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 انفكش املقبصذ٘ ػهٗ انٕاقغ انذػٕ٘ املؼبصشأثش غٛبة 

 محمد رضا رمضاف البنداري  /د
- بكميػة أصػوؿ الػديف والػدعوة بالمنصػورة - قسـ الػدعوة والثااةػة اإلسػبلمية

 .مصر - جامعة األزىر
   Mohamed.reda@azhar.edu.eg  البريد االلكتروني:

 :يهخص انجسث

تسعى ىذه الدراسة لمكشؼ عف مفيـو الفكر المااصػدي  وأىميتػو  وأىػـ 
اآلثار التي تترتب عمى غيابو ةػي الواقػع الػدعوي المعاصػر  والتػي قػد تتحػوؿ 
ةي بعػض األحيػاف إلػى معوقػات ةػي طريػؽ الػدعوة اإلسػبلمية. ةتكػوف البحػث 

فكػػر المااصػػػدي  مػػف مادمػػة وأربعػػة مباحػػث  المبحػػػث األوؿ  مػػد ؿ عػػاـ لم
والمبحث الثاني  أثر غياب الفكر المااصػدي عمػى الداعيػة  والمبحػث الثالػث  
أثر غيػاب الفكػر المااصػدي عمػى المػدعو  والمبحػث الرابػع  أثػر غيػاب الفكػر 
المااصػػدي عمػػى ال طػػاب الػػدعوي  و اتمػػةم  ةييػػا أىػػـ مػػا توصػػؿ إليػػو ىػػذا 

ر والمراجػػػع  وةيػػػرس البحػػػث مػػػف نتػػػاال  وبعػػػض الماترحػػػات  وأىػػػـ المصػػػاد
 الموضوعات.

وقػػػػد اقتضػػػػت طبيعػػػػة الدراسػػػػة اسػػػػت داـ المػػػػنيل االسػػػػتارااي والمػػػػنيل 
االسػػػتنباطي والمػػػػنيل التحميمػػػػي  مػػػػع االسػػػػتعانة بػػػػبعض المنػػػػاىل األ ػػػػر . 

ةػي  وتوصمت الدراسة إلػى أف الػدعاة ال يمكػنيـ أف يصػموا إلػى درجػة التوةيػؽ
  وةػي تبميػ  --مػى رسػوؿ ا تعريؼ الناس باإلسبلـ الحاياي كمػا نػزؿ ع

mailto:%20Mohamed.reda@azhar.edu.eg
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نجاح العمؿ الدعوي عمى أكمؿ وأحسف وجو ةي ظؿ غياب الفكر المااصػدي  وا 
 بلؿ مسارىـ الدعوي. كما توصػمت إلػى أف معظػـ االنحراةػات التػي ياػع ةييػا 
النػػاس ةػػػي ةيػػػـ الػػديف وممارسػػػتو  غالبػػػاإ مػػػا تكػػوف نتيجػػػة إىمػػػاؿ أو جيػػػؿ 

 بمااصد الشرع.
ضرورة إعداد دعاة أكفاء يمتازوف بعامية مااصدية و مصت الدراسة إلى 

متفاعميف بإيجابية مع وتيرة التغيرات والتطورات المتسػارعة والاضػايا الدعويػة 
 المتشابكة.

 المصػػال   الواقػػع الػػدعوي    الغايػػات   المااصػػد   غيػػاب الكلماا ا المات ةياا :
 .المعاصر   والمفاسد
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The impact of the absence of purposed thought 

on the contemporary advocacy reality 

Muhammad Reda Ramadan Al-Bandari 
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Abstract: 

This study seeks to uncover the concept of purposed 

thought, its importance and the most important implications 

of its absence in contemporary advocacy reality which may 

sometimes turn into obstacles in the way of the Islamic 

advocation. So the research consisted of an introduction and 

four topics. The first topic is a general approach to the 

purposed thought. The second topic is the effect of the 

absence of intentional thought on the preacher. As for the 

third topic, it is the effect of the absence of intentional 

thought on the one invited. The fourth topic is the effect of 

the absence of intentional thought on the advocacy 

discourse. The conclusion contains the most important 

results of this research, some proposals, the most important 

sources and references and the index of topics. 

The nature of the study required the use of the inductive 

approach, the deductive approach and the analytical 

approach with the help of some other approaches. The study 

concluded that the preachers cannot reach the level of 

success in making people know the true Islam as it was 
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revealed to the Messenger of God and in communicating 

and succeeding advocacy work in the fullest and best way in 

light of the absence of intentional thought through their 

advocating path. It also found that most of the deviations 

that people fall into in understanding and practicing 

religion, are often the result of negligence or ignorance of 

the purposes of jurisprudence. The study concluded that 

there is a need to prepare competent preachers who have a 

mentality of intentionality, interacting positively with the 

pace of changes and rapid developments and the 

intertwining advocacy issues. 

Key words: Absence - Purposes - Ends - Advocacy Reality - 

Interests and evils - Contemporary 
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 بسم هللا الرةمن الرةيم

 قذيخامل
لحمػػد  الػػذي أكرمنػػا باػػروف ميسػػر واضػػ  كالشػػمس وضػػحاىا  وبسػػنة ا

ميسرة كالامر إذا تبلىا  ةمف سار وةؽ مااصد أحكاميا سار ةي ضوء النيار 
إذا جبلىا  ومف أعرض عف لحظ مااصدىما تػاه ةػي ظممػة الميػؿ إذا يغشػاىا  

باليػػد  وديػػف والصػػبلة والسػػبلـ عمػػى مػػف بعثػػو ا رحمػػة لمعػػالميف  ةأرسػػمو 
الحػؽ ليظيػره عمػى الػديف كمػو ولػو كػره المشػركوف  ورضػي ا عػف صػػحابتو 

 أما بعد: الغر المياميف  ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف.

ةإف التماس مااصد الشػريعة وأىػداةيا ينسػجـ مػع الفطػرة التػي ةطػر ا 
 الى النػػاس عمييػػا  وىػػو مػػف أىػػـ األسػػس التػػي بنػػي عميػػو ىػػذا الػػديف قػػاؿ تعػػ

ـْ َوْجَيَؾ ِلمدِّيِف َحِنيفإا ﴿   ِلَ ْمػؽِ  َتْبػِديؿَ  اَل  َعَمْيَيػا النَّػاَس  َةَطرَ  الَِّتي المَّوِ  ِةْطَرتَ َةَأِق
ِلػػؾَ  المَّػػوِ  ـ   الػػدِّيف   ذََٰ  ( 30 اآليػػة )الػػرـو  ﴾ ِكػػفَّ َأْكثَػػَر النَّػػاِس اَل َيْعَمم ػػوفَ َولََٰ  اْلَاػػيِّ

وراء األشػياء  وتطمػاف نفسػو متػى  ةاإلنساف بطبعو يبحث عف التعمػيبلت ومػا
عػػرؼ ماصػػد عممػػو وغايػػة حركتػػو  والػػػذي يحاػػؽ ىػػذا المعنػػى ىػػو الجانػػػب 

 .المااصدي
ةإف غيػاب الفكػر المااصػدي قػد يػدةع الػبعض إلنكػار  عمى الجانب اآل ر

الحكـ الشرعي العتاادىـ بأف الشارع ال يشرع شػيااإ إال لمصػمحة ال مػؽ  ةػإذا 
لـ يتعمؽ بالحكـ مصػمحة معتبػرة  أو كػاف مناةيػاإ لممصػمحة  اعتبػر ذلػؾ دلػيبلإ 

 عمى أنو ليس بحكـ شرعي.
مػف أ طػاء ةػي بيػاف األحكػاـ  مػا يحػدث - / -ولاد عزا اإلماـ الشاطبي 

ةزلػة العػالـ أكثػر مػا تكػوف عنػد   "الشرعية إلى غياب الفكػر المااصػدي  ةاػاؿ
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وىػذا  .(1)الغفمة عف اعتبار مااصد الشريعة ةي ذلؾ المعنى الػذي اجتيػد ةيػو"
غياب الفيـ الصحي  لمديف  وعدـ استيعاب مااصده وأىداةو ما يؤكد عمى أف 

  ارتجاليػةإ ولد تصوراإ مشوىاإ و مبلإ منيجيػاإ واضػحاإ يوأحكامو ومراميو وحكمو  
 ... ةي ال طاب  جموداإ ةي الفكر  اضطراباإ ةي الفتػاو   قصػوراإ ةػي التطبيػؽ

يحدث ةػي العػالـ اإلسػبلمي اليػـو مػف أعمػاؿ إرىابيػة ىػو نتػاج ةيػـ  إلخ. وما
  اطئ لمديف الحنيؼ.

إلػػػى عػػػدـ تمييػػػز الداعيػػػة بػػػيف  يػػػؤدي غيػػػاب الفكػػػر المااصػػػديكمػػػا أف 
قػػد   و األصػػوؿ والفػػروع  وبػػيف الكميػػات والجزايػػات  وبػػيف الاواعػػد والتفريعػػات

ياػػدـ عمػػى أمػػور وأةعػػاؿ كػػاف األولػػى بػػو اإلحجػػاـ  ويتسػػرع ةػػي أحػػواؿ كػػاف 
  الواجب عميو التريث ةييا.

الواقع الدعوي المعاصر ومف ىنا تتض  أىمية ىذا الموضوع  اصة وأف 
مػػع التطػػورات  ديات كثيػػرة تاػػؼ عابػػة ةػػي سػػبيؿ نجاحػػو   صوصػػاإ يواجػػو تحػػ

 واألحداث المستجدة والتي شممت م تمؼ جوانب الحياة العامة. 
الموضػوع مػف كػوف عمػـ المااصػد مػف أجػؿ العمػـو  ىػذا تػزداد أىميػةكما 

  وأدقػػػو مباحػػػث  وأصػػػعبو مسػػػمكاإل ألنػػػو يبػػػيف التعامػػػؿ مػػػع الشػػػرعية ةضػػػبلإ 
كانػػت الحاجػػة إلػػى ضػػرورة مراجعػػة ومػػف ثػـ  وتػػأويبلإ. النصػوص ةيمػػاإ وتنػػزيبلإ 

ممارسػػػات الػػػدعاة  اصػػػة ةػػػي ظػػػؿ التحػػػديات المعاػػػدة التػػػي يفرضػػػيا صػػػراع 
  بػإبراز أىػـ اآلثػار المترتبػة عمػى الحضارات وتػداةع الثااةػات والتفػت  العػالمي

 غياب الفكر المااصدي عمى الواقع الدعوي المعاصر.
                                                           

  1  دار ابػػف عفػػاف  ط4/170  المواةاػػات  تحايػػؽ  مشػػيور بػػف حسػػف وؿ سػػمماف (1)
 ـ1997ى/1417
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 :أعجبة اختٛبس املٕضٕع
 األسباب الداعية إلى ا تيار ىذا الموضوع ما يمي  مف أىـ

 الواقع المشاىد مف اةتاار كثير مف الدعاة إلى عمـ المااصد. -1
مف كثير مػف الػدعاة مػف أ طػاء منيجيػة وموضػوعية  ربياف أثر ما يصد -2

 بسبب غياب الفكر المااصدي.
وأولويػاتيـ تعزيز التفكير المااصدي عند الدعاة  ليظير ذلؾ ةي مػواقفيـ  -3

 ومعالجتيـ لؤلمور حسب مااصدىا ومراتبيا وأولوياتيا.
 أف غياب الفكر المااصدي مف أكبر أسباب اإلرىاب. -4
المسػػػاىمة العمميػػػة ةػػػي إبػػػراز مزايػػػا اإلسػػػبلـ مػػػف السػػػماحة والوسػػػطية  -5

والرحمة  ودةع كؿ شػبية ي تمايػا أعػداء اإلسػبلـ ضػد المااصػد الحسػنة 
 ؼ.التي يصبو إلييا ديننا الحني

الحاجػػة الماسػػة لعمػػـ المااصػػد عمػػى صػػعيد االجتيػػاد واالسػػتنباط واالةتػػاء  -6
والاضػػاء والػػدعوة  وعمػػى صػػعيد ةيػػـ التكميػػؼ  وأداء رسػػالة االسػػت بلؼ 

قامةةي األرض    .واجب اإلصبلح واإلرشاد وا 
غيػػػاب الفكػػػر المااصػػػدي أسػػػيـ بالفعػػػؿ ةػػػي حالػػػة الجمػػػود الفكػػػري أف  -7

األمر الػذي يفػرض عمػى عممػاء األمػة ةػي والحضاري التي أصابتنا  وىو 
عادة المػوازيف الصػحيحة إلػى  كؿ مكاف االنتفاض لمواجية ىذا الجمود وا 
 حيػػػاة المسػػػمميف الدينيػػػة  ليمعػػػب الػػػديف دوره الرااػػػد ةػػػي دةػػػع المسػػػمميف

 جميعاإ  لكي يعيشوا حياتيـ  كما رسـ ليـ  الايـ.
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 أْذاف انجسث:
 ييدؼ ىذا البحث إلى ما يمي 

 مفيـو الفكر المااصدي  ودواعي أىمية تطبياو  ومبرراتو.معرةة  -1
اآلثػػػػار التػػػػي تترتػػػػب عمػػػػى غيػػػػاب الفكػػػػر المااصػػػػدي لػػػػد  إبػػػػراز أىػػػػـ  -2

التػػػي قػػػد تتحػػػوؿ ةػػػي بعػػػض األحيػػػاف إلػػػى   و المت صصػػػيف ةػػػي الػػػدعوة
 معوقات ةي طريؽ الدعوة.

إبراز أىـ اآلثار التي تترتب عمى غياب الفكر المااصػدي لػد  المػدعويف   -3
 لؾ محتو  ال طاب الدعوي ووسيمتو.وكذ

 :انجسثإشكبنٛخ 
تسػػػاؤؿ مفػػػاده  ىػػػؿ العمػػػؿ وال طػػػاب ىػػػذا البحػػػث مػػػف تنطمػػػؽ إشػػػكالية 

غيػػاب عمػػـ ظػػؿ ةػػي وموةاػػاإ  ناجحػػاإ  دينيػػاإ  و طابػػاإ  الػػدعوي الاػػااـ اليػػـو عمػػبلإ 
 ؟ المااصد

ةمسػػت بحاجػػة لمبحػػث والدراسػػة عػػف أثػػر ةػػإف كانػػت اإلجابػػة بػػػ  )نعػػـ(  
ف كانػػت اإلجابػػة بػػػ  )ال(  كانػػت إ فاقػػو وعػػدـ نجاحػػو. ةػػي غيػػاب المااصػػد  وا 

 التساؤالت الفرعية التالية 
 ما ىو دور وأىمية ىذا الفكر المااصدي ةي الواقع الدعوي المعاصر؟ -1
 ىؿ السبب ةي ضعؼ وا  فاؽ العممية الدعوية يرجع لغياب ىذا الفكر؟ -2
 أثر غياب ىذا الفكر عمى الواقع الدعوي المعاصر؟كيؼ  -3
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  يُٓح انجسث:
  وذلػؾ بجمػع (1)اعتمدت ةي كتابة ىػذا البحػث عمػى  المػنيل االسػتارااي

المعمومات والبيانات المتعماة بموضوع البحث  وتتبع جزاياتيا بيدؼ الوصوؿ 
المعػاني مػف سػت راج وذلػؾ با  (2)إلى قواعػد عامػة  وكػذا المػنيل االسػتنباطي

. واسػػتنباط أىػػـ النتػػاال مػػف بعػػض (3)النصػػوص بفػػرط الػػذىف  وقػػوة الاريحػػة
  وذلػؾ بجمػع المعمومػات (4)المعمومات الساباة البسيطة  ثػـ المػنيل التحميمػي

                                                           

نوعاف  التاـ  وىو ما ياػـو عمػى حصػر جميػع الجزايػات لممسػألة  المنهج االستقرائي: (1)
التي ىي موضوع البحث  والتتبع لما يعرض ليا  مع االستعانة بالمبلحظة ةػي جميػع 
جزايػػات المسػػألة. واالسػػتاراء النػػاقص  وىػػو مػػا ياػػـو عمػػى االكتفػػاء بػػبعض جزايػػات 

جػراء الدراسػة عمييػا  بػالتتبع لمػا يعػرض ليػا   واالسػتعانة بالمبلحظػة ةػي المسألة  وا 
ىذه الجزاية الم تارة  وذلؾ إلصدار أحكاـ عامة تشػمؿ جميػع جزايػات المسػألة التػي 

)البحػػػث العممػػػي حاياتػػػو  ومصػػػادره  ومادتػػػو  ومناىجػػػو  . لػػػـ تػػػد ؿ تحػػػت الدراسػػػة
  6  مكتبػػة الممػػؾ ةيػػد الوطنيػػة  الريػػاض  ط1/179  الربيعػػة عبػػد العزيػػز وكتابتػػو 
 .ـ(2012ى/1433

  ةيػو يبػدأ بالكميػات ليصػؿ منيػا إلػى الجزايػاتوىو المنيل الذي  المنهج االستنب طي: (2)
ينطمػػؽ مػػف الحاػػااؽ العامػػة أو الاواعػػد العامػػة المتفػػؽ عمييػػا لموصػػوؿ إلػػى المسػػااؿ 

قواعػػد أساسػػية ةػػي الواقعيػة الفرعيػػة التػػي تسػػتمد حموليػػا مػػف تمػػؾ الحاػػااؽ العامػػة. )
 (.ـ1995ى/1415 بيروت الرسالة  مؤسسة  71ص إسماعيؿ  سعيد العممي  البحث

  1ط بيػػػػػػػروت  لبنػػػػػػػاف     دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة1/22  التعريفػػػػػػػات  الجرجػػػػػػػاني (3)
 مرجع سابؽ(. ـ  قواعد أساسية ةي البحث العممي 1983ى/1403

وىو منيل ياـو عمػى دراسػة اإلشػكاالت العمميػة الم تمفػة تفكيكػاإ أو  المنهج التةليلي: (4)
  96تركيبػػاإ أو تاويمػػاإ. )أبجػػديات البحػػث ةػػي العمػػـو الشػػرعية  ةريػػد األنصػػاري  ص

 ـ(.1997ى/1417  1مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء  ط
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ثـ تحميميا السػت بلص مػا يمكػف است بلصػو منيػا. كمػا أنػو ال غنػى لػي عػف 
 باية المناىل العممية.

 خغخ انجسث:
ةي ىػذا الموضػوع أف تكػوف ةػي مادمػة  وتمييػد  وأربعػة اقتضت الكتابة 
 مباحث  و اتمة 

شػكاليتو   المقدم : وةييا بياف بأىمية الموضػوع  وأسػباب ا تيػاره  وأىداةػو  وا 
 ومنيجو  و طتو.

 وةيو التعريؼ بمفردات عنواف البحث. التمهيد:
 مد ؿ عاـ لمفكر المااصدي. المبةث األول:
 الفكر المااصدي عمى الداعية.أثر غياب  المبةث الث ني:
 أثر غياب الفكر المااصدي عمى المدعو. المبةث الث لث:

)المحتػو   أثر غيػاب الفكػر المااصػدي عمػى ال طػاب الػدعوي المبةث الرابع:
 والوسيمة(.
 وذكرت ةييا أىـ نتاال وماترحات البحث. الخ تم :

ىو اجتيػاد  وال أزعـ ةي ىذا البحث اإلحاطة واالستاصاء أو الصواب  بؿ
ةيػػو اإل ػػبلص والسػػداد  ةمػػا أصػػبت ةمػػف ا وحػػده  ومػػا  -  - أسػػأؿ ا

 أ طأت ةمف نفسي ومف الشيطاف  وا ورسولو منو بريااف.
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 انتًٓٛذ
 انتؼشٚف مبفشداد انجسث

مػػػف المسػػػممات أف أي مصػػػطم  يػػػتـ الحػػػديث عنػػػو يحتػػػاج إلػػػى جػػػبلء 
الفػػف الػػذي ينتمػػي إلػػى ذلػػؾ لمفيومػػو مػػف  ػػبلؿ أىػػؿ المغػػة واصػػطبلح أىػػؿ 

لغػرض الرسػالة   المصطم   وذلؾ لوضػع حػد لمتعريػؼ  وجعػؿ المتماػي مػدركاإ 
 .بصدده فما نحوىذا 
 (:األثش)ـ ث تؼشٚفأٔالً: ان

حصوؿ ما يػدؿ عمػى وجػود الشػيء والنتيجػة  وأثػرت الحػديث ىو   "األثر
 والمراد بو ىنا النتيجة المترتبة عمى الشيء. .(1)نامتو"

 (:انغٛبة)ـ ث تؼشٚفثبًَٛب: ان
 المدلول اللغوي: - أ

تحت  العربية المعاجـ ةي الغياب لفظ وجاء الشيء. غاب مف مشتؽ الغياب
)َغَيَب( اْلَغْيف  َواْلَياء  َواْلَباء  َأْصٌؿ " والغيب ياوؿ ابف ةارس  مفردة )غيب(

. ث َـّ  اْلع ي وِف  َعفِ  الشَّْيءِ  َتَست رِ  َعَمى َيد ؿ   َصِحي ٌ  َغاَب   َما اْلَغْيب   َذِلؾَ  ِمفْ  ي َااس 
َوَغاَب  َوَغْيبإا. َوغ ي وبإا َغْيَبةإ  َتِغيب   الشَّْمس   َغاَبتِ  َوي َااؿ   المَّو . ِإالَّ  َيْعَمم و   اَل  ِممَّا

ؿ  َعْف َبَمِدِه. َوَأَغاَبِت اْلَمْرَأة  َةِيَي م ِغيَبٌة  ِإَذا َغاَب َبْعم َيا ومف ىنا . (2)"الرَّج 
ةالمفظ ال ي رج عف معنى الت في والستر واالبطاف  ةالغياب  بلؼ الشيود 

                                                           

الكتػػػب    عػػػالـ 38المنػػػاوي  ص التوقيػػػؼ عمػػػى ميمػػػات التعػػػاريؼ  عبػػػد الػػػرؤوؼ (1)
 ـ1990ى/1410  1الااىرة  ط

  دار الفكػػػر  4/403 تحايػػػؽ  عبػػػد السػػػبلـ محمػػػد ىػػػاروف  معجػػػـ ماػػػاييس المغػػػة  (2)
 ـ.1979ى/1399
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 والحضور بما ةيو مف التواري عف األنظار.
 المدلول االصطالةي: - ب

يوجد الشػيء ةػي  أالضد الحضور والشيود  وىو الغياب ةي االصطبلح  
 . (1)و عادياإ أ  و سوياإ أ  المحؿ الذي يعد وجوده ةيو طبيعياإ 

 (:انفكش) ـثتؼشٚف ثبنثًب: ان
 لمدلول اللغوي:ا - أ

 الفكر ةي المغة يأتي عمى عدة معاف منيا 
ٌؿ )ِةكِّيٌر( ِبَوْزِف س َكْيتم َكِثير    التََّفك ر  و  التأمؿ ( َو)اْلِفْكَرة ( َوَرج  ـ  )اْلِفْكر  َوااِلْس

وياػاؿ   إعماؿ العاؿ ةي المعمـو لموصوؿ إلػى معرةػة مجيػوؿومنو  .(2)التََّفك ر
لي ةػي األمػر ةكػر نظػر ورويػة ومػا لػي ةػي األمػر ةكػر مػا لػي ةيػو حاجػة وال 

وقيػؿ الفكػر   .(4)َتَرد د  اْلَاْمِب ِبالنََّظِر َوالتََّدب ِر ِلَطَمِب اْلَمَعاِني وقيؿ ىو  .(3)مباالة
ؿ  ِبَيا إَلى َمْطم وبم َيك وف   ِعْممإا َأْو َظنًّاَتْرِتيب  أ م ورم ِةي الذِّْىِف ي َتَوصَّ

(5). 
معنػى الفكػر ةػي المغػة إعمػاؿ النظػر والعاػؿ لمتوصػؿ  ومم  سبق يتبين أن

                                                           

ى/ 1414  الشركة العالميػة لمكتػاب  بيػروت 2/130  المعجـ الفمسفي  جميؿ صميبا (1)
 ـ1994

المكتبػة العصػرية    242  صالرازي  تحايؽ  يوسؼ الشػيخ محمػد م تار الصحاح  (2)
 .ـ1999ى/1420  5بيروت  ط

مجمػع المغػة العربيػة      تحايػؽ2/698  المعجـ الوسيط  إبراىيـ مصػطفى وو ػروف (3)
 وف تاريخ.دار الدعوة  د

  المكتبػػة 2/479  المصػػباح المنيػػر ةػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر  أبػػو العبػػاس الحمػػوي (4)
 وف تاريخ.العممية  بيروت  د

 .المصدر نفسو (5)
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ةكػؿ مػا يحتػاج إلػى تػدبر وتأمػؿ وتمعػف وتػدقيؽ وتحايػؽ  إلى حاياػة األمػور.
 يطمؽ عميو ةكر.

 المدلول االصطالةي: - ب

  عرؼ الفكر بتعريفات عدة مف بينيا
مػف  وىناؾ .(1)بطبلنو" أو صحتو عمى الناظر لياؼ األمر ةي النظر" الفكر  -

اسـ لعممية تػردد الاػو  العاقمػة المفكػرة ةػي اإلنسػاف  سػواء "عرةو بأنو  
أكاف قمباإ أـ روحاإ أـ ذىناإ بػالنظر والتػدبر  لطمػب المعػاني المجيولػة مػف 

  .(2)األمور المعمومة  أو الوصوؿ إلى األحكاـ أو النسب بيف األشياء"
الفكر يطمؽ ويراد بو بوجو عاـ جممة النشاط الذىني  كمػا يػراد بػو   وقيؿ -

أيضاإ حركة التصورات والمفاىيـ ةي العاؿ اإلنساني  وىذا يعني أف الفكر 
يمثػػؿ نشػػاطاإ وحركػػة مسػػتمرة  ةػػإذا توقفػػت ىػػذه الحركػػة ةػػإف ذلػػؾ يعنػػي 

 .(3)توقؼ حياة اإلنساف أو غيابو عف الوعي
الفكر ىو إعماؿ العاؿ بيدؼ الوصوؿ إلػى  أنومن هذه التعريا ا يتبين  

وعمػى ىػذا  معرةة شيء مجيوؿ  ةيو نشاط عامي ي تمؼ مف شػ ص آل ػر.

                                                           

  3  دار ةرانػز شػتايز  ألمانيػا  ط536مااالت اإلسبلمييف  أبو الحسف األشػعري  ص (1)
 .ـ1980ى/ 1400

إصبلح الفكر اإلسبلمي مد ؿ إلى نظػاـ ال طػاب ةػي الفكػر اإلسػبلمي المعاصػر  طػو  (2)
  1  دار اليػػػػػػػػادي لمطباعػػػػػػػػة والنشػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػع  ط112جػػػػػػػػابر العمػػػػػػػػواني  ص

 ـ2001ى/1421
  مجمػػػة األزىػػػر  عػػػدد 8الػػػديني وقضػػػايا العصػػػر  محمػػػود حمػػػدي زقػػػزوؽ  صالفكػػػر ( 3)

 .ى1441جمادي اآل رة 
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ةالفكر قد يطمؽ ويراد بو الحركة العامية المعرةية  أو قد يراد بو معنى مجػازي 
وىو الفكر الناتل عف إعماؿ العاؿ  ةالفكر إذف ىو عمػؿ العاػؿ ونتاجػو الفكػر 

 ا.لتحايؽ غاية م
 (:املقبصذ)ـثتؼشٚف ساثؼًب: ان

 المدلول اللغوي: - أ

 جاءت بعدة معاف رايسية أجمميا ةيما يمي 
ِريقِ  -  َعػاَلى ومنو قولو تَ  َقَصد َيْاِصد  َقْصدإا  َةي َو قاِصد."يااؿ  :اْسِتَق َمُ  الطَّ

َتْبِيػػيف  (ل َأي َعَمػػى المَّػػِو 9اآليػػة  )النحػػؿ  ﴾ َوَعَمػػى المَّػػِو َقْصػػد  السَّػػِبيؿِ ﴿ 
َجِل َواْلَبػرَاِىيِف اْلَواِضػَحِة  َوِمْنَيػا َجػاِاٌر  الطَِّريِؽ اْلم ْسَتِايـِ والدعاء  ِإليو ِباْلح 

" . وطريٌؽ َقاِصٌد  َسْيٌؿ م ْسَتِايـٌ َأي َوِمْنَيا َطِريٌؽ َغْير  َقاِصدم
(1). 

)اْلَاْصػد ( "  جاء ةي م تار الصػحاح االعتم د واألم وطلب الشيء وإثب ته: -
ِإْتَيػػاف  الشَّػػْيِء َوَباب ػػو  َضػػَرَب َتا ػػوؿ   )َقَصػػَده ( َوَقَصػػَد َلػػو  َوَقَصػػَد ِإَلْيػػِو ك م ػػو  

. َو)َقَصَد( َقْصَده  َأْي َنَحا َنْحَوه "  . (2)ِبَمْعنإى َواِحدم
والَاْصػد   بػيف   "ةفي الصحاح االعتدال والتوسط وعدم اإلفراط والتاريط: -

ير. يااؿ  ةبلٌف ماتِصٌد ةي النفاة. ومػف ذلػؾ قولػو تعػالى  اإلسراؼ والتات
(. واقِصػػْد بػػَذْرِعَؾ  أي اْرَبػػْع 19)لامػػاف  اآليػػة  ﴾ واْقِصػػْد ةػػي َمْشػػيؾَ ﴿ 

 .(3)عمى نفسؾ"

                                                           

 .ى1414  3  دار صادر  بيروت  ط3/353  ابف منظور لساف العرب  (1)
 مرجع سابؽ.  254الرازي  ص (2)
  تحايػػؽ  أحمػػد عبػػد الغفػػور عطػػار الصػػحاح تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػػة  الفػػارابي  (3)

 .ـ1987ى/1407  4  دار العمـ لممبلييف  بيروت  ط2/525
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والماصد ةػي عمػـ األصػوؿ يػراد   (1)"والاصد العدؿ" ةفي الصحاح  العدل: -
ماصػد لػو  وىػو "المعنى واليدؼ والغرض الذي قصده الشػارع  ةيػو  بو 

 .(2)ماصود لو أيضا"
 المدلول االصطالةي: - ب

مااصػػػػد الشػػػػريعة أف المعنػػػػي بالمااصػػػػد ىنػػػػا " - ةػػػػي البدايػػػػة - أنػػػػوه
مااصػد الشػارع" أو مييػا اسػـ "المااصػد الشػرعية" أو "اإلسبلمية" وقػد يطمػؽ ع

   أو "مااصد الشريعة" وكميا بمعنى واحد."مااصد التشريع"
  "مااصػػد الشػػارع  ومااصػػد الشػػريعة  (3)أحمػػد الريسػػوني /ياػوؿ الػػدكتور

 . (4)والمااصد الشرعية  كميا عبارات تستعمؿ بمعنى واحد"
  

                                                           

 مصدر سابؽ.  2/525  الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  الفارابي (1)
  دار الكممػة لمنشػر والتوزيػع  9محاضرات ةي مااصد الشريعة  أحمد الريسػوني  ص (2)

 ـ2014ى/1435  3الااىرة  ط
شػػماؿ المغػػرب سػػنة  ولػػد بمدينػػة الاصػػر الكبيػػر  ،ةمااد باان عبااد السااالم الريسااونيأ (3)

  ـ1978ـ  حصؿ عمى اإلجازة ةي الشريعة مف جامعة الاروييف بفػاس سػنة 1953
مػػؿ أسػػتاذا لعمػػـ أصػػوؿ الفاػػو ومااصػػد الشػػريعة بكميػػة اآلداب والعمػػوـ اإلنسانيةػػػ ع

جامعػػػػػة محمػػػػػد ال ػػػػػامس  انت ػػػػػب راػػػػػيس االتحػػػػػاد العػػػػػالمي لعممػػػػػاء المسػػػػػمميف 
. )مركػز دراسػات نظرية المااصد عنػد اإلمػاـ الشػاطبي مف مؤلفاتو   ـ7/12/2013

 (.(cilecenter.org التشريع اإلسبلمي واأل بلؽ
الػدار العالميػة لمكتػاب   5نظرية المااصد عند اإلماـ الشػاطبي  أحمػد الريسػوني  ص (4)

 .ـ1992ى/1412  2اإلسبلمي  ط

https://www.cilecenter.org/ar/about-us/our-team/sheikh-dr-ahmed-raissouni
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 :عند األقدمينتعريف المق صد : أوالا 

ريػػؼ المااصػػػد  وكػػػانوا يعبػػػروف عػػػف لػػـ يتعػػػرض العممػػػاء السػػػاباوف لتع
تطابايا مع مدلوؿ مااصد الشريعة" بتعبيرات م تمفة  تتفاوت مف حيث مد  "

 .(1) المااصد الشرعية ومعناىا ومسماىا
ومراعاتيـ  الشريعة  بمااصد اىتماميـ عمى مجمميا ةي تدؿ التعبيرات وىذه

التعبيرات  تمؾ ومف الشرعية  النصوص ةيـ عممية ةي واستنباطيا وةيميا الي
والغايات   واألغراض  والعمة  والحكمة  المصمحة   ذلؾ ةي است دموىا التي

 واألىداؼ  واألسرار  والمعاني  وغير ذلؾ مما ىو ثابت عنيـ. 
المااصد وارتباطيػا بالمصػال    ىةيناؾ ةي كتاباتيـ بعض اإلشارات لمعن

"وماصود الشرع مػف ال مػؽ  مسػة وىػو أف يحفػظ   -/- كاوؿ اإلماـ الغزالي
ىػػذه عمػػييـ ديػػنيـ ونفسػػيـ وعاميػػـ ونسػػميـ ومػػاليـ ةكػػؿ مػػا يتضػػمف حفػػظ 

األصوؿ ال مسة ةيو مصمحة وكؿ ما يفوت ىذه األصوؿ ةيو مفسدة ودةعيا 
 .(2)مصمحة"

ْكػـِ  ِإمَّػا َجْمػب  َمْصػَمَحةم َأْو " – اآلمػدي –وذكر  ػود  ِمػْف َشػْرِع اْلح  أف اْلَمْاص 
َدْةع  َمَضرَّةم َأْو َمْجم وع  اأْلَْمػَرْيِف ِبالنِّْسػَبِة ِإَلػى اْلَعْبػِد"
 اإلمػاـ الشػاطبي . وقػوؿ (3)

                                                           

  1/47  االجتياد المااصدي  حجيتو  ضوابطو  مجاالتو  نػور الػديف ال ػادمي  ( انظر1)
  1  ط65وزارة األوقػػػاؼ والشػػػاوف اإلسػػػبلمية  الدوحػػػة  قطػػػر  كتػػػب األمػػػة  عػػػدد 

 .ـ1998ى/1419
  مؤسسػة 417اف األشػار  صمحمد بػف سػميم ( المستصفى ةي عمـ األصوؿ  تحايؽ 2)

 .ـ1997ى/1417  1الرسالة  بيروت  لبناف  ط
  اإلحكػػػاـ ةػػػي أصػػػوؿ األحكػػػاـ  أبػػػو الحسػػػف اآلمػػػدي  تحايػػػؽ  عبػػػد الػػػرزاؽ عفيفػػػي (3)

   المكتب اإلسبلمي  بيروت  لبناف3/271
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. وظػاىر (1)"َأفَّ الشَّاِرَع َقْد قصد بالتشريع إقامة المصػال  األ رويػة والدنيويػة"
 مف ىذه التعريفات أنيا بياف لوجوه المصال  التي تحاايا األحكاـ.

 : عند المةدثين:ث ني ا 

 الطػػػاىر – ةػػػي اآلونػػػة األ يػػػرة كثػػػرت التعريفػػػات لعمػػػـ المااصػػػد ةالشػػػيخ
ذىب إلى تصنيؼ المااصد إلػى عامػة و اصػةل وعػرؼ العامػة  - ابف عاشور

بأنيػػػا  "المعػػػاني والحكػػػـ الممحوظػػػة لمشػػػارع ةػػػي جميػػػع أحػػػواؿ التشػػػريع أو 
بحيػػػث ال ت ػػػتص  مبلحظتيػػػا بػػػالكوف ةػػػي نػػػوع  ػػػاصًّ مػػػف أحكػػػاـ  معظميػػػا 

الشريعة  ةيد ؿ ةي ىذا  أوصاؼ الشريعة  وغايتيا العامة  والمعاني التػي ال 
ػا معػاف مػف الحكػـ ليسػت ي مو التش ريع عػف مبلحظتيػا. ويػد ؿ ةػي ىػذا أيضإ

 .(2)ممحوظة ةي ساار أنواع األحكاـ  ولكنيا ممحوظة ةي أنواع كثيرة منيا"
لتحايؽ  لمشارع الماصودة الكيفيات "ىي ةااؿ  ال اصة  المااصد وعرؼ

 .(3)مااصد الناس الناةعة  أو لحفظ مصالحيـ العامة ةي تصرةاتيـ ال اصة"
المراد بمااصػد " مااصد الشريعة ةياوؿ  (4)عبلؿ الفاسي /ويعرؼ األستاذ

                                                           

 مرجع سابؽ  2/62  المواةاات (1)
  وزارة 2/121  ال وجػػػةمااصػػد الشػػػريعة اإلسػػبلمية  تحايػػػؽ  محمػػػد الحبيػػب ابػػػف  (2)

 .ـ2004ى/1425األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية  قطر 
  المصدر نفسو. (3)
أحػد أىػـ رواد التجديػد اإلسػبلمي  وأحػد زعمػاء حركػة االسػتابلؿ ةػي  عالل الا سي: (4)

ػػيَّف أسػػتاذإا بكميػػة الشػػريعة التػػابع لجػػامع الاػػروييف  كمػػا درس ةػػي   المغػػرب العربػػي ع 
عضػػوإا برابطػػة وكػػاف  اآلداب بجامعػػة محمػػد ال ػػامس ةػػي الربػػاط كميتػػي الحاػػوؽ و 

. )دةػاع عػف الشػريعة  عػبلؿ ـ1974العالـ اإلسبلمي بمكة المكرمة. وقد توةي عػاـ 
 ـ(.2011  مكتبة اإلسكندرية 16 - 13الفاسي  تاديـ  دريسا تراوري  ص
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الشػػػريعة  الغايػػػة منيػػػا  واألسػػػرار التػػػي وضػػػعيا الشػػػارع عنػػػد كػػػؿ حكػػػـ مػػػف 
. وىذا التعريؼ جمػع المااصػد الكميػة وىػو مػا عنػاه باولػو )الغايػة (1)أحكاميا"

المااصػػػد منيػػػا( والمػػػراد بيػػػا إقامػػػة المصػػػمحة ودةػػػع المفسػػػدة  وجمػػػع أيضػػػا 
)واألسرار التي وضعيا الشارع عنػد كػؿ حكػـ مػف   الجزاية وىو ما عناه باولو

 .أحكاميا(
"المااصػػد  ىػػي المعػػاني  ةاػػاؿ  (2)نػػور الػػديف ال ػػادمي /وعرةيػػا الػػدكتور

الممحوظػة ةػػي األحكػاـ الشػػرعية  والمترتبػة عمييػػا  سػواء أكانػػت تمػؾ المعػػاني 
جزاية أـ مصال  كمية أـ سمات إجمالية  وىي تتجمع ضمف ىدؼ واحد  حكماإ 

 . (3)ىو تارير عبودية ا ومصمحة اإلنساف ةي الداريف"
أف التعريفػػات جميعيػا متااربػػة  وجميعيػا تمتاػػي ةػػي أف  :ومان هناا  يتباين

المااصػػد الشػػرعية أىػػداؼ وغايػػات تعنػػي بمصػػال  النػػاس ةػػي الػػداريف الػػدنيا 
واآل ػػرة. ةفريػػؽ عبػػر عنيػػا بالمصػػال   وةريػػؽ عبػػر عنيػػا بالغايػػة والغايػػات  

                                                           

 اإلسػػبلمي    دار الغػػرب7مااصػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية ومكارميػػا  عػػبلؿ الفاسػػي  ص (1)
  .ـ1993  5ط

  سػتاذ التعمػيـ العػالي بالمعيػد األعمػى ألصػوؿ الػديف بتػونسأ نور الدين الخ دمي: (2)
حاصؿ عمى شيادة دكتوراه الدولة ةػي العمػوـ  ـ.1963سنة  مولدهتونسي الجنسية  

مػػػدير   اإلسػػػبلمية مػػػف جامعػػػة الزيتونػػػة  ت صػػػص أصػػػوؿ الفاػػػو ومااصػػػد الشػػػريعة
راػػيس قسػػـ الشػػريعة بالمعيػػد األعمػػى   بجامعػػة الزيتونػػة بتػػونسمدرسػػة الػػدكتوراه 
نس  مػػػف مؤلفاتػػػو االجتيػػػاد المااصػػػدي عمـ الاواعػػػد الشػػػرعية. ألصػػػوؿ الػػػديف بتػػػو 

)الموقػػػػػػػع الرسػػػػػػػمي لمػػػػػػػدكتور/ ال ػػػػػػػادمي عمػػػػػػػى الشػػػػػػػبكة العالميػػػػػػػة االنترنػػػػػػػت 
(http://sabili.net/ar) 

   مرجع سابؽ.53-52د المااصدي  صاالجتيا (3)

http://sabili.net/ar
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وةريػػؽ عبػػر عنيػػا بالمعػػاني والحكػػـ. وعميػػو ةػػإف المااصػػد تطمػػؽ عمػػى الحكػػـ 
والمعػػػاني والغايػػػات التػػػي جػػػاءت مػػػف أجميػػػا الشػػػريعة اإلسػػػبلمية  واألسػػػرار 

 والمصال  التي ييدؼ الشارع لحفظيا.
 (:انششٚؼخ) ـث تؼشٚفخبيغًب: ان

 المدلول اللغوي: - أ
َمْشَرعة  اْلَماِء َوِىَي َمْوِرد  الشاربِة الَِّتي َيْشػَرع يا "الشَّريعة  ِةي َكبَلـِ اْلَعَرِب  

"الشػػرع  نيػػل   األصػػفياني اؿ الراغػػبقػػ. (1)ِمْنَيػػا وَيْسػػَتا وَف" النَّػػاس  َةَيْشػػَرب وفَ 
   والشػػرع مصػػدر  ثػػـ جعػػؿ اسػػماإ الطريػػؽ الواضػػ . ياػػاؿ  شػػرعت لػػو طرياػػاإ 

لمطريؽ النيل  ةايؿ لو  شرع  وشريعة  واسػتعير ذلػؾ لمطرياػة اإللييػة  قػاؿ 
ع بشريعة الماء مف حيث إف مف شر  بعضيـ  سميت الشريعة شريعة  تشبيياإ 
 .(2)"ةييا عمى الحاياة المصدوقة رو  وتطير

 المدلول االصطالةي: - ب
مػػػػػا شػػػػرعو ا لعبػػػػػاده مػػػػف العاااػػػػػد والعبػػػػادات واأل ػػػػػبلؽ "  الشػػػػريعة

والمعػػامبلت ونظػػـ الحيػػاة  ةػػي شػػعبيا الم تمفػػة لتنظػػيـ عبلقػػة النػػاس بػػربيـ 
 .(3)وعبلقاتيـ بعضيـ ببعض  وتحايؽ سعادتيـ ةي الدنيا واآل رة"

  

                                                           

   مرجع سابؽ8/175  لساف العرب (1)
   دار الامػػـ 450ص  المفػردات ةػػي غريػػب الاػػروف  تحايػػؽ  صػػفواف عػػدناف الػػداودي (2)

 .ى1412  1بيروت  ط دمشؽ 
 ى/1422  5  مكتبػػػة وىبػػػة  ط14تػػػاريخ التشػػػريع اإلسػػػبلمي  منػػػاع الاطػػػاف  ص (3)

 .ـ2001
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 )انٕاقغ(: ـعبدعًب: انتؼشٚف ث
 المدلول اللغوي: - أ

 يأتي بعدد مف المعاني منيا  الواقع
َوَقػَع( اْلػَواو  َواْلَاػاؼ  َواْلَعػْيف  َأْصػٌؿ َواِحػٌد َيْرِجػع  )"  قػاؿ ابػف ةػارس السقوط: -

وع و   َيد ؿ   ق وعإا  ِإَلْيِو ة ر  . ي َااؿ   َوَقَع الشَّْيء  و  َةي َو َواِقػٌع. َعَمى س ا وِط َشْيءم
ـْ   .(1)"َواْلَواِقَعة   اْلِاَياَمة   أِلَنََّيا َتَاع  ِباْلَ ْمِؽ َةَتْغَشاى 

َواقػع ِإذا َكػاَف  )ج( وقعو َواْلَحاِصؿ ي َااؿ َأمػر َواقػع وطػاار الواقع الة صل: -
 .(2)هعمى شجر َأو َنحو 

َوَقػػَع ثبػػوت  الشػػيِء وسػػاوط و . ياػػاؿ  " قػػاؿ الراغػػب األصػػفياني  الثبااوا: -
ق وعاإ   .(3)"وَوَقَع المطر   ساط  وَمَواِقع  الغيِث  َمساِقط و   الطاار  و 

ـ  ِإذا وَجػب. َوَقْول ػو  َتَعػاَلى  " ياوؿ ابف منظور  الوجوب: - َوَقَع الاوؿ  والحْكػ
ـْ َدابَّػػةإ ﴿  ـْ َأْ َرْجنػػا َلي ػػ ذا َوَقػػَع اْلَاػػْوؿ  َعَمػػْيِي َقػػاَؿ ( 82)النمػػؿ  اآليػػة  ﴾ َواِ 

ـْ  ـْ َأ رجنػا َلي ػ ذا َوَجػَب اْلَاػْوؿ  َعَمػْيِي اج   َمْعَناه   َوالمَّو  س ْبَحاَنو  َأعمـ  واِ  الزَّجَّ
 . (4)"َدابَّةإ ِمَف اأَلرض
أف أقرب المعاني ليذا البحث ىو أف الواقع األمر الحاصؿ  :ومن هن  أرى

 وقوعو.
 المدلول االصطالةي:  - ب

                                                           

   مرجع سابؽ6/134  المغةمعجـ مااييس  (1)
مجمع المغة العربية  دار الػدعوة  دوف     تحايؽ1051-2/1050  المعجـ الوسيط (2)

 .تاريخ
 مرجع سابؽ.  880المفردات ةي غريب الاروف  ص (3)
 .8/403  لساف العرب (4)
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"األةعػػاؿ اإلنسػػانية التػػي يػػراد  عبػػد المجيػػد النجػػار باولػػو  /عرةػػو الػػدكتور
مػا " . وةػي كتػاب الحػؽ يعرةػو بأنػو (1)تنزيؿ األحكاـ عمييا وتوجيييا بحسبو"

تجري عميو حياة الناس  ةي مجاالتيا الم تمفة  مف أنماط ةي المعيشة  ومػا 
تسػػػتار عميػػػو مػػػف عػػػادات وتااليػػػد وأعػػػراؼ  ومػػػا يسػػػتجد  ةييػػػا مػػػف نػػػوازؿ 

 .(2)"أحداثو 
الواقػػع يتمحػػور حػػوؿ كػػؿ مػػا ي ػػص حػػاؿ اإلنسػػاف مػػف قػػيـ  :وأرى أن 

وأةكار و صااص وسمات ونظـ مؤثرة ةػي سػياؽ حركتػو وتطػوره سػواء كانػت 
نظـ سياسػية أو اجتماعيػة أو ثااةيػة أو اقتصػادية..إلخ. ةيطمػؽ عمػى كػؿ مػا 

 يشمؿ حياة اإلنساف ةي جميع المجاالت  بكؿ تجمياتيا ومظاىرىا.
 ح(:انذػٕ) ـعبثؼًب: انتؼشٚف ث

 :المدلول اللغوي - أ

 وردت بعدة معاف 
ِـّ َمْمػػػدوداإل )الرَّْغَبػػػة  ِإَلػػػى المَّػػػِو  :المعناااأل األول: الااادع ء ػػػ و)الػػػد عاء (  بالضَّ

﴿  َتَعػػاَلى( ةيَمػػا عْنػػَده ِمػػف ال ْيػػِر واالْبِتيػػاؿ ِإَلْيػػِو بالس ػػَؤاِؿل َوِمْنػػو قْول ػػو َتَعػػاَلى 
ْفَيةإ ِإنَّو  اَل ي ِحب  اْلم ْعَتِديفَ  اْدع وا ـْ َتَضر عإا َو    .(3) (55ألعراؼ  اآلية ا) ﴾ َربَّك 

                                                           

  120صبحث ةي جدليػة الػنص والعاػؿ والواقػع     بلةة اإلنساف بيف الوحي والعاؿ (1)
  .ـ1993ى/1413  2الغرب اإلسبلمي  طدار 

  سمسػمة كتػاب األمػة  وزارة 1/59  ةي ةاو التديف ةيما وتنزيبل  عبد المجيػد النجػار (2)
 .(22) األوقاؼ والشاوف اإلسبلمية  قطر  العدد

 .دار اليداية  دوف تاريخ  38/46  تاج العروس  الزبيدي (3)
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 ِإَلػى َيػْدع و ألنَّػو َأْيضاإ  الم َؤذِِّف( )عمى الدَّاِعي ي ْطَمؽ  " ،اآلذان الث ني: المعنأل

ػػػػوفَ  د عػػػػاة والَجْمػػػػع   داعم  َةي ػػػػوَ  َدعػػػػا َوقػػػػد المَّػػػػِو. ِمػػػػف َمػػػػا ي َاػػػػرِّب    كا ضػػػػاةم  وَداع 

وَف"  .(1)وَقاض 
بالشيء دعػوا ودعػوة ودعػاء ودعػو  "يااؿ )دعا(  :المعنأل الث لث: الطلب

 .(2)طمب إحضاره"
 .(3)  صاح بو  وناداه"يااؿ  "دعا ةبلناإ  :المعنأل الرابع: النداء

ياػاؿ  دعػا إلػى الشػيء حثػو عمػى " :المعنأل الخا م:: الةاث علاأل الشايء
لػى قصده. ويااؿ دعػاه إلػى  الاتػاؿ  ودعػاه إلػى الصػبلة  ودعػاه إلػى الػديف  وا 

 . (4)المذىب  حثو عمى اعتااده وساقو إليو"
أف الػػدعوة تػأتي بمعنػػى  النػداء  والػػدعاء  والطمػب  والحػػث   وبهاذا يتباين

 عمى إقامة الشيء.
 المدلول االصطالةي: - ب

 يدور المدلوؿ االصطبلحي لمدعوة حوؿ معنييف 
"برنػامل  عػرؼ بأنيػا تو  الدعوة بمعنى ]اإلسبلـ أو الػديف:  المعنأل األول: -

الغايػة  ليبصػروا النػاس إلييػا يحتاج التي المعارؼ جميع أطوااو ية يضـ كامؿ

                                                           

 .مرجع سابؽ  38/47  تاج العروس (1)
 .مرجع سابؽ  1/286  المعجـ الوسيط (2)
  .1/286  المرجع نفسو (3)
  .1/286  المرجع نفسو (4)
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 . (1)مف محياىـ  وليستكشفوا معالـ الطريؽ التي تجمعيـ راشديف"
"حث الناس  وتعرؼ بأنيا   الدعوة بمعنى ]النشر والتبمي : المعنأل الث ني: -

عمػػػى ال يػػػر واليػػػدي  واألمػػػر بػػػالمعروؼ والنيػػػي عػػػف المنكػػػرل ليفػػػوزوا 
 .(2)بسعادة العاجؿ واآلجؿ"

 (:ملؼبصش)ا ـثبيًُب: انتؼشٚف ث
ػػػوٌؿ َثبَلثَػػػٌة َصػػػِحيَحٌة  عصػػػر  ػػػاد  َوالػػػرَّاء  أ ص  أشػػػيرىا الػػػدىر  اْلَعػػػْيف  َوالصَّ

 م عاَصػػػر وعاصػػػَر يعاصػػػر  م عاصػػػرةإ  ةيػػػو م عاِصػػػر  والمفعػػػوؿ  .(3)والحػػػيف
شػاعٌر معاصػٌر   ...وعاَصره  عاش معو ةي عصػرم واحػدم  أي ةػي زمػف واحػد 

يعػػيش ةػػي عصػػرنا" اإلنسػػاف المعاصػػر  الجػػنس الموجػػود اآلف بعػػد الفصػػااؿ 
ْسرم ﴿   -  -. ومنو قوؿ ا (4)المنارضة منو" نَساَف َلِفي     َواْلَعْصِر ِإفَّ اإلِْ

عمػػى الزمػػاف  والمػػراد بػػو ةػػي ىػػذا (. ةالعصػػر يطمػػؽ 2-1)العصػػر  اآليػػة  ﴾
 لمرحمة التي نعاصرىا.البحث ا

 المراد من عنوان الدراس :

يتبػػبف لػػي بعػػد ىػػذه التعريفػػات أف الفكػػر عبػػارة عػػف جممػػة مػػف العمميػػات 
إلػخ. وىػذه العمميػات  ... الذىنية  كالفيـ  والماارنة  واالستاصاء  واالستاراء

                                                           

  1  دار نيضػػة مصػػر  ط9مػع ا دراسػػات ةػػي الػػدعوة والػػدعاة  محمػػد الغزالػػي  ص (1)
 .دوف تاريخ

  دار االعتصػاـ  17ىداية المرشديف إلػى طػرؽ الػوعظ وال طابػة  عمػي محفػوظ  ص (2)
 .ـ1979ى/1399  9ط

   مرجع سابؽ.4/340  معجـ مااييس المغة  انظر (3)
  عػػالـ 2/1507  معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرة  أحمػػد م تػػار عبػػد الحميػػد عمػػر (4)

 .ـ2008ى/1429  1ط الكتب 
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ال شػػؾ أنيػػا تسػػيـ ةػػي تكػػويف العػػدة العمميػػة المنيجيػػة الكتشػػاؼ المااصػػد 
 وتوظيفيا. ةيو ةكر ينظر ويحمؿ وياـو ويستنتل ويركب. 

