
ً تلا هقف ج في التشريع اإلسالمي فهماً وتطبيقا  درُّ

هـ 1425التاسع )عدد خاص(  ددعلا              امعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية            ج ةلجم 

 م2004ـ 

 

129 

 

ج في التشريع اإلسالمي فهماً وتطبيقاً لا فقه  تدرُّ
 

 أحمد سيد أحمد ويةعا. مد() 
 :مةقدم

رب العالمين، خالق السموات واألرض، أحمده تعالى  هللمد حال إن  

وأستعينه وأستغفره، وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

 ىوعل  هللاد عببن د حمم ،د الظالمدبمو ماوأصلي وأسلم على أشرف األن
ان، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يمإلى واقولتا  لهأ ،مبه الكراحوص هآل

 ،،،بعدويوم الدين. 

من الرسل ليخرج الناس  ةفتر حين على قد بعث النبي  تعالى فإن  هللا

ً إلىون راً شيب فةكا سنالله لسأر ،لنورا لىإ اتلملظا من   هللا ذيراً وداعيا

ً اجرإذنه وسب  .اً نيرم ا
ً كلى يععالى ت دى هللافه ثيراً، كانوا خير أمة أخرجت للناس ديه خلقا

تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وتقيم شرع هللا في أرضه، فكانت 

 العزة هلل ولرسوله وللمؤمنين.

 لضالالت ماظل ءتاجو ،لاعفلا ترة أخرى وساءالحال م لثم تبد  

هج رسولهم من اوفالخ سنالا  ألن  ذلك إل   ماو ،ءايتجر أذيالها في تيه وكبر

كريم، وبدلوا منهج القرآن العظيم، بمناهج الضالل والنحالل، ونسوا ال

 المآل.خر يوم اليوم اآل

 دقوك بقية ممن تمسكوا بهذا الدين والتزموا بمنهجه، ولكن ما زال هنا
م هبج ورخالمسلمين من هذا النحطاط، وال التشانم بهاجن وم نأ اوفرع

 .أخرى رةمم سالى اإلدإلى ه

ناهج عديدة واختطوا سبالً كثيرة، وكل يدعي أن وسلكوا في ذلك م

 اإلسالم الغابر.عيد مجد طريقته في الدعوة هي التي ست

                              
() ن(.ادرم أم ـان ودعلوم اإلسالمية )السُّـلاو ميرشارك، أمين الشؤون العلمية بجامعة القرآن الكأستاذ م 
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ي ناعي هفارطأ نما زال المجتمع المسلم وفي كثير ولكن ومع ذلك فم

 أملمتلاو .هيحالل والتفكك، بالرغم من كثرة الدعاة فنالض راأمن م
اً أن المجتمع ل يشكو من قلة الدعاة، أو قلة الوعاظ ينقعلم يم ياليوع متمجلل

و من قلة فقه الدعوة عند إنما يشكوالمتحدثين في فروع الفقه والدين، و

 .عمتجملالدعاة الملقي على عاتقهم إصالح ا

 ه،ابحوأص من أْن يستلهموا منهج الدعوة من النبي  د  ب   لة اعدإن  ال

ث أصحابه إلى بعض القبائل لنشر يبعوكان ، ةلمكا ر أمةيغ  دق  هفإن

اإلسالم، وكثيراً ما كان الواحد منهم يبعث وحده، ولكن ومع ذلك يستطيع 

لكفر والشرك، ا اندرج دميهو، ىدهلا ىلإ لالأن يخرج الناس من الض

هم ب هللا ىطريق دعوته، فهدوألنهم أولً صدقوا هللا ثم فقهوا هذا الدين 

 .(1)التغيير ى على يديهمأجرير، ولمنكتاب االى إلاس نال

حوج لمثل هذا الفقه، ألن  الدعوة إلى هللا ليست حفظاً أ مليوااة عالدو
لنصوص القرآن والسنة ثم إلزام المجتمع بها، ولكن الدعوة إلى هللا علم 

 قع المجتمع.واسع يحتاج إلى فهم دقيق ألحكام الدين ووا

عوة، وهو لدا ولأصن م مهم لصأ يفب كتألتعالى  هللاني ولقد وفق

ج.  فقه التدرُّ

ي ر بين يوم وليلة من منهج إلى منهج، ولكن هذا التغيير غتت لم ماأل إن  

 يحتاج إلى جهد جهيد ووقت مديد.

اعه كثير من الدعاة اليوم، ورغبوا في أْن يغيروا ضل أصاأل اهذ إن  

 لقبت ل سالنا عائطب نأل ؛ذلك ايعوتطسلم يت، فع في أيام معدوداالمجتم
ل هذا التغيير الذي يتم بين عشية وضحاها، إذ يصعب عليهم ترك حياة مث

 ألفوها واعتادوا عليها فجأة.

تعالى التوفيق في أْن أبي ِّن بعضاً من معالم هذا األصل  نني أسأل هللاإو

 ع.تمم في تغيير المجالعظيم الذي ي عَدُّ أحد مناهج اإلسال

                              
 أبي مصة إسالوقسالم، إلاإلى  مهتي ورجوعه إلى قومه ودعويل بن عمرو الدوسالطفسالم إ ظر قصةان(  1)

 كتب السيرة.مه، قوى إله عوتدو يرافغلا رذ
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 فهم الواقعب تهقالعو جرُّ دتتعريف ال

 
ج:   تعريف التدرُّ

ً وقليالً قليالً، جاء في لُّ لا في جرُّ دالت ً فشيئا غة يعني القتراب شيئا

 ً ً المعجم الوسيط: "وتدرج مضارع درجه، وتدرج إليه تقدم شيئا   فشيئا

 . (1)وتدرج فيه تصعد درجة درجة"

اء ج، جريدتلا اه على وجهنوأده ومنه الستدراج .. واستدرجه أي قرب

لى كذا واستدرجه بمعنى، أي أدناه منه على إرجه ود": "عربي "لسان الف

 .(2)التدريج"

 اج في القرآن الكريم في قوله تعالى: وقد ورد الستدر

": )قال . قال صاحب "اللسان(3)      

ًً ولق مخذهأسن هعنام: بعضهم  . (4)غتهم(انب ليالً قليالً
ً ورويداً  جدرُّ  التن  إف اذه ىلعو ً فشيئا في الدين يعني الدخول فيه شيئا

 رويداً، واستدراج الناس إليه درجة درجة.

شريع اإلسالمي فيراد بها: نزول لتا فيق طلت ماج عندوأما كلمة التدرُّ 

ة، فكثير من أحكام القرآن لم تنزل قتفرمجة رمتد الشرائع في عهد النبي 

يدة حتى يصل إلى طوره اراً عدأطو الحكم يأخذ نكا لب دة،حاة ولجم
 األخير، كإيجاب الصالة وتحريم الربا والخمر.

 : ي بنلا صرع يف عفهم الواق

 ،لحة البشرعالى هذا القرآن وشرع أحكام اإلسالم لمص تهللا لأنز لقد

 .ن مقاصد الشريعة اإلسالمية رعاية مصالح الن اسفكان م

                              
 .1/277، يمالسإلراث اتال ءحياإار دادة )درج(، طبعة سيط ملومعجم اال(  1)

 .2/1352)درج(،  مادة ،ربان العلس(  2)

 (.44اآلية ) رة القلم،وس(  3)

 .هاما بعدو 296 ص ،5، ط/ي: لألستاذ علي حسب هللاالتشريع اإلسالم أصولب : كتاجع( را 4)
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والجزئية متغيرة فصيلية الت يةمالسإلا ةعيرلشاام بعض أحك تانكذا ل

بتغيُّر الزمان والمكان والحال، وأما األصول العامة لإلسالم فثابتة ول تقبل 
 التغيير.

حال تتغير بتغيُّر الن األحكام في القرآن يجد أنها والمتأمل لعدد م

 مل نمحق ي ف يمحروالواقع، فمن أمثلة ذلك أن  أكل الميتة محرم، ولكن الت

ف إلى أكلها كأن انقطع في صحراء ولم كلملا رطاضا ، فإذاً رطمض كني

  له تعالىيجد قوتاً، كان أكله لها  جائزاً، وهذا ثابت بنص القرآن في قو

           

            (1). 

رآن ثابتاً في كل األحوال بل تغي ر بحسب حال المكلف فلم يكن حكم الق

 . (2)عهوواق

اً من األحكام قد تغيرت بتغيُّر دعد أن   يجد النبي ة رلسي ملتألموا

 ل. حاالو انمكالو الزمان 

 أمر  ييع أنْ ستطالدعوة كان ي ةبداي دنع ةكفي م بي نلا فمن ذلك أن  

 لو ركنملا ايم األصنام التي توجد حول الكعبة حتى يغير هذحطبتن ميسللما

يفعل ذلك، ألنه كان يمكن  ملكنه لعبدونه، وي ان ملمشركيا منة مكل أهجد ي
ة ئمأ في ذلك الوقت ما هو أكبر منه، فقد يثير هذا الفعلتب عليه أْن يتر

سلمين انتقاماً لذلك، الذين المبقتل ون آللهتهم وقد يقوم ثأرلن اوطلبيالكفر و

 .ةعنم لم تكن لهم في ذلك الوقت قوة ول

ك عند فتح لذكان ول، حاغي ر الوتت المناسب وقء الجاا دمعنولكن 

األصنام التي كانت حول الكعبة، ألن  عجمي ابهحوأص مكة حطم النبي 
ً كم قد تغير فتغير الح ةدعولاية ادفي ب اً كان موجود الواقع الذي  ، له تبعا

                              
 (.115اآلية ) ،حلرة النسو(  1)

َع فيها التخفيف في أحوال خاصة تقتضاألح يعكذا جموه(  2) ى عند سوت فخفيتال يكام التي ش رِّ م 

 ".ةصخرل: "انييلوصاأل
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 أن ةمكب وهو ته عاطتسا يف نكي يقول األستاذ مصطفى مشهور: )... ألم

حول الكعبة من  يم التاصناألض بعا موحطي من آمن معه أن  يأمر بعض

قبيل إزالة المنكر، أو أن يقتلوا أحداً من أئمة الكفر للنيل من شوكتهم 

 لثمن أل ،لةلمرحا لكت في  ذلك من ءبشي  هللاول سر رميأ لم؟! هموقوت

عبدة األصنام  يظة أهل الشركحف تثير نها أنشأن م يةزئلجل اامعألا هذه
طشوا بهم ويقضوا عليهم بان ليكنين في كل ممن المؤفيجدُّوا في البحث ع

 داً عدر وهم ما زالوا بنية لينة ، ثم يقوم أهل الشرك بإقامة أصنام جديدة أكث

م قت ملو مانصألا ميعطمت جب حا جاء الوقت المناسمنيحكن ول طم،حما م

ض، وكان ذلك في غزوة رلم يعترض معت، و وقت،ذلك ال عدب مةائق هال

وفون طن يوسلمموال ان الرسول كاشرة بلسابق لها ماالعام الفتح، وفي 
 سوللرا قريش خارج مكة ، ولم يأمر اركفو امصنألا البيت الحرام وحوله 

 بناسقته المو يف  كلذ كن تمول ،ايمهطبتح ،     

      )(1). 

