


 



 ت١ٓ اٌتغ١١ش ٚاٌتغ١ش, دالٌح اٌّظطٍح - 

 اٌفىش اإلسالِٟ اٌّؼاطش -

 ِٕٚٙج١تٗ فٟ اٌتؼاًِ( اٌس١شج اٌزات١ح)ِحّذ شحشٚس-
 اإلسال١ِحِغ األٌفاظ ٚاٌّظطٍحاخ  



، الفرقان، الحديث، الذِكر، اآليات القرآن
المحكمات، اآليات المتشابيات، الكتاب المبين، 
الرحمن، اإلمام المبين، العرش، الكرسي، القضاء، 

، مواقع النجوم، الوالد، ، النييالقدر، الحرام 
 الخ.... الوالدة، األب، األم، البشر، اإلنسان 

 

 نماذج
المصطمحات اإلسالمية من 

شحروروتغييرىا عند   



 شحزورالفلزة عيد ملخص 
 ...(ص)حمند بأتباع فخاص االمياٌ وأما ...االمياٌ مً أعه االسالو)
 والعنل اآلخز واليوو باهلل االمياٌ ٍي االسالو أركاٌ وأٌ

 بالزسل التصديق ٍي االمياٌ أركاٌ وأٌ ،(واملعامالت األخالق)الصاحل
 (والقتال والشورى والشعائز والزساالت

 اخللق، ميول مع طبيعي بشلل متطلباتُ وتتناشى ...فطزة اإلسالو
 بالزكاة ويشتشَد متاماّ االىشاىية الفطزة وضد تلليف، اإلمياٌ للً

 والقتال والصوو واالىفاق

مصطلح اإلسالو  : املبحث األول
 واملشلنني



 ؟آخز شيء واملؤمً شيء املشله ٍل ،اللزيه القزآٌ يف قزاءة ... واملشلنوٌ اإلسالو
 .35األحزاب ... ( إٌ املشلنني واملشلنات واملؤميني واملؤميات ) -

  وَاِلخَاشِعِنيَ وَالصَّابِزَاتِ وَالصَّابِزِيًَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِنيَ وَاِلقَاىِتَاتِ وَاِلقَاىِتِنيَ)-
  وَاِلحَافِظِنيَ وَالصَّائِنَاتِ وَالصَّائِنِنيَ وَاِلنُتَصَدِّقَاتِ وَاِلنُتَصَدِّقِنيَ وَاِلخَاشِعَاتِ

  وَأَجِزاّ مَػِفِزَةّ لََُهِ اللَُُّ أَعَدَّ وَالذَّاكِزَاتِ كَثِرياّ اللََُّ وَالذَّاكِزِيًَ وَاِلحَافِظَاتِ فُزُوجََُهِ
 .(عَظِيناّ

  تَزِدِ وَلَا وَاِلنُؤِمِيَاتِ وَلِِلنُؤِمِيِنيَ مُؤِمِيّا بَيِتِيَ دَخَلَ وَلِنًَ وَلِوَالِدَيَّ لِي اِغفِزِ رَّبِّ ): -
 ( تَبَارّا إِلَّا الظَّالِنِنيَ

قالت األعزاب آميّا قل مل تؤميووا وللوً قولووا أسولنيا وملوا يودخل اإلميواٌ يف        ) -
 وأسئلة عً إسالو األعزاب؟. 14احلجزات ... ( قلوبله 



 

 دائنا؟( اإلمياٌ)يشبق ( اإلسالو)ٍل أٌّ لفظ

. 
 َوَأْوُتْم ِإالَّ َتُمىُتهَّ َوال ُتَقاِتِه َحقَّ اللََّه اتَُّقىا آَمُىىا الَِّذيَه َأيَُّها َيا ) -

 .102:البقزة (ُمْسِلُمىَن

َُكْنُتمََِْإنَََْتَوكَُّمواََفَعَمْيهََِِبالمَّهََِآَمْنُتمََُْكْنُتمََِْإنَََْقْومَََِياَُموَسىََوَقالََ)-
 ََ.84:البقرةَ(َُمْسِمِمينََ

َُيْؤِمنَََُمنََِْإلََُّتْسِمعََُِإنَََْضالَلِتِهمَََْعنََْاْلُعْميََِِبَهاِديََأْنتََََوَماَ)-
َ.81:النملَ(ُمْسِمُمونََََفُهمََِْبآَياِتَنا

 َبْيٍت َغْيَز ِفيَها َوَجْدَوا َفَما (35) اْلُمْؤِمِىيَه ِمْه ِفيَها َكاَن َمْه َفَأْخَزْجَىا-

