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 مقدمة:

بسم هللا هللالرممن اهللالرمممنا حهللالرن مبهللااهللاماهللالرنمور ااهللا لرلممم هللا لرسمم هللا  م هللا بامم هللا

لأل ممااهللالريممما هللا   مم هللاحرمم هللا لممنب هللالرلمموتمااحهللا يمم هللالرسمموبنااهللارممم هللاب نسممواهللا رمم هللاامم  هللا

هللالربااحهللا بنب:

لإل سممواهللا لألي اممو هللافمم هللافممم مهللا لب  ممدهللا  ب ممدهللارل بممدهللالر وسممسمهللاس لمم هللان مم  هللا

  امموأهللاولمم  هللا ي ل ممبهللاف مم هللالألي اممو حهللا ا يمماهللاواهللاسممسمابهللا  ممموهللايمم ر هللا مماهللارمم هللالتس ممو هللا

بوربملسو هللالرم مادهللا لرن  يادحهللا يبهللاجوء هللا  ض  وسموهللا  سظ مدهللافم هللايسم ااهللا ظمماااحهللا

 ؛ يس هللاسلبا  

سألمممامهللا س نامممبلهللار لمممل ن هللالألي امممو هللالر سممم  دهللا ف ممم هللاهللاتضمممملقسمقاممم قس   

هللالألي او هللالر س  د

هللاـهللاسنمافهللالألي او هللالر س  دهللا الأ

هللاو  لعهللالألي او هللالر س  دحهللا  ل لاسموهللا-هللاثانيا

هللا ليعهللا  شيم هللالألي او هللالر س  دهللالرا  هللا-هللاثامثا

هللاف  هللالألي او هللالر س  د؛هللاسنمام حهللاسوما  حهللا لوبممحهللا هللاوتبلف هللا-هللارسبعا

هللاباو وهللاألل  هللا ي ل بهللاف  هللالألي او هللا تضملقسمقا قسمثاني

هللاـهللالر  ل بهللالألل رادهللا لر  ولبادهللا لرم مادهللا لرمم هللابا موهللاأ ال

هللالر  ل بهللالر سن  دهللابوالجسموبهللا-هللاثانيا

هللاـهللالر  ل بهللالر سن  دهللابور  ولبهللاثامثا

هللاـهللالر  ل بهللالر سن  دهللابور آال هللارسبعا

هللابااهللالر لورحهللا لر موسبهللاـهللالر  ل بهللالر سن  دهللابورسنومضهللا لرسمجاحهللاخاماا

هللاـهللالر  ل بهللالر سن  دهللابسغامهللالرمس ىهللابسغامهللا  جبوسموهللاااداا
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هللاـهللالر  ل بهللالر سن  دهللابورنمفهللااابعا

هللاـهللالر  ل بهللالر سن  دهللابورم  هللا لر ش و هللا لرضم مل هللا لرنوجو هللاثامنا

هللاـهللاول  هللاو مىهللاف هللاف  هللالألي او هللاتااعا

هللاـهللاف  هللالر  لل دهللا

هللاـهللاف  هللالر ليعهللا

هللاف  هللالر  لز هللاـهللا

هللاـهللاف  هللالأل ر او هللا

 سمول هللافم امدهللافم هللاف مم هللالألي امو هللافم هللاوبمم لاهللاهللاسمثامم قتتببيقممي ق تضمملقسمقام ق

رأللمم  هللا لر  ل ممبهللاهللاسلبا اممدي ممفهللالرل بممدهللاب  ممبلبهللا ممم ضهللابو سبومتمموهللا  ممو  هللا ممب حهللا

هللا:لرنوي دهللاف هللاف  هللالألي او حهللا  اهللات مهللالر سول هللالرم ماد

قـقفقهقسمعبادست:

هللاـهللاسيملمهللالم هللالرج ندهللا لرج و دهللاف هللا سجبهللا لنبهللاهللاهللا

هللا لبمد لر مت هللارلم هللالرج ندهللا لرنابااهللا لرلسسلجومهللالري ولأهللاـهللاهللاهللاهللا

هللاهللالرنمبادلر غدهللابغامهللافام وهللاهللاهللاهللا

هللاـهللابفاهللالر س  هللاف هللا  وبمهللاغامهللالر س  ااهللا بف  هللاف هللاسوب  هللاهللاهللا

هللا:ـقفقهقس ارةق س ح س قسمشخصية

هللالرز ل هللالر ب  هللا لرشم  ـهللاهللاهللاهللا

هللاـهللالرز ل هللالرنمف هللالر يهللاالهللاا ثقهللاف هللالر نوي هللاهللاهللا

هللاـهللالرز ل هللا لرلم هللالرل ماااهللاهللاهللا

هللالرس لمثهللابااهللالر س  هللا غاممـهللاهللاهللاهللا

ق:،ق سمعالقاتقسمد ميةـقفقهقسممجتمعق عالقاتهق معامالته

هللاـهللاسم لدهللاغامهللالر س  ااهللابأ اوبت هللاهللاهللا

هللاـهللالرن  هللاف هللالري ولأهللاهللاهللا
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هللاـهللالر شوميدهللالرساوسادهللاهللاهللا

هللاـهللالرسج أهللابج سادهللاب ردهللاغامهللا س  دهللاهللاهللا

هللاـهللالرسظوتمهللاف هللابمبهللالألي او هللالر س  دهللاهللاهللا

هللابا موـهللان لمهللالألباواهللا لرسنواشهللاهللاهللاهللا

هللاـهللالرسنوا هللا   هللالأل ظ دهللاهللاهللا

قـقفقهقس بعمةق س شربة:

لممبهللالر  مممحهللا لأليمم هللافمم هللا لممو  هللاس ممب هللافاممموهللاـممهللالرج مم أهللا  مم هللا  لهللاهللاهللا

هللالر نم و .هللاهللاهللا

هللاـهللا بولحهللالريمومهللا  بولحهللاوت هللالريسواهللاهللاهللا

قـقفقهقسممعامالتقسممامية:

هللاـهللاشملءهللالر سوياهللابور م ضهللالرمب ادهللاهللاهللا

هللا ج مهللالر امـهللاو  هللالرم للبهللالرمب ادهللا لمفموهللاف هللاهللاهللاهللا

هللاـهللالرن  هللاف هللالر لو  هللا لر مت هللالرس هللاس ب هللالر نم و هللاهللاهللا

هللاـهللالرس  ا هللابور شوميدهللالر س ويلدهللاهللاهللا

هللا

الهللاايسم هللالرل بدهللاب وهللاو مبس هللاف هللات مهللالر لب  دهللاج نموهللات لحهللا ف هللالر سو هللاومج هللاواهللا

هللاـهللا سن امهللا اهللا ملجعهللا بملسو هللا   ادحهللاب هللا اهللا لجمبم  لالسمسزلب هللا لر مم هللاهللاـهللايبمونثاا

رب  غهللاني هللا هللاسنور هللافا موهللاا مز هللااجسمب اهللاف هللاي هللا ي هللا ليعهللالألي او هللافا ليب اهللا  اهللاهللا

هللا اهللا يولعهللا اسسجبهللا اهللان لبث.

هللا لرن بهللااهللاماهللالرنور اا

 

هللالورحهللاب بشاشهللاربيس مألسسو هللالل

قق



(1) باتنة لخضرـ الحاج جامعة. صالح بوبشيش الدكتور األستاذ ،أصول وقواعد فقه األقليات  
 

5 
 

قسمقا قس   :

قتأصي ق تقعيدقممصبلحيقس قلياتقسممالمةق فقهقس قلياتقسممالمة

ق:ـقتعريفقس قلياتقسممالمةأ الق

قفيقسملغة:قس قليات

ج عهللاوي ادهللاهللا اهللالر  دحهللا ت هللاضبهللالريثم حهللا وي هللاويهللاوس هللابور  ا حهللاو هللاجن  هللاي امحهللا

هللاي دهللا  لهللا بمهللا    هللالرش ءلألي ادهللا مفهللالأليثمادحهللا اهللاي هللا 

قس قلياتقفيقسمشرع:

 مبهللارمظهللالر  دهللاف هللالر محاهللالريما هللا ف هللالرس دهللالر ب ادهللالرشمامدهللا لسسن  هللايثاملهللا

هللالر  دهللالرنببادهللاف هللا  وب هللالريثم هللالرنببادحهللا اهللا ر :ب ن ومهللالر غ يهللالر يهللااب مهللان  هللا

هللاسنور : هللاي ر  َواذُْكُروا ِإْذ أَنْ ُتْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِف اْْلَْرِض ََتَاُفوَن َأْن ﴿ ـ
  ﴾ونَ يَ َتَخطََّفُكُم النَّاُس َفَآَواُكْم َوأَيََّدُكْم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِ َباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكرُ 

فور محاهللاانبث وهللاف هللات مهللالآلادهللا اهللالر  دهللاف هللاساو هللالرس يامهللابور ن دحهللا  ظمومهللا ح62لأل مو هللا

هللالرمض هللا لر  د.

هللاي ر هللاسنور  فوآلادهللاهللا301ا سفهللا ﴾َوَما َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُْؤِمِنيَ ﴿:هللاـ

هللات وهللاسشامهللا ر هللالمسبولهللالريثم هللاب  دهللالإلا واهللا لرن  .

هللا ﴾ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِبِِْذِن اّللَِّ َكْم ﴿:   قوله تعاىل  642لرب م 
هللافور  دهللات وهللايثاملهللا وهللاسمسبلهللابورلمو هللالإلاجوباد.

ق  
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قس قلياتقفيقسالصبالح:

هللا هللاف  هللا ال هللالرم موء هللايسا هللا أر فهللاف  هللاغام هللالألي او  هللا لل ح هللالرسمسامهللا ا يسا

ا ياهللا ن هللالرسأيابهللا   هللاو  هللا اهللالر مح  هللا الهللاف هللاشم حهللالرنباثهللالر ب يهللالرشماف؛هللا  وهللا

هللالر لل نو هللالر لفب هللا ر هللا لين وهللالرث وف هللا لالجس و  هللا لرساوس .

