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 مهّمة الّداعية ورسالته
 تمهيد:

 ،أن يدرك بدقة مهّمة الداعية ووظيفته ،أول ما ينبغي أن يعرفه من يريد أن يتقدم إىل ميدان الدعوة
وأن يعلم كذلك حكم القيام هبذه الوظيفة ليشعر  ،حّّت يسري يف قيامه هبذه املهمة على بصرية

وعاقبة  ،لقيام هبالتزيد رغبته ويتضاعف جهده يف ا ،ويتعّرف على فضل القائمني هبا ،مبسئوليته جتاهها
 و حيرص عليها حرصه على أموره املعاشية. ،التفريط فيها حّت ال يستهني هبا

 
 ة الداعية:مهمّ  -1

 ،إّن معرفة مهمة الداعية ووظيفته تقتضي منا العودة إىل كتاب اهلل وسّنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم
 لنتعرف على مهّمة األنبياء عليهم الصالة والسالم الذين يعّد الداعية خليفة هلم يف دعوهتم.

ندرك أنه كان هلم  ،ومن خالل تدبّرنا يف النصوص الكثرية املتعّلقة بدعوهتم عليهم الصالة والسالم
فة التعليم ووظي ،ثالث وظائف أساسية كانوا يقومون هبا يف من أرسلوا إليهم هي: وظيفة البالغ

 ووظيفة التنفيذ والتطبيق. ،والتزكية
وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه الوظائف الثالث يف دعاء إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم لرهبما بعد 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويُ َعلُِّمُهمُ  }فراغهما من بناء البيت : ُهْم يَ ت ْ الِكَتاَب  رَب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسواًل مِّن ْ
يِهْم ِإنََّك أَْنَت الَعزِيُز الَحِكيمُ  كما أشار إليها قول اهلل تعاىل   ،(129)البقرة:{َواْلِحْكَمَة َويُ زَكِّ

ُهَو الَِّذي بَ َعَث } مبّينا املهمة اليت أرسل ألجلها خامت األنبياء واملرسلني حمّمد صّلى اهلل عليه وسّلم :
يِهْم َويُ َعلُِّمُهُم الِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل ِفي األُمِّيِّيَن َرُسوالً مِّن ْ  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُ زَكِّ ُهْم يَ ت ْ

 (.2)اجلمعة:{َلِفي َضالٍل مُِّبينٍ 
ُلو َعَلْيِهْم  }فقد أشار قوله تعاىل يِهْم } كما أشار قوله تعاىل  ،إىل وظيفة البيان والتبليغ {يَ ت ْ َويُ زَكِّ

أو ما يعّّب عنه يف املصطلحات الدعوية  ،إىل وظيفة الرتبية والتعليم {يُ َعلُِّمُهُم الِكَتاَب َواْلِحْكَمَة وَ 
 ،إىل وظيفة التطبيق والتنفيذ {َويُ َعلُِّمُهُم الِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ }كما أشار قوله تعاىل:  ،املعاصرة التكوين

ألّن الكتاب يف اآلية القرآن الكرمي واحلكمة فيها هي السنة النبوية كما ذهب إىل ذلك مجهور 
 والسّنة هي اجلهد الذي بذله صلى اهلل عليه وسلم لتطبيق القرآن يف حياة الفرد واجملتمع. ،1العلماء

                                                 
1
 ابن كثري، التفسري،  - 
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ين الدعوة بأهنا: " عّرف بعض الباحثني املعاصر  ،واعتبارا هلذه الوظائف الثالث اليت تشملها الدعوة
وعرّفها باحث آخر بأهنا:"اجلهد  ،1وتطبيقه يف واقع احلياة" ،وتعليمه إياهم ،تبليغ اإلسالم للناس

وإحداث تغيري جذري ومتوازن يف حياهتم  ،اهلادف إىل تعريف الناس حبقيقة اإلسالم ،املنهجي املنظم
والفوز مبا ادخره لعباده الصاحلني يف عامل  ،ابتغاء مرضاة اهلل  ،على طريق الوفاء بواجبات االستخالف

 .2اآلخرة "
وقد ترد إىل أذهاننا بعض النصوص القرآنية اليت حتصر وظيفة الرسول يف البالغ املبني فقط دون سوواها 

وقولوووه  ،(99)املائووودة:{فَ   اْعَلُموا أَنََّم   ا َعلَ   ن َرُس   ولَِنا ال   َبالُ  الُمبِ   ينُ }مثووول قولوووه تعووواىل: ،مووون الوظوووائف
 (.22)النور:{ َوَما َعَلن الرَُّسوِل ِإالَّ الَبالُ  الُمِبينُ  }نه:سبحا

واإلجابة عن هذا الوارد أّن هاتني اآليتني وأمثاهلما من اآليات اليت جاءت يف نفس املعىن وردت يف 
فقد ربطت قصر وظيفة الرسول على البالغ بشرط وهو إعراض من  ،سياق إعراض الناس عن الدعوة

َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل  }وهو ما نالحظه على سبيل املثال يف قوله تعاىل: ،عوةوّجهت هلم الد
فَِإْن } ويف قوله تعاىل: ،(99)املائدة:{ َواْحَذُروا فَِإن تَ َولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَنََّما َعَلن َرُسولَِنا الَبالُ  الُمِبينُ 

فحني يعرض املدعوون  ،(92)الشورى:{َأْعَرُضوا َفَما َأْرَسْلَناَك َعلَْيِهْم َحِفيظًا ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ الَبالُ  
أما حني يستجيب  ،عن الدعوة ال يكّلف الرسل إال بالبيان والتبليغ فقط إلقامة احلجة عليهم

 والعمل على تطبيق الدين يف حياهتم. ،زكيتهميكون املطلوب من الداعي تعليمهم وت ،املدعوون للدعوة
 ،وتؤكد لنا وقائع السرية النبوية قيام النيب صلى اهلل عليه وسلم هبذه الوظائف الثالث يف دعوته لقومه

فقد كان صلى اهلل عليه وسلم جيتهد يف تبليغ رسالة ربه إىل أفراد قومه من خالل االتصال هبم يف 
مّث يتوىل بالرتبية والرعاية من استجاب  ،ن الشعائر يف موسم احلجاألسواق وأماكن جلوسهم وأماك

كما خّصص صلى اهلل عليه وسلم يف   ،فيجتمع هبم يف دار األرقم بن أيب األرقم ،لدعوته منهم
مسجده باملدينة مكانا خاصا يستقبل فيه من التحق بدعوته من أفراد القبائل العربية يف دورات تعليمية 

 م صلى اهلل عليه وسلم بالوظيفة الثالثة حني أّسس اجملتمع اإلسالمي باملدينة.مثّ قا  ،تربوية
 ،حيث تكّمل الثانية ما انتهت إليه األوىل ،واحلقيقة أّن هناك عالقة تكامل بني هذه الوظائف الثالث

مة لتغيري ليتحقق اهلدف املنشود وهو إحداث التغيري يف األنفس الذي يكون املقد ،ومتّهد الثانية للثالثة
وبوظيفة التعليم  ،فبوظيفة البالغ تصل املضامني الكّبى لإلسالم إىل الناس ،اهلل عز وجل ما بالناس

                                                 
1
 .11، ص:1999،مؤسسة الرسالة، بريوت، 2حممد أبو الفتح البيانوين، املدخل إىل علم الدعوة،ط - 

2
 .71، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ص:1الطيب برغوث، منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف محاية الدعوة..، ظ- 
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وميّهد الطريق لتطبيق نظام اإلسالم  ،والتزكية يشرع يف بناء النفوس املستجيبة على قيم اإلسالم ومبادئه
 لّناس إليه من كل فّج عميق.فتشّد صورته املشرقة ا ،فيسطع نوره ،يف كافة مناحي احلياة

ومما يوضح الدور الكبري ملرحلة التطبيق يف الدعوة ما نالحظه من خالل دراستنا للسرية النبوية من أّن 
الدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي الذي استغرق ثالثة عشر عاما مل حترز توسعا كميا متناسبا مع 

يف  ،والزمن الطويل ،وسلم وصحابته رضوان اهلل عليهم اجلهد املبذول من قبل رسول اهلل صلى اهلل عليه
مل تتجاوز  ،حني جند أهنا يف الفرتة املدنية استطاعت أن حتّقق توسعا أفقيا هائال يف فرتة زمنية وجيزة

 . 1وذلك بسبب ظهور اإلسالم يف صوورة جمتومع متميوّز ،عشر سنني
وحيّقق بعمله  ،جيعله يسري يف الطريق الصحيحوإدراك الداعية أن مهّمته تشمل هذه الوظائف الثالث 

من النتائج والثمرات ما مل يكن ليحّققه لو أّن مفهوم الدعوة يف ذهنه بقي حمصورا يف وظيفة البالغ 
 فقط.

وعدم  ،كما ميّكنه هذا اإلدراك من تقدير كّل جهد يبذل للقيام بأي وظيفة من هذه الوظائف الثالث
بسبب  ،ز أصحاهبا على إحدى هذه الوظائف يف أعماهلم الدعويةاالستخفاف باجلهود اليت يركّ 
 أو ألولويات دفعتهم إىل ذلك. ،مراعاهتم إلمكاناهتم وقدراهتم

 ،يشمل جوانب متعّددة ،جيعل ميدان العمل الدعوي واسعا ،وفهم مهّمة الدعوة هبذا االتساع
األمر  ،حم على اجملال الواحدويصرف الدعاة عن التنافس والتزا ،ويستوعب طاقات وجهودا كبرية

 الذي قد يرتّتب عنه تباغض وتصارع.
يف جلسة خاصة عن رأيه يف مجاعة التبليغ  -رمحه اهلل-يذكر أحد الباحثني أنّه سأل العالمة املودودي

وكان بعض أفرادها يشّددون يف نقد املودودي  ،وانتشرت يف كثري من البلدان ،اليت نشأت يف اهلند
ومنهم  ،وال ننتقدهم ،له األستاذ املودودي:"إهنم يسّدون عنا ثغرة ال نستطيع سّدها فقال ،ومجاعته

 .2من ينتقدنا"

           
 حكم القيام بهذه المهمة:-2          

وقّدم كّل  ،واختلفوا يف اعتبار هذا الوجوب وجوبا عينيا أو كفائيا ،اتفق العلماء على وجوب الدعوة  
واألقرب إىل احلق هو تغري احلكم بتغري مفهوم الدعوة  ،ت صحة ما ذهب إليهفريق من األدلة ما يثب

                                                 
1
 .1، ص:1999، دار الشهاب، باتنة،اجلزائر، 1اإلسالمية، طالطيب برغوث، القدوة  - 

2
 .22البيانوين، املرجع السابق، ص:  - 
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فإذا كان املقصود بالدعوة مفهومها الواسع جدا الذي يشمل كل فعل أو قول يراد به  ،واملقصود هبا
فإن الدعوة هبذا املفهوم واجب عيين على مجيع املكلفني من  ،إعطاء صورة مشرقة عن دين اهلل

وإىل الوجوب العيين للدعوة هبذا املفهوم جاءت اإلشارة يف  ،ا كان اختصاصهم وعملهماملسلمني مهم
َهْوَن َعِن الُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه } قوله تعاىل: َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُكنُتْم َخي ْ

 (.111)آل عمران:{
فإّن الشاهد عسى أن يبّلغ من هو  ،وسلم:"ليبلغ الشاهد منكم الغائبوكذلك قوله صلى اهلل عليه 

 .1أوعى منه"
والذي يشمل القيام بالوظائف الثالث اليت أشرنا إليها  ،أما املفهوم اخلاص أو املتخّصص للدعوة 

بسبب كونه حمتاجا إىل تكوين متخّصص يؤهل صاحبه للقيام  ،فإّن الوجوب فيها كفائي ،سابقا
لذلك وجب على عموم األمة اإلسالمية أن توّجه من  ،وهو أمر ال يتاح لكل أفراد األمة ،همبتطلبات

 فإن مل تفعل حلقها اإلمث.  ،أبنائها املقتدرين من يتخّصص للقيام هبذا الواجب نيابة عن مجيع أفرادها
َوَما َكاَن } وإىل الدعوة هبذا املفهوم اخلاص جاءت خماطبة املسلمني بالتكليف يف قوله تعاىل:

يِن َولِ  ُهْم طَائَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهوا ِفي الدِّ يُنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا الُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّن ْ
 (.122)التوبة:{ رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ 

 ،عنه يف موضوعنا هو ممّن وجهتهم األمة إىل هذا الثغرورجل الدعوة الذي حنن بصدد احلديث 
فينبغي أن يدرك أن تفريطه يف مهمته ال يأمث  ،وضمنت له تكوينا متخّصصا للقيام هبذه املهّمة اجلليلة

قال الشيخ العالمة ابن باديس:" كما   ،وإمنا يكون سببا يف أن تأمث أمته معه كذلك ،به هو وحده 
فكذلك هو فرض  ،عظيم فرضا عليه] يقصد الرسول صلى اهلل عليه وسلم[ كان اجلهاد بالقرآن ال

وعند التفصيل جنده فرضا على الدعاة واملرشدين الذين يقومون هبذا  ،على أمته هكذا على اإلمجال
 . 2الفرض الكفائي عن املسلمني"

وأكد على  ،هوم اخلاصوقد أشار رمحه اهلل إىل املفهوم الواسع للدعوة الذي يشمل املفهوم العام واملف
فمن الدعوة إىل اهلل دروس  كّل على حسب كفاءته ومقدرته فقال:"  ،اشرتاك أفراد األمة يف القيام به

 نعمته. وأنواععلى رمحة اهلل  ويدلّ وآثار قدرته   بعظمتهف ه يف دين اهلل ويعرّ ها مما يفقّ العلوم كلّ 

                                                 
1
 .71صحيح البخاري: حديث رقم  - 

2
 .72-71 ، ص:1992، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، 1عبد احلميد بن باديس، جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، ط - 
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العضو ومنفعته  دقائق ح الذي يبنّي والطبيب املشرّ  ، حكم اهلل وحكمته داع إىل اهللالذي يبنّي  فالفقيه
 مبني يف كل علم وعمل. ومثلهما كلّ  ،داع إىل اهلل

 ،فيه ليدخلواونشر حماسنه بني األجانب  ،الدعوة إىل اهلل بيان حجج اإلسالم ودفع الشبه عنه ومن
 وبني مزعزعي العقيدة من أبنائه ليثبتوا عليه.

عقائدهم وأخالقهم  يفوتربيتهم  ،لوعظ والتذكري لتعريف املسلمني بدينهمالدعوة إىل اهلل جمالس ا ومن
 وحتبيبهم فيه.. ،وأعماهلم على ما جاء به

بدون  ومسلمةوهو فرض عني على كل مسلم  ،الدعوة إىل اهلل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومن
 وإمنا يتنوع الواجب حبسب رتبة االستطاعة. ،استثناء
 وإحسان ،مبا يف دينهم من عفة وفضيلة -أفرادا ومجاعات -ىل اهلل ظهور املسلمنيالدعوة إ ومن
أعظم  ضده كما أنّ   ،فذلك أعظم مرغب لألجانب يف اإلسالم ،وصدق وأمانة ،وعلم وعمل ،ورمحة

 منفر عنه...
ن إىل املرشدي وبعث ،الدعوة إىل اهلل بعث البعثات إىل األمم غري املسلمة ونشر الكتب بألسنتها ومن

 .1"عوام األمم املسلمة هلدايتهم وتفقيههم
 
 فضل القيام بهذه المهمة: -3

تدّل على عظم فضل القيام هبذه املهمة النصوص الكثرية من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه 
 وما يلحظه من يقوم هبذه املهّمة من مثرات يف حياته. ،وأقوال العلماء ،وسلم

ن } قول اهلل تعاىل يف بيان الفضل الكبري للدعوة إىل اهلل :ففي كتاب اهلل نقرأ  َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل مِّمَّ
ُقْل َهِذِه } وقوله تعاىل: ،( 22)فصلت:{ َدَعا ِإَلن اللَِّه َوَعِمَل َصاِلحًا َوقَاَل ِإنَِّني ِمَن الُمْسِلِمينَ 

)يوسف: { ِن ات َّبَ َعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن الُمْشرِِكينَ َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلن اللَِّه َعَلن َبِصيَرٍة أَنَا َومَ 
 الذي يوضح أّن الدعوة إىل اهلل هي وظيفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن تبعه. ،(119

وفضل عظيم يناله من يقوم  ،ذكر ألجر كبري ،ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحاديث كثرية
 نذكر منها األحاديث اآلتية: ،هبذه املهّمة

                                                 
1
 .72املرجع نفسه، ص: - 
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و روى اإلمام الشافعي أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:" نّضر اهلل تعاىل عبدا مسع مقاليت 
 . 1ورّب حامل فقه إىل من هو أفقه منه" ،فرّب حامل فقه غري فقيه ،وأداها ،ووعاها ،فحفظها

ة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:" من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل و عن أيب هرير 
 .2أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا.."

و عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:" ألعطني الراية غدا رجال 
فلما أصبح الناس غدوا  ،ي يتحدثون( أيهم يعطاهاقال: فبات الناس يدوكون )أ ،يفتح اهلل على يديه

فقالوا:  ،فقال:أين علي بن أيب طالب؟ ،على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها
فّبأ حّت كأن  ،فلما جاء بصق يف عينيه ودعا له ،فقال: فأرسلوا إليه فأتوين به ،يشتكي عينيه يا رسول

فقال: انفذ على  ،فقال علي : يا رسول اهلل أقاتلهم حّت يكونا مثلنا؟ ،ةفأعطاه الراي ،مل يكن به وجع
فواهلل  ،وأخّبهم ما جيب عليهم من حق اهلل فيه ،مث ادعهم إىل اإلسالم ،حّت تنزل بساحتهم ،رسلك

 . 3ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم"
 ،يام بالدعوة عبادة من أعظم العبادات اليت يتقرب هبا إىل اهلل تعاىلفقد اعتّبوا الق ،أما أقوال العلماء 

وعلى هذا ميكن  ،فقد قال الشيخ امليداين :"ومن عبادة اهلل الدعوة إىل سبيله باحلكمة واملوعظة احلسنة
ا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن } أن نفهم قول اهلل عز وجل :  ،(19)اجلن:{ َعَلْيِه لَِبداً َوأَنَُّه َلمَّ

 ،عاداه قومه ،أي ملا قام رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم يعبد ربه بالدعوة إىل سبيله يف قومه
 . 4وأحاطوا به ليتخلصوا منه ومن دعوته" ،واجتمعوا ضده

وقد اعتّب الشيخ ابن باديس الدعوة ضربا من الذكر باللسان فقال:" ذكر اللسان وهو ضربان:   
 بالثناء عليه واالعرتاف بنعمه وإظهار الفقر إليه بأنواع األذكار والدعوات... -تعاىل-األول:ذكر اهلل

بتعليم دينه والتنبيه  ،يهوإرشادهم إىل صراطه املستقيم املوصل إل ،الثاين: ذكره تعاىل بدعوة اخللق إليه
والرتغيب  ،وشرح حكمته يف خلقه وأمره  ،وتبيني حماسن شرعه وتفهيوم أحكامه ،على آياته وإنعاماته

وهي وظيفة األنبياء واملرسلني يف التبليغ عن رب العاملني وأتباعهم املؤمنني  ،والرتهيب بوعده ووعيده

                                                 
1
 أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه.- 

2
 مسلم:كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة... - 

3
 البخاري ومسلم. - 
 .1/11، ص:1997، دار القلم، دمشق، 1عبد احلمان حسن حبنكة امليداين، فقه الدعوة إىل اهلل، ط -4
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كيف تشرتي وتبيع وتصلي   ،جمالس احلالل واحلرام ولذا قال عطاء: جمالس الذكر هي ،إىل يوم الدين
 . 1قصد به تقريب التبيني بالتمثيل" ،وما مساه قليل من كثري ،وتصوم وتطلق وحتج... وأشباه ذلك

وزيادة يف  ،ومسوا يف روحه ،ارتقاء يف فكره ،أما عن الثمرات اليت جينيها القائم هبا فيلمسها يف نفسه
 أحد الدعاة إىل بعض هذه الثمرات بقوله:" حقيقة اإلميان ال يتم متامها يشري ،معرفته بالناس واحلياة

ألنه جياهد نفسه كذلك أثناء جماهدته  ،حّت تتعرض جملاهدة الناس يف  أمر هذا اإلميان ،يف القلب
وتتبنّي له حقائق يف الّناس  ،وتتفتح له يف اإلميان آفاق مل تكن لتتفتح له أبدا وهو قاعد ساكن ،للناس

ويبلغ هو بنفسه ومبشاعره وتصوراته وبعاداته وطباعه  ،واحلياة مل تكن لتتبني له أبدا بغري هذه الوسيلة
    . 2وانفعاالته واستجاباته ما مل يكن ليبلغه أبدا بدون هذه التجربة الشاقة العسرية"

 عاقبة التفريط في القيام بهذه المهمة: -4 
حني يقوم به املؤّهلون من  ،للقيام هبذه املهمة فضال عظيما يعود على األمة املسلمة بأسرهاكما أن 

حيث يسود فيها بسبب  ،فإن للتفريط يف القيام هبا آثارا وخيمة متس األمة كلها  ،أبنائها أحسن قيام
مما جيعلها  ،ائلوالتهوين من شأن الفض ،واالستهتار يف األخالق ،هذا التفريط االستخفاف بأمر الدين

 ،وانتشار العداوات واخلصومات ،املتمثلة يف احلرمان من رمحته سبحانه  ،عرضة لعقوبة اهلل عز وجل
 واهلالك الوشيك. ،وتسليط األعداء عليهم

وقد حذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسلمني من ذلك كله ضاربا املثل مبا حدث لبين إسرائيل 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق اهلل ودع   ،النقص على بين إسرائيل بقوله:" إن أول ما دخل

 مث يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. ،فإنه ال حيل لك ،ما تصنع
مث قال:}لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على  ،فلما فعلوا ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض

لبئس  ،كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه  ،ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون ،بن مرمي لسان داود وعيسى
 ،ولتأخذن على يد الظامل ،ولتنهون عن املنكر ،واهلل لتأمرن باملعروف ،مث قال: كال  ،ما كانوا يفعلون{

مث  ،أو ليضربن اهلل بقلوب بعضكم على بعض،ولتقصرنه على احلق قصرا،ولتأطرنه على احلق أطرا
 .3ليلعننكم كما لعنهم"

                                                 
1
 .22-21ابن باديس، املرجع السابق، ص: - 

2
 .11سيد قطب، هذا الدين،ص: - 

3
 . 9/121، سنن أيب داود: 11/92سنن البيهقي الكّبى:- 
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كمثل قوم استهموا على   ،وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم:" مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها
فكان الذين يف أسفلها يصعدون  ،وأصاب بعضهم أسفلها ،فأصاب بعضهم أعالها ،سفينة يف البحر

 ، أعالها ال ندعكم تصعدون فتؤذوننافقال الذين يف ،فيستقون املاء فيصبون على الذين يف أعالها
وإن  ،فإن أخذوا على أيديهم جنوا مجيعا ،فقال الذين يف أسفلها فإننا ننقبها من أسفلها فنستقي

 .1تركوهم غرقوا مجيعا"
 ،فالذين متكنوا من تزكية نفوسهم ،وهو متثيل رائع ملا يقع يف حياة األمة حني تفرط يف هذا الواجب

ويتولون قيادة السفينة  ،فهم يبصرون معامل الطريق ،م من يوجد يف أعلى السفينةه ،والسمو بأرواحهم
أما الذين هم يف أسفل السفينة فهم الذين أخلدوا إىل األرض واتبعوا أهواءهم  ،لتصل إىل الّب بسالم

 وال مييزون بني الضار والنافع. ،فهم ال يرون الطريق ،وشهواهتم
 ،سفينة عن القيام بواجبهم املتمثل يف االرتقاء مبن هم يف األسفلفإذا ختلى الذين هم يف أعلى ال

 ،فإن االحنطاط ال بد أن ميس من هم يف األعلى ،ومنعهم عن األعمال اليت جتلب الضرر للمجتمع
فتغرق  ،حّت تصري الغلبة يف هناية األمر للفساد وأهله ،فيتناقص عددهم مبرور الزمن وتكاثر الفساد

 ظلمات بعضها فوق بعض ال يبصرون معها شيئا من النور. سفينة اجملتمع يف
 ومن أقوال العلماء اليت بينت بعض اآلثار املرتتبة عن هذا التفريط:

واملسلمون  ،قول العالمة وحيد الدين خان:" إن الدنيا معرضة للعقوبة اإلهلية بسبب حرماهنا من احلق
تبقى هذه احلالة طاملا بقي املسلمون  معرضون للعقوبة إلغفاهلم واجب نشر الرسالة.. ولسوف

وتسمية تلك الشؤون "دعوة" ليس  ،إن االنشغال بشؤون ال متت بصلة للدعوة ،متجاهلني مسؤوليتهم
إال جرمية تضاف إىل كثري من اجلرائم اليت سقط فيها املسلمون... ولسوف حيرمون هبذا اإلمهال من 

 . 2رمحة اهلل سبحانه"
مع تقصريات يف بعض  ،السابقون بتأدية وظيفة تبليغ اإلسالم ونشره يف األرضوقوال امليداين:" وقام 

 .3وبعض ذّل وهوان" ،مّسهم بسببها ظلم وعدوان عليهم من األمم ،القرون
 

 التهصفات الداعية ومؤهّ 

                                                 
1
 ، وقال: حسن صحيح.9/911سنن الرتمذي،  - 

2
 ، دار الصحوة، القاهرة، ص:1وحيد الدين خان، قضية البعث اإلسالمي املنهج والشروط، ط - 

3
 .1/22امليداين، فقه الدعوة،  - 
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 تمهيد:
 إّن كّل مهّمة حبسب طبيعتها تقتضي للنجاح يف القيام هبا أن يكون القائم هبا متصفا مبجموعة من

فالعالقة وطيدة بني املهمة  ،أو مؤّهال مبؤهالت متّكنه من القيام هبا على أكمل وجه ،املواصفات
وال يصلح ملهمة  ،شخص للقيام مبهمة معينةصلح وهلذه العالقة قد ي ،ونوعية املؤّهالت اليت تقتضيها

 فقد ينجح يف مهمة تربوية تعليمية وال ينجح يف مهمة إدارية. ،أخرى
لنا هذا األمر النقاش الذي دار بني مأل من بين إسرائيل من بعد موسى عليه السالم ونبئ  وممّا يوضح

فأخّبهم أّن  ،حيث طلبوا منه أن جيعل عليهم ملكا يقودهم يف قتاهلم ضد أعدائهم ،بعثه اهلل إليهم
ؤّهالت هلذا فتعجبوا من تعيينه ملكا عليهم رغم أنه ال ميلك امل ،اهلل عّز وجل اختار هلم طالوت ملكا

فأخّبهم نبيهم أّن  ،املنصب اخلطري يف نظرهم، واليت تتمّثل أساسا يف أن يكون من أكثرهم ثروة وماال
فالقائد العسكري  يشرتط فيه أن تكون له دراية  ،املهّمة املنوطة به تقتضي مؤّهالت ذات صلة هبا

وال عالقة للنجاح يف  ،بفنون القتال وقدرات بدنية كبرية واتصاف ببعض الصفات الالزمة هلذه املهمة
 هذه املهمة بكونه غنيا أو فقريا.

