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 املقدمة
وذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونع

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 
أيَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده رسوله 

ُمْسِلُمونَ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم 
(1). 

 ُهَما َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ أيَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ُكْم رَِقيًبارَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَليْ 

(2). 
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم *أيَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا

ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
(3)(4)

 

، وشر اْلمور ب هللا، وخري اهلدي هدي حممد مث أما بعد، فإنَّ أصدق احلديث كتا
 حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، وبعد:

 فهذا حبث بعنوان: )املصلحة الدعوية )مفهومها   ضوابطها    تطبيقاهتا ( مبيًنا فيه ما
كدليل إدانة   شاع يف كثري من اْلوساط الدعوية كدليل احتجاج وأتصيل، واستخدم أيضاً 

ونظرًا ْلمهية  .ضدها من بعض التيارات املضادة للصحوة كاهتام بتسييس الدين وأدجلته
 ؛هذا املوضوع واحلاجة إلزالة اللبس واخللط حول هذا املفهوم ومستلزماته الشرعية

أحببت أن أسلط الضوء على بعض تلك املسائل االيت تتعلق ابلدعوة  وأجلي املوقف 
 دالل هبا حول صحة اإلست

                                 
 .102: اآلية عمران، آل سورة(1)

 .1: اآلية النساء، سورة(2)

 .71-70 اآلية اْلحزاب، سورة(3)

 كتاب يف اللفظ هبذا ماجة ابن اإلمام أخرجها ،"أصحابه يعلمها -- هللا رسول كان اليت" احلاجة خطبة(4)
 صحتها وأثبت طرقها وتتبع احلاجة خطبة حاديثأ مجع وقد ،( 1892)ح النكاح، خطبة ابب ، النكاح
-- هللا رسول كان اليت احلاجة خطبة: رسالته يف -هللا رمحه- اْللباين الدين انصر حممد الشيخ احملّدث
  (43 -15ص/)أصحابه يعلمها
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 اختياره أسباب و املوضوع أهمية ــ أوال

 الشرائع بقية عن ميزهتا اليت اْلصيلة الفقهية مبصادرها غنية اإلسالمية الشريعة إن   1
 . الدعوية ابملصلحة كبرية عالقة هلا واليت املرسلة املصلحة ومنها

 أو لخلقل منفعة جلب من ذلك على يرتتب وما الدعوية املصلحة  حكم معرفة -2
 .  عنهم مفسدة دفع

 . الدعوية املصلحة حدود تبني اليت الشرعية الضوابط بيان أمهية .-3
  :أهداف الدراسة    :ثانيا 

 مصادر من مادهتا، الدعوة قضااي من قضية يف أتصيلية دراسة تقدمي - 1
 . اإلسالمية الشريعة

 .ة    بيان العالقة بني  املصلحة الدعوية  واملصلحة املرسل2
  .    وضع  ضوابط توضح املصلحة الدعوية املعتربة 3
 . الوقوف على تطبيقات املصلحة الدعوية يف جانب الدعوة والدعاة  4

 : السابقة الدراسات :ثالثا

 مبوضوع الصلة ذات ، العلمي ابلبحث املعنية  واملكتبات واْلقسام املراكز إىل ابلرجوع
 ، اإلسالمية والدراسات للبحوث فيصل كاملل مركز اىل ابلرجوع وذلك  البحث

 ابملعهد واالحتساب الدعوة قسم ، اإلسالمية والثقافة الدعوة لقسم املناظرة واالقسام
 الدعوة بكلية اإلسالمية والثقافة الدعوة وقسم ، اْلمام جبامعة اإلسالمية للدعوة العايل

 واليت حبثها أريد اليت هةالوج من تناوهلا من أجد مل اإلسالمية ابجلامعة الدين وأصول
 : بعنوان

 «مفهومها   ضوابطها    تطبيقاهتا »)املصلحة الدعوية »
 إىل واملوفق اهلادي أنه والعمل القول يف واإلخالص والسداد التوفيق أسأل تعاىل وهللا .

 . السبيل سواء
 منهج الدراسة :  : رابعا
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 تعتمد هذه الدراسة على:
 املنهج االستقرائي :  -1

ما يقوم على حصر مجيع اجلزئيات للمسألة ال يت ه ي موض وع البح ث  وهو» 
  (1)«.ملالحظة يف مجيع جزئيات املسألة، والتتبع ملا يعرض هلا مع االستعانة اب

 املنهج التحليلي:  -2

وهو املنهج الذي يعتمد على مجع املعلومات اليت تتعلق أبي نشاط كان ، » 
 (2)«.خالص ما ميكن استخالصه منها مث حتليل تلك املعلومات اجملموعة الست

 وقد راعيُت بعض اْلمور املهمة ، واليت منها :
االستشهاد ابآلية أو اآلايت يف مواضع متعددة من الرسالة ، وذلك  -1

 لالستدالل هبا يف كل موضع حسب ما يقتضيه املقام .
 االستدالل ابْلحاديث النبوية يف املسائل اليت تتطلب ذلك . -2
، وابلذات يف القرون املفضلة ،  -رمحهم هللا  -لسلف اعتماد أقوال ا -3

 واملشهود هلم ابلتقوى والصالح 

 نقل املادة العلمية عموماً من مصادرها ومراجعها اْلصلية ما أمكن . -4
لة   -5 لضبط املادة العلمية فإن النصوص القرآنية كتبتها ابلرسم العثماين ُمَشكَّ

حاديث النبوية جعلتها بني قوسني ، واْل    ﴾ ﴿وجعلتها بني قوسني مميزين 
 »  « . ، وما نقلته بنصه جعلته بني قوسني مزدوجني صغريين )  ( هاللني 

     عزو اآلايت بذكر رقم اآلية واسم السورة .7

    ختريج اْلحاديث النبوية الشريفة من مصادرها اْلصلية .8 -1

امش إذا نقلت النص حرفياً فإين أضع عالمة التنصيص وأكتب يف اهل -2
املصدر أو املرجع مباشرة ، وإذا تصرفت فيه ولو كان تصرفاً يسريًا فإين 

                                 
 ( .179البحث العلمي  ،للدكتور عبدالعزيز بن عبدالرمحن الربيعة ، )ص  (1)
 ( .  89 ص) القاضي مصطفى بن ليوسف ا،وكتابته البحث مناهج( 2)
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 أسبقه بكلمة انظر .
عند ذكري ملصدر أو مرجع ل ه أجزاء أذكر رقم اجلزء أواًل ، مث أضع خطاً  -3

( مثالً ، ، وإذا  1/44مائاًل وأذكر رقم الصفحة بعد هذا اخلط هكذا )
( ، واعتمدت 44ء فأثبته هكذا )صكان املصدر أو املرجع ليس ل ه أجزا

 هذا يف كل هوامش الرسالة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامساً  :  خطة  الدراسة :

 املقدمة  وفيها :  
 أمهية املوضوع وأسباب اختاره والدراسات السابقة 

 َتهيد وفيه :        
 بيان موجز عن املصلحة الدعوية 

 الدعوة مصلحةاملبحث اْلول :  
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 : املصلحة تعريف  املطلب اْلول :
 تعريف الدعوة لغة واصطالحااملطلب الثاين :  

 ضوابط املصلحة الدعويةاملبحث الثاين : 
 .اندرا جها ضمن مقاصد الشريعة : اْلول املطلب
 .إ ن ال ختالف نصوص الكتاب والسنة  :الثاين املطلب
 .أ ن ال ختالف نصوص الكتاب والسنة  : الثالث املطلب
 .أن تكون املصلحة كلية : الرابع  املطلب

 .عدم تفويت املصلحة ملصلحة أهم منها أو مساوية هلا املطلب اخلامس:

 . هلا مساوية أو مفسدة رجحان املصلحة على يرتتب ال أن: السادس املطلب
  التطبيقات الدعوية للمصلحة يف واقعنا املعاصراملبحث الثالث : 

 تنظيم شؤون الدعوة:  اْلول املطلب  
 تنظيم شؤون الدعاة :  الثاين  لباملط

 اخلاَتة : 
 وتشمل التوصيات ، و النتائج اليت توصلت إليها.