هللا هللا لم و هللاف  هللالألي ّاو  هللا لل ح هللامل  هللا لسعر ب هللاف هللابشي  هللانبث هللار و هللا  ر  ؛

لر ليعهللا اهللال سملهللابااهللالأل  هللا لرشن اهللابمن هللاسمّش هللاتجم هللالألفملبهللا لرج و و هللا اهللاب بهللا

 غماوسموهللا راسمهللاوسبوبموحهللاف  لهللالر جس نو هللالألل ادهللاهللا ر هللاب بهللا  اهللايوّم هللا ر هللايوّم هللارس فّم

هللالرناو هللاف هللا هللا راموهللاج و و هللا غوام هللارموهللا ّ اهللاتوجمهللا راموحهللافسشوميمو هللايوّم هللاس ضّ  ف هللايّ 

هللا اهللالالنسيو هللاسسممهللا اهللا ج مهللا هللا سنبثهللاف هللاس  هللالر شوميدهللا ج م هللالر  س مدح  ج تمو

 اهللاوتّ هللاوسبواهللاهللا اهللالالضلملبو هللالرس هللاسل اهللارموهللان  الهللالجس و ادهللا ساوسادحهللافيواهللا ر 

هللا.م ل هللا لل حهللالألي ّاو 

 : Minorités , Minorities    وهللا مبهللاف هللاسنمافهللا لل حهللالألي او 

هللالآل م اهللا هللاانسبمت  هللاو  هللاو مسم  هللاانسبم ا هللالر اا هللالألفملب هللا ا هللا بوم  هللابأ   هللاسنمام  ـ

هللا اهللالرسج نو هللالأل مىهللاف هللاب شسميااهللاف هللا نضهللالرس و هللا لر لول هللالرس هللاس ازت 

 سل امهللاس  يم هللالرث وف هللالر و  جس عهللااسسلان اهللاف هللا لوممهللا

و هللافلو هللا اهللام واوهللاب ردهللا اهللالرب  هللالرس هللاس س  هللا اهللاناثهللاهللاـهللااملبهللاب هللاي ر هللا ج   و 

 . لرنم هللاو هللالر غدهللاو هللالربااهللا ر هللاغامهللا وهللاس س  هللا را هللالألغ باد

هللاسناشهللا هللافم اد هللات هللاج و د هللالألي اد هللا م حهللابـ هللاسمم هللا جس نو هللا سي ا هللاويبمح هللاج و د اا

حهللا سنبهللا مسموهللا جس نوهللاانو  هللا اهللاسس لهللا ج   دهللالر نالهللالالجس و  هللاهللان ر س ازمهللا اهللا

هللا هللاسمبف هللاو ظ ح هللا ل ساوزل  هللاو   ح هللالجس و اد هللاب  زرد هللا اهللاهللا ر سس سع هللالألي اد نم وا

  ومسدهللايو  دهللار  س فهللال  فهللالأل شلدهللالالجس و ادهللاو هللالاليسلوبادهللاو هللالرساوسادحهللاب هللا

 سجن هللارموهللاب ملهللا نب بلهللاف هللا جس عهللالألغ باد
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هللالأل مىهللا هللالر ج   و  هللا ا هللاس س ف هللارغ اد هللاو  هللابا اد هللاو  هللا ث اد هللاو  هللاي  اد هللا ج   د ـ

هللالر  ج ب هللابل  هللاب ردهللا ل هللاساوب .هللاهللا

هللانتيجة هللاسشام هللا: هللا ر  هللالرسنمامو  هللااس هللاهللالرن ولمت م هللا مرمو هللا ا هللالرس  لألسوساد

 :سل افهللالألي ادحهللا ت 

  اهللا اهللالألي ادهللاا بغ هللاواهللاس  هللا ببلهللا اهللاب ادهللالرسيواهللالر ااهللاا ثهللاـقسمقلةقسمعددية:

هللابسي ااهللا هللاسنظ  هللاري  هللالألت اد هللا ا هللايبام  هللابمجد هللا    هللاسي ا هللاوا هللا اجا لألغ بادح

هللا لوللموهللالر  از هللارموهللا اهللالأليثماد.

قسمهيمنة: قعد  هللاس فامهللاهللاـ هللاابمم هللا ما ا هللاغام هللاف هللا ضع هللالألي اد هللاواهللاسي ا هللابب ال

لرن وادهللارموحهللاألاهللات و هللاوي او هللا ما  دهللاالهللاسنسو هللا ر هللان وادهللاي وهللايواهللا ضعهللالرباضهللاف هللا

 نو هللالرام بهللاف هللاف سلااحهللاب هللا اهللات مهللالألي او هللاس سم هللابشي هللاجسا هللاف هللاهللاج  اهللا فما اوح

هللا.لرس اازبنضهللالألناواهللا بوبئهللالر سو ل هللا  ب هللا

لر  دهللا اهللا؛هللا سمديانةقسممتبعةق سملغ يةقسختالفهاقفيقسمه يةقس ثنيةق سمق ميةقـ

س ازهللات مهللاثم هللالرنببادهللاف هللالر جس عهللالأل سعحهللاا بغ هللاواهللالرنببادهللار ج   دهللا وهللا  وب هللالري

هللا اهللاسولمهللالر جس ع هللالرث هللالر ج   د هللالرم اد هللا لر غ ادهللاب ل لاو هللاسلبع هللا لربا اد وفاد

 لرنميادحهللا سنبهللالألي او هللالربا ادهللا اهللاوظممهللالألي او هللاف هللالرنور هللالرس هللاسب مهللان رموهللالريثامهللا

هللا اهللالر شيم .

قتعريفقس قلياتقسممالمة:

هللابورسميازهللا   هللالرن ولمهللا هللاسبقهللاا ياهللاسنمافهللالألي او هللالر س  د هللا و  اهللا م 

هللالألغ بادهللا هللالال سمفهللا ع هللا ولاد هللالال سبوم هللابناا هللالأل   هللا ع هللارسل افهللالألي اد لألسوساد

هللا ت هللالربااهللالإلسم  حهللا يبهللا مب هللا ج   دهللا اهللالرسنمامو هللا  يمهللا  مو:هللا

هللا ج   دهللاو مىهللاالهللاسبااهللاببااهللالإلسم .ـهللا ج   دهللا اهللالر س  ااهللاسناشهللابااهللا
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هللاف هللاي  موهللا هللا ج   دهللابشمادهللاسناشهللابااهللا ج   دهللاويبمهللا  موحهللا س س فهللا  مو ـ

هللاس س  هللا ر هللالإلسم حهللا سنو  هللابي هللاجمبتوهللالرنموظهللا  ا .هللا

قمالحظة:

هللالإلسم  هللايململهللا هللالر ؤس م هللالإلسم  هللالر  بثقهللا اهللا  ظ د هللالرم   ولبمهللا ج ع

لرنور هللا:"ا بغ هللالسسبنوبهللاسس ادهللالر ج بهللا وم هللاهللابشأاهللام وادهللالألي او هللالر س  دهللاجوءهللاف 

 اهللاهللالإلسم  هللابوألي او هللاو هللالرجوراو ؛هللاألاهللاس  هللالرسس او هللا لل نو هللايو   ادهللاالهللاسنبم

ن ا دهللالر ج بهللالإلسم  هللالر يهللااسلفهللابورش  رادهللا لأللوردهللا لالسس ملمهللا لرسنواشهللا عهللا

هللاو هللا هللالرغماح هللاف  هللالر س   ا هللا ث : هللات  هللالر  وسبد هللالرسس او  هللاف ا هللالأل مىح لر جس نو 

هللا".لر س   اهللا وم هللالرنور هللالإلسم  

هللا  
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ق:،ق خص صيتهاأن سعقس قلياتقسممالمةق-قثانيا

هللا:أن سعقس قلياتقسممالمةق-ق1

هللا اهللا هللابنابل هللااس  هللابلمهللالإلسم  هللالرس هللاسناشهللا وم هللا و سس  عهللالألي او هللالر س  د

هللا:1لر جس نو هللالإلسم ادهللا بنابلهللا اهللالرنور هللالإلسم  هللا ر هللا   ااهللاوسوسااا

قسماكالقس صلي لسمن عقس   :ق

هللاوي ادهللا هللاانسبم ا هللا ري م  هللايبا ح هللا ا هللاوس   ل هللالر اا هللالألل ااا هللالربمب هللاوت   ت 

بور سبدهللار  لل  هللالرب ردهللالرس هللااناش اهللافاموهللا اهللاغامهللالر س  ااحهللا يبهللاسي اهللات مهللالألي ادهللا

 ولدهللاهللا(370)ناثهللاام  هللا ببتوهللاهللاشب هللالر وم هللالرم بادهللاهللايوألي ادهللالر س  دهللاف يبام هللالرنببهللا

هللاهللا سبن ا هللا  ا اهللا س د هللالرل فح هللالر س  ااهللالر ااهللاتجم لهللاهللا  اهللات ل هللالألفوميد  مااا

هللاف هللالرن ا د هللا ت  هللامياقح هللا   هللاو م  هللا ر هللاو مايو هللالر  عهللاي ر هللاهللايسملً هللا  اهللات ل ونملم.

هللاب   س   هللا ي  هللا ب غوماو هللا وربو او هللا   ب  او هللا ي س فو هللا لرممس  هللالرب س د لرب  واحهللاهللا 

م بلحهللا لرلااحهللا وثا باوحهللا  مسماوحهللا سوا  نظ هللاج م ماو هللالالسنوبهللالرس فاوس هللاسوب وحهللا

هللالألي او هللاسسمو  هللاف هللا هللا ت م هللا غامتو. هللا ج  اهللا فما او هللا س زل اوح هللا يا اوح  س غوف م ح

نس هللاو موهللاسل هللاف هللابنضهللالألناواهللا ر هللا ب هللاحالفهللاف هللالأل وياهللالأل مىحهللاي وهللا ببتوهللا

   .ث  موهللالاليسلوبيهللا لرساوس سسمو  هللاي ر هللاف هللا

 

 

ق  

                                                             

ـهللا يبهللاويبهللالر ج أهللالأل م ب هللارإلفسوءهللا لربن ثهللاف هللاباو  هللالر سو  هللارب مس هللالرنوبادهللالرسوبسدهللا شم هللا1

هللا  لل  اهللايبهللاض   هللارم هللالر  ل ااهللا    هللاواهللالر س  ااهللالر ااهللااناش اهللاف هللالربمبهللالأل م بادهللات هللا  و

هللا لرس يااهللا اهللالرسنما هللا لر نوفظدهللا  ا ح هللالرسبااح هللانماد هللا   مو فهللاب ...   وهللاج اعهللان   هللالر  لل دح

هللا  ا  اهللا   ام هللاج انوهللالرس ابهللابأنيو هللالرشمعهللا حبلمهللا و م هللاوت هللالإلسم .هللا
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قسممهاجر ل:قسمثانيسمن عق

ر ن  هللافاموهللاهللا ر هللالربمبهللاغامهللالر س  دهللا اهللالربمبهللالإلسم ادهللا اهللاتوجمهللانباثوًهللا ت هللا

هللالر شم  دحهللا هللالألسبوا هللا ا هللا ر  هللاغام هللاو  هللار ن  ح هللال بو هللاو  هللالرساوس ح هللار ج ء هللال بو و 

 سن   هللار هللان   هللالر  لل دهللاهللادهللات مهللالربمبج سا اهللا و هللاهللا ملبت هللاف  م هللا   هللا ل نل 

هللالريو  د هللا اح هللاهللا   م  هللا   حهللاولمهللاج ساسموهللاال ار  هللاوغهللابمغبد هللاف هللاب  هللا تؤالء  بم 

هللالر سنب هللا هللا لر الاو  هللا  ا زا  بلح هللاوسسملراو هللا ف  هللا ور و اوح هللا فم سو هللايبمالو او و م بو

هللا ي بل.هللا

هللا:ل ماا ا ياهللاسل افهللات لهللالر  عهللا اهللالألي او هللا ر هللا

قس   : هللالر موجمااهللاسمصنف هللا ا هللالأل   هللالرجا  هللابفنم هللاهللا)لرن و (هللا ت  لر اا

هللاي س هللا هللايو   هللاف  هللالرغمب هللا ت  هللالرنور  هللا ر  هللا  مو هللالرس هللاتوجم ل هللاربمبت  هللالرسائ لر ضع

 ل سلوممحهللا يواهللالربلفعهللالألسوس هللارمجمسم هللات هللالرنل  هللا   هللا   هللارس بادهللا سل بو هللا

هللا ر  ام ح هللالرا  ادهللارم  هللا لر ناشد هللا اهللاهللالرناو  هللالر  عهللاف  م  هللات ل  س س فهللافسمل هللاتجم 