ِني ِإْسَرائِيَل ِمْن بَ ْعِد أََلْم تَ َر ِإَلن الَمأِل ِمْن بَ  }وقد سّجل القرآن الكرمي لنا هذا النقاش يف قوله تعاىل:
َلْيُكُم ُموَسن ِإْذ قَاُلوا لَِنِبيٍّ لَُّهُم ابْ َعْث لََنا َمِلكًا ن َُّقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه قَاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإن ُكِتَب عَ 

ا ُكِتَب  الِقَتاُل َأالَّ تُ َقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا َأالَّ نُ َقاِتَل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَقدْ  ُأْخرِْجَنا ِمن ِديَارِنَا َوأَبْ َنائَِنا فَ َلمَّ
ُهْم َواللَُّه َعِليٌم بَالظَّاِلِمينَ  ُهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بَ َعَث َلُكْم  ،َعَلْيِهُم الِقَتاُل تَ َولَّْوا ِإالَّ قَِلياًل مِّن ْ َوقَاَل َلُهْم نَِبي ُّ

َنا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يُ ْؤَت َسَعًة مَِّن الَماِل  طَاُلوَت َمِلكًا قَاُلوا أَنَّن َيُكوُن َلهُ  الُمْلُك َعَلي ْ
َواللَُّه قَاَل ِإنَّ اللََّه اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة ِفي الِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه يُ ْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاُء 

 .(292-299)البقرة:{ َواِسٌع َعِليمٌ 
وإىل هذه العالقة بني املهمة وما تقتضيه من مواصفات ومؤهالت أشار يوسف عليه السالم حني 

فرّكز على صفتني أساسيتني ال بد منهما للنجاح يف القيام  ،طلب من امللك أن يولّيه وزارة االقتصاد
قَاَل اْجَعْلِني  }قوله تعاىل:ذكرمها القرآن على لسانه عليه السالم يف  ،ومها األمانة والعلم ،هبذه املهّمة

 .(22)يوسف:{ َعَلن َخَزاِئِن اأَلْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليمٌ 
رغم ما يبدو للناظر ألول وهلة بأن هذا األمر واضح  ،وإيراد الشواهد عليه ،أسهبنا يف بيان هذا املعىن

عند طرقها ملوضوع  وذلك بسبب ما يالحظه الدارس لكتب فقه الدعوة ،ال حيتاج إىل بيان واستدالل
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 ،من غفلة عن العالقة املوجودة بني صفات الداعية واملهمة اليت هو مكلف هبا ،صفات الداعية
واكتفاء بسرد جمموعة كبرية من الصفات متّثل صفات املؤمنني عامة وليست صفات خاصة يتمّيز هبا 

 رجل الدعوة.
والربط احملكم بني هذه  ،همة الدقيقة لهفالتناول السليم ملوضوع صفات الداعية يقتضي استحضار امل

 املهمة وما تقتضيه من صفات ومؤهالت.
وقد أشرنا يف احملاضرة السابقة إىل أن مهمة الداعية تتمثل يف القيام بوظائف ثالث: البالغ والتزكية 

 ،وكل وظيفة من هذه الوظائف حتتاج إىل نوع خاص من الكفاءات أو املؤهالت أو الصفات ،والتنفيذ
بل إّن من األنبياء عليهم السالم  ،-باستثناء األنبياء عليهم السالم -يبعد أن تتوفر يف شخص واحد

فسأل اهلل أن يعينه مبن  ،من كان يرى عدم توّفره على بعض املؤّهالت اليت تقتضيها وظيفة من وظائفه
أن يشّد أزره بأخيه  فهذا موسى عليه السالم يسأل ربه ،ميلك مؤّهالت قوية ذات صلة بتلك الوظيفة

كما يدّل على ذلك قوله   ،هارون ملا ميتلكه من قدرة عالية على البيان يرى عليه السالم أنّه ال ميتلكها
قُِني ِإنِّي َأَخاُف َأن } تعاىل على لسانه: َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَسانًا فََأْرِسْلُه َمِعَي ِردًا ُيَصدِّ

بُونِ   .1(29لقصص:)ا{ ُيَكذِّ
وخالصة ما نريد قوله يف هذا التمهيد أن تناول موضوع صفات الداعية ومؤّهالته ينبغي أن ال يتّم 

 مبعزل عن مالحظة مهّمته.
ميكننا يف حديثنا عن صفات الداعية أن نرّكز على الصفات  ،وإذا أخذنا باالعتبار هذه املالحظة

 األساسية اآلتية:
 المعرفة الجيدة باإلسالم: -1

أول صفة من الصفات األساسية اليت جيب أن يتصف هبا الداعية لينجح يف القيام مبهمته بوظائفها 
 أن تكون لديه معرفة جيدة باإلسالم. ،الثالث

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو أسوة الدعاة ومثلهم  ،ومما نؤصل به لضرورة هذه الصفة للداعية 
اْقرْأ  }حيث نزل عليه أوال قوله سبحانه: ،أمر أوال بالقراءة ،األعلى قبل أن يؤمر باإلنذار والدعوة

َرْأ َورَبَُّك اأَلْكَرمُ  َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلقٍ  بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  الَِّذي َعلََّم  اق ْ
                                                 

1
بالرسالة باعتبار فصاحته وبيانه؟، واجلواب أن الوظيفة األساسية اليت اصطفي موسى عليه السالم قد يقول القائل أمل يكن هارون أوىل من موسى  - 

ل يف عجز هارون للقيام هبا واملتمثلة يف إنقاذ بين إسرائيل وقيادهتم كانت تقتضي مواصفات تتجاوز حدود القدرة على البيان، وميكن أن نفهم ذلك بالتأم
  إسرائيل، ومتكن السامري من إضالهلم، حني ذهب موسى عليه السالم للقاء ربه.عليه السالم عن التحكم يف بين
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يَا } مث نزل عليه بعد ذلك قوله تعاىل: ،(2-1)العلق: َعلََّم اإِلنَساَن َما َلْم يَ ْعَلمْ  بِاْلَقَلمِ 
ث ِّرُ  مث إن اهلل عز وجل توىّل تعليمه بوما يوحي إليه  ،(2-1)املدثر:{ ُقْم فَأَنِذرْ  أَي َُّها الُمدَّ

  (.119)طه:{ َوُقل رَّبِّ زِْدِني ِعْلماً } وأمره أن يسأله الزيادة يف العلم يف قولوه سبحانوه: ،
وتكسبه ملكة تقدره  ،سالم املعرفة اليت متكنه من فهمه يف أصوله وفروعهونقصد باملعرفة اجليدة لإل

 على إدراك كلياته ومقاصده.
وهبا يتمكن من  ،فبهذه املعرفة اجليدة يعطي الداعية صورة واضحة وصحيحة عن اإلسالم للناس

االرتقاء هبم يف مدارج الكمال اإلنساين وهو يتوىل تربيتهم وتزكيتهم خبطوات ثابتة سليمة بعيدة عن  
كما يوفق بفضل هذه املعرفة إىل الوسائل واألساليب اليت جيعل هبا  الدين واقعا   ،كل إفراط أو تفريط

 يف حياة الناس وأعماهلم.
ضرورة العلم للدعوة يف عبارة قصرية دقيقة فقال:" وإذا كانت  -اهللرمحه -وقد بني اإلمام ابن القيم

 ،فهي ال حتصل إال بالعلم الذي يدعو به وإليه ،الدعوة إىل اهلل أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها
 .1بل البد يف كمال الدعوة من البلوغ يف العلم إىل حّد يصل إليه السعي"

 ،من عالمات غياب أسباب اهلداية يف حياة الناس غياب العلماء وقد عّد النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال صلى اهلل عليه وسلم:"إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا  ،وظهور املتعاملني الذين يضّلون الناس جبهلهم

 ،حّت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،ينتزعه من العباد 
 .2فضلوا وأضلوا" ،فأفتوا بغري علم فسئلوا

كما ميكن أن ندرك دور املعرفة اجليدة باإلسالم من خالل حديث: " حيمل هذا األمر من كل خلف 
 .3عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني"

ين يف فالقدرة على معرفة التحريف يف الدين والغلو فيه ال حتصل إال ملن كانت له معرفة دقيقة بالد
 أصوله وفروعه.

 المعرفة الجيدة بالواقع: -2

فردا وجمتمعا من حال يكون فيها بعيدا عن قيم ايته هو نقل اإلنسان إن اهلدف من الدعوة يف هن
 هذه القيم واألحكام.امه إىل حال يعيش فيها منسجما مع الدين وأحك

                                                 
1
 .1/192ابن قيم اجلوزية، مفتاح دار السعادة،  - 

2
 . 9/2129، صحيح مسلم:1/21صحيح البخاري:  - 

3
 - 
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حتتاج كذلك إىل معرفة  ،وأحكامه ومن املعلوم أن هذه النقلة كما حتتاج إىل معرفة جيدة مببادئ الدين
باعتبار أن له دورا يف تشكيل فكره ونفسه  ،والواقع احمليط به يف جوانبه املختلفة ،جيدة باإلنسان

 1وسلوكه.
ومتّثل صعوبات لتمّثل قيمها  ،وتبّصر هذه املعرفة الداعية بالتحديات اليت حتول دون االستجابة لدعوته

 فيختار من املناهج واألساليب والوسائل ما يتجاوز به تلك التحديات. ،وأحكامها بعد االستجابة هلا
وعلى أساسها  ،كما أن هذه املعرفة متّكنه من حتديد األولويات اليت ينبغي أن يركز عليها يف دعوته

 توضع اخلطط والّبامج.
ويعرف كل  ، ومما نؤّصل به لضرورة هذه الصفة لرجل الدعوة اختيار النيب من قومه الذين عاش فيهم

مّث االهتمام الذي جنده يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملعرفة ما  ،صغرية وكبرية من شؤوهنم
واستثماره صلى اهلل  ،عليه الناس يف جمتمعه بل واجملتمعات احمليطة يف الفرتة املكية ويف الفرتة املدنية

 ،واقف كثرية من دعوته صلى اهلل عليه وسلمكما تدّل على ذلك م  ،عليه وسلم لتلك املعرفة يف دعوته
 نذكر منها على سبيل املثال:

 ،العتبارات تتعلق هبم وبأحواهلم ،*هنيه صلى اهلل عليه وسلم أصحابه عن أشياء مث إذنه هلم هبا      
 . 2مث إذنه هلم بذلك كله ،مثل هنيه هلم عن زيارة القبور وادخار حلوم األضاحي والشرب يف األوعية

* أمره صلى اهلل عليه وسلم املستضعفني من أصحابه باهلجرة إىل احلبشة ألهنا أرض صدق وهبا       
 .3ملك ال يظلم عنده أحد 

ويبني اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل أن رجل الدعوة ال يكون على حال واحدة يف قيامه بوظيفة البالغ أو 
رمحه -يقول ،عليها املدعو والظروف اليت حتيط بهبل جيب أن يراعي يف ذلك احلال اليت يكون  ،التزكية
وتارة يسكت عن األمر والنهي أو اإلحاطة...كما قيل :  ،وتارة يبيح ،وتارة ينهى ،:" تارة يأمر-اله

كما سكت الشارع يف أول األمر عن األمر بأشياء حّت عال   ،إن من املسائل مسائل جواهبا السكوت
 اإلسالم وظهر.

                                                 
1
ادي باحلديد الذي حني تعرف اإلنسان على خصائصة تشبيه بليغ قدمه األستاذ مالك بن نيب يف بيان ضرورة هذه املعرفة، حني شبهها يف العامل امل - 

 استطاع تسخريه ألغراضه املختلفة. وجهة العامل اإلسالمي،
2
ا كل ما أسكر، قال صلى اهلل عليه وسلم:" إين كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكركم باآلخرة، وهنيتكم عن األوعية فاشربوا فيها واجتنبو  - 

 .1/192وم األضاحي أن حتبسوها بعد ثالث فاحبسوا ما بدا لكم". مسند أمحد، وهنيتكم عن حل
3
 .1/291سرية ابن هشام،  - 
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كما أّن الداخل يف اإلسالم ال ميكن   ،واجملّدد للسنة ال يبّلغ إال ما أمكن علمه والعمل بهفاحمليي للدين 
ال  ،واملسرتشد ،واملتعّلم ،حني دخوله أن يلّقن مجيع شرائعه ويؤمر هبا... وكذلك التائب من الذنوب

إن مل يطقه مل فإنّه ال يطيق ذلك...و  ،ميكن أول األمر أن يؤمر جبميع الدين ويذكر له مجيع العلم
بل  ،يكن واجبا عليه يف هذه احلال..وإذا مل يكن واجبا مل يكن للعامل واألمري أن يوجبه عليه ابتداء

كما عفا رسول اهلل صلى اهلل عليه   ،يعفو عن األمر والنهي مبا ال ميكن علمه وعمله إىل وقت اإلمكان
 ،قرار احملّرمات وترك األمر بالواجباتوسلم عّما عفا عنه إىل وقت بيانه.. وال يكون ذلك من باب إ

ومن هنا يتبني سقوط كثري من هذه األشياء  ،ألّن الوجوب والتحرمي مشروط بإمكان العلم والعمل..
لعدم إمكان البالغ الذي تقوم به حجة اهلل يف الوجوب أو  ،وإن كانت واجبة أو حمّرمة يف األصل

 .1التحرمي"
ث ضوابط تعينه على معرفة ما جيب عليه إبالغه وما جيب عليه ويقدم اإلمام الشاطيب للداعية ثال

فيجعل من هذه الضوابط مالحظة الواقع أو ما عّّب عنه بو"حال الزمان وأهله" حيث  ،إرجاؤه أو تركه
وقد أخّب مالك عن نفسه أنه عنده  ،وإن كان حقا ،:" ليس كّل ما يعلم يبّث وينشر-رمحه اهلل-قال 

 فتنّبه هلذا. ،وكان يكره الكالم فيما ليس حتته عمل ،ّلم فيها وال حّدث هباأحاديث وعلما ما تك
فانظر مآهلا بالنسبة إىل حال  ،فإن صحت يف ميزاهنا ،وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة

فإن قبلتها فلك أن  ،فاعرضها يف ذهنك على العقول ،فإن مل يؤّد ذكرها إىل مفسدة ،الزمان وأهله
وإّما على اخلصوص إن كانت غري الئقة  ،إّما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول ،تتكّلم فيها

فالسكوت عنها هو اجلاري وفق املصلحة الشرعية  ،بالعموم..وإن مل يكن ملسألتك هذا املساغ
 .  2والعقلية"
        
 قّوة الصلة باهلل تعالن: -3

من مقام  ،ويرتقي هبذه الصلة يف مقامات الدين  ،يبغي أن يقوي رجل الدعوة صلته باهلل تعاىل 
الذي تبلغ فيه صلته باهلل تعاىل  ،ويزيد يف االرتقاء حّت يبلغ مقام اإلحسان ،اإلسالم إىل مقام اإلميان 

  وما يكون عليه من حال.     ،حيث يعيش دوما مع اهلل تعاىل فيما يقوم به من عمل ،أوجها

                                                 
1
 .22-22. نقال عن عبيد حسنة، منهجية التغيري، ص:71-21/29جمموع الفتاوى،  - 

2
 .191-9/199املوافقات،  - 
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والتوكل عليه  ،موعة من األخالق الباطنية منها: حمبة اهلل عز وجلويثمر فيه بلوغه هذا املقام جم
 واإلخالص له.

حيث تظهر آثارها يف كالم الداعية صدقا وتفاعال  ،وهي أخالق باطنية ضرورية للنجاح يف الدعوة 
 ويف عالقته باملدعووييون ،ويف مواقفه قوة وثباتا وصّبا على املساومات واإلعراض واألذى ،بكل كيانه

 واالبتغاء بالدعووة شيئا آخر غري مرضاة اهلل تعالوى و ثوابه. ،بعودا عون الطمع فيهوم
وقد ُوّجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منذ الفرتة اليت سبقت بدأ نزول الوحي عليه إىل توثيق صلته 

ببداية نزول و  ،فكان عليه الصالة والسالم يتحّنث يف غار حراء الليايل ذوات العدد ،بربه سبحانه
كوما يدل عوليه   ،الوحي عليه أمر صلى اهلل عليه وسلم بتقوية صلته بربه بالقيام وتالوة القورآن والذكور

نِّْصَفُه َأِو انُقْص ِمْنُه قَِليالً  ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِليالً  يَا أَي َُّها الُمزَّمِّلُ  }قولوه تعالوى له:
ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي  ِإنَّا َسنُ ْلِقي َعَلْيَك قَ ْواًل ثَِقيالً  الُقْرآَن تَ ْرتِيالً َأْو ِزْد َعَلْيِه َورَتِِّل  

َوُم ِقيالً  َهاِر َسْبحًا َطوِيالً  َأَشدُّ َوْطئًا َوَأق ْ َواذُْكِر اْسَم رَبَِّك َوتَ َبتَّْل ِإلَْيِه  ِإنَّ َلَك ِفي الن َّ
 (.9-1)املزمل:{ تَ ْبِتيالً 

ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا َعَلْيَك الُقْرآَن  }الوحي يوّجهه يف هذا االجتاه كما نالحظه يف قوله تعاىل له:واستمر  
ُهْم آِثمًا َأْو َكُفوراً  تَنزِيالً  َواذُْكِر اْسَم رَبَِّك ُبْكَرًة  فَاْصِبْر ِلُحْكِم رَبَِّك َواَل ُتِطْع ِمن ْ

 .(27 -22)اإلنسان:{ َلُه َوَسبِّْحُه لَْيالً َطوِيالً َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد  َوَأِصيالً 
 االهتمام لهموم الناس والشعور بمشكالتهم: -4

من أهم الصفات اليت متكن الداعية من النجاح يف مهمته أن يتجاوز يف تفكريه ويف مشاعوره حدود 
وجلب النفع  ،واحلرص على خدمتهم ،األنا والذات إىل الشعور القوي باآلخرين ومهومهم ومشكالهتم

 ودفع الضرر عنهم. ،هلم 
وأصل هذه الصفة يف نفسه ما ميأل قلبه من شعور بالرمحة والشفقة على عباد اهلل يرتقي إىل درجة رمحة 

 األم بولدها.
 ،وممّا يدّل على عظم هوذه الصوفة موا ذكوره القورآن الكورمي مون اتصواف األنبيواء علويهم السوالم مجيعوا هبوا

 ِإنِّ ي َأَخ اُف َعلَ ْيُكْم َع َذاَب يَ  ْوٍم َعِظ يمٍ  }ءا بنوح عليه السوالم الوذي كوان يوردد علوى مسوامع قوموه:بد
وقوود ظهوور مصووداق شووعوره يف حرصووه عليووه السووالم علووى تبليووغ الوودعوة لقومووه يف كوول  ،(29)األعووراف: {

وختاموا برسوول  ،اوقت وبكل األساليب واستمراره يف ذلك دون كلل أو ملل ألف سنة إال مخسني عامو
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َلَق  ْد َج  اءَُكْم َرُس  وٌل مِّ  ْن أَنُفِس  ُكْم } اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم الووذي وصووفه ربووه لقومووه بقولووه سووبحانه :
وهوو موا أوضوحه صولى  ،( 129)التوبوة:{ َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َح رِيٌص َعلَ ْيُكم بِ اْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِّح يمٌ 

اهلل عليووه وسوولم حووني صووّور الوظيفووة الوويت يقوووم هبووا مبثوول بليووغ فقال:"إمنووا مثلووي ومثوول أموويت كمثوول رجوول 
 .1فأنا آخذ حبجزكم وأنتم تقتحمون فيه" ،فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه ،استوقد نارا

ن يف حياة الناس من آالم ويثمر هذا الشعور يف رجل الدعوة كما أشار النص القرآين تأملا ملا يكو 
وعمال  ،وحرصا شديدا على تقدمي النصح واإلرشاد هلم  ،ومشكالت سببها اإلعراض عن دين اهلل

 واستخدام كل الوسائل املشروعة. ،على ختليصهم ممّا يعانونه بسلوك مجيع السبل املمكنة 
تكون  ،تشمل ميادين كثريةوجتعله يوّسع أعماله ل ،وقد يكّلف هذا الشعور الداعية بذل جهود كبرية

فهذا أحد أعالم  ،دون أن يشعر بشيء من الّندم واحلسرة  ،على حساب نفسه وراحته ومصاحله
اإلصالح  يتحدث عن نفسه فيقول:" لقد كنت يف فجر حيايت العملية أقوم بواجيب يف املدرسة خري 

مث أخرج إىل ميدان املسجد  ،مواظبة على الوقت وحمافظة على النظام وحسن اعتناء بالدرس ،قيام 
مدفوعا بعاطفة حّب  ،واملشاكل اخلاصة... وأواسي كل ذي حاجة ،والسوق والعشرية وامليادين العامة

 .2الناس"
 الجاذبية األخالق ية: -5

باعتبار أن األخالق السامية جتذب الناس إىل الداعية كما  ،3وهو تعبري مجيل عّّب به أحد الباحثني
 أو كما جيذب املغناطيس املعادن. ،جتذهبم األرض إليها جباذبيتها

بل  ،وليس املقصود هبا االتصاف ببعض األخالق احلسنة فحسب فذلك مطلوب من املسلمني مجيعا
وذلك ال يكون إال ملن ختلق  بأخالق  ،التخّلق ببعض األخالق اليت جتعله ألفا مألوفا وحمبوبا عندهم

الكرم والبعد عن  ،واللني والبعد عن الفظاظة ،ال يتمّكن منها عموم الناس نذكر منها: الصدق واألمانة
 والتواضع والبعد عن الكّب.  ،احللم والعفوو و سعة الصدر ،املداراة واملرونة يف املعاملة ،البخل

سلم ألصحابه أن األخالق احلسنة هي أحسن وسيلة لتقوية وقد بني رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
فقوال صلى اهلل عوليوه وسلوم موّجوها هلوم:"إنكم ال  ،وإعطاء صورة مشرقة عن دينهم ،العالقات بغويورهم

 .1ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق" ،تسعون الناس بأموالكم
                                                 

1
 .2/911صحيح مسلم:  - 

2
 .2/211وثورهتا املباركة، حممد علي دبوز، هنضة اجلزائر احلديثة - 

3
 .                                          291، ص:1حممد الريشهري، القيادة يف اإلسالم، دار احلديث، ط- 
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يب صلى اهلل عليه وسلم كانت أحد أهّم أسباب جناحه يف ويبني القرآن الكرمي أن اجلاذبية األخالقية للن
وأرشده ربه سبحانه إىل متّثل جمموعة من األخالق من شأهنا أن  ،والتفاف الناس من حوله ،دعوته

} وذلك يف قوله سبحانه: ،تزيد من جاذبيته األخالقية منها: اللني والعفو وتقدير من حوله ومشاورهتم
ُهْم فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن ا للَِّه لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظاًّ َغِليَظ الَقْلِب النَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ

لِ  ْل َعَلن اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُمتَ وَكِّ  ينَ َواْستَ ْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ
 (.129)آل عمران:{

الوحي وتكميله له بلغت جاذبيته األخالقية صلى اهلل عليه وسلم درجة عظيمة عّب عنها قوله وبرتبية 
أصبحت فيها شخصيته تفعل فيمن حوهلا فعل  ،(9)القلم:{ َوِإنََّك َلَعَلن ُخُلٍق َعِظيمٍ  }تعاىل:
  .2ولذلك اهتمه أعداؤه بأنّه ساحر ،السحر

ا كمثال على دور خلقه العظيم يف كسب وتغيري من حوله ومن النماذج التطبيقية اليت ميكن أن نذكره
 ،ما روي أن أعرابيا جاء إليه صلى اهلل عليه وسلم يطلب منه عطاء ،رغم فظاظتهم وسوء أخالقهم

 وال أمجلت. ،قال األعرايب:ال ،مث قال: أحسنت إليك؟ ،فأعطاه
فأشار إليهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،وقد مّهوا أن يؤّدبوه بالعنف ،فغضب املسلمون وقاموا إليه

فجزاك  ،قال: نعم ،مث قال له:"أحسنت إليك؟ ،فأرسل إليه وزاده شيئا ،مث قام ودخل منزله ،أن كفوا
ويف نفسي  ،فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم: إنك قلت ما قلت  ،اهلل من أهل وعشرية خريا
حّت يذهب ما يف  ،هم ما قلت بني يديفإن أحببت فقل بني أيدي ،أصحايب من ذلك شيء

 قال نعم. ،صدورهم عنك
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : إن هذا األعرايب قال ما قال فزدناه فزعم أنه  ،فلما كان الغد جاء

 فجزاك اهلل من أهل وعشرية خريا. ،قال: نعم ،أكذلك؟ ،رضي
 ،فاتبعها الناس ،جل له ناقة شردت عليهكمثل ر   ،فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: مثلي ومثل هذا

 ،فإين أرفق هبا منكم وأعلم ،فقال هلم: خلوا بيين وبني ناقيت ،فناداهم صاحبها ،فلم يزيدوها إال نفورا
وإين  ،وشّد عليها رحلها ،حّت جاءت واستناخت ،فتوجه هلا بني يديها فأخذ من قمام األرض فردها

 . 3لتموه دخل النار"لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقت
                                                                                                                                                          

1
 .1/212املستدرك،  - 

2
 .299حممد الريشهري، املرجع السابق، ص: - 

3
 -  
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 صفات عملية : -6
وذلك لكوهنا  ،من الصفات املهّمة للداعية نوع من الصفات ميكن أن نسّميه بالصفات العملية

 تساعده كثريا على إتقان القيام بوظائف دعوته.
 من هذه الصفات العملية نذكر الصفات التالية:

 القدرة على احلديث بطريقة جيدة ومؤثرة. -

 وعدم االستعجال.األناة  -

 القدرة على االستمرار يف الدعوة بالغا وتربية وتنفيذا.  -

 القدرة على استيعاب املستجيبني للدعوة تربية ورعاية وتنظيما. -

 القدرة على االستفادة من إمكاناهتم العقلية واجلسمية خلدمة الدعوة . -

 1القدرة على حّل املشكالت الطارئة. -

 
 داعيةاإلعداد الرسالي لل

 تمهيد:
التنفيووووذ( تقتضووووي أن يكووووون القووووائم هبووووا مووووؤهال  ،الرتبيووووة ،إن مهّمووووة الداعيووووة بوظائفهووووا الووووثالث) الووووبالغ

جتعلووه قووادرا علوى إعطوواء صووورة واضووحة ومشوورقة عوون رسووالته  ،مبوؤهالت معرفيووة وروحيووة وسوولوكية وعمليووة
 بفكره وسلوكه.

تقووووم بوووه  ،حيتووواج إىل إعوووداد وتكووووين خووواص وحتقيوووق هوووذه املوووؤهالت يف مووون يتقووودم للقيوووام هبوووذه املهموووة
 وبّبامج شاملة هلا. ،مؤسسات تعليمية وتربوية بإشراف معلمني ومربني مستوعبني هلذه األبعاد

بقووووي إعووووداد الوووودعاة لتحقيووووق هووووذه  ،وبسووووبب افتقووووار الوووودعوة اإلسووووالمية ملؤسسووووات هبووووذه املواصووووفات
 .2ذلك عدد الدعاة املكتسبني هلذه األبعادفقّل بسبب  ،وجهدا شخصيا ،املؤّهالت فيهم خيارا فرديا

ينبغووي أن هنووتم يف إعووداد املووؤّهلني للوودعوة بتنميووة اجلوانووب  ،ولتحقيووق هووذه األبعوواد ولووو يف حووّدها األدى
 املعرفية والروحية والسلوكية والقدرات القيادية فيهم.

 يل للداعية.وبيان لدور كل جانب منها يف اإلعداد الرسا ،وفيما يلي شرح هلذه اجلوانب

                                                 
1
 .292-199انظر تفاصيل تتعلق هبذه الصفات يف: سعيد حوى، الرسول،  - 

2
 و طه جابر فياض العلواين،   
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 اإلعداد المعرفي: .1

وتزويوده باملعوارف والعلووم الضورورية  ،ويهدف اإلعداد املعريف إىل تنمية القدرات العقلية للمؤّهول للودعوة
 اليت متكنه من النجاح يف مهمته.

