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 شكر وعرفان
 

أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الجميل ألساتذتي األفاضل، الذين ما بخموا عمّي وعمى زمالئي 
بعمميم وعصارة أفكارىم وثمرة جيدىم، خالل مرحمة الماجستير، وأخص منيم : الدكتور محمد 
عساف، والدكتور حسام الدين عفانة، والدكتور أحمد عبد الجواد، والدكتور شفيق عياش، والدكتور 
جمال عبد الجيل، كما أشكر أساتذتي األفاضل الذين أفادوني بعمميم خالل مرحمة البكالوريوس، أو 

 خالل حياتي المدرسية.
السرطاوي، الذي أشرف عمى رسالتي ىذه، فمم  محمد ثم أتقدم بالشكر الوافر إلى الدكتور عمي

لمتدفق، وال بحممو وسعة صدره، رغم يبخل عمي بوقتو القّيم، وال بنصائحو السديدة، وال بعممو الغزير ا
 خير الجزاء. االنقطاع وطول المدة، فجزاه اهلل  

لعضوي لجنة  -المناقشة لجنةإضافة لمدكتور عمي السرطاوي رئيس  -تقدم بالشكر الخالصكما أ
رئيس دائرة الفقو والتشريع، ومنسق برنامج ماجستير الفقو  –الدكتور محمد مطمق عساف  المناقشة:

المحاضر  –والدكتور عبد اهلل جميل أبو وىدان  ممتحنًا داخميًا؛ -في جامعة القدسوالتشريع وأصولو 
ممتحنًا خارجيًا، عمى جيودىم جميعًا في مراجعة ىذه الرسالة، ووضع  – في جامعة النجاح الوطنية

 يا.مالحظاتيم القيمة عمي
ثم أتوجو بالشكر لكل من كان لو فضل في إخراج ىذه الرسالة؛ سواء بإعارة كتاب، أو إسداء 

فني بقراءتيا وتنقيحيا وتقديم نصيحة، أو تقديم مالحظة، وأخص بذلك الشيخ ىّمام مرعي، الذي شرّ 
 مالحظاتو عمييا.

اسية، وقدمت لنا المساقات وأخيرًا أشكر جامعة القدس التي أتاحت لي ولزمالئي ىذه المرحمة الدر 
 المميزة، والمشرفين األكفاء.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
 
  

  



 ت
 

 ممخص 
 

الشريعة اإلسالمية في العصر الحاضر، وناقش  كم الشرعي لمتدّرج في تطبيقتناول الباحث الح
 اآلراء واألدلة المتعمقة بذلك، ثم بّين المسائل المتعمقة بموضوع البحث.

إن أىمية ىذا البحث تكمن في أنو يدرس موضوعًا من أىم المواضيع في حياة المسممين، أال 
وىو تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، والعودة إلى االحتكام إلى التشريع اإلسالمي، وبروز الحاجة إلى 

 الشريعة اإلسالمية في بالد المسممين. واقعي، يعين في إعادة تطبيقطرح شرعي و 
مشروعية التدّرج في تطبيق  لباحث المنيج المقارن االستقرائي لمناقشة اآلراء واألدلة حولاتبع ا

الشريعة اإلسالمية، من خالل البحث في منيجية التدّرج في الشريعة اإلسالمية، وجمع اآلراء المتعمقة 
والخموص إلى جواز بموضوع الدراسة، وما ىي األدلة التي اعتمد عمييا ومناقشتيا، والترجيح بينيا، 

التدرج في تطبيق الشريعة، ولكن بوجود الضوابط الشرعية التي تمنع منيجية التدّرج أن تتحول إلى 
 الشريعة اإلسالمية. يجية التدّرج في تطبيقتسويف وتعطيل، وبيان المتعمقات التي تقوم عمييا من

ية، والحكمة منو، وبينت أن في الفصل األول بحثت الدراسة موضوع التدّرج في الشريعة اإلسالم
الشريعة اإلسالمية اتبعت منيجية التدّرج في نزوليا األول، ولم يكتمل نزول األحكام والتشريعات إال 

، وأن ىذا التدّرج قد أخذ صورًا مختمفة تتناسب في كميا وكيفيا مع أحوال المجتمع قبل وفاة النبي 
التدّرج في الدعوة والتبميغ، وأن التدّرج قد شمل جميع  واستعداده لتقبل ىذه األحكام، كما بحثت موضوع

مجاالت الدعوة، وأّن الدعوة اإلسالمية ال تستغني عن األخذ بمنيجية التدّرج في كل زمان ومكان، ثم 
مفيومو من خالل أقوال العمماء المتعمقة  تقّدمت الدراسة لمحة تاريخية عن التدّرج في التطبيق، وبّين

 بموضوع البحث.
في الفصل الثاني أبرزت الدراسة موقف العمماء من التدّرج في تطبيق األحكام وحّررت سبب و 

االختالف في اآلراء، وبينت منشأه، وقد انحصرت آراء العمماء بين مانع لمتدّرج في التطبيق ومجيز 
لى جواز لو، وعرضت الدراسة لألدلة التي اعتمدىا الفريقان وناقشتيا، ثم مال الباحث في الدراسة إ

 التدّرج في تطبيق أحكام الشريعة، وبّين مبررات ىذا الترجيح.
في الفصل الثالث واألخير عرضت الدراسة لممسائل المتعمقة بالتدّرج في التطبيق، فبينت و 

المسالك التي يمكن أن يسمكيا العاممون بالتدّرج، وما ىي العموم الالزمة التي يجب أن يعرفيا من يفتي 
ي تحتاج التدّرج فييا، كما أوضحت الدراسة االمسّممات والضوابط التي ال يجب تجاوزىا، بالمسائل الت

وما ىي اآلليات والوسائل الالزمة لذلك، وحددت األولويات التي ينبغي األخذ بيا، وختم الفصل 
 بالمحاذير التي يخشى من وقوعيا عند التدّرج في تطبيق أحكام الشريعة.

ضرورة اتباع منيجية التدّرج لموصول إلى تطبيق أحكام الشريعة في وأخيرًا أوصت الدراسة ب
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المجتمعات المسممة التي ال تطبق فييا، ولكن أن يكون ىذا التدّرج عند الحاجة ووفقًا لمضوابط، 
وضمن خطوات مدروسة تراعي األولويات، وأنو ال بد من دراسة المجتمعات المسممة كل مجتمع عمى 

 منيجية الختالف أحواليا وأولوياتيا.حدة عند اتباع ىذه ال
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The gradation in Islamic Shari'a implementation 

Jurisprudent comparative study 

 
Prepared by: Jihad Dawoud Sulaiman Shehadeh 

 

Supervisor: Ali  al-Sartawi 

 
Abstract: 

 

The researcher showed the Islamic opinion in gradation of Islamic Shari'a implementation 

in the  present time,discussed the relevant opinions and evidences, showed the relevant 

issues of the research. 

The importance of this research lies in studying one of the most important subjects in 

Muslims life, the implementation of Islamic law, the need for Islamic judgment and the 

need for practical and legislative solution helping in implementing Islamic law in Muslim 

countries. 

The researcher used the comparative inductive method to discuss the opinions and 

evidences about the legislation of gradation in Islamic Shari'a implementation, through 

researching the method  of gradation in Islamic Shari'a, collecting the opinions relevant to 

the study, discussing the evidences and giving preponderance to reach legislation of 

gradation in Islamic law provided that we depend on Islamic limits which prevent the 

gradation method  to become  a procrastination and postponing issue and show the basics 

and conditions that the gradation method depends on. 

In chapter one the study showed the Islamic gradation subject ,it's purpose,  it showed that 

Islamic Shari'a followed the gradation method in its first descending, this descending 

completed just before the prophet Mohammed's death (pbuh), this gradation took different 

shapes and ways which suit in its quantity and quality the Muslim society affairs and its 

readiness to accept the Islamic law, it also searched the gradation in Islamic Dawah, 

included all Dawah areas,  and the gradation in Islamic Dawah is inevitable every time and 

everywhere, then the study showed a historical view about gradation in implementation, its 

meaning through scholars relevant opinions. 

In chapter two  the study showed  the attitude and opinion of scholars in gradation in 

Islamic Shari'a implementation  and showed the reason of variation in their opinions, its 

origin, and they divided between pro and against the gradation, the study  showed  and 

discussed the proofs and evidences among  the two parties, then the researcher tended to 

legislation of gradation in Islamic Shari'a with justifications.   

In the last chapter the study showed relevant issues in implementation, showed the 

methods for gradation, the needed sciences for Mufti in gradation issues, the study also 

showed the limits and postulates,  the needed mechanisms and means, the priorities should 

be taken, and concluded with dangers and warnings to be avoided during gradating in 

implementation of Islamic Shari'a.  

Finally, the study recommended following  gradation method to implement the Islamic 

Shari'a in Muslims societies where not implemented, as long as this gradation is needed,  

based on limits and known steps that take the priorities into consideration , and deal with 

each society separately while following this method because of different priorities and 

conditions. 
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 المقدمة

الصالة والسالم عمى الحمد هلل رب العالمين، الذي أنزل عمى عبده الكتاب ليكون بشيرًا ونذيرًا، و 
داعيًا إلى دينو وسراجًا منيرًا، وعمى آلو وصحبو أجمعين، المبعوث رحمة لمعالمين، الذي أرسمو ربو 

 وبعد:وارض الميم عنيم جميعًا رضوانًا كبيرًا، ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين، 
في  يعتقد اعتقادًا جازمًا بوجوب تحكيم شرع اهلل  ،وافر العقل فإن كل مسمم صحيح العقيدة،
جاىدًا، وبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق ىذا الفريضة العمل جميع مجاالت الحياة، وأن عميو 

 .، ويعمم كذلك أن ىنالك عقبات كبيرة وكثيرة، تعترض طريق تحقيق ىذه الغاية الساميةالعظيمة
فقد تردى حال المسممين بعد سقوط الخالفة اإلسالمية، ووقعت كثير من بالد المسممين تحت نير 

بعاد اإلسالم عن دفة الحكم بشتى إل اإلسالم يكيدون ويمكرون اءاالحتالل واالستعمار، وصار أعد
الوسائل، حتى استطاعوا أن يغيبوا الكثير من أحكام الشريعة اإلسالمية عن واقع الحياة، واستبدال 

قامة أنظمة حاكمة تابعة محل سيادة  وضعية من صنع البشر، الشريعة الربانية بأنظمة وقوانين وا 
 الشرع الرائدة.
قد قام أعداء اإلسالم بعممية تغريب فكري ألبناء اإلسالم، من خالل برامج التعميم، ووسائل كذلك ف

يجيل الكثير من أحكام  اإلعالم، ومخططات تحاك بالميل والنيار، حتى ظير من أبناء الشريعة من
لزمن قد يتيم الشريعة بالقصور، وعدم قدرتيا عمى إدارة شؤون الحياة، أو يتيميا بأن ا الشريعة، أو

تجاوزىا، وأنيا كسابقاتيا من الديانات إنما جاءت لمرحمة زمنية ذىبت وانقضت، بل ظير من أبناء 
ي أفكار عممانية واشتراكية، ولألسف فإن ِمن نبت المسممين من يتنكر لإلسالم عقيدة وشريعة، من خالل

 .في بالد المسممين والشعبيةىل الرأي والفكر، ويتبوأ المواقع القيادية يعتبر من أىؤالء َمن 
وفي مقابل ذلك فقد رفض الكثير من المسممين ىذه الدعايات واألفكار، رغم طغيان مظاىرىا 

