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التدرج سنةٌ قدريةٌ وحكمةٌ تشريعيةٌ

التدرج سنةٌ قدريةٌ وحكمةٌ تشريعيةٌ
د .حممد معاذ مصطفى اخلن ـــ رئيس جملس اإلفتاء السوري
2ـ وبيان وقوعه يف رشيعة اإلسالم4 ،ـ ثم حديثا

احلمد هلل رب العاملني وأفضل ا لصالة وأتم

مفصال عن حكم اتلدرج يف تطبيق الرشيعة.

التسليم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني،

9ـ وبيان املبادئ والقواعد اليت حتكم عملية

وبعد :فقد أرسل اهلل رسله رمحة بعباده وتفضال

اتلدرج يف اتلطبيق.

عليهم ،وبمقتىض رمحة اهلل بعباده تدرج مع اخللق

ما التدرج؟

فيما يفرض عليهم من تكايلف أو أوامر ونوايه،

ً
أول لدترج غة ولطلحاا:

تلكون رشائع اهلل أيرس ىلع اإلنسان اذلي آمن

باهلل واستسلم هل وعقد العزم ىلع طاعته ،وهذا

غة اتلنقل االرتقايئ يف ادلرجات صعودا
ً
درجة فدرجة( .)2ولطلحاا :جتزئة العمل املادي

اتلدرج إن وقع يف الرشائع لكها وخاتمتها اإلسالم،

فإنه لم يقع يف العقيدة ،ألن العقيدة اإليمانية

املعنوي إىل أجزاء متعددة تتناسب مع الغاية

واحدة ثابتة ال تتغري ،وال تقبل وجود أوجه أو

واالستطاعة .وىلع هذا فإن اتلدرج يتناول:

مراحل هلا.

2ـ لك عمل مادي أو معنوي قابل للتجزئة.

وكما وقع اتلدرج يف الترشيع فقد وقع اتلدرج

2ـ واتلدرج قد يكون صاعدا ،فيؤدي إىل

يف اخللق ،فاهلل القادر ىلع أن خيلق لك يشء بقوهل

انلمو واتلاكمل شيئا فشيئا حىت يبلغ ذروة كماهل،

(كن) لم خيلق الكون دفعة واحدة ،وكذلك لم

وهذا ما نقصده باتلدرج «الصاعد» ،ويقابله يف

خيلق اإلنسان واحليوان وسائر املوجودات يف حلظة،

الصعود مصطلحات اكلطفرات والقفزات واالندفاع

وإنما وضع للخلق سنن تقديرية تقتيض تدرج

واتلعجل ،تدل ىلع ما ال يالئم اهلدف وال يتناسب

وجود املخلوقات ،وكذلك أقدار اهلل فإنها تأيت

مع االستطاعة.

تدرجييا ىلع الفرد أو املجتمع وفق سنن ربانية

2ـ وقد يكون هابطا ،ويطلق عليه اتلديلة،

حمكمة.

كإنزال ادللو شيئا فشيئا ،وقد عرب القرآن الكريم

وهذا حبث يف بيان هذه السنة الربانية،

عن عملية تدرج الشيطان باإلغواء بأنها خطوات

يتضمن 2ـ تعريفا باتلدرج ووجوهه2 ،ـ وعرضا
للتدرج كونه سنة قدرية وكونه حكمة ترشيعية،

( )2الرشيعة اإلسالمية بني اتلدرج يف الترشيع واتلدرج يف
اتلطبيق للشيخ عبدالرمحن حبنكة ص (.)22
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د .حممد معاذ مصطفى اخلن
لكنها هابطة فقال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ

بلعض مفرداتها ،فيف الغالب تتم دفعة واحدة ،كما

تعاىل﴿ :ﯶ ﯷ﴾ [األعراف.]22 :

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [آل

قال تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﯲﯳ﴾ [ابلقرة ،]271 :وعرب عنها باتلديلة فقال

عمران ]94 :وال ختىف احلكمة من هذا اخللق

4ـ واتلدرج هو أجنع الوسائل للنجاح يف

االستثنايئ يف بيان قدرته تعاىل ،وإلثبات دعوى

حتقيق اخلري أو الرش ،فحذرنا القرآن الكريم بقوهل:

الرسالة وصدق املرسل إيله،

﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ﴾ [ابلقرة.]271 :

وكذلك يلحظ اإلنسان اتلدرج يف املشاهدات

وللَّتكزي ىلع بيان خطورة أسايلب الشيطان ومكره

اليت يراها يف الكون من اذلرة إىل املجرة ،ومن

بانلاس ،تكررت يف القرآن عبارة ﴿ﯱ

اخللية إىل اجلسم ،لك ذلك خاضع لسنة اإلجياد

ﯲﯳ﴾ مخس مرات.
ً
ث:ني :لدترج سن جب:ني

املتدرج.

لإلنس:ن نموذ للخلق لملترج

فاهلل تعاىل هل إرادتان إرادة كونية قدرية،

ونلأخذ اإلنسان ىلع سبيل املثال :ال خيىف أن

وإرادة ترشيعية تكليفية ،قال تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ

اهلل خلق لك إنسان خلقا متدرجا ،من نطفة فعلقة

ﮠ ﮡ﴾ [األعراف ،]94 :وجرت إرادتا اهلل

فمضغة فعظام فخلق اكمل فويلد فرضيع فطفل

القدرية واألخرى الترشيعية وفق سنة اتلدرج

فشاب وهكذا حىت يبلغ أشده ثم الشيخوخة ،نرى

اليت شاءها اهلل سبحانه وتعاىل.

الصعود املتدرج واهلبوط املتدرج وليس بالرضورة

من مظاهر سنة التدرج

أن يتساويا زمانيا ،أو يمر لك إنسان بكل مراحل

ً
أول لدترج يف لخللق

الصعود وبكل مراحل اهلبوط ،قال تعاىل:

اهلل تعاىل هو «الرب» فله الربوبية .والَّتبية:

﴿ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [احلج ]9 :أي :قبل

اإلنشاء املتدرج لليشء ،حيا اكن أم غري ذي حياة،
ٌ
وتعهد لليشء حاال فحاال ،وطورا بعد طور،

اكتمال لك هذه املراحل ثم قال﴿ :ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ وذلك حلكمة االبتالء

وربوبية اهلل خللقه تشمل اإلجياد واإلنشاء املتدرج

واالستخالف.
ً
ث:ني :لدترج يف لألمر

حىت اذلروة ،وكذلك اإلفناء اتلنازيل حىت

احلضيض ،ولك ذلك ضمن إطار اتللكيف.

يتجىل ذلك يف أمور منها :تعدد الرساالت

يستثىن من سنة الرب سبحانه يف اخللق

والرسل بما يواكب اتلدرج البرشي ،وهذه

واخلوارق ،فقد ال ختضع أحيانا لسنة اتلدرج أو

األخالق ،واختلفت يف كثري من األحاكم

واإلجياد ترقية أو تنكيسا املعجزات والكرامات

الرساالت احتدت بثوابت العقيدة وأمهات
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التدرج سنةٌ قدريةٌ وحكمةٌ تشريعيةٌ
وخدمة ادلعوة ونرش الرسالة.

واتلاكيلف ،مرااعة ألحوال البرش وقدراتهم ،واكنت
رشيعة اإلسالم خاتمة الرساالت ،ونبينا حممد

ومن أشاكل اتلدرج يف الترشيع اإلساليم

وكما وقع اتلدرج يف إرسال الرساالت فقد وقع

الرشيعة فيما بعد وإقرار ما يَّتتب عليها من آثار،
ْ َ َ
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َ َ َْ َ ر َ َََْ َ رُ َ َ َ
لِما ع ِملنا كفارة؟ فأنزل اّلل تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ

عليه الصالة والسالم خاتم األنبياء واملرسلني.

إقرار بعض األحاكم ىلع خالف ما جاءت به

يف أحاكم الرشيعة الواحدة ال ريب يف ذلك،

ونلأخذ رشيعة اإلسالم مثال ىلع ذلك.