 الفهارس : 
   فهرس للمراجع     1

   فهرس للموضوعات2 
 

 اْلول املبحث
 الدعوة مصلحة

 اْلول املطلب
 : املصلحة تعريف
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 يقال (1) الفساد خالف على يدل واحد أصل واحلاء والالم الصاد:  اللغة يف    أوال
 (2) مناسبا أو انفعا كان ، الشيء وصلح الفساد عنه زال:  صلوحا صالحا صلح

 مواضع يف النبوية والسنة الكرمي القرآن يف استعماله جاء وقد اإلفساد نقيضه واالصالح
چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  چ  تعاىل قوله الكرمي القرآن يف أمثلته ومن عديدة

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ وله تعاىل وق (3)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ک  ک  ک  ک  چ  تعاىل وقوله (4)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 (5)چ  گ   گ
 للغرابء فطوابء غريبا ويرجع غريبا بدأ الدين إن » قوله النبوية السنة يف أمثلته ومن

 (6)« سنيت من بعدي من الناس أفسد ما يصلحون الذين
 :  اصطالحا    اثنيا

فقد قال اإلمام الغزايل  ،بتعريفات خمتلفة اللفظ متقاربة املعىن واملدلولعرفها أهل العلم  
 ،(7)«هي جلب املنفعة ودفع املضرة» :يف تعريفها -رمحه هللا-
 

 (8)«إثبات العّلة ابملناسبة» :هي-رمحه هللا-وقال اإلمام الفتوحي 

                                 
 3/303 ، فارس البن ، اللغة مقاييس معجم( 1)

 1/522 ، وآخران للزايت ، الوسيط املعجم( 2)

 48النمل: (3)

  11لبقرة: (4)

 85اْلعراف: (5)

 2554 برقم الرتمذي رواه( 6)

 1/286 ، للغزايل ، املستصفى( 7)

  4/432شرح الكوكب املنري ، (8)
  342/ 11الفتاوى  وعجمم(2)
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ى اجملتهد أن هذا هو أن ير »:فقد قال يف بياهنا -رمحه هللا-أما شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 (1)« الفعل جيلب منفعة راجحة

املنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم ، من حفظ دينهم ونفوسهم ، » وعرفها الرازي بقوله 
 (2)«وعقوهلم ، ونسلهم ، وأمواهلم ، طبق ترتيب معني فيما بينها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 194 ص للرازي احملصول( 3)
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 املطلب الثاين
 تعريف الدعوة لغة واصطالحا

 :أوال   يف اللغة 
 :تعريف الدعوة يف اللغة  -

 ،والتجمع  ،والتمين  ،االستمالة :للدعوة يف اللغة عدة معاٍن تدور كلها حول  
 ،واحلث  ،والطلب  ،واْلذان  ،والدعوة إىل الطعام  ،والنداء  ،والسؤال  ،والدعاء 

 .واالستعانة 
يل وهو أن َت ،الدال والعني واحلرف املعتل أصل واحد »  :فالفعل " دعو " 

 (1).«الشيء إليك بصوت وكالم يكون منك 
 .مثل قاٍض وقضاة وقاضون  ،دعاة وداعون  :ومجع داٍع »
  .والنيب داعي اخللق إىل التوحيد  

 (2).«َتنيته  :وادعيت الشيء 
 .جتمعوا  :وتداعوا عليه 

 .االدعاء يف النسب  :والِدعوة ابلكسر 
 . (3)قول الدعوىوبعض العرب يؤنث الدعوة ابْللف املقصورة في

ڃ  چ  چ   چ  چ  چ  : -تعاىل-قال  ،وأتيت مبعىن الدعاء  

 (4)چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڇڇ  ڇ
 
 

                                 
 . 2/279 ، فارس البن‘  اللغة مقاييس معجم: انظر( 1)

 2/264 ، للفيومي ، للرافعي الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح: انظر( 2)

 .10/127 للزبيدي ، القاموس جواهر من العروس اتج:  انظر( 3)

 10:  يونس( 4)
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ورغبُت فيما عنده من  ،ابتهلُت إليه ابلسؤال  :ودعوت هللا أدعوه دعاءً » 

 .اخلري 
 .«انديته وطلبت إقباله  :ودعوت زيداً  

  .لطعام والدعاء إىل ا ،احلَِلُف  :والدعوة 
 (1).ويطلق على املؤذن كذلك داٍع  ،داعي هللا  --والنيب 

 :دعا فالانً  :ويقال  ،حثَّه على قصده  :وإىل الشيء  ،طلب إحضاره  :ودعا ابلشيء » 
 (2).«استعان به 

 :تعريف الدعوة يف االصطالح   -ثانيا 
 :تطلق كلمة الدعوة يف االصطالح ويراد هبا معنيان 

  .والدعوة مبعىن اإلسالم والرسالة  ،النشر والبالغ  الدعوة مبعىن
 :الدعوة مبعىن النشر والبالغ    :اْلول 

 :مما ُعّرِفت به على هذا املعىن ما يلي 
 (3).«وتطبيقه يف واقع احلياة  ،وتعليمه إايهم  ،تبليغ اإلسالم للناس »  -1

يف   ،سديد من املسلمني والتوجيه ال ،قيام من عنده أهلية النصح الرشيد »  -2     
وحتذيرهم من غريه  ،كل زمان ومكان برتغيب الناس يف اإلسالم اعتقادًا ومنهجاً 

 (4).«بطرق خمصوصة
 :الدعوة مبعىن اإلسالم والرسالة  :الثاين 

 :مما ُعّرِفت به على هذا املعىن ما يلي 

                                 
 3/128 ، أابدي للفريوز ، احمليط سالقامو :  انظر( 1)

 . وآخران ، للزايت ، الوسيط املعجم( 2)

  40ص ،  للبيانوين ، الدعوة علم إىل املدخل( 3)

 . 18 ص نوفل اجملد ،اليب ومناهجها ، ومقوماهتا ، خصائصها ، هللا إىل الدعوة( 4)
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رسول هللا     وأنزل تعاليمه وحياً على  ،الدين الذي ارتضاه هللا للعاملني »  -1
--،  (1).«وبيَّنها يف السنة النبوية  ،وحفظها القرآن الكرمي  

خامت  --جتدد على يد حممد  ،دين هللا الذي بعث به اْلنبياء مجيعاً »  -2
 (2).«كاماًل وافياً لصالح الدنيا واآلخرة   ،النبيني 

 
 الدعوة : بعد هذا البيان والتعريف للمصلحة والدعوة ميكن القول أن مصلحة

هي كل قضية من  قضااي الدعوة ، مل يرد عن الشارع فيها نص يدل على اعتبارها  ، وال 
على إلغائها  ، ومل  يوجد نظري تقاس عليه ، ويرتتب عليها مصلحة راجحة للناس ، أو 

 دفع مفسدة عنهم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .12 ص ، غلوش أمحد للدكتور ووسائلها، أصوهلا ، اإلسالمية الدعوة( 1)

 .39ص ، الراوي حممد ،للدكتور عاملية دعوة اإلسالمية الدعوة( 2)
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 املبحث الثاين
 ضوابط املصلحة الدعوية

 توطئة 
ي ما تضمنته أحكام الشريعة من جلٍب للمنافع ودفٍع للمضار يف املصلحة الدعوية ه

كاْلمر   ؛وهذا النوع من املصاحل قد جاء النص مقرراً هلا بعينها أو نوعها .العاجل واآلجل
جبميع أنواع املعروف والنهي عن مجيع أنواع املنكر، وككتابة القرآن الكرمي صيانة له من 

بة وغريها  ، مما تضّمنته النصوص الشرعية من مصاحل الضياع ، وكتعليم القراءة والكتا
وذلك العتبار النص  ،فاملصلحة هنا أصل اثبت ودليل قائم تُبىن عليه اْلحكام ،ومنافع

  .هلا وشهوده عليها
 ،أما إذا كانت املصلحة الدعوية ، مل يرْد يف الشرع نٌص على اعتبارها بعينها أو بنوعها

 ،النوع من املصاحل معترب يف حقيقته ضمن مقاصد الشريعة ، فهذا(1)وال على استبعادها
لكن  ،فإهنا وإن مل ينص دليل خاص على اعتبارها .(2).وضمن حجية املصلحة املرسلة

االستقراء التام لنصوص الشرع يدل على قيام الشريعة كلها على جلب املصاحل 
 .ودرء املفاسد وإلغائها أوختفيفها ،واعتبارها

