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 مقدمة 

 

 

ومفهوم  هل   ثابت األخالق  القيم  أم  المسلمين  متغير  يعني    ؟ لدى  بالقيمة  االيمان  هل 
يعتمد على  ي أم أن ممارسة القيمة  رف  ح  مطلق وبالضرورة االلتزام باالمتثال لها بشكل  

 في السعة والمرونة حين تمارس؟ القيمة  بهتتمتع  ذيمدى الال؟ ما المصلحة
 
المباحث  إن   من  سلسلة  بعد  يأتي  هذا  قامبحثنا  للقيم  مالتي  العربية  المؤسسة  بها  ت 

مفهوم    (1)المجتمعية   فيه  استعرضت  الخلل  وممارسة  والتي  استكشاف  وآلية  القيم، 
البرمجة  أسلوب  عبر  القيمي  الغرس  وسبل  القيمية،  المنظومات  وتشكيل  القيمي، 

نة  المدى الذي تتمتع به القيم في السعة والمروالطبقية، ليأتي بحثنا هذا للتعرف على  
والكيفية التي يتشكل    ،في الممارسة، وذلك بالكشف عن الميزان الذي عبره توزن القيم

دقيق، ويخضع   ميزان  الميزان، وهو  لهذا  التوصل  أجل  قيمة، ومن  كل  ميزان  فيه 
بعد مداوالت  لمعايير دقيقة، خاض مؤلفو المبحث في كتب الفقه اإلسالمي وتوصلوا  

الميزان ومداراته عبر رس  ان ي  ب    حيثيه،  ف في    بي نا  ،نبيببا  عبر،  ةم توضيحيوقاعدة 
الثاني نماذج في الباب  وومعاييره،    أركان الميزانت عليه  ي  ن  الباب األول األسس التي ب  

   . بعض القيملتطبيقات الميزان  عن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة أم ثابت  ةالقيم متغير 
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 الباب االول 
 كيف يتشكل الميزان

 
 نقصده بالميزان؟ ما الذي 

 اآللة التي توزن بها األشياء.ب كصورة ذهنية الميزانإن كان يقصد ب
بها ت بي ن  األشياء  التي باطنة، الظاهرة أو العالمة بتلك ال: الميزان في )الفلسفة(و

 .(2) والمعاني، ونستطيع الحكم عليها
والتي تشكل  فميزان القيم هو المعايير التي تخضع إليها القيم في الحكم والممارسة، 

 .لتمنحها السعة ركاناأل
 التالي الشكل وذلك وفقالميزان  أركانمجازا نستعرض لعلنا و
 
 

 
 

 مختصر الميزان في ممارسة القيم  ( 1)شكل 
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 مدارات السعة في ممارسة القيم ( 2شكل )

 
 ميزان القيم كما في الشكلين السابقين هي:  فأركان

 فقه المقاصد -1
 فقه األولويات والموازنات -2
 فقه السياسة الشرعية -3
 فقه األقليات -4
 فقه االختالف  -5

 
ما شررعه هللا لعباده المسرلمين من أحكام وقواعد  كل هي  ( 3)الشرريعة اإلسرالمية إن 

ونظم إلقامة الحياة العادلة وتصررررريف مصررررالو الناس وأمنهم في العقااد والعبادات 
واألخالق والمعرامالت ونظم الحيراة، في شرررررعبهرا المختلفرة لتنظيم عالقرة النراس بربهم  

َ    ال   ) واآلخرة.وعالقاتهم بعضرهم ببعض وتحقيق سرعادتهم في الدنيا   ۡلنَـــــــا َوَمۤا أَۡرسـَ
يَن  لَم  ـا ۡلعَ  ل  

ࣰ
 عن الشرااع السابقة  اإلسالمية تميزتالشريعة و١٠٧-األنبياء ]﴾ ١٠٧َرۡحَمة
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 –رديرة  ف  -مراديرة    –روحيرة  ، فعمومهرا اإلنسررررراني بحكم أنهرا:  بعمومهرا وشرررررمولهرا

 اقتصادية  –اسية يس –اجتماعية 
حكام بالرغم من بميزتي المرونة والسررعة في األ وشررمولها الزماني والمكاني بتمتعها

 الثبات.
 
 
 

 
 

 ( عالقة الشريعة بالفقه3شكل )

العالقة  بين 
الشريعة والفقه 

الفقه

فهم النصوص 
واالستباط منها   

خادم الشريعة

وعمل الفقيه 

الشريعة نصوص 
ملزمة 

وسنة وحي هللا
رسوله
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 ( االجتهاد هو عالقة الشريعة بالواقع4شكل )

 
 
عالقة ثالثية   فثمة  ،الواقعبالشرريعة والفقه   ةعالقهي إال ما الفقهي  االجتهاد عملية   إن

رعية للوصرول إليها وهو ما يؤدي ال  ،بين الشرريعة والفقه والواقع سرتنباط األحكام الشر 
 من خالل أدل تها.

ر ما يجعلها تتسررع لتغي  واألدوات  من العناصررر والعوامل  اإلسررالمية فيها الشررريعة و
 أنهاهي شرررريعة من طبيعتها ف ،الزمان وتغير المكان وتطور اإلنسررران وتطور الحياة

 وجاء في القرآن: ،ال على التشديد ،وعلى التخفيف ،قاامة على اليسر ال على العسر
 
و۟ا ٱَّلله  ع ل ٰى م  ) -   ل ت ك ب  ر  دهة  و  ل و۟ا ٱۡلع  ت ۡكم  ل  يد  ب ك م  ٱۡلع ۡسر  و  ال  ي ر  يد  ٱَّلله  ب ك م  ٱۡلي ۡسر  و  ا ي ر 

ل ع لهك   ٰىك ۡم و  ﴾ ه د  ون     ١٨٥البقرة ]ۡم ت ۡشك ر 

ا﴾  - 
ࣰ
يف ع  نس ٰرن  ض  ل ق  ٱإۡل  خ  ف  ف  ع نك ۡمۚۡ و  يد  ٱَّلله  أ ن ي خ   ٢٨النساء ]﴿ي ر 

 
ج ۚۡ  - ر  ۡن ح  ين  م  ع ل  ع ل ۡيك ۡم ف ی ٱلد   ا ج  م  ه ۦۚۡ ه و  ٱۡجت ب ٰىك ۡم و  اد  ه  قه ج  د و۟ا ف ی ٱَّلله  ح  ٰره  ج  الحج  ( ﴿و 

78 

هناك قضايا •
باط تحتاج استن
لألحكام 

الواقع  

الشريعة نص •
منزل ووحي من 

تعالىهللا

الشريعة 
فهم النصوص•

باط نواالست
منها 

الفقه 
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  اإلسالمية:لسعة والمرونة في الشريعة  لعوامل فثمة 

   .العامل األول: سعة منطقة العفو المتروكة قصدا
 الك لي  ة.العامل الثاني: اهتمام النصوص باألحكام 

   .العامل الثالث: قابلية النصوص لتعدد األفهام
 االستثنااية.العامل الرابع: رعاية الضرورات واألعذار والظروف 

 . العامل الخامس: تغير الفتوى بتغير األزمنة واألمكنة واألحوال
 

   .سعة منطقة العفو المتروكة قصدا األول:العامل 
فهناك أحكام تركت ولم يرد فيها شرريء،    ،على كل شرريء بأحكامالشررريعة لم تنص  ف

وترك المجرال فيهرا لالجتهراد، وتتعردد المسرررررالرك وتتنوع المرهخرذ من الفقهراء في مرلء 
 .طريق االجتهادالفراغ المتروك قصدا وذلك عن 

 

 تشمل: أوجه االجتهاد   وتعدد 

بالنص أو اإلجماع  طريقة في االستدالل، فيستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت : (16) القياس -1

على حكم أمر غير معلوم الحكم، فيلحق األمر المسكوت عنه في الشرع بحكم المنصوص على  

 حكمه إذا اشتركا في علة الحكم 

 مثل عن مسألة في العدول هو: "االستحسان اصطالحا: و(17) االستحسان -2

  شرعي    لدليل  منه ،  أي  أقوى هو بوجه خالفه إلى نظاارها في به حكم ما

 ببطالن تقضي العامة  فالقاعدة ومثال عليه بيع السهلم: "المسألة  بتلك خاص   

 في الوارد للنص استحسانًا السهلم  استثني ولكن اإلنسان، يملك ال ما بيع

 وسلم. عليه هللا صلى  النبي عن جوازه

 

3 ليس فيها دليل شرعي   )ماأي  ،االستدالل بالمصلحة المرسلة االستصالح: -3

إلغاءها(بقبولها أو  عليه التشريع أو    ىبن جمهور الفقهاء يعتبرون المصلحة دليال ي  ف 

رضي هللا جمع المصحف، استخالف عمر مسألة  يذلك: ف مثال، ءالقضاالفتوى أو 

. قبل موتهعنه   
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4  لفظ أو بينهم شاع  فعل كل من عليه وساروا الناس اعتاده ما :العرف -4

 يشمل وهذا سماعه، عند غيره يتبادر ال خاص لمعنى إطالقه على تعارفوا

. القولي والعرف العملي  العرف  

  األنثى، دون الذكر  على الولد إطالق الناس تعارف: مثل  القولي  والعرف

. السمك على اللحم لفظ إطالق وعدم  

  حالالً  يحرم فال الشرع، يصادم أن دون الناس اعتاده ماهو  صحيو:عرف 

ومؤخر مقدم إلى الزواج في المهر قسمة ، مثلحراما يحل وال  

ً  يحل ولكنه الناس اعتاده  ما هو :فاسدعرف     حالالً، يحرم أو حراما

. الربوية العقود بعض على كتعارفهم  

 
 الُكلي  ة.اهتمام النصوص باألحكام   الثاني:العامل 

 عليها بطريقة كلية إجمالية فغالبا ينص ، نص تفصيليهناك احكام لم يرد فيها 
 . ويترك التفصيل للزمن والجتهاد العقول

 
 قابلية النصوص لتعدد األفهام  الثالث:العامل 

بطريقة جزاية قابل لتعدد األفهام واالجتهادات،   الشريعة عليهإن بعض ما نصت 
تجعلها تقبل وجهاً واحداً فهي مصاغة  أي لم وفي هذا متسع لالختيار والترجيو، 

  .بطريقة تحتمل اختالف الفهم ووجهات النظر
 

ق ال  النهبيُّ صلهى   عليه وسلم "تباين فهم الصحابة لحديث رسول هللا صلى هللا مثلفي 

ك  هللا   ْيظ ة . فأْدر  ٌد الع ْصر  إاله في ب ن ي ق ر  ل  ي نه أح  اب : ال ي ص  عليه وسلهم  ي وم  األْحز 

ْم: ب ْل   ه  ا، وق ال  ب ْعض  ل  ي حتهى ن أْت ي ه  ه ْم: ال ن ص  ، ف ق ال  ب ْعض  يق  م  الع ْصر  في الطهر  ه  ب ْعض 

ر  ذلك   ، ف ذ ك  نها ذلك  ْد م  ل  ي، ل ْم ي ر  ًدا منهمْ  ن ص  ، ف ل ْم ي ع ن  ْف واح   .للنهبي   صلهى هللا  عليه وسلهم 

 صحيو البخاري  : المصدر | البخاري :المحدث | عبدهللا بن عمر :الراوي
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 االستثنائية.رعاية الضرورات واألعذار والظروف   :العامل الرابع
 في مثل  الفرااضبناء عليها شرعت الكثير من الرخص والتخفيفات في الكثير من 

 السفر، الصيام ...  الطهارة،أبواب 
 وتوصل العلماء لقواعد فقهية كثيرة في ذل  في مثل: 

 مثل:  (4)القواعد الفقهية الكلية 
 . األمور بمقاصدها .1
   .العادة محكمة .2
 .ما ال يتم الواجب اال به فهو واجب .3
   .ال ضرر وال ضرار .4
  .الضرر يدفع بقدر اإلمكان .5
  .بقدر اإلمكانالضرر يزال  .6
 الضرر ال يزال بضرر مثله أو أكبر منه.  .7
 .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .8
 األعلى. يتحمل الضرر األدنى لدفع الضرر  .9

 .يرتكب أخف الضررين .10
  .درء المفسدة أولى من جلب المصلحة .11
  .لجلب مصلحة كبيرة القليلةتغتفر المفسدة  .12
 .تفوت أدنى المصلحتين .13
 . المشقة تجلب التيسير. 14

 . . إذا ضاق االمر اتسع 15

   .. يجوز تبعا ما ال يجوز أصال16

   . وابتداء. يجوز بقاء وانتهاء ما ال يجوز إنشاء 17

   ..األصل في األشياء االباحة18

 .ادات والمعامالت النظر إلى العلل والمصالوب.األصل في الع19

   .. الغرم بالغنم20

  .. المسلمون عند شروطهم21
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  .. المعروف عرفا كالمشروط شرطا22

 .. النادر ال حكم له23

 .لألكثر حكم الكل. 24

 . ةح حقوق هللا مبنية على المسامحة. وحقوق العباد مبنية على المشاح  .25

 .حق االمة مقدم على حقوق االفراد .26

 .فرض العين مقدم على فرض الكفاية .27

مقدم على فرض الكفاية الذي قام به بعض  فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد    .28
 الناس.

 .ال تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة .29

 .المشدد يشدد هللا عليه .30

 . العبرة بالخواتيم .31

 .اعمال القلوب أفضل من اعمال الجوارح .32

 . منه أكبرال يزال المنكر بمنكر  .33

 .اإلسالم يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها .34

 .ما قارب الشيء يأخذ حكمه .35

 . ما بني على باطل فهو باطل .36

 . ليس بعد الكفر ذنب .37

 .البدعة شر من المعصية .38

 الظني ال يقاوم القطعي، فضال من أن يقدم عليه.  .39

 .اليقين ال يزول بالشك .40

حالة االكراه، وحالة الضعف والعجز،  في مثل    .إلى غير ذلك من القواعد  .41
 كيانها.ضرورة الجماعة وسالمة و
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 تغير الفتوى بتغير األزمنة واألمكنة واألحوال   الخامس:العامل 

أحكام الشرررريعة جاءت لتحقيق مصرررالو العباد وإقامة القسرررط بينهم، وإزالة المظالم  ف
وإنمرا يراعي المقراصرررررد الكليرة   ،والمفراسرررررد عنهم، فال يجمرد الفقيره على فتوى واحردة
 وأهدافها عند الحكم في األمور الجزاية الخاصة.

