
  غري املسلمنيباحث عن احلق من كل ىل إهدية 
  
  
  

    

تع          
َ
تع
َ
ر
َّ
ر
َّ

  ف علىف على

  المالمــــ اإلس اإلس    
  
  

  
 

  منقذ بن حممود السقار. د                           

   



 

)١(   على اإلسالمتعرف      

  مقدمة
 



 

r
 





 






 




 








 



 
  )٢(  تعرف على اإلسالم




rr


r
r


 
r

 
r

)١ ( 
 


 





 



﴿

                                                
(1) 



 

)٣(   على اإلسالمتعرف      
^

﴾      


 



 
  )٤(  تعرف على اإلسالم

   وأركانه اإلسالم


 
 


r

 



 





 


 


﴿ ﴾   )٧٨: احلج( ، 
 

 
﴿ ﴾   

  ).٧٢: يونس(
 

 ﴿﴾   )١٢٨: البقرة.(  



 

)٥(   على اإلسالمتعرف      


﴿ ^


^


 ﴾ ﴾ ﴾)١٣٣ -١٣١:البقرة.(  


﴿  ﴾ ﴾ ﴾
﴿ 

﴾﴾﴾) ١٢٦: األعراف.(  
 

﴿  ﴾ ﴾ ﴾  
 

﴿ ﴾﴾﴾  
r


)١ (  


 ﴿ 
﴾﴾﴾ 

﴿ 
 ﴾ ﴾ ﴾  

                                                
 (1) 



 
  )٦(  تعرف على اإلسالم

r﴿ ﴾﴾﴾ 
r﴿ 




﴾   



 

)٧(   على اإلسالمتعرف      

  أركان اإلسالم

r


)١ ( 


 

   بالرسالةr ولرسوله حممد ،الشهادة هللا بالتوحيد: الركن األول
  الشهادة هللا بالتوحيد: ًأوال 





 



– 


 

 
 

 

                                                
(1) 



 
  )٨(  تعرف على اإلسالم











 


 ﴿^^ ﴾ 
﴿

^^
﴾   

)١ ( 





 


﴿

﴾     

                                                
(1) 



 

)٩(   على اإلسالمتعرف      


  ﴿
﴾   

 
 
 

﴿
^﴾   

  
 
﴿

﴾    


  


 

﴿
  ﴾
﴿﴾  

 ﴿
^





 
  )١٠(  تعرف على اإلسالم

^
﴾   





 ﴿﴾ 

 ﴿ ^^^
﴾  ﴿

﴾  






 


 ﴿
﴾  





 ﴿
^﴾  

﴿  
﴾  



 

)١١(   على اإلسالمتعرف      

  ﴿   ﴾ 

 ﴿ ﴾ 
﴿﴾  ﴿ 

﴾  ﴿ ^﴾ 
   


﴿ 

﴾  



﴿﴾ ﴿  ﴾
﴿ ﴾   

  ًالشهادة بأن حممدا رسول اهللا: ًثانيا
r

 ﴿ ﴾) 
r

)١ (  
r






                                                
 (1) 



 
  )١٢(  تعرف على اإلسالم


 

r
r


 

r


r
r

 
r


r


﴿ 

﴾ 
r


)١ ( 


﴿

﴾  
                                                

(1) 



 

)١٣(   على اإلسالمتعرف      


bangBig
 ﴿

﴾  ﴿

﴾  

 ﴿
﴾ 
 ﴿^
^

﴾  


 


 ﴿






 ﴾   











 
  )١٤(  تعرف على اإلسالم

r


 


The Developing Human



)١ (  

﴿﴾ 
 

 
 r

 ﴿
﴾ 

 
r

﴿﴾ 


r





                                                
 (1) 

  



 

)١٥(   على اإلسالمتعرف      

)١ ( 





 

r 
rr

r
 
r

)٢ ( 
r

r
r

)٣ ( 
r

r)٤ ( 
r



                                                
 (1) 
 (2) 
(3) 
(4) 



 
  )١٦(  تعرف على اإلسالم

r
)١ ( 

r





)٢ ( 
r


r
)٣ ( 


r
)٤ ( 


r

r 
 
)٥ ( 

                                                
(1) 

 (2) 
 (3) 
 (4)