التدرج يف شريعة اإلسالم
وقع اتلدرج يف مجلة من أحاكم اإلسالم

ونظامه الترشييع ،فزنل القرآن منجما ،ويف ذلك
َ
ِحكم ذكرها أهل العلم ،منها اتلدرج يف األحاكم
ومسايرة احلوادث وأسباب الزنول ،واتلدرج يف
تربية األمة وإعدادها تلكون خري أمة أخرجت

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ََ َ
َْ
ري ِه ْم ﴿ﮣ ﮤ
ﮮﮯ﴾ [الزمر ]92 :وقال ِيف غ ِ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾
ْ ْ َ
ْ َ
[األنفالَ ،]21 :وإ رن َما أَ َم َر ُه ْ
ء
ا
د
ت
اب
يف
م
اإلسالمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َْ
َ
الس َالمِ َ ،وإ ْط َعامِ ر
بإفْ َشا ِء ر
الط َعامِ  ،و ِصل ِة األرحامِ ،
ِِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ََ
ْ
ر َ َ
افِ ،ألن ذلِك اكن ُمالئِما ِل ِطبَا ِع ِه ْم
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ول ِيف اإلسالم)(.)2
حاثا ىلع ادلخ ِ

للناس ،واتلدرج يف أسايلب اخلطاب ،وتذكري
املخاطبني .فاكن اخلطاب ﴿ﭮ ﭯ﴾ يف بداية

ادلعوة ،ثم خوطب املؤمنون ﴿ﮕ ﮖ

ﮗ﴾ ملا زادوا وكرثوا وصار هلم كيان ،وخوطب
أهل الكتاب ﴿ﭫ ﭬ﴾ بعدما ساكنهم

املسلمون يف املدينة.

وكذلك دعوة اإلسالم تدرجت يف مراحلها

وكذلك األمر يف الترشيع اجلنايئ (نظام

من فردية إىل أرسية ،ثم العشرية األقربني ،ثم مكة

العقوبات) إذ استقرت مالحمه يف السنة اثلامنة

أم القرى ومن حوهلا ،ثم انتقلت دعوته لقبائل

للهجرة ،وال ختىف احلكمة من تأخر ترشيعه.

العرب وألهل جزيرتها ،ثم للبرشية مجعاء .وكذلك

واملحظورات املألوفة تدرج تزنيل األحاكم فيها،

وقع اتلدرج يف أسايلب ادلعوة ،من رسية إىل

فاخلمر استقر حكمها انلهايئ يف السنة اثلامنة

جهرية حمدودة ،ثم إىل الصدع الاكمل بما يؤمر به،

للهجرة ،وحتريم الربا يف اتلاسعة(.)2

ثم حتمل األذى بشىت أنواعه ،ثم اهلجرة إىل احلبشة

ثم إىل املدينة ،ثم بناء ادلولة واملجتمع ،ثم اإلذن

( )2قواعد األحاكم يف مصالح األنام (.)74/2

باجلهاد والقتال يف سبيل ادلفاع عن اإلسالم

( )2القانون اإلساليم أليب األىلع املودودي ترمجة حممد اعصم
احلداد ص (.)92
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د .حممد معاذ مصطفى اخلن

كما يف مسألة حتويل القبلة ،ونلعرض هنا للجهاد

22ـ ّ
ثم اكن هل مع الكفار ثالثة أحوال :أهل

10

وقد وقع اتلدرج يف األمر كما يف اجلهاد ،ويف

ُ
20ـ ثم أمر بقتال املرشكني حىت يكون ادلين

لكه هلل.

انليه كما يف حتريم اخلمر ،ويف الترشيعات العامة
كنموذج للتدرج يف األمر.

صلح وهدنة ،وأهل حرب ،وأهل ذمة.
ُ
22ـ ثم أمر بأن يتم ألهل العهد والصلح

اجلهاد منوذج للتدرج يف األمر:

ّ
يف كتابه (زاد املعاد)( )2بني اإلمام ابن القيم
ُ
مسرية هذا اتلدرج بتفصيل واسع أورد هنا

عهدهم ما استقاموا عليه ،فإن خاف منهم خيانة

نبذ هلم عهدهم ىلع سواء ،ولم يقاتلهم حىت

يعلمهم بانتهاء العهد ،وأما من نقض العهد بالفعل
فأُمر بقتاهلّ ،
ثم بعد نزول سورة اتلوبة جعل أهل

خمترصا عنه ،ىلع الَّتتيب اتلايل:

2ـ نبأ اهلل نبيه بقوهل ﴿اقرأ﴾ وأرسله بـ ﴿املدثر﴾.

العهد ثالثة أقسام:

2ـ ّ
ثم أمره بقوهل ﴿ﭿ ﮀ ﮁ﴾

ُ
األول :من نقض عهده ،وقد أمر بقتاهلم.

[الشعراء.]224 :

اثلاين :من اكن هلم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم
ُ
يظاهروا عليه أحدا ،فأمر أن يتم إيلهم عهدهم إىل

2ـ ثم بقوهل ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ﴾

[الزخرف.]44 :

مدتهم.

4ـ ثم مكة ومن حوهلا بقوهل ﴿ﮋ ﮌ ﮍ

اثلالث :قسم لم يكن هلم عهد ولم حياربوه،

ﮎ ﮏﮐ﴾ [الشورى.]6 :

أو اكن هلم عهد مطلق ،فأمره أن يمهلهم أربعة

9ـ ثم العرب قاطبة

أشهر ،فإذا انقضت مدتهم قاتلهم.

6ـ ثم العاملني أمجعني

وكما وقع اتلدرج يف األوامر كما يف اجلهاد،

ويف لك هذه املراحل لم يرشع للمسلمني

فقد وقع اتلدرج يف انلوايه كما يف حتريم اخلمر،

6ـ ثم أذن للنيب ﷺ بهجرة أصحابه اهلجرتني

القبلة .وفوق ذلك وقع اتلدرج يف تطبيق الرشيعة

القتال ،بل أمروا بالكف والصرب والصفح.

ووقع اتلدرج يف األحاكم الترشيعية كما يف حتويل

ذاتها ،وتزنيلها ىلع الواقع.

إىل احلبشة.

ّ ُ
ثم أمر باهلجرة إىل املدينة فهاجر.
1ـ
ُ
4ـ ثم أذن هل بقتال من قاتله ،وأمر بالكف

التدرج يف تطبيق الشريعة
ومن اتلدرج أيضا اتلدرج يف تطبيق الرشيعة:

عمن اعزتهل ولم يقاتله.

واملراد به (تطبيق أحاكم الرشيعة ىلع مراحل عند

العجز عن تطبيقها اكملة ،حبيث يطبق يف لك

()2زاد املعاد (.)242/2

7

العدد
10

التدرج سنةٌ قدريةٌ وحكمةٌ تشريعيةٌ

مرحلة عدد من األحاكم اليت تهيأت الظروف

املشتمل ىلع لك اخلري ،انلايه عن لك رش ،وعدل

للك أحاكم الرشيعة)(.)2

اليت وضعها الرجال بال مستند من رشيعة اهلل،

إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات

املناسبة هلا إىل حني الوصول إىل اتلطبيق الاكمل

كما اكن أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت

مبادئ ال بدّ منها يف التدرج يف
تطبيق الشريعة

واجلهاالت مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم ،وكما

وهنا ال بد من ذكر املبادئ اليت حتكم مسألة

عن ملكهم (جنكزي خان) اذلي وضع هلم

أذهان بعض املسلمني من تصورات موافقة أو

قد اقتبسها من رشائع شىت ،من ايلهودية
ٌ
وكثري من
وانلرصانية وامللة اإلسالمية وغريها،

يف لك شؤون لحلي:ة

بنيه رشاع متبعا يقدمونه ىلع احلكم بكتاب اهلل
ّ
وسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه
ّ
وسلم ،فال حيكم سواه يف قليل وال كثري»(.)2
ّ
ُ ّ
وقد ّ
حكم من دون
سّم القرآن لك من

حيكم به اتلتار من السياسات امللكية املأخوذة

تطبيق الرشيعة ،بليان ما علق بهذه القضية يف

(ابلاسق) وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحاكم

خمالفة ملا جاء به اإلسالم.

األحاكم أخذها من جمرد نظره وهواه ،فصارت يف

لملبرأ لألول وجوب تلبيق للرشيع لإلسحامي
قال تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

رشع اهلل «طاغوتا» فقال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﭭ ﭮ﴾ [النساء ،]70 :قال ابن القيم:
ّ
«والطاغوت لك ما جتاوز به العبد حده من معبود

ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

يتحاكمون إيله غري اهلل ورسوهل ،أو ما يعبدونه من

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

أو متبوع أو مطاع ،فطاغوت لك قوم من

ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

دون اهلل ،أو يتبعونه ىلع غري بصرية من اهلل ،أو

قال ابن كثري يف تفسري هذه اآليات« :ينكر

طواغيت العالم»( )2وهناك نصوص كثرية يف
ّ
الكتاب والسنة تؤكد هذا املعىن وتبيّنه.