فقد بدأت األمة تستيقظ من غفوتيا، وتقوم من كبوتيا، من خالل  ردحًا من الزمن، وبحمد اهلل 
فقاوموه  ؛رفضوا فكر التغريب جيود الكثير من المخمصين، من العمماء والدعاة والمفكرين، الذين

وحذروا منو، فبدأت جيودىم تؤتي ثمارىا، وعادت مظاىر اإلسالم من جديد تظير في مجتمعاتنا 
المسممة، ووصل بعض العاممين لإلسالم إلى مواقع اتخاذ القرار في بعض الدول، فأصبح عمييم أن 



 خ
 

واء في نظام الحكم، أو في شؤون يعيدوا الشريعة إلى موقع القيادة، من خالل تنفيذ أحكاميا، س
تمنع من التطبيق الفوري ألحكام وجدوا أماميم معوقات مادية وفكرية ونفسية، المجتمع واألفراد، ولكنيم 

 .الشريعة اإلسالمية، أو قد تؤدي إلى إسقاط المشروع اإلسالمي برمتو
ع الحياة؟ ىل يكون ذلك وىنا بدأ طرح السؤال: كيف نعيد تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في واق

بالتطبيق الفوري أم يكون بالتدّرج شيئًا فشيئًا؟ وذلك بأن تقوم الدولة بتطبيق بعض األحكام التي تييأت 
مكانياتيا، والتمييد واإلعداد لتطبيق جزٍء ثاٍن من األحكام، ومن ثم  الظروف لتطبيقيا، وفق قدراتيا وا 

 ريعة اإلسالمية كاممة في شؤون الدولة كميا.تطبيقيا، وىكذا حتى يكتمل تطبيق أحكام الش
"، الشريعة اإلسالمية.. دراسة فقيية مقارنة التدّرج في تطبيق:" ومن ىنا جاء ىذا البحث

حول مشروعية التدّرج في تطبيق األحكام الشرعية، مستعرضًا اآلراء حول  السؤالاإلجابة عمى  محاوالً 
  ىذه الموضوع اليام، وأدلة أصحاب كل رأي، ومناقشة ىذه األدلة، ثم الترجيح بينيا.

 أىمية البحث
إن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في واقع الحياة ىو أىم الواجبات وأعالىا في حياة المسممين 

 المعاصر، لذلك ال بد من البحث في كيفية العمل عمى تحقيق ىذا الواجب.في واقعنا 
 يمكن ذكر أبرز النقاط حول أىمية ىذا الموضوع باآلتي:و 
 أىمية تطبيق الشريعة اإلسالمية في حياة المسممين. -1
 البحث في وسائل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية. -2
 ق ىذا الموضوع.حاجة العاممين في حقل الدعوة اإلسالمية إلى طر  -3
، فأصبح من جدة ىذا الموضوع وحداثتو، بحيث كثر الحديث عنو في اآلونة األخيرة -4

 .الضروري دراستو وتأصيمو، وبيان الرأي الراجح فيو
والمدارس  ، بعيدة عن المناىج الحزبيةدراسة ىذا الموضوع دراسة فقيية متأنية متجردة -5

 مع الواقع ولكنيا ال تبتعد عن األصول. دراسة تتعاطى الدعوية المختمفة،
 عرض آراء العمماء والباحثين حول ىذا الموضوع، وبيان مناىجيم وطرائق استدالالتيم. -6
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 باب اختيار الموضوعأس
 :أيضاً  إضافة لما لمموضوع من أىمية، فإن من أسباب اختياره

المسممين إلى طرح شرعي وواقعي يعينيم عمى أداء واجب تطبيق أحكام الشريعة  حاجة -1
 اإلسالمية.

 ىذا الموضوع. ة، وخاصة الفقيية المقارنة التي طرقتقمة الدراسات العممي -2
الرغبة الشخصية  في دراسة ىذا الموضوع لما ينطوي عميو من أىمية في حياة المسممين  -3

 ي خاصة.عامة، وفي مجال العمل اإلسالم
يدة، ولما يمكن االستفادة العممية الناتجة عن دراسة ىذا الموضوع، لما فيو من مباحث مف -4

 مراجع ومصادر.الرجوع إليو من 
 أىداف البحث

 .شريعة اإلسالمية في حياة المسممبيان أىمية تطبيق ال -1
 عرض اآلراء حول التدّرج في تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية. -2
 اآلراء حول التدّرج في تطبيق أحكام الشريعة.الترجيح بين  -3

 منيج البحث
 ، ثم قمت باآلتي:المقارن االستقرائي اتبعت في ىذا البحث المنيج

الرجوع إلى مصادر البحث األصمية والمراجع المعتمدة ذات الصمة المباشرة بالموضوع ما  -1
 استطعت.
وترتيبيا وفق خطة وعزوىا إلى أصحابيا، جمع اآلراء واألقوال من مصادرىا المختمفة،  -2
 البحث.
بيان اآلراء الواردة في الموضوع، وعرض األدلة ووجوه االستدالل بيا والردود عمييا، ومناقشة  -3

 .بتجرد وموضوعية، ثم ذكر القول الراجح في المسألة األدلة والردود
 التزام قواعد البحث العممي، بما يتفق وكتابة الرسائل الجامعية. -4
 وكتابتيا بالرسم العثماني. ،زو اآليات إلى سورىاع -5
ن كان الحديث في الصحيحين أو في عزو األحاديث إلى مصادرىا من كتب الحديث، فإ -6

ال ذكرت درجتو من الصحة بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في ذلك، كما أ حدىما اكتفيت بذكر ذلك، وا 
 خرجت اآلثار واألقوال من مصادرىا.



 ذ
 

لألعالم الواردة أسماؤىم في متن الرسالة، إال الصحابة المشيورين، واألئمة األربعة،  الترجمة -7
  والمعاصرين من العمماء والمفكرين.

 ة، إذا دعت الحاجة إلييا.بيبيان معاني األلفاظ الغر  -8
 الخموص بالنتائج والتوصيات المتعمقة بالبحث. -9

 عمل المسارد لتسييل عممية البحث. -10
 .الدراسات السابقة

وناقشت أدلة المؤيدين  دراسة استوفت الموضوع من جية الفقو المقارن -فيما بحثت -لم أجد
 :الدراسات اآلتية ولكنني وجدت في ذلك بين اآلراء، ، ورجحتوالمعارضين

 لمدكتور محمد عبد الغفار الشريف. ،"التدّرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية"  -1
بيق أحكام الشريعة وىو بحث محكم نشرتو "المجنة االستشارية العميا لمعمل عمى استكمال تط 

"، وقد تحدث 10-1الكويت، وقد نشره المؤلف في كتابو: "بحوث فقيية معاصرة اإلسالمية" ب
مؤلفو عن خصائص الشريعة اإلسالمية، وذكر بعض أدلة المؤيدين والمعارضين، ورجح 

 الجواز مع ضوابط.
 .، لمدكتور رأفت محمد رائف المصري"التدّرج في تطبيق الشريعة" -2

"، وقد ذكر فيو بعض feqhwebوىي دراسة موضوعة عمى الشبكة اإللكترونية، عمى موقع "
خمص فيو دين والمعارضين دون بيان أصحابيا، وناقش أدلة معارضي التدّرج، ليأدلة المؤي

 .يد التدّرج في التطبيقإلى تأي
، لمدكتور سممان نصر الداية، تحدث فيو عن عالقة "ي تطبيق الشريعة اإلسالميةالتدّرج ف" -3

التدّرج في التطبيق بفقو المآالت الشرعية، وناقش عددًا من أدلة المؤيدين والمعارضين لمتدّرج 
 التطبيق مع وجود الضوابط لو.في تطبيق الشريعة، وخمص إلى جواز التدّرج في 

فيي الدراسة، ولكنيا لم تبحثو من جية الفقو المقارن، موضوع حول اسات أما البحوث والدر 
 كاآلتي:
 لمطالب زياد بن عبد اهلل الفواز. ،"التدّرج في تطبيق الشريعة وعالقتو بالسياسة الشرعية" -1

بحث تكميمي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية، بجامعة محمد بن سعود  وىو
والرسالة عرضت أدلة ى ممخصيا من موقع الجامعة، اطمعت عماإلسالمية بالرياض، 

 .، مع أمثمة تطبيقية عمى الموضوعالموضوع بالسياسة الشرعية وعالقة ،ؤيدين فقطالم
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 ، لمدكتور محمد مصطفى الزحيمي."ميةالتدّرج في التشريع والتطبيق في الشريعة اإلسال" -2
استكمال تطبيق أحكام الشريعة وىو كتيب أصدرتو "المجنة االستشارية العميا لمعمل عمى 

اإلسالمية" في الكويت، وتحدث مؤلفو عن التدّرج في التشريع، ومشروعية التدّرج في 
 التطبيق، مع الضوابط والمحاذير.

ر عبد الرحمن حسن ، لمدكتو "الشريعة اإلسالمية بين التدّرج في التشريع والتدّرج في التطبيق" -3
  حبنكة الميداني.

التدّرج كسنة  لكويت، تحدث مؤلفو عنالمجنة االستشارية العميا" في اوىو بحث أصدرتو "
 كونية وحياتية وتشريعية، ثم تحدث عن التدّرج في تطبيق الشريعة، وأولويات التطبيق.

 كتور ماىر الحولي.د، لم"التدّرج في تطبيق األحكام الشرعية ومظاىره في قطاع غزة" -4
التشريع، وِحكمو، ومشروعيتو، وضوابطو، ثم عن وتحدث فيو مؤلفو عن حقيقة التدّرج في 

التدّرج في التطبيق وبعض األدلة التي تفيد مشروعيتو، وختم البحث بمظاىر التدّرج في 
 التطبيق في قطاع غزة.

 فقو التدّرج في التشريع اإلسالمي فيمًا وتطبيقًا، لمدكتور معاوية أحمد سيد أحمد. -5
بحث منشور في مجمة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية، وىي مجمة محّكمة تصدرىا  وىو

جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية في السودان، وتحدث فيو مؤلفو عن التدّرج في التشريع 
 في العيد النبوي فيمًا وتطبيقًا، وعالقتو بتطبيق الشريعة في العصر الحاضر.

 ، لعبد الرحمن المصري."دعوى عدم القدرة عمى التطبيقالتدّرج في التشريع و " -6
وىو بحث عمى الشبكة اإللكترونية من إصدار مجموعة األنصار البريدية، ويبين باحثو أنو ال 
يجوز التدّرج في التطبيق، من خالل القول بعدم جواز األخذ بالمبّدل والمنسوخ من األحكام، 

 في التطبيق.كما رد عمى بعض أدلة المؤيدين لمتدّرج 
في المجالت وعمى الشبكة اإللكترونية بين مؤيد ومعارض  وىناك عدد من المقاالت

 لمموضوع.
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 خطة البحث
 ىابعد ىذه المقدمة، تال ة فصولثالثفي  جل الوصول إلى غايات البحث وأىدافو فقد جعمتومن أ

 ، وىي كاآلتي:تمة ثم المساردالخا
 :مباحثة أربع فيو، و األول: التدّرج في الشريعة اإلسالمية: مفيومو وصوره الفصل

 : مفيومو والحكمة منو، وفيو مطمبان:المبحث األول: التدرج في الشريعة اإلسالمية
 .الشريعة اإلسالمية التدّرج في مفيومالمطمب األول: 

 المطمب الثاني: الحكمة من التدّرج في الشريعة اإلسالمية.
 وفيو ثالثة مطالب: والتبميغ: مفيومو، مجاالتو، حكمو،ج في الدعوة المبحث الثاني: التدرّ 

 المطمب األول: مفيوم التدّرج في الدعوة والتبميغ .
 المطمب الثاني: مجاالت التدّرج في الدعوة والتبميغ.