والشريعة ما ُوضعت إال لتحقيق مصاحل العباد يف » :شاطيب   رمحه هللا  يقول اإلمام ال
 . (3)«العاجل واآلجل ودرء املفاسد عنهم

الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف »  :ويقول ابن القيم   رمحه هللا   
 .(4)« وحكمة كلها ،ومصاحل كلها ،وهي عدل كلها ،املعاش واملعاد

جروا يف اجتهادهم على رعاية املصاحل وبناء اْلحكام  -رضي هللا عنهم-ة والصحاب
ومْجع املسلمني على  ،مْجع صحف القرآن يف مصحف واحد :فمن ذلك ،عليها

                                 
 . 39 ص الزرقاء للدكتور املرسلة واملصلحة االستصالح انظر( 1)

 .3/808 الفحول ارشاد انظر( 2)

 2/9 للشاطيب ، املوافقات انظر( 3)

 3/13، القيم البن ، املوقعني اعالم( 4)
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ومنع  ،وتعريف اإلبل الضالة ،وقتل اجلماعة ابلواحد ،وتضمني الُصّناع ،مصحف واحد
  .صرف الزكاة للمؤلفة قلوهبم وغري ذلك

فلو مل تكن املصلحة املرسلة حجة أفضى ذلك أيضًا إىل »  : -رمحه هللا- يقول اآلمدي
 (1)« خلو الوقائع عن اْلحكام الشرعية لعدم وجود النص أو اإلمجاع أو القياس فيها 

وبذلك تبقى الشريعة مرنة صاحلة للناس ال تقف هبم وسط الطريق بل حتكم أفعاهلم 
 .لها رمحة للعاملنيقد جع -عز وجل-وترفع احلرج عنهم وهللا 

هبا وحث  -عز وجل-أمر هللا  ؛نوع من أحكام اإلسالم -عز وجل-والدعوة إىل هللا 
فأحكامها ووسائلها راجعة إىل قواعد الشرع  -صلى هللا عليه وسلم-عليها املصطفى 

 .وأدلته وأحكامه
أو إبلغاء  وبناء على ما تقدم نعرف أن املصلحة الدعوية إذا مل يشهد هلا الشارع ابعتبار

وذلك  ،أمر مقرر عند العلماء ؛واعتبارها حجة.فهي من قبيل املصلحة املرسلة شرعاً 
 .لقيام الشريعة كلها على جلب املصاحل ودفع املضار

فما يراه الدعاة من أمور الدعوة وقضاايها فيه مصلحة كان حكمه االعتبار وما رأوا فيه 
 .مفسدة كان حكمه اإللغاء والرد

لدعاة  دخول اهلوى ، وحظوظ النفس ، يف اعتبار املصلحة أو إلغائها ، وملا وملا خشي ا
قد يستجد من أمور قد خيتلط على الناظر تقدير املصلحة على وجهها الصحيح 

وتغري الظروف واْلحوال  ،واعتبارها دليال ُُيتج به يف النوازل واحلوادث واملستجدات
خذ ابملصلحة واعتبارها وقد رأى الباحث كان البد من وضع ضوابط حتدد اْل  .واْلزمنة

 تقسيمها إىل املطالب التالية .
 
 
 
 

                                 
 4/32، لآلمدي ، اْلحكام( 1)
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 املطلب اْلول
 :اندرا جها ضمن مقاصد الشريعة :أوالً 

فا املصلحة اليت مل ينّص عليها ال بد أن تكون قائمة على حفظ مقاصد التشريع 
اْلصول أو وكل ما يفوت هذه  ،حفظ الدين والنفس والنسل والعقل واملال :اخلمسة

 ،مث إن درجة حفظ هذه املقاصد له  ثالث مراحل حبسب اْلمهية ،بعضها فهو مفسدة
 . (1)الضروراّيت واحلاجيّات والتحسينّيات  :وهي ما أطلق عليه علماء اْلصول اسم

فالضرورايت: ما البد منه يف حفظ هذه املقاصد اخلمسة .وأما احلاجيات : فهي تلك 
قاصد اخلمسة ولكن مع الضيق ، فشرعت حلاجة الناس إىل رفع اليت تتحقق من دوهنا امل

الضيق عن أنفسهم كي ال يقعوا يف حرج قد يفوت عليهم املطلوب . أما التحسينيات 
فإن تركها ال يؤدي إىل ضيق ، ولكن مراعاهتا متفقة مع مبدأ االخذ مبا يليق  ، وجتنب ما 

 (2)ادات .اليليق ، ومتمشية مع مكارم االخالق وحماسن الع
وهذه املقاصد هي وسيلة اىل حتقيق غاية كلية وهي عبادة هللا تعاىل وقد دل على ذلك 

 القرآن الكرمي والسنة النبوية .
 أوال  اْلدلة من القرآن الكرمي :

ى  ى     چ  وقال تعاىل(3) چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ قاىل تعاىل

 ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئائ  ائ  ەئ     ەئ

چ  وقال  تعاىل (4) چحئ   مئ  ىئ  يئ  جب    جئىئ  ی  ی  ی  ی   ىئىئ

 (5) چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

                                 
 .  141/ للغزايل ،1 املستصفى نظرا( 1)

 . 120 ص ، للبوطي ، املصلحة ضوابط: انظر(2)

 56: الذارايت(3)

 77: القصص(4)

 115: املؤمنون(5)
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 اثنيا : اْلدلة من السنة :
اي معاذ أتدري »   قال رسول هللا   احلديث الذي رواه مسلم عن معاذ بن جبل 

شيئا. قال أتدري ما حق هللا  قال : هللا ورسوله أعلم . قال أن يعبد هللا  واليشركوا به 
 (1)«ماحقهم عليه اذا فعلوا ذلك فقال هللا ورسوله أعلم قال أن ال يعذهبم  

من جعل مهه مها واحدا ، كفاه  »قال :  ان رسول هللا  ومارواه عبد هللا بن عمر 
 (2)«هللا ما أمهه من أمر الدنيا واآلخرة 

 (3)«وماوااله ، وعامل أو متعلم الدنيا ملعونة ، ملعون مافيها ، إالذكر هللا » وقوله 
 ،فكل حكم تشريعي يف اإلسالم ال خيرج عن هذه املقاصد ُنص عليه أو مل ينص عليه

 .وذلك الندراجها حتت نوع من تلك املقاصد الشرعية املعتربة 
 وقد دل الدليل على أن سالمة املقصد وسوءه حمكمان يف اعتبار املصاحل وعدمه شرعا.

 (4)«مال ابلنيات وإمنا لكل إمرئ مانوى إمنا اْلع» قال  
إن اآلخذ ابملشروع من حيث مل يقصد به الشارع ذلك املقصد ، »يقول االمام الشاطيب 

آخذ  يف غري املشروع حقيقة ، ْلن الشارع إمنا شرعه ْلمر معلوم ابلفرض ، فإذا أخذ 
ا مل أيت به انقض ابلقصد إىل غري ذلك اْلمر املعلوم مل أيت بذلك املشروع أصال ، وإذ

  (5)«الشارع يف ذلك اْلخذ ، من حيث صار كفاعل لغري ما أمر به والتارك ملا أمر به 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رايء أي ذلك  وهلذا ملا سئل رسول هللا 

من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا  فهو يف سبيل هللا »  يف سبيل هللا فقال 

                                 
 ( رواه مسلم 1)

 ( رواه الرتمذي .2)

 ( رواه ابن ماجه.3)

 (  متفق عليه 4)

 2/334( املوافقات ، للشاطيب ، 5)
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ر اجلهاد واحد ولكنه يرتدد بني املصلحة واملفسدة حسب اختالف القصد ، فظاه(1)«
 ومثله سائر العبادات والطاعات اليت ُيبطها الرايء .