ﰈ﴾ [املائدة 41 :ـ .]90

يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هلل ،فهذه

اهلل تعاىل ىلع من خرج من حكم اهلل املحكم

( )2تفسري ابن كثري 940/2

( )2اتلدرج يف تطبيق الرشيعة وعالقته بالسياسة الرشيعة

( )2إعالم املوقعني 90/2

لزياد الفواز ص22
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لملبرأ لثل:ين ترلبط أااكم للرشيع وتك:مله:

واجب األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،فقد

إن الرشيعة بكل أجزائها ومفرداتها
ٌ
وأحاكمها مَّتابطة متاكملة ،آخذ بعضها حبجز

بيده فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع

جاء يف احلديث« :من رأى منكم منكرا فليغريه
( )2

فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان»

بعض ،فال يفصل الترشيع اجلنايئ عن أحاكم

وهذا يلتمس

منه اتلدرج يف تطبيق الرشيعة عند العجز عن

األرسة وما يصطلح عليه باألحوال الشخصية ،وال

إقامتها اكملة ،عقب ابن رجب ىلع هذا احلديث

يفصل الترشيع األخاليق عن أحاكم املعامالت

فقال( :فمن شهد اخلطيئة فكرهها بقلبه اكن كمن

اكبليع والرشاء واإلجارة وغريها ،وهلذا شدد اهلل

لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده،

انلكري والوعيد ىلع من يأخذ ما حيلو هل ويَّتك ما

ومن اغب عنها فرضيها اكن كمن شهدها وقدر

ال يعجبه من رشع اهلل ،فقال تعاىل﴿ :ﭸ

( )2

ىلع إنكارها ولم ينكرها) .

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

لملبرأ للرلبع للرشيع تلبق ىلع لجلميع

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

لك انلاس سواء أكانوا حاكما أو حمكومني،

ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ﴾ [ابلقرة:
ﮉ

ذكورا أم إناثا ىلع اختالف ماكنتهم االجتماعية

.]19
لملبرأ لثل:غث وجوب لدتلبيق لغفوجي لاكمل

وأحواهلم االقتصادية حتت سلطان الرشيعة
وأحاكمها ،ال سيّما يف جمال العقوبات واحلدود اليت

ّ
إن لك تكايلف الرشيعة سواء أكانت ىلع
ٌ
مستوى الفرد أو اجلماعة أو األمة منوطة بالقدرة

وقد أخربنا عليه الصالة والسالم أن هذا السلوك

للرشيع عنر لإلماكن

قد يُتسامح فيها مع أصحاب املناصب والرياسات،
املتناقض من أحد أسباب زوال األمم وهالكها،

واالستطاعة ،وهذه قاعدة حمكمة من قواعد

فقال« :إنما أهلك اذلين قبلكم أنهم اكنوا إذا

الرشيعة جاءت بها اآليات الكريمة من مثل قوهل

رسق فيهم الرشيف تركوه وإذا رسق فيهم

تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ﴾ [ابلقرة:

الضعيف أقاموا عليه احلد»(.)4

 ،]217واألحاديث الكريمة من مثل قوهل عليه

لملبرأ لخل:مس كم:ل للرشيع ولنته:ء لدترج

الصالة والسالم« :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما

يف لغترشيع

استطعتم»(.)2

لقد شهد اهلل ىلع كمال رشيعته بنص كتابه

ومن املعلوم أن الرشيعة جاءت باليرس ورفع

فقال﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

احلرج عن انلاس قال تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾ [احلج ،]61 :أوضح مثال ىلع هذا

( )2أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري

( )2متفق عليه عن أيب هريرة .

(  )4متفق عليه عن اعئشة .

( )2غذاء األبلاب226/2
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ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ﴾ [املائدة:
ُ
فرشع اهلل اكتمل ،وال يعين ذلك أنه ّ
فصل يف
]2

أن بىن املسلمون حضارة اعملية ،لم تسمح «للطفرة»

أن حتل حمل «اتلدرج» وال «للثورة» أن حتل حمل

لك ما يعَّتي حياة انلاس من مستجدات ونوازل،
ّ
ذلا بني العلماء األحاكم الراسخة يف الرشيعة

اتلغيري االجتماعية اليت قررها ابلاحثون فيما بعد،

بقواعد الرشيعة اليت استخرجها العلماء من

«دورات متتايلة» وليس خطا مستقيما صاعدا حنو

«اإلصالح» ،لقد راعت ادلعوة اإلسالمية قوانني

واألحاكم انلازلة اليت تستديع اجتهادا منضبطا

فمن مجلة ذلك أن اتلغيري يف املجتمع اإلنساين

نصوص الرشيعة وداللة ألفاظها ،وبذل علماء

الصالح أو هابطا حنو الفساد ،فيف هذه ادلورات

الرشيعة جهودا عظيمة يف جمالني أساسيني ،األول:
يف حفظ نصوص الرشيعة ال سيّما احلديث انلبوي،

اجلملة اكنت صاعدة ،قال عليه الصالة والسالم:

ومصطلحه ،واثلاين :يف فهم هذه انلصوص

طلع من اجلور يشء ذهب من العدل مثله ،حىت

يكون فيها صعود وهبوط يف داخلها لكنها يف

واكن من ثمرة ذلك علوم أصول احلديث

«ال يلبث اجلور بعدي إال قليال حىت يطلع ،فلكما

واستنباط األحاكم منها ،واكن من ثمرة ذلك علم
أصول الفقه ،ومن ّ
ثم ثمرته علم الفقه.

يودل يف اجلور من ال يعرف غريه ،ثم يأيت اهلل تبارك
وتعاىل بالعدل ،فلكما جاء من العدل يشء ذهب
من اجلور مثله ،حىت يودل يف العدل من ال يعرف

لملبرأ للس:دس لدترج يف لدتلبيق ل يشمل

غريه»( ،)2فدورات العدل واجلور حمكومة بسنة

لجل:نب لغعق:ئري

اتلدرج ،كظاهريت رشوق الشمس وغروبها،

فهذا اجلانب ال مساومة فيه وال تنازل عنه،

فالصالح ال يكون طفرة ،والفساد ال حيدث

فهو يشلك امللمح األساس هلوية ادلين ،وعليه حيمل

فجأة ،وبينهما تناسب عكيس فعندما يتمدد

قوهل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

العدل يتقلص الفساد والعكس صحيح ،يقول

ﭗ ﭘ﴾ [الاكفرون 2 :ـ  ،]2ثم يبني عدم وقوع

سيد رمحه اهلل( :ولقد جاء هذا القرآن لرييب أمة،

ذلك يف لك األزمنة فيقول﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾

ويلنشئ جمتمعا ،ويقيم نظاما ،والَّتبية حتتاج إىل

[الاكفرون ،]4 :فهو ينيف جوازه رشاع ووقوعه فعال،
ٌ
متضمن نيف الفعل وكراهيته ،فلو اقترص ىلع
فهو

زمن وتأثر وانفعال باللكمة ،وإىل حركة تَّتجم

اتلأثر واالنفعال إىل واقع ،وانلفس البرشية ال

«ال أفعل» فقد يَّتك اإلنسان فعل يشء لسبب آخر

تتحول حتوال اكمال شامال بني يوم ويللة ،بقراءة

مع أنه يرغب به ،فأكد ذلك بكلمة «ما أنا

كتاب شامل للمنهج اجلديد ،وإنما تتأثر يوما بعد

بفاعل» فهذا يدل ىلع ابلغض والكراهية.
لملبرأ للس:بع لدترج

لملجتمع:ت

يوم بطرف من هذا املنهج ،وتتدرج مراقيه رويدا

سن إهلي يف تةيري

رويدا ،وتعتاد ىلع محل تكايلفه شيئا فشيئا ،فال

استمر الرصح اإلساليم بابلناء والتشييد إىل

( )2أخرجه أمحد يف املسند عن معقل بن يسار بإسناد ضعيف
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ّ
جتفل منه كما جتفل لو قدم هلا ضخما ثقيال

مصلحة فصله)( ،)2ثم ذكر أمثلة أخرى اكجلهر

عسريا)(.)2

بالبسملة يف الصالة فيَّتك ما يراه راجحا مرااعة
جلمع اللكمة وتأيلف القلوب ،وقال ابن القيم( :إذا

