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 يهخص حبث 
 وظيفت انثقافت اإلصالييت يف بناء انفكز ادلعتذل

إن الثقافة اإلسالمية وما حتتوي عليو من مقررات ذلا أثر فاعل يف واقعنا ادلعاصر الذي حيمل مجلة من 
ادلذاىب واأليدلوجيات واألفكار ادلنحرفة، واليت أثرت التحدايت الفكرية وادلعرفية، ودتوج فيو الكثري من 

بشكل أو آبخر يف البناء الفكري لطالبنا وشبابنا، وحادت هبم عن الطريق السوي، واحنرفت هبم عن ادلسار 
 الصحيح، ومقررات الثقافة اإلسالمية ذلا أثر رئيس يف بناء الفكر السليم، وتصحيح ادلفاىيم ادلنحرفة.

الل التأصيل والتنظري دلقاصد الشريعة وقواعدىا الكلية، وحتقيق النظرة الشمولية الكلية ويتحقق لك من خ
لقضااي اإلسالم، ضبط مصادر ادلعرفة والتلقي واالستدالل، وإرساء وتعزيز قيم التسامح والوسطية وادلواطنة 

ر واأليدلوجيات وادلذاىب واحلوار، وتصحيح االحنراف الفكري يف ادلفاىيم الشرعية ومتعلقاهتا، نقد األفكا
 والتيارات ادلنحرفة .

 ويهدف البحث إىل:
 إبراز ما ينبغي أن تكون عليو مقررات الثقافة اإلسالمية، والوظيفة ادلرجوة منها دلواجهة االحنراف. -
 التأكيد على أمهية تدريس مقررات الثقافة اإلسالمية يف مجيع مراحل التعليم وخاصة اجلامعي منو. -
 بيان الوظيفة الفكرية للثقافة اإلسالمية من خالل ادلقررات ادلختلفة لبناء الفكر الوسطي ادلعتدل. -

يف حتليل ادلشكالت الفكرية والواقع الثقايف، وما حيتاجو  وقد استخدمت يف البحث ادلنهج التحليلي
 ذلا ارتباط بوظيفة الثقافة من معاجلات، وادلنهج االستداليل يف معاجلة القضااي وادلوضوعات الثقافية اليت

اإلسالمية. ابإلضافة إىل عزو اآلايت القرآنية، وختريج األحاديث النبوية، وتوثيق النقول العلمية، وزلاولة 
 إبراز ذلك يف أسلوب مناسب وواضح.

 وقد خلص البحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات أبرزىا:
يف ادلرحلة اجلامعية، بعدد ساعات تدريسية تتناسب مع أمهية تعميم تدريس مقرر الثقافة اإلسالمية  -

 الوظائف الفكرية اليت جيب أن يقوم هبا ادلقرر.
ضرورة تنوع وتعدد مقررات الثقافة اإلسالمية وأال تكون عبارة عن مقرر واحد حيتوي على مجلة من  -

 ادلوضوعات والقضااي اإلسالمية.
ثقافة اإلسالمية عدم التعويل على اجملهودات الفردية؛ يوصي الباحث القائمني على تدريس مقرر ال -

إمنا جيب أن تعىن األقسام العلمية إبشباع احملاور ادلختلفة للثقافة اإلسالمية، وفق خطط مدروسة، وبرامج 
 فاعلة.
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Executive summary 
The function of the Islamic culture in building a moderate thought 

       The Islamic culture and the decisions have an impact player in 
thecontemporary reality, which carries a sentence of intellectual and cognitive 
challenges, life expectancies and many of the deviant ideology and ideas and 
doctrines, which have affected in a way or another to the intellectual construction 
our students and youth, and diverted them to the right path, they deviated from 
the right path, and the decisions of the Islamic culture and the impact of the 
construction of proper thought, correcting deviant concepts. You authentication is 
achieved through the purposes and rules of the shariah and the college, and 
achieve a comprehensive view of the issues of Islam, adjusting the evidentiary 
sources of knowledge and instruction, and to establish and promote the values of 
tolerance and moderation and citizenship and dialog, intellectual Keystone 
correction in the lincos concepts of legitimacy, criticism of the deviant ideology 
and doctrines, ideas and trends. 
The research aims to: 
- to highlight what should be the decisions of Islamic culture, the desired function 
to the deviation. 
- Stressed the importance of teaching the decisions of Islamic culture in all stages 
of education, particularly the university campus. 
- Statement of intellectual function of Islamic culture through the various courses 
to build a moderate central thought. 
Research has been used in the analytical approach in the analysis of the 
intellectual and cultural problems, and what, in fact, the processors, the indicative 
approach in addressing the cultural issues and subjects that have the function of 
Islamic culture. In addition to the attribute of the Qur'anic verses, and the 
graduation of the HADITHS of the Prophet, and documenting the scientific, and to 
try to highlight the best answers are those who are supported by the appropriate 
method and clear 
The search has concluded, inter alia, to the conclusions and recommendations, 
the most prominent of: 
- the importance of teaching the decision of Islamic culture in the university, the 
number of teaching hours commensurate with the intellectual functions, which 
should be carried out by the Rapporteur. 
- The need for diversity and the decisions of the Islamic culture and not be a single 
decision contains a number of Islamic issues. 
- Recommend to the researcher based on the teaching of Islamic culture and the 
decision not to rely on individual efforts; it must mean the scientific departments 
of indulging the various axes of Islamic culture, according to studied plans, 
programs and actors. 
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 بضى اهلل انزمحن انزحيى
صدددذرابرظ، دددفالروظدددذر فدددفرر–احلمددد ربررلرافنيدددادغالروافلددد عروافًددد مرظدددذر ٌ  دددار مددد ر

روصحٌفروش،ؿرأمجنيغروبني :

ؾإنرافثقاؾةراإلش م ةرومارحتتقيرظ، فرمـرمقرراترهلارأثدررؾاظدؾرورواؿني دارادنيداسرافد ير

حيمددؾرمج،ددةرمددـرافتحدد راترافملعررددةروادنيرؾ ددةالروريددقجرؾ ددفرافعثددررمددـراددد ا  روإردد فقج اتر

وإؾعددارراد حرؾددةالروافتددلرأثددرتربآددعؾرأوربدد خررورافٌ دداارافملعددريرفح ب دداروصددٌاب االروحددادتر

فحرردددؼرافًدددقيالروا حرؾدددملرهبدددؿرظدددـرادًددداررافلدددح لالروفدددّ رـا دددملرمقدددرراترافثقاؾدددةرهبدددؿرظدددـرا

اإلش م ةرت رسرورب ئةرأـادرم ةرظ،م ةرؾ ظهررهلارأثرررئ سرورب اارافملعدررافًد، ؿالروتلدح لر

رادملا  ؿراد حرؾة.

و دددد ارافٌحددددصرفدددد سرتقصدددد ملًارفقاؿددددعرمقددددرراترافثقاؾددددةراإلشدددد م ةالرح ددددصر   ددددلر رأتتٌنيهددددار

اتروافع، دددداتالروفدددد ارؾهددددقررني ددددكرورادقددددامرإوأر ػر بددددرازرمددددارر ٌ ددددلرأنرتعددددقنرظ، ددددفرباجلامنيدددد

مقددرراترافثقاؾددةراإلشدد م ةالروافقط ملددةرادرجددقعرم هدداردقاجهددةرآ حددراقروافتحددرقالروتنيم ددؼر

رآظت اأروافقشح ةرورافنيققأروإؾعاررواد رشاتروافتكؾات.

ا  ددددفرإمدددددةراإلشدددد م ةرمددددـرا حراؾددددداترومددددـررتومددددؾرواؿددددعرآ حراؾددددداترافملعررددددةالرومددددارتني

وصدد وذاترؾعرردددةرتتجددداذلرافآدددٌالررم ددةرورندددعررددد رترريامدددًارأ  ددةرتنيمددد ؿرتددد ررسرمقدددرراتر

رافثقاؾةراإلش م ةرورمج عرمراحؾرافتني، ؿروخاصةراجلامنيلرم فربمقرراترت اش رـؾرمرح،ة.

رردةرمدـرخد أروورمقابؾرذفؽرجي رأنرت قارافثقاؾدةراإلشد م ةربجم،دةرمدـرافقطدائػرافملع

ادقدرراترادخت،ملدةرفٌ دداارافملعدررافقشددحلرادنيتد أالرافٌني د رظددـرافآدحطرواف ،ددقالرادًدا ؿرورب دداار

روت م ةروض فروب، هالرافملا ؿرف ر فرؾه رش، ً رصح حًارؽررمنيتؾروٓرشق ؿ.
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وؿدد رأبددرزترور دد ارافٌحددصرمج،ددةرمددـرافقطددائػرافملعررددةروادنيرؾ ددةرافتددلرجيدد رأنرتقددقمرهبددارافثقاؾددةر

شدد م ةالروأنرحتتددقيرظ، هددارمقررااددا7رفٌ دداارافملعددررادنيتدد أرافقشددحلرافٌ ددااالرو ددلرتتمثددؾرمددـروجهددةراإل

ر ظريرافني،م ةرؾ  ررع:

رافقط ملةرإوػ:رافتوص ؾروافت ظرردقاص رافؼرنيةروؿقاظ  ارافع، ة.

رافقط ملةرافثا  ة:رحتق ؼراف ظرعرافآمقف ةرافع، ةرفقضاراراإلش مر.

روٌطرملادررادنيرؾةروافت،قلروآشت ٓأر.افقط ملةرافثافثة:ر

رافقط ملةرافرابنية:ر رشااروتنيزرزرؿ ؿرافتًاملروافقشح ةروادقاض ةرواحلقار.

رافقط ملةراخلامًة:رتلح لرآ حراقرافملعريرورادملا  ؿرافؼظ ةرومتني،قااا.

رافقط ملةرافًادشة:ر ق رإؾعارروإر فقج اترواد ا  روافت اراتراد حرؾةر.

حرصملرظذر بدرازر د هرافقطدائػروت، تهداروب الدارم،تزمدًارورذفدؽربم هج دةرافٌحدصرافني،مدلروؿ ر

ووددددقابحفروؿقاظدددد هرمددددـرخدددد أرظددددزورأردددداترافقر   ددددةالرو ددددرر رإحادرددددصراف ٌقرددددةالروتقث ددددؼراف قددددقأر

رافني،م ةالرو اوفةر برازرذفؽرورأش،قلرم اش روواول.

 هرافقطددددائػرف،ثقاؾددددةراإلشددد م ةالر ظددددرًارفتمدددد دروأشدددوأرابرتنيدددداػرأنرأـددددقنرؿددد روؾقددددملرورت، ددددةر ددد

اجل ظددددداتراإلر اب دددددةالروإؾعددددداررادتحرؾدددددةالروادددددد  ٌ اتراد حرؾدددددةرظدددددـرجدددددادعرافلدددددقال7رإمدددددررافددددد ير

رقجددد رظ،  دددارادًدددا ةرافملاظ،دددةرورب ددداارإؾعدددارراد ضدددٌحةربتنيددداف ؿرافؼدددعالرافًدددائرعرظدددذرضرردددؼراهلددد ىر

ضددداريراإلشددد ملالرو زافدددةرمدددارافتلدددؼربدددفرتلدددقراترخاضئدددةرواخلدددرالرافًددداظ ةروراشدددتع أراف مدددقذجراحل

روؽرب،تفرمـرادملا  ؿرافآاذعرواد حرؾة.

روصؾرابرظذر ٌ  ار م روظذر ففروصحٌفروش،ؿ...رروابرادقؾؼروظ، فرافتع ن

رد.ر برا  ؿرض،ٌةرحًغ

رأشتاذرافثقاؾةراإلش م ةرادآارت

ربـرشنيقدراإلش م ةجامنيةراإلمامر م رررـ، ةرافؼرنيةربافرراضر

رم1112 در/1113
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 متهيذ: يف حتزيز يفهىو االعتذال:
مـرإمقررادهمةرورشد ا راحلد رصرظدـروط ملدةرافثقاؾدةراإلشد م ةرورب داارافملعدررادنيتد أ7ر

أنر حدددرررمملهدددقمرآظتددد اأرخاصدددةروأنرمدددارر قددد حرورافددد  ـرمٌددداذعرظدددـرآظتددد اأر دددقر ا ٌدددةر

رت اأربمجا ٌةرافتًا ؾروافتملررطرأرضًا.اف ،قروافتآ دالروؿ، رررتٌطرآظ

ومـرثّؿرؾمـرإ  ةربمعانرافتوـ  رظذرأنرآظت اأرافتقشطربغرإمررـرجا  رافتآ در

رواف ،قروراف رـالروجا  رافتًا ؾروآ مل ترمـرأحعامراف رـ.

رؾآظت اأر قرآشتقامةرظذرافقاروافتقازنرورإمررو قرموخقذرمـراظت اأرادتاعرظذ

 اف ابةالروتنيادأرافني فغرادحمقفغرورجا ٌ ها.

:ر"افنيغرواف اأرواف مرأصد نرصدح حانالرفعد  ه رمتقداب نرر-رمحفرابر–ؿاأرابـرؾارسر

رظدذراظقجداج.رؾدإوأرافنَيدْ أرمدـراف  داس:ر رظذراشتقااالروأخررر أُّ رـ:رأحُ  ارر أُّ ـادتضاد 

اّبددةالرشددم  اربدد فؽرفتًدداو  .رورددقٌمررادددرّ رادًددتِقيرافّحررقددة.رومددـرافٌددال: افنِيددْ ٓن:رمِحْدد راف  

هروَبْرِدهالروـ فؽرورافقارادوـقأ.روأّمارإصؾرأَخدررؾ قداأرور منيت أالر ذارتًاَوىرحآرحر 

آظقجاج:رَظَ أ.روا نيَ َأالرأيرا نَيَرج"
(1)
ر.ر

ور   رافمل قملر ػرأنرآظت اأروافتنيادأر قرافتًاويربغرضرؾغ
(1)
ر.

ورآددررادنيجددؿرافقشدد طر ػرافددربطربددغرآظتدد اأروافتقشددطرورإمددقررو ددقرمدداررني   ددار  ددار

"ؾاظت أرأي:رتقشطربغرحافغرورـؿرأورـ ػرأورت اش ررقاأ:رماارمنيت أربغراحلارروافٌداردالر

                                 
 ( .646/  4(معجم مقاييس اللغة البن فارس، )1)
 ( .66/  6)(انظر: ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري، 6)
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وجدددددقرمنيتددددد أربدددددغراحلدددددرارعروافدددددزودعالروجًدددددؿرمنيتددددد أربدددددغرافحدددددقأروافقكدددددالرأوربدددددغرافٌ ا دددددةر

واف حاؾة"
(1)
ر.ر

و خ،صرمـرذفؽرأنرآظت اأرمـرمنيا  فرافتقشطربغرأمررـالروظد مراجل دقحر ػرأحد  ار

:ر"افنيددد أرظٌدددارعرظدددـرإمدددررادتقشدددطربدددغر-رمحدددفرابر-ظدددذرحًدددالرأخدددررـددد رؿددداأراجلرجددداي

ضروراإلؾراطروافتملررطالروؿ ؾرافنيد أرملد رربمني دكرافني افدةرو دقرآظتد اأروآشدتقامةرو دقر

اد ؾر ػراحلؼ"
(1)
 ر.ر

وافتحدددرقرورافددد رـرمددد مقمرمدددـرـددد راجلدددا ٌغالرؾددداإلؾراطرمددد مقمروافتملدددررطرمددد مقمالرؾقددد ر

رر)رحرمرابراف ،قروافت حعروراف رـالرؿاأرابرتنيداػ: رَتْ ُ،دقارِورِدرد ُِعْؿرَؽدْرَ َٓ ُؿدْؾرَردارَأْ دَؾراْفِعَتداِلر

رَتت ٌنُِيقارَأْ َقاَارَؿْقٍمرَؿْ رَو،ُّقارِمـرَؿٌُْؾر َٓ رَو ٌِ ؾِرراحْلَؼ   ً راف
ِ
ثًِرارَوَو،ُّقارَظـرَشَقاا ـَ  .(3) ر(َوَأَو،ُّقار

وحدددرمرابرافتًدددا ؾرورافددد رـرواؿدددساقرادحرمددداتالروـدددّرهر ػرادددد م غرافعملدددرروافملًدددق ر

دددُققارَؾَمدددوَْواُ ُؿراف  ددداُرر)وافنيلددد انالروتقظددد رافملًدددا رباف دددارالرؾقددداأرشدددٌحا ف:ر ًَ رَؾ ـَ دددِ ر ددداراف  دددَ ررَوَأم   ، ـُ

ُبقنَررَأَراُدوا ـُ ُْتْؿربِِفرُتَع   ِ ير ُرُجقارِم َْهارُأِظ ُ وارِؾ َهارَوِؿ َؾرهَلُْؿرُذوُؿقارَظَ اَلراف  اِرراف  ر.رر(4)ر(رَأْنرََيْ

ْؿر)ؾآظتدد اأررددرادقرافقشددح ةرافتددلرم ددزرابرهبددار دد هرإمددةالرؿدداأرتنيدداػ:ر ـُ ددَ فَِؽرَجنَي،ْ َددا ـَ َو

ًةرَوَشحًارفَِتُعقُ قارُصَهَ اَارظَر   .رر(5)( َذراف  اسِرُأم 

                                 
 ( .588/  6(ادلعجم الوسيط، رلمع اللغة العربية، )1)
 ( .191/  1(التعريفات، )6)
 .77(سورة ادلائدة، اآلية: 3)
 .62(سورة السجدة، اآلية:4)
 .143(سورة البقرة، اآلية:5)
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:ر"أرىرأن"افقشدددددط"رور ددددد ارادقودددددعالر ق"افقشدددددط"رافددددد ير-رمحدددددفرابر-ؿددددداأرافحدددددزير

بمني ددددك:راجلددددزُارافدددد ير ددددقربددددغرافحددددرؾغالرمثؾ"وَشددددطرافدددد ارالروأرىرأنرابرتٌددددارتروتنيدددداػر  دددد ر

ؽ،ددقراف لددارىرافدد رـرؽ،ددقارر-وصددملهؿربددولؿروشددط7رفتقشددحهؿرورافدد رـرؾدد ر ددؿرأ ددؾرؽ،ددقرؾ ددفر

تقلددرراف هدددقدرافددد رـرر-وٓر ددؿرأ دددؾرتقلددررؾ دددفرر- دد الروؿددد ،هؿرورظ ًددكرمدددارؿددافقارؾ دددفربافس

وفعدددد هؿرأ ددددؾرتقشددددطرر-بدددد فقارـتددددالرابالروؿت،ددددقارأ ٌ دددداا ؿالروـدددد بقارظددددذررهبددددؿالروـملددددرواربددددفر

ر.(1)واظت اأرؾ فالرؾقصملهؿرابرب فؽالر ذرـانرأح رإمقرر ػرابرأوشحها"

:ر"ومددددارأمددددررابربددددومرر ٓروف،آدددد حانرؾ ددددفرر-رمحددددفرابر–رو ػر دددد ارادني ددددكرأصدددداررابددددـرافقدددد ؿ

  زؽتان:

ؾإمددار ػرؽ،ددقرو دداوزع.رو مددار ػرتملددررطروتقلددر.رو ددار ؾتددانرٓرَي،ددصرمدد ه رورآظتقددادر

وافقلدد روافنيمددؾر ٓرمددـرمآددكرخ،ددػررشددقأرابرصددذرابرظ، ددفروشدد،ؿالروتددرترأؿددقاأراف دداسر

فرٕؿددقاهلؿرو رائهددؿ.رو دد انرادروددانراخلحددرانرؿدد رو راا ددؿرفدد رجددااربددفالرٓرمددـرتددرترمددارجددااربدد

اشددتقف ارظددذرأـثددررب ددلر دمالروهلدد ارحدد ررافًدد،ػرمدد ه رأصدد رافتحدد ررالروخقؾددقارمددـربددعربوحدد  ار

بداهل ت.روؿدد رجيتمنيددانرورافآددخصرافقاحدد الرـدد ر ددقرحدداأرأـثددرراخل،ددؼررعددقنرمقكددًارمملرضددًارور

 اهراب"بنيضردر فرؽاف ًارمتجاوزًاروربنيضف.رواده يرمـر 
(1)
ر.

وبنيدد رب ددانرادددرادربآظتدد اأروافقشددح ةرمددـراد اشدد رأرضددًارأنر ددززرادددرادربافقط ملددةرح ددصر

رققأرابـرؾارس:ر"وط ػ:رافقاوروافظااروافملااالرـ،مةرت أرظذرتق ررررا.رُرقاأر:روط ملمُلرففالر

رُترففرـؾرحغرص ئًارمـررز رأورضنيام"  ذارؿ  
(1)
ر.

                                 
 ( .146/  3(جامع البيان، )1)
 .347(الروح، ص 6)
 (. 1296/ 6(معجم ادلقاييس يف اللغة ، )3)
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ظذر ملًفرووط ملفرتقط ملًا:رأفزمهار راهالروؿ روط ملمُلرففرتقط ملًارووراف،ًان:ر"وّطػرافقار

ظذرافلٌلرـؾررقمرحملظر راترمـرـتالرابرظزروجؾ"
(1)
ر.

وورادنيجؿرافقش ط:ر"افقط ملة..افنيهُ روافؼطرالرواد ل رواخل مةرادني   ة"
(1)
ر.

راخل مة.ؾادنيايراف، قرةرف،قط ملةرت وررحقأرمني كرافتق ررالرواإلفزامالروافنيه الرو

قرافقط ملدددةراصدددح حًاربولدددا:ر" دددقعرمدددـرافنيمدددؾرافددد يررمعدددـرف،ٌ ددداارأدا هربقودددقح7ر وتنيدددر 

فتحق دددددددؼرأ ددددددد اقررمني   دددددددةالرورتضدددددددمـرادملهدددددددقمراإلداريرف،ع،مدددددددة:رافقاجٌددددددداتروادًددددددد وف اتر

وافً،حاترو لرمعق اترافقط ملة"
(1)
ر.

ارافملعدددررادنيتدد أرمددداروتوش ًددًارظددذرمدددارشددٌؼرؾددإنرمدددار ني  ددفربقط ملددةرافثقاؾدددةراإلشدد م ةرورب ددا

ت،تزمربفرافثقاؾةراإلش م ةرأورافقاجٌاتروادً وف اتراد قضةربافثقاؾةراإلش م ةرورب اارافملعرر

ادنيت أالروٓر قل ربفرضرؾدًاردونر خدرالروٓرؾررقدًاردونرؾرردؼالربدؾراددرادربادنيتد أرادًدتق ؿرظدذر

افدد ملسروظددذرأخددررـالروٓررساطرابالرؾدد رم ددؾر ػرجا دد راإلؾددراطروافتنيمددؼروافتآدد ر رظددذ

ر ػرجا  رافت ًررافآ ر روافتًا ؾراف يررلؾر ػرح رافتح،ؾروآ ً خرمـرإحعام.

ـددد مر ملددد سرورذفدددؽرحيًدددـرأنر خدددتؿربدددفر ددد هراف قحدددةر ذرؿددداأ:رر-رمحدددفرابر-وٓبدددـرافقددد ؿ

"ؾحق قةرافتنيظ ؿرفألمدررواف هدلرأنرٓررنياروداربدسخصرجداقالروٓررنيرودارفتآد ر رؽداأالرؾدإنر

ادقلقدر قرافكداطرادًدتق ؿرادقصدؾر ػرابرظدزروجدؾربًدافعفالرودردـرابروشدطربدغراجلداور

افقاديربددغرجٌ،ددغالرواهلدد ىربددغرودد فتغالروافقشددطربددغرضددرؾغرذم مددغالرظ ددفرواف دداهرؾ ددفالرـدد

                                 
 (.15/642(لسان العرب ، البن منظور، )1)
 ( .1246/ 6(ادلعجم الوسيط ، رلمع اللغة العربية ، )6)
 (.172(معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، ألمحد زكي بدوي ، ص)3)
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ؾعددد رأنراجلددداورظدددـرإمدددررمضددد عرفدددفالرؾاف ددداهرؾ دددفرمضددد عرفدددف7ر ددد اربتقلدددرهرظدددـراحلددد الرو ددد ار

بتجاوزهراحل "
(1)
ر.

وجي ررب ارأنربني ر  ارافتمه  رأنر  فػر ػرب دانروط ملدةرافثقاؾدةراإلشد م ةرورب داارافملعدرر

ررـرخ أرماررع:ادنيت أرم

ر

 ادلبحث األول
 انتأصيم وانتنظري دلقاصذ انشزيعت وقىاعذها انكهيت

مـرأ ؿروطائػرافثقاؾةراإلش م ةرافتلرر ٌ لرأنرتقدقمرهبدارمدـرخد أرادقدرراتراف راشد ةر

واد دا  رافتددلرتقدد مهارفح،ٌدةرافني،ددؿرورادنيا دد رواجلامنيدداترافتوصد ؾروافت ظددرردقاصدد رافؼددرنيةر

افنيامددةرافع، ددة7رؾددإنرجهددؾرافآددٌالروادتني،مددغربمقاصدد رافؼددرنيةروؿقاظدد  ارافع، ددةروؿقاظدد  ار

ر ديرهبؿر ػراف ،قروافتآ دالرو ػرآ مل تروافتًا ؾروظ مرافملهؿرفلح لرافد رـالرواجلهدؾر

بتحٌ قدداترذفددؽرظددذرأرضرافقاؿددعالروظددذرافنيعددسرؾددإنرادنيرؾددةرواف رارددةروافتقني دد روافت ظددررهلددار

مغرواف ارشغرمدـراجل دقحرأوراإلؾدراطروافتملدررطالروحيم،هدؿرظدذرادد ه رحيملظرافآٌالروادتني،

رافقشطرم ه رآظت اأروآشتقامة.

وٓرأؿلددددد ربافتوصددددد ؾروافت ظدددددرردقاصددددد رافؼدددددرنيةروؿقاظددددد  ارافع، دددددةراف راشدددددةروادنيرؾدددددةر

افتخللدددد ةرافنيم قددددةروافتمللدددد ، ةرافتددددلررني ددددكرهبددددارضدددد لرافملقددددفروأصددددقفف7ربددددؾر نرمقلددددقدير

هرادقاصددد روافع، ددداتالروتوصددد ،هارمدددـرافعتدددالروافًددد ةرحتدددكرترشددد رورافنيقدددقأالرافتنيرردددػرهبددد 

روتلٌلرجزاًارمـرافتعقرـرادنيرورف، ارسرمـرخ أرمقرررافثقاؾةراإلش م ة.