إّن العموول األول األسوواس الووذي ينبغووي أن يركووز عليووه يف إعووداد تنمي  ة الق  درات العقلي  ة:  -أوال      
فهمووا يتسووم  ،بشووكل يسوومح لووه بفهووم كوول مووا يتصوول بدعوتووه ،هووو إحكووام تربيووة قدراتووه العقليووة الداعيووة

 املنهج واألساليب والوسائل(. ،الواقع واملدعوين ،بالدقة والعمق ) مضامني الدعوة
 ،قوودرة التووذكر ،قوودرة التفكور ،قودرة التوودبّر ،ومون هووذه القوودرات الويت ينبغووي أن تنمووى فيوه : قوودرة التأويوول

 وقدرة احلكمة. ،قدرة اإلبصار
 وذلك بالرتكيز على: ،كما ينبغي كذلك تدريبه على منهج سليم يف استخدام قدراته العقلية

 تدريبه على النقد الذايت بدل التفكري التّبيري. -

 تدريبه على التفكري الشامل بدل التفكري اجلزئي. -

 تدريبه على التفكري العلمي بدل الظّن واهلوى. -

 .1دريبه على التفكري التجديدي بدل التفكري التقليديت -

 المعارف الضرورية لمهّمته:  -ثانيا       
وميكوون تقسوويم هووذه املعوووارف إىل ثالثووة أقسووام: معوووارف متّكنووه موون املعرفووة اجليووودة باإلسووالم الووذي يعوووّد 

معووارف متّكنووه موون و  ،ومعووارف متّكنووه موون املعرفووة الدقيقووة والعميقووة بواقووع موون يوودعوهم ،مضوومون رسووالته
 استيعاب مناهج الدعوة وأساليب اإلصالح ووسائله.

 املعارف الالزمة للمعرفة اجليدة باإلسالم: -

ال يسوتطيع  ،علوم اللغة العربية : وذلك ألن اللغة العربيوة هوي الوعواء اللغووي ملصودر الرسوالة قرآنوا وسونة
 تفهم وتدبر ما جاء فيهما دون معرفة جيدة باللغة العربية وعلومها.

علووم  ،علووم الصوورف ،وتتحقووق لووه هووذه املعرفووة اجليوودة بدراسووة أربعووة أنووواع موون علوووم اللغووة: علووم النحووو
 علم معاين املفردات املدّون يف املعاجم. ،البالغة

صوادر الويت تستفوواد منهوا مضاميوون الرسالووة يف جوانبووها علم أصوول الفقوه: وهووو علووم ميّكنوه مون معرفوة امل
ويبّصووووره بالقواعوووود الوووويت تعينووووه علووووى الفهووووم الصووووحيح والوووودقيق  ،والعباديووووة والعمليووووة( املختلفوووووة) العقديووووة

                                                 
1
 .111-12انظر تفاصيل يف املوضوع يف: ماجد عرسان الكيالين، أهداف الرتبية اإلسالمية ...، ص: - 
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ويووودرك الكثووري موون حكوووم  ،ويعرّفوووه مبقاصوود الشووريعة لووويفهم الفووروع يف إطارهووا ،لنصوووص القوورآن والسوونة
 الشريعة وأسرارها.

وتشوومل هووذه  ،سووات القرآنيووة: وهووي دراسووات تقوووي معرفووة الووداعي وصوولته باملصوودر األول لرسووالتهالدرا
ودراسوة تفسوري جممول لكول  ،وحفظ ما ال يقل عن مخسة أجوزاء منوه ،الدراسات ضبط القرآن كّله تالوة

ة ودراسووة عووّدة موضوووعات قرآنيوو ،ودراسووة تفسووري موسووع ملووا ال يقوول عوون مخسووة أجووزاء منووه ،سوووره وآياتووه
ودراسة مؤلفوات بّينوت شوبهات  ،ودراسة كتاب موّسع يف علوم القرآن ،ضمن منهج التفسري املوضوعي

 املستشرقني حول القرآن واهتمت بالرّد عليها. 
الدراسووووات احلديثيووووة: وتشوووومل هووووذه الدراسووووات: االطووووالع علووووى أّمهووووات املصوووونفات الوووويت دّونووووت فيهووووا 

حلوورص علووى قووراءة الكتووب الوويت اهتمووت بشوورح األحاديووث وا ،ودراسووة علوووم احلووديث ،األحاديووث النبويووة
النبويوووة ويف مقووودمتها كتووواب"فتح البووواري شووورح صوووحيح البخووواري" البووون حجووور وشووورح صوووحيح مسووولم 

 ودراسة مؤلفات تناولت موضوعات خمتلفة من خالل السنة النبوية. ،للنووي
 ،لنصووووص القرآنيوووة واحلديثيوووةعلوووم العقيووودة اإلسوووالمية: وينبغوووي أن تكوووون دراسوووته هلوووذا العلوووم مرتبطوووة با

ويركوز  ،ويبتعد قدر اإلمكان عن املسائل الفلسفية اليت ظهرت يف تاريخ هذا العلم ألسباب دعت إليهوا
على دراسوة أركوان اإلميوان وآثارهوا يف حيواة اإلنسوان فوردا وجمتمعوا كموا هوو مونهج القورآن يف التعامول موع 

 املسائل العقدية. 
  

وتكووون لديووه  ،الووداعي متمكنووا موون أهووم أحكووام فقووه العبووادات واملعووامالتعلووم الفقووه: البوود أن يكووون 
 القدرة على مراجعة أية مسألة فقهية يف أي باب من أبواب الفقه.

بشورط اطالعوه علوى األدلوة واجتهوادات فقهواء  ،وتبدأ دراسته للفقه علوى موذهب مون املوذاهب املعتمودة
 املذهيب. لئال يصاب بداء التعصب ،املذاهب األخرى وأدلتها

بوول  ،كمووا ينبغووي أن ال تتوقووف هووذه الدراسووة عنوود حوودود فقووه العبووادات أو فقووه بعووض املعووامالت املاليووة
النظام  ،النظام االقتصادي ،تتجاوزها إىل دراسة أنظمة اإلسالم لشّت مناحي احلياة) النظام االجتماعي

 السياسي..(.
 ،تعينووه علووى اسووتيعاب كثووري موون جزئيووات الفقووهوينبغووي أن تشوومل دراسووته كووذلك القواعوود الفقهيووة ألهنووا 

 وكذا أنواعا من الفقه تعينه كثريا أثناء قيامه بأعمال الدعوة مثل فقه األولويات وفقه املوازنات.
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وحيتوواج إليوووه يف  ،علووم األخووالق اإلسوووالمية: وموضوووعه التعريووف بووواألخالق اإلسووالمية وطوورق اكتسووواهبا
 رتبية للمستجيبني لدعوته.مث يف قيامه بوظيفة ال ،تربيته لنفسه

مون مثول مؤلفوات اإلموام أيب حامود الغوزايل ومؤلفوات  ،وينبغي أن يدرس أمهوات املؤلفوات يف هوذا العلوم
 العالمة ابن القيم.

 :املعارف املعينة على معرفة الواقع وفهمه -

يتطلوووب اسوووتيعاب  ،إن فهوووم الواقوووع يف جوانبوووه العقديوووة والثقافيوووة واالجتماعيوووة واالقتصوووادية والسياسوووية
جمموعووة موون العلوووم واملعووارف الوويت تعووني الداعيووة علووى جتوواوز النظوورة السووطحية الوويت تقووف عنوود مالحظووة 

وكوووذا النظووورة التجزيئيوووة الووويت جتعلوووه يفصووول بوووني  ،الظووواهر دون تعموووق يف البحوووث عووون األسوووباب والعوامووول
 جانب وآخر يف فهم ما جيري

 ومن هذه العلوم نذكر:
ذلووك ألن  ،فووة الوودين عقيوودة وشووريعة يعوود آليووة مهمووة لفهووم الواقووع فهمووا صووحيحاعلوووم الوودين: إن معر 

 الدين هو الذي ساهم يف تشكيل هذا الواقع منذ قرون من الزمن.
فكثووري موون املعتقوودات واألفكووار والسوولوكات الوويت تصوودر عوون النوواس يف العووامل اإلسووالمي ال ميكوون الفهووم 

 فية إسالمية يف دراستها وحتليلها .ما مل ينطلق الدارس هلا من خل ،الصحيح هلا
فووإن فهمووه حيتوواج إىل معرفووة جيوودة بالوودين أو  ،وكووذلك األموور بالنسووبة لواقووع األمووم واجملتمعووات األخوورى

 األيديولوجيا اليت توجه فكر تلك اجملتمعات وتصرفاهتا ونظمها.
وأعموال وأحوداث كانوت  علم التاريخ: إن الواقع احلاضر يف جوانبه املختلفة هو نتيجة لرتاكمات أفكوار

ولذلك يصعب فهم كثري من التصرفات واألحداث احلاضرة فهما يتسم بوالعمق  ،يف فرتات زمنية طويلة
 ما مل تتم االستعانة مبعرفة جيدة لتاريخ هذا الواقع الثقايف واالجتماعي والسياسي. 

وفهوم الظوروف  ،اعوة وجمتمعوا العلوم  اإلنسانية: إن فهم الواقع ال يتحقوق إال بفهوم اإلنسوان  فوردا ومج 
 احمليطة به.

ويتطلووب حتقيووق هووذا الفهووم دراسووة جمموعووة موون العلوووم الوويت هتووتم بفهووم اإلنسووان يف حميطووه االجتموواعي 
 والعلوم السياسية.  ،وعلم االقتصاد ،وعلم االجتماع ،كعلم النفس  ،واملادي

 املعارف املتعلقة  مبناهج الدعوة وأساليبها: -

حيتاج املؤهل للدعوة للنجاح يف مهمته إىل استيعاب جمموعة من املعارف اليت حتودد لوه املنواهج السوليمة 
السوورية  ،نووذكر منهووا: توواريخ رجووال الوودعوة موون األنبيوواء علوويهم السووالم ،واألسوواليب الناجعووة يف الوودعوة 
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لية يسووتفيد منهووا طووورق دراسووات إعالميووة واتصووا ،دراسووات منوواهج الوودعوة وأسوواليبها ووسووائلها ،النبويووة
 ودراسات يف جمال الرتبية يستفيد منها طرق التدريس وأساليب اإلقناع والتأثري. ،االتصال والبالغ

وحيتوواج يف املقابوول إىل معرفووة املنوواهج والوسووائل الوويت يسووتخدمها خصوووم دعوتووه لنشوور أفكووارهم وتشووويه 
 صورة دعوته يف أذهان الناس.

   اإلعداد الروحي 2
داد الروحووي أحوود أهووّم أنووواع اإلعووداد الوويت ينبغووي أن يتوجووه إليهووا االهتمووام يف تكوووين الداعيووة يعووّد اإلعوو

وتأهيله للقيام برسالته، ذلك ألن وظيفته ليست تعليمية حبتة أساسها نقل كوم مون األفكوار واملعلوموات 
بنواء شخصويتهم،  إىل املدعويني، بل تتجاوزها إىل جعل هذه املعلومات واألفكار أرضية ينطلق منهوا يف

 وتشكيل سلوكاهتم، ودفعهم إىل تغيري ما بأنفسهم، ليتغري ما بواقعهم من جوانب قصور وفساد.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه تواجه الداعية وهو حياول القيام بوظائفه جتاه املدعويني جمموعة من 

 إذا كانووت فيووه صووفات راسووخة التحووديات النفسووية واالجتماعيووة والسياسووية ال يووتمكن موون جتاوزهووا إال
 أساسها تربية روحية جّيدة من مثل اإلخالص والتجّرد والصّب والتوّكل.

ويبوووودأ هووووذا اإلعووووداد الروحووووي جبانووووب معووووريف، يتعووووّرف فيووووه املؤهوووول للوووودعوة علووووى هووووذا اجلانووووب املهووووم يف 
قووون يف كتووب شخصوويته الدعويووة، وموونهج االرتقوواء بووه وتكميلووه، وذلووك موون خووالل مووا كتبووه العلموواء احملقّ 

األخالق والتزكية والرتبية الروحية، مثّ تأيت املمارسة العملية ملا تعّلموه، مون خوالل سولوك طريوق اجملاهودة، 
الذي سريتقي به بوني مقاموات اإلسوالم واإلميوان ليبلوغ مقوام اإلحسوان حيوث يعبود اهلل كأنوه يوراه، أو إن 

الوذي يقوول فيوه اهلل تبوارك وتعواىل:" مون آذى شئت إىل مقام الوالية الوذي أشوار إليوه احلوديث القدسوي 
يل فقد آذنته باحلرب، وما تقّرب إيّل عبدي بشيء أحب إيل ممّا افرتضته عليه،  وال يزال عبدي يتقّرب 

 .1إيّل بالنوافل حّت أحّبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به..."
سوّنة رسووله صولى اهلل عليوه وسوّلم فوإن وكما بنّي هذا احلديث ونصوص أخرى من كتاب اهلل عّز وجّل و 

الطريق إىل االرتقاء بالروح إىل مقام اإلحسوان أو مقوام الوويّل ميوّر عوّب سلسولة مون األعموال واجملاهودات، 
تبدأ بالفرائض اليت افرتضها اهلل عز وجل على مجيع املسلمني من صالة وصيام وزكاة وحج، وهي كفيلة 

نسوان لنفسوه، كموا يؤّكود ذلوك قوول النويب صولى اهلل عليوه وسوّلم تعليقوا بتحقيق احلوّد األدى مون تزكيوة اإل
، حيوث نفهوم منوه 2على قول األعرايب: " واهلل ال أزيود علوى ذلوك وال أنقوص" بقولوه:" أفلوح إن صودق"

                                                 
1
 و  

2
 و  
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أّن الشووعائر املووذكورة يف احلووديث كافيووة لتزكيووة نفووس اإلنسووان لتسووتأهل الفووالح الووذي وعوود اهلل كووّل موون 
اَه ا } نفسه يف قوله تعاىل:جنح يف تزكية  َلَح َم ن زَكَّ } ويف قولوه سوبحانه:  [9] الشومس:{ َقْد َأف ْ

ن َلَح َمن تَ زَكَّ  .[19] األعلى: { َقْد َأف ْ
فالصوالة موثال كشوعرية مون هوذه الشوعائر تقووم بودور عظويم مون حيوث كوهنوا ختلّوص املقويم هلوا املقوّدر هلووا 

ِإنَّ } والسووولوكية الووويت جيملهوووا الووونص القووورآين يف قولوووه تعووواىل:حوووّق قووودرها مووون كثوووري مووون اآلفوووات النفسوووية 
َه   ن َع   ِن الَفْحَش   اِء َواْلُمنَك   رِ  ، كموووا أهنوووا مووون أهوووم األعموووال الووويت تصووول [92] العنكبووووت:{الصَّ   الَة تَ ن ْ

 َولَ ذِْكُر اللَّ هِ } اإلنسان باهلل تعاىل وتقّوي صلته به كما يشري إىل ذلك قوله تعاىل يف نفس اآلية السوابقة
، كمووا أهنووا تثموور فيووه صووفات نفسووية واجتماعيووة مهّمووة، موون حوورص علووى إجنوواز [92] العنكبوووت: {َأْكبَ   رُ 

األعمال يف أوقاهتوا املخصصوة هلوا، ومداوموة عليهوا رغوم وجوود امللهيوات واملعّوقوات، ومسوارعة إىل إعانوة 
الَِّذيَن ُهْم َع ن }  بصالهتم :احملتاجني وإغاثة امللهوفني، كما يؤكد ذلك قوله تعاىل يف معاتبة املستهينني

 .[ 1-2] املاعون:{َوَيْمنَ ُعوَن الَماُعونَ  الَِّذيَن ُهْم يُ َراُءونَ  َصالِتِهْم َساُهونَ 
وبعوود الفوورائض يطلووب موون املؤهوول للوودعوة املزيوود موون التقووّرب إىل اهلل تعوواىل بالنوافوول بأنواعهووا موون صووالة 

 وقيام وصدقة وتالوة للقرآن وذكر ودعاء.
وهبوووذا التقوووّرب يصووول الداعيوووة إىل مقوووام يتووووالّه اهلل عوووز وجوووّل، فيوفقوووه للخوووروج مووون الظلموووات إىل النوووور، 
ويرزقه البصرية اليت هتديه إىل الصواب يف القضايا واملواقف املختلفة، كما يتوىل تأييده فيما يقووم بوه مون 

 أعمال دعوية، وحفظه ورعايته ليتمكن من إجناز مهّمته. 
يووات الوويت كانووت تتنووزل علووى رسووول اهلل صووّلى اهلل عليووه وسووّلم يف بدايووة البعثووة تعووّده للقيووام ومبراجعووة اآل

مبهّمتووه نوودرك أن عووددا كبووريا موون هووذه اآليووات كووان يوّجهووه إىل أعمووال ترتقووي هبووا روحووه موون قيووام وقووراءة 
ُه َأِو انُق ْص ِمْن ُه َقِل يالً نِّْص فَ  قُ ِم اللَّْي َل ِإالَّ َقِل يالً  يَا أَي َُّها الُمزَّمِّ لُ  }للقرآن وذكر

ِإنَّ نَاِش َئَة اللَّْي ِل ِه َي  ِإنَّ ا َس نُ ْلِقي َعَلْي َك قَ  ْواًل ثَِق يالً  َأْو ِزْد َعَلْيِه َورَتِِّل الُق ْرآَن تَ  ْرتِيالً  
َوُم ِقيالً  َه اِر َس ْبحاً طَ وِيالً  َأَشدُّ َوْطئاً َوَأق ْ َك َوتَ َبتَّ ْل ِإلَْي ِه َواذُْك ِر اْس َم رَبِّ  ِإنَّ َلَك ِفي الن َّ

 .(9-1)املزمل:{ تَ ْبِتيالً 
   اإلعداد السلوكي 3
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ونقصد باإلعداد السولوكي للداعيوة متكينوه مون كسوب جمموعوة مون األخوالق والسولوكات الويت جتعول منوه 
صوووورة مشووورقة لدعوتوووه، وجتعلوووه قوووادرا علوووى االسوووتمرار يف القيوووام مبهّمتوووه رغوووم موووا يواجهوووه مووون صوووعوبات 

 وحتديات.
وألمهّية هذا النوع من اإلعداد لنجاح أعمال الداعيوة، تووىّل اهلل عوّز وجوّل مون متوارهم لتبليوغ رسوالته إىل 
عبوواده يف كووّل حمطووات حيوواهتم، قبوول البعثووة وبعوودها، ليجعوول موونهم منوواذج مشوورقة هلووذه الرسووالة، حيووث 

م كان الصادق األموني قبول يعصمهم من سائر املنفرات والذنوب، فرسول اهلل حمّمد صلى اهلل عليه وسلّ 
البعثووة، وبعوود البعثووة كّموول القوورآن خلقووه، فبلووغ يف كوول خلووق موون أخووالق الكمووال اإلنسوواين قمتووه، حووّت 

 . [ 9] القلم:  { َوِإنََّك َلَعَلن ُخُلٍق َعِظيمٍ }استحق هذه الشهادة اإلهلية 
دور كبوري يف جناحوه يف التوأثري وكان هلذا الكموال السولوكي واألخالقوي لرسوول اهلل صولى اهلل عليوه وسولم 

ِبَم ا ف} على نفوس املودعويني، وإقنواعهم بااللتفواف حوول دعوتوه، كموا يؤكود ذلوك موثال قولوه تعواىل: ََ
 .[ 129] آل عمران: { رَْحَمٍة مَِّن اللَِّه لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظاًّ َغِليَظ الَقْلِب النَفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 

صووّلى اهلل عليووه للوودعاة موون بعووده إىل أمهيووة هووذا اجلانووب يف التووأثري علووى النوواس  وإرشووادا موون رسووول اهلل
وكسبهم قال هلم موجها:" إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسوعكم مونهم بسوط الوجوه وحسون 

 .1اخللق"
 وحتووذيرا موون اآلثووار السوولبية الوويت ترتتووب عوون عوودم إعووداد الداعيووة هووذا النوووع موون اإلعووداد، جوواء تشووديد

يَ ا أَي َُّه ا الَّ ِذيَن آَمنُ وا لِ َم  }النكري علوى الوذين يقولوون موا ال يفعلوون يف آيوات عديودة منهوا قولوه تعواىل:
 2-2] الصوف: { َكبُ  َر َمْقت اً ِعن َد اللَّ ِه َأن تَ ُقولُ وا َم ا الَ تَ ْفَعلُ ونَ  تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلونَ 

ُلوَن الِكتَ اَب َأفَ الَ تَ ْعِقلُ ونَ النَّاَس  أَتَْأُمُرونَ } ، وقوله تعاىل:[  بِاْلِبرِّ َوتَنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ
، وجووواء يف احلوووديث:" يوووؤتى بالعوووامل يووووم القياموووة فيلقوووى يف النوووار، فتنووودلق أقتووواب بطنوووه، [99] البقووورة: {

 . 2فيدور هبا كما يدور احلمار يف الرحى..."
كيا موا جواء يف كتواب اهلل وسونة رسووله صولى اهلل عليوه وسولم مون ويكون األساس يف إعداد الداعية سولو 

نصوص حّددت لنا صفات األنبياء وهم أكمل الدعاة من البشر، وكذا صوفات الصواحلني مون املوؤمنني 

                                                 
1
  

2
مار يف اإلشارة إىل عدم انتفاع الناس بعلمه فهم يف النار معه، اإلشارة إىل أقتاب البطن وداللتها على غرضه من تعليمه ودعوته، وتشبيهه باحل     

 الرحى، الذي يرحتل واملكان الذي يقصده هو الذي ارحتل منه، وهذا العامل مل حيقق العلم فيه مقصده.
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الوووذين بلغووووا درجوووات عاليوووة مووون الكموووال يف أخالقهوووم، ممووون يسوووميهم القووورآن بووواملؤمنني واملتقوووني وعبووواد 
 الرمحان.

اإلعوووداد السووولوكي مووورتبط مبوووا سوووبقه مووون إعوووداد معوووريف وإعوووداد روحوووي، بووول إن هوووذا  كموووا نؤكووود أن هوووذا
اإلعووداد املعووريف والروحوووي مهووا أساسوووه الووذي يبعووود أن يتحقووق موون دوهنموووا، وهووو يبينوووه القوورآن الكووورمي يف 
العديد من آياته حني يربط بني السلوك واجلانب الروحوي، كموا نالحوظ ذلوك موثال يف ربطوه بوني صوفيت 

واإلعوووراض عووون اجلووواهلني وبوووني ارتقووواء أرواهوووم عووون طريوووق قيوووام الليووول، وذلوووك يف قولوووه تعووواىل:}  التواضووع
وعباد الرمحن ...{، ونفس األمر نالحظوه يف ربوط القورآن الكورمي يف توجيهوه لرسوول اهلل صوّلى اهلل عليوه 

ل ليكوون قوادرا وسّلم  يف قوله تعاىل:} إنا حنن نزلنا عليك...{، حيث أرشده إىل الوذكر والصوالة بالليو
 على متّثل خلق الصّب يف مواجهة إعراض املكابرين وأذاهم.

   اإلعداد القيادي 4
تعّرف القيادة بأهنا " عملية حتريك جمموعة من الناس باجتاه خمطط وحمّدد"، أو " هي عملية هتدف إىل 

مووون أجووول غايوووات التوووأثري يف اآلخووورين"، أو " هوووي القووودرة علوووى توظيوووف املبوووادئ والوسوووائل واألسووواليب 
 . 1واضحة"

انطالقوووا مووون هوووذه التعريفوووات للقيوووادة ميكووون أن نقوووول إن املقصوووود باإلعوووداد القيوووادي إكسووواب الداعيوووة 
 جمموعة من املهارات اليت متّكنه من ممارسة القيادة، إلجناز أعمال الدعوة املختلفة.

يمووه ممارسووة القيووادة بووني أقرانووه ويؤّكوود كثووري موون الدارسووني أّن تكوووين الداعيووة ينبغووي أن يتمحووور حووول تعل
 .2وعلى مستوى اجلمهور واجملتمع عامة

ومهووارات القيووادة الوويت يطلووب إعووداد الداعيووة الكتسوواهبا هووي كوول املهووارات ذات الصوولة باجملوواالت الووويت 
 :3يتحرك فيها بدعوته، وميكن أن جنملها يف األنواع اآلتية من املهارات

ر قدرتووه علوى االتصوال بوواآلخرين، ليكوون قووادرا علوى التووأثري وو مهوارات االتصووال والتخاطوب: حيووث تطوو 
فيهم وإقناعهم، فيطور أسلوبه يف احلديث واخلطابة والتدريس واحملاضرة وإدارة حوار وندوة، وأسلوبه يف 
الكتابووة بأنواعهووا العلميووة واألدبيووة ليكووون قووادرا علووى اسووتثمارها يف أعمالووه الدعويووة، وطوورق تعاملووه مووع 

 اآلخرين.
                                                 

1
 قيادي، هشام الطالب، التدريب ال - 
 .99و سعيد حوى، الرسول، ص.2
  .72و 79و انظر بعض التفاصيل املتصلة هبذه املهارات يف: هشام الطالب، دليل التدريب القيادي، ص. 3
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ملهووارات اإلداريووة: حيووث يوودّرب علووى األسووس اجليّوودة إلدارة األعمووال واالجتماعووات، ويعلّووم مبووادئ ووو ا
 التخطيط، وأسس التقومي، وطرق حّل املشكالت املختلفة.

ووو مهووارات اجتماعيووة: حيووث ينّمووى فيووه البعوود االجتموواعي، ويبصوور بالوسووائل واألسوواليب الوويت تزيوود موون 
سب خّبات هبا يتمكن من جعول اخلدموة االجتماعيوة وسويلة مهّموة فاعليته يف وسطه االجتماعي، ويك

 من وسائل دعوته.
وتنّمووى هوووذه املهوووارات عووون طريووق دورات دراسوووية وتدريبيوووة، تعّموووق موون معوووارف املؤّهووول للووودعوة يف هوووذه 
اجلوانووووب، وتووووزّوده بأحوووودث الدراسووووات االجتماعيووووة املّتصوووولة هبووووا، كمووووا تتوووويح أمامووووه فوووورص اإلفووووادة موووون 

 ّبة الذي جنحوا يف اكتساب مهارات عالية يف بعض هذه اجلوانب.أصحاب اخل
واخلالصة أّن إعداد داعيوة ميكنوه النجواح يف القيوام باملهوام املطلوبوة منوه حيتواج إىل إعوداده إعودادا شوامال 
للجوانب املعرفية والروحية والسلوكية والقيادية من شخصيته، وهوو أمور ال يتّيسور حتقيقوه موع عودم وجوود 

 ت متخّصصة يف هذا النوع من اإلعداد الشامل.مؤسسا
ويف انتظووار أن تتطووور مؤّسسووات تكوووين الوودعاة لضوومان هووذا التكوووين الشووامل، يبقووى اخليووار املتوواح أن 
 يتعاون الدعاة كّل مبا ميلكه من مؤّهالت وكفاءات يف إجناز الوظائف الثالث للعمل الدعوي.         

 
 تحديد أهداف الدعوة

 
إّن أول عمل ينبغي أن يقوم به رجل الدعوة قبل شروعه يف أعماله الدعوية، هو االجتهاد يف حتديد موا 
أمكنوه مون أهووداف لدعوتوه حتديودا دقيقووا، يريود بلوغهوا موون خوالل اتصواله باملوودعويني، وعملوه إلصووالح 

 واقعهم.  
 مفهوم أهداف الدعوة وأنواعها: -1

 المفهوم اللغوي: -أوال       
ف يف اللغووة كلمووة توودل علووى ُنصووب وارتفوواع، و علووى كووّل شوويء عظوويم مرتفووع، ولووذلك مس ووي الرجوول اهلوود

 .1الشَّخيص اجلايف هدفًا، ويطلق اهلدف كذلك ويقصد به الغرض

                                                 
 . 22، ص.7أمحد بن فارس بن زكريا: املرجع السابق، ج. - 1
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 ،شيء رأَيته قد استْقبلك استقبااًل، فهو ُمْهِدف وُمْسَتهِدف وكلّ ويف لسان العرب يعين اهلدف املرمى "
 .1"وقد استهدف َأي انتصب، ومن ذلك ُأخذ اهلََدُف النتصابه لومن يَوْرِميه

 .2"كلُّ ُمْرَتِفٍع من بِناٍء َأو َكثيِب َرْمٍل َأو َجَبلٍ   ويف القاموس احمليط جند أّن الغرض هو اهلدف ومعناه"
ى مون بعيود، والوذي القواميس يف حتديدها ملدلول اهلدف هو املرتفع الذي يُور عليه واملفهوم الذي تلتقي 

ميكوون أن يّتخووذ كَمْعلووم لتحديوود املسووار الصووحيح الووذي يسوولك لبلوووغ مكووان معووني، وهووو املفهوووم الووذي 
 ميكن أن ننطلق منه يف حتديد املفهوم االصطالحي.