 
هناك أحكام ثابتة ال تتغير مهما اختلفت الظروف واألحوال فيها نص واضو  و

   "راجع فصل في االختالف سعة" وصريو
 
قد تتغير بتغير المكان والزمان، وهذا إذا كان الحكم الشررعي مبنياً على   (17) الفتوىف

عرف بلد وتغير هذا العرف ولم يكن العرف الجديد مخالفاً للنص الشررررعي. أو كان 

  بتغير  تتغير قد  لفتوىاو ،الحكم الشرررعي مبنياً على معنى معين وتغير ذلك المعنى
ً   الشررعي الحكم  كان إذا وهذا  والزمان  المكان  هذا  وتغير  بلد  عرف على  مبنيا
ً   الجرديرد  العرف  يكن  ولم  العرف   الحكم  كران  أو  الشررررررعي،  للنص  مخرالفرا

ً   الشررررعي   ،الفطر  صررردقة في كما  المعنى، ذلك  وتغير  معين معنى  على  مبنيا
 أو  زبيب، أو  شررعير، أو  تمر، من صرراع بإخراج  الشررريف  الحديث  جاء فقد
 أو  األرز، أو الرذرة،  من  الفطر  صررررردقرة  إخراج  يجوز:  العلمراء  قرال  وقرد أقط،

 بأن ذلك  العلماء  وعلر ل  البلرد،  أقوات  غالب  األصرررررنراف هذه كانت إذا  غيرهمرا
  غالب  هي كانت  ألنها  جاءت،  إنما  الشرررريف الحديث في  الواردة  األصرررناف

 .والتخصيص الحصر سبيل على تأت ولم المدينة أهل أقوات
 
 
   :االجتهاداألحكام المتغيرة يمكن فيها ف
  .لتغير الفتوى أدلة في القرآنف -
   .لتغير الفتوى أدلة في السنةو -
   . هدي الصحابة في تغير الفتوىو -
   .تغيير الفتوى في عهد التابعين ومن تبعهمو -
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(،  المرونةيتمثل في )  والذي -ميزان القيم – من صفات الميزان  سمةومن هنا نصل ل
 تسلب التماسك، وثبات ال يمنع الحركة(حركة ال في القيم المرونة )ف

هي االستجابة االنفعالية والعقلية التي   تمكن اإلنسان من التكيف اإليجابي  :المرونة
 .سعة تقبل االختالفومرونة اال  االجتهاد وما ، مع مواقف الحياة المختلفة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حركة ال  في القيم  المرونة -1

تسلب التماسك، وثبات ال  

 يمنع الحركة

 فقه المقاصد  -1
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 الباب الثاني 

 القيم ما بين الفرض والترغيب 
 
 

ً جانب  هذا الباب  نستعرض في مختارة مجموعة  عبر  في تطبيق )ميزان القيم(    اً عملي  ا
المرونة   في  من القيم، كي نتعرف عبر هذا الميزان على المدى الذي تستوعبه كل قيمة

القيم  والسعة ممارسة  أن  ذلك  مطلقة،  عملية  ليست  هي  بها  تخضع    ،واالعتقاد  بل 
، كما إن من القيم ما يكون ضمن داارة الفروض، ومن القيم ما يكون ضمن لمعايير

فإن كان الترغيب واالستحسان،  والتكامل   داارة  والتهزر  للتعاون  يدعو  ما  القيم    من 
الترغيب واالستحسان داارة  يقع ضمن  ما  القيم  ،  وهو  يكون  فإن من  منها أما  على 

  ، والتكاملالتعاون والتهزر    يتطلب بالضرورةاالتحاد  فتحاد،  مرتبة حين تكون عبر اإل
التعايش والمسؤولية، ذلك   أن ممارسة    نإبل حتى  والتفرق    ،فريضة  االتحادعلمنا 

 . في الفرض أو االستحسان ميزان القيم سمات تالية من  سمة وهو ما يمنحنا، جريمة
 

 
 
 

تصنيف القيمة هل هي من    -2

 الفرض أم االستحسانقيم 
 فقه المقاصد  -1
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 ( مسار قيمة االتحاد 5)شكل 
 

 
ين   ى: فمن توجيهات القرآن، يقول هللا تعال ن  ٱلهذ  ا م  

ࣰ
يق يع و۟ا ف ر  ۟ا إ ن ت ط  ن وٰۤ ام  ين  ء  ا ٱلهذ  أ يُّه  ﴿ي ٰرٰۤ

دُّوك م ب ۡعد   ت ٰرب  ي ر  ﴾ أ وت و۟ا ٱۡلك  ين  ٰرن ك ۡم ك ٰرف ر   ١٠٠آل عمران ]إ يم 
 
ومهخاة ف الهجرة  المهاجرين    بعد  وبين  جهة،  من  وبعضهم  األنصار  بين  الرسول 

وفي  واألنصار من جهة أخرى، لم ي عجب اليهود بتلك الحال، فقرروا الوقيعة بينهم،
أحد األيام بعث واحد من اليهود بشاب يشعل ما بين األوس والخزرج من عداوة قديمة،  

وبدأ ينشدهم ببعض  .فذكرهم بيوم بعاث، وهي آخر وأشد معاركهم، واستمرت ألشهر 
تفاخروا أشعار، حتى  قالوه من  أي   ما  اآلن جذعة،  إن شاتم رددناها  أحدهما:  فقال 

الفتنة، ولما بلغ بذلك رسول هللا األمر، خرج   حامية، غضب الفريقان، وكادت تقع 
المسلمين،  :إليهم غاضبا وقال أبعد أن    أبدعوايا معشر  بين أظهركم؟  الجاهلية، وأنا 

ى اإلسالم، وأكرمكم به، وقطع به عنكم دعوى الجاهلية، واستنقذكم به من  هداكم هللا إل
الكفر، وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا"، فعرف القوم ما كيد لهم من  

وأنزل هللا عز وجل بهذه الحادثة آياته من سورة آل  عدوهم، وعانق بعضهم بعضا،

االتحاد

المسؤولية

التعاون

التكاملالتهزر

التعايش
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ام    :عمران ء  ين   ٱلهذ  ا  أ يُّه  ب ۡعد   ﴿ي ٰرٰۤ دُّوك م  ي ر  ت ٰرب   ٱۡلك  أ وت و۟ا  ين   ٱلهذ  ن   م   ا 
ࣰ
يق ف ر  يع و۟ا  ت ط  إ ن  ۟ا  ن وٰۤ

 ﴾ ين  ٰرن ك ۡم ك ٰرف ر   ١٠٠آل عمران ]إ يم 
 

م ب ٱَّلله    ن ي ۡعت ص  م  ۗ و  س ول هۥ  ف يك ۡم ر  اي ٰرت  ٱَّلله  و  أ نت ۡم ت ۡتل ٰى ع ل ۡيك ۡم ء  ون  و  ك ۡيف  ت ۡكف ر  ی   ﴿و  ف ق ۡد ه د 

ٰ  ر  ۡست ق يم   ط  إ ل ٰى ص   ١٠١آل عمران ]﴾ مُّ
نز أنها  القوم  وبكوا،   ةغفعرف  السالح،  فألقوا  لهم،  عدوهم  من  وكيد  الشيطان  من 

وعانق الرجال بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول هللا سامعين مطيعين، وأنزل هللا  
دُّوك م ب ۡعد  إ يم  تعالى:   ت ٰرب  ي ر  ين  أ وت و۟ا ٱۡلك  ن  ٱلهذ  ا م  

ࣰ
يق يع و۟ا ف ر  ۟ا إ ن ت ط  ن وٰۤ ام  ين  ء  ا ٱلهذ  أ يُّه  ٰرن ك ۡم  ﴿ي ٰرٰۤ

 ﴾ ين   ١٠٠آل عمران ]ك ٰرف ر 
 

دعوة قوية إلى توحيد الكلمة واجتماع الصف المسلم على اإلسالم    االية السابقةففي  
 : (5) وقد تضمنت 

التحذير من دسااس غير المسلمين، ومن طاعتهم فيما يسوسون به، فليس بها  -1
 سوى االرتداد على االعقاب، والكفر بعد االيمان. 

بعد   -2 )يردوكم  معنى  فإن  بالكفر،  التفرق  وعن  باإليمان،  االتحاد  عن  التعبير 
 ايمانكم كافرين( أي بعد وحدتكم وأخوتكم متفرقين متعادين. 

 أن االعتصام بحبل هللا من الجميع هو أساس الوحدة. -3
ۡمۚۡ ل    التذكير بنعمة االخوة االيمانية بعد عداوات الجاهلية، -4 أ لهف  ب ۡين  ق ل وب ه  ۡو أ نف ۡقت  ﴿و 

يم   ك  يٌز ح  ۡمۚۡ إ نههۥ  ع ز  نه ٱَّلله  أ لهف  ب ۡين ه  ل ٰرك  ۡم و  اٰۤ أ لهۡفت  ب ۡين  ق ل وب ه  ا مه
ࣰ
يع م  ا ف ی ٱأۡل ۡرض  ج  ﴾  م 

يش له، ورسالة عليا  ع ال يجمع االمة أمر مثل أن يكون لها هدف كبير ت  ٦٣األنفال  ]
عبر   اال  يتم  ال  بما  وهو  أجلها،  من  والتعاون تعمل  والتكامل  التعايش 

ي ۡنه ۡون  ع ن   )والتهزر وف  و  ۡعر  ون  ب ٱۡلم  ر  ي ۡأم  ۡير  و   ي ۡدع ون  إ ل ى ٱۡلخ 
 
ة نك ۡم أ مه ۡلت ك ن م   ﴿و 

  ﴾ ون  ۡفل ح  ىِٕك  ه م  ٱۡلم  أ ۟ول ٰرٰۤ نك ر ۚۡ و  ، واآليات تعزز لقيمة االتحاد في أكثر    ١٠٤ل عمران  آ]ٱۡلم 
 من موضع، في مثل: 

 
ۡم   ل ه  ىِٕك   أ ۟ول ٰرٰۤ و   

ٱۡلب ي  ن ٰرت ۚۡ ه م   ء  اٰۤ ج  ا  م  ب ۡعد   ۢن  م  ٱۡخت ل ف و۟ا  و  ق و۟ا  ت ف ره ين   ك ٱلهذ  ت ك ون و۟ا  ال   ع ذ اٌب  ﴿و 
 ﴾ يم   ١٠٥آل عمران ]ع ظ 

ٱتهق و۟ا ٱَّلله  ل ع لهك مۡ  ۡيك ۡمۚۡ و  و  و۟ا ب ۡين  أ خ   ف أ ۡصل ح 
 
ة ن ون  إ ۡخو  ۡؤم  ا ٱۡلم  ون   ﴿إ نهم  م    10الحجرات( ١٠ت ۡرح 
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االخوة مما يشوبها   يتقيم سياجا من اآلداب والفضاال األخالقية يحملوجاءت اآليات  
والغيبة والتجسس،  الظن،  وسوء  باأللقاب،  والتنابز  واللمز،  السخرية  من    ويؤذيها، 

 م   )
 
ء ال  ن س اٰۤ ۡم و  ۡنه  ا م  

ࣰ
ۡير ن ق ۡوم  ع س ٰىٰۤ أ ن ي ك ون و۟ا خ   م  

ۡر ق ۡوم  ن و۟ا ال  ي ۡسخ  ام  ين  ء  ا ٱلهذ  أ يُّه  ن  ي ٰرٰۤ
يۡ  ي ك نه خ  أ ن  ء  ع س ٰىٰۤ  ب ۡاس  ٱِل ۡسم   ن  س اٰۤ ب ٱأۡل ۡلق ٰرب َّۖ  و۟ا  ت ن اب ز  ال   أ نف س ك ۡم و  ۟ا  وٰۤ ز  ت ۡلم  ال    و 

ۡنه نهَّۖ م   ا 
ࣰ
ر

ون   ىِٕك  ه م  ٱلظهٰرل م  ن لهۡم ي ت ۡب ف أ ۟ول ٰرٰۤ م  ٰرن ۚۡ و  يم   11 الحجرات ﴾ ١١ٱۡلف س وق  ب ۡعد  ٱإۡل 

ن و۟ا ٱۡجت ن ب و۟ا ك ث   ام  ين  ء  ا ٱلهذ  أ يُّه  ال  ي ۡغت ب  ﴿ي ٰرٰۤ سهس و۟ا و  ال  ت ج  َّۖ و 
ن  ٱلظهن   إ نه ب ۡعض  ٱلظهن   إ ۡثم  ا م  

ࣰ
ير

ٱتهق و۟ا ٱَّلله ۚۡ إ نه ٱَّلله   وه ۚۡ و  ۡهت م  ا ف ك ر 
ࣰ
ۡيت يه  م  د ك ۡم أ ن ي ۡأك ل  ل ۡحم  أ خ  بُّ أ ح   بهۡعض ك م ب ۡعًضاۚۡ أ ي ح 

 
اب  ت وه

 ﴾ يم  ح   ١٢الحجرات ]ره
 

  ،فاالتحاد الذي يدعو إليه اإلسالم عبر ممارسة االخوة بالضرورة تعني نبذ التحاسد
 والهجر.   ، والتباغض ،والتدابر

 
 

 
 عناصر مزيج قيمة االخوة  ( 6شكل )

 
 

االخوة

نبذ 
التدابر

نبذ 
التباغض

نبذ 
التحاسد
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فذلك مدى في السرررعة عن قيمة االتحاد نجدها في القرآن للمسرررلمين من دون سررراار 
 في األديان األخرى وال الحضارات السابقة.األديان واالقوام، وهو ميزان لم نجده 
بل يطول لتمتد سرررعته عبر عنصرررري الزمان  ،ميزان تتعدد فيه الطبقات والدرجات
 والمكان تعزيزا لممارسة القيمة.

 
 
 

 
 

 العوااد األخالقية عن ممارسة قيمة االتحاد( 7)شكل 

 
 
 
 
 

االتحاد

نبذ 
السخرية

نبذ اللمز

نبذ سوء 
الظن

نبذ التنابز 
بااللقاب

نبذ 
التجسس

ة نبذ الغيب

نبذ 
النميمية
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 السعة والرحمة واالغناء في االختالف الحميد (8شكل )
 

 
 
 

عل تفريق االمة شيعا، يذوق بعضها بأس بعض، من أنواع العقوبات القدرية التي  فج 
ن القرآن بالرجم ينزل من فوقهم، كالذي  ر  ينزلها هللا بالناس إذا انحرفوا عن طريقه، وق  

 أرجلهم، كالذي وقع لقارون.نزل على قوم لوط، أو بالخسف يقع من تحت 
ه ۡم إ ل ى ٱَّلله  ث مه  اٰۤ أ ۡمر  ۡم ف ی ش ۡیء ۚۡ إ نهم  ۡنه  ا لهۡست  م 

ࣰ
ي ع ك ان و۟ا ش  ۡم و  ين ه  ق و۟ا د  ين  ف ره  ي ن ب  ا ه م  ﴿إ نه ٱلهذ 

  ﴾ ي ۡفع ل ون  ا ك ان و۟ا  والظاهر أن اآلية عامة في كل من    :قال ابن كثير  ١٥٩األنعام  ]ب م 
ا فارق دين هللا وكان مخالفا له.، كقوله تعالى:  

ࣰ
ۦ ن وح ٰى ب ه  صه ا و  ين  م  ن  ٱلد   ع  ل ك م م   ﴿ ش ر 

 ٰ  إ ۡبر  ۦٰۤ  ب ه  ۡين ا  صه و  ا  م  و  إ ل ۡيك   ۡين اٰۤ  أ ۡوح  یٰۤ  ٱلهذ  يم  و  وس ىٰ   ه  م  َّۖۖ   و  يس ٰىٰۤ ع  وا۟   أ نۡ   و  ين    أ ق يم  ال    ٱلد     و 
ق وا۟  ين    ع ل ى  ك ب ر    ف يه ۚۡ   ت ت ف ره ك  ۡشر  ا  ٱۡلم  یٰۤ إ ل ۡيه   ت ۡدع    م  ي ۡهد  ء  و  ن ي ش اٰۤ وه ۡم إ ل ۡيه ۚۡ ٱَّلله  ي ۡجت ب یٰۤ إ ل ۡيه  م 

 ﴾ ن ي ن يب   ١٣الشورى م 

 

االغناء

الرحمة

السعة

مبررات االختالف 
اللغة -الدين:)لطبيعة

( الحياة–البشر –

االختالف المذموم

-سوء الظن-الكفر–الفرقة )
(الخ...-الغيبة والنميمة
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 ميزان قيمة االتحاد ( 9شكل )

 
 
 

أنها ربانية وثابته وشاملة وهي تقع   فتلك العقوبات من السنن الكونية، وخصااصها 
 النفاذ وعدم التخلف.   سمةعن حكمة وعدل رباني وواقعية ولها 
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والتهاجر والتشاحن وفساد  وقد حذرت السنة النبوية أبلغ التحذير وأشده من التباغض  
 األحاديث النبوية في ذلك: ، وما يلي بعض من ذات البين 

وا، وال ال ت قاط ع وا،" ك م   وال ،ت باغ ض وا وال ت داب ر  ر  ت حاس د وا، وك ون وا إْخوانًا كما أم 

 صحيو مسلم :المصدر | مسلم :المحدث | أبو هريرة :الراوي " .ّللاه  

 

ن هجر  أخاه  فوق  ثالث  فمات  دخل  " ، فم  ر  أخاه  فوق  ثالث  سل م  أن ي هج  ال يحلُّ ل م 

 الصحيو المسند  :المصدر  | الوادعي :المحدث | أبو هريرة :الراوي" .النهار  

 

ديث   أْكذ ب   الظهنه  فإنه  ،والظهنه  إيهاك مْ " سهس وا، وال الح  سهس وا، وال ت باغ ض وا،  ، وال ت ح  ت ج 

باد  ّللاه  إْخوانًا وا، وك ون وا ع   صحيو البخاري  :المصدر | البخاري :المحدث | أبو هريرة :الراوي ."وال ت داب ر 

 

ْسل م  " و الم  ْسل م   أخ  ه   ال ،الم  يه  كان  ّللاه  في  ي ْظل م  ة  أخ  ن كان  في حاج  ه ، وم  وال ي ْسل م 

ت ه    صحيو البخاري  :المصدر | البخاري :المحدث | عبدهللا بن عمر :الراوي" .حاج 

 
أخرى ضمن   سمةفاإلتحاد سنة إنسانية كونية وهو ما يجعل ميزان القيم يحتاط لها ك

 ميزانه.