                                 
 . 6/496(مدارج السالكني، 1)
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وور  ارافل درـ مرمج ؾرفإلمامرافآاضٌلررٌغرؾ فرـ دػرحتمدؾرادنيرؾدةربققاظد رافؼدرنيةر

ر:ر-رمحفرابرتنياػرر-وـ، ااارظذرافقشح ةروآظت اأرح صرؿاأر

"ؾإذار ظرترورـ، دةرذظ دةرؾتوم،هدارتد  ارحام،دةرظدذرافتقشدطالرؾدإنررأردملرمد  ًر ػرجهدةر

وظامةرر-ضرقرمـرإضراقالرؾ فؽرورمقاب،ةرواؿعالرأورمتقؿعرورضرقر خر.رؾحرقرافتآ ر ر

ورردد تكربددفرورمقاب،دددةرمددـرؽ،دد رظ، ددفرآ حددد أرر-مدداررعددقنرورافتخقرددػروافس  ددد روافزجددرر

 اف رـ.

رددد تكربدددفرورر-وظامدددةرمددداررعدددقنرورافسجدددلروافسؽ ددد روافسخددد صرر-وضدددرقرافتخمل دددػر

مقاب،دددةرمدددـرؽ،ددد رظ، دددفراحلدددرجرورافتآددد ر الرؾدددإذار ررعدددـر ددد اروٓرذاتررأردددملرافتقشدددطرٓئحدددًاالر

ومً،ؽرآظت اأرواوحًاالرو قرإصؾراف يرررجعر ف فالروادنيقؾراف يرر،جور ف ف"
(1)
. 

ق دددددةرظدددددذر ددددد هرافقط ملددددةردقدددددرراترافثقاؾدددددةراإلشددددد م ة:رؿاظددددد عراف ندددددرومددددـرإمث،دددددةرافتحٌ 

 وافً حةرؾهلرمـرأـزرمقاص رافؼرنيةالرـ ر صرظذرذفؽرؽررواح رمـرأ ؾرافني،ؿ:

:ر"افت ًدررورؾدعراحلدرجرأصدؾرظظد ؿرور-رمحدفرابرتنيداػرر-ؾق رؿداأرافنيدزربدـرظٌد رافًد مر

بدفالرؾ،دؿرحيم، دار سًارر-شدٌحا فروتنيداػرر-براف رـالرورــرمـرأرـانرذرنيةرادًد،مغرذؾ دارا

وٓرـ،مل ارورمآقةرأمرًا"
(1)
. 

:ر"رؾعراحلدرجرمقلدقدرف،آدارعرورافع، داتالرؾد رتد ر-رمحفرابرتنياػرر-ورققأرافآاضٌلر

ـ، دددةرذظ دددةرمع،ملدددًارهبددداروؾ هدددارحدددرجرـدددعرأورأـثدددريرافٌتدددة.ر.رو حدددـر جددد روربنيدددضراجلزئ ددداتر

                                 
 (.168 – 167/  6(ادلوافقات،  )1)
 .168ص (مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم، 6)
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ؼددعرؾ ددفررخلددةالرتنيررملددًاربددونراظت دداارافآددارعر  دد ر ددقرم كددقر ػراف ددقادررحرجددًارومآددقةالرو رر

افع، ات"
(1)
. 

:ر"اشددتقراارافؼددرنيةردأرظددذرأنرافًدد حةرواف نددر-رمحددفرابرتنيدداػرر-ورقددقأرابددـرظاصددقرر

مـرمقاص راف رـ"
(1)
. 

وؿدد رأمجنيددملرظ،دد ارإمددةرظددذرظدد مروؿددقعرادآددقةرؽددررادنيتددادعرورافتعدداف ػرافؼددظ ةروفددقر

نيارحللؾرورافؼرنيةرافت اؿضروآخت قالرو لرم ز ةرظ فـانرواؿ
(1)
. 

ـثددريرآظددت درظددذر دد ارإصددؾرورر-رمحهددؿرابرتنيدداػرر-ومددـر  ددارؾقدد روجدد  ارافملقهدداار

رمحفرابرر-اشت ٌاطرإحعامروتني، ،هاروترج لربنيضهارظذربنيضالرحتكرؿاأر برا  ؿراف خنيلر

اجَلََؽرَأْمَراِنالر-تنياػر ا":ر" َِذارَ َ َ ُ رَأْرَنُ
ِ
ٌ ُهَ ر َِػراَّلل  رَأَح رَأن  ـ  َؾُظ

(1)
. 

ؾددإذارترشددخملروتوصدد،ملر دد هرافقاظدد عرورذ ددـرافدد ارسروادددتني،ؿرمددـرخدد أرمقددرررافثقاؾددةر

اإلش م ة7رؾإ فرفـرجي لر ػرافتآ درواف ،قرورش،قـفروتكؾاتفالروفـررًارعرورااامرادجتمعر

افؼدددرنيةرتقددقمرور م،هدددارظددذرافت ًددررظدددذرافنيٌددادرورؾدددعرو قدد هرظ دد رأيرمقؿدددػربددؾرشدد ني،ؿرأنر

راحلرجروادآقةروافني ملرظ هؿ.

وممددارجيدد ررافت ٌ ددفرظ، ددفر  ددارأ ددفرفدد سرادددرادرب نددرافدد رـروشدد حةرافؼددرنيةرتددرترافنيمددؾالرأورر

تتٌدددعرمدددقاضـرافدددرخصالربني ددد ًارظدددـراف اردددةراحلق ق دددةرمدددـرخدددافصراخلضدددقعروافحاظدددةربروحددد هالر

إمددقررتٌنيددًارف،هددقىالرممددارؿدد رردد ديربلدداحٌفر ػرآ ًدد خرمددـرإحعددامروإخدد ربإشددهؾرمددـر

                                 
 ( .356/  1(ادلوافقات،  )1)
 .672(مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 6)
 (.136/  6(انظر: ادلوافقات ، )3)
 .196(كتاب اآلاثر: دمحم بن احلسن الشيباين، ص 4)
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وافتهاونرورمًائؾراحل أرواحلرامرورادحاظؿروادآارلروادنيام تراف ف دةروؽر داربد ظقىر

رنراف رـروش حتفروظ مراحلرجرؾ ف
(1)
ر.ر

عالروحتددددارربدددؾرادددددرادرت ددد رادآددددقةرؽدددررادنيتددددادعربنيددد مرافتآدددد ر رورافنيٌددداداترب  ددددةرافتدددقر

 افتنيمؼرورادًائؾربزظؿرافح، رفألحقطروترترافآٌهات.

وروشددددح ةرافتؼددددرع:ر"افؼددددرنيةرجاررددددةرورافتع، ددددػرر-رمحددددفرابرتنيدددداػرر-رقددددقأرافآدددداضٌل

بمقتضا ارظذرافحرردؼرافقشدطرإظد أالرأخد رمدـرافحدرؾغربقًدطرٓرم دؾرؾ دفالرافد اخؾرحتدملر

ع، دددػرجددداررظدددذرمقاز دددةرتقت دددرورمج دددعرـًددد رافنيٌددد رمدددـرؽدددررمآدددقةروٓرا حددد أالربدددؾر دددقرت

ادع،ملغرؽارةرآظت اأ..روف فؽرمث رـانرادملتدلرافٌدافغرذروعراف رجدةر دقرافد يرحيمدؾراف داسر

ظدددذرادنيهدددقدرافقشدددطرؾددد  رر، دددؼربددداجلمهقرالرؾددد ررددد   رهبدددؿرمددد   رافآددد عالروٓررم دددؾرهبدددؿر ػر

مدددـرؽدددرر ؾدددراطروٓرضدددرقرآ حددد أ7رؾدددإنرمقلددد رافآدددارعرمدددـرادع،دددػراحلمدددؾرظدددذرافتقشدددطر

تملررط"
(1)
ر.

 نرابرتنيدداػرأ ددزأرذرنيتدددفرٕ دد اقرومقاصددد رظظ مددة7رح دددصر لددارتددد ظؿرور ضار ددارح ددداعر

اإل ًانروحتقؼرملافلرافنيٌادالروتد رأرظد هؿرادملاشد روتني،هدؿررًدرونروؾدؼرمد ه رابرافني،د ؿر

دفملر ف فرذرنيةراخلٌرراف يرخ،قهؿرورني،ؿرملاحلهؿرومارحيقؼرهلؿرذفؽ.رؾ رمـرخرر ٓروؿ ر

ابرتنياػالرومارمـرذر ٓروؿ رح رترظ فالروفد رـدانرابرتنيداػرؿد رأ دزأرذرنيتدفرهلد هرادقاصد ر

واف اراترؾإنردنيرؾةر  هراف اراتروادقاص رواحلعؿرأ  ةرظظ مدةرورافتنيدرقرظدذرأحعدامرابر

                                 
 .14(انظر: رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية: ضوابطو وتطبيقاتو: الدكتور / صاحل بن عبد هللا بن محيد، ص 1)
 ( .5/676: ادلوافقات ، )(انظر6)
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برتنياػرؾ هاروؾدؼرتنياػالرواشت ٌاطرإحعامرف رتتج درمـراحلقادثروافقؿائعالرودنيرؾةرحعؿرا

ر  هرادقاص رومهت رًارهبا.

ـددد رأنرظددد مرافني،دددؿرهبددد هرادقاصددد رواحلعدددؿررددد دير ػرافقؿدددقعرورأخحددداارـثدددرعروراشدددت ٌاطر

إحعددددامرمددددـراف لددددقصرافؼددددظ ةالرو ػرافقلددددقررورؾهددددؿر دددد هراف لددددقصالربددددؾرؿدددد رردددد دير ػر

را.راشتني أر  هراف لقصرورؽررمقونيهاالروأخ رمملا  ؿرؽررمرادعرم ه

 نر دد هرافقط ملددةردقددرراترافثقاؾددةراإلشدد م ةرتددززربجدد ارور ملددقسروظقددقأراف ارشددغرأنر

افؼدرنيةر  د ر دلرحعمدةرورمحدةروملدد،حةرف،نيٌدادرورد  دا ؿرو خدراؿالروأنرأحعامهدارـ،هدارظددذر

ر  اراد قاأالرمارظ،م ارمـرذفؽرومار ر ني،ؿ.ر

ائددعرإ ٌ دداارؿلدد رهبددارملددافلر"وٓرخدد قربددغرافنيقدد ارأنرذر-رمحددفراب–ؿدداأرافقرضٌددلر

اخل،ؼراف ر  ةرواف   قرة"
(1)ر
ر.

ر نرافتوص ؾروافت ظرردقاص رافؼرنيةروؿقاظ  ارافع، ةرففرؾقائ رمجةالرومـرذفؽ:

رَخَ،ْق َداُهر) نرافني،ؿرهباررآرر ػرافع أرورافتؼرعروإحعام.رؿاأرابرتنياػر-
ٍ
ا رَرْ دؾ  ـُ دار   ِ 

ر(بَِقَ ٍرر
(1)

رربحعمة..رروت  رجر رإحعامرافؼظ ةرحتملرخ،ؼرابرادَق  

:ر"  ددددفرشددددٌحا فرحعدددد ؿرٓررملنيددددؾرصدددد ئًارظٌثددددًاروٓرف ددددررمني ددددكر-رمحددددفراب–ؿدددداأرابددددـرافقدددد ؿ

وملد،حةروحعمدةالر دلراف اردةرادقلدقدعربافملنيدؾالربددؾرأؾنيافدفرشدٌحا فرصدادرعرظدـرحعمدةرباف ددةر

وـد مررشدقففرظدذر د ا"رٕج،هارؾنيؾالرـ ر دلر اصدئةرظدـرأشدٌالرهبدارؾنيدؾالروؿد ردأرـ مدف
(1)

.رر

                                 
 ( . 6/64(اجلامع ألحكام القرآن، )1)
 .  49(سورة القمر، اآلية: 6)
 .192(شفاء العليل، ص3)
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:" نرـؾرمارخ،قفروأمرربف:رؾ،فرؾ فرحعمةرباف ةالرو راتربا رع7رٕج،هارخ،قدفر-رمحفراب–وؿاأ

وأمرربف"
(1)

ر.رر

 نرافني،ؿربادقاص ررمل  رمنيرؾةرمرات رادلافلروادملاش الرودرجداترإظد أرورافؼدعرر-

روافقاؿعالرو  ارُمِهّؿرظ  رادقاز ةربغرإحعام.

:ر"واددد مـرر ٌ ددلرفددفرأنرَرنْيددرقرافؼددوررافقاؿنيددةرومراتٌهددارور-رمحددفراب–أرابددـرت م ددةرقددق

افعتالروافً ةالرـ رَرنْيرقراخلراترافقاؿنيةالرومراتٌهارورافعتالروافً ةالرؾُ مَلر  ر)بغ(رأحعامر

مرمددار ددقرأـثددررخددراًر وأؿددؾررإمدقررافقاؿنيددةرافعائ ددةالروافتددلرُرددرادر رقاظهددارورافعتددالروافًدد ةالرف قدد  

ت،دد رأظظددؿراخلددررـربملددقاتر ذًارظددذرمددار ددقردو ددفالروَرددْ ؾعرأظظددؿرافؼددرـربدداحت أرأد ا دداالروجَيْ

أد ا االرؾإّنرمـر رَرنْيرقرافقاؿعروراخل،ؼالروافقاج رورافد رـ:ر رَرنْيدرقرأحعدامرابرورظٌدادهالر

دد رأـثددررممددارو ذار رَرنْيددرقرذفددؽرـددانرؿقفددفروظم،ددفربجهددؾالرومددـرظٌدد رابرب ددررظ،ددؿرـددانرمدداررُر ًِ مْل

ُرْل،ِل"
(1)
ر.

 نرافني،ؿربادقاص ر اؾعرورَتنْي رةرإحعامالرمـرإصقأر ػرافملروعالرومدـرافع، داتر ػرر-

اه :ر"احلعددؿرافثابددملرمددـرجهددةر-رمحددفراب–اجلزئ دداتالرومددـرافققاظدد ر ػرافتملررنيدداتالررقددقأراف ددز 

ارُمقجٌددًارف،حدد الروجنيددؾرافؼددعر قظددان:رأحدد  ا:رَ ْلدد رإشددٌالرظ،دد ًرفألحعددامالرـجنيددؾرافز دد

ردرمقجٌددًارف،عملددارعالروجنيددؾرافنددؿةرمقجٌددةرف،قحددعالر ػرؽددررذفددؽرمددـر ردرورلددارررمضددان اجلدد ع

إشددٌالرافتددلرُظِقددؾرمددـرافؼددعر لددٌهارظ،دد ًرفألحعددامر.رواف ددقعرافثدداي:ر ثٌدداترإحعددامرابتدد اار

                                 
 ( .3/16(مفتاح دار السعادة، )1)
 (.325/ 6(جامع الرسائل، )6)
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 رطهددرْترافني،ددةرمددـرؽددررربددطربافًددٌ ر.روـددؾرواحدد رمددـراف ددقظغرؿابددؾرف،تني، ددؾروافت نْي رددةالرمهدد

رة" ادتني  
(1)
ر.

 نرافني،دددؿربادقاصدددد ررزردددد رافددد ملسرُضَمو   ددددةربافؼددددرنيةروأحعاِمهددداالروافدددد ملُسرَ ٌْقفددددةرظددددذرر-

افتً، ؿرف،ُحعؿراف يرظرؾمْلرِظ، تف"
(1)
ر.

ومدددددـرإمث،دددددةروافآدددددقا  رأرضدددددًارظدددددذرافني ؿدددددةربدددددغرافتوصددددد ؾروافت ظدددددرردقاصددددد رافؼدددددرنيةر

ملعددددررادنيتدددد أرـقط ملددددةرف،ثقاؾددددةراإلشدددد م ةرمددددارجدددداارورأصددددقأروؿقاظدددد  ارافع، ددددةالروبددددغرب ددددااراف

افؼددددرنيةرمددددـرافيددددورراترأورافع، دددداتراخلمددددس7رؾددددإنرافني،ددددؿرهبدددداروأ  ددددةرمراظااددددارحيمددددؾرظددددذر

افتقشدطالرورٌددغرحرمددةرافد ملسروافدد أروافنيقددؾرواف ًدؾروافنيددرضالرووورعرحملظهددؿروصددقلؿر

افع، داتروافيدوررات7رفد را  درسررؾ،ـررقدعرافد راسرأوراددتني،ؿرور ؾدراطرأورتملدررطرتداهر د ه

رورؾهمفرمـرخ أرمقرررافثقاؾةراإلش م ةروجقلرادحاؾظةرظذر  هرافع، اتر.

اه دتح ؾرأنرٓرَتْآدتمؾر-رمحفراب–رققأرافَ ز  ًْ :ر"وحتررؿرَتمْلِقْرملر  هرإصقأراخلمًدةرَر

ددةروٓرذرنيددةرُأِرْردد رهبددار صدد حراخلَ،ْددؼر.روؿدد رُظ،ِددؿربافيددور عرـقلددارمقلددقدعرف،ؼددعرٓرظ، ددفرِم، 

ب ف ؾرواح روأصؾرمنيغالربؾربودفةرخارجةرظـراحلك"
(1)
ر.

مَلَقددمْلرإمددةربدؾرشددائرراد،ددؾ:رظدذرأنرافؼددرنيةرووددنيملر-رمحددفراب–وؿداأرافآدداضٌل :ر"ؿد رات 

ف،محاؾظددددةرظددددذرافيددددورراتراخلمددددس:رو ددددل:رافدددد رـالروافدددد ملسرواف ًددددؾالروافدددد أالروافنيقددددؾالر

                                 
 ( .1/176(ادلستصفى يف علم األصول، )1)
 .437(ينظر: شفاء العليل، ص  6)
 ( .1/417األصول، )(ادلستصفى يف علم 3)
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يالرو ررثٌملرف ارذفؽرب ف ؾرمنيغالروٓرصه رف ارأصؾرمنيغررمتدازروِظ،ُْمهارظ  رإمةرـافيور

برجقظهار ف فالربؾرظ،مملرم ئمتهارف،ؼرنيةربمجمقظةرأدفةرٓرت حكروربالرواح "
(1)
ر.

ددطرمددـرؽددرر-رمحددفراب–رقددقأرافآدداضٌل :ر"مقلدد رافآددارعرمددـرادعّ،ددػراحلَْمددؾرظددذرافتقشُّ

وافقشددطر ددقرمنيظددؿرافؼددرنيةروأمرافعتددالالرومددـرتومددؾرمددقاردرإحعددامرر… ؾددراطروٓرتملددررطر

بآشتقراارافتامرظرقرذفؽ"
(1)
ر.

ومارمـرصؽرأنرافتوص ؾروافت ظررهل هرادقاص روافع، اتررتحقؼربفرب داارافملعدررادنيتد أالر

وب ددددااراإل ًدددددانروادجتمدددددعرب ددددداارؾعررددددًارصدددددح حًارشددددد، ً رح دددددصررراظددددلراددددددرارمقاصددددد رافؼدددددرنيةر

ارافع، ددددددةالروحيددددددرصرظددددددذرظدددددد مراحل ددددددادرظ ددددددفروافتزامددددددفرومنيرؾددددددةرذوضددددددفرووددددددقابحفروؿقاظدددددد  

رومقتض اتفروفقازمف.

ر

 ادلبحث انثاني
 حتقيق اننظزة انشًىنيت انكهيت نقضايا اإلصالو

 نرمـرأخحررأؾاترظذرادتني،مغرواف ارشدغروافحد لرباجلامنيداتروادنيا د رورب دائهؿر

ادقوقظاتراإلش م ةالروظ مرربطرافقض ةرأورادقوقعرافملعرير قراف ظرعراجلزئ ةرف،قضارارو

ربع، اتراإلش مالرأورظ مراشتج عراف لقصرـام،ةرورادقوقعرافقاح .

و قرخ،ؾرم هجلرخحررر دير ػرـثررمـرأؾاترورافملهؿروافني،ؿالرو ػرـثررمـراف ،قر

قوددددددقظاتروافت حددددددعالرو ػرمزردددددد رمددددددـرآ حددددددراقروافتًددددددا ؾرورطددددددؾراف ظددددددرعرافتجزرئ ددددددةرف،م

                                 
 ( .1/31(ادلوافقات، ) 1)
 ( .678/ 5(ادلرجع السابق، ) 6)
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اإلشدد م ةرادخت،ملددةالروظدد مردراشددتهارور ضدداررـددعرصددامؾرجيمددعرأصددتاااالرورًددتقظ رمدد اخ،هار

وخمارجهاالروحيقؼراد اطرؾ هاالرومـرثدّؿرؾدإنرمدـرأ دؿروطدائػرمقدرراترافثقاؾدةراإلشد م ةرفٌ داار

ةرافملعددررادنيتدد أرفح ب ددار ددقرحتق ددؼر دد هراف ظددرعرافآددمقف ةرافع، ددةرورمنياجلددةرافقضدداراراإلشدد م 

رادخت،ملة.

خاصددددددةر ذارظرؾ ددددددارأنرمددددددـرأبددددددرزروأ ددددددّؿرخلددددددائصرظ،ددددددؿرافثقاؾددددددةراإلشدددددد م ةرافآددددددمقف ةالر

"ؾافآدددددمقأر دددددقرافقاظددددد عرإشددددداسردددددد ه رظ،دددددؿرافثقاؾدددددةراإلشددددد م ةالرو دددددلراحلاـمدددددةرف،ققاظددددد ر

إخرىرورح ودراف ظرروافت اوأالروادرادربافآمقأ:رافت اوأرافععرف،مقوقعرباظتٌدارهروحد عر

 ف هددددارباظتٌدددداررـ،ّ تهددددارأورترـ ٌهددددا7رفتقدددد رؿرصددددقرعرصددددام،ةرظددددـرادقوددددقعرادددددرادررمسابحددددةالرُر ظددددر

دراشتف"
(1)
ر.

وورتقددد رريرأنراف ظدددرعرافآدددمقف ةرافع، ددددةرافتدددلرأحتددد ثرظ هددددارـقط ملدددةردقدددرراترافثقاؾددددةر

راإلش م ةررتحقؼرمـرخ هلارب اارافملعررادنيت أرأظ لرهبارأمررـ:

مددؾرمددسابطالروظددرضرمقوددقظاتفروؿضدداراهرور/رافآددمقف ةرور ظددامراإلشدد مرـعددؾرمتعا1

ر ضاررصمقف ةروـ، ةراإلش مالروأ فردرـرصامؾرفعؾرم احلراحل اعروجقا ٌهارادخت،ملة.

وؿدد رذـددررإشددتاذر مدد رادٌددارتراحلاجددةر ػرافتددوف ػرظددـراإلشدد مربمدد ه رصددمقهرؾ قددقأ:ر

مدددةرم،ّحدددةرٓرتًددد  ار" نراحلاجدددةر ػرـتددداٍلررنيدددّرقرباإلشددد مرتنيررملدددًارصدددام ًرصدددح حًارحاجدددةرظا

افعت رافعثرعرافتلرُتنيرقربجقا  رمـراإلش مالروفقرـا ملرج  عرورمقوقظها"
(1)
ر.

                                 
 . 94(انظر: مدخل إىل علم الثقافة اإلسالمية، د. عبد الرمحن الزنيدي، ص 1)
 . 66(نظام اإلسالم )العقيدة والعبادة( ص: 6)
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ورقددقأرأرضددًا:ر"   ددار ،ددلرظددذروورعرتقدد رؿر دد هرافلددقرعرافآددام،ةرور ضار دداالرادقوددحةر

جلقا  راإلش مرـ،هاالرمـرظق  تفرافتلرررتعزرظ، هاالروتتضمـراف ظرعرافنيامةر ػرافقجقدرافتلر

 ظقر ف هدداالروافنيٌددادعرافتددلر ددلررراوددةرافنيق دد عروادحددرترادًددتمررٓشتآددنيار االرومددـرؿقاظدد رردد

افً،قتروراحل اعرأور ظامفرإخ ؿلالرومـرؿقاظ رت ظ ؿرادجتمدعالرأورافتؼدرعرادد ظؿرفدألهعر

وف،ح دداعرآؿتلددادرةالروف،ح دداعرافً اشدد ةرأوراف وفددة.ر نر دد هرافلددقرعرافآددام،ةر ددلرافتددلرتنيددّرقر

مرتنيررملًارصح حًاالروري زهرمـرؽرهرمـراد ا  رواف ظؿ"باإلش 
(1)
ر.

ؾم ررم زرظ،ؿرافثقاؾةراإلش م ةرأ فر"ظ،ؿررٌحدصرورـ، داتراإلشد مرور ظدؿراحل داعرـ،هداالر

و  ارَيرجرافني،قمرإخرىرـني،ؿرافنيق  عروظ،ؿرافملقف..7رٕلارظ،قمرتٌحدصرورؾدروعراإلشد مر

وجزئ اتفروف سرورـ، اتراإلش م"
(1)
ر.

 نرظ،ؿرافثقاؾةراإلش م ةررتًؿربافآمقأالرورقلد ربدف:رافت داوأرافعدعرف،مقودقعرباظتٌدارهر

وحدد عرمسابحددةالرشددقاارـددانرادقوددقعرؿ مددةرأور ظامددًارأورؾعددرًاالرؾاإلشدد مرُرت دداوأربقصددملفرمدد ه ر

ف،ح ددددددددددددداعرمدددددددددددددسابطرمدددددددددددددـرمج دددددددددددددعراجلقا ددددددددددددد رافنيق ردددددددددددددةروافنيٌادردددددددددددددةرواخل،ق دددددددددددددةروآجت ظ دددددددددددددةر

وآؿتلادرة...اف "
(1)
ر.