لث ااحهللا   م هللا اهللا لاهللا ل لممهللاجا  هللالأل  هللا ر هللاابقهللاهللاببو هللاتجمس هللا   هللاجا هللا لنبهللاو 

هللااسج  هللا ر هللاف هللال“   هللاوثمحهللا حهللا يو  لهللا اهللار موجمااهللالأل لل هللا ر هللا)وسسملراو( وبمزهللا و

هللاسز ج لهللا هللا ري م  هللا سوجبح هللا  م  هللالأل   هللالرجا  هللافب   هللالأل اااح هللا ا هللا ويثمت  لألفغواح

هللا)لر س هللاموا و هللا ر  هللا بنب هللاو موسم ح هللاباا هللا    هللاو البت  هللا  شأ هللات و هللاوسسملراو ح وجب(

)وب اد(هللاف لحهللا الهللاا جبهللا اهللاان متوهللابورلم هللا لرنبوب هللا لرن  .هللا  ث هللا ر هللاف هللا)و مايوهللا

  س هللا  ل لوهللاف هللا)لألمج ساا(حهللاف بهللاف  هللالرجا هللالأل  هللاف هللاوت هللالربمبحهللا (لرج  باد

 .با  هللا   ابس 

هللالرن  حهللاهللا:سمصنفقسمثاني  هللال بد هللالرب و ح هللالر موجماا)لرن  وءح هللا ا هللالرسوراد لألجاو 

هللالرمجل اهللالرساوسا ا(

هللا ضنموحهللا هللا ل م  هللاوبمي  هللاوجاو  هللاجوء  هللالريو  ح هللالال لموم هللافسمل  بنب

هللا سب  هللا هللاسنماظهللالر محاح هللا سأسأهللارب م هللا لر بلمأهللالإلسم ادح ف مض هللاسُ ِشئهللالر نوتب
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لإلسم  هللا اهللا م هللا مسوراو هللالر سوجبهللا لر مليز.هللا ببوهللالالسلو هللا م هللاو مىهللابورنور هللا

هللالألل دهللا لرب و حهللا لرب  هللالر وبيهللا لر ن  ي.هللا

هللا اهللانو هللا هللا ر هللانو  هللانو  هللا ا هللااسل م هللارألي او هللالر س  د هللاجباب هللا مب هللاببو  بم ل

لإلنسوأهللابورب  ادهللا لرضاوعهللا ر هللانو هللالإلنسوأهللابور ل هللا لرم ادهللا لرسمو  هللالإلاجوب هللا

هللانبامهللا اهللات اسمو. نسز هللاب لسموهللايوبم هللا   هللالرسهللا عهللالر جس عهللالر يهللاسناشهللافا 

هللا لأل ماياسااهللا  هللاو م بو هللايب   هللالرنور  هللاب   هللا ا هللايثام هللاف  هللالألي او   ل ل   

هللا لرسمب ادهللا هللالرن  اد هللالر ؤسسو  هللاب وء هللاف  هللا وفما او هللالأليل  هللالرشم  هللا بمب  لسسملراو

هللالرس هللا هللالرم ماد هللالر جو ع هللا   شوء هللاب  هللالرن  ادح هللا لر مليز هللا لرجو نو  هللالر نوتب    شوء

هللابور  هللالرسيم  هللا م د هللا رامو هللابوألنيو هللاو ي   هللا  ولسمو هللاناث هللا ا هللالرم ماد هللا لر  لز  ضواو

هللالرشم ادهللالر  وسبد.هللا

ق:خص صيةقس قلياتقسممالمةق-ق0

هللاب  جدهللا هللالر ل  هللاسيّ   هللاف هللاوسوسمو هللابورغماهللا   هللا ج  لألي ّاو هللالر س  د

 اهللالرمجمل هللا اهللالربمبهللالإلسم ادهللا بمهللا ملن هللا سسورادهللا اهللالر ماهللالرنشمااحهللا ر هللااياهللا

هللالر اا هللا ا هللا رام  هللارنببهللاهللالر  ضّ  ا هللابور سبد هللاي ا د هللاو بلبل هللا الّ هللالرغما هللاوت  هللا ا وس   ل

لر موجماا.هللا يبهللايواهللاوغ اهللاتؤالءهللالر موجمااهللا ر هللاو م بوهللا   هللا ج هللالر ل  هللا اهللا

هللالر ضلمب اهللا هللا رام  هللال ضّ  هللاثّ  هللالرن  ح هللال بد هللالرنّ و  هللا ر  هللال ضّ  هللاثّ  هللالرنّ و ح لب د

هللا بورسملي هللالر موجم ح هللالرن    هللا ا هللاو بلب هللا رام  هللال ضّ  هللاثّ  هللاولبحهللالرساوسا اح هللالرز     

هللااُنمفهللابورجا هللالرثو  هللا ولبحهللالآلاهللالرجا هللا هللا و هللاشّي  ل هللالر موجمااهللاوب وءهللا ونموب رمؤالء

هللا.لرثورثهللايابهللالرسشّي 

هللابورغما هللالر س  د هللارألي ّاو  هللالرنماضد هللالر و ب  هللاب لفعهللاهللا ّا هللابو سبوم سني مو

  ج بتوهللا تجمسموهللا ج   دهللا اهللالر ل لاو هللاوت مو:
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قخاصيةقسمضعف:ق-ق1

لر س  دهللابلمدهللا وّ دهللابلمدهللالرضنفهللالرس هللاالهللاسيوبهللاسموم هللاواّدهللاسسّلفهللالألي ّاو هللا

هللايو  هللانو هللالرضنفهللانوالهللا مز دهللارأليثمهللا اهللالألي ّاو هللا وي ّادهللا سم ادهللاف هللالرنور حهللا   ل

ف هللالرنور حهللا الّهللاو ّموهللاراس هللانوالهللارج انموحهللاب هللا اهللالألي ّاو هللا اهللات هللا   هللانو هللا اهللالر ّ  هللا

ألي ّاو هللالر س  دهللاسم  هللاف هللانو هللاضنمموهللاسم  هللايّ  هللالأليثمادهللالرس هللاسناشهللابا موحهللا ريّاهللال

هللا.هللا س سناهللا ولادهللالرضنفهللا   هللا جوال هللا ب هللاوت مو:لأليثمهللا اهللالألي ّاو هللاف هللالرنور 

قسمضعفقسمنفاي

 ر هللا سلهللاهللالإلسم ادت هللاف هللاوغ بموهللا  س  دهللا اهللاو سولموهللاهللالر س  دهللالألي ّاو هللا ا

بثهللاف هللالر مأهللاان اهللاشأ  هللاواهللاهللات لهللالأل مث وف هللا لجس و  هللا نضوميهللاغمااهللا  موحهللا

 اهللالر  قهللالر مس هللاجّملءهللا ب هللاهللاي وهللاو  هللاا ربهللا   وشن ملهللابورغمبدهللالرث وفادهللا لالجس و ادحهللا

 .لر سزل الرشن مهللابوالغسملاهللا لر  قهللا ي لهللالال سجو هللا عهللالر نالهللالرجبابهللا

 وهللااسسيّاهللاف هللا م أهللالألي ّاو هللالر موجم هللا اهللاشن مهللابورب  ادهللات لهللابوإلضوفدهللا ر هللا

هللالرنضوم هللالر غ  باد هللاو  هللاويثمهللالرنضوماد هللالرغماهللا ت  هللا ر  هللالر س   ا هللافور موجم ا ادح

هللا  وخهللا هللا ر  هللا لإلبلمادح هللالر وّباد هللا سول   هللا  وخهللانضوميهللا س  ّفهللاف  هللا ا هللال س   ل لألي ّاد

نضوميهللابوتمهللالرس ّب هللاف هللا ر حهللا ت مهللالر   دهللابااهللالر  و ااهللا عهللا وهللاالنبموهللا اهللا  وم دهللا

وردهللاواهللاسشاعهللاف هللابلل دهللاسسممهللا اهللاسباّاهللالسس ملمادهللابلل دهللاف هللالرم لم هللا اهللاشأ موهللاالهللا ن

هللا.لر م أهللاشن ملهللا مساوهللابورب  ادهللا لال مزل 

ق:سالقتصاديقسمضعف

ف هللاو م بوهللا   هللا ج هللالر ل  هللات هللاهللاف هللالرنور هللا    وحهللالألي ّادهللالر س  دهللا ا

حهللا  هللات هللاف هللاويثمتوهللا اهللالرابهللالرنو  دهللاو هللاف هللالرجو اهللالاليسلوبي اهللاويثمهللالألي ّاو هللاضنموهللا

ت هللا   هللانوفّدهللالريموادهللا اهللار هللاهللاتؤالءحهللا يّ هللا اهللالرنمفاااحهللاو هللا اهللالر  ظمااهللاف هللاي ّدهللاي ا د

هللال نيأ هللالريموفحهللا ت هللا و هللا اهللالرسياهللا سولمهللاهللاس بوهللاسياهللانوفّد هللاي ّمو    هللالما دهللالرناو 
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لر ملفقهللالأل مىحهللاي وهللال نيأهللاواضوهللابلمدهللاس بادهللا   هللايبم هللات مهللالألي ّادهللا   هللاسل امهللا

هللا يبمسم هللا لالجس و ادح هللا لرث وفاد هللالرسمب اد هللا وتبلفمو هللابمل جمو هللا سن اق هللا   هللا مسمو و

هللا.لال ب و هللاف هللالرنميدهللالرنضومادهللا لالسسموب هللا  موهللالالسسموب هللالر ث  

ق:سمضعفقسالجتماعيق سمايااي

 وهللاهللارألي او هللالر س  دهللاف هللالرناو هللالرساوسادهللا لالجس و ادّاهللالر شوميدهللالرساوسادهللا 

سزل هللاضنامدهللاجبلحهللا اهللار هللاسياهللا نب  دحهللافورسأثامهللالرساوس هللالر يهللا اهللاشأ  هللاواهللاا شأهللا اهللا

 هللاواضوهللا   هللاغوادهللا اهللالرضنفحهللا ر ر هللاف ّاهللات مهللالألي ّادهللاايوبهللاالهللااي اهللاس  هللالر شوميدهللات

رموهللال سبومهللااُ يمهللاف هللالر ملمهللالرساوس هللاف هللالربمبهللالرس هللاسناشهللافاموحهللا ي ر هللالأل مهللابور سبدهللا

ر  ضعهللالالجس و  حهللاف اأهللارم مهللالألي ّادهللا ؤّسسو هللالجس و ادهللا ل هللاوتّ ادهللا سأثامهللاالهللا اهللا

موهللاف هللالر ؤّسسو هللالالجس و ادهللالرنوّ دهللال ب و هللاناثهللالريّ هللا الهللا اهللاناثهللالريافحهللا ل ب وج

ضنافهللاالهللاايوبهللااُ نظهللار هللاوثمحهللا  نّل دهللا ر هللاي ّ هللاواهللالألي ّادهللالر س  دهللابورغماهللات هللا اهللا

هللاوثمحهللا هللارمو هللااي ا هللا ال هللا ج بح هللارمو هللااُ  ح هللاال هللابناثهللاايوب هللا لالجس و   لرضنفهللالرساوس 