 المطمب الثالث: حكم التدّرج في الدعوة والتبميغ.
 الثالث: التدرج في التشريع: مفيومو، صوره، أنواعو، وفيو ثالثة مطالب: المبحث

 .التدّرج في التشريعالمطمب األول: مفيوم 
 المطمب الثاني: صور التدّرج في التشريع.
 المطمب الثالث: أنواع التدرج في التشريع.

 مطمبان: مفيومو، وفيو ي تطبيق الشريعة اإلسالمية و التدرج فتاريخ : المبحث الرابع
 الشريعة اإلسالمية. ظيور فكرة التدّرج في تطبيقالمطمب األول: لمحة تاريخية عن 

 الشريعة اإلسالمية.ني: مفيوم التدرج في تطبيق المطمب الثا
، ، وبيان الرأي الراجحاإلسالمية ةيعالشر ماء من التدّرج في تطبيق : موقف العمالفصل الثاني

 ة مباحث:وفيو أربع
، وفيو اإلسالمية ةيعالشر التدّرج في تطبيق  محل النزاع واآلراء حول حكماألول:  المبحث

 مطمبان:
 المطمب األول: تحرير محل النزاع وبيان منشئو.

 الشريعة اإلسالمية.تطبيق  جواز التدّرج فياآلراء حول المطمب الثاني: 
، ومناقشتيا اإلسالمية، الشريعةدم جواز التدّرج في تطبيق المبحث الثاني: أدلة القائمين بع

 وفيو خمسة مطالب:
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 المطمب األول: كمال الشريعة اإلسالمية.
 .المطمب الثاني: وجوب الحكم بما أنزل اهلل 

 .المطمب الثالث: عدم جواز الحكم بغير ما أنزل اهلل 
 المطمب الرابع: عدم جواز التخّير من أحكام الشريعة.

 من عروض كفار قريش وقبائل العرب. المطمب الخامس: موقف النبي 
، وفيو ومناقشتيا اإلسالمية، الشريعة المبحث الثالث: أدلة القائمين بجواز التدّرج في تطبيق

 ة مطالب:ست
 من القرآن الكريم.المطمب األول: 
 من السنة النبوية.المطمب الثاني: 
 من عمل الخمفاء.المطمب الثالث: 
 .االستحسانالمطمب الرابع: 

 .المعقوللخامس: المطمب ا
 .القواعد الفقييةمن السادس:  المطمب

 ، وفيو أربعة مطالب:اإلسالمية ةالتدّرج في تطبيق الشريع المبحث الرابع: الرأي الراجح في حكم
 المطمب األول: التمييز بين أدلة مشروعية األحكام وأدلة وقوع األحكام.

 .المناطتحقيق التدّرج في التطبيق و : المطمب الثاني
 .وتغيير المنكر: التدّرج في التطبيق ثالثالمطمب ال

 : التدّرج في التطبيق وفتح الذرائع.المطمب الرابع
 ، وفيو سبعة مباحث:الشريعة اإلسالميةطبيق تمتعمقات التدّرج في : الفصل الثالث

 مسالك التدّرج في التطبيق، وىو في ثالثة مطالب:المبحث األول: 
 األول: المرحمية. المطمب

 المطمب الثاني: التأجيل.
 المطمب الثالث: االستثناء.

 ة مطالب:، وفيو ثمانيلوازم التدّرج في التطبيقالمبحث الثاني: 
 المطمب األول: فقو األحكام الشرعية.

 فقو مقاصد الشريعة اإلسالمية.المطمب الثاني: 



 ش
 

 فقو األولويات.المطمب الثالث: 
 الموازنات.: فقو الرابع المطمب
 : فقو الواقع.الخامسالمطمب 
 : فقو الضرورة.السادسالمطمب 
 : فقو التغيير.السابعالمطمب 
 : فقو التنزيل.الثامن المطمب

 ، وفيو خمسة مطالب:: المسّممات التي يرتكز عمييا التدّرج في التطبيقالمبحث الثالث
 المطمب األول: وجوب تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.

 المطمب الثاني: الشريعة اإلسالمية كٌل ال يتجزأ.
 المطمب الثالث: التدّرج في التطبيق ال يعني إلغاء الحكم الشرعي.

 المطمب الرابع: اإلنسان عجول بطبعو.
 المطمب الخامس: اختالف المجتمعات المراد تطبيق أحكام الشريعة فييا.

 خمسة مطالب:، وفيو : ضوابط التدّرج في التطبيقالمبحث الرابع
 المطمب األول: ال تدّرج في العقيدة اإلسالمية.

 مقاصد الشريعة، والقواعد العامة لمشريعة، وأصول التشريع.  : ال تدّرج في المطمب الثاني
 .ىم من يقرر التدّرج المطمب الثالث: المجتيدون

 .وجود المبررات التي تجيز التدّرجالمطمب الرابع: 
 يجب أن يكون لألفضل. المطمب الخامس: التدّرج

 آليات التدّرج في التطبيق، وفيو أربعة مطالب:: المبحث الخامس
 المطمب األول: إيجاد القيادة المؤمنة.

 .وتييئتو المطمب الثاني: إصالح المجتمع
 الشريعة. لواقع من أجل وضع خطط تطبيقالمطمب الثالث: دراسة ا
 .قوانين وتشريعات في صورةعمى الواقع األحكام الشرعية  المطمب الرابع: تنزيل

 الشريعة اإلسالمية، وفيو سبعة مطالب: ي تطبيق: األولويات فالمبحث السادس
 المطمب األول: العقيدة قبل الشريعة.

 المطمب الثاني: تغيير األنفس قبل تغيير األنظمة.
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 المطمب الثالث: أحكام المقاصد قبل أحكام الوسائل.
 الرابع: األحكام المتفق عمييا تقدم عمى األحكام المختمف فييا. المطمب

 المطمب الخامس: التخفيف والتيسير مقدم عمى التشديد والتعسير.
 المطمب السادس: الجية الغالبة أولى بالتقديم في المصالح والمفاسد.

 المطمب السابع: فعل المأمورات مقدم عمى ترك المنييات.
 ، وفيو أربعة مطالب:ر التدّرج في التطبيق: محاذيالمبحث السابع

 المطمب األول: التعطيل والتسويف.
 المطمب الثاني: تسويغ الواقع.

 المطمب الثالث: اإلدانة والمحاسبة.
 المطمب الرابع: الخالف بين العاممين لإلسالم.

 أبرز النتائج وتوصيات البحث. الخاتمة: وتشمل
 مرسالة. المسارد العممية لوأخيرًا 
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 .صوره: مفيومو و ج في الشريعة اإلسالميةالتدر  : الفصل األول
ج منيجان أصيالن إف التدٌرج سمة بارزة في الشريعة اإلسالمية، فالمتتبع لمسيرة اإلسالـ يجد التدرٌ 

ڀ  ڀ  چ: منٌجمان، حيث قاؿ  ، فقد أنزؿ القرآف الكريـ عمى الرسكؿ (1)في الدعكة اإلسالمية

چٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  
، كترافؽ ىذا التدٌرج في نزكؿ القرآف الكريـ مع التشريع (2)

اإلسالمي، فكانت األحكاـ الشرعية تنزؿ متدٌرجة حسب األحكاؿ كالحكادث، فبعض األحكاـ نزلت قبؿ 
بيانو أك تفصيمو إلى ما بعد اليجرة، ككاف نزكلو ك اليجرة الٌنبكية إلى المدينة المنكرة، كأكثرىا تأخر 

 .(3)، فيسارعكف إلى تطبيقويبمغ الحكـ الشرعي الٌنازؿ ألصحابو   الٌنبي
تعريؼ التدٌرج في الشريعة اإلسالمية كالحكمة التي دعت إلى ىذا التدٌرج،  كىذا الفصؿ سيتضمف 

ة ؿن منيا، كسيككف ىذا الفصؿ في أربعكما سيتضٌمف بعض صكره كمفيكميا كالمسائؿ التي تتعمؽ بك
 مباحث ىي:

 كالحكمة منو. : مفيكمواألكؿ: التدرج في الشريعة اإلسالميةالمبحث 

 : مفيكمو، مجاالتو، حكمو.كالتبميغالمبحث الثاني: التدٌرج في الدعكة 

 صكره، أنكاعو. و،ي التشريع: مفيكمالمبحث الثالث: التدرج ف

 مفيكمو.ك  ي تطبيؽ الشريعة اإلسالميةالتدرج فتاريخ : المبحث الرابع

  

                                 
، رسالة دكتوراه منشورة، دار 161عة اإلسالمية، الكربويل، د. عبد السالم عيادة، فقو األولويات يف ظالل مقاصد الشري (1)

 ىـ.1429، 1طيبة، دمشق، ط

 .106سورة اإلسراء، اآلية  (2)

، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، وزارة الشؤون اإلسالمية 6، ادلطلق، إبراىيم بن عبد اهلل، التدرج يف دعوة الّنيب  (3)
 ىـ. 1417، 1ة السعودية، طواألوقاف والدعوة واإلرشاد، ادلملكة العربي
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 الحكمة منو.و  مفيومو: ج في الشريعة اإلسالميةالتدر  : المبحث األول
قبؿ الدخكؿ في صكر التدٌرج في الشريعة اإلسالمية كما يتعمؽ بكؿو منيا، يجب أكالن تعريؼ 

ج التي حرصت معرفة الًحكـ البميغة لمتدرٌ كبياف المقصكد منو، ثـ في الشريعة اإلسالمية تدٌرج ال
كرعايتيا، كىذه الًحكـ متشابية تقريبان في جميع صكر التدٌرج، ألٌف الشريعة اإلسالمية عمى تحصيميا 

 جميع ىذه الصكر متداخمة كمترابطة، كما أنيا كانت تسير جنبان إلى جنب في العيد النبكم.
 .في الشريعة اإلسالمية التدر ج مفيومالمطمب األول: 

الٌشيخ دىرىج  ،(1)ٌي في الشيء"كىك أصؿ يدؿ عمى مضٌي الشيء، كالمض : مف "دىرىجى الَتدرُّج لغة
، كدىٌرجو كاستدرجو إلى األمر تدريجان فتدٌرج: رٌقاه (2)كالصبٌي دىرىجانان: مشى ًمشية الصاعد في دىرىًجو"

چ : ، كتأتي بمعنى: أدناه منو عمى التدريج، كأخذه قميالن قميالن، كمنيا قكلو (3)مف منزلة إلى أخرل

چٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   
(4)

كدرٍَّجتي العميؿى ، أخذىـ قميالن قميالن كال نباغتيـ...ي معناه: "ن، قيؿ ف 
ًعد في ...، كاف قبؿ العٌمةكما شيئان قميالن، حٌتى يتدرَّج ًإلى غاية أىكًمو  وتًإذا أىطعمٍ  :تدريجان  كدىًرج: أم صى

 .(5)المراتب"
 :(6)ف التدٌرج يشمؿ ثالثة أمكر ىيعرض المغكم لمعنى التدٌرج، فإمف خالؿ ال

 .منزلة بعد منزلةكالصعكد بالمتدرِّج االرتقاء  -1
 .يراعي حالة المتدرِّج كييسرو  في رفؽو  أف يككف االرتقاء -2

                                 
، ٖتقيق: أنس 291(، الدال(، مادة )َدرَجَ ىـ(، مقاييس اللغة، كتاب )395أمحد بن فارس بن زكريا )تابن فارس،  (1)

 .ىـ1429مي، دار احلديث، القاىرة، زلمد الشا

، 167، مادة )َدرََج(، ه(، ادلفردات يف غريب القرآن، كتاب )الدال(502الراغب األصفهاين، احلسُت بن زلمد )ت  (2)
 ٖتقيق: زلمد سيد الكيالين، دار ادلعرفة، بَتوت، ب.ت.