و نر دد ارافت دداوأرافآددمقهرافعددعرحيقددؼرآظتدد اأرورافملعددررواف ظددرالرورٌنيدد ربافدد راسرظددـر

اف ،ددقروآ حددراقالرومدداروؿنيددملرافعثددررمددـرآ حراؾدداترواد رشدداتراخلاضئددةر ٓر ت جددةراجلهددؾر

بع، دداتراإلشدد مالروظدد مرت دداوأرافقضددارارادحروحددةرور ضدداررافتلددقررافنيددامرفإلشدد مرومقاصدد هر

رىالروـ، اتفروأ  اؾفرافني، ا.وؽاراتفرافعز

                                 
 .64(ادلرجع السابق، ص 1)
 .61علمياً، ص  (انظر: الثقافة اإلسالمية: ختصصا ومادة وقسماً 6)
 .66(انظر: ادلرجع السابق. ص 3)
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 نرادددد ه رافًددد، ؿرورافتنيامدددؾرمدددعرأيرؿضددد ةررقت دددرأنرر ظدددرر ف هدددارورتنيامدددؾرمنيهدددارودددمـر

اف ائرعرافتلرتقعرؾ هارأورت تملر ف هاالرواظتٌار ارظ كًارور مقظةرأصمؾالرب  هداروبدغرافني داسر

ودمـرافعدؾالروافعآدػررإخرىرمـرش ترافآٌفروافت رزرمارُرَمعـرافٌاحصرمـرر رةرإجزاا

ظددـرخلددائصرافقضدد ةرمددـرزوارددار ظددررخمت،ملددةالرورٌ ددلرافتنيامددؾرمنيهددارمددعرتقدد رررصددح لرفمثددارر

رادستٌةرظذر  ارافتنيامؾ.

"وخاص ةرافآمقأرورم ه رافتنيامؾراإلش ملرمعرأيرؿضد ةرتمدعرظدا رافآدهادعرمدعرظدا ر

اؿدعرادحدعرومدارحيد طربدفرمدـراف   روجقا د راف ملدعروافيدرالروواؿدعراحلداأرواظتٌداررادد أالروافق

أبنيادالروأثاررافنياج،دةروأج،دة..رورتحقدؼراخل،دؾراد هجدلرور د ارافًد ا رظ د ماررقكدرإمدرر

ظددذرجا دد رمددـرافقضدد ةروظددذرؿ، ددؾرمددـرمنيح اادداروظددذرافظددا ررمددـرأمر ددا.رورتمثددؾر دد اراخل،ددؾر

آؿتلداررظدذرافدساثرأح ا ًارورافٌحصرظـراحلق قةرورح زرو ؼرو  ودرمـر آترادنيرؾدةرب

دونرادًددتج اتالربددؾر ّنراد هج ددةراجلزئ ددةروراف ظددرر ػرافددساثراؿتكددترظددذراجلا دد رافملقهددلر

دددرم دددفرومدددار م دددفردونرأنرتًدددتقظ رملدددادررافتوشددد سرورافعتدددالروافًددد ةالرأورظدددذراجلا ددد راف ّ ّ

ائؾرافعدقنررتملرعرظ فردونرأنرتًدتقظ ر دآترافتحٌ دؼرواهل اردةرافتدلررتقلد  ارافد ّصرورمًد

وافد دعروافنيمدرانالروؿد رتقتكدرظدذرمد   رمدـرمد ا  رافدرأيروافملقدفردونرادد ا  رإخدرىر

افتلرتنيّمؼرافملهؿروت   فروتنيّزربلقرعرأوشعرظـرؾهؿراف رـرومقاص ه
(1)
ر.

ورتمثددؾر دد اراخل،ددؾرأح ا ددًاروراف ظددرعراجلزئ ددةرف،ددزمـرواؿتلدداررافتقدد رررؾ ددفرظددذرح ددزر دد ودر

فدددد رـرٓرتتحقددددؼرورأيرحعددددؿرمددددـرإحعددددامر ٓر ذارَأَخدددد راحلعددددؿربنيددددغرمددددـرافددددزمـ.رومقاصدددد را

آظتٌارراف  رف ظتٌارربفالرواحلاورفني جرؿضاراهالروادًتقٌؾربد ررتقؿدعرؾ دفرمدـر ثدارراحلعدؿر

                                 
 .65(معارف الوحي: ادلنهجية واألداء، د. عبد احلميد أمحد أبو سليمان، ص 1)
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ومضداظملاتف.روفنيددّؾرأـثدررمددارر،ملدملرآ تٌدداهرور د ارادجدداأر دقروددنيػراحلدّسربادًددتقٌؾروتقدد ررر

 ٓروْصددد ًرف،ددزمـربٌنيضدددف7ر ذر دددقرر-ورحق قدددةرإمددر-سرآجتهدددادرمتح،ٌاتددفرورافتخحددد ط7روفدد 

اشددددددته ااربددددددافقحلرادح،ددددددؼرظددددددـرافددددددزمـرٓشددددددت ٌاطرح،ددددددقأردًددددددتج اتراحلدددددداوربآشددددددت ارعر

باجتهددداداترافًدددابقغرورافددد  ر)حلددداو ؿ(روبحًدددالر ثددداررح،دددقأراحلددداورظدددذرادًدددتقٌؾر

رومًتج اتف.

ورافقضداراروادآداـؾرفتقد رررإحعدامرؾ هداالررومـرذفؽراخل،ؾرأرضدًارتزئدُةراف ظدرروافٌحدص

وذفؽرخ،ؾرم هجلرورافت اوأرافملعريرفتح، ؾرافقضاراروادآع ترفتق رررأحعامهاروحجدؿر

أوفقراادددارورودددقارمنيح ددداترافقاؿدددعرو معا اتدددف.رؾدددإظ ارم ددددزفةربنيدددضراجلزئ ددداترمدددـرإخددد  ر

ومق اشدًارف،نيمدؾرورمنيدزأرظدـروافتكؾاتروافآنيائرروص عرافتمًؽرهبارظذرألدارمدادعرف،د ظقعر

رـ، اتراف رـرومقتض اتراف ظقعروافقاؿعرر،حؼرافيرربافع، اتروباف ظقعرذااا.

وحدددغررآدددت رريًدددؽربنيدددضرإؾدددرادرأورافمللدددائؾربددد رتقددد ررأ دددفرأـثدددررأ  دددةرر تهدددلرإمدددرر ػر

ظ دةرافآقا روآخت قالرمدعرأنرإمدررٓررنيد ورأنررعدقنراخت ؾدًارورتقد ررربنيدضرادًدائؾرافملر

أورآجتهدددادروربنيددددضروشددددائؾرافنيمددددؾالرتضدددد عرمنيددددفرملددددافلرأـثددددررأ  ددددةرمددددـروحدددد عرادًدددد،مغر

روتضاؾررجهقد ؿرإلظ ارصونراف رـرولقضرإمدة.

ؾهددد هرآخدددت ٓتراف اتدددةرظدددـرؾقددد انرافر ردددةرافع، دددةرافآدددمقف ةرتمل دددر ػرؾقددد انرافر ردددةر

اربحًددد رأ  تهدددا7رؾددد ر دددقرافلدددح حةرافتدددلرتقددد ررإصددد ااربحًددد رأحجامهددداراحلق ق دددةروترتٌهددد

رـٌرالروظ  مارٓررعقنرافتق رررظذرأشاسرمـرادقار ةرافتلر لر جزئلرص رررق ررظذرأ فرـّعّ

مـرخلائصرافآدمقأالرر تهدلرإمدرر ػرودنيػرصد ر رورؾقدفرادقاز دةربدغرإصد ااروإووداعر

ـ رر تهلرإمرر ػرودنيػررف  رترإ ّؿروادهّؿروافّضاّرروإـثررورًارواف اؾعروإـثرر ملنيًا..
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ص ر رورؾقفرإوفقراتراف يربفرترت رإمقرربحً رأوفقرااارورإ  دةروورحتق ؼرملافلر

إمدة
(1)
ر.

وف ددارأنر دد رترحجددؿراخلحددقرعرافتددلرت،حددؼربنيقددقأرأب ائ ددارافحدد لرظ دد مارٓررت ٌهددقنرهلدد هر

 دةرافآدمقف ة.رو نرمقدرراترافثقاؾدةرآخت ٓتراف اتةرظـراف ظرعراجلزئ ةالرواؾتقادرافر رةرافع،

اإلش م ةرمني  ةربمنياجلةر  هرآخت ٓتالروم اواعر  هرإمراضرافملعررةالروتلح لرمًارر

رافملعررواف ظررفألمقرروروقارـ، اتراإلش مروصمقف تف.

/رافآدددمقف ةروردائدددرعراف ظدددرر ػرافقضددد ةرافقاحددد عروظددد مراف ظدددرعرافتجزرئ دددةالرواشتحضدددارر1

ترإخرىرورادقوقعرافقاح الرأوربسرافقض ةرأورادقوقعرظـرشد اؿفرافنيدامالربنيضرإدفةروتر

واف ظرر ف فر ظرعرجزئ ةرشدحح ةالرو د ارخ،دؾرؾدّ رورافملهدؿروادنيرؾدةرح دصرتد ديرباإل ًدانر ػر

رت رـرمآقهرم ققصالربني  رظـرمنيح اتراإلش مروتقج هاتفرورضررقةرافني،ؿروافملهؿ.

 ٓرباشتج عرماررتني،ؼربادقوقعرأورافقض ةر ؾراف راشةر نرب اارافملعررادنيت أرٓررتحقؼر

مجنيدددًارـ، دددًارف عدددقنرذفدددؽربمثابدددةراخلارضدددةرافتدددلررملهدددؿرظدددذرأشاشدددهاراددددتني،ؿراورافحافددد رافحرردددؼر

رافلح لرورب ائفرافني،ملروادنيرو.

و نرمددـرإمث،ددةرظددذراد رشدداتراخلاضئددةرورافملهددؿر ت جددةرظدد مراإلداراتروافددقظلربدداف ظرعر

ةرأ فربإمعانرافٌنيضرأنررًتآه رظذرماررنيتق ربعثررمـرأرداترافتدلرتد ظقر ػراجلهدادرافآمقف 

وافقتاأرف،عملاررمث ًالرور ملؾروجيهؾرأراترإخرىرافتلرتضٌطرظ ؿةرادً،ؿربافعاؾرالروتٌغر

رمقاضـرافقتاأالرومقاضـرافً،ؿ.

                                 
 .66(انظر: ادلرجع السابق،  ص 1)
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  ددداأر دددد هرو نرـثدددرًارمدددـرافٌدددد عروافضددد ٓترورافقدددد رؿرواحلددد رصر  دددد رطهدددرتربًددددٌ ر

افقاظ عراجل، ،ة7رؾٌنيضرافض أرروخ ر لًارورستر لقصًارأخرىرؿ رتعقنرخمللةرأورمق د عر

أورمٌ  ددة..رأور حددقرذفددؽ.رؾ ًددقؿقنراف لددقصرافؼددظ ةرافتددلرت ردد رؾعددراؿرالرورت اوددقنرظددـر

رؽر ارمـراف لقصر.

عالروبودفدةر:ر"ـثرارمارترىراجلهاأرحيتجقنرٕ ملًهؿربودفةرؾاشد -رمحفراب–ؿاأرافآاضٌلر

صح حةراؿتلارًارظذردف ؾرمارالرواض راحارف، ظررورؽرهرمـرإدفة"
(1)
ر.ر

:ر"ومد ارراف ،دطرور د ارافمللدؾر  د ر دقرظدذرحدرقرواحد :رو دقراجلهددؾر-رمحدفراب–وؿداأ

بمقاصدد رافؼددعالروظدد مروددؿرأضراؾددفربنيضددهارفددٌنيضالرؾددإنرموخدد رإدفددةرظ دد رإئمددةرافراشددخغر

نيةرـافلقرعرافقاح عربحً رمدارثٌدملرمدـرـ، ااداروجزئ اادارادرتٌدةر   ر قرظذرأنرت خ رافؼر

ٌَّ  هداالر ظ، هاالروظاّمهارادرتد رظدذرخاّصدهارالرومح،قهدارادحمدقأرظدذرمق د  االرو م،هدارادملندربِ

 ػرمارشقىرذفؽرمـرم اح هاالرؾإذارحلدؾرف، داطررمدـرمج،تهدارحعدؿرمدـرإحعدامرؾد فؽرافد ير

 ظمملربفرحغراشت ٌحملر...ر"ر
(1)
ر.

ثددؿررددد ـررافقاظدد عراإلمجاف دددةرؾ قددقأ:ر"ؾآدددونرافراشددخغ:رتلدددقررافؼددرنيةرصدددقرعرواحددد عرالر

َي مربنيضهاربنيضًارـوظضااراإل ًانر ذارصقرترصقرعرمثمرع
(1)
ر.

   لرأظقدرؾو ـد رظدذروورعرأنرحتتدقيرمقدرراترافثقاؾدةراإلشد م ةرظدذرمدارحيقدؼرورنيدززر

وأذ انراف راشغ7رفتعقنرم ه رح اعرهلؿرورراف ظرعرافآمقف ةرافع، ةرفقضاراراإلش مرورظققأ

شدددد،قـهؿروتكددددؾااؿروأظ هلددددؿروممارشددددااؿالروحتددددكرٓرر زفقددددقارورأخحدددداارتدددد ديرهبددددؿراف ،ددددقر

                                 
 ( .1/666(االعتصام، )1)
 ( . 646، 1/645(ادلوافقات، )6)
 (ادلرجع السابق .3)
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وافآحطروشقارافملهؿالرو ػرتًا ؾروا حراقروخروجرظـرتنيداف ؿراإلشد مر نرأرد دارحقدًارب داار

رافملعررادنيت أراد شسرظذرمنيح اترافعتالروافً ة.

ر

 نثانثادلبحث ا
 ضبط يصادر ادلعزفت وانتهقي واالصتذالل

مددـرإمددقررادهمددةرفٌ دداارافملعددررادنيتدد أرفدد ىرافحدد لرواف ارشددغروراجلامنيدداتروادنيا دد ر

ودددٌطرملدددادررادنيرؾدددةروافت،قدددلروآشدددت ٓأرفددد  ؿ7رؾدددإنرـثدددرًارمدددـراخل،دددؾرافقاؿدددعرورافًددداحةر

رملادررافت،قلروآشت ٓأ.افملعررةرمردهر ػرافتآقرشراحلاصؾرورافملهؿرؾ  ررتني،ؼرب

ومـر  ارؾإنرمـرافقطائػرادهمةردقرراترافثقاؾةراإلش م ةرودٌطر د اراجلا د الروتني،د ؿر

اف ارشدغرملدادررافت،قدلروآشددت ٓأرافلدح حةرفلدقلؿرمددـرآ حدراقرافملعدريالروافآددحطر

فةراد هجل7ر"ؾدإنرمدـرأبدرزرأشدٌالرافتملدر الروطهدقررافٌد عروإ دقاا:راودحرالراف داسرورمًدو

ر  ارافتخٌطرمـرا حراؾاترومملاشد ..! روـدؿرمدـرمٌتد عرزائدغالر افت،قلروآشت ٓأ..ؾعؿرجر 

وز ددد رؼرجدددائرالراشدددتحاعر ؾًدددادرأدردددانراف ددداسروظقائددد  ؿالربًدددٌ رجه،هدددؿربوصدددقأرآشدددت ٓأر

بًدٌ رر-جد  ًربنيد رج دؾر-وملادررافت،قل.. روـؿرمـرافٌ عروافؼـ اترافتلرتقارثهداراف داس

وافًدد ةرت،ق ددًاروؾهددً روتحٌ قددًا.. روفدد ارؾآظت دداارهبدد ارافٌددالالرأصددٌلرمددـرر ظراوددهؿرظددـرافعتددال

أوج رافقاجٌاترافتلرر ٌ لرأنررتل ررهلارافني، اروادل،حقنرواف ظاع"
(1)
ر.

وفقددددد ردخدددددؾرظدددددذرؿ،دددددقلرـثدددددررمدددددـرادًددددد،مغالروظدددددذرأظ هلدددددؿرومملدددددا  مهؿروأؾعدددددار ؿر

م ددددا  رافًدددد،ػالروورشددددٌ ؾررومنيددددارؾهؿرمددددـرأؾعدددداررواؾدددد عالرصددددععتهؿرورأصددددقأردردددد هؿالروو
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 وظيفة الثقافة اإلسالمية يف بناء الفكر ادلعتدل

 

11 

 

اددد م غالرثددؿرمددارضددرأرظددذرـثددررمددـرادًدد،مغرمددـراخل،ددؾرورأصددقأرت،قددلرافدد رـالروت،قددلرافني،ددؿر

رافؼظل.

ؾقدد رـدددانرادًددد،مقنررًدددتم ونرافددد رـرمدددـرملددادرهرإصددد، ةرادنيتدددزعالروفقددد رـا دددملرإمدددةر

ورأو دةرإخدرعالرترجعر ػرافراشخغرورافني،ؿالرو ػرأ ؾراف ـررـ رأمررابرظدزروجدؾالرفعدـر

وفعثددرعرملددادررافت،قددلرؽددرراف ق ددةالروهل م ددةرافٌدد عرظددذرؿ،ددقلربنيددضراف دداسروأظ هلددؿالروفعثددرعر

إ قااروآؾسا الروفآ قعراد ا  راهل امةربغرـثررمـرادً،مغ7راختّؾر  ارإصؾالرؾلارر

ًارمدددـرأب دددااراف ددداسرٓررددد رونروٓررملهمدددقنالروربددد رجيه،دددقنرظمدددـرروخددد ونرافددد رـ.رـددد رأنرـثدددر

ؾر ادً،مغرصاررظ   ؿراشتق ف ةرورافت،قلالروبنيضهؿرأخ هرافتنيا روافتنياهالرؾٌمجردرمارحيل 

افقاح رم هؿرافق، ؾرمـرافني،ؿ7ررظـرأ فرب فؽراشت  كرظـرافني، االرؾ ًتقؾربرأرفالرور وىربني  ًار

رظـرادلادررافلح حةرافتلرحتملرؾعرهروظق،فرمـرآ حراقروافآحطر.

رراف يرت خ رم فرمًائؾرأصقأراف رـر قرافقحلالرؾعؾرمارر،زمراف داسراظتقدادهر نرادل 

أورافنيمؾربفالرؿ رب  فرابرتنياػربافقحلرافلاد رظـرضررؼرـتابفرافنيزرزالرأوربافقاشحةرمـرـ مر

ادلحملكرصذرابرظ، فروش،ؿالرأورمارررجعر ف ه رمـر مجاعرصح لالرأورظقؾرسرلردأرظ، فر

ددددددددوَر)اف قددددددددؾروأرصدددددددد ر ف ددددددددف رَوُ ددددددددً ىرَوَرمْحَ
ٍ
ا رَرْ ْف َددددددددارَظَ، ْددددددددَؽراْفِعَتدددددددداَلرتٌَِْ اً ددددددددارفُِعددددددددؾ  رَ ز  ددددددددى  ًةرَوُبْؼَ

،ِِمغَر ًْ (فِ،ُْم
(1)
ر.ر

وهبددد ارإصدددؾرادٌدددارتراظتلدددؿرأ دددؾرافًددد ةرواجل ظدددةالرؾلددد روارظدددـرافدددقحلروردوارظ دددد ر

ًٓرفققفدفرتنيدداػ ر:ر)افت دازعرورمًددوفةرمددار ػر لددقصرافددقحلالرامتثددا َ  نُيددقاراَّلل 
رَ َم ُددقارَأضِ ـَ ددِ ر َدداراف  َرددارَأ ُّ

ُشدددقِأر ِنْر رَوافر 
ِ
وُهر َِػراَّلل  رَؾدددُردُّ

ٍ
ا َْمدددِررِمددد ُْعْؿرَؾدددِإْنرَت َددداَزْظُتْؿرِورَرْ ْٕ ُشدددقَأرَوُأوِهرا  نُيدددقارافر 

ـُ ْدددُتْؿررَوَأضِ
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ِخِررَذفَِؽر َ ْٔ رَواْفَ ْقِمرا
ِ
رَتدرُتْ ِم ُقَنربِاَّلل  ـُ د ًَ رَوَأْح (وِْور ًرَخدْرٌ

(1)
ومني دكرافدردر ػرابرشدٌحا ف:رافدردر .ر

 ػرـتابددفالرومني ددكرافددردر ػررشددقففرصددذرابرظ، ددفروشدد،ؿ:رافددردر ػرشدد تفربنيدد روؾاتددفالرو دد ارممددارٓر

رخ قرؾ فربغرمج عرادً،مغر.

وور ظ أر  هرافقاظ عر ظرر ػرافقحلربنيغرافع أالرواشت  ااربفرظـرؽرهالرواظت درظ، فالر

اف،ددقازمرافٌاض،ددةرددد   رمددـررنيددقأرظددذرافنيقددؾرأورافدد و ردونرافؼددعالروحتق ددؼرفإلردد نرروت دد 

بابرواتٌاعررشقففرصذرابرظ، فروش،ؿالرو جاعرمـرمًافؽرأ ؾرإ دقاارافد رـررتقد مقنربدغر

رددد يرابرورشددددقففربني،ددددقمهؿروظقددددقهلؿروأذواؿهددددؿالروحًددددؿرفدددد دعرافتق، دددد رافٌاض،ددددةالرمددددعرحتق ددددؼر

رو ٌ رآخت قروافملرؿة.آجت عروإفملةر

أمدددارا حدددراقرافملعدددررورافت،قدددلروآشدددت ٓأرؾ ددد دير ػرتووردددؾر لدددقصرافددد رـربددد ررقاؾدددؼر

اهلقىالرواف و الرو د اربدالرؾًدادرظظد ؿررد دير ػرتقفد روتعداثررإؾعداررافنيمل دةالروافتلدقراتر

عراد حرؾدددةالروآظتقددداداترافٌاض،دددةالرومدددار ٌتدددملروؾّرخدددملروترظرظدددملرأؾعددداررافتعملرردددغرواف ددد 

وادتآددددد درـالروـددددد ارأؾعددددداررادتًدددددا ،غروادتهددددداو غربإحعدددددامرافؼدددددظ ةر ٓر ت جدددددةراخل،دددددؾرور

رملادررافت،قلروآشت ٓأ.

وصددد  رصددد  راإلشددد مرابدددـرت م دددةررمحدددفرابرظ ددد مارؿددداأرمٌ  دددًارخحدددقرعرافتووردددؾ:ر"ؾوصدددؾر

وٓردأرظ، دفرأ دفررخرالراف رـرواف   االر   ر دقرمدـرافتووردؾرافد ير رردردهرابرورشدقففربع مدفال

مدددرادهالرو دددؾراخت،ملدددملرإمدددؿرظدددذرأ ٌ دددائهؿر ٓربافتووردددؾرو دددؾروؿنيدددملرورإمدددةرؾت دددةرـٌدددرعرأور

صددد رعر ٓربافتووردددؾالرو دددؾرأررقدددملردمددداارادًددد،مغرورافملدددتـر ٓربافتووردددؾالروفددد سر ددد ارخمتلدددًار
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هدددداربدددد رـراإلشدددد مرؾقددددط7ربددددؾرشددددائررأدرددددانرافرشددددؾر رتددددزأرظددددذرآشددددتقامةروافًدددد ادرحتددددكردخ،

 افتوورؾالرؾ خؾرظ، هارمـرافملًادرمارٓررني،مفر ٓررلرافنيٌاد"
(1)
ر .ر

 نرظددد مرودددٌطرملدددادررافت،قدددلروآشدددت ٓأررددد ديرأنرـدددؾراتددداهرأورؾعدددررحيددداوأرأنررملهدددؿر

 لددددددقصرافؼددددددرنيةروؾددددددؼر ددددددقاهالرووؾددددددؼرم  ٌددددددفرومنيتقدددددد هرافدددددد يرردددددد مـربددددددفرٓروؾددددددؼرافؼددددددرنيةر

روتقج هها.

ٕمددددررأنرـددددؾرضائملددددةرتتددددووأرمددددارَيددددافػر ح،تهددددار:ر"وحق قددددةرا-رمحددددفرابر-ؿدددداأرابددددـرافقدددد ؿ

ومدد  ٌهاالرؾادني دداررظددذرمدداررتددووأرومددارٓررتددووأر ددقراددد   رافدد يرذ ٌددملر ف ددفروافققاظدد رافتددلر

ٓ رتووفقهالروهل ا: رأص،تهاالرؾ رواؾقهارأؿروهرو ررتووفقهالرومارخافملهارؾإنرأمع هؿردؾنيفرو 

فددد رأصددد،ملرافراؾضدددةرظددد اوعرافلدددحابة7رردوارـدددؾرمدددارجددداارورؾضدددائ،هؿروافث ددداارظ،ددد هؿرأور

 تووفقه.

ددؿرأحددً االروٓرُرددرىربإبلددارالروٓر ددقرؾددق ر وفدد رأصدد،ملراجلهم ددةرأنرابرٓررددتع،ؿروٓررع، 

فقارـؾرمارخافػرمارأص،قه.  ظرصفرمٌائـرخل،قفالروٓرففرصملةرتققمربف7رأو 

رشٌحا فر رَي،دؼرأؾنيداأرظٌدادهرو ررقد ر ارظ،د هؿالرأوفدقارـدؾرمداروف رأص،ملرافق ررةرأنراب

خددافػرأصددقهلؿالروفدد رأصدد،ملرادنيتزفددةرافقددقأرب ملددقذرافقظ دد الروأنرمددـردخددؾراف ددارر رَيددرجرم هددار

 أبً االرأوفقارـؾرمارخافػرأصقهلؿ.