هووووذا يف القووووواميس العربيووووة، أمووووا يف قووووواميس اللغووووة الفرنسووووية فووووإن اهلوووودف يعوووورف تعريفووووا هووووو أقوووورب إىل 
ية، وذلووك بسووبب حوورص الواضووعني هلووذه القووواميس علووى تنوواول املصووطلحات يف التعريفووات االصووطالح

إطار ما هو متداول يف احلياة العملية، ومن تعريفات اهلودف الوذي تسوتخدم كلمتوان للداللوة عليوه ومهوا 
objectif  وbut :التعريفان اآلتيان 

 اهلدف هو نتيجة نريد بلوغها
) Un objectif est un résultat que l'on veut atteindre3 ( 

 أو هو الغاية اليت نقرتح الوصول إليها
) But:fin que l’on se propose d’atteindre( 4. 
 المفهوم االصطالحي -ثانيا 

ميكن أن نعّرف اهلدف يف االصوطالح بأنّوه موا يوراد الوصوول إليوه مون خوالل القيوام بعمول معوني، أو هوو 
هوووو متوقوووع إجنوووازه مووون جانوووب املؤسسوووات والوظوووائف  أو" موووااألموور الوووذي يرغوووب الشوووخص يف حتقيقوووه، 

 .5واألقسام والفرق واألفراد"
وقد عرّفه أحد الدارسني يف جمال الدعوة بأنه " املطلب الذي يوجه إليه الدعاة قصودهم، أو الغايوة الويت 

 .6يسعون من أجلها"
 أنواع األهداف -ثالثا 

                                                 
 .292، ص.2ابن منظور: املرجع السابق، ج. - 1
 .1119، ص.1ق، ج.الفريوز أبادي: املرجع الساب - 2
3 - http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_(but( 
4 - petit Larousse illustré 1991p:161. 
 م.2112يناير  1، 29مركز متّيز للمنظمات غري احلكومية: حتديد األهداف، أدلة تدريبية، ع  - 5
 .199-199البيانوين، املدخل إىل علم الدعوة، ص. - 6
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العلوم الرتبوية، حيث  هو جمالاجملال القريب الذي ميكننا أن ننطلق منه يف حتديد أنواع أهداف الدعوة 

يتداول يف هوذا اجملوال مصوطلحان يف دراسوة موضووع األهوداف الرتبويوة ومهوا: مصوطلح الغايوة ومصوطلح 
 اهلدف.

األهووووداف األغووووراض"، فاألهوووداف يف اجملووووال الرتبووووي نوعووووان: نووووع يطلووووق عليوووه مصووووطلح الغايوووات أو "
و"تشوووووتمل علوووووى األغوووووراض واملقاصووووود النهائيوووووة الووووويت يوووووراد إجنازهوووووا وحتقيقهوووووا علوووووى املسوووووتويات الفرديوووووة 

، ونوووووع آخوووور يطلووووق عليووووه مصووووطلح "األهووووداف الوسووووائل"، و" تشووووتمل علووووى الوسووووائل 1واالجتماعيووووة"
 .2واألدوات الفعالة لتحقيق " األهداف األغراض" "

عريضووة بعيوودة املودى، تسووتند إىل نظووام قيموي فلسووفي اجتموواعي، ووظيفتهووا فالغايوات هووي أهووداف كّليوة 
حتديد الوجهة اليت ينبغي بلوغها من خالل اجلهود التعليمية املختلفة، وهي أهداف تتجاوز املؤسسوات 
الرتبويووووة إىل كووووّل املؤّسسووووات الوووويت تقوووووم بوووودور يف بنوووواء اإلنسووووان كاألسوووورة واملسوووواجد ووسووووائل اإلعووووالم 

 الجتماعية والثقافية والرياضية. واملؤسسات ا
وموون أهووم اخلصووائص الوويت تتميووز هبووا الغايووات أو األهووداف النهائيووة، أهنووا تصوواغ يف عبووارات عامووة واسووعة 
شوواملة، وأهنووا تعووّب عوون النووواتج الرتبويووة الوويت يتوووخى النظووام الرتبوووي حتقيقهووا، وأن حتقيقهووا يتطلووب موودة 

 .3تتفرع منه األهداف الرتبوية العامة طويلة من الزمن، و أهنا متثل اجلذع الذي
و يقابوول هووذه الغايووات يف العموول الرتبوووي مووا يطلووق عليووه األهووداف الكّليووة البعيوودة يف العموول الوودعوي، 
الذي يشمل التعليم ويتجاوزه إىل اجملاالت األخرى، وهي األهداف اليت تريد الدعوة بلوغها يف احملّصلة 

 ا الداعية.النهائية جلميع اجلهود اليت يبذهل
أما النوع الثاين من األهداف يف اجملال التعليمي فهي األهوداف التعليميوة ويطلوق عليهوا كوذلك املقاصود 
التعليمية وهي أهداف مشتقة من الغايات الرتبوية، وهي ليست أهودافاً هنائيوة يف ذاهتوا بول هوي أهوداف 

 مرحلية أو مبعىن آخر وسائل إىل الغايات الرتبوية.  

                                                 
، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 2الكيالين: أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، طماجد عرسان  - 1

 .22م، ص. 1991هو/1911هريندن ) فرجينيا(، 
 .22املرجع نفسه، ص. - 2
 .  http://www.madinaedu.gov.sa  التعليمية هدافواأل ياتاالغ - 3

http://www.madinaedu.gov.sa/Dsup/chp_1.htm
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أهوداف  التحديد لألهداف يف اجملال الرتبوي ميكن أن نصّنف األهداف يف جمال الدعوة إىل و من هذا 
، وأهوووداف قريبوووة وسووويطة وتسوووّمى أيضوووا أهوووداف (butsكليوووة بعيووودة وتسووومى أيضوووا أهوووداف أغوووراض )

 .(objectifsوسائل )
إجنازهووا وحتقيقهووا فاألهووداف الكليووة البعيوودة هووي الوويت تشووتمل علووى األغووراض النهائيووة الوويت يووراد بالوودعوة 

على املستويات الفردية واالجتماعية، أما األهداف القريبة أو الوسويطة فهوي الويت تشوتمل علوى الوسوائل 
واألدوات الفعالووة لتحقيووق األهووداف البعيوودة، أو هووي األهووداف الوويت يووراد هبووا جتوواوز بعووض العقبووات الوويت 

 .1حتول دون الوصول إىل األهداف الكلية البعيدة
مون األمثلوة الويت ميكون أن نوضوح هبوا هوذين النووعني مون األهوداف يف العمول الودعوي، قوول الشويخ ابون 
بوواديس مبناسووبة االحتفوواء بووذكرى املولوود النبوووي مؤكووودا علووى األهووداف النهائيووة الوويت تتمثوول يف نظوووره يف 

عول يووم والدتوه مون كوّل فلنججتديد واقع اجملتمع واألمة جتديدا شامال انطالقا من املرجعية اإلسوالمية :" 
عوووام ]يوموووا[ نعوووزم فيوووه علوووى جتديووودنا جتديووودا روحيوووا وعقليوووا وأخالقيوووا وعمليوووا وتارميوووا، جتديووودا إسوووالميا 

، مث قولووه مؤكوودا ضوورورة اهتمووام الوودعوة اإلسووالمية بتحديوود األهووداف املرحليووة 2حمّمووديا يف مجيووع ذلووك"
ا توتمكن مون تقوومي أعماهلوا، ومعرفوة النقطوة الويت اليت تتحقق هبا هوذه األهوداف الكليوة البعيودة، والويت هبو

وصووولت إليهوووا يف مسوووريهتا، وذلوووك حوووني يقوووول يف نفوووس املناسوووبة: "علينوووا أن نتفّقووود عقائووودنا وأخالقنوووا 
وأعمالنووا، ونعووزم فيمووا انوودثر منهووا علووى التجديوود، ولنعووني بعضووها ولنجعلووه علووى اخلصوووص حمووّل العنايووة 

 .3سنا عليه يف الذكرى اآلتية"الكّبى بالتجديد منا حّت حناسب أنف
وقول الشيخ إبوراهيم بيووض يف مقوال كتبوه يف جريودة األموة، يبوني فيوه وجووب االهتموام بتحديود الودعوة 
:" اإلسالمية هلذين النوعني من األهداف يف أعماهلا، انطالقا من دراسة جادة للواقع بأوضاعه املختلفوة

النظر، وبالتقصوري يف التحقيوق والتطبيوق، فكوم مون مشواريع عرف الشرقيون بالتّبيز يف التفكري والتخيل و 
ماتت يف املهوود ألن خططهوا مل ترسوم علوى حقوائق عمليوة، وأهودافها مل حتود بوالواقع واملمكون القريوب، 
بل رمست على نظريات خيالية اعتاضت على التطبيق، واستعصت عند التحقيق، واختذت هلوا األحوالم 

 .4م ومل تقرطس، فضاع الوقت، وخسر العمل، وفاتت الفرصة"واألماين أهدافا، فطاشت السها
                                                 

، تصدر عن دار األمان للصحافة 1991هو/ مارس 1911، السنة األوىل، شعبان 1منري شفيق: ثوابت التغيري ومتغرياته، جملة اإلنسان، العدد - 1
 .21والنشر ، باريس، ص. 

 .291مصدر سابق، ص.  جمالس التذكري من حديث البشري النذير، عبد احلميد بن باديس: - 2
 .291ص. ، املصدر نفسه - 3

4
 إبراهيم بيوض، الفرقان بني أمريي السيف والبيان الباروين باشا واألمري شكيب أرسالن، مصدر سابق. - 
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 الناجحة وشروطها خصائص األهداف -2
يف الدراسات املتخصصة يف اجملال الرتبوي واجملال اإلداري تذكر جمموعة من اخلصائص والشروط ينبغوي 

إجنازها، وبلوغ أهدافها أن تتحقق يف األهداف القريبة أو املرحلية ألي منظمة أو هيئة حّت تتمكن من 
 النهائية، ومن هذه اخلصائص والشروط نرّكز على اآليت:

ال تتعوارض موع سياسوة أن تكون هوذه األهوداف منسوجمة موع قوّيم املؤسسوة وأهودافها النهائيوة، و  -أوال
 ، وإال قادهتووا يف هنايووة املطوواف إىل أهووداف هنائيووة غووري أهوودافها، وحالووت بينهووا وبوونيسووة أو املنظمووةاملؤسّ 

 . االنتقال بالواقع الذي هو حمّل عملها إىل الوجهة اليت تريدها
أن تكووون هووذه األهووداف دقيقووة، أي واضووحة حمووددة حتديوودا جيووداً، وينتفووي عنهووا كووّل غموووض  -ثاني  ا

ميكووون أن يوووؤثر بالسووولب علوووى الفهوووم الصوووحيح هلوووا مووون قبووول العووواملني لتحقيقهوووا، أو مووون قبووول اجلمهوووور 
 ؤسسة أو اهليئة، وتتوجه إليه خبطاهبا وعملها.الواسع الذي تتحرك فيه امل

أن تكووون قابلووة للقيوواس، حيووث تكووون مرتبطووة مبعووايري األداء الكميووة أو النوعيووة، ومتتلووك اهليئوووة  -ثالث  ا
مؤّشرات ميكن على أساسها قياس مدى التقدم الذي أحرزته يف حتقيق هذه األهداف، وهو ما يضمن 

 ف، ويساعدها كثريا يف التقومي الدقيق ألعماهلا. حتكمها يف عملية إجناز هذه األهدا
الوووويت متتلكهووووا املؤسسووووة  مووووع القوووودرات واإلمكانوووواتأن تكووووون ممكنووووة التحقيووووق، حيووووث تتوافووووق  -رابع    ا

 وأفرادها، وتكون يف الظروف احمليطة باملؤسسة قابلية إلجنازها.
يووة للواقووع الووذي تتحوورك فيووه، وحتقووق هووذه اخلاصووية يبعوود اهليئووة عوون تبوويّن أهووداف قوود تلوويب احتياجووات فعل

مال، ووقت، ومعوّدات، ومسواندة ولكّنها ال تستطيع حتقيقها بسبب عدم امتالكها للموارد الالزمة من 
اآلخوورين هلووا، أو نقووص خووّبة وتوودريب، أو لوجووود عواموول خارجيووة تقووع خووارج سوويطرة اهليئووة حتووول دون 

 حتقق تلك األهداف.
فريبط اهلدف بآجال كن حتقيقها خالل إطار زمين حمدد، أن تكون مرتبطة بالوقت، حيث مي -خامسا

حمووددة، وهووذا التحديوود ضووروري لتفووادي بووذل طاقووة أكثوور موون الووالزم لتحقيووق هووذا اهلوودف، وكووذا لرتكيووز 
 اجلهود لتكون اإلنتاجية أكّب يف األجل احملّدد.

املنظموة لتغيوريه، وال أن تكون أهدافا واقعية، تلويب احتياجوات حقيقيوة يف الواقوع الوذي حتركوت  -سادسا
تكووون أهوودافا مسووتوحاة موون جتووارب تارميووة سووابقة، أو موون جتووارب جملتمعووات أخوورى ختتلووف يف ظروفهووا 

 عن اجملتمع املستهدف بالتغيري، ولو كانت جمتمعات معاصرة.
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هووذه هووي أهووّم اخلصووائص والشووروط الوويت إذا حتققووت يف األهووداف القريبووة الوويت تتبناهووا أيووة منظمووة تكووون 
مؤهلة إلجناز هذه األهداف وبلوغهوا، وقود اختصورت بعوض املؤسسوات البحثيوة هوذه الشوروط يف كلموة 

 "SMARTE 1باللغة الفرنسية "، حيث يشري كل حرف من احلروف إىل شرط من الشروط. 

 S= Spécifique    الدقة والوضوح    M  =Mesurable        ميكن قياسه 
A  =Applicable      القابلية للتطبيق 
R  =Réaliste      واقعي 

T    =Temporel   بالوقت مرتبط 
E  =Écologique    حتافظ على األشخاص وال تكلفهم معاناة غري حمتملة 
   

 أهمية تحديد أهداف الدعوة: -3

 حتديد أهداف دقيقة للعمل الدعوي يف األمور التالية: تتمثل أمهية
 و متكن الداعية من ممارسة عمله على بصرية، وجتعله يسري بثقة واطمئنان صوب هذه األهداف.

ووو تضوومن اسووتمرار الداعيووة يف عملووه، ومتكنووه موون تنميتووه وتطووويره و حتقيووق إجنووازات عديوودة يف اجملوواالت 
 املختلفة.

القبوووول لعمووول الداعيوووة بوووني النووواس، ألهنوووا بأهووودافها القربيوووة تلووويب احتياجووواهتم، وتقووودم وووو بوجودهوووا يكتوووب 
 حلوال ملشكالهتم.

وووو بتحديووود األهوووداف القريبوووة تتووووفر األرضوووية الووويت علوووى أساسوووها يراجوووع الداعيوووة أعمالوووه، ويوووتمكن مووون 
 تقوميها.

 مخاطر الذهول عن تحديد أهداف الدعوة: -4

 الداعية حتديد أهداف بعيدة وقريبة لعمله ما يلي: من املخاطر اليت ترتتب عن إمهال
وووو إن الغفلوووة عووون حتديووود األهوووداف الكليوووة البعيووودة يرتتوووب عنهوووا التيوووه عووون املسوووار الصوووحيح يف الووودعوة، 

 والضياع يف السبل اليت تبعد الداعية عن األهداف احلقيقية لدعوته.

موول الوودعوي عنوود حوودود الشووعارات، ووو إن الغفلووة عوون حتديوود األهووداف القريبووة يرتتووب عنهووا وقوووف الع
 والعجز عن التحرك بواقع الناس يف اجتاه االصالح يف اجملاالت املختلفة.

 و العجز عن معرفة ما الذي حققته الدعوة، وما الذي جيب أن تعمل لتحقيقه.

                                                 
1 - (http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_(but) 
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 و عجز الداعية عن تقدمي صورة واضحة عن دعوته، متكن املخاطبني من فهمها وااللتفاف حوهلا.

 ف العمل الدعوي عند رحيل قيادته املستوعبة ألهدافه.و توق

 كيفية تحديد أهداف الدعوة:  -5      
 إن حتديد األهداف الكلية البعيدة واألهداف املرحلية القريبة حتديدا دقيقا حيتاج إىل فهم عميق لو:

قيقهووا يف حيوواة ووو الوووحي كتابووا وسوونة، ليوودرك الداعيووة منهمووا األهووداف واملقاصوود الوويت جوواء اإلسووالم لتح
النوواس، وهووو مووا يعينووه علووى حتديوود األهووداف الكليووة البعيوودة لدعوتووه، وكووذا ليوودرك موون خووالل دراسووته 
لدعوات األنبيواء علويهم السوالم ضورورة حتديود أهوداف مرحليوة للودعوة، مون خوالل مالحظوة الواقوع وموا 

 فيه من مظاهر ضعف وفساد.

كالت الويت يتخوبط النوواس فيهوا، والتحووديات الويت حتووول دون وو الواقوع يف جوانبووه املتعوددة، لتتبووني لوه املشوو
اسووتجابتهم للوودعوة، فيجعوول موون أهووداف دعوتووه القريبووة تقوودمي حلووول هلووذه املشووكالت، ومووا بووه تتجوواوز 

 تلك التحديات .

 نماذج لتحديد األهداف في دعوات األنبياء عليهم السالم: -6
اء علوويهم السووالم يف مووادة  "الوودعوة ورجاهلووا" قوود كنووا يف دراسووتنا جلهووود بعووض رجووال الوودعوة موون األنبيوو

أكوودنا علووى حضووور نوووعني موون األهووداف يف عموول األنبيوواء علوويهم السووالم، األهووداف الكليووة النهائيووة 
 والحظنا أهنا كانت مشرتكة بني اجلميع وتتمثل يف األهداف اآلتية:

هودفا كليوا، ولويس هودفا مرحليوا، والدليل على كون هوذا اهلودف  :إقامة الحجة علن الناس*          
أنوه غووري مورتبط بظووروف قوود تتغوري بتغووري الزموان واملكووان، وأن اإلشووارة إليوه كهوودف للودعوة كووان يف إطووار 
بيان اهلدف مون بعثوة جمموعوة كبورية مون األنبيواء والرسول علويهم الصوالة والسوالم، وختموت اآليوات الويت 

رِيَن َوُمن  ِذرِيَن لِ  َئالَّ َيُك  وَن لِلنَّ  اِس َعلَ  ن اللَّ  ِه ُحجَّ  ٌة بَ ْع  َد ُرُس  الً مَُّبشِّ   }أشووارت إىل ذلووك بقولووه تعوواىل:
 [.179النساء:]{الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً 

: وصوونفنا هووذا اهلوودف مووع األهووداف الكليووة ألنووه كووان هوودفا مشوورتكا تعبي  د الن  اس هلل وح  ده*          
عووا كمووا توودل علووى ذلووك النصوووص القرآنيووة الكثوورية الوويت سووجلت لنووا السووالم مجي مدعوا إليووه األنبيوواء علوويه

َوَلَق  ْد بَ َعثْ نَ  ا ِف  ي ُك  لِّ أُمَّ  ٍة رَُّس  والً َأِن  }دعوووهتم ألقوووامهم، وهووو مووا خلصووه القوورآن الكوورمي يف قولووه تعوواىل:
ُهم مَّ نْ  ُهم مَّْن َهَدى اللَُّه َوِم ن ْ َحقَّ ْت َعَلْي ِه الضَّ الَلُة َفِس يُروا ِف ي  اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمن ْ

بِينَ   .[27]النحل:{ اأَلْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الُمَكذِّ
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: واعتّبنووا حتقيووق التقوووى هوودفا كليووا ألهنووا كانووت وصووية اهلل عووز وجوول تحقي  ق التق  وى ف  يهم*           
م الصووالة والسووالم، كمووا تؤكوود ذلووك آيووات عديوودة لعبوواده عووّب التوواريخ نقلهووا إلوويهم أنبيوواؤه ورسووله علوويه

َنا الَّ     ِذيَن ُأوتُ     وا الِكتَ     اَب ِم     ن قَ      ْبِلُكْم َوِإيَّ     اُكْم َأِن ات َُّق     وا اللَّ     هَ } منهوووووا قولوووووه تعووووواىل  َوَلَق     ْد َوصَّ     ي ْ
 [.121]النساء:{

 : وعدم التفرق فيه إقامة الدين*           
يِن َما َوصَّ ن بِ ِه نُوح اً َوالَّ ِذي } قوولوه تعالوى:وقود وردت اإلشارة إىل هوذا اهلودف يف  َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّ

يَن َوالَ تَ تَ َفرَّقُ     وا ِفي     هِ  َنا بِ     ِه ِإبْ      َراِهيَم َوُموَس     ن َوِعيَس     ن َأْن َأِقيُم     وا ال     دِّ نَ     ا ِإلَْي     َك َوَم     ا َوصَّ     ي ْ  َأْوَحي ْ
مشوورتك بووني األنبيوواء علوويهم  ، وواضووح موون السووياق أن هووذا اهلوودف هوودف كلووي ألنووه[12]الشووورى:{

 السالم، وألن الدين املطلوب إقامته يف أصوله واحد وإن اختلفت الشرائع.
 * تحقيق العدل في حياة الناس:   

نَ اِت َوأَنَزْلنَ ا َمَعُه  ُم الِكتَ اَب َواْلِمي  َزاَن  }يشوري إىل هوذا اهلودف قووول اهلل تعواىل: َلَق ْد َأْرَس ْلَنا ُرُس  َلَنا بِاْلبَ ي ِّ
ُه َوُرُس َلُه ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوأَنَزْلَنا الَحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّ اِس َولِ يَ ْعَلَم اللَّ ُه َم ن يَنُص رُ لِي َ 

 .[29]احلديد:{بِاْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيزٌ 

اليت تتضمن شريعة اهلل لعباده، اليت فقد بني هذا النص القرآين أّن من أهداف بعثة الرسل إنزال الكتب 
 تعتّب امليزان الذي به يتحقق العدل يف حياة الناس.

وقود أشوار إىل هوذا اهلودف قوول اهلل عوز وجول علوى *الوصول بهم إلن مغفرة اهلل في الدار اآلخرة:   
قَالَ   ْت ُرُس   ُلُهْم َأِف   ي اللَّ   ِه َش   كٌّ فَ   اِطِر السَّ   َمَواِت  }لسوووان رسوووله علووويهم السوووالم مووواطبون أقووووامهم:

  [.12]إبراهيم:{َواأَلْرِض َيْدُعوُكْم لِيَ ْغِفَر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم 

 * إنقاذهم من العذاب وتأخيرهم إلن أجل مسمن:          
َمَواِت َواأَلْرِض قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَّ  }وقد أشار إىل هذا اهلدف قول اهلل عز وجل: ِه َشكٌّ فَاِطِر السَّ

ن  رَُكْم ِإَلن َأَجٍل مَُّسمًّ  [.12]إبراهيم:{َيْدُعوُكْم لِيَ ْغِفَر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم َويُ َؤخِّ
فَ َلْوالَ َكاَنْت قَ ْريَ ٌة آَمنَ ْت فَ نَ َفَعَه ا ِإيَمانُ َه ا  }د هذا اهلدف قول اهلل تعاىل متحدثا عن قوم يوونس:ويؤكّ 

ْعنَ اُهْم ِإلَ ن ِح ينٍ  نْ َيا َوَمت َّ ُهْم َعَذاَب الِخْزِي ِفي الَحَياِة الدُّ ا آَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ  ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّ
 .[ 99]يونس:{
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هووذا عوون األهووداف الكليووة، أمووا اهلووداف املرحليووة فقوود وقفنووا يف دراسووتنا لوودعوة موسووى عنوود جمموعووة موون 
 ى عليه السالم لتحقيقها، أمجلناها يف األهداف اآلتية:األهداف املرحلية ابتعث موس

اْذَه ْب ِإلَ ن ِفْرَع ْوَن ِإنَّ ُه طَغَ ن} ختليص فرعون وملئه من طغياهنم: ويبني هذا اهلدف قوله تعاىل: -أوال
ن  -11) النازعوات:{ َوَأْهِدَيَك ِإَلن رَبَِّك فَ َتْخَش ن فَ ُقْل َهل لََّك ِإَلن َأن تَ زَكَّ

ُق ونَ  َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسن َأِن اْئِت الَقْوَم الظَّاِلِمينَ } وقوله تعاىل:(، 19 قَ  ْوَم ِفْرَع ْوَن َأال يَ ت َّ
 .(11-11) الشعراء:{ 

} ونري  د أن حتريوور بووين إسوورائيل موون االسووتعباد واالستضووعاف: ويوضووح هووذا اهلوودف قولووه تعوواىل: -ثانيووا
فَْأتِيَ   ا ِفْرَع   ْوَن فَ ُق   وال ِإنَّ   ا  }(، وقولوووه تعوواىل:9قصووص:) النم  ن عل   ن ال   ذين استض   عفوا ف   ي االرض{

 .(11-17)الشعراء:{ َأْن َأْرِسْل َمَعَنا بَِني ِإْسَرائِيلَ  َرُسوُل َربِّ الَعاَلِمينَ 
َأْخِرْج َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسن ِبآيَاتَِنا َأْن } إصالح حال بين إسرائيل: ويبني هذا اهلدف قوله تعاىل: -ثالثا

نَ ا ُموَس ن الِكتَ اَب َوَجَعْلنَ اُه ُه ًدى  }(، وقولوه تعواىل:2)إبوراهيم:{قَ ْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلن النُّ ورِ  َوآتَ ي ْ
 . (2) اإلسراء: { لَِّبِني ِإْسَرائِيَل َأالَّ تَ تَِّخُذوا ِمن ُدوِني وَِكيالً 

} ونري   د أن نم   ن عل   ن ال   ذين قولوووه تعووواىل:إقاموووة ملوووك لبوووين إسرائيل:ويشوووري إىل هوووذا اهلووودف   -رابعوووا
(، وقولووه تعالووى علووى لسووان 9) القصوص:استضعفوا في االرض، ونجعله م أئم ة، ونجعل ه ال وارثين{

} وإذ قال موسن لقومه اذكروا نعمة عليكم، إذ جعل فيكم موسى عليه السالم خماطبا بين إسرائيل:
ن العالمين،ي  ا ق  وم ادخل  وا االرض المقدس  ة أنبئ اء ، وجعلك  م ملوك  ا، وآت  اكم م  ا ل  م ي وت أح  دا م  

 (.22-22) املائدة: التي كتب اهلل لكم..{

ويتضح هذا األمر أكثر يف دعوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حيوث كانوت لدعوتوه صولى اهلل عليوه 
 أهوداف مرحليوة كثوورية، ومنهوا مووثال أن اهلودف البعيوود لدعوتوه هوو إيصووال الودعوة إىل مجيووع النواس، لكوون
عمله صلى اهلل عليه وسلم لتحقيق هذا اهلدف البعيد مّر مبجموعة من األهداف املرحلية، حيث عمل 
صووولى اهلل يف املرحلوووة األوىل علوووى إيصوووال الووودعوة إىل بعوووض املقوووربني، مث بعووود ذلوووك ألهووول مكوووة خاصوووة 

 باعتبارها أم القرى، مث لعرب اجلزيرة، مث خارج اجلزيرة العربية.
 . نماذج لتحديد أهداف للدعوة من خالل جهود دعوية معاصرة:6        

ونكتفوووي حتوووت هوووذا العنووووان باإلشوووارة إىل اهتموووام بعوووض املؤسسوووات الدعويوووة بتحديووود أهوووداف واضوووحة 
 ألعماهلا الدعوية، باإلشارة إىل هذه األهداف سواء كانت أهدافا كلية أم مرحلية:
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 : ين في تحديد األهدافنموذج جماعة اإلخوان المسلم -أوال

 حّددت املادة الثانية من النظام الداخلي للجماعة أهداف اجلماعة، وهذا نصها:

اإلخوان املسلمون هيئة إسالمية جامعوة، تعمول إلقاموة ديون اهلل يف األرض، وحتقيوق األغوراض الويت جواء 
 من أجلها اإلسالم احلنيف، ومما يتصل هبذه األغراض:

م إىل النوواس كافووة واملسوولمني خاصووة، وشوورحها شوورحا دقيقووا، يوضووحها ويردهووا إىل أووو تبليووغ دعوووة اإلسووال
 فطرهتا ومشوهلا، ويدفع عنها األباطيل والشبهات.

