيملسو هيلع هللا ىلصقت

إللاط  إلاع اإل ح لاع اإلير  اياوعاإليقا اإلبتاقاايإلختهق ا يكاإلس  ايإليف طاس فأللابل ادياقك اوحن دلا
ااة اسةبا ئهساإل طبق اإلبتاقاايإليفأللطال االام تغحُّ إلاإلاخفم طاألالاطح اإلخلحهفلاإلو بقالباإلس تضلااب االدق

طبهب ق ايأبفاإلضت  اة لااإلو نقحاوطبه اأاا َّق لاب دتعادالاة لاا361نهياإل طبق اةبغلإل  ايعقل إلال إليلا
ا.اإلجتهق اإلالبتاقا

اا:األهداف األساسية للحسبة-ث
ت طهتاأياإلوتبلمتاأيامحقملا م ا اي ق،اةضنقاايطبهاعا الهقداإلودقلاإلخلقصلايإلو قبلايصهقلتعاب اإلوا-1

ا.اإلوتافم ا
ا.ملهانلاإلجملتنياإلوىق اةتلعه اإلوفضقئتايأمنقئ قا ايكق ةلاإلوف إلئتايدمخق  قاا-2
ا.دعلإل اإلسسب اإلوىق اإلس ت اةاضقاياجمتن عا ايمحقملابىقيعا-3

ا.يأعفإلألعةدق اإلوضن اإلالجتنقعباإلو كاحي  ا ياا تماببق  اإلجملتنياإلس ح ايملسو هيلع هللا ىلص إلعل اي  إلةعاإلو قبلاا-4ا
ا.إلالتاقبلاإلس إل م اإلالجتنقعهلايإليحإلااإلسفق ه ايإلالتافإل  قال االامداح اإلسدرفاب فيألق ايإلس في ابدرفإل اا-3
ا
 وماأااألش اإلسدرفإلتاير   اإلوف ق ا.ا ألياإلو اق،اإلو قااب ا اي ق،ا ايبديالقالتاإلوف ق اإل نقعباا-6

ألقو ر تاع ا:اإلسدرفإلتاب ج اوح اق،ا اأبقاإلوثقيناأااإل يرق،ايحما:األق ي ا:ام تاقاإلو اق،اب ايج ني
ا.   اإلسدرفإلتاب ا  اأصاقهبقاب ج اأخفاوح اق،ا
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عدت اخ اأبلاأخفجباوحدقلاأتبفيااابس في اييد  اا:ا))احتاهقايص اإلخل ملاوألبل اعنقاملسو هيلع هللا ىلصق ا اي ق،اا-5
 ((.ع اإلسدرفاييسبد ااابهللا

 :القيام ابحلسبة مؤهالت احملتسب و شروط-ح

ا.أاامر ااب حن قاسص حاإلودقلايمحقملاإلولم  -1

هسجحاةنياإلخل ايإلوشف ايإلي  ايإليفإلا -2 ا َّ  .أاامر ااعقملسو هيلع هللا ىلص  

اإلالتطقعتعامبقاَيبفاإلودقلاةعايملع   ادوهع-3  .إلو لإلولاياإلو نتاملسو هيلع هللا ىلصل ل

 .عق أل قايعقوجن قاابس في اإلو كاملع ادوهع ايإلسدرفاإلو كامد داعدعا-4

 .أاامر ااةى  إلااب ب  ايع إلملسو هيلع هللا ىلصب ق -3

 .أاامر ااعحداعحٍ احبق اإلسلع سجم ايأعفإلأل  ايعق إلمل ايلف هقمل  -6

إلاع اإلسم إل ايإلاللتاقاا ا-5 اإل قل  ا ألها ق ابتل ج ق اال تاإلوت قبت اعفقاإلور ا اة هل  أاامر اايإلاليلاإلوىل  اونيسج
 .صقةف إلاضقةط قاودف ع ابتارن قا ابشقعف 

 . َّ،ا اأبف ايكهعاحب  الق ابل املع   أاامتل-3

 .أاامبلأااب   املسو هيلع هللا ىلصبتاإلس   ايَيبفااب  عقااملسو هيلع هللا ىلصبتاإلو إلجبقت ايمد لداع اإلوربقئفاملسو هيلع هللا ىلصبتاإلضفَّبقتاإل خف -9