 نسنال القيمة ضمنهل  -3

نسانية واإلكونية ال  
 فقه المقاصد  -1
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 السنن الكونية وقيم السنن الفردية  (10شكل )

 

  

كم أال" ؟ الصيام  والصالة   درجة   من بأفضل   أخبر  قالوا: بلى، قال: إصالح    والصدقة 

،ذات    صحيو أبي داود  :المصدر | األلباني :المحدث | أبو الدرداء :الراوي ".وفساد  ذات  البين  الحال قة   البين 

ه   كسفك   فهو ،سنةً  أخاه   هجر   منْ  " حدرد بن أبي حدرد   :الراوي " دم 

 الجامع الصغير  :المصدر | السيوطي :المحدث | األسلمي

ومن كراهية اإلسالم للفرقة واالختالف، نجد الرسول الكريم، يأمر باالنصراف عن 
 قراءة القرآن إذا خشي من ورااها أن تؤدي إلى االختالف. 
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قال:  فقد روى الشيخان عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

وا" ؤ  وا اْخت ل ْفت مْ  ف إ ذ ا  ،ق ل وب ك مْ  عليه ااْت ل ف تْ  ما الق ْرآن   اْقر  جندب بن  :الراوي  ".ف ق وم 

 صحيو مسلم  :المصدر | مسلم :المحدث | عبدهللا

فرغم ما هو معلوم لكل مسلم من فضل قراءة القرآن، وأن لقاراه بكل حرف عشر 
حسنات، لم يأذن بقراءته إذا أدت إلى التنازع واالختالف، سواء كان االختالف في 

األداء،   وكيفية  على   فأمرواالقراءة  منهم  كل  ويستمر  االختالف،  عند  يتفرقوا  أن 
 قراءته، أو كان االختالف في فهم معانيه.

 
ومما يدل على وحدة الجماعة، مما سجله القرآن الكريم في قصة موسى عليه السالم  
حينما ذهب لمناجاة ربه، وخلف في قومه أخاه هارون عليه السالم، وفي غيبته فتن  

صنعه لهم السامري، فلما رجع موسى إلى قومه، فوجئ بهذا قومه بعبادة العجل الذي  
وبعث بها كل الرسل   هو،االنحراف الكبير الذي يتصل بجوهر العقيدة التي بعث بها  

 من قبله ومن بعده. 
 

ن ع ك  هنا غضب موسى، والقى االلواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه،   ا م  ون  م  ٰرر  ﴿ق ال  ي ٰره 
لُّ  أ ۡيت ه ۡم ض  ر  ۟ا  إ ۡذ  ی    ٩٢وٰۤ أ ۡمر  ۡيت   أ ف ع ص  ت تهب ع ن َّۖ  ال     ٩٣أ اله  و  ب ل ۡحي ت ی  ۡذ  ت ۡأخ  ال   مه  ي ۡبن ؤ  ق ال  

ٰ  ۡقت  ب ۡين  ب ن یٰۤ إ ۡسر  يت  أ ن ت ق ول  ف ره ش  یٰۤ إ ن  ی خ  ۡأس  ل ۡم ت ۡرق ۡب ق ۡول ی  ب ر  يل  و    ٩٤-٩٢  طه]﴾  ٩٤ء 

القرآن    ٰ )فكان جواب هارون كما ذكر  إ ۡسر  ب ن یٰۤ  ب ۡين   ۡقت   ف ره ت ق ول   أ ن  يت   ش  ل ۡم  خ  و  يل   ء 
، وفي هذا الجواب نرى أن النبي هارون اعتذر الخيه بهذه  ٩٤-   طه﴾  ٩٤ت ۡرق ۡب ق ۡول ی  

 ٰ )  الجملة ۡقت  ب ۡين  ب ن یٰۤ إ ۡسر  يت  أ ن ت ق ول  ف ره ش  يل  خ  ومعنى هذا أنه سكت عن ارتكاب      (ء 
 الشرك األكبر، وعبادة العجل، حفاظا على وحدة الجماعة وخشية من تفرقها. 

 
ومن بعدهم في    الصحابة،أما االختالف، فهي إن كانت سنة وقد سبق أو وقع بها حتى  

العهد االموي والعهد العباسي من فتن، ما مهد لدخول الصليبيين من الغرب والتتار 
ولكن األصل من الشرق، إلى دار اإلسالم والسيطرة على أجزاء منها مدة من الزمان،  

 . هو مدافعة النفس لالمتثال لما يحبه هللا
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 نموذج لميزان القيم(  11شكل )
 

 
 

 ميزان قيمة االتحاد(  12شكل )
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 األول  فصلال

 
 الف سعة  ختــــــــــــاإلفي  

 
 
 

 ختالف فقه اإل 
يكون التركيز على المحكمات    (5)فاالختالف في الفروع فيه إغناء ورحمة وسعة، حين  

الضرورة  من  بل  االجتهادية،  المساال  في  واالنكار  القطع  وتجنب  المتشبهات،  ال 
المدارك  توسعة  أجل  من  االجتهادية  المساال  في  العلماء  اختالف  على  االطالع 
والتوسعة على الناس باألحكام، ويكون التعاون فيما يتفق عليه والتسامو في المختلف  

 له اال هللا.  إكف عمن قال ال فيه، مع ال
 

بحرال   (7)الثوابرت ال يمكن المسررررراس بهرا  فر  ،المالامرة بين الثوابرت والمتغيراتأهميرة  
 الثوابت تتمثل في:، و"فهي داارة مغلقة" ال يدخلها االجتهاد

وسررله، واليوم اآلخر،   وكتبه،باهلل، ومالاكته،    )االيمان العقااد األسرراسررية مثل -1
 .وبالقدر(

  .اركان اإلسالم الخمس -2
 الصرررردق،أمهات الفضرررراال األخالقية: العدل، االحسرررران، ايتاء ذي القربي،  -3

 األمانة، العفة عن الحرام، الرحمة، الصبر، الشكر، الحياء.
أمهات المحرمات القطعية: القتل، الزنا، الشرذوذ الجمسري، شررب الخمر، لعب  -4

ر، السررقة، الغصرب، السرحر وأكل الربا، أكل مال اليتيم، قذف المحصرنات  الميسر
الغرافالت المؤمنرات، التولي يوم الزحف، شرررررهرادة الزور، عقوق الوالردين، قطع 

 االرحام، الغيبة والنميمة، الكذب، العدوان على محرمات الناس. 
 

لعجب، حب المحرمات الباطنة: الكبر، الغرور، الحسررد والبغضرراء، الرياء وا -5
 الدنيا، واتباع الهوى، الشو. 
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جردا ألنهرا هي الردالرة على هويرة االمرة وحرافظرة لالمرة من   داارة الثوابرت هرذه مهمرة

مررا عرردا ذلررك من األحكررام الفرعيررة فهو من المتغيرات، والعلمررانيون    ،الررذوبرران
 .يحاولون باستمرار تذويب الحدود والفوارق بين الداارتين

 
 في الفروع ضرورة الختالف:  ختالفواإل

 طبيعة الدين  -1
 طبيعة اللغة -2
 طبيعة البشر  -3
 طبيعة الكون والحياة  -4
 

: فقد أراد هللا تعالى، أن يكون في أحكامه المنصوص عليه والمسكوت  طبيعة الدين
، والقطعيات والظنيات، تعنه، وأن يكون في المنصوص عليه المحكمات والمتشابها

والمؤول،   االجتهاد والصريو  يقبل  فيما  واالستنباط،  االجتهاد  في  العقول  لتعمل 
واالستنباط، وتسلم فيما ال يقبل ذلك، ايمانا بالغيب وتصديقا للحق، وبهذا يتحقق االبتالء  

ن  )الذي بني عليه خلق االنسان:   نس ٰرن  م  ل ۡقن ا ٱإۡل  ا  إ نها خ  يع ۢ ع ۡلن ٰره  س م  نُّۡطف ة  أ ۡمش اج  نهۡبت ل يه  ف ج 
يًرا   ولو شاء جعل الدين كله وجها واحدا، وصيغة واحدة، ال تحتمل    ٢اإلنسان  ﴾  ٢ب ص 

خالفا وال تحتاج إلى اجتهاد، من حاد عنها قيد شعرة فقد كفر. ولكنه لم يفعل ذلك،  
 لناس ويوسع االمر على عباده. لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغة، وطبيعة ا

 َّۖ
 
ٰرت ت ش ٰرب ه  ر  م  أ خ  ت ٰرب  و  ٰرٌت ه نه أ مُّ ٱۡلك  ۡحك م   مُّ

 
اي ٰرت ۡنه  ء  ت ٰرب  م  ل  ع ل ۡيك  ٱۡلك  یٰۤ أ نز  ا   ﴿ه و  ٱلهذ  ف أ مه

ۡتن ة   ء  ٱۡلف  ۡنه  ٱۡبت غ اٰۤ ا ت ش ٰرب ه  م   ف ي تهب ع ون  م 
 
ۡيغ ۡم ز  ين  ف ی ق ل وب ه  ٰۤ    ٱلهذ  يل هۥ  ا ي ۡعل م  ت ۡأو  م  ۦَّۖ و  يل ه  ء  ت ۡأو  ٱۡبت غ اٰۤ و 

ٰ  ٱلره ون  إ اله ٱَّلله ۗ و  خ  ۡلم    ف ی  س  نها  ي ق ول ون    ٱۡلع  ام  ۦ  ء     ب ه 
 
نۡ   ك ل  ند    م   ب  ن اۗ   ع  ا  ر  م  ٰۤ   ي ذهكهر    و   أ ۟ول وا۟   إ اله

 ٧آل عمران  ﴾   ٧ ٱأۡل ۡلب ٰرب  

 

اءات في كتاب هللا إلى سبع قراءات، بل إلى عشر،  القر: حين نجد تعدد  طبيعة اللغة
كلها ثابته عن رسول هللا    ألنهاولم ير أحد من علماء المسلمين في ذلك أي حرج،  

 صلى هللا عليه وسلم. 
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وهذه النصوص القرآنية والنبوية يجري عليها ما يجري على كل نص لغوي عند فهمه  
وتفسيره، ففيها اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى، وفيها ما يحتمل الحقيقة 
والمجاز، أو ما يقوله المناطقة، وفيها ما يدل بالمنطوق، وما يدل بالمفهوم، وفيها العام 

ة  ح ، راجكاحتمالهد، في كل منه ما داللته قاطعة، وما داللته  والخاص، والمطلق والمقي
 أو مرجوحة وما يعتبر راجحا عند زيد يعتبر مرجوحا عند عمرو.  

وه ك ۡم  ج  ل و۟ا و  ل ٰوة  ف ٱۡغس  ۟ا إ ذ ا ق ۡمت ۡم إ ل ى ٱلصه ن وٰۤ ام  ين  ء  ا ٱلهذ  أ يُّه  خذ مثال آية كهية الطهارة ﴿ي ٰرٰۤ
ا ف ٱطه 

ࣰ
ن ب إ ن ك نت ۡم ج  ل ك ۡم إ ل ى ٱۡلك ۡعب ۡين ۚۡ و  أ ۡرج  ك ۡم و  ء وس  و۟ا ب ر  ٱۡمس ح  اف ق  و  ر  ي ك ۡم إ ل ى ٱۡلم  أ ۡيد  و۟ا و  ههر 

ء  ف ل   ۡست م  ٱلن  س اٰۤ ىِٕط  أ ۡو ل ٰرم  ن  ٱۡلغ اٰۤ نك م م    م  
 
د ء  أ ح  اٰۤ ٰىٰۤ أ ۡو ع ل ٰى س ف ر  أ ۡو ج  ۡرض  إ ن ك نت م مه د و۟ا  و  ۡم ت ج 

ي ۡجع ل  ع ل يۡ  يد  ٱَّلله  ل  ا ي ر   م 
ۡنه ۚۡ يك م م   أ ۡيد  ك ۡم و  وه  ج  و۟ا ب و  ا ف ٱۡمس ح 

ࣰ
ي  ب ا ط 

ࣰ
يد ع  و۟ا ص  م   ف ت ي مه

ࣰ
ء اٰۤ ۡن م  ك م م  

 ﴾ ون  ت هۥ  ع ل ۡيك ۡم ل ع لهك ۡم ت ۡشك ر  ي ت مه ن ۡعم  ل  ك ۡم و  ر  يد  ل ي ط ه   ن ي ر  ل ٰرك  ج  و  ر   ٦ادة الما]ح 
 

أما البشر، فقد خلقهم هللا مختلفين، فكل إنسان له شخصيته المستقلة،   طبيعة البشر:
مخبره  في  كما  المادي،  مظهره  في  ذلك  يبدو  المتفرد،  وطابعه  المتميز،  وتفكيره 

، يتفرد  هبصورة وجهه، ونبرة صوته، وبصمة بنانالمعنوي، فكما يتفرد كل إنسان  
إلى   ونظرته  ذوقه،  وميول  تفكيره  بلون   ،والمواقف  ،واألشخاص  ، األشياءكذلك 

في قالب واحد في كل ومن العبث كل العبث أن يراد صب الناس كلهم    واالعمال.
 مخالف لفطرة هللا التي فطر عليها الناس.  ألنهشيء، وجعلهم نسخا مكررة، 

واتجاهاتهم   البشر،  في صفات  االختالف  عليه  وهذا  يترتب  محالة  –النفسية،   -  ال 
اختالفهم في الحكم على األشياء، والمواقف واالعمال، يظهر ذلك في مجال الفقه وفي 

 مجال السياسة، وفي مجاالت السلوك اليومي والعادي للناس. 
 

وأما طبيعة الكون الذي نعيش فيه فقد خلقه ربه األعلى مختلف  :  والحياة  الكون طبيعة  
تعالى:   قوله  اقرأ  واأللوان،  والصور    األنواع 

ࣰ
ء اٰۤ م  ء   اٰۤ ٱلسهم  ن   م  ل   أ نز  ٱَّلله   أ نه  ت ر   ﴿أ ل ۡم 

 ٰ  ر  ث م  ۦ  ب ه  ۡجن ا  ۡخت ل فًا  ت  ف أ ۡخر   ٰ  مُّ اۚۡ أ ۡلو  ن    ن ه  م  ب ال    و  د د ۢ   ٱۡلج     ج 
 
مۡ   ب يض ح   و 

 
ۡخت ل فٌ   ر  ٰ  مُّ اأ ۡلو   ن ه 

اب يب   غ ر     و 
 
ن    ٢٧  س ود م  ب     ٱلنهاس    و  اٰۤ ٱلدهو  ٱأۡل ۡنع ٰرم    و  ۡخت ل فٌ   و   ٰ   م  ا  ل ك ۗ ك ذ  ٰ   ن هۥ أ ۡلو    ٱَّلله    ي ۡخش ى  إ نهم 

نۡ  يٌز غ ف وٌر ع   م  ۟ا إ نه ٱَّلله  ع ز  ؤ  ٰرٰۤ ه  ٱۡلع ل م   ٢٨-٢٧فاطر ]﴾ ٢٨ب اد 
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  نجد القرآن الكريم ينفي بعبارة صريحة ما ينبئ عن التعارض أو التضارب في الكون 

 ٰ، وذلك في قوله  بل هو اختالف تنوع وتلون ٰرو  ل ق  س ۡبع  س م  ی خ  اَّۖ   ت  ﴿ٱلهذ 
ࣰ
ب اق ا  ط  ىٰ   مه   ت ر 

ۡلق    ف ی ٰرن    خ  ۡحم  ن  ٱلره ت َّۖ   م  ع    ت ف ٰرو  ر    ف ٱۡرج  ىٰ   ه لۡ   ٱۡلب ص  ن   ت ر  ع    ث مه   ٣  ف ط ور    م  ر    ٱۡرج    ٱۡلب ص 
ت يۡ   ك ره

 
ير س  ه و  ح  ا و 

ࣰ
ا اس  ر  خ     ٤-٣الملك ]﴾ ٤ن  ي نق ل ۡب إ ل ۡيك  ٱۡلب ص 

وكذلك طبيعة الحياة، فهي أيضا تختلف وتتغير، بحسب مؤثرات متعددة منها المكان 
 والزمان. 