 
(5) 



 

)١٧(   على اإلسالمتعرف      
r 

–
r

)١ ( 
 

r



)٢ ( 


)٣ ( 


r

)٤ (
)٥ ( 

r

rr




                                                
 (1) 
(2) 

 (3) 
 (4) 
 (5) 



 
  )١٨(  تعرف على اإلسالم





 





 






 
r 
r


﴿

^
  ﴾ ﴿ 


﴾ 

 
rr﴿


﴾   



 

)١٩(   على اإلسالمتعرف      

  الصالةإقام : الركن الثاني


 



 





 ﴿﴾ 
﴿

ً﴾  
 ﴿

﴾ 
﴿﴾ 


 ﴿^

﴾   
 ﴿


﴾   

r
 ﴿ال وأمة واصـطرب  ر أهلك بالـص

 ﴿ ﴾عليها



 
  )٢٠(  تعرف على اإلسالم

^
﴾ ﴿

^^
﴾) ١١-٩: املؤمنون.(  

r
r


 )١( 





 


r
 )٢(  
 )٣( 

r
 


  

                                                
(1)

 
(2)

 
(3) 



 

)٢١(   على اإلسالمتعرف      

﴿
﴾  

r
 )١( 




r


 )٢( 
 r


r )٣(  


 ﴿

﴾ r
 )٤(

 )٥( 
r



                                                
 (1) 
 (2) 
(3) 

 (4) 
 (5) 



 
  )٢٢(  تعرف على اإلسالم


 )١( 

  الزكاةإيتاء : الركن الثالث 


 



 ﴿﴾ 


 


 ﴿

﴾  


 ﴿
^

﴾  
 

r



)٢( 

                                                
(1) 
(2) 



 

)٢٣(   على اإلسالمتعرف      


 ﴿
^﴾   





 


 

﴿﴾ 
 

 
﴿

 ﴾
 




﴿
^

 ﴾   



r



 
  )٢٤(  تعرف على اإلسالم

 )١(
﴿

^
 ﴾  


r


 )٢( 

  صوم رمضان: الركن الرابع 
)٣(


 


 ﴿

 ﴾





 
r

)١( 

                                                
(1) 
(2) 

 (3) 



 

)٢٥(   على اإلسالمتعرف      
r


)٢(
 )٣( 

r


 )٤( 


r
 )٥( 


 )٦( 




rr
r )٧( 




                                                
 (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

 (7) 



 
  )٢٦(  تعرف على اإلسالم


﴿

﴾ 
r

r  )١( 

   بيت اهللا احلرامحج: الركن اخلامس 





 ﴿
^


﴾   




r
)٢( 


r

)٣( 

                                                
(1) 
(2)

 
(3) 



 

)٢٧(   على اإلسالمتعرف      



r



 )١( 


 ﴿

^
 ﴾  

 
﴿

 ﴾ 
 

 ﴾ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً﴿
 ﴿

 ﴾
﴿

 ﴾ 
 ﴿


﴾ 


                                                

 (1) 



 
  )٢٨(  تعرف على اإلسالم

r
 )١( 

r


)٢( 


 





 


 

                                                
(1) 
(2) 



 

)٢٩(   على اإلسالمتعرف      

  سالم مفهوم العبادة يف اإل



﴿ ^
^ ﴾  




 ﴿ ^
 ﴾ 

 





r
 )١( 


﴿ 


^

﴾   





                                                
(1) 



 
  )٣٠(  تعرف على اإلسالم

﴿  
 ﴾

 ﴿ ﴾ 
 ﴿  ﴾ 

 



 




 






 


r


)١( 




﴿ 
                                                

(1) 



 

)٣١(   على اإلسالمتعرف      


^
﴾) ٨٦-٨٥: البقرة(.  