داية الدعوة بفي  ابهحوأص ضية الجهاد، فإن النبي ومن ذلك أيضاً ق

القتال بل كانوا مأمورين بالدفع بالتي هي بورين ممأ واونيكم ل كةم  في

القرطبي: "ول  مامإلا قولياء ملعلا فاقتباأحسن والصفح والهجر، وهذا 

   كان محظوراً قبل الهجرة بقوله تعالى: لقتال افي أن  فخال

 هل، وقو(3)    ه تعالى ل، وقو(2)  

   ه لووق (4)     تعالى 

                              
 .54-53طبعة دار القرآن الكريم، ص ر، مشهو صطفىم :ةعوالديق طر(  1)

 (.34(، وسورة فصلت، اآلية )96سورة المؤمنون، اآلية )(  2)

 (.13سورة المائدة، اآلية )(  3)

 (.10سورة المزمل، اآلية )(  4)
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إلى المدينة  ا هاجرمفل، ة مكب نزل اممله ثن ماوما ك (1)  

 .(2)أمر بالقتال"

؛ فقد ادهجلمن ا مهنيمكك الوقت لم يكن لذ يف نسلميملا قعاو ن  أللك وذ
 نوهجاوي امكانوا قلة في العدد، ولم يكن لهم من الرجال والعتاد والسالح 

ندما هاجر المسلمون إلى المدينة ة يومئٍذ، ولكن عمكي ف فرلكا قوة هب

 يالذل وأنصار، فرض القتال لتغيُّر الحا ومنعة م دار ودولةهوأصبح ل

إلى كثرة ة قل منو قوة،ى إل ضعف انتقلوا نمف ،ةفي مك هعلي نوااك

ً ألمر القت  ونمنؤملا ناك: "ريابن كث ال، يقولوأنصار، فكان الواقع مناسبا

ورين بالصالة والزكاة وإن لم تكن ذات اإلسالم وهم بمكة مأمء دابتا في

 صفحلبا نوريممواساة الفقراء منهم، وكانوا مأبورين م، وكانوا مأبنصي
ون ويودون لو حرقيت اوكانإلى حين، و روالصب نيكرشملوالعفو عن ا

ً انم كاذ ذإ لاحأمروا بالقتال ليتشفوا من أعدائهم، ولم يكن ال  ابسبأل سبا

وا ننسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كارة منها: قلة عددهم بالثيك

ه ابتداء كما يل فالقتار بمرف بقاع األرض، فلم يكن األشام وأرفي بلد ح

دينة لما صار لهم دار ومنعة المإل ب دام يؤمروا بالجهلذا هلف ،لايق

 .(3)وأنصار"

  ر المنكر:فهم الواقع وإنكا

ح المجتمع وتقويم التي شرعها اإلسالم إلصال لوصألم اهن أمإن  
وقد وصف هللا تعالى أمة  منكر،لوالنهي عن ا الناس، األمر بالمعروف

ن ع ينهوتف ورعملاب رمنها تأأ اهتاألن من أبرز صف ةيريخبال المساإل

                              
 (.22سورة الغاشية، اآلية )(  1)

 .2/347نية، الثاة ، الطبعبيالقرط ماملإل: نآلقركام احجامع ألال(  2)

 .1/525تب، بيروت، لكا لمعاة بع، طريثك نبل: ميعظالآن قرال سيرتف(  3)
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        قال: ف كرنمال

     (1) . 

 ني عهكون من المسلمين طائفة تأمر بالمعروف وتنذلك أن تكر أمو

         : فقال نكرمال

       (2). 

معروف والنهي عن المنكر يصلح الناس بعضهم بعضاً، الب راألمب ن  أل
 ً  .هليماتعن ويالد ماكحأب ويذكر بعضهم بعضا

ي عن لنهوف وامعرفي األمر باليكفي  هنأ اسنال وقد ظن بعض

في الفتوى أن يكون المنكر أن يكون المرء عالماً بالحكم وأدلته، وأنه يكفي 

ً ب ً وعالما أدلتها، ولكن هناك أصل عظيم ويلية صألحكام التفاالمفتي فقيها

 وىلفتمر ان أفا ،معتجملا عقاوفات على الكثيرين، وهو فهم ومعرفة 

ً ارتب به عن المنكر مرتبط يبالمعروف والنه رواألم  كامالً، والفقه اطا

جزئية من أدلتها التفصيلية، أوسع وأعمق من مجرد فهم األحكام الشرعية ال
أحكام هللا في شرعه بعضها  نلف بيؤصير يربط ويبولكن هو إدراك 

بواطن  ىلإنفذ يبل  ،اقعمألا نود حوطببعض، ول يكتفي بالنظر إلى الس

ً ك عمقدراها، ويزداد هذا اإلوالحأ فألمور ويعرا بالخوض في معترك ا

للمفتي الفقه الكامل الحياة وفهم أحوال المجتمع، وعند ذلك يتحصل 

 .(3)المجتمع ويستطيع أن يصلح به في

حال األئمة األعالم ومن تبعهم من القائمين بأمر ان هذا هو قد كو

مع ويفقهون تجمال نلحياة ويخالطوترك امعن حمويقت نوااد كقاإلسالم، ف

                              
 (.110ن، اآلية )عمرا لآورة ( س 1)

 (.104) يةآلا عمران، لآورة ( س 2)

 ة.م  أل  ا باكتق: األستاذ/عمر عبيد حسنة، فاآومح العوة.. مدلا ه: فقبجع كتارا ( 3)
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نوا يخرجون الفتوى إل بحسب ما يقتضيه الواقع يكوك لم لذلواقعه، 

 المهم مسموعاً وحكمهم متبوعاً.والحال، فكان ك
الخوض مع الناس في الحياة لمعرفة ب ذهيمتال مريأم بل قد كان بعضه

بن خالد و يوسف وهه يذتالم دحأ ىصوأ دقف واقعهم، كاإلمام أبى حنيفة 

ً إلى البصرة ـ: "إذا دخلت اهبخالد ذ نبف وسي انوكل له ـ اقف ينمالس ا

 ،هتلزنم لرج نزل كلفوا حقك، فأالبصرة استقبلك الناس وزاروك، وعر

لم، ووقر الشيوخ، ولطف األحداث عهل الأ، وعظم رفلشا هلأ رمكوأ
ون بسلطان اتته خيار، ولاألب اصحور، اوتقرب من العامة، ودار الفج

 .(1)اً"دحأ ن  ول تحقر

يجمع بين فهم  لهجعي تىح يةلوصا هذهب ذهيلمت حنيفةوقد وصى أبو 

 بهذا يكون فقهياً حقاً.الدين وفهم الواقع، و

ً  ة نفسه، كانفنيوهكذا كان أبو ح بواقع الناس وحالهم، فقد قيل  ملما

ه منن فوصمقاييس فينتلي ابه فاأصح عنه: "كان أبو حنيفة يناظر

ي ف رديوما  ثرةكل ،ممنه دستحسن لم يلحقه أحا لاق اويعارضونه، حتى إذ

 .(2)تحسان من مسائل فيذعنون جميعاً ويسلمون له"سال
كه لدقيق ا إلدروما ذاك إل  " زهرة على ذلك بقوله: ق اإلمام أبووعل  

خذ ن فإنما يأفإن استحس ضهم،راوأغ مهتالماعمو ساالمسائل، وصلتها بالن

أصول الشرع الشريف  تاسارددراسته ألحوالهم مع ن م تهماد

 .(3)ه"ردصامو

ً كما تحويه من مسائل ل تؤهل المفتي ليكون ففحفظ الكتب وما  قهيا

ه فيها من فق اتب ومكبين حفظ ال طيجب. ولكن الفقيه الحق هو الذي يرب

 حالهم. و اسلنا قعاون وبي
إْن صح ت  ـ ذاه وراقاأله فقي: "ورضاقال فالدكتور/يوسل قوي

ً التسمية ـ ليس فقه والجتهاد الحق هو  لحقفقه اال اجتهاداً حقيقياً، سيلو ا

                              
 .358طبعة دار الفكر العربي، ص  ة،بو زهرأ محمدة: يمإلسالا بهامذريخ التا(  1)

 .75ص  ،يبرعلا رلفكاار دعة بوعمره وفقهه وآراؤه الفقهية: محمد أبو زهرة، ط حياتهة و حنيفأب(  2)

 .75 ، صابقلسمصدر اال(  3)
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ومعرفة ما هم فيه، والفقيه الحق هو الذي الذي ينطلق من معايشة الناس 

 .(1)يم"قلا نبا لوقي ع كماقوالوا بين الواجب جيزاو
 ظرن هافي مع وينظرتلمجاماق أع ىالذي ينفذ إل فالفقيه الحق هو

 بيلطب ان  فإ عالج علله وأمراضه، نم كلذالمتأمل المتفحص، حتى يمكنه 

 ضيرملا ةلع فرع يالذي يريد عالج أحد المرضى يجب عليه أولً أنْ 

ملياً، وإل فسوف يضر عذلك  يأْن يبدأ ف لوكيفيته قب هاجعالو هاببوس

كار ناإلن كا كر إذانالم كارإنز وبالمريض بدلً من عالجه، ولذلك ل يج

 يؤدي إلى ما هو أضر وأفسد. 