الٌل ، و   ) أبو الدرداء رواه:ما ويؤيد معنى هذا الحديث  له هللا  في كتاب ه فهو  ح  ما أ ح 

ن  هللا  ع اف ي   م  فهو  حراٌم ، و ما س ك ت  عنه  فهو  ع ْفٌو ، ف اْقب لوا م  ره بُّك   ما ح  ت ه  و ما كان ر 

يًّا  السلسلة الصحيحة  : المصدر  | األلباني : المحدث | أبو الدرداء : الراوي )ن س 

 
ب يثري  ما  وي   هفي االختالف  أدلة  تالفقه، وبنمو  إلى  يستند  سع، نظرا ألن كل رأي 

يس وتستحسن، وتوازن قواعتبارات شرعية أفرزتها عقول كبيرة، تجتهد وتستنبط، وت
 وترجو، وتؤصل، وتقعد القواعد، وتفرع عليها الفروع والمساال. 

 وبهذا التعدد المختلف المشارب، تتسع الثروة الفقهية التشريعية، وتختلف ألوانها
عند   الوقوف  مدرسة  إلى  والنظر،  الرأي  مدرسة  إلى  واالثر،  الحديث  مدرسة  من 

 الظواهر، إلى مدرسة االعتدال أو الوسط.  
 

لقرآن شواهد أن المالاكة قد إختلفوا بل اختصموا بينهم وذلك بقوله تعالى: وقد ذكر لنا ا
ون  ( م  َل   ٱأۡل ۡعل ٰىٰۤ إ ۡذ ي ۡخت ص  ۡلم ِۭ ب ٱۡلم  ۡن ع  ا ك ان  ل ی  م   69ص  ) ٦٩م 

واختلف داود    ،واختلف موسى والخضرعليهما السالم،  اختلف موسى وهارون  كما  
 وابنه )ففهمناها سليمان( حين اثنى هللا على االثنين جميعا فيما اختلفوا فيه. 

 
 قيمة عدم التسرع في تكفير اآلخرين 

على  ف تعتمد  التكفير  نبذ  )االيمان   إدراكقيمة  مصطلحات  والمصطلحات،  المفاهيم 
 تارة ويراد بها المجاز. حقيقةد بها افتلك المصطلحات ير والجاهلية(والكفر والنفاق 
يراد   ما  الكامل، ال مطلق    باأليمانفكثيرا  االيمان  والسنة:  القرآن  في  في نصوصه 
 نفي عن صاحبه فقد كفر. إذاااليمان الذي 
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ن ون   تعالى:    وقد جاء في قوله ۡؤم  ع ون     ١﴿ق ۡد أ ۡفل و  ٱۡلم  ٰرش  ۡم خ  ت ه  ين  ه ۡم ف ی ص ال   ٢ٱلهذ 

ض ون    ۡعر  ين  ه ۡم ع ن  ٱللهۡغو  م  ٱلهذ  ين  ه مۡ ٣و  ٱلهذ  ل ون   ﴿و  ك ٰوة  ف ٰرع  ۡم   ٤ ل لزه ه  وج  ين  ه ۡم ل ف ر  ٱلهذ  و 

ٰرف ظ ون    ٰ  ٥ح  مۡ إ اله ع ل ٰىٰۤ أ ۡزو  ه  ا أ ۡو  ج  ل ك تۡ  م  ٰرن ه مۡ  م  ين   غ ۡير   ف إ نهه مۡ  أ ۡيم  ل وم  ن   ٦ م    ٱۡبت غ ىٰ  ف م 

ء   اٰۤ ر  ىِٕك    ل ك  ذ  ٰ   و   ٧ٰ   ٱۡلع اد ون    ه م    ف أ ۟ول ٰرٰۤ ۡم ر  ه  ع ۡهد  ۡم و  ٰرن ٰرت ه  ين  ه ۡم أل  م  ٱلهذ  ين    ٨  ع ون  ﴿و  ٱلهذ    و 

 ٰ  ه مۡ  ل و  مۡ ع ل ٰى ص  اف ظ ون   ت ه  ىِٕك   ٩ ي ح   ٰ  ه م   أ ۟ول ٰرٰۤ ث ون  ٱۡلو   10-1المؤمنون  ﴾١٠ ر 
فالمراد المؤمن كامل االيمان، وليس المعنى أن من يخشع في صالته، أو لم يعرض  

 اللغو مثال يكون كافرا، بل هو مؤمن ناقص االيمان. عن 
 

ان ي ي ْزن ي ال  " ما يلي:النبوية  األحاديثومن  ين   الزه ق    ي ْزن ي ح  ال  ي ْسر  ٌن، و  ْؤم  هو م  و 

نٌ  ْؤم  هو م  ق  و  ين  ي ْسر  ق  ح   البخاري صحيو  : المصدر | البخاري :المحدث | عبدهللا بن عباس :الراوي   ."السهار 

ال يعني نفي أصل االيمان، بل كماله، وليس معناه من ارتكب واحدة من هذه الكباار ف
 يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. 

ا د ون  ذ  ٰ وكذلك في الشرك، قال هللا تعالى:   ي ۡغف ر  م  ۦ و  ك  ب ه   ل ك  ﴿إ نه ٱَّلله  ال  ي ۡغف ر  أ ن ي ۡشر 
ن ء ۚۡ  ل م  ن  ي ش اٰۤ م  كۡ  و  ٰىٰۤ  ف ق د   ب ٱَّلله   ي ۡشر  يًما إ ۡثًما ٱۡفت ر   ٤٨النساء ﴾ ع ظ 
 

ا د ون  ذ  ٰ  ي ۡغف ر  م  ۦ و  ك  ب ه  ن  ل ك  ﴿إ نه ٱَّلله  ال  ي ۡغف ر  أ ن ي ۡشر  له  ي ش    ل م  ۡك ب ٱَّلله  ف ق ۡد ض  ن ي ۡشر  م  ء ۚۡ و  اٰۤ
يًدا﴾  ل ٰرال ۢ ب ع   ١١٦النساء ض 

 والشرك المطلق، والشرك الحقيقي. هذا هو الشرك الجلي ف
 وهناك شرك أصغر، مثل: من حلف بغير هللا فقد أشرك" 

"من علق تميمة فقد أشرك" ومثل ذلك الكفر، منه ما هو أكبر، فالكفر األصلي مثل 
 كفر المالحدة.  

على   يطلق  ما  وهو  كفر،  دون  كفر  فيه:  قيل  الذي  وهو  أصغر،  كفر  الكفر  ومن 
اطالق   أنه شبيه  المعاصي، وهو  أو  الكفر،  إلى  قد يفضي  أنه  معنى  مجازي، على 

ل   )  بأعمال الكفار، أو المراد: كفر النعمة، وذلك مثل قوله تعالى: اٰۤ أ نز  ن لهۡم ي ۡحك م ب م  م  و 
 ﴾ ون  ىِٕك  ه م  ٱۡلك ٰرف ر   ٤٤الماادة ]ٱَّلله  ف أ ۟ول ٰرٰۤ
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 النبوية:  األحاديث كما جاء في 

باب  " ْسل م   س  صحيو   :المصدر | البخاري :المحدث | هللا بن مسعود عبد  :الراوي" ك ْفرٌ  وق تال ه   ،ف س وقٌ  الم 

 البخاري 

ع وا ال"  ي ت ْرج  ب   ،ك فهاًرا ب ْعد  قاب   ب ْعض ك مْ  ي ْضر  هللا بن  عبد :الراوي  ."ب ْعض   ر 

 صحيو البخاري  :المصدر | البخاري :المحدث | عمر

ن ،الصهالة   وبْينهم بيْننا الذي العهد  " كها فم  ابن   :المحدث | - :الراوي" ك ف ر فقد ت ر 

 ثابت :المحدث خالصة حكم ، شرح حديث جبريل :المصدر | تيمية

ن ،آب اا ك مْ  عن ت ْرغ ب وا ال  " ب   فم  غ  أبو   :الراوي ."ك ْفرٌ  ف هو أ ب يه   عن ر 

 البخاري صحيو  :المصدر | البخاري :المحدث | هريرة

وما قيل في الشرك والكفر، يقال في النفاق، فمنه ما هو أكبر، وهو نفاق العقيدة، وما 
فأما نفاق العقيدة فهو أن يظهر االيمان بلسانه وبعض  هو أصغر وهو نفاق العمل.  

ن ي ق ول  أفعاله، وهو في باطنه كافر باهلل وباليوم اآلخر وما هو بمؤمن   ن  ٱلنهاس  م  م  ﴿و 
نه  ام  ا ي ۡخد ع ون  ء  م  ن و۟ا و  ام  ين  ء  ٱلهذ  ع ون  ٱَّلله  و  ٰرد  ن ين  ي خ  ۡؤم  ا ه م ب م  م  ر  و  ب ٱۡلي ۡوم  ٱۡلرَٔاخ    ا ب ٱَّلله  و 

  ﴾ ون  ا ي ۡشع ر  م  ۡم و  ٰۤ أ نف س ه  وأما منافق العمل، فهو أن تكون له خصال المنافقين،   9-8لبقرة  اإ اله
ناف ق   آي ة   الحديثوأخالقهم، وقد جاء في   ،  :ث الثٌ  الم  ، وإذا وع د  أْخل ف  دهث  ك ذ ب  إذا ح 

ن  خان    صحيو البخاري  : المصدر | البخاري : المحدث | أبو هريرة : الراوي وإذا اْؤت م 
 

ومثل ذلك مفهوم )الجاهلية( الذي يدور بين الكباار إذا كان يتعلق بصلب العقيدة  

يا  " ذر:وبين الصغاار التي تزل بها قدم المؤمن، كقوله )ص( للصحابي الجليل أبي 

!أبا  ٌؤ فيك  ذ ر   لكم هللا   إخوان كم،إنهم  جاهليةٌ،إنك اْمر  ن لم يالا ْمكم   عليهم،ف ضه فم 

ْلق  هللا   فب يع وه، ب وا خ   صحيو الجامع :المصدر  | األلباني :المحدث | أبو ذر الغفاري :الراوي". وال ت ع ذ  

إلى غير ذلك من المفاهيم التي يجب تحديدها وتصحيحها وبيانها، حتى ال تلتبس على  
 الناس المعاني، فتضطرب االحكام، وبالتالي تضطرب ممارسات القيم.  

 و قبل الحكم.  لتحديد المفهوم المصط  سمةتالية لميزان القيم اال وهي    سمةوهذا يضيف  
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 الكف عمن قال "ال  له  ال هللا" 
 صحيحة مستفيضة. المسلم بالكفر، في أحاديث    اتهامالسنة النبوية تحذر إيما تحذير من  

ل   قال   إذا"حديث ذلك:  نوم ج  يه   الره د ه ماكاف ر   يا ألخ  أبو  :الراوي" ، فق ْد باء  به أح 

 صحيو البخاري  :المصدر | البخاري :المحدث | هريرة

ن"  ب  به في   م  ن ق ت ل  ن ْفس ه  بشيء  ع ذ   ، وم  بًا ف هو كما قال  لهة  غير  اإلْسالم  كاذ  ل ف  بم  ح 

ن ، وم  ن  ك ق تْل ه  ْؤم  نهم ، ول ْعن  الم  ه  ى نار  ج  م  نًا ر  ْؤم  ثابت بن  :الراوي  ."ف هو ك ق تْل ه   بك ْفر   م 

 صحيو البخاري  :المصدر | البخاري :المحدث | الضحاك

ولهذا قال جماعة جلة من علماء اإلسالم: إنه ال يكفر المسلم بما يبدو منه من ألفاظ 
الكفر إال أن يعلم المتلفظ بها أنها كفر، والخوارج المارقون الذين أمر النبي )ص(  

أامة   قتالهم  واتفق على  أبي طالب،  بن  المؤمنين على  أمير  قاتلهم  الدين من  بقتالهم 
أبي وقاص وغيرهما من    ن الصحابة والتابعين، لم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد ب

علي حتى سفكوا الدم الحرام،   يقاتلهمالصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم  
لدفع ظلمهم وبغيهم ال ألنهم   فقتالهم  أموال المسلمين،  ولهذا ال    كفار،وأغاروا على 

 أموالهم.  يسب حريمهم ولم يغنم 
بالنص واالجماع لم يكفرا مع أمر هللا ورسوله  كان هؤالء الذي ثبت ضاللهم    وإذا

)ص( بقتالهم، فكيف بالطوااف المختلفين الذي اشتبه عليهم الحق في مساال غلط فيها 
 من هو أعلم منهم؟  

 

 فقه المقاصد  -2  القيمة وتعريفها مفهوم -4
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 فمن قيم فقه االختالف:
 اإلخالص والتجرد من االهواء.  -1
 التحرر من التعصب لألشخاص والمذاهب والطوااف. -2
 إحسان الظن باآلخرين. -3
 ك الطعن والتجريو للمخالفين.تر -4
 البعد عن المراء واللدد في الخصومة. -5
 الحوار بالتي هي أحسن. -6
 

 عمد ألداة المسطرة كأداة رمزية لقياس معدل الدرجةولعلنا في الشكل التالي ن
 

 
 

 ( ميزان قيمة عدم التكفير 13شكل )
 

 . الواقعليس الخالف على الحكم الشرعي وانما الخالف على تكييف 
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 .هي الجانب العملي للعلم (11)القيم ف
 القيم هي الحكمة المرادفة للكتاب. -
 فهم آلية تفعيل القيم يأتي بعد التعرف على العقل والعلم. -
أهم القيم الدينية لدينا هي القراءة وهي طريق موصل لكل سلوك قويم وخاصة   -

 . "باسم هللا"إن قرأنا 
 لنا.  ورثوهاألنبياء وهو من العلم الذي  القيم: سلوكتفعيل  -
 القيم ينبغي أن نتعلمها من كل الكاانات حولنا. -
 
 

 مع أصحاب البدع مراتب لالتعام
فمنها ما يصل بصاحبه إلى درجة الكفر والبواح، ومنها    (، 7)  إن البدع مراتب وأنواع 

 دون ذلك. 
 المخطئ المتأول. هوما يدخل في نطاق االجتهاد فيعذر في

تابع  هو  ما  المبتدعين  القريب،  ومن  السهل  ومنهم  لبدعته،  داعية  متبوع  هو  ومن   ،
 ومنهم الحاد والعنيف. 
 الجميع معاملة واحدة.فال ينبغي أن يعامل 

 
 لهذا يجور التعاون مع مبتدع ضد مبتدع أغلظ، أو ضد كافر معاد للملة كلها.

بل يجوز التحالف مع كافر ضد من هو أكفر منه، أو التعاون مع كافر حسن الرأي  
 والمودة للمسلمين، ضد كافر ظاهر العداوة والكيد للمسلمين. 

المسلمين أن الداارة ستدور على الفرس وأن الدولة وال غرو أن نزل القرآن يبشر  
 ستكون للروم. 