لملبرأ لثل:من لعتب:ج لنلظر إىل لملآلت

رأيت الفساق قد اجتمعوا ىلع هلو ولعب أو سماع

وهذه قاعدة عظيمة يف حتقيق املصالح ودرء

ماكء وتصدية ،فإن نقلتهم عنه إىل طاعة اهلل فهو

املفاسد ،وهو أساس «فقه املوازنات» قال اإلمام ابن

املراد ،وإال اكن تركهم ىلع ذلك خريا من أن

تيمية رمحه اهلل( :العمل الواحد يكون فعله

تفرغهم ملا هو أعظم من ذلك ،فاكن ما هم عليه

مستحبا تارة وتركه تارة ،باعتبار ما يَّتجح من

شاغال هلم عن ذلك ،وكما إذا اكن الرجل مشتغال

مصلحة فعله وتركه حبسب األدلة الرشعية،
ٌ
واملسلم قد يَّتك املستحب إذا اكن يف فعله فساد
ٌ
راجح ىلع مصلحته) ثم ذكر حديث اعئشة «لوال

بكتب املجون وحنوها وخفت من نقله عنها
انتقاهل إىل كتب ابلدع والضالل والسحر فدعه
وكتبه األوىل ،وهذا ابلاب واسع)(.)4

ّ
أن قومك حديثو عهد جباهلية ألمرت بابليت

األسئلة املهمة يف مسألة التدرج

فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه ،وألزقته باألرض،
وجعلت هل بابني ،بابا رشقيا وبابا غربيا ،فبلغت به

يف احلديث عن اتلدرج تستوقف املسلم

ﷺ هذا األمر اذلي اكن عنده أفضل األمرين

يكون من الصعوبة بماكن بناء تصور متاكمل عن

باإلسالم ،ملا يف ذلك من اتلنفري هلم ،فاكنت
املفسدة راجحة ىلع املصلحة) ثم عقب ىلع ذلك

األسئلة ثالثة ،يه:
ُّ
ر
2ـ هل توقف اتلدرج يف اتلطبيق مع توقف

اإلمام ما هو عنده أفضل إذا اكن فيه تأيلف

يف اتلطبيق بما يناسب أحوال املجتمعات؟

أساس إبراهيم»( )2وعلق عليه فقال( :فَّتك انليب

أسئلة يف اغية األهمية ،ومن دون اإلجابة عليها

للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش

فقه اتلدرج يف الرشيعة اإلسالمية ،ولعل أبرز هذه

بقوهل( :ذللك استحب األئمة أمحد وغريه أن يدع

اتلدرج يف الترشيع؟ أو يمكن أن يستمر اتلدرج

للمأمومني ،مثل أن يكون عنده فصل الوتر
ّ
أفضل بأن يسلم يف الشفع ثم يصيل ركعة الوتر،

َ
تدرج
2ـ هل نقل عنه ﷺ ما يدل ىلع اعتباره
ّ
اتلطبيق؟ بمعىن أنه أخر املطابلة بتلكيف رشيع

يمكنه أن ينقلهم إىل األفضل اكنت املصلحة

2ـ من اذلي حيدد مراحل اتلدرج يف اتلطبيق

وهو يصيل بقوم ال يرون إال وصل الوتر ،فإذا لم

بعد ثبوت حكمه وترشيعه.

احلاصلة بموافقته هلم بوصل الوتر أرجح من

ىلع اختالف املستويات؟

( )2تفسري الظالل .2972/9

( )2جمموع الفتاوى .299/2
(  )4إعالم املوقعني .9/2

( )2متفق عليه عن اعئشة .
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منفرة عنها .وللمجتمعات يف تطبيق الرشيعة

هذه األسئلة املفصلية اليت نتج عن اإلجابة
عليها بأشاكل غري منضبطة ٌ
آثار كثرية ،سببت

أصناف:

انقساما كبريا بني العاملني وادلاعة لإلسالم ،ونتج
عنها ٌ
غلو يف اتلكفري للحاكم واملحكومني ىلع حد

للصنف لألول
هناك جمتمع قطعت ادلعوة فيه أشواطا بعيدة

سواء ،وكذلك فشلت كثري من املشاريع اإلسالمية

فأحدثت بيئة إسالمية تنقاد طواعية ألحاكم
الرشيعة ،ملا ّ
تذوق أفرادها من حالوة اإليمان،

لعدم مرااعتها هذه السنة الربانية ،وألهمية هذا
ّ
املوضوع ال بد من اتلفصيل فيه من جوانب

فغدوا يتطلعون تلحكيم الرشيعة يف لك جوانب

خمتلفة ،فأبني ما يأيت:
ً
ّ
أول للرشيع ل تلبق إل يف جمتمع مؤمن

احلياة ،وأصبح ذلك مطلبا شعبيا لعامة انلاس أو

أغلبهم ،وينطبق هذا ىلع املجتمع اإلساليم األول
ّ
استقر اإليمان يف قلوبهم وذاقوا
جمتمع املدينة ،فقد

ّ
أن ّ
أي قانون ال يمكن أن حيقق
من اثلابت

حالوته ،فاكن اتلدرج يف الترشيع وليس يف

جناحا إال يف جمتمع يؤمن به ،ويدرك أهميته ،وإال

اتلطبيق ،إذ وجدنا أنه لكما نزل ترشيع سارعوا إىل

صار جمرد نظرية ليس هلا حظ من االلزتام

تطبيقه طواعية بمجرد حصول اتلبليغ والعلم به،

والعمل ،ويؤكد هذا أن معظم ترشيعات اإلسالم
ُ
ّ
قررت يف املدينة ولم تزنل يف مكة ،ألن الغلبة يف
ّ
تقر بهذه
مكة للكفار ،فعامة املجتمع ال

وأما املنافقون وهم األقل فاكنوا يساقون بسلطان

ادلولة ،وينقادون نلظامها العام ،وما اكن بينهم

وبني ربهم فقصورهم فيه يعود عليهم وحدهم،

الترشيعات ،وهذه احلقيقة أثبتها اتلاريخ عرب

ويشهد ىلع االلزتام الطويع ألحاكم الرشيعة كثري

عصوره املديدة ،فلكما قوي اإلسالم يف جمتمع

من أحداث ذلك العرص ،منها ما وقع عند نزول

وتمكن اإليمان فيه اكن أقرب إىل تطبيق الرشيعة

حتريم اخلمر ،فقد هرعوا إىل دنانهم فأهرقوها

من غريه ،واكن الزتامه يف أغلب األحيان يعطي

وبعضهم كرسها وإن لم يؤمروا بذلك ،لكن

صورة مرشقة تغري اآلخرين بهذا ادلين ،وإذا

مبالغة منهم يف إظهار االمتثال ،وهلذا أمثلة

اقترص األمر ىلع رفع شعارات اإلسالم فإنه

وشواهد فردية ومجاعية كثرية روتها كتب السري

سيعطي صورة مشوهة وناقصة كما حيصل يف

والسنة انلبوية.

بعض ابلالد ايلوم ،ومثال ذلك بعض ادلول اليت

للصنف لثل:ين

أعلنت عن تطبيق الرشيعة فبدأت بتطبيق احلدود
مع قصور واضح يف املجاالت األخرى اليت ال بد

وجمتمع آخر حديث عهد بإسالم ،دخل انلاس
ّ
فيه حديثا يف ادلين ،فال بد يف هذا املجتمع من

أظهر الرشيعة متناقضة مع نفسها ،وأعطى صورة

ذلك الَّتكزي ىلع عقيدة اتلوحيد وأراكن اإلسالم

منها تلهيئة انلاس ،كمناهج الَّتبية واتلعليم

واإلعالم والوضع االقتصادي واالجتمايع ،مما

حتديد األولويات ،وتقديم األهم ىلع املهم ،ومثال
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لغفريق لألول ين:دي بشمول للرشيع  ،وأنه

الكربى اكلصالة والصيام والزاكة ،واملحرمات

بعر لكتم:ل للرشيع ل يسوغ لدترج .