 الذاريات (36) اْلُمْسِلِميَه ِمْه



ّْ اٌشؼائش شٟء خاص ً٘   - طح١ح أ

 ؟(أٞ اٌّإ١ِٕٓ)تأتثاع اٌشسٛي 

 أسواْ اإلسالَ ِٚا ٘ٛ ِٓ اإلسالَت١ٓ      -



  إٌاس؟ ػٍٝ ٚاإلستشٙاد اٌٛسط أِح ِّٙح ٟ٘ ِا

  ٚسٍُ؟ ػ١ٍٗ اهلل طٍٝ تّحّذ اإل٠ّاْ األخشٜ اٌذ٠أاخ أتثاع ػٍٝ ً٘

ُْ ََٚوَزٌَِه ): َٕاُو ٍْ ًَّح َجَؼ ََٙذاَء ٌَِتُىُٛٔٛا ََٚسطًا ُأ َْ اٌَّاِس َػٍَٝ ُش  ٠ََُٚىٛ

ُْ اٌشَُّسُٛي  ١ِٙذًا َػ١ٍَُْى  .ٖٗٔ:اٌثمشج(َش

ُْ َفِاْ) - ُْ ٌََه ٠َْسَتِج١ُثٛا َّ َّا َفاْػٍَ َّ َْ َأ ُْ ٠َتَِّثُؼٛ ُ٘ َٛاء ْ٘ ْٓ َأ َِ َٚ ُّ ِٓ َأَض َّّ ِِ 

ُٖ اتََّثَغ  َٛا َٓ ًُ٘ذٜ ِتَغ١ِْش َ٘ ِِّ ِٗ َّ اٌَّ َٗ ِئ ِْٙذٞ ال اٌَّ ٠َ ََ ْٛ ٌَْم َٓ ا ١ِّ   ( اٌظَّاٌِ

 .ٓ٘:اٌمظض

ْٚا:)  َْ٘تَذ ُّْٛا َفَمِذ ا ْْ َأْسٍَ ُْ َفِا ُّْت َٓ َأَأْسٍَ ١ِّ١ِِّ َٚاأُل ٌِْىَتاَب  َٓ ُأُٚتْٛا ا  َُٚلً َِِّّز٠

ٌِْؼَثاِد   ُٗ َتِظ١ٌش ِتا َٚاٌَّ ٌَْثالُؽ  َّا َػ١ٍََْه ا َّ ْٛا َفِا ٌََّٛ  ., آي ػّشاْ(ٕٓ)َِّئْ َت



 (اٌتشادف)إٌّٙج ػٓ خشٚج

ًُ ):د١ٌٍٗ -اٌّجشَ ٘ٛ ٌٍّسٍُ اٌّماتً َْٕجَؼ َٓ َأَف ١ِّ ُّْسٍِ ٌْ َٓ ا ١ِِ ُّْجِش ٌْ  َوا

ُْ َِا (ٖ٘) َْ َو١َْف ٌَُى ُّٛ َّا):,٠ٕٚسٖٝٙ-ٖ٘ :اٌمٍُ(ٖٙ) َتْحُى   ََٚأ

َّا ِِ َْ ُّٛ ُّْسٍِ ٌْ َّا ا ِِ َٚ َْ ٌَْماِسُطٛ  .( .ٖٔ:اٌجٓ( ا
 أُِمْرتُ  ِإنََّما):آ٠ح فُٙ فٟ ئشىاي ال :اٌّس١ٍّٓ ِٚٓ اٌّس١ٍّٓ, أٚي 

 ِمنْ  َأُكونَ  َأنْ  َوأُِمْرتُ  َشْيء   ُكل    َوَلهُ  َحرََّمَها الَِّذي اْلبَ ْلَدةِ  َهِذهِ  َربَّ  َأْعُبدَ  َأنْ 
َ):تعالىَقولهَفيَ(المسممينَأّول)َي٠إِّ ٌىٓ  .9ٔإًٌّ ( اْلُمْسِلِمينَ 

َ(162)َاْلَعاَلِمينََََربَ َِلمَّهَََِوَمَماِتيََوَمْحَيايََوُنُسِكيََصالِتيَِإنَََُّقلَْ
لَََُوَأَناَُأِمْرتَََُوِبَذِلكََََلهَََُشِريكَََل -162األنعامَ(163)اْلُمْسِمِمينََََأوَّ

 .(والمآلَالنهايةَبمعنىَ.163

 ً٘ ِؼٕٝ اٌفطشج أٔٙا ػذَ اٌتؼة ٚاٌتى١ٍف؟  : اإلسالَ ٚاٌفطشج



 رَسُولُِِ عَلَى ىَزَّلَ الَّذِي وَاِللِتَابِ وَرَسُولُِِ بِاللَُِّ آمِيُوا آمَيُوا الَّذِيًَ أَيََُّا يَا)-
 وَرُسُلُِِ وَكُتُبُِِ وَمَالئِلَتُِِ بِاللَُِّ يَِلفُزِ وَمًَِ قَبِلُ مًِِ أَىزَلَ الَّذِي وَاِللِتَابِ

 .136 اليشاء (بَعِيداّ ضاَلالّ ضَلَّ فَقَدِ اآلخِزِ وَاِليَوِوِ
 رمحتُ مً كفلني يؤتله بزسولُ وآميوا اهلل اتقوا آميوا الذيً أيَا يا)-