 ﴿ 
﴾  





﴿ 





﴾ 
 
 ﴿ 




^
^

 ﴾ 
  



 
  )٣٢(  تعرف على اإلسالم


r



)١( 

r






)٢( 


r


)٣( 

–
–




                                                
 (1) 
 (2)

 
 (3) 



 

)٣٣(   على اإلسالمتعرف      


)١( 





﴿


﴾  


)٢(
﴿ 

^
 ﴾  

  
   ﴿ ^


﴾    

  العبادة واألخالق 


r

                                                
(1) 

 (2) 
–

 



 
  )٣٤(  تعرف على اإلسالم

 ﴿


 ﴾ 


r )١( 
r


﴿﴾
)٢(
r

)٣( 
r

r


)٤( ،
r

)٥( 

                                                
 (1)

 
 (2) 
(3) 
(4) 
(5)

 



 

)٣٥(   على اإلسالمتعرف      

r)١( 


r


)٢( 


r


)٣( 



r

 )٤(r
  )٥( 
r)٦( 

                                                
 (1)
 
 (2) 
(3)17278 
(4)11975 
(5) 
(6)

 



 
  )٣٦(  تعرف على اإلسالم




 
﴿

 ﴾ 
 ﴿
 ﴾ 

﴿
﴾) 

 
 ﴿﴾  

  ﴿﴾ 
 



 

)٣٧(   على اإلسالمتعرف      

  مراتب األحكام التكليفية
 

 أوالها 






 
 والثانية




r



)١( 


  


  

 والثالثة



                                                
 (1) 



 
  )٣٨(  تعرف على اإلسالم

r



)١( 

 والرابعة



  

 واخلامسة
 

﴿
 ﴾ 

 
 ﴿




^


  ﴾  
 

                                                
(1) 



 

)٣٩(   على اإلسالمتعرف      

   خصائص الشريعة اإلسالمية ومقاصدها



﴿ 

﴾ 
  

  ميةخصائص الشريعة اإلسال: ًأوال


 

  ربانية املصدر والغاية. أ



r

 ﴿ 
﴾ 

 ﴿ ^
 ﴾  


 


﴿  

﴾  


r



 
  )٤٠(  تعرف على اإلسالم

﴿ ﴾


)١(


 


 ﴿ 
﴾ 

 ﴿ 
﴾ 




 


   ﴿ 




^


^

﴾  
 

                                                
(1) 



 

)٤١(   على اإلسالمتعرف      





 






 






 





﴿ 
﴾ 

 
r





 



 
  )٤٢(  تعرف على اإلسالم

 
﴿  


 ﴾)١(

 

  العدل واملساواة. ب



﴿  




  ﴾ ﴿ 
 ﴾ ﴿ 

﴾ 
r)٢( 




r
)٣(

                                                
(1) 
(2) 
(3) 



 

)٤٣(   على اإلسالمتعرف      
r

)١( 


   
﴿ 

﴾ 
 




﴿ 
^

^
﴾   

  



 




r


)٢(

                                                
(1) 

 (2) 



 
  )٤٤(  تعرف على اإلسالم

 ﴿ 


﴾  
r

r
 

r r 



r)١( 

 ﴿


 ﴾  
  الشمول والتوازن. ج




﴿ 
 ﴾ 




 



                                                

(1) 



 

)٤٥(   على اإلسالمتعرف      



﴿ 

﴾  


 
﴿﴾ 
 





 


﴿

﴾ 



 ﴿ ﴾ 

r ﴿
﴾  

r






 
  )٤٦(  تعرف على اإلسالم


)١( 

﴿ 


^
﴾   


r


﴿

 ﴾
)٢( 

  املثالية الواقعية. د









r

                                                
(1) 
(2) 



 

)٤٧(   على اإلسالمتعرف      


)١( 



 


 ﴿  ﴾


﴿

﴾  



﴿ 

^﴾ 
  


r


﴿ 


﴾ 
 

                                                
(1) 



 
  )٤٨(  تعرف على اإلسالم


  ﴿

 ﴾ 


t﴿


^
﴾  

 )١( 




)٢( 












                                                
(1) 

 (2) 



 

)٤٩(   على اإلسالمتعرف      


)١( 

  مقاصد الشريعة اإلسالمية : ًثانيا 



 

﴿


﴾  


  
  حفظ الدين. أ





 





 



 

                                                
(1) 



 
  )٥٠(  تعرف على اإلسالم





 

  حفظ النفس اإلنسانية. ب



 








 

﴿
 ﴾

 


r



)١( 

                                                
(1) 



 