إلاع ااأاامر ااإلسخ صايإلوغل داعحداإلسال اايإلس حننيا إلأل لعاد،اإلاللت ق، ايابت إلض  ق-11 بدرف إلاو إليع اة هل 
 .إل  لإل اإلولله مل

ا.اأااَيخ امببلأاإلواليداإلي دل ايابحتحب قا الف عا-11

اابملسو هيلع هللا ىلصبااا:دور احملتسب -ج اش ا اش ك  ايإلو  طنياإلسخقوفنيط اإل بفإل  اإلو ا ابتاعحد ايمَّ ملسو هيلع هللا ىلصجسي اإليلي   امَّاه  عقا
ايةنياإلوفا ابدع  اإبشق د اأااحيَّلفجستامخ نياأوف ق ام تطهي ايرَّفلفجسقاةنياملسو هيلع هللا ىلصقئل اإلوذاال اإلسال بهل  ا باإليضق د اي    عهلط

اإلخلحفق ايإل بفإل ايإلو  طنياع اإلضت بنياأصاق،ا ادالابقئلا جتاألاا ايو وماحبثل كت  االا حماب اأبف 



ب اي وه  اإلوليولاهل  اإلو رهفل األن اإلس ح ااأااإليضق دااإلس ق دايإلو ح ايإليحا ايملامر ابدى اإلضت  الرف إلاعحد
ايةلمدعا اةطب ع األرتاب ح  امَّ تطق   اةال ابق ايكق ةتع اإلسدرف اعحداإلو ملسو هيلع هللا ىلص  اأبقا اأةدقئ ق املسو هيلع هللا ىلصلا ةَّبانهي إلسال بهل

ايدااملامَّت لهلَّق ت    ا.ايحبضق يعاكَّ

 :وظائف احملتسب -ح

 :اجلانب االجتماعي-

ا.هلااب عنق ا اجمقالتالهقداإلودقلاررابفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاإلس رفنياوحتا1

  .ررابفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاإلواضقداد إلاأتخفيإلاع اأعنقهل  اأياإللاط  إلاع اإل ح لاع اإلير ا2

 . رررابدياإل طبق اب اممق اللاب دت  ادالاة لاإلجتهق اإلالبتاقا3

 .قتاإلوى دررراإلسشفإل اعحداإليف ايبفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاإلس قجلايإلو ح تاإلو قاايابفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاإلسس جسااوحترَّالهُّلاأبيملسو هيلع هللا ىلص4

رراإلضقألملاعحداإلوبهانلاعدمقأللاإلوطفق ايإلينقبقتايإلسهق ايإلهلدلاللاإلو نفإللهلايإلوفأأللاابيه إلااأبااالاحيَّلنَّتابقاالا3
 .مطهق

 .ررابفإلملسو هيلع هللا ىلصبلاعتابقامرلترل لحَّقاابجملتنيايأخ ملسو هيلع هللا ىلصع اعقيق تايشق يباإلخلنف اييل،اإلود ق 6

 .بقاال اإليهق رراإليفقظاعحداإلهلدلاللاإلس نق ملاي   اعتا5

 :اجلانب االقتصادي-

 .رررابدياإلوغشا اإلوىدقعلايإلس قب ت ايإلسشفإل اعحداإلس إل م ايإلسرقمهتايصاَّت قايل ب ق1

 .ارراإلسشفإل اعحدالمقأللاإل ال إلق2

 بسوفب إل تنقبقت ضن   قبق لهحإل أخ ت إلوذ إلس إل مل إلخلطا ب  خطل إلي بل ي تل :احلسبة مؤلفات -خ
 إلسسوفني ب  إلورث  يإلسدرفإلت ور  إلوغش يمتدي إلو ل  حتاق إلوذ إلوتدمهنقت ةني ب  يإلعتلي ق إلو حطقلهل إل لرقاا