ولػػذلؾ ةعنػػدما نطمػػؽ عمػػى الفكػػر بأنػػو مااصػػدي ةإنمػػا نعنػػي الصػػناعة 
العاميػػػػة لمااصػػػػد الشػػػػريعة  ةيػػػػو ةكػػػػر صػػػػاحبو متشػػػػبع بمااصػػػػد الشػػػػريعة 

عماليا  اإلس بلمية  يمتمؾ العدة المنيجية التي توصؿ إلى اكتشاؼ المااصد وا 
لديو الادرة عمى إحكاـ التعامؿ معيا ةيماإ واستنباطاإ وتحديداإ وترتيباإ وصػياغة 
وتتنػػػزيبلإ. وىػػػذا الفكػػػر ىػػػو الػػػذي يعيػػػد لؤلمػػػة دورىػػػا الحضػػػاري المتمثػػػؿ ةػػػي 

 الشيادة عمى العالميف.
ىذه الدراسة  بيػاف األثػر المترتػب عمػى اةتاػاد ومف ىنا ةاد أردت بعنواف 

غفاؿ ىذا الفكػر المنيجيػة المااصػدية الكفيمػة باسػتنباط  - وغياب أو إىماؿ وا 
عمػى واقػع الػدعوة  - المااصد وصياغتيا وتركيبيا وتفعيميا واستثمار ةوااػدىا

اإلسبلمية ةي العصر الراىف  والمتمثؿ ةي الداعية والمدعو ومحتو  ال طػاب 
 وي ووسيمتو. الدع
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 األٔل املجسث
 يذخم ػبو نهفكش املقبصذ٘

 أٔالً: أًْٛخ انفكش املقبصذ٘ يف انٕاقغ انذػٕ٘ املؼبصش:
ةػػي البدايػػة أحػػب أف أنػػوه إلػػى أف المااصػػد ىػػي ناطػػة البدايػػة بالنسػػبة 
لممفكػػػر المااصػػػدي عنػػػد التفكيػػػر ةػػػي الشػػػريعة  ةػػػبل يمكػػػف ةيػػػـ الشػػػريعة 
واستيعابيا وتفسيرىا إلى ةي ضوء مااصدىا  ةالفكر المااصػدي ىػو المتشػبع 
بمااصػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية  وىػػو الفكػػر الػػذي يستحضػػرىا ةػػي كػػؿ مجػػاالت 

يػػػاة  وبمعنػػػى أدؽ ىػػػو النظػػػرة الشػػػمولية المنسػػػجمة لممااصػػػد الشػػػرعية الح
 وأحكاميا. 

مػػػف الكممػػػات الجامعػػػة التػػػي تػػػدؿ عمػػػى أىميػػػة ىػػػذا العمػػػـ قػػػوؿ اإلمػػػاـ و 
الكممػػة ال ينحصػػر مػػداىا ةػػي  ه. "وىػػذ(1)"المااصػػد أرواح األعمػػاؿ" الشػػاطبي 

مااصد المكمفيف ومااصػد أعمػاليـ  بػؿ يشػمؿ سػاار المجػاالتل ةػروح الاػروف 
  وروح السػػػنة مااصػػػدىا  وأرواح أحكػػػاـ الشػػػريعة مااصػػػدىا  وروح همااصػػػد

التديف تكمف ةي مااصده وةي تحايايػا مػا أمكػف  والفاػو بػبل مااصػد ةاػو بػبل 
وح  والمتػديف بػبل مااصػد تدينػو بػبل روح  روح  والفايو ببل مااصد ةايو بػبل ر 

 .(2)والدعاة إلى اإلسبلـ ببل مااصد  ىـ أصحاب دعوة ببل روح"
األوؿ  اإلسبلـ عيد منذ والمشاكؿ المسااؿ كؿ حؿ ةي العمماء اجتيد ةماد

وحتى يومنا ىذا مستدليف بالنص والدليؿ  ثـ كانت قواعد منضبطة ألصوؿ 
                                                           

   مرجع سابؽ3/44  المواةاات (1)
  الشػػبكة العربيػة لؤلبحػاث  بيػروت  لبنػػاف  2مااصػد المااصػد  أحمػد الريسػوني  ص (2)

 .ـ2013  1ط
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يداتيا  ومستحدثات األمور ومستجداتيا جعمت الفاو  ولكف تطور الحياة وتعا
عمـ المااصد باباإ يمل ةيو الفايو حتى ال ياؼ حااراإ أماـ أحكاـ لـ يجد ليا 
دليبلإ قاطعاإ  ةكاف العاؿ المااصدي الذي حوؿ المسمـ مف حالة التاميد 
والتمايف إلى حالة االجتياد والتفكير  عاؿ نبراسو الاروف الكريـ  والسنة 

فة  وىو مبني عمى التفكير العممي الصحي  مواةااإ الفطرة اإلنسانية الشري
  .(1)السميمة  مستنداإ إلى الدليؿ  مستفيداإ مف وقااع الحياة والتاريخ

أف ىذا العمـ ليس مبتدعاإ  وال وليد الساعة  إنما ىو  :وهن  يتبين للب ةث
عمـ أقره الاروف الكريـ  والسنة النبوية  ومارسو الصحابة رضػواف ا عمػييـ  
وكذلؾ التابعوف. حتى وصؿ إلػى مرحمػة التػدويف والتبويػب بالصػورة المعيػودة 

 اآلف.
ويؤصػؿ  المناسػبة  واليندسة ال طة ليا ويضع الطاقات  يكتشؼ عاؿ "ةيو

  ويضع البرامل  ويبتكػر (2)المنطماات  ويحدد األىداؼ المرحمية واالستراتيجية
الوسػػااؿ  ويحػػدد المسػػؤوليات  ويبصػػر بمػػواطف الاصػػور وال مػػؿ  ويكتشػػؼ 
أسػػباب التاصػػير  ويػػدةع لممراجعػػة والتاػػويـ واغتنػػاـ الطاقػػة  والتاػػاط الفرصػػة 

الاػدرة عمػػى التحميػؿ والتعميػػؿ التاري يػة  واإلةػادة مػػف التجربػة  ويكسػػب العاػؿ 
واالستنتاج والاياس  واستشػراؼ المسػتابؿ ةػي ضػوء رؤيػة الماضػي  ويحمػي 

.. وبمعنى و ر  إف بناء العاؿ . مف اإلحباط وال مط بيف اإلمكانيات واألمنيات
                                                           

أىمية المااصد ةي الشريعة اإلسبلمية وأثرىا ةي ةيـ النص واسػتنباط الحكػـ  سػمي   (1)
  1  مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػػالة  دمشػػػػػػؽ  سػػػػػػوريا  ط6-5عبػػػػػػد الوىػػػػػػاب الجنػػػػػػدي  ص

 .ـ2008ى/1429
 اليدؼ االستراتيجي  وىو اليدؼ البعيد المد . (2)
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المااصػػػػدي الغػػػػااي يػػػػنعكس عطػػػػاؤه عمػػػػى جميػػػػع جوانػػػػب الحيػػػػاة الفرديػػػػة 
وانيف الكػػوف ونػػواميس الطبيعػػة وسػػنف واالجتماعيػػة  ويحاػػؽ االنسػػجاـ بػػيف قػػ

ا ةي األنفس  وامتبلؾ الادرة لمتعػرؼ عمػى األسػباب الموصػمة إلػى النتػاال  
مكانية المدا مة والتس ير المطموب شرعاإ   .(1)"وا 

الفكػػر المااصػػدي ي مػػص العاػػؿ المسػػمـ مػػف ولػػيس ىػػذا ةحسػػب بػػؿ إف  
الفوضى وانفبلت الفاو والمعيار ةي التعامؿ مع األحكاـ الشرعية  ويمكنػو مػف 
حسػػف ا تيػػار وتاػػدير الموقػػع المناسػػب لبلقتػػداء والتأسػػي مػػف مسػػيرة النبػػوة 
واألحكػػػاـ المناسػػػبة لممرحمػػػة والحالػػػة التػػػي عمييػػػا االسػػػتطاعة  ةػػػبل يصػػػاب 

اإلحبػػاط لعػػدـ اسػػتكماؿ تنزيػػؿ جميػػع األحكػػاـ عمػػى جميػػع بال سػػراف وال يبػػة و 
المجػػاالت  بػػؿ يطمػػاف إلػػى أنػػو يطبػػؽ كػػؿ األحكػػاـ الشػػرعية المناسػػبة لمحالػػة 

 ...والواقع واإلمكانات  ةيو بػذلؾ مطبػؽ لمشػريعة  متػؽ ا باػدر اسػتطاعتو 
مػػع الحالػػة والواقػػع بالنسػػبة لمفػػرد  ىػػو السػػبيؿ  المتناسػػب ... وىػػذا التطبيػػؽ

متحضير والتنمية لئلمكانات واالستطاعات لبلرتااء مف الحسػف إلػى األحسػف  ل
  ومػف الصػعب إلػى مػا يمكػف أف ومف الممكف إلى الصعب الذي يصػب  ممكنػاإ 

 .(2)يبدو ةي مرحمة ما مستحيبل  بحيث يصب  صعبا
ةػػػي كتابػػػو مااصػػػد الشػػػريعة  - / - ياػػػوؿ اإلمػػػاـ الطػػػاىر بػػػف عاشػػػور

الشريعة  مااصد مف جميمة مباحث إمبلء إلى منو قصدت   كتاب ىذا" اإلسبلمية 
اإلسػػبلمية  والتمثيػػؿ ليػػا  واالحتجػػاج إلثباتيػػا  لتكػػوف نبراسػػاإ لممتفاِّيػػيف ةػػي 
الديف  ومرجعاإ بينيـ عند ا تبلؼ األنظاِر وتبدؿ األعصار  وتوس بلإ إلى إقػبلؿ 

                                                           

   مرجع سابؽ.19-1/18 ال ادمي   االجتياد المااصدي (1)
 .24-1/23 المصدر نفسو  (2)
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ةػػي تػػرجي  اال ػػتبلؼ بػػيف ةايػػاء األمصػػار  ود ربػػة أَلتبػػاعيـ عمػػى اإلنصػػاؼ 
بعػػض األقػػواؿ عمػػى بعػػض عنػػد تطػػاير شػػرر ال ػػبلؼ  حتػػى َيْسػػتتب بػػذلؾ مػػا 

 .(1)"أردناه غير مر ة مف نبذ التعص ب  والَفْيَاة إلى الحؽ
الحاجة الماسة والممحة والضرورة لعمـ المااصػد عمػى  :ومن هن  يتبين لن 

صعيد الدعوة واالجتياد واالةتاء والاضاء  وعمى صػعيد ةيػـ التكميػؼ وتعامػو  
ةػػػالفكر المااصػػػدي يمثػػػؿ عنصػػػر الثبػػػات والوحػػػدة واالنسػػػجاـ لحركػػػة الفكػػػر 

 اإلسبلمي ةي م تمؼ قضاياه.
 :املقبصذ ششط نهًدتٓذ 

ةيػا ىػو اإلمػاـ السػبكي يػذكر والعمـ بالمااصد شرط ةػي أىميػة االجتيػاد  
"الثالػث أف يكػوف لػو مػف  أف كماؿ رتبة االجتياد مف توةرت ةيو عػدة شػروط 

الممارسة والتتبع لمااصد الشريعة ما يكسػبو قػوة يفيػـ منيػا مػراد الشػرع مػف 
ف لـ يصرح  .(2)بو" ذلؾ وما يناسب أف يكوف حكمإا لو ةي ذلؾ المحؿ وا 

إنما تحصؿ درجة االجتيػاد لمػف اتصػؼ بوصػفيف    "أما الشاطبي  ةااؿو 
أحػػدىما  ةيػػـ مااصػػد الشػػريعة عمػػى كماليػػا  والثػػاني  الممكػػف مػػف االسػػتنباط 

كمػا يبػيف أف اعتبػار مااصػد الشػريعة عنػد اسػتنباط  .(3)بناء عمى ةيمو ةييا"
"الػزالت  ياػوؿ ةاألحكاـ الشرعية ي بعد المجتيػد عػف الوقػوع ةػي ال طػأ والزلػؿ. 

أكثر ما تكػوف عنػد الغفمػة عػف اعتبػار مااصػد الشػارع ةػي ذلػؾ المعنػى الػذي 
                                                           

   مرجع سابؽ.3/5 (1)
  دار الكتب العممية  1/8  اإلبياج ةي شرح المنياج  تاي الديف أبو الحسف السبكي (2)

 .ـ1995ى/1416بيروت 
   مرجع سابؽ.5/42  المواةاات (3)
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  .(1)اجتيد ةيو"
المجتيػد  إمػداد ةي كبير بشكؿ "يسيـ المااصدي الفكر ةإف األمر واقع وةي

بثروة عظيمة تعينو ةي عممية االجتياد وتساعده ةػي ةيػـ وتفسػير النصػوص 
الشػػرعية ممػػا ال ينػػاةي مااصػػد الشػػرع  وعمػػى الوجػػو الصػػحي  دوف إةػػراط وال 

لػذلؾ   المناسػبة الشػرعية األحكػاـ واسػتنباط والنػوازؿ  المسػااؿ ةػي و اصػة تفريط
مسألة الترجي  بيف األدلػة بشػكؿ وةي إزالة التعارض الظاىر بيف النصوص  و 

وال شػػؾ أف ىػػذا يطبػػؽ عمػػى أمػػور الػػدعوة بحكػػـ أف الػػدعوة مػػف . (2)" صػػحي
 جنس أحكاـ الشريعة  وتصرةات الدعاة نوع مف تصرةات المكمفيف.

"وةي الوقت نفسو ةإف ضمور روح االجتياد الدعوي ةي نفوس الدعاة 
الظروؼ  تغيرت ربما التي االجتيادات مف الاديـ عمى متحجرة عاميات يشكؿ

 .(3)االجتيادات" تمؾ تتغير أف دوف مف أوجدتيا التي المجتمعات وحتى واألحواؿ
والواقػػع المعاصػػر  يػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ  ةػػإف توقػػؼ االجتيػػاد ةػػي الواقػػع 
المعاصػػر أوقػػؼ الكثيػػر مػػف الػػدعاة متػػردديف حػػااريف أمػػاـ المسػػتحدثات مػػف 
األمور  أو جعميـ ياروف أحكاماإ قررىا عمماء ساباوف ةي زمف سابؽ ومكػاف 
م تمػػؼ  ممػػا جعػػؿ الجميػػع يشػػعر باصػػور ةػػي أحكػػاـ ىػػذه الشػػريعة  وىػػذا 

اصػػور نػػاتل عػػف قصػػور الرجػػاؿ الػػذيف تجمػػدت عاػػوليـ عػػف التفكيػػر ةػػي ال
مااصد ىذه الشريعة السمحة  ولـ يعمموا بأف االجتياد ةي زماف معيف ومكاف 

                                                           

   مرجع سابؽ.5/135  المواةاات (1)
 مرجع سابؽ.  6-5أىمية المااصد ةي الشريعة اإلسبلمية  سمي  الجندي  ص (2)
  الشػبكة 24مسػفر الاحطػاني  ص أثر المنيل األصولي ةي ترشيد العمؿ اإلسػبلمي  (3)

 .ـ2008  1العربية لؤلبحاث والنشر  بيروت  لبناف  ط
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معػيف  لػػيس بالضػػرورة أف يكػػوف ىػػو نفسػػو ةػػي زمػػاف ومكػػاف و ػػريف  ةكيػػؼ 
عف يكوف لنا أف نتعامؿ مع كؿ ىذه المتغيرات بنفس الوسااؿ الاديمة العاجزة 

الوصػػوؿ إلػػى الحاػػااؽ  إف ىػػذا جعمنػػا نشػػعر بالاصػػور والت مػػؼ  والوقػػوؼ 
موقؼ المنيػـز أمػاـ غطرسػة الحضػارة الماديػة  والتكنولوجيػا العصػرية  ولعػؿ 

  .(1)ىذا مف أكبر المشاكؿ التي نعاني منيا ةي ىذه األياـ"
ةػإف ىػػذا األمػػر يحتػاج إلػػى إعػادة النظػػر أكثػر مػػف أي وقػػت  :وبنا ءا عليااه

ى  اصػػػة ةػػػي عصػػػرنا الحاضػػػر  عصػػػر التانيػػػات الحديثػػػة المتطػػػورة  مضػػػ
والمعطيات العممية التي وةرت لمباحثيف والمجتيديف الكثير مػف الجيػد والوقػت 
والتفكيػػر ممػػا يميػػد ليػػـ الطريػػؽ ةػػي االسػػتنتاج واالجتيػػاد مسػػتفيداإ مػػف عمػػـ 

يػاـ مػع أصوؿ الفاو وقواعده التي ىي اجتيادات ساباة  لكنيا تحولت ىذه األ
توقؼ االجتيػاد إلػى ةمسػفات مجػردة عايمػة عػف توليػد أحكػاـ شػرعية مسػايرة 

 .(2)ليذا التطور المعاصر  والحداثة الم يفة"
أل ػػػذ بحرةيػػػة النصػػػوص دوف النظػػػر إلػػػى ويسػػػتدؿ عمػػػى عػػػدـ جػػػواز ا 

 -  -"َقػاَؿ  َبَعػَث َرس ػوؿ  اِ  -  - مااصدىا  بما جاء عػف اإلمػاـ عمػى
ـْ َأْف َيْسػػَمع وا َلػػو  َوي ِطيع ػػوا   ػػبلإ ِمػػَف اأْلَْنَصػػاِر َوَأَمػػَرى  ـْ َرج  َسػػِريَّةإ  َواْسػػَتْعَمَؿ َعَمػػْيِي
َةَأْغَضب وه  ِةي َشْيءم  َةَااَؿ  اْجَمع وا ِلي َحَطبإا  َةَجَمع وا َلو   ث َـّ َقػاَؿ  َأْوِقػد وا َنػارإا  

ـْ َيْأم   ـْ َرس وؿ  اِ َةَأْوَقد وا  ث َـّ َقاَؿ  أََل َأْف َتْسَمع وا ِلي َوت ِطيع وا؟ َقال وا   -  -ْرك 
ـْ ِإَلػػى َبْعػػضم  َةَاػػال وا  ِإنََّمػػا َةَرْرَنػػا ِإَلػػى  ػػي  م وَىػػا  َقػػاَؿ  َةَنَظػػَر َبْعض  َبَمػػى  َقػػاَؿ  َةاْد  

ِت النَّار   َةَممَّػا ِمَف النَّاِر  َةَكان وا َكَذِلَؾ  َوَسَكَف َغَضب و   َوط ِفاَ  -  -َرس وِؿ اِ 
                                                           

 .رجع سابؽ  م6سمي  الجندي  ص  أىمية المااصد ةي الشريعة اإلسبلمية (1)
 .المرجع نفسو (2)
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وا َذِلػػَؾ ِلمنَِّبػػيِّ  ػػوا ِمْنَيػػا  ِإنََّمػػا »  َةَاػػاَؿ  -  -َرَجع ػػوا َذَكػػر  َلػػْو َدَ م وَىػػا َمػػا َ َرج 
وؼِ   . (1)«الطَّاَعة  ِةي اْلَمْعر 

ويبيف اإلماـ الارطبي ةي شرحو ليذا الحديث أف عػدـ النظػر ةػي مااصػد 
"الاػوؿ األوؿ يػدؿ  عمػى  ليـ ةياوؿ  -  -الشريعة تسبب ليـ ةي ذـ النبي 

ذِـّ الماصر الم طئ وتعصيتو  مع أنو ما كاف تاد ـ ليػـ ةػي مثػؿ تمػؾ النازلػة 
نػػص   لكػػنيـ قصػػروا حيػػث لػػـ ينظػػروا ةػػي قواعػػد الشػػريعة الكميػػة ومااصػػدىا 

 . (2)المعمومة الجمي ة"
وةػػي غضػػوف ذلػػؾ أحػػب أف أنػػوه إلػػى أف االجتيػػاد المااصػػدي الياتصػػر 

الفاػػو والتشػػريع ةاػػط  ةيػػو يشػػمؿ كػػؿ حاػػوؿ المعرةػػة والفكػػر والسػػموؾ  عمػػى 
إف اقتصػػار االجتيػػاد المااصػػدي عمػػى " نػػور الػػديف ال ػػادمي  /ياػػوؿ الػػدكتور

 - عمػى أىميتيػا -المجاؿ الفايي التشريعي ةاط  واحتجابو ةػي ىػذه الزاويػة 
وامتػػػػػدادىا ةػػػػػي عمػػػػػؽ المجتمعػػػػػات البشػػػػػرية  يحمػػػػػؿ الكثيػػػػػر مػػػػػف ال مػػػػػؿ 
والمضاعفات  ويورث الكثير مف الت مؼ والعجز والحياة العبثية ةػي المجػاالت 
المتعػػددة  والضػػبلؿ عػػف تحديػػد األىػػداؼ  ومػػف ثػػـ انعػػداـ المسػػؤولية وغيػػاب 

صػػحي  قػػد يكػػوف االجتيػػاد المااصػػدي ةػػي   ذىنيػػة المراجعػػة والناػػد والتاػػويـ
مشكمة المطروحػة الفاو والتشريع  ىو الموقع األىـ واأل ص  لكف قد تكوف ال

التػػػي نعػػػاني منيػػػا تكمػػػف ةػػػي غيػػػاب العاػػػؿ المااصػػػدي والتفكيػػػر المااصػػػدي 
                                                           

وجوب طاعػة األمػراء ةػي غيػر   اإلمارة  باب  أ رجو اإلماـ مسمـ ةي صحيحو  كتاب (1)
 .3/1469  (1840معصية وتحريميا ةي المعصية  رقـ )

أبػو العبػاس أحمػد بػف عمػر بػف إبػراىيـ  المفيـ لمػا أشػكؿ مػف تم ػيص كتػاب مسػمـ  (2)
 .ـ1996ى/1417  1بيروت  ط    دار ابف كثير  دمشؽ4/40  الارطبي
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والسموؾ المااصدي اليػادؼ  الػذي يػنعكس عمػى األنشػطة والمسػالؾ البشػرية 
 .(1)"ةي جميع حاوليا الفكرية والمعرةية والسموكية

 يف ضٕء يصبدس انذػٕح اإلعاليٛخ: أدنخ اػتجبس املقبصذثبًَٛب: 
لشريعة كميا  ةميس ىناؾ نػص إال وىػو ا لشريعة ثبتت بنصوصمااصد ا

 راجع إلى كميات الشريعة ومااصدىا العامة.
عػػػػف ةكػػػػره المااصػػػػدي  - اإلمػػػػاـ الشػػػػاطبي -شػػػػيخ المااصػػػػد ياػػػػوؿ 
َرْتػو  اآْلَيػات  َواأْلَْ َبػار   َوَشػدَّ َمَعاِقػَده  " التجديدي  ػَمؼ  َةِإنَّو  ِبَحْمِد المَّػِو َأْمػٌر َقرَّ السَّ

َذا وض    ـَ َمَعاِلَمو  اْلع َمَماء  اأْلَْحَبار   َوَشيََّد َأْرَكاَنو  َأْنَظار  الن ظَّار  َواِ  اأْلَْ َيار   َوَرَس
ْنَكار   ـْ َيِجِب اإلِْ  .(2)"السبيؿ  َل

مممػووف  -  - "َواْلا ْروف َوسنة َرس ػوؿ ا  - اإلماـ ابف الايـ -وياوؿ 
ػوه مف َتْعِميػؿ  ج  اأْلَْحَكػاـ بػالحكـ والمصػال  وتعميػؿ اْل مػؽ بيمػا والتنبيػو عمػى و 

الحكـ الَِّتي أَلجمَيا شرع ِتْمَؾ األحكاـ وألجميػا  مػؽ ِتْمػَؾ اأْلَْعَيػاف َوَلػو َكػاَف َىػَذا 
ِةي اْلا ْروف َوالس نة ِةي َنْحو ماَاػة َموِضػع َأو ِمػاَاَتْيِف لسػاناىا َولكنػو يِزيػد عمػى 

 .(3)بطرؽ متنوعة"ألؼ َموِضع 
 أدل  اعتب ر المق صد في ضوء القرآن الكريم: -1

جاءت نصوص عامة تشمؿ تحايؽ المصػال  كميػا  والػدليؿ مػف الكتػاب   -أ 
يتَػاِء ِذي اْلا ْرَبػى َوَيْنَيػى ﴿  قولو تعالى  ْحَسػاِف َواِ  ِإفَّ المََّو َيػْأم ر  ِباْلَعػْدِؿ َواإلِْ

                                                           

 مرجع سابؽ.  1/18  االجتياد المااصدي (1)
 .1/13  المواةاات (2)
  دار الكتب العمميػة  بيػروت  2/22  مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإلرادة (3)

 دوف تاريخ
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ْنَكػػِر  وفَ َعػػِف اْلَفْحَشػػاِء َواْلم  ـْ تَػػَذكَّر  ـْ َلَعمَّك ػػ )النحػػؿ  اآليػػة  ﴾ َواْلَبْغػػِي َيِعظ ك ػػ
اياة العدؿ بيف شػيايف أو ش صػيف  التسػوية والموازنػة بينيمػا ةح .(90

مراعاة التوسط بيف طرةي اإلةراط  والتفريط  اإ ةي أمر ما. ةالماصود بو إذ
ةػػي كػػؿ شػػيء. ةالعػػدؿ بػػيف النػػاس ماصػػود لمشػػارع  ويبػػرز ىػػذا المعنػػى 
تصػػريخ اآليػػة بػػالمفيـو الم ػػالؼ لمعػػدؿ المػػأمور بػػو وىػػي النيػػي عػػف 
الفحشاء والمنكر والبغي  وىذه الثبلثة ماىي إال جماع المفاسد الم تمفػة 

 . ياػػػػػػػوؿ اإلمػػػػػػػاـ العػػػػػػػز(1)اسالتػػػػػػػي تعرقػػػػػػػؿ تحايػػػػػػػؽ السػػػػػػػعادة لمنػػػػػػػ
َأْجَمػػع  وَيػػةم ِةػػي اْلا ػػْروِف ِلْمَحػػثِّ َعَمػػى  عػػف ىػػذه اآليػػة  بػػف عبػػد السػػبلـا َ"

 .( 2)اْلَمَصاِلِ  ك مَِّيا َوالزَّْجِر َعْف اْلَمَفاِسِد ِبَأْسرِىاَ"
ىناؾ ويات كثيرة ةي الاػروف الكػريـ توضػ  وتبػيف أف الماصػود مػف بعثػة  -ب 

 .واإلرشاد لطريؽ الحؽ وال ير الرسؿ  الرحمة بالعباد 
)األنبيػػاء   ﴾ َوَمػػا َأْرَسػػْمَناَؾ ِإالَّ َرْحَمػػةإ ِلْمَعػػاَلِميفَ ﴿  ومػػف ذلػػؾ قولػػو تعػػالى 

ـْ َوِشػَفاٌء ِلَمػا ﴿  ( وقولو 107اآلية  ـْ َمْوِعَظٌة ِمْف َربِّك  َيا َأي َيا النَّاس  َقْد َجاَءْتك 
د وِر َوى دإ  َوَرْحَمٌة  ( وىناؾ ويػات تبػيف 57يونس  اآلية ) ﴾ ِلْمم ْؤِمِنيفَ ِةي الص 

ـْ ﴿  جحد دعوة الرسؿ  سػر الػدنيا واآل ػرة  ومػف ذلػؾ قولػو تعػالى  مف أف أََلػ
ـْ َداَر اْلَبػَوارِ  إبػراىيـ  اآليػة ) ﴾ َتَر ِإَلى الَِّذيَف َبدَّل وا ِنْعَمَة المَِّو ك ْفػرإا َوَأَحم ػوا َقػْوَمي 

َوَمػػْف َأْعػػَرَض َعػػْف  *َةَمػػِف اتََّبػػَع ى ػػَداَي َةػػبَل َيِضػػؿ  َواَل َيْشػػَاى ﴿  (  وقولػػو 28
                                                           

  الػػدار العالميػػة 86المااصػػد العامػػة لمشػػريعة اإلسػػبلمية  يوسػػؼ حامػػد العػػالـ  ص (1)
 ـ.1994ى/1415  2لمكتاب اإلسبلمي  الرياض  ط

   مكتبػػػػة الكميػػػػات األزىريػػػػة  الاػػػػاىرة2/189  قواعػػػػد األحكػػػػاـ ةػػػػي مصػػػػال  األنػػػػاـ (2)
 .ـ1991ى/1414
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-123طػو  اآليػة )﴾  ِذْكِري َةِإفَّ َلو  َمِعيَشةإ َضْنكإا َوَنْحش ر ه  َيْوـَ اْلِاَياَمِة َأْعَمػى
124). 

وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف اتبػػاع الرسػػؿ ةيػػو سػػعادة الػػداريف  وم ػػالفتيـ ةييػػا 
  لتحايػؽ -  -واآل رة  وبذلؾ تكوف بعثػة الرسػؿ مػف عنػد اشااء الدنيا 
 .(1)ةي  ماو وأمره  ةيو يدؿ عمى أف لمشارع مااصد  -  - مااصد ا

جاءت ةي نصوص الشريعة بياف لبعض المااصد العامة وال اصػة  ةمػف  -ج 
ـْ ﴿  قاؿ تعالى  - ماصد رةع الحرج -تمؾ المااصد العامة َوَما َجَعَؿ َعَمْيك 
ـ  ﴿  ( وقػاؿ تعػالى 78الحػل  اآليػة ) ﴾ ِةي الدِّيِف ِمْف َحػَرجم  ي ِريػد  المَّػو  ِبك ػ

ـ  اْلع ْسػرَ  َمػا  ﴿ ( وقولػو تعػالى 185لباػرة  اآليػة ا)﴾  اْلي ْسػَر َواَل ي ِريػد  ِبك ػ
ػػفْ  ي ِريػػد  المَّػػو  ِلَيْجَعػػَؿ َعَمػػْيك ـ ( ومػػف المااصػػد 6المااػػدة  اآليػػة) ﴾ َحػػَرجم  مِّ

ػػػبَلَة َتْنَيػػػى َعػػػِف اْلَفْحَشػػػاِء ﴿  تعػػػالى ةػػػي الصػػػبلة  ال اصػػػة قولػػػو ِإفَّ الصَّ
ْنَكرِ  ـْ َصػَدَقةإ ﴿  ( وةي الزكاة 45العنكبوت  اآلية )﴾  َواْلم  ػْذ ِمػْف َأْمػَواِلِي   

ـْ ِبَيػػا ـْ َوت ػػَزكِّيِي َيػػا َأي َيػػا ﴿  ( وةػػي الصػػياـ 103التوبػػة  اآليػػة ) ﴾ ت َطيِّػػر ى 
ـْ  الَّػػِذيَف َوَمن ػػوا ك ِتػػبَ  ـْ َلَعمَّك ػػ ـ  َكَمػػا ك ِتػػَب َعَمػػى الَّػػِذيَف ِمػػْف َقػػْبِمك  ػػَيا ـ  الصِّ َعَمػػْيك 

ةػػي  ( واألمثمػػة عمػػى ذلػػؾ كثيػػرة جػػداإ 183سػػورة الباػػرة  اآليػػة )﴾  َتتَّا ػػوفَ 
 الاروف الكريـ.

بالفعؿ معمؿ بػأي مسػمؾ مػف مسػالؾ العمػة  وذلػؾ كاولػو  -  - إ باره -د 
َكَتْبَنػا َعَمػى َبِنػي ِإْسػرَاِايَؿ َأنَّػو  َمػْف َقَتػَؿ َنْفسإػا ِبَغْيػِر ِمْف َأْجِؿ َذِلَؾ ﴿  تعالى 

َنْفسم َأْو َةَسػادم ِةػي اأْلَْرِض َةَكَأنََّمػا َقَتػَؿ النَّػاَس َجِميعإػا َوَمػْف َأْحَياَىػا َةَكَأنََّمػا 
ر س ػػبلإ م َبشِّػػِريَف ﴿  وقولػػو   (32المااػػدة  اآليػػة )﴾  َأْحَيػػا النَّػػاَس َجِميعإػػا

                                                           

   مرجع سابؽ.86ص يوسؼ العالـ  المااصد العامة  (1)
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ػِؿ َوَكػاَف المَّػو  َعِزيػزإا وَ  ػٌة َبْعػَد الر س  جَّ ْنِذِريَف ِلػَابلَّ َيك ػوَف ِلمنَّػاِس َعَمػى المَّػِو ح  م 
ػػا إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف األمثمػػة الكثيػػرة التػػي  (165النسػػاء  اآليػػة ) ﴾ َحِكيمإ

 .تبيف عمميا مااصدىا
 أدل  اعتب ر المق صد في ضوء السن  النبوي : -2

يَمػػاف  ِبْضػػٌع "  -  -قػػاؿ  قػػاؿ رسػػوؿ ا  -  - عػػف أبػػي ىريػػرة -أ  اإلِْ
َوَأْدَناَىػا  ا   ِإالَّ  ِإَلػوَ  اَل  َقْوؿ   َةَأْةَضم َيا ش ْعَبةإ  -َوِست وفَ  ِبْضعٌ  َأوْ - َوَسْبع وفَ 

يَمػافِ   -  -. ةجمػع (1)"ِإَماَطة  اأْلََذ  َعِف الطَِّريِؽ  َواْلَحَياء  ش ْعَبٌة ِمَف اإلِْ
حاياة الديف بيف طرةي اثنيف بدأ أوليما بعايدة التوحيد مػف ىػذه البدايػة 

بػخ ر الطػرؼ الثػاني  وىػو أبسػط نمػوذج ل دمػة المااصػد العامػة  منتيياإ 
كإماطة األذ  عف الطريؽ وبذلؾ ندرؾ أف مااصػد الشػارع محصػورة بػيف 

 .(2)وجوه المصال  كبيرة كانت أو صغيرة"
َ َطػَب النَّػاَس َيػْوـَ النَّْحػِر  -  -  َأفَّ َرس ػوَؿ المَّػوِ - م -َعبَّاسم  اْبفِ َعِف  -ب 

ـٌ  َقػاَؿ  «َيا َأي َيػا النَّػاس  َأي  َيػْوـم َىػَذا؟»َةَااَؿ   َةػَأي  َبَمػدم »  َقػال وا  َيػْوـٌ َحػرَا
ـٌ  َقاَؿ  «َىَذا؟ َقػاَؿ      َقال وا  َشػْيٌر َحػرَاـٌ «َذا؟َةَأي  َشْيرم ىَ »  َقال وا  َبَمٌد َحرَا
ـْ َىػػَذا  ِةػػي » ْرَمػػِة َيػػْوِمك  ـٌ  َكح  ـْ َحػػرَا ـْ َعَمػػْيك  ـْ َوَأْعرَاَضػػك  ـْ َوَأْمػػَواَلك  َةػػِإفَّ ِدَمػػاَءك 

ـْ َىَذا ـْ َىَذا  ِةي َشْيِرك  . وىذا الحديث ةيو مااصد عظيمة  ماصد (3)«َبَمِدك 

                                                           

  (35شػعب اإليمػاف  رقػـ )  اإليمػاف  بػاب  أ رجو اإلمػاـ مسػمـ ةػي صػحيحو  كتػاب (1)
1/63. 

   مرجع سابؽ.88صيوسؼ العالـ  المااصد العامة لمشريعة اإلسبلمية   (2)
 ال طبػػة أيػػاـ منػػى  رقػػـ  الحػػل  بػػاب  أ رجػػو اإلمػػاـ الب ػػاري ةػػي صػػحيحو  كتػػاب (3)

(1739)  2/176. 
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 حفظ النفس  وحفظ النسؿ  وكػذلؾ حفػظ المػاؿ. واألدلػة الارونيػة والنبويػة
عمى اعتبار المااصد أكثر مػف أف تحصػى وأكتفػي بمػا ذكرتػو  تنبييػاإ بػو 

 عمى غيره.
 أدل  اعتب ر المق صد في ضوء الاكر اإلسالمي: -3

 :األدل  العقلي  -أ 

ذكػػر العممػػاء أدلػػة عاميػػة عمػػى إثبػػات أف لمشػػارع مااصػػد  وأف أحكامػػو 
ةالعاوؿ السميمة  والفطر السميمة  مشتممة عمى جمب المصال  ودرء المفاسد 

راعػػى  -  -تؤكػػد أف مػػف مااصػػد الشػػريعة رعايػػة مصػػال  العبػػاد  ألف ا
 وأذكر مف ىذه األدلة مصال  العباد عامة ةي مبدأ  مايـ ومعاشيـ. 

 َوَلَاْد َكرَّْمَنا َبِنػي وَدـَ ﴿  لاولو تعالى  مكرماإ  اآلدمي مشرةاإ ا تعالى مؽ   -
كاف  مطمبوثـ سعي ةي تحصيؿ  ومف كـر أحداإ  (170اآلية  )االسراء  ﴾

ظػف كػػوف  اةيمػا بيػػنيـ ةػإذ ألةعػػاؿ العاػبلء مستحسػناإ  ذلػؾ السػعي مبلامػاإ 
ظػف أف ا تعػالى ال يشػرع إال مػا يكػوف مصػمحة  يياتضػ المكمؼ مكرمػاإ 

 .(1)لو"
مما ىو معمـو ببداىة العاوؿ ومجػاري العػادات أف أي نظػاـ ال ياصػد بػو  -

تحايػػؽ نفػػع أو دةػػع ضػػر ةإنػػو نظػػاـ ةاشػػؿ مػػزدري منسػػوب واضػػعو إلػػى 
أصػػحاب األنظمػػة الوضػػعية وبػػالنظر إلػػى الجيػػؿ والتغفيػػؿ مػػتيـ بالشػػر  

أيرضػػػى أحػػػد مػػػنيـ أف ياػػػاؿ لػػػو  إف نظامػػػؾ لػػػيس لػػػو قصػػػد وال يحاػػػؽ 
ممػػا يػػأنؼ منػػو العاػػبلء مػػع غفمػػتيـ وجيميػػـ  - ؾمصػػمحة  ةػػإذا كػػاف ذلػػ

                                                           

   مؤسسة الرسالة 5/174  ( المحصوؿ  ة ر الديف الرازي  تحايؽ  طو جابر العمواني1)
   ـ.1997ى/1418  3ط
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وحصوؿ الناص ةييـل ةتنزيو شريعة أحكـ الحاكميف عف ذلػؾ أولػى. بػؿ 
كيؼ يميؽ بمف عرؼ ديف ا وشرعو  و الطت قمبو بشاشػة اإليمػاف أف 
يظػػف ذلػػؾ بشػػريعة الػػرحمف  ومػػا ذلػػؾ إال مػػف ظػػف السػػوء بػػرب العػػالميف 

 .(1)نعوذ با مف ذلؾ"
 االجم ع: -ب 

أجمػػع عممػػاء األمػػة بعػػد اسػػتاراايـ ألحكػػاـ الشػػريعة  أف األحكػػاـ معممػػة  
برعايػػػة مصػػػال  العبػػػاد  وىػػػذا مػػػا يبلحػػػظ مػػػف  ػػػبلؿ تتبػػػع أقػػػواؿ العممػػػاء 

ـَ ِإنََّمػػا " واسػػتدالالتيـ  ومػػف أقػػواؿ العممػػاء ةػػي ذلػػؾ قػػوؿ اآلمػػدي  أِلَفَّ اأْلَْحَكػػا
ْجَمػاع  ش رَِعْت ِلَمَااِصِد اْلِعَباِد  َأمَّػا  وَعٌة ِلَمَااِصػَد َوِحَكػـم ِةيػِدؿ  َعَمْيػِو اإلِْ َأنََّيػا َمْشػر 

. ـَ المَّػِو َتَعػاَلى  َواْلَمْعا وؿ  ْجَماع   َةي َو َأفَّ َأِامََّة اْلِفْاِو م ْجِمَعٌة َعَمى َأفَّ َأْحَكا َأمَّا اإلِْ
ودم   . (2)"اَل َتْ م و َعْف ِحْكَمةم َوَمْاص 

  

                                                           

-121( مااصد الشريعة اإلسبلمية وعبلقتيا باألدلة الشرعية  محمػد سػعد اليػوبي  ص1)
  1  دار اليجػػػػػػػػػرة لمنشػػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػػع  المممكػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػعودية  ط122
 ـ1998ى/1418

 مرجع سابؽ  3/285  ( اإلحكاـ ةي أصوؿ األحكاـ2)
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 قبصذثبنثًب: أقغبو امل
لمعممػػاء ةػػي تاسػػيـ المااصػػد اعتبػػارات عػػدة  سأقتصػػر ىنػػا عمػػى الػػبعض 

 منيا مما يفي بالغرض مف ىذا البحث 
التااي جاا ءا بةا هاا ، وماادى الة جاا   (1)أقساا م المق صااد ب عتباا ر المصاا ل  -1

 إليه :

 صهخ املقبصذ ثبملصهسخ:
المصػػال  الشػػرعية ىػػي مااصػػد الشػػارع ومػػراده  أي أف الشػػارع قػػد قصػػد 

المصػػػال  وأراد تحصػػػيميا بالنسػػػبة لممكمػػػؼ مػػػف  ػػػبلؿ الايػػػاـ باألحكػػػاـ تمػػػؾ 
الشرعيةل ةالاياـ بالفرااض والتعاليـ الدينيػة يػؤدي إلػى تحايػؽ مصػال  عبػادة 

راحة وطمأنة نفس المكمؼ.  ا وجمب مرضاتو والفوز بجناتو وا 
 وعميػو ... إليػو وتػؤوؿ المكمػؼ عمػى تعػود الشارع قصدىا التي المصال  وىذه

أمػػا المصػػال  غيػػر الشػػرعية  ةػػإف المااصػػد ىػػي نفسػػيا المصػػال  الشػػرعية.
 .(2)اةالمااصد تَأَباَىا وتعارضيا واألدلة الشرعية تمنعيا وتبعدىا وتدةعي

  لوجػدنا -  - لو نظرنا إلى حاياة الدعوة إلػى اوال بد أف نعمـ أننا 
أنيػػا مػػف جػػنس أحكػػاـ الشػػريعة  وجممػػة تصػػرةات الػػدعاة والعػػامميف ةػػي ىػػذا 

                                                           

محمػػد سػػعيد رمضػػاف البػػوطي باولػػو  "والمصػػمحة ةيمػػا  /رَّةيػػا الػػدكتورع المصاالة : (1)
اصػػطم  عميػػو عممػػاء الشػػريعة اإلسػػبلمية يمكػػف أف تعػػرؼ بمػػا يمػػي  "المنفعػػة التػػي 
قصػػػدىا الشػػػارع الحكػػػيـ لعبػػػاده  مػػػف حفػػػظ ديػػػنيـ  ونفوسػػػيـ  وعاػػػوليـ  ونسػػػميـ  

ية  )ضػوابط المصػمحة ةػي الشػريعة اإلسػبلم .وأمواليـ  طبؽ ترتيب معيف ةيما بينيػا"
 .  مؤسسة الرسالة  دوف تاريخ(23ص

  1  مكتبػػػػة العبيكػػػػاف  ط23نػػػػور الػػػػديف ال ػػػػادمي  ص  عمػػػػـ المااصػػػػد الشػػػػرعية (2)
 ـ.2001ى/1421
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  المجاؿ ال ت رج عف تصرةات المكمفيف.
مصػػال  النػػاس ليسػػت عمػػى درجػػة واحػػدة مػػف حيػػث وةػػي الحاياػػة ةػػإف  

األىميػة وال طػورة وحاجػػة النػاس إلييػػا  وليػذا حصػر العممػػاء مصػال  النػػاس 
حاجػة النػػاس إلييػا  وجػػاءت مااصػد الشػػريعة مػف حيػػث أىميتيػا و طورتيػػا و 

  لتحايؽ ىذه المصال   وىي بيذا تناسـ إلى ثبلثة أقساـ
وىػي ممػا البػد منػو ةػي قيػاـ مصػال  الػديف والػدنيا  المق صد الضاروري : -أ 

بحيػػث إذا ةاػػدت لػػـ تجػػر مصػػال  الػػدنيا عمػػى اسػػتاامة  بػػؿ عمػػى ةسػػاد 
وىذه الضػرورات  مػس   وتيارج وةوت حياة  وةي اآل رة النجاة والنعيـ.

الػػػديف والػػػنفس والعاػػػؿ والنسػػػؿ والمػػػاؿ. ةجػػػاءت الشػػػريعة لحفػػػظ ىػػػذه 
 المصال  األساسية.