)٥١(   على اإلسالمتعرف      


﴿



 ﴾ 


 ﴿
 ﴾ 


 ﴿

 ﴾
 




 ﴿
 ﴾  


﴿


^


 ﴾  

  


r



 
  )٥٢(  تعرف على اإلسالم




)١( 

  حفظ العقل. ج


 ﴿
﴾  




 ﴿
 ﴾

﴿
 ﴾ 








 ﴿

^


 ﴾  

                                                
(1) 



 

)٥٣(   على اإلسالمتعرف      

   حفظ النسل. د



 


 


 

 ﴿
ً ﴾

 
 ﴿

 ﴾


 ﴿


 ﴾ 

  حفظ املال. هـ



 

 ﴿
 ﴾

r



 
  )٥٤(  تعرف على اإلسالم


)١( 
rr
r



)٢( 




 ﴿
 ﴾ 


 ﴿


 ﴾ 
 ﴿

 ﴾
 




 ﴿

                                                
 (1) 
 (2)

 



 

)٥٥(   على اإلسالمتعرف      
^

 ﴾ r


)١(
 ﴿

 ﴾ ﴿
[  





﴿^

^
^

 ﴾  

                                                
(1) 



 
  )٥٦(  تعرف على اإلسالم

  أركان اإلميان





r


 )١( 
r

r
)٢( 




 


 

  اإلميان باملالئكة
r

)٣( ﴿
﴾  




                                                
(1) 
(2) 
(3) 



 

)٥٧(   على اإلسالمتعرف      

 ﴿ 
^

^﴾   


rr
r


)١( 
 

﴿﴾ 
 ﴿﴾  

﴿ 
﴾  


 ﴿^

^﴾  
﴿ ^

﴾  


 



 

                                                
 (1) 



 
  )٥٨(  تعرف على اإلسالم

 ﴿


﴾  ﴿
﴾  


 ﴿


 ﴾ 

r
)١( 

﴿ 
﴾ 

 
﴿ 

﴾  



﴿ ^

﴾   
﴿

﴾   
  اإلميان بالكتب

                                                
(1) 



 

)٥٩(   على اإلسالمتعرف      


﴿ 


 ﴾  



 ﴿  ﴾
﴿

 ﴾
 

﴿ 



 ﴾ 
r ﴿ 


 ﴾

 


 ﴿  


 ﴾
 

﴿



 
  )٦٠(  تعرف على اإلسالم


 ﴾ 

﴿


 ﴾ 


﴿


 ﴾ 
)١(

﴿
 ﴾ 




﴿ 


 ﴾ 


﴿


 ﴾ 
                                                

 (1)

 



 

)٦١(   على اإلسالمتعرف      


﴿ 


 ﴾ 


 ﴿  ﴾
r﴿ ^^

 ﴾ 
﴿^

 ﴾  


 
﴿ ﴾

r  
r

r


 )١(  
r


﴿ 

 ﴾﴿ 
^ ﴾  

                                                
 (1) 



 
  )٦٢(  تعرف على اإلسالم

r


r
)١( 


t 
 r

)٢( 
r

)٣(
)٤(


)٥( 




rr
r

 )٦( 


                                                
(1) 

 (2) 
 (3) 
(4) 
(5) 

 (6) 



 

)٦٣(   على اإلسالمتعرف      

r )١(  





)٢( 





)٣( 


r



)٤( 

r


)٥(


 

                                                
 (1) 
 (2) 
 (3)
 
(4) 

 (5) 



 
  )٦٤(  تعرف على اإلسالم

r
 

r


)١( 



t

)٢( 
r


r

 )٣( 
r


)٤( 

r
r

                                                
 (1) 
 (2) 
(3)

 
(4) 



 

)٦٥(   على اإلسالمتعرف      

 )١( 
r



)٢( 

r
r 













 


 





                                                
 (1)

 
(2) 



 
  )٦٦(  تعرف على اإلسالم

 

 

﴿ ﴾
 


)١( 


r

r



)٢( 





)٣( 

r
r 

t

                                                
(1) 

 (2) 
 (3) 



 

)٦٧(   على اإلسالمتعرف      

 )١(



 





)٢( 





 )٣( 








)٤( 



                                                
(1)r


 

(2) 
 (3) 
 (4) 



 
  )٦٨(  تعرف على اإلسالم


r




t
 


t


 )١( 

t
)٢( 





 