 يألىح إل إلخلطل هب   خقصل بسوفقت عتقةل عحد عنح إل يدمنق س قب    شف  إلو ك إلودمفكاإلوفا ب ابوطقةي مرتف إل مل
  .إلخلطل هل   أتصت إلوذ إلس قئت ب  ي   ق...إلضت   يب قا يشفيط ق إلوشف  ب  بف  ب قايب ملسو هيلع هللا ىلص  ق  

 :اإلحالة العلمية-

 .1/223إلو لاي م إلااإلسبتلأايإلخللا:اإلة اخحليا-1

-3.ا1/223إلو لاي م إلااإلسبتلأايإلخللا:ايبقاة ل ق ايإلة اخحلياا211إل لرقااإلو حطقلهلاصا:اإلسقي  ك-2
 .2/119إلسد ق،ا اشفحاصاهحاب ح اة اإليحلق،ا:اإلود يك

 (.112)ب ا شدقاألحهسابدقا عتق،اإلس قا ااب،املسو هيلع هللا ىلص  اإلودر:اب ح -4

 .1/133إلالالته ق،ا:اإلة اعبلاإلول-3

 .41ال داعنفاة اإلخلطق،اص:اإلة اإل   ك-6

 .2/392لمقااإلير ا اإلوشفم لايإلوتق مخاإلسال ببا:ارقألفاإلواقمسبا-5

 .2/353ات مخاإل ب ايإلسح تا:اإلوطلك-3

 .1/313إلوليولاإل ب ملا:اإلوى يب-9

 .1/112عه ااإل لبق ا اطباقتاإل طبق ا:اإلة اأيباأصهب لا-11

 1إلوبلإلملايإلود قملا:اإلة اعث -11

 .93 اات مخاإليضق داإلو فةهلاإلسال بهل اصا:ادمحماضه ا اةطقمدل -12

 .53  إلالقتا اإليضق داإلسال بهل اصا:ال  اإلوبقشق -13

ا.322/ا1ب ال علاإلس إل داإلو فةهلاإلسال بهلا -14

مخاإلي بلا اإلسال ا اإلي بلا اع لاإلودر اإلي بلا اإلو  لاإلو بقالب ا ي اات اا إل  اإلو فجقين ا-13ا
 .إلضت  ا اإلسال ا



ا.إلي بلاوشهخاإلالال ااإلة ايهنهلا-16
إلوا  اإلوبنياإل ر فا اإلولع داد،ا ايإل بفاابس في ايإلود باع اإلسدرفاإلوشهخاعبلاإلو حمحاة اعبلا ا-15

ا.إلوفإلجاب
 . اطح اإلي بلاو بلاإلوفمح اة الىفاة اعبلا اإلوش إل كاإلوشقأل بكقملاإلوفيبلاا-13
ا .35ات مخاإليضق داإلسال بهلا اإلو ى  اإلو الطدا صا:اعبلاإلسد  ابقجل-19
 .2/353ات مخاإل ب ايإلسح تا:اإلوطلك-21
 .1/313إلوليولاإل ب ملا:اإلوى يب -21

 .53كقملاإلوفيبلا اطح اإلي بلاص:اإلة اإلسخ د -22 
 .131ب قملاإلوافةلا اطح اإلي بلاص:اإلة اإلسخ د -23
 .1/219لفحاإلوطه ا:اإلسافك -24
 .496 ا6/493إلو ح تا:اإلسافمحك -23
 .1/34ةَّغهلاإلوطح ا اات مخالح ا:اإلة اإلو لق -26

----------------------------------------------- 

 .                                                نظام الوقف :02درسال                                  

اإلوشب ايأيملسو هيلع هللا ىلصفع اأكالب ع ايبدع:اوغل اا:مفهوم الوقف-أ يملسو هيلع هللا ىلص ا إل  اعحداإلوفافإل ا لعاحيبساإلسحما:ابىل ايملسو هيلع هللا ىلصل ل
يااألهق  اابو ملسو هيلع هللا ىلص ايألهق  اابيبس ادالاأااإلوت ب اابو ملسو هيلع هللا ىلص اعدل  اأملسو هيلع هللا ىلص  اعحه  ا  اع اإلو ملسو هيلع هللا ىلص ايملسو هيلع هللا ىلصلامَّا.ايإلوفا ق امَّ لس  لس