فقل له رجل إنه يعجبين « ال يدخل اجلنة  من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب»  وقال 
ل ، ولكن الكرب إن هللا مجيل ُيب اجلما»  أن يكون ثويب حسنا ونعلي حسنة ، قال 

 (2)«بطر احلق وغمط الناس
فبطر احلق وغمط الناس قصدان يف النفس يصلح كل منهما أن يتجلى يف أي عمل من 

اْلعمال ، كاللباس والطعام واملسكن فيكون شرا أن صاحب قصد الكرب ، ولعل هذه 
من  1أبعض احلكمة يف حترمي الشارع بعض أنواع اللباس على الرجال كاحلرير والذهب ، 

 شأن كل منهما أن يوقظ شعور اخليالء والتباهي يف النفس .
وإمنا جاز للمرأة ْلن يف تزيينها مصلحة فطرية هلا ، وذلك من شأنه أن يصرفها عن قصد 

اخليالء والتباهي يف الغالب .بدليل أن احلكم ال خيتلف عن الرجل يف استعمال آنية 
 الذهب والفضة وصحافهما .

 
 
 

                                 
 ( متفق عليه1)

 ( رواه الرتمذي 2)
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 نياملطلب الثا
 .أن ال تخالف نصوص الكتاب والسنة  :ثانيًا 

 ويدل على هذا  الضابط اْلدلة اآلتية 
 أوال   اْلدلة من القرآن الكرمي 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  چ 

ېئ  ىئ       ىئ  ىئ    ېئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ەئى  ائ  ائ

 (1) چی  
ۆئ  ۆئ    ۇئى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئ ې  ې  ى    چ  وقال تعاىل

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ                   وقال تعاىل                         (2) چۈئ  ۈئ  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت    یی   ی  ی

 (3)چىت  يت  جث  مث    متخت

ڑ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎٹ ٹ چ 

ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ                  گ  ڳ  ڳ  

ۀ  ۀ    ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڳڳ

 (4)چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 ثانيا ــ األدلة من السنة :

                                 
 49: املائدة(1)

 105: النساء(2)

 59: النساء(3)

 44: املائدة(4)
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 كيف «: قال اليمن إىل بعثه ملا  هللا رسول أن معاذ حديث من الرتمذي  مارواه
 كتاب يف يكن مل فإن قال ، هللا كناب يف مبا أقضي قال ؟ قضاء لك عرض إن تصنع

 أجتهد قال.   هللا رسول سنة يف يكن مل فإن قال.  هللا رسول فبسنة قال ؟ هللا
 رسول وفق الذي هلل اجلمد:  قال مث صدري  هللا رسول فضرب قال ، آلو وال رأي

 »(1) هللا رسول يرضي ملا هللا رسول
 . شيئا هللا كتاب عن يعدلال أن وهو ، معاذ حكم   النيب فأقر
  الينزع هللا إن »: قال  هللا رسول أن العاص بن عمرو عن عروة حديث ذلك ومن

 انسا فيبقى ، بعلمهم العلماء قبض مع ينزعه ولكن ، انتزاعا أعطاكموه أن بعد العلم
 (2)« ويضلون فيضلون رأيهم ب فيفتون يستفتون جهاال

 أمرأته قذف أمية بن هالل أن عباس بن هللا عبد رواه الذي احلديث السنة أدلة ومن
 أبصروها » أمية زوجة عن قوله  النيب عن وماروي  النيب عند سحماء بن بشريك

 وإن سحماء بن لشريك فهو الساقني خدجل اْلليتني سابغ العينني أكحل به جاءت فإن
 »  النيب فقال اْلول النعت على فجاءت « أمية بن هلالل فهو وكذا كذا به جاءت

 (3)« شأن وهلا يل لكان هللا كتاب من مامضى لوال
 رميت الذي الرجل ولدها ملشاهبة احلد عليها يقيم أن يريد كان  النيب أن هذا ومعىن

 توهم واإن اجملتهد أن على قاطع دليل هذا ويف ، ذلك كل أسقط هللا كتاب ولكن ، به
 حكم عن جتاوز ذلك يف كان إذا النصلحة تلك اتباع له ليس ما خكم مب املصلحة

 .  هللا كتاب به قضى
  االمجاع    اثلثا

                                 
 (  رواه الرتمذي 1)

 (  رواه البخاري 2)

 ( رواه البخاري ومسلم 3)
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 وأن ، والسنة الكتاب عليه دل مبا اْلخذ على اْلربعة واْلئمة  والتابعون الصحابة أمجع
 وقد ، مصلحة أنه يظن ما وجد فإن ، سنة وال كتااب تعارض أن هلا ميكن ال املصلحة
 . حبال تعترب وال اطالقا مبصلحة ذلك يسفل ، أحدمها من اثبتا أصال عارضت

 رابعا    الدليل العقلي  
أن املصلحة ليست بذاهتا دليل مستقل بل هي جمموع جزئيات اْلدلة التفصيلية من 

فيستحيل عقاًل أن ختالف  ،القرآن والسنة اليت تقوم على حفظ الكليات اخلمس
وذلك من قبيل معارضة  ،طريقهوقد أثبتنا حّجيتها عن  ،أو تعارضه ،املصلحة مدلوهلا

  .املدلول لدليله إذا جاء مبا خيالفه وهو ابطل
فاعتبار املصلحة ورد الكتاب والسنة من حتكيم اهلوى وهو منازعة حلكم هللا ورسوله 

  .صلى هللا عليه وسلم
وفيها معارضة للكتاب والسنة مثل  ،فال تعترب املصاحل املوهومة غري املستندة إىل نص

 مصلحة :
وإابحة الزان وبيع اخلمور تشجيعاً للسياحة  ،حتليل الراب ابعتباره مصلحة اقتصادية مهمة

 .واستقطاب اْلموال
ومثل الغاء  الرخص الشرعية لعدم احلاجة إليها يف عصران احلاضر كالقصر والفطر يف 

ة وغريها من اْلمثل ،أو التسوية بني البنت واالبن يف املرياث بدعوى املصلحة ،السفر
 (1)الكثرية

وقد خالف يف ذلك اإلمام الطويف   رمحه هللا   كما اشتهر عنه، حيث اندى جبواز تقدمي 
 (2)املصلحة مطلقاً على النص واإلمجاع عند معارضتها هلما

وهذا القول ال شك أنه يؤدي إىل تعطيل الشريعة بنظٍر اجتهادٍي عقلٍي حمض جيعل 
ويرد ما شاء بزعم أهنا ختالف املصلحة  ،شاء منها اجملتهد أو الناظر يف النصوص يقبل ما

                                 
 . 120 ص ، للبوطي املصلحة وضوابط. 68 للقرضاوي ، املعاصر االجتهاد( 1)

 . 10ص املرسلة املصلحة( 2)
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فاملصلحة إذا عارضت النص واإلمجاع تعترب ملغاة وال  ،اليت يراها من خالل ظنه وهواه
 :ضمن حديثه عن املصلحة املرسلة -رمحه هللا-ولذلك قال الشيخ الش نقيطي  ،يعتد هبا

وحترمي احملرمات  ،اجباتأال تكون املصلحة يف اْلحكام اليت ال تتغري كوجوب الو «
 ،ويدخل يف ذلك اْلحكام املنصوص عليها واجملمع عليها ،واحلدود واملقدرات الشرعية

فاملصلحة إذا خالفت ما هو منصوص عليه أو جممع . (1)» وما ال جيوز فيه االجتهاد
 .عليه فهي فاسدة غري معتربة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 1/296 ، للغزايل ، املستصفى( 1)
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 املطلب الثالث
 يقينيةأ ن تكون المصلحة  :ثالثًا

مبعىن أن يتحقق  اجملتهد من الدعاة وجود مصلحة قطعّية ،  ال أن يظن أو يتوهم 
مث ُيكم ابعتبارها من خالل هذا الظن غري  ،أويشك وجود املصلحة املبحوثة يف املسألة

 .املعترب يف الشرع
 ما لو ؛هذا الضابط وذكر من خالل أمثلة من ذلك -رمحه هللا-وقد ذكر اإلمام الغزايل 

أي هذا املسلم  –ال ُيل رمي الرتس » :ترتس الكفار يف قلعة مبسلم فقد قال رمحه هللا 
ْلهنا  ،إذ مل نقطع بظفران هبا  ،إذ ال ضرورة فبنا ُغنية فنعدل عنها –الذي ترتسوا به 

وقال يف صدد منع قطع املضطر قطعة من فخذه ليأكلها  ،(1)« ليست قطعية بل ظنية
ْلنه ليس فيه  ؛لكن رمبا يكون القطع سبباً ظاهراً يف اهلالك مينع منه« :إىل أن جيد الطعام