ىػػي المصػػال  التػػي يحتػػاج إلييػػا النػػاس لرةػػع الحػػرج و  :المق صااد الة جياا  -ب 
ذا ةاتػػػت ال ي تػػؿ نظػػػاـ الحيػػاة  ولكػػػف يمحػػؽ النػػػاس  والمشػػاة عػػنيـ  وا 

إلػػى رةػػع الحػػرج عػػف النػػاس  المشػػاة والعنػػت  والحاجيػػات كميػػا راجعػػة 
ةشػػػرعت الػػػر ص ةػػػي العبػػػادات والبيػػػوع المسػػػتثناة مػػػف الاواعػػػد العامػػػة 

 لممعامبلت كالسمـ واإلجارة وغيرىا.
ىػي التػػي تجعػؿ أحػواؿ النػػاس تجػري عمػى ماتضػػى و  المق صاد التةسايني : -ج 

ذا ةاػدت ال ي تػؿ نظػاـ حيػاة النػاس كمػا  اآلداب العامة وال مؽ الاػويـ  وا 
مػػر الضػػروري  وال ينػػاليـ حػػرج  كمػػا إذا ةاػػد األمػػر الحػػاجي  إذا ةاػػد األ

ولكػػف تصػػير حيػػاتيـ عمػػى  ػػبلؼ مػػا تاتضػػيو المػػروءة ومكػػاـر األ ػػبلؽ 
وأ ػػػذ الزينػػػة  والتاػػػرب بنواةػػػؿ ال يػػػرات مػػػف الصػػػدقات  كسػػػتر العػػػورات 
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 . (1) والاربات  والتحمي باآلداب العامة
ةجػػػاءت المصػػػال  ومػػػف ىنػػػا جػػػاءت المصػػػال  مرتبػػػة بحسػػػب أىميتيػػػا  

الضػػرورية ةػػي البدايػػة ألنػػو يترتػػب عمػػى تركيػػا إ ػػبلؿ بنظػػاـ الحيػػاة  وةسػػاد 
مصال  الناس  ثـ األحكاـ التي شرعت لتحايؽ المصال  الحاجية ألنػو يترتػب 
عمى تركيا الحرج والضيؽ والمشاة  ثـ األحكاـ التي شرعت لتحايؽ المصال  

 التحسينية.
 يؤكد ذلؾ قوؿ اإلمػاـ الغزالػي  و ألصميالضروريات ىي ماصود الشارع او 

"وماصػػػود الشػػػرع مػػػف ال مػػػؽ  مسػػػة وىػػػو أف يحفػػػظ عمػػػييـ ديػػػنيـ   - / -
ونفسيـ وعاميـ ونسميـ وماليـ ةكؿ مػا يتضػمف حفػظ ىػذه األصػوؿ ال مسػة 

 .(2)ةيو مصمحة وكؿ ما يفوت ىذه األصوؿ ةيو مفسدة ودةعيا مصمحة"
ػػػة   تاتََّفَاػػػ" ياػػػوؿ اإلمػػػاـ الشػػػاطبي  َعَمػػػى َأفَّ  - َبػػػْؿ َسػػػاِار  اْلِمَمػػػؿِ  -اأْل مَّ

وِريَّاِت اْلَ ْمِس  ر  ِضَعْت ِلْمم َحاَةَظِة َعَمى الضَّ َوِىَي  الدِّيف   َوالنَّْفس    -الشَِّريَعَة و 
ـْ َيْثب ػتْ  - َوالنَّْسؿ   َواْلَماؿ   َواْلَعْاؿ   وِريِّ  َوَلػ ػر  ػِة َكالضَّ َلَنػا َذِلػَؾ  َوِعْمم َيػا ِعْنػَد اأْل مَّ

وِعَيا ِإَلْيِو  َبْؿ ع ممت م بَلَءَمت َيا   ِبَدِليؿم م َعيَّفم  َواَل َشِيَد َلَنا َأْصٌؿ م َعيٌَّف َيْمتَاز  ِبر ج 

                                                           

  120-119  ضوابط المصمحة ةي الشػريعة اإلسػبلمية  ص40-2/17  المواةاات (1)
  مطبعػػػة 192-188  عمػػػـ أصػػػوؿ الفاػػػو  عبػػػد الوىػػػاب  ػػػبلؼ  صمرجػػػع سػػػابؽ

السعودية  دوف تاريخ  الوجيز ةػي أصػوؿ الفاػو اإلسػبلمي  محمػد مصػطفى المدني  
  2دار ال يػػػػػر لمطباعػػػػػة والنشػػػػػر  دمشػػػػػؽ  سػػػػػوريا  ط  114-1/112  الزحيمػػػػػي
 .ـ2006ى/1427

( المستصفى ةي عمـ األصوؿ  أبو حامػد الغزالػي  تحايػؽ  محمػد بػف سػميماف األشػار  2)
 .ـ1997ى/1417  1  مؤسسة الرسالة  بيروت  لبناف  ط417ص
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ِلمشَِّريَعِة ِبَمْجم وِع َأِدلَّةم اَل َتْنَحِصر  ِةي َبابم َواِحدم  َوَلِو اْسَتَنَدْت ِإَلى َشْيءم م َعػيَّفم 
. كمػا أف حفػظ ىػذه الضػروريات ال مػس يكػوف بػأمريف (1)"ةإ َتْعِيين و  َلَوَجَب َعادَ 

 كما ياوؿ اإلماـ الشاطبي 
ـ  َأْرَكاَنَيا َوي َثبِّت  َقَواِعَدَىا  َوَذِلػَؾ ِعَبػاَرٌة َعػْف م رَاَعاِتَيػا ِمػْف  أحدىما " َما ي ِاي

و  ج  َتَوقَّػَع ِةيَيػا  َوَذِلػَؾ  َما َيْدرَأ  َعْنَيػا ااِلْ ػِتبَلؿَ  َوالثَّاِني  .دَجاِنِب اْلو  اْلَواِقػَع َأِو اْلم 
. وأمػػا الحاجيػػات ةبنيػػت عمػػى رةػػع (2)"ِعَبػػاَرٌة َعػػْف م رَاَعاِتَيػػا ِمػػْف َجاِنػػِب اْلَعػػَدـِ 

المشاة والحرج عف الناس  ولذلؾ ةالشريعة اإلسبلمية تاـو عمى اليسر ورةع 
معػامبلت أو عػادات. الحرج والمشػاة عمػى النػاس ةػي كػؿ األمػور عبػادات أو 

 وىي ةي الرتبة دوف الضروريات.
 أقس م المق صد ب عتب ر شموله  ألةك م الشريع : -2

 وتناسـ بيذا االعتبار إلى ثبلثة أقساـ 
وىػػي التػػي تبلحػػظ ةػػي جميػػع أو أغمػػب أبػػواب الشػػريعة  المق صااد الع ماا : -أ 

"المااصػػد العامػػة ىػػي  ابػػف عاشػػور الطػػاىر  ومجاالتيػػا. ياػػوؿ العبلمػػة
المعاني والِحكـ الممحوظة لمشارع ةي جميع أصوؿ التشػريع أو معظميػا  
بحيث ال ت ػتص  مبلحظتيػا بػالكوف ةػي نػوع  ػاصًّ مػف أحكػاـ الشػريعة  

والمعػاني التػي ال ي مػو   وتد ؿ ةي ىذا أوصاؼ الشريعة وغايت يا العامػة
التشريع عف مبلحظتيا  كما تد ؿ ةي ىذا أيضاإ معػاف مػف الِحكػـ ليسػت 

محوظػػػة ةػػػي سػػػاار أنػػػواع األحكػػػاـ  ولكنيػػػا ممحوظػػػة ةػػػي أنػػػواع كثيػػػرة م

                                                           

 .1/31  المواةاات (1)
 .2/18 المصدر نفسو  (2)
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ةيي األىداؼ والغايات التي جاءت الشريعة بحفظيػا ومراعاتيػا  .(1)منيا"
ةػػي جميػػع أبػػواب التشػػريع ومجاالتػػو  أو ةػػي أغمبيػػا  والاضػػايا الكميػػة 
واألىداؼ العامة التي راعتيا الشػريعة ةػي جميػع تشػريعاتيا مػف عبػادات 

 ت وعادات  وجنايات  أو روعيت ةي أغمب األحواؿ.ومعامبل
ومػػف المااصػػد العامػػة المراعػػاة داامػػا وأبػػداإ الضػػروريات ال مػػس وعمػػى 
رأسيا الديف  وىػي متفاوتػة ةػي عموميػا ةبعضػيا أعػـ مػف بعػض  ومػف أعػـ 

 .(2)المااصد العامة )جمب المصال  ودرء المفاسد  والتيسير ورةع الحرج(
وأعني بيا المااصد التي تيدؼ الشػريعة إلػى تحايايػا  المق صد الخ ص : -ب 

وذلػؾ  ةي باب معيف  أو ةي أبواب قميمػة متجانسػة  مػف أبػواب التشػريع.
كمااصػػد العبػػادات كميػػا ومااصػػد المعػػامبلت أو مااصػػد بػػاب مػػف أبػػواب 

 الشريعة كباب الطيارة كمو مثبل وىكذا.
شػػرعي  مػػف وىػػي مػػا ياصػػده الشػػارع مػػف كػػؿ حكػػـ " المق صااد الجيئياا : -ج 

وأكثػر  إيجاب أو تحػريـ  أو نػدب أو كراىػة  أو إباحػة أو شػرط أو سػبب.
مف يعتني بيذا الاسـ مػف المااصػد  ىػـ الفايػاء. ألنيػـ أىػؿ الت صػص 
ةي جزايات الشريعة ودقااايا. ةكثيرإا مػا يحػددوف  أو يشػيروف إلػى ىػذه 

بروف عنيا المااصد الجزاية ةي استنباطاتيـ واجتياداتيـ. إال أنيـ قد يع
 مثاليػػا و  .(3)بعبػػارات أ ػػر  كالحكمػػة  أو العمػػة  أو المعنػػى  أو غيرىػػا"

ماصػػد األذاف  والػػذي ىػػو اإلعػػبلـ والتنبيػػو والتجميػػع  وماصػػد أةضػػمية 
                                                           

   مرجع سابؽ.2/121 اليوبي  مااصد الشريعة اإلسبلمية  (1)
 .389-388  صالمرجع نفسو (2)
 .  مرجع سابؽ8-7نظرية المااصد عند اإلماـ الشاطبي  الريسوني  ص (3)
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ة الحيوانيػةل رو األضحية الذكر دوف األنثى  والماصد ىو إكثار وتاوية الث
 .(1) ...إلخ ألف األنثى مواطف التوالد والتناسؿ

أىميػة وضػرورة ىػذا العمػـ  ةيػو عمػـ   نه ي  هاذا المبةاث ي هار لنا وفي 
يحتاجػػو الداعيػػة والفايػػو والعػػالـ والمػػتعمـ  إذ بػػو ياػػؼ اإلنسػػاف عمػػى غايتػػو 

كمػا يظيػر لنػا أيضػاإ عػدؿ الشػريعة  وىدةو  ومعو يتحاؽ غاية المجتمػع كمػو.
تحايػؽ ماصود الشارع مف تشريعو وحكمتيا ةي تشريعيا العاـ وال اص  وأف 

  ةالشريعة ةييػا مػف المصػال  والفوااػد مصال  العباد الدنيوية منيا واأل روية
ما يصم  أحواؿ الناس لكؿ زماف ومكاف  وأف صبلح الحيػاة العامػة ةػي سػاار 

إلػخ  مػرتيف بالحفػاظ عمػى  ... المجاالت السياسػية واالقتصػادية واالجتماعيػة
 مة يكوف بعدـ المحاةظة عمييا.مااصد الشريعة اإلسبلمية  وةساد الحياة العا

  

                                                           

   مرجع سابؽ.193عمـ المااصد الشرعية  ال ادمي  ص (1)
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 املجسث انثبَٙ
 غٛبة انفكش املقبصذ٘ ػهٗ انذاػٛخأثش 

عمػػؿ الػػدعاة أحػػوج مػػا يكػػوف لمضػػبط بمااصػػده الشػػرعيةل ألف أف  ؾال شػػ
الدعوة ىي التي تصوغ المسمـ ةػي ش صػيتو وسػموكو  والعامػة َتَبػٌع لمعممػاء  

وغيػػاب الفكػػر  جمعػػاء.لػػذا ةتاػػويـ عمػػؿ الػػدعاة سػػبيؿ لتاػػويـ سػػموؾ األمػػة 
المااصدي عف الدعاة ىو انحراؼ ةكري عػف المػنيل العامػي السػميـ  وتتضػ  

 وثار ذلؾ الغياب عمى الدعاة ةي عدة أمور أىميا 
 :أٔالً: ضؼف انجصريح حبقٛقخ انذٍٚ

وىو أف تكوف دعوة الداعية عمى غير معرةة وبرىػاف وياػيف وحجػة  قػاؿ 
ػػو ِإَلػػى المَّػػِو َعَمػػى َبِصػػيَرةم َأَنػػا َوَمػػِف اتََّبَعِنػػيق ػػْؿ َىػػِذِه َسػػِبيِمي أَ ﴿  تعػػالى   ﴾ ْدع 

َيْدع و ِإَلى المَِّو ِبَيا َعَمػى "  - / - ( ياوؿ اإلماـ ابف كثير108)يوسؼ  اآلية 
َبِصيَرةم ِمْف َذِلَؾ َوَيِايفم َوب ْرَىافم ى َو َوك ؿ  َمِف اتََّبَعو  َيْدع و ِإَلى َما َدَعا ِإَلْيِو َرس وؿ  

 . (1)"َعَمى َبِصيَرةم ويايف وبرىاف عامي وشرعي -  -المَِّو 
"ومف البصيرة أف يكوف الداعيػة بصػيراإ بزمانػو  الريسوني  /ياوؿ الدكتور

وبأىػػؿ زمانػػو وقضػػايا زمانػػو  بصػػيراإ بمػػف ي ػػاطبيـ ويػػدعوىـ  بصػػيراإ ببياتػػو 
ومجاؿ تحركو  بصيراإ بالوسااؿ واألسػاليب مػا يبلاػـ منيػا ومػا ال يبلاػـ  وقبػؿ 

 -  -كػػؿ ذلػػؾ البصػػيرة ةػػي الػػديف  وىػػي ال تتحاػػؽ إال بمعرةػػة مااصػػد ا 
 .(2)ةي عاااده وأحكامو وودابو"

                                                           

  دار 4/362  تفسير الاروف العظيـ )ابف كثير(  تحايؽ  محمد حسػيف شػمس الػديف (1)
 ى.1419  1الكتب العممية  بيروت  ط

مطبعػػػػة النجػػػػاح  الػػػػدار البيضػػػػاء    123ص  قواعػػػػده وةوااػػػػده الفكػػػػر المااصػػػػدي (2)
   بتصرؼ يسير.ـ1999
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والداعيػػة ال يمكػػف أف يوصػػؿ ةكرتػػو ودعوتػػو لمنػػاس مػػالـ تتضػػ  عنػػده 
 - / - الرؤيػػة إلػػى مػػا يػػدعو إليػػو  وةػػي ىػػذا ينبػػو اإلمػػاـ أبػػو حامػػد الغزالػػي

الداعيػػػة الفايػػػو المجتيػػػد عمػػػى  طػػػورة البعػػػد عػػػف أسػػػرار األعمػػػاؿ واألقػػػواؿ 
ةينبغػي أف يكػوف " حاياة الديف ةياوؿ ومااصدىال ألف ذلؾ يؤدي إلى جيمو ب

شديد البحث عػف أسػرار األعمػاؿ واألقػواؿ ةإنػو إف اكتفػى بحفػظ مػا ياػاؿ كػاف 
ولذلؾ كاف يااؿ ةبلف مف أوعية العمػـ ةػبل يسػمى   وعاء لمعمـ وال يكوف عالماإ 

  .(1)"عالماإ إذا كاف شأنو الحفظ مف غير اطبلع عمى الحكـ واألسرار
عمػـ عمى غير بصيرة تجعؿ الداعية عمػى غيػر  -  -ةالدعوة إلى ا 

عػدـ المعرةػة بما يجوز وما ال يجوز  وما يسوغ ةيو االجتياد ومػا ال يسػوغ  و 
وأي دعوة ت مو مف ىػذا الشػرط وىػو  ولو وما يفعمو وما يتركو "شرعية ما ياب

البصيرة ةإنيا دعوة ميميمػة أساسػيا غيػر متػيف  سػرعاف مػا ينيػار ويتاػوض 
ولذلؾ سمى ا تعػالى العمػـ بصػيرةل ألنػو يحصػؿ بػو  الساؼ مف ةوقو.ةي ر 

الصػػواب  ويتبػػيف بػػو الحػػؽ  وتاػػـو بػػو الحجػػة  ويػػردع بػػو الباطػػؿ  ويمكػػف 
 . (2)"لصاحب البصيرة أف ي وصؿ الحؽ إلى مف يستحاو

ألف  الرسػؿل أتبػاع مػف ةمػيس بصػيرة غير عمى دعا ةمف نفسو الوقت وةي
عمى جيػؿ يضػر وال ينفػع  وي ػرب وال يعمػر  ويضػؿ  -  -الداعية إلى ا

ف أدؽ " ةياػػوؿ  - / -وال ييػػدي  وياػػرر ىػػذا اإلمػػاـ العبلمػػة الػػدىموي ىػػذا وا 
 العمػػـو وأولػػى منػػاراإ  وأرةعيػػا محتػػداإ  وأعمايػػا عنػػدي  بأسػػرىا الحديثيػػة الفنػوف

                                                           

 .  دار المعرةة  بيروت1/78  إحياء عمـو الديف (1)
  دار اإلمػاـ مالػؾ  أبػو 10الدعوة إلى ا  عزيز بف ةرحػاف العنػزي  ص البصيرة ةي (2)

 .ـ2005ى/1426ظبي 



 الجزء الثاني - ـ2021العدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 أثر غياب الفكر المقاصدي
 على الواقع الدعوي المعاصر

1517 

أسػرار  عمـ ىو - ماداراإ  وأعظميا منزلة وأعبلىا أر   ةيما و رىا عف الشرعية
الديف  الباحػث عػف حكػـ األحكػاـ ولمياتيػا  وأسػرار  ػواص األعمػاؿ ونكاتيػا  
ةيػػو والم ػػو أحػػؽ العمػػـو بػػأف يصػػرؼ ةيػػو مػػف أطاقػػو نفػػااس األوقػػات  ويت ػػذه 
عدة لمعاده بعدما ةرض عميو مف الطاعاتل إذ بو يصير اإلنساف عمى بصيرة 

صػػاحب العػػروض  ةيمػػا جػػاء بػػو الشػػرع  وتكػػوف نسػػبتو بتمػػؾ األ بػػار كنسػػبة
بدواويف األشعار  أو صاحب المنطؽ ببراىيف الحكاـ  أو صػاحب النحػو بكػبلـ 
العػػرب العربػػاء  أو صػػاحب أصػػوؿ الفاػػو بتفػػاريع الفايػػاء  وبػػو يػػأمف مػػف أف 
يكػوف كحاطػػب ليػؿ  أو كغػػااص سػيؿ  أو ي ػػبط  ػبط عشػػواء  أو يركػب مػػتف 

س الحنظمػػة عميػػو عميػػاء  كمثػػؿ رجػػؿ سػػمع الطبيػػب يػػأمر بأكػػؿ التفػػاح  ةاػػا
 .(1)"لمشاكمة األشباح وبو يصير مؤمناإ عمى بينة مف ربو

بما  عالماإ  الداعية يكوف أف البد بصيرة عمى الدعوة تكوف لكي ىنا ومف
يدعو إليو  عالماإ بحاؿ المدعويف  عالماإ بطرياة الدعوة  عالماإ بالوسااؿ 

عمى بينة وبرىاف واألساليب الشرعية المتاحة  والمنيي عنيا  وأف يكوف 
ويايف وحجة بما يدعو إليو  وىذا ال يتأتى ةي غياب أسرار وحكـ وغايات 

 الشريعة  ةالمااصد ىي التي تجعؿ الداعية قوي الحجة ظاىر البرىاف.
 : ػذو زظٕ خغبة انذاػٛخ ثبنقجٕل:ثبَٛبً  

مف لـ يستطمع األسرار والمعاني لف يتحصؿ لديو مف الاناعة العامية ما  
يتحصػػؿ لػػد  مػػف يطػػالع األسػػرار ويتعمػػؽ ةييػػا  وبالتػػالي لػػف يحظػػى ال طػػاب 

 وأسػػػموباإ  صػػػياغة وسػػػياقاإ  - متانػػػاإ  يمػػػا كػػػاف ال طػػػاب مسػػػبوكاإ بػػػالابوؿ  "ةم
                                                           

 ى/1413  2  دار إحيػػػػػاء العمػػػػػـو  بيػػػػػروت  لبنػػػػػاف  ط1/21  حجػػػػػة ا البالغػػػػػة (1)
 .ـ1992
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استشػػرؼ إال بشػػر بسػػوء العاقبػػة  و ل ثػػـ  ػػبل عػػف الغايػػة والماصػػد - وعرضػػاإ 
كرىل الغبار يسطع ثـ  منبثاإ  الفشؿ  وأوصؿ إلى الس رية واليزو  وأثمر ىباءإ 

 يػػذىب ةػػبل يباػػى منػػو شػػيء  إذ ال يحمػػؿ ةػػي نفسػػو معنػػى يتطمبػػو  وال ىػػدةاإ 
ليذا  واجب الدعوة   يتوسؿ بو إليو يطماو  وال غاية يستصدر ليا  وال ماصداإ 

وغايػػػات  ب طػػػابيـ أىػػػداةاإ أف يتاصػػػد الػػػدعاة  - وكػػػؿ دعػػػوة -الجماىيريػػػة 
ومااصػػد يعممػػوف ألجميػػا  ويصػػيغوف  طػػابيـ و طػػبيـ لبموغيػػا  وي ططػػوف 

 .(1)"لتحصيميا
ةػػبل شػػؾ أف تبيػػيف حكمػػة الشػػريعة يكػػوف أدعػػى إلػػى اإلتيػػاف واالقتنػػاع 
 زوااللتزاـ بيا  ةمااصد الشريعة تزيد مف اإليماف با تعالى  كما تزيد االعتزا

لى ىذا يشير اإلماـ  َةَما َيد ؿ  َعَمى اْلِعمَِّة َيك ػوف  َأْوَلػى   "باولو اآلمديبالشرع  وا 
ْنِاَياِد َوس ي وَلِة اْلَاب وِؿ" وِد ِبَسَبِب س ْرَعِة ااِل   .(2)ِلا ْرِبِو ِإَلى اْلَمْاص 

عنػػػدما تبػػػيف المااصػػػد "  ويؤكػػػد ذلػػػؾ اإلمػػػاـ ة ػػػر الػػػديف الػػػرازي ةياػػػوؿ
 الغايػة الجميمػة التػي جػاءت ألجميػا الشػريعة اإلسػبلمية  يػزداد إيمانػاإ الشػرعية 

وقناعة ألف النفوس إلى قبػوؿ األحكػاـ المطاباػة لمحكػـ والمصػال  أميػؿ وعػف 
  .(3)قبوؿ التحكـ الصرؼ والتعبد المحض أبعد"

وينبو اإلماـ الشوكاني إلى أىمية مراعاة المااصػد  وأثػر العمػؿ بيػا عمػى 

                                                           

دعػػوة الجمػػاىير مكونػػات ال طػػاب ووسػػااؿ التسػػديد  عبػػد ا الزيػػر عبػػد الػػرحمف   (1)
(  مركػػػز البحػػػوث والدراسػػػات  بػػػوزارة األوقػػػاؼ والشػػػاوف 76)  كتػػػاب األمػػػة 94ص

 .قطر اإلسبلمية ةي دولة
 مرجع سابؽ.  4/265  اإلحكاـ ةي أصوؿ األحكاـ (2)
 مرجع سابؽ.  5/315  المحصوؿ (3)



 الجزء الثاني - ـ2021العدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 أثر غياب الفكر المقاصدي
 على الواقع الدعوي المعاصر

1519 

لػػو جعػػؿ العػػالـ والداعيػػة َغاَيػػة ىمػػو وأقصػػى "  اعيػػة  ةياػػوؿ قبػػوؿ  طػػاب الد
رغبتو جمب اْلمَصال  الدِّيِنيَّة لمعبػاد َودةػع اْلَمَفاِسػد َعػْني ـ َكػاَف مػف َأْنَفػع دعػاة 
اْلم سمميف وأنجع الحامميف لحجل رب اْلَعالميف وانجذبت َلو  اْلا م وب ومالت ِإَلْيِو 

يؿ َعَمْيػػِو الػػوعر وانامػػب َلػػو  المتعصػػب منصػػفاإ اأْلَْنفػػس وتػػذلؿ َلػػو  الصػػعب وتسػػ
والمبتػدع متسػػنناإ َورغػػب ِةػػي اْلَ ْيػر مػػف لػػـ يكػػف يرغػب ِةيػػِو َوَمػػاؿ ِإَلػػى اْلكتػػاب 
َواَيػة مػف َكػاَف متجمببػاإ ِبػالرَّْأِي  َوالس نة مػف َكػاَف يِميػؿ َعْني َمػا وتػرد  بػأثواب الرِّ

مراتػػو واستنشػػؽ مػػف عػػابؽ َوَمشػػى ِةػػي ريػػاض ااِلْجِتَيػػاد واقتطػػؼ مػػف طيػػب ث
رياحينػػو َمػػا َكػػاَف معػػتابل ِةػػي سػػجف التَّْاِميػػد مكػػببل بالايػػؿ والاػػاؿ مكتوةػػا بػػخراء 

 .(1)الرَِّجاؿ"
ةمعرةػة ماصػػود التكميػؼ تجعػػؿ المكمػؼ أكثػػر حبًّػا لمعمػػؿ  وأرغػب ةػػي إذاإ 

لػػى ىػػذا أشػػار اإلمػػاـ أدااػػو بإتاػػاف  وأقػػرب إلػػى االمتثػػاؿ الحاياػػي المرضػػي   وا 
ْنِاَيػاِد َواْلَاب ػوِؿ ِمػَف "  األصفياني أيضا باولو ْكـِ َأْقَرب  ِإَلى ااِل َتَعا َؿ اْلِعمَِّة ِةي اْلح 

  .(2)"التََّعب ِد اْلَمْحضِ 
 :: ػدض انذاػٛخ ػٍ سدع املشككني، ٔانشد ػهٗ شجٓبد املجغهنيثبنثبً 

طبيعتػو  ال شؾ أف الداعية الذي لـ يػدرؾ حاياػة الػديف  ولػـ يتعمػؽ ةػي 
ضبلؿ  حاااؽ الديف  وبياف بياف  يعجز عمى ولـ يتمكف مف حااااو ومااصده

المنحرةيف ةي االعتاادات واألعماؿ مف أىؿ اإلسبلـ  وكذلؾ الرد عمػى  صػـو 
                                                           

  دار 189-188أدب الطمب ومنتيػى األدب  تحايػؽ  عبػد ا يحيػى السػريحي  ص (1)
 .ـ1998ى/1419  1ابف حـز  لبناف  بيروت  ط

  دار 3/109  بياف الم تصر شرح م تصر ابف الحاجب  تحايػؽ  محمػد مظيػر باػا (2)
 .ـ1986ى/1406  1المدني  السعودية  ط
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اإلسبلـ الطاعنيف ةي الاروف أو السنة أو شريعة مػف شػرااعو  أو ةريضػة مػف 
وجػػو الصػػواب ةػػي ىػػذه  ةرااضػػو  ونحػػو ذلػػؾ مػػف أضػػاليميـ وتحػػريفيـ  وبيػػاف

 .األمور بالاوؿ البيف والبرىاف الااطع
ومنيػا أف المبتػدعيف شػككوا "  - / - ياوؿ اإلماـ شاه ولػي ا الػدىموي

ةي كثير مف المسااؿ اإلسبلمية بأنيا م الفة لمعاػؿ  وكػؿ مػا ىػو م ػالؼ لػو 
وقػالوا يجب رده أو تأويمو كاوليـ ةػي عػذاب الابػر إنػو يكذبػو الحػس والعاػؿ  

مف ذلؾ  ةطفاوا يؤولوف بتػأويبلت بعيػدة   ةي الحساب والصراط والميزاف نحواإ 
 ةاػػالوا  لػػـ كػػاف صػػـو و ػػر يػػـو مػػف رمضػػاف واجبػػاإ  وأثػػارت طاافػػة ةتنػػة الشػػؾ

واسػػتيزأت  ؟ ونحػػو ذلػػؾ مػػف الكػػبلـ. عنػػو وصػػـو أوؿ يػػـو مػػف شػػواؿ ممنوعػػاإ 
ث والتحريض ال ترجػع إلػى طاافة بالترغيبات والترىيبات ظانيف أنيا لمجرد الح

لمػػا أكػػؿ لػػو  -أصػػؿ أصػػيؿ  حتػػى قػػاـ أشػػاى الاػػـو  ةوضػػع حػػديث باذنجػػاف 
وال سػبيؿ إلػى   يعرض بأف أضػر األشػياء ال يتميػز عنػد المسػمميف مػف النػاةع

دةع ىذه المفسدة إال بأف نبيف المصال   ونؤسس ليػا الاواعػد كمػا ةعػؿ نحػو 
 .(1)"دىرية وأمثاليـمف ذلؾ ةي م اصمات الييود والنصار  وال

منطماػػاإ  -  -ونجػػد الشػػيخ الطػػاىر ابػػف عاشػػور يت ػػذ مػػف كتػػاب ا 
شرعيا  ومسمكاإ يرد مف  بللو عمى شبيات ال صـو  وذلػؾ مػف  ػبلؿ اآليػات 

َوَمػػا َ َمْاَنػػا السَّػػَماَء ﴿     ةفػػي قولػػو تعػػالى-  -الدالػػة عمػػى وحدانيػػة ا 
َلْو َأَرْدَنا َأْف َنتَِّ َذ َلْيوإا اَلتََّ ْذَناه  ِمْف َلد نَّا ِإْف ك نَّػا  *َواأْلَْرَض َوَما َبْيَني َما اَلِعِبيَف 

ـ   *َةاِعِميَف  ػا َبْؿ َنْاِذؼ  ِباْلَحؽِّ َعَمى اْلَباِطِؿ َةَيْدَمغ و  َةِإَذا ى َو زَاِىٌؽ َوَلك  اْلَوْيػؿ  ِممَّ
 (.18-16اآليات  )األنبياء  ﴾ َتِصف وفَ 

                                                           

 مرجع سابؽ.  39-1/38  حجة ا البالغة (1)



 الجزء الثاني - ـ2021العدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 أثر غياب الفكر المقاصدي
 على الواقع الدعوي المعاصر

1521 

َةالمَّو  ي ْبِطؿ  اْلَباِطػَؿ ِبػاْلَحؽِّ ِبػَأْف ي َبػيَِّف ِلمنَّػاِس ب ْطػبَلَف اْلَباِطػِؿ "  ياوؿ الشيخ
بَلِح َواْلَفَسػا ـْ إدراكا لمتمييز َبْيَف الصَّ ِمِو  َوِبَأْف َأْوَجَد ِةي ع ا ولي ِد  َعَمى ِلَساِف ر س 

ْبِطِمػػيَف  َوِبػػَأْف َيْ م ػػَؽ  ْبِطِمػػيَف اِلْسِتْاَصػػاِؿ اْلم  َوِبػػَأْف ي َسػػمَِّط َبْعػػَض ِعَبػػاِدِه َعَمػػى اْلم 
ْبَطػػػاِؿ اْلَباِطػػؿِ  ر َىا إلِ . وىكػػػذا كانػػػت األنبيػػاء والرسػػػؿ جميعػػػاإ (1)"َمْ م وَقػػاتم ي َسػػػ ِّ

قػػدرة ةػػػي وأتبػػاعيـ يتميػػزوف بوضػػػوح الرؤيػػة وحضػػػور الغايػػة  ةكػػانوا أكثػػػر 
التعبيػػر عػػف حاػػااؽ اإلسػػبلـ  وأقػػو  حجػػة ةػػي الػػرد عمػػى شػػبيات المشػػككيف 

 والمعارضيف والمناوايف.
أحمػد الريسػوني عمػى ضػرورة التبصػر بمااصػد الشػريعة  /ويؤكد الػدكتور

وغايات الرسالة  لكػي يكػوف المسػمـ قػوي الحجػة ظػاىر البرىػاف  يسػتطيع أف 
لتحػػػديات الفكريػػػة والثااةيػػػة وةػػػي ظػػػؿ ا"  يػػػدحض أباطيػػػؿ  صػػػومو  ةياػػػوؿ

أصػػبحنا أكثػػر اضػػطراراإ إلػػى أف  - واإلعبلميػػة التػػي تواجينػػا وتحاصػػرنا اليػػـو
نعػػرض عمػػى النػػاس  ونشػػرح ليػػـ مااصػػد شػػريعتنا ومحاسػػف ديننػػا  ةيػػذا ىػػو 
برازه بما ىو عميػو ومػا ىػو أىمػو  وىػو  الكفيؿ بإنصاؼ ديننا المفتر  عميو  وا 

قامػة الحجػة كاممػة ناصػعة  لييمػؾ الكفيؿ بػدةع الشػبيات ورةػع اإل شػكاالت  وا 
 . (2)مف ىمؾ عف بينة ويحيا مف حي عف بينة"

"ةمعرةة مااصد الشريعة تعطي المسمـ الاناعة التامة  والمناعة الكاةيػة  
ضد الحرب الضروس التػي تاػاـ اليػـو ضػد اإلسػبلـ عػف طريػؽ الغػزو الفكػري 

ة  واألةكار المرزولة التػي تطمػؽ والعادي والتيارات المنحرةة  والدعوات اليدام
                                                           

 .ى1984   الدار التونسية  تونس17/34 الطاىر بف عاشور  التحرير والتنوير  (1)
 ى/1431  1  دار الكممػػػة  الاػػػاىرة  ط26-25الشػػػريعة  صمػػػد ؿ إلػػػى مااصػػػد  (2)

 .ـ2010
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مف ىنا وىناؾ عبر وسااؿ اإلعبلـ التي تعددت وتنوعت ةي عصػرنا الحاضػر  
وأصػػبحت السػػبلمة منيػػا أمػػراإ متعػػذراإ  ولػػيس ىنػػاؾ مػػف وسػػيمة لمواجيتيػػا إال 
عبر تحصيف المسمـ عف طريؽ الاناعة بيذا الديف وبياف مااصده مما يعطػي 

  .(1)المسمـ ىذه الحصانة"
أف مػػف لػػـ يعػػرؼ أسػػرار ومحاسػػف الشػػريعة  ويت ػػذ  وماان هناا  يتبااين لااي

المااصػػد كيػػدؼ ومػػنيل حيػػاة  ةمػػف يمػػن  الحصػػانة الكاممػػة التػػي تمكنػػو مػػف 
مااومػػػة الحػػػرب الشرسػػػة الحاليػػػة ضػػػد اإلسػػػبلـ  ومااومػػػة األةكػػػار اليدامػػػة  
واالتجاىات المنحرةػة  ممػا يعػوؽ ذلػؾ مػف مسػيرة الػدعوة اإلسػبلمية  ويشػوه 

سمميف. ةيؤالء األعداء يممكوف كثيراإ مف المنابر اإلعبلمية صورة اإلسبلـ والم
الماروء منيػا والمراػي والمسػموع  ويعممػوف عمػى تشػويو صػورة اإلسػبلـ  بػؿ 
وصؿ بيـ األمر إلى التشكيؾ ةي ثوابتو وأصولو العظيمػة  ةػي قمػوب أتباعػو  
ولف يتحاؽ لمداعية مواجية ذلؾ دوف أف يتعمؽ ةي مااصد وأسرار ومحاسػف 

 الشريعة اإلسبلمية.
 :ٔانٕقٕع يف انتُبقض يف املٕاقف ٔاٜساء ٔاألزكبوساثؼًب: انتخجظ يف انذػٕح، 

ف ةاتػػو النظػػر ةػػي مااصػػد الشػػريعة وقػػع ةػػي الت ػػبط واالضػػطراب وأتػػى مػػ
كما قاؿ الشػاطبي   باألقواؿ الشاذة المجاةية لمااصد الشرع  حتى لتجد أحدىـ

ة ةػػي الشػػريعة يأ ػذ بػػبعض جزاياتيػػا ممػف يسػػتحؽ وصػػؼ األميػ ةتػر  ةرياػػاإ "
                                                           

  1/572  مااصد الشريعة وأثرىا ةي اإلصبلح والتشريع ووحدة األمة  عبد ا الزير (1)
ضمف الندوة العالمية عف الفاو اإلسبلمي وأصولو وتحديات الاػرف الواحػد والعشػريف  

عاصرة  الجامعة اإلسبلمية العالمية مااصد الشريعة وسبؿ تحايايا ةي المجتمعات الم
 ى.1427 رجب 16-14ـ/2006أغسطس  10-8بماليزيا  
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ييػػدـ بػػو ك مِّيَّاِتَيػػا  َحتَّػػى َيِصػػيَر ِمْنَيػػا ِإَلػػى َمػػا َظَيػػَر لػػو ببػػادئ الػػرأي مػػف غيػػر 
و ػر  ةي يده ليذه األدلة الجزايػة  وةرياػاإ  إحاطة بمااصد الشارع لتكوف ميزاناإ 

ةػيحكِّـ يأ ذ األدلة الجزاية مأ ذ االستظيار عمى غرضو ةي النازلة العارضػةل 
لغرضػو  مػف غيػر إحاطػة بمااصػد  اليو  عمى األدلػة حتػى تكػوف األدلػة تبعػاإ 

الشريعة وال رجوع إلييا رجوع االةتاػار  وال تسػميـ لمػا روي عػف ثاػات السػمؼ 
ةي ةيميا  وال بصيرة ةي وسااؿ االستنباط منيا  ومػا ذلػؾ إال بسػبب األىػواء 

النصػػفة  حاء بالػػدليؿ  واطػػراالمتمكنػػة مػػف النفػػوس  الحاممػػة عمػػى تػػرؾ االىتػػد
ذلؾ كمو إلى الجيؿ بمااصد الشػريعة والغػرور  وعدـ االعتراؼ بالعجز  مضاةاإ 

 . (1)"بتوىـ بموغ درجة االجتياد
عوة األساس ىو دعػوة النػاس جميعػاإ لتوحيػد ا تعػالى  ةيدؼ منيل الد

يضػػاح مااصػػده ونتااجػػو وثمراتػػو اليانعػػػة  وأي  وتعميمػػو  وشػػرحو وبيانػػو  وا 
نفسػو  الوقػت وةػي والصػواب  لمحػؽ مجانب ةإنو ذلؾ عمى يرتكز ال لمناس  طاب

ةػػإف جيػػؿ الداعيػػة بمااصػػد التشػػريع  وضػػوابط ةيػػـ النصػػوص  يجعمػػو يتجػػرأ 
 عمى الاوؿ ةي ديف ا بغير عمـ  ةينحرؼ ىو وأتباعو إلى طريؽ الضبلؿ.

لى ىذا يشير الشيخ عمي محفوظ  ةياوؿ  "ة أوؿ واجب عمى الداعي وا 
العمـ بو الاروف والمراد بو النظر ةيو قبؿ كؿ شيء إلى كونو ىد  وموعظة 

وسيرتو وسيرة ال مفاء  --وعبرة  وكذلؾ السنة  وما ص  عف الرسوؿ 
ر التشريع مع االراشديف والسمؼ الصال   وبالادر الكاةي مف األحكاـ  وأسر 

ا تعالى لـ تكف إال لمف اتصؼ الصدؽ ةي نشرىال ةإف مرتبة التبمي  عف 
عمى  ذلؾ تعميـ مف وليتمكف المرتبة  ليذه وارث والمرشد الصدؽ  مع بالعمـ

                                                           

   مرجع سابؽ.11المواةاات  المادمة  ص (1)
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إقناع  عف يعجز وال حكـ  ةي ي طئ وال عايدة  عف يزي  ةبل الصحي  الوجو
النفوس المتطمعة إلى معرةة أسرار األحكاـ الشرعيةل ةيكوف اإلذعاف لو أتـل 

ةأما الجاىؿ ةضاؿ مضؿ وضره أقرب مف نفعو  وما  - والابوؿ منو أكمؿ
إذ ال تمييز لجاىؿ بيف الحؽ  يفسده أكثر مما يصمحو  بؿ ال يصم  أصبلإ 

  .(1)"وسوالباطؿ وال معرةة عنده ترشده إلى إصبلح الاموب وتيذيب النف
طالب اإلحساف إذا اجتيد ةػي "  ويؤكد ذلؾ الشاه ولي ا الدىموي ةياوؿ

يعرؼ وجو مشػروعيتيا  ويايػد نفسػو بالمحاةظػة عمػى أرواحيػا الطاعات وىو 
 . (2)"وأنوارىا نفعو قميميا  وكاف أبعد مف أف ي بط  بط عشواء

وأما مجاةاة مااصد الشريعة  وغاياتيا وأىداةيا  يوقع الداعية ةي الغفمة 
والعمػػى  ةيػػتكمـ بغيػػر ىػػدي  ةيصػػد عػػف اتبػػاع الحػػؽ  ويضػػؿ عػػف الطريػػؽ 

يػػؤذف بػػاالنحراؼ بػػو عػػف جػػادة الصػػواب  وعػػف حكمػػة الػػدعوة المسػػتايـ  كمػػا 
 اإلسبلمية ورشدىا.

ةي  والت بط األحكاـ  ةي والتناقض الرأي  ةساد عمى الدالة األمثمة ومف
 /الدكتور ذكره ما المااصدي  البعد غياب عند المنيل ةي واالضطراب الدعوة 

حدثني الثاات مف أىؿ طنجة   "حيث ياوؿ توةيؽ بف أحمد الغمبزوري
كاف يفتي الناس بعدـ  - / -بالمغرب أف الشيخ محمد بف الصديؽ الزمزمي 

جواز ات اذ ساعِة المنبِّو وغيرىا مف الوسااؿ المعاصرة مف أجؿ الاياـ لصبلة 
 ةي وقتو  وياوؿ ِبِبْدِعيَِّة ذلؾ  وأف مف قاـ مف نومو لمصبلةالفجرل الواجِب 

ات اذ مثؿ ىذه  أما عميو  حرج وال إثـ ةبل النـو أ ذه ومف ةذاؾ  نفسو عند مف
                                                           

 .ـ1979ى/1399  9  دار االعتصاـ  ط88ىداية المرشديف  ص (1)
   مرجع سابؽ.1/38  حجة ا البالغة (2)
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وىنا حدث عنده ت بط واضطراب ةي الفتو  ةمـ  .(1)"الوسااؿ لماياـ ةبل يجوز
 يفرؽ بيف الوسيمة والماصد  وال بيف البدعة والمصمحة.

 تالل املٕاصٍٚ ٔاضغشاة األٔنٕٚبد:خبيغًب: اخ
إلى  ةيحتاج المصال  ةييا تتعارض صعبة مواقؼ الداعية يواجو ما كثيراإ 
أو  بينيا  الموازنة إلى كذلؾ ةيحتاج المفاسد ةييا تتعارض أو بينيا  الموازنة
إحداىا  لتغميب بينيا الموازنة إلى كذلؾ ةيحتاج والمفاسد المصال  ةييا تتعارض

وىذا كمو يحتاج إلى الفكر المااصدي. وليذا عند غيابو يصير  عمى األ ر  
تزاحـ  أو مفسدتيف  أو مصمحتيف  تزاحـ عند الترجي  عمى قادر غير الداعية
غيرىا   أو ومندوب واجب أو واجباف أو محرماف يجتمع ةاد ومفسدة  مصمحة

والحاسـ ةي كؿ ذلؾ ىو الفكر المااصدي. ةي الوقت نفسو يعجز الداعية عف 
ل  الموازنة بيف مصمحة الذات ومصمحة الغير  وبيف مصال  األةراد ومصا

الجماعة  وبيف المصال  المؤقتة والمصال  الداامة. وقد يندةع نحو مصمحة 
مف وجية نظرة مع الغفمة عف المفاسد الكبيرة التي تحصؿ بجمبيا  وقد يفوت 
عمى نفسو وعمى أمتو مصمحة عظيمة لعدـ احتمالو مفسدة صغيرة يترتب 

تفاوتت  بؿ نجد أف المفاسد نفسيا متفاوتة كما عمييا جمب المصمحة.
المصال   ةالمفاسد التي تعطؿ ضرورياإ غير التي تعطؿ حاجياإ  غير التي 
تعطؿ تحسينياإ  والتي تضر بالماؿ دوف التي تضر بالديف  والتي تضر بالماؿ 

                                                           

-348الفتػػػاو  الشػػػاذة نموذجػػػا  صالفتػػػو  المعاصػػػرة بػػػيف االنضػػػباط واالضػػػطراب  (1)
  ى24/1/1435-23  بحػػث ةػػي مػػؤتمر الفتػػو  واستشػػراؼ المسػػتابؿ  الفتػػرة 349

 .كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية  جامعة الاصيـ
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دوف التي تضر بالنفس. وةي نفس الوقت ينطمؽ جزاةا  ةي دعوتو ببل مراعاة 
 لؤلولى  وال تاديـ لؤلىـ  وال اعتبار لؤلصم .

ةالتفسػػير المااصػػدي "  ويؤكػػد عمػػى ذلػػؾ الػػدكتور أحمػػد الريسػػوني ةياػػوؿ
المصػػمحي لمنصػػوص يزيػػؿ مػػف أمامنػػا قػػدرَا كبيػػرَا مػػف دعػػاوي تعػػارض الػػنص 
ال ةػػػإف ىػػػذا التعػػػارض سػػػيوجد حاياػػػة بػػػيف المصػػػمحة والفيػػػـ  والمصػػػمحة  وا 
الظػػاىري الجامػػد أو الماصػػر لمنصػػوص  ألف النصػػوص كممػػا ةسػػرت تفسػػيرَا 

ااصػدىا ويضػيع مصػالحيا أصػػبحت متناةيػة مػع المصػمحة بدرجػػة أو يسػاط م
بأ ر . ةالعبادات مثبل حيف تفيـ مااصدىا وأبعادىػا العاديػة والفكريػة ووثارىػا 
التربويػػػػة والنفسػػػػية  ومصػػػػالحيا االجتماعيػػػػة  ةػػػػإف أحكاميػػػػا تصػػػػير مػػػػبلذَا 

  لممتوسميف  ومدرسة لمسالكيف  ومنيجَا لممربيف والمصمحيف.
ذا عدت مجرد تكاليؼ تحكمية ومجرد أعبػاء تعبديػة ومراسػيـ شػكمية ال  وا 

بد مف قضاايا وكفى  ةإنيا تصػب  حينػذاؾ مجػرد )ديػف ياضػى( عمػى حسػاب 
ما يحتاجو مف وقت أو جيد أو ماؿ. وىكذا يمكف أف تعد ىذه العبادات مفوتة 
لممصال  ومتعارضة معيػا  ةيكػوف أصػحاب ىػذه النظػرة بػيف مػف يؤدييػا ةاػط 

ي  منيػػػػا ومػػػػف حسػػػػابيا  وبػػػػيف مػػػػف يتركيػػػػا بػػػػالمرة وينصػػػػرؼ إلػػػػى ليسػػػػتر 
 .(1)مصالحو"

ةػي معػرض بيانػو وقصػده مػف  - العز بف عبد السبلـ - اإلماـ ولاد بيف
تػػأليؼ كتػػاب قواعػػد األحكػػاـ أف المسػػمـ ينبغػػي لػػو أف يحػػرص عمػػى المصػػال  

اْلَغػػَرض  ِبَوْضػِع َىػػَذا اْلِكتَػاِب َبَيػػاف    "ومعرةػة الماػدـ منيػػا عنػد التعػػارض باولػو
                                                           

  1  دار الفكػر  دمشػؽ  سػوريا  ط54-53االجتياد  النص  الواقػع  المصػمحة  ص (1)
 .ـ2000ى/1420



 الجزء الثاني - ـ2021العدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 أثر غياب الفكر المقاصدي
 على الواقع الدعوي المعاصر

1527 

َعػػاَمبَلِت َوَسػػاِاِر التََّصػػر َةاِت ِلَسػػْعِي اْلِعَبػػاِد ِةػػي َتْحِصػػيِمَيا   َمَصػػاِلِ  الطَّاَعػػاِت َواْلم 
َوَبَيػػاف  َمَااِصػػِد اْلم َ اَلَفػػاِت ِلَيْسػػَعى اْلِعَبػػاد  ِةػػي َدْرِاَيػػا  َوَبَيػػاف  َمَصػػاِلِ  اْلِعَبػػاَداِت 

ـ  ِمْف َبْعِض اْلَمَصػاِلِ  َعَمػى َبْعػضم  لِ  َيك وَف اْلِعَباد  َعَمى َ َبرم ِمْنَيا  َوَبَياف  َما ي َادَّ
ؿ  َتْحَت اْكِتَساِب اْلَعِبيِد د وَف  ر  ِمْف َبْعِض اْلَمَفاِسِد َعَمى َبْعضم  َوَما َيْد   َوَما ي َؤ َّ

ـْ َعَمْيِو َواَل َسِبيَؿ  ـْ إَلْيِو  َوالشَِّريَعة  ك م َيا َمَصاِل   إمَّا َتْدرَأ  َمَفاِسَد َما اَل ق ْدَرَة َلي  َلي 
 .(1)َأْو َتْجِمب  َمَصاِلَ "

نََّما"  والشر ال ير معرةة ةي ليست ذلؾ ةي والصعوبة ةاإلشكاؿ ْشَكاؿ   َواِ  اإلِْ
ْيِف َأْو َيْعِرْؼ  ـْ َيْعِرْؼ َ ْيَر اْلَ ْيَرْيِف َوَشرَّ الشَّرَّ َتْرِجيَ  اْلَمْصَمَحِة َعَمى إَذا َل

 .(2)"اْلَمْفَسَدِة َأْو َتْرِجيَ  اْلَمْفَسَدِة َعَمى اْلَمْصَمَحِة َأْو َجِيْمَنا اْلَمْصَمَحَة َواْلَمْفَسَدةَ 
َوالس نة  اْلكتاب ِةي ومراتبيا اْلَواِقَعة الشرور يعرؼ َأف َلو   َيْنَبِغي اْلم ؤمف"ةَ 

اْلَواِقَعة ومراتبيا ِةي اْلكتاب َوالس نة َةي َفرؽ َبيف َأْحَكاـ َكَما يعرؼ اْل يرَات 
اأْل م ور اْلَواِقَعة الكاانة َوالَِّتي ي رَاد إيااعيا ِةي اْلكتاب َوالس نة ليادـ َما ى َو َأكثر 

عمى َما ى َو دونو َويْدَةع أعظـ الشريف ِباْحِتَماؿ أدناىما ويجتمب  َوَأقؿ شراإ   يراإ 
يف ِبَفَوات أدناىما َةِإف مف لـ يعرؼ اْلَواِقع ِةي اْل مؽ َواْلَواِجب ِةي أعظـ ال ير 

ذا لـ يعرؼ َذِلؾ َكاَف َقْولو َوَعممو ِبَجْيؿ  الدَّيف لـ يعرؼ َأْحَكاـ ا ِةي عباده َواِ 
 . (3)"َومف عبد ا ِبَغْير عمـ َكاَف َما يْفسد َأكثر ِممَّا يصم 

ومتى  والرةؽ  الميف يست دـ متى يعرؼ لف المااصد ييمؿ الذي ةالداعية
                                                           

 .مرجع سابؽ  1/11  قواعد األحكاـ (1)
 .2/189 المصدر نفسو  (2)
  محمػػػد رشػػػاد سػػػالـ  دار العطػػػاء  تحايػػػؽ  2/305 ابػػػف تيميػػػة  جػػػامع الرسػػػااؿ  (3)

 .ـ2001ى/1422  1الرياض  ط
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ةبل يست دـ الشدة ةي دعوتو  متى يأمر بالمعروؼ ومتى ينيي عف المنكر  
أدؿ عمى دور المااصد ةي تحديد سمـ األولويات والموازانات لد  الداعية مف 

مف  و  مع ما ةي-  - بناء الكعبة عمى قواعد إبراىيـ -  -ترؾ النبي 
ةيما روتو السيدة عااشة  -  -مصمحةل لحداثة إسبلـ قريش  ياوؿ النبي 

َيا َعاِاَشة   َلْواَل َأفَّ َقْوَمِؾ َحِديث  َعْيدم ِبَجاِىِميَّةم أَلََمْرت  ِباْلَبْيِت  »"  - ك –
ـَ  َةَأْدَ ْمت  ِةيِو َما أ ْ ِرَج ِمْنو   َوأَْلَزْقت و  ِباأَلْرِض   َوَجَعْمت  َلو  َباَبْيِف  َبابإا َةي ِد

 . (1)"َشْرِقيًّا  َوَبابإا َغْرِبيًّا  َةَبَمْغت  ِبِو َأَساَس ِإْبرَاِىيـَ 
ِـّ ِمْف َدْةِع اْلَمْفَسَدِة "  - / - ياوؿ اإلماـ ابف حجر ِـّ َةاأْلََى ـ  اأْلََى َوِةيِو َتْاِدي

َتَعاَرَضا ب ِدَئ ِبَدْةِع اْلَمْفَسَدِة َوَأفَّ اْلَمْفَسَدَة ِإَذا أ ِمَف َوَجْمِب اْلَمْصَمَحِة َوَأنَّي َما ِإَذا 
ق وع َيا  .(2)"َعاَد اْسِتْحَباب  َعَمِؿ اْلَمْصَمَحةِ  و 

َقاَؿ   -- َأَنس  ْبف  َماِلؾم  عف"وقصة األعرابي الذي باؿ ةي المسجد  
ـَ َيب وؿ  ِةي  -  - َبْيَنَما َنْحف  ِةي اْلَمْسِجِد َمَع َرس وِؿ ا ِإْذ َجاَء َأْعرَاِبي  َةَاا
   َمْو َمْو  َقاَؿ  َقاَؿ َرس وؿ  اِ -  - اْلَمْسِجِد  َةَااَؿ َأْصَحاب  َرس وِؿ اِ 

-  -  « اِ  َرس وؿَ  ِإفَّ  ث َـّ  اَؿ بَ  َحتَّى َةَتَرك وه   «َدع وه   ت ْزِرم وه   اَل -  -   َدَعاه
ِىَي  ِإنََّما اْلَاَذرِ  َواَل  اْلَبْوِؿ  َىَذا ِمفْ  ِلَشْيءم  َتْصم     اَل  اْلَمَساِجدَ  َىِذهِ  ِإفَّ » َلو   َةَااؿَ 

بَلِة َوِقرَاَءِة اْلا ْروفِ -  -ِلِذْكِر اِ   -  -َأْو َكَما َقاَؿ َرس وؿ  اِ «   َوالصَّ
بلإ ِمَف اْلَاْوـِ َةَجاَء ِبَدْلوم ِمْف   . (3)"َعَمْيوِ  - صبو – َماءم َةَشنَّو  َقاَؿ  َةَأَمَر َرج 

                                                           

 ةضػػؿ مكػػة وبنيانيػػا  رقػػـ  الحػػل  بػػاب  أ رجػػو اإلمػػاـ الب ػػاري ةػػي صػػحيحو  كتػػاب (1)
(1586)  2/147. 