 


r

                                                
(1) 

 (2)
 



 

)٦٩(   على اإلسالمتعرف      


 

  اإلميان باألنبياء



﴿ 


 ﴾ 


)١( 


﴿ ﴾ 





 

﴿
 ﴾ 


﴿

^
 ﴾ 

 
                                                

 (1) 



 
  )٧٠(  تعرف على اإلسالم

﴿ 


 ﴾ 


r


 )١( 


 
 ﴿

 ﴾


﴿  ﴾
r﴿ 

 ﴾ 


﴿


^  ﴾ 
r
﴿ 

ً﴾  

                                                
(1) 



 

)٧١(   على اإلسالمتعرف      


 ﴿
 ﴾﴿ 


 ﴾ 

﴿ 


 ﴾ 


﴿ 
^

 ﴾  






﴿ 

 ﴾ 


 ﴿ 
 ﴾ 

﴿
 ﴾



 
  )٧٢(  تعرف على اإلسالم


﴿  ﴾ 




 )١(
 

r



)٢( 

  القضاء والقدراإلميان ب 



 
 


﴿


﴾  

﴿ 
 ﴾ 

﴿﴾ 
                                                

(1) 
 (2) 



 

)٧٣(   على اإلسالمتعرف      
r

)١(
)٢( 
 

﴿﴾ 
﴿ ﴾

 


 ﴿ ^
^  ﴾ 

 


 ﴿  ﴾ 
 ﴿ 

 ﴾
 


﴿  ﴾ 

 ﴿ 
 ﴾ 


 

                                                
(1) 

 (2) 



 
  )٧٤(  تعرف على اإلسالم

r


)١(



 ﴿

^
﴾   


﴿

﴾  


 ﴿
﴾)  

r



)٢( 




r

                                                
 (1)

 
 (2) 



 

)٧٥(   على اإلسالمتعرف      
)١(

r
 )٢( 

﴿


﴾ 


r





)٣(



)٤(  

 اليوم اآلخراإلميان ب





                                                
 (1)

 
(2)

 
 (3) 
 (4) 



 
  )٧٦(  تعرف على اإلسالم

 
﴿^
  ﴾  


﴿ 

^
^
 ﴾  


 ﴿ 

^^
^

^
^

 ﴾  
﴿ 

 ﴾﴿ 
 ﴾ 

﴿


 ﴾ 
– 

﴿
 ﴾ 



 

)٧٧(   على اإلسالمتعرف      

﴿ 
^^^^

^^^
^^^

 ﴾  


﴿ 
 ﴾

 
 ﴿^

^
^

 ﴾  



 




﴿ ^
^^^

^ ﴾  


﴿
^^

^^ ﴾  



 
  )٧٨(  تعرف على اإلسالم

﴿
^^

  ﴾  ﴿ 


 ﴾ 
﴿ ﴾




 ﴿﴾(()١() 
 


﴿

 ﴾
 

﴿ ^^
^ ﴾)  




)٢(
r



                                                
(1) 
(2) 



 

)٧٩(   على اإلسالمتعرف      

)١(
)٢( 




r


)٣( 



﴿

 ﴾ 
﴿ 


^


 ﴾  


 ﴿ 

 ﴾ 
 

﴿^

                                                
 (1) 
(2) 
(3) 



 
  )٨٠(  تعرف على اإلسالم

^^ 
 ﴾  

r
r


)١( 

﴿ 



﴾  





r


 ﴿ ﴾

)٢( 

﴿



 ﴾) 

                                                
 (1) 
(2) 



 

)٨١(   على اإلسالمتعرف      

 :﴿
^^^^
^^^ ﴾
  

r
)١(

r



)٢( 


 ﴿ ^


 ﴾   

r


 
﴿ ﴾)٣( 




                                                
(1) 
(2)

 
 (3) 



 
  )٨٢(  تعرف على اإلسالم

﴿^ ﴾ 
 





 ﴿

^^﴾ 
  





 
 



 

)٨٣(   على اإلسالمتعرف      

  ردود على أباطيل








 





 

  اإلسالم واملرأة: ًأوال 


 





)١( 



 

                                                
 (1) 