وفددد رأصددد،ملرادرجئدددةرأنراإلرددد نر دددقرادنيرؾدددةالروألدددارٓرتزرددد روٓرتددد قصالرأوفدددقارمدددارخدددافػر

 هلؿ.أصق
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وفد رأصد،ملرافع ب ددةرأنرابرشدٌحا فرٓررقدقمربددفرمداررتني،دؼربق رتددفرومآد ئتفالروشدمقارذفددؽر

ح،قأراحلقادثالرأوفقارـؾرمارخافػر  ارإصؾ"
(1)
  .ر

 نرورفددددزومراإلردددد نرباف لددددقصرودؾددددعرافتوورددددؾرادتنيًددددػرب ددددرردف ددددؾرمقاؾقددددةرف لددددقصر

افعتدددالروافًددد ةرفملظدددارومني دددكالرمدددعربنيددد رظدددـرافتع،دددػرورافددد رـالروافقدددقأرظدددذرابرب دددررظ،دددؿالر

وآؾساارظذررشقففرإمغالرؾض ًرظـرمارورذفؽرمـرمل،حةرش ربالراخلروجرظدذرافنيق د عر

روجرظذرافؼرنيةالروآجدساارظدذراحلرمداتالروافتهداونربافحاظداتربٌ ظةر  ثةالروش ربالراخل

وافقؿقعروراد عراتالربكقرأفملاظرافقظ روافقظ د رظدـرحق قتهداروطا ر داالرودظدقىرأنرـدؾر

ذفؽرؽررمراد.رومـرثمراترآفتزامرهب هرافقاظ عالر ثٌاترظلمةرافؼعراحلع ؿر ذرف سرؾ فرمار

وافتملدددقرضالرواشدددتقامةراحل ددداعرظدددذرافقجدددفرإتدددؿررَيدددافػرافنيقدددؾرافلدددح لالروشددد ربدددالرافتووردددؾ

إـمدددؾرظ ددد ر ملدددلرافتنيدددارضربدددغروحدددلرابرتنيددداػروخ،قدددفالرؾتددد نيؿرافٌؼدددرةرهبددد يرابروذظدددفر

روت تملعرب رأ نيؿرظذرخ،قف

ددددةر ورب ددددانرأ  ددددةروثمددددراترآفتددددزامربدددداد ه رر–رمحدددفرابرر-رقدددقأرصدددد  راإلشدددد مرابددددـرت م  

راف اسربونرتعقنر لرافملرؿَةراف اج ةالراف رـرف سرهلؿراإلش ملرورافت،قلروآشت ٓ أ:ر"أحؼُّ

ٓ ررشدددددقأرابر دددددٌقنرفدددددفر  رابرظ، دددددفروشددددد، ؿرر-َمتٌْدددددقعررتنيل  و دددددؿرأظ،دددددؿراف ددددداسربوؿقافدددددفرر-صدددددذ 

ددددُتهؿرؾقهدددداارؾ هددددار"وأ ددددؾ"رمنيرؾددددٍةر وأحقافددددفالروأظظُمهددددؿرري  ددددًزاربددددغرصددددح ِحهاروشددددق مهاالروأئم 

ٌاًظارهلاالرت ًٌّاالرومقآًعرددـروآ داالرومنيداداًعرددـرظادا داالرافد رـربمنيا  هاالروات  ل رًقاروظم ًالروح

َرْرُوونرادقآترادُْجم،ةر ػرمارجااربفرمـرافعتالرواحلعمة7رؾ رر لٌقنرمقافةروجيني،قلارمـر
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شدددقأ7ربدددؾرجيني،دددقنرمدددارُبنيدددصربدددفر أصدددقأردرددد هؿرومجدددؾرـ مهدددؿر نر رتعدددـرثابتدددًةرؾددد  رجدددااربدددفرافر 

 فعتالرواحلعمةر قرإصؾراف يررنيتق و فرورنيتم و ف"افرشقأرمـرا
(1)
ر .ر

 دد ارو نرمددـرم ددةرابرظددذرأ ددؾراإلشدد مالرأنروحدد رهلددؿرملدد ر ؿرورافت،قددلالرؾدد رت بدد لر

وٓراوحرالرورت،قلرافتلقراتروإؾعارروافنيقائ رمدـر  دارو  داتربدؾرملد ررت،قدلرافنيقائد ر

ـرتح،دد راهل ارددةربني دد ًارظددـر دد رـرإصدد،غرـتددالرابروشدد ةر ٌ ددفرصددذرابرظ، ددفروشدد،ؿالروأنرمدد

ترافض أروافني اذربابالررققأرابـرأيبرافنيزراحل ملدلر :ر"ؾعدؾرمدـر-رمحدفرابر–ؾهقرافقاؿعرورَذَ

رمـرأمرراف رـرؽررمدارجدااربدفرافرشدقأرصدذرابرظ، دفروشد،ؿالرورظدـرأنر
ٍ
ض، رأنرحيعؿروررا

برظ، ددفروشدد،ؿروبددغرمددارَيافملددفرؾ،ددفرذفددؽرحًددـالروأنرذفددؽرمجددعربددغرمددارجددااربددفرافرشددقأرصددذرا

 ل  رمـرذفؽالربؾرمارجااربفرافرشقأرصذرابرظ، فروش،ؿرـاقرـامؾالرر خؾرؾ فرـؾرحدؼالر

 و   روؿعرافتقلررمـرـثررمـراد تًٌغر ف ف"
(1)
ر .ر

 نراف اطررادتومؾرؾ  ر أر ف فرأمررـثررمـراجل ظاتروافملدر روادد ا  روافت داراترر،مدسر

ٓ حراقروروٌطرملادررافت،قلروآشدت ٓأررقدػرظدذررأسرإمدررورشدحح ةربقوقحرأنرا

افملهؿالروافققأرظذرابرب ررظ،ؿالرؾاجل ظاترافتعملررةرواجلهادرةرماروؿنيملرؾ  روؿنيملرؾ فر ٓر

خل،دددددؾرملدددددادررافت،قدددددلروآشدددددت ٓأرفددددد  االروخمدددددافملتهؿردددددد ه رأ دددددؾرافًددددد ةرواجل ظدددددةرؾعملدددددروار

ااروإ ملددسالروخربددقارافددٌ دروافدد رارالرط ددًارمدد هؿرألددؿرردد اؾنيقنرظددـرادجتمددعالرواشددتٌاحقارافدد م

ًٓروددّؾر مدد ه راإلشدد مرو ظامددفالروظددـرافؼددرنيةروأحعامهدداالروٓرردد رونرألددؿرإخنددونرأظدد 

رشني هؿروراحل اعراف   االرو ؿرحيًٌقنرألؿرحيً قنرص نيًا.

                                 
 (.346/ 3رلموع الفتاوى، ) (1)
 .69شرح العقيدة الطحاوية، ص  (6)
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ةرفؼددرنيةررلروظدذراجلا دد رأخدرر جدد رتددوور ترباض،دةرف لددقصرافدد رـالروأؾهامدًارشددق م

افنيددادغرحتدداوأرري  ددعرافدد رـالروت  ددررافؼددرنيةرحًدد راهلددقىالرووؾددؼرمًددتج اترافنيكددالرحتددكر

و نرأّدىرذفؽر ػر  عاررافثقابدملالروتنيح دؾرإحعدامالروردراف لدقصرافؼدظ ةالروتضد  عرمنيدا ر

رافؼرنيةرحتملرؽحاارافتحقررروافت قررالرومار قر ٓرتٌقررروتزورررحلقائؼراف رـرو لقصف.

رمحدددفراب:ر"ومدددـرادني،دددقمرأ دددؽرٓرتددد رأحددد ًارممّدددـرَردددُرّدر لدددقصرافعتدددالرر–بدددـرت م دددةرؿددداأرا

وافًدد ةربققفددفالر ٓرو ددقررددٌ ضرمددارخددافػرؿقفددفالرورددقدرأنرت،ددؽرأرددةر رتعددـر زفددملالروأنرذفددؽر

 احل رصر ررردرالروفقرأمع فرـآطرذفؽرمـرادلحػرفملني،ف"
(1)
ر .ر

ف،خ،دددؾرأرضدددًارورم دددا  روملدددادررافت،قدددلرومدداروؿنيدددملر ددد هرإمدددقرروابت، دددملرهبدددارإمدددةر ٓر

وآشت ٓأ.روظذر  ارؾإنرمـرإمقررادهمةرافتلرجي رأنرتتحقؼرورم ا  رمقدرراترافثقاؾدةر

اإلشددددد م ةرباجلامنيددددداترودوررافتني،ددددد ؿرتلدددددح لروودددددٌطرملدددددادررافت،قدددددلرفتحلدددددغرافحددددد لر

رواف ارشغرمـرآ حراؾاترافنيق، ةالروآرتعاشاترافملعررةرواد هج ة.

ر

 ادلبحث انزابع
 إرصاء وتعزيز قيى انتضايح وانىصطيت وادلىاطنت واحلىار

جيدد رأنرتنيت ددلرمقددرراترافثقاؾددةراإلشدد م ةربتنيزرددزرافقدد ؿروؽرشددهاالروحتقر،هددارمددـراجلا دد ر

اف ظرير ػراجلا  رافنيمعرافً،قـلراد ردالرو ذارـا ملرافق ؿروإخد  رمدـرأ دؿرادًداؿاترر

قاؾددةراإلشد م ة7رؾدإنر د ارر ـدد رظدذروورعروأ  دةر د هرافقط ملددةالرافت ررًد ةرافتدلرتني دكرهبدارافث

                                 
 ( .  618، 617/ 5( درء التعارض، )1)
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وـ ددػرأنرشددٌ ؾرب دداارافملعددررادنيتدد أرفدد ىرافحدد لرواف راشددغر  دد ررٌدد أرورادقددامرإوأربتنيزرددزر

رافق ؿربلملةرظامةالروؿ ؿرافتًاملروافقشح ةروادقاض ةرواحلقارربآعؾرخاص.

منيددددةرردددد نيعسرظم، ددددًارظددددذرشدددد،قـهؿروممددددارٓرصددددؽرؾ ددددفرأنرتنيزرددددزرافقدددد ؿرداخددددؾرضدددد لراجلا

وممارشااؿرخارجراجلامنيةالروور ضاررافتنيامؾرمعرأخررـرورادجتمعر" نرافق ؿراخل،ق ةرتنيتزر

أ ؿردظامةرفٌ اارافملردروادجتمعالرؾع رأنرافملردرٓرتتؿر  ًا  تفر ٓربإخ  رؾع فؽرادجتمدعر

هالروٓرررتقدلرورمملا  مدفروشد،قـفرورأيرمًتقىرمـرمًتقراتفرٓرتل،لرحاففروٓررًتق ؿرأمر

 ٓربإخ  الروافق ؿر لرأشاسرب اارادجتمعروظ قانررؿ فرو لراف ظامةرإوػرحلملدظرإمدؿر

واف وأروادجتمنياتالروبملض،هارر هضرافنيمؾرافلافلراف اؾعرمدـرأجدؾرخدررإمدةروادجتمدعالر

اود،ةروا حرؾدملر حدقروباشتقراارافتارر ر ،حظرأ فرمدارمدـرأمدةرحدادترظدـرمٌدادقرإخد  رافمل

افدددسقرواإلهاقروافملًدددادروآ حددد أراخل،قدددلرأور ػرافقهدددرروافتجدددزروافظ،دددؿر ٓردمر دددارابر

شٌحا فروتنياػربًٌ رترؾهاروط،مها7ررفد ارخحدررآ ححداطرظدذرمًدتقىرافقد ؿروإخد  ر دقر

 أخحرربعثررمـرآ ححاطراف دي"
(1)
ر .ر

وربدالرافقد ؿروإخد  7رؾاإل ًدانر ذارريًدؽرروأ ؿرمارر ملراف اتراإل ًا  ةر قرترؿ تها

بمعددارمرإخدد  رتًددمقر ملًددفروتزـددقرروحددفروترتقددلرأحاش ًددفرومآدداظرهرورددتخ،صرتدد رجي ًار

مـرظٌقدرةراف اتروإ ا  ةروافً،ٌ ةرف ج رذاتفرمعرأخررـروٓررعتمؾروجقدهر ٓربقجقد ؿر

ملسرادآاظررؾ ج رحل اتفرمني كروٓرتتحقؼرشنيادتفر ٓرمـرخ أرشنياداؿالرورٌادففرأخرونر 

روف اتفرؿ مةرومعا ةر.

                                 
 . 666فلسفة الرتبية اإلسالمية، د. عمر التومي الشيباين، ص  (1)
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وافتقٌددؾرآجت ظددلرف،ملددردرفدد سرم حددةررم حهددارافملددردرف اتددفالربددؾر ددلر لدد،ةرجلهدد رادد رٌلر

وشددددد،قـلروأخ ؿدددددلرررتقدددددلرؾ دددددفراإل ًدددددانر حدددددقرادنيدددددايراإلجياب دددددةالرؾ وت دددددفرافقٌدددددقأرأورافتقٌدددددؾر

لرافحافدد رأورافدد ارسرؾدداظ ًر جياب ددًارورآجت ظددلرت،قائ ددًار ت جددةرهلدد اراجلهدد الروظددذر دد ارؾ لددٌ

 تمنيدددفرمتقددددٌ ًراحل دددداعرورب ئتددددفرؾددد ررح ددددكرظددددذر تمنيددددفربظ،دددؿرأورظدددد وانرأور رردددد رأورتدددد مرالر

روحياؾظرظذرمق راتروض فرومعتًٌاتف.

وبادقابددؾرؾ  دددالرادني ددارراخل،قدددلرورافدد اتراإل ًدددا  ةررم ددؾرهبدددار ػرآ نيددزاأر حدددقرافددد اتر

اترواف دزواتروافد واؾعالرور حددقر حدقرإ ا  دةرؾد ر دتؿربددأخررـالروٓروافتققؿدعرحدقأرافآدهق

ر ملنيؾرٔٓمهؿرو ماهلؿالروٓررًهؿرورحدؾرمآداـ،فالرورستد رظدذرذفدؽرا نيزافدفرظدـر تمنيدفرور

ًٓرور اجلددق ررو نرـددانرر تمددلر فدد هؿرورافآددعؾالرممددارردد ثررظددذرشدد،قـفروممارشدداتفرؾدد رجيدد ر صددعا

رضالرور ًدددا روراارافددد ظقاتراهل امدددةالرأورآتا ددداتراد حرؾدددةر رقددداعر ررددد رأورؾًدددادرورإ

رافآهقا  ةراد  ؾنيةرورااراف زواتر.

 نرب دداارافملعددررادنيتددد أرمددـرخددد أرمقددرراترافثقاؾدددةراإلشدد م ةرٓررتدددوتكرافقصددقأرؾ دددفرر ػر

ادًدددتقىراد آدددقدر ٓر ذارترشدددخملرافقددد ؿروإخددد  رورظمدددقمرادجتمدددعالربح دددصررحمدددئـرـددددؾر

أخ ؿ اترافتنيامؾرداخؾرادجتمدعرؾد رَيآدكراف د ررأوراف دشروافتزوردرالرأورا تقداصر  ًانر ػر

حققؿفالرؾتنيؿراجلم عرثقةرمتٌادفةرتلؾر ػردرجدةرتلدٌلرمدـرمًد، ترادجتمدعر."و د هرافسب دةر

اخل،ق دددددةرهلدددددارأثدددددررواودددددلرورت  ددددد رأورتددددد ور رافددددد واؾعرافآخلددددد ةرـت ، ددددد راد ملنيدددددةراف ات ددددددةر

،هاردواؾعراحلؼروافقاج روافني أرواخلر"وادل،حةرافآخل ةرفتحؾر 
(1)
ر.

                                 
 . 34(األخالق اإلسالمية وأسسها، عبد الرمحن حسن حبنكو ادليداين، ص 1)
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ـ فؽراإل ًانرمع،ػربنيمرانراحل اعروتومغراشتمراررةرمًدراارومتح،ٌداترح اتدفرظ، هدار

ٓرش  رمـرمقجقداترافعقنرفتٌقكردورعراحل اعرمًتمرعربعملارةروؾاظ، ةالرو قرورذفؽرمع،ػر

وتنياولدداروافت ًدد ؼرب  هددارروددمـرتع، ددػرظددامرفعددؾرؾددردرورادجتمددعرممدداررقجدد رتعدداثػراجلهددقد

دقاجهددةرمتح،ٌددداتراحل دداعروافتلددد يردآددع اار.رو  ددداررددو ردوررافقددد ؿروررشددؿراد حدددكرادثددداهر

ف،ح داعراإل ًددا  ةرفعدلرترتقددلرف رجدةرافتعددررؿرافتدلرأ  حددملرهبدارالرؾرؿددلراحل داعرر ددـربوخ ؿ دداتر

تارر ر ني،دؿرمدارأدتر ف دفراإل ًانروؿ مفالروا ح ار ارر ـربآ ح اررإخ ؿلالر"وباشتقرااراف

إحقادروافٌ ضااروح رافً حرعروافتً،طرو نيراترافني كرةروافتجزروافتعزرمدـرحدرولالر

ومدددارجدددرتر ف دددفرمدددـرورددد ترظدددذراحل ددداعراإل ًدددا  ةرُأب ددد ترؾ هدددارصدددنيقلر م دددةرواشدددتنيٌ ترمدددـر

قدداارورخ هلددارصددنيقلرحددرعالروُأ دد رترخ هلددارـددؾرمنيددايراحل دداعراإل ًددا  ةالروبادقابددؾرـددانرآرت

ش،ؿرافق ؿروإخ  رظزرافتارر ر قرارتقاارورمني كراحل اعراإل ًا  ةرادعرمة.رـ فؽرٓرَيملكر

ظ،  ددددارمددددـرواؿددددعرافتجربددددةرمددددارأؾددددرزهرآ حددددراقراخل،قددددلرورادجتمنيدددداترمددددـرا زٓؿدددداترمملرخددددةر

ف،جررمددةرؾ ددفربدد ررًددمكرباجلررمددةراد ظمددةروافنيلدداباترافتددلراشتؼددىرخحر دداروور ددارحتددملر

م شًاتروم ظ تالرومار آه هرمـر صدنياأرف،ملدتـرورافٌ،د انرأم دةروملدادرعرحقهدارورمحارةر

ح اعر م ة"
(1)
ر.

ـدد فؽر ،حددظرـ دددػرأنرآ حدد ارراخل،قددلرـدددانرفددفرإثددررافقاودددلرور خددراجراإل ًددانرمدددـر

دائدددرعراحل ددداعراإل ًدددا  ةر ػردائدددرعراحل ددداعرافٌه م دددةالربدددؾرا حددد رراإل ًدددانربح اتدددفر ػرمددداردونراحل ددداعر

فٌه م ةالروأـزرصا  رفد فؽرمداررنيدرقرأنربدافزواجراددثعرأورافآد وذراجل زدرافد يراشتؼدىرا

رورأـثرراف وأررؿ ًارمـراف اح ةراف درة.

                                 
 . 6(ادلشكالت األخالقية يف اجملتمعات اإلسالمية وسبل معاجلتها، محود القشعان،  ص 1)
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وٕ  دددةرافقددد ؿرو رشدددائهارؾدددإنرتني، مهدددارداخدددؾراجلامنيددداترروخددد رصدددقرًارظ رددد عالر"ؾدددٌنيضر

ًاربافق ؿروافملضائؾراخل،مل ةراجلامنياتروافع، اترادتخللةرحتاوأرأنرتٌ لرم اخًارجامني ًارم،تزم

رًهؿرورب ائفرـؾرإؾرادرمـرؾئاترافٌ ئةراجلامني ةرمج نيها:رإشات عروافح،ٌةرواإلداررغ.رومدـر

اجلامنيددداترمددداررقددد مربر ا دددًارمتعدددام ًرمدددـراددددقادراإلجٌارردددةروآخت ارردددةر وددداؾةر ػراف آددداضاتر

بحررملةرمٌاذع.روم هدارأنراجلامنيدةررافنيم، ةرادقجفرفتنيزرزرافً،قترافق ملرف ىرض،ٌةراجلامنيات

ت رسرظادعرظ دًارمـرادًاؿاترورؿضارارافق ؿروإخ  رشقاًارورأبنياد اراف ظررةرأورافنيم، ةر

ور حٌؼرذفؽرظذروجفرافتح ر رظذر للداترافمل،ًدملةروافتني،د ؿرافد ر لروظ،دؿرآجدت عروور

رارافق ؿروإخ  رر رشهارمدـرأح انرؿ، ،ةرتحرحربنيضراجلامنياترمادعراخت اررةرظامةرورؿضا

صاارمدـرافح،ٌدةرادهتمدغرهبدا.رـد رتحدرحرـثدررمدـراجلامنيداترورافنيدا رافنيدريبراإلشد ملرمدادعرور

افثقاؾدةراإلشد م ةرحتتدقيرأح ا دًارظدذرؿدد ررـٌدررمدـرادملدا  ؿروافتقج هداترإخ ؿ دةروٓر نيدد مر

ٕخ  ربحر رأخرىالرورتقؿػرأنر ج ربنيضراجلامنياترتق مرمًاؿاترتت اوأرؿضارارافق ؿروا

ذفؽرظذرم رسراف دعروخزتفرورت ررسرادقوقعرومقؿملفرافملعريرواإلر رقفقجل"
(1)ر
ر.

و ذارـا دملرافقدد ؿروإخدد  رهلددار دد هرإ  ددةرافعٌددرعرؾددإنرمددار  ـدد رظ، ددفرأرضددًارأنرمددـرأبددرزر

اشدد ةروتًددنيكر ػرافقدد ؿرافتددلرجيدد رأنرتنيت ددكرهبددارافثقاؾددةراإلشدد م ةروراد ددا  روادقددرراتراف ر

تنيزرز ددداروترشددد خهارفٌ ددداارافملعدددررادنيتددد أرافٌني ددد رظدددـرافآدددحطرواف ،دددقروافتآددد دالروآ حدددراقر

وافتجدداوزرفثقابددملرافدد رـر ددلرؿدد ؿرافتًدداملروافقشددح ةروادقاض ددةرواحلددقاررواإلجياب ددةروافت م ددةر

روافٌ اا.

                                 
 .61يف التعليم اجلامعي، فتحي حسن ملكاوي، أمحد سليمان عودة، ص (موقع القيم 1)
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و نرـا ددملرهلددارأ  ددةرـٌددرعرورتنيزرددزرر–وادقددامرور دد ارافٌحددصرٓررًددملربتتٌددعر دد هرافقدد ؿر

فعددـرأحدداوأرأنرأصددرر ػربنيددضراف تددائ رافتددلرتددتمخضرظددـرتنيزرددزر دد هرر-افقشددح ةروآظتدد اأ

افقدددد ؿرورمقددددرراترافثقاؾددددةراإلشددددد م ة7رح ددددصر نرتآددددٌعرافحددددد لرواف ارشددددغرفقدددد ؿرافتًددددداملر

ورنيعدددسرؾددد هؿرؾعرردددًاروافقشدددح ةروادقاض دددةرواحلدددقاررواإلجياب دددةروافت م دددةروافٌ ددداا7ررقفددد رفددد  ؿر

روظم، ًارمج،ةرمـرإمقررأبرز ارؾ  ررع:

تنيزرزرؾقفرآخت قرافقائؿرظذرافتقارلرواحل الروافٌني رظـرافتآ  روافني واعالروظ  ررر-

تقدد رؿرصددقا  روأمث،دددةرٓخددت قرافًدد،ػرومدددارـددا قارظ، دددفرمددـرافتملددا ؿروافدددقدروافتنيددارشررؽدددؿر

آخدددت قروتقٌ،هدداربدد ونرأنررنيقٌهددار تددائ رشدد،ٌ ةرتيدددراخددت ؾهؿ7رؾددإنر دد اررنيددززرؾدد هؿرثقاؾددةر

ربافملردروبادجتمع.

 نرآخددت قرطددا رعرٓررمعددـرحتاصدد هارباظتٌار ددارمظهددرًارمددـرمظددا رراإلرادعرافتددلررـٌددملر

روراإل ًانر ذراإلرادعربافيورعرر درانر ػروؿقعرآخت قروافتملاوترورافرأي.

خت قربغراف اسرأمررووريرٓرب رم فرفتملاوتر:ر"وؿقعرآ-رمحفرابر–ؿاأرابـرافق ؿر

أؽراوهؿروأؾهامهؿروؿقىر دراـهؿالروفعـراد مقمرب لربنيضهؿرظذربنيضروظ وا ف"
(1)
ر.

:ر"وفد رـثدرراخدت قراف داسرورمًدائؾرافد رـروـثدرر-رمحدفرابر–ورققأراحلاؾظربـررج ر

روؿدد ررعددقنرورتملددرؿهؿرـثددرربًددٌ رذفددؽرتٌاؽضددهؿروت ظدد هؿروـددؾرمدد هؿررظددـرأ ددفررددٌ ضرب

 ملسرإمررمني وراروؿ رٓررعقنرمني وراربؾررعقنرمتٌنيارهلقاهرمقكارورافٌحصرظـرمنيرؾةرمار

رٌ ضرؾإنرـثرارـ فؽر   ررقعردخافملةرمتٌقعررظـرأ فرٓررققأر ٓراحلؼرو  ارافظـرؿد رَيحد ر

رقد حرورأنررورل  روؿ ررعقنراحلامؾرظذراد ؾر ف فر دردراهلدقىروإفملدةرأورافنيدادعروـدؾر د ا

                                 
 ( .1/658(إعالم ادلوقعني، ابن القيم، )1)
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رعقنر  ارافٌ ضربرؾافقاج رظذرادً،ؿرأنرر للرف ملًفرورتحرزرور د ارؽاردةرافتحدرزرومدار

أصعؾرم فرؾ رر خؾر ملًفرؾ فرخآ ةرأنررقعرؾ  رلكرظ فرمـرافٌ ضرادحرم"
(1)
ر.

وباجلم،ددةرؾمددعرترشدد  ر دد هرافقدد ؿررتضددلرف،حافدد رأن"اخلحددالراإلشدد ملرمتًدداملرٕ ددفر

ًددددعردخت،ددددػروجهدددداتراف ظددددرروأراارؾدددد ر  عدددداررورخمت،ددددػرؾ ددددفر ذارـددددانررقٌددددؾرآخددددت قرورت

اخت ؾددددًارمنيتددددزًاالرومددددـرٓررًددددتح عر دراترضٌ نيددددةرآخددددت قرؾ،دددد سرمددددـرأ ددددؾراد دددد انروٓرمددددـر

ؾرشددددانرافآددددان.رواخلحددددالراإلشدددد ملرمتلددددافلرٕ ددددفرٓررعملددددررمددددـردخددددؾرافدددد ائرعرافعددددزىر ٓر

خلحدددالراإٍلشددد ملرم ندددرٕ دددفررتدددقخكرملدددافلرب دداؿضر مدددعرظ، دددفرؿدددامرظ، دددفربر دددانرؿددداضع.روا

اف اسرورراظكرونيملهؿ"
(1)
ر.