مٰۤ  تعالى:    يقول وم     ١﴿الٰۤ ۡم س ي ۡغل ب ون     ٢غ ل ب ت  ٱلرُّ ۢن ب ۡعد  غ ل ب ه  ه م م   ف یٰۤ أ ۡدن ى ٱأۡل ۡرض  و 
ىِٕذ  ي ۡفر   ٣ ي ۡوم   و 

ۢن ب ۡعد ۚۡ م  ن ق ۡبل  و  ه  ٱأۡل ۡمر  م  ن ين ۗ َّلل  ن ون  ف ی ب ۡضع  س  ۡؤم  ب ن ۡصر  ٱَّلله ۚۡ   ٤ح  ٱۡلم 
يم    ح  يز  ٱلره ه و  ٱۡلع ز  ء َّۖ و  ن ي ش اٰۤ نه أ ۡكث ر  ٱلنهاس     ٥ي نص ر  م  ل ٰرك  ۡعد هۥ  و  ۡعد  ٱَّلله َّۖ ال  ي ۡخل ف  ٱَّلله  و  و 

ون    ه ۡم ع ن  ٱلۡ   ٦ال  ي ۡعل م  ۡني ا و  ي ٰوة  ٱلدُّ ن  ٱۡلح  ا م  
ࣰ
ر ون  ظ ٰره  ة  ه ۡم غ ٰرف ل ون   ي ۡعل م  ر  الروم  ]﴾  ٧رَٔاخ 

٧-١ 
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 (  14شكل )
 مع الكافر أو أصحاب البدع   قيمة نطاق سعة التعامل 

 
 

 
 
 (  15شكل )

 شرعي في الحدود الحكم الميزان 
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 ميزان قيمة التسامو(  16شكل )
 

 

 
 

 القروض   -في فقه األقليات مسألة (  17شكل )
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 زواج المرأة المسلمة  –مسألة في فقه األقليات (  18شكل )
 

 

 
 
 

 أ -مسألة في الصدق (  19شكل )
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 ب  -مسألة في الصدق (  19شكل )

 

 
 

 ج -مسألة في الصدق(  20شكل )
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 قيمة التراحم ( 21شكل )

 
تجدر اإلشارة هنا إلى أن المؤشر الذي أدرجناه في المسطرة ليس سوى رمزا حيال   ➢

 معدل نطاق القبول من عدمه.  

 
 األولوياتفقه 

فثمة دواار  ،  أمام لحمة األعداء واجتهادهم في نبذ الدين يجب ان تكون لنا أولويات
 هي: واالتفاق فيما بين المسلمين 

 هللا. القرآن كالم هللا ومحمد رسول  -1
 . أحدااليمان باهلل االحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا  -2
 أن هللا متصف بكل كمال، ومنزه عن كل نقص. -3
 االلحاد أعظم خطر يهدد البشرية.  -4
 االيمان بالدار اآلخرة وعدالة الجزاء. -5
 اركان اإلسالم الخمس. -6
باهلل والمالاكة والكتب   -7 الست، االيمان  واليوم اآلخر،    ،والرسلدعاام االيمان 

 .خيره، وشرهوالقدر 
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 مكارم االخالق. -8
 االحكام الشرعية القطعية. -9

الصهيونية اليوم هي األخطر على البشرية، ديني، سياسي، اقتصادي،   -10
 سلب اراضي.
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 الثاني  فصلال
 في ميزان القيم فقه المقاصد  

 
 
 

 
 

 خارطة المصالو الشرعية (  23شكل )

 
 
 نجد أن:  (4) تالضروراي ف
 حد القصاص أخذ منه أهمية النفس  -1
 حد الزنى أخذ منه حفظ النسل -2
 حد السرقة أخذ منه حفظ المال  -3
 حد السكر أخذ منه حفظ العقل  -4
 حد الردة أخذ منه حفظ الدين  -5
 حد القذف أخ منه حفظ العرض )سمعة االنسان وكرامته(  -6
 
 
 

مستويات ثالث للمصالو الشرعية

التحسينات الواجبات
الضرورات

(فرض)

تدور حول
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وهناك مقاصد ضرورية لم تستوعبها هذه الخمس، وهو ما يتعلق بالقيم االجتماعية 

والتي جعلها    واألمة(مثل )الحرية، االخاء، التكافل، حقوق االنسان، تكوين المجتمع  
 !البعض من التحسينات 

 
 : حكام اإلسالم عليهاأالمقاصد األساسية التي تدور 

 بناء االنسان الصالو -1
 اء االسرة الصالحة نب -2
 بناء المجتمع الصالو -3
 بتاء االمة الصالحة -4
 بناء الدعوة الى خير اإلنسانية   -5
 

 أسلوب:المقاصد تعتمد 
والسنة مترابطة ويؤثر  النظرة الشاملة: ألحكام الدين فنصوص االحكام في القرآن 

ببعض  وأنكحة  ،  بعضها  عبادات  عبر  للدين  العصر  بتقسيمات  تعترف  ال  فهي 
ومعامالت وعقوبات وسياسة شرعية وجهاد وعالقات دولية )بل بالترابط فيما بين  

 هذا كله( 
 

 المصلحة: 
والمصلحة ليست مقدمة على التشريع )حيث  ، أحكام الشريعة تدرك مصالو الناس

 جد مصلحة، وليس حيث توجد مصلحة يوجد تشريع(  يوجد شرع تو
( ﴾ يم  ك  يٌز ح  ء  ٱَّلله  أل  ۡعن ت ك ۡمۚۡ إ نه ٱَّلله  ع ز  ل ۡو ش اٰۤ  ٢٢٠البقرة ]و 
( البقرة ) يد  ب ك م  ٱۡلع ۡسر  ال  ي ر  يد  ٱَّلله  ب ك م  ٱۡلي ۡسر  و   185ي ر 
ا ج  ) م  ۡن و  ين  م  ( الحج ع ل  ع ل ۡيك ۡم ف ی ٱلد   ج ۚۡ ر   78ح 

المقصد  ف    ،حد السرقة القطع وليس الجلد أو السجن  آخر:ال يجوز وضع حد مكان  
، ذلك أن الوسيلة تتغير باختالف األزمنة والظروف،  الشرعي دون تعيين الوسيلة

 :  ذلك مثال ،ن أحرارا فيما يختارون ألنفسهم من وساالويترك المكلفو
 . يبايع فهو متروك(مبدأ الشورى )كيف تكون وكيف  -
  .االمر بالمعروفأساليب  -
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 البعض يركز على الوساال كما لو كانت مقاصد، فالمقصد هو األصل ف

ۡيل  ففي اآلية:   ب اط  ٱۡلخ  ن ر   م  ة  و  ن ق وه ا ٱۡست ط ۡعت م م   دُّو۟ا ل ه م مه أ ع  ليس بالضرورة    60االنفال  (  ﴿و 
ليس بالضروة أن    سبيل هللا فله كذا وكذا(كذلك )من رمى بسهم في    ،خيلباعتماد ال

 ٰ كذلك في    يكون سهم.  ا ٱلنهب یُّ ق ل أل   ۡزو  أ يُّه  ك  ﴿ي ٰرٰۤ ب ن ات ك    ج  ء    و  ن س اٰۤ ن ين    و  ۡؤم  نه   ي ۡدن ين    ٱۡلم    ع ل ۡيه 

ن نهۚۡ   م  ل ٰرب يب ه  ۡفن    أ ن  أ ۡدن ٰىٰۤ   ل ك  ذ  ٰ   ج  ك ان   ي ۡؤذ يۡ   ف ال    ي ۡعر  ا﴾  ن ۗ و 
ࣰ
يم ح  ا ره

ࣰ
ان  :٥٩األحزاب  ]ٱَّلله  غ ف ور

الخصوصية،  المقصد  يكون   يفقد  العورة، ال  يكشف  المعطفي  ساترا، ال   : ف، مثل 
   .العباءه، الماللة، التيير ذو القطعتين 

   . البعض لعله يستاك بغصن زيتونو، ةرشابالفلعلها تكون السواك: وفي 
 . لعدم الكذب لمن يراه كاذبا بعينيهرؤيا الهالل: بالتلسكوب، فهو ادعى وفي 
 

 تقديم: فاألصل في 
 . نيةظالمصلحة المتيقنة على ال -1
 .المصلحة الكبيرة على الصغيرة -2
 .مصلحة الجماعة على الفرد -3
  .المصلحة الكثيرة على القليلة -4
  .المصلحة الداامة على العارضة -5
   .الهامشيةالمصلحة الجوهرية على الشكلية  -6
   .المستقبلية القوية على اآلنية الضعيفة -7
تقديم الجوهرية المستقبلية على الشكلية اآلنية، والقبول  بي ن في  نموذج: صلو الحديبية  و

 .بالدون بان تحذف البسملة للتفرغ بمخاطبة الملوك
 

 بين المفاسد والمضار 
 . جات والتحسيناتحاالغير تلك التي تعطل  ،المفاسد التي تعطل الضرورياتف
المفاسد التي تضر بالمال غير تلك التي تضر بالنفس وهي دون تلك التي تضر بالدين  و

 .والعقيدة
 وعليه تقررت القواعد الفقهية:

 ال ضرر وال ضرار  -
 الضرر يزال بقدر اإلمكان  -
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 الضرر ال ي زال بضرر مثله أو أكبر منه.  -
 ي رتكب أخف الضررين وأهون الشرين.  -
 الضرر األدنى لدفع الضرر األعلى. ي حتمل  -
 ي حتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. -
قدهم على جلب المصلحة.  -  أن درء المفسدة م 
 وهي:  ٬يكمل هذه قاعدة أخرى مهمة  -
 أن المفسدة الصغيرة ت غتفر من أجل المصلحة الكبيرة. -
 وت غتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الداامة.  -
 حققة من أجل مفسدة متوهمة. وال ت ترك مصلحة م -
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 الثلث  فصلال
 فقه األقليات وميزان القيم 

 
 

مجموعة بشرية في قطر من األقطار، تتميز عن    ( 6)كل    على أنها  ة األقلي  تعرف  
 أو العرق، أو اللغة، أو نحو ذلك. المذهب،أكثرية أهله في الدين، أو 

 : ال ذلكمث
البوذية في  ، وأو الهندوسية في الهند،  األقليات المسلمة في المجتمعات المسيحية

   .الصين
البربرية في الجزاار والمغرب، والكردية في     وإيران   ،العراقاألقليات العرقية: 

 وتركيا وسوريا. 
 بالفرنسية في كندا. األقليات اللغوية: النطاقة 

 الغالبة لألقلية أنها: سمةفال
  .ضعيفة أمام األكثرية -أ

   .كثيرا ما تلقى الظلم واالضطهاد من األكثرية -ب

 
 األقليات اإلسالمية اقسام

 وهذا القسم نوعان:  ،من يعيش خارج دار اإلسالم -1
من قديم، لكنهم يعتبرون أقلية بالنسبة    أسلموا من أهل البالد األصليين، الذين    -أ

 لمواطنيهم اآلخرين من غير المسلمين. 
مليون نسمة،    150وقد تكون األقلية كبيرة في مثل مسلمي الهند فإنها تبلغ    -ب

 وفي بعض المجتمعات قد يقل عددها عن بضعة الوف.
للعمل    من المهاجرين الذين قدموا من البالد اإلسالمية للبالد غير اإلسالمية  -ج
  وأصبو   ، وحصلوا على إقامة قانونية بهذه البالد  ،او الدراسة  ،او للهجرة  ،فيها
 حق المواطنة واالنتخاب وغيرها.  مله
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 :في الغرب -2
في أوروبا الشرقية والغربية مثل البوسنة والبانيا فهؤالء ال يعتبرون أقليات الن   -أ

 والجبل األسود وبلغاريا.  وصربيا،  ، كرواتياومثل مسلمي    إسالمية، بالدهم بالد  
بذاتهم   -ب يشعرون  البالد  تلك  في  المسلمون  بدأ  الصحوة   وأدركواوقد 

المختلفة   المؤسسات  ينشؤون  فطفقوا  واجتماعية دي  –اإلسالمية  وثقافية  نية 
للحفاظ على كيانهم: المساجد لصلواتهم، والمدارس لتعليم األوالد،    -واقتصادية
 واالتحادات. 

 
 في الشرق: -3
وأذربيجان   -أ وطاجكستان  أوزباكستان  آسيا:  في  اإلسالمية  الجمهوريات  فبالد 

بانفصالها أنها  وغيرها كانت أيام االتحاد السوفيتي تعتبر أقليات إسالمية غير  
 المية صميمه ضمت بالقسر والظلم. سفهي تعتبر جمهوريات ا

 من األقليات المسلمة. وروسيا ماليينفي الصين  -ب
أكثرية إسالمية لكن الغرب يصر باعتبارها مسيحية ويجعل  هناك بالد   -ت

 المسلمين فيها اقلية مثل أثيوبيا وإرتريا وتشاد.
 

 
 

 : نحن االن نعيش مرحلة التفاعل اإليجابي مع المجتمع

 قلياتفقه األ  -2   ؟قلة أم كثرةممارسوها 



  

 46 ميزان القيم

 
 

اآلخرين، فغدت األقليات واقفة فال مجال للعزلة في هذه المرحلة أو الحذر من مواجهة  
وإبراز  كينونتها.  عن  والدفاع  ذاتها،  عن  التعبير  على  قادرة  صلبة،  ارض  على 

 مع هذا الحراك ظهرت المشكالت الفقهية لألقليات.، وخصااصها
 
األطعمة )الجبن من منفحة خنازير، الجلي   المالية،مثل: حكم الذبااو، التعامالت  في  

من العظام، العمل في محال تبيع خمور، الزواج من كتابيات، تهناة بأعيادهم، زواج 
تحبه، هل يرث  إالمسلمة من دون ولي،   الذي  الكتابية هل تطلق زوجها  اسلمت  ذا 

 صير،بمن فقه    وعليه فال مناصالمسلم من المشرك، المشاركة في الحياة السياسية،  
 . فقه واقعي، ومعاصر

 
ليس بالفقه وحده تحيا الجماعات المسلمة وتقوى وترتقي. فالفقه بالمعنى االصطالحي ف

ببيان االحكام للحياة الظاهرة لَلنسان، وال يعنى في األساس بحياته الباطنية:   ىعنإنما ي  
الروحية واألخالقية  -فالحياة  أو    -االيمانية  السلوك  علم  بها  يعنى  التصوف  وإنما 

 والتزكية.
( علم الفقه من )علوم الدنيا( وليس من )علوم  في)االحياءولقد اعتبر االمام الغزالي  

األوقاف،   على  واإلشراف  واالفتاء  القضاء  مناصب  إلى  يوصل  أنه  وذلك  اآلخرة( 
وتصدر المجالس للخالف والجدال، وعليه يخرجه الغزالي من علوم اآلخرة، ومن هنا  

أضعافهم  كانت الجماعة المسلمة في حاجة إلى عدد معين من أهل الفقه والفتوى، وإلى  
األكبر(   )الفقه  الجماعة  يعلمون  الذين  والمربين  والمرشدين  الدعاة  زكونها يمن 

 ويعلمونها الكتاب والحكمة. 
 بل هي عبادة مالية  ،كالصالةليست عبادة محضة  مثال الزكاةوهو ما جعل فريضة  

فقه التحسينات: طلب االندماج في المجتمع الغربي من قبل الجاليات اإلسالمية هناك  
مع التشبث بالحجاب،   النقاب،يستدعي عدم اظهار الهوية اإلسالمية الكاملة في مثل  

فال باس من ترك بعض مظاهر التميز عند الحاجة، لالختالط بالناس بقصد الدعوة،  
 فالكراهية تزول بأدنى حاجة واالستحباب يسقط بأدنى حاجة 

 
الطبي(  وإذا )الفقه  نسميه  ان  يمكن  ما  االن  عندنا  وعالج    كان  بالصحة  المتعلق 

االمراض، والفقه االقتصادي المتعلق بشؤون المال، والفقه السياسي ما يتعلق ببناء  
 والعسكرية.  ، والتنفيذية ،والقضااية ،الشوريةالدولة ومؤسساتها 
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 وانطالقا من:، همفلماذا ال يكون لدينا فقه لألقليات ليهتم بعالج مشاكل
 أصبو في الغرب باعتبار ان الغرب    ثرأأنه يجب ان يكون للمسلمين وجود ذو   -

 يقود العالم ويوجه سياسته واقتصاده وثقافته.
 

جهه وال يجوز ترك هذا الغرب القوي المؤثر للنفوذ اليهودي وحده يستغله وي -
 لحساب أهدافه واطماعه.

العالم  - اآلن  تسمى  التي  البالد  في  اإلسالم  انتشار  أن  لوجدنا  التاريخ  قرأنا  لو 
تجار أو شيوخ طرق، ونحوهم    المسلمين،اإلسالمي إنما كان بتأثير أفراد من  

 ممن هاجروا.
 

 الفقيه اشبه ما يكون بالطبيب 
اال   • للمريض  الدواء  يصف  ان  للطبيب  يمكن  وسأله،   إذافال  وفحصه  عاينه 

يخ مرضه، وحجمه ومداه، فاستطاع بذلك ان يشخص الداء، ويصف  وعرف تار
 له الدواء المالام. 