 .ـ1379بيروت   دار المعرةة  3/448  ةت  الباري (2)
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ـْ ي ْنِكِر النَِّبي  "  ياوؿ اإلماـ ابف حجر ةي الفت  َحاَبِة  -  -َل َعَمى الصَّ
ـْ َيا ؿْ  ـْ ِباْلَكؼِّ َعْنو  ِلْمَمْصَمَحِة الرَّاِجَحِة َوى َو  َوَل ـَ َنَيْيت ـ  اأْلَْعرَاِبيَّ َبْؿ َأَمَرى  ـْ ِل َلي 
َأْعَظـِ اْلَمْفَسَدَتْيِف ِباْحِتَماِؿ َأْيَسرِِىَما َوَتْحِصيؿ  َأْعَظـِ اْلَمْصَمَحَتْيِف ِبَتْرِؾ َدْةع  

َباَدَرة  ِإَلى ِإزَاَلِة اْلَمَفاِسِد ِعْنَد َزَواِؿ اْلَماِنعِ  . ومف ىذا ةإف (1)"َأْيَسرِِىَما َوِةيِو اْلم 
المترتبة عمى زجره أعظـ. بوؿ األعرابي مفسدة ال شؾ ةييا  ولكف المفسدة 

 ةتـ دةع أعظـ المفسدتيف باحتماؿ أ فيما.
ةعػػػف طريػػػؽ  الداعيػػػة الفايػػػو ىػػػو الػػػذي يرتػػػب األولويػػػات ةػػػي دعوتػػػو ة

األولويػات  يسػتطيع معرةػة ةاضػؿ األعمػاؿ ومفضػوليا  وراجحيػا ومرجوحيػػا  
ومعرةػػة النتػػاال التػػي يػػؤوؿ إلييػػا تطبيػػؽ تمػػؾ األعمػػاؿ. والمصػػال  والمفاسػػد 
نمػػا بينيػػا تفػػاوت وترتيػػب ينبغػػي أف  ليسػػت عمػػى درجػػة واحػػدة ةػػي األىميػػة  وا 

ي  والتحسػػػيني  يوضػػػع ةػػػي االعتبػػػار  ةالمصػػػال  ةييػػػا الضػػػروري  والحػػػاج
واألصػػمي  والتػػابع  وبػػيف كػػؿ ذلػػؾ تفػػاوت كبيػػر  ةالمااصػػد ىػػي التػػي تضػػبط 

 األولويات حيث إنيا تبيف ما يجب اعتباره أو إىمالو مف األةعاؿ.
عمى الجانب اآل ر ةإف غياب الماصػد وضػبابية الػرؤي تػؤدي إلػى تاػديـ 

نواةػػػؿ عمػػػى ال حاػػػو التاػػػديـ  ةياػػػدـ حاػػػو التػػػأ ير  وتػػػأ ير مػػػا الداعيػػػة مػػػا
الفرااض  أو التحسينيات عمى الحاجيات  أو الحاجيػات عمػى الضػروريات ةػي 

 .م تمؼ جوانب الحياة
َقاَؿ  َ َرْجَنػا ِةػي َسػَفرم َةَأَصػاَب  -- َعْف َجاِبرم جاء  ما ويدؿ عمى ذلؾ "

ـَ َةَسَأَؿ َأْصَحاَبو   و  ِةي رَْأِسِو  ث َـّ اْحَتَم بلإ ِمنَّا َحَجٌر َةَشجَّ َةَااَؿ  َىْؿ َتِجد وَف ِلي َرج 
ـِ  ؟ َةَاال وا  َما َنِجد  َلَؾ ر ْ َصةإ َوَأْنَت َتْاػِدر  َعَمػى اْلَمػاِء َةاْغَتَسػَؿ  ر ْ َصةإ ِةي التََّيم 
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ـ  المَّػو  َأاَل »أ ْ ِبَر ِبَذِلَؾ َةَاػاَؿ   -  -َةَماَت  َةَممَّا َقِدْمَنا َعَمى النَِّبيِّ  َقَتم ػوه  َقػَتَمي 
ـَ َوَيْعِصػرَ َسأَل   ـْ َيْعَمم وا َةِإنََّما ِشَفاء  اْلِعيِّ الس َؤاؿ   ِإنََّما َكاَف َيْكِفيِو َأْف َيتَػَيمَّ  وا ِإْذ َل

َـّ َيْمَسػَ  َعَمْيَيػا َوَيْغِسػَؿ َسػاِاَر َجَسػِدهِ  ْرِحِو ِ ْرَقةإ  ث ػ َواْلَمػَرض  الَّػِذي " .(1)"عَمى ج 
ـ  ى َو  وِح َأْو َةػَواَت َبْعػِض اأْلَْعَضػاِء َلػِو ي َباح  َلو  التََّيم  الَِّذي َيَ ػاؼ  ِةيػِو َةػْوَت الػر 

. ةينػػا حػػدث  مػػؿ ةػػي ترتيػػب األولويػػات بسػػبب غيػػاب البعػػد (2)"اْسػػَتْعَمَؿ اْلَمػػاءَ 
المااصػػدي  ةعنػػد سػػؤاؿ الرجػػؿ أصػػحابو كػػاف حكميػػـ باالغتسػػاؿ لعمػػة وجػػود 

ليػـ  طػأىـ  ألف ةػي ةتػواىـ   بػيف -  -الماء  ةمما رجعوا إلى رسػوؿ ا 
ةػػػوات لمػػػنفس  ةممػػػا كػػػاف التػػػيمـ ةيػػػو مصػػػمحة وىػػػي الحفػػػاظ عمػػػى الػػػنفس  
واالغتساؿ يؤدي إلى مفسدة وىي ةػوات الػنفس والضػرر  قػدـ المصػمحة عمػى 

 المفسدة.
 عنااد األولوياا ا ترتيااب فااي الخلاال علااأل المترتباا  الساالبي ا أهاام فماان ولااذل 

  الدع ة:
عف  والعجز  الكميات عف واالنشغاؿ والتفاصيؿ بالجزايات الدعاة استغراؽ

 تشبث – بينيا الدقياة العبلقة وةيـ األصوؿ إلى والفروع الكميات إلى الجزايات رد
عمى  التحسينيات أو الفرااض  عمى النواةؿ يـديمتا - والتبعية بالتاميد الدعاة

الةتااد الحاجيات  أو الحاجيات عمى الضروريات ةي م تمؼ جوانب الحياة 
عمى  الدعاة عزوؼ – المنيجية والتفكير المنيجي العممي الرصيف المنضبط

                                                           

 ةػػي المجػػروح يتػػيمـ  رقػػـ  الطيػػارة  بػػاب  أ رجػػو اإلمػػاـ أبػػو داوود ةػػي سػػننو  كتػػاب (1)
حسػػف   بيػػروت  وقػػاؿ اإلمػػاـ األلبػػاني –  المكتبػػة العصػػرية  صػػيدا 1/93  (336)

 .دوف قولو إنما كاف يكفيو
بػراىيـ أطفػيش (2)   5/217  الجامع ألحكاـ الاروف  الارطبي  تحايػؽ  أحمػد البردونػي وا 
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 .أو تواكبلإ  األ ذ باألسباب  والميؿ إلى تجاوزىا ألدنى سبب توكبلإ 
ترتػب يجـ عنػو انحػراؼ ةػي منيجيتػو و ممػا يػن نحراؼ ةػي  ػط التفكيػراال 

 الػػدعاة تجاىػػؿ – عميػػو اضػػطراب ةػػي المنطػػؽ وانحػػراؼ ةػػي أسػػاليب البحػػث
ثابػت ومػا  ومػا ىػشػديد بػيف ال مػط   والمناىل الحوار واالسػتدالؿ واالسػتنباطل

مػػا أد  ذلػػؾ إلػػى  مػػط ةػػي قضػػايا المابػػوؿ والمػػردود   وكثيػػراإ  ... ىػػو متغيػػر
بالشػعارات والتياويػؿ  الػدعاة انشػغاؿ - والبدعة والسنة  وربما الحبلؿ والحراـ
 .وتجاوز المضاميف  واستعجاؿ النتاال

ىيمنػػة كثيػػر مػػف األوىػػاـ عمػػى العاػػؿ و  بػػيف العمػػـ والعمػػؿ  الػػدعاة ةصػػؿ
 ةاػد - اإلنساني  ومنيا أوىػاـ التعػارض بػيف الناػؿ والعاػؿ وبػيف الناػؿ والعمػـ

ياػػاؼ لؤل ػػذ والتػػرؾ والعمػػد المػػوازيف الدقياػػة الػػدعاة  إلػػى نػػوع مػػف التعمػػيـ  وا 
  ب أو سػػػواىاالمعػػػايير  واالنحيػػػاز دوف مبػػػرر إلػػػى الػػػذات أو الفاػػػة أو الحػػػز 

  .(1)وقد يؤدي ذلؾ بو إلى نفي وجود اآل ر حكما  ىيمنة التفكير األحاديو 
 :عبدعًب: اجلُٕذ إىل انغهٕ ٔانتغشف ٔانتكفري

نيى اإلسبلـ عػف الغمػو وحػذر منػو وبػيف مفاسػده عمػى الفػرد والمجتمػع  
 ةمف مفاسد الغمو أنو ييدد أمف الفرد  كما أنػو ييػدد أمػف المجتمعػات  والغمػو
والتطرؼ يؤسساف النتشار الفكر التكفيري ةي المجتمعات المسػممة  وأصػحاب 
ىػػذا الفكػػر يكفػػروف النػػاس  ويسػػتبيحوف دمػػاايـ وأمػػواليـ  وىػػذا م ػػالؼ لمػػا 
جاءت بػو مااصػد الشػريعة اإلسػبلمية مػف المطالبػة بالحفػاظ عمػى الضػرورات 

عػف الغمػو  )الػديف والػنفس والعػرض والعاػؿ والمػاؿ(  وقػد ورد النيػي  ال مس
                                                           

  82-78قضايا إسبلمية معاصرة )مااصد الشػريعة(  طػو جػابر العمػواني  ص  ينظر (1)
 .ـ2001ى/1421  1دار اليادي لمنشر والتوزيع  الااىرة  ط
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ـْ َواَل ﴿   -  -ةػػي الاػػروف الكػػريـ  ةاػػاؿ  َيػػا َأْىػػَؿ اْلِكتَػػاِب اَل َتْغم ػػوا ِةػػي ِديػػِنك 
  (  وقػػػػػػػػػاؿ171النسػػػػػػػػػاء  اآليػػػػػػػػػة )﴾  َتا ول ػػػػػػػػوا َعَمػػػػػػػػػى المَّػػػػػػػػػِو ِإالَّ اْلَحػػػػػػػػػؽَّ 

ـْ َغْيػػَر اْلَحػؽِّ ﴿  (. 77 )المااػدة  اآليػػة ﴾ ق ػْؿ َيػا َأْىػَؿ اْلِكتَػػاِب اَل َتْغم ػوا ِةػي ِديػِنك 
 ةيو مف أ طر األمراض الفكرية التي يصاب بيا العاؿ البشري.

ةفي الحاياة ىناؾ عدة أمور أدت إلى جنوح بعض الدعاة إلى الغمو 
حرةية  جزاية نظرة  بلؿ مف بالنصوص الحرةي التمسؾ أىميا  مف والتطرؼ

لظاىر النص  وعدـ استيعاب المااصد الحاياية لروح الشريعة  والتشدد ةي 
 .استنباط األحكاـ الشرعية دوف ضابط وعمـ بأصوؿ وقواعد الفاو

التطػػرؼ  ىػػو الػػذىاب إلػػى و "  محمػػد عمػػارة  ةياػػوؿ /ويؤكػػد ذلػػؾ الػػدكتور
طػػرؼ الموقػػؼ أو الػػرأي  والبعػػد عػػف الوسػػط والوسػػطية والتػػوازف واالعتػػداؿ  

أو ةػػي الفعػػؿ  - الػػديني وغيػػر الػػديني - سػػواء أكػػاف ذلػػؾ التطػػرؼ ةػػي الفكػػر
وىػػذا التطػػرؼ ىػػو الػػذي عبػػر عنػػو الفكػػر اإلسػػبلمي بمصػػطم   ... والسػػموؾ
 مػثبلإ  -"العابلنيػة" أي المغاالة  والبعد عف التوسط واالعتداؿ. ةفػي ... "الغمو"

مػف  أو مصػدراإ  غمو إةراط  وىػو الػذي يؤلػو العاػؿ  وينكػر الػوحي والناػؿ عممػاإ 
غمػو تفػريط  يتنكػر لمنظػر وياابؿ غمو اإلةراط ىذا  ويناقضو  ... مصادر العمـ

العامي  ويفرط ةي االحتكاـ إلى نعمة العاؿ التػي أنعػـ ا بيػا عمػى اإلنسػاف  
 ... والتي ىي جوىر اإلنساف  ومعيار تميزه وامتيازه عمى غيره مف الم موقات

ويكتفي أصحاب ىذا الغمو بالوقوؼ عند ظواىر الناؿ وحرةية النصوص  دوف 
  .(1)ص"اعتبار لمااصد ىذه النصو 

                                                           

  دار السػبلـ لمطباعػة والنشػر  46-45إزالة الشبيات عػف معػاني المصػطمحات  ص (1)
 .ـ2009ى/1430  1ط
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يؤكػػػد اإلمػػػاـ الشػػػاطبي أف اإل ػػػبلؿ بالمااصػػػد الضػػػرورية إ ػػػبلؿ  لػػػذلؾ
وِريَّة   َةَمْعَناَىػا َأنََّيػا اَل ب ػدَّ منيػا ةػي قيػاـ   "بالحياة العامة حيث قاؿ ػر  َةَأمَّا الضَّ

ـْ َتْجػِر َمَصػاِل   الػد ْنَيا َعَمػى  اْسػِتَااَمةم  مصال  الديف والدنيا  ِبَحْيػث  ِإَذا ة ِاػَدْت َلػ
ػوع   َبْؿ َعَمى َةَسادم َوَتَيار جم َوَةْوِت َحَياةم  َوِةي اأْل ْ َر  َةػْوت  النََّجػاِة َوالنَِّعػيـِ  َوالر ج 

ِبيِف" ْسرَاِف اْلم  ِباْل  
(1).  
الحرةية ةي التفسير  وغياب ةاو المااصد  وا تبلؿ ميزاف وىذا ألف 

يا معينة  ىي مفتاح ش صية المصال  والمفاسد  ينشأ عنو غمو ةي قضا
  شرعاإ  موجود غير واعتباره ... الحاكـ تكفير وىي  جذوره  وجذر ... اإلرىاب

وأحيانا تكفير المجتمع بأسره  مع ما ينشأ عف ىذا الموقؼ مف استباحة 
 .(2)الدماء  واألمواؿ  سواء كانت دماء مسمميف  أو معاىديف مسالميف

أوقػػع ال ػػوارج ةيمػػا باإلضػػاةة إلػػى أف ىػػذا الغيػػاب المااصػػدي ىػػو الػػذي 
ما زالت إلى عصرنا الحاضر تعاني مف ظيور صور متعددة ةاألمة  وقعوا ةيول

ف ا تمفت عنو ةي األسماء لمنيل مف تكفير م الفييـ  واستحبلؿ   ال وارج وا 
بعػػد  - ـمماصػػد العػػاـ لمتشػػريع ةػػي اإلسػػبلىػػذا م ػػالؼ لو  دمػػاايـ وأمػػواليـ 

ىػو حفػظ نظػاـ األمػة  وحفػظ تصػرةات أةرادىػا و   -  -تحايؽ العبودية  
 .عمى نحو يحاؽ ليـ مصالحيـ ةي العاجؿ واآلجؿ

اْلَجْيؿ  ِبَمَااِصػِد الشَّػِريَعِة َوالتََّ ػر ِص َعَمػى َمَعاِنيَيػا   "ياوؿ اإلماـ الشاطبي
ِؿ  َواَل َيك ػوف  َذِلػَؾ ِمػْف رَاِسػخم  ِبالظَّفِّ ِمْف َغْيِر َتَثب تم  َأِو اأْلَْ ػِذ ِةيَيػا ِبػالنََّظِر اأْلَوَّ

                                                           

 .2/18  المواةاات (1)
  مكتبػػة العبيكػػاف  الريػػاض  47ف بيػػو  صبػػاإلرىػػاب التشػػ يص والحمػػوؿ  عبػػد ا  (2)

 .ـ2007ى/1428  1ط
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ػوا َعػِف  . َأالَّ تَػَر  ِإَلػى َأفَّ اْلَ ػَواِرَج َكْيػَؼ َ َرج  ـ  ِةي اْلِعْمـِ الػدِّيِف َكَمػا َيْ ػر ج  السَّػْي
ْيِد اْلَمْرِميِّ  ـْ  -  -؟ أِلَفَّ َرس وَؿ المَِّو  ِمَف الصَّ  َوَصَفي 

ـْ » َف اْلا ْروَف اَل ي َجاِوز  تَػرَاِقَيي  ـْ َيْاَرؤ  ـ   -  َيْعِنػي «ِبَأنَّي  ـْ اَل  -َوالمَّػو  َأْعَمػ َأنَّي ػ
ـْ َيِصػْؿ  ـَ رَاِجػٌع ِإَلػى اْلَاْمػِب  َةػِإَذا َلػ ـْ أِلَفَّ اْلَفْي َيَتَفاَّي وَف ِبِو َحتَّى َيِصَؿ ِإَلى ق م وِبِي
نََّمػػا َيِاػػؼ  ِعْنػػَد َمَحػػؿِّ اأْلَْصػػَواِت  ـٌ َعَمػػى َحػػاؿم  َواِ  ػػْؿ ِةيػػِو َةْيػػ ـْ َيْحص  ِإَلػػى اْلَاْمػػِب َلػػ

وِؼ اْلَمْسم وعَ  ر  "َواْلح  ـ  ـ  َوَمْف اَل َيْفَي ِة َةَاْط  َوى َو الَِّذي َيْشَتِرؾ  ِةيِو َمْف َيْفَي
(1). 

المتتبع لما يحػدث ةػي السػاحة اإلسػبلمية المعاصػرة أف   ولذل  يتض  لن 
مػا أد  إلػى ظيػور تيػارات  وىذايجد بوضوح غياب الوعي بالفكر المااصدي  

تنتيل سبيؿ التسرع ةي إكفار أىؿ الشيادتيف  والحكـ ب ػروجيـ مػف اإلسػبلـ 
كالجماعػات التكفيريػة التػي ظيػرت ةػي ىػذا   عمػى ظنػوف بعيػدة متوىمػة بنػاءإ 

ليػػا  مثػػؿ  العصػػر  وات ػػذت مػػف تكفيػػر المجتمعػػات المسػػممة وحكاميػػا منيجػػاإ 
ولػػة  ومػػا شػػابييا مػػف مجموعػػات وأةػػراد جماعػػة اليجػػرة والتكفيػػر  وتنظػػيـ الد

سمكت ىذا المسمؾ ال طر ةي تكفير المجتمعات. وتناسى ىؤالء المػنيل العػاـ 
  .الذي سمكو عمماء األمة

"والػذي   ةياػوؿ - / - أبػو حامػد الغزالػيوينبو عمى  طػورة ذلػؾ الشػيخ 
ينبغي أف يميػؿ المحصػؿ إليػو االحتػراز مػف التكفيػر مػا وجػد إليػو سػبيبلإ. ةػإف 
استباحة الدماء واألمواؿ مف المصػميف إلػى الابمػة المصػرحيف باػوؿ ال إلػو إال 
ا محمد رسػوؿ ا  طػأ  وال طػأ ةػي تػرؾ ألػؼ كػاةر ةػي الحيػاة أىػوف مػف 

                                                           

  دار ابػػف عفػػػاف  2/691  تحايػػؽ  سػػميـ بػػف عيػػد اليبللػػي االعتصػػاـ  الشػػاطبي  (1)
 .ـ1992ى/1412  1السعودية  ط
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  لشػيخ عبػدالعظيـ الزرقػانيياوؿ او . (1)ال طأ ةي سفؾ محجمة مف دـ مسمـ"
ثػـ  ولاد قرر عمماؤنا أف الكممػة إذا احتممػت الكفػر مػف تسػعة وتسػعيف وجيػاإ "

 . (2)احتممت اإليماف مف وجو واحد حممت عمى أحسف المحامؿ وىو اإليماف"
ومػػف   ومػػف ىنػػا ةػػالتكفير بغيػػر وجػػو وحػػؽ يعتبػػر إىػػدار لمػػدـ المعصػػـو

وةػي المعمـو أف مف مااصػد اإلسػبلـ العميػا صػيانة النفػوس مػف إىػدار دميػا. 
الوقت نفسو ةإف الػذيف يتبنػوف تمػؾ األةكػار يعتاػدوف عنػد اسػتباحتيـ الػدماء 

جوب الجياد و  ف  وقد نسى ىؤالء أ-  -أف ذلؾ مف الجياد ةي سبيؿ ا 
ةيػػو حسػػف  ذاتػػولوجػػوب الوسػػااؿ ال المااصػػد  وأف الجيػػاد لػػيس ماصػػوداإ ل

لكونػػو وسػػيمة إلعػػزاز الػػديف  ةيػػو وسػػيمة لغايػػة  ةمػػو توصػػؿ إلػػى تمػػؾ الغايػػة 
بدونيا لـ يتوسؿ بيػا  وال يشػرع الاتػاؿ حيناػذ. ةيػؤالء جعمػوا الجيػاد غايػة ال 

 وسيمة  وةي ىذا قمب لمحاااؽ  وتجاوز لمحدود.
ػِؿ إَلْيػِو. َوَةِضػيَمة  اْلَوِسػيَمِة ِبَحَسػِب َةِضػ  "ياوؿ ابػف دقيػؽ العيػد يَمِة اْلم َتَوسَّ

ـ  َةِضيَمة  اْلَوِسيَمِة. َوَلمَّا َكاَف اْلِجَيػاد  ِةػي  ِؿ إَلْيِو ت َعظَّ ـ  َةِضيَمة  اْلم َتَوسَّ َةَحْيث  ت َعظَّ
ْ َمػػاِؿ اْلك ْفػػِر َوَدْحِضػػِو َكاَنػػْت  يَمػػاِف َوَنْشػػرِِه  َواِ  َسػػِبيِؿ المَّػػِو َوِسػػيَمةإ إَلػػى إْعػػبَلِف اإلِْ

 .(3)َمة  اْلِجَياِد ِبَحَسِب َةِضيَمِة َذِلَؾ"َةِضي

                                                           

 ى/1424  1  دار الكتػب العمميػة  بيػروت  لبنػاف  ط1/135  االقتصاد ةي االعتااد (1)
 .ـ2004

  دوف 3  عيسػػى البػػابي الحمبػػي وشػػركاه  ط2/35  مناىػػؿ العرةػػاف ةػػي عمػػوـ الاػػروف (2)
    .تاريخ

 .  مطبعة السنة المحمدية  دوف تاريخ1/164  إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (3)
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أف الداعية الذي ال يطالع مااصد الشريعة ويتبطف  ومن خالل هذا يتبين
أسرارىا ومعانييا  قد يجن  إلى الغمو والتطرؼ  ويعتاد أنو ىو وحده عمى 

مما  أكثر ةيفسد جنسو  بني مف غيره عمى ةكره ويممي باطؿ  عمى وغيره حؽ
ةيدمر  تكفيرىـ  إلى الحد بو وصؿ وربما ةييـ  ليس بما الناس ويتيـ يصم  

إلى تشويو صورة اإلسبلـ  نفسو  وأىمو  ووطنو  ومجتمعو  باإلضاةة 
يؤدي إلى تزايد وىذا والتنفير منو  وتأويمو بالباطؿ بحسب األىواء واألغراض  

ى أمواؿ حاالت الاتؿ  وترويع اآلمنيف  وارتكاب الفواحش  واالعتداء عم
حداث الفوضى  إلخ. .. المسمميف  واالعتداء عمى الحكومات  وا 

عبثؼًب: عٕء تٕظٛف انذاػٛخ نهذٍٚ ٔتغخريِ خلذيـخ املـزْت أٔ ابـضة أٔ 
 :انغبئفخ أٔ انشخص

شي و   أقواؿ أو ورااو ةي يواةاو مف لمف والءه الداعية يجعؿ كأف وذلؾ
تمحيص  وال نظر دوف مطماإا انتصارإا وجماعتو طاافتو ألقواؿ ينتصر مف وعمى

  ةيو ال ير  إال قناعاتو  والرأي وال اعتراض  ويجعؿ عداءه لمف ي الؼ ذلؾ
 الذي يعتاده ىو سواء أكاف مف عنده أـ مف عند شي و أـ مذىبو.

لػػى ىػػػذا أشػػػار اإلمػػػاـ الشػػػاطبي باولػػو ِةػػػي َتْعِظػػػيـِ  التغػػػاليرَْأي  َقػػػْوـم "  وا 
ـْ ِبَمػػا اَل َيْسػػَتِحا وَنو   ـْ  َحتَّػػى أَْلَحا ػػوى  . ويبػػيف ذلػػؾ اإلمػػاـ الشػػوكاني (1)"ش ػػي وِ ِي

َأف يكػػوف بعػػض سػػمؼ المشػػتغؿ ِبػػاْلعمـِ قػػد َقػػاَؿ باػػوؿ َوَمػػاؿ ِإَلػػى رأ  "  ةياػػوؿ
َذِلػؾ اْلَمػْذَىب َةَيْأِتي َىَذا الَِّذي َجاَء بعده ةيحممو حب اْلَارَاَبة عمػى الػذ ىاب ِإَلػى 

ف َكاَف يعمـ َأنو  طأ َوَأقؿ اأْلَْحَواؿ ِإذا لػـ يػذىب ِإَلْيػِو َأف . َواْلَاْوؿ بذلؾ الَاْوؿ َواِ 
ف َكاَف بَمَكاف  َيا وؿ ِةيِو ِإنَّو َصِحي  ويتطمب َلو  اْلحَجل ويبحث َعف َما ياويو َواِ 

                                                           

 .1/329  االعتصاـ (1)
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 .(1)"مف الضْعؼ َومحؿ مف الس ا وط
"وأكثػػر مػػا ضػػرَّ مػػد عي العمػػـ َأنَّػػو  يػػر    - / - ياػػوؿ اإلمػػاـ الصػػنعاني

لمشػػاا و تعريفػػات وحػػدوداإ يأ ػػذىا تاميػػداإ ويحمػػؿ األلفػػاظ الارونيػػة والنبويػػة 
َوَلػْو ﴿   عمييا وليس بمحتاج إلى ذلؾ  ةالاروف يبي ف بعضػو بعضػاإ قػاؿ تعػالى

( ةمػيس 82)النسػاء  اآليػة  ﴾ َكاَف ِمْف ِعنِد َغْيِر الم ِو َلَوَجد وْا ِةيِو ا تبلةا َكِثيرإا
ةي الاروف ا ػتبلؼ وال ةػي السػنة  ولكػف اال ػتبلؼ ةػي أةكػار أ ػذت نػزراإ مػف 
العمػػػـ تاميػػػداإ  وأوىػػػاـ اضػػػطربت ولػػػـ تػػػرج وعػػػداإ ولػػػـ ت ػػػؼ وعيػػػداإ  ةضػػػمَّت 

  .(2)وأضمَّت"
تيميػة  ابػف اإلمػاـ ذلػؾ إلى نبو كما اليو  عمى إلى تاـو ال العصبية وىذه

ػا أِلَْجػِؿ َأْىػَواءم اَل "  ةياوؿ ػوَف َقْومإ ػا َوي ْبِغض  َوِلَيَذا َتِجد  َقْومإا َكِثيػِريَف ي ِحب ػوَف َقْومإ
َيْعِرة ػػوَف َمْعَناَىػػا َواَل َدِليَمَيػػا َبػػْؿ ي َوال ػػوَف َعَمػػى إْطبَلِقَيػػا َأْو ي َعػػاد وَف ِمػػْف َغْيػػِر َأْف 

ا َعػػْف النَِّبػػ ػػِة َوِمػػْف َغْيػػِر َأْف  -  -يِّ َتك ػػوَف َمْنا وَلػػةإ َنْاػػبلإ َصػػِحيحإ َوَسػػَمِؼ اأْل مَّ
ْاَتَضػػػاَىا ـْ َيْعِام ػػػوَف َمْعَناَىػػػا َواَل َيْعِرة ػػػوَف اَلِزَمَيػػػا َوم  . ولػػػذلؾ عػػػاب (3)"َيك ون ػػػوا ى ػػػ

الاروف الكريـ عمى المامديف والمتعصبيف لمف يامدوف دوف حجل قاطعة  ةاػاؿ 
ـ  اتَِّبع وا َما َأْنَزَؿ المَّو  َقال وا َبْؿ َنتَِّبع  َما أَْلَفْيَنا َعَمْيػِو َوَباَءَنػا ﴿   تعالى َذا ِقيَؿ َلي  َواِ 

                                                           

  دار ابػف حػـز  59ص( أدب الطمب ومنتيى األدب  تحايؽ  عبد ا يحيػى السػريحي  1)
 ـ1998ى/1419  1ط لبناف  بيروت 

المحطػػػوري   ( البدعػػػة  السػػػيد عمػػػي بػػػف إبػػػراىيـ األميػػػر الصػػػنعاني  تحايػػػؽ المرتضػػػى2)
 ـ1997ى/1417  1  مكتبة بدر لمتوزيع والنشر  اليمف  صنعاء  ط30ص

مجمػع الممػؾ ةيػد  المدينػة   163/ 20  تحايؽ  عبد الػرحمف قاسػـ ( مجموع الفتاو  3)
 ـ1995ى/1416النبوية  السعودية 
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ـْ اَل َيْعِام وَف َشْياإا َواَل َيْيَتد وفَ   (. 170)البارة  اآلية  ﴾ َأَوَلْو َكاَف َوَباؤ ى 
يػؤدي غيابو  ل ألفوىذا التعصب ىو أثر مف وثار غياب الفكر المااصدي

إلى عدـ الفيـ الصحي  لمنصوص  وىذا يؤدي إلى ضعؼ الحجة ةي مواجية 
الرأي اآل ر  مما ينتل عنو تعصب لمػرأي بنػاء عمػى الجيػؿ الػذي يعرقػؿ تاػدـ 

يػػػؤدي إلػػػى انتشػػػار التعصػػػب والعنػػػؼ ةػػػي و ومسػػػيرة التنميػػػة ةػػػي المجتمػػػع  
المااصػػػد توالػػػدت أحضػػػاف التاميػػػد النػػػاجـ عػػػف إغفػػػاؿ ةػػػي و  .(1)المجتمعػػػات

العصػػبيات المذىبيػػة  واتسػػعت دوااػػر األحاػػاد والضػػغااف  ةحم ػػت لغػػة العنػػؼ 
والكراىية ةي أسموب ال طاب والمعاممة بيف المذاىب محؿ لغة الحوار العممػي 
والػػػديني واأل ػػػوي  حتػػػى امػػػتؤلت بعػػػض الكتػػػب المذىبيػػػة بمفػػػردات التضػػػميؿ 

 .(2)لآل ريف والتبديع والتفسيؽ
بعض نماذج ليذا التعصب و طره عمػى  - محمد الغزالي -ويذكر الشيخ 

الشػػارة العامػػة عنػػد ىػػؤالء المتحػػدثيف ال طػػريف عمػػى   "الواقػػع الػػدعوي ةياػػوؿ
اإلسػػبلـ ودعوتػػو. إف العاػػؿ عنػػد ىػػؤالء مػػتيـ حتػػى تثبػػت براءتػػو  والايػػاس 
الصػػري  مػػؤ ر عػػف األثػػر الضػػعيؼ  والمصػػال  المرسػػمة مػػذىب مػػردود عمػػى 

ؼ ال اإلقناع أساس نشر الػدعوة  ومبلبػس البػداوة أمػارة عمػى أصحابو  والسي
موضػع ريبػة  وعػدـ  يالتاو   أما األزياء األ ر  ةإف لـ تدؿ عمى التحمؿ ةيػ

                                                           

أثػػػر التعصػػػب الفكػػػري ةػػػي اسػػػتارار المجتمػػػع وطػػػرؽ عبلجػػػو  محمػػػود جمػػػاؿ   انظػػػر (1)
 .ـ2017  5 عدد والعربية  اإلسبلمية الدراسات كمية مجمة  3315ص عبدالماصود 

حمود بف درىـ العزي  أثر ةاو المااصد عمى حركة االجتياد والتانيف  عبدا بف  (2)
اإلسبلمي  الفكر ةي والتجديد التانيف - الفايية العمـو تطور لندوة مادـ بحث  27ص

 ـ.2008ى/1429 المعاصر  وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية  سمطنة عماف
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 .(1)البصر ال غض البصر أساس العبلقة بيف الجنسيف "
 من آث ر التعصب المذهبي والاكري علأل الواقع الدعوي:ولذل  ف

 والتبػػاغض الػػذي يسػػري بػػيف أبنػػاء الػػدعوة  الكراىيػػة والتػػدابر والتحاسػػد
 اإلسبلمية  وىو أمر يوِقع ةي م الفة مع نصوص متفؽ عمييا.

  إيااع الوىف والتفكؾ ةػي جسػد الػدعوة اإلسػبلمية  وربمػا تعػد  ذلػؾ إلػى
 عمـو المسمميف.

  تزىيد الناس ةي االلتػزاـ باإلسػبلـل لمػا يرونػو مػف تراشػؽ وتشػاحف  ىػذا
االةتػراءات واألكاذيػب ويكيػد لػو  وذاؾ يػتيـ ىػذا يحارب ذاؾ وينشر عنػو 

ويتمنػػى لػػو ال طػػأ وي سػػمِّع بػػو  ةياػػؼ الجميػػور المسػػمـ ةػػي حيػػرة  أييػػـ 
؟ وربمػا  عمى صواب  وأييـ عمى  طأ  ولمػاذا كػؿ ىػذا  وةػي صػال  مػف

تعد  ىذا الزىد إلى اإلسبلـ ذاتو ةيتشكؾ الناس ةي اإلسبلـل ةيؿ مػنيل 
الغػػراء وتشػػريعو الوسػػطي يفػػرِّخ ىػػذا التعػػادي اإلسػػبلـ السػػم  وشػػريعتو 

 ؟ والتحاقد  ويولِّد ىذا التناةر والتباغض
 ىماؿ الاضايا المصيرية  االنكفاء عمى قضايا الدا ؿ الذاتية الصغر   وا 

مشغولة  الصحوة ةصااؿ ألف ومستابميال األمة بواقع تتعمؽ التي الكبر 
متناسيف األ طار المحدقة بكيفية انتصار بعضيا عمى بعض  ناسيف أو 

 باألمة التي توجب عمييـ أف يتكاتفوا لينتصروا عمييا  وما أكثرىا.
 البنياف  مترىمة الجسد ضعيفة أمة أصبحت ألنيا اإلسبلـل أمة ةي األمـ طمع

ألف  عمييال تدور ةالداارة ثـَ ومف مرصوصاإ  بنياناإ  وال قوياإ  جسداإ  ليست
الاوة  بأسباب تأ ذ التي الاوية ةاألمة أحداإل تحابي ال الجارية اإلليية السنف

                                                           

 .  دوف تاريخ1  دار نيضة مصر  ط107ىمـو داعية  ص (1)
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والنصر والوحدة ينصرىا ا ولو كانت كاةرة ةاجرة  واألمة الضعيفة التي 
  .(1)"تيمؿ أسباب الاوة والنصر ي ذليا ا ولو كانت مؤمنة تاية

   بدؿ مف أف يكوف التعصب لمحؽ والنزوؿ عند حكػـ الشػرع ىػو األسػاس
لمتنظيـ  وألش اص التنظيـ  ولسياسة التنظيـ  وبدؿ  يحؿ محمو التعصب

أف تكػػوف الػػدعوة لئلسػػبلـ تصػػب  الػػدعوة لمتنظػػيـ ولػػو مػػف غيػػر إسػػبلـ 
 . (2)وبدوف التزاـ 

ومػػف ىنػػا تصػػب  الم الفػػة لمحػػزب أو لمجماعػػة أو لممػػذىب مػػف وجيػػة 
نظرىـ م الفة لئلسبلـ ذاتو  ومف ي تمؼ مع جماعتيـ أو مػذىبيـ أو حػزبيـ 

ألةكػػار أعػػداء ليػػـ ولئلسػػبلـ  ةيصػػب  الػػوالء ىػػو معيػػار الابػػوؿ والػػرةض ةػػي ا
والتاػػػويـ والحكػػػـ عمػػػى اآل ػػػريف. ةالداعيػػػة قػػػد يعكػػػؼ عمػػػى أةكػػػار أنتجتيػػػا 
جماعتو  ويرةض الت مػي عػف أي ةكػرة منيػا  وكأنيػا أةكػار ومبػادئ مادسػة  

  وىػذا والتي ربما لـ تعد تتناسب مع األوضاع المسػتجدة  والمتغيػرات الجديػدة
إلػػى ضػػياع الجيػػود الدعويػػة  وعػػدـ نجاحيػػا ةػػي معالجػػة ا ػػتبلالت  يمػػا يػػؤد

 المجتمعات اإلسبلمية  و دمة الدعوة اإلسبلمية.
 : االشتغبل ثبنقضبٚب اهلبيشٛخ ػهٗ زغبة انقضبٚب املشكضٚخ:ثبيُبً 

دوف الوقػػوؼ عمػػى أسػػرار ومحاسػػف الشػػريعة   -  -الػػدعوة إلػػى ا 
والتعمػػػؽ ةػػػػي ةاػػػو مااصػػػػدىا  جعمػػػػت الكثيػػػر مػػػػف الػػػدعاة ياضػػػػوف وقػػػػتيـ 

                                                           

زيػػد   وصػػفي عاشػػور أبػػو  اإلسػػبلميالتعصػػب المماػػوت ووثػػاره عمػػى العمػػؿ   انظػػر (1)
  (.223)  مجمة البياف  عدد 8ص

  المؤسسػػة اإلسػػبلمية لمطباعػػة والنشػػر  28احػػذروا اإليػػدز الحركػػي  ةتحػػي يكػػف  ص (2)
 .ـ1990ى/1410  1ط
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ةػي  ويستنفذوف جيدىـ ةي معارؾ ىامشية  وقضايا جزاية بعيدة عػف الواقػع.
ةإف مف شأف الفكػر المااصػدي إذا أعممػو الداعيػة ةػي عممػو الػدعوي  ماابؿال

وتػو  واىتمامػو بالاضػايا الكميػة التػي تتعمػؽ أف ياوده إلػى تحايػؽ ماصػود دع
 .بمصال  أمتو

ةػي تػرؾ الاضػايا اليامشػية  األسػوة الحسػنة -  -ولنا ةػي رسػوؿ ا 
َقػػاَؿ  -  -  َأفَّ النَِّبػػيَّ - ك –  ةَعػػْف َعاِاَشػػَة واالشػػتغاؿ بالاضػػايا المركزيػػة

ـَ  َيػػا َعاِاَشػػة   َلػػْواَل َأفَّ َقْوَمػػِؾ َحػػِديث  »َلَيػػا   َعْيػػدم ِبَجاِىِميَّػػةم أَلََمػػْرت  ِباْلَبْيػػِت  َةي ػػِد
َةَأْدَ ْمػت  ِةيػِو َمػػا أ ْ ػِرَج ِمْنػو   َوأَْلَزْقت ػػو  ِبػاأَلْرِض  َوَجَعْمػت  َلػػو  َبػاَبْيِف  َبابإػا َشػػْرِقيًّا  

 .(1)«َوَبابإا َغْرِبيًّا  َةَبَمْغت  ِبِو َأَساَس ِإْبرَاِىيـَ 
أف إعادة البيت عمى اليياة الكاممة التي  الةديث:وجه الدالل  في هذا و
 - الرسوؿ لكف   أصمو  ةي ةاضؿ عمؿ بؿ مشروع  عمؿ ىو -  - إبراىيـ بناىا
 -  امتنع مف إنفاذ وتطبيؽ ىذا العمؿ المشروع  وأباى البيت عمى ما ىو

عميو مف اليياة الناقصة  حفاظاإ عمى ماصد الشارع المتمثؿ ةي الحفاظ عمى 
صؼ األمة  وتجنب إثارة النزاع وال صاـ بينيـ  والحرص عمى تأليؼ  وحدة

قموب حديثي العيد بالجاىمية  وىو ما أرشدت إليو بعض الروايات األ ر  
لمحديث  "ولوال أف قومؾ حديث عيدىـ بالجاىمية ةأ اؼ أف تنكر قموبيـ أف 

 .(3)(2)أد ؿ الجدر ةي البيت وأف ألصؽ بابو باألرض"
                                                           

ةضػػؿ مكػػة وبنيانيػػا  رقػػـ   الحػػل  بػػاب  اإلمػػاـ الب ػػاري ةػػي صػػحيحو  كتػػاب وأ رجػػ (1)
(1586)  2/147. 

 .2/146  (1584رقـ )  المصدر نفسو (2)
= بحػث   12-11ص التطبيؽ المااصدي لؤلحكػاـ الشػرعية  عبػد الػرحمف الكيبلنػي  (3)



 الجزء الثاني - ـ2021العدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 أثر غياب الفكر المقاصدي
 على الواقع الدعوي المعاصر

1542 

روح الشػػػريعة وأىػػػداةيا ومااصػػػدىا وغاياتيػػػا ومحاسػػػنيا  كمػػػا أف غيػػػاب
 وأسػػرارىا عػػف الػػدعاة والوعػػاظ و طبػػاء المنػػابر ةػػي العصػػر الحاضػػر جعميػػـ
"يثيػػروف مواضػػع ىامشػػية وقضػػايا ال تمػػس جػػوىر األمػػة وأزمتيػػا الحايايػػة  
ةيتحدثوف ةي الميـ عمى حساب األىـ  ويثيػروف مواضػيع ال يعيشػيا المسػمـ 

ربػػوف عػػف قصػػد أو عػػف غيػػر قصػػد عػػف عػػبلج المشػػاكؿ التػػي المعاصػػر  ويتي
 .(1)تشغؿ باؿ الناس وتستغرؽ ىموميـ"

باؿ أقواـ يصروف عمى شغمنا  ما"  ةيمي ىويدي /وةي ذلؾ ياوؿ األستاذ
بالحبلؿ والحراـ ةي أمور الموسياى والغناء  بينما لـ نسمع ألحد مػنيـ صػوتاإ 

 بنا مف أ طار تيدد اليـو والغػد ةيما نواجيو مف تحديات مصيرية  وما يحدؽ
ومػػا بالنػػا نسػػتدرج ةػػي كػػؿ حػػيف إلػػى حػػروب وىميػػة  تميػػى بيػػا األمػػة   ؟ ...

وتسػػػتنفذ طاقاتيػػػا  بحيػػػث ال يباػػػى منيػػػا شػػػيء يسػػػتنفر حػػػيف يجػػػد الجػػػد  
؟ مػرة تثػار قضػية اال ػتبلط ةػي جامعػات  وتستدعى العػزااـ وتسػتنيض اليمػـ

لمعروؼ والنيي عػف المنكػر  ومػد  الصعيد  ونستغرؽ ةي لغط حوؿ األمر با
أحايػػة حممػػة الثانويػػة العامػػة ةػػي تغييػػر المجتمػػع باليػػد  ومػػرة تنفجػػر قضػػية 
النااب  ةتحدث مشادات ةي بعض الكميات  ويحوؿ األمر إلى الاضػاء  وتعاػد 
النػػدوات ويحشػػد ليػػا أىػػؿ الفاػػو والفكػػر. وننفػػؽ مػػف أعمارنػػا أسػػابيع وشػػيورَا 

أمثاؿ تمػؾ المعػارؾ  ... شئ الذي ينتيي إلى ال ونحف نتابع ةصوؿ المسمسؿ 
                                                           

الواقػع والتطمعػات"  الػذي أقامتػو دااػرة اإلةتػاء  -مادـ لممتاى  "الفتػو  ةػي األردف = 
 ـ(.20/12/2012المواةؽ )ى( 6/2/1434األردف  بتاريخ ) -العاـ ةي عم اف 

  المعيػػد العػػالي لمفكػػر 25األولويػػات دراسػػة ةػػي الضػػوابط  محمػػد الػػوكيمي  صةاػػو  (1)
 ـ.1997ى/1416اإلسبلمي  ةيرجينيا 
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تستغرقنا وتميينا  إلى الحد الػذي ال يسػم  لنػا بػأف نشػتبؾ مػع عػدو حاياػي  
وال أف نتأىػػب لمواجيػػة تحػػد جسػػيـ. وال أف نتفػػرغ لبنػػاء شػػيء لػػو قيمػػة يفيػػد 

 .(1)"اليـو أو يحرس الغد
مػػف تمػػؾ يثػػار  وال نريػػد أف نيػػوف مػػف حجػػـ مػػا"  ويتػػابع حديثػػو ةياػػوؿ

المشكبلت أو غيرىا. إنما التيويؿ ىو مػا نػتحفظ عميػو ونحػذر منػو. ةكػؿ تمػؾ 
إذ  ... المعارؾ يمكف التعامؿ معيا وعبلجيا ةي دواار ضػياة ومحػدودة لمغايػة

ال يعاػػؿ أف ننسػػاؽ إلػػى مبلحاػػة تمػػؾ الصػػغاار والتفػػرغ لمتابعتيػػا  بينمػػا ينػػوء 
نريػد أف يجرةنػا التيػار  ال ... كاىؿ أوطاننػا وأمتنػا بيمػـو جسػاـ ال حصػر ليػا

ةننشػػغؿ بػػاألمور الػػدنيا  الجزايػػة والفرعيػػة  عػػف قاامػػة التحػػديات الحايايػػة  
الكمية واألصمية  ةت تؿ الموازيف ةي أيدينا  ونعجز عػف الصػمود أو المااومػة 
أو البنػاء. اليعاػؿ أف يثػور الجػدؿ ويسػتفتى أىػؿ الػذكر بشػأف الحػبلؿ والحػػراـ 

والغنػاء والتمثيػؿ والفيػديو والناػاب  وتتصػدر تمػؾ العنػاويف ةي أمر الموسػياى 
أولوية شواغمنا  بينما لـ يدلنا أحد عمى الحبلؿ والحراـ ةي عديد مػف الاضػايا 
الحسػػيمة األ ػػر   العاجمػػة والممحػػة  ومػػف ىػػذه الاضػػايا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ  

ىػػدار مصػػال  ال مػػؽ  وأكميػػـ أمػػواؿ ال نػػاس قعػػود النػػاس عػػف العمػػؿ والكػػد  وا 
 .(2)إلخ" ... بالباطؿ  بالتبديد أو النيب أو التيريب

 :اجلًٕد ٔانشكٕد ٔػذو انتدذٚذ ٔاإلثذاعتبعؼًب: 
المرونة  وىي سماتيا  أبرز الشريعة يسمب واالنغبلؽ الجمود أف شؾ ال
 التطورات. مواكبة عمى قادرة غير شوىاء شريعة ويظيرىا الزماف  ومسايرة

                                                           

 .ـ1988ى/1408  1ط اليمف  اليمانية  الحكمة دار  24-22ص الديني  الوعي أزمة (1)
 .24  صالمرجع نفسو (2)
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 الجمود  ما ةيمو البعض مػف الحػديث الشػريؼ ومف األمثمة الدالة عمى 
َمػَر " َنَيػػى َأْف  -  -   َأفَّ َرس ػوَؿ المَّػوِ - م –َعػْف َنػاِةعم  َعػْف َعْبػِد المَّػػِو ْبػِف ع 

. ةفيـ البعض أف ةيو نيػي عػف السػفر إلػى (1)"ي َساَةَر ِبالا ْروِف ِإَلى َأْرِض الَعد وِّ 
 الجمود عمى ظاىر النص.أرض الكفار أو العدو بالمصاحؼ  بسبب 

لـ ينو عف ذلؾ  -  -لكف الناظر ةي عمة ىذا المنع يتبيف لو أف النبي
إال م اةة أف يستييف الكفػار بالمصػحؼ أو ينػالوه بسػوء  ةيػؤالء ال ينظػروف 
إلػػى عمػػة النيػػي  وينيػػوف عػػف السػػفر إلػػى أرض الكفػػار بالمصػػحؼ رغػػـ أف 
المسػػػمميف ةػػػي أمػػػس الحاجػػػة لوجػػػود المصػػػاحؼ معيػػػـ لتبلوتيػػػا وحفظيػػػا 

عػػالـ الفايػػو الداعيػػة لكػػف ال .(2)وتعميميػػا ألوالدىػػـ ولػػدعوة الكفػػار إلػػى اإلسػػبلـ
المااصدي يفتي بجواز سفر المسمميف اآلف بالمصاحؼ إلى ديار الكفػار لعػدـ 
وجػػود عمػػة المنػػع  وىػػي االسػػتيانة بالمصػػحؼ  وألف العمػػة تػػدور مػػع الحكػػـ 

ف انتفت انتفى الحكـ  .(3)وجوداإ وعدماإ  ةإف وجدت العمة وجد الحكـ  وا 
اليػػػدؼ مػػػف الفتػػػو  تنزيػػػؿ النصػػػوص عمػػػى الوقػػػااع  وتحايػػػؽ كمػػػا أف "

مااصد الشارع ةي وحاد المستفتيف  ولما كانػت مااصػد الشػارع واحػدة لجميػع 
المستفتيف  وةي م تمػؼ الظػروؼ  وكػاف مػد  تحايػؽ ىػذه المااصػد ي ضػع 
لحالة المستفتي  وظروؼ الفتو   كاف مف البلـز عمى المفتي أف يتصرؼ ةي 

                                                           

السػفر بالمصػاحؼ   الجيػاد والسػير  بػاب  أ رجو اإلماـ الب اري ةي صػحيحو  كتػاب (1)
 .4/56  (2990إلى أرض العدو  رقـ )

رمة الغمو ةي الػديف وتكفيػر المسػمميف  نػاج  إبػراىبـ  عمػى محمػد عمػي الشػريؼ  ح (2)
 .ـ2002ى/1422  1  مكتبة التراث اإلسبلمي  ط57ص

 المرجع نفسو. (3)



 الجزء الثاني - ـ2021العدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 أثر غياب الفكر المقاصدي
 على الواقع الدعوي المعاصر

1545 

اػػػؽ تمػػػؾ المااصػػػد الثابتػػػة والمشػػػتركة  ومػػػف ثػػػـ وجػػػب مراعػػػاة ةتػػػواه بمػػػا يح
المرونػػة ةػػي الفتػػو  لتتغيػػر بتغيػػر ظػػروؼ ومبلبسػػات المفتػػي والواقعػػة محػػؿ 
الفتػػػو   ةالماصػػػد ثابػػػت ومشػػػترؾ بػػػيف جميػػػع النػػػاس  والػػػذي يتغيػػػر بتغيػػػر 

 . (1)الش ص أو الظرؼ ىو الفتو   ويكوف تغيرىا بما يحاؽ ذلؾ الماصد"
َبْيػَدَة  َقػػاَؿ  "  -  - ةتػو  ابػف عبػاس ويػدؿ عمػى ذلػؾ َعػْف َسػْعِد ْبػِف ع 

ػػٌؿ ِإَلػى اْبػػِف َعبَّػاسم َةَاػػاَؿ  ِلَمػػْف َقَتػَؿ م ْؤِمنإػػا َتْوَبػةٌ  اَل ِإالَّ النَّػػار   »؟ َقػػاَؿ   َجػاَء َرج 
ػػا َذَىػػبَ  َمَسػػاؤ ه   َمػػا َىَكػػَذا ك ْنػػَت ت ْفِتيَنػػا  ك ْنػػَت ت ْفِتيَنػػا « َةَممَّ َأفَّ ِلَمػػْف َقَتػػَؿ َقػػاَؿ َلػػو  ج 

ػٌؿ م ْغَضػٌب ي ِريػد  َأْف »؟ َقاَؿ   م ْؤِمنإا َتْوَبٌة َمْاب وَلٌة  َةَما َباؿ  اْلَيْوـِ  ِإنِّػي َأْحِسػب و  َرج 
  .(2)َقاَؿ  َةَبَعث وا ِةي َأَثرِِه َةَوَجد وه  َكَذِلَؾ"« َيْات َؿ م ْؤِمنإا

تنزيمو  عند اإلسبلمية الشريعة مااصد المسألة ىذه ةي عباس ابف راعىة
لمحكـ الشرعي عمى وقااعو وأةراده  حيث الحظ أف الحكـ بابوؿ توبة الااتؿ ال 
ينطبؽ عمى الفرد الذي يسأؿ عف الحكـ لياترؼ جريمة الاتؿ  ألف إعبلمو 
بابوؿ توبتو سيتناقض مع المعنى المصمحي الذي ألجمو شرعت التوبة أصبلإ  

ؾ الدماء والتجاوز عمى أنفس الناس والمتمثؿ بإغبلؽ باب الاتؿ وسف
ألد   إلى ةت   - وحالو كذلؾ -وأمواليـ وأعراضيـ  ةمو أةتاه بابوؿ توبتو 

باب الاتؿ بدالإ مف إغبلقو  وألةضى إلى النايض مف الماصود الشرعي الذي 

                                                           

دف    دار النفػااس  األر 47-46طرؽ الكشؼ عف مااصد الشارع  نعماف جغػيـ  ص (1)
 .ـ2014ى/1435  1ط

مػف قػاؿ   الػديات  بػاب  المصنؼ ةي األحاديث واآلثػار  كتػاب  أ رجو ابف أبي شيبة (2)
    كماؿ يوسػؼ الحػوت  مكتبػة الرشػدتحايؽ  5/435  (27753لمااتؿ توبة  رقـ )

 .ى1409  1ط الرياض 



 الجزء الثاني - ـ2021العدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 أثر غياب الفكر المقاصدي
 على الواقع الدعوي المعاصر

1546 

ِاَؾ ي َبدِّؿ  ِإالَّ َمف تَاَب َووَمَف َوَعِمَؿ َعَمبلإ َصاِلحاإ َةأ ْولَ ﴿   أراده ا سبحانو باولو
ـْ َحَسَناتم َوَكاَف المَّو  َغف وراإ رَِّحيماإ   (..70الفرقاف  اآلية ) ﴾ المَّو  َسيَِّااِتِي

وىكػػػذا جسَّػػػد ابػػػف عبػػػاس مفيػػػـو التطبيػػػؽ المااصػػػدي لمحكػػػـ الشػػػرعي "
تجسيداإ عممياإ  عنػدما راعػى ةػي تنزيمػو لمحكػـ الشػرعي عمػى أةػراده ووقااعػو  

التي ألجميا شرع الحكػـ  وتحاػؽ أثنػاء تطبياػو لمحكػـ مػف المعاني المصمحية 
 .(1)"عدـ انحراةو عف غايتو وحكمة مشروعيتو

"ولؤلسؼ ةالمتتبع لواقعنا المعاصر يجد  مبلإ ممموسا مػف  ػبلؿ المتابعػة 
وىو الحكـ عمى بعض المستجدات مف وسااؿ أو تصرةات أو قضايا بالحرمة  

بعػػض المفاسػػد مػػف دوف نظػػر إلػػى مػػا  والتحػػذير منيػػا لمجػػرد اشػػتماليا عمػػى
 تشتمؿ عميو أيضا مف المصال  الراجحة. 