القطعية اكلربا والزنا ورشب اخلمر ،ويندرج هذا
حتت ما يسميه الفقهاء اصطالحا (ما علم من

واستدلوا ىلع ذلك فيما اصطلح ىلع تسميته

وإنما تدرج تطبيق ،وأمثلته حال من دخل يف

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ادلين بالرضورة) واتلدرج هنا ليس تدرج ترشيع

بأدلة (احلاكمية) من مثل قوهل تعاىل ﴿ﯚ ﯛ

اإلسالم زمن انليب عليه الصالة والسالم فرادى

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ﴾ [املائدة:

 حني بعثه عليه الصالة والسالم إىل

ﭺ ﭻ ﭼﭽ﴾ [ابلقرة.]19 :

أو مجااعت ،وخري بيان هلذا اهلدي حديث معاذ

 ]44وقوهل يف جمال اإلنكار﴿ :ﭸ ﭹ

ايلمن ،فقد جاء فيه قوهل عليه الصالة والسالم:

وقد اعترب هذا الفريق اخلروج عن بعض

«ادعهم إىل شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل،

جزئيات ادلين اكخلروج عنه باللكية ،وممن سلك

فإن هم أطاعوا ذللك فأعلمهم أن اهلل قد افَّتض

هذا املسلك سيد وحممد قطب ،وعبد القادر عودة

عليهم مخس صلوات يف لك يوم ويللة ،فإن هم

وغريهم ،وفندوا شبه اتلدرج يف اتلطبيق بعد

أطاعوك ذللك فأعلمهم أن اهلل قد افَّتض عليهم

اكتمال الترشيع ،واعتربوا األخذ بابلعض وترك

صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد ىلع

ابلعض أو تأجيله عمال باهلوى ،واالنتقائية يف

فقرائهم»(.)2

ذلك تستند إىل مصلحة موهومة مزعومة ،ولك

للصنف لثل:غث

ذلك حبقيقته تساهل ومدخل من مداخل الشيطان

وهناك جمتمع هو مسلم باألساس وليس

حبجة تأيلف القلوب وإرضاء املجموع ،يقول سيد
ر
رمحه اهلل( :إن رشيعة اهلل أبىق وأىلغ من أن يضَّح

من أحاكمه كحال كثري من املجتمعات املسلمة

فانلاس قد خلقوا وللك منهم استعداد ،وللك منهم

حديث عهد فيه ،لكن اعَّتاه كثري من التشويه

وابلعد عن حقائق اإلسالم وجوهره ،وتعطيل كثري

جبزء منها يف مقابل يشء قدر اهلل أال يكون،

ايلوم ،ال سيما إن طال عليها األمد وألفت كثريا

مرشب ،وللك منهم منهج ،وللك منهم طريق،

العمل ىلع عودة األمة واملجتمع إىل لك ترشيعات

وقد عرض اهلل عليهم اهلدى وتركهم يستبقون،

يف اتلطبيق حىت يعود انلاس شيئا فشيئا إىل

يرجعون إيله ،وهم إيله راجعون ،وإنها لفعلة باطلة
ٌ
إذن ،وحماولة فاشلة أن حياول أحد جتميعهم ىلع

من املحظورات اليت ال جتزيها الرشيعة ،فهل جيب

وحلكمة من حكم اهلل خلقوا هكذا خمتلفني،

اإلسالم دفعة واحدة ،أو يمكن أن يسلك اتلدرج

وجعل هذا ابتالء هلم يقوم عليه جزاؤهم يوم

االلزتام الاكمل بأحاكم الرشيعة؟ هنا انقسم
العاملون يف الشأن اإلساليم املعارص إىل فريقني:

حساب رشيعة اهلل ،بتعبري آخر ىلع حساب صالح

البرشية وفالحها ،فالعدول أو اتلعديل يف رشيعة

( )2متفق عليه عن معاذ بن جبل .
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اهلل ال يعين شيئا إال الفساد يف األرض ،وإال

فمن ذلك حديث :اشَّتطت ثقيف ىلع رسول اهلل
ّ
ّ
ﷺ أال صدقة عليهم وال جهاد ،وأن رسول اهلل

ال جيوز ارتكابه يف حماولة عقيمة ال تكون)(.)2

فأسلم ىلع أال يصيل إال صالتني فقبل منه»( )4قال

االحنراف عن املنهج الوحيد القويم ،وإال انتفاء

ﷺ قال« :سيتصدقون وجياهدون»( )2وحديث نرص
ّ
ابن اعصم اللييث «عن رجل منهم أنه أىت انليب ﷺ

العدالة يف حياة البرش ،وإال عبودية انلاس بعضهم
بلعض) إىل أن يقول( :وهو ٌ
رش عظيم وفساد عظيم

ابن رجب( :وأخذ اإلمام أمحد بهذه األحاديث

لغفريق لثل:ين يرى لغعمل ب:دترج ب:دتلبيق.

وقال :يصح اإلسالم ىلع الرشط الفاسد ثم يلزم
ّ
برشائع اإلسالم لكها ،واستدل أيضا حبديث حكيم
ابن حزام قال( :بايعت انليب ﷺ ىلع أال ّ
أخر إال

هذا الفريق يرى أن اتلدرج يف اتلطبيق

خمتلف تماما عن اتلدرج يف الترشيع ،ومن أشهر
من تبىن ذلك من املعارصين املودودي والقرضاوي،

قائما)( ،)9قال أمحد( :معناه أن يسجد من غري

واستدلوا بأمور:

()7

ركوع) .

لدليلل لألول
املعىن املستوىح من اتلدرج الترشييع زمن

وقد ذهب بعض أهل العلم اكلسيويط يف
ّ
«اخلصائص الكربى» إىل أنه من خصائصه عليه

وإاعنتهم ىلع قبول احلق واإلذاعن هل ،وهذه حكمة

األحاكم ،ويسقط عمن شاء ما شاء من الواجبات،

الرسالة إذ احلكمة منه مرااعة أحوال انلاس،

الصالة والسالم أن خيص من شاء بما شاء من

معتربة بعد زمن الرسالة تقتيض تدرج اتلطبيق،
ْ
َ
ر
يقول ابن تيمية( :إن ِم َن ال َم َسائِ ِل َم َسائِل َج َو ُاب َها
َر َْ
ُّ ُ ُ َ َ َ َ َ ر ُ
األ ْمر َعنْ
ل
و
أ
يف
ع
ار
السك
ِ
ِ
وت كما سكت الش َ ِ
ِ
َ
َْ
ْ
َ
َ
اء َح رىت َ
اء َوانلر ْيه َع ْن أ ْشيَ َ
األ ْمر بأ ْشيَ َ
اإل ْسال ُم
ال
ع
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ابليَان َو َ
َو َظ َه َر ،فالعال ِ ُم يف َ
ابلال ِغ كذلِك؛ قد يُؤخ ُر
ِ
ِ
َ
َ
َ
ََْ َ َ َْ َ َ
َ
ْ
ْ
ر
ر ُّ
غ ِألشيَ َ
اتل َمك ِن ك َما أخ َر
ت
ابليان وابلال
اء إىل َوق ِ
َ
َََ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ
رُ ُ ْ َ َُ َْ
ت
ات وبيان أحاكمٍ إىل وق ِ
اّلل سبحانه إنزال آي ٍ
َ
َ
ر
َ َ ُّ َ ُ
اّلل ﷺ ت ْس ِليما إىل َبيَانِ َها)(.)2
ول ِ
تمك ِن رس ِ

لكن يلتمس من لك ذلك اتلدرج ،فقال عن

ثقيف بأنهم سيتصدقون وجياهدون ،ومن املعلوم
ّ
بالرضورة أن انليب ﷺ اكن يقبل ِمن لك َمن جاءه

يريد ادلخول يف اإلسالم الشهادتني فقط ،ويعصم

دمه بذلك وجيعله مسلما ،وتعددت الروايات يف
بيعته كثريين؛ بعضهم ىلع الشهادتني وإقام الصالة

وإيتاء الزاكة فقط ،وبعضهم بايعهم ىلع أكرث من

ذلك ،مع أن األحاكم مستقرة ،لكن اكن يطابلهم
ّ
وخرج
فيما بعد بكامل الرشائع والواجبات،

لدليلل لثل:ين

ّ
نقل عنه ﷺ أنه رخص يف بعض األحوال

( )2أخرجه أمحد يف املسند ويف سنن أيب داود عن جابر بن

برشائع خمصوصة مع أنها رشعت واكتمل ترشيعها،

عبد اهلل .

(  )4أخرجه أمحد يف املسند ويف مصنف ابن أيب شيبة.
( )9أخرجه أمحد يف املسند وسنن النسايئ.