 على الفقيه ان يدرس الواقع على الطبيعة ال على الورق، ال بتهويل وال بتهوين.  •
أحيانا نبني حكمنا الفقهي على معرفتنا بالواقع. فاذا أراد الفقيه أن يفتي مسألة   •

أي طبيب، وتقرير المحلل، فاذا قال الطبيب:  كالتدخين، فانه يبني فتواه على ر
إن التدخين ضار بالصحة، خطر عليها، فال يسع الفقيه اال ان يقول: هو حرام،  

 .يجوز للمسلم أن يضر نفسه، فال ضرر وال ضرارال ألنه 
ذا قال الخبراء االجتماعيون االقتصاديون: إن تملك بيوت سكنية لألسر  إكذلك   •

يعتبر حاجة ماسة لألفراد وللجماعة، وأنه ال توجد وسيلة  المسلمة في الغرب  
لتملك هذه البيوت لغالبية المسلمين اال بالشراء عن طريق البنك لم يسع الفقه اال 

 ان يفتي بالجواز للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة.
ومن واجب الفقيه ان يعرف حقيقة هذه األقلية المسلمة التي يفتي لها للتفاوت  •

و فيما بينها. فاألقلية المستضعفة غير األقلية المتمكنة ذات المال والجاه الذي ه
 والنفوذ. 

اال يغفل الفقيه تأثير الحاجات والضرورات في سير الجماعة وقوتها االقتصادية   •
ذلك   وقبل  والثقافي  العلمي  وتقدمها  األخالقي  وسلوكها  االجتماعي  وتمسكها 

 هويتها االيمانية. 
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ة على حقوق االفراد الخاصة. فعندما يغزو العدو أرضا،  أن يقدم حق الجماع •
ه، وتخرج المرأة بغير  يتنفر الجماعة كلها للمقاومة، فيخرج االبن بغير إذن أب 

ألنه ال طاعة لمخلوق في معصية   رايسه،بغير إذن    والمرؤوسإذن زوجها،  
 الخالق وال حق لفرد أمام حرمات االمة. 

 ما التشدد فيحسنه كل أحد )سفيان الثوري( إنما الفقه الرخصة من الثقة فأ •
 

 :مراعاة سنة التدرج
ما ينسجم مع السنن الكونية، فسبحانه خلق االنسان من  مع  مراعاة سنة التدرج   •

ساللة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة، فخلق العلقة 
المضغة عظاما، فكسا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا في    مضغة، فخلق

ار فصبيا،  المرحلة الجنينية، ثم بعد والدته يكون طفال وليدا، فرضيعا، ففطيم
الحيوان  عالمي  في  يتم  وهذا  فشيخا..الخ  فكهال،  فشابا،  فبالغا،  ففتيا،  فغالما، 

 والنبات أيضا. 
داللة على    واحدة،كما ان هللا خلق األرض في ستة أيام ولم يخلقها في لحظة   •

 سنة التدرج. 
وإن هللا أول ما شرع في اإلسالم: أسس العقااد، وأصول الفضاال، ثم بدأ يشرع   •

السفر،  العب في  فأقرت  الصالة ركعتين ركعتين،  وقد شرعت  بالتدريج،  ادات 
 حرمت بالتدريج كما في قصة الخمر.  تالحضر والمحرماوزيدت في 

 فال مانع أن نتدرج في تعاملنا مع المسلمين إذا كانت لهم ظروف غير مساعدة.   •
 

 اهداف الفقه المنشود لألقليات
الحفاظ على التميز في الشخصية المسلمة للفرد في  يراعي المعادلة الصعبة:  أنه   •

المسلم وللجماعة المسلمة مع الحرص على التواصل مع المجتمع من حولهم، 
 واالندماج به والتأثير فيه بالسلوك والعطاء. 

 لها الفقهاء استمدادا من الكتاب والسنة.   أص لمراعاة القواعد الفقهية الكلية: التي   •
 

  ؟ ماذا نعني بعموم البلوى
الشمول، والبلوى: اسم بمعنى االختبار واالمتحان،    -في اللغة    -العموم    (7)من معاني  

 : كثرة وقوع الشيء.-في اللغة  - فعموم البلوى 
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فلم يحدد األصوليون أو الفقهاء المعنى الدقيق لعموم البلوى، ولكن   أما في االصطالح:

أوردوه من أحكام، أن عموم البلوى  يفهم من عباراتهم ومن األمثلة التي ذكروها وما  
يقصد به: الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيًرا من الناس ويتعذر االحتراز عنها، وعبر  
عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة، وبعضهم بالضرورة الماسة، أو حاجة الناس، 

 وقال بعضهم: هو ما تمس الحاجة إليه في عموم األحوال. 
  

يه أحكام عموم البلوى: هو ما أجمع عليه العلماء من أن "المشقة واألصل الذي بنيت عل 
تجلب التيسير"، و"إذا ضاق األمر اتسع"؛ ولهذا جاءت أمثلة الرخص التي شرعت 
بسبب العسر وعموم البلوى شاملة ألمور كانت شااعة وال يسهل التحرز عنها، من 

اب، وما يقع على اب القص  نحو: جواز الصالة مع النجاسة المعفو عنها؛ والدم على ثي
اليتيم بقدر أجرة   الولي من مال  ثيابها من نجاسة الرضيع، وأكل  جسد المرضع أو 

 عمله إذا احتاج.
  

فمن نصوص الفقهاء في ذلك عند الحنفية: كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان  
دفعً  التحرز عنه،  الذات أو من حيث األوصاف، إال ما ال يمكن  ا  الفضل من حيث 
للحرج، وعند المالكية: المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف، وفي  
الفقه الشافعي: يباح النظر للخطبة والتعليم واإلشهاد والمعاملة والمعالجة ونحو ذلك  
من األحكام المبنية على عموم البلوى، ويقول ابن تيمية: كل ما ال يمكن االحتراز منه  

 معفو عنه.
  

إذا    وجملة البلوى  العسر وعموم  في  داخالً  يكون  المشقة  ذلك: "إن سبب  القول في 
 تحققت فيه األمور اآلتية:

o .أن يكون سبب المشقة مما يعسر التخلص منه 
 

o  .أن يكون هذا السبب مما ال بد للفرد من أن يتعرض له 
 

o  ،ا، إما عموًما نوعيًّا بأن يكون شامالً لألفراد أن يكون هذا السبب عامًّ
 إما عموًما للتعرض للشيء وإن كان من فرد واحد".و
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o   :أال يترتب على اعتبار عموم البلوى مخالفة نص صريو، يقول ابن نجيم

ال اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص، كما في بول اآلدمي،  
 فإن البلوى فيه أعم. 

 
 

   .الجهد والعناء والشدة لغة واصطالحا: (12)معنى المشقة 
إن الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف   هذا يكون معنى القاعدة في االصطالح:بو

 في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه عام.
ثابت في القرآن الكريم وبالسنة    "المشقة تجلب التيسير"أصل القاعدة: أصل قاعدة 
 المطهرة واالجماع والعقل.

 
 : شمولها بالقاعدة على قسمينتنقسم المشقة من جهة 

مشقة ال تنفك عنها التكاليف الشرعية غالبا، كمشقة تحمل البرد في الوضوء،    األول: 
ومشقة الجوع في الصوم لطول النهار، والعطش في شدة الحر، والجهاد والمشقة  
الناتج عن القتال، ومشقة الم الحدود ورجم الزناة فمثل هذه المشقات ال معتبر بها  

لها في اسقاط التكاليف أو تخفيفها، ألنها مشقة طبيعية وتقتضيها   أثرشرع، فال  في ال
 الحياة الصالحة. 

 مشقة تنفك عنها التكاليف، وهي أنواع:  الثاني:
الفادحة:  -أ النفس، واالطراد ومنافع األعضاء فهي    المشقة  الخوف على  كمشقة 

روريات الواجب  ن حفظ النفس واألطراف من الضموجبة للتخفيف والترخيص أل
لذلك ابيو التيمم عند مانع المرض، والفطر   ،المصالو الخاصة بالدين  إلقامةحفظها  

  .في رمضان
صداع في الرأس، فال اثر لها   وأدنىالمشقة الخفيفة: كأدنى وجع في االصبع،    -ب

  .في التخفيف
 

 وعين )الفادحة والخفيفة(: نمشقة واقعة بين ال الثالثة:
تأذيه  فاذا   القيام في الصالة عند  التخفيف كجواز ترك  اقتربت من األول وجبت 
 ن اقتربت من الثاني كألم ضرس فال يوجب التخفيف.  وإ ،بالقيام
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 شيوع البالء بحيث يصعب على المرء التخلص منه او االبتعاد عنه.   عموم البالء:

 
 حكم الرخصة: 

يلي ما يراه بعض علماء الشافعية للعلماء في شأن الرخصة آراء مختلفة، نذكر فيما  
 من أن الرخصة خمسة أقسام وهي: 

لمن    ر، والفطبقدر سد الرمق  للمضطروالخنزير  واجبة: كأكل الميتة   -1
 بالخمر. واساغة اللقمةخاف الهالك بالصوم، 

إلى  -2 والنظر  عليه،  يشق  لمن  والفطر  السفر،  في  كالقصر  مندوبة: 
 المخطوبة.

 وعقود بيع اإلجارة. المباحة: كبيع السهل م،   -3
بالصوم،   -4 يتضرر  ال  الذي  المسافر  كفطر  تركها:  أولى  هو  ما  ومنها 

عليه،   قادر  وهو  المثل،  ثمن  من  بأكثر  يباع  الماء  وجد  لمن  والتيمم 
 والمسو على الخفين. 

  فإذا ما تحققت الضرورة بالمعنى الذي ذكرناه، جاز للمضطر االقدام على الممنوع 
وسقط عنه االثم في حق هللا تعالى، رفعا للمشقة عنه. ولكن يلزمه تعويض ما   شرعا.

 ألحقه من أضرار بحق اآلخرين رفعا للحرج عنهم أيضا.  
 في مثل: صيانة النفس عن الهالك أعظم وأوجب من احترام مال الغير.

 
 وعلى ذلك اتفق على أن:

المسلمين أعظم من قتل فرد مسلم، لذلك لو  المحافظة على دولة اإلسالم وكيان  -
تترس العدو بمسلم ودعت الضرورة إلى رميهم جاز رميهم وقتل ذلك الفرد  

 المسلم صيانة لصف المسلمين. 
صيانة تفس إنسان أعظم من قول الصدق الذي يسبب هالكه، لذلك جاز الكذب  -

 رورة تخليص نفس برياة من الهالك أو امرأة من الزنا بها. ضل
 لتجاء لمنع الحمل للعيوب الوراثية. اال -
النواهي    أال - أو  األوامر  مخالفة  إال  بها ضرورة  يدفع  وسيلة  للمضطر  يكون 

 الشرعية.
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 فرض العين وفرض الكفاية والقيم  

سرلم  ك ل  على  يتعي ن  ال ذي  الفرض هو (17)فرض العين  و   القيام    -عين  ك ل  أي-م 

ه   ه    وقرد  ،بر  كلهفين  األفراد  كرل    من  الشرررررارع  طلبر    كرل    على  اجربهو وف  طلبراً، الم 

سرررلم   ،  م  كل ف  سرررلم عن  يسرررقط وال  م  كل ف  الم    كالزكاة، آخر، أحدٌ  به   قام إذا  الم 

وم، سرلم عن  الصرالة  ت سرقط ال  حيث   مثالً؛  والصرالة  والصر  ه أد اها  إذا  الم    غير 

هرا  لم  وإن  المسرررررلمين،  من كلف  يؤد  ن  وال لتركهرا،  يرأثم  المُّ ل أن أبرداً  يمك    يتحو 

 .كفاية فرض إلى العين فرض

ا كلهفين  من  جزء  أد اه  إذا  الجميع  عن  فيسرررررق ط الكفرايرة  فرض  أمر   أحردهم،  أو  الم 

ه    لم  وإذا ل  أن  وي مكن    الجميع،  ي ؤثم  منهم  أحرردٌ   يؤد    إلى  الكفررايررة  فرض  يتحو 

نكر،  عن  والنهي  برالمعروف  كراألمر  معيهنرة؛  حراالت  في  عين  فرض   فمثالً   الم 

سرلم  رأى إذا  يوجد ال  أي  -غيره أحد هنالك يك ن ولم  المعصرية  يرت كب من  الم 

 كان    أن  بعد  عين  فرض  الحالة هذه  في  الفرض  فيصب و  بالنُّصو  ليقوم  -هو  إال  

 كفاية فرض

 
قد يصبو فرض الكفاية في بعض األحيان فرض عين على  ، ففروض الكفاية تتفاوت
 لقيامه،ووجد الموجب    مؤهالته، ألنه وحده الذي اجتمعت له    ،زيد أو عمرو من الناس
 ولم يوجد المانع منه. 

 
  (13) "لممال  ماذا يقصد بمصطلح "

 ٰ  ٰرو  ا ف ی ٱلسهم  ه  م  َّلل  ا ت  ﴿و  م  ی   ٱأۡل ۡرض   ف ی و  ين   ل ي ۡجز  رُٔوا۟  ٱلهذ 
ٰرٰۤ ا  أ س  ل وا۟  ب م  ی   ع م  ي ۡجز  ين   و    ٱلهذ 

ۡسن ى أ ۡحس ن وا۟  ين    ٣١ ب ٱۡلح  ىِٕر   ي ۡجت ن ب ون   ٱلهذ  ب ٰرٰۤ ۡثم   ك   ٰ ٱإۡل  ٱۡلف و  ش   و  م ۚۡ  إ اله  ح  بهك   إ نه  ٱللهم   ٰ  ر  ع  و    س 
ة ۚۡ  ۡغف ر  ن   أ نش أ ك م  إ ذۡ  ب ك مۡ  أ ۡعل م   ه و   ٱۡلم  إ ذۡ   ٱأۡل ۡرض   م     أ نت مۡ  و 

 
نهة ٰرت ك ۡمَّۖ  ب ط ون   ف ی أ ج  ه    ف ال   أ مه

ا۟  كُّوٰۤ ن   أ ۡعل م   ه و    أ نف س ك ۡمَّۖ  ت ز   ٣٢-٣١النجم ]﴾ ٣٢ ٱتهق ٰىٰۤ  ب م 
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قول هللا: "اللمم" فقلت: هو الذي يلم بالذنب ثم ال  قال أبو صالو: سالت عن  •
 فذكرت ذلك البن عباس. فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. ٬يعاوده 

وهو أصو الروايتين عن ابن عباس   ٬دون الكباار  والجمهور على أن اللمم ما   •
صحيو البخاري عنه: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي    كما في

أدرك ذلك ال    ٬وسلم: "إن هللا كتب على ابن آدم حظه من الزنى    صلى هللا عليه
  ٬والنفس تتمنى وتشتهي    ٬وزنى اللسان النطق    ٬النظر    فزنى العين  ٬محالة  

يكذبه"   أو  ذلك  النظر    ٬رواه مسلم  ٬والفرج يصدق  "العينان زناهما   ٬وفيه: 
والرجل    ٬واليد زناها البطش    ٬الكالم    واللسان زناه  ٬واألذنان زناهما االستماع  

 طا".زناها الخ  
 

ال   أن  الجمهور  قول  والصحيو  القيم:  ابن  اإلمام  الذنوب  قال  كالنظرة    ٬لمم صغاار 
هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم. وهو قول أبى    ٬والقبلة ونحو ذلك    والغمزة

وال ينافي هذا قول أبى هريرة    ٬مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي    هريرة وابن
وابن عباس في الرواية األخرى: أنه يلم بالكبيرة ثم ال يعود إليها. فإن اللمم إما أنه 

عباس ألحقا من ارتكب أن أبا هريرة وابن  أو    ٬يتناول هذا وهذا. ويكون على وجهين  
 ورأيا   ٬ عمره باللممبل حصلت منه فلتة في   ٬ولم يصر عليها   ٬الكبيرة مرة واحدة 

 
تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مرارا عديدة. وهذا من فقه  إنما  أنها 

عنهم   الم  ٬علومهم    وغور  ٬الصحابة رضي هللا  عبده  يسامو  أن هللا  ريب  رة وال 
والمرتين والثالث. وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته. وتكرر منه مرارا  

 " انتهى كثيرة.
 