بددصرروحرافتًدداملرمددعرافدد ملسالرومددعرأخددررـ7رؾافتًدداملررزرددؾرهضددانرافعرا  ددةرمددـر-

 ملدددقسراف ددداسالرورقددد مرهلدددؿرافددد ف ؾرأرًضدددارظدددذرأنرافنيظددد ارمدددـرإ ٌ دددااروادلددد،حغروادددد م غالر

سالرو ػر ٌددد رافتنيلددد روافني دددػرافددد يررنيمدددلرارتعدددزتردظدددقاؿرظدددذرحتق دددؼرافتًددداملربدددغراف دددا

افنيققأرؿٌؾرافني قنالرورقف رادآاظررافً،ٌ ةرتاهرأب اارافٌؼدرةرظمقًمداالرثدؿرر تهدلر ػر ٌد رأخدرر

وفقرـانرمـر ملدسرافد رـالرو نراخت،دػرمنيدفرورادد   الرؾني،  دارتنيزردزرروحرافتًداملرافد ير دقر

 ػرمقؿدػر جيدايبرمدعرآخدررـ7رٕ دفرافتلافلرمعرإحقادراف ؾ  ةالروافتحقأرمـرمقؿػرش،ٌلر

ررؾددعراحلددرجرعرافني ؿدداتربددغراف دداسروجينيددؾراإل ًددانررسؾددعرظددـرافعددرهروافٌ ضددااروروحرافثددورر

وآ تقددددامالرو ددددكرصددددملاترتملًدددد روتدددد مرراحل دددداعرافٌؼددددرةرظددددذرإرضالروتقحددددعرشددددٌؾرافتملددددا ؿر

روافتنياونربغراف اس.

                                 
 .13(جامع العلوم واحلكم، ص 1)
 . 12(اخلطاب اإلسالمي بني القواطع واالجتهاد، معايل الشيخ/ عبدهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيّـو، ص 6)
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تًدددداملرو ًدددد انرإحقددددادروافنيمددددؾروعرمقابددددؾرذفددددؽرردددد ظقرشددددٌحا فروتنيدددداػر ػرافنيملددددقرواف

ِ يرَب ْ ََؽر )باحلً كالرؾ ققأرتنياػ: رَؾِإَذاراف  ـُ ًَ تِلرِ َلرَأْح ً   َئُةراْدَؾْعربِاف  راف َٓ ًَ َُةرَو َتِقيراحْلَ ًْ رَت َٓ َو

وارَوَماررُر رَصَزُ ـَ ِ ر راف   ٓ اَ ار ِ  ٌؿر*رَوَمارُرَ،ق 
رمَحِ ُفرَوِهٌّ َو   ـَ رَظظِ ؿٍرَوَب ْ َُفرَظَ اَوٌعر رُذورَحظٍّ  ٓ اَ ار ِ ر(َ،ق 

(1)
ر.ر

وؿددد رولرافرشدددقأرصدددذرابرظ، دددفروشددد،ؿرادثدددؾرإظدددذرعرافتًددداملرمدددعرأظ ائدددفرافددد رـر

حدداربقاردظقتددفروأخرجددقهرمددـرب،دد هرو ذوهروحدداوفقارؿت،ددفالروظ دد مار كددهرابرظ،دد هؿررددقمرؾددتلر

افتكروونيهاراإلشد مرفتقدقمرمعةرادعرمةرظ  مارتاوزروظملارظ هؿالرؾه هر كرادٌادىارافًام ةر

ظ، هدددارافني ؿددداتراإل ًدددا  ةالرورددد وررعرودددقئهاراحلدددقاررأردددًارـدددانر قظدددفرومقودددقظفروؽارتدددفالرو ذار

أخددد تراجل ظددداتروافددد وأرهبددد هرادٌدددادىارعرادحددداوراترؾددد  رب  هدددارتعدددقنرؿددد رخحدددملراخلحدددقعر

افلح حةرعرحؾرادآع تالروحتق ؼرافتنياونرؾ  رب  ها"
(1)
ر.

افتًددداملراإلشددد ملر"ت دددازأرادًددد،مغرظدددـرحقدددقؿهؿرافآخلددد ةالروظدددـروٓررني دددلرتحٌ دددؼر

حقق رمجاظةرادً،مغالرو لرحقق رٓرجيقزربحاأرمدـرإحدقاأرافت دازأرظ هداالرٕنرادًد،مغر

ـ،هددؿرأوربنيضددهؿرٓررم،عددقنرمثددؾر دد اراحلددؼالرمدداردامرمددـرصددو فرأنررمل ددر ػراإلوارربجدددق رر

وش،حانرذرنيتف"راإلش مالروش اشتفرورإرضالرووح عرمجاظتفال
(1)
ر.

وباجلم،ددةرؾدد رجيددقزرأنرُرملهددؿر دد ارافتًدداملراإل ًددا كرافدد ىرجني،ددفراإلشدد مرأشاًشددارراشددًخار

فني ؿدةرادًدد،ؿرمددعرؽددررادًدد،ؿرظددذرأ دفرا ملدد ترأوراشددتني ادرف،دد وبانرعرأىرـ ددانرمددـرافع ا دداتر

وفع ددددفررافتددددكرٓرتتملددددؼرمددددعرجددددق رر دددد ارافدددد رـر.رؾهدددد ارافتًدددداملرٓرر، ددددكرافملددددار روآخددددت قال

ر شددددددسرف،ني ؿدددددداتراإل ًددددددا  ةرافتددددددكرررردددددد راإلشدددددد مرأنرتًددددددقدرح دددددداعراف دددددداسالرؾافتوـ دددددد رظددددددذر

                                 
 . 35-34(سورة  فصلت، اآليتان:1)
 .39(اإلسالم واآلخر احلوار ىو احلل،  محدي شفيق ،  6)
 .  322(أجنحة ادلكر الثالثة، عبد الرمحن حسن حبنكة ادليداين، ص 3)
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اخللقص اترافنيقائ رةرواحلضاررةروافثقاؾ ةالرٓرشٌ ؾر ػر ف ائفالروفعـراإلش مرٓرررر رهلد هر

راخللقص اترأنرري عرافتملاظؾراحلضارىربغرإمؿروافآنيقلروافتنياونرؾ  رب  ها.

ؿددددد ؿراحلددددقارروافتنيدددددارشالرٕنرظقدددددقأرافحدددد لر ذارؿامدددددملرظدددددذراحلدددددقارررتنيزرددددزروتوصددددد ؾر-

واف قدداشروترشددخملرؾ هددارضددر رو دالراحلددقاررؾدد رمددـرصددؽرأنر دد اررنيددززرآظتدد اأرورافملعددرالر

وتلدددح لرإخحدددداارادنيرؾ ددددةرواد هج دددةرافتددددلررمعددددـرأنررقددددعرؾ هدددارٕ ددددفراشددددتمعر ػرأخددددررـالر

بد أرأنررلد ررإحعدامرادًدٌقةربد ونرمنيرؾدةرواشتٌانرر ردتهؿروظدرقرم ح،قدااؿالرودواؾنيهدؿر

رأورترورأوردرارة.

وظددـرتنيزرددزرؿدد ؿراحلددقارروافتنيددارشررًددت ٌطرافدد ـتقررظددعر ددلرافدد رـرؿددرعرداؽددلرمج،ددةرمددـر

رمعراخلقارجرؾ ققأ:ر-ر رابرظ هؿر–إمقررورحقاررظعروابـرظٌاسر

ظدددذرإصددددقأرأنراحلدددقاررمح،ددد رظظددد ؿرالروأ دددفرمح،دددقلرذظدددًاالروأ دددفرجيددد رأنررًدددت  ر-"

وإشدسرافؼدظ ةرفملهدؿراف لددقصروآشدت ٌاطروحًدـرآشددت ٓأروظدرضراحلجد رافقاضنيددةر

روافزا غرافًاضنيةر.

أنرمآع،ةراخلقارجر رتعـرورؿ،دةرظٌداداؿروحرصدهؿروحًدـر  دتهؿرالرو  د رادآدع،ةرورر-

نيدقارؾهمهؿرف، لقصردونرافدربطربدغرمج نيهدارالرودونرافتومدؾروافتثٌدملرمدـرمقاصد رافآدارعرؾقؿ

رورحتررػراف لقصرظـرمراد ارادح،قلرف،آارعر.

أنراخلددقارجرؿددامقاربددآظت درظددذر ددصرواحدد الرأورأـثددرروفعددـردونروددؿربق ددةراف لددقصرر-

إخرىرمـرافعتدالروافًد ةالرثدؿرافدربطربدغرادنيدايرادجتمنيدةرواد ًدجمةرمدعرمقاصد رافآدارعالر

بق دددةرإدفددةروتقوددد لرافملهدددؿرروفدد فؽرأؾحمهدددؿرشددد   ارظددّعروابدددـرظٌددداسرر رابرظدد ه ربددد ـر

رافً، ؿرمـرخ أرمجنيهاروربحهاربمقاص رافآارعرافع، ة.
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أنرآفتددزامربافآددنيائررافتنيٌ رددةرـافلدد عروافلدد امالروبادظددا ررافظا ررددةر ذار رتعددـرمنيهددارر-

افتزـ دددددةروافسب دددددةرافروح دددددةالروافملقدددددفرافنيم دددددؼالروافملهدددددؿرافًددددد، ؿالروافدددددربطرب  هددددداروبدددددغرادقاصددددد ر

 ؿروإخ  رشتعقنرففر ثاررش،ٌ ةرمـرافآ عروافني ػروافتحرق"وآفتزامربافق
(1)
ر.

اشتآدددنياررأ  دددةرادقاض دددةروافٌ دددااروافت م دددةرؾُتنيددد رادقاض دددةرمدددـرأبدددرزرادنيدددا رافتدددكرجيددد رأنرر-

ظددذرر-واد شًدداترافسبقرددةرظددذروجددفراخللددقصرر-حتددرصرم شًدداترادجتمددعربلددملةرظامددة

تددددد رظ، هدددددارمدددددـرممارشددددداتروشددددد،قـ اترمهمدددددةرؽرشدددددهارور ملدددددقسرأب ائهدددددارم ددددد رافلددددد ررفددددد ررس

وووررةالـ رأنرت م ةرادقاض ةرررتٌطر ػرح رـٌرربافني ر رمـرافق ؿرـآ ت اروافنيحدااروحد ر

افقضـروافتضح ةرمـرأج،فرواف ؾاعرظ فالر"و  ارُر،قكرظذراد شًاترافسبقرةرمًئقف ةرـزىر

واجلامنيدةرـم شًدةر تمني دةرتًدهؿررورت م ةرجقا  رافققعروافملخرروآظتزازروافقٓارف،دقضـ.

 شهامًارؾاظ ًروم ثرًارورتآع ؾرادقاضـرافقاظلرادًدت رررؾهدلرريثدؾرؿمدةراهلدرمرافتني، مدلرافد ير

حيتضـرخرعرأب اارافقضـروضاؿاتفرادٌ ظةروظ تفروظتادهرفإلص حروافتج ر روافتحقرر"
(1)
ر.

اإلشد م ةربقط ملتهدارورتنيزردزرروبلملةرظامةرؾم رر ـ رظذرأ  ةرأنرتقدقمرمقدرراترافثقاؾدة

ؿدد ؿرافتًدداملروادقاض ددةرواحلددقارروافٌ ددااروآجياب ددةر"أنرافحافدد راجلددامنيلرروخدد رورافتنيامددؾرمددعر

افقدد ؿربحررقدددةرخمت،ملدددةرظدددـرتنيام،دددفرمنيهدددارورافٌ ئدددةرإهردددةروافٌ ئدددةراد رشددد ةالرح دددصرتًدددقدرؾددد ه ر

رواظ ددة.رظدددذرحدددغررآدددنيررظم، دداترافتع دددػرآجت ظدددلروتدد ثررؿدددقىرتؼدددلرافقدد ؿربحررقدددةرؽدددر

افحافددد راجلددددامنيلربآشددددتق ف ةروررافتملعددددرروا ددداذرافقددددراراتروآخت دددداررافددددقاظلرف،تقجهدددداتر

افق م ة.رومـرادتقؿعرأنرتعقنرافق ؿرأوأرماررتنيرضرف،ت  رروراحل اعراجلامني دةالرح دصرتتزظدزعر

                                 
 . 7(دور اجملامع العلمية والثقافية يف التصدي للتطرف دراسة فقهية حتليلية ، علي بن زلىي الدين القره داغي، ص 1)
 . 68ادلصرية يف تنمية ادلواطنة لدي طالهبا، عالء أمحد جاد الكرمي ، ص (دور رعاية الشباب ابجلامعات 6)
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االروظ، ددفرؾ،دد سرمددـرم ظقمددةرافقدد ؿرافتددلرـا ددملرشددائ عرورمرح،ددةرمددارؿٌددؾراجلامنيددةرورنيددادرتآددع ،ه

ادًدددددت رلرأنرحتددددداوأرـدددددؾراإلرددددد رقفقج اترادتلدددددارظةرورادجتمدددددعرافتدددددوثررورؿددددد ؿرافآدددددٌالر

اجلامنيلرفتعقنرأشاسرافت  ررورادجتمع"
(1)
ر.

ورراؾؼراحل رصرظـرؿض ةرتني، ؿرافق ؿروتنيزرز ارورافتني، ؿراجلامنيلرـثررمـرافتًا ٓتر

ر معانرتني، ؿرافق ؿرؾ ها.رافتلرتآقشرمقؿعرافق ؿرور  هرادرح،ةالرو

وؿ رح دربنيضرافٌاحثغرث ثةرمـررظقامدؾرشدقارافملهدؿرحدقأر د ارادقودقعرو داؿشر د هر

افنيقامددؾربقصددملهارخراؾدداتر.رتتضددمـراخلراؾددةرإوػرآّدظددااربددونرافملددردرظ دد ماررددو ر ػراجلامنيددةر

،د ؿرافقد ؿرورتعقنرصملاتفرإخ ؿ ةرؿ رتآع،ملرريامًاالروف فؽرش عقنرمـرافنيٌصرآ ت مربتني

اجلامنيدة.روتقددقأراخلراؾددةرافثا  دةر  ددفرفدد سرمدـرمهمددةرأشددات عراجلامنيداترتني،دد ؿرافقدد ؿروإخدد  الر

بؾر نرمهمتهؿرتقتكرظذرتزور رافح،ٌةرباحلقائؼرادتني،قةربافتخلص.روردتؿرتني دغرادد رسرور

مددداراجلامنيدددةربًدددٌ راحلاجدددةر ػر للدددفروتدددتؿرترؿ تدددفرؾ هددداربًدددٌ رممارشدددتفرفتددد ررسر للدددفرو

جيررفرمـربحقثرورمقوقظفالروف سرٕ فررتم زربق رتفرظذرتنيزرزرافق ؿروإخ  رمـرخ أر

ت ررًفروبحقثف.رأماراخلراؾةرافثافثةرؾهلراف ظرر ػرمقوقعرافقد ؿروإخد  ربقصدملفرمقودقظًار

در  ًاالروتقجهًار ر رقفقج ًار اؾظًا""
(1)
ر.

،ددةربآددح اتردر  ددةرؾهدد ارصددح لالرٕنروـددقنرافقدد ؿروإخدد  روأمثدداهل رمددـرادملددرداتر مّر

اإلردد نرافدد ر لررقجددفرافًدد،قترإخ ؿددلرور ظمددفالرو ذارـددانرآ ددت مربتنيزرددزرافقدد ؿرورافتني،دد ؿر

اجلددامنيلرواجٌددًاردر  ددًارظ دد رإشددتاذرادتدد رـالرؾددإنرذفددؽرٓررق،ددؾرمددـرصددونرافدد واؾعرإخددرىرهلدد ار

                                 
 .63(موقع القيم يف التعليم اجلامعي، فتحي حسن ملكاوي، أمحد سليمان عودة، ص 1)
 (ادلرجع السابق 6)
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بنيددضرإشددات عربآدد رمددـررآظتددزازررآ ددت مرظ دد رإشددتاذرادتدد رـروظ دد رؽددرهرأرضددًا7ر ذررآددنير

وافًددنيادعراف ملًدد ةرفق ددامهؿربتنيزرددزرافقدد ؿروبخاصددةرفدد رر،قق ددفرمددـراحددسامرأخددررـروتقدد رر ؿر

هلؿالرؾض ًرظـرؿ اظتهؿربونرآ ت مربافق ؿررنيقدر ػرألارؾضائؾرورح رذاااالرممدارردزرراظتٌار دار

مـرادتح،ٌاتراده  ةروافقط مل ةرفألشتاذراجلامنيل
(1)
ر.

وحًددد ًارورأ  دددةر رشدددااروتنيزردددزرؿددد ؿرادقاض دددةروافتًددداملروافقشدددح ةروادقاض دددةرواإلجياب دددةر

وافت م ددةروافٌ دداارورمقددرراترافثقاؾددةراإلشدد م ةرفٌ دداارافملعددررادنيتدد أرأنر خددتؿربتقصدد اترمدد ريرر

افثقاؾدةراإلشد م ةر..ر»معةرادعرمةراخلامسرظؼراف يرظق تفررابحةرافنيدا راإلشد ملربني دقانر

/ر6/رر11-15 درافتلررقاؾقهار11/1112/ر3ر-1وذفؽرورافملسعرمـرشرٕصافةروادنياسعا

ردظاراد ريرراد شًاتراإلش م ةروافثقاؾ ةر ػرماررع:ر.م1111

تنيم دددددؼروظدددددلرادًددددد،مغربضددددددرورعرتحٌ دددددؼراإلشددددد مرافلدددددح لرورح دددددااؿالرضاظدددددةربالرر•

وادحاؾظةرظذراهلقرةراإلش م ةالروآظتزازربآ ت ار ػراإلشد مالربمملهقمدفرافآدامؾالروافتوـ د ر

ْم َدار)ظذرأثرهرورتنيزرزرافق ؿرافروح ةروإخ ؿ ةالروصقنرـرامةراإل ًانالرؿاأرتنياػ:ر ر  ـَ َوَفَقدْ ر

ثِدددٍررمِم ددد ـَ ر ددد،ْ َاُ ْؿرَظدددَذ  ٌَددداِترَوَؾض  رافح    ـَ ٌَْحدددِررَوَرَزْؿ َددداُ ْؿرِمددد رَواْف رَخَ،ْق َدددارَب ِدددلر َدَمرَومَحَ،ْ َددداُ ْؿرِوراْفدددَز  ـْ

(رَتمْلِض  ً
(1)
ر.ر

تثق دددػراف اصدددئةربافثقاؾدددةراإلشددد م ةرافلدددح حةرافتدددلرشددداررظ، هدددارشددد،ػرإمدددةرافلدددافلالرر•

رؾددةروافثقاؾدداتراحلزب ددةروافحائمل ددةرادملرؿددةالروـددؾرمددارردد ظقر ػراف ،ددقروحتلدد  هؿرمددـرأراارادتح

                                 
 (انظر: ادلرجع السابق 1)
 .72(سورة اإلسراء، اآلية: 6)



 وظيفة الثقافة اإلسالمية يف بناء الفكر ادلعتدل

 

21 

 

فَِؽر)واإلر دددالروآ حدددد أرإخ ؿدددلالرؾإمددددةراإلشدددد م ةرأمدددةروشددددطالرؿددداأرابرتنيدددداػ:ر ددددَ   ـَ َو

ُشقُأرَظَ، ُْعْؿرَصِه ً ا ًةرَوَشًحارفَِتُعقُ قارُصَهَ اَارَظَذراف  اِسرَوَرُعقَنرافر  ْؿرُأم  ـُ (رَجنَي،ْ َا
(1)
ر.

افتح رررمـراإلظ مرافً،ٌلرظذرصٌالرإمةالروافنيمؾرظذرحتًغرافق راتراإلظ م ةرر•

ورافآعؾروادضمقنالروادآارـةرافقاظ ةرظذرأشدسر  ًدا  ةروأخ ؿ دةالرف عدقنر ظ مدًارم،تزمدًار

بدداحلؼالرظددام ًرظددذرحتق ددؼرملددافلرإمددةرادًدد،مةالروتقددقرؿرأدائهدداراحلضدداريالرمددـرأجددؾرتنيزردددزر

رافروح ةرواإل ًا  ةروإخ ؿ ةالروتنيزرزرثقاؾةرافً مروافني شرادآست.افق ؿر

رـ ردظاراد ريرراجلامنياترواد شًاترافثقاؾ ةرورافنيا راإلش ملر ػ:

تنيزرددددزرمملددددا  ؿرافقحدددد عربددددغرادًدددد،مغالروذفددددؽربافتمًددددؽربثقابددددملراإلشدددد مراجلامنيددددةالرر•

وافتنيددداونرور زافدددةرأشدددٌالرافآدددقا روافملرؿدددةربدددغرادًددد،مغالرافتدددلرت ججهددداراحلزب دددةروافحائمل دددةر

روافققم ةرافتلرتضنيػرافقح عرافثقاؾ ةربغرادً،مغالروتٌنيثررمملا  مهار.ر

آتملددددا رظددددذرمؼددددوعرثقدددداوررني ددددكرب ؼددددرافثقاؾددددةرافقشددددح ةالرور ددددوىربآددددٌالرإمددددةرظددددـرر•

م زفقدداترافثقاؾددةراد ،قضددةرافتددلرت ددته رافحائمل ددةرواإلر ددالرواف ،ددقروافتحددرقالروحيدد ر ؿرمددـر

افتحدددددزلرادق ددددددملرافددددد يرؾددددددر  رادًدددددد،مغالروأودددددنيػرجهددددددقد ؿالروظمدددددؼرإ ا  ددددددةروإثددددددرعرور

رُم ِرر)صملقؾهؿالرؿاأرابرتنياػ: ـَ َغر*رِمد
دـِ راْدُْؼِ ـَ رَتُعقُ دقارِمد َٓ ُققُهرَوَأِؿ ُمقارافل  ََعرَو  ٌَِغر َِف ِْفرَوات 

رِحْزٍلربَِ رَفَ ْ ِْؿرَؾِرُحقنَر ؾُّ ـُ اُ قارِصَ نيًار ـَ ُؿقارِدر َُهْؿرَو رَؾر  ـَ ِ ر  ر(اف 
(1)
.
(1)
ر.

رر

                                 
 . 143(سورة البقرة، اآلية: 1)
 .36-31اآليتان:  (سورة الروم،6)
الثقافـة اإلسـالمية .. »(انظر توصيات: مؤدتر مكة ادلكرمة اخلامس عشر الذي عقدتو رابطة العامل اإلسالمي بعنوان 3)

 م.6214/ 9/  32-68ىـ اليت يوافقها 16/1435/ 6 -4وذلك يف الفرتة من « األصالة وادلعاصرة



 وظيفة الثقافة اإلسالمية يف بناء الفكر ادلعتدل

 

21 

 

 ادلبحث اخلايش
 هقاتهاتصحيح االحنزاف انفكزي يف ادلفاهيى انشزعيت ويتع

ر

ر نرمددددـرأ ددددؿروطددددائػرافثقاؾددددةراإلشدددد م ةرافتددددلرجيدددد رأنرتقددددقمرهبددددارمددددـرخدددد أرادقددددررات

اف راشددد ةرفٌ ددداارافملعدددررادنيتددد أرافلدددح ل:رتلدددح لرآ حدددراقرافملعدددريرورادملدددا  ؿرافؼدددظ ةر

رومتني،قااارف ىرافح لرواف راشغر.

اخلدددداضكارجلم،دددةرمددددـر نرـثدددرًارمدددـرآ حراؾدددداترواد رشددداتراخلاضئدددةرتددددو ر ت جدددةرف،ملهدددؿر

ادملددا  ؿرافؼددظ ة7رؾمددـراد حددظرأنرافًدداحةرافملعررددةراإلشدد م ةرتددزدحؿربددافعثررمددـرافضددٌالر

حدددقأرافني رددد رمدددـرادلدددح،حاتروادملدددا  ؿراإلشددد م ةالر"إمدددررافددد ىرأّدىر ػرجددد أرظ  دددػرعر

ٕمددةرافدد ىرواحلدداورتقحنيددملربددفروصددائ رافقحدد عرافملعررددةروافثقاؾ ددةالربددؾرواف ر  ددةربددغرأب دداارا

ٌُُ ونِر)افتكروصملهارافقر نرافعررؿربققفف:ر ُعْؿرَؾاْظ ًةرَواِحَ ًعرَوَأَ ارَربُّ ُتُعْؿرُأم  ِ ِهرُأم  رَ   ر(ر ِن 
(1)
ر.ر

وؿددد رأّدترافظدددروقرافً اشددد ةروآجت ظ دددةروافثقاؾ دددةرافتدددكرمدددرتربإمدددةراإلشددد م ةرم ددد ر

رىرابرظد ه رر-منياورةرافتكررقصػرهبارمارـانرمـرساعرمً،لربغرظذرور-افملت ةرافعزىر

 ػرطهددددددقررافني ردددددد رمددددددـرافملددددددر راإلشدددددد م ةرادت دددددداحرعرعرؾددددددساترخمت،ملددددددةرمددددددـرتددددددارر رإمددددددةرر-

راإلش م ة.