 (2)» تعيني اخلالص فال تكون املصلحة قطعّية
 ؛أما إذا كان الظن بوجود املصلحة ظناً راجحاً انشئاً عن االجتهاد فإنه يُنّزل منزلة اليقني

 .ْلن غلبة الظن معتربة شرعاً إذا عدم القطع
 -رمحه هللا-اعتبار الظن الغالب يف املصلحة ما اعرتض به الغزايل ويكفي للتدليل على 
أبن استئصال الكفار للمسلمني أمر مظنون فكيف جنيز قتل »  :على نفسه حيث قال

 ،إمنا جي وز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع« :وأجاب ؟الرتس هبذا املظنون
منه فتحتقر اْلشخاص اجلزئية وعظم اخلطر  ،والظن القريب من القطع إذا صار كلياً 

 (3)« ابإلضافة إليه
أي يف  –َكِذب الظنون اندر وصدقها غالب » : -رمحه هللا-يقول العز بن عبد السالم 

وكذلك يُبىن جلب مصاحل الدارين ودفع مفاسده على ظنون غالبة  –املصاحل واملفاسد 

                                 
 296/ 1 املستصفى(1)

  السابق املرجع( 2)

  السابق املرجع( 3)
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صلحة واملفسدة على قدر حرمة امل ،متفاوتة يف القوة و الضعف والتوسط بينهما
 . (1)« ومسيس احلاجة
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 املطلب الرابع
 .أن تكون املصلحة كلية :رابعاً 

كذلك   -رمحه هللا-وهذا االضابط ذكره الغزايل  ،مبعىن أالّ تقتصر على فئة وتضر أخرى
» ولو أكلوا واحدًا منهم ابلقرعة لنجوا ،إذا كان مجاعة يف خممصة» :وضرب له أمثلة منها

ومثلها لو كان مجاعة يف سفينة لو  ،ْلن املصلحة ليست كلية ؛ال رخصة فيه«  :وقال
إذ ُيصل  ؛إهنا ليست مصلحة كلية :وقال،طرحوا واحدًا منهم لنجوا وإال غرقوا جبملتهم

ومما جيدر التنبيه له هنا أن املقصود بكلية املصلحة ليس أبن   (1)«هبا هالك عدد حمصور
ملراد أن املصلحة املتوخاة لفئة معينة ال ينبغي أن يُنظر فيها إىل قوم بل ا ،تعمَّ اْلمة مجعاء

وهذا ما أّكده اإلمام  ،منهم دون اعتبار بعضهم ممن هم شهود على هذه املصلحة
وصورة »  :حيث قال -رمحه هللا-يف بيانه ملعىن مثال الغزايل  -رمحه هللا-الزركشي 

وهذا  .ال مجيع العامل  ،وىل عليها الكفارالغزايل إمنا هي يف أهل حملة خبصوصهم است
 (2)« واضح

ولكن إذا حصل التعارض بينهما  ؛فاملصلحة الكلية هنا ال تنفي اعتبار املصلحة اجلزئية
 (3).فال يُنظر حينئٍذ إىل املصلحة اجلزئية يف مقابل الكلية
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 .141ص السالم عبد بن للعز املقاصد أحكام يف الفوائد خمتصر( 3)



 

 
717 

 املطلب اخلامس
 .لها عدم تفويت المصلحة لمصلحة أهم منها أو مساوية :خامسًا

وال شك أن الذي يُقّدم هو  ،وهذا الضابط معترب عند تعارض املصاحل يف أيهما يُقّدم
 :وميزان اْلمهية يرجع إىل ثالثة أمور ،اْلهم واْلوىل يف االعتبار

فالضرورايت ال تُقدم  .النظر إىل قيمتها من حيث ذاهتا ودرجتها يف سلم املقاصد :أوالً 
وهكذا فإن   ،كما ال تُقدم التحسينيات على احلاجيات  ،عليها احلاجيات أو التحسينيات

  :ينظر حينئٍذ يف ؛كانت املصاحل يف درجة اْلمهية يف سلم املقاصد واحدة
فاملصلحة العامة تُقدم على املصلحة اخلاصة فإن   ،وهو من حيث مقدار مشوهلا :الثاين

 :كانوا يف الدرجة والشمول سواء اعترب
فُتقدم اْلكيدة على الظنية كما بينا  .وع نتائجها من عدمهمدى التأكد من وق :اثلثاً 

 (1)سابقاً 
  :وهناك بعض املعايري املعتربة أيضاً يف تقدمي بعض املصاحل على بعض عند التعارض منها

كما جاء يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه   ،أن املصلحة الدائمة أوىل من املنقطعة -ا
 (2)هللا أدومها وإن قل" متفق عليه "أحب اْلعمال إىل  :وسلم قال 

مثل مصلحة العلم أوىل من  ،أن املصلحة املتعدية أوىل من املصلحة القاصرة -ب
 .مصلحة العبادة

مثل تقدمي الصدقة اجلارية  ،أن املصلحة اْلطول نفعاً تُقّدم على املصلحة احملدودة -ج
 على غريه

ف على تساوي املفاسد وتفاوهتا عزَّة ال والوقو « : -رمحه هللا-يقول العز بن عبد السالم 
والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على  ،يهتدى إليها إال من وفقه هللا تعاىل

 .(1)» وال ميكن ضبط املصاحل واملفاسد إال ابلتقريب ،التفاوت

                                 
 .217 للبوطي ، املصلحة ضوابط انظر( 1)

 صالة كتاب يف ومسلم( 1132:) رقم السحر عن انم من ابب التهجد كتاب يف البخاري رواه( 2)
 ( .741) رقم الليل صالة يف ابب ، وقصرها املسافرين
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فاْلعمال إما أن تشتمل » :هذه القاعدة توضيحاً بقوله -رمحه هللا-ويزيد ابن القيم 
وإما  ،وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة ،على مصلحة خاصة أو راجحة

فتأيت  ؛منها أربعة أتيت هبا الشرائع :فهذه أقسام مخسة ،أن تستوي مصلحتها ومفسدهتا
وما مفسدته خالصة أو راجحة  ،مبا مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به أو مقتضية له

فتأيت بتحصيل املصلحة اخلالصة والراجحة  ،ه النهي عنه وطلب إعدامهفحكمها في
وتكميلها حبسب اإلمكان وتعطيل املفسدة اخلالصة أو الراجحة أو تقليلها حبسب 

 (2)« فمدار الشرائع والدايانت على هذه اْلقسام اْلربعة .اإلمكان
ختالف أحوال الناس وهذا التقدمي والتأخري للمصاحل أو املفاسد قد خيتلف أحياانً اب

واليت ينبغي  ،ولذلك كان من اْلمور الدقيقة املهمة ،والعوائد وظروف اْلزمنة واْلمكنة
 .فيها على اجملتهد أو الناظر أن يكون يف غاية التحفظ واحلذر

والتحقيق أن العمل ابملصلحة املرسلة أمر جيب فيه » : -رمحه هللا-يقول الشنقيطي 
وعدم معارضتها ملصلحة أرجح منها أو  ،يتحقق صحة املصلحةالتحفظ غاية احلذر حىت 

 .(3)« وعدم أتديتها إىل مفسدة يف اثين حال ،مفسدة أرجح منها أو مساوية هلا
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 املطلب السادس
 أن ال يرتتب على  املصلحة مفسدة راجحة أو مساوية : 

املصاحل قال  إذا رجحت  املفسدة على املصلحة ، فإن درء املفاسد مقدم على جلب
فإن اْلمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة  ، ودفع :»ابن تيمية رمحه هللا 

مفسدة ، فينظر يف املعارض له ،فإن كان الذي يفوت من املصاحل، أو ُيصل من املفاسد 
أكثر ، مل يكن مأمورا به  بل يكون حمرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ، لكن 

املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة ، فمىت قدر اإلنسان على اتباع اعتبار مقادير 
النصوص مل يعدل عنها ، وإال اجتهد برأيه ملعرفة اْلشباه والنظائر، وقل أن تعوز 

  (1)«النصوص من يكون خبريا هبا وبداللتها على اْلحكام
صلحة ْلن كما مينع االمر ابملعروف والنهي عن املنكر إذا تساوت املفسدة مع امل