موهللار ّ سموهللالرساوسادهللا شسّواهللاف هللا ر هللابا موهللا بااهللاوي ّاو هللاو مىهللاويّ هللا  موهللابيثامهللا ببلحهللا ري ّهللا

هللا ت لهللا هللا راس هللالألي ّاد. هللالألغ باد هللات  هللافسنسبمو هللاحثومتو هللاسمى هللا لاليسلوباد  لالجس و اد

لر ضعهللا اهللالرضنفهللالر سنّببهللالر ج مهللاا بغ هللاواهللااي اهللا  َنظوهللا نسَبملهللا  بهللالرسألا هللارم  هللا

 .لألي ّاو 

ق:سمقان نيقسإلمزس خاصيةقق-ق0

هللالر و  اهللا بونسمل هللايبامحهللاس لءهللاف هللالرنّأهللالربمبهللالرغمبادهللابلمدهللا وّ دهللاانظ هللافامو

لرج و  حهللاو هللاف هللاب للمهللالرس ما ؛هللا ر ر هللاف ّاهللاساوب هللالر و  اهللافاموهللااُنسبمهللاونبهللالرث لب هللالرس هللا

هللاو هللا هللا اهللافمب هللالربمب هللا ر هللات م هللا  س  هللاواّ و هللاف ّا هللا  اهللاثّ د هللا نضومسموح هللاث وفسمو بُ ا هللا  امو

هللالر و  ا هللاساوب  هللاسن  هللاسالبح هللاف  ّ  هللابور  لل دح هللاو  هللابوإليو د هللاس لء لرساوب هللاهللاج و دح

 .لريو  دحهللا م وهللايواهللا ضن هللالرنمي هللاو هللالربا  هللاو هللالرث وف 
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 لر و  اهللاف هللات مهللالربمبهللا ب ّ هللا   هللاث وفدهللالر جس عهللا  بوبل هللا يا  حهللا ت هللا  ّظ هللا

ر ناو هللالرنوّ دهللا   هللاوسوأهللاس  هللالرث وفدهللا لر بوبئهللا لر ا حهللا البّقهللات لهللالر و  اهللا   هللالألي ّادهللا

هللا هللاوفملب هللاسولم هللا    هللااُلبّق هللاي و هللاسلباقهللالر س  د هللا ت  هللا   ا ااح هللا  لل اا هللا ا لر جس ع

ا سّبهللا اهللاون ل هللالرممبهللا ر هللاون ل هللالألسم هللا ر هللاون ل هللالر جس عهللابأي   هللاف هللايبمهللايبامهللا اهللا

لرلمل دهللالر ظمادهللا لرمن ادحهللابناثهللاايوبهللاالهللااسم هللالسسث وءهللار ل لادهللافمبهللاو هللا ج   دهللا

هللاس  هللالر ل لادهللا وم هللاس لواهللالر و  احهللا ت هللاباباهللالرب ردهللالرنباث دهللاف هللاس ومأهللافامو

هللا اهللا هللابسم اض هللالرسالم  هللاس   هللاسيا هللا  ا هللالر جس عح هللا    هللالر ني د هللالإلبلماد لرسالم 

هللا. مس هللالر جس ع

ف هللات لهللالر ضعهللاسجبهللالألي ّادهللالر س  دهللا مسموهللا  ز دهللابور ض عهللار  و  احهللا سلبا  هللا

هللااسن ّقهللابورنميو هللا هللايوا هللا و هللا  وّلد هللاف هللاس  هللالرناو ح هللاسبّ   هللااي اهللار  هللاناث و ف هللاناوسمو

رج و و حهللاو هللابا م هللا بااهللالرب ردحهللا لرنو هللاوّاهللاس  هللالر  ل ااهللايثامهللالرنوّ دهللابااهللالألفملبهللا ل

هللالرن بيحهللا هللالرسزل مو هللا سشّي  هللات اّسموح هللاسيّ ا هللالرس  هللا لرث وفاد هللالربا اد هللاا ورفهللالر بوبئ   مو

هللا اهللا هللايثام هللاف  هللا نومضد هللالألي ّاد هللاناو  هللا    هللايو   اد هللاساوب  هللا ر  هللالأل م هللاا سم   تي ل

هللابور  هللات هللا  ز د هللاف  ل هللار  ل ااهللات اّسموح هللايواهللالألناوا هللات هللا  ل هللاو  هللارس  هللالر  ل ااح ض ع

هللالرب   هللا هللالر و  اهللا بااهللا ب  هللاف هللا نو م هللااني مو هللالرب    هللاباا لر  يفهللا  يفهللا اوم

فاموهللاف ّاهللا ب هللالرب   هللاانم موهللاوناو وهللايثام هللا اهللا ازل هللا وّبادهللا وببادهللااس سّعهللابموهللاسولمهللا

 .وفملبهللالر جس عحهللا ت هللا وهللاانّل هللايثاملهللا اهللا لورنموحهللا انمي هللا اهللاسب هللاس ّب مو

هللا هللا اهللا ّا هللايثام هللاف  هللالر نومضد هللالر س  د هللالألي ّاد هللا    هللالر و   اد هللالرساوب  ت م

 نّلوسموهللارض امتوهللالربا  هللا لرسزل موهللالرن بيهللاس ثّ هللا ضنوهللا وّلوهللارم مهللالألي ّادهللا اهللابااهللا

هللالر و  اهللا هللارساوب  هللااي اهللا وضنو هللالألل  هللاوا هللافور س  هللا ضن  هللالر س  ااح و ضوعهللا وّ د

 ّ وهللاي ّفهللابموهللابو سبوممهللااناشهللاسن هللاساوب هللالإلسم  حهللا لرسيورافهللالربا ادهللالرس هللاي ّفهللابموهللا 

هللالرلباندهللا هللات  هللاي و هللاج و   هللابنب هللا ل  هللاوغ بمو هللاف  هللالرسيورافهللات  هللاس   هللا   هللالر و  اح  ر 

هللا اهللالر س  ااهللا هللا مس هللاض اهللا ج   د هللالر س   هللا جب هللا و هللاف  ل هللار بااهللالإلسم  ح لرج و اد

هللا  ز هللابأاهللااي اهللاسن هللاساوب هللاغامهللاساوب هللا ت هللاس  هللالألي ّادهللا  ض عهللالربنثحهللا  جبهللاو ّ 
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 و  اهللالإلسم  هللالر يهللات هللالر ضعهللالرلبان هللارس ظا هللاناوس هللالرج و ادحهللاف  ّ هللاساجبهللا مس هللالر

الهللا نوردهللاف هللاس ويضهللابااهللا لين هللا بااهللا  سضاو هللات اّس هللالرج و ادحهللا ت هللا وهللاا ثّ هللاظمفوهللا

 وّلوهللاف هللاناو هللالألي ّادهللالر س  دهللابوربمبهللالرغمبادهللا   هللا ج هللالر ل  هللاا سض هللاواهللااؤ  هللا

هللا .م م هللاف هللاشؤ  موبنااهللالال سبومهللاف هللالالجسموبهللالر

ق:خاصيةقسمضغبقسمثقافيق-ق3

 جس عهللا يهللاث وفدهللا  ورمدهللارث وفسموهللاف هللالريثامهللاهللا سلسناشهللالألي ّاو هللالر س  دهللاف هللا

هللا  هللالرناو ح هللاو ج  هللا و ا هللاف اهللاهللاغوربو هللاح هللاس  هللالرث وفد هللا ع هللا بوشم  هللاف هللا  لجمد هللا مسمو سجب

هللا ر هللا هللالالجس و ادح هللالر نو م  هللا ر  هللالالجس و ادح هللالرنميو  هللا ر  هللالرسن ا ح هللا ر  لإل م ح

هللاف هللا هللالرنوّ  هللا ر هللالر  وخ هللا لإلبلمادح  اهللا وبل هللا س ورابهللاهللالر جس علر نو م هللالاليسلوباد

ن ل هللالر س  هللاوا  وهللانّ حهللالرث وفدهللا   هللاوهللات مفمبادهللا لجس و ادحهللابناثهللاسلغ هللاهللا س  يو 

 .ب هللاسلغ هللا  ا هللانس هللابل  هللاباس 

ر هللاهللالأل ام    هللالألي ّادهللالر س  دهللاوّاهللات مهللاهللا لرث وفهللانج هللالرضغل  ّ وهللاازابهللا اهللا

هللاث وفسموحهللا س سظ هللاو  متوهللالالجس و ادهللابناثهللاسي اهللارموهللافضوءل هللا وّلدهللابموحهللاسس بهللافامو

هللااناشهللا هللافم سو هللافم  هللا  اموح هللالرغمباد هللالرث وفد هللاسل   هللا ا هللاب ر  هللا  سدهللافس مّف هللا ا ويثم

 ماااهللا س  حهللا رياهللاراأهللارم هللا بمسدهللا لنب هللا  سظ دهللايو  هللاواو هللالألسب عهللاس ثّ هللافضوءهللا

هللالالجس و ادهللا هللالرث وفد هللاغ بد هللا ا هللار  هللااسنّمض ا هللا و هللاوب ولم  هللا ا هللاا مّف هللابم  هللا وّلو ث وفاو

لرسولب حهللا وتا هللا اهللالر  لبيهللا لر ؤّسسو هللالرسمفامادهللا  لهللا وهللالسسث ا وهللالر سوجبهللا لر مليزهللا

 .لربا اد

هللا هللالرغماهللا ّا هللابمب هللاف  هللالر س  د هللالألي ّاد هللاسسنّمضهللارمو هللالرس  هللالر غوام  هللالرث وفد ت م

ب ج تموهللالر  س مدحهللا ب سول موهللالرج ّلبدهللالر غمادحهللا بلم هللا  مو توهللالر س  دحهللاسس ّلهللاضغلوهللا

تولمهللا  اموحهللا بل م هللا وّلدهللا   هللاوجاورموهللالر وشلدحهللا ت لهللالرضغلهللااللب هللابور  م ثهللا

بلمدهللاظوتم هللا نبّم هللا اهللا مسموهللاو هللابلمدهللا ض م هللالرث وف هللالر يهللاسن   هللات مهللالألي ّادهللا اهللا

  سز دحهللا ف هللايّ هللالرل مهللاانل هللا اهللا ر هللاسبلفعهللابااهللالرث وفسااحهللا ا سم هللات لهللالرسبلفعهللاف هللا
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هللا ر هللا هللاو  هللالر غوام ح هللالرث وفد هللاف  هللا لر  بوا هللالألل  هللالرث وفد هللا ا هللالال سمخ هللا ر  لرغوراهللا ّ و

مّبهللالرمن هللالرن افهللا   هللالرس  يعهللا لال ز لءهللال سلو وهللاب ر هللا اهللالالبسمعهللالرث وف حهللاو هللا ر هللا

هللا.ت مهللالرسل  هللالرث وفادهللااجبهللار هللاسنبامل هللا  س مدهللا اهللاجا هللالرشبواهللا   هللا ج هللالر ل  

 

قق: سقعق مشكالتقس قلياتقسممالمةقسمي  ق-قثامثا

هللارألي او هللا لرجوراو هللالر س  دهللاف هللاج اعهللاب  هللالرنور هللاالهللاش هللالرا  اد  هللاواهللالرناو 

 بابهللاهللاسشمبهللا لينوهللا ضلمبوهللاسس بمب نسيما هللالر ابملر هللالرغمب هللا لالسسببلبيهللالرشمي هللا

لر شيم هللالرس هللاسنيمهللالم هللالرناو هللالربا ادهللا لرب ا ادهللار  س  ااهللافا وهللابا م هللا اهللاجمدهللا ف هللا

 ميوسم هللا عهللاسولمهللاوفملبهللالر جس عهللا تالوس هللالر  س مدهللاس لءهللايو  هللاساوسادهللاو هللاث وفادهللاو هللا

هللا. جس نادهللا اهللاجمدهللاو مى

هللا  سوب هللالر شيم  هللابم م هللاف ماو هللالأل ث  هللالرسيم  هللا    هللاناو هللا   م هللاف  هللاحثومتو ند

وفملبهللالألي او هللالر س  دهللاا بغ هللالالجسموبهللاف هللاملبهللالر شيم هللالرن ا ادهللالرس هللاسنسو هللا ر هللا

هللا هللالر وأ هللا    هللاسنمظ هللا وجند هللالألغ بادهللان    هللا  وب  هللالإلسم   هللابورباا هللاسبا م   ولاد

هللالر  ورمدهللاف هللا لو هللالرناشهللالر شسم هللا لالنسمل هللالر سبوب .