وحتدددداوأربنيددددضرافملئدددداترادنيدددداسعرأنرتني دددد رخ ؾدددداترافدددد ىرراؾنيددددةرصددددنياراترمضددددد،،ةالر

ملعرردةرفد ىرومملا  ؿرم ،قضةالروأؾعارًارخاضئةالرإمرراف ىرأّدىر ػرح وثر دقعرمدـرافٌ،ٌ،دةراف

افعثررـ.روظذرافرؽؿرمـر  هرافلدقرعرافًد،ٌ ةرؾدإنرإمدةراإلشد م ةرؿد رصده ترظدذراجلا د ر

                                 
 .96(سورة األنبياء، اآلية: 1)



 وظيفة الثقافة اإلسالمية يف بناء الفكر ادلعتدل

 

21 

 

أخددددررصددددملحاترمؼددددؿةرظعًددددملرظظمددددةراإلشدددد مرعرتنياف مددددفرافًددددام ةرومٌادئددددفرافراؿ ددددةرافتددددكر

ؿ مملرفإل ًا  ةرأظظؿرحضارعرظرؾهاراإل ًان.روت، ةرادلح،حاتراإلش م ةالرو زافةراف ٌارر

ظ،ددددؼربددددافعثررم هدددداررًددددهؿرورافقضدددداارظددددذرافٌ،ٌ،ددددةرافملعررددددةرافتددددكرأحدددد ثتهارافكدددداظاترافدددد ىر

ادخت،ملة.روذفؽرمحارةرف،مًد،مغرمدـرآؽدسارربافآدنياراترادضد،،ةالروافد ظاراترافعاذبدةرافتدكر

رقل رمـرورائهارجدررإمدةر ػرمتا داترٓررني،دؿر ٓرابرمد ىرمدار ٌئدفرهلدارمدـرملدررمظ،دؿالرعر

فرإمةراإلش م ةر ػرت   رـؾر معا ااارف،حا ربرـ رافنيكالرواحت أرمعالاروؿملرحتتاجرؾ 

اف ئؼرهبارظذرخررحةرظاد ارادنياس"
(1)
ر.

واإلصدعاأرافقاؿدعرورادملددا  ؿرافؼدظ ةرأنرـدؾرضددرقررملند اروؾدؼر ددقاهروم قفدفالرٓروؾددؼر

 ددددقررملددددر ربددددغرور-رمحددددفرابرر- لددددقصرافؼددددرنيةرومددددارتقتضدددد فالرومددددارأمجددددؾرمددددارؿدددداأرافآدددداضٌلر

صدداح راحلددؼروصدداح راهلددقىرح ددصرؿدداأ:ر" نرصدداح راحلددؼرردد   ر ػراف لددقصرافؼددظ ةر

ر ظررماذارتققأرثؿررمتثؾالرأمارصحالراهلقىرؾهقرر   ر ػراف لدقصرافؼدظ ةرف دو رهبدارظدذر

 قاه"
(1)
ر.

 نرافملهؿراخلاض ردملا  ؿرافؼرنيةراإلش م ةرومقاص  ارافًام ةر قرا حراقرؾعريرظدـر

افنيقدددعرافًددد، ؿ.روتتضدددلر ثدددارر ددد ارافملهدددؿراخلددداض رورافتٌددداسرادملدددا  ؿروؿ،ددد رادقاصددد ررادددد ه 

وحتررددػراف لددقصالرواحلددرولرافع م ددةربددغرأؾددرادرادجتمددعر حددقرآتملددا رظددذرمنيددايرواحدد عر

وواودحةرف،قضددارارآجت ظ ددةرواف ر  دةرافتددلررتنيددرضرهلدارادجتمددعرؾددسىرـدؾرؾررددؼروـددؾرمجاظددةر

رجؾراحلؼالروفعـربمملهقمغرخمت،ملغر.تّ ظلرألارحتارلرمـرأ

                                 
 .5اإلسالمية العامة، من تقدمي د. زلمود محدي زقزوق، ص  ( موسوعة ادلفاىيم1)
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" نراد هج ددةرافني،م دددةرتقت دددر ظدد أراف ؿدددةرورتقط دددػرادملددا  ؿرواشدددتني أرادلدددح،حاتالر

و ددددد هراد هج دددددةرتددددد ؾني ار ػرت ددددد رأشددددداف  راإلضددددد  روافنيمدددددقمالروظددددد مرآشدددددت ادر ػراف ظدددددرعر

وتًق ر ػر قعر خرررإحادرةرورتقررررإحعامالرافتلرؿ رت ديرب ار ػر قعرمـراخل،طرواف،ٌس

مـرافسشٌاتروافساـ تراخلاضئةرافتدلرتتحدقأربملنيدؾرمج،دةرمدـرافنيقامدؾروإشدٌالر ػرحقدائؼر

مًددد،مةروؿقاظددد رمتٌنيدددةالرمدددـرافلدددني رتاوز دددارواؿنيدددًارأور  اهلدددارؾعدددرًاالرومدددـر ددد اراد ددددزفؼررقدددعر

قارادملعددددرونراإلشدددد م قنرورجدددد ف اترظ،م ددددةرواشددددنيةالروخماضٌدددداترؾعررددددةرمملرؽددددةالرشددددٌٌهارشدددد

تقط دددددػرادلدددددح،حاتروظددددد مرمراظددددداعرمدددددارحيددددد طرهبدددددارمدددددـرظمدددددقمرأورخلدددددقصرأور ضددددد  رأور

تق   "
(1)
ر.

وفدددد سرمددددـراختلدددداصر دددد ارافٌحددددصرأنررنيددددّرجرظددددذرتلددددح لرادملددددا  ؿرافؼددددظ ةالروفعددددـر

شددوظحلرأمث،دددةرو دد ذجرو صددداراترو ودداااترٕبدددرزر دد هرادملدددا  ؿرافتددلرجيددد رأنرحتتددقيرظ، هدددار

قرٌهاالروظرضرافر رةراإلش م ةرافلح حةروافً ر عرحقهلارمقرراترافثقاؾةراإلش م ةالروتل

رف ررقعرمـراخل،ؾرورؾهمهارت اظ اترخحرعرورافً،قترواد رشة:

/رتلح لرمملا  ؿرم ،قضةرظـراجلهاد:رؾاجلهادرورشٌ ؾرابرذعرفتنيٌ  راف اسرفرهبؿالر1

رَتُعقَنرِؾتْ ٌَةر)رققأرتٌارتروتنياػ:ر َٓ ر رَوَؿاتُِ،قُ ْؿرَحت ك 
ِ
 
ِ
ُفرَّلل ُّ، ـُ ر ـُ ر َررَؾِإن ررا َتَهْقارَؾِإنِررۚ  َوَرُعقَنراف   راَّلل 

.رؾه ار قراهل قرإشمكرف،جهدادالرؾدإذارأصدٌلراجلهدادر ملًدفر د ًثارف،ملت دةر(1)(رَبِلرٌررَرنْيَمُ،قنَرربَِ ر

ورافدد رـالروما نًيدددارفتنيٌ ددد راف ددداسرفددرهبؿالروصدددً ارف، ددداسرظدددـراحلددؼالرو قرمًلدددارف،آدددٌالرمدددـرثمدددرعر

ردظقعر ق ةر رحيقؼراجلهادرب فؽرمقلقدهرإشمكر.

                                 
 .42(حنو بناء مداخل منهجية وفقو جديد دلفهوم احلاكمية، أ. حسن حلساسنة، ص 1)
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آ حددراقربملررضددةروفدد فؽرووددعراإلشدد مرشدد اجغرـٌددررـررنيلدد نرأ ددؾراإلشدد مرمددـر

راجلهادرظـر  ؾهاالرو قرأنررعقنراف رـرـ،فربالرأورظـرؽارتهارو قرأنررعقنرورشٌ ؾراب.

وف فؽرؾإنرافني،ؿرافؼظلراف زررروافني،ؿربافقاؿعروافملهؿرافنيم دؼرـدؾر د هرٓرؽ دكرظ هداالر

ورملتقددرر ف هددارافددٌنيضرممددـروفدد ر دد ارافٌددال7رٕ  ددار جدد ربنيددضرمددـرأخدد  ؿراحلدد سرف،جهددادرؿدد ر

ؽدددافقارورذفدددؽرومح ،دددقارأ ملًدددهؿرمدددارٓرضاؿدددةرهلدددؿربدددفالرؾ دددت رظدددـرؿتددداهلؿرمدددـرادملاشددد روادلدددائ ر

افنيظ مةرمارابربفرظ، ؿر"ؾادملا  ؿراد ،قضةرواخلاضئةرظـراجلهدادرؿد رتنيد دتالروت قظدملربت دقعر

أظدد ااراإلشدد مالرواد حددرؾغرظددـر دد ارافدد رـرافقددقرؿالرـدد رأنربنيددضرادًدد،مغرؿدد رودد،قارافًددٌ ؾر

قاربافدد رـروؽددافقارؾ ددفالروورحدددغرظدد مرريًددعهؿربقشددح ةر ددد ارافدد رـرو ،ددقارظددـرضرردددؼروريًددع

وم ه رافً،ػرافلافلرطهرترف ر ارؾر روافةروم حرؾةر ؼترافقتؾروشدملعملرافد ماارب درر

وجددفرحددؼالروورمقابددؾرذفددؽر ددرىرأنرأظدد ااراإلشدد مرواد دداؾقغرمددـربدد أرافًددٌؾرورشددٌ ؾر بنيددادر

ةرورمملهقمراجلهدادربوشداف  رمتنيد دعرومداـرعر د مرملدافلرأظد اارادً،مغرظـراحلق قةرافؼظ 

اد،ةروإمة"
(1)
ر.

/رتلح لرمملا  ؿرم ،قضةرظـرادقاض ة:ر نرح رافقضـرأمررؾحريروراإل ًانالر ٓرأنر1

مملهدددقمرافقض  دددةربقودددقحفروأ  تدددفرـرـ دددزعرأشاشددد ةروراف مدددقراف ملزدددروآجت ظدددلروافسبدددقير

 ًددددؼرافقدددد ؿروإؾعدددداررافتددددلرردددد مـرهبدددداربنيددددضرذويرآ حددددراقرف،ملددددرد.ر ررتقاؾددددؼرمددددعرشدددد ا رو

افملعدريرافد ر ل.رؾافقض  دةرفد  ؿرصدٌهةرمدـرافآددٌهاترافتدلرجيد ردر  داروافت دزهرم هدا.رؾجددااتر

ـتابددااؿروؾتدداوا ؿرم، ئددةربتآددقرفر دد ارادملهددقمرومددـرردد مـربددف.رؾهددلرور ظددر ؿ:رمملهددقمرجددا عالر

فدددقضـرواظتٌدددارهررابحدددارؿقم دددًاررني،دددقرؾدددددق رـدددؾروث دددلرخحدددررؾ دددفردظدددقهر ػرآ لدددهارروربقتقدددةرا
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افروابدددددددطرإخددددددرى.رو ددددددقرٓرَيددددددرجرظددددددـرـق ددددددفرصدددددد ً رأور هلددددددًاررنيٌدددددد رمددددددـردونرابروأنراف دددددداسر

ش تخ،ملقنرظـرمٌادئهؿراإلش م ةرباشؿرافقض  ةالروافقاؿعرأنروٓارادً،ؿرف ر فروا ت اهرٕمتفر

وئددامروامتددزاجروارتٌدداطرحتددكر نرافدد رـرٓرٓررتنيددارضرمددعرافقض  ددةربددؾر نرافني ؿددةرب دد ه رظ ؿددةر

رققمر ٓرظذرأرضرووضـ
(1)
ر.

/رتلددددح لرمملددددا  ؿرم ،قضددددةرظددددـراحلاـم ددددة:رُرنيددددّ رمملهددددقمراحلاـم ددددةرمددددـرأ ددددؿرادملددددا  ؿر1

ًٓرظذرمًدتقىرافملعدرروافنيمدؾالر ادت اوفةرورافملعرراإلش ملرادنياسرافتلرفق ملررواجًاروت او

ّأرظ، ددفرمقؿنيددًارخاصددًاروراخلحددالراإلشدد ملرادنيدداسالرممددارجنيددؾرهلدد ارادملهددقمروادلددح،لرافدد ا

وأثدداررحقفددفرافعثدددررمددـراجلدد أرادنيدددرورواخلدد قرافملعددريالروؽددد ار ددقرًارف،م رشدداتراف ظقردددةر

واحلرـ دةالروفٌ دةرورب داارافملعدررافًد ادراإلشد ملرادنيداس.رومملهدقمراحلاـم دةررنيتدزهرافددٌنيضر

تقرردررأحعدامر د دعرأورتدرور رأؾعداررمني  دة.روؿد رمملتاحًارشدحررًاررقطملدفرافنيدا رواجلا دؾربقلد ر

اشتقح رادقوقعرأ ظاررافٌاحثغرادً،مغروؽررادً،مغالرواشدتخ مملروردراشدتفرأشداف  ر

رمت قظةرورافٌحصرواف ظر.

 ّنرمملهددقمراحلاـم ددةرحيمددؾردٓٓترخمت،ملددةرومنيددايرمتنيدد دعربًددٌ رؽددزارعرمادتددفالروؿدد روردر

اترأ ددؾرافني،ددؿ.ر"وثمددةراتا دداترؾعررددةرظ ردد عرتنيام،ددملرملدد رهرورافقددر نروافًدد ةرواصددح ح

مددددعر دددد ارادملهددددقمرب ف دددداترخمت،ملددددةروأشدددداف  رمتٌار ددددةالروخ،لددددملر ػر تددددائ رذاترظ ؿددددةرمٌدددداذعر

بدددافملعرروافنيمدددؾ.رور ٌ دددلرمراظددداعرؾدددؽرآرتٌددداطربدددغرملدددح،لراحلاـم دددةرومٌددد أرإفق  دددةرظ ددد ر

                                 
( قد كشفت عن الشـبهات الـيت تـدور حـول موضـوع ادلواطنـة يف قثـي: حقيقـة ادلواطنـة يف ادلنظـور اإلسـالمي وأبـرز 1)

الشبهات ادلثارة حوذلا، د. إبراىيم طلبة حسني، قث مقدم إىل ادلؤدتر الدويل: "الوحـدة الوطنيـة: ثوابـت وقـيم" والـذي 
-16ىــــ ادلوافـــق 16/11/1434-12الـــرايض: يف الفـــرتة مـــن  –ية نظمتـــو جامعـــة اإلمـــام دمحم بـــن ســـعود اإلســـالم
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ظدددـراإلوددداؾةرواف ًدددٌة.رواحلكدددرردراشدددةر ددد ارادملهدددقمروبحثدددفربقصدددملفرملدددح،حًارذظ دددًار دددرداًر

افت زمدددددلربدددددغرملدددددح،لراحلاـم دددددةرومٌددددد أرإفق  دددددةرٓررعدددددقنر ٓرورإمدددددقررادتني،قدددددةربقضدددددارار

إفق  ددة.رور ٌ ددلراإلؿددرارربًدد قفةرادلددح،لروؿاب، تددفرفعددؾرصددقرعالرورٌقددكرحت ردد رمني دداهرر ددغر

افً اؿاترافتلررقتض هارادقام"
(1)
ر.

 ةرورحّؾرخمت،ػراإلصعاف اترادح حةربفروؿحعرـؾر زاعرو  ارتو روط ملةرافثقاؾةراإلش م

وجددد أالرفقودددعرادملهدددقمرورمعا دددفرافلدددح لرمدددـراد ظقمدددةرادنيرؾ دددةراإلشددد م ةالروحت رددد رأ دددؿر

ادددد اخؾراد هج دددةرافتدددلرر ٌ دددلرمراظاادددارظ ددد رافٌحدددصرؾ دددفالرؾاحلاـم دددةرٓرتح،دددؼربدددإض  رواحددد ر

بح صرتملرزرم هاجًارواح ًارٓرثدايرفدفالربقد ررمدارأنررفت ت رؾهً رأحادرًاالرـ رأ فرف سرهلاربني رواح 

احلاـم ةرمملهقمرث ثلرإؿحالربحً راجلهةرافتلررنيقدر ف هاالروم فرؾإنرمراظاعرا ملعاتراجلهةر

دملهدددقمراحلاـم دددةررنيددد رممللددد ًردؿ قدددًارجيددد ر ظ فدددفرظ ددد راحلددد رصرظ هددداالرؾاحلاـم دددةرؿددد رردددرادرهبدددار

رادرهبددارحاـم ددةرافددقحلر)احلاـم ددةرافؼددظ ة(الروؿدد ررددرادرحاـم ددةرابر)احلاـم ددةراإلهل ددة(الروؿدد رردد

هبدددارحاـم دددةرافنيقدددؾر)احلاـم دددةراإل ًدددا  ة(الروفعدددؾرواحددد عرمدددـر ددد هرإؿًدددامر ددداأروخلدددائصر

وأشسرتققمرظ، ها
(1)
ر.

/رتلح لرمملا  ؿرم ،قضةرظـرإمدرربدادنيروقرواف هدلرظدـراد عدر:ر نرمقودقعرإمدرر1

ؿالرجددد ررربافني اردددة7رٕنرورحتق قدددفرملددد،حةرإمدددةربدددادنيروقرواف هدددلرظدددـراد عدددررمقودددقعرظظددد 

رو جاااالروور  اففراخلحررافنيظ ؿروافملًادرافعٌرالرواختملاارافملضائؾالروطهقررافرذائؾ.

                                 
 .45(حنو بناء مداخل منهجية وفقو جديد دلفهوم احلاكمية، أحسن حلساسنة، ص 1)
 .52( ادلرجع السابق، ص 6)
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وؿدد رأووددلرابرجددؾروظدد رورـتابددفرافنيظدد ؿرم زفتددفروراإلشدد مالروبددّغرشددٌحا فرأنرم زفتددفر

نالرافد ير دقرأصدؾرافد رـروأشداسرظظ مةالرحتدكر  دفرشدٌحا فروربنيدضرأرداترؿ مدفرظدذراإلرد 

ر)اإلشدد مالرـددد رورؿقفدددفرتنيددداػ ـِ دددٍةرُأْخِرَجدددمْلرفِ،  ددداِسرَتدددوُْمُروَنربِددداْدَنْيُروِقرَوَت َْهدددْقَنرَظددد رُأم  ـُ ْدددُتْؿرَخدددْرَ

ر
ِ
ر(اْدُ َْعِررَوُتْ ِم ُقَنربِاَّلل 

(1)
ر.ر

اد آدددقدعالرب ددد رأنر ددد هرافآدددنيرعرأحاضهدددارافؼدددعربجم،دددةرمدددـرافضدددقابط7رفتحقدددؼرأ ددد اؾهار

وؽارتهارادرشقمةالروؿ روؿعرا حراقرورؾهمهاالروممارشتهارأدتر ػرمج،ةرمدـرإخحدااالروؽملدؾر

افدددٌنيضرظدددـرودددقابطرإمدددرربدددادنيروقرواف هدددكرظدددـراد عدددررؾدددودىرذفدددؽر ػرمملاشددد رظظ مدددةرور

رادجتمعراإلش مل

ر:ر-رمحفراب–رققأرابـرت م ةر

وافلدز7رافني،دؿرؿٌدؾرإمدررواف هدلالروافرؾدؼرمنيددفالر"ؾد ربد رمدـر د هرافث ثدة:رافني،دؿروافرؾددؼر

وافلزربني هرو نرـانرـؾرمـرافث ثةرٓرب رأنررعقنرمًتلحًٌارور  هرإحقاأ"
(1)
ر.

ر:ر-رمحفراب–ورققأرابـرافق ؿ

"   رأوج رظذرإمةر  عدارراد عدررف حلدؾربدفرادنيدروقرافد يرحيٌدفرابرورشدقففالروفعدـر

 وثر خررذرم فر رجيز" ذارأؾىضر  عارراد عرر ػرح
(1)ر

ر.ر

                                 
 .112(سورة آل عمران، اآلية: 1)
 ( .6/633(االستقامة، )6)
 (.5-3/4(إعالم ادلوقعني، )3)
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رمحفراب:ر"و  عارراد عررأربعردرجدات:رإوػرأنرردزوأروَي،ملدفرود هالرافثا  دةرر-ثؿررققأ

أنررقدددؾرو نر رردددزأربجم،تدددفالرافثافثدددةرأنرَي،ملدددفرمدددار دددقرمث،دددفالرافرابنيدددةرأنرَي،ملدددفرمدددار دددقرذرم دددفالر

رمة"ؾاف رجتانرإوف انرمؼوظتانروافثافثةرمقوعراجتهادروافرابنيةر 
(1)

 .رر

:ر"ثدؿر نرافني،د ار  د رر عدرونرمدارأمجدعرظدذر  عدارهالرأمدار-رمحدفراب–ورققأراإلمدامراف دقوير

ادخت،ػرؾ فرؾد ر  عداررؾ دف7رٕ دفرفد سرـدؾر تهد رملد ٌاالرأورادلد  رواحد رٓر ني،مدفالرو رردزأر

ظددذرمددـرراخلدد قربددغرافلددحابةروافتددابنيغرورافملددروعالروٓرر عددررأحدد رظددذرؽددرهالرو  دد رر عددرون

خافػر لًارأور مجاظارأورؿ اشارج، ا"
(1)

ر.رر

 ػرؽددررذفددؽرمددـرافؼددوطروافضددقابطرافتددلرودد،ملرظ هددارإؾعددارراد حرؾددةرؾ رشددملر دد هر

افآدددنيرعالروابتنيددد ترهبدددارظدددـرمقاصددد راإلشددد مروؽاراتدددفرافعدددزىالر"ؾافؼدددرنيةراإلشددد م ةرمٌ ا دددار

،هداالرؾعدؾرمًدوفةرخرجدملرظدـروأشاشهارظذراحلعؿروملافلرافنيٌادالرو لرظ أرـ،هدارورمحدةرـ

افني أر ػراجلقرالروظدـرافرمحدةر ػرود  اروظدـرادلد،حةر ػرادملًد عالروظدـراحلعمدةر ػرافنيٌدصر

ؾ، ًملرمـرافؼرنية"
(1)

ر.ررر

 نرتلح لرافملهؿرهل هرافآنيرعرو ف ةرممارشتهاالروذحرمداررتني،دؼرهبدارمدار تم دكرأنرتقدقمربدفر

راف ارشغ.مقرراترافثقاؾةراإلش م ةرفضٌطرظققأرافح لرو

"ؾددد رَيملدددكرأنرإمدددرربدددادنيروقرواف هدددلرظدددـراد عدددررفدددفرمقلدددقدرحددد دهرافآدددارعراحلعددد ؿالر

وملددد،حةرر ٌ دددلرأنرتتحقدددؼربح ردددةرادجتمدددعرمدددـرادملاشددد روادًدددا ةرورافتلددد يرف  حدددراقر

وحتلدد ؾرملدد،حةرافدد رـروافدد   ارفعددؾرمددـرادحتًدد روادحتًدد رظ، ددفرؾددإنرتقاظدد ر دد ارافنيمددؾر

                                 
 السابق .( ادلرجع 1)
 ( .12/662(روضة الطالبني، )6)
 .  166(الطرق احلكمية، ابن قيم اجلوزية، ص 3)
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وأ دددت رمملًددد عرصددد ر عرف،محتًددد رأورف دددررادحتًددد ردونرحتلددد ؾررظددـرحتلددد ؾرمقلدددقدهرربدددؾ

مل،حةررلٌلرافنيمؾر  ارؽررمح،قل7رؾعؾرتكقرتقاظ رظـرحتلد ؾرمقلدقدهرؾهدقرباضدؾالر

و  ارمـرؾقفراحلًٌةروؿ رؽملؾرظ فربنيض اروتًٌٌملر  هراف مل،ةرأورافت اؾؾرورمملاش رظا   اروٓر

نيضددهاربنيضددًارٕلددارمددـرظ دد رافني،دد ؿراخلٌددرالروٓرزف ددار نيددايرأثر ددار..رؾددإنرذائددعراإلشدد مررعمددؾرب

رمعـرأنرتتنيارضرأورتتلادمالرؾاحلًٌةرٓررمعـرأنرتلح مرباف ظقعرو  عارراد عرررًدررظدذر

افتددقازيرمددعر  ارددةراخل ئددؼالروأيرخ،ددؾرورتحٌ ددؼرصددنيرعرمددـرافآددنيائررؿدد رردد دير ػراوددحرالر

ر ثررظذرصنيائررأخرى"
(1)

ر.ررر

فتحلدد ؾرادلددافلرورتعم ،هدداروتنيح ددؾرادملاشدد رو  دد رتددرجلروباجلم،ددةر"ؾافؼددرنيةرجددااتر

خددرراخلددررـالروتدد ؾعرذرافؼددرـالروحتلدد ؾرأظظددؿرادلدد،حتغربتملقرددملرأد ا دداروتدد ؾعرأظظددؿر

ادملً تغرباحت أرأد ا ا"
(1)

ر.رر

/رتلح لرمملا  ؿرم ،قضةرظـرافتعملر:رافتعملررمـرأخحررإحعدامروأظظمهداالروذفدؽر2

ثارراخلحرعالرـإباحدةردمرادًد،ؿرومافدفالروتح، دؼرزوجتدفالروؿحدعرافتدقارثرف ررست رظ، فرمـرأ

ب  فروبغرأؿربائفالرؾض رظـر ظرعرادً،مغرففرواحتقار ؿر راهرخلروجفرظـردر فالرومار ػرذفدؽر

مدددـرأحعدددامرت،حدددؼرادرتددد .روفددد رـا دددملرمًدددوفةرافتعملدددررف ًدددملربدددإمرراهلدددغالراحتددداطرافؼدددعرور

ووجد رافتثٌدملالرحتدكرٓرردتهؿرمًد،ؿربعملدرالروحتدكرٓرتًدتٌاحرأمدقاأر ض ؿهاراحت اضدًارصد ر ًارؾ

اف ددداسروأظراودددهؿربمجدددردرافظدددـرواهلدددقىالروممدددداررددد أرظدددذراحت ددداطرافؼدددعرورمًدددوفةرافتعملددددرر

                                 
 .143(النصح والتبيني يف تصحيح مفاىيم احملتسبني، علي دمحم علي الشريف، أســــــامة ابراىيم حافظ، ص 1)
 ( .6/416(جامع ادلسائل، ابن تيمية،  )6)
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ومٌاف تددفرورذفددؽالر جيابددفرافتحقددؼرمددـروجددقدرذوطرافتعملددرروا تملدداارمقا نيددفالرؾدد رجيددقزرتعملددرر

ربني  ارظـرافتنيل رواهلقىر.رمنيغر ٓربني رافتحقؼرمـرذفؽرحتققًارص ر اًر

واف ددداسرورافتعملدددررظدددذرصددد ملغ:رصددد ػرتًدددا ؾرؾ هدددارؾ،دددؿررعملدددرر ٓرمدددـراظتقددد رافعملدددر7ر

رأورافً رف سرـملرًار ذار ررنيتق رذفؽ.ر-ظزروجؾ-ؾافًجقدرف،ل ؿروآشتهزاارب راترابر

وص ػروشعردائرعرافعملررؾعملرواربعؾرذ  رؾاشتٌاحقاردمدااروأمدقاأرادًد،مغروجدازؾقار

ورافتعملدددرالروؿددداضنيقارادًددد،مغالروحعمدددقارظدددذرادجتمنيددداتربدددافعملرروآ حدددراقرظدددـرافددد رـالر

ؾض،قارظـرافكاطرادًدتق ؿرو د ىررلرافنيدادغالرو رر ظدروار ػرافؼدوطروادقا دعروودقابطر

رافتعملر.