، 283-1/282ىـ(، أساس البالغة، باب )الدال(، مادة )َدرََج(، 538الزسلشري،  زلمود بن عمر بن أمحد )ت  (3)
زلمد بن عبد  زلمد بنالزبيدي، ىـ؛ 1419، 1ٖتقيق: زلمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط

، ٖتقيق: 5/560(، جَ رَ )دَ ه(، تاج العروس من جواىر القاموس، باب )اجليم(، مادة 1205الرزاق احلسيٍت )ت 
 رلموعة من احملققُت، دار اذلداية، القاىرة، ب.ت.

 .44سورة القلم، اآلية  (4)

-2/267يم(، مادة )َدرََج(، باب )اجللسان العرب، ه(، 711زلمد بن مكرم بن علي األنصاري )ت ابن منظور،  (5)
 .560-5/559(، جَ رَ )دَ ، تاج العروس، باب )اجليم(، مادة الزبيديه؛ 1414، 3، دار صادر، بَتوت، ط268

معجم وآخرون، أمحد سلتار عبد احلميد  .د عمر،؛ 167الراغب األصفهاين، ادلفردات، كتاب )الدال(، مادة )َدرََج(،  (6)
 ىـ.1429، 1، بَتوت، طعامل الكتب، 1/734(، جَ رَ )دَ )الدال(، مادة  حرف، اللغة العربية ادلعاصرة
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 األمر المراد كصكلو إليو.أف يستمر المتدرِّج باالرتقاء حتى يبمغ  -3
مجمكعة األحكاـ االعتقادية كاألخالقية كالعممية التي نزؿ بيا الكحي "ىي: الشريعة اإلسالمية و 

 . (1)"ى محمد عم
االنتقال من مرحمة إلى "ىك: اصطالحان  كبيذا يككف المقصكد بالتدٌرج في الشريعة اإلسالمية 

 .(2)"مرحمة أخرى متقدمة، لمبموغ إلى الغاية المنشودة، بطرق مشروعة مخصوصة
 ج في الشريعة اإلسالمية.المطمب الثاني: الحكمة من التدر  
أصيؿ في الشريعة اإلسالمية، كلكال ما فيو مف الًحكـ كالفكائد لما إف التدٌرج سٌنة إليية، كمنيج 

، (3)كاف مف مرتكزات الدعكة اإلسالمية، كمف األسس كالمبادئ التي قاـ عمييا التشريع في العيد النبكم
 كىذه بعض الًحكـ التي ييفيدىا التدٌرج في الشريعة اإلسالمية:

إف اإلسالـ ديف الفطرة ألف عقائده كتشريعاتو تجد : نن اإللييةومراعاة السُّ  موافقة الفطرة -1
القبكؿ مف أصحاب العقكؿ السميمة كالنفكس السكٌية، كألنو يدعك أتباعو إلى المحافظة عمى 

أم  كمف قكاعد الفطرة التي ال تتبٌدؿ؛ أفٌ ، (4)الفطرة كاالبتعاد عف كؿ ما يعكد عمييا باإلبطاؿ
ال فإف ىذا التغٌير ال بد أف يبكء بالفشؿ تغٌير في الحياة االجتماعية ال يحدث إ ال بالتدٌرج، كا 

 .(5)أك االضطراب بقدر فكرٌيتو كتطرفو

                                 
، دار التأليف، القاىرة، 16شليب، زلمد مصطفى، ادلدخل يف التعريف بالفقو اإلسالمي وقواعد ادللكية والعقود فيو،  (1)

وفيقية، القاىرة، ب.ت.؛ ، ادلكتبة الت15ىـ ؛ واصل، د. نصر فريد، ادلدخل الوسيط لدراسة الشريعة اإلسالمية، 1382
 ىـ.1422، 5وىبة، القاىرة، ط، مكتبة 13،التشريع اإلسالميالقطان، د. مناع، تاريخ 

ىـ؛ قاسم، عبد العزيز بن إبراىيم، 1412، 1، ادلؤلف، ط7أبو ىاللة، د. يوسف، التدرّج بُت التشريع والدعوة،  (2)
 ىـ.1420، 1ط ، دار الصميعي، الرياض،36الدليل إىل ادلتون العلمية، 

ه؛ شرف الدين، 1391، 6، دار القلم، الكويت، ط18خالف، عبد الوىاب، خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي،  (3)
، العريب للنشر والتوزيع، القاىرة، 66-65د. عبد العظيم، تاريخ التشريع اإلسالمي وأحكام ادللكية والشفعة والعقد، 

، سلسلة  117، من مرتكزات اخلطاب الدعوي يف التبليغ والتطبيق، م؛ عبد الرمحن، عبد اهلل الزبَت1985، 3ط
 ىـ.1417، 1كتاب األمة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط

، ٖتقيق: زلمد الطاىر 266-262ه(، مقاصد الشريعة اإلسالمية، 1393ابن عاشور، زلمد الطاىر بن زلمد )ت (4)
، 10-1ه؛ الشريف، د. زلمد عبد الغفار، ْتوث فقهية معاصرة 1421، 2ادليساوي، دار النفائس، عمان، ط

 ه.1420، 1، دار ابن حزم، بَتوت، ط120

البغا ومستو، ه؛ 1395، مؤسسة الرسالة، بَتوت، 50ادلودودي، أبو األعلى، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه،  (5)
الطيب ودار العلوم اإلنسانية، دمشق،  ، دار الكلم50مصطفى ديب وزليي الدين ديب، الواضح يف علوم القرآن، 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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التربية كاإلعداد، في ك في عالـ الخمؽ كعالـ األمر،  كما أٌف التدٌرج سٌنة مف سنف اهلل 
ؿ كلذلؾ فقد جعؿ اإلسالـ ىذه السٌنة اإلليية منيجان لو في الدعكة كفي التشريع كفي تنزي

 .(1)أحكامو عمى الكاقع
ج كالرفؽ تيسيران عمى فقد جاءت الشريعة بالتدرٌ  :(2)التيسير ورفع الحرج عن المخاطبين -2

المخاطبيف في انتزاع عقائدىـ الفاسدة كعاداتيـ كأخالقيـ القبيحة، كفي المقابؿ تثبيت العقائد 
في التدٌرج في تحريـ  (4)، يقكؿ القفاؿ (3)الصحيحة، كاألخالؽ الفاضمة، كاألحكاـ العممية

عمـ أٌف القـك ألفكا شرب  الخمر: "كالحكمة في كقكع التحريـ عمى ىذا الترتيب، أٌف اهلل 
الخمر، ككاف انتفاعيـ بذلؾ كثيران، فعمـ أٌنو لك منعيـ دفعة كاحدة لشٌؽ عمييـ، فال جـر 

 .(5)استعمؿ في التحريـ ىذا التدريج كىذا الرفؽ"

                                 
 ىـ.1418، 2ط

، 7مكتبة وىبة، القاىرة، ط، 78القرضاوي، أ.د. يوسف، يف فقو األولويات دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنة،  (1)
، الرياض، 28، 299، العدد 27رللة البيان، السنة  وإشكالية التطبيق،؛ الدمَتي، د. أمُت، فقو التدرّج ىـ1426

 ىـ.1433جب ر 

، إدارة البحوث والدراسات، اللجنة 48الزحيلي، د. زلمد مصطفى، التدرّج يف التشريع والتطبيق يف الشريعة اإلسالمية،  (2)
خلف، د. عبد ه؛ 1420، 1االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الكويت، ط

 م.2003دار البيان، القاىرة، ، 219ضارية وأدواره التارخيية، اجلواد، التشريع اإلسالمي جذوره احل

، ٖتقيق: فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، 1/50الزرقاين، زلمد عبد العظيم، مناىل العرفان يف علوم القرآن،  (3)
اء، الرياض، ، دار اللو 73-72ىـ؛ أبو شهبة، أ.د.زلمد زلمد، ادلدخل لدراسة القرآن الكرمي، 1415، 1بَتوت، ط

، سلسلة كتاب األمة، رئاسة احملاكم 2/131؛ النجار، د. عبد اجمليد، يف فقو التديّن فهمًا وتنزياًل، ىـ1407، 3ط
 ه.1410، 1الشرعية والشؤون الدينية، قطر، ط

واألصول واللغة،  زلمد بن علي بن إمساعيل الشاشي، القفال الكبَت، من أئمة الشافعية، إمام يف التفسَت واحلديث والفقو (4)
ىـ، أخذ عن ابن خزدية 291ُولد يف شاش )اليوم طشقند يف أوزبكستان(، من بالد ما وراء النهر )تركستان( سنة 

والطربي والبغوي ومن يف طبقتهم، وأخذ عنو احلاكم وابن منده واحلليمي والسلمي وغَتىم، نشر ادلذىب الشافعي يف 
ىـ. 365ة، وشرح رسالة الشافعي، وكتاب يف أصول الفقو، تويف يف شاش سنة بالده، لو مصنفات منها: زلاسن الشريع
، ٖتقيق: شعيب األرناؤوط 285-16/283ه(، سَت أعالم النبالء، 748الذىيب، زلمد بن أمحد بن عثمان )ت 

ه(، 771ه؛ السبكي، عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف )ت 1405، 3وآخرون، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط
، ٖتقيق: د. زلمود الطناحي ود. عبد الفتاح احللو، دار ىجر، اجليزة، 203-3/200الشافعية الكربى،  طبقات

 ه.1413، 2ط

، دار الكتب العلمية، 6/35ه(، مفاتيح الغيب )التفسَت الكبَت(، 606الرازي، زلمد بن عمر بن احلسُت )ت  (5)
= 
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دراؾ ظركؼ  كما أٌف التدٌرج فيو تيسير عمى المخاطبيف في معرفة الشريعة، كاإلحاطة بيا، كا 
، كالقدرة عمى تطبيقيا، ألف األحكاـ العممية كثيرة، كلك كٌمفكا تنزيميا، كفيـ أحكاميا كمقاصدىا

 .(1)العمؿ بأحكاميا جممة لشٌؽ ذلؾ عمييـ
تي ىي ال -صمحة العبادم إفٌ  :"(2): يقكؿ الشيخ الزرقانيمراعاة مصالح العباد وأحواليم -3

كذلؾ  ،تقضي أف يككف تكميفو إياىـ عمى حالة تدعك إلى امتثاليـ -مقصكد الشارع الحكيـ
ألف الناس لك بكغتكا مف أكؿ  ... ،لمتكميؼ الخفيؼ بتكميؼ أخؼ منو فيميد ،ج بيـبأف يتدرٌ 

 .(3)"لعجزكا كنفركا كانعكس المقصكد مف ىدايتيـ ،األمر بالثقيؿ مثالن 
كاف التدٌرج سبيالن ليداية العباد كتحقيقان لمصالحيـ في الدنيا كاآلخرة، كذلؾ فإف في عدـ فإذا 

عمى مصالح  -في كثير مف جكانبو -التدٌرج تعطيؿه لمصالحيـ، كنقضه لنظاـ حياتيـ المبني
مكىكمة؛ كاالتجار بالخمر، كالتعامؿ بالربا كنظاـ الرؽ، فكاف البد مف التدٌرج في التخمص 