ب و مجع القلوب والنفوس على مبادئ اإلسالم، وجتديد أثرها الكرمي فيها، وتقريب وجهات النظر بني 
 املذاهب اإلسالمية.

 املعيشة لألفراد، وتنمية ثروات األمة ومحايتها.ج و العمل على رفع مستوى 

د و حتقيووق العدالووة االجتماعيووة والتووأمني االجتموواعي لكوول مووواطن، ومكافحووة اجلهوول والفقوور والرذيلووة، 
 وتشجيع أعمال الّب واخلري.

هو و حترير الوطن اإلسالمي بكل أجزائه من سلطان غري إسالمي، ومساعدة األقليات اإلسالمية يف كل 
 ن، والسعي إىل جتميع املسلمني مجيعا حّت يصريوا أمة واحدة.مكا

و و قيام الدولة اإلسالمية اليت تنفذ أحكوام اإلسوالم وتعاليموه عمليوا، وحترسوها يف الودخل، وتعمول علوى 
 نشرها وتبليغها يف اخلارج.

ت وحتفوووظ زوووو مناصووورة التعووواون الووودويل مناصووورة صوووادقة، يف ظووول الشوووريعة اإلسوووالمية الووويت تصوووون احلريوووا
احلقوووق، واملشوواركة يف بنوواء احلضووارة اإلنسووانية علووى أسوواس موون تووآزر اإلميووان واملووادة، كمووا كفلووت ذلووك 

 نظم اإلسالم الشاملة.

واملالحظ أن هذه األهوداف شواملة ملنواحي احليواة العديودة، ولكنهوا كبورية وواسوعة جودا، حيتواج حتقيقهوا 
 لقريبة اليت توضح كيفية حتقيقها.إىل حتديد جمموعة كبرية من األهداف املرحلية ا

 :نموذج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في تحديد األهداف -ثانيا

 جاء يف القانون األساسي للجمعية إشارة إىل أهدافها يف الفصل الرابع حيث نقرأ ما يلي: 
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دعووة، " القصوود موون هووذه اجلمعيووة هووو: نشوور الوودين اإلسووالمي علووى وجهووه الصووحيح البعيوود عوون كوول ب
وحماربوووة كووول موووا حيرموووه صوووريح الشووورع، كووواخلمر وامليسووور واآلفوووات االجتماعيوووة األخووورى، وحماربوووة اجلهووول، 

 والبطالة، واإلسراف، وكل منهي عنه بطبيعته من طرف الدين، واألخالق الفاضلة".

وأخرجووت اجلمعيووة موون عملهووا مووا يتعلووق بالعموول السياسووي، حيووث نقوورأ يف الفصوول الثالووث موون القووانون 
 ه: "مينع بتاتا كل حبث سياسي، وكذلك كل تدخل يف أية مسألة سياسية داخل نطاق اجلمعية".نفس

ويف دراستنا لنصوص القوانون الوداخلي للجمعيوة وجلهوود أعالمهوا الدعويوة ميكون أن نسوتخلص جمموعوة 
 من األهداف الكلية واملرحلية كانت تعمل لتحقيقها، ميكن أن جنملها يف النقاط اآلتية:

 اف الكلية النهائية:األهد
 إعادة اجلزائريني إىل االلتزام الصحيح باإلسالم -
 حتقيق هنضة شاملة يف اجملال االقتصادي -
خدمة اإلنسانية بتقدمي منوذج صادق عن اإلنسان املكوّرم يف دائورة الفورد ويف دائورة اجلماعوة واجملتموع،  -

وماديوووة يف خدمووة اإلنسوووانية مووون حولوووه، يكووون قوووادرا علوووى تسووخري موووا يصووول إليوووه موون منجوووزات معنويوووة 
وَوْضووع موونهج واضووح أمووام اإلنسووان يف عصووره ليسووتعيد بووه هووذه الكرامووة الوويت افتقوودها يف حياتووه الفرديووة 

 واالجتماعية.
 
 حتقيق استقالل اجلزائر عن فرنسا -

 أما األهداف املرحلية فهي كثرية جدا ميكن اإلشارة منها إىل ما يلي:
 ليص اجلزائريني من مظاهر الشركتصحيح العقائد وخت -
 التفّقه يف الدين بالرجوع إىل أصوله  -
 العمل على إحياء الشعائر التعّبدية يف نفوس الناس وتعظيمها -
 تكوين خنبة متعلمة. -
 إصالح التعليم يف مقرراته ومناهجه. -
 التشجيع على تعّلم احلرف وإنشاء املصانع وتنمية األموال عن طريق التجارة -
 اإلفادة من التجربة الفرنسية يف اإلدارة واالقتصاد والصناعة -
 تربية الفرد واالرتقاء به يف درجات الكمال اإلنساين  -
 بلوغ الكمال اإلنساين على املستوى اجملتمعي  -
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 حتقيق األخوة اإلسالمية بني املسلمني -
 ترسيخ مقّومات االنتماء الديين والوطين يف نفوس اجلزائريني -
 تنظيم اجملتمع وتأطريه -
 حترير املؤّسسات اإلسالمية من قبضة االستعمار الفرنسي -

 : نموذج المعهد العالمي للفكر اإلسالمي في تحديد األهداف -ثالثا

 وهو مؤّسسة ركزت جهودها على اإلصالح الفكري، ومن أهدافها:

الكلية وتوضيحها، وربط اجلزئيوات والفوروع أو توفري الرؤية اإلسالمية الشاملة، يف تأصيل قضايا اإلسالم 
 بالكليات واملقاصد والغايات اإلسالمية العامة.

ب و اسووتعادة اهلويووة الفكريووة والثقافيووة واحلضووارية لألمووة اإلسووالمية، موون خووالل جهووود إسووالمية العلوووم 
 اإلنسانية واالجتماعية، ومعاجلة قضايا الفكر اإلسالمي.

مي املعاصر، لتمكني األمة من استئناف حياهتوا اإلسوالمية ودورهوا يف ج و إصالح مناهج الفكر اإلسال
 توجيه مسرية احلضارة اإلنسانية وترشيدها وربطها بقيم اإلسالم وغاياته.

واملالحظ أن هذه املؤسسة حصرت جهودهوا يف اجملوال الفكوري لقناعوة املؤسسوني هلوا أن أزموة املسولمني 
جمموعة مون األهوداف يف هوذا اجملوال توضوح رؤيتهوا ملونهج حول  يف أصلها أزمة فكرية، فحّددت لنفسها

 هذه األزمة. 
و مووووا نريوووود أن نؤكووووده يف األخووووري أن التحديوووود الوووودقيق ألهووووداف العموووول الوووودعوي أموووور الزال  مل حيووووظ 
باالهتمام الكايف من قبل الكثريمن القائمني بالودعوة إىل اإلسوالم، سوواء يف ذلوك املؤسسوات الرمسيوة أم 

أم اجلهوود الفرديووة، حيوث تغلووب علوى كثوري موونهم العموميوة يف حتديوود األهوداف، واالسووتغراق اجلمعيوات 
 يف ترديد الشعارات.

ومووا مل تنتقوول الوودعوة اإلسووالمية موون هووذه احلووال إىل حووال حتوودد فيووه أهوودافها حتديوودا دقيقووا فإهنووا تبقووى 
 مليادين.تراوح مكاهنا دون أن تتمكن من حتقيق نتائج معتّبة يف أّي ميدان من ا

 وسائل الدعوة
قبل ذكر أهّم الوسائل اليت يستعني هبا الداعية لبلوغ أهوداف دعوتوه، حنوّدد أوال مفهووم الوسوائل، ونبوني 

 لتكون موصلة إىل أهدافها. أهم الشروط اليت ينبغي أن تتوفر فيها
 . مفهوم وسائل الدعوة1
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عيووة، وأّكوودنا أنّووه يشوومل وظووائف ثووالث بينووا مفهوووم مصووطلح الوودعوة يف حماضوورتنا األوىل عوون مهمووة الدا
 البالغ والرتبية والتنفيذ، ويبقى لنا أن حنّدد مفهوم مصطلح الوسائل.

 .1ما يتوّصل به إىل الشيء ويتقّرب به إليهمجع مفرده وسيلة، وهي  الّلغةالوسائل يف 
ين ذفقووود عرّفوووت تعريفوووات عديووودة، نقوووف منهوووا عنووود هووو االص   طالحيأموووا وسوووائل الووودعوة يف املفهووووم 

التعريفني، فقد عّرف أحد الدارسني الوسيلة حني حتّدث عن وسائل الودعوة فقوال هوي:" موا يتوصول بوه 
 .2الداعية إىل تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية"

ذي يهّمنووا يف هووذا التعريووف هووو تصوونيف صوواحبه الوسووائل إىل ماديووة و معنويووة، وهووو تصوونيف واسووع والوو
ذكوره صواحبه حوني أراد أن حيوّدد لوك موا ذلنوا جدا ال حيّدد لنا مفهوم الوسائل حتديودا دقيقوا، وممّوا يبوني 

وقود أراد -فيه، يقول  املقصود بالوسائل املادية واملعنوية، فوجد نفسه أمام أمر واسع من البعيد التحّكم
لك  ذ" ونريد بالوسائل املعنوية مجيع ما يعني الداعية على دعوته من أمور قلبية، أو فكرية، و :-التحديد

ذلووووك موووون أمووووور ال حتووووّس وال كالصووووفات احلميوووودة واألخووووالق الكرميووووة، والتفكووووري والتخطوووويط، ومووووا إىل 
 تلمس، وإمنا تعرف بآثارها...

مجيع ما يعوني الداعيوة مون أموور حمسوسوة أو ملموسوة، وذلوك كوالقول واحلركوات ونريد بالوسائل املادية: 
 .3واألدوات واألعمال"

وعرّفهوووا باحوووث آخووور حمووواوال التفريوووق بينهوووا وبوووني األسووواليب، تفاديوووا ملوووا حيووودث مووون خلوووط بوووني الوسوووائل 
ّسول هبوا للوصوول واألساليب بقوله:" الوسيلة تشمل كّل فن أو مادة أو آلوة تسوتعملها حركوة التغيوري وتتو 

إىل أغراضووها، أمووا األسوولوب فهووو الطريقووة الوويت تسووتعمل هبووا هووذه الوسوويلة لتوّجههووا إىل مقصوود معووني أو 
 .4غاية بذاهتا"

ولنا على هذا التعريف مالحظتان، األوىل تتعلق باملصطلحات اليت استخدمها صاحبه يف حتديد ماهيوة 
شووويء حموووّدد، فووووإن املصوووطلحني اآلخووورين "الفوووون" الوسووويلة، فباسوووتثناء مصووووطلح "آلوووة" الوووذي يشووووري إىل 

و"املووادة" حيمووالن موودلوالت واسووعة جوودا ال تسوواعدنا كثووريا يف حتديوود مفهوووم الوسوويلة، واملالحظووة الثانيووة 
تتعلق مبحاولة صاحب التعريف التفريق بني الوسائل واألساليب حيث قّدم اجتهادا له قيمته، ولكّنه ال 

                                                 
 . 122-129، ص ص. 11جابن منظور: املرجع السابق،  -1
 . 99م، ص.1999هو/ 1921، مؤسسة الرسالة، بريوت )لبنان(، 2حممد أبو الفتح البيانوين، املدخل إىل علم الدعوة، ط -2
 .292املرجع نفسه ، ص.  -3
 .  217حممد زرمان: األسس النظرية ملنهج التغيري عند حممد البشري اإلبراهيمي، مرجع سابق، ص.  - 4
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نهموووا ملوووا بينهموووا مووون توووداخل، وباإلمكوووان مالحظوووة هوووذا التوووداخل حوووني ميّكننوووا مووون التمييوووز الووودقيق بي
االطالع على الدراسات اليت تناول فيها أصحاهبا وسائل الدعوة وأساليبها، حيث جند بعض الدارسني 
ينظوورون إىل األسوولوب علووى أنووه موونهج يف الوودعوة حتققووه وسووائل كثوورية ومتعووددة، ولوويس جموورد طريقووة يف 

وسائل، فاملوعظة عندهم أسلوب يف الدعوة يركز على خماطبة اإلنسان من حيوث استخدام وسيلة من ال
هو شعور ووجدان، بغرض تليني قلبه، ودفعه إىل مراجعة نفسه، والتغيري من سلوكاته، وتتحقق بوسوائل  

 كثرية.
وة وانطالقوا موون هوذين التعووريفني وموون املالحظوات الوويت سوّجلناها عليهمووا، ميكننووا القوول إن وسووائل الوودع

هوووي نشووواطات بشووورية فرديوووة كانوووت أم مجاعيوووة وإمكانوووات ماديوووة تسوووهم يف حتقيوووق كوووّل مووون األهوووداف 
 املرحلية واألهداف البعيدة للعمل الدعوي.

 شروط الوسيلة الناجحة  .2
اشرتط يف وسائل الدعوة لتكون موصلة إىل أهودافها ، وحتقوق نتوائج جيودة، جمموعوة مون الشوروط، نركوز 

 ما يلي:على بيان أمّهها في
أن تكووون هووذه الوسووائل مشووروعة، ويُقصوود باملشووروعية هنووا أمووران اثنووان، أوهلمووا أن  أول ه  ذه الش  روط

تكون منضبطة بأحكام الشريعة اإلسالمية، فال يكوون يف أحكامهوا موا حيوّرم اسوتعماهلا، وثانيهموا أن ال 
 لدعوة.يكون فيها خمالفة للقوانني اجلاري هبا العمل يف الواقع الذي هو حمّل ا

وقووود أشوووار الشووويخ ابووون بووواديس إىل التوووزام مجعيوووة العلمووواء هبوووذا الشووورط يف الوسوووائل الووويت حوووّددهتا لبلووووغ 
 .1وتتذرع لغايتها بكل ما تراه صاحلا نافعا، غري خمالف للقوانني املعمول هبا" أهدافها فقال:"

الشوورع بالصووالح، للداللووة ويلفووت انتباهنووا هنووا تعبووري الشوويخ ابوون بوواديس عوون انضووباط الوسوويلة بأحكووام 
 على أن أّي وسيلة مل يلتزم فيها بذلك ال ميكن أن تكون صاحلة، وال أن يتحقق من ورائها صالح.

ويؤكد الشيخ بيوض على نفس املعىن حني يقول:" وليس يف الدنيا موا هوو نفوع كلّوه أو ضورر كلوه، وإمنوا  
ه اهلل، وحنوون نعتووّب النفووع والكوورم موون هووذه كوول شوويء هووو نفووع إذا اسووتعمل كمووا أراد اهلل تعوواىل، وملووا خلقوو
 .2اجلهة، وإال فكّل شيء يف الدنيا يصلح للفساد ويصلح للخري"

                                                 
 .211مصدر سابق، ص.،  9عبد احلميد بن باديس: آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس، ج - 1
 .92ص.مصدر سابق، و إبراهيم بن عمر بيوض: يف رحاب القرآن تفسري سورة لقمان،  2
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هذا عن املشروعية الدينية، أما املشروعية القانونيوة فوإّن حورص الداعيوة علوى أن ال تكوون وسوائله خمالفوة 
ذه األعموال أو إيقافهوا حبجوة هلا يضمن ألعماله االستمرارية، وحيول دون متكن املعارضني من ضرب هو

 خمالفتها للقوانني.  
أن تكووون مناسووبة للهودف الووذي اسووتعملت لبلوغوه، أي فيهووا موون اخلصوائص الالزمووة مووا  الش رط الث  اني

 يكفل حتقيق ذلك اهلدف، وبتعبري آخر تكون فعالة يف حتقيق اهلدف املرجو منها.
بالصووالح والنفووع "صوواحلا نافعووا"، فلوويس  وقوود أشووار إىل هووذا الشوورط وصووف الشوويخ ابوون بوواديس للوسوويلة

 يكفي أن يتحقق فيها الصالح بل ينبغي أن يتحقق منها النفع فيما استخدمت له.
التكووافؤ بأنووه وقوود عووّّب بعووض الدارسووني عوون هووذا الشوورط بالتكووافؤ بووني الوسوويلة واهلوودف، وبوونّي املقصووود ب

لهووا، حيووث ال تكووون قاصوورة أو ضووعيفة ال "التماثوول واملوازنووة بووني الوسوويلة والغايووة الوويت تسووتعمل موون أج
 .1توصل إىل الغاية"

وتوووفريا هلووذا الشوورط نّوعووت مجعيووة العلموواء وسووائلها، حووّت تصوول بكوول نوووع منهووا إىل نوووع موون اجلمهووور، 
وتصووول بوووه إىل اهلووودف الوووذي يناسوووبه، كموووا يؤكووود ذلوووك أحووود الدارسوووني بقولوووه :"فاملسوووجد كوووان للووووعظ 

ة يف فهم الدين ودوره يف احلياة، واملدرسوة لتعلويم الونشء اجلديود وختوريج واإلرشاد بطريقة العلماء اجلديد
إطوووووارات الثقافوووووة العربيوووووة اإلسوووووالمية، والنوووووادي كوووووان للتوعيوووووة والتوجيوووووه الووووووطين باخلطوووووب واحملاضووووورات 
واملسووامرات واملسوورحيات واألشووعار واألناشوويد، والصووحافة كانووت لنشوور املبووادئ واألهووداف والوودعوة إىل 

دفاع عوون اجلمعيووة ضوود خصووومها سووواء كووانوا موون اإلدارة الفرنسووية أو موون قطاعووات اجملتمووع اليقظووة والوو
 .2األهلي"

فهو الواقعية، أي أن يكون فيها مراعاة للواقع املستهدف بالدعوة، كموا يكوون فيهوا  الشرط الثالثأما 
يت أثبتووت فعاليتهووا يف مراعوواة إلمكانووات القووائمني بالوودعوة، وتبوودأ هووذه الواقعيووة باإلفووادة موون الوسووائل الوو

الواقووع، واحلووذر موون الالمبوواالة مبووا هووو متوواح موون وسووائل، واجلووري وراء وسووائل ليسووت يف اإلمكووان، كمووا 
يؤكد ذلك أحد الدارسني يصف هذه احلالوة البعيودة عون الواقعيوة يف التعامول موع الوسوائل حوني يقوول:" 

اليت يتووق إليهوا، ويورى هلوا الفائودة واجلودوى  فهو حيّقر الوسيلة املوجودة ويضع من قيمتها، وأما الوسيلة
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فإنووه ال يووتمكن منهووا، فوواملوجود غووري مفيوود يف نظووره، واملفيوود غووري متوووفر لديووه، إذن ال فائوودة موون العموول 
 .1فيما ال يفيد أو فيما هو متيسر"

أن تّتسم هذه الوسائل باملعاصرة، أي أن حيرص رجل الدعوة على اسوتخدام موا وصولت  الشرط الرابع
إليه اجملتمعات املعاصرة من وسائل يف تبليغ األفكار واإلقناع هبا، والتأثري على السولوك، مل تكون متاحوة 

 للناس يف عصور سابقة.
داعيوووة إىل التخلوووي عووون بعوووض ولكووون احلووورص علوووى الوسوووائل املعاصووورة ينبغوووي أن ال يكوووون موووّبرا يووودفع ال

 الوسائل اليت ال تزال تثبت جناعتها حبجة أهنا وسائل قدمية.
الووذي نقووف عنووده هووو احلووذر موون أن تنقلووب الوسووائل حبووّد ذاهتووا إىل غايووات، فيتحووول  الش  رط األخي  ر

جهوود العوواملني عوون العموول لبلوووغ أهووداف الوودعوة بتجديوود الوسووائل وتطويرهووا، إىل جهووود اهلوودف منهووا 
 افظة على وسيلة رمبا مل تعد ناجعة يف حتقيق أهدافها.احمل

يؤكد أحد الدارسني أّن من أخطر اإلصابات اليت أصيب هبا العمل اإلسالمي املعاصر انقالب الوسويلة 
إىل غايووة، ويضوورب املثووال هلووذه اإلصووابة بووانقالب التنظوويم الووذي هووو وسوويلة متّكوون موون جتميووع الطاقووات 

لة مون الوسوائل الويت تعوني العواملني علوى حتقيوق مشوروعهم إىل هودف حبود وتنسيق اجلهود من كونوه وسوي
ذاتووه، تووّبَّر كثووري موون األخطوواء موون أجوول محايتووه ولووو كووان ذلووك علووى حسوواب األهووداف الوويت يعووّد هووذا 

 .2التنظيم وسيلة من وسائل حتقيقها
ن ألصووحاهبا كمووا حيوورم العموول لتحقيووق هووذه األهووداف موون اإلفووادة موون طاقووات فكريووة وعمليووة حبجووة أ  

مواقف معينة من التنظيم كوسيلة لإلصالح والتغيري، كما أنه قد يسوهم يف تقطيوع عالقوات األخووة بوني 
املؤمنني، يقول الشيخ ابن باديس مبصرا أن التنظيم وما يتبّناه أصحابه من أفكار وقناعات ال ميكن أن 

ن هوذا العبود الضوعيف إ  املؤمنني :"يكون حبال من األحوال بديال عن األخوة اإلسالمية اليت جتمع بني
، ومون  اهللمعروفوة وهوو لون حييود عنهوا ولكنوه يبلغهوا بواليت هوي أحسون، فمون قبلهوا فهوو أ  يف  فكرةله 
بانتخايب إىل هوذا األصول:  ترمزواها فهو أ  يف اهلل، فاألخوة يف اهلل فوق ما يقبل وما يرد، فأردمت أن ردّ 

 .3األمر العام" يفروح األخوة  ال ميسّ وهو أن االختالف يف الشيء اخلاص 
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هووذه هووي أهووّم الشووروط الوويت إن توووفرت للوودعوة يف الوسووائل الوويت ختتارهووا تكووون أقوورب إىل بلوووغ أهوودافها 
وحتقيق مطالبهوا، ويبقوى أن نؤكود أن حسون اسوتعمال هوذه الوسوائل مون قبول الودعاة يعوّد ضومانة مهّموة 

 لوسائل دورها املنوط هبا.باإلضافة إىل توفر هذه الشروط لتؤدي هذه ا
 نماذج لوسائل دعوية من خالل تجربة الشيخ ابن باديس اإلصالحية:4

يف اعتقادنوووا أنّووووه عوووووض عوووورض وسووووائل الوووودعوة عرضوووا نظريووووا، وتقسوووويمها إىل وسووووائل مقووووروءة ووسووووائل 
 مسموعة ووسائل مسموعة ومرئية، من األجدى عرضها من خالل جتارب دعوية، ليتبني للدارس البعود

 العلمي يف استخدام هلذه الوسائل.
ومووون التجوووارب الدعويوووة الووويت نووورى فيهوووا اسوووتخداما لعووودد كبوووري مووون الوسوووائل الدعويوووة جتربوووة اإلموووام عبووود 

 احلميد بن باديس الدعوية واإلصالحية.
من خالل قراءتنا لرتاث الشيخ ابن باديس، وملا كتب عن جهوده الدعوية واإلصوالحية مون دراسوات، و 

لعمله اإلصالحي يف مراحله املختلفة اليت مّر هبوا، ميكننوا حتديود أهوم الوسوائل الويت اسوتخدمها ومتابعتنا 
، أو أرشوود العوواملني يف جمووال الوودعوة واإلصووالح إىل اسووتخدامها، وبعووض هووذه الوسووائل أشووار إليهووا يف 

يف املوادة الثالثوة سياق بيانوه لوسوائل مجعيوة الرتبيوة والتعلويم اإلسوالمية لتحقيوق أهودافها، ومون ذلوك قولوه 
مووون قانوهنوووا األساسوووي:" تسوووعى اجلمعيوووة ملقصووودها هوووذا، أوال بتأسووويس مكتوووب للتعلووويم، ثانيوووا بتأسووويس 
ملجأ لأليتام، ثالثا بتأسيس ناد للمحاضرات، رابعا بتأسيس معمل للصونائع، خامسوا بإرسوال التالموذة 

أحد تالميذه بقوله: "لقد كوان اإلموام  ، وأكد اإلشارة إليها1على نفقتها إىل الكّليات واملعامل الكّبى"
بن باديس يؤمن إميانا قويا بأن هنضوة اجلزائور مون كبوهتوا لون تكوون إال علوى سوواعد شوباهبا، فعمول علوى 

بواسطة مساجد الوعظ واإلرشاد، ومدارس الرتبية والتعليم، ونوادي التثقيف  -تعليما وهتذيبا –إعداده 
 .2، والصحف واجملالت"والتوجيه، ومجعيات التكوين والتنظيم

 المساجد  -أوال
الوسووويلة األوىل الووويت نقوووف عنووودها، وقوووود بووودأ الشووويخ ابووون بووواديس هبووووا يف العمووول لبلووووغ أهوووداف عملووووه 
اإلصالحي، وهي وسيلة املساجد، وكانت البداية هبا العتبارات منها أهنا كانت الوسيلة املتاحة للشويخ 

ا كووان يعتقووده الشوويخ ابوون بوواديس موون دور عظوويم ابوون بوواديس بعوود عودتووه موون تووونس، ومنهووا كووذلك موو
  للمساجد يف حتقيق هنضة األمة اإلسالمية عّب تارمها الطويل.
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، إىل أن منعوه مفويت قسونطينة 1بدأ الشيخ ابن باديس التدريس باجلامع الكبري وهو أقودم مسواجد املدينوة
بووه أكثوور موون ربووع قوورن "يعلّووم ويووريب ، مث انتقوول إىل اجلووامع األخضوور،  فوورابط 2الشوويخ املولووود بوون املوهوووب

 .3الشبيبة بالنهار، ويعظ ويرشد ويفسر القرآن، ويشرح احلديث للمواطنني الكبار بالليل"
وقووود كوووان عووودد الطلبوووة يف دروسوووه يووورتاوح بوووني مائوووة و ثالمثائوووة طالوووب حبسوووب السووونوات، وقووودر عووودد 

 .4( شخص2111احلاضرين لدروسه الليلية بألفي )
باجلامع األخضر كان يلقي دروسا يف مساجد ثالثة، أوهلوا مسوجد سويدي قمووش وهوو ويف فرتة تعليمه 

من أمالك آل باديس منذ القدم، صادرته اإلدارة الفرنسية عند احتالل مدينة قسنطينة، مث اشورتته أسورة 
م، وأحودثت فيوه مسواكن 1929م، وسواهم والود ابون بواديس يف ترميموه سونة 1979ابن بواديس سونة 

 .5نيها جامع سيدي بومعزة، وثالثها مسجد سيدي عبد املومنللطلبة، وثا
كووووان التعلوووويم يف مسوووواجد قسوووونطينة مقتصوووورا علووووى دروس يف الوووووعظ تلقووووى علووووى الكبووووار، أمووووا الصووووغار 
فَوُيكتفوى بتحفوويظهم القوورآن الكوورمي يف الكتاتيووب، فجعوول الشويخ ابوون بوواديس التعلوويم يف املسوواجد شووامال 