ةكمما ظيرت تانية جديدة كالتمفػاز واألطبػاؽ الفضػااية  واليواتػؼ الناالػة 
المػػػزودة بكػػػاميرا  واألجيػػػزة الذكيػػػة واالنترنػػػت  ونحوىػػػا بػػػادر بعػػػض الفايػػػاء 

ا يمكػػف أف تسػػتغؿ والػدعاة إلعػػبلف تحريميػػا  والتحػػذير منيػػال معممػيف ذلػػؾ بمػػ
وتستعمؿ ةي المحرمات  ولـ ينظروا إلى حجـ ما تحااو مف المصال  الكبيرة. 
وغفموا عػف قضػية ميمػة وىػي أف مجػرد اشػتماليا عمػى المفسػدة  أو احتمػاؿ 
المفسػػػدة ال يبػػػرر منعيػػػا إنمػػػا يصػػػ  المنػػػع إذا كانػػػت المفسػػػدة أكبػػػر مػػػف 

ال ةاشػتماؿ المفسػدة واحتماليػا موجػود ة حتػى ةػي سػاار أعضػاء المصػمحة  وا 
اإلنسػػاف  ةػػالعيف يمكػػف اسػػتعماليا ةػػي ال يػػر  ويمكػػف اسػػتعماليا ةػػي الشػػر  

 .(2)إلخ" .. وكذلؾ األذف  والمساف  واليد
                                                           

 سابؽ. مرجع  10-9ص الكيبلني  عبدالرحمف الشرعية  لؤلحكاـ المااصدي التطبيؽ (1)
  دار الكتػب العمميػة  184ةاو الديف والتديف  عبدالرقيب صال  محسف الشػامي  ص (2)

   دوف تاريخ.بيروت  لبناف
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 :املفبْٛى" ٔاختالط املصغهسبد "انتجبط انذُٚٙ نهُص اخلبعئ انفٓى ػبششًا:
كثيػر غياب الفكر المااصدي أد  إلى اال تبلؿ واالضػطراب وال ػبلؼ ةػي 

مف المفاىيـ بيف أبناء األمة اإلسػبلمية  وظيػر أثػر ذلػؾ انحراةػاإ ةػي سػموكيـ 
ومػواقفيـ. ةمفيػػـو المصػطم  الواحػػد ا تمػؼ مػػف طاافػة أل ػػر   ومػف مػػذىب 
آل ػػر  ومػػف ديػػف آل ػػر. والواجػػب أف يسػػتعمؿ المصػػطم  لمداللػػة عمػػى مػػراده  

معصػػػومة  ةػػػإذا غيػػػرت المصػػػطمحات التػػػبس الحػػػؽ بالباطػػػؿ  وأىػػػدرت دمػػػاء 
 وعصمت دماء ميدرة.

بػػؿ إف مػػف أىػػـ أسػػباب ال ػػبلؼ عمػػى السػػاحة الفكريػػة اليػػـو يرجػػع لعػػدـ 
واألصػؿ ةػي كػؿ "  تحديد وتحريػر وضػبط المصػطمحات  ياػوؿ اإلمػاـ ابػف حػـز

ببلء وزعماء ت ميط وةساد ا تبلط أسماء ووقوع اسـ واحد عمػى معػاني كثيػرة 
المعػاني التػي تحتػو ةيحممػو السػامع ةي بر الم بر بذلؾ االسـ وىو يريػد أحػد 

الػػػذي أراد الم بػػػر ةياػػػع الػػػببلء واإلشػػػكاؿ وىػػػذا ةػػػي  عمػػػى غيػػػر ذلػػػؾ المعنػػػى
 .(1)"لمف اعتاد الباطؿ الشريعة أضر شيء وأشده ىبلكاإ 

نمػػا قصػػد بيػػا تحايػػؽ "ةالشػػارع لػػـ ي ضػػع األحكػػاـ الشػػرعية اعتباطػػاإ  وا 
إال إذا عػرؼ ماصػد  امااصد عامة  وال يمكف أف تفيـ النصوص عمى حاياتي

الشارع مف وضعيا  ألف داللة األلفاظ والعبارات عمى المعاني قػد تحتمػؿ أكثػر 
مػػف وجػػو  والػػذي يػػرج  واحػػداإ مػػف ىػػذه الوجػػوه عمػػى غيػػره ىػػو الوقػػوؼ عمػػى 
قصػػػد الشػػػارع  وقػػػد تتعػػػارض النصػػػوص بعضػػػيا مػػػف بعػػػض ةػػػبل يرةػػػع ىػػػذا 

                                                           

  دار اآلةػػػاؽ 8/101  اإلحكػػػاـ ةػػػي أصػػػوؿ األحكػػػاـ  تحايػػػؽ  أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر (1)
 .الجديدة  بيروت  دوف تاريخ
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 .(1)"منيا التعارض وال يوةؽ بينيا إال معرةة ما قصده الشارع
ولػػذلؾ ةالتاصػػير ةػػي معرةػػة مااصػػد ال طػػاب يفسػػد الفيػػـ مػػف بدايتػػو  

عبػػػد الفتػػػاح  /الػػػدكتوراألسػػػتاذ ويؤكػػػد ذلػػػؾ ةضػػػيمة  .(2)ويحرةػػػو مػػػف منطماػػػو
"وىذه الجماعات حرةػت مفيػـو الكفػر وحرةػت مفيػـو الجيػاد    العواري ةياوؿ

بالجاىميػػة  وحرةػػت مفيػػـو الحاكميػػة  ومفيػػـو ال بلةػػة  ورمػػت المجتمعػػات 
أنػػو الجيػػاد  وأف ىػػؤالء الاتمػػة إف قتمػػوا  وراحػػت تاتػػؿ مػػف أرادت زعمػػا منيػػاإ 

 شيداء ةي الجنة. 
لاد دعوا بإلحاح شديد إلػى إحيػاء الجيػاد الػذي سػموه "الفريضػة الغاابػة" 
مسػػتنديف إلػػى مجموعػػة مرتكػػزات جعموىػػا أسػػاس الاػػوؿ بػػالتكفير وىػػي قاعػػدة 

كػاف اإليمػاف  ثػػـ قاعػدة التكفيػر بسػبب تػػرؾ التكفيػر بسػبب ان ػراـ ركػػف مػف أر 
العمؿ  وارتكاب الكباار  ثـ قاعػدة التكفيػر تبعػا لحكػـ دار اإلقامػة. وقػد انتيػى 
تفػػػريعيـ عمػػػى ىػػػذا التأصػػػيؿ إلػػػى أف تػػػرؾ العمػػػؿ ىػػػو إ ػػػبلؿ باإليمػػػاف  وأف 

  .(3)مرتكبي الكباار كفار  وأف ديار المسمميف ليست دار إسبلـ"
أف عػػػدـ العمػػػـ بمااصػػػد الشػػػريعة وأحكاميػػػا أد  إلػػػى   لاااذل  يتباااين لنااا 

الاصػػور عنػػدىـ ةػػي ةيػػـ النصػػوص  وأ ػػذ مفػػاىيـ غيػػر مػػرادة منيػػا. ومػػف 

                                                           

  1/202  الوضػػعي  عبػػد الاػػادر عػػودةالتشػػريع الجنػػااي اإلسػػبلمي ماارنػػاإ بالاػػانوف  (1)
 .دار الكاتب العربي  بيروت  دوف تاريخ

 .11محاضرات ةي مااصد الشريعة  أحمد الريسوني  ص (2)
  ورقػػة عمػػؿ 9دور الػػدعاة ةػػي توجيػػو األمػػة ودعػػـ السػػبلـ بػػيف أةػػراد المجتمػػع  ص (3)

 ـ  كميػػة2016مػػارس  13-12ضػػمف مػػؤتمر ةػػي نيػػودليي بالينػػد ةػػي الفتػػرة مػػف 
 أصوؿ الديف بالااىرة  جامعة األزىر
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األمثمة الدالة عمى التباس المصطمحات وا تبلط المفاىيـ بسبب الوقوؼ عمػى 
 -ظواىر النصوص  وعدـ معرةة مااصدىا  ال مط بيف الجياد ةػي سػبيؿ ا 

 -َمػػَر لػػدماء    واسػػتحبلؿ ا ػػبَلِف ِةػػي ِةْتَنػػِة اْبػػِف - م –َعػػِف اْبػػِف ع    َأتَػػاه  َرج 
َمػَر  َوَصػاِحب  النَِّبػيِّ  َبْيِر َةَاااَل  ِإفَّ النَّاَس َصَنع وا َوَأْنػَت اْبػف  ع    َةَمػا -  -الز 

ـَ َأِ ػي»  َيْمَنع َؾ َأْف َتْ ر َج؟ َةَااؿَ  ـَ َد ـْ َيا ػِؿ المَّػو  « َيْمَنع ِني َأفَّ المَّػَو َحػرَّ  َةَاػااَل  أََلػ
ـْ َحتَّى اَل َتك وَف ِةْتَنةٌ ﴿  ـْ (39 اآليػة األنفػاؿ ) ﴾ َوَقاِتم وى    َةَاػاَؿ  َقاَتْمَنػا َحتَّػى َلػ

ِتم وا َحتَّػى َتك ػوَف ِةْتَنػٌة  َوَيك ػوَف َتك ْف ِةْتَنٌة  َوَكاَف الدِّيف  ِلمَِّو  َوَأْنت ـْ ت ِريد وَف َأْف ت َاا
. والنػػاظر ىنػػا يجػػد أف مفيػػـو الجيػػاد قػػد التػػبس عمػػييـ (1)«الػػدِّيف  ِلَغْيػػِر المَّػػوِ 

بسبب غياب الفكر المااصدي  وىذا كاف مف الممكػف أف يػؤدي إلػى اسػتحبلؿ 
 .-  -الدماء  وتدمير المجتمع  بحجة الجياد ةي سبيؿ ا 

محمد الغزالي عمى  طورة الفيـ ال ػاطئ لمػنص الػديني  وىنا يؤكد الشيخ
أو  -أعنى االسػتنتاج  - ما ياع لسوء الحكـ اإلزراء عمى الديف كثيراإ "  ةياوؿ

كثيفة مف المنتميف إلى الديف  أف أذكر ىنا أف أعداداإ  يويحزنن ... لعوج الفيـ
ميػاديف الػدعوة  يةايرة إلى سعة اإلدراؾ والنفاذ إلػى األعمػاؽ  وعمػؿ ىػؤالء ةػ

  .(2)"يضر أكثر مما ينفع
أىمية ودور المااصد ةي تحديد مدلوالت األلفاظ ومعرةة  ومن هن  يتبين

تحدد  التي ىي والمااصد مدلوالتيا  وت تمؼ معانييا  تتعدد قد ةاأللفاظ معانييا 
 الصحي .  التفسير وتفسيره النص  ةيـ مف تمكف ةيي والماصود. المراد المعنى

  

                                                           

وقػػاتموىـ حتػػى ال   تفسػػير الاػػروف  بػػاب  أ رجػػو اإلمػػاـ الب ػػاري ةػػي صػػحيحو  كتػػاب (1)
 .6/26  (4513) تكوف ةتنة ويكوف الديف   رقـ

 تاريخ. دوف  1ط مصر  نيضة دار  148ص المسمميف  بيف الثااةية الوحدة دستور (2)
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 املجسث انثبنث
 أثش غٛبة انفكش املقبصذ٘ ػهٗ صؼٛذ املذػٍٕٚ

  إذ ما -  - الرايس مف أركاف الدعوة إلى االمدعو  ىو الركف 
مراعاة  مف البد ولذلؾ لدعوتو  إال الرسؿ أرسمت وما ألجمو  إال الدعوة شرعت
معرةة المدعو لماصد الشارع وتعميؿ أحكامو  تجعمو يشعر بمذة ة  حالو

الطاعة  واإلسراع ةي امتثاؿ ال يرات وترؾ المنييات  إلدراكو أف الشارع ما 
 أمر بأمر إال وةيو مصمحة لو  وما نيى عف شيء إال وةيو مفسدة لو.

وليس ىذا التفعيػؿ لمااصػد الشػريعة "  عبد المجيد النجار /ياوؿ الدكتور
نمػػا ىػػو عػػاـ ةػػي ال مسػػمميف ماصػػور عمػػى النظػػار مػػف الفايػػاء المجتيػػديف  وا 

عمػى قػدر طػػاقتيـ ةيػو  ةكػؿ مسػػمـ مطمػوب منػو أف يكػػوف تصػرةو ةػي الحيػػاة 
تفكيراإ نظريػاإ وسػموكياإ عمميػاإ مواةاػاإ ألحكػاـ الشػريعة محااػا لمااصػدىا  وىػذه 
المااصد المراد تحايايا ينبغي أف تكػوف حاضػرة ةػي ذىنػو عنػد ذلػؾ التصػرؼ 

مسػمـ أف تكػوف لػو عمػى  ليكيفو بحسبيا ةي حدود قدرتػو عمػى ذلػؾ  وال يعػدـ
 . (1)ذلؾ قدرة ولو ةي أبسط التصرةات"

 يمي  ولذلؾ ةمف أىـ وثار غياب الفكر المااصدي عمى المدعو ما
 :أٔالً: اضغشاة سؤٚخ املذػٕ إلسادتّ ٔنقًٛخ فؼهّ ٔيصذس تقٕٚى رنك انفؼم

َيْسأَل وَنَؾ َعِف اْلَ ْمػِر َواْلَمْيِسػِر ق ػْؿ ﴿   ةي كتابو الكريـ -  -ياوؿ ا 
ْثم ي َما َأْكَبر  ِمْف َنْفِعِيَما َوَيْسأَل وَنَؾ َماَذا ي ْنِفا وَف  ـٌ َكِبيٌر َوَمَناِةع  ِلمنَّاِس َواِ  ِةيِيَما ِإْث

                                                           

  ةػػي معالجػػة الاضػػايا المعاصػػرة لؤلمػػة  عبػػد المجيػػد النجػػارتفعيػػؿ مااصػػد الشػػريعة  (1)
ضػػمف النػػدوة العالميػػة عػػف الفاػػو اإلسػػبلمي وأصػػولو وتحػػديات الاػػرف الواحػػد   1/19

 .  مرجع سابؽوالعشريف
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وفَ  ـْ َتَتَفكَّػر  ـ  اآْلََيػاِت َلَعمَّك ػ (. 219اآليػة )الباػرة   ﴾ ق ِؿ اْلَعْفَو َكَذِلَؾ ي َبيِّف  المَّو  َلك 
الحكمػػة مػػف تحػػريـ ال مػػر والميسػػر   وىنػػا يبػػيف الشػػيخ الطػػاىر ابػػف عاشػػور

ْكـِ َمَع َبَياِف ِعمَِّتِو َحتَّػى َتَتَماَّػاه  اأْل مَّػة  ِبِطيػِب َنْفػسم  َوَحتَّػى ةياوؿ  " ى َو َبَياٌف ِلْمح 
ْشػَعارِِه ِبػَأفَّ اْلَبَيػاَف ى ػَو اْمِتَنػاٌف  ... ي ْمِحا وا ِبِو َنَظاِاَره   َوَتْشػِريٌؼ ِبَيػِذِه اْلَفِضػيَمِة إلِ

ػْت ِبػِو َىاِتػِو اأْل مَّػة  ِلَيَتَماَّػو ا التََّكػاِليَؼ َعَمػى َبِصػيَرةم  َعَمى َىَذا اأْل ْسم وِب ِممَّػا اْ ت صَّ
ػَحةإ  ِباْلَعَواِقػِب  أِلَفَّ المَّػَو َأرَاَد  ِبَمْنِزَلِة اْلَمْوِعَظِة الَِّتػي ت ْمَاػى ِإَلػى َكاِمػِؿ اْلَعْاػِؿ م َوضَّ

َمَماؤ َىا م َشرِِّعيفَ   . (1)"َلَياِتِو اأْل مَِّة َأْف َيك وَف ع 
ؿَ "  البياف ىذا وةاادة ـٌ  َتَفك رٌ  ِلؤْل مَّةِ  ِلَيْحص  اآْلِ َرِة   َوأ م ورِ  الد ْنَيا أ م ورِ  ِةي َوِعْم

وؼٌ  التََّفك رَ  أِلَفَّ  وِب  اْلَحْظرِ  َبَيافِ  َعَمى اْقَتَصرَ  َةَموِ  ة َواآْلِ رَ  الد ْنَيا ِةي َمْظر  َواْلو ج 
ةإ َوَلِو اْقَتَصَر َعَمى  َوالثََّواِب َواْلِعَااِب َلَكاَف َبَيانإا ِلمتََّفك ِر ِةي أ م وِر اآْلِ َرِة َ اصَّ

ٌع َوض ر  َلَكاَف َبَيانإا ِلمتََّفك ِر ِةي َبَياِف اْلَمَناِةِع َواْلَمَضارِّ ِبَأْف ِقيَؿ  ق ْؿ ِةيِيَما َنفْ 
ةإ  َوَلِكفَّ ِذْكَر اْلَمَصاِلِ  َواْلَمَفاِسِد َوالثََّواِب َواْلِعَااِب َتْذِكيٌر  أ م وِر الد ْنَيا َ اصَّ

 .(2)"َياِبَمْصَمَحَتِي الدَّاَرْيِف  َوِةي َىَذا َتْنِويٌو ِبَشْأِف ِإْصبَلِح أ م وِر اأْل مَِّة ِةي الد نْ 
ومف ىػذا المنطمػؽ ةػإف المكمػؼ إذا وعػى حكػـ التكػاليؼ وأسػرار األوامػر "

والنواىي التي كمؼ بيا مف الشػارع داـو عمييػا دوف إحسػاس كمفػة  وبالتػالي 
َبَمػػى ﴿   -  -تاػػو  إيمانػػو واطمػػأف قمبػػو  وىػػذا كمػػا قػػاؿ سػػيدنا إبػػراىيـ 

(. ذلػػؾ أف تظػػاىر الػػدالاؿ وكثػػرة 260 )الباػػرة  اآليػػة ﴾ َوَلِكػػْف ِلَيْطَمػػِافَّ َقْمِبػػي
 .(3)الصدر  ويزيبلف اضطراب الامب" - يريحاف – طرؽ العمـ يثمجاف

                                                           

 مرجع سابؽ.  2/353  التحرير والتنوير (1)
 .2/353المرجع نفسو   (2)
واقػػػػع  عبػػػػدالرؤوؼ محمػػػػد أمػػػػيف االجتيػػػػاد تػػػػأثره وتػػػػأثيره ةػػػػي ةايػػػػي المااصػػػػد وال (3)

 .  دار الكتب العممية  بيروت  لبناف545االندونيسي  ص
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وممػػا يػػدؿ عمػػى أف غيػػاب الفكػػر المااصػػدي يػػؤدي إلػػى اضػػطراب رؤيػػة 
ػْدِري  " المدعو  وعدـ طمأنينتو لذلؾ الفعؿ  ما جاء   -- َعػْف َأِبػي َسػِعيدم اْل  

ػػا َأْعَطػػى َرس ػػوؿ  اِ  َمػػا َأْعَطػػى ِمػػْف ِتْمػػَؾ اْلَعَطاَيػػا ِةػػي ق ػػَرْيشم  -  -َقػػاَؿ  َلمَّ
ـْ َيك ْف ِةي اأْلَْنَصاِر ِمْنَيا َشْيٌء  َوَجَد َىَذا اْلَحػي  ِمػَف اأْلَْنَصػاِر  َوَقَباِاِؿ اْلَعَرِب  َوَل

ـْ  َلِاػػَي رَ  ـْ  َحتَّػػى َقػػاَؿ َقػػاِام ي  َقْوَمػػو   َةػػَدَ َؿ َعَمْيػػِو  -  -س ػػوؿ  اِ ِةػػي َأْنف ِسػػِي
ـْ  َباَدَة  َةَااَؿ  َيا َرس وَؿ اِ  ِإفَّ َىَذا اْلَحيَّ َقْد َوَجد وا َعَمْيَؾ ِةي َأْنف ِسِي َسْعد  ْبف  ع 
ِلَما َصػَنْعَت ِةػي َىػَذا اْلَفػْيِء الَّػِذي َأَصػْبَت  َقَسػْمَت ِةػي َقْوِمػَؾ  َوَأْعَطْيػَت َعَطاَيػا 
ـْ َيؾ  ِةي َىَذا اْلَحيِّ ِمَف اأْلَْنَصاِر َشْيٌء  َقاَؿ  "َةػَأْيَف  ِعَظامإا ِةي َقَباِاِؿ اْلَعَرِب  َوَل
ٌؤ ِمْف َقْوِمي  َوَما َأَنا؟  َأْنَت ِمْف َذِلَؾ َيا َسْعد ؟" َقاَؿ  َيا َرس وَؿ اِ  َما َأَنا ِإالَّ اْمر 

ِه اْلَحِظيَرِة"  َقاَؿ  َةَ َرَج َسْعٌد  َةَجَمَع اأْلَْنَصاَر ِةي َقاَؿ  "َةاْجَمْع ِلي َقْوَمَؾ ِةي َىذِ 
وَف   ـْ  َةَدَ م وا َوَجاَء وَ ػر  ِتْمَؾ اْلَحِظيَرِة  َقاَؿ  َةَجاَء ِرَجاٌؿ ِمَف اْلم َياِجِريَف  َةَتَرَكي 

ـْ  َةَممَّا اْجَتَمع وا َأتَػاه  َسػْعٌد َةَاػاَؿ  َقػِد اْجَتَمػَع َلػَؾ  َىػَذا اْلَحػي  ِمػَف اأْلَْنَصػاِر  َةَردَّى 
ـْ َرس وؿ  اِ قَ  َـّ  -  - اَؿ  َةَأتَاى  َةَحِمَد اَ َوَأْثَنى َعَمْيِو  ِبالَِّذي ى َو َلػو  َأْىػٌؿ  ث ػ

ـْ  »َقاَؿ   ـْ َوِجػَدٌة َوَجػْدت م وَىا ِةػي َأْنف ِسػك  َيا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر  َما َقاَلٌة َبَمَغْتِنػي َعػْنك 
ـ  ا ؟ َوَأْعػػػَداءإ َةػػػأَلََّؼ ا  َبػػػْيَف أََلػػػ ـ  ا ؟ َوَعاَلػػػةإ َةَأْغَنػػػاك  الإ َةَيػػػَداك  ػػػبلَّ ـْ ض  ـْ وِتك ػػػ

؟ ـْ . َقػػاَؿ  « ق م ػوِبك  َأاَل ت ِجيب ػػوَنِني َيػػا َمْعَشػػَر »َقػػال وا  َبػػِؿ ا  َوَرس ػػول و  َأَمػػف  َوَأْةَضػؿ 
.  َقػال وا  َوِبَمػاَذا ن ِجيب ػؾَ « اأْلَْنَصاِر؟ َيػا َرس ػوَؿ اِ  َوِلمَّػِو َوِلَرس ػوِلِو اْلَمػف  َواْلَفْضػؿ 
َكػػذَّبإا َةَصػػدَّْقَناَؾ  »َقػػاَؿ   ػػدِّْقت ـْ  َأَتْيَتَنػػا م  ـْ َةَمَصػػدَّْقت ـْ َوص  ـْ َلا ْمػػت  َأَمػػا َواِ َلػػْو ِشػػْات 

ـْ َيػا َوَمْ ذ والإ َةَنَصْرَناَؾ  َوَطِريدإا َةخَوْيَنػاَؾ  َوَعػاِابلإ َةخَسػْينَ  اَؾ  َأَوَجػْدت ـْ ِةػي َأْنف ِسػك 
ـْ ِإَلػى  ػا ِلي ْسػِمم وا  َوَوَكْمػت ك  َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر ِةي ل َعاَعةم ِمػَف الػد ْنَيا  تَأَلَّْفػت  ِبَيػا َقْومإ

؟ َأَةػػػبَل َتْرَضػػػْوَف  ـْ َأْف َيػػػْذَىَب النَّػػػاس  ِبالشَّػػػاِة  -َيػػػا َمْعَشػػػَر اأْلَْنَصػػػارِ  -ِإْسػػػبَلِمك 
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ػػدم ِبَيػػِدِه َلػػْواَل َوالْ  ؟ َةَوالَّػػِذي َنْفػػس  م َحمَّ ـْ َبِعيػػِر  َوَتْرِجع ػػوَف ِبَرس ػػوِؿ اِ ِةػػي ِرَحػػاِلك 
اْلِيْجػػَرة  َلك ْنػػت  اْمػػرأإ ِمػػَف اأْلَْنَصػػاِر  َوَلػػْو َسػػَمَؾ النَّػػاس  ِشػػْعبإا  َوَسػػَمَكِت اأْلَْنَصػػار  

َـّ ا ْرَحػـِ اأْلَْنَصػػاَر  َوَأْبَنػاَء اأْلَْنَصػاِر  َوَأْبَنػػاَء ِشػْعبإا  َلَسػَمْكت  ِشػْعَب اأْلَْنَصػػاِر  المي ػ
ـْ  َوَقػال وا  َرِضػيَنا ِبَرس ػوِؿ « َأْبَناِء اأْلَْنَصارِ  َقاَؿ  َةَبَكى اْلَاْوـ   َحتَّى َأْ َضم وا ِلَحاى 

 .(1)"َوَتَفرَّق وا -  -اِ ِقْسمإا َوَحظًّا  ث َـّ اْنَصَرَؼ َرس وؿ  اِ 
وىنا أد  غياب الماصد والمغز  مف الفعؿ إلى عدـ الطمأنينة عند 

 -  -بعض شباب األنصار  وكاف مف الممكف أف ياوؿ ليـ المصطفى 
ليس أمامكـ إال السمع والطاعة  وال شؾ أنيـ سياولوف سمعنا وأطعنا  ولكف 
وض  ليـ الماصد والغاية لابل يكوف ىناؾ أي إشكاؿ أو تشكيؾ ةي نفوسيـ  

لكي يتحصؿ عندىـ الاناعة التي ترسخ اليايف واإليماف ةي نفوسيـ  وىذا و 
 واض  مف بكاء الاـو وتأثرىـ  وقوليـ رضينا برسوؿ ا قسما وحظاإ.

عػػػف  لممػػػدعويف ومػػػف ىنػػػا ةالواجػػػب عمػػػى الػػػدعاة أف يوضػػػحوا ويكشػػػفوا
ليػتـ االقتنػػاع " المااصػد واألىػداؼ التػي جػاءت بيػا الشػريعة الغػراء باسػتمرار 

لمعالـ  ويزداد المسمـ قناعة  وليتـ الترغيب ةي شريعة ا  -  -بديف ا 
-  - والتشػػويؽ إلػػى تكاليفػػو  والػػدعوة إلػػى أحكامػػو  والمطالبػػة بتطبيايػػا  

وااللتزاـ بيا  ألف الطبيعة البشرية تحب ما ينفعيػا  والشػريعة جػاءت لتحايػؽ 
مصػالحيا  واإلسػبلـ جػاء لرعايػة المصػال  المناةع  والنفس ترغػب ةػي تػأميف 

                                                           

  مؤسسػػػة 18/253  أ رجػػػو اإلمػػػاـ أحمػػػد ةػػػي مسػػػنده  تحايػػػؽ  شػػػعيب األرنػػػؤوط (1)
 .إسناده حسف  (  وقاؿ المحاؽ11730ـ  رقـ )2001ى/1421  1الرسالة  ط
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أنػزؿ الجتثػاث الفسػاد ومنعػو  ومااصػد  -  -ةي الدنيا واآل رة  وديف ا 
 .(1)الشريعة أكبر دليؿ وبرىاف عمى ذلؾ"

: انتذٍٚ ثبنظبْش ٔانشكم ػهٗ زغبة انجبعٍ ٔاجلْٕش، ٔثبملجىن ػهـٗ ثبَٛب  
 :زغبة املؼىن، ٔثبنؼبدح ثذل انؼجبدح

ديف يحمؿ مف التعاليـ ما يرتاي باإلنسػاف ويسػمو بػو إلػى أعمػى اإلسبلـ 
سػػمـ الكاانػػات والموجػػودات  ةيػػو ييػػتـ بػػالجوىر والحاياػػة التػػي تثمػػر إنسػػاناإ 
صالحاإ يسػيـ ةػي إنجػاز ميمػة االسػت بلؼ  ويػأمف النػاس مػف ضػرره  بػؿ ال 
يحرمػػػوف مػػػف  يػػػره وبػػػره  وال ييػػػتـ اإلسػػػبلـ بالجانػػػب الشػػػكمي عمػػػى حسػػػاب 

نمػػا الجػػو  ىر  وال يضػػع لػػو األىميػػة التػػي يحظاىػػا الجػػوىر والػػروح والحاياػػة  وا 
يعطيو الادر الذي تتحاؽ بو الصورة البلااة باإلنساف المكـر  والمسمـ المميز 
وةػؽ الظػروؼ والضػػوابط الشػرعية. ةالجانػػب الجػوىري والحاياػػي مػف األ ػػبلؽ 

ضػػروريات ةػػي والاػػيـ  وطيػػارة الػػنفس والامػػب والسػػماحة ونحوىػػا تعػػد مػػف ال
المنيل والتصور اإلسػبلمي ... والجانػب الشػكمي والظػاىري يعػد مػف المااصػد 

 .(2)التحسينية والجوانب التكميمية
ىػػو مػػف قبيػػؿ  ومػف ىنػػا ةغيػػاب الفكػػر المااصػػدي يجعػػؿ المػػدعو ياػػدـ مػػا

التحسينيات عمى غيرىا مػف الضػروريات والحاجيػات  نعػـ كبلىمػا ضػرورياف  
األولويػات ةػي أييمػا يكػوف أوالإ  ةمػف يتػديف بالظػاىر لكف المشكمة تكمػف ةػي 

                                                           

  سمسػػػمة دعػػػوة 124إسػػػماعيؿ  صمااصػػػد الشػػػريعة تأصػػػيبل وتفعػػػيبل  محمػػػد بكػػػر  (1)
 ى.1427( 213)   العدد(22السنة ) الحؽ  رابطة العالـ اإلسبلمي 

  دار الكتػػب العمميػػة  بيػػػروت  180ةاػػو الػػديف والتػػديف  عبػػد الرقيػػػب الشػػامي  ص (2)
 .ـ2018  1لبناف  ط
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ولاػػػد حػػػذر الاػػػروف الكػػػريـ مػػػف االىتمػػػاـ  وييمػػػؿ الجػػػوىر ةتدينػػػو مغشػػػوش.
َوَلػْيَس اْلِبػر  ِبػَأْف تَػْأت وا اْلب ي ػوَت ِمػْف ﴿   بالشكميات أكثر مف الجوىر  قاؿ تعػالى

ػوفَ ظ ي ورَِىا َوَلِكفَّ اْلِبرَّ َمِف اتََّاى َوْأت وا  ـْ ت ْفِمح   اْلب ي وَت ِمْف َأْبَواِبَيا َواتَّا وا المََّو َلَعمَّك ػ
 .(189البارة  اآلية ) ﴾

ـْ َكان وا ة" ـْ  َةِإنَّي  م وَف ِمْف َأْبَواِب ب ي وِتِي وا َوَعاد وا اَل َيْد   َكاَف اأْلَْنَصار  ِإَذا َحج 
ـْ َوَبػْيفَ ِإَذا َأَىم وا ِباْلَحلِّ َأِو اْلع ْمَرِة َيْمَتزِ  وَؿ َبْيَني  السَّػَماِء َحاِاػٌؿ   م وَف َشْرعإا َأالَّ َيح 

ـْ َبْعَد َذِلَؾ  َأْي ِمْف َبْعِد ِإْحرَاِمِو ِمػْف َبْيِتػِو  َةَرَجػَع ِلَحاَجػةم اَل  ؿ  ِمْني  َةِإَذا َ َرَج الرَّج 
ْجػػَرِة ِمػػْف َأْجػػِؿ َسػػْاِؼ اْلَبْيػػِت َأْف  ؿ  ِمػػْف َبػػاِب اْلح  ػػوَؿ َبْيَنػػو  َوَبػػْيَف السَّػػَماِء  َيػػْد   َيح 

ْجَرِتِو َةَيْأم ر  ِبَحاَجِتػِو َةَتْ ػر ج   ْدرَاِف ث َـّ َيا وـ  ِةي ح  ـ  َظْيَر َبْيِتِو َعَمى اْلج  َةَكاَف َيَتَسنَّ
وَف َأْشػَياَء ِإَلْيِو ِمْف َبْيِتِو. َةَكان وا َيػَرْوَف َىػَذا ِمػَف الن س ػِؾ َواْلِبػرِّ  َكَمػا َكػان وا َيْعَتِاػد  
ـْ ِةيَيػا  َوَبػيََّف الػرَّب  َتَعػاَلى َأفَّ اْلِبػرَّ ِةػي اْمِتثَػاِؿ َأْمػرِهِ  ةينػػا  .(1)"ن س ػكإا  َةػَردَّ َعَمػْيِي

نمػػا البػر ىػػو الجػػوىر  -  -بػيف ا  أف ىػػذه الشػكميات ليسػػت مػػف البػر  وا 
 .-  -والذي يتمثؿ ةي تاو  ا 

أف التفاضػػػؿ ال ياػػػـو أبػػػداإ إلػػػى عمػػػى المعػػػاني  -  -ويعممنػػػا النبػػػي 
 ْف َسْيِؿ ْبِف َسػْعدم السَّػاِعِديِّ  َأنَّػو  َقػاَؿ  َمػرَّ الباطنية  وما يتبعيا مف أعماؿ  ةع

ٌؿ َعَمى َرس وِؿ المَّوِ  ػؿم ِعْنػَده  َجػاِلسم  -  - َرج  « َمػا رَْأي ػَؾ ِةػي َىػَذا»  َةَااَؿ لَرج 
ٌؿ ِمْف َأْشرَا ْف َشػَفَع َةَااَؿ  َرج  ِؼ النَّػاِس  َىػَذا َوالمَّػِو َحػِري  ِإْف َ َطػَب َأْف ي ػْنَكَ   َواِ 

ػٌؿ وَ ػر   َةَاػاَؿ َلػو  َرس ػوؿ   -  -َأْف ي َشفََّع  َقاَؿ  َةَسَكَت َرس وؿ  المَِّو  ث َـّ َمرَّ َرج 
ػٌؿ ِمػْف ة َاػرَاِء َةَاػاَؿ  َيػا َرس ػوَؿ المَّػِو  َىػَذا رَ « َمػا رَْأي ػَؾ ِةػي َىػَذا  »-  - المَّوِ  ج 

ْف َقػػاَؿ  ْف َشػػَفَع َأْف اَل ي َشػػفََّع  َواِ  الم ْسػِمِميَف  َىػػَذا َحػػِري  ِإْف َ َطػػَب َأْف اَل ي ػػْنَكَ   َواِ 
                                                           

 مرجع سابؽ.  345-2/344  الجامع ألحكاـ الاروف  الارطبي (1)
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َىػػَذا َ ْيػػٌر ِمػػْف ِمػػْؿِء اأَلْرِض   »-  -َأْف اَل ي ْسػػَمَع ِلَاْوِلػػِو  َةَاػػاَؿ َرس ػػوؿ  المَّػػِو 
َقػػْوٌؿ َوَعَمػػٌؿ َقػػْوٌؿ َبػػاِطٌف َوَظػػاِىٌر َوَعَمػػٌؿ َبػػاِطٌف َوَظػػاِىٌر " ةاإليمػػاف .(1)"ِمْثػػَؿ َىػػَذا

َذا َةَسػػػَد  َوالظَّػػػاِىر  تَػػػاِبٌع ِلْمَبػػػاِطِف اَلِزـٌ َلػػػو  َمتَػػػى َصػػػَمَ  اْلَبػػػاِطف  َصػػػَمَ  الظَّػػػاِىر  َواِ 
 .(2)"َةَسدَ 

والجيػػػؿ بالمااصػػػد أو إىماليػػػا  قػػػد يجعػػػؿ "  الريسػػػوني /ياػػػوؿ الػػػدكتور
باألعمػػاؿ ويتايػػدوف بأشػػكاليا ورسػػوميا وألفاظيػػا  ولكػػنيـ قػػد النػػاس يػػأتوف 

ينتيكػػوف مااصػػدىا أو يتصػػفوف بنايضػػيا  كمػػف يصػػوموف رمضػػاف  ولكػػنيـ 
يأكموف ةي رمضاف أكثر مما ةي غير رمضاف  ويرضوف شيواتيـ ةي رمضاف 

وكـ مف مفاىيـ حوؿ التػديف ا تزلػت التػديف  .(3)بما ال يفعمونو  ارج رمضاف"
ضامينو  أو  صػتو بػبعض أشػكالو  وذلػؾ عمػى المسػتو  الفػردي ةي بعض م

والعاـ  واالعتاادي والتشريعي والدعوي  ةكـ مف أةراد ةيمػوا التػديف عمػى أنػو 
 .(4)صور شكمية وأعماؿ ظاىرية ياـو بيا اإلنساف وكفى ذلؾ لوسمو بالتديف"

                                                           

  رقػػـ 8/95  ةضػؿ الفاػر  الرقػاؽ  بػػاب  الب ػاري ةػػي صػحيحو  كتػابأ رجػو اإلمػاـ  (1)
(6447). 

   مرجع سابؽ.7/187  مجموع الفتاو  (2)
 .120-119الفكر المااصدي قواعده وةوااده  ص (3)
  بحػث 16التديف إشكالية المصطم  والمفيـو  معاذ محمػد أبػو الفػت  البيػانوني  ص (4)

بػػيف اإلةػػراط والتفػػريط  اليياػػة العامػػة لؤلوقػػاؼ ةػػي  ماػػدـ إلػػى النػػدوة العمميػػة  التػػديف
نػػػوةمبر  4-3ى/1430ذي الاعػػػدة  16-15الجماىيريػػػة العربيػػػة الميبيػػػة  طػػػرابمس 

 .ـ2009
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 ومما برز مػؤ راإ ةػي ا ػتبلؿ التايػيـ لؤلشػ اص ةػي المجتمػع اإلسػبلمي 
مػع كونيػا  -التاييـ بظاىر الصورة التاميدية لممتديف بالمحية والثػوب  ونحوىػا

ىمػاؿ  -مف الاضايا المشروعة إال أف جعؿ ىذه األشياء ىػي معيػار التايػيـ  وا 
الجوىريػػة والايميػػة مػػف االعتبػػار ىػػو ال طػػأ وىػػو الػػذي أةػػرز صػػورة مشػػوىة 

شػكمي لمتػديف مػع إ ػبلؿ لمديف ولممتدينيف. ةكـ مف األةراد مف يحمؿ الطابع ال
واسع ةي األ بلؽ  والسموؾ والتعامؿ  وحسف العرض لمدعوة  وغير ذلؾ  بمػا 

 .(1)أةس  مجاالإ وثغرة لمطعف بالمتدينيف  والتنفير مف الديف
وكـ نجد مف ينكر ويستبشع  روج امرأة متبرجة ال ترتدي الحجاب  ثـ ال 

أو كبيرة ةي السػف تمػد يػدييا يتحرؾ ضميره  وىو يجد ةي الماابؿ امرأة شابة 
تتسػوؿ بحثػاإ عػف مػا يسػد رمايػػا  ويمبػي حاجػات عاامتيػا  ويػر  ةػي الصػػورة 
األولػػى منكػػراإ وم الفػػاإ لتعػػاليـ اإلسػػبلـ يسػػتحؽ اإلنكػػار  وال يػػر  ةػػي الصػػورة 
الثانية أنيا منكر اجتماعي  وا تبلؿ ةي الايـ االجتماعية والنظػاـ االجتمػاعي 

لمجتمػع ومػف تسػبب ةػي وصػوؿ ىػذه المػرأة ومثيبلتيػا يستحؽ االنكار عمػى ا
وأمثاليػػػا مػػػف األطفػػػاؿ ةػػػي ال ػػػروج لمشػػػوارعل بحثػػػاإ عػػػف لامػػػة العػػػيش بيػػػذه 
الطرياػػة. إف المبالغػػة ةػػي التميػػز ةػػي الشػػكؿ والمظيػػر لػػد  بعػػض المتػػدينيف 
أحدث ةجوة وقطيعػة مػع المجتمػع  بػؿ ونفػوراإ  ولػو اتجػو التميػز إلػى الجانػب 

 . (2)ري والايمي لكاف الوضع أحسف حاالإ  وأعظـ تأثيراالروحي والجوى
 ثبنثًب:.اعتثقبل انؼجبدح ٔانتٓبٌٔ يف انغبػخ ٔضؼف اهلًخ:

                                                           

 مرجع سابؽ.  181-180ةاو الديف والتديف  ص (1)
 .المرجع نفسو (2)
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ذا لؤلمر  االمتثاؿ ةي وسرعة ونشاطإا  ىمة يول د بالمااصد العمـَ  وجد  وا 
مف غابت عنو نجد بينما   ةي العمؿ شياإا مف المشاَّة صبر عمييا المدعو
 لمتمكؤ والسخمة والضجر مف األعماؿ ثـ االناطاع عنيا.عرضة  المااصد
وتسدد  الكمؿ تزيؿ المااصد أف ةي المااصدي والمنيل التفكير أىمية تبرز"ة
حيف  وبالعكس  يجد. ما عميو ييوف إليو  ياصد ما يعرؼ عندما ةاإلنساف العمؿ.