ألالاعفسألعاإليدفهلا:اأبقاإلوت فم اإلالصط لباوح ملسو هيلع هللا ىلص .اةحفااإلوىلملسو هيلع هللا ىلصلاةشفااأاامايااب  قابقامفهلاملسو هيلع هللا ىلصىلاإلوتابهس
دعطق ابدف لاشبٍ ابلدلايج    اال بق ا»  ا:ايعفسألعاإلسقورهلاةا هل .ا«لبساإلسنح تاع اإلوتنحهماب اإلوغ »:اأبلع

لبسابقٍ ا ر اإلاللتفق اةعابياةاق اعهدعاةاطيا»:األعاإلوشقأل هلاأبلعيعفسا.ا«ةاقؤ ا ابحماب طه ق ايو ايالمفإل ا
يإلوت فم اإل خ ا.ا«حتبهساإل صتايي بهتاإلسدف ل»:ايعفسألعاإليدقةحلاأبلع.ا«إلوتىف ا ا ملسو هيلع هللا ىلصبتعاعحدابىف اببقح

ا.«مثفملقإللبساأصح قايالبتا»:ا-هنع هللا يضراا-أج   ق اد ا  اب خ  اب املسو هيلع هللا ىلص  اإلودراااو نفا

ا: ر اأااما  اد،اأملسو هيلع هللا ىلص قااس سل :أنواع الوقف-ب

ا.ي  امىف ا م عاد،اج قتاإلولاإلوذاالايداطي«اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اإلو قا»إلو ملسو هيلع هللا ىلص اإلخل كاأيا.ا1



االايداطي«اإلخلقص»إلو ملسو هيلع هللا ىلص اإل  حباأيا.ا2 ا.ي  اختىهيتا مياوح إلملسو هيلع هللا ىلص اأيال ا ا يال  ا اد،اج لاةفس

ا.د،اإلو  ملايج لاةفاب ق ااي  ابقاخىىبابدقأل ع:اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اإلسشيت.ا3

ا:متنهسحاإلو ملسو هيلع هللا ىلص اخبىقئيتاب اأةف  ق:لصائص الوقف-ت

ا.إلبتدق اإلوتىف ا اأصتاإلو ملسو هيلع هللا ىلص .ا1

أااشفااإلو إلملسو هيلع هللا ىلص اإلوىاهحابثتالر اإلوشق   األتاااباة ومامحقملاإلو ملسو هيلع هللا ىلص ايإلطناندقااإلو إلملسو هيلع هللا ىلص اد،اإلالتنفإل ا.ا2
ا.قاالامت ق ضابياإلوا إلعلاإلوشفعهلصف ايملسو هيلع هللا ىلصفعا اإل  فإلضاإلوذاملنعايمَّ ىناهبق ايحتاقاال  ولاد إل يع مب

ا.محقمتعاب ايلختاإلير بقتيالملاإلواضق اعحداإل يملسو هيلع هللا ىلصق  ايا.ا3

يد  اإل ب إل اإلس ملسو هيلع هللا ىلص أللاحبهثامىحايملسو هيلع هللا ىلص ابقا َّحماعحداإلوىاهحاب اأملسو هيلع هللا ىلص إل اإلوفا ق  األفتحااب،اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحدا.ا4
ا.بىفإلعهعاأبقاابفملمعاب اعتاألانقتاإلجملتني

ا.لتهقجقتاإلودقلايبىقي  يد  اجمقالتاصفألع احبهثايت ياال.ا3

ا.لفاا اوحنق اإلس ملسو هيلع هللا ىلص  اي عقمتعاوع.ا6

ا.إلودنق ايإلولعلا اإلسق اإلس ملسو هيلع هللا ىلص  .ا5

 :مناذج الوقف عرب التاريخ اإلسالمي-ث

يبقامت حقاةعاب ادلشق اإلسلإل ل ايإل قب قت ايإلسرتبقت اا:إلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداإلواف اايإليلمثايإلس قجلايإلو ح .ا1
ألالاعقلباإلس قجلاأي ايملسو هيلع هللا ىلص ا اإلسال ا الهثاةىنا ال  ا اصحدا ا:ايصف اإلوفيإلي اعحداإلوطحبلايإلس حنني