المنكر يستلزم ما هو أنكر منه  كاران إنا كام ابن القيم: "فإذمقول اإلي
  تيبغضه ويمق إْن كان هللاو رهكاإنغ سو يل هنإف هلوسرو وأبغض إلى هللا

 . (2)"أهله

 مه ثينه داأر كر يجب عليه أولً أْن ينظر إلى حال منفالناهي عن المن

 اذإو هَ،نْ يَ لْ نهي فَ لاب يتأصالح والمفاسد، فإذا كانت المصلحة تلما ينبيرجح 

هو أكبر فال يجوز أن النهي عن هذا المنكر سيأتي بما  أن   نهظي جح فتر

الفجور والفسوق يلعبون  ليت أهأيم: "فإذا رقينهى عنه، يقول اإلمام ابن ال

هم إلى ما لتنقا إذ ة، إلربصيلوا هقفلابالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم 

وإذا  ،نحو ذلكو ليخلا قابسو باشنلا يهو أحب إلى هللا ورسوله كرم
، فإن (3)عب أو سماع أو مكاء وتصديةيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولأر

ل كان تركهم على ذلك خيراً من أن إراد ومطاعة فهو ال إلى نقلتهم عنه

م عن ذلك، وكما له الً يه شاغم فه امن اكف ،كلذ من مظعأ وه امل مهتفرغ

له عنها نق يه منعل لمجون ونحوها، وخفتا بتكب إذا كان الرجل مشتغالً 

ضالل والسحر، فدعه وكتبه األولى، وهذا باب انتقاله إلى كتب البدع وال

 .(4)واسع"

                              
 .2/188 ة،م  ح وآفاق: عمر عبيد حسنة، كتاب األ  مالم وة( فقه الدع 1)

 .34لبن القيم، طبعة دار الجيل، ن: لعالميا عن ربقعين موالم الإع(  2)

 د.يلاق بيتصفلبالفم أو التشبيك باألصابع أو النفخ فيها، والتصدية: اصفير لتمكاء: اال(  3)

 .3/5مين، للعااعن رب قعين موالم الع( إ 4)
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ً ياكح لككذم لقيابن ا مامإلا لويقو خ اإلسالم ابن تيمية:  عن شيا

 روحه ونور ضريحه ـ يقول: هللا دسن تيمية ـ قم ابسالاإلخ يعت  ش"وسم
الخمر،  بونم يشرمنهي زمن التتار بقوم ف يباحصمررت  أنا وبعض أ

 معي فأنكرت عليه ذلك وقلت له: إن ما حرم هللا الخمرفأنكر عليهم من كان 

ء تصدهم الخمر عن قتل لهؤو ة،صالالعن و هللا ركذعن  ألن ها تصد

 .(1)ال فدعهم"ولذرية، وأخذ األماالنفوس، وسبي 

بقوله:  هذه ةيسف القرضاوي على قصة ابن تيموعلق الدكتور/يو

ته فقيه األوراق وبين فقيه قيه الحرفي أو ما سميالفبين  فرق"وهذا هو ال

ي رآه دون اعتبار الذ رمنكال كرأنل واأل، كةمعرلاو ناديملا هيالحياة وفق
 .(2)ل"قاا م المقاصد فقالء وضي ف قعاوال للمقصد والدافع والثاني نظر إلى

ى حت لماً بواقع المجتمع،اع نوكيداعية إلى هللا يجب أْن فالحاصل أن  ال

 .اً الجه قوياً ومؤثرن عيكو

ر شفساد قد انتلواقع المجتمعات اليوم نجد أن  الشر واوإذا نظرنا إلى 

ج، وهو طريقة القرآنافيه بها الج تي عال ، ول سبيل إلى العالج إل بالتدرُّ

ة التي تعبد األصنام، وتتخبط في الظلمات ي هلجالمجتمع الا فجعل  األ م 

 ير.الخإلى  دعوتأمر باإلسالم، وت ةمأ ريخ

 عاقم يفقه ون  المصلح إذا لأل ج،درُّ لتا ائمعد مهأ نم عقاوالوفهم 
ج وما هو ييستط نالمجتمع فل ج ومن أين يبدأ التدرُّ ع أْن يحدد كيف يتدر 

 الجه، ول يؤثر فيه.يع ل الذيو ج،درُّ تال هيعالجالذي 

 

 

جرآلقا  ن والتدرُّ

 

 : عيرشتمسلك القرآن في ال

                              
 .3/5 ،ابقلسمصدر اال(  1)

 .188ص  ،قح وآفامالم وةه الدعفق(  2)
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اإلسالمي أن ه جاء متدرجاً بحسب  يعتشرئص الخصا برزأمن  كان لقد

ة لواقع المجتمع الذي امراع كواحدة، وذل ةاألحوال والوقائع ولم ينزل جمل
 ر.والن من الظلمات إلى أراد معالجته وإخراجه

ي: "ومن هنا كان من خصائصه أن ه جاء لبش فىطمص /يقول األستاذ

 تاعيرشتلان ه مكغير حدة، فلم ينزل دفعة وا لاوحألمتدرجاً مع الزمن وا

ت افي التشريع عبما هو متولم يصدر في وقت واحد ك، ة بقساالة اويمسلا

 .(1)عية"ضالو

بكل  رتذخ وقتلك الذلعربية وكانت في إلى الجزيرة افقد جاء القرآن 

 ية الفقر وأكلخشد لواألل توق ،مانصألاو ناكعبادة األوث، ادفسأنواع ال
 كالزنى وشرب الخمر.ش، لفواحب ال بالباطل،  وارتكااومألا

جملة  تلك الحياة حليهم باألحكام التي تقوم وتصلفلذلك لم ينزل ع

 لضالله ايل فالمجتمع الذي تأصاحدة، ألن ذلك ل يعالج مثل هذا و

ً فساد. بل سلك مسلكلوا ً أخكيح ا ، ومن ورلنا لىإ اتظلملا نم سانلا جرما

ج هو او ؛ىدهلالضالل إلى ا حكام التي تصلح األ ذهع هشريبهم في تلتدرُّ

مسلك  هريم لك القرآن المن حالهم، يقول الدكتور/يوسف حامد العالم: "إن  

تباع سنة اك بلوذ ،يرةطالخ ةمراض الجتماعيألخاص تفرد به في معالجة ا

ج  .(2)"اهديكأتو ماكحرير األتقي ف التدرُّ
 هما القرآن العاداتب جلاع المسلك في أسلوبين ويمكن تلخيص هذا

 ي تأصلت في المجتمع: التسيئة لا

لوب قن في ايستقر اإليم جيل العالج حتىتأو ه وب األول:سلألفا

ة يعمل سهليوي قدافع ة اإليمان كوقب نةاعتسلا نالمسلمين بحيث يمك

 لمستحكمة، وتعلم عادات جديدة بدلً منها.لسيئة اا اتادالتخلص من الع

لنفوس جة لمتدرة ائبارة عن التهيع هوف :يناثلألسلوب اا ماوأ

 .(3)المسلمين للتخلص من هذه العادات ، ومثاله الخمر

                              
 .75فقه اإلسالمي: مصطفى شلبي، طبعة دار النهضة، ص لايف بعرلتاي مدخل فال(  1)

 .12ص  ،لماسالمي في تحريم الربا: د. يوسف حامد العيع اإلشرمة التحك(  2)

 م.1982ر الشروق، داة بعني، طتجا نامثع دمحم ركتودفس: النال من وعل: القرآبظر كتاان(  3)



ً تلا هقف ج في التشريع اإلسالمي فهماً وتطبيقا  درُّ

هـ 1425التاسع )عدد خاص(  ددعلا              امعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية            ج ةلجم 

 م2004ـ 

 

140 

ذاك رآن منجماً، وما تشريع من أبرز الحكم لنزول القلافي  جرُّ تدال إن  

ن أْن يثقل عليهم أو ينفرهم، لكي يبلغ بهم دوب مس إلى اإلسالاالن جارخإل إل  
 لكمالً لشا امالً م كمنهج اإلساللتزام بلا يهوالمنزلة التي يريدها هللا تعالى 

 .ةايحلا

ج:  أنواع التدرُّ

ج التلى اإنا رنظ اوإذ م نجده ول لإلسالي الصدر األفريعي شلتدرُّ

 :نوعين

ج فيا هوو :لواأل نوعال  .ةجمل كامحاأل لتدرُّ

 ج في تشريع الحكم الواحد.درُّ لتا اني:ثلاع نولوا
ة، راء قبل الهجرة بسنسإلا ةلالصالة في لي يعشرت ول:النوع األ لاثمف

نة سوليمة في اللالنكاح كالصداق وام كاأحض بعو تالقلاو ناذآلاع يرثم تش

حر نصالة العيدين وانية شرع الصوم وولى من الهجرة، وفي السنة الثاأل

فيها القبلة وأحلت الغنائم للمجاهدين، وشرع  لتحوو الزكاة،وحي األضا

ً ا ةنسلاقصر الصالة في السفر والخوف في   ترع شلرابعة، وفيها أيضا

لى إلحج، وهكذا ام التيمم والقذف وفرض كاأح هللا زلوأننى ز ِّ لا بةوعق

 .(1)مال التشريعتاك

 ام والصالةيالص فرضوا، بالخمر والر يمحرت ني فمثلنوع الثالا امأو
ً ماكحأو اً راان الحكم يأخذ أطوك قدف  .(2)إلى غايتهل يصى حتة لفمخت ا

ً  يف لكذ صيلفي تتسيأو ج لحقا  ...أمثلة التدرُّ

 

ج ف  ي العهد النبويأمثلة التدرُّ

 

ج  مية: اللدولة اإلسي بناء اف التدرُّ

 ،ددةعمت اراً وة اإلسالمية، وبناء الدولة اإلسالمية أطدعولت اذاتخ لقد

م كل طور عن الطور اآلخر بحسب ما يقتضيه واقع كل طور كاأحت اختلف

                              
 .48األشقر، الطبعة األولى، ص  ليمانس ور/عمركت: الدمياإلسال قهالف جع: تاريخرا(  1)

 فسه.( المرجع السابق ن 2)
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الم إلسدرجت الدعوة إلى اتف. فعض وحال المسلمين فيه، من قوة أو

 مة الدولة اإلسالمية.إقاو
ة السرية، وقد كانت والدع ةلمراحل مرحلاطوار واأله هذل أو ن  إ

  بيلنا كثرة أمر مونللمساح بص، ثم بعد أْن أ(3)مدتها ثالث سنوات

     هللا تعالى:  مرأل الً تثاموة وذلك عالدبهر جبال

  

  (1). 

عوة، بدعوة عشيرته األقربين، قال دال ةدايبفي  النبي  رَ وقد أ مِّ 
  تعالى: 

     (2) . 

  مكة وما حولها، قال تعالى:  هلأ عوأْن يد رَ مِّ أ  لك ذ دعم بث

         (3) . 