ثاؿ ىذه المصالح حتى ال يؤدم نقضيا جممة إلى زلزلة حياتيـ كاضطرابيا، فيؤدم مف أم
 .(4)ذلؾ إلى نفكرىـ مف الشريعة

: إف التدٌرج في الشريعة اإلسالمية أدعى إلى قبكليا كاالمتثاؿ تييئة النفوس لمقبول واالمتثال -4
ـٌ المؤمنيف عائشة  سكرة مف  رآفالق إنما نزؿ أكؿ ما نزؿ مف: "ألحكاميا، تقكؿ أ

ار، حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالـ نزؿ الحالؿ كالحراـ، ة كالنٌ ، فييا ذكر الجنٌ (5)ؿالمفصٌ 
تزنكا، لقالكا: ال ، كلك نزؿ: ال كلك نزؿ أكؿ شيء: ال تشربكا الخمر، لقالكا: ال ندع الخمر أبدان 

                                 
ىـ(، لباب التأويل يف معاين التنزيل، 741يحي )ت ه ؛ اخلازن، علي بن زلمد بن إبراىيم الش1421، 1بَتوت، ط

 0ىـ1415، 1، ٖتقيق: زلمد علي شاىُت، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط1/148

، مركز الدراسات القرآنية، رلمع 1/284ىـ(، اإلتقان يف علوم القرآن، 911السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر )ت (1)
ه؛ زيدان، د. عبد الكرمي، ادلدخل لدراسة الشريعة 1426نة ادلنورة، ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، ادلدي

 .122ىـ؛ عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب الدعوي، 1416، 12، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط93اإلسالمية، 

 ل هبا مدرساً ، وعمباألزىر ٗترج بكلية أصول الدين ،ٔتصر الشريف من علماء األزىر"الشيخ زلمد عبد العظيم الزرقاين،  (2)
". الزركلي، خَت الدين بن مناىل العرفان يف علوم القرآن: وكتبن  م ىـ،1367عام  وتويف بالقاىرة ،لعلوم القرآن واحلديث
 ه.2002، 15، دار العلم للماليُت، بَتوت، ط6/210ه(، األعالم، 1396زلمود بن زلمد )ت 

 .2/174الزرقاين، مناىل العرفان،  (3)

 .79-78فقو األولويات،  القرضاوي، يف (4)

 .2/413قصار السور، ومسّيت بذلك لكثرة الفصل بينها بالبسملة. السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،  (5)
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ىي ؿ آيات القرآف نزك الحكمة في ترتيب  أف إلى كذلؾ إشارة منيا ، (1)"ندع الزنا أبدان 
كيزيد اإلماـ الشاطبي  ،(2)، كحتى ال تنفر مف تغيير المألكؼتييئة النفكس لتقبؿ األحكاـ

تنزؿ الشريعة التأنيس حيف كانت  أقرب إلى  ىذه الحكمة كضكحان فيقكؿ: "إف ذلؾ (3)
صار كجزئية جزئية؛ ألنيا إذا نزلت كذلؾ، لـ ينزؿ حكـ إال كالذم قبمو قد  ،حكمان  حكمان 

لمنفكس الضعيفة أف تتشٌرؼ  ، بؿ إف في التدٌرج "إغراءن (4)" عادة، كاستأنست بو نفس المكمؼ
باعتناؽ اإلسالـ كلك في أدنى درجة مف درجاتو، حتى إذا أًنست بو كذاقت حالكتو، تدٌرجت 

 . (5)في مدارج الرقي"
سخ اإليماف في نفكس : إف التدٌرج في الشريعة اإلسالمية ير الثبات عمى الحق ودوام الطاعة -5

المسمميف، كيحكـ بناء المجتمع اإلسالمي، ألنو يحقؽ تفاعؿ نصكص الشريعة مع األحداث 
كالمتغيرات التي يمر بيا المجتمع، أما تطبيؽ األحكاـ دفعة كاحدة فإنيا ال تحقؽ ىذا التفاعؿ 

 .  (6)كتجعؿ اإليماف أقؿ ثباتان، مما قد يؤدم إلى االنييار كالتفكؾ كالتراجع
زيادة عمى  -إف مف أىداؼ التدٌرج تييئة الظروف واألجواء المناسبة لتطبيق الحكم الشرعي: -6

الكاقع المراد تطبيؽ الشريعة فيو،  تييئة -تييئة النفكس لقبكؿ الشريعة كاالمتثاؿ ألحكاميا

                                 
ه(، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، 256البخاري، زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم )ت  (1)

، 3ديب البغا، دار ابن كثَت ودار اليمامة، بَتوت، ط ، ٖتقيق: د. مصطفى4/1910(، 4707حديث )
1407. 

، 11/213ه(،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 852ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين) ت  (2)
 ه.1426، 1ٖتقيق: نظر زلمد الفاريايب، دار طيبة، الرياض، ط

ن أىل غرناطة، من أئمة ادلالكية يف األندلس، فقيو أصويل إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الشهَت بالشاطيب، م (3)
زلّدث مفّسر، أخذ العلم عن: ابن الفخار، وأيب القاسم البسيت، واإلمام ادلقري، والبلنسي، وأخذ عنو: أبو بكر بن 

احلوادث، تويف عاصم وأخيو، والبياين وغَتىم، لو مصنفات عدة أبرزىا: ادلوافقات يف أصول الفقو، واالعتصام يف البدع و 
،  ٖتقيق: طالب من كلية 50-48ىـ(، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، 1036ىـ. التنبكيت، أمحد بابا )790سنة 

 .1/75ىـ؛ الزركلي، اإلعالم، 1398، 1الدعوة اإلسالمية بطرابلس، كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ط

، ٖتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 2/149ه(، ادلوافقات، 790الشاطيب، إبراىيم بن موسى )ت  (4)
 ه.1417، 1عفان، اخلرب، ط

 .2/283الزرقاين، مناىل العرفان،  (5)

السويلم، د. سامي بن إبراىيم، قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي، ْتث "فقو التدرّج يف تطبيق االقتصاد  (6)
 ه.1430، 1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط462اإلسالمي"، 
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حتى تحقؽ األحكاـ الشرعية فاعميتيا، كتؤدم أثرىا الشرعي الذم  كتكفير األجكاء المناسبة
كتأييدىا، كتطبيقيا نصان كركحان، نفسيان كعمميان، كحتى ضمف استمرارىا بما يقصده الشارع، ك 

يككف بيف تمؾ األحكاـ كبيف الكاقع مناسبة معتبرة، كمشركعية معقكلة تراعي اختالؼ البيئات 
 .(1)كاألمصار، كتغٌير األحكاؿ كاألعراؼ كاألزماف

فالتدٌرج يساعد عمى إنجاح ما يراد إنجازه، ألف في  :اكتساب الخبرة والتمرس بما يتم  إنجازه -7
تكالي التطبيؽ مرحمة بعد أخرل اكتساب لمخبرة في كيفية التطبيؽ، كتالؼو لمسمبيات التي 
يمكف أف تقع أثناء المراحؿ األكلى مف ىذه العممية، مما يفيد في إنضاج تطبيؽ األحكاـ لتبمغ 

 .(2)أقصى آمادىا في خطة اإلصالح المرجكة
: إف أم دعكة أك جماعة تريد نشر أفكارىا، أك تعمؿ عمى إقامة اإلعداد واإلحكام القدرة عمى -8

، لف تستطيع القياـ بذلؾ بقرار يتـ تنفيذه في يكـ كليمة، بؿ تحتاج إلى اإلعداد ليا كياف
زالة العقبات التي تكاجييا،  المتكاصؿ، كتكفير اإلمكانات، كتييئة المجتمع لتقٌبؿ فكرىا، كا 
حتى تستطيع ترسيخ أفكارىا كتثبيت كيانيا، كىذا كمو ال يتـ إال بالتدٌرج الممتد لسنيف، كما 

 .(3)قبؿ كأثناء إقامة الدكلة اإلسالمية في المدينة المنكرة فعؿ الٌنبي 
"إف ظيكر اآلثار النافعة لتطبيؽ بعض األحكاـ، يدعك  :التمييد لالنخراط في خطة اإلصالح -9

طة اإلصالح الشاممة، فتككف مسيرة اإلنجاز المتتابع مجمبة لمميتديف إلى االنخراط في خ
باطراد، كبذلؾ يعـٌ النفع، كىك غاية الديف"

(4). 

  

                                 
، كتاب األمة، وزارة 76-75اخلادمي، د. نور الدين بن سلتار، االجتهاد ادلقاصدي.. حجيتو، ضوابطو، رلاالتو،  (1)

ه؛ عمارة، د.زلمد، اإلسالم والسياسة.. الرد على شبهات 1419، 1األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، ط
 ه.1429، 1، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة، ط141العلمانيُت، 

 .2/131النجار، يف فقو التديّن،   (2)

الصاليب، د. علي زلمد، تبصَت ادلؤمنُت بفقو النصر ؛ 122-121عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب الدعوي،  (3)
؛ الدمَتي، فقو ىـ1422، 1مكتبة الصحابة ومكتبة التابعُت، الشارقة والقاىرة، ط، 418والتمكُت يف القرآن الكرمي، 

 .31، 299ج، رللة البيان، عدد التدرّ 

 .2/132النجار، يف فقو التديّن،   (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 : مفيومو، مجاالتو، حكمو.والتبميغالمبحث الثاني: التدر ج في الدعوة 
تبميغ ك  عمى كاقع الحياة ىي بالدعكة إلى اهلل إٌف أكؿ خطكة نحك تحكيـ كتطبيؽ شرع اهلل 

ف الدارس ،شريعتو إلى أف اختاره المكلى  يجد أنو قد تدٌرج فييا منذ بعثتو  لمسيرة دعكة الٌنبي  كا 
إعداد الداعية، كطبيعة المدعكيف، كمكضكع الدعكة، كما كاف في كسائؿ  ، ككاف ىذا التدٌرج في

 .، كمقدار ما يبمغو منيا لممدعكيفياالدعكة كأساليب
 .والتبميغالتدر ج في الدعوة  المطمب األول: مفيوم

قياـ مف لو ، كيمكف تفصيميا بأنيا: (1)ىي الدعكة إلى دينو كىك اإلسالـ الدعكة إلى اهلل إف 
إلى اتباع الشريعة اإلسالمية كتطبيقيا،   -عمى مختمؼ أصنافيـ كعصكرىـ -أىمٌية بحٌث الٌناس

 .(2)بكسائؿ كأساليب مشركعة تتناسب مع أحكاليـ
إال غالبان ما يطمؽ لفظ أحدىما عمى اآلخر، ك ، تبميغ لصيؽ كمتداخؿ مع مفيكـ الدعكةكمفيكـ ال

: قكلو أنو يغمب إطالؽ لفظ التبميغ في حالة إعراض الناس كتكلييـ عف قبكؿ الدعكة، كما في 
 چ ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ : كقكلو  ،(3)
(4) ،

  .(5)تشمؿ التعميـ كالتطبيؽ إضافة إلى التبميغ  ميغ، فييكما أف الدعكة أشمؿ مف التب
االنتقال بالمدعو من مرحمة إلى مرحمة أخرى متقدمة، فيقصد بو: " التدٌرج في الدعكةمفيكـ  أما

 .(6)"لمبموغ إلى الغاية المنشودة، بطرق مشروعة مخصوصة
  

                                 
 ه.1396، 3، ادلؤلف، بغداد، ط5زيدان، د. عبد الكرمي، أصول الدعوة،  (1)