يادـ اإلنساف عمى عمؿ وىو ال يدري لماذا ىذا العمؿ  وال يدري النتاال التي 
يسعى إلى بموغيا والفوااد التي يعمؿ لجنييا وتحصيميا  وال يدري قيمة ما 
ىو ةيو وجدو  ما ىو بصدده  ىذا اإلنساف عادة ما يصاب ةي عممو وسعيو 

  اإلنساف ةي عممو  بثاتو . نعـ قد يتاو (1)"بكمؿ وممؿ  أو بضجر واناطاع ..
المبداية ةيمف كمفو بذلؾ العمؿ  كثاة المؤمف ةي حكـ ا تعالى وثوابو  

يكوف أقو  وأنشط وأقدر عمى متابعة العمؿ  حيف  - بكؿ تأكيد - ولكنو
  .(2)يعرؼ بشيء مف التحديد والتفصيؿ مااصد العمؿ وةوااده"

ـْ   ػذ﴿ وأضرب مثاالإ عمى ذلؾ  قولػو تعػالى   ـْ َصػَدَقةإ ت َطيِّػر ى  ِمػْف َأْمػَواِلِي
ـْ ِبَيػػا ةػػالمزكي عنػػدما يعمػػـ أف الزكػػاة تطيػػر . (103 اآليػػة لتوبػػة )ا ﴾ َوت ػػَزكِّيِي

وتطييػػر لش صػػية الفايػػر حتػػى يسػػمـ مػػف نفسػػو وتزكييػػا مػػف الشػػ  والب ػػؿ  
  ةسػيؤتييا لػو إعانػة ومواسػاةةػي ذات الوقػت الحاد والحسد تجاه األغنيػاء  و 

لػػو نفسػػو أف يؤ رىػػا  أو يتبلعػػب ةػػي سػػوؿ ا  ومػػف  فيػػت عميػػو ةاػػد ت  راغبإػػ
  .أنصبتيا ومااديرىا  أو يحتاؿ إلسااطيا بشتى الحيؿ

                                                           

   مرجع سابؽ.115الفكر المااصدي  الريسوني  ص  ينظر (1)
 المرجع نفسو. (2)
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مػػف ةاػػو عػػف ا أمػػره ونييػػو وعمػػـ لمػػاذا "  - / - ياػػوؿ اإلمػػاـ المنػػاوي
لمػا أمػر وأشػد  أمر ونيى تعاظـ لذلؾ وكبر ةي صدره شأنو وكاف أشػد تسػارعاإ 

ةالفاػػو ةػػي الػػديف جنػد عظػػيـ يؤيػػد ا بػػو أىػػؿ الياػػيف الػػذيف   ممػػا نيػػى ىربػاإ 
وأقدار األشياء وحسف تدبير ا تعالى ةي ذلؾ ليـ  ... عاينوا محاسف األمور

بنور ياينيـ ليعبدوه عمى بصيرة وطمأنينػة ومػف حػـر ذلػؾ عبػده عمػى مكابػدة 
ف أطػػاع واناػػاد ألمػػر ا ةػػالنفس إنمػػا تناػػاد إ ذا رأت نفػػع وكػػره ألف الامػػب وا 

شػػيء أو ضػػػره والػػنفس والشػػػيطاف جنػػدىما الشػػػيوات ةيحتػػاج اإلنسػػػاف إلػػػى 
 .(1)"أضدادىما مف الجنود ليايرىما وىو الفاو

بػػؿ إف مػػنيل الاػػروف الكػػريـ ةػػي أمػػره ونييػػو وةػػي تحفيػػزه لميمػػـ عمػػى 
الطاعة واالمتثاؿ  بياف الحكـ والمااصد  والتنبيو عمى ما ةػي الفعػؿ المطمػوب 

 -  -... ةحػيف أمػر ا  ومػا ةػي الفعػؿ الممنػوع مػف مفاسػد مف مصال  
ـْ ما ﴿  بالوضوء  ور ص ةي التيمـ لمعذر عاب باولو  ي ِريد  المَّو  ِلَيْجَعػَؿ َعَمػْيك 

وفَ  ـْ َتْشػك ر  ـْ َلَعمَّك ػ َـّ ِنْعَمتَػو  َعَمػْيك  ـْ َوِلي ػِت   )المااػدة ﴾ ِمْف َحَرجم َوَلِكْف ي ِريد  ِلي َطيَِّرك 
( وعنػػدما نيػػى عػػف إتيػػاف النسػػاء أثنػػاء حيضػػيف قػػدـ لػػذلؾ بالتنبيػػو 6 اآليػػة

َوَيْسأَل وَنَؾ َعِف اْلَمِحيِض ق ْؿ ى ػَو َأذإ  ﴿   والتنفير مف األذ  والضرر الذي ةيو
( ومػػػف شػػػأف ىػػػذه 222 اآليػػػة الباػػػرة ) ﴾ َةػػػاْعَتِزل وا النَِّسػػػاَء ِةػػػي اْلَمِحػػػيضِ 

منبية عمى ما تجمبػو مػف  يػر ونفػع ومػا تدةعػو التعميبلت المراةاة لؤلحكاـ  ال
مف ةساد وضرر  أف تكوف حاةزاإ إضاةياإ عمػى العمػؿ والصػبر عمػى ماتضػياتو 

                                                           

  1ط   المكتبػة التجاريػة الكبػر   مصػر 2/510  ةيض الادير شرح الجامع الصػغير (1)
 ى.1356
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. ةفػػي ذكػػر العمػػؿ والمااصػػد تحفيػػز وتحضػػيض عمػػى التػػزاـ تمػػؾ (1)ومتطمباتػػو"
ْعػبَلـِ "  األحكاـ وتحصيؿ مااصدىا  ياػوؿ اإلمػاـ الطػاىر ابػف عاشػور َوِةػي اإلِْ

 .(2)"ِباْلِعمَِّة َتْنِشيٌط ِلْمَمْأم وِر ِباْلِفْعِؿ َعَمى ااِلْمِتثَاِؿ ِإْذ َيِصير  َعاِلمإا ِباْلِحْكَمةِ 
أف معرةة الحكـ والمااصػد تناػؿ العبػد مػف مجػرد  بؿ ذكر اإلماـ ابف الايـ

ْكػػـِ ِةػػي "  - / - االمتثػػاؿ إلػػى المحبػػة والمعرةػػة واإلجػػبلؿ  ةياػػوؿ ك ػػؿِّ َةػػِإفَّ ِلْمح 
ػا َوَعَمػبلإ  َةَيْاِصػد  ِإَجاَبػَة  َناِديإا ي َناِدي ِلئْلِيَماِف ِبَيػا ِعْممإ َمْسأََلةم ِمْف َمَساِاِؿ اْلِعْمـِ م 
ْكػـِ   ـ  الدَّاِعَيػة  ِإَلػى َشػْرِع اْلح  ْكػـِ  اأْلَْسػرَار  َواْلِحَكػ َداِعيَيا  َوَلِكفَّ م رَاَده  ِبػَداِعي اْلح 

ْجػػبَلِؿ  َةِإَجاَبت َيػػا َقػػْدٌر  زَاِاػػٌد َعَمػػى م َجػػرَِّد ااِلْمِتثَػػاِؿ  َةِإنََّيػػا تَػػْدع و ِإَلػػى اْلَمَحبَّػػِة َواإلِْ
َواْلَمْعِرَةِة َواْلَحْمِد  َةاأْلَْمر  َيْدع و ِإَلى ااِلْمِتثَاِؿ  َوَما َتَضمََّنو  ِمػَف اْلِحَكػـِ  َواْلَغاَيػات  

 .(3)"َتْدع و ِإَلى اْلَمْعِرَةِة َواْلَمَحبَّةِ 
ساثؼًب: اثتؼبد انكثري يٍ انُبط ػٍ انذخٕل يف دٍٚ اإلعالو، َٔفـٕس انكثـري 

 :يٍ املذػٍٕٚ يٍ انذػٕح
أف الناس ةي كؿ زماف ومكاف تحدوىـ المصػال   ةمػا مػف إنسػاف  ؾال ش

عمػى تحايايػا  ومػا مػف إنسػاف  إال وىو حػريص عمػى مصػمحتو  يعمػؿ جاىػداإ 
عمى وجو األرض ةي كؿ زماف ومكػاف إال وينػأ  بنفسػو عػف المضػار واآلالـ  

ةي ذلؾ  ولذلؾ لمػا لػـ يتحاػؽ لػو مػا أراد  ولػـ يسػعد بمػا سػعى  ويعمؿ جاىداإ 
إليو  ةإنو يت مص مف تمؾ الحياة البياسة والعيشة الضنؾ ةينيي حياتو بيديو 

                                                           

  .  مرجع سابؽ117-115الريسوني  ص  الفكر المااصدي (1)
 مرجع سابؽ.  30/63  التحرير والتنوير (2)
  دار الكتػػػاب 1/151مػػػدارج السػػػالكيف  تحايػػػؽ  محمػػػد المعتصػػػـ بػػػا البغػػػدادي   (3)

 .ـ1996ى/1416  3بيروت  طالعربي  
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اإلحصػػػاءات أعمػػػى نسػػػب االنتحػػػار ةػػػي بػػػبلد التاػػػدـ وسػػػجمت   ولاػػػد انتحػػػاراإ 
 . (1)"التكنولوجي والصناعي ةي دوؿ الغرب

ذا مػػػػا وقػػػػؼ ىػػػػؤالء عمػػػػى المصػػػػال  الحايايػػػػة  والمضػػػػار والمفاسػػػػد و  ا 
الحاياية  وعمموا أف ىػذا الشػرع الحنيػؼ إنمػا جػاء لي ػرج النػاس مػف الظػبلـ 

ذه الشريعة تحاات لػو والشااء إلى النور واليد  والسعادة  وأف مف تمسؾ بي
كػػػؿ المصػػػال  التػػػي يريػػػدىا ويعرةيػػػا بػػػؿ والتػػػي ال يعرةيػػػا  وتجنػػػب المفاسػػػد 
والمضار التي يعرةيا والتي ال يعرةيا  ال شؾ أف ذلؾ يجعمو يفكػر ةػي نفسػو  

ةػي  ويراجع عايدتو ودينو  ويعود إلى شريعة ربو إف كاف لو عاؿ يكػوف سػبباإ 
 . -(2) - اليداية والرجوع إلى ا

بعرضيـ اإلسبلـ  ومباداو  وأىداةو ومااصده  وتطبيايـ ذلؾ "ةالدعاة 
 يوإل يعودوف -  - ا شاء إف سيجعميـ المسمميف غير أماـ صحيحاإ  تطبيااإ 

ويد موف ةي دينو الحؽ. وكـ د ؿ أناس بسبب أنيـ عرةوا أو وقفوا عمى 
بعض مااصد الشريعة اإلسبلمية ةي بعض أحكاميا وتكاليفيا. ةالوقوؼ عمى 

مما يساعد ةي  مااصد الشريعة اإلسبلمية عامة  وعمى أحكاميا تفصيبلإ 
 .(3)دعوة غير المسمميف العتناؽ الديف الحؽ الحنيؼ وىو اإلسبلـ"

وممػػا يػػدؿ عمػػى أف معرةػػة المااصػػد الشػػرعية ىػػاـ لغيػػر المسػػمميف  أف 
بينيا ةػي دعوتػو لممشػركيف وصػرح بيػا  حيػث قػاؿ لاومػو لمػا  -  - النبي

كممػة واحػدة تعطونييػا تممكػوف بيػا العػرب   "اجتمعوا ةي بيت عمو أبي طالػب
                                                           

 مرجع سابؽ  129-128مااصد الشريعة تأصيبل وتفعيبل  ص (1)
 المرجع نفسو. (2)
 المرجع نفسو. (3)
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ال  ةااؿ أبو جيؿ نعـ وأبيػؾ وعشػر كممػات قػاؿ تاولػوف  وتديف لكـ بيا العجـ
 .(1)إلو إال ا وت معوف ما تعبدوف مف دونو"

وأما غياب المااصد ةيدةع الناس إلى ال وؼ مف الد وؿ ةي ديف 
عف قتاؿ المناةايف  ير دليؿ عمى  طورة  -  -اإلسبلـ  وقصة امتناعو 

ذلؾ  ةرغـ عممو أنيـ يتخمروف ويكيدوف ويطعنوف ةي اإلسبلـ وةي رسوؿ 
ا  ةي سرىـ و اصة مجالسيـ  وأنيـ يتخمروف ويتحالفوف مع أعداء 

لى المسجد إلى يأتوف ثـ والييود المشركيف اإلسبلـ ...  المسمميف مجالس وا 
 -  -تبلإ أو بغير الاتؿ  ولكف الرسوؿ لمعااب  قةيؤالء كانوا مستحايف 

 أبى ذلؾ ولـ يأذف بو  سداإ لمذرااع واعتبارا لممخالت. ومف ذلؾ أنو قاؿ لعمر
-  -  «  (2)«َدْعو  اَل َيَتَحدَّث  النَّاس  َأفَّ م َحمَّدإا َيْات ؿ  َأْصَحاَبو . 

إذا ةالمػانع مػػف قتػػؿ المنػاةايف ىػػو أنيػػـ محسػوبوف مػػف المسػػمميف ومػػف 
"أصحاب محمد"  ولف ياوؿ المتربصػوف  إف محمػداإ ياتػؿ المنػاةايف  أو ياتػؿ 
المجػػػرميف  أو ياتػػػؿ ال ػػػانايف المتػػػخمريف  بػػػؿ سػػػياولوف  إف محمػػػداإ ياتػػػؿ 

ياتمكـ أصحابو  ةاحذروا أييا الناس أف تصبحوا مف أصحابو  ةاد يظير لو  ة

                                                           

  دار الجيػػؿ  2/265  السػػيرة النبويػػة البػػف ىشػػاـ  تحايػػؽ  طػػو عبػػد الػػرؤوؼ سػػعد (1)
 ى.1411  1بيروت  ط

)ياولػوف لػاف  قولػو  تفسػير الاػروف  بػاب  أ رجو اإلماـ الب ػاري ةػي صػحيحو  كتػاب (2)
    ومسػػمـ6/154  (4907إلػػى و ػػر اآليػػة( رقػػـ ) .. رجعنػػا إلػػى المدينػػة لن ػػرجف

  (2584نصػػػر األخ ظالمػػػا أو مظمومػػػا  رقػػػـ )  البػػػر والصػػػمة واآلداب  بػػػاب  كتػػػاب
4/1998. 
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 .(1)ذات يـو  وىذا سيدةع الناس إلى ال وؼ مف الد وؿ ةي اإلسبلـ
الفتػاو   ومػف اإلسػبلـ  عػف االرتداد إلى يؤدي قد المااصدي الفكر غياب إف بؿ
اإلسػبلـ   عػف الكثير ارتداد أسباب مف وكانت المااصدي  الفكر ةييا غاب التي

مسػممي األنػػدلس بعػػد مػف تباػػى مػػف "  مػا ذكػػره األسػػتاذ ةيمػي ىويػػدي ةياػػوؿ
سػػاوط غرناطػػة  تعرضػػوا لمنفػػي والتاتيػػؿ والتنصػػير  حيػػث بايػػت قمػػة صػػامدة 
وثابتة عمى دينيا  وعاجزة عف اليجرة والمحاؽ بإ وانيـ وذوييػـ الػذيف نزحػوا 
إلى دوؿ المغرب العربػي. ىػؤالء الػذيف صػمدوا  كتبػوا إلػى الفايػو الونشريسػي 

وز إقامػة المسػمـ ةػي بمػد يغمػب عميػو يسألونو  ما قػولكـ داـ ةضػمكـ  ىػؿ تجػ
النصار ؟ استحضر الفايو بعضاإ مف اآليات واألحاديث النبوية ووراء الفايػاء  

قامػة اإل جد ةي تحريـ ىػذهنةبل "  مست رجاإ منيا حكماإ بالنيي عف ذلؾ  وقاؿ
تحػػريـ ماطػػوع بػػو مػػف  ةيػػو  مػػف أىػػؿ الابمػػة وىػػذه المػػواالة الكفرانيػػة م الفػػاإ 

ومػػف  ... حػػؽ وقتػػؿ الػػنفس بغيػػر رـ الميتػػة والػػدـ ولحػػـ ال نزيػػالػػديف كتحػػري
 سػػت ؼ أمرىػػا وستسػػيؿ حكميػػااو  اإلقامػػةةجػػوز ىػػذه  -ف ةػػي ذلػػؾ  ػػالؼ اآل

 .(2)"الديف ومفارؽ لجماعة المسمميف ةيو مارؽ مف
لاد كاف لفتو  الونشريسي  التي كفرت مف باػي "  ثـ يتابع حديثو ةياوؿ

مػػف مسػػممي األنػػدلس أسػػوأ األثػػر عمػػى تمػػؾ الجماعػػات البااسػػة  العػػاجزة عػػف 
اليجرة. مما دةع بعضيـ إلػى الػد وؿ ةػي النصػرانية لمنجػاة مػف عػذاب الػدنيا 

                                                           

   مرجع سابؽ.222-221محاضرات ةي مااصد الشريعة  الريسوني  ص (1)
المعػػرب والجػامع المغػػرب عػػف ةتػاوي أىػػؿ إةريايػػة واألنػدلس والمغػػرب  أحمػػد  المعيػار (2)

  ى(914  تبػػف يحيػػى بػػف محمػػد الونشريسػػي التممسػػاني  أبػػو العبػػاس المػػالكي )ا
 .ى1401  وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية لمممكة المغربية 2/124
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الػػذي كػػانوا يبلقونػػو   اصػػة وأف باػػاءىـ عمػػى اإلسػػبلـ  كػػاف يعرضػػيـ لػػذلؾ 
يرىـ بمثابة نذير ليـ بعذاب اآل رة أيضا. وبػات منطايػا ةػي العذاب  وجاء تكف

ظؿ ذلؾ الوضع أف يسعى البعض إلى التنصر  ليت فؼ مف عذاب الدنيا عمى 
 .(1)األقؿ  طالما أنو ال مفر مف عذاب اآل رة"

المدعو األىداؼ السامية التي ترمي إلييا الشريعة ةي  لذلؾ ةمعرةة
يزداد  تجعمو الكتب  ليا وأنزلت الرسؿ  بيا جاءت التي الجميمة والغايات األحكاـ 
 بدينو  وثباتاإ  إلى إيمانو  وقناعة ةي وجدانو  ومحبة لشريعتو  وتمسكاإ  إيماناإ 

بؿ إف حسف العبادة . (2)عمى صراطو المستايـ  ةيف ر بدينو  ويعتز بإسبلمو
يؼ بأحكاـ ال يتـ إال عند معرةة الحكمة والغاية والفاادة مف الحكـل ألف التكم

 ال يعاؿ ليا معنى وال يعرؼ الغاية منيا ةيو مشاة لممكمؼ.
 :خبيغًب: اإلتٛبٌ ثببكى ػهٗ غري يشاد انشبسع، ٔاالثتذاع يف انذٍٚ

 بسػػبب سػػوء الفيػػـ  ةكػػانوا كمػػا قػػاؿ عػػنيـ النبػػي مػػا ضػػؿ ال ػػوارج إال
-  -"    ْـ ؽ  َيْاػػَرء وَف الا ػػْروَف اَل ي َجػػاِوز  تَػػرَاِقَيي  َيْمر ق ػػوَف ِمػػَف الػػدِّيِف َكَمػػا َيْمػػر 

ـ  ِمػَف الرَِّميَّػػِة" السَّػْي
. وةػي العصػر الحاضػػر نجػد جماعػات عنػػؼ لػـ يتورعػػوا (3)

 عف إراقة الدماء المعصومة  أو انتياؾ الحرمات المصونة.
جيؿ المدعو بماصود الحكػـ يجعمػو يػأتي بػو عمػى عكػس مػراد الشػارع  ة

                                                           

 مرجع سابؽ.  112-110أزمة الوعي الديني  ص (1)
  دار المكتبػػي لمطباعػػة 5/632  قضػػايا إسػػبلمية معاصػػرة  محمػػد الزحيمػػيموسػػوعة  (2)

    دوف تاريخ.والنشر  سوريا  دمشؽ
عبلمػػػات النبػػػوة ةػػػي   المناقػػػب  بػػػاب  أ رجػػػو اإلمػػػاـ الب ػػػاري ةػػػي صػػػحيحو  كتػػػاب (3)

 ـ.4/200  (3610) اإلسبلـ  رقـ
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مف ال يعرؼ مااصد مػا يفعػؿ  يوشػؾ أف يػزؿ ةػي "  الريسوني /ياوؿ الدكتور
عممػػو ويحرةػػو عػػف قصػػده وحاياتػػو  ةػػالمكمؼ عميػػو أف يجعػػؿ قصػػده وعممػػو 
مػػواةايف لاصػػد الشػػارع  ةمػػف أيػػف لػػو ىػػذا إذا لػػـ يعػػرؼ ماصػػود الشػػارع ةيمػػا 

وذلػؾ  ... ؟ ؟ وكيؼ نطمب منو أف يواةؽ شياا ويحااو وىو ال يعرةػو كمفو بو
لكنيـ يأكموف ةي رمضاف أكثر مما يأكموف ةي غيػر كمف يصوموف رمضاف  و 

. (1)رمضػػاف  ويرضػػوف شػػيواتيـ ةػػي رمضػػاف بمػػا ال يفعمونػػو  ػػارج رمضػػاف"
ومثػػاؿ و ػػر االسػػتاذاف عنػػد د ػػوؿ بيػػت الغيػػر  ةالماصػػود منػػو منػػع النظػػر 

الناس أف ير  منيـ أو  ب  أو ما ال يحزالفجااي الذي قد ياع عمى ما ال يجو 
... ولكػف مػف ال يعػرؼ ىػذا الماصػد أو ال يراعيػو   يػوتيـعندىـ ةي حرمات ب

قد يتوقؼ عند البػاب منتظػراإ اإلذف لػو بالػد وؿ  ولكنػو قػد يرسػؿ بصػره دا ػؿ 
البيت عبر بابو أو نواةذهل ةيذا قد التـز باإلسبلـ التزاماإ عممياإ صورياإ  ولكنػو 

 .(2)انتيكو مف حيث ماصوده"
صد الحكـ الشَّْرِعي  ِإَلى ِإْنَكاره  الْعِتَااده ْلَجْيؿ بماوقد يدةع بعض الناس ا

وجماعات  َةِإذا لـ يَتَعمَّػؽ  ِبَأف الشَّاِرع اَل يشرع َشْياا ِإالَّ لمْصمَحة اْل مؽ  أةراداإ 
ْعَتبػػَرة َأو َكػػاَف مناةيػػا لْممْصػػمَحة  اْعتبػػر َذِلػػؾ َدِلػػيبل عمػػى َأنػػو  بػػالحكـ مصػػمَحة م 
ػػػا أد مػػػو  النَّػػػاس ِةػػػي الشَّػػػِريَعة ِبااِلْجِتَيػػػاِد  نََّمػػػا ى ػػػَو ِممَّ َلػػػْيَس ِبحكػػػـ َشػػػْرِعي  َواِ 

 .(3)والتأويؿ
                                                           

 .120  118الفكر المااصدي  ص (1)
 .121-120  صالمرجع نفسو (2)
  221ص حكيـ  طاىر محمد ( ) الرحمة نبي تشريع ةي والحكمة المصمحة رعاية (3)

 .ـ2002/ى1422  (34) السنة  (116) العدد المنورة  بالمدينة اإلسبلمية الجامعة
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ياػػوؿ الشػػاطبي ةػػي وقػػد يصػػؿ األمػػر بالمػػدعو إلػػى االبتػػداع ةػػي الػػديف  
َىػِذِه "  كتابو االعتصاـ ةي أىؿ البدع والضبلالت بعػد أف ذكػر أسػباب االبتػداع

اأْلَْسػػَباب  الثَّبَلثَػػة  رَاِجَعػػٌة ِةػػي التَّْحِصػػيِؿ ِإَلػػى َوْجػػوم َواِحػػدم  َوى ػػَو اْلَجْيػػؿ  ِبَمَااِصػػِد 
وليػػذا ةالمػػدعو الػػذي يعػػرؼ أىػػداؼ الشػػريعة وغاياتيػػا الجميمػػة  .(1)"الشَّػػِريَعةِ 

  ويحػػذر مػػف م الفتيػػا  يػػالبللتػػزاـ بأحكام يسػػعى جاىػػداإ ومااصػػدىا النبيمػػة  
ويمتنع مف التيرب منيا  أو التحايؿ عمييا  ةتصير تصرةاتو مواةاة لمشػريعة 

ترسػ ت إذا مػا   -  -ويزداد تمسكو بيا والػذود عنيػا  ةػبل ي شػى إال ا 
لغيػره  ال يعبػأ بشػيء سػو   ةػي نفسػو مصػمحاإ  العايدة ةػي قمبػو صػار صػالحاإ 

 .  -(2) -مرضات ا 
عبدعًب: اَتشبس األفكبس املتغشفخ انتٙ ٚؼقجٓب أػًبل ختشٚجٛخ، ٔإخالل ثـميٍ 

ــذاء  -اجملتًــغ ــخ ٔانتؼصــت ٔانؼ ــٕد ٔانشخؼٛ ــشٚظ انشــكهٛبد ٔاجلً ٔتك
 :ٔانؼُف ثني أفشاد اجملتًغ ٔجتًؼبتّ

يم ص عبد الكريـ بكار أسباب الت مػؼ الفكػري لػد  المسػمميف ةػي عػدة 
نااط أبرزىا  عدـ التمكف مف ةيـ مااصد اإلسبلـ الحضارية عمى نحو عميػؽ 
ودقيػػؽ  والعجػػز عػػف توظيػػؼ مبػػادئ اإلسػػبلـ ومنطمااتػػو الكبػػر  ةػػي تحسػػيف 

لػػد   نوعيػػة الحيػػاة اإلسػػبلمية  وان فػػاض سػػوية اإلبػػداع والتجديػػد واالبتكػػار
                                                           

 مرجع سابؽ.  2/690 (1)
مجمػػػة كميػػػة الشػػػريعة والدراسػػػات اإلسػػػبلمية    312ااصػػد الشػػػريعة  الزحيمػػػي  صم (2)

إعمػػػاؿ المااصػػػد وأثػػػره ةػػػي تأسػػػيس   ـ1982  6  عػػػدد 6مجمػػػد جامعػػػة أـ الاػػػر  
  مجمػػة العمػػوـ الشػػرعية  الجامعػػة 21الاواعػػد وتطبيااتيػػا  بشػػير أحمػػد محمػػد  ص

 .ـ2017  مايو 3األسمرية اإلسبلمية  كمية العمـو الشرعية بمسبلتة  عدد 
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 .(1)معظـ المسمميف
ةإذا جيؿ اإلنساف غايتو مف ىذه الحيػاة  وجيػؿ الغايػة التػي مػف أجميػا "

  وجيؿ الغاية مف العبادات التي يؤدييا  واألحكػاـ التػي يمتزميػا   كاف عبداإ 
بػػبل  بػػبل حيػػاة  وطاوسػػاإ  بػػبل روح  وجسػػماإ  ةػػي شػػ ص  وبػػدناإ  شػػبحاإ  أصػػب 

ببل ىدؼل ألف أىداؼ الشريعة وغايتيا ىي التي تجعؿ لمعبػادة  معنى  وأعماالإ 
معنػػى  ولئليمػػاف حػػبلوة  ومػػف لػػـ يجػػد حػػبلوة اإليمػػاف ةػػي قمبػػو لػػـ يػػذؽ طعػػـ 

)الػػروح( وانعػػدمت ىػػذه المعػػاني مػػف قمػػب اإلنسػػاف   ... ةػػإذا ةاػػدت اإليمػػاف
وتبلشت ىذه األىداؼ ةي نظره  و مت ىذه المااصد مػف م يمتػو  ةإنػؾ حتمػا 

ةػػي صػػورة إنسػػاف  ال يػػدرؾ لمحيػػاة معنػػى  وال لموقػػت ةػػي نظػػره  تر  شػػبحاإ سػػ
وال يعرؼ لمػاذا يؤدييػا؟ وياػـو بحركػات  قيمة  تر  ش صا يؤدي الصبلة مثبلإ 

 .(2)وال يدرؾ مغزاىا؟
ةييػا  يػتـ مػؽ بياػة يػؤدي إلػى  يالمااصػدلمفكػر الغياب الواقعي "كما أف 

متزنػػة لمسػػااؿ الفاػػو  وتكػػريس العجػػز وأد الرؤيػػة الناديػػة  واغتيػػاؿ النظػػرة ال
الفكري عف ربط الجزايات بالكميات الذي يسوؽ إلى الجمود واالنغبلؽ الشديد  

وةيػػػـ "ةحػػػو  الشػػػريعة" وكمياتيػػػا  المػػػدعوواإلسػػػياـ ةػػػي توسػػػيع اليػػػوة بػػػيف 
 ... ومااصدىا

                                                           

دار السػبلـ   20األسامة المحظورة التػأـز الفكػري ةػي واقعنػا اإلسػبلمي المعاصػر  ص (1)
 ـ2010ى/1431  1لمطباعة والنشر  ط

  1/417  حاجػػة األمػػة ةػػي ةيػػـ مااصػػد الشػػريعة  أحمػػد بػػف محمػػد حمػػود اليمػػاني (2)
ضمف الندوة العالمية عف الفاو اإلسػبلمي وأصػولو وتحػديات الاػرف الواحػد والعشػريف 

   مرجع سابؽ.مااصد الشريعة
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ىذه البياة الفكرية ةي تأسيس ما يطمؽ عميػو الػبعض العاميػة  تسيـوقد 
. وىػي عاميػة تتميػز باالىتمػاـ المػدعويفمػف  كبيػراإ  ي تصػيب عػدداإ الذريةل الت

بالجزايات والاضايا اليامشية عمى حساب الاضايا الكبر   األمر الذي يسػوؽ 
  الشػرعيةإلى غياب األولويات عف مناىل تفكيرىا ليس ةاط ةي مجػاؿ العمػـو 

 .(1)بؿ ةي م تمؼ مناحي الحياة"
معرةػػة ىػػذه المااصػػد والغايػػات نجػػده  عنػد النظػػر إلػػى مجتمػػع اةتاػػر إلػىو 
  تسػػوده الفوضػػى  واالضػػطراب  وتشػػيع ةيػػو الفاحشػػة واآلثػػاـ  ممزقػػاإ  مجتمعػػاإ 

ويعمػػو ال ػػوؼ والامػػؽ  تطغػػى عمػػى أةػػراده األنانيػػة وحػػب الػػذات  يضػػعؼ ةيػػو 
الوازع الديني  ةيأكؿ ةيو الاػوي الضػعيؼ  وتضػيع ةيػو الحاػوؽ  وتنتيػؾ ةيػو 

  .(2)الجار جارهالحرمات  وال يأمف ةيو 
ةيناؾ عبلقة قوية بيف اإلرىاب الفكري وبيف التشدد والغمو ةي الديف 

اإلسبلمي( والذي يؤدي بدوره إلى  - المسيحي – )الييودي  بأنواعو
وتكفير  االنحراؼ السموكي مف قتؿ  وتدمير  وت ريب  وترويع اآلمنيف 

والغمو   لمتشدد ونتيجة ثمرة ىو إنما اإلرىاب مف النوع يذاة .(3)إلخ ... اآل ريف

                                                           

  تواجػػػو الفكػػر المااصػػدي  رقيػػة طػػو العمػػػوانيقػػراءة ةػػي التحػػديات المعاصػػرة التػػي  (1)
  ضمف الندوة العالمية عف الفاػو اإلسػبلمي وأصػولو وتحػديات الاػرف الواحػد 1/174

    مرجع سابؽ.والعشريف
 مرجع سابؽ.  1/440  حاجة األمة ةي ةيـ مااصد الشريعة (2)
الكػػػريـ  اآلثػػػار  دراسػػػة ةػػػي ضػػػوء الاػػػروف  - العػػػبلج – اإلرىػػػاب الفكػػػري األسػػػباب (3)

  مجمػػػة كميػػػة الدراسػػػات اإلسػػػبلمية 554عبدالصػػػبور أحمػػػد محمػػػود األنصػػػاري  ص
 .ـ2018  1  جزء 3والعربية بنات  دمنيور  عدد 
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وعدـ قبوؿ الرأي  والرأي اآل ر  وىذا التشدد والغمو راجع إلى أف ىؤالء 
يأ ذوف مف الفاو والشرع حرةيتو  ويافوف عند أقواؿ ووراء السابايف  دوف 

إلى النصوص الكمية لمشرع وتحري مااصده وغاياتو لذلؾ كاف مف  الرجوع
 .(1)ترتب عميو مف وثار سمبيةأشد وأ طر أنواع اإلرىاب لما ي
أعػػداء اإلسػػبلـ والمسػػمميف يعممػػوف جاىػػديف مػػف كمػػا ال ي فػػى عمينػػا أف 

أجػػؿ اسػػتبعاد المسػػمميف عػػف ديػػنيـ ةػػبل يينػػأ ليػػـ بػػاؿ حتػػى يتحاػػؽ ليػػـ ىػػذا 
ةياػػدموف الغػػالي  -  -إف شػاء ا  - ولػف يتحاػػؽ ليػػـ - الغػرض المعػػيف

والنفيس مف أجؿ ىدـ الشريعة  ويسوقوف الدعايات البراقة والمبػادئ اليدامػة 
والشػػػعارات ال ادعػػػة  ويبػػػذلوف جيػػػدىـ إل فػػػاء محاسػػػف الشػػػريعة وتشػػػويو 
لصاؽ الشبو واألضػاليؿ بيػا  والتمويػو عمػى السػذج  معالميا واالةتراء عمييا وا 

دع والمكػػػػر المكشػػػػوؼ عميػػػػـ والبسػػػػطاء وأنصػػػػاؼ المتعممػػػػيف بػػػػالطبلء ال ػػػػا
  .(2)يصطادوا مف يؤمف بفكرىـ ويروج لدعايتيـ ال ادعة

الحصف المنيع الذي يصمد أماـ ىذه األكاذيب ويردىا  اابػة اآلمػاؿ ىػو و 
ىػػذا التشػػريع ومػػا اشػػتمؿ عميػػو مػػف مااصػػد تصػػبو إلػػى جمػػب المصػػال  ودةػػع 

الشػرعية ةمػف المضار ةي الحاؿ والمػخؿ ةمػف تػزود وتحصػف بمعرةػة المااصػد 
 .(3)يناؿ منو ةكر ىداـ  ولف يجري وراء دعايات كاذبة

  
                                                           

اآلثػػػار  دراسػػػة ةػػػي ضػػػوء الاػػػروف الكػػػريـ   - العػػػبلج – اإلرىػػػاب الفكػػػري األسػػػباب (1)
 .554-553ص  عبدالصبور أحمد محمود األنصاري

   مرجع سابؽ.22 -21ةي تأسيس الاواعد وتطبيااتيا  ص إعماؿ المااصد وأثره (2)
 .المرجع نفسو (3)
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 املجسث انشاثغ
 خلغبة انذػٕ٘ )احملتٕٖ ٔانٕعٛهخ(أثش غٛبة انفكش املقبصذ٘ ػهٗ ا

ةػي تكامػؿ  عند متابعة  طاب الدعوة بصورة ةاحصة يتبيف بوضوح  مػبلإ 
المادة والبنية والمحتو  الذي يحممو ىذا ال طػاب  ةنجػد ةػي الواقػع المعاصػر 
 طػػاب جزاػػي  غمػػب عميػػو الػػوعظ والتػػذكير  ال يػػر  إال الجانػػب التعبػػدي ةػػي 
اإلسػبلـ   طػػاب ةايػػي جػػاؼ ال ينظػر إلػػى المااصػػد  وال لحػػاؿ المػػدعويف  وال 

بية  والجزايػة  واألحاديػة  البياة التي تحيط بيػـ. ةيػو  طػاب أقػرب إلػى السػم
 .واالرتجاؿ  والحماس  والذاتية منو إلى التفاعؿ مع ىمـو األمة

ةالنػػاظر إلػػى الواقػػع الػػدعوي المعاصػػر يػػدرؾ مػػد  البػػوف الشاسػػع بػػيف 
ال طػػاب الػػدعوي النبػػوي  وبػػيف ال طػػاب الػػدعوي المعاصػػر الػػذي يعػػاني مػػف 

ةي المدعويف  ومف أىـ ىذه  ومؤثراإ  مشكبلت حالت بينو وبيف أف يكوف ةاعبلإ 
ةػػي ال طػػاب مااصػػد الشػػريعة وغاياتيػػا ومحاسػػنيا وأسػػرارىا  المشػػكبلت غيػػاب

  ةأصػػب  العمػػؿ الػػدعوي ةاقػػداإ ألسػػمى أىداةػػو وىػػو تحػػوؿ المعاصػػر الػػدعوي
 .المدعو مف سيء إلى أحسف

مااصد الشػريعة تحمػؿ قػدرة إال بتفعيؿ الفكر المااصدي  ة وال عبلج لذلؾ
أزمػػػة ال طػػػاب الػػػدعوي المعاصػػػر  حيػػػث تاػػػدـ األدوات التػػػي عمػػػى معالجػػػة 

يست دميا العاؿ لمربط بيف الشػريعة  وبػيف دورىػا ةػي التزكيػة والػدعوة ونشػر 
 ال ير والرحمة لمناس.

"ميمػا كػاف ةياػوؿ   عبػد ا الزيػر عبػد الػرحمف /الػدكتورقمتػو  ويؤكد ما
ثـ  بل عف الغاية  - وعرضاإ  وأسموباإ  صياغة وسياقاإ  - متاناإ  ال طاب مسبوكاإ 

والماصػػدل إال بشػػر بسػػوء العاقبػػة  واستشػػرؼ الفشػػؿ  وأوصػػؿ إلػػى السػػ رية 
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كرىل الغبار يسطع ثـ يػذىب ةػبل يباػى منػو شػيء   منبثاإ  واليزو  وأثمر ىباءإ 
يطماػو  وال غايػة يستصػدر ليػا   إذ ال يحمؿ ةي نفسو معنى يتطمبو  وال ىػدةاإ 

 ليػػػػػػػذا  واجػػػػػػػب الػػػػػػػدعوة الجماىيريػػػػػػػة يتوسػػػػػػػؿ بػػػػػػػو إليػػػػػػػو  وال ماصػػػػػػػداإ 
وغايػات ومااصػد يعممػوف  أف يتاصػد الػدعاة ب طػابيـ أىػداةاإ  - وكؿ دعوة -

 . (1)ألجميا  ويصيغوف  طابيـ و طبيـ لبموغيا  وي ططوف لتحصيميا"
ومن هن  يترتب علأل خلو مةتاوى الخطا ب الادعوي مان الغ يا  والمقصاد 

 عدة أمور، ومن أهمه :

انجؼذ انتدضٚئٙ ػهٗ زغبة انجؼذ انكهٙ ٔانُظشح انشـًٕنٛخ عغٛبٌ أٔالً: 
 :يف يؼبجلخ يضبيني اخلغبة ٔقضبٚب انٕاقغ املؼبػ

ةي الواقع ةػإف النظػرة الشػمولية المنسػجمة لمشػريعة وأحكاميػا  ال تتػأتى 
إال لمف  بروا المااصد وأحكموا الكميات  ثـ نظروا ةي األحكاـ مف  بلؿ ذلؾ. 

   وأىمػػػؿ ىػػػذا النػػوع مػػػف النظػػػر  وقػػع ةػػػي الت ػػػبط ومػػف ةاتػػػو ىػػػذا المسػػتو 
واالضػػطراب  وأتػػى بػػاألقواؿ الشػػاذة المجاةيػػة لمااصػػد الشػػارع  أو انتيػػى إلػػى 

 العجز واالنكماش  تاركإا ما ليس لايصر  لايصر.

 أداة إلنضػػاج االجتيػػاد وتاويمػػو  ولكنيػػا - ةحسػػب –ةالمااصػػد ليسػػت 
ا -   .(2)وتشعباتيا تامباتيا بكؿ الحياة استيعاب مف وتمكينو لتوسيعو أداة - أيضإ

إلػى  ىو الذي أد  ولذلؾ غياب ىذا الفكر المااصدي ةي الواقع المعاصر
النظػػرة الجزايػػة الااصػػرة وتفسػػير األدلػػة الجزايػػة عمػػى وجػػو يتعػػارض مػػع تمػػؾ 

                                                           

  مرجع سابؽ.  94دعوة الجماىير  ص (1)
  الػػدار العالميػػة 332نظريػػة المااصػػد عنػػد اإلمػػاـ الشػػاطبي  أحمػػد الريسػػوني  ص (2)

 .ـ1992ى/1412  2لمكتاب اإلسبلمي  ط
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األحكػػاـ األساسػػية. وقػػد أدت ىػػذه النظػػرة ةػػي الاػػديـ إلػػى تفسػػير النصػػوص 
 .(1)وظيور ةرؽ غالية مثؿ ال وارج وأىؿ الظاىر وغيرىـ  اطااإ  تفسيراإ 

النظػر الضػيِّؽ المحػدود  الػذي يبلزمػو النظػر إلػى جوانػب وال شؾ أف ىذا 
إلػى المفػاىيـ  يسػيء  اصة معينػة مػف اإلسػبلـ  واعتبارىػا ىػي اإلسػبلـ كمػو 

اإلسبلمية الشاممة إساءة بالغة  ويفضي إلػى تعظػيـ األمػور الصػغيرة وتيويػؿ 
لى تصغير األمور الكبيرة وتيويف شأنيا   .(2)شأنيا  وا 

  ةيػو ديػف شػامؿ لكػؿ اإلسبلـ وحدة واحدة تكمؿ مكوناتو بعضيا اآل ػرة
د غيػاب مناحي الحياة الدنيا  وىػذه الشػمولية تغيػب عػف ال طػاب الػدعوي عنػ

المااصػػد  ةيحػػدث عػػدـ التػػوزاف ةػػي طػػرح ال طػػاب  ةينػػاؾ مػػف ياتصػػر عمػػى 
ال طػػاب السياسػػي ويغفػػؿ الثاػػاةي والفكػػري  وىنػػاؾ مػػف يأ ػػذ بػػالعامي ويغفػػؿ 

 إلخ. ... العاطفي  وىناؾ مف ياتصر عمى الترغيب ةاط أو الترىيب ةاط
ؤدي وةػػي الوقػػت نفسػػو يؤكػػد اإلمػػاـ الشػػاطبي عمػػى أف النظػػرة الجزايػػة تػػ

باإلنساف إلى تديف مشوه مناػوص  وأف الكثيػر مػف البػدع ظيػرت بسػبب ىػذه 
  النظرة الجزاية  وأف السػبب ةػي ذلػؾ يرجػع لمجيػؿ بمااصػد الشػريعة  ةياػوؿ

ـْ ِبَأِدلَّػػػةم َةاِسػػػَدةم َوِبَأِدلَّػػػةم َصػػػِحيَحةمل " ػػػوَف أِلَْنف ِسػػػِي يَّػػػاَؿ َيْحَتج  َةَكِثيػػػرإا َمػػػا تَػػػَر  اْلج 
ػػوِليَِّة اْقِتَصػارإا  ػػا ِلمنََّظػِر ِةػػي َغْيػػرِِه ِمػَف اأْلَِدلَّػػِة اأْل ص  ِبػػالنََّظِر َعَمػػى َدِليػؿم َمػػا  َواطِّرَاحإ

                                                           

  بحػث 7عمي بارداؽ أغمػو  ص  المعاصرةمااصد الشريعة وتوظيفيا لحؿ المشكبلت  (1)
المجمػػػػس األعمػػػػى لمشػػػػؤوف  بػػػػالمؤتمر الػػػػدولي مااصػػػػد الشػػػػريعة وقضػػػػايا العصػػػػر 

 ـ.2010ةبراير  25 – 22اإلسبلمية  وزارة األوقاؼ المصرية  
  دار الامػػـ  56صػػراع مػػع المبلحػػدة حتػػى العظػػـ  عبػػد الػػرحمف َحَبنََّكػػة الميػػداني  ص (2)

 .ـ1992ى/1412  5دمشؽ  ط
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وِعيَِّة اْلَعاِضَدِة ِلَنَظرِِه َأِو اْلم َعاَرَضِة َلو   َوَمَدار  اْلَغَمِط ِةي َىػَذا "  . ثـ ياوؿ(1)"َواْلف ر 
ِـّ اْلَفْصػػِؿ ِإنََّمػػا ى ػػَو َعَمػػى َحػػْرؼم َواِحػػ دم  َوى ػػَو اْلَجْيػػؿ  ِبَمَااِصػػِد الشَّػػْرِع  َوَعػػَدـِ َضػػ

ػِة الرَّاِسػِ يَف ِإنََّمػا ى ػَو َعَمػى  ل َةػِإفَّ َمْأَ ػَذ اأْلَِدلَّػِة ِعْنػَد اأْلَِامَّ َأْطرَاِةِو َبْعِضَيا ِبَبْعضم
ػػوَرِة اْلَواِحػػَدِة ِبَحْسػػِب َمػػا َثَبػػَت ِمػػْف ك مِّ  ْزِايَّاِتَيػػا َأْف ت ْؤَ ػػَذ الشَّػػِريَعة  َكالص  يَّاِتَيػػا َوج 

َيا  َوم ْطَمِاَيا اْلَمْحم وِؿ َعَمى م َايَّػِدَىا   َيا اْلم َرتَِّب َعَمى َ اصِّ اْلم َرتََّبة َعَمْيَيا  َوَعامِّ
ِإَلى َما ِسَو  َذِلَؾ ِمْف َمَناِحيَيا  َةِإَذا َحَصَؿ ِلمنَّاِظِر  ... َوم ْجَمِمَيا اْلم َفسَِّر ِبَبيِِّنَيا

ل َةػػَذِلَؾ الَّػػِذي َنظ َمػػْت ِبػػِو ِحػػيَف اْسػػت ْنِبَطتْ  ـٌ ِمػػَف اأْلَْحَكػػاـِ ْكػػ ْمَمِتَيػػا ح  . ثػػـ (2)"ِمػػْف ج 
َةَشػػْأف  "  يوضػػ  الطريػػؽ والمػػنيل الصػػحي   والااعػػدة ةػػي ىػػذا األمػػر  ةياػػوؿ

ػا َكأَ  ػَيا َبْعضإ ـ  َبْعض  وَرةإ َواِحَدةإ َيْ ِد ر  الشَِّريَعِة ص  ْنَسػاِف الرَّاِسِ يَف َتَصو  ْعَضػاِء اإلِْ
وَرةإ م تَِّحَدة َرْت ص  وِّ  .(3)"ِإَذا ص 

عمػػػػى كثيػػػػر مػػػػف الجماعػػػػات المعاصػػػػرة عػػػػدـ شػػػػموليتيا  وليػػػػذا يبلحػػػػظ
ةيػذه جماعػة  بسبب جيميا بمااصد الشريعة اإلسبلمية  واىتماماتيا الجزاية 

   وأ ػػر  بالتربيػػة اإلسػػبلميةتعنػػي بالتربيػػة الروحيػػة  وأ ػػر  بالتربيػػة الفكريػػة
َتَشػاِبَياِت َأْ ػذ  َدِليػؿم َمػا   "ياوؿ اإلماـ الشاطبي السياسية.  -َوَشْأف  م تَِّبِعػي اْلم 

ْزِاػيأ   - َأيِّ َدِليؿم َكافَ  و  ِمػْف ك مِّػيأ َأْو ج  َـّ َما ي َعاِرض  ْف َكاَف َث ِليًّا  َواِ  َعْفوإا َوَأْ ذإا َأوَّ
 .(4)ٌ "َواَل َيْتَبع و  ِإالَّ َمْف ِةي َقْمِبِو َزيْ 

                                                           

 مرجع سابؽ.  1/284  االعتصاـ (1)
 .1/311 المصدر نفسو  (2)
 .1/312 المصدر نفسو  (3)
 .1/312 المصدر نفسو  (4)
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تنػػاوؿ الاضػػايا المثػػارة ةػػي السػػاحة مجػػردة مػػف كمػػا ال ي فػػى أيضػػاإ أف 
مااصػػػدىا ومحػػػدداتيا الزمانيػػػة والمكانيػػػة التػػػي الزمػػػت بروزىػػػا أو تشػػػكميا  
وعزليا عف سياقيا وظروةيا جعؿ المعالجة الجزاية لماضػايا تتسػـ بالسػطحية 

ومحاولػة ةيمػو الشديدة التي قد تصؿ إلى حد السػذاجة ةػي توصػيؼ الحػدث  
ممػػا كػػاف لػػذلؾ وثػػاره عمػػى الواقػػع الػػدعوي المعاصػػر مػػف عػػدة  والتعامػػؿ معػػو.
 أمور أىميا 

جعؿ الداعية بعيد عف الواقع  ةيو ال يستمد وعيو بالاضايا المثارة حولػو  -1
نمػا يسػتمده  مف الواقع السياسي واالقتصادي والثااةي الػذي يحػيط بػو  وا 

ة ليػا ةػي أحيػاف كثيػرة بػالواقع الػذي مف ماوالت وأحداث تاري ية ال عبلق
 .يتفاعؿ معو

ةػػرض عميػػو ىػػذا المػػنيل العزلػػة المعرةيػػة التػػي تحرمػػو لغػػة العصػػر التػػي  -2
ةاػػده أتجمػػع بػػيف العمػػـو النفسػػية واالجتماعيػػة والتجريبيػػة وغيرىػػا ممػػا 

أدوات التواصؿ مع الذات ومع اآل ر  كمػا أف عػزؿ الاضػية عػف سػياقيا 
ايايػػة ليػػا. وأىػػـ مػػا ةػػي تشػػويو الحاياػػة مػػف وظروةيػػا شػػوه الصػػورة الح

 .(1) طر صياغة تصور  اطئ لكيفية التعامؿ معيا
عمـ المااصد ينطمؽ مف منيل استارااي شامؿ يحاوؿ الربط بيف األحكاـ ة

الجزايػػة وصػػياغتيا ةػػي قػػانوف عػػاـ دلػػت عمػػى اعتبػػار الشػػرع لػػو الكثيػػر مػػف 
                                                           

  بحػػث 176حميمػػة بػػو كروشػػة  صت  ال طػػاب اإلسػػبلمي المعاصػػر المػػنيل واآلليػػا (1)
عػادة النظػر  ن بػة ضمف أعماؿ  منشور ال طاب اإلسبلمي المعاصػر دعػوة لمتاػويـ وا 
الباحثيف  مركز البحػوث والدراسػات  وزارة األوقػاؼ والشػاوف اإلسػبلمية  الدوحػة  مف 
 .ـ2006ى/1426  1ط
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وبػذلؾ يعتبػر ىػذا الاػانوف الكمػي األدلة  وتضاةرت عميو العديػد مػف الشػواىد. 
مف مااصػد الشػريعة  ةيتحػوؿ إلػى حػاكـ عمػى الجزايػات قػاض عمييػا  ماصداإ 

 . (1)بعد أف كاف يستمد وجوده منيا"
النظرة  الدعوي لم طاب يوةر الذي ىو المااصد عمـ أف :لن  يتبين هن  ومن

الجزاية  الشمولية المتكاممة المتناساة  وىو الذي ي مصو مف ضيؽ الرؤية 
 المصال  لجميع شاممة الشريعة ةأحكاـ والنزاعات  لمتشتت عرضة يكوف ةبل

بدوف اآل رة  وال  الدنيا تعرؼ ال ةيي والجماعية  والفردية واأل روية  الدنيوية
اآل رة بدوف الدنيا  وال الفرد بدوف الجماعة  وال الجماعة بدوف الفرد  ةيي 

 اف والكوف والحياة.منظومة كاممة لكؿ ما يتعمؽ باإلنس
غـري : ػدض اخلغبة انذػٕ٘ ػٍ جمبساح انٕاقغ املتغري ٔاملتغٕس، خغـبة ثبَٛبً 

 :يٕاكت نتغٕساد انؼصش ٔظشٔفّ ٔزبخخ األصيبٌ ٔعجٛؼخ األيبكٍ
ال غنػػى بيػػا عػػف إدراؾ الواقػػع وةيػػـ عبلقاتػػو   -  -الػػدعوة إلػػى ا 

واستيعاب أحداثػو  كمػا أنػو ال بػد مػف معرةػة الحكػـ الشػرعي وتحصػيؿ والتػو  
 ومعرةة طرؽ توظيفو واستنباطو. 

 -- النبي ونيي المشركيف  ولية سب عف المؤمنيف نيي أف ةي شؾ "وال
عادة الكعبة ىدـ عف وعدولو المناةايف  قتؿ عف إبراىيـ  قواعد عمى بناايا وا 

 -لما يترتب عمى ذلؾ كمو مف المفسدة العظمى ةي الديف  كما أف إمضاءه 
 -  عطاءه بعض المؤلفة قموبيـ العطايا لصم  الحديبية بشروطو  وا 

العظيمة مف الغنااـ  ومداراتو لبعض الاـو لما يترتب عمى ذلؾ كمو مف 
                                                           

النشػػػػر    دار اليػػػػادي124ص  مااصػػػػد الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية  طػػػػو جػػػػابر العمػػػػواني (1)
 .ـ2001ى/1421  1والتوزيع  بيروت  ط
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عمى أىمية معرةة  ةي ذلؾ كمو أكبر دليؿ - المصمحة العظمى ةي الديف
 .(1)"الواقع ةي ال مؽ  والواجب ةي الشرع سواء بسواء

عمػػى أىميػػة معرةػػة عمػػـ الواقػػع باراانػػو  - / - ويؤكػػد اإلمػػاـ ابػػف الاػػيـ
وعوارضو وأحوالو  وأف أىـ أسباب اال ػتبلؼ بػيف العممػاء ىػو مػد  معػرةتيـ 

ِبم َجػرَِّد اْلَمْنا ػوِؿ ِةػي اْلك ت ػِب "َوَمْف َأْةتَػى النَّػاَس   ةياوؿبالواقع ومخالت األةعاؿ  
ـْ  ـْ َوَقػػرَاِاِف َأْحػػَواِلِي ـْ َوَأْحػػَواِلِي ـْ َوَأْمِكَنػػِتِي ـْ َوَأْزِمَنػػِتِي ـْ َوَعَواِاػػِدِى ػػْرِةِي َعَمػػى اْ ػػِتبَلِؼ ع 

ـَ ِمػْف ِجَناَيػِة َمػْف َطبَّػبَ  النَّػاَس  َةَاْد َضؿَّ َوَأَضؿَّ  َوَكاَنْت ِجَناَيت و  َعَمى الػدِّيِف َأْعَظػ
ـْ ِبَمػػا ِةػػي ِكتَػػابم ِمػػْف  ـْ َوَطَبػػاِاِعِي ـْ َوَأْزِمَنػػِتِي ـْ َوَعَواِاػػِدِى ـْ َعَمػػى اْ ػػِتبَلِؼ ِببَلِدِىػػ ك مَّي ػػ

 .(2)"ك ت ِب الطِّبِّ َعَمى َأْبَداِنِيـْ 
ْكـِ ِبػاْلَحؽِّ   "وقاؿ ـ  ِمْف اْلَفْتَو  َواْلح  إالَّ ِبَنػْوَعْيِف َواَل َيَتَمكَّف  اْلم ْفِتي َواَل اْلَحاِك
 ِمْف اْلَفْيـِ 

ـ  اْلَواِقػػِع َواْلِفْاػػِو ِةيػػِو َواْسػػِتْنَباط  ِعْمػػـِ َحِايَاػػِة َمػػا َوَقػػَع ِبػػاْلَارَاِاِف  َأَحػػد ى َما  َةْيػػ
 َواأْلََمارَاِت َواْلَعبَلَماِت َحتَّى ي ِحيَط ِبِو ِعْممإا.