   َر أْن ينذر العرب خاصة، قال تعالى: ذلك أ مِّ  دبعم ث

              

   (1) . 

                              
 .1/295، ىولاألبعة طال بوية لبن هشام،ة النيرظر: السان (3)

 (.94ة )ر، اآليحجورة ال( س 1)

 (.214) ، اآليةشعراءلاورة ( س 2)

 (.7ى، اآلية )شورلاورة ( س 3)
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   ى: لاتعل قا، فةس كااالن دعويْن أ رَ ذلك أ مِّ  عدب ثم

          

(2) . 

األطوار كان مأموراً هو وأصحابه بالصبر  هذه منل طور في كو

       اهلعلى األذى وأل يقابل اإلساءة بمث

   (3). 

بناء، وهو جت الدعوة إلى طور آخر من أطوار الثم بعد ذلك تدر  
أصبحت لهم ف دلتبسلمين مال لحا نأل ،الهجرة إلى المدينة، وفرض القتال

 .(4)لاتقلهم في الأذن  كومنعة، لذل ةقو

الدعوة:  بتارم يابن القيم هذه المراحل فقال ف ولقد لخص اإلمام

وة، والثانية إنذار عشيرته األقربين، والثالثة إنذار لنبولى ااأل"المرتبة 

طبة، قا بلعرهم اوله بتاهم من نذير من قأ مام قور ذاإن ةبعارالو ه،موق

واإلنس إلى آخر الدهر،  نن الجملغته دعوته بنذر جميع من أ سةاموالخ

زل ثم ن اً،نه وتعالى مستخفيحاسب هللاى إلاً يدعو ثثال ذلك بعد وأقام النبي 

 عوةدبال ن لفأع.         عليه 

أذن لهم ى حتن ميسللما ليه األذى وعلى عتد شوا ةداوعر قومه بالهوجا

 .(5)بالهجرتين"

                                                                     
 (.3اآلية ) سجدة،لاورة ( س 1)

 (.28) ، اآليةأبسورة ( س 2)

 (.10) ةي، اآلرة المزملسو(  3)

: كتاب التشريع اإلسالمي مصادره وأطواره: الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل، فيوار طألا ههذجع را(  4)

 ولى.ألالطبعة ا

 .1/34لقيم، ا بن: لادد المعزا(  5)



ً تلا هقف ج في التشريع اإلسالمي فهماً وتطبيقا  درُّ

هـ 1425التاسع )عدد خاص(  ددعلا              امعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية            ج ةلجم 

 م2004ـ 

 

143 

 شعائر:لعض اض برف في جرُّ دالت

 : الةصلا ضرف
اة لغدة باالصء دبلا يف تعرشفقد . راوطأ الة فيالص شرع كان لقد

وأخرى بالعشي، فلما ألفوها شرعت خمس صلوات في اليوم والليلة، 

ر حضي السفر وزيدت في الفرت م أقب، ثركعتين ركعتين، ما عدا المغر

 .(1)ى أربع في الظهر والعصر والعشاءإل

: )فرضت نها قالتنها ـ أع ي هللاضر ـ ةشئاع دةوقد جاء عن السي

ً رت أضففر هللا ول ركعتين، ثم هاجر رس ةالصلا وتركت صالة السفر  بعا

 .(2)ى(ولألا ضةريلفا على 

 ام: يصلض ارف

 ين: ترحلملى عام الصي فرض كان لقد

فكان من شاء صام ومن شاء أفطر ولو  يرخيلته على اابيجإ ى:ولاأل

ً حيص اً دركان قا ً يممق حا  مسكيناً.  ل يومك وأطعم عن ا

. وكان إذا غربت قيمح المصحيصيام على القادر اللا تمتح :ةنيثالوا

الشمس يتناولون طعامهم ما لم يناموا، ومن نام قبل أن يطعم ويشرب حرم 
 . (3)اب إلى الليلة المقبلةشرلوا مطعاله ايعل

لمالكية وبعض الشافعية: أول ما فرض صيام وقال الحنفية وا

وم رمضان باإلمساك صب كلذ م من كل شهر ثم نسخاثة أيشوراء ثم ثالاع

  ة من بعد النوم إلى غروب الشمس، ثم نسخ ذلك بآية: ليليوم وكل 

      (4) . 

                              
 .77المي، ص سإلافقه ليف باالتعري مدخل فال(  1)

 ه.فق عليمت(  2)

 .87الطبعة األولى، ص  ن،ماسليفى صطم مدحأ/ردكتولل: مالسفي اإل ياملصا جع: فقهرا(  3)

 لمصدر السابق.ا(. وانظر: 187اآلية ) بقرة،لاورة ( س 4)
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 عنها ـ أنها قالت: إن  قريشاً كانت عائشة ـ رضي هللاوا بحديث دلستوا

 ضرف  حتى مه،اصيب  يبنلاتصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر 

 . (1)ومن شاء أفطره( مهيصفل ءاش نم: ) القف، ضانمر

ج  بعض العادات: ي تحريم ف التدرُّ

ج فلتا  مر: خال ميحرت يدرُّ
 ل: احمرع لخمر في أربم ايتحر نزل لقد

    زل في شأنها قوله تعالى: ول ما نأ ناكف

ة أن  هذه اآليت ، فبي ن(2)      

 نهامون كد يقيكون منها الرزق الحسن و در ـ قميل ـ أي التخثمرات الن

ق ا أن  الخمر، فأشار هللا تعالى إلى  لسكر ليس من الرزق الحسن ألنه فر 

 بينهما.

     قوله تعالى: ثم نزل بعد ذلك 

          (3) ،

ض عوعند ذلك بدأ ب، ماعهالخمر والميسر أشد من نف رن  ضرأ تبي نف

 لخمر.اركون تالصحابة ي

        لى: له تعام نزل قوث

     (4) . 

                              
 ري.خاه البأخرج(  1)

 (.67اآلية ) ،حلرة النسو(  2)

 (.219اآلية ) بقرة،لاورة ( س 3)

 (.43اآلية ) نساء،لاورة ( س 4)
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نوا سكارى، اا كذة إلصالاية بعدم القتراب من فأمرتهم هذه اآل

، وبذلك قل ل هللا تعالى كمية الخمر خمر إل  في الليلالن بوفأصبحوا ل يشر
 م. يوالي ف هابونرشي اوناك يتلا

       له تعالى: ود ذلك نزل قبعم ث

           

           

        (1) . 

ً خال حرمت يةآلوبهذه ا  .مر تحريماً نهائيا

ج  الربا:ي تحريم ف التدرُّ

     قوله تعالى: ا ربالن شأي ل فزن ال مون أالقد ك

             

 هللا عند ديزي ل الرباأن  ت ، فبي ن(2)      

 طي فيه ثواباً، وأما الزكاة فإن  هللا يضاعف لصاحبها الثواب.يع ول

       قوله تعالى: ثم نزل بعد ذلك 

            

                              
 (.91-90اآليتان ) دة،ائرة المسو(  1)

 (.39ـ 36) ، اآلياتروملاورة ( س 2)
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م هللا تعالى عليهم ذه اآليةه تحوض  ، ف(1)   تابيط أن  اليهود حر 

ل ْت لهأ   سبيل هللا وأكلوا الربا وقد نهوا عنه  عن وصدواوا ظلم مألنه محِّ

ً رمأن  الربا كان محت ني  بفل، طلبااوأكلوا أموال الناس ب د، وهو هوليا لىع ا
 عله يوجب العقاب والغضب من هللا تعالى.مما يمقته هللا تعالى، لذلك ف

      قوله تعالى: ثم نزل بعد ذلك 

          

يات النهي الصريح عن ي هذه اآلفء جا، ف(2)    

 التعامل بالربا. 

         ل قوله تعالى: نزم ث

             

          

د الشدياب يتركون الربا بالعذ ل نيذيها العد هللا  فوت دق، و(3) 

 .(4)ىالتعنه الحرب والغضب مو

 

 جرُّ التد مِّ كَ من حِّ 

                              
 (.161-160اآليتان ) نساء،لاورة ( س 1)

 (.130) اآلية عمران، لآورة ( س 2)

 (.280اآلية ) بقرة،لاورة ( س 3)

 اإلسالمي في تحريم الربا: الدكتور/يوسف حامد العالم، الطبعة األولى.ع ريتشة الكمح بظر: كتاان(  4)
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 :يادلنقاهل سج يرُّ التد
في بيئة ل تعرف للحق نصرة، وتتخبط في ظلمات آن رالق جاء لقد

 رون ىلإ عالضالل والفساد، ولم يكن إخراجهم من هذه الحياة وهذا الواق

 عاتلتشريت ااإلسالمي ذلك، فنزل عيرشتلل، فراعى اسهالر ماألب المسإلا

ً يد المسن اإلوللحق ويمتثل متدرجة حتى يسهل انقيادهم ل و. يقةدولو نا

ج أن هذا النوع من  األستاذ مصطفى شلبي: "والحكمة في ذلك التدرُّ

ً مع أولئك العرب  التشريع يكون أقرب إلى القبول والمتثال، خصوصا

 .(1)ملة"ون من التكليف بالجرفني مهكانوا في إباحية مطلقة تجعلالذين 
ير سالع من نهألا، له انقادواعليهم وما  تواحدة لثقل فلو جاءتهم جملة

 ةفلتخم ىخرأ حياة إخراج مثل هؤلء القوم بين يوم وليلة من حياة إلى

ً مامت  التي ألفوها واعتادوا عليها وانطبعت في نفوسهم. اةحيالن م ا

 هللا هو أن  ، وباهللالتوحيد واإليمان  ىلإ ةوعن أولً بالدذلك جاء القرآفل

تعبد من دونه ل  يالت صناماأل نوأ ،غيره دلكون ول أحاالمتصرف في هذا 

 تغني شيئاً.

ً عضولعقيدة مولما وجدت هذه ا أنزل هللا  بها،نوا وآم ،مهبولق يف ا

ً بعد اآلخر، و كلما اعتادوا على حكم تعالى التشريعات األخرى تشريعا
ً آخ هل اودوألفوه وانقا ا من وإلى اإلسالم وخرج دوافانقار، أنزل هللا حكما

 نوار الحق وهم  ل يشعرون.أي بدتهتاة يى حإل ةجاهليلحياة ا

ً فكان نزول التشر إلمام ا وليق، يفكلالت يف مهيلع لهسأيع مدرجا

ل القرآن منجماً ـ: "إن  نزول النسيابوي ـ بعد أْن عد د عدداً من الفوائد لنزو

 .(2)واحدة"عة ها دفمن جة أسهل على المكلفردم عئاالشر

وصعوبة في  فل  كملا ىلع رجح هفي ةواحد ةملفنزول الشرائع ج

 المتثال، لكثرة التكاليف التي تكون عليه.