، وْلن دفع (2)القصد من تشريع اْلحكام دفع املفاسد عن الناس وجلب املصاحل هلم 
ما هنيتكم عن أمر فاجتنبوه ، وما أمرتكم »  املفسدة مقدم على جلب املصلحة قال 

به فأتو منه ما استطعتم ، فإمنا أهلك الذين كمقبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على 
 (3)«أنبيائهم 

وإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان مل يؤمر :» شيخ اإلسالم تنب تيمية رمحه هللا قال 
هبما  ومل ينه عنهما ، فتارة يصلح اْلمر ،واترة يصلح النهي ، واترة ال يصلح  أمر  وال 

 (4)« هني حيث كان املعروف واملنكر متالزمني
 

                                 
 .28/129(  جمموع الفتاوى ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية 1)

 .84( انظر املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ، للدكتور عبد الكرمي زيدان ، 2)

رقم   8/180رسول هللا  ( رواه البخاري يف كتاب : االعتصام ابلكتاب والسنة ،ابب االقتداء بسنن3)
(7288) 

(  اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر، لسيخ اإلسالم ابن تيمية ، حتقيق صالح الدين املنجد ،ص 4)
21_22 . 
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 المبحث الثالث

 المعاصر  التطبيقات الدعوية للمصلحة في واقعنا
 التوطئة

ذُكر يف املبحث الثاين  أهم الضوابط الشرعية للعمل ابملصلحة الدعوية  وأحب أن أذكر 
يف هذه التوطئة  بعض التنبيهات واإلشارات يف التطبيقات الدعوية للمصلحة يف واقعنا 

 :وأوجزها فيما يلي ،املعاصر
وجعلها ذريعة ملواقف ومنطلقات  إن اعتبار اْلخذ ابملصلحة وبناء اْلحكام عليها :أواًل 

تقوم عليها الدعوة ينبغي أن ُيتاط له وال يكون مدخاًل لنوازع النفس واهلوى أو ابابً 
أو نوعاً من اإلقرار ابملصاحل الضعيفة أو املوهومة  ،مفتوحاً لألدعياء وأنصاف العلماء

على اجملتمعات  أو توسعاً يف االنفتاح ،أو حبجة فقة التيسري  ،نتيجة لضغط الواقع 
 .والرقي يف سلم احلضارات 

ومن وسائل االحتياط واالهتمام يف اْلخذ ابملصلحة يف قضااي الدعوة واْلمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر واجلهاد أن تكون منطلقة من أهل االجتهاد من العلماء والباحثني من 

وكلما كان النظر  ،ةأهل الفقه والعلم لسعة اطالعهم ومشول معرفتهم ْلحكام الشريع
واالستدالل من خالل اجتهاد مجاعي ال فردي كان أكثر دقة وأقرب إىل الصواب وأقل 

 .احتمااًل يف اخلطأ
أنه ضمانة لعدم استغالل هذه » :عبد اجمليد الشريف يف أمهية االجتهاد اجلماعي  .يقول د

انة يف التحري عن ولكونه أكثر ضم… القاعدة يف تعطيل شرع هللا بذريعة تغري املصلحة
 .(1)« وأكثر دقة يف االبتعاد عن اهلوى وأكثر إصابة للحق  ،املصلحة وتغريها 

إذا نزل ب هم أمر  -رضوان هللا عليهم-وكان هذا النهج يف النظر هو فعل الصحابة 
جيمع رؤوس الناس وخيارهم  -رضي هللا عنه-فكان أبو بكر  ؛وأرادوا احلكم فيه

يفعل  -رضي هللا عنه-وكان عمر  ،مع أمرهم على أمر قضى بهويس تش ريهم فإذا اجت

                                 
 .118 ص ، الشريف اجمليد عبد.  ،د اإلسالمي التشريع يف اجلماعي االجتهاد( 1)
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هل كان أبو بكر قضى  :ذلك إذا أعياه أن جيد حكم مسألة ما يف الكتاب والسنة سأل 
فإن كان ْليب بكر قضاء قضى به وإال مجع علماء الناس واستشارهم فإذا  ؟فيه بقضاء

              (1)اجتمع رأيهم على شيء قضى به 
إن النظر يف املصلحة ينبغي أن ميتد إىل ما تؤول إليه من نتائج مصلحية أو ما  :اثنياً 

فقصر اْلخذ للمصلحة على وقتها من دون اعتبار اْلوقات  ،سوى ذلك من مفاسد
أو على شخص من دون  ،أو على مكان من دون اعتبار اْلماكن اْلخرى ،اْلخرى

ة العامة مما قد يكون وسيلة أو ذريعة إىل اعتبار بقية الناس وخصوصاً يف الفتاوى واْلنظم
مع اعتبار اْلوىل من املصاحل فاْلوىل بتقدمي املصاحل  ،مفسدة أو الوقوع يف حمظور 

الدائمة أو املتعدية أو اْلكثر نفعاً واْلطول بقاًء على غريها من املصاحل املرجوحة 
  .اْلخرى

ُيكم على فعل من اْلفعال الصادرة ال » :عن اجملتهد  -رمحه هللا-يقول اإلمام الشاطيب 
فقد يكون  ،من املكلفني ابإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل

ولكن له مآل على خالف ما قصد  ،أو ملفسدة تدرأ ،مشروعاً ملصلحة فيه تستجاب
وهو جمال للمجتهد صعب … فيكون هذا مانعاً من إطالق القول ابملشروعية … فيه

 .(2)«املورد إال أنه عذب املذاق حممود الغّب جاٍر على مقاصد الشرع
َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن  ﴿قوله تعاىل  :ومن أمثلة اعتبارات املآالت والذرائع يف الشرع 

ِقَصاِص َحَياٌة َوَلُكْم يف الْ ﴿وقوله تعاىل  (3) ﴾ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ َيُسبُّوا اَّللََّ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم 
 . (4)  ﴾اَيُأْويل اْلْلَبابِ 

 -صلى هللا عليه وسلم-وعدم قتل النيب  ،النهي عن بيع العينة ْلهنا ذريعة للراب :ومنها
وعدم هدم وبناء الكعبة على قواعد  ،للمنافقني كي ال يقال إن حممداً يقتل أصحابه

                                 
 .1/286 للحجوي السامي الفكر ك انظر( 1)

 . 5/177 ، لشاطيبل ، املوافقات( 2)

  . 108:  االنعام( 3)

 179: البقرة( 4)
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حابة عن إخراج اْلعرايب الذي وهنيه للص ،إبرهيم ْلن الناس كانوا حديثي عهد ابلكفر
وهنيه صلى هللا  ،ابل يف املسجد ملا يرتيب على ذلك من ضرر عليه وأذى يف املسجد

عليه وسلم عن التشدد يف العبادة والغلو فيها حىت ال ُيدث لإلنسان ملل أو إفراط يف 
  .الغلو احملظور

رمحه -وما يفتح يقول فيه ولإلمام ابن القيم تقسيم لطيف يف أنواع الذرائع ما يسد منها 
 :والذرائع تنقسم إىل أربعة أقسام»  : -هللا

كشرب اخلمر مفٍض إىل مفسدة   ،أن تكون وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املفسدة -1
وهذا النوع جاءت الشريعة  ،والزان مفٍض إىل اختالط املياه وفساد الفراش ،السكر 

 .مبنعه
كعقد النكاح   ،ا التوسل إىل املفسدة أن تكون وسيلة موضوعة للمباح قصد هب -2

 .وهذا ممنوع  ،بقصد التحليل أو عقد البيع بقصد الراب
أن تكون وسيلة موضوعة للمباح ومل يقصد هبا التوسل إىل املفسدة لكنها مفضية  -3

وسب آهلة  ،مثل الصالة يف أوقات النهي  ،ومفسدهتا أرجح من مصلحتها  ،إليها غالباً 
  .وهذا ممنوع  .ني املتوىف عنها زوجها يف زمن العدةوتزي ،املشركني 

أن تكون وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إىل املفسدة ومصلحتها أرجح من  -4
والصالة ذات اْلسباب يف أوقات  ،كالنظر إىل املخطوبة أو املشهود عليها  ،مفسدهتا

 (1)»  .وهذا مشروع يف اجلملة  ،وكلمة احلق عند سلطان جائر  ،النهي 
إن قاعدة النظر يف املآالت قاعدة معتربة شرعاً كما بينا ذلك وأكده اإلمام  :اثلثاً 