  :هللا رن هللاوت هللالر شيم هللالرس هللاا ياهللاملبتوهللا وهللاا 

 :ينيةسممشكالتقسمدـقق1

هللاسنو  هللالر س  د هللالألي او  هللا اهللا  هللالريثام هللالرنور  هللابمب هللا  س ف هللاف  هللاسس لجب لرس 

لر شيم هللالربا ادحهللا لرس هللااسسعهللا اضاقهللانج موهللابنساهللالباندهللالر ظو هللالرساوس هللالر يهللا

سسب ومهللات مهللالرب  حهللاناثهللا  نظهللاس   هللانج هللات مهللالر شيم هللاف هللالرب  هللالرغمبادهللالرس هللاسس  هللا

هللا هللالر ظو  هللارم مهللا ا هللالر و   اد هللالر  ظ  د هللاسس ح هللاناث هللارموح هللا  مجو هللالربا  ملل  لر ابملر 

لرب  هللابنقهللالرسبااهللا نمادهللالر نس بهللا   ومسدهللالرشنولمهللالربا ادهللا ر هللانبهللا وحهللاهللاف هللانااهللا جبهللا

واهللانج هللات مهللالر شيم هللااسسعهللاف هللالرب  هللالرشميادهللالرس هللاسسب  هللالالسسببلبهللا ي عهللالرنماو هللا
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هللاف هللالرني  هللار ظو  هللا  مجو هللا الهللار  ومسدهللالرممبادهللا لرج و اد هللالر نس ب هللافمهللا جو هللارنماد اموح

هللالربا اد هللايورشا  ادهللاهللالرشنولم هللابا اد هللاغام هللاو  هللايو   هللابا اد هللاـ هللا هللالألغ باد هللارشنولم لر  ورمد

 لر ث ادهللاـهللا ولدهللا  لهللا وهللاسن قهللالأل مهللابوألي ادهللالر س  دهللاي وهللات هللالرشأاهللابور سبدهللار  س  ااهللا

هللاف هللايثامهللا اهللالرب  هللالآلسا ادهللايورلااهللا سوام بهللا غامتو.

ق:شكالتقسالجتماعيةق س ح س قسمشخصيةمسمـقق0

ا لبهللابور شيم هللالالجس و ادهللا ج   دهللالر شيم هللالالجس و ادهللالر ناشادهللالرس هللا

سنسمضهللالرناو هللالرا  ادهللار  س  هللاف هللالر جس عهللالر يهللااناشهللافا حهللاب مفهللالر شيم هللالربا ادهللا

بناثهللاالهللاانو  هللابورضم م هللا اهللانمادهللالر نس بهللا   ومسدهللالرشنولمهللالربا ادحهللا ولدهللاي وهللا

هللاوهللاف هللالربمبهللالرغمبادحهللا  اهللاوبمزهللات مهللالر شيم : يم 

قـقسممشكالتقسالجتماعية:ق1

قـقحجابقسممرأة:أق

هللا  يمهللا هللاثبس هللا شم  ادهللانجواهللالر مو هللاف هللالرشماندهللالإلسم ادهللابأبردهللايثام  ر ب

يُْدِنَي َعَلْيِهنَّ ََي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل ِْلَْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَي ﴿  موهللاي ر هللاسنور :هللا
ُ َغُفورًا َرِحيًما  92لألنزلاهللاهللا.﴾ِمْن َجََلبِيِبِهنَّ َذِلَك أَْدََن َأْن يُ ْعَرْفَن َفََل يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اّللَّ

ربأهللالرنجواهللاو هللا ب هللاربس ؛هللاألاهللالأل مهللاب بس هللاهللاف اأهللار  مو هللالر س  دهللا اومهللاف 

هللالرممضهللا هللابم ل هللالر س  د هللالر مو  هللالرسزل  هللاوا هللاغام هللالر ج اح هللالر  هللا   هللاسبا  هللاف   مب

لرمبو  هللا سج هللا   هللا بابهللالر شيم هللا ولدهللاف هللالرب  هللالأل م بادهللالرس هللاسب  هللالرنمادحهللا

ناثهللا ب وءهللا   هللاونبلثهللا سسورادهللا ولدهللاف هللابنضهللالر ؤسسو هللالرسمب ادهللالرمم سادهللاوااهللا

هللاببل  هللا   هللابملسسما هللا زل رد هللا ا هللالرنجوا هللاسمسباا هللالر  لس  هللا لرلوربو  هللالرس  ا ل  ن 

هللايو  هللالرني  دهللالرمم سادهللابساهللايو  اهللاا  عهللالرمساو هللا اهللا لرس ازهللالربا  هللاب بأهللالرنجواح

هللاي ر هللا هللايو   هللاي و هللالرب ردح هللا  امو هللاسشمف هللالرس  هللالرنو د هللالر بلمأ هللاف  هللالرنجوا لمسبلء
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 انويبموهللابورغمل دهللالر ورادهللا  بهللار س  دهللالر مو هللالهللايو  اهللااجم هللا  وا ر هللالسسلبلمهللا ملهللاؤ 

هللاف هللالأل وياهللا لرسونو هللالرنو د.هللاهللا ضن 

هللا اهللالر شيم هللالر وسجدهللا اهللالرضغ لهللالرني  ادهللالرمس ادحهللاف هللانااهللاسب  هللاهللا ت ل

هللالإل م ادهللا هللالر سول  هللا م  هللا ا هللاتول د هللالر جس ناد هللالرضغ ل هللا ا هللالر وسجد لر شيم 

هللالأل هللابنض هللاف  هللاسؤثم هللا لرس  هللالرسن ا ادح هللا  هللالرث وفاد هللابنضهللا لربمل ج هللاو مأ هللاف  ناوا

هللالر نو هللا هللاببل   هللا ل ساومل هللال ل اد هللا  و هللالرنجوا هللا  ع هللا ر  هللاابوبما هللالر  لس  لر س  و 

هللاهللابل  هللالرضغلهللالر لين هللا لر جس ن .بمياهللالرس ب هللا هللالر ب ادهللا   وهللالضلململهللاب

قبقـقبمسقسمه يةقسإلاالمية:

هللا شي دهللا هللا ا هللاوت اد هللاس   هللاال هللاو مى هللا شيم  هللا ا هللالر س  د هللالألي او  سنو  

هللا  يمهللالرنجواهللابور سب هللالإلسم ادح هللابل أهللالرم اد هللا ثاق هللالمسبول هللارمو هللالر س  دح هللار  مو  د

هللا  مو:

هللا س لءهللابورسمتااهللا لرنم واهللا اهللالرن   هللالألسوسادهللاهللاسغاامهللالألس وءهللالإلسم ادـ

هللار س   هللالرج م ماو هللالإلسم ادهللا هللانل  هللالإلسم  هللاي و ر   للاهللالر يهللاانسمظهللابوس  

ف هللاحساوهللايورم بهللا لرلااحهللاو هللاف هللالالسنوبهللالرس فاوس هللاسوب وحهللا هللاف هللابنضهللاب  هللالر سسبب هللا

هللابورسمغااهللا لرب   هللارم ب و هللاف هللا جس نو هللالرب  هللالرغمباد.

هللا هللالرنمي ـ هللا لرسلمام هللار سيوا هللالإلجبومي هللا  س فهللالرسمجام هللايو  هللاساوسد هللا يب ؛

لأل ظ دهللالرس هللا    هللا   هللا نومبدهللال سشومهللالإلسم هللاهللاف هللاوملضاموحهللا الهللاوب هللا   هللا ر هللا

هللالرا غسمف هللايورب هللاشمبس هللاج م ماو هللالالسنوب هللا لرممس هللا ي س ف هللا اهللاس سا هللا و  س د

هللا سلمامهللا مي .

هللا هللالألي او ـ هللاف هللا جس ع هللا   هللالر  بد هللا  ر هللا اهللا م هللالرسضااقهللا   هللالر ضوء ؛

ز  وءهللالألي او هللالر س  دهللا اهللا   وءهللا بونثااهللا ساوساااهللا بمهللالرسمجامهللالر سميهللا لر م هللا

هللا شب تدهللا هللايضواو هللاف  هللالر ضولاد هللالر سوبنو  هللا بم هللاو  هللافامو هللااناش ا هللالرس  هللالربمب  وم 
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 لرسشمامهللابم هللا  م اوهللابمبفهللازمعهللالرمابدهللا لرش هللاف هللا لبلياسم هللاسجومهللالألي ادهللالر س  دهللا

هللالرس هللاا س  اهللا رامو.

قـقمشكالتقس ح س قسمشخصية:ق0

الهللاش هللاواهللار  شيم هللالالجس و ادهللالمسبولهللا ثاقهللاب شيم هللالألن ل هللالرش لادهللا

 موهللات هللا سبل  هللابا موحهللا ر ر هللافم و هللالريثامهللا اهللات مهللالر شيم هللا لرس هللاس  يمهللابنضوهللا 

هللا  اهللا هللالر س  دح هللالألي او  هللاألفملب هللالالجس و اد هللالرناو  هللاف  هللايبام هللاسأثام هللارمو هللالر ليع ف 

هللاا  :هللالر شيم هللالر لم ندهللالرا  هللاف هللا جو هللالألن ل هللالرش لادهللا و

هللا هللااسمساهللا   هللا ر هللا اهللاـ لرز ل هللا اهللاغامهللالر س  و هللا م وهللايواهللا نس بتاحهللا  و

هللا شيوال هللا   هللالألسم هللالر س  د.

هللا هللا لاليسموءهللابوإلجملءل هللالر ب ادهللاف هللاسسجا هللاز ل هللالر س  دهللا اهللاغامهللالر سـ   ح

هللالرز ل هللاب اهللالأل  هللابنااهللالال سبومهللابور و عهللالربا  .

هللا هللابغضهللاـ هللالربمب هللاس   هللاف  هللالإليو د هللاملغب  هللا را  هللاا جأ هللالر ي هللالرل مي لرز ل 

هللالرنل  هللا   هللالرسلماحهللابوإليو دهللاو هللالرج ساد.

هللا هللا  وـ هللاجبل هللاضا د هللانب ب هللاف  هللا ال هللالرلم  هللا جملء هللا   ع هللاب لنب  هللالرز ل  هللاس ااب

هللااسمساهللا اهللا ر هللا اهللا شيم هللاوسمادهللا  جس ناد.