ـ  اْلَواِجِب ِةي اْلَواِقعِ و  ـَ ِبػِو النَّْوع  الثَّاِني  َةْي ْكػـِ المَّػِو الَّػِذي َحَكػ ـ  ح    َوى َو َةْيػ
َـّ ي َطبِّػؽ  َأَحػد ى َما َعَمػى اآْلَ ػِرل  ِةي ِكتَاِبِو َأْو َعَمى ِلَساِف َقْوِلِو ِةػي َىػَذا اْلَواِقػِع  ث ػ

ـْ َأْجػَرْيِف َأْو َأْجػرإال  ـْ َيْعػَد ْسَعو  ِةػي َذِلػَؾ َلػ ـ  َمػْف َةَمْف َبَذَؿ َجْيَده  َواْسَتْفَرَغ و  َةاْلَعػاِل

                                                           

  1الريػػػاض  ط  مجمػػػة البيػػػاف  57محمػػػد يسػػػري  ص  معػػػالـ ةػػػي أصػػػوؿ الػػػدعوة (1)
 .ـ2003ى/1424

  دار 3/66  إعػػبلـ المػػوقعيف عػػف رب العػػالميف  تحايػػؽ  محمػػد عبػػد السػػبلـ إبػػراىيـ (2)
 ـ.1991ى/1411  1الكتب العممية  بيروت  ط
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ْكػػـِ المَّػػِو َوَرس ػػوِلوِ  ػػؿ  ِبَمْعِرَةػػِة اْلَواِقػػِع َوالتََّفا ػػِو ِةيػػِو إَلػػى َمْعِرَةػػِة ح  وىكػػذا . (1)"َيَتَوصَّ
 ةالداعية عميو أف يفيـ الواقع  ليعرؼ كيؼ يوجيو  لتحايؽ مااصد الشريعة.

عمى  تطرأ ةاد متناىية  غير والمصال  متغيرة والبياات متجددة  الوقااعة
 األمة طوارئ لـ تكف لؤلمة الساباة  وقد تستوجب البياة مصال  ما كانت

كاف  ما مفسدة يصب  أف إلى الناس أ بلؽ تغير يؤدي وقد قبؿ  مف تستوجبيا
ةي السابؽ مصمحة  ةمو لـ نفت  الباب عمى مصراعيو ةي األ ذ بالمصمحة 

ف حاجاتيـ  ووقفت المرسمة  لضاقت الشريعة عف مصال  العباد  وقصرت ع
 ..(2)جامدة ال تساير م تمؼ األزمنة واألمكنة والبياات واألحوؿ

 - / -محمود حمدي زقزوؽ /ويؤكد عمى أىمية ذلؾ األستاذ الدكتور
منزلؽ  إلى يجرةنا والمااصد األصوؿ عف بعيداإ  بالفروع المفرط انشغالنا" ةياوؿ 

وىذا يعني مف ناحية إغبلؽ ..   طير ينحو إلى جعؿ الفروع ثوابت ال تتغير
أ ر   ناحية مف ويعني - إسبلمية اجتماعية ضرورة يعد الذي - االجتياد باب

اإلسبلمي  الفاو عمماء لنا تركيا التي الفايية اآلراء عمى الاداسة طابع إضفاء
ال يتجزأ منيا. وىذا أمر  منذ قروف عديدة  والتي يعد الزماف وماتضياتو جزءاإ 

يعد ضد طبيعة األشياء  وضد ما كاف ياصده مؤسسو المذاىب الفايية 
أنفسيـ الذيف أرادوا أف يعمموا الناس مناىل التفكير المستايـ  وكيفية التعامؿ 
مع المصادر اإلسبلمية دوف الوقوؼ أماـ المسااؿ الزمنية الجزاية التي ترتبط 

 .(3)المكاف واألش اص واألحواؿ"وت تمؼ با تبلؼ الزماف و 

                                                           

 .1/69  إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف (1)
الاػاىرة    دار الثااةة لمنشر والتوزيػع  330صمحمد زكريا البرديسي  أصوؿ الفاو   (2)

 .وف تاريخد
 ى.1439  مجمة األزىر  رجب 6مااصد الشريعة وضرورات التجديد  ص (3)
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التػػي قػػد أصػػابيا ال مػػوؿ والػػوىف  وةاػػدت الكثيػػر مػػف مػػف أىػػـ الاضػػايا و 
ولعمػو السػبب  –ومػف أسػباب ذلػؾ  قضػايا العايػدة  حرارتيا وتوىجيا وتأثيرىا 

تغييب البعد المااصدي ةي تنػاوؿ قضػايا اإليمػاف والعايػدة  ةاػد  ػيـ  - األوؿ
ى النظػر العاػدي وال طػاب العاػدي  طػابع كبلمػي عمى المؤلفات العاديػة  وعمػ

جدلي  غػرؽ شػياا ةشػياا ةػي النزعػات الفمسػفية والنزعػات المذىبيػة  وامتػدت 
لى عدد مػف التفاسػير   ىذه النزعات والنزعات الكبلمية إلى عمـ أصوؿ الفاو وا 

أصػػب  الػػدرس العاػػدي وال طػػاب العاػػدي مػػدعاة لمتنػػاةر والنفػػور  والجفػػاؼ ة
 .(1)ؿ ىذا ناجـ عف إغفاؿ المااصد والتفريط ةيياوالجفاء  وك

األمثمة الدالة عمى عجز ال طاب الدعوي عف مجاراة الواقع المتغير ومف 
والمتطور بسبب عدـ الوقوؼ عمى محاسػف اإلسػبلـ وأسػراره ومااصػده  وعػدـ 

ألسػػتاذ ةيمػػي التوسػػع ةػػي الوقػػوؼ عمػػى حكمػػو ومعانيػػو الدقياػػة  مػػا ذكػػره ا
ذىبت ألداء صبلة الجمعة ةي أحػد المسػاجد الجديػدة بمنطاػة   "ةياوؿ ىويدي

الجيزة. ةوجدت مكتبة المسجد عامرة بالكتب التي أةزعتني عناوينيا  إذ كانػت 
ىػػػذه العنػػػاويف كمػػػا يمػػػي  حكػػػـ بنػػػاء الكنػػػااس والمعابػػػد الشػػػركية ةػػػي بػػػبلد 

الشػفاء ةػي أمػر الموسػياى  - الجواب المفيػد ةػي حكػـ التصػوير - المسمميف
 التحػذير مػف السػفر إلػى بػبلد الكفػرة و طػره عمػى العايػدة واأل ػبلؽ - غناءوال
 ىذه نصػيحتي إلػى كػؿ شػيعي ... تحذير الساجد مف ات اذ الابور مساجد ...
 إلخ. ...

)حكػـ التصػوير( السػؤاؿ التػالي الموجػو إلػى أحػد  ثـ ياوؿ قرأت ةي كتاب
بمػو  وانيمػؾ ةيػو الفاياء  مػا قػولكـ ةػي حكػـ التصػوير الػذي قػد عمػت بػو ال

                                                           

   مرجع سابؽ.128-127الريسوني  ص  الفكر المااصدي (1)
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  إف األحاديػث دالػة عمػى تحػريـ تصػوير كػؿ ذي روح  رد الشيخ قاابلإ  الناس؟
لعػػف المصػػوريف" " ةييػػا الصػػور  واألمػػر بطمػػس الصػػور وىتػػؾ السػػتور التػػي

أمػا تصػوير ذوات األرواح  ... وبياف أنيػـ مػف أشػد النػاس عػذابا يػـو الايامػة
وال يجوز بااء  ... عصية ظاىرةةي الكتب والمجبلت والجرااد ةيو  طأ بيف وم

 .ىذه التصاوير عمى حاليا  بؿ يجب قطع رأسيا أو طمسيا
الػػػذي ةػػػي متنػػػاوؿ  - ياػػػوؿ  ةمػػػو أف بعػػػض الشػػػباب قػػػرؤوا ىػػػذا الكػػػبلـ

وصػدقوه  ثػـ قصػدوا محػبلت التصػوير ةحطموىػا  ولػـ يتركػوا صػورة  -الجميع
رؤوس...ىػؿ نحػاكـ ىػؤالء تاع عمييا أيدييـ إال طمسوىا وقطعوا ما ةييا مف 

الشػػباب وحػػدىـ  بمنطػػؽ أىػػؿ البحػػث ةػػي الجنايػػة أـ نتتبػػع جػػذور المػػرض 
ونعالجو مف حيث جاء؟ وىذا نموذج واحد لبعض مصادر التموث الفكػري التػي 
ال ننتبػػػػو إلييػػػػا  وسػػػػط الضػػػػجيل اإلعبلمػػػػي  والمعالجػػػػات السػػػػطحية وغيػػػػر 

 . (1)األمينة"
رحمػة ويفيػـ العصػر  ةيحػدد حاجاتػو  الداعية الناج  ىو الػذي يفاػو المة

لػػـ يشػػـ أنفػػو الفاػػو مػػف لػػـ يػػد ؿ و  ... وياػػؼ عمػػى سػػنف التغييػػر والمداةعػػة
وال يأمػػػؿ ةػػػي إنجػػػاح الػػػدعوة كثيػػػراإ مػػػف لػػػـ  ... عنصػػػر الواقػػػع ةػػػي تاديراتػػػو

يستصحب مبلبسات واقعو وظروةو ةي كؿ تش يصات ومعالجات أمراض أمتو 
راف عمى األحكاـ والمواقؼ والارارات واألىػداؼ ةالمرحمة والواقع قد يؤث وعمميا.

واالسػػػػػتراتيجيات  وبػػػػػأثرىـ ينامػػػػػب المفضػػػػػوؿ ةاضػػػػػبلإ والفاضػػػػػؿ مفضػػػػػوالإ  
ولمصالحيما يصب  الراج  مرجوحاإ والمرجوح راجحاإ  وبفيميما يػناض الاػرار 

.. وةي كؿ الماصد األعمى ىو السعي لتمكيف ديف الحػؽ ةػي  وتتبدؿ المواقؼ
                                                           

 مرجع سابؽ.  21-20أزمة الوعي الديني  ص (1)
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  .(1)األرض
أف نواجو كػؿ مرحمػة بسػبلح يناسػبيا  بتاػديـ يوجب عمينا الحؽ "كما أف 

األجوبػػة الكاةيػػة واألدويػػة الشػػاةية لمستعصػػيات المرحمػػة وقضػػايا الواقػػع  لػػابل 
يكػػوف ال طػػاب ةيمػػا ال ىػػـ ةيػػو  وحتػػى ال تكػػوف الػػدعوة شاغػػػمة عػػف الميػػـ  

  وال وال تنفػذ شػرعاإ     وال تايـ حداإ داعية ليامشات األمور التي ال تحرس ديناَ 
إلػى طريػؽ الحػؽ     وال تفػؾ رقبػة  وال توجػو مسػمماإ   وال تناذ شػعباإ تحيي قمباإ 

بالتفاعػػؿ مػػع واقعػػو إلػػى  -  - ةيميػػؿ عػػف ىػػـ الػػدعوة والتمكػػيف لػػديف ا
 .(2)"الثرثرة والجدؿ والمراء
وضػػع النصػػوص الدينيػػة ةػػي سػػياقيا الػػذي جػػاءت بػػو  وىنػػا أر  أف عػػدـ

راجػع لغيػاب معػاني  س الماضػي  مػف دوف ةحػص أو ناػدياػدوتبشكؿ مطمؽ  
التشريع وروح األحكاـ  والفيـ الحرةي لمنصوص  مما أعجز ال طاب الدعوي 

مػػا نواجيػػو اليػػوـ مػػف  طػػر و  عػػف مجػػاراة واقػػع النػػاس ومتطمبػػات حيػػاتيـ 
اإلرىػػاب  يعػػود بالدرجػػة األولػػى إلػػى حالػػة الجمػػود التػػي أصػػابت الفكػػر الػػديني 

عند حدود الاروف األولى  ولـ يواكب تطػورات العصػر  واحتياجػات  الذي وقؼ
 المسمـ المعاصر.

 :تقذٚى زهٕل ٔثذائم ملشكالد انُبط ٔأصيبتٓى ػٍدض اخلغبة ثبنثًب: ػ
عمػػى األمػػور الغيبيػػة واالنشػػغاؿ ال شػػؾ أف ال طػػاب الػػدعوي الػػذي يركػػز 

ي الحيػاة بػدالإ بأمور اآل رة عمى حساب األمور الدنيوية  ويحث عمػى الزىػد ةػ
  واالنشػغاؿ بالترىيػب بػدالإ مػف مف دةع الناس إلى المزيػد مػف العمػؿ واإلنتػاج

                                                           

  مرجع سابؽ.  92دعوة الجماىير مكونات ال طاب ووسااؿ التسديد  ص (1)
 .90  صالمرجع نفسو (2)
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أنػػػو يعجػػػز عمػػػى تاػػػديـ حمػػػوؿ وبػػػدااؿ لمشػػػكبلت النػػػاس  ؾالترغيػػػب  ال شػػػ
 وأزماتيـل ألف اإلسبلـ ديف عمـ وعمؿ ونيضة وتادـ.

ىويتنػا  ونبنػي ةاػو المااصػد لنحاػؽ   "طو جػابر العمػواني /ياوؿ الدكتور
ونبنػػي أصػػالتنا المعاصػػرة  ونسػػتعيد دورنػػا  ونشػػيد دعػػااـ شػػيودنا الحضػػاري  

 .(1)عمى ىدي مف ةاينا الحضاري"
المجتمعػػات ةػػي مسػػيرتيا التاري يػػة إنمػػا تنمػػو وتتطػػور وتاػػو  بفعػػؿ "ة

اإلنساف ونضجو وتماـ وعيو بيدةو الحاياي ةي الحياة  وبإعمالو سػنف الاػوة 
رض. وال تنيار األمػـ والمجتمعػات وتضػعؼ وتتبلشػى والنصر والتمكيف ةي األ 

إلى العدـ أحيانا إال بسبب غياب أو انحراؼ معنى ذلؾ الوجود اإلنساني  وىذا 
سػااطو  ىو سر الحضارة عنػد قياميػا أو انييارىػا. وعنػد تكييػؼ ىػذا الاصػد وا 
عمػػى واقػػع األزمػػة الراىنػػة التػػي تعيشػػيا الػػببلد مػػف جػػراء عػػدد مػػف الحػػوادث 

ابية  وذلؾ التطرؼ الفكري المأزـو والدونية الحضارية ةػي مجػاالت كثيػرة اإلرى
مػػػف الحيػػػاةل يػػػتـ تشػػػ يص حاياػػػة ال مػػػؿ الواقػػػع وال نتشػػػاغؿ بػػػالعرض عػػػف 

 .(2)"توصيؼ المرض
ومف الوقااع الدالة عمى عجز ال طاب الدعوي عف تاديـ حموؿ وبدااؿ 

الحرةي لمنصوص  وعدـ لمشكبلت الناس وأزماتيـ بسبب الوقوؼ عمى الفيـ 
الغوص ةي حاااؽ اإلسبلـ ومعانيو الدقياة  والتعمؽ ةي ةاو مااصده وأسراره 

لاد سمعت أحد المفكريف اإلسبلمييف "  ما ذكره األستاذ ةيمي ىويدي ةياوؿ
                                                           

 مرجع سابؽ.  7نظرية المااصد عند اإلماـ الشاطبي  ص (1)
الشػػػبكة العربيػػػة لؤلبحػػػاث والنشػػػر    92ص مسػػػفر الاحطػػػاني ي  الػػػوعي المااصػػػد (2)

 ـ.2008  1بيروت  ط
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 عف إف الحديث"  التادمييف ةي ندوة عادت لمناقشة الحؿ اإلسبلمي ياوؿ

 وال لو محؿ واإلسكاف  ال والكيرباء راعةوالز  الصناعة لمشكبلت إسبلمية حموؿ
 تمؾ مف ةي أي إليو يستند أف يمكف )ديني( نص يوجد ال أنو إذ منو جدو 
مف ىذا الابيؿ  التي الدنيا أمور ةي اإلسبلـ إقحاـ أف ذلؾ عمى وبنى األمور.

ىو عمؿ ال ي مو مف عسؼ وتأويؿ  وتوظيؼ لمنصوص ةي غير موضعيا. 
وال طأ الذي وقع ةيو أستاذنا أنو اعتبر الشريعة "  ثـ يتابع حديثو ةياوؿ

 نصوصاإ ةاط  وةاتو أف لمشريعة مااصد تسعى إلييا  وقيما تبثيا وتداةع

ذا عنيا. الشارع منو   وىدؼ وروحو نصوصو عف نتحدث الاانوف ةي كنا وا 
ةكذلؾ ةي الشريعة  إذا لـ تسعفنا النصوص  ةالباب يظؿ مفتوحاإ لبلستنباط  

 بمااصد الشارع وقيـ اإلسبلـ الثابتة  واستناداإ إلى الاواعد الماررة استدالالإ 
 .(1)ةي عمـ أصوؿ الفاو التي وضعت  صيصا ليذه الميمة"

ل ىػي أزمػة وعػي ةػي اليػـو ةاألزمػة الحايايػة التػي نعػاني منيػا ومف ىنػا
ةيػػـ الػػديف وةاػػو التػػديف  و مػػؿ ةػػي معرةػػة الفػػرد بواجبػػات وحاػػوؽ االنتمػػاء 

النػاظر ةػي أحػواؿ المسػمميف اليػـو يػر  حجػـ الػناص والتاصػير و  .(2)لممجتمع
ةػػي المجػػاالت  الكبيػػر ةػػي واجػػب عمػػارة األرض وضػػياع حضػػارتيـ   صوصػػاإ 

المدنيػػة كالصػػناعات والتانيػػات الدقياػػة ومجػػاؿ االتصػػاالت وتانيػػة المعمومػػات 
 .(3)ومجاؿ المكتشفات الطبية والعممية الم تمفة

قػد  ي ةػي ال طػاب الػدعوي المعاصػرالفكر المااصػدغياب وليذا نجد أف 
                                                           

 .ـ1988ى/1408  1ط اليمف  اليمانية  الحكمة دار  118ص الديني  الوعي أزمة (1)
   سابؽ.  مرجع 92الوعي المااصدي  ص (2)
 .102  صالمرجع نفسو (3)
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مػػف زعامػػات ال طابػػػة الػػذيف ال يممكػػوف غيػػر جوىريػػة الصػػػوت   نػػتل نوعػػاإ أ
وسماكة الحناجر  والادرة عمى م اطبة المشاعر والعواطؼ واإلثارة  واالكتفاء 
باإلحسػػػاس بالمشػػػكبلت  وتحسػػػيس النػػػاس بيػػػا  دوف الاػػػدرة عمػػػى إدراكيػػػا 

وضع الحموؿ الشػرعية لطاقػات األمػة ةػي الموقػع المجػدي  وتحميؿ مكوناتيا و 
وامتبلؾ الادرة عمػى معالجػة المشػكبلت بدراسػة أسػبابيا وتػرميـ وثارىػا  األمػر 
 الػػذي يعػػود عمػػى األمػػة بمزيػػد مػػف سػػوء التاػػدير  األمػػر الػػذي يسػػتدعي ىػػدر

والتػػػوىـ بػػػأف الصػػػياح والبكػػػاء واألصػػػوات العاليػػػة ىػػػي المفتػػػاح  ... الطاقػػػات
انفجػارات عشػوااية تصػب   وىذا ما قد يؤدي إلى ... ري لحؿ المشكبلت السح
لمزيد مف االنحطػاط ونيػؿ  ةي تراجعيا وتأكميا  وسبيبلإ  عمى األمة وسبباإ  وباءَ 

 .(1)عدوىا منيا
سػػبيؿ ال ػػروج أو إعػػادة األمػػة اإلسػػبلمية )كنػػتـ  ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ ةػػإف
المااصػػدي لمن بػػة والايػػادة  ىػػو إعػػادة بنػػاء العاػػؿ" يػػر أمػػة أ رجػػت لمنػػاس( 

حتى نستطيع وضع األوعية السميمة لحركة األمػة وكسػبيا  وحمايػة منجزاتيػا 
ثػػارة االقتػػداء لجميػػور المسػػمميف لمايػػاـ بميمتيػػا باالسػػت بلؼ  الحضػػارية  وا 

  .(2)"والعمراف البشري
ـ  طاب بناء يسيـ ةي تاديـ ػر المااصدي ىو الاادر عمى تاديػةالفك

                                                           

  ضمف أعمػاؿ سمسػمة 596-595قبؿ أف تحيط بنا أ طاؤنا  عمر عبيد حسنة  ص (1)
عػادة النظػر  ن بػة مػف البػاحثيف  مركػز  ال طاب اإلسػبلمي المعاصػر دعػوة لمتاػويـ وا 

 ى/1426  1البحػػػػػوث والدراسػػػػػات  وزارة األوقػػػػػاؼ والشػػػػػاوف اإلسػػػػػبلمية  قطػػػػػر  ط
 .ـ2006

 مرجع سابؽ  1/38 مف تاديـ عمر عبيد حسنة  ال ادمي  االجتياد المااصدي  (2)
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مساعدة ةي الحؿ  لكؿ المشكبلت والاضايا اليامة التي ت ص الحموؿ  وال
األسرة والمجتمع والدولة   طاب يعيش مع أةراد المجتمع زمنيـ  ويساعد ةي 
تاديـ عبلج لمشكبلتيـ   طاب يحفز عمى العمؿ واإلنتاج واالبداع ةي كؿ 
مجاالت الحياة الم تمفة   طاب يواكب تحديات العصر  واحتياجات الفرد 

الشباب  منيا يعاني التي المشكبلت لكؿ الحموؿ يادـ  طاب والدولة  لمجتمعوا
عمؿ  أداة يكونوا وحتى المنحرةة  لؤلةكار ةريسة ياع ةبل المعاصر  الواقع ةي

نتاج وابداع بدؿ مف أف يكونوا أداة ىدـ وت ريب وةساد  إلخ. ... وبناء وا 
 انذػٕ٘: اخلغبةيف ٔاخلهظ ٔانتؼًٛى  ،انغغسٛخساثؼًب: انفٕضٗ ٔ

ه إلػى تجريػد ةػي ال طػاب الػدعوي المعاصػر أد  غياب الفكػر المااصػدي
مػػف عماػػو اإلصػػبلحي  ةأصػػب  ياػػدـ المظػػاىر عمػػى الم ػػابر  والعػػادات عمػػى 

.ةأصػػب  الػػديف تجػػارة  وأضػػحى المسػػرح الػػدعوي ميػػداناإ .األ ػػبلؽ والسػػموؾ.
إلػى ثػورة روحيػة  لمنفاؽ والمزايػدات. ةػي الوقػت الػذي يحتػاج ةيػو المسػمموف 

تسمو بيـ إلى الرقي األ بلقي المجرد  والتديف الناي الصاةي  والتسامي عػف 
 الرغبة والرىبة.

ةياػػـو بعػػض الػػدعاة بتضػػ يـ الوسػػااؿ المتمثمػػة ةػػي تفاصػػيؿ العبػػادات  
والتاميػػؿ مػػف شػػأف الغايػػات المتمثمػػة ةػػي الػػذكر والشػػكر وال شػػوع واالسػػتاامة 

 .(1)واإل بلص والصدؽ والعدؿ
 "غاية" ةالصبلة شرعيا ا لغاية ذكرىا ةي كتابو الكريـ وىي "الذكر".. ةػ

ـِ  ﴿ تعالى  قاؿ "الذكر"  الصبلة بَلةَ  َوَأِق  ( 14 اآلية )طو  ﴾ ِلِذْكِري الصَّ
                                                           

شػػواؿ  27الجمعػػة اإلسػػبلـ السػػطحي  محمػػد بػػف إبػػراىيـ الحسػػيف  جريػػدة الريػػاض   (1)
 .ـ2017يوليو  21ى/1438
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  و"ىدؼ" الصبلة "النيي عف الفحشاء والمنكر" مف الاوؿ والفعؿ  قاؿ تعالى
بلَة َتْنَيى َعِف ﴿  ْنَكرِ ِإفَّ الصَّ و"لب" (  45)العنكبوت  اآلية ﴾  اْلَفْحَشاِء َواْلم 

ـْ ﴿ الصبلة "ال شوع"  قاؿ تعالى   ـْ ِةي َصبلِتِي َقْد َأْةَمَ  اْلم ْؤِمن وَف * الَِّذيَف ى 
 (.2-1 المؤمنوف  اآلية) ﴾ َ اِشع وفَ 

ةيؿ تظير تمؾ اآلثػار عمػى المصػميف  أـ إإنيػـ يمارسػوف طاوسػاإ تمااايػةإ 
روتينيػة  ال تاػػيـ أةعػػاليـ  وال تيػػذب أ بلقيػـ   وال تصػػم  نوايػػاىـ  وال تطيػػر 

 .(1)طواياىـ؟ 
عميـ النشء أركاف الصبلة وواجباتيا وسننيا  وعدـ تعميميـ لبيا ةت
منكر.  عف تنياىـ وال ةحشاء عف تردعيـ ال تمؾ صبلتيـ يجعؿ وىدةيا وغايتيا

ف  إف معنى الذكر ةي الاروف الكريـ ال يعني التمفظ بترديد األذكار واألدعية وا 
نما الذكر ضد الغفمة  أي أف يكوف ا حاضراإ  كاف ذلؾ مف جوانب الذكر  وا 

التي تنياؾ عف المنكر وتأمرؾ  وةي عامؾ وقمبؾ  تستحضر أوامره ونواىي
َواْذك ر ﴿  بالمعروؼ  وتحثؾ عمى الحبلؿ وتعصمؾ عف الحراـ  قاؿ تعالى 

بََّؾ ِةي  )األعراؼ  اآلية  ﴾ َنْفِسَؾ َتَضر عإا َوِ يَفةإ َود وَف اْلَجْيِر ِمَف اْلَاْوؿِ رَّ
. ةإذا عرةنا غاية الصبلة وىي "الذكر" وأف ىذه الغاية ضد الغفمةل (205

عنداذ ستؤدي الصبلة وظيفتيا الارونية. أما إذا جيمنا غاية الصبلة  وغمَّبنا 
د استيدةنا ىدةاإ غير اليدؼ الذي طاوسيا كوسيمة عمى وظيفتيا كغايةل ةا

ذكره ا  وأصبحت الصبلة مجرد حركات ت مو مف المعاني العظيمة  وطاوساإ 
 ..(2)عارية مف الغايات السامية

                                                           

   مرجع سابؽ.اإلسبلـ السطحي  محمد بف إبراىيـ الحسيف (1)
 المرجع نفسو. (2)
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تسطي  ال طاب الديني  مع إغفاؿ لجػوىر الػديف  وتغاةػؿ عػف ومف ىنا ة
ىماؿ ما يستجد مف عموـم وتانػيف  وعػدـ ال توعيػة مناقشة أحواؿ المسمميف  وا 

بما تستايـ بو الحياة مف أنظمة وقوانيفل لف يصػؿ مثػؿ ذلػؾ الػنيل الػدعوي  
ولف يؤدي مثؿ ذلؾ السموؾ الػديني بشػباب المسػمميف إال إلػى طريػؽم مسػدودل 
بدايتو الجيؿ  وعصبو التعصب  ومادتو السطحية  ومنيجػو النفػاؽ  ودواةعػو 

  .(1)المصال   ووقوده الكره  ونيايتو اإلرىاب
نفس الوقت ةاد أد  غياب البعد المااصدي إلى ال مط والتعميـ ةػي وةي 

وال يميػػز  وال   يفػػرؽ  ال صػػب  ال طػػاب  طابػػاإ تعميميػػاإ ال طػػاب الػػدعوي  ةأ
جػػد الحػػديث عػػف الييػػود  وعػػف النصػػار   وعػػف الصػػميبيف  نيسػػتثني وال يرتب 

وعػػف   وعػف العممػانييف  فاألمػػريكييوعػف المستشػرقيف  وعػػف الغػربييف  وعػف 
وأحيانػا عػف  - نجد الحديث عف أي صنؼ مػف ىػذه األصػناؼ ... الشيوعييف

يتضػمف أوصػػاةاإ وأحكامػاإ تشػمميـ جميعػػاإ  وتػدينيـ جميعػػاإ  - أكثػر مػف صػػنؼ
   وعمى درجة واحدة. متخمريفوتجعؿ منيـ جميعاإ  صوماإ أو أعداءإ  أو 

 مه :من أه وفي هذا النوع من الخلط والتعميم أخط ء وأضرار كثيرة

 . روج عف الحاياة وما تاتضيو مف دقة وأمانة ةي الوصؼ والتش يص -1
 روج عف ماصد العػدؿ واإلنصػاؼ  الػذي ياتضػي إعطػاء كػؿ ذي حاػو   -2

 وعدـ تحميؿ أحد وزر و ر  ولو كاف مف دينو أو طاافتو أو مذىبو.
ويأ ذ  يصدقو لمف والتضميؿ التعمية مف نوع إلى يؤدي والتعميـ ال مط ىذا -3

إف صاحبو نفسو قد ياع ةي ذلؾ  ةيفاد الادرة عمى معرةة  بو  بؿ
إال  األمور بما ىي عميو. ثـ يتبع ذلؾ ات اذ مواقؼ وتصرةات ال تجمب

                                                           

 محمد بف إبراىيـ الحسيف  مرجع سابؽ.اإلسبلـ السطحي   (1)
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 .(1)مزيداإ مف الم الفيف وال صـو  ومزيداإ مف ال صومة والمعاداة
أف تعطيػػؿ العاػػؿ وغيػػاب البعػػد المااصػػدي  أنػػتل  طابػػاإ  :وماان هناا  يتبااين

سطحياإ ةػي ةيػـ األمػور والتعامػؿ معيػا   طابػاإ عػاجزاإ عػف التفاعػؿ مػع واقػع 
األمة اإلسبلمية  وعف التعامؿ مع عصره  ومعطيػات الحضػارة والتوةيػؽ بينيػا 

 كراإ وبيف معطيات دينو بصورة متزنة  وىذا ال طاب ال يبني وعياإ  وال يراعي ة
ةيػػو  طػػػاب يعتمػػػد عمػػػى المعػػب بالمشػػػاعر والعواطػػػؼ  ال يتماشػػػى مػػػع روح 
العصر  يعتمد عمى الاشور ويغفؿ الجوىر   طاب تعميمي بعيد عػف الحاياػة 
والعدؿ واالنصاؼ  عاجز عف معرةة األمور بما ىي عميو  وعف إعمػاؿ طػرؽ 

ينتيػي بػو إلػى  دالعاؿ والبرىاف  وعف بناء النتاال عمى المادمات  وىػذا مػا قػ
 الفشؿ  والعجز عف الوصوؿ إلى الحؽ.

ػهٗ  انالرع ٔاهلدٕو االَتقبدٔ اخلالف، يغ انذػٕ٘ اخلغبة تؼبيم عٕء خبيغًب:
نتجبدل انتٓى ٔإنقـبء  ػٍ انُقذ انجُبء، ٔأصجر يٛذاَبً  اٜخش ٔاملخبنف ثؼٛذاً 

 :ػٍ املقصٕد املُشٕد، ٔانغبٚخ انغبيٛخ انتٙ ٚغؼٗ هلب املربساد ثؼٛذاً 
مػػف ال ػبلؼ المفضػػي إلػى التفػػرؽ  والػذي يػػؤدي  -  -يحػذر المػولى 

َكػاَف النَّػاس  أ مَّػةإ َواِحػَدةإ َةَبَعػَث المَّػو  النَِّبيِّػيَف ﴿ إلى ةوات الماصود  قاؿ تعػالى  
ـَ َبػْيَف النَّػاِس ِةيَمػا اْ َتَمف ػوا  ـ  اْلِكتَػاَب ِبػاْلَحؽِّ ِلػَيْحك  ْنِذِريَف َوَأْنَزَؿ َمَعي ػ م َبشِِّريَف َوم 

ـْ ِةيػِو َوَمػا اْ َتَمػَؼ ِةيػِو ِإالَّ الَّػِذيَف أ وت ػوه  ِمػػْف َبْعػِد َمػا َجػاَءتْ  ـ  اْلَبيَِّنػات  َبْغيإػا َبْيػػَني  ي 
َةَيَد  المَّو  الَِّذيَف َوَمن وا ِلَما اْ َتَمف وا ِةيِو ِمَف اْلَحؽِّ ِبِإْذِنِو َوالمَّػو  َيْيػِدي َمػْف َيَشػاء  

 .(213  اآليةالبارة) ﴾ ِإَلى ِصرَاطم م ْسَتِايـم 
                                                           

  ضػمف أعمػاؿ سمسػمة 164-163الريسػوني  ص مراجعات ةي ال طػاب اإلسػبلمي  (1)
   مرجع سابؽ.ال طاب اإلسبلمي المعاصر
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يَر اْلم ْسػِمِميَف ِمػَف َواآْلَيػة  َتْاَتِضػي َتْحػذِ   "ياوؿ الشػيخ الطػاىر بػف عاشػور
ػوِؿ  ـ  السَّػاِبَاة  ِمػَف ااِلْ ػِتبَلِؼ ِةػي الػدِّيِف َأْي ِةػي أ ص  ق وِع ِةيَما َوَقَعْت ِةيِو اأْل َمػ اْلو 
ػػػوِؿ  ْسػػػبَلـِ َلػػػْيَس اْ ِتبَلةإػػػا ِةػػػي أ ص  َمَمػػػاِء اإلِْ ْسػػػبَلـِ  َةػػػاْلِ بَلؼ  اْلَحاِصػػػؿ  َبػػػْيَف ع  اإلِْ

ـْ ي ِريػػد وَف َتْحِايَاَيػػا  َوِلػػَذِلَؾ ماعيػػةإجالشَّػػِريَعِة  َةِإنََّيػػا    َوَقػػْد َأْجَمع ػػوا َعَمػػى َأنَّي ػػ
ـْ ِةػي اْلَبْحػِث َعػْف م ػرَاِد المَّػِو َتَعػاَلى َوَعػْف س ػنَِّة َرس ػوِلِو ِلبِلْسػِتْداَلِؿ  ول ي  اتََّفَاْت أ ص 

نََّما اْ َتَمف وا ِةي َتْعِييِف َعْف َمْاِصِد الشَّاِرِع َوَتَصر َةاِتِو  َواتََّفا وا ِةي َأْكَثِر ا وِع  َواِ  ْلف ر 
ػػػوِؿ ِإَلػػػى َمْاِصػػػِد الشَّػػػاِرعِ  ص  َمَماِاَنػػػا  ... َكْيِفيَّػػػِة اْلو  َةػػػااِلْ ِتبَلؼ  اْلَحاِصػػػؿ  َبػػػْيَف ع 
 اْ ِتبَلٌؼ َجِميؿ  اْلِمْاَداِر م َوسٌِّع ِلؤْلَْنَظاِر.
وا  ـْ َةاْنَتَصر  ػْدِرِؾ َأْو َ َطِاػِو َأمَّا َلْو َجاَء َأْتَباع ي  ـْ َمَع َتَحا ِؽ َضػْعِؼ اْلم  آِلرَاِاِي

ْسَااِط رَْأِي اْلَغْيِر َةَذِلَؾ ي ْشِبو  ااِلْ ِتبَلَؼ الَِّذي َشنََّعو  المَّػو   َلَاْصِد َتْرِويِل اْلَمْذَىِب َواِ 
 .(1)"َتَعاَلى َوَحذََّرَنا ِمْنو  َةك ون وا ِمْف ِمْثِمِو َعَمى َحَذرم 

"كؿ مسألة حدثت ةي اإلسبلـ ةا تمؼ الناس ةييا  إلماـ الشاطبي ا ياوؿ
ولـ يورث ذلؾ اال تبلؼ بينيـ عداوة وال بغضاء  وال ةرقة عممنا أنيا مف 

والاطيعة  والتناةر والتنابز العداوة ةأوجبت طرأت مسألة وكؿ اإلسبلـ  مسااؿ
وعاؿ أف ةيجب عمى كؿ ذي ديف . عممنا أنيا ليست مف أمر الديف ةي شيء

ـْ َأْعَداءإ ﴿  يجتنبيا  ودليؿ ذلؾ قولو تعالى  ـْ ِإْذ ك ْنت  وا ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيك  َواْذك ر 
ـْ ِبِنْعَمِتِو ِإْ َوانإا ـْ َةَأْصَبْحت    ةإذا (103اآلية  وؿ عمراف ) ﴾ َةأَلََّؼ َبْيَف ق م وِبك 

ةاإلسبلـ يدعو إلى ا تمفوا وتااطعوا كاف ذلؾ لحدث أحدثوه مف اتباع اليو   

                                                           

 مرجع سابؽ.  2/311  التحرير والتنوير (1)
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األلفة والتحاب والتراحـ والتعاطؼ  ةكؿ رأي أد  إلى  بلؼ ذلؾ ة ارج عف 
 .(1)الديف"

عدـ التعامؿ مع النصوص الشرعية بطرياة صػحيحة  أف  :ومن هن  أرى
دراكيػا والتعامػؿ مػع ماصػدىا التػي وضػعت لػو   يػؤدي والبعد عف اسػتيعابيا وا 

إلػػى التبػػاس المفػػاىيـ  وتحريػػؼ النصػػوص  ةياػػع الفرقػػة وال ػػبلؼ بػػيف أةػػراد 
المجتمع  بسبب عدـ االتفاؽ عمى معاني واضحة  ةكؿ ةريؽ يدعي أنػو عمػى 

محاولػػة إيجػػاد األعػػذار الوىميػػة والكاذبػػة يػػؤدي إلػػى الحػػؽ  وال شػػؾ أف ىػػذا 
بنيػػة عمػػى األدلػػة لمػػنفس والتسػػوي  لمتاصػػير  واسػػتبداؿ المناقشػػة الياداػػة الم

والبػراىيف وتفيػـ الػرأي اآل ػر  برةػع األصػوات وتسػفيو وتحايػر الطػرؼ اآل ػر 
 .والتعالـ عميو

ياتضي سوء التعامػؿ مػع ال ػبلؼ النػاتل عػف التعامػؿ "وةي الوقت نفسو 
ل ظيػػػور التشػػػدد ةػػػي أحكػػػاـ الشػػػريعة  أيضػػػاإ  الفاسػػػد مػػػع نصػػػوص الشػػػريعة

ػػر ةػػي المواقػػؼ تجػػاه اآل ػػريف  و  التعامػػؿ معيػػـ عمػػى مػػنيل بعيػػد عػػف والتحج 
قواعػػد الشػػػرع ومااصػػػد اإلسػػػبلـ  ةيحػػػدث إثػػػر ذلػػػؾ انشػػػااؽ وتنػػػازع وتنػػػاةر  

  .(2)"وتحاسد وتباغض بيف صفوؼ األمة اإلسبلمية
 -  -ويكفي لمعرةة أضرار اال تبلؼ و طورتو أف نبي ا ىاروف

                                                           

   مرجع سابؽ.735-2/734االعتصاـ   (1)

أنػس سػميماف المصػري   ةػي اةتػراؽ األمػة البعد عف التعامؿ الصحي  مع النص وأثره (2)
بحػػث بمػػؤتمر الػػنص الشػػرعي بػػيف األصػػالة والمعاصػػرة  الجمعيػػة   14النابمسػػي  ص

-28المواةػػػؽ ى/1433جمػػػاد  اآل ػػػرة  8-7عمػػػاف  األردنيػػػة لمثااةػػػة المجتمعيػػػة 
 .ـ29/4/2012
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صنع السامري عد اال تبلؼ أكبر  طرَا  وأشد ضررَا مف عبادة األوثاف. ةحيف 
َلو  م وَسى َةَنِسيَ ﴿ لاومو عجبل مف الذىب وقاؿ ليـ  ـْ َواِ  طو  ) ﴾َىَذا ِإَلي ك 

   وحينما-  - ( التـز جانب الصمت وباي ينتظر أ اه موسى88اآلية 

 المـو إلى أشد وجو العجؿ عمى عاكفيف الاـو ورأ  -  - موسى وصؿ

ذْ  اَل  أ َـّ  اْبفَ  َيا ﴿  قاؿ أف إال أ يو عذر كاف ةما أ يو  ِبرَْأِسي ِإنِّي  َواَل  ِبِمْحَيِتي تَْأ  
ـْ َتْرق ْب َقْوِلي ( 94 )طو  اآلية ﴾ َ ِشيت  َأْف َتا وَؿ َةرَّْقَت َبْيَف َبِني ِإْسرَاِايَؿ َوَل

ةجعؿ مف  وؼ الفرقة واال تبلؼ بيف قومو عذراإ لو ةي عدـ التشديد ةي 
 .(1)عنيـ حتى ال ينفع اإلنكاراإلنكار  ومااومة الاـو واالنفصاؿ 

 :ْذاو ٚٓذو أكثش ممب ٚصهرعبدعًب: انتسٕل خلغبة 
ـَ  َوْجِيوِ  َعَمى الظَّاِىرِ  اتَِّباعِ  ِةي َةِإفَّ "  العربي ابف الااضي ياوؿ الشَِّريَعِة  َىْد
" َما َغْيرِ  ِةي َبيَّنَّاه   َحْسَبَما ـْ  ﴿  تعالى قولو تفسير وعند .(2)َمْوِضعم َعِف  َواْسأَْلي 

ـْ َيْوـَ  ـْ ِحيتَان ي  اْلَاْرَيِة الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َيْعد وَف ِةي السَّْبِت ِإْذ تَْأِتيِي
ـْ ِبَما َكان وا َيْفس ا وفَ  ـْ َكَذِلَؾ َنْبم وى  ـْ ش رَّعإا َوَيْوـَ اَل َيْسِبت وَف اَل تَْأِتيِي  ﴾ َسْبِتِي

َمَماؤ َنا  إنََّما  ( ياوؿ ابف العربي 163ية اآل )األعراؼ  ل أِلَفَّ َىَمك وا"َقاَؿ ع 
ْيِد  َوَلْيَس َسَبب   ـْ  َةَاال وا  اَل َنِصيد   َبْؿ َنْأِتي ِبَسَبِب الصَّ ـَ َعَمْيِي رِّ ْيَد ح  الصَّ

َنع وذ  ِباَلمَِّو ِمْف الشَّْيِء َنْفَس الشَّْيِء  َةَنْحف  اَل َنْرَتِكب  َعْيَف َما ن ِييَنا َعْنو   ةَ 
اأْلَْ ِذ ِبالظَّاِىِر اْلم ْطَمِؽ ِةي الشَِّريَعِة"
(3). 

                                                           

المحػاكـ   كتػاب األمػة  رااسػة 33طو جابر العمواني  ص أدب اال تبلؼ ةي اإلسبلـ  (1)
  .ى1405  جمادي األولى 1الشرعية والشاوف الدينية  قطر  ط

 .ـ2003ى/1424  3لبناف  ط    دار الكتب العممية  بيروت1/29  أحكاـ الاروف (2)
 .2/331 المرجع نفسو  (3)
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مػػف الػػدعاة واآلمػػريف بػػالمعروؼ والنػػاىيف عػػف المنكػػر ال يعػػوف  ةكثيػػر
مااصد األحكاـ  وال يراعوف غاياتيا النبيمة  ةينامب عندىـ النص  إلى ةض   
والسػتر إلػى تشػيير  والمواسػػاة إلػى تشػؼ  والمعالجػػة إلػى انتاػاـ. ةػػالميـ أف 

العواقػب  يأمر مجرد أمر  وأف ينيي مجرد نيي  دوف النظر إلى المااصد  أو 
بو  مف أف يكوف أمره ونييػو بػالرةؽ والمعػروؼ   -  - أو إلى ما أمره ا

 .(1)كي تتحاؽ المااصد المنشودة والغايات المطموبة
عبثؼًب: تجهذ اخلغبة ٔمجٕدِ ػهٗ ٔعٛهخ ٔازـذح أٔ ٔعـبئم حمـذدح يـذٖ 

 صيبٌ انذػٕح: "انؼدض ػٍ يٕاكجخ انتغٕس ٔانتدذٚذ".
  ال يحصؿ إال بوسػااؿ  قػاؿ تعػالى -  -واجب الاياـ بالدعوة إلى ا 

ـْ ِبػالَِّتي ِىػَي َأْحَسػف  ػاْدع  ِإَلى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسػ﴿   َنِة َوَجػاِدْلي 
 (.125)النحؿ  اآلية  ﴾

ذا كػػاف النبػػي " قػػد اسػػتعمؿ وسػػااؿ وأسػػاليب معينػػة ةػػي تبميػػ   -  -وا 
... ةػػإف تمػػؾ الوسػػااؿ  دعوتػػو والتمكػػيف لرسػػالتو وتنظػػيـ جماعتػػو وبنػػاء أمتػػو

واألساليب ليست توةياية  وليسػت محصػورة ةيمػا مضػى وةيمػا جػر  اعتمػاده 
والعمؿ بو ةي السيرة النبوية  بؿ إف سيرتو تفيد عكس ذلؾ وتيدي إليول تفيد 

مػف وسػااؿ وأسػاليب لبمػػوغ  قػد اسػتعمؿ وجنػد كػؿ مػػا كػاف ممكنػاإ  -  -أنػو 
 .(2)أىداةو وتحايؽ مااصده"

وضػػرورة الوسػػااؿ ةػػي ميػػداف الػػدعوة أمػػر ةطػػري  ومػػذىب بػػدىي يتفػػؽ "
                                                           

  36عػػدناف بػػف محمػػد وؿ عرعػػور  ص  مػػنيل الػػدعوة ةػػي ضػػوء الواقػػع المعاصػػر (1)
 .ـ2005ى/1426  1ط السعودية 

   مرجع سابؽ.129الفكر المااصدي  الريسوني  ص (2)
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عميو العابلء  ولػذا نجػد كػؿ ذي ةكػر  وصػاحب مػذىب  يطػوع الوسػااؿ لنشػر 
أذىػػانيـ عػػف أدؽ ةكػػره والػػدعوة إلػػى مذىبػػو  وأعػػداء اإلسػػبلـ اليػػـو تفتاػػت 

الوسااؿ  وأحدث األجيزة  لنشر أةكارىـ  وتدويؿ ثاػاةتيـ  بحيػث تكػوف ثااةػة 
عالمية يتربى عمييا األجياؿ ةي كؿ مكاف  ةالمسمموف أصحاب المػنيل الحػؽ 

 .(1)ىـ أولى بذلؾ  ما دامت الوسيمة مشروعة"
مػػا تسػػتفيده الػػدعوة وأىميػػا مػػف المااصػػد والفكػػر المااصػػدي  إضػػفاء وم
كانػت  ولػو حتػى - ةالوسػااؿ وأسػاليبيا  الػدعوة وسػااؿ عمى والتجديد المرونة

ذا كانت مااصد اإلسػبلـ تمثػؿ  - منصوصة تابؿ التغيير والتعديؿ والتكييؼ. وا 
عناصر الثبات واالستارار ةيو  ةإنيا ةي الوقت نفسو تسم  بالمرونة والتغيػر 

نفسيا داعية وموجبة لتغيير والتجدد ةي الوسااؿ. وأحيانا تكوف المااصد ىي 
الوسػػػػااؿ وتطويرىػػػػا  ةالوسػػػػااؿ دااػػػػرة مػػػػع المااصػػػػد  اضػػػػعة لماتضػػػػياتيا 

"إف مصال  الناس ووسػااميـ  ياوؿ الدكتور عبد الكريـ زيداف . (2)ومتطمباتيا
إلػػى ىػػذه المصػػال  تتغيػػر  بػػا تبلؼ الظػػروؼ واألحػػواؿ واألزمػػاف  وال يمكػػف 

ر مػػػا داـ الشػػػارع قػػػد دؿ عمػػػى رعايتػػػو حصػػرىا ماػػػدماإ  وال لػػػزـو ليػػػذا الحصػػػ
لممصػمحة  ةػػإذا لػػـ نعتبػػر منيػا إال مػػا جػػاء الػػدليؿ ال ػاص باعتبػػاره نكػػوف قػػد 
ضػػيانا واسػػعاإ  وةوتنػػا عمػػى ال مػػؽ مصػػال  كثيػػرة  وىػػذا ال يتفػػؽ مػػع عمػػـو 

 .(3)الشريعة وبااايا  ةيكوف المصير إليو غير صحي "
                                                           

  دار إشػػبيميا  318مصػػطفى م ػػدـو  ص  قواعػػد الوسػػااؿ ةػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية (1)
 .ـ1999ى/1420  1الرياض  ط

 .129-128الفكر المااصدي  الريسوني  ص (2)
 تاريخ.  دوف 6  مؤسسة الرسالة  ط136الوجيز ةي أصوؿ الفاو  عبدالكريـ زيداف  ص (3)
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محددة مد  زمػاف الػدعوة   تبمد عمى وسيمة واحدة أو وسااؿومف ىنا ةال
ةػػػي كونيػػػا أصػػػم   واالقتنػػػاع بكفايتػػػػيا دوف سػػػواىا  والتمسػػػؾ بيػػػا اعتاػػػػاداإ 

الوسااؿ عمػى الػدواـ ال سػبيؿ إلػى ات ػاذ غيرىػا  وال يجػوز عنيػا حػوؿ  ميمػا 
طاؿ األمد  أو تغير الحاؿ  أو صارت ةي نفسيا رتيبة ال تنتل حركة تغيير وال 

أو غاية ات ذت ألجميال ألمر غاية ةي ال طورة إصبلح  وال توصؿ إلى ماصد 
 عمى مسار الدعوة الناجحة  لما يولد مف نتاال ويوصؿ مف حاؿ  ومف ذلؾ 

أنو يربي ةي الدعاة الرضا بالنفس والعمؿ  وعدـ الشعور بالتاصير الذي  -1
يسػػتمـز اإلسػػراع إلػػى تغييػػر الحػػاؿ  والبحػػث عػػف وسػػااؿ أ ػػر  تامػػؿ مػػف 

 بث الشعور بالرضا بالنفس والعمؿ.تاصيرىـ وتنفي عنيـ  
أنو يوقؼ االجتياد لبلبتكػار ةػي أسػاليب العمػؿ  ويفشػي الجمػود والتاميػد  -2

لمغيػػػر بػػػبل داع يتطمبػػػو وال ضػػػػرورة تاتػػػػضيو  ممػػػا يسػػػتؿ روح التجديػػػد 
 والتجدد مف جسد الحركة التغييرية.