ميووذ الكتاتيووب القرآنيووة بعوود خووروجهم منهووا يف الصووباح، وكووذلك بعوود للصووغار والكبووار، فكووان يعلّووم تال
 . 6الظهر، كما كان مصص دروسا عامة للكبار بالليل

يقووول الشوويخ ابوون بوواديس متحوودثا عوون هووذه النقلووة الوويت أحوودثها يف التعلوويم املسووجدي :" كووان التعلوويم 
ب القرآنيوووة، فلموووا يسووور اهلل يل املسوووجدي بقسووونطينة قاصووورا علوووى الكبوووار ومل يكووون للصوووغار إال الكتاتيووو

هوووو، جعلوووت مووون مجلوووة دروسوووي تعلووويم صوووغار الكتاتيوووب القرآنيوووة بعووود 1222االنتصووواب للتعلووويم عوووام 
 .7خروجهم منها يف آخر الصبيحة وآخر العش ية، فكان ذلك أول عهد الناس بتعليم الصغار"

التعريوف بفكورة اإلصوالح، متوار كما كان الشيخ ابن باديس يف زياراته للمودن اجلزائريوة لنشور الووعي، و 
أن يبدأ برنامج زيارته باملسوجد قبول أن يتوجوه إىل أيوة جهوة أخورى، مث جيعول مون األعموال األساسوية يف 
برناجمه إلقاء درس باملسجد، يقول الشيخ ابن باديس مبينا املقاصد اليت يهدف إليها من خوالل الرتكيوز 

                                                 
 .292ص.، املرجع السابقعبد الكرمي بوصفصاف:  - 1
 .229ص.مرجع سابق، ، 1ج...، صراع بني السنة والبدعة  :أمحد محاين - 2
 .221مصدر سابق، ص. الشيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلصالح والرتبية يف اجلزائر،  :تركي رابح - 3
 .111، ص.1عمار طاليب: ابن باديس حياته وآثاره، ج - 4
 .299ص.، املرجع السابق :عبد الكرمي بوصفصاف - 5
 .222مرجع سابق، ص. الشيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلصالح والرتبية يف اجلزائر ،  :تركي رابح - 6
 .112مصدر سابق، ص. ، 9عبد احلميد بن باديس: آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس، ج - 7



99 

 

كنوووت أزور يف األكثووور قبووول كووول شووويء املسوووجد، ألن علوووى املسوووجد:"ماذا كنوووت أقووووم بوووه يف كووول بلووودة:  
البدايوووة بوووه هوووي السووونة، وأللفوووت نظووور األموووة إىل حرموووة املسوووجد وفضوووله، وأنوووه األحوووق بوووأن يقصووود عنووود 
امللمات للوقوف بني يدي اهلل واحلصول على أقرب أحوال العبد إىل موواله، وهوي السوجود، فوإن العاموة 

اءات املضووروبة علووى األضوورحة ويظهوورون فيهووا موون اخلشوووع فيمووا رأيووت موون كثووري موونهم يفزعووون إىل البنوو
واخلضوع ما ال أراه منهم يف بيوت اهلل، ومن ذا الوذي يسووي بيوت اخلوالق ببيوت املخلووقني لووال انتشوار 
اجلهوول وكثوورة الغفلووة والسووكوت عوون احلووق، وقعووود موون ال جيوووز هلووم القعووود عوون التعلوويم والتبيووني،...، مث 

  .1سجد "ألقي الدرس العام يف امل
وألمهيووة املسووجد يف الرتبيووة والتعلوويم، وفقوودان أغلووب املسوواجد لوظيفتهووا التعليميووة، بسووبب تضووييق إدارة 
االحتالل، وقلة من يتصدى هلذه املهموة مون العلمواء واملرشودين، عمول الشويخ ابون بواديس علوى توسويع 

ق ذلووك منهووا إنشوواء كّليووة دائوورة التعلوويم املسووجدي ليشوومل كووّل مسوواجد الوووطن، وقووّدم اقرتاحووات لتحقيوو
لتخووريج فقهوواء بالوودين يتولووون التعلوويم باملسوواجد، وأن تسووعى اجلمعيووة لوودى احلكومووة لتعيووني موون يعلووم 
باملسوواجد الووويت تقووع حتوووت وصوووايتها، وتتوووىّل كوووّل شووعبة مووون شوووعب اجلمعيووة تكليوووف موون يقووووم بوووالتعليم 

 .2باملساجد احلرّة
أن يعيوود للمسووجد رسووالته التعليميووة يف كثووري موون املوودن وبعوود جهووود مضوونية اسووتطاع الشوويخ ابوون بوواديس 

اجلزائرية، كما شوهد بوذلك أحود الدارسوني حوني قوال:" أعواد عبود احلميود بون بواديس يف القورن العشورين 
إىل املسووووجد اإلسووووالمي مكانتووووه الّروحيووووة والرتبويووووة والتوجيهيووووة الوووويت كووووان يتمتووووع هبووووا يف العصووووور األوىل 

للعبووادة، ومكانووا للتعلوويم، ومركووزا للتوجيووه الروحووي، ودارا لتجيّوويش اجليوووش  لإلسووالم، يوووم أن كووان حمووالّ 
 . 3اجملاهدة يف سبيل نشر اإلسالم"

 المدارس: -ثانيا
أما الوسيلة الثانية الويت اسوتخدمها الشويخ ابون بواديس يف عملوه اإلصوالحي فهوي املودارس، أو موا يطلوق 

 عليه التعليم املكتيب يف مقابل التعليم املسجدي.
وكانووت نووواة هووذا التعلوويم بالنسووبة للشوويخ ابوون بوواديس مووا كووان يقوووم بووه موون تعلوويم مسووجدي، ففووي سوونة 

م كّون الشيخ ابن بواديس موع مجاعوة مون املصولحني بقسونطينة مكتبوا للتعلويم )مدرسوة ابتدائيوة( 1922
                                                 

 .271ص.،  املصدر نفسه - 1
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قووور ، مث نقووول هوووذا املكتوووب إىل م1ُعووورف باسوووم املكتوووب العوووريب االبتووودائي، فووووق مسوووجد سووويدي بوووومعزة
م، وكانوت دروسوه فيهوا مقّسومة إىل أربعوة أقسوام، قسومان منهوا: 1921اجلمعية اخلريية اإلسالمية سنة 

 .2ألبناء الكتاتيب القرآنية، وقسمان ألبناء املكاتب الفرنسية
مثّ إّن الشيخ ابن باديس رأى أن الظروف أصبحت ساحنة لتوسيع دائورة هوذا التعلويم، حوّت يتسوع لعودد 

ل، فأسس مجعية الرتبية والتعليم اإلسالمية ، كموا يوذكر الشويخ ابون بواديس نفسوه حوني أكّب من األطفا
م رأيووت أن أخطووو باملكتووب خطوووة جديوودة وأخرجووه موون مكتووب 1921 -هووو1299يقووول:"ويف سوونة 

مجاعووة إىل مدرسووة مجعيووة، فحووّررت القووانون األساسووي جلمعيووة الرتبيووة والتعلوويم اإلسووالمية، وقّدمتووه باسووم 
 .3ؤسسة للحكومة فوقع التصديق عليه"اجلماعة امل

وكان هلذه املدرسوة عودة فوروع يف أحيواء عودة مون مدينوة قسونطينة، وبلوغ عودد الطلبوة املسوجلني يف هوذه 
 .4تلميذا 911م 1929اجلمعية سنة 

مثّ توووواىل بعووود ذلوووك فوووتح مووودارس للتعلووويم يف أحنووواء خمتلفوووة مووون القطووور اجلزائوووري، ففتحوووت مدرسوووة دار 
م  لتعلويم البنوني والبنوات، " و كانوت حتووي عودة أقسوام، ُخّصوص 1921ن يف صويف احلديث بتلمسوا

، مموا يودل علوى أّن 5كل قسم لعمل من األعمال، قسوم للصوالة، وآخور للمحاضورات، وثالوث للتعلويم"
دور املدرسووة يف نظوور الشوويخ ابوون بوواديس وإخوانووه موون املصوولحني كووان أكووّب موون جموورد تلقووني املعلومووات 

 من جيل إىل جيل، بل هي حمضن تربوي بأمّت معىن الكلمة.ونقل املعارف 
مدرسة التعليم والرتبية ببسكرة من قبول رجوال مون اجلمعيوة وعلوى رأسوهم  1929كما أّسست يف عام 
 .  6الشيخ حممد خري الدين

مدرسوة ذات القسوم الواحود والقسومني، وبلغوت  11بوو  1922-1921قوّدرت مودارس اجلمعيوة سونة 
 121م إىل 1929تلميوذا، ووصول عوددها سونة  9191م، يزاول الوتعّلم هبوا 1929مدرسة سنة 92

 .7مدرسة يدرس فيها أكثر من مخسني ألف تلميذ من البنني والبنات
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ولتطوير التعامل مع هذه الوسيلة دعا الشيخ ابون بواديس إىل عقود موؤمترات سونوية يلتقوي فيهوا املعلموون 
 ههم وحتديد السبل الكفيلة بتطوير عملهم.هبذه املدارس لتدارس الصعوبات اليت تواج

وعمووال موون الشوويخ ابوون بوواديس لالرتقوواء مبسووتوى التعلوويم هبووذه املوودارس بتكوووين املعلّووم الكووفء للتعلوويم 
فيهوووا، خطّوووط إلرسوووال بعثوووات إىل مووودارس باملشووورق، منهوووا بعثوووة للطالبوووات إلكموووال دراسوووتهن بثانويوووة 

 . 1احلرب العاملية الثانيةبسوريا، ولكّنه مشروع مل يتّم بسبب ظروف 
كما كان الشيخ ابن باديس يطمح للبلوغ هبذا التعليم املستويات العليا ولو يف بعض التخّصصات اليت 
يتوووفر فيهووا أسوواتذة متمّكنووون مووون اجلزائووريني، فكووان يعموول جبوود علوووى تأسوويس كليووة للعلوووم اإلسوووالمية، 

 .2ملدن اجلزائريةيكون مقرها مدينة قسنطينة، وتكون هلا فروع يف أهم ا
 الصحافة -ثالثا

أما الوسيلة الثالثة اليت ركز عليها الشويخ ابون بواديس يف حتقيوق أهدافوه اإلصوالحية فهوي الصوحافة، فقود 
أدرك كما أدرك كثري من أعالم اإلصالح يف القرن العشرين أمهية هذه الوسيلة يف تبليغ األفكار ونشرها 

، 3وبأيسور جهود ، فانودفعوا إىل تأسويس الصوحف واجملوالتبني قطاع عريض من النواس يف أسورع وقوت 
وكوذلك فعول الشويخ ابوون بواديس، رغوم معارضووة بعوض املصولحني يف اجلزائوور السوتخدام هوذه الوسوويلة يف 
املرحلة األوىل من مراحل سري احلركوة اإلصوالحية، وعلوى رأسوهم الشويخ البشوري اإلبراهيموي، ألهنوم كوانوا 

ن جهووودهم يف هوودوء ومثووابرة إىل التعلوويم باملسوواجد واملوودارس لتكوووين يوورون أولويووة أن يصوورف املصوولحو 
النخبوووة الووويت سوووتكون األسووواس الوووذي تسوووتند إليوووه حركوووة اإلصوووالح يف كوووّل امليوووادين، ولكوووّن الشووويخ ابووون 
بوواديس وموون وافقووه موون املصوولحني كووانوا يوورون أن هتيئووة األرضووية للعموول اإلصووالحي يف أوسوواط اجملتمووع 

صحافة مبا متتلكه من إمكانات، ولو كانت قليلة يف البداية، ورجح رأي الشويخ يقتضي دخول ميدان ال
 .4ابن باديس ومن وافقه كما يقول اإلبراهيمي:" ملقتضيات هلل من ورائها حكمة"

م، فكانوت 1912دخل الشيخ ابون بواديس ميودان الكتابوة الصوحفية موع بودايات عملوه التعليموي سونة 
عمووول مووون خوووالل الصوووحافة املوجوووودة، فكوووان يكتوووب مقووواالت يف جريووودة ِخطّتوووة يف املرحلوووة األوىل أن ي

النجاح لصاحبها الشيخ عبد احلفويظ اهلوامشي، وكوان ميضويها بوو" َعْبسوي" نسوبة إىل الشواعر العوريب عنورتة 
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بن شداد العبسي، الذي يرمز للشوجاعة واإلقودام والسوعي الفتكواك احلرّيوة ، ولكنوه الحوظ أن صواحب 
ام رغبووات ومووؤثرات" بتعبووري ابوون بوواديس، ففووتح جريدتووه ألقووالم تؤيوود خرافووات هووذه اجلريوودة ضووعف "أموو

، فتوقوووف الشووويخ ابووون بووواديس عووون الكتابوووة فيهوووا، وأّسوووس 1الطووورقيني، وتطعووون يف شخصووويات املصووولحني
م، مفتتحووا العوودد األول منهووا مبقولووة توودّل علووى 1922جريوودة املنتقوود بتوواريخ الثوواين موون شووهر جويليووة 

حافة، والوووودوافع الوووويت دفعتووووه إىل ولوجووووه، وهووووي قولووووه:" باسووووم اهلل، مثّ باسووووم احلووووق نظرتووووه إىل عووووامل الصوووو
والوووطن، نوودخل عووامل الصووحافة العظوويم، شوواعرين بعظمووة املسووؤولية الوويت نتحملهووا فيووه، مستسووهلني كوول 

 .2صعب يف سبيل الغاية اليت حنن إليها ساعون، واملبدأ الذي حنن عليه عاملون"
يوضوح امسهووا اهلوودف موون إصودار الشوويخ ابوون بوواديس هلوا، وهووو كمووا شوورحه يف  واملنتقود جريوودة أسووبوعية 

العوودد األول منهووا:" ننتقوود احلكووام واملووديرين والنووواب والقضوواة والعلموواء واملقوواومي، وكوول موون يتوووىل شووأنا 
 .3عاما من أكّب كبري إىل أصغر صغري، من الفرنسويني والوطنيني"

بوودع الطووورقيني واملمارسوووات اجملحفوووة لوووبعض احلكوووام واملوووديرين، ونظوورا لشوووّدة هلجوووة هوووذه اجلريووودة يف نقووود 
 .4م، بعد صدور مثانية عشر عدد منها1922أكتوبر  29صدر قرار بتعطيلها بتاريخ 

يشري الشيخ ابن باديس إىل تقّدم احلركة اإلصالحية يف اجلزائر يف استخدام الصحافة كوسيلة لإلصالح 
الشمال اإلفريقي فيقول:" كانت أول دعووة لإلصوالح أعلنوت على احلركات اإلصالحية اليت ظهرت يف 

يف هذا الشمال اإلفريقي على لسان الصحافة، هي دعوتنا...يف جريدة )املنتقد( الشوهيدة، ويف خلفهوا 
 .5)الشهاب("

وبعووود أقوووّل مووون شوووهر مووون تعطيووول جريووودة املنتقووود أصووودر الشووويخ ابووون بووواديس جريووودة الشوووهاب بتووواريخ 
تصوودر موورة يف األسووبوع، مث موورتني يف األسووبوع، وملووا واجهووت أزمووة ماليووة   م، بوودأت1922نوووفمّب 12

 .6كادت تعصف هبا حتولت إىل جملة شهرية، وذلك بعد أربع سنوات من صدورها
وامسهوووا " الشوووهاب" يرموووز إىل الشوووهب الووويت تقوووذف هبوووا الشوووياطني املوووردة الووويت تتخطوووف األخبوووار، وهوووو 

]الصووافات:  {َخِط  َف الَخْطَف  َة فَأَتْ بَ َع  ُه ِش  َهاٌب ثَاِق  بٌ ِإالَّ َم  ْن  }مسووتوحى موون الوونص القوورآين:
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[، وفيووه إشووارة إىل ثبووات الشوويخ ابوون بوواديس علووى اخلووط الووذي التزمووه يف املنتقوود وهووو نقوود األوضوواع 11
الفاسوودة، ولكووّن الشوويخ ابوون بوواديس و كمووا يشووري أحوود الدارسووني و كووان " يلووني القووول مووع السوولطات 

 .1يغلظه وحيتّد فيه مع أقطاب االستعمار" احلاكمة يف فرنسا، بينما
، باإلضوافة إىل دور أبيوه وأخويوه ملكوانتهم 2وتعّد هذه املرونة اليت هنجها الشيخ ابون بواديس يف الشوهاب

عنوووود السوووولطات احملليووووة احلاكمووووة، سووووببا يف اسووووتمرار جريوووودة الشووووهاب وعوووودم تعطيلهووووا موووون قبوووول إدارة 
م، بسووبب التضوييق يف جمووال احلريووات 1929يس بنفسوه سوونة االحوتالل، إىل أن أوقفهووا الشويخ ابوون بوواد

الصووحفية عشووية احلوورب العامليووة الثانيووة، ويووذكر أحوود تالميووذ الشوويخ ابوون بوواديس بووأن العوودد األخووري موون 
الشووهاب حجووز موون قبوول إدارة االحووتالل ألنووه نشوور مقوواال للمرحوووم املووازين عنوانووه )العوورب مثووانون مليووون 

 . 3أحدا( ولكنهم ال يريدون أن ميفوا
وموووع اسوووتمرار الشووويخ ابووون بووواديس يف إصووودار جريووودة الشوووهاب، ليعوووّب فيهوووا عووون مواقوووف مووون القضوووايا 
املختلفة بامسه اخلاص ولويس كورئيس للجمعيوة، سواهم يف تأسويس أربوع صوحف يف إطوار مجعيوة العلمواء 

ل موووووارس املسووووولمني اجلزائوووووريني، وهوووووي جريووووودة "السووووونة النبويوووووة"، وقووووود صووووودر العووووودد األول منهوووووا يف أو 
م، يقووول الشوويخ ابوون بوواديس مبينووا اهلوودف موون إصدارها:"تنشوور علووى النوواس مووا كووان عليووه النوويب 1922

صوولى اهلل عليووه وسوولم يف سووريته العظمووى، وسوولوكه القووومي، وهديووه العظوويم" وهووذا لووو" ليكووون املسوولمون 
ا كان هوو صولى اهلل مهتدين هبدي نبيهم يف األقوال واألفعال، والسري واألحوال، حّت يكونوا للناس كم

م بقوووورار مووون وزيوووور 1922، وتوقفوووت عووون الصوووودور يف جويليوووة 4عليوووه وسووولم مثوووواال أعلوووى يف الكمووووال"
 الداخلية الفرنسية.

جويلية جريدة "الشريعة"، وقود أعلون ابون بواديس يف افتتاحيوة العودد األول  11مث أصدرت اجلمعية يف  
لوويت موون أجلهووا أنشووئت، وهووي" تثقيووف الشووعب منهووا أن اجلمعيووة ستمضووي يف طريقهووا لتحقيووق الغايووة ا

اجلزائري، ورفع مسوتواه العقلوي، واخللقوي والعلموي" وأن جريودة "الشوريعة" مل تنشوأ إال لتخلوف جريودة " 
، ومووا إن ظهوور العوودد السووابع منهووا حووّت 5السوونة النبويووة" " وسووتقوم مقامهووا، وحتووّل موون القلوووب حمّلهووا"

                                                 
 .29حممد ناصر: الصحف العربية اجلزائرية، مرجع سابق، ص.  -1
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أبداه الشيخ ابن باديس فيها من مرونوة سياسوية، وتأكيوده م، رغم ما 1922أوت  29ُعطّلت بتاريخ 
 . 1أّن اهلدف من إنشائها هو مساعدة فرنسا الدميقراطية على االرتقاء بالشعب اجلزائري

مثّ أصدرت اجلمعيوة بعود حووايل عشورين يوموا مون توقيوف "الشوريعة" جريودة باسوم " الصوراط السووي "، 
صدر العدد السوابع عشور منهوا حوّت عطلوت بتواريخ جوانفي وكان مصريها كمصري أخواهتا حيث ما إن 

م قوورار يوونّص علووى توقيووف 1922ديسوومّب  22م، وذلووك بعوود أن صوودر موون وزارة الداخليووة يف 1929
 .2صدور كل جريدة تسري على هنج اجلرائد السابقة

يخ وبعوود سوونتني موون توقيووف جريوودة" الصووراط السوووي"، أصوودرت مجعيووة العلموواء جريوودة " البصووائر" بتووار 
م، وكانووت جريوودة أسووبوعية، وقوود حتّقووق هلووا انتشووار واسووع يف الووداخل واخلووارج، إذ  1922ديسوومّب 21

 .3كانت تطبع ما يقارب أربعة آالف نسخة، وهو عدد قّلما بلغته جريدة أخرى يف تلك الظروف
لئال ُتدفع إىل  واستمر صدور هذه اجلريدة حّت قيام احلرب العاملية الثانية، وقّررت مجعية العلماء إيقافها

 .4تأييد فرنسا يف مواقفها يف هذه احلرب
هووذه هووي الصووحف الوويت أصوودرها الشوويخ ابوون بوواديس، وعموول موون خالهلووا علووى حتقيووق بعووض أهووداف 
حركتووه اإلصووالحية، وهنوواك صووحف أخوورى كووان يصوودرها غووريه موون املثقفووني بالّلسووان العووريب وبالّلسووان 

لقضوووايا املختلفوووة علوووى صوووفحات جرائوووده، ومنهوووا جريووودة الفرنسوووي فكوووان يؤيووودها ويشووويد مبواقفهوووا يف ا
 .5( اليت كان يصدرها األمني العمودي La Défense"الدفاع" )

وكانت هوذه الوسويلة مون أهوّم الوسوائل الويت عرّفوت بأفكوار الشويخ ابون بواديس اإلصوالحية لودى شورائح 
ت يف التعريوووف حبركتوووه واسوووعة مووون اجملتموووع اجلزائوووري يف الشووورق والغووورب والشووومال واجلنووووب، بووول وسوووامه

 اإلصالحيه يف اخلارج مغربا ومشرقا.
كمووا كووان الشوويخ ابوون بوواديس يعموول موون خالهلووا علووى حتريووك أقووالم املتعلمووني للكتابووة يف املوضوووعات 
املختلفة اليت تسهم باالرتقاء بدرجوة الووعي عنود اجلزائوريني، وكمثوال علوى ذلوك نوذكر النوداء الويت وجهوه 

ابوووة يف موضووووعات لتكووووين رأي عوووام يف اجملتموووع يشوووجع علوووى التعلووويم القووورآين، إىل هوووؤالء الكتووواب للكت
حيث يقول الشويخ خماطبوا املرشودين والكتواب:" قود تقاصورت مهوم املسولمني يف هوذه املودة األخورية عون 

                                                 
 .912ص.، املرجع نفسه -1
 .919ص.، املرجع نفسه  -2
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تعلوويم القوورآن وتعلمووه، فقووّل احلووافظون لووه، فعلووى كوول موون نّصووب نفسووه إلرشوواد املسوولمني يف ديوونهم أن 
عنايووة  حبفووظ كتوواب رهبووم، وعلووى الكتّوواب أن يطرقوووا هووذا املوضوووع الكثووري النووواحي، هووذا حيووّثهم علووى ال

يأتيووه موون ناحيووة فضوويلة القوورآن، وذلووك موون ناحيووة اختيووار املعلمووني ومووا هووي الصووفات املطلوبووة فووويهم، 
واآلخوور موون ناحيووة أسوولوب التعلوويم ومووا هووو األقوورب إىل التحصوويل موون أي األسوواليب، ورابووع موون ناحيووة 

ني حووال املعلمووني وتوووفري أجوورهتم، وكوول موون هووذه النووواحي يلووزم أن تتعوودد فيهووا الكتابووة حووّت حتوودث حتسوو
 .1تأثريا يف اجملتمع وتكّون رأيا عاما يف املوضوع"

 الجمعيات -رابعا
وكانووووت اجلمعيووووات هووووي الوسوووويلة الرابعووووة الوووويت اسووووتعان هبووووا الشوووويخ ابوووون بوووواديس إلجنوووواز أهووووداف حركتووووه 

كووان يوودرك أن جهووود الفوورد مهمووا كانووت اإلمكانووات الوويت ميتلكهووا يبقووى تأثريهووا اإلصووالحية، ذلووك ألنووه  
حمووودودا يف ميووودان التغيوووري االجتمووواعي، وملوووا الحظوووه مووون اعتمووواد أعوووالم املشوووروع اإلصوووالحي يف العوووامل 

 .2اإلسالمي يف القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين على اجلمعيات يف الرتويج ملشروعهم
ابووون بووواديس يف فووورتة مبّكووورة مووون شوووروعه يف عملوووه اإلصوووالحي إىل االسوووتعانة هبوووذه  وقووود سوووعى الشووويخ

م العموول لتأسوويس مجعيووة حتووت اسووم 1929الوسوويلة، حيووث اقوورتح علووى الشوويخ البشووري اإلبراهيمووي سوونة 
"اإلخاء العلمي"، تتكون من علماء قسنطينة وطلبوة العلوم فيهوا، وتكوون خاصوة بعمالتهوا، "جتموع مشول 

لبوووة وتوّحووود جهوووودهم، وتقوووارب بوووني منووواحيهم يف التعلووويم والتفكوووري، وتكوووون صووولة تعوووارف العلمووواء والط
، فوافقوه الشويخ البشوري علوى رأيوه، ووضوع هلوا قانوهنوا األساسوي 3بينهم، ومزيلة ألسباب التناكر واجلفواء"

بطلوووووب مووووون الشووووويخ ابووووون بووووواديس، وعووووورض الشووووويخ ابووووون بووووواديس الفكووووورة علوووووى مجاعوووووة مووووون العلمووووواء 
لكوووّن الفكووورة مل تتجسووود ألن الظوووروف مل تتهيوووأ بعووود ملثووول األعموووال كموووا يؤكووود البشوووري فاستحسووونوها، 

 اإلبراهيمي.
واسووتمر الشوويخ ابوون بوواديس يف هتيئووة الظووروف جلعوول هووذه الفكوورة واقعووا، فووتمّكن بعوود سووّت سوونوات موون 

حتووت م موون تأسوويس مجعيووة هتووتّم بووالتعليم مبدينووة قسوونطينة 1921اقرتاحووه للفكوورة، يف شووهر فيفووري سوونة 
اسوووم "مجعيووووة الرتبيوووة والتعلوووويم اإلسوووالمية"، وجوووواء يف القوووانون األساسووووي هلوووذه اجلمعيووووة أّن اهلووودف موووون 
إنشووائها هووو" نشوور األخووالق الفاضوولة، واملعووارف العربيووة والفرنسوووية والصوونائع اليدويووة بووني أبنوواء وبنووات 

                                                 
 .212مصدر سابق، ص. عبد احلميد بن باديس: جمالس التذكري من حديث البشري النذير، و  1
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  .22حممد البشري اإلبراهيمي: مجعية العلماء فكرة، سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مرجع سابق، ص. و  3



21 

 

م مون تأسويس 1921مواي  2، مث هتيأت لوه الظوروف أكثور فوتمكن يف نفوس السونة بتواريخ 1املسلمني"
مجعيووة للعلموواء املسوولمني اجلزائووريني، وقوود حوورص علووى أن تضووم علموواء اجلزائوور بكووّل توجهوواهتم املذهبيووة 

 .2والفكرية، وحقق ذلك فعال إذ مشلت العضوية فيها "املصلحني والطرقيني، واملالكيني واإلباضيني"
 موون أهدافووه اإلصووالحية، وموون وقوود متكوون الشوويخ ابوون بوواديس موون خووالل هووذه اجلمعيووة موون إجنوواز الكثووري

توسوويع دائوورة عملووه اإلصووالحي ليشوومل القطوور اجلزائوور كلووه، يقووول أحوود الدارسووني حلركووات اإلصووالح يف 
العامل اإلسالمي يف حّق هذه اجلمعية:" على أّن من أهم اجلمعيات و أكّبها أثورا يف خطوة التحورر هوي 