( )2يف ظالل القرآن .641/2

( )7جامع العلوم واحلكم ص .209

( )2جمموع الفتاوى .94/20

24

العدد

احلاكمني)(.)2

العلماء قبول اشَّتاط الاكفر ىلع إسالمه رشطا

10

د .حممد معاذ مصطفى اخلن
فاسدا ىلع قاعدة تقديم املفسدة األخف ىلع األشد

ويف مناسبة أخرى قال هل( :يا بين ،إن اهلل ذم

أهون من بقائه ىلع كفره ،وباملقابل يمكن ترك

أخاف أن أمحل احلق ىلع انلاس مجلة فيدفعونه

عند تزاحم املفاسد ،فلو اشَّتط رشب اخلمر فإنه

اخلمر يف القرآن مرتني ثم حرمها يف اثلاثلة ،وأنا

مصلحة خوف مفسدة،

مجلة ،ويكون من ذلك فتنة)(.)2

إن املعىن اذلي قرره عمر بن عبد العزيز هو

لدليلل لثل:غث

ما اصطلح ىلع تسميته (اعتبار املآالت) فتغيري ما
ّ
وشب عليه الصغري ليس أمرا
شاب عليه الكبري

سرية اخلليفة الراشد اخلامس عمر بن

عبد العزيز ،إذ إن عمر لم تكن تنقصه احلماسة

سهال ،فمن ُودل يف الظلم فلربما مع طول العهد

وال الغرية ىلع ادلين وأحاكمه وحرماته ،فقد نقل

واأللفة يظنه عدال ،فهذا حيتاج لوقت حىت يعرف

عنه قوهل( :لو اكن لك بدعة يميتها اهلل ىلع يدي،

احلق والعدل ويألفهما ،ذلا نالحظ من سياسته

ولك سنة ينعشها اهلل ىلع يدي ببضعة من حليم

رمحه اهلل اتلدرج يف اإلصالح ،فاكنت ابلداية

حىت يأيت آخر ذلك ىلع نفيس اكن يف اهلل يسريا)(.)2

بنفسه إذ جعلها قدوة صاحلة ،ثم بدأ برد املظالم

ولكن عمر اكن يرى أن اإلصالح واتلغيري هل

اليت وقع فيها بعض أسالفه إىل أهلها وإىل بيت

سننه وقوانينه ،يلخص ذلك جوابه البنه
َ
عبد امللك اذلي اعَّتض ىلع أبيه تباطؤه يف تنفيذ

مال املسلمني ،وبيق يف رد املظالم منذ تسلمه

اخلالفة إىل أن مات( .)4وهذا يعين رضورة اتلعايش

لك األحاكم وإقامة العدل يف لك املسائل والقضايا.

مؤقتا مع مقادير من الظلم والفساد حىت حيني

قال عبد امللك ألبيه( :ما أنت قائل لربك غدا إذا

احلني تلغيريها شيئا فشيئا إىل أن تزول ،واكن من

سألك فقال :رأيت بدعة لم تمتها وسنة لم حتيها؟)

سياسته تغليف العدل بيشء من مطامح ادلنيا،

فقال هل عمر( :رمحك اهلل وجزاك من ودل خريا،

اكدلواء املر اذلي خيلط بيشء من السكر ليستطيع

وأرجو أن تكون من األعوان ىلع اخلري ،يا بين :إن

املريض تناوهل ،قال عمر بن عبد العزيز( :إين ألمجع

قومك شدوا هذا األمر عقدة عقدة وعروة عروة،

أن أخرج للمسلمني أمرا من العدل فأخاف أال

ومىت أريد ماكبرتهم ىلع انزتاع ما يف أيديهم لم
آمن أن يفتقوا ّ
يلع فتقا تكرث فيه ادلماء ،واهلل

حتتمله قلوبهم ،فأخرج معه طمعا من طمع ادلنيا،
فإن نفرت القلوب من هذا سكنت إىل هذا)(.)9

لزوال ادلنيا أهون ّ
يلع من أن يراق بسبيب حمجنة

واكن من أبرز ما قامت عليه سياسته يف اإلصالح:

من دم ،أو ما ترىض أال يأيت ىلع أبيك يوم من أيام

ادلنيا إال وهو يميت فيه بدعة ،وحييي فيه سنة

( )2تاريخ اخللفاء ص.210

حىت حيكم اهلل بيننا وبني قومنا باحلق وهو خري

( )2مرآة الزمان يف تاريخ األعيان .224/20
(  )4طبقات ابن سعد .292/9
( )9العقد الفريد .222/2

( )2طبقات ابن سعد .242/9
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2ـ اتلدرج واالهتمام بعنرص الوقت ،فمما نقل

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

عنه قوهل( :لو أقمت فيكم مخسني اعما ما

ﮞ﴾ [النساء ]46 :وقطع الوالية عمن لم يهاجر

استكملت فيكم ما أريد من العدل)( ،)2واكن

فقال﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

سعيه الستكمال انلقص وإصالح اخللل يف لك

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ﴾ [األنفال ،]62 :ومع

املجاالت وليس يف جانب ىلع حساب جانب.

ذلك عذر القرآن قوما لعدم استطاعتهم فقال:

2ـ االستعانة بتويلة األصلح ىلع شؤون انلاس،
ّ
قال ابن كثري( :وقد رصح كثري من األئمة بأن لك

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

من استعمله عمر بن عبدالعزيز ثقة)(.)2

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [النساء:

2ـ إقامة الشورى والعدل واستعادة دور

 41ـ .]44

الرعية ،قال بعض السلف عن فَّتة تويلته( :ايلوم

ر
وقد بني حديث املصطىف عليه الصالة

ينطق لك من اكن ال ينطق)(.)2

والسالم قاعدة اتللكيف األساسية فقال« :ما

4ـ رد املظالم ،وإاعدة األموال اليت أخذت بغري

نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه

حق إىل بيت املال ،واحلفاظ ىلع املال العام ،قال

ما استطعتم»( ،)9قال انلووي يف تعقيبه ىلع هذا

املاوردي( :اكن عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل أول

احلديث( :هذا من قواعد اإلسالم املهمة ،ومن
َ
جوامع اللكِم اليت أعطيها انليب ﷺ ،ويدخل فيه ما

من ندب نفسه للنظر يف املظالم فردها وراىع

السنن العادلة وأاعدها)(.)4

ال حيىص من األحاكم ،اكلصالة بأنواعها)( ،)7وهذا

لدليلل للرلبع

احلديث موافق لقوهل تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ

قاعدة االستطاعة املطردة يف لك اتلاكيلف

ﮪ﴾ [اتلغابن.]27 :

الرشعية ،وهذا من رمحة اهلل بعباده ولطفه بهم،

يقول ابن تيمية رمحه اهلل يف تقرير هذا األمر:

وذللك أدلة كثرية من الكتاب والسنة ،وشواهد

(فإذا حصل من يقوم بادلين من العلماء أو األمراء

كثرية من السرية انلبوية ،ومن ذلك :أن اهلجرة

أو جمموعهما اكن بيانه ملا جاء به الرسول شيئا

فرضت ىلع املسلمني يف مكة ،واعتربت اآليات

فشيئا بمزنلة بيان الرسول ملا بعث به شيئا فشيئا،

من لم يهاجر بأنه ظالم نلفسه قال تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ

ومعلوم أن الرسول ال يبلغ إال ما أمكن علمه

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ

والعمل به ،ولم تأت الرشيعة مجلة ،كما يقال :إذا
أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع ،فكذلك املجدد

( )2ابلداية وانلهاية .200/4
( )2ابلداية وانلهاية .201/4

( )9متفق عليه عن أيب هريرة .

( )2طبقات ابن سعد .244/9

( )7رشح صحيح مسلم .412/2

(  )4األحاكم السلطانية ص .61
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َ َ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ﴾ [األعراف ،]249 :ف ِإذا
َ ُّ
َْ َْ ُ َْ
ْ ْ
َْ ْ َ َ ر ْ َ
ريناَ ،وقد يق َرعَ ،وقد
استَ َوت َم َع ت َعذ ِر اجلم ِع خت
َ َ
َ َ َ
َخيْتَل ُف يف التر َساوي َو ر
اتل َف ُ
او ِتَ ،وال ف ْرق ِيف ذلِك
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
َب ْ َ
ني ال ْ َم َصالح ال َواجبَ َ َ ْ ُ َ
ات)(.)2
ات والمندوب ِ
ِ ِ
ِِ