أنو يجمد المد الػدعوي عمػى ةاػة معينػة ال تسػتوعب غيرىػا تمػؾ الوسػيمة  -3
الفػػػذة  ةػػػبل ياػػػدر الػػػدعاة اسػػػتيعاب مجموعػػػات أ ػػػر   وال يسػػػتطيعوف 
االنتشار ةي أوساط متنوعػة  إذ األبػواب الموصػمة إلػييـ موصػدة مغماػة  

 سو  ذاؾ الباب الواحد الفرد الذي ضاؽ إال عف تمؾ الفاة األولى.
عمى  الحكـ إذ لعمييا الحكـ ةي وبالتالي واألشياء األمور تصور ةي يؤثر أنو -4

الوسااؿ  أو الواحدة الوسيمة عمى والجمود تصوره  عف ةرع دااماإ  الشيء
تطويرىا  أو عنيا التحوؿ وعدـ عمييا التبمد عمى باإلصرار يوصؿ المعينة

وتكييفيا بالحاؿ والبياة والواقع  يوصؿ بعد حيف إلى قمب وضعيا مف 
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 .(1)"يتمسؾ بيا لنفسيا كونيا وسيمة إلى جعميا غاية ةي ذاتيا وماصداإ 
اإلسبلمي ويضر  الفاو قد يربؾىذا الباب مف أبواب االجتياد  إغبلؽ  -5

ِلَيا ول وا   باألمة المتربصيف الحاقديف لؤلعداء َباباإ  َويفت  الطبيعية  بمسيرتو
ِإف الشَِّريَعة اإلسبلمية جامدة  امدة صارمة اَل َيتَِّسع صدرىا لمسايرة 

ْنَساف َودةع اْلمضرَّة َعنو "التطور البشري َوَتْحِايؽ مصمَحة   .(2)اإلِْ
غيابػو يػؤدي لمثبػات و الفكر المااصدي يطور الوسااؿ  أف  ومن هن  يتبين
وعنداػػذ يمػػؿ المػػدعو وينصػػرؼ عػػف  أو وسػػااؿ محػػددة  عمػػى وسػػيمة واحػػدة 

يػػؤدي إلػػى بػػؿ إف غيػػاب البعػػد المااصػػدي عػػف ال طػػاب الػػدعوي قػػد  .الػػدعوة
الوسػػيمة المناسػػبة الصػػالحة لمنػػاس عمػػى ا ػػتبلؼ ةاػػاتيـ وثاػػاةتيـ الجيػػؿ ب

الجيػػؿ بالوسػػيمة الدعويػػة المناسػػبة لحػػاؿ المػػدعو أو وال شػػؾ أف وأزمػػانيـ  
عمػى ةيميػا واإلةػادة منيػا   الاػدرةعػدـ  يػؤدي بالضػرورة إلػىلحػاؿ المجتمػع  

 .وعدـ معرةة ما يريد الداعية إيصالو لممدعو عف طريايا
 غٛبة انتذسج ٔاملشزهٛخ ػٍ اخلغبة انذػٕ٘ يف انٕعبئم ٔاألعبنٛت.ثبيًُب: 

مف محاسف الشريعة اإلسبلمية أنيا تراعي التدرج ةػي التبميػ  والتطبيػؽ  
وتراعػػي أحػػواؿ النػػاس  وعوااػػدىـ وأعػػراةيـ  ومػػد  ةيميػػـ ألحكػػاـ الشػػريعة 

حتػاج ومااصدىا. ةيو باب عظيـ مف أبواب الدعوة إلى ا تعالى  وىو عمـ ي
إلى ةاػو كامػؿ بأحكػاـ الػديف  وال يمكػف أف يتحاػؽ ىػذا التػدرج والمرحميػة ةػي 
وسااؿ وأساليب ال طاب الدعوي دوف الغوص عمػى حاػااؽ اإلسػبلـ  ومعانيػو 

 الدقياة  والتعمؽ ةي ةاو مااصده وأسراره. 
                                                           

 مرجع سابؽ.  114-113دعوة الجماىير مكونات ال طاب ووسااؿ التسديد  ص (1)
 مرجع سابؽ.  222ص  -  -رعاية المصمحة والحكمة ةي تشريع نبي الرحمة  (2)
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"ةالتدرج ةي الدعوة إلى ا تعالى معمماإ مف معالـ ةاو الموازنات 
عماؿ الواقع  وتفيـ الشرعية  األحكاـ تفيـ ةبعد لو  جاإ ونتا الدعوية العاؿ  وا 

ةي المساواة والمعادلة بينيما  يمكف أف ينتل عف ذلؾ الحاجة الست داـ 
 .(1)أسموب التدرج والمرحمية  لموصوؿ إلى كماؿ تطبيؽ الرسالة السماوية

مػا يتبع غير سبيؿ التػدرج إال  ػاب و سػر  ألف  ... مف داعية ولذلؾ ما
مػػا عمػػى عػػدة سػػنيف  ال يمكػػف أف يػػتـ بنػػاؤه  ػػبلؿ أيػػاـ أو أعػػواـ  وألف  ـنيػػد
  مف الزماف ال يمكف إعادتو ةي أسػابيع  ميمػا امػتؤل غيػرة وحماسػاإ  قرناإ  بغا

 . (2)إذ ال يفيد الحماس مف ال يفاو الدعوة وال يرتكز عمى التدريل
ة بػػيف ومػػا مػػف دعػػوة ةػػي األرض تاػػوـ بنشػػر ةكػػرة أو مػػذىب أو عايػػد

الناس  أو تريد إقامة نظاـ سياسػي أو اجتمػاعي  إال وىػي تحتػاج إلػى إعػداد 
 كبير وتيياة لمبياة التي تريد أف تغرس ةييػا بػذور دعوتيػا  لتنبػت ةييػا  يػراإ 

  كما أنػو ال بػد ليػا كػذلؾ مػف إعػداد الرجػاؿ الاػادريف عمػى حمػؿ ىػذه وتوةيااإ 
وممارسػػة. ذلػػؾ كمػػو ال يػػتـ  وال الػػدعوة  حتػػى تنمػػو وتسػػمو وترسػػخ  اعتاػػاداإ 
 .(3)يمكف أف يتـ إال عمى تدرج يمتد بضع سنيف

  -  - كػػاف يػػر  األصػػناـ تمػػوث بيػػت ا -  - "ةنبينػػا المصػػطفى

                                                           

  528ةاو الموازنات الدعوية معالمو وضوابطو  معاذ محمد أبو الفت  البيػانوني  ص (1)
 ـ.2008ى/1428  3الكويت  طدار اقرأ لمنشر والتوزيع  

مػػف مرتكػػزات ال طػػاب الػػدعوي ةػػي التبميػػ  والتطبيػػؽ  عبػػد ا الزبيػػر عبػػد الػػرحمف   (2)
( وزارة األوقػػػػاؼ والشػػػػاوف اإلسػػػػبلمية  56)   سمسػػػػمة كتػػػػاب األمػػػػة  عػػػػدد119ص

 .ـ1997ى/1417  ذو الاعدة 1الدوحة  قطر  ط
 .121  صالمرجع نفسو (3)
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 عميػو الصػبلة والسػبلـ -وتحيط بو  وىي تطؿ بعيونيا الجامدة الابيحة  وىو 
أراد األمػػر  ولػػو ال يرةػػع يػػده لتحطيميػػا  وال يػػأمر أصػػحابو بتكسػػيرىا  ولػػو  -

 عميو الصبلة والسبلـ -أمر لنفََّذ المسمموف ما يأمرىـ بو  ولكنو لـ يفعؿ ذلؾ 
نمػا ىػي تكسػير أقفػاؿ - ل ألفَّ المسألة ليسػت مسػألة تكسػير أصػناـ ونػذاؾ  وا 

الامػػوب حتػػى تفاػػو الحػػؽ  ثػػـ يػػأتي اليػػـو الػػذي ت ػػـر ةيػػو تمػػؾ األصػػناـ تحػػت 
 يػػػػػػػـو ةػػػػػػػت  مكػػػػػػػة  ةكػػػػػػػافضػػػػػػػربات المػػػػػػػؤمنيف  وقػػػػػػػد كػػػػػػػاف ذلػػػػػػػؾ ةػػػػػػػي 

-  -  يشير بعصاه إلى األصناـ وىو ياػوؿ  "لاػد جػاء الحػؽ وزىػؽ الباطػؿ
 .(1)"إف الباطؿ كاف زىوقإا" ةتِ ر  إلى األرض مكسَّرة محطَّمة

التمييػد  أسػموب اإلسبلـ اتبع"  الزرقاني العظيـ عبد الشيخ ياوؿ ذلؾ وةي
 الفاسػػدة وعػػاداتيـ المرذولػػة.لكمػػاؿ ت مػػييـ عػػف عاااػػدىـ الباطمػػة وعبػػاداتيـ 

بسػػبب نػػزوؿ الاػػروف عمػػييـ  ةشػػيااإ  وذلػػؾ بػػأف يراضػػوا عمػػى ىػػذا الت مػػي شػػيااإ 
ةكمما نج  اإلسبلـ معيـ ةي ىدـ باطؿ انتاػؿ بيػـ إلػى ىػدـ  ةشيااإ  كذلؾ شيااإ 

و ػػر وىكػػذا يبػػدأ بػػاألىـ ثػػـ بػػالميـ حتػػى انتيػػى بيػػـ و ػػر األمػػر عػػف تمػػؾ 
ال يشػػعروف بعنػػت وال حػػرج وةطميػػـ عنيػػا  األرجػػاس كميػػا ةطيػػرىـ منيػػا وىػػـ

دوف أف يرتكسػػوا ةػػي سػػابؽ ةتنػػة أو عػػادة. وكانػػت ىػػذه سياسػػة رشػػيدة ال بػػد 
  .(2)منيا ةي تربية ىذه األمة المجيدة ال سيما أنيا كانت أبية معاندة"

أف غياب الفكر المااصدي ةي ال طػاب الػدعوي المعاصػر  ومن هن  يتبين
أد  إلػػى غيػػاب التػػدرج والمرحميػػة ةػػي وسػػااؿ وأسػػاليب الػػدعوة  وىػػذا مػػا أد  
إلػػى الحػػرج والمشػػاة وال مػػؿ واإلربػػاؾ  وعػػدـ قػػدرة المػػدعويف عمػػى اسػػتيعاب 

                                                           

 مرجع سابؽ.  425عبد الكريـ زيداف  ص  أصوؿ الدعوة (1)
 مرجع سابؽ.  1/56  مناىؿ العرةاف ةي عمـو الاروف (2)
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وىنػاؾ مػف  ةمف المعمـو أف لكػؿ وسػيمة زمانيػا ومكانيػا المبلاػـ ليػا  الدعوة.
قػد اسػت دـ وسػيمة  -  -ااؿ ما تصم  لزماف وال تصم  آل ر  ةػالنبي الوس

الاوؿ ةي بداية دعوتو بمكة  وبعد اليجرة إلى المدينة المنورة است دـ بجانب 
وسيمة الاوؿ وسيمة السرايا والغزوات إلعػبلف الػديف ونشػره  ثػـ وسػيمة الكتػب 

اف لو أثره ةػي مجػيء والرسااؿ إلى المموؾ واألمراء بعد صم  الحديبية  مما ك
  ةات ػػػذىـ وسػػػيمة لمػػػدعوة  وبعػػػثيـ لتعمػػػيـ وتبميػػػ  -  -الوةػػػود لمبايعتػػػو 

 -الوسااؿ دةعة واحدة  وكػذلؾ أسػموب دعوتػو  -  - أقواميـ  ةمـ يست دـ
 - ةاد راعى ةيػو أيضػاإ ظػروؼ الػدعوة زمانػا  ومكانػاإ. وىػذا مػا يؤكػد عمػى  

الداعيػػة عمػػى عمػػـ بحػػاؿ المػػدعو  ةػػبل أىميػػة الػػوعي المااصػػدي الػػذي يجعػػؿ 
 باست داـ الوسااؿ واألساليب دةعة واحدة. ريباد

يحػدثنا ةيػو عػف  - / -بكػبلـ نفػيس لئلمػاـ ابػف الاػيـ  وأختم هذا البةاث
 َواأْلَْلَفاظِ َمَثؿ  َمْف َوَقَؼ َمَع الظََّواِىِر ما و  طورة غياب الفكر المااصدي ةياوؿ "

ـْ َعَمػػى َصػػاِحِب  ػػؿم ِقيػػَؿ َلػػو   اَل ت َسػػمِّ ـْ ي ػػرَاِع اْلَمَااِصػػَد َواْلَمَعػػاِنَي إالَّ َكَمثَػػِؿ َرج  َوَلػػ
ـْ َعَمْيػِو  َأْو ِقيػَؿ َلػو   اْذَىػْب َةػاْمؤَلْ َىػِذِه اْلَجػرََّة   ـْ ي َسػمِّ ِبْدَعةم  َةَابََّؿ َيَده  َوِرْجَمو  َوَل

َـّ َترَ  ـْ َتا ػػْؿ ايِتِنػػي ِبَيػػا  َوَكَمػػْف َقػػاَؿ َةػػَذَىَب َةَمؤَلََىػػا ث ػػ َكَيػػا َعَمػػى اْلَحػػْوِض َوَقػػاَؿ  َلػػ
ػْمَعَة  َةَباَعَيػا ِبػِدْرَىـم َوِىػَي ت َسػاِوي ِماَاػةإ  َوَيْمػَزـ  َمػْف َوَقػَؼ َمػَع ِلَوِكيِمِو  ِبْع  َىػِذِه السِّ

َ  َىَذا اْلَبْيَع َوَيْمَزـَ ِبِو اْلم َوكِّ  "الظََّواِىِر َأْف ي َصحِّ  .(1)ؿ 
أف غياب الفكر المااصدي قػد يػؤدي إلػى اتيػاـ الػديف  :ومن هن  يتبين لن 

بالعجز ةي سياسة الدنيا  ورميػو بػالت مؼ والرجعيػة  وعػدـ مواكبتػو لتطػورات 
عطػػاء   الفرصػػةالحيػػاة  واالسػػتيزاء والسػػ رية بالػػديف والتػػديف والمتػػدينيف  وا 

                                                           

 .مرجع سابؽ  3/94  إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف (1)
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لمطعػػػف ةػػػي اإلسػػػبلـ  وانتشػػػار البػػػدع وال راةػػػات  وحػػػدوث الاطيعػػػة والعػػػداوة 
تاحػة  والبغضاء والفرقة والوحشػة بػيف المسػمميف بسػبب التنػازع واال ػتبلؼ  وا 
الفرصة ألعداء اإلسبلـ أف يمحاوا ضرراإ باألمػة اإلسػبلمية وبػدينيا. وىػذا كمػو 

ة تفعيمػػو ةػػي كػػؿ يؤكػػد عمػػى  طػػورة غيػػاب ىػػذا الفكػػر  وعمػػى ضػػرورة وأىميػػ
 مجاالت الحياة الم تمفة.
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 اخلبمتخ
بعػػػد حمػػػد ا وةضػػػمو  أ ػػػتـ بحثػػػي ىػػػذا بمػػػا توصػػػمت إليػػػو مػػػف نتػػػاال 

 وتوصيات تبرز أىـ معالـ البحث  وىي كما يمي 
 :انُتبئحأٔالً: أْى 

مف  صوصيات ديننا اإلسبلمي صبلحيتو لكؿ زماف ومكاف  لمػا ةيػو مػف  -1
 .منضبطة ةي قواعد االجتيادسعة ةي ال طاب ومرونة 

الدعوة اإلسبلمية ىي أوؿ مف ينبغي أف يتبنػى المااصػد العامػة لمشػريعة  -2
سواء ةي  -اإلسبلمية ةيماإ وتحايااإ ألنيا تمنحيا أقو  األسمحة ةي يدىا

 إقناع المدعويف  أو الرد عمى ةاات الم الفيف.
عمػػـ المااصػػد يمػػد الداعيػػة بػػالكثير مػػف الاضػػايا والموضػػوعات الجديػػدة   -3

  يحدث جمود عند الداعية ةي ةكره  وةػي طرياػة عرضػو لدعوتػو وغيابو 
 دعوتو.الجمود ةي وسااؿ وأساليب وكذلؾ 

إىمػػاؿ المااصػػد وعػػدـ إعماليػػا معنػػاه حصػػر الشػػريعة والتضػػييؽ عمييػػا   -4
 واتياميا بالاصور عف مواكبة الحياة.

إيجاد الحموؿ المناسبة نظرياإ وعمميػاإ لممشػكبلت التػي يعػاني منيػا الواقػع  -5
 رىف بتفعيؿ المااصد العامة لمشريعة اإلسبلمية ةيماإ وتطبيااإ.

نتيجة الفيـ المغموط لمنصوص الشػرعية  وعػدـ معرةػة مرادىػا وماصػدىا  -6
الشرعي الصحي ل األمر الذي أد  إلى اسػتباحة دمػاء النػاس وأعراضػيـ 

مواليـ باسـ الديف  وىذا ساعد بدوره ةي تشويو الديف  وتعميؽ النظػرة وأ
رىػاب  عمػى حػيف أف  ال اطاة لو لد  البعض بأنػو ديػف عنػؼ وتطػرؼ وا 

 الديف برئ مف كؿ ىذه االةتراءات الكاذبة.



 الجزء الثاني - ـ2021العدد التاسع والثبلثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 أثر غياب الفكر المقاصدي
 على الواقع الدعوي المعاصر

1600 

غياب الفكر المااصػدي أد  إلػى ضػعؼ ال طػاب الػدعوي المعاصػر أمػاـ  -7
المػوازيف الدقياػة لمػا يأ ػذ ولمػا لداعيػة اةاد التيارات المعادية لئلسبلـ  و 

 يدع  واالنحياز دوف مبرر إلى الذات أو الفاة أو الحزب أو سواىا.
 ثبًَٛب: أْى املقرتزبد:

ضػػرورة عاػػد المػػؤتمرات الدعويػػة  والماػػاءات العمميػػة التػػي تجمػػع بػػػيف  -1
عممػػاء الػػدعوة اإلسػػبلمية  وال بػػراء الميتمػػيف بعمػػـ الػػنفس واالجتمػػاع  

 اقع المعاصر  لتحايؽ التوازف ةي معالجة المستجدات.وعمـ الو 
  االىتماـ بالفكر المااصدي ومحاولة تأسػيس العاميػة المااصػدية ضرورة -2

مف أولويات اإلصبلح التػي يمكػف أف تسػيـ ةػي ت مػيص  حيث يعتبر ذلؾ
 .األمة مف نزعات التطرؼ والجمود والتشدد ةي الشباب المسمـ

 منبثاػاإ  اإ الػدعوي ةػي الواقػع المعاصػر  طابػال طاب العمؿ عمى أف يكوف  -3
مػػف جػػوىر الػػديف  يجسػػد حاياػػة اإلسػػبلـ. ينفػػت  عمػػى العػػالـ كمػػو ال أف 

 .يتاوقع عمى نفسو
االىتماـ بالدراسات المااصدية اىتماماإ يتناسػب وأثرىػا عمػى سػاحة الفكػر  -4

اإلسبلمي المعاصر  مف  بلؿ إد اؿ موضوعاتيا ضػمف مفػردات المػنيل 
والجامعػات  وتوجيػو البػاحثيف إلييػا ةػي بحػوثيـ ورسػااميـ  ةي المػدارس

  العممية.
 وآخر دعواوا أن الحمد هلل رب العالميه
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 فٓشط املصبدس ٔاملشاخغ
 جؿ مف أنزلو( الكريـ الاروف(. 
ةي شرح المنياج  شيخ اإلسبلـ عمػي بػف عبػد الكػاةي السػبكي  اإلبياج .1

 )ت ( وولػػػده تػػػاج الػػػديف عبػػػد الوىػػػاب بػػػف عمػػػي السػػػبكي ى756 )ت 
 ـ.1995ى/1416(  دار الكتب العممية  بيروت ى771

أثر التعصب الفكري ةي استارار المجتمع وطرؽ عبلجو  محمػود جمػاؿ  .2
  (5)الماصػػود  مجمػػة كميػػة الدراسػػات اإلسػػبلمية والعربيػػة  عػػدد  عبػػد

 .ـ2017
الاحطاني   عمي بف مسفر اإلسبلمي  العمؿ ترشيد ةي األصولي المنيل أثر .3

 ـ.2008  1الشبكة العربية لؤلبحاث والنشر  بيروت  لبناف  ط
 أثػػر ةاػػو المااصػػد عمػػى حركػػة االجتيػػاد والتانػػيف  عبػػد ا بػػف حمػػود .4

التانػػيف  -بػػف درىػػـ العػػزي  بحػػث ماػػدـ لنػػدوة تطػػور العمػػـو الفاييػػة ا
قاؼ والشؤوف الدينية  والتجديد ةي الفكر اإلسبلمي المعاصر  وزارة األو 

 .ـ2008ى/1429 سمطنة عماف
االجتياد المااصدي  حجيتو  ضوابطو  مجاالتو  نور الػديف بػف م تػار  .5

ال ادمي  وزارة األوقاؼ والشاوف اإلسبلمية  الدوحة  قطر  كتب األمة  
 .ـ1998 ى/1419  1  ط65عدد 

محمػػد  عبػػدالرؤوؼ االجتيػػاد تػػأثره وتػػأثيره ةػػي ةايػػي المااصػػد والواقػػع  .6
 أميف االندونيسي  دار الكتب العممية  بيروت  لبناف  دوف تاريخ.

االجتيػػػاد  الػػػنص  الواقػػػع  المصػػػمحة  أحمػػػد الريسػػػوني  دار الفكػػػر   .7
 ـ.2000ى/1420  1سوريا  ط
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احػػػذروا اإليػػػدز الحركػػػي  ةتحػػػي يكػػػف  المؤسسػػػة اإلسػػػبلمية لمطباعػػػة  .8
 .ـ1990ى/1410  1والنشر  ط

 األحكػػػاـ  تاػػػي الػػػديف أبػػػو الفػػػت  محمػػػدإحكػػػاـ األحكػػػاـ شػػػرح عمػػػدة  .9
 )ت بف عمي بف وىب بف مطيع الاشيري  المعػروؼ بػابف دقيػؽ العيػد ا

 (  مطبعة السنة المحمدية  دوف تاريخ.ى702
ا أبو بكػر بػف العربػي المعػاةري االشػبيمي أحكاـ الاروف  محمد بف عبد .10

 ـ.2003  ى1424  3لبناف  ط –المالكي  دار الكتب العممية  بيروت
اإلحكاـ ةي أصوؿ األحكاـ  أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بػف حػـز  .11

(  تحايؽ  الشػيخ أحمػد محمػد ى456 )ت األندلسي الارطبي الظاىري 
 .شاكر  دار اآلةاؽ الجديدة  بيروت  دوف تاريخ

أبو الحسػف سػيد الػديف عمػي بػف أبػي عمػي  اإلحكاـ ةي أصوؿ األحكاـ  .12
(  تحايؽ  عبػد الػرزاؽ ى631 )ت بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدي ا

 .عفيفي  المكتب اإلسبلمي  بيروت  لبناف  دوف تاريخ
 )ت إحيػػاء عمػػـو الػػديف  أبػػو حامػػد محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي الطوسػػي  .13

 (  دار المعرةة  بيروت  دوف تاريخ.ى505
المحاكـ  رااسة مة األ كتاب العمواني  جابر طو اإلسبلـ  ةي اال تبلؼ أدب .14

 .ى1405  جمادي األولى 1الشرعية والشاوف الدينية  قطر  ط
محمػػػد بػػػف عمػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد ا  أدب الطمػػب ومنتيػػػى األدب  .15

تحايػػؽ  عبػػد ا يحيػػى السػػريحي    (ى1250 )ت الشػػوكاني اليمنػػي 
 .ـ1998/ى1419  1ط دار ابف حـز  لبناف  بيروت 

عبػػػػد ا بػػػػف بيػػػػو  مكتبػػػػة العبيكػػػػاف  اإلرىػػػػاب التشػػػػ يص والحمػػػػوؿ   .16
 .ـ2007ى/1428  1الرياض  ط
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اآلثػػار  دراسػػة ةػػي ضػػوء الاػػروف  - العػػبلج – اإلرىػػاب الفكػػري األسػػباب .17
الكػػريـ  عبػػد الصػػبور أحمػػد محمػػود األنصػػاري  مجمػػة كميػػة الدراسػػات 

 .ـ2018  1  جزء 3اإلسبلمية والعربية بنات  دمنيور  عدد 
إزالػػة الشػػبيات عػػف معػػاني المصػػطمحات  محمػػد عمػػارة  دار السػػبلـ   .18

 .ـ2009ى/1430  1الااىرة  ط
  1أزمة الوعي الديني  ةيمي ىويػدي  دار الحكمػة اليمانيػة  الػيمف  ط .19

 ـ.1988ى/1408
الجمعػة اإلسبلـ السطحي  محمد بف إبػراىيـ الحسػيف  جريػدة الريػاض   .20

 ـ.2017يوليو  21/ى1438شواؿ  27
 األسػػػػامة المحظػػػػورة التػػػػأـز الفكػػػػري ةػػػػي واقعنػػػػا اإلسػػػػبلمي المعاصػػػػر  .21

 .ـ2010ى/1431  1ط الااىرة  دار السبلـ  عبدالكريـ بكار 
إصبلح الفكػر اإلسػبلمي مػد ؿ إلػى نظػاـ ال طػاب ةػي الفكػر اإلسػبلمي  .22

  1المعاصػػػر  طػػػو جػػػابر العمػػػواني  دار اليػػػادي لمطباعػػػة والنشػػػر  ط
 .ـ2001ى/1421

محمػػػد زكريػػػا البرديسػػػي  دار الثااةػػػة لمنشػػػر والتوزيػػػع  أصػػػوؿ الفاػػػو   .23
 .الااىرة  دوف تاريخ

االعتصػػػاـ  إبػػػراىيـ بػػػف موسػػػى بػػػف محمػػػد الم مػػػي الغرنػػػاطي الشػػػيير  .24
 (  تحايػػػػػؽ  سػػػػػميـ بػػػػػف عيػػػػػد اليبللػػػػػي  دارى790 )ت بالشػػػػػاطبي 

 ـ.1992/ى1412  1ابف عفاف  السعودية  ط
سعد  بف أيوب بف بكر أبي بف محمد العالميف  رب عف الموقعيف إعبلـ .25

(  تحايؽ  محمد عبدالسبلـ ى751 )ت شمس الديف ابف قيـ الجوزية 
 .ـ1991/ى1411  1بيروت  ط إبراىيـ  دار الكتب العممية 
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(  ى505 )ت االقتصاد ةي االعتااد  أبو حامد محمد بػف محمػد الغزالػي .26
 ـ.2004ى/1424  1دار الكتب العممية  بيروت  لبناف  ط

المااصد ةي الشريعة اإلسبلمية وأثرىا ةػي ةيػـ الػنص واسػتنباط أىمية  .27
مؤسسػة الرسػالة  دمشػؽ  سػوريا   الحكـ  سمي  عبد الوىاب الجندي 

 .ـ2008ى/1429  1ط
البحػػػػث العممػػػػي حاياتػػػػو  ومصػػػػادره  ومادتػػػػو  ومناىجػػػػو  وكتابتػػػػو   .28

عبدالعزيز بف عبد الرحمف بف عمي الربيعة  مكتبة الممؾ ةيد الوطنيػة  
 ـ.2012ى/1433  6الرياض  ط

 البدعػػة  السػػيد عمػػي بػػف إبػػراىيـ األميػػر الصػػنعاني  تحايػػؽ المرتضػػى .29
  1بف زيد المحطوري  مكتبة بػدر لمتوزيػع والنشػر  الػيمف  صػنعاء  طا

 .ـ1997ى/1417
البصيرة ةي الدعوة إلى ا  عزيز بف ةرحاف العنػزي  دار اإلمػاـ مالػؾ   .30

 ـ.2005/ى1426أبو ظبي  
ف التعامػػؿ الصػػحي  مػػع الػػنص وأثػػره ةػػي اةتػػراؽ األمػػة  أنػػس البعػػد عػػ .31

سميماف المصري النابمسي  بحػث بمػؤتمر الػنص الشػرعي بػيف األصػالة 
جمػػاد   8-7والمعاصػرة  الجمعيػة األردنيػػة لمثااةػة المجتمعيػػة  عمػاف 

 ـ.29/4/2012-28  المواةؽ ى1433اآل رة 
د الػػرحمف بيػػاف الم تصػػر شػػرح م تصػػر ابػػف الحاجػػب  محمػػود بػػف عبػػ .32

)أبي الااسـ( ابف أحمد بف محمد  أبو الثناء  شمس الػديف األصػفياني 
  1(  تحايؽ  محمد مظير باػا  دار المػدني  السػعودية  طى749 )ت 

 ـ.1986/ى1406
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ػػد بػػف عبػػدالرز اؽ  .33 ػػد بػػف محم  تػػاج العػػروس مػػف جػػواىر الاػػاموس  محم 
اليدايػة  دوف (  دار ى1205 )ت الحسيني  المما ب بمرتضى الزَّبيػدي 

 تاريخ.
  5تػاريخ التشػريع اإلسػػبلمي  منػاع بػف  ميػػؿ الاطػاف  مكتبػة وىبػػة  ط .34

 .ـ2001ى/1422
 التحريػػػػر والتنػػػػوير  محمػػػػد الطػػػػاىر بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الطػػػػاىر .35

 ـ.1984 تونس التونسية  الدار ( ى1393 )ت  التونسي عاشور بفا
الفػت  البيػانوني  معػاذ محمػد أبػو  التديف إشكالية المصػطم  والمفيػـو  .36

بحػػث ماػػدـ إلػػى النػػدوة العمميػػة  التػػديف بػػيف اإلةػػراط والتفػػريط  اليياػػة 
ذي  16-15العامة لؤلوقاؼ ةي الجماىيرية العربية الميبيػة  طػرابمس  

 ـ.2009نوةمبر  4-3ى/1430الاعدة 
التشريع الجنااي اإلسبلمي ماارناإ بالاانوف الوضعي  عبد الاادر عودة   .37

 .العربي  بيروت  دوف تاريخدار الكاتب 
التطبيػػؽ المااصػػدي لؤلحكػػاـ الشػػرعية  عبػػد الػػرحمف الكيبلنػػي  بحػػث  .38

الواقػػع والتطمعػػات"  الػػذي أقامتػػو  -ماػػدـ لممتاػػى  "الفتػػو  ةػػي األردف 
ػػػػاف  ( ى6/2/1434األردف  بتػػػػاريخ ) -دااػػػػرة اإلةتػػػػاء العػػػػاـ ةػػػػي عم 

 ـ(.20/12/2012المواةؽ )
 )ت عمػػي الػػزيف الشػػريؼ الجرجػػاني التعريفػػات  عمػػي بػػف محمػػد بػػف  .39

 ـ.1983/ى1403  1ط (  دار الكتب العممية بيروت  لبناف ى816
 التعصػػػب المماػػػػوت ووثػػػػاره عمػػػػى العمػػػػؿ اإلسػػػػبلمي  وصػػػػفي عاشػػػػور .40

 (.223أبو زيد  مجمة البياف  عدد )
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 تفسػػػير الاػػػروف العظػػػيـ )ابػػػف كثيػػػر(  أبػػػو الفػػػداء إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر .41
تحايػػؽ  محمػػد   (ى774 )ت الدمشػػاي بػف كثيػػر الارشػػي البصػػري ثػػـ ا

 .ى1419  1حسيف شمس الديف  دار الكتب العممية  بيروت  ط
تفعيؿ مااصد الشريعة ةي معالجة الاضايا المعاصرة لؤلمػة  عبدالمجيػد  .42

ضػػمف النػػدوة العالميػػة عػػف الفاػػو اإلسػػبلمي وأصػػولو وتحػػديات  النجػػار 
تحايايػا ةػي المجتمعػات الارف الواحد والعشريف مااصد الشريعة وسبؿ 

 16-14المعاصرة  الجامعة اإلسػبلمية العالميػة  ماليزيػا  كوااللمبػور  
 .ـ2006أغسطس  10-8ى/1427رجب 

 التوقيػػػؼ عمػػػى ميمػػػات التعػػػاريؼ  عبػػػد الػػػرؤوؼ بػػػف تػػػاج العػػػارةيف .43
بف عمي بف زيف العابديف الحػدادي ثػـ المنػاوي الاػاىري  عػالـ الكتػب  ا

 .ـ1990ى/1410  1الااىرة  ط
السبلـ عبد بف عبدالحميـ بف أحمد الَعباس أبو الديف يتا الرسااؿ  جامع .44

بف تيمية الحراني الحنبمي ا بف أبي الااسـ بف محمد بف عبدا
  محمد رشاد سالـ  دار العطاء  تحايؽ(  ى728 )ت الدمشاي 
 .ـ2001/ى1422  1الرياض  ط

وسػننو  -  -الجامع المسند الصحي  الم تصر مف أمور رسوؿ ا  .45
وأيامػػو = صػػحي  الب ػػاري  محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػدا الب ػػاري 

  1الجعفي  تحايؽ  محمد زىير بف ناصر الناصر  دار طوؽ النجاة  ط
 .ى1422

 الجػػػامع ألحكػػػاـ الاػػػروف  أبػػػو عبػػػد ا محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر .46
(  ى671 )ت بػػػف ةػػػرح األنصػػػاري ال زرجػػػي شػػػمس الػػػديف الارطبػػػي ا
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براىيـ أطفيش  دار الكتػب المصػرية  الاػاىرة   تحايؽ  أحمد البردوني وا 
 ـ.1964ى/1384  2ط

حجة ا البالغة إحياء العمـو  أحمد بػف عبػد الػرحيـ بػف الشػييد وجيػو  .47
(  ى1176 )ت « الشاه ولي ا الدىموي» الديف بف معظـ بف منصور

 ـ.1992/ى1413  2دار إحياء العمـو  بيروت  لبناف  ط
حرمػػة الغمػػو ةػػي الػػديف وتكفيػػر المسػػمميف  نػػاج  إبػػراىبـ  عمػػى محمػػد  .48

 ـ.2002ى/1422  1عمي الشريؼ  مكتبة التراث اإلسبلمي  ط
ال طاب اإلسبلمي المعاصر المنيل واآلليات  حميمة بػو كروشػة  بحػث  .49

عػادة  منشور ضمف أعماؿ ال طاب اإلسبلمي المعاصػر دعػوة لمتاػويـ وا 
  مركػػز البحػػوث والدراسػػات  وزارة األوقػػاؼ النظػػر  ن بػػة مػػف البػػاحثيف

 .ـ2006ى/1426  1والشاوف اإلسبلمية  الدوحة  ط
 بلةػػػة اإلنسػػػاف بػػػيف الػػػوحي والعاػػػؿ بحػػػث ةػػػي جدليػػػة الػػػنص والعاػػػؿ  .50

 ى/1413  2والواقػػػػع  عبدالمجيػػػػد النجػػػػار  دار الغػػػػرب اإلسػػػػبلمي  ط
 ـ.1993

دار نيضػػػة دسػػػتور الوحػػػدة الثااةيػػػة بػػػيف المسػػػمميف  محمػػػد الغزالػػػي   .51
   دوف تاريخ.1مصر  ط

ونػػػات ال طػػػاب ووسػػػااؿ التسػػػديد  عبػػػدا الزيػػػر دعػػػوة الجمػػػاىير مك .52
(  مركػػػػز البحػػػػوث والدراسػػػػات  بػػػػوزارة 76الرحمف  كتػػػػاب األمػػػػة )عبػػػػد

 .قطر األوقاؼ والشاوف اإلسبلمية ةي دولة
دور الػػػػدعاة ةػػػػي توجيػػػػو األمػػػػة ودعػػػػـ السػػػػبلـ بػػػػيف أةػػػػراد المجتمػػػػع   .53

ري  ورقػػة عمػػؿ ضػػمف مػػؤتمر ةػػي نيػػودليي بالينػػد ةػػي عبػػدالفتاح العػػوا
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ـ  كميػػػة أصػػػوؿ الػػػديف بالاػػػاىرة  2016مػػػارس  13-12الفتػػػرة مػػػف 
 .جامعة األزىر

  محمد طػاىر -  -رعاية المصمحة والحكمة ةي تشريع نبي الرحمة  .54
  34  السػػنة 116حكػػيـ  الجامعػػة اإلسػػبلمية بالمدينػػة المنػػورة  العػػدد 

 ـ.2002ى/1422
 داود  أبػػو داود سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػيرسػػنف أبػػي  .55

  محمػد تحايػؽ(  ى275 )ت بف شداد بف عمػرو األزدي السِِّجْسػتاني ا
 بيروت.  محيي الديف عبد الحميد  المكتبة العصرية  صيدا

السػػيرة النبويػػة البػػف ىشػػاـ  عبػػدالممؾ بػػف ىشػػاـ بػػف أيػػوب الحميػػري  .56
  1دار الجيػػػؿ  بيػػػروت  ط المعػػاةري  تحايػػػؽ  طػػو عبػػػدالرؤوؼ سػػعد 

 .ى1411
أبػػو نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد  الصػػحاح تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػػة  .57

(  تحايؽ  أحمد عبػد الغفػور عطػار  دار ى393 )ت الجوىري الفارابي 
 .ـ1987/ى1407  4العمـ لممبلييف  بيروت  ط

صػػػراع مػػػع المبلحػػػدة حتػػػى العظػػػـ  عبػػػد الػػػرحمف بػػػف حسػػػف َحَبنََّكػػػة  .58
 ـ.1992/ى1412  5دار الامـ  دمشؽ  طالميداني  

ضوابط المصمحة ةي الشريعة اإلسبلمية  محمد سعيد رمضاف البوطي   .59
 مؤسسة الرسالة  دوف تاريخ.

طرؽ الكشؼ عف مااصد الشػارع  نعمػاف جغػيـ  دار النفػااس  األردف   .60
 .ـ2014ى/1435  1ط

العبيكاف  عمـ المااصد الشرعية  نور الديف بف م تار ال ادمي  مكتبة  .61
 ـ.2001ى/1421  1ط
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الفتػػو  المعاصػػرة بػػيف االنضػػباط واالضػػطراب الفتػػاو  الشػػاذة نموذجػػا   .62
 واستشػػػراؼتوةيػػػؽ بػػػف أحمػػػد الغمبػػػزوري  بحػػػث ةػػػي مػػػؤتمر الفتػػػو  

جامعػػة الاصػػيـ كميػػة الشػػريعة  ى24/1/1435-23المسػػتابؿ  الفتػػرة 
 .والدراسات اإلسبلمية

محمد الوكيمي  المعيد العالي لمفكػر ةاو األولويات دراسة ةي الضوابط   .63
 ـ.1997ى/1416اإلسبلمي  ةيرجينيا 

ةاػػو الػػديف والتػػديف  عبػػد الرقيػػب صػػال  محسػػف الشػػامي  دار الكتػػب  .64
   دوف تاريخ.العممية  بيروت  لبناف

ةاػػو الػػديف والتػػديف  عبػػد الرقيػػب صػػال  محسػػف الشػػامي  دار الكتػػب  .65
 ـ.2018  1العممية  بيروت  لبناف  ط

الموازنػػػات الدعويػػػة معالمػػػو وضػػػوابطو  معػػػاذ محمػػػد أبػػػو الفػػػت  ةاػػػو  .66
 .ـ2008ى/1428  3البيانوني  دار اقرأ لمنشر والتوزيع  الكويت  ط

الفكر الديني وقضايا العصر  محمود حمدي زقزوؽ  مجمة األزىر  عدد  .67
 .ى1441جمادي اآل رة 

 الفكػػر المااصػػدي قواعػػده وةوااػػده  أحمػػد الريسػػوني  مطبعػػة النجػػاح  .68
 ـ.1999الدار البيضاء 

ةػػي ةاػػو التػػديف ةيمػػا وتنػػزيبل  عبػػد المجيػػد النجػػار  كتػػاب األمػػة  وزارة  .69
 (.22) األوقاؼ والشاوف اإلسبلمية  قطر  العدد

بعبدالرؤوؼ  المدعو محمد الديف زيف الصغير  الجامع شرح الادير ةيض .70
الااىري  المناوي ثـ الحدادي العابديف زيف بف عمي بف العارةيف تاج بفا

 .ى1356  1ط (  المكتبة التجارية الكبر   مصر ى1031 )ت 
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قضػػػػايا إسػػػػبلمية معاصػػػػرة  طػػػػو جػػػػابر العمػػػػواني  دار اليػػػػادي لمنشػػػػر  .71
 .ـ2001ى/1421  1والتوزيع  الااىرة  ط

قواعػػد أساسػػية ةػػي البحػػث العممػػي  سػػعيد إسػػماعيؿ صػػيني  مؤسسػػة  .72
 .ـ1995ى/1415الرسالة  بيروت  

 مصػػال  األنػػاـ  أبػػو محمػػد عػػز الػػديف عبػػدالعزيزقواعػػد األحكػػاـ ةػػي  .73
بف عبدالسػبلـ بػف أبػي الااسػـ بػف الحسػف السػممي الدمشػاي  المماػب ا

 مكتبػػػػة الكميػػػػات األزىريػػػػة  الاػػػػاىرة(  ى660 )ت بسػػػػمطاف العممػػػػاء 
 .ـ1991/ى1414

مصطفى بػف كرامػة ا م ػدـو    قواعد الوسااؿ ةي الشريعة اإلسبلمية .74
 ـ.1999ى/1420  1ط دار إشبيميا  الرياض 

 لسػػاف العػػػرب  محمػػد بػػػف مكػػػـر بػػف عمػػػى  أبػػػو الفضػػؿ  جمػػػاؿ الػػػديف .75
دار صػػادر  (  ى711 )ت ابػػف منظػػور األنصػػاري الرويفعػػى اإلةرياػػى 

 .ى1414  3بيروت  ط
تاي الديف أبو العباس أحمد بف عبد الحمػيـ بػف تيميػة  مجموع الفتاو   .76

محمد بف قاسـ  مجمع (  تحايؽ  عبد الرحمف بف ى728 )ت الحراني 
الممؾ ةيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  المدينة النبوية  المممكة العربيػة 

 ـ.1995ى/1416السعودية 
أحمػد الريسػوني  دار الكممػة  الاػاىرة   محاضرات ةي مااصػد الشػريعة  .77

 .ـ2014ى/1435  3ط
المحصوؿ  أبو عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسػيف التيمػي  .78

تحايػػػؽ  طػػػو جػػػابر  ( ى606 )ت الػػػرازي المماػػػب بف ػػػر الػػػديف الػػػرازي 
 .ـ1997/ى1418  3ط العمواني  مؤسسة الرسالة 
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الاادر عبد بف بكر أبي بف محمد عبدا أبو الديف زيف الصحاح  م تار .79
الشػػػيخ محمػػػد  المكتبػػػة العصػػػرية  الحنفػػػي الػػػرازي  تحايػػػؽ  يوسػػػؼ 

 ـ.1999/ى1420  5بيروت  ط
مػػػد ؿ إلػػػى مااصػػػد الشػػػريعة  أحمػػػد الريسػػػوني  دار الكممػػػة لمنشػػػر   .80

 .ـ2010ى/1431 1الااىرة  ط
المستصػػفى ةػػي عمػػـ األصػػػوؿ  أبػػو حامػػد محمػػػد بػػف محمػػد الغزالػػػي   .81

تحايػؽ  محمػد بػف سػميماف األشػػار  مؤسسػة الرسػالة  بيػروت  لبنػػاف  
 .ـ1997ى/1417  1ط

  مؤسسػػػة طاألرنػػػاؤو مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ  تحايػػػؽ  شػػػعيب  .82
 ـ.1999ى/1420  2الرسالة  ط

  -  - ا رسػوؿ إلى العدؿ عف العدؿ بناؿ الم تصر الصحي  المسند .83
(  ى261 )ت مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج أبػػػو الحسػػػف الاشػػػيري النيسػػػابوري 

 التراث العربي  بيروت.تحايؽ  محمد ةؤاد عبد الباقي  دار إحياء 
المصػػباح المنيػػر ةػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر  أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي  .84

(  المكتبػة العمميػة  ى770نحػو  )ت الفيومي ثـ الحموي  أبو العبػاس 
 بيروت  دوف تاريخ.

 المصػػػنؼ ةػػػي األحاديػػػث واآلثػػػار  أبػػػو بكػػػر بػػػف أبػػػي شػػػيبة  عبػػػدا .85
  (ى235 )ت بػف محمػد بػػف إبػراىيـ بػػف عثمػاف بػػف  واسػتي العبسػػي ا
 .ى1409  1ط الرياض   ؽ  كماؿ يوسؼ الحوت  مكتبة الرشديحات

مع ا دراسات ةي الػدعوة والػدعاة  محمػد الغزالػي  دار نيضػة مصػر   .86
 .  دوف تاريخ1ط
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  1معػػالـ ةػػي أصػػوؿ الػػدعوة  محمػػد يسػػري  مجمػػة البيػػاف  الريػػاض  ط .87
 ـ.2003ى/1424

المعجػػػـ الفمسػػػفي  جميػػػؿ صػػػميبا  الشػػػركة العالميػػػة لمكتػػػاب  بيػػػروت   .88
 ـ.1994/ى1414

معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرة  أحمػػد م تػػار عبػػد الحميػػد عمػػر  عػػالـ  .89
 .ـ2008/ى1429  1الكتب  ط

المعجػػـ الوسػػيط  إبػػراىيـ مصػػطفى  أحمػػد الزيػػات  حامػػد عبػػد الاػػادر   .90
 عربية  دار الدعوة  دوف تاريخ.محمد النجار  تحايؽ مجمع المغة ال

معجـ مااييس المغة  أبو الحسػيف أحمػد بػف ةػارس بػف زكريػا  تحايػؽ   .91
 ـ.1979/ى1399عبد السبلـ محمد ىاروف  دار الفكر  

المعيػػار المعػػرب والجػػامع المغػػرب عػػف ةتػػاوي أىػػؿ إةريايػػة واألنػػدلس  .92
 والمغػػػػػرب  أحمػػػػػد بػػػػػف يحيػػػػػى بػػػػػف محمػػػػػد الونشريسػػػػػي التممسػػػػػاني 

(  وزارة األوقػاؼ والشػؤوف اإلسػبلمية ى914 )ت أبو العبػاس المػالكي 
 .ى1401لمممكة المغربية 

بف امفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإلرادة  محمد بف أبي بكر  .93
(  دار الكتػب ى751 )ت أيوب بف سعد شمس الديف ابف قػيـ الجوزيػة 

 .العممية  بيروت  دوف تاريخ
لاػػروف  أبػػو الااسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػروؼ المفػػردات ةػػي غريػػب ا .94

بالراغب األصفيانى  تحايؽ  صفواف عػدناف الػداودي  دار الامػـ  الػدار 
 .ى1412  1بيروت  ط الشامية  دمشؽ 

أبػو العبػاس أحمػد بػف عمػر  المفيـ لما أشكؿ مف تم يص كتاب مسمـ  .95
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  1دار ابػػػػػػف كثيػػػػػػر  دمشػػػػػػؽ  بيػػػػػػروت  ط بػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ الارطبػػػػػػي ا
 .ـ1996/ى1417

 مااصػػػد الشػػػريعة اإلسػػػبلمية وعبلقتيػػػا باألدلػػػة الشػػػرعية  محمػػػد سػػػعد .96
بػػف أحمػػد بػػف مسػػعود اليػػوبي  دار اليجػػرة لمنشػػر والتوزيػػع  المممكػػة ا

 .ـ1998ى/1418  1العربية السعودية  ط
مااصػػػػد الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية ومكارميػػػػا  عػػػػبلؿ الفاسػػػػي  دار الغػػػػرب  .97

 ـ.1993  5ط اإلسبلمي 
محمد الطاىر بػف محمػد بػف محمػد الطػاىر  اإلسبلمية مااصد الشريعة  .98

(  تحايؽ  محمػد الحبيػب ال وجػة  ى1393 )ت بف عاشور التونسي ا
 ـ.2004/ى1425وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية  قطر  

مااصد الشريعة اإلسبلمية  طو العمواني  دار اليػادي لمنشػر والتوزيػع   .99
 .ـ2001ى/1421  1بيروت  ط

تأصػػيبل وتفعػػيبل  محمػػد بكػػر إسػػماعيؿ  سمسػػمة دعػػوة  مااصػػد الشػػريعة .100
 .ى1427(  213) (  العدد22) السنة الحؽ  رابطة العالـ اإلسبلمي 

مااصد الشػريعة وأثرىػا ةػي اإلصػبلح والتشػريع ووحػدة األمػة  عبػد ا  .101
مف الندوة العالميػة عػف الفاػو اإلسػبلمي وأصػولو ض  عبد الرحمف الزير

 والعشريف  الجامعػة اإلسػبلمية العالميػة بماليزيػاوتحديات الارف الواحد 
 .ى1427رجب 16-14ـ/2006أغسطس   8-10
 أغمو  بارداؽ عمى المعاصرة  المشكبلت لحؿ وتوظيفيا الشريعة مااصد .102

المجمس األعمى  العصر  وقضايا الشريعة مااصد الدولي بالمؤتمر بحث
 .ـ2010 ةبراير 25–22 مصريةال األوقاؼ وزارة اإلسبلمية  لمشؤوف
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محمػػػود حمػػػدي زقػػػزوؽ  مجمػػػة  مااصػػػد الشػػػريعة وضػػػرورات التجديػػػد  .103
 .ى1439األزىر  رجب 

مااصػػػػد الشػػػػريعة  محمػػػػد مصػػػػطفى الزحيمػػػػي  مجمػػػػة كميػػػػة الشػػػػريعة  .104
 ـ.1982  6  عدد 6والدراسات اإلسبلمية  جامعة أـ الار   مجمد

العالميػة   الػدار يوسؼ حامد العالـ المااصد العامة لمشريعة اإلسبلمية  .105
 ـ.1994ى/1415  2لمكتاب اإلسبلمي  الرياض  ط

مااصػػد المااصػػد  الغايػػات العمميػػة والعمميػػة لمااصػػد الشػػريعة  أحمػػد  .106
  1الريسػػػوني  الشػػػبكة العربيػػػة لؤلبحػػػاث والنشػػػر  بيػػػروت  لبنػػػاف  ط

 .ـ2013
مااالت اإلسبلمييف وا تبلؼ المصميف  أبػو الحسػف عمػي بػف إسػماعيؿ  .107
بف إسماعيؿ بف عبد ا بف موسى بف أبػي بػردة بف إسحاؽ بف سالـ ا
  3(  دار ةرانز شػتايز  ألمانيػا  طى324 )ت بف أبي موسى األشعري ا

 .ـ1980/ى1400
مف مرتكزات ال طاب الدعوي ةي التبمي  والتطبيؽ  عبد ا الزبير عبػد  .108

( وزارة األوقػػػاؼ والشػػػاوف 56) الػػػرحمف  سمسػػػمة كتػػػاب األمػػػة  عػػػدد
 ـ.1997ى/1417  ذو الاعدة 1الدوحة  قطر  طاإلسبلمية  

ْرقػػاني  عيسػػى  .109 مناىػؿ العرةػػاف ةػػي عمػـو الاػػروف  محمػػد عبػد العظػػيـ الز 
 .  دوف تاريخ3البابي الحمبي وشركاه  ط

عرعور   وؿ محمد بف عدناف المعاصر  الواقع ضوء ةي الدعوة منيل .110
والدراسات نايؼ بف عبد العزيز وؿ سعود العالمية لمسنة النبوية 

 .ـ2005/ى1426  1اإلسبلمية المعاصرة  ط
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المواةاات  إبراىيـ بف موسى بف محمد الم مي الغرناطي الشيير  .111
سمماف   وؿ حسف بف مشيور عبيدة أبو تحايؽ  ( ى790 )ت  بالشاطبي

 ـ.1997ى/1417  1دار ابف عفاف  ط
العالميػة نظرية المااصػد عنػد اإلمػاـ الشػاطبي  أحمػد الريسػوني  الػدار  .112

 ـ.1992/ى1412  2لمكتاب اإلسبلمي  ط
ىدايػػػػة المرشػػػػديف إلػػػػى طػػػػرؽ الػػػػوعظ وال طابػػػػة  عمػػػػي محفػػػػوظ  دار  .113

 ـ.1979ى/1399  9االعتصاـ  ط
   دوف تاريخ.1ىمـو داعية  محمد الغزالي  دار نيضة مصر  ط .114
  6الػػوجيز ةػػي أصػػوؿ الفاػػو  عبػػد الكػػريـ زيػػداف  مؤسسػػة الرسػػالة  ط .115

 دوف تاريخ.
عمي  بف مسفر الشريعة  بمااصد لمعمؿ معاصرة قراءة المااصدي الوعي .116

 ـ.2008  1الاحطاني  الشبكة العربية لؤلبحاث والنشر  بيروت  ط

 