النظر يف مآالت اْلفعال معترب مقصود شرعاً كانت « :بقوله  -محه هللا-الشاطيب 
 .(2)«اْلفعال موافقة أو خمالفة 

                                 
 .109ص ، القيم البن املوقعني اعالم( 1)

 . 5/177 ، للشاطيب ، املوافقات( 2)
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إىل ما يؤول إليه  واعتبار املآالت يف النظر واالجتهاد أمر مهم للمجتهد جيعل نظره ممتداً 
حكمه أو ما يتوقع أن ُيدث من املكلف أو ما ينتج عنه يف املستقبل لرياعي ذلك كله 

 (1)يف اجتهاده
والشك أن هذه النظرة االسستشرافية للمستقبل كما ُيتاجها اجملتهد واملفيت وأهل 

ْلرض يف ا -عز وجل-فإن الداعية أحوج ما يكون إليها وهو يقرر أحكام هللا  ؛القضاء
ويضع اخلطط اإلصالحيه واْلهداف والوسائل الدعوية لتنزيلها على خمتلف أنواع 

 .املكلفني وأصناف اجملتمعات وأحوال البيئات واْلزمنة
وأن  ،وكل ذلك يتطلب أن يتجاوز الدعاة واقعهم القريب إىل استشراف املستقبل البعيد

مث وضع  ،ه أو ُيصل تغرّيهتكون هلم دراسات مستقبلية يتوقعون فيها ما ميكن حدوث
براجمهم اإلصالحية مراعني ما يلزم لذلك من احتياطات واستعدادات تكون سياجاً آمناً 

 .من مفاجآت املستقبل ومتغريات الزمان
بل إن ذلك  ؛وحاش للدعاة أن يّدعوه ؛وليس يف ذلك ادعاٌء للغيب أو جتاوز للشرع

عز -والنواميس اليت وضعها هللا  ،تمعترب ضمن ما ذكرانه من قاعدة اعتبار املآال
-يف اْلنفس واجملتمعات والكون اثبتة ال تتغري وحمكمة ال تتبدل إال إذا شاء هللا  -وجل

فإذا اكتشف الدعاة نظام هذه النواميس والسنن وساروا ضمن قانوهنا  ،ذلك -عز وجل
قق هلم العزة إذ قد بذلوا ما يف جهدهم من أسباٍب حت ،العام فإهنم لن يعدموا خريًا 

 .والنصر إبذن هللا 
وإذا كان واقع الدعوة املعاصرة مع ثقل ما حتمله على كاهلها من واجبات وأعباء ال 

فإننا جند كثريًا من  .تعطي الستشراف املستقبل كبري اهتمام مع ضرورته يف وقتنا املعاصر 
لغاً جعل من دولة دول العامل الغريب ومنذ زمن بعيد قد اهتمت بذلك اْلمر اهتماماً اب

ويف  ،م 1973السويد أن تضع حقيبة وزارية يف حكومتها لالهتمام ابملستقبل منذ عام 
إىل غريها ؛ (38)الوالايت املتحدة اْلمريكية أكثر من ستمائة مؤسسة لدراسة املستقبل 

                                 
 . 322ص للسيوطي والنظائر اْلشباه:  انظر( 1)
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من مؤسسات االستشراف الكثرية يف الغرب والشرق اْلسيوي يف حني يفتقد عاملنا 
سالمي إىل مثلها وهو ُيمل الكثري من اهلموم واملشكالت املتجذرة اليت العريب واإل

 .تستلزم حلوالً بعيدة وعالجات طويلة اْلمد 
إن اعتبار حجّية املصلحة املرسلة جعل مجهور الفقهاء يستخرجوا بناًء عليها  :رابعاً 

كقوانني العمل   ،أحكاماً شرعية لكثري من املسائل اليت صدرت بشأهنا القوانني واْلنظمة 
وفرض عقوابت رادعة لبعض اجلرائم   ،والعمال وأنظمة التجارة والصناعة والزراعة

إىل غريها من اْلنظمة والقوانني واللوائح اليت تنظم  ،كتعاطي املخدرات واالجتار فيها 
 .-صلى هللا عليه وسلم-اجملتمع ومل يرد بشأهنا نص من كتاب هللا وسنة رسوله 

بار املصلحة املرسلة يف تنظيم شؤون اجملتمع وإلزام الناس هبا فما الذي مينع فإذا قرران اعت
من اعتبار املصلحة يف تنظيم شؤون الدعوة وتنظيم أمور الدعاة وفق أنظمة وقوانني 

 .ولوائح هلا قوة التطبيق واإللزام 
 

ية الوصول ميارس بعض الدعاة إىل هللا نوعاً من التلفيق االجتهادي املذموم بغ :خامساً 
حتقيقاً  ؛إىل اهلدف املطلوب والسيطرة املنشودة ومّد النفوذ والعلو على كل موجه

 ،فالغاية عندهم تربر الوسيلة مهما كانت ؛ملصلحتهم اخلاصة وإن كانت وسائلها ممنوعة
 .والعربة إبجياد مصلحتهم املتومهة ولو خالفت نصوص الشرع وقواعده الكلية 

يلي الذي سيطر على مناهج بعض الدعوات املغرضة حقق هلم إن هذا املبدأ امليكاف
ولكن على حساب املبادئ الشرعية  ،انتصارات هامشية وامتدادًا سرابياً بني الناس

 .والثوابت اخللقية يف اإلسالم 
يظهر هذا االنتهاك يف عدة صور عملية واقعية كالطعن والثلب يف العقائد واْلعراض 

كل داعية خيالف منهجهم وتشويه املناهج اْلخرى من أجل وتصيد اْلخطاء والزالت ل
 .التصدر واالعتالء على الساحة الدعوية

وقد ترى تقلب املبادئ واملناهج بني اْلخذ ابلعزائم والتشدد يف العقائد والعبادات 
يقول عمر بن عبد  ،وامتحان الناس هبا وأخذ خواصهم ابلرخص امللفقة وإسرارهم هبا
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من جعل دينه  )) :لى خطورة هذا املنهج البدعي الذي ظهر يف زمانه العزيز منبهاً ع
كما جند السعي الدؤوب يف تربير كل اجتهاد حَنَْوه   (39) ((للخصومات أكثر التنقل 

مهما كان احنرافه ويّل أعناق الفتاوى فضاًل عن نصوص الشرع لتوافق أهواءهم 
 .وطموحاهتم احلزبية

اهلار ال تلبث أن تنهار وتذهب رُيها ويتفرق ج معها إن دعوة قامت على هذا اجلرف 
وسنن احلق سبحانه يف أمثاهلم جارية  (40) ((إن هللا ال يصلح عمل املفسدين  ))

 .والزمن كفيل إبثبات احلق وإظهاره 
فاملصاحل الدعوية إن مل تقم على رابنية صادقة خملصة وَتييز للثوابت عن املتغريات 

وإال كانت بداية احنراف وزيغ وفتنة  ،بفقه دقيق وأتصيل عميق واملتغريات عن الثوابت
للدعاة تذكيها مع اْلايم حركات فاتنة يف صفقات غابنة ال مربح ْلحد إال أعداء الدعوة 

 .ودعاة السوء والفتنة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب اْلول
 تنظيم شؤون الدعوة
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 توطئة 
چ  ، وإيصال كلمة هللا تعاىل  ين هللا الدعوة إىل هللا هلا أمهية عظمى ، ْلهنا تبليغ لد

أي أتبعنا بعضه بعضا يف اإلنزال ليتصل  (1) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
التذكري ، أو يف النظم لتقرر الدعوة ابحلجة واملواعظ ابملواعيد والنصائح ابلعرب ، 

 (2)فيؤمنون ويطيعون.
م على اخلري ، وتثبتهم كما تتضح أمهية الدعوة إىل هللا يف حاجة الناس اليها فهي تدهل

على الرشد ، وتؤسس التوحيد يف قلوهبم ، وتغرس اإلميان يف عقوهلم ، وتنمي الفضائل 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ٿٿچ يف سلوكهم ، قال تعاىل 

أي إمنا بعثناك اي حممد هبذا  (3) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 .(4) اهلدى والرشد الكتاب لتخرج الناس مماهم فيه من الضالل والغي إىل