دلينه واملحيي لسنته ال يبلغ إال ما أمكن علمه
ُ
مكن
والعمل به ،كما أن ادلاخل يف اإلسالم ال ي ِ
ّ
حني دخوهل أن يُلقن مجيع رشائعه ويؤمر بها
َ
لكها)( ،)2ثم يبني رمحه اهلل لطيفة مهمة فقالَ ( :و ِإذا
ْ
َ
َ
َْ ُ ُْ َْ َ ُ
ك ْن َواجبا َعلَيْ
احل َ
الَ ،و ِإذا
ه
ذ
ه
يف
ه
لم ي ِطقه لم ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ ُ ُ
َْ َ ُ ْ َ َ
َْ َ ُ ْ َ
وجبَه
ري أن ي ِ
لم يكن و ِ
اجبا لم يكن لِلعال ِ ِم َ واأل ِم ِ
َ
َْ َ َُْ َ ْ ْ َ ر ْ
َ َُ ْ َ
يه بِ َما ال
انل
و
ر
م
األ
ن
ع
و
ف
ع
ي
ل
ب
،
اء
د
مجيعه اب ِت
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ََ
ْ
ُُ َ َ ُ
ُي ْم ُ
اإلماك ِن ،ك َما عفا
كن ِعلمه َوعمله إىل َوق ِ
ِ
ت ِ
َ
َ
ُ
ْ
ُ ُ
َ ر ََ َُْ
ر ُ
ت َبيَانِ ِهَ ،وال يَكون
الرسول عما عفا عنه إىل َوق ِ
َ َ
َْْ
َ
ُْ َ ر َ
ك ِم ْن بَاب إقْ َ
ات َوت ْر ِك األم ِر
ر
ذل ِ
ار المحرم ِ
ِ
ِ
َ
ر ُْ ُ َ َ ر ْ َ َ ْ ُ ٌ ْ َ
بال ْ َو َ
وط بِ ِإماك ِن
اتِ ،ألن الوجوب واتلح ِريم مرش
اجب ِ
ِ ِ
ْ ْ َ ْ
ََْ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ
ر
َ
َ
ْ
ال ِعل ِم والعم ِل ،وقد فرضنا ان ِتفاء هذا الرش ِط،
َََرْ َ َ َْ
األ ْص َل فَإنر ُه نَاف ٌعَ ،وم ْن ُهنَا يَتَبَ ر ُ
ني ُس ُق ُ
وط
فتدبر هذا
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َُ
ْ َ
ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ
اجبَة أ ْو حم رر َمة
ث
ك
ِ
ري ِمن ه ِذهِ األشيا ِء وإِن اكنت و ِ
ٍْ َ
ر
َ َ ْ َ َْ َ
ُ ر ُ
َُ
ْ
ُ
اذلي تقوم بِ ِه حجة
ِيف األص ِلِ ،لعدمِ إماك ِن ابلال ِغ ِ
ر
َ ر ْ ْ
َْ ر ْ
ُْ ُ
يم ،فإِن ال َعج َز ُم ْس ِق ٌط
ر
ح
ِ
وب أو اتل ِ ِ
اّلل ِيف الوج ِ
َْ
َْْ َ رْ َ ْ َ َ
األ ْ
صلَ ،وا َ رّللُ
َ
اجبا ِيف
يه ،وإِن اكن و ِ
ِ
ل َِْلم ِر وانل ِ
َْ
أعل ُم)(.)2

لدليلل لخل:مس
مرااعة القواعد الفقهية اليت تؤكد هذا
اتلوجه ،منها ،قاعدة (املشقة جتلب اتليسري)
وقاعدة (الرضورات تبيح املحظورات) وقاعدة
(يغتفر يف االبتداء ما ال يغتفر يف ادلوام)(.)4
فالرشع يتسامح يف حال االبتداء بالعمل فيما ال
يتجاوز عنه حال االستمرار فيه ،وحمل االستشهاد
بهذه القاعدة هنا :أن هذه القاعدة تتعلق
باملأمورات الرشعية اليت قد يشوبها انلقص أثناء
بداية أدائها ،فيغتفر هذا انلقص يف ابلداية ىلع أن
يتم تداركه فيما بعد.
ومن قواعد الرشيعة املهمة اعتبار الظروف
الطارئة اكجلوائح وانلوازل واحلروب وتسلط

ويف ذلك أيضا يقول العز بن عبد السالم رمحه
ُْ ْ ُ ْ
ْ
ُ
َ َََْ
ت ال َم َصا ِل ُح األخ َر ِو رية اخلَال ِ َصة،
اهلل( :إذا اجتمع ِ
َْ ُ
ْ َ ر
َْ َ
َ ْ َْ َ
ف ِإن أمك َن حت ِصيل َها َح رصلناهاَ ،وإِن ت َعذ َر
َْ َُ َ ر َْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ
حت ِصيلها حصلنا األصلح فاألصلح واألفضل
َ َ
َ َْْ َ َ َ
فاألفضلِ ،لق ْو ِ ِهل ت َعاىل﴿ :ﮦ ﮧ﴾ [الزمر،]26 :

املستعمرين ىلع بالد املسلمني ،وضعف األمة،
وظهور منافقيها ىلع مؤمنيها ،وىلع هذا محلت
ّ
كثري من القواعد الرشعية اليت قننت للرضورات
ورفع احلرج ووضع اجلوائح.
ومما ال ينبيغ أن يغفل عنه أن اتلدرج يف

وقوهل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ﴾
َ
[الزمرَ ،]21 :وق ْو ُهل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

اتلطبيق ال يتعارض مع بيان احلكم بشلك رصيح
وواضح إذا اقتىض األمر.

َ
ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [الزمرَ ،]99 :وق ْو ُهل﴿ :ﭭ

( )2قواعد األحاكم يف مصالح األنام .72/2

( )2جمموع الفتاوى .70/20

(  )4األشباه وانلظائر للسيويط ص.17

( )2جمموع الفتاوى .70/20
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ً
ث:ني :لدترج يف تلبيق للرشيع ينبيغ أل

مسألة وقت ،فسوف يعم اخلري ويزداد أهله،

وينحرس الرش ويقل أهله ،وال يكون ذلك إال

يكون وسيل دتخرير للشعوب ول لحاستةحال

باستعمال األصلح فاألصلح يف واليات انلاس

للسي:يس

ووظائفهم العامة.

إن مما أساء إىل قاعدة اتلدرج يف اتلطبيق

انلماذج السيئة اليت أرادت أن تستغل تطبيق

4ـ مرااعة األولويات يف حدوث اإلصالح

تلجاوز مرحلة يتم فيها تزجية الوقت بتخدير األمة

فعل ابلعض ،وجنم عن ذلك نفرة من انلاس ألنهم

إن الصدق يف تطبيق الرشيعة هل أمارات

مناهج اتلعليم ووسائل اإلعالم ،حبيث يتم تلقني

الرشيعة ملقاصد سياسية ومآرب شخصية ،أو

واتلغيري ،فليس من األولويات تطبيق احلدود كما

بالشعارات ،يف حني ال يشء يتحقق يف أرض الواقع.

لم يتهيؤوا ذللك ،فمن أهم األولويات إصالح

الرشيعة اإلسالمية بوسطيتها واعتداهلا وعدهلا،

وعالمات يدركها الواعون املنصفون العقالء من

والَّتكزي ىلع ختلق انلاشئة بأخالق اإلسالم

أبناء األمة ،فهم يستطيعون اتلميزي بني القول

ومرااعة آدابه ،ومن أهم األولويات تثبيت العقيدة

الصادق واالداعء الاكذب ،ومن تلكم األمارات

يف قلوب انلاس ،ويستأنس هذا من القرآن امليك

ادلالة ىلع اجلدية:

اذلي ظل يعالج هذه املوضواعت ثالث عرشة سنة

2ـ تعديل ادلستور حبيث يعرب عن هذه الرغبة

قبل غريها ،لكن ببساطة اخلطاب ونصاعة

بالطريقة املناسبة وبالصيغة املالئمة ،ويمكن

االستدالل ،وجمتمعاتنا عموما ايلوم ال تشكو من

تقنني ذلك عن طريق ترشيع مواد تتناسب مع هذه

اإلحلاد ،لكنها تشكو باملجمل من ضعف اإليمان،

الغاية ،ومن ذلك إزالة لك املواد اليت ختالف

مما تسبب يف هجران كثري من األحاكم واآلداب

رصاحة قطعيات الرشيعة وأحاكمها.

الرشعية ،وهذا حيتاج من ادلاعية إملاما بواقع

2ـ اختيار ابلطانة الصاحلة اليت تدل ىلع احلق

املجتمع وفهما لعلله وأمراضه ،ومن ثم يكون

واخلري وتعني ىلع اتباعهما مع اتلمكني هلا ،ومن

العالج ىلع وفقه.