هللا هللالر س ـ هللاباا هللالرس لمث هللا ني  هللالإلمث هللا س زاع هللالر املث هللاس ظا   ااهللا شي د

هللا غامت .

هللاناوسم هللا هللاألا هللايثام ؛ هللا شيم  هللاس لج  هللاس لج  هللالرا   هللالر س  د هللالألي او   ا

لالجس و ادهللاس س فهللاف هللاج ل اهللايثام هللا اهللاناو هللالألغ بادحهللاغامهللاواهللاويبمهللا شي دهللاس لج هللا

هللالال ب و هللا لر  بواهللاف هللا جس عهللالألغ بادهللالألي او هللال هللات هللا شي د هللا ج بتو ر س  دهللا سمبب

هللا هللات  هللارمو هللاسنب هللاويبم هللاف ا هللابا موح ر ر  هللاسناش هللاهللالرن  لرس  هللالرشماند هللالإلسم ادبأنيو 
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هللالرس ندلرس س هللا  هللاهللاح بوبلمو هللالرسن هللاإلثبو هللالر ل هللا س  اد لرنض مهللا ف هللالر ي هللا مس 

هللا لرساوساد.ف هللاشس هللالر جوال هللا ولدهللا  موهللالرن  ادهللا لاليسلوبادهللا

ق:سممشكالتقسماياايةـقق3

لر س  دهللالرس هللاسناشهللاف هللا جس نو هللاالهللاسبااهللابوإلسم هللاسسمو  هللانج هللاهللا اهللالألي او 

هللا اهللا هللافضم هللا جس ناد هللايمالد هللاب ج بت  هللالال سملف هللا ب  هللا ا هللاببءل هللالرساوساد  شيمسمو

هللا سنبلبت هللا هللااس وسا هللاب و هللالرنو د هللالر ظولف هللاف  هللا س ثا م  هللالرساوسادح هللابن  يم  لال سملف

هللاحهللا ل سموءهللابنب هللالال سملفهللابوربااهللالر يهللاا س  اهللا را .   يو وسم 

   لهللاسأ   وهللانو هللالألي او هللالر س  دهللاف هللا  س فهللابمبهللالرنور ؛هللاف   هللاا ياهللار وهللاملبهللا

هللالر شيم هللالرسوراد:

هللاض اهللا هللالر ملم هللال ع هللاف  هللالر شوميد هللا ا هللالإلجبومي هللا لرنز  هللالإلبنوب هللاساوسد ـ

هللار  س هللالرنبباد هللالألي اد هللا  ب هللااس يفهللالأل م هللا ال هللالرب رد. هللااسنبىهللاف هللاتاوي  هللا جبم هللاب    اا

هللا ري م هللا بنب اهللا اهللا هللالر س   اهللاويثمهللا ببل بنضهللالألناواهللا ر هللالرب  هللالرس هللااي اهللافامو

هللالإلفما ادهللا هللابنضهللالرب   هللاف  هللالرنو  هللات  هللاي و هللالر ساناد هللالألي اد هللايب  هللا ا هللالر ملم ب للم

هللاي اجاماوهللا لرس غو حهللا

لغسلواهللالالسس م هللالرساوس هللا بمهللالرسب  هللالرنسيميهللامغ هللالب مهللالر ململ هللاـهللا

لأل  ادهللالرس هللاسجم هللات مهللالأل  و هللالرنب ل ادهللاي وهللات هللالرشأاهللابور سبدهللار  ضادهللالرم سلا ادهللا

هللا لرنب لاهللالإلسمللا  حهللا يضادهللا س   هللايش امهللا لرنب لاهللالرم ب س .

هللا هللاو مبوهللاـ هللاف  هللالر س   اهللا لألي او هللالر س  د هللا    هللاانو   هللالر ي هللالرنمي  لرسلمام

هللا لرجب هللالألس بهللا س هللا لرممس هللا ي س ف  هللاف هللالرب س د هللا ف هللالرشمياد ولمهللاب  هللالرب  واح

هللابنضهللاب  هللاحساوهللاي س   هللالرم ت غوهللاف هللا ا  ومحهللا لرلااهللا هللالرما اباا.

هللاو م بوهللا هللاف  هللالرنو  هللات  هللاي و هللابورسلمفح هللا لر س  اا هللالإلسم   هللالرباا هللالسمو  ـ

هللالأل مايادهللا ولدهللابنبهللاونبلثهللاسبس بمهللا هللا لر الاو هللالر سنب  حهللا6003لرغمبادهللا بمالو او
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هللابمالو او هللاملاأهللا زملء هللارسوا هللا    هللاان  هللاهللاناثهللاجوء هللايباا هللالإلسم  هللابأا هللاب ام س   

 شو مهللالريممهللا لربغضوءهللارآل ماا.هللالأل مهللالر يهللابفعهللا سل ر هللات مهللالرب  هللا ر هللالرسضااقهللا

هللالألي او هللالر س  دهللا اهللايب  بور  وم دهللا عهللاهللاح   هللاتو شهللالرنماو هللالرس هللايو  هللاسس سعهللابمو

هللاغامتوهللاف هللاسولمهللابمبهللالرنور .هللا

هللاالهللاس نلم هللارألي او هللالر س  د هللالر شيم هللالرساوساد هللاب هللاهللا ا هللاسبقهللا يمم ف هللا و

هللاغامهللا هللالربمب هللاف  هللالر س  اا هللاس لجب هللاظ  هللاف  هللاب  و هللاسلمح هللايثام  هللاسسوؤال  هللا ر  سسنبلم

هللا لرسج أهللابج ساسموهللا هللالرب  ح هللاس   هللاف  هللالرنو د هللالر ظولف هللالر س   هللاس ر  هللا ث  لإلسم اد؛

هللا ب   هللا هللالرساوسادهللايسشيا هللالألنزلاهللالرساوسادهللا لال ض و هللا رامو  لال  مللهللاف هللالرناو 

هللا غ هللالر اوباد هللابور ظو هللالر جورأ هللالر س   هللا ميد هللاسني  هللالرس  هللالريثام  هللالرسسوؤال  هللا ا امتو

هللالرساوس هللار ب ردهللالرس هللااناشهللافامو.هللا

ق:سممشكالتقسمماميةق سالقتصاديةـقق4

هللالربا  حهللاف اهللاسل مهللا ضعهللالألي او هللالر س  دهللار وهللايواهللالر و هللات هللا لاهللالرناو 

هللاان ز  موحهللا هللالرس  هللالر وباد هللابوإل يو و  هللا ثا و هللالمسبولو هللاامسبل هللا لرث وف   لالجس و  

امسبلهللاموسوهللاهللا سم  فورنل  هللا   هللا سياهللااللقهللاو هللاب وءهللا بمسدهللاو هللا سجبهللاو هللا ميزهللا

هللابورنوردهللالاليسلوبادهللارألي ادهللالر س  د.

ت لحهللا س سناهللالر شيم هللالاليسلوبادهللا لر ورادهللارألي او هللالر س  دهللا ر هللا  س فهللا

 هللالر ورادهللا لر نوسبادهللا لرب يادهللا ي هللالر سسجبل هللا لر  لز هللالرس هللاسمسبلهللاب ليعهللالر نو م

حهللا هللا ابلعهللاو  ل هللا عهللالرب   هللالرمب ادهللا شميو هللالرسأ ااهللايورسنو  س  هللالربمبهللالر نو مس ؛هللا

هللالر س  هللافاموهللا عهللالضلملممهللار ر حهللا شملءهللالربا  هللار سي  هللا اهللالماقهللالر مضهللالرمب ي.هللا

ق  
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قفقهقس قلياتقسممالمة:قق-رسبعاق

قأهدسفهق ق،مصادرهتعريفه،قتاريخه،ق

 تعريفقفقهقس قليات:ـقق1

ق قإضافيا: قمركبا قباعتباره قتعريفه هللا لألي او هللاـ هللالرم  ح هللاي  س  هللا ا هللا ميبو وي

هللا.لر س  د

هللا؛رموهللا ن اواهللاي وهللاجمىهللاسنمامموهللاف هللالالللمحهللاكلمةقسمفقه

هللالإل و هللاس    هللارسوا هللا    هللاجوء هللاهللاي و هللا هللا  ا  هللامن د هللا نمفدهللا"وب هللان امد لرم  

هللا."لر مأهللا ورموهللا  وهللا  امو

هللا اهللاهللا سمثاني هللالرشم اد هللالرن    هللالسس    هللاوا هللابع هللا لر نم ف هللالرشولع لر ن  

هللا نمفدهللالألنيو هللالرشم ادهللالرن  ادهللالر يسسبدهللا اهللاوبرسموهللالرسملا اد.هللابنضموحهللا ت 

قس قليات هللاف هللاهللا كلمة هللالسسن ور  هللاجمى هللاساوس  هللا لل ح هللا ت  هللاسنماممو سبق

 اهللام واوهللاب ردهللا اهللالرب  هللاهللاس س  هللا اهللا ا لبهللاب هللا ج   دهللاغامهللا ما  دهللاهللالرنمفهللالرب ر 

هللاسسن هللا ر هللاسن اقهللا هللالألغ بادح هللاس س  هللا را  هللا و هللا ر هللاغام هللالرباا هللاو  هللالر غد ناثهللالرنم هللاو 

لال سملفهللاهللاف هللالرن   هللالر ب ادهللا لرساوسادهللاي وهللاسسن هللاي ر هللا ر هللالر سو ل هللا عهللالألغ باد

هللاف هللا    و هللالرم ادهللالربا ادهللا لرث وفادهللا لر غ اد.هللارموهللابنقهللالال سمفهللا لرس از

قسممالمة ك قس قليات هللابااهللاهللالمة هللاسناش هللابشماد هللا ج   د هللا يم و هللاي و سن  

هللابي هللا هللا سنو   هللالإلسم ح هللا ر  هللاس س   هللاي  مو هللاف  هللا  مو هللا س س ف هللا  موح هللاويبم  ج   د

هللاجمبتوهللالرنموظهللا  ا .

قـقتعريفهقباعتبارهقمقباقعلىقعل قمخص ص:

هللالر سن  دهللا هللالرم ماد هللا"لألنيو  هللابأ   هللا لإلفسوء هللار بن ث هللالأل م ب  هللالر ج أ  مف 

هللابور س  هللالر يهللااناشهللا وم هللابمبهللالإلسم ".
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لرم  هللالر    هللالر يهللااملبهللاب هللالمسبولهللالرني هللالرشم  هللاهللابأ    مف هللابنضهللالربونثااهللا

هللارموهللاظم فهللا هللافم هللاف  هللاج و دهللا نل م  ظم فهللالرج و دهللا بور يواهللالر يهللاسناشهللافا ح

هللا و هللاال حهللارمو هللايب هللا ر هللالرن  هللا الهللا ولد هللابوإلضوفد هللا انسو هللالر يهللااس و ر  ال حهللارغامتو

 ر هللاث وفدهللا للمعهللاف هللابنضهللالرن   هللالالجس و ادهللا لرن   هللالرساوسادهللا لرنميو هللالرشم  هللا

هللا..هللالرب راد

هللا اهللالرم  هللا هللاسجبمهللالإلشوم هللا را هللاواهللاف  هللالألي او هللاالهللاا م هللا اهللاي   هللاجزءل   و

هللاانمف هللا هللار  هللا  ا هللالر س از ح هللا  شيمس  هللا   ض    هللا ل لاس  هللار  هللاف   هللا ري   لرنو ح

هللا   هللاب هللاألاهللالرناو  هللالإللم ؛ هللابنضموهللالر س ب  اهللابم ل هللاسنمفهللال سملهللالأل   هللار  سولسمو

هللاببنضهللاهللا تجم هللابنضموهللا ر هللابنض.