واحلددددؼرأ ددددفرٓرتًددددا ؾرورمًددددوفةرافتعملددددررؾددددافعملرررعددددقنربافملنيددددؾروافقددددقأروآظتقددددادالروٓر

ر  الروٓرتعملرر ٓربؼوطرووقابطرمعرا تملاارادقا ع.تعملرربعؾرذ

:ر" نربالرافتعملرروظ مرافتعملرربالرظظمدملرافملت دةر-رمحفراب-ؿاأرابـرأيبرافنيزراحل ملل

وادح ددددةرؾ ددددفروـثددددررؾ ددددفرآؾددددسا روتآددددتملرؾ ددددفرإ ددددقااروأرااالروتنياروددددملرؾ ددددفردٓئ،هددددؿ...ر

ؾاف اسرؾ فرظذرضرؾغرووشط"
(1)

ر.رر

:ر"ؾ،د سرٕحد رأنررعملدررأحد ارمدـرادًد،مغر-رمحدفراب-شد مرابدـرت م دةورققأرصد  راإل

و نراخحوروؽ،طرحتدكرتقدامرظ، دفراحلجدةروتٌدغرفدفرادحجدةالرومدـرثٌدملر ر  دفرب قدغر رردزأرذفدؽر

ظ فربافآؽربؾرٓررزوأر ٓربني ر ؿامةراحلجةرو زافةرافآٌهة"
(1)

ر.رر

                                 
 (.316/ 1(شرح العقيدة الطحاوية: )1)
 (.521/ 16(رلموع الفتاوى، ) 6)
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ب دداارافملعددررادنيتدد أربتلددح لرمملددا  ؿرروهبدد اررظهددررف ددارأ  ددةروط ملددةرافثقاؾددةراإلشدد م ةرو

افتعملررحتكرٓررضؾرافآٌالرظـرضررؼراحلؼالروٓررًارظقارورتعملررادجتمدعرمدـرحدقهلؿرممدار

ررست رظ، فر ثارًارخحرعالروظقاؿ روخ مة.

/رتلح لرمملا  ؿرم ،قضةرظـردارراإلش مروداررافعملر:ر  هرادًوفةرمدـرادًدائؾرافتدلر3

 رذفدددؽرأنر دد هرادًدددوفةرٓررقجدد رهبددار دددصرؿدداضعالرو  ددد ر ددلرأؾهدددامراخت،ددػرؾ هددارافني،ددد االروشددٌ

ف،ني،د ارف لددقصر م،ددةرمدـرـتددالرابروشدد ةررشدقففرصددذرابرظ، ددفروشد،ؿالرو ددلرمددـرادًددائؾر

اف ازفةربني رظه رافلحابةروافتابنيغ.ر"واف يررٌ ورأنرإشاسراف يرؿامرظ، فرتقًد ؿرإؿداف ؿر

شاسراجتهاديرٓر  رح صر رردردرهبد ارافتقًد ؿرؿدر نر ػردارر ش مروداررـملررأورحرلر قرأ

ـررؿرالروٓرح رصرذرػر ٓر صاراترؽررمٌاذعروردتروربنيضرإحادرص"
(1)
ر.

ورقدددقأرافآددد  رأبدددقرز دددرع:ر"وتقًددد ؿرافملقهددداارافنيدددا ر ػردارردددـرأورث ثدددة:ردارر شددد مرودارر

هددددددددد رـربحعدددددددددؿرحدددددددددرلروداررظهددددددددد ر ررعدددددددددـربحعدددددددددؿرافؼدددددددددعرو  ددددددددد رباشدددددددددت ٌاطرافملقهددددددددداارادجت

افقاؿع"
(1)
.
(1)
ر.

وافقضدد ةرم،تًٌددةراف ٓفددةرورمقوددقعرافتملررددؼربددغرافدد وررؾ،دد سرموخدد رذفددؽرافتملررددؼرب  ًددار

ؿاضنًيا.روـ فؽرورحتق ؼرم اطر  ارافملر ر ؾر دقرأظد أراإلمدامرأمرأظد أرإمدةرأمر دقرإمدان!ر

رو  ار ضراجتهادرمـرافملقهااررمحهؿرابرتنياػ.

                                 
 .195(أحكام ادلال احلرام وضوابط اإلنتفاع والتصرف بو يف الفقو اإلسالمي، عباس أمحد دمحم الباز، ص 1)
 .68(نظرية احلرب يف اإلسالم، دمحم أبو زىرة، ص 6)
كتب د. عثمـان مجعـة ضـمريية (مما ينبغي اإلشارة إليو أن ىناك خالفاً بني العلماء يف أصل التقسيم ومشروعيتو وقد  3)

ىل يستند تقسيم العامل اىل أصول شـرعية  ولـيس مـن اختصـاص البحـث دراسـة « دار االسالم ودار احلرب»قثاً حول 
ادلسـألة إمنـا مــا يعنينـا ىــو تصـويب وتصــحيح ادلفـاىيم حـول ىــذه ادلصـطلحات وادلــكالت ادلرتتبـة عليهــا كوظيفـة للثقافــة 

 اإلسالمية. 
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 ،ددقرادستدد رظددذرؾهددؿر دد هرافقضدد ةروربنيددضرادقاؿددػرم هددا:رورؽددؿرذفددؽروجدد  اربنيددضراف

اشدتح أرافدد مااروإمدقاأرو ظدد نراجلهدادرظددذر دد هرافد اررافتددلرجني،دملرداررـملددرربددزظمهؿالر ذار

حعمددددقاربولددددارداررـملددددرربًددددٌ رؿكددددراف ظددددرروؿ،ددددةرافني،ددددؿرواجلددددرأعرظددددذرافملت دددداروردرددددـرابرؾددددإلؿر

 ،هددارـملددداًراروتًددتحؾرافددد مااروإمددقاأرورني،دددـررحٌقددقنرظ، هدددارـددؾرأحعدددامرداررافعملددررؾ عدددقنرأ

رظ، هاراجلهادرـو فر  ٓارـملار .

ومددـرمظددا رراف ،ددقرور دد ارادقوددقع:رتعملددررأ ددؾرافدد اررب دداارظددذروصددػردار ددؿربولدداردارر

ـملددرالروبافتدداهرٓررآدده ونرمجنيددةروٓرمجاظددة.رواشددتح أرافدد مااروإمددقاأرو ظدد نراجلهددادرظددذر

رنرورداررـملر.ادً،مغربحجةرألؿررني آق

ومـراف  ذجرافقاؿني ةر"مارحلؾرمـرمجاظةرصعريرملحملكرمجاظةراخلقارجراجل درادً عر

ؾإلؿرف رحعمقارظذرمكروظذرب درادً،مغربولداربد درـملدررأّدىر د ارشرافتعملررواهلجرع»بد

ةرـام،ددةر ػرأنرؿدافقاربتعملددررـدؾرمقدد ؿرؾ هدداالرؾهدؿررنيتقدد ونرأنر د هرافددٌ درتنيدد شرورح داعرجا ، دد

وأنرأ ،هددارـملدداررٕلددارداررـملددرالرورقددقأرأنرافدد يررنيدد شرور دد هراجل ظدداتررعثددررشددقادرافعملددارر

ؾ ج رأنررنيتزأ"
(1)
ر.ر

ؾمملهددقمردارراإلشدد مروداررافعملددررؽددررم ضددٌطربلددقرعرؿاضنيددةروفدد سرفددفرحدد ودرواوددحةر

أربح ددصر ددرجرافدد ارر ذارتاوزادددارظددـروصددػراإلشدد مروجنيدددؾر دد ارادملهددقمرضررًقددارٓشدددتح 

اف مااروإمقاأرأمررخحدرالروذفدؽرأنرافد مااروإمدقاأرصدولارظظد ؿالروٓرتًدتحؾر ٓربز دانر

شاضعرودف ؾرؿاضع7روف ارؾمـروط ملةرافثقاؾةراإلش م ةروٌطر  هرادملا  ؿالروب دانروجدفراحلدؼر

                                 
 .52مجاعة ادلسلمني ـ التكفري واذلجرة ـ عبد الرمحن أبو اخلري، ص (ذكراييت مع 1)
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ؾ هاروتلح لرؾهمهدارحتدكرٓرتقدعرممارشداترخاضئدةالروتكدؾاترخارجدةرظدـرأصدقأراإلشد مر

رف.وؿقاظ هروأحعام

/رتلح لرمملا  ؿرم ،قضةرظـراحلررة:رمـرادملا  ؿرافتلرجيد رأنرتلدحلروتضدٌطرمدـر4

خدد أرمقددرراترافثقاؾددةراإلشدد م ةرمملهددقمراحلررددةالروذفددؽرف،آددحطرواف ،ددقرورافتنيامددؾرمددعر دد ار

ادملهددقمالرؾاحلررددةرٓرتني ددلرآ ملدد ترمددـرافضددقابطرإخ ؿ ددةرواإل ًددا  ةالرو  دد رتني ددلرامددت تر

فققاظدد رظق، ددةرأوروددقابطرذظ ددة.رؾهددلرتتجددفر ػرافعدد أررقروآخت ددارروؾقددًارافقدد رعرظددذرافتنيددر

وفددددد سر ػرافتخررددددد الرو ػرآ ًدددددجامرو دددددقام سرافعدددددقنروادجتمدددددعروفددددد سرف،خدددددروجرظددددد ه .ر

"ؾحررددةراإل ًددانرـدد رررا دداراإلشدد مالر ددلروروظ ددفربددافملحرعرافتددلرؾحددررظ، هدداالروورتآدد  ؾرؿددقاهر

اترابرتنيدداػرض،ٌددًاردنيرؾددةرابرواإلشدد مرفددفروحدد هرتنيدداػالرومددـرافملحررددةرورمنيرؾددةراحلق قددةرور ردد

اد ظقررحتررهرمـرتنيظ ؿرماررنيظمفرافٌؼربمنيرؾتفرـ ر دقرورحق قتدفالروتقجهدفر ػرابربادنيرؾدةر

وبافتنيٌ رففرتنياػ"
(1)
ر.

واحلررةرورآخت اررٓرتني لربويرحاأرمـرإحقاأالرظ مرحتمؾرادً وف ةالرواهلرولرمدـر

اخت اراتدددفروؿ اظاتدددف.ر"ؾاإل ًدددانرر ٌ دددلرأنرر ح،دددؼرورحت رددد راخت اراتدددفرمدددـرمقؿدددعرافتملعدددرر ثدددارر

وافتومؾرافنيم ؼالروذفؽرٕ فرادًئقأرافقح  رظـراخت اراتف.رؾإذارـا ملرش ئةرأدتربفر ػرادزر ر

مـراخلضقعرفأل قااروافآهقاتالرو  ار قرضررؼرجه ؿ.رو ذارـا ملرحً ةرـانرؾ هار جاتفرور

ؾاحلرردددةرٓرتني دددلر ضددد  رأ دددقااراإل ًدددانروؽرائدددزهالروجني،هددداربددد ونرودددقابطرأخ ؿ دددةررافددد اررـ.

وؿا ق  ة.رؾإنراف رائزراد مل،تةرمـرـؾرافضقابطرٓرتًمكرحررةالرو   رحت، ًرواؾتئاتارظذرافقا قنر

واد ظقمدةرإخ ؿ ددةراإل ًددا  ة.رؾاحلرردةرف ًددملرحتق ددؼراف،دد عالرو  د رحتق ددؼراحلقددق روافقاجٌدداتر

                                 
(، اجلمعـة 13162(اإلسالم ومسرية احلضارة البشـرية، علـي عيسـى عثمـان، مقـال  ريـدة احليـاة اللندنيـة ـ العـدد )1)

 م ـ 1999/مارس/ 19
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افدددد وائرروادجددددآتروادًدددداحات.رؾاحلررددددةرورافتلددددقرراإلشدددد ملرف ًددددملربني دددد عرظددددـررورـددددؾ

ررو دلرافتددلرتنيحدلرف،حررددةرمني دكرو دد ؾاًررمرجني دةرافتقح دد الرو  د ر ددلرم ٌثقدةرمددـر د هرادرجني ددةالر

وتؼرنيًا"
(1)
ر.

وظدددذر ددد ارؾافثقاؾدددةراإلشددد م ةرمني  دددةرورادقدددامرإوأربتثٌ دددملرادملدددا  ؿرافلدددح حةرحددددقأر

ومدددداررددددرتٌطرهبددددارحتددددكر ق ددددرظددددذرطددددقا رراف ،ددددقروافتحددددرقرورممارشددددةراحلررددددةرداخددددؾراحلررددددةالر

ادجتمدددعالرومدددارؿددد ررآدددا  رمدددـرا حدددراقروصددد وذرأخ ؿدددلالروتمل،دددملرؿ مدددلرحتدددملرؽحدددااراحلرردددةر

رادزظقم.

 نرؿ ددددددامرمقددددددرراترافثقاؾددددددةراإلشدددددد م ةربقط ملتهدددددداربتلددددددح لرادملددددددا  ؿراد ،قضددددددةرورذ ددددددـر

شد، ً الروظقد ًررصد  ًاالروممارشدةر جياب دةرداخدؾرادجتمدعالرراف ارشغروافحد لررضدمـرف دارخمرجداًر

روش،قـًارؿقرً رحياؾظرظذرافثقابملالرورنيمؾرخل مةراإلش مرودظقتفالروب اارادجتمعرورؾنيتف.ر

ر

 ادلبحث انضادس
 نقذ األفكار واأليذنىجياث وادلذاهب وانتياراث ادلنحزفت

وإر فقج اترواد ا  روافت داراتراد حرؾدةالرمـروط ملةرافثقاؾةراإلش م ةر ق رإؾعارر

و دد هرافقط ملددةرهلددارأثددررؾاظددؾرورب دداارافملعددررادنيتدد أرمددـرخدد أرحتدد رررافحدد لرواف ارشددغرمددـر

افددددد ظقاتروإؾعدددددارراهل امدددددةالروب دددددانرخحدددددورافت ددددداراتروادددددد ا  راد حرؾدددددةالرو قددددد رم ا جهدددددار

ر.روأؾعار ارحتكرٓررعقنرهلارتوثررظذرظققأرافآٌالروأؾعار ؿ

                                 
 .12(سؤال احلرية يف الفكر االسالمي ادلعاصر، دمحم زلفوظ، ص 1)
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"ورتم دددددزرظ،دددددؿرافثقاؾدددددةراإلشددددد م ةربق امدددددفرظدددددذرم هج دددددةرتقج دددددفراف قددددد ر ػرإرددددد فقج اتر

واددددد ا  رإخددددرىالروٓرشدددد  رور دددد ارافنيكددددرافدددد يرتت دددداؾسرؾ ددددفراددددد  ٌ اتروتتلددددارعرؾ ددددفر

إؾعددارالرؾٌقاشددحةراف قدد ربح رددفراإلجيددايبروافًدد،ٌلررمعددـرب ددانراجلقا دد راجل دد عروادتقاؾقددةرمددعر

رراإل ًايالروـ فؽرب انرجقا  راف قصروافقلقرروآ حدراقرافتدلرتعآدػراإلش مرورافملع

ظـرحاجتفر ػر  ارةرافقحل"
(1)
ر.

و ددددد اراف قددددد رفألؾعدددددارروإرددددد فقج اتروادددددد ا  روافت ددددداراتراد حرؾدددددةرحيقدددددؼرمج،دددددةرمدددددـر

ر-ظددزروجددؾرر-إ دد اقرمددـرأبرز ددا:ر"تنيم ددؼرا ددت ارافحافدد ر ػراإلشدد مالروربحددفربعتددالرابر

فرصددذرابرظ، ددفروشدد،ؿالروتٌلددرهربدد رور دد رـرادلدد ررـرافرئ ًددغرمددـرأصددقأرافقدد ؿروشدد ّةر ٌ دد

اخل،ق دددةرواحلضددداررةالروذفدددؽرمدددـرأجدددؾرحتلددد  فراظتقدددادًاروؾعدددرًاروشددد،قـًارمدددـرافت ددداراترافملعرردددةر

ادنياروددةرفإلشددد مالروت، دددةرمقاؿدددػراإلشددد مرمددـرؿضدددارارافنيكدددالروخاصدددةرور دددآترافني،دددقمر

 ظؿراحل اعرآجت ظ ةروافً اش ةروآؿتلادرة..الرو ق  ارمـراد ظقررادخت،ملةروحرـةرافملعررو

اإلشدد مالروب ددانرتملددق راإلشدد مروري ددزهرظددذراددد ا  رافملعررددةروإردد فقج اترورـاؾددةرصددئقنر

احل دددددداعالرو طهدددددداررؿ رتددددددفرظددددددذرحتق ددددددؼرافًددددددنيادعراإل ًددددددا  ةرورمقابددددددؾر خملددددددا رت،ددددددؽراددددددد ا  ر

اؾ ددةرظدد رصدد نيتفررشددافةراإلشدد مرافنيامددةرافآددام،ةروروإردد فقج اتالرو ظحدداارافحافدد رصددقرعرو

احل اعراإل ًا  ةالرمـرحتررر ارف،ٌؼرمـرافقث  اترواخلراؾداتالرو  قداذ ؿرمدـرافتخ،دػرافملعدرير

وافتملعدددؽرآجت ظدددلالروتآدددخ صرحددداأرإمدددةراإلشددد م ةرور ددداهرافملعدددرروافًددد،قترواحلرـدددةر

احلضاررةالروب انرمقاضـراخل،ؾرؾ هاروم ه رافني ج"
(1)
ر.ر

                                 
 .66إلسالمية )ختصصا ومادة وقسماً علمياً( ص: (الثقافة ا1)
 .65 – 64(نظام اإلسالم، لألستاذ دمحم ادلبارك، ص: 6)
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ومدارمددـرصدؽرأنر قدد رادد ا  روافت دداراتراف ر  ددةروافملعرردةرادنيدداسعرمدـرخدد أرافقؿددققر

ظددذرجدد ور ارافتارَي ددةالروافتنيررددػربادنيتقدد اترإشاشدد ةالروإصددقأرافنيامددةرافتددلررقددقمرظ، هددار

ـدددؾرواحددد رمدددـر ددد هرادددد ا  الرمدددعرب دددانرمقؿدددػرافملعدددرراإلشددد ملرمدددـرت،دددؽرإؾعدددارروأراا7ر

ذفددددؽرمنيرؾددددةرافحافدددد روافدددد ارسرحلق قددددةراددددد ا  روافت دددداراترادنيدددداسعالررتقؿددددعرأنرر ددددت رظددددـر

وافظددروقرافتارَي ددةرواد  ٌ ددةرف آددوعرت،ددؽراددد ا  روافت دداراتالرورنيددلرافحافدد رأثدداررافًدد،ٌ ةر

افتددددلرتستدددد رظددددذروجددددقدر دددد هرافت دددداراتروخحقراددددارظددددذرافملددددردروادجتمددددعالروأنرأشدددداسر دددد هر

ه راحلددؼرممدداررًدداظ رظددذرافٌ دداارافملعددريرافلددح لراددد ا  روافت دداراتر ددقرآ حددراقرظددـراددد 

روافً، ؿروادنيت أرفنيققأرأب ائ اروب ات ا.

و واؾةر ػرمارشٌؼرؾإنر ق رإر فقج اترواد ا  روإؾعارراد حرؾةررٌغرماررحرأرظذر

افنيق  عراإلش م ةرافلح حةرمدـرأؾعداررو راار  امدةرخمافملدةرحلق قدةراإلشد مربني د عرظدـرضررقدفر

 .افقاوحة

"ورصددد رت،دددؽراحلرـددداتروإؾعددداررافتدددلررقدددقمرهبدددارأوفئدددؽراخلدددارجقنرظدددـراخلدددطرافًدددقير

وافكاطرادًتق ؿ7رتو رأ  تفرفتنيررةردور ؿراخلحررورتملررؼروح عرإمةراإلش م ةربتنيررػر

اف اسربومر ؿالروج ارحق قتهؿرف،تح رررم هؿالروب انرمداررققمدقنربدفرمدـرخ مدةرت،دؽرإؾعدارر

مارمـرب ارـانرؾ  رشٌؼرمـرافزمانر ٓرو قرمقجقدراف قمروروودقحرتدام7رروتروجيها.رذفؽرأ ف

ؾ،عددددؾرؿددددقمروارثالرودراشددددةرافملددددر رواددددد ا  رو نرـددددانررٌدددد ورظ، هددددارألدددداربمثابددددةرمجددددعرفددددساثر

ؾإ ددددددفررددددددرادرمددددددـروراارذفددددددؽردظددددددقعرظ،دددددد ارادًدددددد،مغر ػرافق ددددددامرب ارشددددددتفروؾحلددددددفرر-اف وددددددغ

مددددارمددددـرصددددو فرأنرَيددددرجربادًدددد،مغرظددددـرظق دددد اؿرواشددددتخراجراحلددددؼرمددددـرذفددددؽالرواشددددتٌنيادرـددددؾر

افلدح حةرأوررملدر رـ،مددتهؿ.رو د ارمدـرأ جددلرافحدر روأؿرهبدار ػر صددنياررادخدافملغرباإل لدداقر
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وض، راحلؼرف شت ٓأرظذرخ ؾهؿروخروجهؿرظـرافلقالرمـرـتٌهؿرومـرـ مرظ، ئهدؿر

فقحعرـؾرحجةرخمافملةربني رذفؽ"
(1)
ر.

أرااراد حرؾددددةرافتددددلرشددددٌقملرؿدددد رً رهلددددارأتٌدددداعرر ددددادونروممددددار ددددقرمني،ددددقمرأنرـددددؾرإؾعدددداررو

بتحٌ قهدداالرؾاف زظددةراخلارج ددةروت حددعرأ ،هددارورافدد رـالرواشددتح أردمدداارادًدد،مغرٕؿددؾرصددٌهةالر

ؿائمدةرأنرورـثدررمدـرادجتمنيداتراإلشد م ةرظدذرأصد  االرر-وتعملر ؿرافآخصربود كرذ  

  قر  ارادً،ؽرؾقط.رمق غرافآٌالرومـرؿ،ملرمنيرؾتفرباف رـرأنراف رـ

ودراشةرافملر رواد ا  روإر فقج اتروافت اراتراد حرؾةرتعآػرج وررافٌ اراف ير

صددتملرؿددقىرادًدد،مغروؾددرؿهؿرصدد نيًاالروجنيددؾربوشددهؿرب دد هؿرصدد ر ًاالربددؾر ددلر ددقررر ددارفآددٌاب ار

فرضررقددفروشددطر دد ارافظدد مرافملعددريرادملتنيددؾالرافدد يرٓرَيدد مر ٓرأظدد ااراإلشدد مروصددا ئ فربتقج دد

إ ظدددددارر ػرت،دددددؽرافملدددددر رافتدددددلرتنيمدددددؾرورافظددددد مرف ؼدددددرأؾعار ددددداالروؾدددددرضرخمححاادددددارادنيادردددددةر

رفإلش م.

"وتددددددرتراف دددددداسردونردظددددددقعر ػرافتمًددددددؽربافدددددد رـرافلددددددح لالرودونرب ددددددانرأواررافملددددددر ر

ادخافملددةالرؾ ددفر بحدداأرفدد رؾروددفرافؼددعرمددـرافق ددامربقاجدد رإمددرربددادنيروقرواف هددلرظددـراد عددرالر

لرطهرتالرمارمـرؾرؿةرم هار ٓروؿ رؿامملرمٌادئهارظذرـثدررمدـراد عدراتالرو دلرؾإنرافملر رافت

تددد ظلرألدددار دددلرادحقدددةرومدددارظددد ا ارظدددذرافضددد أالرؾوفًٌدددقاراحلدددؼربافٌاضدددؾالروأطهدددروارمدددروؿهؿر

وخددروجهؿروؾجددقر ؿرظددـرمدد ه رافعتددالروافًدد ةرورأثددقالربراؿددةرفددسور ربدد ظهؿالروافدد ظقعر

 هلا.

                                 
 ( .6/  1(ادلوسوعة ادليسرة يف األداين وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة، )1)
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هدددارو بحددداأرإؾعددداررادخافملدددةرف،حدددؼالرؾ دددفر ؾًددداحرادجددداأروظددد مردراشدددةرافملدددر روافدددردرظ، 

ف،ملر رادٌت ظةرأنرتملنيؾرمارترر الروأنرت ظقر ػرـؾرمارترر رمـرب عروخراؾاتردونرأنرت رمـر

ؾضدد ًرظددـرظدددقامرر-رتلدد ىرهلددارباف راشددةرواف قدد رـدد ر ددقرافقاؿددع7رؾدددإنرـثددرًارمددـرضدد لرافني،ددؿ

 الرو ددلرتنيمدؾرفدد  ًرولدارًارف ؼددربداض،هؿالروفنيددؾرجيه،ددقنرأؾعداررؾددر ررمدقجرهبددارافنيدار-ادًد،مغ

 ددد هراف مل،دددةرمدددـرادًددد،مغرظدددـرافتقجدددفرفعآدددػر ددد هرافملدددر راف رؿدددةرفني،دددفرمدددـر حددد طرأوفئدددؽر

اف رؿغراف رـر جحقارورحج رإ ظاررظ هؿروظـرخمححدااؿراإلجرام دة.روٓرأدأرظدذرذفدؽر

ًدد،مغردونرأنررنيرؾددقارأنرمددـرأ ددؽرتدد ربنيددضرإؾعددارروبنيددضرافنيٌدداراتررردد ددارـثددررمددـراد

مل ر ا"
(1)
. 