هؤالء أهل العلم اذلين يبينون خطة اتلدرج من

9ـ من األولويات تأمني ابلدائل املرشوعة ملا

حيث األحاكم ومرااعة احلال والزمان ،وكذلك

يأتيه انلاس من معامالت غري مرشوعة بدعوى

إبعاد بطانة السوء اليت تسىع للفساد واإلفساد،

احلاجة والرضورة ،وال يكون ذلك إال بمواكبة

فهذا من أكرب األدلة ىلع جدية احلاكم يف

الفقه اإلساليم حلاجات انلاس ونوازهلم،
ّ
فاملصارف اإلسالمية تمكن انلاس من االستغناء

اإلصالح ،ولكن لو بقيت بطانة السوء فهذا من
أكرب املؤرشات ىلع عدم جدية ادلعوى.

عن الربا ومصارفه ،فال بد من تقديم انلموذج

2ـ ازدياد وجوه اخلري واحنسار وجوه الرش يوما

اإلساليم يف االقتصاد واالجتماع.

بعد يوم ،ولو اكن ذلك بطيئا ،فتصبح القضية
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تطبيق معاصر للتدرج يف حل
مشكلة الربا

7ـ تهيئة انلاس ملا لم يألفوه من األحاكم وذلك

بابليان املسبق واتلعليم واتلثقيف ورضب األمثلة،
قال ابن القيم يف بيانه ألدب املفيت( :الفائدة
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ال خيىف أن انلظام الربوي هو أهم أعمدة

السابعة :إذا اكن احلكم مستغربا جدا مما لم تألفه

وأراكن انلظام االقتصادي العاليم ،ومع ذلك

انلفوس ،وإنما ألفت خالفه فينبيغ للمفيت أن

أدركت كثري من ادلول خطورته ،لكنها لم تستطع

يوطئ قبله ما اكن مأذونا به اكدليلل عليه

الفاكك من أرسه ،ألسباب عدة منها :عدم طرح

واملقدمة بني يديه)(.)2

ابلديل املناسب ،وعدم وجود تعاون حقييق بني

6ـ السماح لدلعوة اإلسالمية بالقيام بأنشطتها

ادلول اليت أدركت خطورته للخالص منه ،وعدم

تلوعية انلاس وتعليمهم وتقريبهم من هدي دينهم

وجود خطة تدرجيية تنتيه باخلالص منه باللكية.
ُ
ّ
وإن تغلغل الربا يف معظم النشاطات االقتصادية

ورشع ربهم ،وعدم اتلضييق ىلع داعة اخلري.

 1ـ إزالة الشبهات واملعوقات اليت يضعها

واتلعامالت ابلنكية جعل منه ظاهرة معقدة ،ال

أعداء الرشيعة يف سبيل تطبيقها ،من قبيل

يمكن اخلالص منها إال حبلول مركبة وليست

حديثهم عن تطبيق احلدود ،وحقوق املرأة،

مفردة ،يشد بعضها حبجز بعض ،تقوم ىلع اتلدرج

واملعامالت املايلة ،ومفهوم احلرية ...إلخ ،فيكون

واملرحلية ،حبيث تضيق املساحة ىلع املعامالت

هذا من مجلة اتلهيئة.

4ـ إقرار مبدأ حقوق اإلنسان كما أقرته

الربوية يوما بعد يوم ،فمن مجلة هذه احللول

ادلويلة ،حقوقه يف اتلعبري ،وممارسة شعائر دينه،

2ـ مأسسة الزاكة :حبيث جتمع ممن وجبت عليه

الرشيعة اإلسالمية وأكدته كثري من املواثيق

املركبة:

وانتقاد الفساد وفضح املفسدين.

مجعا اعدال ،وترصف فيمن استحقها ضمن نظام

20ـ عدم سن قوانني خمالفة رصاحة للرشيعة

يقوم ىلع االستيعاب والعدالة يف اتلوزيع ،وفق

اإلسالمية

احلكم اليت رشعت ألجلها يف مسألة حتقيق

22ـ تبين قضايا املسلمني يف العالم ،حبيث

الكفاية وتأمني مستلزمات اإلنتاج ملن يملك

يكون احلاكم ىلع األقل متعاطفا معها ونارصا

اخلربة.

هلا باملوقف واللكمة.

2ـ إقامة املصارف اإلسالمية اليت تقوم ىلع

تأمني أهم عنرصين للحكم الراشد وهما

القرض احلسن بمساعدة من ادلول وأهل اليسار

الكفاية واحلماية ،ويتلخص ذلك يف تأمني احلد

فيها ،وتشجيع فكرة الودائع من غري فائدة ،وفكرة

األدىن من متطلبات معيشة انلاس ،وتأمني احلماية

استثمار األموال فيها يف مشاريع صناعية أو زراعية

هلم بتحقيق األمن هلم.

أو جتارية أو عقارية ،حبيث تغطي هذه األرباح

( )2إعالم املوقعني 272/4
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نفقات هذه املصارف وأجور العاملني فيها ،ومن ثم

للتبادل اتلجاري وفتح األسواق ،ويمكن

2ـ إنشاء اجلمعيات اتلعاونية اتلاكفلية:

صندوقا دلعم هذا املرصف ـ (دوالرا) يف لك شهر

للجماهري اإلسالمية يف هذه ادلول أن تنشئ

يمكنها من تقديم األرباح للمودعني فيها.

مثال ـ وهناك سبل أخرى دلعم املرشوع ،كما

اكجلمعيات الزراعية ،واجلمعيات السكنية ،اليت

توجد طرق أخرى للتخلص من آفة الربا نهائيا.

تقوم ىلع مبدأ اتلعاون ،ويكون من مهامها

خامتة:

األساسية إقراض أصحاب احلاجات والرضورات

ومن نزلت به اجلوائح قرضا حسنا ،ويضعون هلا

جيب أن نأخذ بعني االعتبار الظروف

من العبث واتلالعب ،ويمكن استغالل أمواهلا

ىلع ادلول املستضعفة ،حبيث تمنعها من األخذ

4ـ إقامة أقسام خاصة يف ابلنوك تقوم ىلع

تتمكن من اتلفلت شيئا فشيئا من اتلبعية

من انلظم ما يضمن شفافيتها واحلفاظ ىلع أمواهلا

ادلويلة والضغوط اليت تمارسها ادلول بمؤسساتها

أيضا يف مشاريع استثمارية.

بمقومات اإلصالح وانلهوض واتلقدم ،حبيث
االقتصادية واثلقافية ،وهذا جيعلنا نلتمس العذر

أساس رشيع غري ربوي ىلع أن تكون خطوة يف

يف بعض األحيان يف وجود جوانب القصور ،وذلك

اتلحول اتلدرييج.

لعدم اتلمكن من حتقيق لك برامج اإلصالح

9ـ إنشاء املرصف اإلساليم ادلويل :والستكمال

وحماربة الفساد ،وكذلك تقدير ابلعض أن

احللول ال بد من حل ينظم العالقات االقتصادية

االستعجال يف ذلك سيكون سببا يف إجهاض

بني ادلول ىلع أساس رشيع بعيد عن الربا،

مشاريع اإلصالح قبل أن تقوم ىلع قدم وساق من

فاإلجراءات السابقة يمكنها معاجلة األوجاع

قبل اجلهات املَّتبصة من دول ومنظمات﴿ ،ﭢ

االقتصادية ادلاخلية .أما القروض اخلارجية،

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [ابلقرة.]220 :

واتلبادل اتلجاري ،وحركة اتلصدير واالسترياد،

كم :جيب حتديد مقومات اتلدرج ،كتوصيف

والضمانات املايلة ،وما تقتضيه من حاجة إىل

واقع املجتمعات وتشخيص أمراضها ومشالكها،

اإليداع واالقَّتاض؛ فال بد هلا من تأسيس

وكذلك ترتيب سلم األويلات ،وحتديد برامج

مرصف دويل تغطي فروعه ادلول اجلادة يف إجياد

اإلصالح يف لك جمتمع ،فهو من مهام أهل اذلكر

ابلديل عن انلظام الربوي .فيه مسؤويلة تضامنية

وىلع رأسهم العلماء ،وال يمكن أن يقوم بذلك

ال يمكن أن تنهض بأعبائها دولة واحدة أو

فرد أو أفراد ،بل ال بد أن يكون للعلماء مؤسسة

دوتلان ،بل ال بد من جمموعة دول ،ال سيما تلك

جامعة حتدد لك مقومات اتلدرج ومراحله ،ثم

اليت تملك املوارد والرثوات والعوائد املايلة

يقومون بنقل هذه املشاريع من حزي اتلصور إىل

الكبرية املستودعة يف املصارف ،ويرافق ذلك

واقع اتلنفيذ ومتابعته.

املشاريع االستثمارية املشَّتكة ،واملناطق احلرة
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