ق اإلخلحهفلا ا اةىناب حلل اا ياإل قبياإل ب كاةلبشقاإلو كاةد(أي ايملسو هيلع هللا ىلص ا اإلسال ا)عحهعايالح اب حللاملسو هيلع هللا ىلصبق ا
ل  اإلولم ا لربا اة   اب قجلاعث د اييملسو هيلع هللا ىلص اعحه قايعحداب امافأاهبقااإل ب كاإلو وهلاة اعبلاإلسحما يةدق 

ياضنبا.إلواف ااأيملسو هيلع هللا ىلصقألق اعث د أبقاأيملسو هيلع هللا ىلصق اإلو ح األالاعلَّاإلة ال ملسو هيلع هللا ىلصتاس مثقئلاعتسق،ا ابلمدلايإلللداب ابلااصاحهل
ا.بانقٍتاي الألق اب اإلوط ،«اإلورَّتَّق،»



لهثايبق  اإلس حن اا ادلشق اإل البحل اابعتبق  قال عق اب اإلوىلملسو هيلع هللا ىلصلاإل ق ملاإلوذامىتا:ا ملسو هيلع هللا ىلص اعحداي أل اإلسق إلو.ا2
ا.عنيا ةهلدامبرل ايب ج  دا س  قال ا  إلاإلوه ا:ايب اأش فاإل البحل.اس إلهبقاد،اصقلب قال اة لاب يع 

سط قاا يكاإليقجلاب اإلوبقئ نيايأةدق اايدقألساإلس حن اا اختىهيتاإل يملسو هيلع هللا ىلصق :اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداي أل اإلوغ إل .ا3
وت أل اإلوط قااوط إلئ اعث داب اإلوفافإل ايإلس قعنيا(اإلوترقاي)إلو بهتايإلسغيةنيا اطح اإلو ح  ايي قةا إلا ادلشق ا

يإلشت فتاإل قب قتا.ايإلة اإلو بهتايطحبلاإلو ح  اياالالتضقأللاإلوغفاب ايإلس قألفم  ايدم إل اإلوفافإل  ايطحبلاإلو ح 
لاإلو فمال ابثتاإل   ف اةت  ميابقاعَّف ااب فإلمل اي بايجبقتاط قاام بهلاعحداط هبق امت متا   اإلسال به

ا.إل فإلايتاب اع إلئلاإل يملسو هيلع هللا ىلصق 

يب اأش فابح تاإلسال ااإلو م اإلعتد إلاهب  اإل يملسو هيلع هللا ىلصق اص حاإلولم اإل م يبا:اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداإلوب  اإلسالالل.ا4
ا.يإلومق فاةهلل

دايإلوحاطق اي عقمت   ايوفعقملاإلسا لم ايإلو نهقاايإلوشه خ اييملسو هيلع هللا ىلص اإلولي ا  اأش فاسم إل اإلوهتقب:ايملسو هيلع هللا ىلص اإلولي .ا3
ا.أيملسو هيلع هللا ىلصق اإلوىاقةل

نيحدا ي  قابد اإلوافااإل ي اإلهلحلفك الهثاإلخت تاإلوبهنق التق ت ايأيَّ ابل ا:اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداإلوفعقملاإلوىاهل.ا6
وح حلفدايالبرَّحلعاا33ةهنق التق  اةلبشقاالدلاإلختَّ  قاوحنفضداإلخلحهفلاإل ب كاإلو وهلاة اعبلاإلسحمطالهثاةىنا

ا.وحنفضد

ألالايملسو هيلع هللا ىلص اعنفاهنع هللا يضرا إل  ا ابرلاعحدا:اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداالرىناإليحلهجايدط قب  ايالاهق  ايعحداطفمقاإليج.ا5ا
ا.إليَّحلق، اييىلقاعنفاة اعبلاإلو حمحاةلإل  اعحداإليحلق،ايإلس تنفم 

 محعا ا ا لحتعاأسدق اللمثعاع اإل يملسو هيلع هللا ىلصق ا ا بشقاأاا عفاإلة اةط طلا:اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداإلو قجحم اع اإليج.ا3
ا.بد قاأيملسو هيلع هللا ىلصقألق اعحداإلو قجحم اع اإليجام طداس احيجاع اإلوفجتابد  اعفقمتع