                              
 .75، ص يشلب مصطفى: ميالإلساقه فبال فريعتلي امدخل فال(  1)

 .19/12غائب الفرقان: النيسابوري، الطبعة الولى، آن ورقرائب الغر(  2)
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أشار الشيخ/مصطفى المراغي فقال: "أنه لو نزل  وإلى هذا المعنى

ما  ىفخي لت الشرائع بأسرها دفعة واحدة عليهم، وجملة على الخلق لنزل
ً من زالهندة، ولكن بإحالتكاليف مرة وا ثرةهم بكعليفي ذلك من حرج   جما

 .(1)"ليداً فكان احتمالهم له أيسر ومرانهم عليه أسهرو داً وير يعرتشلء اجا

 لة منفرة: مالج

 نزولها تشريعات مدرجة يسهل النقياد والمتثال، فإن  ال لنزو كان إذا

مام اإل، يقول ةدديلجا اتريعشتلا د إلى هذهجملة ينفر المجتمع، ول ينقا

 القرطبي: 

 بالمصدر للمعنى المتقدم، أي اً ديكتأوغة لبام     "

 .(2)"اورفنأنزلناه نجماً بعد نجم، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد ل
ومشقة،  نتع هال همالثمتا يفو ،هلمحت ل يستطيعون م ماهفلها تكنأل

ل  اعتادت نفسه عليهوا ديُّنالتفي حياة منحلة عن  ناك اذإألن  اإلنسان 

ج من هذه الحياة إلى حياة أخرى مختلفة ولخراسه لف نفْن يكأيستطيع 

 تماماً، ويمتثل تشاريع أخرى جديدة بين يوم وليلة.

 ها سببان: وعدم استطاعته ل

ً  اةحين ع تةبغج رخي نأ عيطتسي ل ن هأ :ولاأل  ألفها وانقاد إليها ردحا

 لك. ليه ذى عمان، ألن فطرته تأبزلا نم

واحدة تتكاثر عليه ول يستطيع  ملةجدة ديج اليفكت لاتث امأن   ي:انثلاو
أْن يؤديها على وجهها المراد، بخالف إذا ما كلف بحكم واحد أو اثنين ثم 

طبي: "فلو شاالم ماإلل اقوي. رخآ مكحب فلما اعتاد عليهما وأتقنهما كل

انقياده  قاد إليهالينيكن  فلمتكاليف على المكلف لا ترثانزلت دفعة واحدة لتك

 .(3)الثنين" أو دواحال مالحك إلى

                              
 .19/13ى المراغي، الطبعه الخامسة، فمصط أحمداغي: مرال رسيتف(  1)

 .10/340لقرآن: القرطبي، كام احجامع ألال(  2)

 . 3/929 ،كرفار الد ةعطببي، لشاطل: توافقاملا(  3)
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بحانه وتعالى هو وحده العالم بأحوال البشر، وطباعهم ولما كان هللا س

ل فيه هذه الطبائع، فلم يكلفهم ما ن وراعى وصفاتهم، أنزل هذا القرآ
 يستطيعون تحمله، أو يشق عليهم.

ج  دات المستحكمة: الج العاع التدرُّ

ان واعتاد عليها سإلنا اهلفأ ايئة التي إذسات الادعض العب كهنال

واستحكمت في نفسه، ل يمكن تغيرها إل  بنوع مخصوص من أنواع 

 ا رويداً رويداً.نهع لىتخي اننسإلا لعج وهو جالالع

مكة، وكان أهلها قد استحكمت فيهم عادات إلى  وقد جاء اإلسالم

هم حتى بك تدرج لذلملة، ا جمن السهل نهيهم عنه نكي ملوأعراف و
ج هو العالج الناجع لهذه األمراض يقول كف. اهنم خلصوات ان التدرُّ

تحكمت فيهم سد اقرب عوال ي بنلالشيخ/محمد الخضري بك: "جاء ا

ة ومنها ما  ينكوت ىعله نمعادات، منها ما هو صالح للبقاء ول ضرر  األ م 

يئاً شم ج بهيتدرأْن عنه فاقتضت حكمته  مهداعبإهو ضار يريد الشارع 

ً فشيئ  وإكمال دينه". هكمان ح لبيا

 عراشلا دارأولعادات التي استحكمت عند العرب ومن أمثلة هذه ا
الخمر، فقد اعتاد العرب على شربها، وأصبحت جزًء  ربش ا،نهم لصلتخا

. اً دبم، يشربونها في الصباح والمساء ول يستطيعون تركها أمن حياته

لعرب في ا اهبلغ يلتة اله الحاذهم. ون منهيريانت مصدر رزق للكثكو

شرب الخمر هي ما يسميها األطباء اليوم باإلدمان. ومن آثار هذا اإلدمان 

ل يستطيع أْن يتخلى عن هذا الشراب الذي أدمنه فجأة وجملة المدمن  أن

ة، عرسلا هة؛ ألن  خاليا جسمه قد تعودت عليه، ول تتحمل تركه بهذواحد

حياة الفرد، يقول الل في ختإلى اه يؤدي فانريقة الطوإذا تركه بهذه 
 الدكتور/محمد علي الباز في معنى اإلدمان: "هو أْن يتعود شخص ما على

ين بحيث تتعود خاليا جسمه على هذا العقار، ولو سحب هذا عقار مع

 يطاعتمار فجأة ألد ى إلى ظهور تغيُّرات نفسية وجسدية، ولذا يضطر العق
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طيم حياته كلها، تح د ى ذلك إلىأوسيلة ولو كل عنه بحث هذا العقار إلى الب

 .(1)بحيث ل يصبح له هم ول فكر إل في كيفية الحصول عليه واستعماله"
شرب  العرب في الجزيرة العربية تسمح بالتخلي عن ةعيبط نكت ملف

 ةعالخمر مرة واحدة، ألنه تكليف فيه عسر شديد وقد يخرج عن استطا

 ألمر وهيلقرآن هذا اا ابهالج ع يتال ةقالطري بإل   م، فال يمكن تنفيذههضعب

ج بهم في التخلص منه، يقول األستاذ/محمد المبارك: "والسبب  طريقة التدرُّ

ج في التكليف بترك الخمر أن  الناس كانوا مدمنين شربها، قد  في هذا التدرُّ

عها نص ناكوألفوه وصار عادة من عاداتهم، وتكيفت به أمزجتهم، 

ا دفعة بتحريمه اجئووو فم، فلضهبعل ميعظرزق  دموروالتجار فيها 
احدة لشق عليهم ترك ما ألفوه، ولستثقلوا التكليف به، وأوشك أْن يخالفه و

 .(2)اسن اإلسالم"أكثرهم ويصرفهم عن قبول الدعوة ويحجب عنهم مح

ل اثتما يذي يساعد كثيراً فالن ماياإلت بيثت يف لً ون بدأ أآلقرا ن  إ

 األولى في تغيير المجتمع الجاهلي.لة المرح ذهه انتوك ،هااألوامر وتنفيذ

داية لتحريم الخمر بدأ القرآن يتطرق إلى مسألة الخمر، بكو كلذ دعب مث

 ،اهراسن، وأن  منافعها أقل من مضفنبه أولً إلى أنها ليست من الرزق الح

م هة والن إلى الصايتإلانهاهم عن أوقات شربها بأْن ن م همل لل  ق كذل دعب مث

ل يشربونها إل  في المساء، ثم بعد هذه التهيئة الكاملة  أصبحواف ؛ىارسك
نزل التحريم النهائي، فكان ادعى لالمتثال وأقرب إلى التنفيذ. وعندما نزل 

لنهائي للخمر ما كان من الصحابة إل  أْن أراقوها في الطرقات التحريم ا

يم تحرزل ن ندماع عضهمكان ب د، وقاهيف عكانت تصن وحطموا أوانيها التي

الخمر يشربون فلما أتاهم المنادي بأن  الخمر قد حرمت وضعوا فوراً 

ز وجل الكؤوس من أيديهم وقال بعضهم: "انتهينا انتهينا" امتثال لقول هللا ع

 . (3)    ...  في ختام آية تحريم الخمر: 

                              
 .87ر/محمد علي الباز، الطبعة الخامسة، ص توكدلل: هقوالفالطب ن خمر بيال(  1)

 .11المبارك، ص لسالمية: لمحمد ا الوحدةو السباقو رالميسو مرخال عن ةلرسا(  2)

 .546 /1ر ابن كثير، طبعة دار القرآن الكريم، بيروت، تفسي صرجع: مخترا(  3)
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ي الت لاحوألايع مي جفْن يتبع أ يغبنيهو المنهج الذي هج منالا هذ ن  إ

راد فيها تغيير عادات مستحكمة في المجتمع، ومن سلك غيره فإن ه قد ل ي
 يصل إلى مراده أبداً. 

ب الخمر نع شراألمريكية في مة ومحكالة ولمحا كلذ ىلع لاثم رخيو

ومحاربتها، فقد استعملت جميع وسائل اإلعالم الحديثة كالمجالت 

شرب الخمر  جينتهلة يئنمالسيام الفور واألصلاو تاوالصحف والمحاضر

وبيان مضارها ومفاسدها، ويقدر ما أنفقته الدولة في هذه الحملة ضد 

 شر منالخمر ما يزيد على ستين مليون دولر في ذلك الوقت، ويقدر ما ن

النشرات ما يصل إلى عشرة ماليين صفحة، وقد استمرت محاولة الكتب و
ً شر عبعة عرأ رمخلتنفيذ قانون تحريم ا يقارب ثالثمائة ما ها فيم عد، أ  اما

َن أكثر من نصف مليون نفس، وكثرت فيها الغرامات  إنسان، وس جِّ

 والمصادرات لألمالك لردع الناس عن الخمر. 

بل زاد من تعلُّق األمريكيين بالخمر،  نفعاً، م ي ْجدِّ جهد للا اذه لك نكلو

ين الثثث والوث ةئامعستوحتى اضطرت الحكومة األمريكية في سنة ألف 

 . (1)لقانون و إباحة الخمر مرة أخرى إباحة مطلقةا اسحب هذ إلى

مقارنة بين هذا وبين ما حدث في المجتمع النبوي، ولكني لا دوأ ل يننإ

  أترك ذلك للقارئ.
 