ه(، رلموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، 728ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )ت  (2)
محن بن زلمد بن قاسم، رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، ادلدينة ، ٖتقيق: عبد الر 15/157-158

، 3، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط17البيانوين، زلمد أبو الفتح، ادلدخل إىل علم الدعوة،  ه؛1425ادلنورة، 
الرياض،  ، دار الزىراء،15السلمي، عبيد بن عبد العزيز بن عبيد، الدعوة إىل اهلل يف سورة العنكبوت، ؛ ىـ1415

 .ىـ1419، 1ط
 .20سورة آل عمران، اآلية  (3)

 .92سورة ادلائدة، اآلية  (4)

 . 20-19البيانوين، ادلدخل إىل علم الدعوة،  (5)

، 235-234؛ العرعور، عدنان زلمد، منهج الدعوة يف ضوء الواقع ادلعاصر، 17، ادلطلق، التدرّج يف دعوة الّنيب  (6)
 .ىـ1426، 1، طللسنة النبوية والدراسات اإلسالمية ادلعاصرةالعادلية ل سعود جائزة نايف بن عبدالعزيز آ
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 التدر ج في الدعوة والتبميغ. مجاالتالمطمب الثاني: 
حسب استجابة الناس  مرت بعدة مراحؿ،تدٌرجت ك قد   اإلسالمية في عيد الٌنبي  إف الدعكة

داخؿ مكة كخارجيا، ثـ الدعكة  ،انتقمت مف الدعكة السرية إلى الدعكة الجيرية بالمسافف كقبكليـ ليا،
قامة الدكلة في المدينة مع قتاؿ البادئيف كالمعتديف، كأخيران نشر الدعكة  قتاؿ كؿ مف ك عالميان الجيرية كا 

 .(1)يقؼ في طريقيا
 المجاالت، كىذه المجاالت ىي: شتى دعكة اإلسالمية تدٌرجت فيكما أف ال

، كأكضح مثاؿ لذلؾ سيدنا إعداد شخصية الداعي شخصية الداعية: حيث جاء التدٌرج في - أ
چ  چ  چ  ڇ  چ حيث بدأ الكحي بإعداد فكره كعقمو بأكؿ آية مف القرآف الكريـ:  ،محمد 

چڇ  
ـٌ إعداد ركحو كنفسو، بقكلو  ،(2) ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      چ : ث

چڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  
ـٌ تحم ،(3) كالبالغ،  يمو الرسالة ليككف مستعدان لمدعكةث

چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ  :بقكلو 
كيأمره بالصبر في سبيؿ تبميغ دعكتو لمناس، فيقكؿ  ،(4)

چۅ  ۅ  چ : لو 
في تحٌمؿ  في إعداد أصحابو  ككاف ىذا ىك نيج الٌنبي  ،(5)

 .(6)الرسالة، كالقياـ بكاجب البالغ كالبياف
الجماعة  ـثالداعية  الفردتدٌرجت مف نجد ىذه الصكرة قد  كفي عيد الٌنبي صكرة الداعية:   - ب

 .(7)لة التي تقـك بنشر الدعكة في ربكع األرضك الدعكية، ثـ الد

                                 
، ٖتقيق: عماد 1/66ىـ(، زاد ادلعاد يف ىدي خَت العباد، 751ابن القّيم، زلمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي )ت (1)

هج احلركي للسَتة النبوية، البارودي وخَتي سعيد، ادلكتبة التوفيقية، القاىرة، ب.ت.؛ الغضبان، منَت زلمد، ادلن
ىـ؛ البوطي، د.زلمد سعيد رمضان، فقو السَتة النبوية مع موجز لتاريخ 1410، 5، مكتبة ادلنار، الزرقاء، ط1/16

، 83ىـ؛ ادلباركفوري، صفي الرمحن، الرحيق ادلختوم، 1426، 25، دار الفكر، دمشق، ط68اخلالفة الراشدة، 
 ىـ.1431، 21، دار الوفاء، ادلنصورة، ط125

 .1سورة العلق، اآلية  (2)

 .4 -1سورة ادلزّمل، اآليات  (3)

 .5سورة ادلزمل، اآلية  (4)

 .7سورة ادلدثر، اآلية  (5)

 .133 -132عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب الدعوي،  (6)

يف  د، منهج الّنيب ؛ أزلزون، أ. د. زلم250، 155؛ البوطي، فقو السَتة النّبوية، 51الغضبان، ادلنهج احلركي،  (7)
 ه1423، 1، دار السالم، القاىرة، ط249، 152الدعوة من خالل السَتة الصحيحة، ، 
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كىذا التدٌرج يعتمد حاؿ الدعكة كالمرحمة التي تعيشيا، كىذا كاضح كجمٌي في صكرة المدعك:   - ت
دعا ، ثـ لمخير كالصالح ممف يعرفكف بحبيـ دعكة الثقاتب ، فبدأ في الدعكة منيج الٌنبي 

األقربيف مف عشيرتو، كمف ثـ دعا قكمو مف قريش، ثـ كانت الدعكة لقبائؿ العرب، ثـ لسائر 
 .(1)بشريةال

الدعكة ىك  ، فمكضكعمكضكع الدعكة: كىذا ىك الجانب الميـ كاألبرز في الدعكة إلى اهلل   - ث
بالتدريج، فكاف  ، كقد أنزلت الشريعة اإلسالمية عمى الٌنبي اإلسالـ عقيدة كأخالقان كأحكامان 

ثـ  الشريعة فيبدأ مف أصكؿيقكـ بالتبميغ كالتنفيذ بنفس التدريج الذم أنزؿ عميو،  الٌنبي 
األدنى  يتقبؿ مف المدعك العمؿفي المقابؿ ، ك (3)الميـٌ  إلىاألىـٌ  مفك  ،(2)ينتقؿ إلى فركعيا

 .(4) إلى األعمى بو ثـ يرتقي
حاؿ مع  اليب التي تتناسبكاألس إف عمى الداعية أف يستخدـ الكسائؿ الكسائؿ كاألساليب:  - ج

، ككاف استخداـ الكسيمة بميغ دعكة اهلل أكثر مف كسيمة لت استخدـ الٌنبي كقد ، المدعكيف
مف الدعكة بالمساف إلى  مرتبط بكاقع الدعكة كتطكرىا، كطبيعة المجتمع كاستجابتو، فتدٌرج 

، كأخيران استقباؿ الكفكد ، ثـ إرساؿ الكتب كالرسائؿ إلى ممكؾ العالـالجيكشالسرايا ك  تسيير
 .(5)كبعث البعكث

ستخدـ فاليب الدعكة اإلسالمية بحسب مراحؿ الدعكة كتقدميا، بأسا فقد تدٌرج الٌنبي ككذلؾ 
بعد  ثـ حماية الدعكة، طكاؿ الفترة المكية عمى المشركيفبالحكمة أسمكب عرض الدعكة 

                                 
/ 2، 423، 1/264 ىـ(، السَتة النبوية البن ىشام213ابن ىشام، عبد ادللك بن ىشام بن أيوب ادلعافري )ت  (1)

؛ ابن ىـ1375، 2يب وأوالده، القاىرة، طٖتقيق: مصطفى السقا وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلل، 373
؛ 3/55، 1/41؛ الغضبان، ادلنهج احلركي، 86 -80ادلباركفوري، الرحيق ادلختوم، ؛ 1/66القّيم، زاد ادلعاد، 

 .115، 74البوطي، فقو السَتة، 

ىاللة، التدرّج  ىـ؛ أبو1433، 5، دار الدعوة، اإلسكندرية، ط250عبد العزيز، مجعة أمُت، الدعوة قواعد وأصول،  (2)
 .25بُت التشريع والدعوة، 

؛ العّمار، د. محد بن ناصر عبد الرمحن، أساليب الدعوة اإلسالمية 25أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة،  (3)
ىـ؛ صواب، د. صاحل بن حيِت، الدعوة الفردية: أمهيتها، حاالهتا، 1418، 3، دار إشبيليا، الرياض، ط586ادلعاصرة، 

 ىـ.1416، 2، مؤسسة اجلريسي، الرياض، ط30امل صلاحها، عو 

 . 589؛ العّمار، أساليب الدعوة اإلسالمية ادلعاصرة، 32-30أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة،  (4)

-422؛ غلوش، أ.د. أمحد أمحد، الدعوة اإلسالمية.. أصوذلا ووسائلها، 311البيانوين، ادلدخل إىل علم الدعوة،   (5)
 ه.1407، 2، دار الكاتب ادلصري ودار االكتاب اللبناين، القاىرة وبَتوت، ط423
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قامة الدكلة اإلسالمية،  إخضاع أعداء ككذلؾ أسمكب اإللزاـ باليجرة إلى المدينة المنكرة كا 
لتقبؿ  القمكب كالنفكس تأليؼإلى أسمكب راؼ بيا، اإلسالـ الظاىريف لسمطاف الدعكة كاالعت

 .(1)الدعكة كحمايتيا
تبميغ حقائؽ الديف، كبياف شرائعو الدعكة ك كىذا جانب ميـ في : كالبياف مقدار البالغ - ح

بذلؾ كما في حديث معاذ  يتدٌرج في التبميغ كيكصي أصحابو  قد كاف الٌنبي ف كأحكامو،
أف  ةداادعيـ إلى شيمكصيان: )إنؾ تأتي قكمان أىؿ كتاب، فحيف بعثو إلى اليمف، فقاؿ لو  

رض عمييـ خمس تفارسكؿ اهلل، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، فأخبرىـ أف اهلل قد  يال إلو إال اهلل، كأنٌ 
في رض عمييـ صدقة تفاصمكات في كؿ يكـ كليمة، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، فأخبرىـ أف اهلل قد 

بالبدء باألىـ، كتحديد مقدار البالغ  ، فأمره (2)(مى فقرائيـترد عك تؤخذ مف أغنيائيـ أمكاليـ 
 .(3)حسب أحكاليـ كاستجابتيـ، ليككف ذلؾ أرفؽ ليـ

  

                                 
 .97 -71، ادلطلق، التدرّج يف دعوة الّنيب  (1)

؛ مسلم، مسلم بن 2/505(، 1331البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث ) (2)
إلديان، باب الدعاء إىل الشهادتُت وشرائع اإلسالم، حديث ه(، صحيح مسلم، كتاب ا261احلجاج النيسابوري )ت 

 ه.1418، 1، ٖتقيق: زلمد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاىرة، ط1/58(، 19)

 .136 -135عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب الدعوي،  (3)
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 .والتبميغكم التدر ج في الدعوة : ح  المطمب الثالث
 ،(1)عند الحاجة إليو بجكاز التدٌرج في الدعكة إلى اهلل  المعاصريف يقكلكفالعمماء كالدعاة إف 

فالعالـ في البياف ": (2)يقكؿ ابف تيمية اعاة أحكاؿ المدعكيف تقتضي التدٌرج معيـ، الحكمة كمر ف
إنزاؿ آيات كبياف  ر اهلل كما أخٌ  ،كالبالغ كذلؾ؛ قد يؤخر البياف كالبالغ ألشياء إلى كقت التمكف

النظر كالدعكة بالحكمة، ك : "يقكؿ سيد قطب ك  ،(3)"إلى بيانيا أحكاـ إلى كقت تمكف رسكؿ اهلل 
كال يشؽ  ،حتى ال يثقؿ عمييـ نو ليـ في كؿ مرةكالقدر الذم يبيٌ بيف كظركفيـ، في أحكاؿ المخاطى 