 .28 احلديد(…
 …( حمند على ىزل مبا وآميوا الصاحلات وعنلوا آميوا والذيً) -

   حمند

،  مصطلح اإلمياٌ واملؤميني: املبحث الثاىي
 !وقصة اإلمياىني؟



، يف (اتقوا اهلل ما استطعته)و: وقولُ تعاىل، (تقاتُاهلل حق اتقوا )•
 :آيات مثل قولُ تعاىل

أيَا الذيً آميوا اتقوا اهلل حق تقاتُ وال متوتً إال وأىته  يا (•
 .102آل عنزاٌ  (مشلنوٌ

فاتقوا اهلل ما استطعته وامسعوا وأطيعوا وأىفقوا خرياّ ألىفشله  ( •
 ،  286البقزة  … (إال وسعَاىفشاّ ال يللف اهلل )،16التػابً  …(

المؤمنون ىم أتباع : ماذا يريد شحرور•
محمد صمى اهلل عميو وسمم ، والتناقض 

 !الحاصل



 المغوي لكل من اإليماناألصل  -
 واإلسالم مختمف  

 واإليمانبين اإلسالم  



ٚسد  ٌفظا اإلسالَ ٚاإل٠ّاْ ِٕفشد٠ٓ ئرا . ٕ  

اٌتشادفت١ّٕٙا ػاللح ِٚفتشل١ٓ فاٌؼاللح   

ت١ّٕٙا٠ٚمظذ تّٙا اٌذ٠ٓ وٍٗ  دْٚ فشق    



وفي سياق واحد، فالعالقة  إذا وردا معا. 3
، مع وجود روابط تمايز وتغاير وتباينعالقة 

 مع تفاصيل أخرى وفق السياق... متصمة بينيما



٠تضّٓ أحذّ٘ا ا٢خش أٚ ت١ّٕٙا ػَّٛ  لذ . ٗ 

ُّ ٚخظٛص,  ٌُفُى ُِْسٍِ  ٍٓ ِِ أِا وْٛ وً ِسٍُ ِإًِٕا  . ُِْإ

فمذ ٠ىْٛ طح١حًا ِٚتالصًِا ٚلذ ٠ىْٛ  اختالف, فّحً 

 .ِٚختٍفًاِتات١ًٕا 



َّا.   ٘ ُٙ َٕ ٌَْفْشِق َت١ْ ٍِْة, : َٚاٌتَّْحِم١ُك ِفٟ ا ٌَْم َٛ َتْظِذ٠ُك ا ُ٘ َّ اإل٠ّاْ  َأ

َُ ٌِْاْسٍَا َٚا  ,ُٗ َِْؼِشَفُت َٚ  ,ُٖ ُٗ,  : َِٚئْلَشاُس َُٚخُضُٛػ  ,ِٗ ٌَْؼْثِذ ٌَِّ َُ ا َٛ اْسِتْسٍَا ُ٘

 ُْ ََٚرٌَِه ٠َُىٛ  ,ُٗ ٌَ ُٖ ِْٔم١َاُد ًَِٚا َّ ٌَْؼ  .ِتا

اإلسالَ ٚاإل٠ّاْ ٠أت١اْ تّؼٕٝ اٌذ٠ٓ ٚاٌشش٠ؼح اإلسال١ِح,  . ٙ

 .٠ٚأتٟ اإلسالَ تّؼٕٝ د٠ٓ األٔث١اء اٌساتم١ٓ



 بأعمال التصديق عمى اإليمان حمل إن أعم (اإليمان) يكون قد .9
 .الخمس الدعائم أو الشيادتين، عمى اإلسالم وحمل الجوارح،

ن .10  عموم فال واإليمان، اإلسالم لفظ من الّظاىر عمى بني وا 
   .الخاص معناه لو والكل .والخصوص

ذعان واستسالم تسميم عن عبارة كان إن أعم اإلسالم .8    وا 
 أخص، واإليمان.والجوارح والمسان القمب تسميم ويتضمن وانقياد

 مؤمن كل أو  ً تصديقا، تسميم كل وليس ،تسميم تصديق فكل 
 .مؤمناً  منقاد كلّ  وليس منقاد، 



ِّا  ٌذٜ ٚاٌّإِٓ ٚاٌّسٍُ ٚاإل٠ّاْ اإلسالَ ٌّظطٍح تإٌسثح أ

 : ٌىٓ تزٌٗ اٌّزٞ اٌىث١ش اٌجٙذ ِغ أّٔٗ ٠شٜ اٌثاحث فاْ شحشٚس

 .ٚاضحح غ١ش ِٕٙج١تٗ .أ

 .تٙا ٠ٚؼثث تاٌّظطٍحاخ ٠تالػة .ب

ِّٚي .ج ّْ ,تأ٠ٍٚٗ ال٠ّىٓ ِا سؤ٠تٗ ٌظاٌح ٠إ  ِتمظذ ٕ٘ان ٚوأ

 ٠خاٌف أخطاء فٟ ٚلغ ٌٚٙزا إٌظٛص, ٠حٍّٗ أْ دْٚ ٌٍتغ١١ش

 .اٌؼ١ٍّح إٌّٙج١ح