 
  )٨٤(  تعرف على اإلسالم


)١( ﴿

﴾ 
﴿

﴾  

﴿


﴾  ﴿

﴾  



﴿

﴾  
﴿﴾ 
 




 ﴿



﴾  

                                                
 (1)

 



 

)٨٥(   على اإلسالمتعرف      


﴿
^

﴾   
r


)١( 




)٢( 


r
)٣( r

 


r
)٤( 


r
)٥( 

                                                
 (1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 (5) 



 
  )٨٦(  تعرف على اإلسالم




r
)١( 


r


r


)٢( 







)٣( 
r


)٤( 





                                                
 (1) 
(2) 

 (3) 
 (4) 



 

)٨٧(   على اإلسالمتعرف      


)١( 

  


r
r

)٢( 
 

﴿﴾ 
﴿

 ﴾  


r
)٣(
)٤( 


﴿ ﴾ 

 



                                                

 (1) 
(2) 
(3)

 
 (4) 



 
  )٨٨(  تعرف على اإلسالم

 ﴿
﴾ 

 














)١( 


 



 
 


 




                                                
(1) 



 

)٨٩(   على اإلسالمتعرف      





 








 






 


)١( 





. )٢( 

                                                
 (1) 
(2) 



 
  )٩٠(  تعرف على اإلسالم


﴿

﴾ 

r


)١( 





 





)٢( 
  اإلسالم واإلرهاب : ًثانيا

r ﴿
﴾  

﴿
﴾ r 

r
 ﴿

                                                
 (1) 
(2) 



 

)٩١(   على اإلسالمتعرف      


﴾  
   

﴿
﴾ ﴿

﴾  


)١(
 ﴿

^﴾  
 

r
r)٢(

 



 ﴿
 ﴾) ٣( 




                                                
 (1) 
(2) 

 (3)
 



 
  )٩٢(  تعرف على اإلسالم

﴿  ﴾
 

r


r )١( 





 


 



 

  

 ﴿


﴾  

 ﴿
﴾  

                                                
 (1)

 



 

)٩٣(   على اإلسالمتعرف      

 ﴿
﴾  


 ﴿
﴾ 

 
  

 ﴿﴾ 
﴿ 

﴾  
r

)١(


)٢( 


r
r

)٣(


                                                
 (1) 
(2) 

 (3)  



 
  )٩٤(  تعرف على اإلسالم


)١( 


r  




)٢(  
 

r 
 ) ٣(


)٤( 


r

)٥( 



 

                                                
(1)  
(2)

 
 (3) 
 (4) 
(5) 



 

)٩٥(   على اإلسالمتعرف      
––

r



 ﴿﴾ 

 


 ﴿
^﴾   


 

﴿
 ﴾  


﴿

 ﴾ 
﴿

^


^
^

^


﴾   



 
  )٩٦(  تعرف على اإلسالم

 
﴿

﴾  


﴿ 
 ﴾ 

 
  

 ﴿


 ﴾  
r


)١(r
﴿

﴾  


﴿
﴾)  

r


                                                
 (1) 



 

)٩٧(   على اإلسالمتعرف      
r

)١( 


 


﴿
﴾ 

tr
)٢( 




﴿



﴾  





)٣( 




                                                
(1) 
(2) 
(3) 



 
  )٩٨(  تعرف على اإلسالم





)١( 





﴿


﴾  

r
)٢( 


 
 ﴿

^
﴾   

 


r

                                                
(1) 
(2) 



 

)٩٩(   على اإلسالمتعرف      
r

r)١( 
r


)٢( 


r


r

r
 )٣( 

r
)٤( 
r

r
r


)٥( 

                                                
(1) 
(2) 

 (3)
 

(4) 
(5) 



 
  )١٠٠(  تعرف على اإلسالم

r


 



)١( 




 
––




 )٢( 


)٣( 


  


 )٤( 

                                                
 (1) 
(2) 
(3) 
(4) 



 

)١٠١(   على اإلسالمتعرف      



 










  





 



)١( 

  التعامل مع اآلخراإلسالم و: ًثالثا 



 




                                                
 (1) 