بف اكيقكؿ الشيخ محمد  ،(4)"،... ىذا ىك منيج الدعكة كدستكرىابالتكاليؼ قبؿ استعداد النفكس ليا
إنكار تأخير  ، قد يككف مف باب استعماؿ الحكمة في الدعكة إلى اهلل : "صالح العثيميف 

 .(5)"ان فشيئ ان ج شيئكما نعمـ جميعا بدأ بالتدرٌ كىذا في الحقيقة طريؽ صحيح، فإف ىذا الديف  ...،المنكر
  يجكز التدٌرج مع المدعك في أركافالو ، إال أنمع القكؿ بجكاز التدٌرج في الدعكة إلى اهلل ك 

ف التدٌرج في الدعكة عمى حساب التدٌرج يكك كما ال يجكز أف ، (6)العقيدة كاألخالؽ األساسية لممجتمع

                                 
، 3سالمية، بَتوت، ط، ادلؤسسة اإل126 -125البنّا، حسن، رلموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البّنا،  (1)

العثيمُت، ه ؛ 1401، 10، دار الشروق، القاىرة وبَتوت، ط1/229ه؛ قطب، سيد، يف ظالل القرآن، 1404
؛ العرعور، منهج ىـ1426دار الوطن للنشر، الرياض، ، 101زلمد بن صاحل، الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات، 

دار غريب للطباعة، القاىرة، ، 24-17ة منهجها ومعادلها، ىاشم، د. أمحد عمر، الدعوة اإلسالمي؛ 234الدعوة، 
 .142-139؛ ادلطلق، التدرّج يف دعوة الّنيب، 25-24؛ أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة، م2007

يل ، اإلمام الفقيو احلافظ األصو يخ اإلسالمأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلرّاين، مث الدمشقي، ش ( 2)
عبد بد الدامي وابن عساكر و ىـ، مث قدم بو أبوه إىل دمشق، أخذ العلم عن أبيو وابن ع661اجملتهد، ُولد ْترّان سنة 

الرمحن ادلقدسي وغَتىم، وأخذ عنو خلق كثَت منهم: ابن القّيم وادلّزي والذىيب، لو تصانيف كثَتة، منها: اإلديان، منهاج 
ىـ. ابن 728ى ادلصرية، اقتضاء الصراط ادلستقيم، تويف يف سجن القلعة بدمشق سنة السّنة النبوية، االستقامة، الفتاو 

، 525-4/491ىـ(، الذيل على طبقات احلنابلة، 795رجب، أمحد بن رجب بن احلسن البغدادي احلنبلي )ت
-1/144م، ىـ؛ الزركلي، األعال1425، 1ياض، طٖتقيق: د. عبد الرمحن بن سليمان العثيمُت، مكتبة العبيكان، الر 

146 . 
 .61-20/59ابن تيمية، رلموع الفتاوى،  (3)

 .2202/ 4قطب، يف ظالل القرآن،  (4)

 .101، العثيمُت، الصحوة اإلسالمية( 5)
، الواليات ادلتحدة -ر اإلسالمي، ىَتندنادلعهد العادلي للفك ،37 دراسة يف الضوابط، ..( الوكيلي، زلمد، فقو األولويات6)

 .13 -8ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة،  أبو ىـ؛1416، 1ط
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ـٌ كاكتمؿ في التشريع، فإٌف التشريع قد ت
مشاركة الداعية لممدعك في ارتكاب بعض  ال يجكزك  ،(1)

 .(2)ترؾ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر خكفان مف نفكرهب أك مداراتوالمحرمات، 

                                 
، 3، مكتبة وىبة، القاىرة، ط327القرضاوي، د. يوسف، السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدىا،  (1)

 .22ىـ؛ أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة، 1249

 .24والدعوة، ؛ أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع 29صواب، الدعوة الفردية،  (2)
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 اعو.أنو  صوره،المبحث الثالث: التدر ج في التشريع: مفيومو، 
إٌف التدٌرج في التشريع اإلسالمي أمر ثابت كمنيج مقرر، سمكتو الشريعة في سٌنيا لألحكاـ، 

 . (1)كظير ذلؾ جميان في فرض الكاجبات، كتحريـ المحرمات، كتقرير العقكبات
، كبعض الصكر التي تبرزه، ثـ يكـ التدٌرج في التشريع اإلسالميكعميو فسيتضمف ىذا المبحث مف

 .كاع التدٌرج في التشريعأنبذكر ختـ أ
 .  لتدر ج في التشريعالمطمب األول: مفيوم ا

: "االنتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة أخرل متقدمة، لمبمكغ إلى الغاية التدٌرج في الشريعة اإلسالمية إف
، (3): سٌف القكانيف التي تنظـ حياة الٌناسيكفالتشريع  ، كأما(2)المنشكدة، بطرؽ مشركعة مخصكصة"

القكانيف تمثميا األحكاـ الشرعية في الشريعة اإلسالمية، كتعتبر تشريعان إلييان باعتبار مصدرىا  كىذه
 .(4)كمرجعيا كىما القرآف الكريـ كالسٌنة النبكية

چ ڈ     ڈ    ژ  ژچ : كحده، لقكلو  كبما أٌف التشريع ىك حؽ هلل 
مبٌمغ عف ربو  كالٌنبي  ،(5)

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   چ : كبما جاءت بو السٌنة الٌنبكية، لقكلو بما جاء في القرآف الكريـ، 

چٿ  
، كانتقالو إلى الرفيؽ األعمى، كما جاء مف اجتياد بعد فقد انتيى التشريع بكفاة الٌنبي  ،(6)

كمىف بعدىـ، فإنما يككف بالرجكع إلى الكتاب كالسٌنة الٌنبكية كفاة الٌنبي مف الصحابة 
(7). 

نزول األحكام الشرعية عمى المسممين شيئاً ذا يككف المقصكد مف التدٌرج في التشريع ىك: "كبي
 .(8)"طوال فترة البعثة الن بوية ،فشيئاً 

                                 
 .123؛ عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب الدعوي، 37الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق،  (1)

 .36؛ قاسم، الدليل إىل ادلتون العلمية، 7أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة،  (2)

، رلمع اللغة العربية، 505دة )َشرََع(، أنيس، د. إبراىيم وآخرون، ادلعجم الوسيط، باب الشُت، باب )الشُت(، ما( 3)
 .15واصل، ادلدخل الوسيط، ه؛ 1392، 2القاىرة، ط

 .7ي، خالصة تاريخ التشريع اإلسالمخالف، ( 4)
 .40سورة يوسف، اآلية  (5)

 .4، 3سورة النجم، اآليتان  (6)

رّج يف التشريع مفهومو ورلاالتو السروري، د. علي عبد اجلبار، التد؛ 7ي، خالصة تاريخ التشريع اإلسالمخالف،  (7)
، جامعة األزىر، 182-181، 2، العدد 1وأنواعو، رللة مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي )زلكمة(، السنة 

 ىـ.1418القاىرة، 

يف ج وأثره أبو ىزمي، د. أمحد فريد، منهج القرآن الكرمي يف التدرّ ؛ 127، 28الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق،  (8)
= 
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أما التدٌرج في التشريع في العصر الحاضر، كييقصد بو كضع األحكاـ الشرعية في أنظمة كقكانيف 
، فيذا مف التدٌرج في التطبيؽ (1)د أحكاـ الشريعةلتحؿ محؿ القكانيف الكضعية شيئان فشيئان، حتى تسك 

 كسيأتي في محمو إف شاء اهلل.
 صور التدر ج في التشريع.المطمب الثاني: 

 إف ىناؾ صكرأ متعددة تبٌيف أف التشريع اإلسالمي نزؿ عمى التدريج، كمف أبرز ىذه الصكر:
ماً   . أواًل: نزول القرآن الكريم منج 

ڀ  ڀ  چ : مفٌرقان طكاؿ البعثة النبكية، حيث قاؿ  عمى الٌنبي  لقد تنٌزؿ القرآف الكريـ

چٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
، فكانت األحكاـ الشرعية تتنزؿ حسب الحكادث كالكقائع (2)

، كي يككف ذلؾ أقرب إلى االنقياد، كأكقع في النفس تقبؿ الحكـ الالحؽ بعد الحكـ الذم (3)كاألسئمة
ادكا كألفكا أمكران ليس مف السيؿ نزعيا جممة، كلك خكطبكا بأحكاـ الشريعة سبقو، ألف الناس قد اعت

، فتنزلت اآليات شيئان فشيئان تمييدان لتخمييـ عف (4)الجديدة دفعة كاحدة ألعرضكا أك تباطؤكا في تنفيذىا
، كالعبادات عقائدىـ الباطمة، كعباداتيـ الفاسدة، كعاداتيـ المرذكلة، كتسييالن لتحمييـ بالعقائد الحٌقة

 . (5)الصحيحة، كاألخالؽ الفاضمة
 

 ثانيًا: المكي والمدني من القرآن الكريم.
إلى مكي كمدني، كالمشيكر عند  تنقسـ آيات القرآف الكريـ بحسب فترة نزكليا عمى الٌنبي 

                                 
ي ّتامعة رللس النشر العلم، 45، 70عدد ، ال22السنة التغيَت، رللة الشريعة والدراسات اإلسالمية )زلكمة(، 

 .180، 2؛ السروري، التدرّج يف التشريع، رللة مركز صاحل كامل، عدد ىـ1428الكويت، الكويت، 

احلويل، د. ماىر حامد، التدرج يف ؛ 2/12، دينالنجار، يف فقو الت؛ 29-28الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق،  (1)
 ىـ.1431اجلامعة اإلسالمية، غزة، ، 6تطبيق األحكام الشرعية ومظاىره يف قطاع غزة )ْتث(، 

 .106سورة اإلسراء، اآلية  (2)

راىيم ، ٖتقيق: أمحد الربدوين وإب2/297ه(، اجلامع ألحكام القرآن، 671القرطيب، زلمد بن أمحد بن أيب بكر )ت  (3)
ىـ(، الربىان 794ه؛ الزركشي، زلمد بن عبد اهلل بن هبادر )ت1384، 2اطفيش، دار الكتب ادلصرية، القاىرة، ط

 ىـ.1376، 1، ٖتقيق: زلمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ط1/232يف علوم القرآن، 

تارخيو ومصادره ونظرياتو  –، زلمد سالم، ادلدخل للفقو اإلسالمي ؛ مدكور54الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق،  (4)
 م.1996، 2، دار الكتاب احلديث، القاىرة والكويت، ط15العامة، 

 .1/50الزرقاين، مناىل العرفان،  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، كلكؿ منيما خصائصو (1)العمماء أف المكي مف اآليات ما نزؿ قبؿ اليجرة، كالمدني ما نزؿ بعدىا
 .(2)كمميزاتو، كمف ىذه الخصائص كالممٌيزات ما يتعمؽ بالتدٌرج في التشريع

فاآليات المكية تتمٌيز بعرض القكاعد كاألصكؿ الكمٌية لألحكاـ، دكف الدخكؿ في جزئياتيا إال 
ـٌ تنزؿ اآليات المدنية (4)فكانت األحكاـ تتنٌزؿ بشكؿ مجمؿ، (3)قميالن  ، لتييئة النفكس إلى تقبميا، ث
 .(5)مة لألصكؿ الكمٌية عمى التدريج، بكضع قيكدىا، كذكر تفصيالتيا، كتتميـ أحكاميامكمٌ 