ج  طرة والطبيعةمليه الفت التدرُّ

 

ج  : نة كونيةس التدرُّ

لمتلاو ،هن سنن هللا تعالى في خلقنة مسج رُّ دالت إن    نلكوهذا افي  أم ِّ

روال تخفى إل  على  ل ة،ليج حةواض ةنسلا هذه دجيخلقه وسيره  في متفك ِّ

 من جعل هللا على بصره غشاوة أو ختم على قلبه وجعل عليه أكنة.

الليل والنهار يجد أن  الليل والنهار يذهبان بالتدريج  ل لتعاقبمتأم ِّ فال
أة جفب حتجتم ثء، سمالا فويأتيان بالتدريج، فال تكون الشمس في منتص

                              
 .13ص  سالة،رالسة سمؤة عطبديد، شمد حلتربية لمي اف آنرقلاج ظر: منهان(  1)
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داً، ويدخل الليل وير اً يدروس لشماب جتتح لب ،سليل الدامال ظالم أتيوي

رسل أشعتها ل يكون الليل، ثم فجأة تشرق الشمس وت ، وكذلكرويداً رويداً 
ً وترسل  ً فشيئا وحرارتها، كحرارة منتصف النهار، بل تطلع الشمس شيئا

 حرارتها رويداً رويداً.

 ونمي كنلو، ةأفجمر ج ويثيخرنبات لا ل يجدلك كذ اتاتنبل للوالمتأم ِّ 

 في أطوار متدرجة.

من علقة يكون مضغة، علقة، و سان، فمن نطفة يكونوكذلك ينمو اإلن

عظاماً، ثم تكسى العظام باللحم، ثم يخرج إلى الدنيا طفالً  ثم بعد ذلك يكون

ك، لذ لقب ىوفيت ول يعلم شيئاً، ثم ينمو بالتدريج حتى يبلغ أرذل العمر أ

           تعالى:  يقول

            

          

     (1) . 

ه الحكمة الظاهرة الواضحة، ثم لوقات هللا يجد هذر في مخوكل متفك ِّ 

إذا انتقلنا إلى أفعال اإلنسان وممارساته نلحظ هذه السنة الكونية، فالمخترع 

زًء ب جفيرك يج،ؤها بالتدربدي هن  إة فلآ عند أْن يصاإذا أر عمثالً أو الصان

 بعد جزء، وعضواً بعد عضو.

الكتابة ل ، فإن  المتعلم الذي ل يعرف القراءة ول وكذا في التعليم

يمكنه أْن يصبح عالِّماً بكل العلوم في ليلة واحدة أو حتى في شهور، ولكن 

 ىا، حتهة آخرفمن معر هيكون ذلك بالتدريج، فيبدأ بأولها والذي يمكن

 . لملعا الكم ىلإ يصل

                              
 (.14ـ12ت )ياآلا ،نومنمؤلاة روس(  1)
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لها ول يتدرج عرف أوائأْن يلم بأواخر العلوم دون أْن ي رادمن أ اوأم

ل، وقد أشار إلى هذه الحكمة اللطيفة في طلبها فإنه يبتغي المحا
ي إلى أواخرها،  الشيخ/الماوردي بقوله: "واعلم أن  للعلوم أوائل تؤد ِّ

نتهي إلى ها ليلائوبأعلم الطالب  فليبتدئ ،ومداخل تفضي إلى حقائقها

ل األول ول اآلخر قبا ليفضي إلى حقائقها، ول يطلب خلهوبمداا، أواخره

يدرك اآلخر ول يعرف الحقيقة، ألن  البناء على  الحقيقة قبل المدخل، فال

 .(1)غير أس ل يبنى، والتمر من غير غرس ل يجنى"

 حتى بل م،هدم وحدآط لبني قنية ليست معروفة فة الكون  وهذه السُّ 

م تعرف هذه الحقيقة الكونية، ويعلم آد ل بنيضالن التي تهدف إلى إيطشيالا
ضالل عن صراط الحق ل يمكن أْن تكون الشيطان جيداً أن  الغواية واإل

ا برهتك  صيةعم ىلإ ةيصعم نجملة واحدة وفجأة، ولكن باستدراج الناس م

 يصلوا إلى درجة الكفر.ى حت

ج ـ: "... فإن  البدع تستدر عالىت ه هللامـ رحم ن القييقول اإلمام اب

 .(2)لى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين"ا إصغيرهب

ات، ل اعلطا يركثن يماإلا يوق الً جر ريد أْن يضلي فالشيطان الذي

يأتيه ويوسوس له بالكفر من البداية، ولكن قد يطلبه في درجة المباحات، 

منها  رثكي هليجع حتى ها،اعلفعلى ج حر ل إثم ول هحيث يوسوس له بأن
ات، ثم يتدرج به إلى ترك الواجبات ثم يتدرج به طاعمن الار وتنسيه اإلكث

 سق والكفر. إلى الف

اإلمام ابن القيم في العقبة الخامسة للشيطان، وهي عقبة ل قوي

ه لتي ل حرج على فاعلها، فيشغباحات الالمباحات، قال: "وهي عقبة الم

مع م طي التزود لمعاده، ثف داهتجعن الت وطاعالمن ار ثاكستبها عن ال

 . (3)الواجبات" ْن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من السنن إلى تركه أفي

جة إن  سن و يغي ِّر أهي سنة من سنن هللا في خلقه، فمن أراد أْن  التدرُّ

 ه،رتغيييد ير الواقع الذي يصلح فيجب عليه أْن يتبع هذه السُّن ة، ويتدبر أولً 

                              
 .55 ص ،يةعلملا بتكلا رداي، طبعة درو: للمانديوال ياب الدنأد(  1)

 .1/224لإلمام ابن القيم، طبعة دار الكتاب العربي، لكين: ساارج المد(  2)

 .1/224 بق نفسه،السمرجع اال(  3)
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فإن ه يخالف  درجلم يتذا ج تدرج معه، ألن ه إرُّ دتلا طبيعته تقتضي تكان إنْ ف

  ليها الخلق.سنة هللا التي جبل ع
عبد الرحمن حسن حبنكه: "ورغبتنا باإلنجاز التام ذ/تاسألا لوقي

 .(1)شياء معاكسة لسنة هللا في كونه"بائع األالسريع على خالف ط

ذا إ ل  إ ىضج وتجنتن ل رلثماا ن  أل ،رثمالا لتعجسل يفالداعية عليه أ

 ى سوقه.عل استوىت واكتمل نماء النب

 طيع: يست اإلنسان يكلف بما

د قيد التكليف بالقدرة والستطاعة، والوسع والطاقة فال لى قاتع هللا إن  

ر هللا سبحانه وتعالى ذلك المبدأ في  ثير من كتكلف نفس إل  وسعها، وقد قر 

    ، وقال: (2)     : الفقت ااآلي

 ، وقال: (3)         

      ، وقال: (4)       

   (5)،(6) ،

 وقال: 

            (7) . 

                              
 .1/185حسن حبنكة، طبعة دار القلم، بيروت،  منحرد البستاذ/عألا: اهأسسومية سالاإلالق خاأل(  1)

 (.16ية )اآلبن، اتغلرة اسو(  2)

 (.286) ةية، اآلقررة البسو(  3)

 (.28ية )آلا ،اءنسلا ةورس(  4)

 (.78ة )اآلي ج،رة الحسو(  5)

 (.119آلية )ام، انعرة األسو(  6)

 (.115) ية، اآلحلنلا ةور( س 7)
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ً له،  ة تقوم علىج  والح   اإلنسان ويجب عليه العمل إذا كان مستطيعا

ً به.  ة على العباد إن مح  وال: "ةيميتابن قول اإلمام يعالِّما بشيئين:  موقت اج 
  . (1)"هب لعلى العمبما أنزل هللا، والقدرة لم ن العن مبشرط التمكُّ 

الم مثالً ل يمكن أْن يؤمر بجميع الشرائع من البداية، فالداخل في اإلس

ل يألن  فروع األحكام كثيرة ول تمكنه طبيعته البشرية من حفظ جميع تفاص

ه ل تتحمل أْن تقاطف ،ها األكمل جملة واحدةهوج ىلع اهأدائاألحكام و

وباتها ومكروهاتها، وأحكام ندوما نهسنو ضهائارفب ةالصال مكاأح يعرف

وكذا باقي األحكام، ولكن يجب أْن تعل م له تدريجياً يالتها، الصيام بتفص

 رفها.عحكماً بعد حكم، ول ينقل إلى أخرى إل  إذا أتقن األولى و
يحفظها  نْ أ عيومرة واحدة فإن ه ل يستط ةها جملَف بل ِّ ك   ذاوأما إ

ليه، ألن  التكليف إن ما يكون ع جبي له إن  ف، كلتطع ذسي ا لمويؤديها، وإذ

ا انتفى ذلك انتفى التكليف. وقد فصل ذلك اإلمام ابن طاعة فإذبالقدرة والست

د لدينه والمح  ام إل  يبلغ  ي لسنته، ليتيمية في ذلك فقال: "فكذلك المجد ِّ

 أنْ  هخولسالم ل يمكن حين دإلا يف لمه والعمل به، كما أن  الداخلعأمكن 

قن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم يل

والمسترشد ل يمكن في أول األمر أْن يؤمر بجميع الدين، ويذكر له جميع 

ً جبايكن و ما لم يطقه لذالعلم  فإن ه ل يطيق ذلك، وإ هذه الحال وإذا  ه فيعلي ا
ً لم  تداء، بل يَعْف و اب عليه جميعهبه جالم واألمير أْن يوعلل نكيلم يكن واجبا

ان، كما عَفَا قت اإلمكعن األمر والنهي بما ل يمكن فعله وعمله إلى و

إلى وقت بيانه، ول يكون ذلك من باب إقرار  عنه عفي عما الرسول 

مشروطان بإمكان العلم  ريمحوالتب وج الون  لواجبات، ألاالحرمات وترك 

  . (2)الشرط" هذا ءافتنا والعمل، وقد فرضنا
ل هذه الشرائع جملة، اقتضت الحكمة  طبيعةما كانت ول الناس ل تتحم 

أْن يتدرج الداعية والمصلح في تطبيقها، حتى تؤتي دعوته ثمارها، ويعم 

 الصالح في المجتمع.