وعليه فإن ميزان القيم مرن بالرغم من ثباته، ويتسع ويضيق بناء على الواقع المعاش، 
مستلهما السعة والضيق من فقه المقاصد وفقه األولويات وفقه الخالف وفقه األقليات 

 رات ومجموعة من القواعد الفقهية والضرو
 

 ولويات في مجال:فقه األ
 : )اقرأ( ثم )قم فأنذر( العلم والفكر  -1

 قضااي( –عسكري  –شرط مع كل عمل قيادي )سياسي كقيمة فالعلم 
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قال رسولنا    وليس مجرد تعلم الدين،كقيمة  : الفقه بالدين  أولوية الفهم على الحفظ   -2
وسلم:   عليه  هللا  ين  "الكريم صلى  الد   في  ي فق  هُّ  يًرا  خ  به   ّللاه   ي رد   ن  بن   : الراوي"  م  عبدهللا 

 الصحيو المسند  : المصدر | الوادعي : المحدث | عباس
 

ال  ي ۡقط ع ون   وقال تعالى:    و 
ࣰ
ة ال  ك ب ير   و 

ࣰ
ة ير  غ   ص 

ࣰ
ال  ي نف ق ون  ن ف ق ة ي ه م   ﴿و  ۡم ل ي ۡجز  يًا إ اله ك ت ب  ل ه  اد  و 
ل ون    ا ك ان و۟ا ي ۡعم  ن ك ل   ف ۡرق ة     ١٢١ٱَّلله  أ ۡحس ن  م   ف ل ۡوال  ن ف ر  م 

فهةࣰۚۡ و۟ا ك اٰۤ ن ون  ل ي نف ر  ۡؤم  ا ك ان  ٱۡلم  م  و 
ه   و۟ا ق ۡوم  ر  ي نذ  ل  ين  و  ي ت ف قهه و۟ا ف ی ٱلد   ل    

 
ىِٕف ة ۡنه ۡم ط اٰۤ ون   م   ۡم ي ۡحذ ر  ل ع لهه  ۡم  إ ل ۡيه  ۟ا  ع وٰۤ ج  إ ذ ا ر  ﴾ ١٢٢ۡم 

   ١٢٢- ١٢١التوبة 

 
: عدم الجمود على حرفية النصوص والغوص باألعماق المقاصد على الظواهر  -3

 اللتقاط آالاها.كقيمة 
 ، فاالجتهاد كقيمة.: التقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلماالجتهاد على التقليد -4
قبل االقدام كقيمة  باألرقام واالحصاايات  البحث  :  الدراسة والتخطيط ألمور الدنيا  -5

 .على العمل
 
 

 والقيم  المصلحة
الناس تدرك مصالو  الشريعة  التشريع )حيث  ،  أحكام  مقدمة على  ليست  والمصلحة 

 يوجد شرع توجد مصلحة، وليس حيث توجد مصلحة يوجد تشريع(  
 

( ﴾ يم  ك  يٌز ح  ء  ٱَّلله  أل  ۡعن ت ك ۡمۚۡ إ نه ٱَّلله  ع ز  ل ۡو ش اٰۤ  ٢٢٠البقرة و 
يد  ب ك م  ٱۡلع ۡسر  ﴾ ) ال  ي ر  يد  ٱَّلله  ب ك م  ٱۡلي ۡسر  و   ١٨٥البقرة ي ر 
ج ۚۡ ﴾ ) ر  ۡن ح  ين  م  ع ل  ع ل ۡيك ۡم ف ی ٱلد   ا ج  م   ٧٨لحج او 
 

دااو لجعل  للقيم،  تعريفه  إعادة  في  مجتهدا  الغرب  األديان  ريحاول  لتشمل  تتسع  تها 
واإلنسانية على تنوع مشاربها ومعتقداتها، ومحاوالته مع قيم اإلسالم يمنحها صفات 

 على غير ما انطلقت عنه، فتارة يعمد إلى:  
والمعامالت   -1 )كثوابت(  العبادات  لجعل  والمعامالت،  العبادات  بين  الفصل 

 .)كمتغيرات(
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كن أن تتعارض مع المصالو االجتماعية نصوص الشرع القطعية يم   بأنااليهام    -2
 ، في مثل:  للناس

 الصالة تعطل العمل        -أ
 الصيام يقلل اإلنتاج -ب
الناس   -3 اليها  القطعية هي من يحتكم  التشكيك بالقطعيات، فالمفروض ان االحكام 

 حال االختالف والنزاع بحكم انها ثوابت، فهم يزعزعون الثوابت من اجل المصالو
لقصد من العبادة تزكية االنفس، في حين نستطيع التوصل للتزكية بغير  يدعون أن ا  -4

 العبادة، والقصد اباحة الزنى والخمرة  
 قالوا ال يوجد تحريم مؤكد في القرآن )في حين ان "فاجتنبوا" هي اشد من التحريم( -5
 تارة يعتمدون القرآن وتارة يشككون في السنة  -6
 
نالحظ الغرب حين ينظر لممارسات الدين اإلسالمي في رجم الزاني أو قطع يد -7

السارق، يعتبر ذلك ضمن داارة التعذيب، أما اإلسالم فهو يثبتها ضمن داارة الحدود،  
إنما هو من ممارسة القيم، في    -وفق ما قرره هللا    - ويعتبر ممارسة الحدود كثوابت  

وأن  حين   يقر  ال  اإلسالمي  بمن  الدين  التمثيل  يحرم  لذا  التعذيب،  في    ي قتليحرم 
 المعارك.  

 

 
 

 قيم القصاص( 24شكل )
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 ضوابط المد واالنحسار في ممارسة القيم ( 25شكل )

 
 

 أداة قدأال وهو "االختيار" إذ أن االختيار  (8)في ميزان القيم عنصررررر أسرررراس    يبقى

وهي أداة خطرة إذ تعلو بهذا المخلوق أو تحط   ،أعظمهابني آدم  اختص هللا تعالى بها  

مة إلهية، إذ ال يسرجد آلدم فهوى، فهي مكر  أسرافلين، فها هو إبليس اختار    في أسرفلبه 

هذا المخلوق أن يشرراء ويختار، ذلك  –وهو المتصرررف األوحد في كونه   –جعل هللا 

ن طااعة قسررررا ال اختيارا لها، لذا اوأكو ،وجمادات ،أن جميع ما خلق هللا من مالاكة

مسرررارا، يرتقي هذا المخلوق بأدااه ومرتبته علوا يجتاز  باالختيارحين تكون الطاعة 

 به حتى منازل المالاكة.

 

 مسار قيمة العزم عبر االختيار(  27شكل )
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المشرياة واالختيار والقدر مسراال خاض فيها العديد وصرارت إلى مذاهب،  إن مسرألة 

ومرذهرب القردريرة، ونحن في عرضرررررنرا هرذا نرذهرب لمرا ذهرب   (1)الجبريرة   فظهر مرذهرب

إليه أهل السرنة والجماعة، من أن االنسران مسرير ومخير، ومشرياته مرتبطة بمشرياة هللا 

سربحانه، )فمن شراء فليؤمن ومن شراء فليكفر(، وقال تعالى: )وهديناه النجدين(، وقال: 

، وهو مسررررير الن   )فأتو حرثكم أنا شرررراتم(، وفي الحديث )احرص على ما ينفعك(

جميع أفعررالرره راجعررة للقرردر، )وربررك يختررار(، والحررديررث :كتررب هللا المقررادير على 

 )إنا كل شيء خلقناه بقدر(. الخالاق(،

لمشرابهتها بما تدعو   -ولعل من دعا لما سرمي بنظرية االختيار، وهو ما ال نتفق معه 

ضرررررمنرة أن تؤمن برالقردر  وهو مرا ينرافي أركران االيمران والمت  -إليره القردريرة بنفي القردر

 خيره وشره، فالقدرية ينفون القدر وينفون أفعال هللا للعباد، )وهللا خلقكم وما تفعلون(

ولعل رسررراالت األنبياء تكون عبثا حين يكون االنسررران مسررريرا بأفعاله فما الداعي  

لألوامر والنواهي ان كان باألصرل مسريرا! فلو كنا مجبرين نكون قد ظ لمنا وال داعي 

 نها للنواهي واالوامر. حي

 

فاهلل جعل للعبد حرية االختيار وحرية المشرررياة وهما ال تتمان اال بمشرررياة هللا، )وما 

 تشاؤون اال ان يشاء هللا(، 

إن مذهب السرلف أن العبد له قدرة ومشرياة يتصررف بها تحت قدرة هللا ومشرياته، فهو 

أذن هللا له فيه وقدره له، ويدل لهذا وال يفعل إال ما ولكنه ال يشرراء   ،فعالً يقدر ويشرراء  

يب ة  إ اله ب إ ْذن   ): قوله تعالى ْن م صررر  اب  م  ا أ صررر  ين     )إ اله : . وقوله تعالى11لتغابن:  ا ّللاه (م  الهذ 

وا  ر  ْن ق ْبل  أ ْن ت ْقد  ْم(ت اب وا م  ا )وقوله تعالى: . 34الماادة:    ع ل ْيه  م  ْنك ْم أ ْن ي ْست ق يم * و  ْن ش اء  م  ل م 

اء    اء ون  إ اله أ ْن ي شرر  واعلم أن األمة لو : . وقوله صررلى هللا عليه وسررلم28التكوير:   ّللاه (ت شرر 

اجتمعت على أن ينفعوك بشررريء لم ينفعوك إال بشررريء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا 

كتبه هللا عليك، رفعت األقالم على أن يضرررروك بشررريء لم يضرررروك إال بشررريء قد  

 .الترمذي رواه .وجفت الصحف
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نفي لعلم هللا تعرالى السرررررابق، واعتقراد أن هللا ال يعلم  فراة القردر، وهرذا فرإن القردريرة هم ن  

 األشياء إال بعد حدوثها.

 

 وهذا قول بين الضرالل، وهو كفر باهلل تعالى، وتكذيب للمعلوم من الدين بالضررورة.

والمعتقد الصررررحيو الذي تضررررافرت عليه أدلة الكتاب والسررررنة إثبات علم هللا تعالى 

السررابق، وأنه كتب مقادير الخالاق جميعاً قبل أن يخلقهم، وأنه ال يقع في كونه إال ما 

 شاء وأراد.

 

  ) د ر  قررر  بررر  اه   نررر  قرررْ لررر  خررر  ْيء   شررررررر  له  كررر  ا  )إ نررره ترررعرررالرررى:     49الررررقررررمررررر:قرررال 

نْ  اب  م  ا أ صررر  ْن ق ْبل  أ ْن وقال: )م  ت اب  م  ك ْم إ اله ف ي ك  ال ف ي أ ْنف سررر  يب ة  ف ي اأْل ْرض  و   م صررر 

يرررررٌر(   ي سررررررررر  ّللاه   ى  لررررر  عررررر  ك   ذ لررررر  إ نه  ا  أ هررررر  ر  برررررْ  22الررررررحررررررديررررررد:نررررر 

ْح  ي ه  ي شْرر  د  ّللاه  أ ْن ي ْهد  ْن ي ر  لهه  ي ْجع لْ وقال: )ف م  ْد أ ْن ي ضر  ْن ي ر  م  ه  ل َل سْرالم  و  ْدر  ه   صر  ْدر  صر 

اء   م  عهد  ف ي السره ا ي صره جاً ك أ نهم  ر  ي  قاً ح  (  ضر  ن ون  ين  ال ي ْؤم  ْجس  ع ل ى الهذ  ك ذ ل ك  ي ْجع ل  ّللاه  الر  

مرررررن    125األنررررررعررررررام: ذلرررررك  غررررريرررررر  الررررربررررريرررررنرررررات.إلرررررى   اآليرررررات 

وروى مسررلم من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضرري هللا عنهما قال: سررمعت  

 صررررلى هللا عليه وسررررلم يقول: " كتب هللا مقادير الخالاق قبل أن يخلق رسررررول هللا

السررررموات واألرض بخمسررررين ألف سررررنة، قال: وكان عرشرررره على الماء". وفي 

عن علي رضري هللا عنه قال: قال رسرول هللا صرلى هللا   -وهذا لفظ مسرلم -الصرحيحين 

لجنة والنار" قالوا: يا رسرول وسرلم: " ما منكم من نفس إال وقد علم منزلها من اعليه 

ْن هللا  ا م  فلم نعمل؟ أفال نتكل؟ قال: " ال، اعملوا فكل ميسررررر لما خلق له" ثم قرأ )ف أ مه

ْسن ى( إلى قوله )فسنيسره للعسرى(. دهق  ب اْلح  ص   أ ْعط ى واتقى و 

 

ي مناط ومع إثبات أهل السرنة والجماعة للقدر، فإنهم يرون لَلنسران اختياراً وإرادة ه

التكليف، والعبد وإرادته مخلوقات هلل تعالى، وهذا ما أثبته القرآن الكريم وصرررررحت 

 شاء منكم أن يستقيم( وقوله تعالى:  )لمنالسنة النبوية، كقوله تعالى: به 
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ء  ف ۡلي ۡكف ۡرۚۡ إ نهاٰۤ  ن ش اٰۤ م  ن و  ء  ف ۡلي ۡؤم  ن ش اٰۤ ب  ك ۡمَّۖ ف م  ن ره قُّ م  ق ل  ٱۡلح  اط  ﴿و  ين  ن اًرا أ ح  أ ۡعت ۡدن ا ل لظهرٰرل م 

ۡت  ء  اٰۤ سر  اب  و  ر  وه ۚۡ ب ۡاس  ٱلشره ج  ی ٱۡلو  و  ۡهل  ي شرۡ ء  ك ٱۡلم  اٰۤ يث و۟ا ي غ اث و۟ا ب م  ت غ  إ ن ي سرۡ اۚۡ و  ق ه  اد  ر  ۡم سر  ب ه 

ۡرت ف قًا﴾    ٢٩الكهف م 

ء  ٱَّلله ۚۡ إ نه ٱَّلله  ﴿وقوله:    اٰۤ ٰۤ أ ن ي شرر  ء ون  إ اله اٰۤ ا ت شرر  م  ا  و 
ࣰ
يم ك  ء    ٣٠ ك ان  ع ل يًما ح  اٰۤ ن ي شرر  ل  م  ي ۡدخ 

ا  ۡم ع ذ ابًا أ ل يم ۢ ين  أ ع ده ل ه  ٱلظهٰرل م  ۦۚۡ و  ت ه  ۡحم   ٣١-٣٠اإلنسان ﴾ ٣١ف ی ر 

 

 )لمنالعبد أن يفعل شريااً إال إذا أراد هللا تعالى ذلك، كما في اآلية السرابقة ال يسرتطيع  ف

فأثبت   28،29التكوير:أن يسرتقيم* وما تشراؤون إال أن يشراء هللا رب العالمين( شراء منكم 

للعبد مشرررياة، وأخبر أنها ال تؤثر وال تنفذ إال بعد مشرررياة هللا تعالى، لكن العبد فاعل 

ويرررجرررازى.  لرررفرررعرررلررر عرررلررريررره  يرررحررراسرررررررب  ولرررهرررذا  حرررقررريرررقرررة،   ه 

 

وقولهم: الدعاء ال يفيد والمفيد إنما هو اليقين أو اإلرادة، خطأ واضرو، فإن اليقين هنا 

 يراد بره أن تتيقن أن هللا سررررريجيرب دعراءك، وهرذا ال يكون إال حيرث وجرد الردعراء.

 قد أنه الخالق المالك وال وجه لتشبيه المسلم الموحد الذي يفرد هللا تعالى بالعبادة ويعت

 

 الرذي ال يقع في ملكره إال مرا أراد، ال وجره لتشررررربيره هرذا المسرررررلم بعرابرد الصرررررنم. 

