ميثاق امرشف الؤػاليم الؤساليم
صدر غن مؤمتر الؤػالم الؤسالىم ا ألول جباكرات " ميثاق امرشف الؤػاليم الؤساليم  ،ميوزتم بو الاػالميون
املسومون يف هطاق معويم  ،وىو مكون من اربع مواد :
املادة ا ألوىل :
الامزتام برتس يخ اؤمياهو بلمي الؤسالم ومبادئو اخلولية  ،وابمؼمل ػىل تاكمل خشصيتو الؤسالمية  ،وبتلدمي احلليلة
هل خامصة يف حدود املدارس الاسالمية  ،وبتبيني واجباثو هل جتاه الاخرين وحبلوكو وحرايثو الاساس ية .
املادة امثاهية :
يؼمل الؤػالميون ػىل مجع لكمة املسومني  ،ويدغون اؤىل امتلي ابمؼلل والاخوة والؤسالمية وامتسامح يف حل
لك مشالكهتم ،ويوزتمون مبجاىدة الاس تؼامر والؤحلاد يف لك أأشاكهل  ،وامؼدوان يف ش ىت صورة واحلراكت
وامؼنرصية  ،ومبجاىدة امصييوهية واس تؼامرىا الاستيطاين و أأشاكل املمع واملير امىت ميارسيا امؼدو امصييوىن ضد
امشؼب امفوسطين امشؼوب امؼربية ،بيلضة الامة ملواهجة ا ألفاكر املؼادية م ؤالسالم.
املادة امثامثة:
يوزتمون ابمتدكيق يف ايذاع وورش ويؼرض م ألمة الؤسالمية من امتاجريات امضارة بشخصيتو الاسالمية وبلمييا
وملدساهتا ودرء ا ألخطار غنو ،وبأأداء رساههتم يف أأسووب فكري حمرصا ػىل رشف املينة وػىل الآداب
الؤسالمية ،فاليس تخدمون أأمفاظا انبية ولينرشون صورا خويؼة وليتؼرضون ابمسخرية وامطؼن امشخيص
واملذف وامسب وامش مت وؤااثرة امفنت وورش امشائؼات وسائر املياترات ،وابلمتناع غن اؤذاػة وورش ملا ميس
الآداب امؼامة أأو يويح اب ؤلحنالل اخلولي ،أأو يرغب يف اجلرمية وامؼنف والاهتلار ،أأو يبؼث امرغب او يثري
امغرائز سواء بطريق مبارش أأوغري مبارش ،ابلمتناع غن اؤذاػة وورشالؤػالن امتجاري يف حاةل ثؼارضو مع
ا ألخالق امؼامة واملمي الؤسالمية.
املادة امرابؼة :
يوزتمون بنرش ادلغوة الؤسالمية وامتؼريف ابملضااي الاسالمية وادلفاع غهنا وثؼريف امشؼوب الاسالمية بؼضيا
ببؼض ،والاىامتم ابمرتاث الاساليم وامتارخي واحلضارة الاسالمية ومزيد امؼناية ابنوغة امؼربية واحلرص ػىل
سالمهتا وورشىا بني ابناء الامة الؤسالمية وابخلصوص بني ا ألكويات الؤسالمية ،وابحالل امرشيؼة الاسالمية
حمال ملواهني اموضؼية لسرتجاع امس يادة امترشيؼية نولران وامس نة ،ويتؼيدون ابجملاىدة منا جل حترير فوسطني
ويف ملدمهتا املدس واكفة ا ألكطار امؼربية املضطيدة ،ويوزتمون بتثبيت فكرة ا ألمة الاسالمية املزنىة غن
الاكوميية امضيلة ،وامتؼصب امؼنرصى واملبىل واستهناض اهلمم مللاومة امتخوف يف مجيع مظاىره ،وحتليق امتمنية
امشامةل امىت ثضمن م ألمة الازدىار وامريق واملناػة .