وإؾعدددددارروادددددد ا  رروباجلم،دددددةرؾدددددإنرمدددددـروط ملدددددةرافثقاؾدددددةراإلشددددد م ةر قددددد رإرددددد فقج ات

وافت دددداراتراد حرؾددددةرظددددـرمدددد ه راإلشدددد م.رـاددددد  ٌ اتراف ظررددددةرمثددددؾ:رافقوددددني ةروافقجقدرددددةر

واف رائني دددددددةروآشتؼدددددددا رواحل اثدددددددةالرأورادددددددد  ٌ اترافنيم، دددددددةرمثدددددددؾ:رافت لدددددددرالرواف شدددددددق  ةالر

 امددةروافلده ق  ةالرواف رـًد ةالروافني،   ددةالروافققم دةالروافني كدرةالروافروح ددة.رأورافد ظقاتراهل

رـاف ظقعر ػرحتررررادرأعالرأوراف ظقعر ػروح عرإدران.

ومدددارمدددـرصدددؽرأنراف قددد رافددد يرتقدددقمربدددفرمقدددرراترافثقاؾدددةراإلشددد م ةرردددسترأثدددرًارصددداحلًارور

افقؿارددددددةرمددددددـرآ حددددددراقالروب دددددداارافملعددددددررادنيتدددددد أرمددددددـرخدددددد أرـآددددددػروتنيررددددددةر دددددد هرإؾعددددددارر

و بددرازرظظمددةراإلشدد مالروشددمقرتؼددرنياتفالروإردد فقج اتروب ددانرأخحائهدداراد هج ددةروافني،م ددةالر

رومٌادئف.

رر

                                 
 ( .6/  1(ادلوسوعة ادليسرة يف األداين وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة، )1)
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 اخلامتت
احلمدددددد ربرافدددددد يرب نيمتددددددفرتددددددتؿرافلدددددداحلاتالروبتقؾ قددددددفروتًدددددد ر هرر دددددداأرافنيٌدددددد رافحاظدددددداتر

رواخلراتالروافل عروافً مرظذر ٌ  ار م روظذر ففروصحٌفروش،ؿالروبني :

 دفر ػرمج،دةرمدـراف تدائ رؾق روؾؼرابرظزروجؾر ػر ريامر  ارافٌحصرو ـ ففالروؿد را ته دملرؾ

روافتقص اترأبرز ارؾ  ررع:

ًٓ:راف تائ : رأو

/ر نرافثقاؾددةراإلشدد م ةربدد رت رشددفرف،حدد لرمددـرمقددرراترهلدداراثددررؾاظددؾرورئدد سرورب دداار1

رافملعررادنيت أالراد ضٌطرظذرساطرابرادًتق ؿ.

مددددـرخدددد أرر/رت ددددقارافثقاؾددددةراإلشدددد م ةربجم،ددددةرمددددـرافقطددددائػرافملعررددددةروادنيرؾ ددددةرافتددددل1

ت ررًدددهاررمعدددـرؽدددرسروب ددداارافملعدددررادنيتددد أرومدددـرذفدددؽرافتوصددد ؾروافت ظدددرردقاصددد رافؼدددرنيةر

روؿقاظ  ارافع، ة.

/رمدددـرافقطدددائػرافملعرردددةروادنيرؾ دددةردقدددرراترافثقاؾدددةراإلشددد م ةرفٌ ددداارافملعدددررادنيتددد أ:ر1

رحتق ؼراف ظرعرافآمقف ةرافع، ةرفقضاراراإلش مر.

ؾ دددةردقدددرراترافثقاؾدددةراإلشددد م ةرفٌ ددداارافملعدددررادنيتددد أ:ر/رمدددـرافقطدددائػرافملعرردددةروادنير1

روٌطرملادررادنيرؾةروافت،قلروآشت ٓأر.

/رمدددـرافقطدددائػرافملعرردددةروادنيرؾ دددةردقدددرراترافثقاؾدددةراإلشددد م ةرفٌ ددداارافملعدددررادنيتددد أ:ر2

ر رشااروتنيزرزرؿ ؿرافتًاملروافقشح ةروادقاض ةرواحلقار.

/رمدددـرافقطدددائػرافملعرردددةروادنيرؾ دددةردقدددرراترافثقاؾدددةراإلشددد م ةرفٌ ددداارافملعدددررادنيتددد أ:ر3

رتلح لرآ حراقرافملعريرورادملا  ؿرافؼظ ةرومتني،قااا.
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/رمـرافقطائػرافملعررةروادنيرؾ ةردقدرراترافثقاؾدةراإلشد م ةرفٌ داارافملعدررادنيتد أ:ر قد ر4

راد حرؾةر.إؾعارروإر فقج اترواد ا  روافت اراتر

رأبرزرافتقص ات:

/ررددقارافٌاحددصربيدددورعروأ  ددةرتنيمددد ؿرتدد ررسرمقددرررافثقاؾدددةراإلشدد م ةرورادرح،دددةر1

راجلامني ةالربني درشاظاترت ررً ةرتت اش رمعرافقطائػرافملعررةرافتلرجي رأنررققمرهبارادقرر.

رعرظدـر/ررقارافٌاحدصربو  دةرت دقعروتنيد درمقدرراترافثقاؾدةراإلشد م ةروأٓرتعدقنرظٌدا1

رمقرررواح رحيتقيرظذرمج،ةرمـرادقوقظاتروافقضاراراإلش م ة.

/رردقارافٌاحددصرو  دد ربافقددائمغرظددذرتد ررسرمقددرررافثقاؾددةراإلشدد م ةرظدد مرافتنيقرددؾر1

ظذرادجهدقداترافملردردة7ر  د رجيد رأنرتني دكرإؿًدامرافني،م دةربإصدٌاعرادحداوررادخت،ملدةرف،ثقاؾدةر

ربرام رؾاظ،ة.اإلش م ةالروؾؼرخحطرم روشةالرو

/ررقارافٌاحصربيورعروأ  دةرافتعامدؾرادنيدروالروافتقأمدةرافني،م دةربدغرأؿًدامرافثقاؾدةر1

اإلش م ةرظذرمًتقىردوأرافقضـرافنيريبرواإلش مل7رفتحق ؼرمارتلٌقر ف فرمقرراترافثقاؾةر

راإلش م ةرورتلح لرافملعرالروافقؿارةرمـرآ حراق.

افثقاؾددةراإلشدد م ةربوخدد رزمددامرادٌددادرعرفنيقدد رفقدداااتر/ر  دد رافٌاحددصراجلهدداترادني  ددةرب2

دوررددددةالرمددددرعرـددددؾرظددددامرظددددذرإؿددددؾربددددغرادهتمددددغربتدددد ررسرافثقاؾددددةراإلشدددد م ةرمددددـرأـددددادرم غر

وخمتلغرور شاارأؿًامرظ،م ةرد اؿآةرادًتج اتروافقضارارادنياسعرافتلرحتتداجرأنرتضداقر

ردقرررافثقاؾةراإلش م ة.

ؿروودددعراخلحدددطراف راشددد ةردقدددرررافثقاؾدددةراإلشددد م ةرب ددداارظدددذر/رردددقارافٌاحدددصربدددونرردددت3

رافقطائػرافملعررةروادنيرؾ ةرافتلرجي رأنرتققمرهبارافثقاؾةراإلش م ة.



 وظيفة الثقافة اإلسالمية يف بناء الفكر ادلعتدل

 

41 

 

/رردددددقارافٌاحدددددصربتحمل دددددزروتآدددددج عرأظضددددداار  ئدددددةرافتددددد ررسرافقدددددائمغرظدددددذرتددددد ررسر5

ردد ير ػرافقاؿددعرمقددرراترافثقاؾددةراإلشدد م ةربتحقرددؾرافدد دعرافني،م ددةرمددـراجلا دد راف ظددريرافتجر

افنيمدددعرافتحٌ قدددلالروذفدددؽربقودددعر قددداطرمدددث ًرف،سؿ دددةرافني،م دددةرب ددداارظدددذرمددداررقدددقمربدددفرظضدددقر  ئدددةر

افت ررسرمـرم اصحاتروم اؿآاترؾعررةروظ،م دةرفألؾعدارراد حرؾدةالرأورب داارظدذرؿ رتدفرظدذر

رت  ررش،قتربنيضراف ارشغروتلح لرمًار ؿ.ر

رمؾروأنرجي ٌ اراخلحوروافزفؾوابرأشاأرأنررقؾق ارفلافلرافققأروافني

روصؾرابرظذر ٌ  ار م روظذر ففروصحٌفروش،ؿ

ر

رد.ر برا  ؿرض،ٌةرحًغ

ررشتاذرافثقاؾةراإلش م ةرادآارترأ

رـ، ةرافؼرنيةربافرراضرجامنيةراإلمامر م ربـرشنيقدراإلش م ة

 م1112 در/1113

رر
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 قائًت ادلصادر وادلزاجع
الردارراف دددقادر:رشدددقرراالر1حتق دددؼ:رخافددد رافنيدددقادالرط/أثدددارالر مددد ربدددـراحلًدددـرافآددد ٌايالر .1

رمر.1115 د/1116دمآؼ/رفٌ انالربروت:ر

الرداررافق،دددؿالردمآدددؼالر5أج حدددةرادعدددررافث ثدددةالرظٌددد رافدددرمحـرحًدددـرحٌ عدددةراد ددد ايالرط/ .1

رم.ر1111

أحعددامرافدد أراحلددرامرووددقابطراإل تملدداعروافتكددقربددفرورافملقددفراإلشدد ملالرظٌدداسرأمحدد ر .1

رمر.1665ر- در1115رراف ملائس:رالردا1 م رافٌازالرط/

الرداررافق،دددؿالر1إخدد  راإلشددد م ةروأشًدددهاالرظٌددد رافددرمحـرحًدددـرحٌ عدددفراد ددد ايالرط/ .1

ر در1114دمآؼ:ر

آشددتقامةالرأمحدد ربددـرظٌدد راحل،دد ؿربددـرت م ددةراحلددرايرأبددقرافنيٌدداسالرحتق ددؼر:رد.ر مدد ررصددادر .2

الرجامنيددددةراإلمددددامر مدددد ربددددـرشددددنيقدراإلشدددد م ةالرافرردددداضالرادم،عددددةرافنيرب ددددةر1شددددا الرط/

ر در1111افًنيقدرة:ر

راإلش مروأخرراحلقارر قراحلؾالرمح يرصمل ؼالررب ونرذـررتارر روٓردارراف ؼ. .3

ردراإلشدد مرومًددر .4 عراحلضددارعرافٌؼددرةالرظددعرظ ًددكرظددث نالرمقدداأربجرردد عراحل دداعراف،    ددة

رمردر1666/مارس/ر16(الراجلمنيةر11131افني در)

رمكر–آظتلامالرأبقر شحا رافآاضٌلالرط/رادعتٌةرافتجاررةرافعزىر .5

 ظددد مراددددقؿنيغرظدددـررلرافنيدددادغالر مددد ربدددـرأيبربعدددررأردددقلرافزرظدددلرأبدددقرظٌددد رابرابدددـر .6

رم.1641الرحتق ؼ:رضفرظٌ رافراوقرشني الرط/ردارراجل ؾالربروت:رافق ؿراجلقزرة

الردارر1افتنيررملددداتالرظدددعربددددـر مددد ربددددـرظدددعراجلرجدددايالرحتق ددددؼ:ر بدددرا  ؿرإب دددداريالرط/ .11

   در.1112افعتالرافنيريبالربروت:ر
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افثقاؾدددةراإلشددد م ةر) للدددارومدددادعروؿًدددً رظ،م دددًا(الر مقظدددةرمدددـرادختلدددغرورافثقاؾدددةر .11

ر در.ر1114الر1اإلش م ةالرط/

جددامعرافٌ ددانرورتوورددؾرافقددر نالر مدد ربددـرجررددرربددـررزردد ربددـرـثددرربددـرؽافدد رأمددعالرأبددقر .11

 د/رر1111الرم شًةرافرشافةالربروت:ر1جنيملررافحزيالرحتق ؼ:رأمح ر م رصاـرالرط/

رم.1111

جامعرافرشائؾالرتقلراف رـرأبقرافنَيٌاسرأمح ربـرظٌ راحل، ؿربـرظٌ رافً مربدـرظٌد رابر .11

افقاشددؿربددـر مدد رابددـرت م ددةراحلددرايراحل ددٌعراف مآددقلالرادحقددؼ:رد.ر مدد ررصددادربددـرأيبر

رم.1111 د/ر1111الرداررافنيحااالرافرراض:ر1شا الرط/

الردارر1جددامعرافني،ددقمرواحلعددؿالرأبددقرافملددرجرظٌدد رافددرمحـربددـرأمحدد ربددـررجدد راحل ددٌعالرط/ .11

ر در.1115ادنيرؾةالربروت:ر

فنَيٌداسرأمحد ربدـرظٌد راحل،د ؿربدـرظٌد رافًد مرجامعرادًائؾرٓبـرت م ةالرتقلرافد رـرأبدقرا .12

بدددـرظٌددد رابربدددـرأيبرافقاشدددؿربدددـر مددد رابدددـرت م دددةراحلدددرايراحل دددٌعالرحتق دددؼ:ر مددد رظزردددرر

الرداررظدددا رافملقائدد رف، ؼددروافتقزردددعالر1صددمسالر ذاق:ربعددرربددـرظٌددد رابرأبددقرزردد الرط/

ر در1111

بعدددرربدددـرؾدددرحرإ لددداريراجلدددامعرٕحعدددامرافقدددر نالرأبدددقرظٌددد رابر مددد ربدددـرأمحددد ربدددـرأيبر .13

الردارر1اخلزرجلرصمسراف رـرافقرضٌلالرحتق ؼ:رأمح رافزدويالرو برا  ؿرأضمل شالرط/

رم.1631 د/1151افعت رادكرةالرافقا رع:ر

حق قددةرادقاض ددةروراد ظددقرراإلشدد ملروأبددرزرافآددٌهاترادثددارعرحقهلدداالرد.ر بددرا  ؿرض،ٌددةر .14

فقض  دة:رثقابدملروؿد ؿ"روافد ير ظمتدفرحًغالربحصرمق مر ػراد ريررافد وه:ر"افقحد عرا
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-11افرردددددددددداض:رورافملددددددددددسعرمددددددددددـرر–جامنيددددددددددةراإلمددددددددددامر مدددددددددد ربددددددددددـرشددددددددددنيقدراإلشدددددددددد م ةر

رمر.14/6/1111-13 درادقاؾؼر11/11/1111

اخلحدددددالراإلشددددد ملربدددددغرافققاضدددددعروآجتهدددددادالرمنيددددداهرافآددددد  /رظٌ اف،دددددفربدددددـرافآددددد  ر .15

ملر"اخلحدددالراإلشددد ملرورؿدددةرمق مدددةردددد ريرررابحدددةرافنيدددا راإلشددد -ادحملدددقظربدددـربّ ددددفالر

ر د4/11/1115-2و صعاف اترافنيك"راد نيق ربمعةرادعرمةر

درارتنيدددارضرافنيقدددؾرواف قدددؾرأورمقاؾقدددةرصدددح لراد قدددقأرفكدددرلرادنيقدددقأالرتقدددلرافددد رـر .16

أمح ربـرظٌ رافً مربـرظٌ راحل، ؿربـرظٌ رافً مربـرت م ةالرحتق دؼ:رظٌد راف،ح دػرظٌد ر

رم.1664 د/1114تالررافرمحـالرط/رداررافعت رافني،م ةالربرو

دوررادجامعرافني،م ةروافثقاؾ ةرورافتل يرف،تحرقردراشةرؾقه ةرحت، ، ةالرظدعربدـر  دكر .11

افدددددد رـرافقددددددرهرداؽددددددلالرمرـددددددزرافؼدددددد رافنيددددددريبرف، راشدددددداتراحلضدددددداررةروآشددددددسات ج ةالر

رم.رر1112 د/1113

 رجدادردورررظارةرافآٌالرباجلامنياترادكدرةرورت م دةرادقاض دةرفد يرض هبداالرظد ارأمحد .11

رم.1116افعررؿرالراف جًترر

ردرظٌدد رافددرمحـرأبددقراخلددرالرط/رافعقرددملر .11 ردرافتعملددررواهلجددرع ذـررددا رمددعرمجاظددةرادًدد،مغ

رم.1651

رؾعراحلرجرورافؼرنيةراإلش م ة:روقابحفروتحٌ قاتف:رد.رصافلربـرظٌد رابربدـرمح د الر .11

ر در.1111الررمرـزرافٌحصرافني،ملربجامنيةرأمرافقرىالر1ط/

 ربـرأيبربعررأرقلرافزرظلرأبقرظٌ رابرابـرافق ؿراجلقزرةالرط/رداررافعت رافروحالر م .11

رم.1642 د/ر1162افني،م ةالربروتالر
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رووددةرافحدددافٌغروظمددد عرادملتدددغالرأبدددقرزـرردددار  دددلرافددد رـرحي دددكربدددـرذقراف دددقويالرط/ر .12

ر د1112ادعت راإلش ملالربروت:ر

مرـددددزر ؾددددا رف، راشدددداترشدددد اأراحلررددددةرورافملعددددررآشدددد ملرادنيدددداسالر مدددد ر ملددددقظالر .13

رم.1111وافٌحقثالر

الرادعتددددددددددد راإلشددددددددددد ملالر1ذحرافنيق ددددددددددد عرافححاوردددددددددددةالرابدددددددددددـرأيبرافنيدددددددددددزراحل ملدددددددددددلالرط/ .14

ر د.1161بروت:

صددملاارافني، ددؾرورمًددائؾرافقضددااروافقدد ررواحلعمددةروافتني، ددؾالر مدد ربددـرأيبربعددررابددـرؿدد ؿر .15

رم.1645 د/1165اجلقزرةالرط/رداررادنيرؾةالربروتالرفٌ ان:ر

ش،ةرظذراجلهم ةروادنيح،ةالر م ربدـرأيبربعدررأردقلرافزرظدلرأبدقرظٌد رابرافلقاظؼرادر .16

الرداررافنياصدددددمةالر1ابدددددـرافقددددد ؿراجلقزردددددةالرحتق دددددؼ:رد.رظدددددعربدددددـر مددددد رافددددد خ ؾرابرالرط/

رم.1665 د/ر1115افرراض:ر

افحر راحلعم ةرورافً اشةرافؼظ ةالر م ربدـرأيبربعدررأردقلرافزرظدلرأبدقرظٌد رابرابدـر .11

رق ؼر:رد.ر م رمج ؾرؽازيالرط/رمحٌنيةراد يالرافقا رعالرب ونرتارر .ؿ ؿراجلقزرةالرحت

افملددددر ربددددغراجلهددددادرواإلر ددددالالرد.رد دددداارب ددددملرشدددد،  نرافحقرددددؾالربحددددصرم آددددقرربمج،ددددةر .11

ف،ٌحدددددقثرافني،م دددددةرواإلؾتدددددااالررافٌحدددددقثراإلشددددد م ةالرتلددددد ر ارافرئاشدددددةرافنيامدددددةرافنيامدددددة

ادم،عددةرافنيرب دددةرافًددنيقدرةالررافنيددد درافًدددابعروافتًددنيقنالراإلصددد اررمددـررجددد ر ػرصدددقاأر

ر د.1111

الررافدددد اررافنيرب ددددةرف،عتددددال:ر1ؾ،ًددددملةرافسب ددددةراإلشدددد م ةالرد.رظمددددررافتددددقملرافآدددد ٌايالرط/ .11

رم.1655
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الربدروترالرداررصدادر1فًانرافنيرلالر م ربـرمعرمربـرم ظقررإؾررقلرادكيالرط/ .11

ر.

 مقعرافملتاوىالرتقلراف رـرأبقرافنيٌاسرأمح ربـرظٌ راحل، ؿربـرت م ةراحلدرايالرادحقدؼ:ر .11

رمر.ر1112 در/رر1113الرداررافقؾاا:ر1ظامرراجلزارالرط/ر-أ قررافٌازر

م ارجرافًافعغربغرم ازأر راتر نيٌ رو راتر ًتنيغالر م ربـرأيبربعرربـرؿ ؿراجلقزرةالر .12

رم1641 د/ر1161بروتالرر-الرداررافعتالرافنيريبر1الرط/حتق ؼ:ر م رحام رافملقل

مددد خؾر ػرظ،دددؿرافثقاؾدددةراإلشددد م ةالرأ.د.رظٌددد رافدددرمحـرافز  ددد يالربحدددصرم آدددقررور ،دددةر .13

ر د.1111جامنيةراإلمامر م ربـرشنيقدراإلش م ةرافني درافثايالرصهرر رمرظامر

 مدددد ربددددـررادًتلدددملكرورظ،ددددؿرإصددددقأالرأبددددقرحامدددد ر مدددد ربددددـر مدددد راف ددددزاهالرادحقددددؼ: .14

رمر.1664 د/1114الرم شًةرافرشافةالربروتالرفٌ ان:ر1ش،  نرإصقرالرط/

ادآدددددع ترإخ ؿ دددددةرورادجتمنيددددداتراإلشددددد م ةروشدددددٌؾرمنياجلتهددددداالرمحدددددقدرافقآدددددنيانالرر .15

بحصرمق مرد ريرر"أخ ؿ اربغراف ظررةروافًد،قتر)أشدٌالرومنياجلدات("روافد ير ظمدفر

رم.1115افٌحررـالرورافثافصرمـر قؾمزررادج،سرإظذرف،آ ونراإلش م ةالرمم،عة

ادلددددٌاحراد ددددررورؽرردددد رافؼددددحرافعٌددددرالرأمحدددد ربددددـر مدددد ربددددـرظددددعرادقددددريرافمل ددددقملالر .16

رالرداررادنيارقالرب ونرتارر ر.1ادحقؼ:رد.رظٌ رافنيظ ؿرافآ اويالرط/

منيددددارقرافددددقحل:راد هج ددددةروإدااالرد.رظٌدددد راحلم دددد رأمحدددد رأبددددقرشدددد،  نالر ،ددددةر شدددد م ةر .11

رم1112أؽًحسرالر11افني درافثافصالرإربنيااالرر–ادنيرؾةر

رم.1111ادنيجؿرافقش طالر معراف، ةرافنيرب ةالردارراف ظقعالر .11

الرمعتٌةرفٌ انر داذونالر1منيجؿرملح،حاترافني،قمرآجت ظ ةالرأمح رزـلرب ويالرط/ .11

رم.ر1661
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منيجؿرمقار سراف، ةالرأبقراحلًغرأمح ربـرؾارسربـرزـرراالرادحقؼ:رظٌ رافً مر مد ر .11

رم.ر1646ر- در1166الرداررافملعرالربروت:ر1نالرط/ ارو

مملتدداحرداررافًددنيادعروم آددقرروٓرددةرافني،ددؿرواإلرادعالر مدد ربددـرأيبربعددرربددـرؿدد ؿراجلقزرددةالر .11

رط/رداررافعت رافني،م ةالربروتالرب ونرتارر ر.

مقاصدددد رافؼددددرنيةراإلشدددد م ةالر مدددد رافحددددا رربددددـرظاصددددقرالرادحقددددؼ:ر مدددد راحلٌ دددد ربددددـر .12

رمر.ر1111 د/ر1112اقروافآ ونراإلش م ةالرؿحر:راخلقجةالرط/روزارعرإوؿ

الردارراف ملدائسالر1مقاص رافؼرنيةرظ  راإلمامرافنيزربـرظٌ رافً مالرظمرربـرصافلالرط/ .13

ر د.رر1111إردن:ر

مدد ه رافت،قددلروآشددت ٓأربددغرأ ددؾرافًدد ةروادٌت ظددةالرأمحدد ربددـرظٌدد رافددرمحـرافلددقرانالر .14

ر.رلش،ً،ةرتل ررظـراد ت ىراإلش م ،ةرافٌ انالر

الر1ادقاؾقدداتالر بددرا  ؿربددـرمقشددكربددـر مدد راف،خمددلراف ر دداضلرافآددهرربافآدداضٌلالرط/ .15

رمر.1664 د/ر1114داررابـرظملانالر

افثقاؾدةر»م ريررمعةرادعرمةراخلامسرظؼراف يرظق تدفررابحدةرافنيدا راإلشد ملربني دقانر .16

 دددرافتدددلر11/1112/ر3ر-1وذفدددؽرورافملددسعرمددـرشراإلشدد م ةر..رإصددافةروادنيدداسع

رم.1111/ر6/رر11-15رقاؾقهار

مقشدددقظةرادملدددا  ؿراإلشددد م ةرافنيامدددةالر صددد ار:رادج،دددسرإظدددذرف،آددد ونراإلشددد م ةالر .21

رم.ر1111 د/ر1111افتابعرفقزارعرإوؿاقالربمكالرافقا رع:

ادقشددقظةراد نددعرورإدرددانرواددد ا  روإحددزالرادنيدداسعالر صدد ار:راف دد وعرافنياد ددةر .21

حدددد طرومراجنيددددة:رد.رمددددا عربددددـرمحددددادراجله ددددلالرط/رداررف،آددددٌالراإلشدددد ملالر ذاقرو 

راف  وعرافنياد ةر.
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مقؿددعرافقدد ؿرورافتني،دد ؿراجلددامنيلالرؾتحددلرحًددـرم،عدداويالرأمحدد رشدد،  نرظددقدعالرإردنالر .21

رب ونرتارر .

 حقرب اارم اخؾرم هج ةروؾقفرج ر ردملهقمراحلاـم ةالرأحًـرحلًاش ةالربحصرم آدقرر .21

 ،ةرؾعرردةرؾلد، ةررلد ر ارادنيهد رافنيدادلرف،ملعدررالرر15بمج،ةر ش م ةرادنيرؾةالرافني در

راإلش ملر.

اف لددددلروافتٌ ددددغرورتلددددح لرمملددددا  ؿرادحتًددددٌغالرظددددعر مدددد رظددددعرافؼددددرػالرأشددددددددددامةر .21

رم.ر1115 د/1115الرمعتٌةرافنيٌ عانالرافرراض:ر1ابرا  ؿرحاؾظالرط/

رم.1651 در1112 ظامراإلش مر)افنيق  عروافنيٌادع(رداررافملعرالربروتال .22

الرداررافملعددددددررافنيددددددريبالرافقددددددا رع:ر1ةراحلددددددرلروراإلشدددددد مالر مدددددد رأبددددددقرز ددددددرعالرط/ ظرردددددد .23

رم.1111 د/ر1112

ر