يملسو هيلع هللا ىلصلاإلعتىناإلو ملسو هيلع هللا ىلص اإلسال ببااب  إلبتايإلس قعنياإللط ملسو هيلع هللا ىلصق اب اي جه قتاإلودراصحدا:اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداإل متقاايإل  إلبت.ا9
اإلوحة  هنع هللا يضراأي اب ايملسو هيلع هللا ىلص ايملسو هيلع هللا ىلصفق اوىق اإل  إلبتايإلسطحاقتاب اةدقيع ايملسو هيلع هللا ىلصلاأشق اإليحهفلاعنفاهنع هللا يضراا اعحهعايالح  ايم لُّ

ا.ةىناإلسرقي اوألمتقااييملسو هيلع هللا ىلص اعحه قاإل يملسو هيلع هللا ىلصق ا369د،اإلال تنقااهب  اإلوفانلاأبقال  اإلولم ا لربا محعا األفباالدلا



لهثايىلقاأة اةرفاةلإل  اعحدايول  ايعنفاةفة عاا:ملسو هيلع هللا ىلصق اإلينهلك:اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداإل يال ايإل ملسو هيلع هللا ىلصق ،ايإلو  مل.ا11
عحدايول ا اييىلقاعحباأب ضعاةهدبي اييىلقاإلوحة اةلإل  امبرلاي إل  امبىف ايأب إلوعاابسلمدلاعحدايول  اييىلقا

ا.ال لاةلإل  اابسلمدلاعحدايول  اي إل  امبىفاعحدايول اياإلوحة اج تا َّي  اصلملسو هيلع هللا ىلصلاعحداةدهع االايبق ايالاي   

ا.إلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداأةدق اإلو بهتياملسو هيلع هللا ىلص اعحداإلوثغررر  ايإل  ق ايألرقتاإل الف  إلو ا.ا11

إلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحدادعنق اإل يملسو هيلع هللا ىلصق ايا عفاأااة ملاخحفق اة اإلو بقلاعقل إلام ملسو هيلع هللا ىلصف ااة ملاإلوضهق اعحدادعنق ا.ا12
ا.صلملسو هيلع هللا ىلصقتاإلودراا

ا.ينايلقجقتاإلس إليلييملسو هيلع هللا ىلص اإل يإلاإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعحداإلوتحيمجايأيملسو هيلع هللا ىلصق اوحاحبايإلوحمدلاوألعفإللاي   ق .ا14

أيملسو هيلع هللا ىلصق اس اماياةهد قايةنيا يج قااي اإلسفض قتأيملسو هيلع هللا ىلصق اوحد ق ااأبيال    ايأيملسو هيلع هللا ىلصق اوتدح اإلوفافإل ايإلس قعنيا.ا16
الف  

ا.أيملسو هيلع هللا ىلصق اعحدا عقملاإلوبهانلايإليه إل تايإلوطه  .ا19

م   اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اد،االقةقاع ل ا اخلبلاإلس حننيايإلواضق اعحداإلوفافايإلوبطقولاال ا:ابألوقافسبل النهوض -ح
ا:يإلود  ضاابالملسو هيلع هللا ىلصتىق  األ ااإلو إلج اعحداأصاق،اإليتايإلو الايإلوافإل اإلختق ادجفإل إلتابد ق

 اسا.اابعتبق اإل يملسو هيلع هللا ىلصق اأب إلال اخقصلايلإل اةطفمالاب هدلايإلو حطل أاامت ايدمه اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اة هلإل اع اإلس إل داا-1
ملنقاإل يملسو هيلع هللا ىلصق اأ  اد،ادلحلقااإلس حننياع ايملسو هيلع هللا ىلص اأب إلهل  اسل ق  اأبااإل يملسو هيلع هللا ىلصق امت اأتبهن قايإلالتخلإلب قاد إل ا

ا. ا  اإل  فإلضاإلوذالل  قاإلو إلملسو هيلع هللا ىلص 

ا.دعق داإلودمفا اإلوا إللنياإلوذاي  قاإلو ملسو هيلع هللا ىلص  اييدمهن قا اض  اإل لرقااإلوشفعهلا-2