                              
 .20/59 ة،يميت ابن ىواتفجموع م(  1)

 .20/60 فسه،ابق نلسمرجع اال(  2)
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ج  في المجتمعلتطبيقي ا التدرُّ
 

 : في العصر النبويقي لتطبيا جدرُّ تلا

ج في اا يف جرُّ : تدنانوع جرُّ دالت إن    بيق. لتطلتشريع، وتدرُّ

يم ج في تحركالتدرُّ  – مرتبط بذات الحكمالتشريعي وهو  جتدرُّ ا الفأم

 –الربا، فإن  الشارع تدرج فيه حتى وصل إلى حكمه األخير وهو التحريم 

 .نآرقال لنزو  مالتواك ة النبي فقد انتهى بوفا

ليوم، وهذا ا ىلإ اقٍ وهو بق، لتدرج في التطبيا هوف ثانيالع ا النووأم  

 ف.مكل  ط بالرتبالنوع م

مفتي أو المعلم عن شرب الخمر فإنه يفتي بتحريم ال مثالً  ئِّلَ إذا س  ف

شربها، ولكنه يمكن أْن يتدرج في تطبيق هذا الحكم على أحد المكل فين الذي 

تى ح عهم رجتديف ملة،جنه عخلى تع أْن ييمر ول يستطخأدمن شرب ال

 كم.يق الحيصل إلى تطب

ج في التن  أى لع لُّ دومما ي ام عد استقرار األحكتى ب حق باقٍ طبي التدرُّ

 لما ويمكن األخذ به لتربية المجتمع على منهاج هللا تعالى، حديث معاذ 

ال: أنه ق ـ امهنع هللا روى ابن عباس ـ رضي قدف منليا لىإ بي نال هبعث

ً ومى اليمن أنك تأتي قحين بعثه إل لجب نذ بالمع  هللا لرسو لا)ق  لهأ ا

 يشهدوا أل إله إل هللا وأن  محمداً رسول أنْ ى لإ همدعفا ذا جئتهم إكتاب، ف

ات خمس صلو هللا، فإْن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن  هللا فرض عليهم

م هعلي فرض قد أن  هللا رهمأخبف لكبذك ل واعاطأ مه نْ إف ،ةليفي كل يوم ول

 لك فإياكذاعوا لك بهم أط نْ يائهم فترد على فقرائهم، فإصدقة تؤخذ من أغن

 .(1)الهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين هللا حجاب(أمورائم وك

                              
 ،ركفلا رطبعة دا ،1496 مزكاة، برقلعسقالني، كتاب االن حجر بخاري: لبلاصحيح  حرش يرالبا حتف(  1)

ن به اابات منها ما قالجإ ةدعبلى العلماء هنا عدم ذكر الصوم والحج فأجابوا عنه وقد أشكل ع. 3/357

ر في القرآن إن  ف: مانيركلا "قال: جرح  ثَم   نمفريم، كلا اهتمام الشارع بالصالة والزكاة أكثر، ولهذا كر 

الزكاة والصالة  ذلك أن   يفر لسوا، مسالاإل ناكرأ نم امهنحديث مع ألج في هذا اصوم والحلا م يذكرل

ير قد لغ افإن   جوالح يةفدالب سقطينه قد خالف الصوم فإب ،الً إذا وجبا على المكلف ل يسقطان عنه أص
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 : رحج ناب لقا ،ذ إلى اليمن في أواخر عهد النبي وقد كان بعث معا

ذلك ن قيل كاو. "(1)ي ببل حج النر قسنة عش اً إلى اليمناذمع ثبع ن"كا

بن ى اى كعب بن مالك، وحكلإ هدانالواقدي بإس اهروسع، ت خر سنةأوا في

 .(2)نه كان في ربيع اآلخر سنة عشر وقيل بعثه عام الفتح سنة ثماند أسع

يدلُّ على أن  أحكام هذه األركان قد اكتمل واستقر، اريخ تال اهذ ن  إ

 نبي الأمر ي لماة كالزوة الصال باجيإ نم يعاتتشرهذه ال ن مع اكتمالكول

 وأن محمداً هللا ه إلإل بداية بعد قولهم للا نم ـاليمن  لر أهميأ بأنْ  اً ذمعا

 رسول 
هللا ـ بجميع أركان اإلسالم جملة واحدة، ألن  تكليفهم بتكاليف لم يعتادوا 

هذه  مفي تعلي عهمم أبدي أنْ   يبنلاره عليها مرة واحدة قد ينفرهم، لذلك أم

ً على حديث معاذيق، خرآلا عدب  حداً ان واركألا : ول ابن حجر معل ِّقا

وذلك من التلطُّف في الخطاب ألن ه لو  هم،فاأل همأْن يقال بدأ باأل مهماوت"

 .(3)طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة"
ً ه يصير مسلمن  شهادتين فإالب طقن ذاإ فل  كومعلوم أن  الم يه عل جب وتا

ج في لاً باذمعا أمر ذلك نجد أن  النبي  عمن كول ،المسئع اإلجميع شرا  تدرُّ

 مستطاع لهم.ملة غير ا جتكليف بهذلك ألن  الون كارألا يقطبت

                                                                     
إلسالم: "إذا كان ا ال شيخ. وقـهرع" أ. شي يقوم مقامه فيه كما في المعضود، ويحتمل أنه حينئٍذ لم

عمر ب ني اإلسالم على خمس، فإذا كان  نبشيء، فحديث اب منهع ارلشا خلم يل ناكرألا نايبم في الالك

والزكاة ولو بعد وجود فرض الصوم  ةالصوال ةهادشالة: ثثالال نركاسالم اكتفى باألإلا ىلإ في الدعاء

 نن مي[ في موضع11وبة: ]الت         والحج كقوله تعالى 

ً قطحج لاو موصلا ضرف نزولهما بعد براءة، مع أن   ً اث ديوح، عا ت أْن أقاتل الناس )أمر :بن عمر أيضا

األحاديث قال: والحكمة في ن م لكوغير ذ ،ةكازلا اتوؤة وي ويقيموا الصالهللا لإحتى يشهدوا أل إله 
ر في صالزكاة، اقت مالي وهوو، الصالةو دني وهبو هادة،شلاذلك أن األركان خمسة: اعتقادي وهو 

 إن  الصوم بدني محض، والحج بدني ومالي.فاآلخرين عليها، ين كنلرا رعتفها لليع مسالإلا الدعاة إلى

ً ضيأو والصلوات شاقة لتكرارها، والزكاة شاقة لما ، اركفعلى ال ةاقش يهو لصألهي افكلمة اإلسالم  ا

 اهيلإ ةبسنلابسواها أسهل عليه  ثالثة كان مالهذه ال ءمرذعن الأ فإذا ،لاب المح نفي جبلة اإلنسان م

 . 3/361عة دار الفكر، بط، الباري فتحم". علأ وهللا

 .3/358 ،ريح البافت(  1)

 .3/358، قبالسا عرجظر: المان(  2)

 فسه.ابق نلسمصدر اال(  3)
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  ع اليوم:مجتالم يف جدرُّ لتا

راً دقيقة، يجب راكَماً عميقة وأسـ حِّ ج درُّ لتا نةإللهية ـ سة ان  سُّ ال هلهذ إن  
عات ل تتم ممجتلوا مألمان  تربية ويفقهوها، أللدعاة إلى هللا ا ا يفطن إليهنْ أ

 تحتاجم بية على منهج اإلسالرتلاو ،إل  بهذه السنة الكونية والطريقة النبوية

ى جهد كبير ووقت طويل، ول تتم بين يوم وليلة، يقول األستاذ/سيد إل

نظاماً،  يمويق شئ مجتمعاً،نبي أمة، ولييرل آنقرالا هذقطب: "ولقد جاء 

الكلمة، وإلى حركة تترجم التأثُّر بال عفنوار ثُّ أتإلى زمن وبية تحتاج روالت

لً شبلا سفوالنفعال إلى واقع، والن مالً بين يوم شا امالً  كرية ل تتحول تحوُّ

ً موي روليلة بقراءة كتاب شامل للمنهج الجديد، إن ما تتأث  منف طرم بوي دعب ا
ً يشعلى حمل تكاليفه تاد عاً رويداً، وتيدرو هرج في مراقيدلمنهج وتتا ذاه  ئا

ً ئيفش  .(1)فال تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً ثقيالً عسيراً" ا

هذه الدعوة ولم  فلأت ل ةئيب ح كلإصال في كل داعٍ  نيعي جرُّ تدال إن  

عليه أْن فتعهدها قبل ذلك. والداعية الذي يريد تأثيراً لكلماته وثماراً لدعوته 

ريقة بنى طذه الهب ألن   الدعوة إلى اإلسالم،ريق النبوي في لطاك هذا ليس

 نيدلامن يقوم ب لصح اذإاإلمام ابن تيمية: "ف وليق، مسالإلا  ةدول النبي 

 اً شيئ و مجموعهما كان بيانه كما جاء به الرسول أ اءمرألأو ا اءمللعان م

ً شف ً يث شبعا لمل ولرسا بمنزلة بيان  يئا  ل  الرسول أن   ومعلوم فشيئاً، ئا

م تأت الشريعة جملة ، كما يقال: إذا ول، هب عملالوه ل ما أمكن عمإل   بلغي
 . (2)"اعتطيسما ب رْ م  افَ  عاطت نأأردت 

حياة إسالمية جديدة، وأْن نبني خالفة إسالمية  قيمنا أْن نإننا إذا أرد

سالم، اإلأحكام  ما اندثر من ج في تطبيقنسلك طريق التدرُّ رشيدة فعلينا أْن 

ض رف يف ةوقلا لبطان، لو سأهر قل بمتم هذا التغيير الشامل الكاولن ي

ة م  تولد النفاق في األ   اهن  إ ملناس تجعلهم يبغضون اإلسالم، ثا لىع مسالإلا

 ناس شعائر اإلسالم وقلوبهم كافرة بها. ال قبفيط

                              
 .5/2562، رةدية عشاحلبعة اطلاسيد قطب، قرآن: الظالل  في(  1)

 .30/60تيمية،  ي ابناوفتع ( مجمو 2)
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ير يبالمسئولية نحو تغ اإلحساس شهور: "إن  ميقول األستاذ/مصطفى 

 ينعي لمفسدة ودة سفا داليقلمجتمعاتنا وما فيها من عادات وتالهابط  اقعالو
والتقاليد  تاداعلاالمباشرة لهذه  وبالحرب في الحالر ييتغلام يت أنْ  ةرورض