والذي يتابع أحوال اجملتمعات البشرية يف هذا العصر جيد تفرقها واختالفها اىل مذاهب 
شىت ، وطرق متنوعة ، وسبل متعددة ، واجتاهات خمتلفة ، ومهما حاول الناس أن 

يلتمسوا خمارج هلم من الضياع الذي يعيشون فيه ، فلن جيدوا ما يضيء هلم طرقاهتم ،وال 
چ  چ  چ  چ  چ يهم إىل اخلري إال الدعوة إىل دين اإلسالم قال تعاىل يهد

ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇڇ

 (5) چڑ  
 ومما يؤكد حاجة الناس إىل تنظيم شؤون الدعوة ما يلي :

                                 
 51القصص:  (1)

 195/ 2 للبيضاوي ، التأويل وأسرار التنزيل انوار:  انظر( 2)

 1إبراهيم: (3)

 1021 ص كثري البن ، العظيم القرآن تفسري( 4)

 153اْلنعام: (5)
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 أوال   التخطيط والتنظيم السليم :
ود ُيسن أن يتوفر هلا حتتاج الدعوة إىل جمموعة من من اجلهود املتعددة ، وهذه اجله

التخطيط والتنظيم السليم ، والبعد عن الفوضى اليت تؤدي إىل عدم وضوح الرؤاي يف 
مايقدم من عمل دعوي ، وهذا يتطلب من القائمني  على مؤسسات الدعوة ومنظماهتا 

الفهم ملناشط الدعوة ، واجياد كوادر ادارية انجحة ، حتمل مؤهالت علمية ختصصية ، 
 (1)دية ،تضمن سالمة أداء تلك املناشط  على الوجه الكامل والصحيحوصفات قيا

فالتخطيط أمر ضروري لنجاح كل مشروع ، وكذا التنظيم أمر ضروري لسالمة أداء 
 (2)اْلعمال ، وتوجيهها الوجهة السليمة ، دون ختبط أوضياع 

 اثنيا    التوجيه والتقومي املستمر :
التوجيه واإلشراف والتقومي املستمر ، وكيفية أدائها ،  ُيتاج التطبيق العملي للدعوة اىل

واستخدام الوسائل واْلساليب املناسبة هلا ، ومن مث رصد أاثرها ونتائجها .فمن خالله 
 يتحقق عدة مكاسب منها :

 أ    التأكد من سري الدعوة وفق املنهج الصحيح والبعد عن اإلحنراف والشطط.
من يسندهم يف أداء الدعوة  اإلسالمية ، ويشد من    اطمئنان الدعاة على وجود  2

 أزرهم  ، وأهنم ليسوا وحدهم يف امليدان .
   شعور املدعوين أبمهية الدعوة ، وأن هناك من يهتم هبا ، ويرعاها ويتابع كل  3

 متطلباهتا .
ک  ک  ک  گ  گ  چ    حتقيق النصح بني املسلمني كما قال تعاىل  4

الدين النصيحة قلنا ملن ؟ قال : هلل » وولقوله   (3) چ گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ 
 (1)ولكتابه ولرسوله وْلئمة املسلمني  وعامتهم 

                                 
 .281/ 1 ، حممود احلليم عبد دز ، هللا إىل الدعوة فقه:  انظر( 1)

 .137ص ، اْلمحدي حممد للدكتور ، وأمهيته اإلسالمية للدعوة التخطيط: انظر( 2)

 62اْلعراف: (3)
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 اثلثا    وجود موارد مالية لسد حاجة  العاملني يف الدعوة بكل كفاءة :
ميدان الدعوة  ومناشطها وخاصة يف  العصر احلاضر ، حتتاج إىل موارد مالية ، 

يدة ، لتأمني احتياجات الدعاة العاملني يف حقل الدعوة وإدارهتا ومستلزمات مادية عد
 ومؤسساهتا املتنوعة .

واملوارد املالية مهمة لتيسري أي عمل ، خاصة إذا كا ن غري رحبي ، وهذا ماهو حاصل 
يف ميدان الدعوة ، ةال سيما مع كثرة املسلمني وانتشارهم يف أصقاع املعمورة ، وزايدة  

 (2)ودعوة غري املسلمني وماُيتاج إليه من إنفاق وَتويل .كثرة مطالبهم . 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 (.55 رقم) النصيحة الدين أن بيان باب ، اإلميان كتاب ، 1/74 صحيحه يف مسلم رواه( 1)

 140 ص ، املعاصر الواقع ضوء على أتصيلية دراسة ، اإلسالمية الدعوة ملنهج العلمية اْلسس:  انظر( 2)
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 املطلب الثاين
 تنظيم أمور الدعاة

 توطئة 
إن تنضيم أمور الدعاة يف هذا العصر وما ينبغي عليهم من بذل جهد لتبليغ هذا الدين ، 

اليوم يف حىت ما يؤدوا ماكلفوا به  من أمانة ، وما أخذه هللا عليهم من عهد فالعامل كله 
أشد احلاجة إىل من يبصره بدين اإلسالم  ، ومن يعلمه عقيدته وأحكامه العادله ، 

ڍ  ڌ    ڌ    ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ وتعاليمه السمحة ، قال تعاىل 

 (1) چک  ک  ک  گ  گ  گ    کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڎ  ڎ  ڈ
 وهناك عدة نقاط ينبغ  مراعاهتا يف اعداد الدعاة :

 الدعاة ومعرفته بعلم الدعوة : أ    علم
 ب    بيئة الداعية ومدى أتثره وأتثريه 

 ج    شخصية الداعية 
د   معرفة الداعية لوسائل الدعوة ومدى اتقانه يف استخدامها وخاصة يف العصر 

 احلاضر .
 ه    اْلحداث العاملية اليت هلا عالقة ابلدعوة سلبا واجيااب 

اعية ويف عمله ، وهذا ُيتاج من الداعية التنبه هلا ووضع فهناك عوامل تؤثر يف حياة الد
قدوة الدعاة وأسوهتم يضع احللول  حلول مناسبة هلا ، فهذا هو منهج الرسول 

                         للتأثري على حياته ، وحماولة النيل من استقراره قال تعاىل  للعوائق اليت واجهته 

  ںڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ  ڳ     ڳ ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ    چ 

وهذا هو حال اْلنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم  (2) چں  ڻ  ڻ  

                                 
 67املائدة: (1)

 30:  اْلنفال(  2)
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ  چ  والدعاء الصادقني املخلصني من اْلولياء والصاحلني قال تعاىل

أي مايقول لك  هؤالء  (1) چھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھہ   ہ   ھ  ھ
ما جئتهم به من عند ربك إال ماقد قاله من قبلهم من اْلمم لرسلهم  املشركون املكذبون

الذين كانوا من قبلك ، فاصرب على ماانلك من أذى منهم ، كما صرب أةيل العزم من 
 .(2)الرسل 

فالداعية قد يتعرض للعديد من املؤثرات اخلاصة والعامة واليت حتاول جاهدة أن تعيق 
عائقا يف طريق دعوته ، وتطبيق ملنهجه ، واالعتصام ابهلل عمله ، فعليه  أن الجيعل منها 

 تعاىل والتوكل عليه ، والتأسي برسول هللا  ودعاة اْلمة الفضالء اْلوفياء .
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 43فصلت: (1)

 .117/ 11 ، للطربي ، البيان جامع:  انظر( 2)
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 اخلامتة
 وضوابطها ، الدعوية المصلحة مفهوم من بيانه أردت كنت ما فهذا وبعد

 أن خالف من فليس ، عليها متفق ضوابط أنها ،واحسب وتطبيقاتها
 وسنة اهلل لكتاب مخالفة غير تكون أن ينبغي ، شرعا المعتبرة المصلحة

 مفوته غير ، كلية ،  يقينية تكون وأن ، لالجماع وال  اهلل رسول
 أو راجحة مفسدة عليها مترتبة أو ، منها أهم أو لها مساوية لمصلحة
  مساوية

 وأفضل ، أمر كل لي يسر الذي ربنا على وأعظمه الثناء اجل وأخيرا  
 أله وعلى اهلل عبد بن محمد أعيننا قرة وسيدنا نبينا على والسالم الصالة

 رب هلل والحمد.  الدين يوم إلى وااله ومن تبعه ومن أصحابه وجميع
 نالعالمي
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