ا.التنفإل ا قحاإلو ملسو هيلع هللا ىلص يضيالم ابفعهلاواهقلاييا قاإل  إل ا اإل يملسو هيلع هللا ىلصق االا-3

ا.يطبهقاب قم ا اإلوتدمه اإلضقالر اب ابدم  ادال ببا-4



إلواهقااحبن تاي عهلا ايالقئتاإلسع ا اأبمههلاإلو ملسو هيلع هللا ىلص ايلثاإلس حننياعحداإلالشيإلتا ايملسو هيلع هللا ىلصفهقتاخ ملاأياا-3
ا.يملسو هيلع هللا ىلص اجح اب اممتحرقمل 

 :اإلحالة العلمية- 

اإلورفق- اإلاايتاال  د:إلواف ا اإلوبافد ا213: ا219  ا234  ا261  ا262  اإلامتقا254  اعنفإلا  ا   ايال  د اط  ا115:

طايال  دا33:اطايال  داإليج اإلامل33:اطايال  داإلوت ةل اإلامل3:اطايال  داإل لفق  اإلامل33 ا34:اطيال  داإلود ق  اإلامتقا134

:اطايال  داإليلمل اإلامل65:اطايال  داإلوففملسو هيلع هللا ىلصقا اإلامل42:اطايال  داإلوش    اإلامل16:اطايال  داإلو حللد اإلامل34:اإلواىيت اإلامل

11. 

ا.3/213إلواقب لاإلضهااوحف ي ا اب ك اا-1

ا.5  لكامر  اإلو ملسو هيلع هللا ىلص ا اإلوشفم لايإلواقل ا اصا-2

ا.2/412إلة ابدم   او قااإلو ف، ا-3

ا.1461صاهحاإلوبخق ك اعتق،اإلوحعقد ااب،اإلوحعقداعحداإل ملسو هيلع هللا ىلصق ، ا ملسو هيلع هللا ىلص اإليلمثاا-4

ا.2621إلوبخق ك اعتق،اإلو صقاي ااب،اإلو ملسو هيلع هللا ىلص اعه امرت  اةفملسو هيلع هللا ىلص ااصاهحا-3ا

ا.أبالقلهلابت ل دا313ا-1/311إلوطباقتاإلورل االة اال لاا-6ا

ا.ا3/99إلو  داإلودب ملاالة ا شقاا-5ا

ا.ا43عبلاإلو تق اأة ا لدايل نياشاقيلا إل لرقااإلوفا هلايإل الساإلضقالبهلاوح ملسو هيلع هللا ىلص  ا اصاا-3

ا.123لضق يدق اصابىطفداإلو بقعب اب ا يإلئياا-9

ا.35 اصا332جمحلاإلو عباإلسال بب اعل ا-11

ا.165إل يملسو هيلع هللا ىلصق اإلودب ملايايملسو هيلع هللا ىلصفهقتاة ملاإلوىاقةلاإلورفإلا اصا-11



ا.63 اياإلة ا ملسو هيلع هللا ىلصنقق اإل   فاإلوثنني اصا4/292إلة اإل س ا إلورقبت اا-12

ا.31ا-ا29عرفبلاال هلاصلك اإلوتنفمملا اإلوتق مخاإلسال بب اصاا-13

ا.1/113إلودمق  اإلة اةط طل احتفلاا-14

ا.492ا–ا491صا.القببابرباإلو قين:ا ة اة اةرق اإل خبق اإلس ألاهقتا احتاهقا-13

ا.3/3شره اأ ال ا القضفاإلو قملاإلسال بب اا-16

ا.335ا-ا336اش ملسو هيلع هللا ىلصباأة اخحهت إليضق داإلو فةهلاإلسال بهل اصا15

ا.ا2سةفإل ه اإلوطفإلةح ب اإلسال ق ا األرقااإل يملسو هيلع هللا ىلصق ا صاا13

اا.عبلإلواق  اة األق اإليحل كاإلو حنب اإلي بلا اإلسال اا-19

ا
 

 
 