هللاا تاهللايثامهللا اهللالربونثااهللا ر هللاومالحظة هللالر  عهللا اهللا: اهللالأل ساهللاوالهللاابم هللات ل

هللاابم هللالرم  هللاض اهللا بر  هللا هللاوا هللا رياهللالألفض  هللالرمم عح هللاف   هللا ت  هللالرشولعح هللاب ن وم لرم  

هللالرنو  هللابور ن   هللالرم   هللا  ر هللاهللاحض ا هللا   مح هللال س وبل هللالرشمع هللاج ل ا هللاي  هللااش   لر ي

 اهللاامبهللا هللاب هللا)بور ن  هللالر يهللايلبمهللالرمس  هللال  هللا هللا  ا هللا س  هللاف هللانباث هللالرشماف:

هللاهللاو هللالرم  هللالأليبمهللاي وهللايواهللااس ا هللالإل و هللاوب ن امد.هللا(هللاح املهللاام م هللاف هللالرباا

قـقمصبلحاتقفقهقس قليات:0

هللا ل هللالرن  وء هللاول  مو هللالرس  هللالر لل نو  هللالألي او هللاسنبب  هللاف   هللا    ربونث ا

هللاف هللاغامهللا هللالر س  اا هللاف   هللالر غسمبااح هللاف   هللالألي او ح هللاف   هللا  مو؛ هللاو مب م هللا   و لر س  دح

هللالر جس عهللالإلسم  حهللاف  هللالر موجمحهللالرم  هللالرنضومي.

هللالر  عهللا اهللالرم  حهللانس هللا  يبهللانبثهللاجب هللا لسعهللان  هللالر لل حهللالر  وساهللارم ل

ب مس هللالر  ن ب هللابب احهللا لسس مهللاهللارإلفسوءهللا لربن ثهللات لهللالرجب هللاف هللالأل مب نس هللالر ج أهللا

هللا يبهللا هللالالللمحح هللاف  هللا شوند هللاناثهللاال هللالألي او ح هللاف   هللا لل ح هللالسسن و     هللالند

هللابم هللالرن  هللا  ا هللاف هللالر لواهللالر نولم.
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 الش هللاواهللالالسس ملمهللا   هللا لل حهللاف  هللالألي او هللات هللالأل ساهللا؛هللاأل  هللااسم هللاف هللا

هللا هللاالر لو هللا ع هللاسس لفق هللا ور اد هللا لل نو  هللااسنبث هللافم  هللارإلسم ح ور ادهللالرنور  

هللاي وهللا هللان   ح هللارمو هللالرب ر هللاانسمفهللابوألي او هللاي ج   و هللابشماد هللاألاهللالر و  ا لإلسمو ؛

هللاا ظ هللاي ل ااهللارن واسمو.

ق:قتاريخهـقق3

هللاف اهللا لل حهللاف  هللالألي او هللا لل حهللانباثهللار هللااياهللا نم فوهللا هللاسوب و هللا يم و ي و

هللالر  هللات لهللاسربى هللا  م هللااسجو ز هللاال هللا   هللالر سأ ماا؛ هللا  ب هللا نس  هللاب  هللالرم موء هللا ا  ب اا

هللا هللا رن هللالر لل ح هللا  بااح هللاو  هللاف هللالالسسن و هللا  بل هللا الهللااسجو زهللاشا    هللا   بح بضند

هللابور هللالإلسم اد هللابورجوراد هللا مسبلو هللايوا هللالرجورادهللابم  شأم هللاسيوثم هللات م هللار و هللا   هللالرغمبادح ب

هللاسسش هللا  ميوسمو هللاس سشم هللاناوسمو هللا بأ  هللا و مايوح هللابياو موهللابأ م بو هللاسشنم هللا ببو  ناح

اشهللافاموهللا عهللا جس عهللاغ هللا سم  حهللالرج و  هللا يهللالر ل لادهللالربا ادهللاف هللابالسموهللالرس هللاسن

هللاسس بهللافا هللاث وفدهللا  وبل هللا و ملفهللا ي ل ااهللاغامهللا سم اد.

هللالرممبادهللاهللا هللاناوسمو هللاس ظ  هللاوا هللا ر  هللالر س  د هللالألي او  هللاسس   هللاببو  هللا ل    ب

 لرج و ادهللا   هللاوسوأهللا اهللابا موحهللا رياهللا جبهللاواهللا ج توهللايثام هللا اهللاس  هللالرناو هللاالهللاام هللا

هللات هللا سبل  هللا  ن هللالربااهللا و هللا ر هللاونيو  هللاف هللالربمبهللابس فا مو هللالر ن   هللاب  م فهللا اهللالرم  

لإلسم ادحهللا  وهللاأل  هللاالهللاا وساهللاو ضو وهللا  ورمدهللارأل ضوعهللالر  ج ب هللابوربمبهللالإلسم ادحهللا

هللافألبن هللات و هللاضم م هللا هللابور مجمح هللاناوسم  هللال ممب هللابمو هللاو ضو و هللااغل  هللاال هللاأل   و 

هللاف  هللا هللا لل ح هللا  ا  هللاول ق هللالألي اد هللات م هللاناو  هللا نورجد هللاف  هللاا س  هللاجباب هللاف م  رممع

هللا.لألي او 

هللالألي او حهللا هللا لل ح هللاانمف هللار  هللالإلسم   هللالرم م  هللالرسملث هللاوا هللابور يم  جبام

لإلسم ادهللاب لل حهللاهللا    وهللايواهللاانبمهللا اهللات مهللالألي او هللاغامهللالر س  دهللاف هللالر جس نو 

وت هللالر  دحهللا ت لهللاا ن هللابورسسو حهللا لرنب حهللاي وهللاواهللا لل حهللاف  هللالألي او هللا بمهللا   هللاف هللا

مب وهللاسنبثهللار  س  ااهللاف هللابلمهللالإلسم حهللالرسملثهللالإلسم  هللابم  هللالر  لز حهللا ت مهللالر  لز هللا

هللاو هللا وم هللابلمهللالإلسم .
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ق:مصادرهـقق4

هللا لرس دهللا هللالر محا هللا ا هللا مسمو هللالرنو  هللالرم   هللا لوبم هللات  هللالألي او  هللاف    لوبم

 لإلج وعهللا لر اوأهللا لالجسموبحهللا ونيو هللالرم  هللالرنو هللات هللالألسوأهللالر يهللاس   هللا  ا هللاوغ اهللا

هللا سن قهللا هللا  مو هللالأليبم هللالر بم هللا   هللالألي او ؛ هللاف   هللاو ضوعهللاونيو  هللاثوب هللاسشسم هللافا  هللات  ب و

هللا ر هللا هللا رياهللا عهللا ر هللاف   هللاان ب هللاف هللالرز واهللا لر يواح هللاسغوام هللاظم فمو لر س  ااهللا م و

هللاوسبوهللا هللا ا هللاح م هللاو  هللارسبا هللا سم يد هللاو  هللا شم م ح هللاغام هللاو  لجسموبل هللايو  هللا مج ندح

لرسم حهللافاسسب اموهللا ا شلموهللا انااموحهللار وهللاامىهللافاموهللا اهللا  وسبدهللاربنضهللاو ضوعهللالألي ادهللا

هللاسسن  هللار  تبادهللالر س  د هللال سبوم هللاف هللاغام هللالأل ضوعح هللاس   هللابمو هللافانورج هللالر ل ندح هللابمو ق

هللا ر هللاول هللاف هللالربااهللا نسبم.هللاسدهللار  ل ندحهللا وبل هللاي هللا ر هللا سس بل ضا دهللاو هللا لبادهللا م

هللا ر هللالسسن و هللالر بوبئهللا هللاف اهللاف  هللالألي او هللاان ب   اهللاناثهللالألل  هللا لر  ل بح

اقهللاون ل هللالألي ادهللا ر هللاني هللالألل رادهللا لر  ل بهللالرم مادهللا وهللاامىهللا  موهللاويثمهللافولب هللاف هللاس ف

هللالسسم حهللا اهللا  ولبهللاوملرش هللا مب و هللاس  هللالرغوادح هللاف هللاسبا  هللاو سع هللاس سانو هللا ا جممو عح

هللالجسموبادهللار هللاسياهللا هللااسس بلهللاب هللاي ل ب هللافاب  موهللالرشماندهللا و هللاف هللالرم  هللالر  م ثح  نم ب 

هللالرم  حهللاو هللاامجعهللا ر هللاي ل بهللايو  هللا ن   دهللا رياهللا ف هللابللم هللالالسس بل هللالالجسموبيهللارم ل

هللالباندهللاهللالسسن ورمو هللاس سضا  هللا لسع هللالسس بل  هللاف  هللابمو هللالرن   هللافا شل هللاجبلح هللا نب بل ظ 

هللالرم  هللا هللا    هللاا ب   هللارألي او  هللاف   هللاي   هللا ر  هللا ا هللاراسنل  هللالر س  دح هللالألي او  و ضوع

هللااي اهللا هللاجبابل هللاف مو هللالرشأاهللااضافهللابمو هللاف هللات ل هللاب ل لاد هللا اسج  لإلسم  هللالر أث مح

هللايمامهللاب نورجدهللالأل ضوعهللالر سسجب هللارألي او هللالر س  د.هللا

هللا ميدهللاف  هللالألي او هللابورم  هللالإلسم  هللاظة:مالح

هللا اهللا هللا الهللات هللا سس ب هللالإلسم  هللالرنو ح  اهللاف  هللالألي او هللاغامهللا  نز هللا اهللالرم  

 لوبمهللاغامهللا لوبممحهللاو هللايول هللا   هللاول  هللاغامهللاول ر حهللا    وهللات هللافمعهللا اهللافم عحهللا

هللالألي او حهللا هللا ضع هللا ل لاد هللا    هللاا ب   هللا ري   هللا لألل  ح هللالر لوبم هللا ل  اشومي 

هللاف هللا نورجسموهللاف هللا لو هللالرم  هللالإلسم  هللا ي ل بم.هللافاسج هللا ر هللالرس ل هللا
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هللابظم فهللاف هللالرشم   هللالرني  هللالمسبول هللاامل   هللا     هللاف   هللات  هللالألي او  م  

لرج و دحهللا بور يواهللالر يهللاسناشهللافا حهللافم هللاف  هللاج و دهللا نل م حهللارموهللاظم فهللا ولدهللا

لالجس و ادهللاهللاال حهللارموهللا والهللاال حهللارغامتوحهللا انسو هللا س و ر هللا ر هللاث وفدهللاف هللا ضهللالرن   

هللاهللا    هللالالجس وعهللا لاليسلوبهللا لرن   هللالرساوسادهللا لرنميو هللالرب رادهللا ولد. و دحهللا

هللاهللاأهدسفه:ـقق5

امبفهللاف  هللالألي او هللاف هللا ي   هللالرس نابيهللا لر  مج هللا لرني  هللا ر هللاسن اقهللاج  دهللا

هللا اهللالألتبلفهللا  يمهللا  مو:

قعلىقمات ىقسمفردق سمجماعة: سممالمة مألقلية سمدينية سمحياة حفظ ـقق1

 اهللاوت هللالر  ولبهللالرشم ادهللاف هللالإلسم حهللاف اهللاف  هللالألي او هللار وهللايواهللانمظهللالربااهللاهللاهللا

ب وهللاا سوزهللاب هللا اهللا  ليبدهللالرناو هللالربا ادهللاف هللاجو بموهللالرم م هللارألي او هللالر س  دحهللاامبفهللا ر هللا

هللا لأل مي  هللالرس  ي  هللا ب وم هللاف  هللالربا   هللالر ج ب هللالرممبيهللاهللاسنزاز هللالر سس ى    

هللا لال هللا لرلاو ح هللايورلم  هللالرسنبباد هللالرشنولم هللا ث هللاحبلء هللالرس هللا لرج و  ؛ هللابور ظوتم رسزل 

هللالر سوجبهللا هللا ب وء هللالر س  دح هللار  مو  هللالرنجوا هللاربأ هللا ث  هللالإلسم اد هللالرش لاد سنيأ

هللا لر ؤسسو هللالرسمب ادهللالرس هللاسسم هللاف هللالرنموظهللا   هللالرناو هللالربا ادهللارألي ادهللالر س  د.