زائر، فقوود كانووت حبووق أمنوذجووا تنظيميووا لنشوور مجعيووة العلموواء الوويت أسسووها ابوون بوواديس يف قسوونطينة بوواجل
اإلصووالح، حووّت إهنووا لوويمكن أن تعتووّب حركووة إصووالحية كاملووة ال مجعيووة حموودودة فحسووب، وقوود كانوووت 

 .3حركة جتمع بني البعد النخبوي من العلماء واملرشدين، والبعد الشعيب من عامة الناس"
الثقافيوة واخلرييوة والرياضوية بتوجيوه مون الشويخ  مث توّسعت دائرة تأسيس اجلمعيات يف اجملاالت املختلفوة:

ابن باديس من خالل الصحافة والزيارات امليدانيوة، وكوان الشويخ يقورتح علوى املؤسسوني هلوذه اجلمعيوات 
ودعما معنويا ، 4األعيان واملوظفني الكبار والعلماء الطاعنني يف السن تشريفا هلم أن يشركوا يف رئاستها

 .الرتخيص هلا من قبل اإلدارة، وتصادف القبول واإلقبال من قبل اجملتمع هلذه اجلمعيات حّت يتمّ 
يشووري الشوويخ البشووري اإلبراهيمووي إىل تزايوود عوودد هووذه اجلمعيووات، وتنوووّع اجملوواالت الوويت هتووتم هبووا، وإىل مووا  

:" ومجعيوووات بلغوووت كانوووت تكسوووبه ألفوووراد اجملتموووع مووون آداب وكفووواءات، وتقدموووه مووون خووودمات، فيقوووول
مة علووووى العلووووم واإلحسووووان واألدب والرياضووووة، تبووووّث يف األمووووة النظووووام، واإلدارة، وآداب املئووووات، مقّسوووو

 .5االجتماع"
 النوادي الثقافية -خامسا

من وسائل الشيخ ابن باديس يف عمله اإلصالحي إنشاء النووادي الثقافيوة الويت يلتقوي فيهوا أعوالم حركوة 
اإلصالح باملثقفني باللسان الفرنسوي وبالشوباب الوذي مل يتهيوأ بعود لإلقبوال علوى املسواجد، وال تسومح 

إهنوا:" وسوط جوامع، له ظروف عمله بااللتحاق بالودروس التعليميوة فيهوا، يؤكود ذلوك اإلبراهيموي بقولوه 
بووني املدرسووة واجملتمووع، ألّن هنوواك طائفووة عظيمووة موون شووباب األمووة ال جتوود اجلمعيووة وسوويلة لتبليغووه دعوووة 
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، و"فيها كانت تلقى الودروس واحملاضورات، وتعقود املوؤمترات، وتقودم 1الدين والعلم إال يف تلك النوادي"
اد اإلسالمية، كما كانت مقورا الحتضوان فورق التمثيليات واملسرحيات، وتقام االحتفاالت مبناسبة األعي

 .2الكشافة اإلسالمية والفرق الرياضية واملسرحية"
وتتووووفر هبوووذه النووووادي مرافوووق تعوووني علوووى حتقيوووق هوووذه األهوووداف، "مووون قاعوووة للنشووواطات املختلفوووة وغرفوووة 

 . 3للصالة، ومقصف صغري لبيع املشروبات املباحة"
م مون قبول مجاعوة 1921لوذي تأسوس بواجلزائر العاصومة سونة ومن أشهر هذه النووادي "نوادي الرتقوي" ا

موون أعيووان وأغنيوواء مدينووة اجلزائوور، وكووان اهلوودف موون إنشووائه هووو أن يكووون ميوودانا ينوواقش فيووه املثقفووون 
 .4أوضاع جمتمعهم

وكووان الشوويخ ابوون بوواديس يووزور هووذا النووادي باسووتمرار إللقوواء احملاضوورات فيووه، والتووداول يف قضووايا اجملتمووع 
 الحه مع املثقفني من رواده.وسبل إص

وقد شهد هذا النادي اجللسة التأسيسية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، واختذته اجلمعية بعود ذلوك 
 .5مقرا دائما هلا، تعقد فيها اجتماعاهتا ومؤمتراهتا

ادي كموووا كانوووت هنووواك نوووواد أخووورى، منهوووا نوووادي "التقوووّدم" بالبليووودة، ونوووادي "النجووواح" بسوووعيدة، و"النووو
، ونووادي "السووعادة" ونووادي " االحتوواد" بقسوونطينة، وكووان الشوويخ ابوون بوواديس يلتقووي 6اإلسوالمي" بوواجلزائر

 .7يف هذين الناديني بنخبة املثقفني من أبناء قسنطينة
وقوود كووان هلووذه النوووادي كمووا يؤكوود ذلووك الشوويخ اإلبراهيمووي "آثووار يف الشووّبان تسوواوي آثووار املدرسووة يف 

املسوواجد يف الشوويو  والكهووول، وموون النوووادي خوورج الشووبان إىل املسوواجد يووؤدون األطفووال، وتفوووق آثووار 
 . 8حق اهلل، وإىل ميادين العمل يؤدون واجبات اجملتمع"

ويبووودو أن إدارة االحوووتالل شوووعرت بالتوووأثري املتزايووود هلوووذه النووووادي يف أوسووواط الشوووباب والنخبوووة املثقفوووة، 
"  ادهووا، كمووا يؤكوود ذلووك الشوويخ ابوون بوواديس بقولووه:فسووّنت قوووانني للحووّد موون دورهووا، وإخالئهووا موون رو 

                                                 
 .21حممد البشري اإلبراهيمي: عيون البصائر، د.ط، ش.و.ن.ت ، اجلزائر، د.ت، ص.  - 1
 .292حممد زرمان، األسس النظرية ملنهج التغيري عند حممد البشري اإلبراهيمي، مرجع سابق، ص.  - 2
 .292املرجع نفسه ، ص.  - 3
 .292ص.، املرجع السابقعبد الكرمي بوصفصاف:  - 4
 .292ص.، املرجع نفسه  - 5
 . 219م، ص. 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1عبد املالك مرتاض: فنون النشر األديب يف اجلزائر، ط - 6
 .297و 299ص.، املرجع السابقعبد الكرمي بوصفصاف:  - 7
 .292م، ص.1992، ش.و.ن.ت ، اجلزائر، 1، ط9حممد البشري اإلبراهيمي: آثار الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي، ج - 8
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فصدر قانون النوادي الوذي يرموي إىل إخالئهوا وحرموان الكبوار مون التهوذيب يف نوواديهم، بعودما حرمووا 
 .1منه يف مساجدهم"

ومن القرارات اليت تضمنها هذا القانون " منع النوادي اإلسوالمية منوع بيوع املشوروبات، وهوي مشوروبات 
 كما عّلق الشيخ ابن باديس.  2" فانفضح القصد حّت لدى محار توما وراكبه" حاللية طبعا"

هوووذه هوووي أهوووم الوسوووائل الووويت اسوووتخدمها الشووويخ ابووون بووواديس يف عملوووه اإلصوووالحي، ليبلوووغ مووون خالهلوووا 
األهداف اليت حّددها هلوذا العمول، وهنواك وسوائل أخورى كثورية مل نقوف عنودها منهوا الزيوارات امليدانيوة، 

 وإرسال البعثات الدراسية، ومؤسسة األسرة، واملؤمترات السنوية. ونشر الكتب،
ولوووو قوووّدر للشووويخ ابووون بووواديس أن يواكوووب وسوووائل أخووورى مثووول وسووويلة البوووث الفضوووائي املباشووور، ووسووويلة 

 األنرتتنيت، لسارع إىل استغالهلا لنشر فكرته اإلصالحية، كما سارع إىل ميدان الصحافة.
ها مووون خوووالل جتربوووة مووون التجوووارب الدعويوووة املعاصووورة، لووونعلم أّن هوووذه هوووي أهوووم وسوووائل الووودعوة عرضووونا

الوسووائل يف نشوور الوودعوة تتطووور بتطووور حيوواة اإلنسووان، وظهووور وسووائل اتصووال وإعووالم جديوودة مل تكوون 
 معهودة من قبل.   

 
 

                                                 
 .212مصدر سابق، ص.،  9عبد احلميد بن باديس: آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس، ج - 1
 .192ص.،  املصدر نفسه -2
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 فقه األولويات الدعوية
 

 مفهوم فقه األولويات: -1
واالصوووووووطالحي لكوووووووّل مووووووون مصوووووووطلحي "الفقوووووووه" ال نريووووووود أن نسوووووووتطرد كثوووووووريا موووووووع التعريوووووووف اللغووووووووي 

و"األولويووات"، ونوووذهب مباشووورة إىل حتديوود مفهووووم " فقوووه األولويووات" كنووووع مووون أنووواع الفقوووه الضووورورية 
 للداعية.

فقود عرّفوه العالموة يوسوف القرضواوي تعريفوا أوضوح بوه دوره ووظيفتوه فقوال:" وضوع كوّل شويء يف مرتبتووه 
مثّ يقووّدم األوىل فوواألوىل، بنوواء علووى معووايري شوورعية صووحيحة،  بالعوودل، موون األحكووام والقوويم واألعمووال،
، وعرّفووه يف موضووع آخوور بقوله:"وضووع كووّل شوويء يف مرتبتووه، فووال 1يهوودي إليهووا نووور الوووحي ونووور العقوول"

 .2يؤخر ما حّقه التقدمي، وال يقّدم ما حّقه التأخري، وال يصّغر األمر الكبري، وال يكّّب األمر الصغري"
الوووكيلي يف دراسووته عووون فقووه األولويووات تعريفووا مجووع بوووني اإلجيوواز والدقّووة فبوونّي أنووه:" العلوووم وعرّفووه حمموود 

 .3باألحكام الشرعية اليت هلا حق التقدمي على غريها، بناء على العلم مبراتبها، وبالواقع الذي يتطّلبها"
لوه ملكوة تكسوبه القودرة  ومن هذه التعاريف يتبنّي لنا أن املقصوود بفقوه األولويوات علوم يثمور يف احملّصول

على معرفة ما حّقه التقدمي من األعمال وما حقه التأخري، مالحظا يف ذلوك اعتبوارات تتعلوق باألعموال 
 نفسها أو باألشخاص أو بالظروف احمليطة.

 مخاطر الذهول عن فقه األولويات: -2
سوولبية كثوورية علووى أعموواهلم، ترتتّووب علووى إمهووال املشووتغلني بالوودعوة اإلسووالمية هلووذا النوووع موون الفقووه آثووار 

 نذكر منها:
االنشووغال بووالفروع واملواضوويع اهلامشووية، وإمهووال األصووول والقضووايا اجلوهريووة، بسووبب عوودم امووتالك  -أوال

ميووزان صووحيح ملعرفووة مراتووب األعمووال، فوورتى املشووتغل بالوودعوة يبووذل اجلهووود الكبوورية، وميضووي األوقووات 
 أعماال هي أهّم وأرجح. الكثرية يف القيام بأعمال مرجوحة، و يهمل

العناية بالشكل أكثر من املضمون، وذلك أّن الداعية حني يفقد العقول الوراجح الوذي ميّكنوه مون  -ثانيا
 إدراك احلقائق واملضامني، يصبح جّل تركيزه على األشكال واملظاهر.

                                                 
 .9القرآن والسنة، ص.يوسف القرضاوي، دراسة جديدة يف ضوء  - 1
 .29يوسف القرضاوي، أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة، ص. - 2
 .17حممد الوكيلي، فقه األولويات دراسة يف الضوابط، ص. - 3
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ّم سوووء تقوودير للمصوواحل واملفاسوود، حيووث يهووتم بتحقيووق مصوولحة علووى حسوواب مصوولحة هووي أهوو -ثالثووا
 منها، ويبذل جهودا كبرية حملاربة مفسدة، ويغّض الطرف عن مفاسد هي أعظم منها وأكّب.

  التأصيل الشرعي لفقه األولويات: -3
إّن شرعية اسوتخدام مبودأ األولويوات يف الودعوة أمور دلّوت نصووص كثورية مون كتواب اهلل عوّز وجوّل وسوّنة 

 ما يلي: رسوله صّلى اهلل عليه وسّلم، ومن هذه النصوص نذكر
قَ اَل  َوَم ا َأْعَجلَ َك َع ن قَ ْوِم َك يَ ا ُموَس ن } قول اهلل تعاىل خطابا لنبيّوه موسوى عليوه السوالم:-

قَ  اَل فَِإنَّ   ا قَ   ْد فَ تَ نَّ   ا قَ ْوَم   َك ِم   ْن بَ ْع   ِدَك  ُه  ْم ُأْوالِء َعلَ   ن أَثَ   ِري َوَعِجْل   ُت ِإلَْي   َك َربِّ لِتَ ْرَض   ن
اِمِريُّ   [. 92-92طه: ]  { َوَأَضلَُّهُم السَّ

وقد ذكر املفّسرون أّن موسى عليه السوالم اسوتعجل الوذهاب إىل لقواء ربّوه عنود جبول الطوور قبول امليعواد 
شوووقا ومسووارعة إىل مرضووواة ربّووه فعوتوووب وعوقووب مبوووا عوقووب بوووه، ألنّووه يف تقووودير اهلل تعوواىل فعووول مووا هوووو 

 يل.خالف األوىل، ممّا ترّتب عنه متّكن السامرّي من إضالل بين إسرائ
َأن َج  اَءُه اأَلْعَم  ن َع  َبَس َوتَ   َولَّن}  قولووه تعوواىل عتابووا لرسوووله حمموود صووّلى اهلل عليووه وسووّلم : -

ُر فَ َتنَفَع  ُه ال  ذِّْكَرى َوَم  ا يُ  ْدرِيَك َلَعلَّ  ُه يَ زَّكَّ  ن  َأمَّ  ا َم  ِن اْس  تَ ْغَنن َأْو يَ  ذَّكَّ
ى  َوُه َو َيْخَش ن َوَأمَّ ا َم ن َج اَءَك َيْس َعن نَوَم ا َعَلْي َك َأالَّ يَ زَّكَّ  فَأَْنَت لَ ُه َتَص دَّ

ن   .[  11-1] عبس:  {َكالَّ ِإن ََّها َتْذِكَرةٌ  فَأَْنَت َعْنُه تَ َلهَّ
وقد ذكر املفّسرون أّن سبب عتاب اهلل عّز وجّل لرسوله صّلى اهلل عليه وسّلم أنّه صّلى اهلل عليوه وسوّلم  

دعووة لوبعض أشوراف قوريش حرصوا علوى اسوتجابتهم، ملوا يورّتب  كان يرى أّن األوىل ما كان يقوم به من
على استجابتهم من فوتح ألبوواب مّكوة أموام الودعوة اإلسوالمية، ولوذلك أعورض عون عبود اهلل بون أيب أّم 

 مكتوم حني جاء يسأله يف وقت انشغاله بدعوة هؤالء األشراف أن يعّلمه شيئا من القرآن.
ِس  َقايََة الَح  اجِّ َوِعَم  ارََة الَمْس  ِجِد الَح  َراِم َكَم  ْن آَم  َن بِاللَّ  ِه َواْليَ   ْوِم  َأَجَعْل  ُتمْ  }قووول اهلل عووزّ وجوول:  -

الَّ  ِذيَن  اآلِخ ِر َوَجاَه َد ِف ي َس  ِبيِل اللَّ ِه الَ َيْس تَ ُووَن ِعن  َد اللَّ ِه َواللَّ ُه الَ يَ ْه  ِدي الَق ْوَم الظَّ اِلِمينَ 
اللَّ  ِه بِ  َأْمَواِلِهْم َوأَنُفِس  ِهْم َأْعظَ  ُم َدرََج  ًة ِعن  َد اللَّ  ِه َوُأْولَئِ  َك ُه  ُم  آَمنُ  وا َوَه  اَجُروا َوَجاَه  ُدوا ِف  ي َس  ِبيلِ 

ُرُهْم رَب ُُّهم ِبَرْحَمٍة مِّْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّه ْم ِفيَه ا نَِع يٌم مُِّق يمٌ  الَفاِئُزونَ  ] التوبوة:  { يُ َبشِّ
19-21]. 
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اهلل تعوواىل استخالصووا موون هووذا الوونص وغووريه أّن جوونس أعمووال وقوود ذكوور شوويخ اإلسووالم ابوون تيميووة رمحووه 
 اجلهاد أفضل من جنس أعمال احلّج.

وموون السووّنة النبويووة نووذكر النصوووص اآلتيووة الوويت توودّل داللووة واضووحه علووى مشووروعية االحتكووام إىل هووذا  -
 النوع من أنواع الفقه:

قومووا موون أهوول  إنووك تووأيت  "  :قووال قووال بعثووين رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم عوون ابوون عبوواس أن معوواذا
أطواعوا لوذلك فوأعلمهم أن اهلل  فادعهم إىل شهادة أن ال إلوه إال اهلل وأين رسوول اهلل فوإن هوم  . الكتاب 

لوذلك فوأعلمهم أن اهلل افورتض علويهم  افورتض علويهم مخوس صولوات يف كول يووم وليلوة فوإن هوم أطواعوا
أطوواعوا لووذلك فإيوواك وكوورائم أمووواهلم واتووق دعوووة  مصوودقة تؤخووذ موون أغنيووائهم فوورتد يف فقوورائهم فووإن هوو

  .  1 "  املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب
ويفهم من هذا التوجيه النبووي الودعوي ملعواذ رضوي اهلل عنوه أّن أموور العقيودة تقوّدم يف الودعوة علوى كوّل 

 ن اإلسالم.األمور، وأّن أوىل ما ينبغي أن ترتّكز عليه بعدها الدعوة إىل إقامة أركا
ِه. وعن أيب ُهَريْوَرَة َأنَّ َرُسوَل اهلِل صوّلى اهلل عليوه وسوّل ُسوِئَل َأيُّ اْلَعَموِل أَْفَضوُل؟ فقوال: "ِإميَوانو بِواهلِل َوَرُسوولِ 

" ِقيَل مُثَّ َماَذا؟ قاَل: اجلَِْهاُد يف َسِبيِل اهلِل. ِقيَل مُثَّ َماَذا؟ قال: َحجٌّ َمبوُْرورو
2. 

َمْسوووُعوٍد قوووال: "َسوووأَْلُت َرُسووووَل اهلِل صوووّلى اهلل عليوووه وسوووّلم َأيُّ اْلَعَموووِل أَْفَضوووُل؟ قوووال: عووون عبووود اهلِل بووون و 
، فموا الصَّاَلُة ِلَوْقِتَها، قال: قلت مُثَّ َأيٌّ؟ قال: ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن، قال قلت مُثَّ َأيٌّ؟ قوال: اجلَِْهواُد يف َسوِبيِل اهللِ 

 .3اًء عليه"تَورَْكُت َأْسَتزِيُدُه إال ِإْرعَ 
عوون أيب ُهَريْوووَرَة رضووي اهلل عنووه قووال: "قووال رسووول اهلِل صووّلى اهلل عليووه وسووّلم أَْفَضووُل الص ووَياِم بَوْعووَد َرَمَضوواَن 

 .4بَوْعَد اْلَفرِيَضِة َصاَلُة اللَّْيِل"َشْهُر اهلِل اْلُمَحرَُّم، َوأَْفَضُل الصَّاَلِة 
 طرق معرفة األولويات: -4

 إّن معرفة األولويات تتّم عن طريقني مها:
 طريق النّص: -أوال

                                                 
 . 121صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، حديث رقم  - 1
 .1/191صحيح البخاري،  - 2
 .1/191صحيح البخاري، - 3
 .121، ص2صحيح مسلم، جو - 4
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على أولوية أفعال معينة، وتقدميها على غريها، وبتتّبع  فكثري ما يتّم يف القرآن الكرمي أو يف السّنة النبوية
هووذه األولويووات املنصوووص عليهووا نالحووظ أّن بعضووها ميكوون إدراك عّلتووه، وبعضووها اآلخوور خفيووت عّلتووه، 

 وأغلب القسم األول يتعّلق باملعامالت، والغالب يف الثاين ما يتعّلق بالعبادات.
ء كانوووت معقولوووة املعوووىن أم غوووري معقولوووة، فينبغوووي الوقووووف فاألولويوووات املنصوصوووة يف جموووال العبوووادات سووووا

 عندها، ألّن األصل يف العبادات هو الثبات وعدم التغرّي، ولو تغرّي الزمان واملكان. 
أموووووا األولويوووووات يف جموووووال املعوووووامالت فهوووووي وإن كوووووان بعضوووووها معلّوووووال بوووووالنص، فأغلبهوووووا عرفوووووت عّلتوووووه 

 باالستنباط.
ا ميكوون اسووتخالص بعووض املرّجحووات الوويت يسووتفاد منهووا يف العموول وموون هووذه األولويووات املنصوووص عليهوو

 الدعوي، نذكر منها:
اإلميان والطاعة: فكثري من األولويات املنصوص عليها قائمة على هذا املرّجح، قال اإلمام القرايف يف  -

وثانيهوا تفضويل الفروق ممّثال للتفضويل اعتموادا علوى هوذا املورّجح:" أحودها تفضويل املوؤمن علوى الكوافر، 
 .1أهل الكتاب على عبدة األوثان، فأحّل اهلل طعامهم وأباح تزّوجنا نساءهم دون عبد األوثان"

العلم: إن مجيع املسؤوليات اليت تتوقف على العلم، يقّدم فيها العامل على اجلاهل، ففي الصالة مثال  -
جتمووووع األفقووووه واألقوووورأ واألورع يقووووّدم الفقووووه بسووووبب ارتبوووواط صووووحتها بووووه، قووووال اإلمووووام السوووويوطي:" لووووو ا

 . 2واألصح، قّدم األفقه عليهم، الحتياج الصالة إىل مزيد الفقه لكثرة عوارضها"
األمهية: إن كّل ما هو أهّم يقّدمه الشرع على ما هو مهّم، فال جييز االشتغال باملهم عن األهم، وال  -

 بالواجب على حساب األوجب إالّ بقدر.
كفوواءة الفوورد ملسووؤولية معينووة، فيقووّدم دائمووا األصوولح لتلووك املسووؤولية واملهّمووة،   األصوولحية: ويقصوود هبووا -

وقوود صووواغ العلمووواء هووذا املووورّجح يف القاعووودة التاليووة: "يقوووّدم يف كوووّل موووطن ويف كوووّل واليوووة موون هوووو أقووووم 
 .3بصاحلها"

 عنوه اإلموارة وقود ومن أمثلة اعتماد هذا املرّجح رفض النيب صوّلى اهلل عليوه وسوّلم توليوة أبوا ذر رضوي اهلل
طلبها منه، رغم أنه كان من أسبق السابقني، وقوله لوه موّجهوا:" يوا أبوا ذر إنوك ضوعيف، وغنهوا أمانوة، 

 . 1وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إالّ من أخذها حبّقها وأّدى الذي عليه فيها"
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نكوى يف العودو موع شوربه وجاء يف أعوالم املووّقعني أن اإلموام أمحود بون حنبول سوئل عون رجلوني أحودمها أ 
للخمور، واآلخوور أديوون، فقووال يغووزى مووع األنكووى يف العودو، ألنّووه أنفووع للمسوولمني، وهبووذا مضووت سووّنّ ة 
رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم، فكان يوويّل النفوع للمسولمني علوى مون هوو أفضول منوه، كموا وىّل خالود 

ابقني من املهاجرين واألنصار، مثل عبد بن الوليد على حروبه لنكايته يف العدو، وقّدمه على بعض الس
الورمحن بوون عوووف وسووامل موووىل أيب حذيفووة وعبوود اهلل بوون عمور، وهووؤالء مموون أنفووق موون قبوول الفووتح وقاتوول، 
وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا مون بعود الفوتح وقواتلوا، وخالود ممون أنفوق مون بعود الفوتح وقاتول، فإنّوه 

 .2أسلم بعد صلح احلديبية
الجتهووواد: والطريوووق الثووواين لتحديووود األولويوووات هوووو اعتمووواد مسوووالك االجتهووواد وضووووابطه، طريوووق ا -ثانيوووا

 وأكثر ما يتعّلق بالدعوة وفقهها إمنا يتّم حتديده عن هذا الطريق.
 واملصادر الساسية هلذا االجتهاد هي: القياس واالستحسان ومراعاة املصلحة ومراعاة العرف.

ات إىل متّكوون علمووي يسوومح للداعيووة موون توظيووف هووذه املصووادر وحيتوواج هووذا الطريووق يف حتديوود األولويوو
 للوصول إىل أحكام صحيحة.

   ضوابط األولويات في المجال الدعوي: -5
إن تقدمي عمل ما وإعطاءه األولوية على غريه يف جمال الدعوة يتّم وفق ضابطني أساسيني، أوهلما الفقه 

الووووذي تسوووتهدفه الووودعوة، وفيموووا يلوووي نتنووواول هووووذين مبراتوووب احلكوووام الشووورعية، وثانيهموووا الفقوووه بوووالواقع 
 الضابطني بشيء من البيان.

الفقه مبراتب األحكام: إن احلكام الشورعية مراتوب، منهوا العلوى ومنهوا األدتوى، والقطعوي والظوين،  -أوال
والراجح واملرجوح، والفاضول واملفضوول، مثّ إن املقاصود الويت تقووم عليهوا احلكوام درجوات كوذلك، ففيهوا 

 الضروري وغري الضروري، واألصل واملكّمل، واخلاص والعام.
فعلووى الداعيووة أن يكووون علووى علووم هبووذه املراتووب، ليووتمّكن موون وضووع كووّل شوويء يف مرتبتووه، ويعطيووه وزنووه 

 الذي أعطاه الشرع له.
وكووّل جهوول مبراتووب األحكووام يووؤّدي علووى اخووتالل توازهنووا عنوود تطبيقهووا، واضووطراب سووّلم أولوياهتووا، ورمبووا 

 جنم عن هذا االختالل مفاسد.

                                                                                                                                                          
 .2/1921صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة،  - 1
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وموون العلووم مبراتووب األحكووام أن يوودرك الداعيووة أّن املووأمورات الشوورعية ليسووت علووى درجووة واحوودة، فمنهووا 
الواجبات ومنها املندوبات، والواجبات درجات، فاألركان اخلمسة مثال كّلها واجبوة إالّ أّن بعضوها أهوّم 

االعتصووام بقولووه:" إن القواعوود اخلمووس أركووان الوودين موون بعووض، وهووو مووا أشووار إليووه اإلمووام الشوواطيب يف 
متفاوتوووة الرتتيوووب، فلووويس اإلخوووالل بالشوووهادتني كووواإلخالل بالصوووالة، وال اإلخوووالل بالصوووالة كووواإلخالل 

 .1بالزكاة، وال اإلخالل بالزكاة كاإلخالل برمضان، وكذلك سائرها مع اإلخالل"
ة اهلووودى، ومنهووا النفووول أو املسووتحب، ومنهوووا واملنوودوبات كووذلك درجوووات، منهووا املنووودوب املؤّكوود أو سوونّ 

 املندوب الزائد أو األدب والفضيلة. 
ومن العلم مبراتب األحكام أن يدرك أّن املنهيات مراتب، فمنها احملّرموات ومنهوا املكروهوات، واحملّرموات 

علهوا العقواب، درجات، فمنها احملوّرم لذاتوه، ومنهوا احملوّرم لغوريه أو لعوارض، واملكروهوات ال يرتتّوب علوى ف
 ويستحق تاركها الثواب.