ع أصحابها في صدام ومعارك جزئية من شأنها أْن ل مالدخود ووالعقائ

نهم وتقيم بي، لى هللاإمن الدعاة  سر النافمل لإلسالم، وتنعتشوه صورة ال

حة رضألا ضعب مده الً أن  ثر مويتص فال وبين الدعاة حواجز دون مبرر،

تلك األضرحة،  لوح عرور المخالفة للشبعض األممن إتيان  مةعاالع منسي

إقامة أضرحة في المستقبل، أو أْن يظن أن  تحطيم بعض نع ك سيمذل أو أن  

 .(1)نها"لمجتمع مر اا ويطههو سيقضي عليهللاالخمور وأماكن  تحانا
ج في لى سل إاً شيرموسف القرضاوي ويقول الدكتور/ي وك سنة التدرُّ

ينبغي أْن تتبع  جرُّ دتتطبيق أحكام اإلسالم: "وهذه السُّن ة اإللهية في رعاية ال

عندما يراد تطبيق نظام اإلسالم في الحياة واستئناف ، والناسسة في سيا

ً عمتجم يمقن نْ أنا دلة. فإذا أرياة إسالمية متكامح ً ميالإسا ً فال نتوهمقيح ا  قيا

و بقرار يصدر من ملك أو رئيس أو مجلس قيادة ألم قرة جق بقك يتحأن  ذل

ج، أعني باإلعداد دتلا ةقأو برلمان، إن ما يتحقق ذلك بطري فكرية ال تهيئةوالرُّ

 . (2)والنفسية واألخالقية"

ج؟تدمن أين نبدأ ال  رُّ
ج هدالت ن  أسلمنا ب إذا وب العالج الذي يجب أْن يطبق لصياغة سلو أرُّ

ج؟ نفم ،المساإل المجتمع على وفق منهج  أين نبدأ بالتدرُّ

 في  ابه دأبتي لا يجب أْن نبدأ بها هي نفس بداية النبي  التية ايبدال إن  

 . قلوب الناسقيدة في يت العي تثبهو ةم  أل  ا يةربت

ؤتي ثماراً ول يزيد ي ل ي الذيمالجدل الكال دة ذلكول أقصد بالعقي
 إيماناً، ول يدفع إلى عمل.

، ولكن بدأ بتمكين أصول اإليمان باهلل تعالى كبذل بدأيلم  ي نبال إن  

، اآلخروم اوية والرسل واليمالكتب السو ةكئمان بالمالإيو هللد حيتومن 

                              
 .54ـ53م، ص كريلا نرآقلا راد بعةستاذ/مصطفى مشهور، طلأل :ةعويق الدطر(  1)

 .182ص ، فةعرالمر داعة ، طبياوضرقالإلسالم: الدكتور/يوسف ل ةمالعاخصائص ال(  2)
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ول صدء يتناول أبطان: "لقد كان القرآن بادئ ذي األستاذ/مناع الققول ي

 بعث باهلل تعالى ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وما فيه منن يمااإل
زاء وجنة ونار، ويقيم على ذلك الحجج والبراهين، حتى جب واوحس

 يدةها عقفيس غريوة نيثولقائد اعلا نيكريستأصل من نفوس المش

 .(1)"الماإلس

 اارهم إلى هذظيخاطب قلوب المشركين ويلفت أنلقد كان القرآن 

 رهمكسع ليتدبروا فيه حتى يصلوا إلى توحيد هللا، وكان كذلك يذواال الكون

 ئهم لستقبال الشرائع ثم العمل بها. هيي تىح ر،ناوال ةنجلاو ءازجلواعث ببال

المكي قضية آن لقرالج اف ع ب د  أْن نقول كيالف دعبو: "بقط دسي ليقو
ورة نظرية، ي صرضها فعأن ه لم ي..  دة في خالل الثالثة عشر عاماً،العقي

 ولهاي زذكال ول في صورة لهوت، ولم يعرضها في صورة جدل كالمي

كان القرآن الكريم يخاطب فطرة اإلنسان د لق، كال د،وحيلتا ملع ىمسي ام

ذ قيحاءات، كان يستنوإلئل ن دا في الوجود حوله ممبو وه بما في وجوده

ن عليها وعطل را ية ممارستقبال الفطفطرته من الركام ويخلص أجهزة ال

 .(2)"اهل بيجتوتس ثرةؤالم وظائفها ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات

ل المجتمعات المسلمة اليوم ل يجدها تشكو من كثرة والناظر في أحوا

لى، ولكن جود هللا تعابو نيقروهم تعالى، بل المسلمون جميع هللاب داإللحا
 هيلع بترت يان، والذيمضعف اإل يوم تشكو منلمجتمعاتنا اإلسالمية ا

تهاوناً ونسياناً، فإذا  بل ،بها داً واإلسالم، ل كفراً وجح امحكأ منر ثيك كرت

 يغعمرت هذه القلوب باإليمان انطلقت مرة أخرى نحو هللا تعالى، تبت

 ته وترجو غفرانه.اضرم

عه على اإليمان التذكير بوجود هللا تعالى، واط ال زيديأهم ما  ومن

والستدلل في  فى الصدور،تخا ومن عياأل ةنئاخ هملعو ،ادةوالشه بالغي

واإلعجاز البالغي والعلمي للقرآن الكريم، ثم بعد ذلك  كونلق البخ كذل

وم ينسى الي مسلم الذيلا نأل التذكير بالبعث والجزاء، والجنة والنار،

                              
 .52لثانية، ص ا بعةطلا ن،في اإلسالم: مناع القطالفقه واتشريع ال(  1)

 .42الشروق، ص  ر، داالطبعة الثانية، يقطرلا يف لمامع(  2)
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، وإذا ذكر بذلك الر، ياآلخ  ن حسابموم وما فيه ينسى طاعة هللا عز  وجل 

 لى.عات هللا إلى عجريو بوثي دقزاء فوج
ن من أوائل ما نزل ذكر اد كق، ف عوةدفي بداية ال قرآنه الوهذا ما فعل

 نزلا من  الجنة والنار، كما جاء عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ أن ها قالت: "إ

ر افيها ذكر الجنة والن صلمفلاورة من ن ـ سرآلقا ل منه ـ أيزنما ل وأ

ول شيء أ زلن لوو م،رالى اإلسالم نزل الحالل والحس إاب الناحتى إذا ث

لخمر أبداً ولو نزل ل تزنوا لقالوا: ل ندع ادع نل : لواال تشربوا الخمر لق

نى أبداً" الز ِّ
(1). 

ختلف ، بل قد تعمتجم يواء في كل وقت ومع أوليس هذا هو الد
ينظر في ْن ة أاعيدله، فعلى ال مهالدين وفها بامهزالتا درجة ات فيتمعالمج

ثم  هم،لدأ بالمجتمع المراد إصالحه بنظر الخبير الفاحص ثم يجتهد بماذا ي

 تدرج بهم بعد ذلك إلى أْن يصل إلى مراده.ي

 

 

 

 اتمة: خ

ج اتعلم يح ووه ،باب عظيم من أبواب الدعوة إلى هللا جدرُّ لتا قهف ن  إ
 والأقو نصوصال ظحف الدين، ول أعني بالفقه،ام بأحك ملكا هقف ىلإ

 ماألئمة، بل كلمة الفقه كلمة واسعة تعني أكثر من ذلك، فالفقه  هو العل

صوصها ثم ربط هذه  األحكام بعضها ببعض في إطار واحد، نم واحكألبا

 هعئاشر عيهللا في تشر متظهر فيه محاسن الشريعة ومقاصدها، وحك

طبيقها ي تف ىأْولَ ام كألحان، فبعض لويات هذا الديأو يهف رتظه. وامهكحأو

من بعض، وأن بعض التشريعات يجب أْن تقدم على تشريعات أخرى، 

 ر.كفتمال يتم إل  بالنظر المتدبر المتأني، والعقل المتأمل م لهالف هذاو

                              
 .9/39دار الفكر،  ةعبكتاب فضائل القرآن، ط ،صحيح البخاري شرح ريح البافت(  1)
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ج هو علفم ئاعم دهن أم ن  إو ى نتسيى حت ،ياتم هذه األولوقه التدرُّ

ولً وإلى ماذا ق أطبيأْن  الذي يجبن يبدأ، وما هو أيلم من عي نْ أ يةاعلدل
 يتدرج منه.

ً بأحكام ا يأنْ ي كفي لم ث ً فحا ،دينلكون الداعية عالما لها، عالماً  ظا

بمقاصد الشريعة اإلسالمية ومدركاً ألصولها، بل يجب عليه كذلك أْن يلم 

 للع نمه فيا ص مشخويت فامن طبائع وص هفيا مس دروي، معبواقع المجت

 .اعالجهمن ن مكتى يتح ،أمراضو

ع يمكن الداعية من تحديد عدة أشياء، منها أمراض موفهم واقع المجت

حديد، ثم من أين يبدأ العالج، وكيف يتدرج به، وما تال هوج ىعل عالمجتم
 يةميد كدحت ىلع دعاواقع كذلك يسهو األْولَى في التقديم والتطبيق، وفهم ال

جل ن مراحة ملحكل مر في جعالال ى فقه إل اجلة تحتحرمكل  نأل ،التدرُّ

يه فحص فيت ونوع معين من أنواع العالج، فالذي ل يفهم واقع المجتمع ول

د يعطي المجتمع في إحدى المراحل أكثر مما يجب أْن يعطي له فيها، أو ق

 عطي له فيه.يقد يعطيه أقل مما يجب أْن 

ا عالج كل م  ،وأفراده معالمجت قعد بواد  ه يتحإن، فعهنوو حلةروأم 

التمسُّك بهذه  ةجفي درو ،نة في عاداتها وتقاليدهابايتمعات لمجتماف

ذلك في درجة تمسكها بالدين واللتزام كلف توتخ يد،لالموروثات والتقا
 بتعاليمه. 

 

ج تتحد د بعد قفأولويات التطبي  عتمجملدراسة حال ا وكيفية التدرُّ

 عاقو فقهن ويذا الدلهالفقه ن جمع بيلا اة هيعلداة همومه. يرتغي دارملا

 كلعند ذو ،مع وطبائع الناس فيه، وتحليل األمراض ومعرفة أسبابهامجتال

 الحات ـ إْن شاء هللا تعالى ـ وتؤثر في المجتمع.صاإل ثمرتوف س

 

 ..عالمين ب الر هللمد ح.. وال
 

 

 