 
  )١٠٢(  تعرف على اإلسالم




 :﴿


  ﴾
﴿ 

^ ﴾ – 





r ﴿
 ﴾﴿ 

  ﴾﴿ 
 ﴾ 

 ﴿ 
 ﴾ ﴿ 

 ﴾
 




 









 

)١٠٣(   على اإلسالمتعرف      








)١( 








)٢( 








)٣( 







                                                
 (1) 
 (2) 
 (3) 



 
  )١٠٤(  تعرف على اإلسالم





)١( 





 )٢( 








 )٣( 
 ﴿


 ﴾ 





 


                                                

 (1) 
 (2) 
(3) 



 

)١٠٥(   على اإلسالمتعرف      


﴿

 ﴾
 

r
)١( 


r )٢(

)٣( 
r


 )٤(r

)٥( 
r

)٦(
) ٧( 




                                                
(1) 

 (2)  
(3) 
(4) 

 (5) 
 (6) 
 (7) 



 
  )١٠٦(  تعرف على اإلسالم


 


 –


﴿

 ﴾ 


﴿  
 ﴾

 )١( 


t






t) ٢( 





)٣( 
                                                

 (1) 
(2)  
(3)  



 

)١٠٧(   على اإلسالمتعرف      



)١( 




)٢( 



)٣( 







 

  املعاصرةوالتحديات لمون املس: ًرابعا 


 


 




                                                
(1) 
(2) 

 (3) 



 
  )١٠٨(  تعرف على اإلسالم





 

﴿  ﴾
﴿

 ﴾﴿ 
﴾  


r




) ١( 





 






 )٢( 

                                                
(1) 

 (2) 



 

)١٠٩(   على اإلسالمتعرف      

r




  





)١( 


 




 







 



 ﴿

                                                
 (1) 



 
  )١١٠(  تعرف على اإلسالم

 ﴾ 
 ﴿ ﴾  







 





–
–

r
 

r






) ١( 




                                                
(1) 



 

)١١١(   على اإلسالمتعرف      


)١( 



 





 

 

                                                
(1) 



 
  )١١٢(  تعرف على اإلسالم

   :خامتة


   ﴿  ﴾
﴿

 ﴾  


 
  

 






)١( 




   ﴿ 


﴾   





                                                

 (1) 



 

)١١٣(   على اإلسالمتعرف      


﴿
﴾  

r






)١( 





 








)٢( 





                                                
(1) 
(2) 



 
  )١١٤(  تعرف على اإلسالم




 )١( 


 )٢( 
 

                                                
(1) 

 (2) 



 

)١١٥(   على اإلسالمتعرف      

  قائمة املصادر واملراجع
  

•  
•  

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
•  
• 

 
• 


 

• 
 



 
  )١١٦(  تعرف على اإلسالم

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 



 

)١١٧(   على اإلسالمتعرف      

  فهرس املوضوعات
 

  رقم الصفحة  املوضوع
    مقدمة

   وأركانهاإلسالم 
    بالرسالةr ولرسوله حممد الشهادة هللا بالتوحيد: الركن األول

    الصالةإقام : الركن الثاين 
    إيتاء الزكاة: الركن الثالث 
    صوم رمضان: الركن الرابع 
    حج بيت اهللا احلرام: الركن اخلامس 

    العبادة يف اإلسالم مفهوم 
     العبادة واألخالق

    مراتب األحكام التكليفية 
    ومقاصدهاخصائص الشريعة اإلسالمية 

    خصائص الشريعة اإلسالمية: أوالً  
    ة املصدر والغاية رباني.أ 
     العدل واملساواة.ب 
     الشمول والتوازن.ج 

     املثالية الواقعية.د 
    مقاصد الشريعة اإلسالمية : ثانياً  

    حفظ الدين. أ 
    حفظ النفس اإلنسانية. ب 
    حفظ العقل. ج 
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    حفظ املال.هـ 
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     اإلميان باملالئكة

    ميان بالكتب اإل
    اإلميان باألنبياء 

    القضاء والقدر
    اليوم اآلخر

    ردود على أباطيل
    اإلسالم واملرأة: أوالً  
    اإلسالم واإلرهاب: ثانياً  
    التعامل مع اآلخراإلسالم و: ثالثاً  

    املسلمون والتحديات املعاصرة: رابعاً 
    خامتة

    املصادر واملراجع

  