كووووذلك املنهيووووات علووووى درجووووات، منهووووا الكبووووائر، ومنهووووا الصووووغائر، والكبووووائر متفاوتووووة: الكبووووري والكووووّب 
واملتوسووط بينهمووا، قووال اإلمووام الشوواطيب:" ويعوورف ذلووك بكوهنووا واقعووة يف الضووروريات أو احلاجيووات أو 

ائر، وإن وقعووت يف التحسووينيات فهووي يف أدى الكماليووات، فووإن كانووت يف الضووروريات فهووي أعظووم الكبوو
 .2رتبة بال إشكال، وإن وقعت يف احلاجيات فمتوسطة بني الرتبتني"

وهذا التفاوت يف املأمورات واملنهيوات ينبغوي استحضواره مون قبول الداعيوة ألنوه حيوّدد لوه موا الوذي ينبغوي 
ساليب يف الدعوة : حثّا على امتثال أن يبدأ به، وما الذي ال يضّر تأخريه، ويعينه يف انتهاج أنسب األ

 املأمورات، وتنفريا من مواقعة املنهيات.
وقد ناقش علماؤنا مسألة مهّمة تبعا لبيواهنم ملراتوب املوأمورات واملنهيوات وهوي أيهموا أهوم تورك احملّرموات 

نهيووات أم فعول الواجبووات؟، وقوود رّجووح اإلماموان ابوون تيميووة وابوون القووّيم جانوب املووأمورات علووى جانووب امل
العتبوووارات كثووورية، ولرأيهموووا أمهّيتوووه يف جموووال الووودعوة حيوووث يقووورر ضووورورة الرتكيوووز علوووى توجيوووه املخووواطبني 

 بالدعوة إىل القيام بالواجبات أوال.
كما ينبغي أن يعلم الداعية أّن مراتب احلكام الشرعية املستنبطة من الكتاب والسّنة تتفاوت من حيث 

فمنهوا موا هوو قطعوي الثبووت قطعوي الداللوة، ومنهوا موا هوو قطعوي الثبووت القطعية والظنية ثبوتوا وداللوة، 
 ومنها ما هو ظين الثبوت وظين الداللة. ،وظين الداللة
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وممّوا يرتتّوب علوى علموه هبوذا األمور  أن يوودرك أّن االتفواق حوول احلكوام الظنيوة املتحملوة للفهووم املتعووّددة 
األّمووة، وهووو اخووتالف تنوووع ال اخووتالف تضوواد، لوويس ضووروريا، ويف هووذا االخووتالف رمحووة وتوسووعة علووى 

 فلذلك ال يكون اإلنكار يف املسائل اخلالفية املبنية على اجتهاد سليم.
كذلك ينبغي أن يعلم أّن العموال تتفواوت مون حيوث املصواحل الويت حتّققهوا، فموا حّقوق مصولحة ضورورية 

فاوت، قال اإلموام الشواطيب:" األموور قّدم على ما حيّقق حاجيا أو حتسينيا، بل بني ما حيقق الضرورية ت
الضوورورية ليسووت يف الطلووب علووى وزن واحوود، فالطلووب املتعلووق بأصوول الوودين لوويس يف التأكيوود كووالنفس، 

 .1وال النفس كالعقل، إىل سائر أصناف الضروريات"
 الفقه بالواقع: -ثانيا

ه يوقووع يف أخطوواء قوود إن الفقووه بووالواقع والظوورف الووذي يعوويش فيووه الداعيووة أموور ضووروري، وكووّل جهوول فيوو
 تكون جسيمة.

فالبووووّد موووون دراسووووة اإلمكانووووات الذاتيووووة املاديوووووة والبشوووورية، تفاديووووا لالقتحووووام يف جموووواالت تتجوووواوز هوووووذه 
اإلمكانات، كما البّد مون التقودير الوواعي لقووة املعارضوني للودعوة،  كموا البود مون املعرفوة الدقيقوة للبنيوة 

 يعيش فيها.السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت 
فدراسة الواقع هبذا العموم الواسع هو السبيل حلسن تطبيق األولويات، فكّلما كانت هوذه الدراسوة أدق 

 وأعمق، كان حتديد األولويات أصّح وأسلم.
إن الواقوع قوود ال يكوون مناسووبا لتنزيول حكووم فيتعونّي علووى الداعيوة الصووّب حوّت يتهيووأ ظورف أحسوون، فقوود 

وسووّلم إعووادة بنوواء علووى قواعوود إبووراهيم خمافووة إثووارة فتنووة عنوود قوووم حووديثي عهوود  توورك النوويب صووّلى اهلل عليووه
بكفر، ومل يتمّكن اإلسالم من نفوسهم بعد، كموا امتنوع عون قتول بعوض املنوافقني اعتبوارا ملكانوة الزالوت 

 هلم يف نفوس الناس.
التكليف كما يقوول العوّز بون وهذا اإليقاف أو التأجيل لتنزيل بعض األحكام ال يرتّتب عليه اإلمث، ألّن 

 .2عبد السالم:" تارة يسقط باالمتثال، وتارة يسقط بتعّذر االمتثال"
 نماذج لتحديد األولويات في العمل الدعوي المعاصر: -7

النمواذج الدعويوة املعاصوورة الويت ميكوون أن نسوتلهم منهووا أمثلوة تطبيقيووة لفقوه األولويووات يف اجملوال الوودعوي  
جني منهوا، أوهلموا يتعلوق جبمعيوة العلمواء واختياراهتوا يف ميودان اإلصوالح، والثواين كثرية، نقوف عنود منووذ
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يتعلق باالقرتاحات الويت قوّدمها العالّموة الشويخ يوسوف القرضواوي كأولويوات للعمول الودعوي يف املراحول 
 املقبلة يف كتابه "أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة.

عية العلماء: إّن الدارس ألعمال اجلمعية وأعالمها جيد أمثلة تطبيقيوة كثورية األولويات يف عمل مج -أوال
عووون التزامهوووا بفقوووه األولويوووات يف القيوووام بوووبعض أعماهلوووا، ويف اختيارهوووا جملوووال حركتهوووا، نوووذكر مووون هوووذه 

 األمثلة:
مون االحوتالل تقدمي اجلمعية االشتغال بالرتبية والتعليم على النضال السياسي واملسّلح لتحرير الوطن  -

الفرنسي، وذلك العتبارات عديدة، منها ما يتعّلق باألشخاص الذين توّجهوت إلويهم اجلمعيوة بودعوهتا، 
فكانت ترى أن األوىل حتريرهم أوال فكريوا ونفسويا كمقّدموة ضورورية لتحريورهم جسوديا، ومنهوا موا يتعلّوق 

سياسوووي يكووووون هدفوووه حتقيووووق بوووالواقع الوووذي حترّكووووت فيوووه اجلمعيوووة، والووووذي كوووان ال يسوووومح ألّي عمووول 
 االستقالل صراحة بالوجود والعمل.

وقوود اتفووق الشوويخان ابوون بوواديس واإلبراهيمووي يف دراسووتهما لواقووع اجملتمووع اجلزائووري أنّ  الووبالء الووذي نووزل 
بوواجملتمع اجلزائووري يعووود إىل عوواملني: داخلووي يتمثّوول يف سوويطرة الفكوور اخلوورايف عوون طريووق الطوورق الصوووفية 

ل خوووارجي يتمثّووول يف االحوووتالل الفرنسوووي، وحوووّددا األولويوووة يف عملهموووا اإلصوووالحي يف املنحرفوووة، وعامووو
اجلزائووري ممّووا مسيوواه باالسووتعمار الروحووي أو الووداخلي، لتمكينهووا موون افتكوواك حريّتهووا موون  ةختلوويص األموو

 االحتالل الفرنسي.
ق يف تعلوووويمهم، ويف حتديوووود اجلمعيووووة أولويووووة تكوووووين متعّلمووووني تعليمووووا متوّسووووطا، ال يتوّسووووع وال يتعّموووو -

ختّصصووهم، ألّن ال اإلمكانوووات تسووومح، وال الوقوووت والظووورف الووذي عليوووه اجملتموووع اجلزائوووري يسووومح بوووأن 
 تطول مّدة تكوين هؤالء اجلنود الذين سيعملون على افتكاك أفراد اجملتمع من القيادات الفاسدة.

اخل األخووورى لإلصوووالح، ألن كوووذلك اختيوووار املووودخل التعليموووي الرتبووووي وتقدميوووه علوووى غوووريه مووون املووود  -
أعووالم اجلمعيووة كووانوا يوورون أّن الضووامن لنجوواح اإلصووالح يف كووّل امليووادين هووو تكوووين اإلنسووان الصوواحل، 

يكون عملوي خاصوا مبيودان التعلويم، ولكون يتنواول  مليقول أحد هؤالء األعالم معّّبا عن هذه القناعوة:" 
هريهوووا مووون أدناسوووها بشوووباب صووواحل مثّقوووف مجيوووع نوووواحي األموووة، ووظيفووويت غسووول العوووار عووون األموووة، وتط

 . 1بالثقافة الصحيحة، أكفاء لكل ما يسند إليهم"

                                                 
1
 . 117، مرجع سابق، ص. 9حممد علي دبوز: أعالم اإلصالح يف اجلزائر، ج - 



72 

 

أولويات الدعوة يف نظر العالمة يوسف القرضاوي: اجتهود العالّموة يوسوف القرضواوي يف حتديود  -ثانيا
الويت جمموعة من األولويات للعمول الودعوي املعاصور يف جمواالت خمتلفوة، خنتوار أن نقوف عنود األولويوات 

اقرتحها يف جمال الدعوة والتثقيف العام، حيث يؤّكد على ضرورة توسيع الودعاة لعملهوم ليشومل شورائح 
 اجملتمع، املثقفني، عامة الشعب، الطبقة العاملة، رجال املال والعمال، والنساء.

ة بطووريقتني: وجيعوول املثقفووني أول هووذه الشوورائح وأوالهووا بووالرتكيز ، مثّ حيووّدد موونهج التعاموول مووع هووذه الفئوو
الطريق العالجي والطريق الوقائي، " فالعالجي يكون بتصحيح األفهام اخلاطئة عند املثقفني، وإقنواعهم 
باألدلة العلمية املوضوعية اهلادئة، ال بالشتائم واملهاترات، وال األقوال اخلطابية، وداللتهم علوى املصوادر 

م، كتابوووووه ورسووووووله وعقيدتوووووه وشوووووريعته وتارموووووه املوثّقوووووة ليعرفووووووا منهوووووا موووووا جيوووووب أن يعرفووووووه عووووون اإلسوووووال
 .1وحضارته"

" والطريووق الثوواين هووو الطريووق الوقووائي، ونعووين بووه وضووع ثقافووة صووحيحة موثّقووة عوون اإلسووالم، جتمووع بووني 
الدقة العلمية، والوضوح البياين، مهّمتها إعطاء جرعات كافية يف فهم اإلسالم، وتصحيح املفاهيم الويت 

 .2والغرض من ذلك حتصني الشباب من مسوم األفكار الغازية" شاع اخلطأ يف تصّورها،
ويؤّكوود الشوويخ القرضوواوي علووى ضوورورة تقوودمي منوواذج موون الوودعاة هلووم القوودرة علووى خماطبووة العقووول ملثقفووة، 

 ويبعد عن هذا اجملال من مسّاهم بالوعاظ الشعبيني والكّتب الشعبيني.
إلسوووالمية هبوووا فهوووي اجلمووواهري الشوووعبية، الووويت ال تووونجح يف أموووا الفئوووة الثانيوووة الووويت ينبغوووي أن هتوووتم الووودعوة ا

 أعماهلا دون التأثري فيها، وحتريكها لتكزن سندا قويا ألفكارها ومشاريعها.
وال يتحقووق هلووا ذلووك مووا مل تتبووىن الوودعوة اإلسووالمية مهوووم النوواس وتنفعوول بقضوواياهم، وأوىل مووا ينبغووي أن 

 تركز عليه كما يرى الشيخ القرضاوي:
 باحلقائق، وجتّنب ختديرهم باألحالم. تبصريهم -
 تصحيح املفاهيم املغلوطة لديهم. -

والفئووة الثالثووة هووي الطبقووة العاملووة، الوويت تتمثوول يف العمووال واحلوورفيني مبسووتوياهتم املختلفووة، الووذين تتكووون 
 جتمعات ضخمة. –خاصة يف املدن الكّبى  –منهم اليوم 

                                                 
 أولويات احلركة اإلسالمية...، ص. - 1
 
 املرجع نفسه، ص. - 2
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اإلسالمية فيهم حمدود جدا، بسب تقصري الودعاة يف توعيوة ويالحظ الشيخ القرضاوي أن تأثري الدعوة 
أفرادهووا حبقيقووة اإلسووالم ورسووالته يف احليوواة، وبووأّن نظامووه االقتصووادي واالجتموواعي والقووانوين هووو أفضوول 

 نظام يضمن هلم حقوقهم املادية واملعنوية.
أثري فيهووا فهووي فئووة التجووار أمووا الفئووة الثالثووة الوويت ينبغووي للوودعوة اإلسووالمية أن هتووتم هبووا وتعموول علووى التوو

ورجوووال املوووال واألعموووال، ملوووا هلووووذه الفئوووة مووون إمكانوووات معتووووّبة إن مل توّجوووه وجهوووة الصوووالح، سووووّخرت 
 لإلفساد يف األرض.   

وعمل الدعاة مع هذه الفئة كما يقرتح الشيخ القرضاوي ينبغي أن يأخذ وجهتني، الوجهوة األوىل إنقواذ 
ه، وإحياء معاين اإلميوان يف نفوسوهم، والوجهوة الثانيوة إرشوادا مون  من هو بعيد عن الدين منهم من غفلت

كان متدينا مستقيما مونهم  إىل اجملواالت األجودر أن ينفقووا فيهوا أموواهلم، فأكثريوة مون هوذه الفئوة تنفوق 
 مبالغ كبرية كل عام يف احلج والعمرة، وحتسب أّن ذلك أقصى ما ميكن أن تعّّب به عن تدينها.

اليت جيب على الدعاة االهتمام هبا هي فئة النساء، باعتبار أهنن أصوبحن ميثول أغلبيوة يف والفئة األخرى 
جمتمعوات إسوالمية كثوورية، وباعتبوار دورهون اخلطووري يف تربيوة األوالد وتنشوئتهم، ودورهوون املتزايود يف احليوواة 

 االجتماعية.
وين داعيووات مسولمات للقيووام ويورى الشوويخ القرضواوي أن أوىل األولويووات الودعوة يف هووذا اجملوال هووو تكو
 بالدعوة يف هذا الوسط، ومن دون ذلك ال يكتب للدعوة النجاح فيه.   

          
 فقه الموازنات الدعوية

              
 مفهوم فقه الموازنات: .1

فهم املعادلة بني األحكام الشرعية " بأنّه قبل أحد الدارسنيمن  عّرف فقه املوازنات تعريفا دقيقا
 1"اإلسالمية وفق معايري خاصة تسهم يف جناح الدعوةوالواقع 

ومن هذا التعريف ومن إشارات كثرية وردت يف تعريفات أخرى نفهم أّن فقه املوازنات علم يكسب 
وبني املصاحل  ،وبني املفاسد بعضها بعضا ،احملّصل له القدرة على الرتجيح بني املصاحل بعضها بعضا

 يف حال تزامحها. ،واملفاسد

                                                 
1
 ، الدعويةفقه املوازنات ، معاذ حممد أبو الفتح البيانوين - 
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 ة فقه الموازنات للعمل الدعوي:أهمي .2

 ،كثريا ما جيد الداعية نفسه وهو يقوم بعمله أمام مصلحتني تعودان على دعوته الميكن اجلمع بينهما
 وأيتهما يؤخر.  ،فيحتار أية مصلحة يقدم منهما

فيحتار يف أية مفسدة يقع ليستمر يف طريق  ،وقد جيد نفسه أمام مفسدتني ال ميكن له جتنبهما معا
 إجناز أهداف دعوته.

فيرتدد  ،كما جيد نفسه يف أحيان كثرية كذلك أمام مصلحة لدعوته ارتبط حتقيقها بالوقوع يف مفسدة
بني التفريط يف املصلحة مهما كانت كبرية ويبتعد عن املفسدة من باب أن الغاية ال تّبر الوسيلة يف 

 إلقدام على الوقوع يف املفسدة حتقيقا للمصلحة املعتّبة.أو ا ،دين اهلل
 ،و مما يعني الداعية على جتاوز احلرية يف مثل هذه املواقف قدرته على الرتجيح بني املصاحل املتزامحة

 واملصاحل واملفاسد. ،واملفاسد املتزامحة
ليت متكنه من معرفة املصاحل ا ،وإمنا يكتسب هذه القدرة من الدراسة اجلادة واملعمقة لفقه املوازنات

والقواعد اليت يلتتزمها يف املوازنة بني مفسدتني وبني مصلحة  ،املعتّبة يف الشريعة اإلسالمية ودرجاهتا
 ومفسدة عند التزاحم.

وتظهر أمهية هذا الفقه يف عمل الداعية حني يريد أن ينتقل بعمله إىل جماالت ال تكاد ختلو من 
 لى األقل من تزاحم بني مصاحل ومفاسد يتحتم عليه املوازنة بينها.أو ع ،مفاسد تعرتض طريقه

 : ضوابط الموازنة الصحيحة .3

ولتكون نتائج املوازنة اليت يقوم هبا الداعية بني ما يتزاحم أمامه من مصاحل ومفاسد صحيحة 
 ينبغي أن يلتزم مبجموعة من الضوابط اليت استخلصها العلماء من استقرائهم لنصوص ،ومشروعة

 الشريعة اإلسالمية ومالحظتهم ملقاصدها.
 ونقسم هذه الضوابط حبسب احلاالت اليت تتم فيها هذه املوازنة إىل ثالثة أقسام:

 أوال. ضوبط الموازنة بين المصالح:
 ،حدد األصوليون جمموعة من الضوابط تعني الداعية على املوازنة الصحيحة بني املصاحل إذا تزامحت

 ومن هذه الضوابط:
تقدم املصلحة الكبرية على املصلحة الصغرية) املصلحة املتعلقة بضروري أكّب من املصلحة املتعلقة  -

 حباجي...(.



72 

 

 تقدم املصلحة املتيقنة على املصلحة املظنونة أو املوهومة. -
 تقدم مصلحة الكثرة على مصلحة القلة. -
 تقدم املصلحة الدائمة على املصلحة العارضة أو املنقطعة. -

 قدم املصلحة اجلوهرية واألساسية على املصلحة الشكلية واهلامشية.ت -

 تقدم املصلحة املستقبلية القوية على املصلحة اآلنية الضعيفة.  -

 ثانيا. ضوابط للموازنة بين المفاسد:
من الضوابط اليت تعني الداعية على املوازنة الصحيحة بني املفاسد أن يدرك أن املفاسد ليست يف مرتبة 

واليت متس حاجيا أعظم من اليت  ،فاملفسدة اليت تعطل ضرورياأكّب من مفسدة تعطل حاجيا ،واحدة
وهذه دون اليت تضر  ،واملفسدة اليت تضر باملال دون املفسدة اليت تضر بالنفس ،تتعلق بتحسيين
 بالدين والعقيدة.

 لية:من الضوابط اليت قررها األصوليون للموازنة بني املفاسد الضوابط التا
 يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. -

 الضرر ال يزال بضرر مثله أو أكّب منه. -

 يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام. -

 ثالثا. ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد:
الضابط العام الذي يعني الداعية على املوازنة بني مصلحة ومفسدة تزامحتا أن العّبة لألغلب واألكثر 

فإذا كانت املفسدة أكثر وأغلب على املصلحة وجب االمتناع عن األمر الذي تكون هذه  ،احلكم يف
 وال عّبة ملا يكون فيه من منفعة قليلة. ،صفته

وال ميتنع عنه بسبب ما فيه من مفسدة  ،فيقبل الداعية على األمر ،األغلبأما إذا كانت املصلحة هي 
 يسرية.

 ،هناك ضوابط أخرى ميكن أن هتدي الداعية إىل املوازنة الصحيحة ،مباإلضافة إىل هذا الضابط العا
 منها :

 درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة. -

 تغتفر املفسدة العارضة من أجل املصلحة الدائمة. -

 ال ترتك مصلحة حمققة من أجل مفسدة متومهة. -
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 نماذج تطبيقية لفقه الموازنات من القرآن والسيرة: .4
الذين -نذكر هنا بعض النماذج التطبيقية السخدام األنبياء عليهم السالم و بعض الدعاة املؤمنني 

هلذا النوع من الفقه يف املوازنة بني أمور واجهتهم أو أعمال أقدموا  –زكى القرآن الكرمي عملهم وأقره 
 عليها.

 ومن هذه النماذج:
  -ومعلوم ،وهم قوم كافرون ،م على خزائن مصرمنوذج يوسف عليه السالم: حيث توىل عليه السال -

:) أنه مع كفرهم البد أن يكون هلم عادة وسنة يف  -كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
وال تكون تلك جارية على سنة األنبياء  ،قبض األموال وصرفها على حاشية امللك وجنده ورعيته

فإن القوم لن يستجيبوا  ،ريد مما يراه هو من دين اهللومل يكن يوسف ميكنه أن يفعل كل ما ي ،وعدهلم
لكن فعل املمكن من العدل واإلحسان ونال بالسلطان من إكرام املؤمنني من أهل بيته ما مل يكن  ،له

 ) فاتقوا اهلل ما استطعتم( .وهذا كله داخل قوله تعاىل: ،أن يناله بدون ذلك

الذي آتاه اهلل -: حيث فعل هذا الرجل الصاحل منوذج الرجل الصاحل صاحب موسى عليه السالم -
بعض املفاسد أنكرها موسى عليه السالم  -ووجه موسى عليه السالم إىل التعلم منه ،من لدنه علما

كما يبني ذلك قول اهلل تعاىل   ،أو اعتبارا ملصاحل هي أعظم وأكّب ،عليه دفعا ملفاسد هي أعظم منها
اكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ) أما السفينة فكانت لمسعلى لسانه:

فإحداث خرق يف السفينة مع بقائها يف ملك أصحاهبا  ،(19) الكهف:ملكا ياخذ كل سفينة غصبا( 
 أخف من ضياعها أصال بأن يأخذها امللك غصبا.

سول اهلل صلى مناذج من سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: هناك مناذج تطبيقية كثرية يف سرية ر  -
اهلل عليه وسلم تدل بوضوح على احتكامه صلى اهلل عليه وسلم إىل هذا النوع من الفقه واجتهاده يف 

 ومن هذه النماذج نذكر: ،ذلك 

 ،ما فعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أمره أصحابه بقطع خنيل يهود بين النضري أو إحراقها -
ودفع بين النضري إىل اخلروج من  ،عنه من دفع مفسدة هي أكّب رغم ما يف ذلك من مفسدة ملا يرتتب

)ما قطعتم من لينة أو تركتموها وقد أشار إىل هذا األمر قول اهلل تعاىل يف سورة احلشر: ،حصوهنم
 .    (2) احلشر:قائمة علن أصولها فبإذن اهلل وليخزي الفاسقين(
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يغلب املصاحل اجلوهرية واألساسية واملستقبلية على ويف صلح احلديبية رأينا النيب صلى اله عليه وسلم -
فقبل من الشروط ما قد يظن ألول وهلة أن فيها إجحافا باجلماعة  ،املصاحل واالعتبارات الشكلية

ويكتب بدهلا بامسك  ،ورضي أن حتذف البسملة املعهودة من وثيقة الصلح ،املسلمة أو رضا بالدون
ويكتفى باسم حممد بن  ،املالصق المسه الكرمي حممد رسول اهللوأن حيذف منها اسم الرسالة  ،اللهم

وقد مسى  ،وخماطبة ملوك العال،ليكسب من وراء ذلك اهلدنة اليت يتفرغ فيها لنشر الدعوة  ،عبد اهلل
 وحتقق من ورائه خري كبري للدعوة اإلسالمية. ،القرآن هذا الصلح فتحا مبينا

 نماذج لفقه الموازنات من عمل الدعاة: .5
ونذكر هنا بعض األمثلة التطبيقية الستخدام الدعاة املقتفني ألثر األنبياء هلذا النوع من الفقه يف املوازنة 

 ومن هذه األمثلة: ،بني ما يعرض هلم من مصاحل ومفاسد متزامحة
ما وجه به شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل بعض أتباعه حني أرادوا أن مينعوا بعض جنود التتار من  -

حيث وظف هذا الفقه ليبني هلم أن شرب هؤالء  ،باعتبار ذلك منكرا جيب تغيريه ،شرب اخلمر
 للخمر مفسدة صغرية متنعهم من ارتكاب مفاسد هي أكّب وأعظم.

رغم ما يف  ،دعوة الشيخ إبراهيم بيوض رمحه اهلل التالميذ اجلزائريني إىل الدراسة يف املدرسة الفرنسية -
أوهلما يتمثل يف متكني جمموعة من اجلزائريني من تويل  ،لتحقيق هدفني اثنني ،ذلك من خماطر ومفاسد
وثانيهما التمكن من توجيه من  ،جلعل اإلدارة يف خدمة الفرد اجلزائري ،تامناصب يف خمتلف اإلدار 

هؤالء التالميذ الستكمال دراستهم يف الثانويات واجلامعات الفرنسية أو األوروبية للتخصص يف العلوم 
لتحرير جمتمعهم من قبضة األطباء  ،كعلم الطب والصيدلة والتجارة والقانون  ،الضرورية للحياة املعاصرة

 اليهود والفرنسيني.

ض للبيع فيشرتيه ر حيث كان هذا املكس يع ،يوض جبواز شراء مكس األسواقكذلك فتوى الشيخ ب  -
 ،فأثروا ومجعوا من ذلك أمواال كثرية  ،و يأخذون من الباعة املسلمني أضعاف ما يقرره القانون ،اليهود

إن املكس  ،عتماده فقه املوازنات:) إىل مّت وحنن صابرون على  الظلم؟ ايقول الشيخ مّبرا فتواه ب
ويقول معلقا  ،فيجب أن نتواله لنرفع الظلم وغطرسة اليهود على املسلمني( ،ة واجبة يف األسواقضريب

إهنم ال يفهمون الدوافع والنتائج  ،على بعض العلماء الذين عارضوا فتواه:) مساكني هؤالء املعرضون 
 ودفع الذلة عن األهايل املسلمني(. ،وأهنا الرأفة بالفقري ،احلسنة لشراء املكس



79 

 

العالمة يوسف القرضاوي وفقه املوازنات: يقول الشيخ: دعيت إىل الكتابة منذ بضعة عشر عاما يف  -
والطابع  ،وأغلب من يشرف عليها علمانيون ،وهي جملة أدبية ثقافية عامة ،جملة الدوحة القطرية

 الغالب عليها إن مل يكن جمافيا لإلسالم فليس مواليا له وال مدافعا عنه.

فإن  ،مث رأيت بعد املوازنة أن كتابيت فيها أجدى وأنفع من مقاطعيت هلا ،االستجابة طويالوترددت يف 
فهم غري قراء جملة  ،،وجلهم ممن ال يقرؤون اجملالت اإلسالمية ،قراءها ميثلون قاعدة عريضة من املثقفني

 تيحت لنا الفرصة.داء لواجب البالغ إذا أأ ،والبد لنا أن نوصل كلمتنا إىل هؤالء ،األمة وأمثاهلا
وهذا ما جيعلنا نقبل احلوار مع بعض مندويب الصحف واجملالت اليت قد ال نتفق معها يف خطها كثريا 

 أوقليل.
وال يزال بعض اإلخوة ينكرون على من يكتب يف الصحف اليومية اليت ال تلتزم باخلط اإلسالمي 

ملا يشوهبا من  ،ءة ومسموعة ومرئيةمقرو  ،الصريح...بل هناك من يرى مقاطعة أجهزة اإلعالم كلها
وأن تركها ال  ،ناسني ما هلا من خطر بالغ على العقول والضمائر ،احنراف وفساد يف الفكر والسلوك

 يزيدها إال فسادا وخباال..
 ،ومن نظر إىل األمر يف ضوء فقه املوازنات وجد أن الدخول إىل هذه امليادين ليس مشروعا فحسب

ألنه وسيلة إىل أداء أمانة الدعوة ومقاومة الباطل واملنكر بقدر  ،بل واجب ،بل هو مستحب
 كما هو مقرر ومعلوم.    ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،املستطاع

البالد اإلسالمية ويف غريها، واملوازنة بني  والرخصة، واملوازنة بني مراتب تطبيق األحكام الشرعية يف
 .مراتب اجلهاد يف العصر احلاضر