وعبراد األصرررررنرام كرانوا يثبتون القردر، ولكنهم كرانوا يحتجون بره على جواز الشررررررك 

واالنحراف، كما قال تعالى )سريقول الذين أشرركوا لو شراء هللا ما أشرركنا وال آباؤنا( 

الباطل واالحتجاج بالقدر على الذنوب واآلثام باطل، فإن المشرررك يفعل هذا    148م:األنعا

بتوحيده  باختياره، ال يشررعر أن أحداً يجبره عليه، فكان واجباً عليه أن يمتثل أمر ربه 

 وترك اإلشراك به، وكل هذا في مقدوره وتحت وسعه، 

وإضررررافته إلى الرب، فكأن  أما الجبر عند من يزعمه هو نفي الفعل حقيقة من العبد،

ههم على فعرل الطراعرات. وأمرا  ه عبراده على فعرل الرذنوب كمرا ي كر  هللا في زعمهم ي كر 

االختيار، فهو إثبات قدرة العبد على اختيار الخير واالندفاع نحوه، والنفور من الشرر 
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  والبعد عنه، وقد سرربق أن بينا أن اإلنسرران بين التخيير والتسرريير، فهو مخير ومسررير

 معاً،

فاإلنسرران الذي ينزل من السررطو على السررلم نزوال اختياريا يعرف أنه مختار، على 

العكس من سرررقوطه هاويا من السرررطو إلى األرض، فإنه يعلم أنه ليس مختارا لذلك، 

ويعرف الفرق بين الفعلين، فهو في األول مخترار، وفي الثاني غير مختار. ولذا رتب 

اء  هللا الثواب والعقراب على األف ْن شررررر  عرال االختيراريرة دون غيرهرا، كمرا قرال تعرالى: ل م 

ْنك ْم أ ْن ي سْرت ق يم    ة    .28التكوير:م  ر  يد  اآْلخ  ْن ي ر  ْنك ْم م  م  ْني ا و  يد  الدُّ ْن ي ر  ْنك ْم م  آل  وقال سربحانه: م 

فاهلل تعالى قد أعطى اإلنسرررران عقال وسررررمعا وإدراكا وإرادة، فهو يعرف   152عمران:  

من الشرررر، والضرررار من النافع، وما يالامه وما ال يالامه، فيختار لنفسررره ما الخير 

سرررررواء مرا كران متعلقرا منهرا -ينراسررررربهرا ويردع غيره. وهو في هرذه األفعرال االختيراريرة  

ال يخرج بشرريء  -بالطاعة أو متعلقا بالمعصررية أو متعلقا بالمباحات، كالزواج وغيره

ين  منها عن قدرة هللا ومشرياته. قال هللا ت بُّ اْلع ال م  اء  ّللاه  ر  اء ون  إ اله أ ْن ي شر  ا ت شر  م  عالى: و 

 .29التكوير:

بعنصرررر االختيار، ليتشررركل وفق وسرررماته    ركانهأيكون ميزان القيم قد اكتملت    بذلك

 ( 28)القاعدة التالية كما في الشكل 

 

 ( ميزان القيم المتكامل األركان 28)شكل 
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 القيم وأركانه سمات ميزان 

 

 ة ـــــخاتم

 

مسررلمين، جعل هللا لنا ميزانا ثابتا لنحتكم إليه في ممارسررة القيم، ميزانا قادرا الفنحن 

على اسرتيعاب متطلبات الحياة ومسرتجداتها، ميزان عبره تتعزز الهوية اإلسرالمية فال 

السرعة السرتيعاب الثقافات على تنوعها،   وسرمات، لتمنحهتذوب، العتماده على أركان 

 اختالفاتها، والملل باختالف مشاربها.  والتعامل مع باقي األديان على
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 تم والحمد هلل رب العالمين
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   يمكنك تحميلها مجاناك تب 
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   برمجة القيم عبر مناهج التعليم    تفعيل القيم لرياض األطفال    العالمات التجارية في التأثير على القيم 

   وإن من شيء إال يسبو بحمده    القصص القرآني  فىحركة الكامرة 
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https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3

WskZ-aKO 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99N 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 

https://wp.me/p

3WskZ-99J 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a3 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 

التفكير االستراتيجي في  

استهداف شرااو  

 المجتمع 

   نجومية الرياضة والقيم   نماط بناء القيم في الحياةنماذج من أ

http://bit.ly/sinaeat

_altakamul 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 

https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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https://wp.me/

p3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

آلية وتشكيل وصناعة  

العالمة التجارية في  

   عالم التسويق 

في بناء صورة وسمعة     تسويق الحالل 

  المدن اعالميا
https://wp.me/p3Wsk

Z-aTV 

 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%

A7%D8%AA+%D9%8

4%D8%A7%D9%86

%D8%AC%D8%A7%

D8%B2%D8%A7%D8

%AA 

https://wp.me/p

brE-3WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

3WskZ-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpP 

 

https://wp.me

/p3WskZ-

9am 

 

https://www.musl

im-

library.com/arabi

c/%d8%aa%d8

%a3%d9%85%d

9%84%d8%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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https://wp.me/p3

WskZ-boI 

 

https://wp.me/p3W

skZ-bpM 

 

قاعدة في برمجة    100

الجزء   –المعلومة في الدماغ 

 الثاني 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور 

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3Wsk

byr-Z 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 

 

https://wp.me/p3WskZ-bQ2 

 

 تطبيق 

APP 

 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
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https://bit.ly/2MkLV2z 

 

-muslim) المشاعر في برمجة القيم

library.com) 

https://wp.me/p3WskZ-bUp 

https://wp.me/p3WskZ-

bWA 
https://wp.me/p3WskZ-

bWh 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bUp 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bV8 

https://bit.ly/2MkLV2z
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bV8
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 ما يلي مكتبة قصص األطفال

https://wp.me/p3WskZ-bRE 

https://wp.me/p3WskZ-bRH 

https://wp.me/p3WskZ-bRK 

https://wp.me/p3WskZ-bRO 

https://wp.me/p3WskZ-bRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-bRE
https://wp.me/p3WskZ-bRH
https://wp.me/p3WskZ-bRK
https://wp.me/p3WskZ-bRO
https://wp.me/p3WskZ-bRR
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   في سطور ونالمؤلف
 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 المواقع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 : APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 سنوات الخبرة:

ً عام 35أكثر من  والتسويق لها على نطاق  التوعوية  عالنية التجارية والقيميةفي مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإل   ا

 دولي. 

 الخبرات العملية: 

 2008-2019المجتمعية رايس مجلس إدارة مبرة المؤسسة العربية للقيم   .1
 2019المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورايس مجلس إدارة شركة  .3
 . 1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونية .5
 2000“اإلعالميون العرب " لالستشارات مؤسسة مؤسس ومدير عام  .6
 . 2001.خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت 9

 . محكم دولي لجوااز اإلعالن القيمي لجوااز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت 10

 

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشرررروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشررركيل مجلس بعضررروية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  -1
، أشرادت ملكة السرويد بنتااج المشرروع ضرمن 2005-1999المدني ومؤسرسرات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 ما حققه المشروع من نتااج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.جولتها في معرض دولي ب
مشررروع " وقف األرشرريف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السررودان، لنقل خبراتنا في تدشررين وإدارة   -2

 2017جوااز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
تعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه مشررررروع "سررررما" سرررروق منتجات االيتام، ل -3

 2016عوضا أن تكون مراكز لَلنفاق فقط.

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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مشرررروع "سرررمر" سررروق منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء   -4
امج أدرنراه دوليرا بعنوان "تحويرل القيم برالحرافظ كي يكون مشرررررغال لقيم القرآن ومفراهيمره، ال حرافظرا فقط، عبر برنر 

 2017لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوااد ماليه يستفيد منها سكان القرى.
عبر وسررراال التواصرررل االجتماعي بشررركل    جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسرررانية  100مشرررروع )تأملت(، عبر   -5

 أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.
مؤسررسررة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشرراريع تمكين    1986مشررروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6

 القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.
توقيع عشررات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشرترك مع جامعات ومؤسرسرات المجتمع المدني ومؤسرسرات   -7

ي، بهدف تفعيل عمليات التشرررربيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤسررررسررررة العربية للقيم تعليمية على نطاق دول
 المجتمعية.

 

 في مجال االستشارات القيمية:

 الكويت  1999مستشار لمشروع "غراس"، لمكافحة المخدرات  .1
 2003مستشار مشروع "نفااس" لتعزيز العبادات  .2

 2004مستشار مشروع "ركاز" الدعوي  .3
 2009مبرة طريق اإليمان مستشار  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018مستشار اكاديمية التدريب والقيادة، إستانبول لَلدارة حملة توعوية لصالو االيتام في تركيا  .6
 2020مستشار الشبكة الدولية للقيم  .7

 

 العضوية في الجوااز الدولية: 

 1996عام    I.A.Aاالمريكية  عضو لجنة التحكيم جاازة اإلعالن الدولية .1
 لندن.   – 1999عضو لجنة التحكيم لجاازة لندن الدولية لَلعالن عام  .2
 عضو لجنة التحكيم لجاازة االبداع اإلعالني، جامعة الكويت. .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد  االعالنية   عضو لجنة تحكيم جاازة )كريا( .4
 2010البريطانية عضو لجنة تحكيم جااز )سوبر براند(  .5
جمعية  -جمعية التسوق الخليجية  -يتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية الدولية: جمعية اإلعالن الدولية  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوااز والمناصب الدولية:

َلعالن عن الشرق  حااز على عدد من الجوااز الدولية في مجال )اإلعالن القيمي( أبرزها الجاازة العالمية ل .1
 . 1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 

رشو لمنصب نااب رايس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن الدولية، الجمعية التابعة ألكبر منظمة إعالنية  .2
   1996-امريكية

 1999عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لَلعالن، ورايس لجنة االعالم المجتمعي   .3
 2013في الكويت  قلد جاازة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية .4
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 المؤلفات:

   2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
 2012تفعيل الحواس مقدمة في  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013مؤشر اإلدراك والقيم  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
 2014في استنساخ فكر العظماء  .10
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .12
 2018مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرااو المجتمع .14
 2018وإن كل شيء اال يسبو بحمده،  .15
، دار ذات السالسل للنشر، تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهياة  1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .16

 الجامعات اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى 1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مؤسسة الكويت    -الجامعات المفتوحة في العالم وأضواء على انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون الخليجي  .17

   1985للتقدم العلمي،  
 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .19
 . 1994القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم  .20
 2006ويق بالعاطفة التس .21
 2006التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة االطفال(  .22
 2006تسويق أنماط الحياة  .23
   2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير 2010قوة العالمات التجارية  .25
 2013العالمات التجارية في التأثير على القيم  .26
 2017تسويق الحالل  .27
 2017البرمجة للقيم في القرآن  طبقات  .28
 2018تحويل الكتاب المقروء لمنتجات   .29
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .30
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة  .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019إعالميا في بناء صورة وسمعة المدن  .35
 2019وان من شيء اال يسبو بحمده  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019صناعة التكامل  .38
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019التجسير صناعة. للتعايش  .39
 ة، الكويت ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعي2019صناعة المسؤولية  .40
 2019االبداع في الرسالة االعالنية   .41
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 2019اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية  .42
 2019اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن  .43
 2019رحلة زمرد   .44
 2020حراك الشذوذ  .45
 2020هدايا المصااب ونذرها  .46
 2020تأمالت فيمن احصاها  .47
 2020االبتكارات المجتمعية  .48

 
 ذاعية والتلفزيونية:البرامج اإل

 ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا   -استضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيونية  -2

 
 في مجال االستشارات: 

 ت.الكوي -مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األميري " مكتب الشهيد  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986مؤسس االعالم والتسويق في بيت التمويل الكويتي.  .4
 1987مستشار إعالمي لبيت التمويل الكويتي التركي ، .5
 في قطر، وقناة الرسالة في السعودية.   1997قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6
 2004-2002مستشار شركة مستشفى المواساة القابضة   .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 2003مستشار "المركز العلمي "  .8
 2005مستشار اسم الرواج التجاري لشركة الشرقية لالستثمار  .9
 2005)عربية وأجنبية وثنااية اللغة(   IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006مستشار اسم الرواج التجاري لشركة االمتياز لالستثمار  .11
 2009، 2007مستشار التسويق لدى معهد الكويت لألبحاث العلمية  .12
   2007مستشار مركز الكويت للتحكيم التجاري، غرفة تجارة وصناعة الكويت،  .13
 2009سعودية، مركز الطب الطبيعي مستشار وزارة الصحة، المملكة العربية ال .14
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .15
 لجمهورية التركية ا (World forum)لمؤتمر  2012مستشار  .16
 مستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية في الكويت والخليج. .17
 2011ح االحمد للموهبة واالبداع مستشار برنامج تحويل القيم لمنتجات لمركز صبا .18
 2015مستشار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع   .19
 2019مستشار الشركة الكويتية لالستثمار  .20
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 هنا توفيق شعبان ❖
 

   1962 - 10-15الميالد: تاريخ 

    الجنسية: أردنية

األردن   –عمان   السكن:مكان   

   0096278524019الهاتررررف:  

hanashaban@hotmail.co.uk   :البريد اإللكتروني 

 

 المؤهالت األكاديمية: 

 م        2000 –جامعة البلقاء التطبيقية  –دبلوم عالي صعوبات تعلم  -

 م 1994 -جامعة البلقاء التطبيقية  – معلم مجال علوم   سبكالوريو -

   2020 -جامعة دار الحكمة – دبلوم غرس القيم في التعليم  -

   2020- برمجة وغرس القيم المجتمعية جامعة دار الحكمة  مهني:دبلوم  -

 

 الخبرات العملية:

 م  (  .   1998  -1985) من:التربية والتعليم األردنية  من وزارةمعلمة متقاعدة  -

 م مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم     20018-2007 الطفل القرآني من لنادي مديرة -

 م 2021  – 2018اإلدارة العامة من -المحافظة على القرآن الكريم  تربوية بجمعيةمشرفة  -

 م 2021-م  2005االدارة العامة منذ -عضو اللجنة التربوية العليا  -

 ظة على القرآن الكريم   جمعية المحاف في والمهارات مناهج القيم تأليف عضو -

 عضو تأليف موسوعة فلسطين لألطفال  -

  وشكرا يا شجر  إليك،عاادون   لها قصتان، صدر  طفال:لقصص قيمية لأل مؤلفة -

 برمجة قيمة بر األب   –صدر لها كتاب " برمجة القيم أسرار ومسارات  القيم،كاتبة في مجال  -

 محاضرة ومدربة في المجاالت التربوية المتعلقة في القيم والمهارات الحياتية  -

 في داخل األردن وخارجه   العديد من المؤتمرات والملتقيات التربويةحضرت  -

  2018والثاني عام   2017  بإسطنبول عامالمؤتمر القيمي األول  محكمة في شاركت بأبحاث -

 األردن.  –بجامعة مؤتة  2019 الثالث عام، والمؤتمر القيمي بإسطنبول

 م  2020تأسست  –شبكة طوعية عبر االنترنت   –عضو مؤسس للشبكة الدولية للقيم  -

 

. 
 

 

 

 

 

 

   
https://wp.me/p3WskZ-bW2 

 
https://wp.me/p3WskZ-bW6 

 

mailto:hanashaban@hotmail.co.uk
https://wp.me/p3WskZ-bW2
https://wp.me/p3WskZ-bW6
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 رنا موسى القيسي   ❖

 
 اه تربية خاصة  ماجستير  األكاديمي:المؤهل  -

 مرحلة دراسة الدكتوراه في التربية الخاصة   -

 اجازة قرآنية   القرآني:المؤهل  -

 مديرة فرع عمان النسااي االول / جمعية المحافظة على القرآن الكريم  العمل: -

 المدير العام لمؤسسة جدي كنعان للوساال التعليمية  -

 

 

 

  محمد ضياء الدين باكير  ❖
 

 ماجستير في اللعة العربية   -
 مرحلة دراسة الدكتوراه في اللغة العربية -
 دبلوم في التأهيل التربوي  -
 اللغة العربيةباحث أكاديمي في  -
  في تعليم العربية للناطقين بغيرها ومحاضرمعلم  -
  درب معلمين في مؤسسة مناهج العالميةم -
 مشرف أكاديمي في منصة ألق لتعليم العربية -
 إعداد دليل اثرااي مع مؤسسة مناهج العالمية المتخصصة في تأليف تعليم اللغة العربية  -
 ( مع لجنة التعريف باإلسالم في الكويت.المشاركة في تأليف سلسلة )علمني العربية -
 االشراف على مشروع )علمني اإلسالم( لصالو األمانة العامة لألوقاف، الكويت.  -

 