ق:نشرقدع ةقسإلاال  ـقق0

لر   لهللااسم هللاف  هللالألي او هللالر س  دهللاف هللا سو ب هللالألي او هللالر س  دهللارسؤبيهللاب متوهللاهللاهللا

 سب اغهللامسورس هللالرنور ادهللار اهللااناش اهللابااهللاظممل ام هللاب سو م هللاهللابموهللاف هللا شمهللاب   هللالإلسم 

؛هللاف اهللا اهللا  ولبهللاف  هللالألي او هللالر يهللاامم    هللارابا  لهللارم هللا انو م ت هللابورس هللات هللاونسا

هللااسسسبعهللا ر هللا اهللاس يااهللا هللا عهللا و هللاف هللالم فهللالأليثماد هللالإلسم  هللا ر هللا شمهللاب    لرسل ع

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اّللَِّ َعَلى َبِصريٍَة ﴿يو هللاسنور :هللا.هللاسبماج هللارإلسم هللاف هللالألمض

في هللا اهللالسبعهللاهللاح301 ا سف. ﴾أَََن َوَمِن ات َّبَ َعِِن َوُسْبَحاَن اّللَِّ َوَما َأََن ِمَن اْلُمْشرِِكيَ 
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هللا س  هللافم  ن ب هللاواهللااي اهللابلعهللا   هللابلام حهللاهللالهللال  هللا هللا  ا  بلعهللا ر هللا حهللا الهللابب

هللا.يواهللااناشهللابااهللاغامهللالر س  ااهللا  ولدهللا  ل

ق:مااعدةقس قلياتقسممالمةقعلىقسمتكيفق سالندماجق سمتعايش ـقق3

هللااسمو   اهللاهللاهللا هللالر س  اا هللاسجن  هللاشم ادح هللاونيو  هللا ا هللاا جبم هللاب و هللالألي او  هللاف    ا

 اجوباوهللا عهللالر جس عهللالر يهللااناش اهللافا هللا فقهللان   هللاشم ادهللا  ب ردهللا ب ادهللا   هللاول  هللا

سجااهللا اهللالإلشيوال هللالرس هللاسنسمضم هللاف هللا ميوسم هللات لهللالر جس عحهللا  مسنااهللا  ا هللا وبردهللا

هللال مسونوهللا اجوباوهللا نوفظااهللا   هللات اسم هللاب اهللال غم حهللا   ب جااهللافا هللابمهللا  بوا.هللا

ق:إبرسزقعظمةقسإلاال ق خل ده،ق حي يةقسمفقهقسإلاالمي ـقق4

 بملزهللا ظ دهللا اهللا اهللاوبمزهللالألتبلفهللالرس هللااسن هللاف  هللالألي او هللا ر هللاسن ا موحهللات هللاهللاهللا

هللالرم  هللا هللانا اد هللا بملز هللا ي ر  هللالرس و ادح هللالألباوا هللا وس د هللابو سبومم هللا    بم لإلسم 

لإلسم  هللا يبمس هللا   هللا  ليبدهللاسل مهللالر جس عهللا   سو هللالرن   هللار  شيم هللالرلوملدهللاف هللا

هللاي هللا ي هللا ناا.

هللا؛ يبهللا بمهللايثامهللا اهللالر  لمااهللاف هللالرغماهللا اهللا  جوبم هللابورشماندهللالإلسم ادهللا نا اسمو

هللاهللاهللا هللالرمم س هللاوسسو ف و  هللا لرم سمد هللاايم هللا2سو سام وهللالر و  ا هللا و هللالرم   هللاف  :" ا

هللالر س  ااهللاف هللاسشمانم هللالر ب  هللا اهللار هللا   :هللا اهللافا هللا وهللاايم هللالإل سو ادهللاي مو".

هللاهللاهللا هللاف هللا ؤس مهللالرن   هللاس د هللافا و هللالرن   هللاف هللاجو ند هللاي اد :" اهللا3267 يو هللا  اب

لسسلوعهللايب هللابضندهللاهللالربشمادهللارسمس مهللابو سسواهللامج هللاي ن بهللا؟ راموحهللا  هللاو  هللامغ هللاـهللاو اس هللاـ

                                                             

 David de Santillanaهللا3213-3194هللالفابهللابيهللاسو سام وب ـهللا  2
 ربهللاف هللاس  أحهللا بمأهللاف هللام  وحهللاونمزهللالربيس ملمهللاف هللالر و  احهللافب ومهللالر  ا هللالرنو هللالرمم س هللاف هللاهللا

هللاب ر هللا   هللاس  أهللاربملسدهللا سب ااهللالر  ل ااهللا هللالر و   ااهللالر ب  هللا لرسجوميهللا نس ًبل هللاف ضع لرس  سادح
هللا لسندهللا هللا نمفد هللا    هللايوا هللالأل م باد. هللالر  ل اا هللابنسا هللا اوت و هللا   س ًو هللالإلسم اد هللالرشماند ي ل ب

 ااهللاوسسو ًلهللارسوماخهللالرم سمدهللاف هللالرجو ندهللالر لمادحهللاهللا3230بور  تبااهللالر وري هللا لرشوفن حهللا ف هللاس دهللا

 .لسسب س هللاجو ندهللام  وهللارسبماأهللالرسوماخهللالإلسم   ر هللا نوضمل هللايا دهللافامو.هللاث هللا
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 شمهللايم وهللاواهللااأس هللابسشمعهللاس ي اهللا ناهللالأل م باااهللاوسنبهللا وهللا ي اهللار هللا ر وهللا ر هللاي س هللا

هللابنبهللاورم هللاس د".

هللام حهللاهللاهللا هللايسوب  هللاف  هللات ي ج هللاتومفومب هللاجو ند هللاف  هللالأل ماي  هللالرم سمد هللاوسسو   يو 

   هللاوشنمهللابأ  هللا   هللانقهللانااهللاويبمهللاواهللالرشماندهللالإلسم ادهللاسنس يهللالرساوسدهللالرنور اد:"هللا

هللالر بوبئهللالرمز دهللار  م ض".هللا   هللاج اع

ق:إحياءقر حقسمكيالقسمجماعيقملمالميل ـقق5

 و  و مسم   ولد ف  لألفملب سلمفو  سزيادهللانب ب   ب ا ف ال لرم   ت ل اهللاهللا

 ل ض و  ضم م  سلمح بناث لر س  دهللالرج و د سزياد  ر  امبف     و غامت ح سجوم

 ا سض   و  ي   لر وبيح لر ن  يهللالرسيوف  رسن اق  ؤسسوساد ولم ف  لرج و د ت م

 يور  ماو  لال سبومل  ربنضهللالرضا د لرنب ب بسجو ز اسأس    ر   لرس وس ح لالسنوب

هللاهللا.بج و س  يثام ب مس  ي ا  فورممب لرنمياد و  لر  تباد

 يبهللا بمهللالرلوتمهللالباهللا وش مهللا اهللا ر هللاب  ر :"هللا   لهللايواهللالمحهللانو هللالألفملبهللاهللا

 ل سظو هللاو  مت هللا  لبهللالرشماندحهللاف اهللالمحهللالر ج  عحهللا ل سظو هللاو مهللالرج و دهللاوس  هللا

هللااسمياهللا اهللا هللا ت  هللاب  هللالري ح هللا لمح هللاألج  هللالربنضهللا ال هللا لمح هللاا لب  و ظ ح ت 

 وجزلءهللالورندهللا الهللا مياهللالورح".هللا

ق:سممالمةتثقيفقس قلياتقـقق6

 اهللالر ي عهللاف هللاف  هللا ن واسم هللالر س  ااهللاهللاسث افان  هللاف  هللالألي او هللالر س  دهللاف هللاهللاهللا

هللالرغم هللابناثهللاانوفظ اهللا   هللان بلرث وفد هللا س  اسم  هللالرب ادح هللا نماوسم  هللا لرث وفادهللاايم   اد

هللا لر  ل اا هللالربسس م هللايم مو هللالرس  هللا لرساوساد هللارم هللاهللا لالجس و اد هللااس ح هللا و لرسومادح

هللالر  يدهللا هللالر س  د هللالألي او  هللاف   هللاا    هللاي و هللاسضااقح هللاب ا هللالر شم  د هللان  يم  ب  ومسد

لرم مادهللاربىهللاج و دهللالر س  ااهللا انززهللاربام هللالرث دهللاف هللاواهللا وهللا اهللا شيوال هللاو هللا سسجبل هللا

  الهللا رموهللالرج لاهللا لرن هللالر  وساهللالر يهللاان قهللالر ل ندهللالرشم ادهللالر بسغو .
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ق:ملعبادة تقليديسم سممعنى تجا ز ـقق7

 ف ل لأل م سم  ف  ل" لرناو ح  ج م ي  اسس  اهللالر ي لرنو   ن وتو بناثهللاسش  ق 

 لأل توا ف  سايّمأ  ر  ف ا لر و هللاب ن وتو لرسنبباد لرم ماد لر ضواو ر نورجد

   لب ت  لر ي ر باا لرس يااهللاف  بو     وثم رمو اب   فم ر سباا لر    لد لرل م 

هللاوسوس   لر س  د لألي او  و توا ف  ر باا لرنضومي لربنب  بملز لر م   ا   ا   .

 باا م ناد  ميد  جمب لرباا" :ب ببو لر سأثم لر سل ت ل فا ح سناش لر يهللا ر  سل

هللا."غامهللاال   ور   لإل سوا
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قـقدرسااتق بح  قمعاصرةقفيقفقهقس قليات:ق6

لرا  هللا الهللاسزل هللابنبابهللا اهللالرسوندهللالرن  ادهللاف هللا جو هللاف  هللالألي او هللالر س  دهللاسز مهللاهللا

هللا  س فهللا هللاف  هللالر  ش م  هللالرن  اد هللالر  وال  هللا ا هللافضم هللالأليوبا اد هللا لألبنوث لربملسو 

هللالر جم هللا لر  ليعهللالإلريسم  ادحهللا  يمهللا  مو:

ق

ق
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