كالسبب في الفرؽ بيف اآليات المكية كالمدنية، "أف حياة المؤمنيف في مكة لـ تكف مستقرة ذات 
مكا اجتماع،...، كبيذا لـ يكف المؤمنكف عمى استعداد ألف يخاطبكا بنظاـ تفصيمي،...، كلكف حيف ارتح

التشريعات المنظمة ..، نزلت عمييـ إلى المدينة، كتككنكا بأخكة اإليماف جماعة متميزة في الحياة،.
 .(6)ألحكاليـ، المركزة لشؤكنيـ، الفاصمة بينيـ كبيف غيرىـ"

 ثالثًا: الن سخ.
ثبات غيره مكانو"(7)يأتي الٌنسخ في المغة بمعنى: اإلزالة كاإلبطاؿ كالٌنقؿ ، (8)، "كرفع الشيء كا 

كـ شرعي بدليؿ شرعي متأخر"  .(9)كفي االصطالح: "رفع حي

                                 
 .  1/45؛ السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، 1/187الزركشي، الربىان يف علوم القرآن،  (1)

، ادلعهد العادلي 47؛ حصوة، ماىر حسُت، فقو الواقع وأثره يف االجتهاد، 56درّج يف التشريع والتطبيق، الزحيلي، الت (2)
 ه.1430، 1الواليات ادلتحدة، ط -للفكر اإلسالمي، فرجينيا

 .57؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 338-336، 3/236الشاطيب، ادلوافقات،  (3)

 .4/1426ح داللتو. السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، اجململ ىو: ما مل تتض (4)

، 8، دار الفكر، بَتوت، ط18؛ اخلضري بك، زلمد، تاريخ التشريع اإلسالمي، 3/336الشاطيب، ادلوافقات،  (5)
 ه.1421، 18، دار الشروق، القاىرة، ط332ىـ؛ شلتوت، زلمود، اإلسالم عقيدة وشريعة، 1387

 .333وشريعة، شلتوت، اإلسالم عقيدة  (6)

؛ الزبيدي، تاج العروس، باب )اخلاء(، مادة )َنَسخ(، 3/61ابن منظور، لسان العرب، كتاب )اخلاء(، مادة )َشرََع(،  (7)
7/355. 

 .987ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب )النون(، مادة )َنَسَخ(،  (8)

، ٖتقيق: 4/32عن سلتصر ابن احلاجب، ه(، رفع احلاجب 771السبكي، عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف )ت (9)
، 3/341ه؛ الشاطيب، ادلوافقات، 1419، 1علي زلمد معوض وعادل أمحد عبد اجلواد، عامل الكتب، بَتوت، ط

، 3/526ه(، شرح الكوكب ادلنَت ادلسمى ٔتختصر التحرير، 972؛ ابن النجار، زلمد بن أمحد الفتوحي )ت344
م(، 1978ه؛ زيد، أ.د. مصطفى )ت 1413اد، مكتبة العبيكان، الرياض، ٖتقيق: د. زلمد الزحيلي ود. نزيو مح

، ٖتقيق: د. زلمد يسري إبراىيم، دار اليسر، القاىرة، 1/119دراسة تشريعية تارخيية نقدية،  -النسخ يف القرآن الكرمي
= 
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، كقاؿ أبك مسمـ (1)كقد اتفؽ جميكر عمماء األمة عمى كقكع النسخ في القرآف كالسٌنة
، كتبعو في ذلؾ بعض العمماء (3)بعدـ جكاز كقكع آيات منسكخة في القرآف خاصة (2)األصفياني

نما ىك مف التدٌرج في كمحمد الغ المعاصريف منيـ محمد أبك زىرة زالي، فاعتبركا ذلؾ ليس نسخان كا 
 .(4)التشريع

كليس ىذا مقاـ مناقشة آراء العمماء في النسخ كشركطو كحاالتو، كالذم يعنينا ىنا أٌف النسخ قد 
، فإف مف "عدالة التشريع اإلسالمي عدـ مفاجأة مف ييشرع إلييـ بما (5)اقتضتو سٌنة التدٌرج في التشريع

 .(6)يـ فعمو أك تركو، كىذا التدٌرج يقتضي التعديؿ كالتبديؿ"يشؽ عمي
صكرة مف صكر التدٌرج في التشريع لرفع الحرج عف الناس، ىك  -عند مف قاؿ بو  -فالنسخ 

األشد إلى حكـ أخٌؼ منو، كنسخ ثبات المجاىد أماـ عشرة بالثبات أماـ كيككف ذلؾ في إزالة الحكـ 
بالحكـ الخفيؼ حتى يعتاده الناس ثـ االنتقاؿ إلى الحكـ األشٌد،  يدان يككف تكطئة كتمي أك أفاثنيف، 

، أك إلى حكـ مساكو لو، كنسخ التكجو في (7)كنسخ صياـ عاشكراء كاألياـ المعدكدة بصياـ رمضاف

                                 
 ىـ.1428، 2ط

، ٖتقيق: طو جابر العلواين، 3/294ه(، احملصول يف علم األصول، 606الرازي، زلمد بن عمر بن احلسُت )ت  (1)
؛ السيوطي، اإلتقان يف علوم 2/151ه؛ القرطيب، اجلامع حلكام القرآن، 1418، 3مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط

 . 4/1436القرآن، 

ىـ، معتزيل، من كبار الكتاب، عامل يف التفسَت 254أبو مسلم زلمد بن ْتر األصفهاين، من أىل أصفهان، ولد سنة  (2)
حملكم  جامع التأويل لو مؤلفات، منها: ىـ،322تويف سنة  قتدر العباسي،خليفة ادللل أصفهان وبالد فارسويل وغَته، 
، الوايف بالوفيات، ىـ(764تاخلليل بن أيبك بن عبد اهلل ). الصفدي، رلموع رسائلو، وادلنسوخالناسخ ، التنزيل

 .6/50؛ الزركلي، األعالم، ه1420،َتوتب ،دار إحياء الًتاث، ق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفىيق، ٖت2/175

 .1/56، زيد، النسخ يف القرآن الكرمي، 3/307الرازي، احملصول،  (3)

، دار الفكر العريب، القاىرة، ب.ت.؛ الغزايل، زلمد، نظرات 10/5140، 1/41أبو زىرة، زلمد، زىرة التفاسَت،  (4)
 م. 2005، 6، مكتبة هنضة مصر، القاىرة، ط195-194يف القرآن، 

 .47حصوة، فقو الواقع، ( 5)
؛ الصاحل، د. صبحي، مباحث يف ىـ1423دار احلديث، القاىرة،  ،255 ( خالف، عبد الوىاب، علم أصول الفقو،6)

م؛ العمري، د. نادية شريف، النسخ يف دراسات 1977، 10، دار العلم للماليُت، بَتوت، ط259علوم القرآن، 
 ىـ.1405، 1مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط ،147دراسة مقارنة،  –األصوليُت 

، دار الكتاب العريب، 184-3/183ىـ(، بدائع الفوائد، 751ابن القّيم، زلمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي )ت  (7)
بَتوت، ب.ت.؛ الباحسُت، د. يعقوب بن عبد الوىاب، رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية.. دراسة أصولية تأصيلية، 
= 
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 .(1)الصالة مف بيت المقدس إلى المسجد الحراـ، أك ينسخ الحكـ ال إلى بدؿ، كنسخ صدقة الٌنجكل
 

 أنواع التدرج في التشريع. المطمب الثالث:
كيكاد يككف ىك األصؿ في نزكؿ األحكاـ عمى النبي إف التدٌرج سمة بارزة في األحكاـ الشرعية، 

 كقد جاء تدٌرج األحكاـ حسب األنكاع اآلتية:، (2)أٌف جميع األحكاـ الشرعية جاءت متدٌرجةك ، 
نما نزلت متفرقة كييقصد منو أف األحكاـ الشرعية ل أواًل: التدر ج الزماني: ـ تنزؿ دفعة كاحدة، كا 

حسب األحكاؿ كالحكادث طكاؿ فترة البعثة النبكية التي قاربت ثالثة كعشريف عامان، فكاف لكؿ حكـ 
 .(3)كقت لنزكلو كسبب لتشريعو، تبعان لمقتضيات الحكمة اإلليية مف تشريع الحكـ

يف أحكاـ العقائد كالعبادات كاألخالؽ إف أحكاـ الشريعة جاءت متنكعة ب ثانيًا: التدر ج الن وعي:
كالمعامالت، كىذه األحكاـ لـ تنزؿ دفعة كاحدة، بؿ جاءت متدٌرجة حتى ال يكمؼ المسممكف أكؿ 
عيدىـ باإلسالـ بما يشٌؽ عمييـ فعمو أك تركو، فاقتضت الحكمة اإلليية التدٌرج في تشريع جممة 

ضت أيضان التدٌرج في تشريع الحكـ الكاحد، كذلؾ العبادات كالمعامالت كاألكامر كالنكاىي، كما اقت
 ، كيمكف تقسيـ ىذا النكع مف التدٌرج إلى قسميف:(4)ليككف كؿ حكـ سابؽ مميدان لقبكؿ الحكـ الالحؽ

نما (5)التدٌرج في تشريع جممة األحكاـ )التدٌرج الكٌمي( -1 : فاألحكاـ لـ تشرع دفعة كاحدة، كا 
اىر في كؿ األحكاـ الشرعية مف العبادات كالمعامالت شرعت شيئان فشيئان، كىذا التدٌرج ظ

، كمف األمثمة عمى التدٌرج في (6)كاألحكاؿ شخصية كالجنايات كالعالقات الدكلية كغيرىا
 تشريع جممة األحكاـ ما يأتي:

                                 
 ه.1422، 4شد، الرياض، ط، مكتبة الر 78-79

 . 2/65القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  (1)

؛ السويلم، قضايا يف 8؛ احلويل، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، 69الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق،  (2)
 .466االقتصاد، 

؛ أبو ىاللة، التدرّج 33التشريع والتطبيق، ؛ الزحيلي، التدرّج يف 19-18خالف، خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي،  (3)
 .14بُت التشريع والدعوة، 

 .19؛ خالف، خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي، 150-2/149الشاطيب، ادلوافقات،  (4)

 .192، 2؛ السروري، التدرّج يف التشريع، رللة مركز صاحل كامل، عدد 2/130النجار، يف فقو التديّن،  (5)

، دار 48؛ األشقر، د. عمر سليمان، تاريخ الفقو اإلسالمي، 179 -139التشريع اإلسالمي، القطان، تاريخ  (6)
ىـ؛ السروري، التدرّج يف التشريع، رللة مركز صاحل كامل، 1413، 3النفائس ومكتبة الفالح، عمان والكويت، ط

 .196 -192، 2عدد 
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عمى  فيرضت الصالة ليمة اإلسراء كالمعراج قبؿ اليجرة بسنةفقد التدٌرج في العبادات:  - أ
، كزكاة الفطر ثـ زكاة األمكاؿ في نفس (2)الصكـ في السنة الثانية لميجرة، ك (1)األرجح

ـٌ فيرض الحج في السنة الخامسة لميجرة، كقيؿ في السادسة(3)السنة عمى األرجح ، ث
(4) ،

 .(5)كقيؿ في التاسعة أك العاشرة
ٌرـ التطفيؼ في الميزاف بعد اليجرة مباشرة، فقد في المعامالت: التدٌرج   - ب رٌ حي ـ الخمر كحي

، كأحكاـ المزارعة كشيرع الكقؼكالميسر كاألنصاب كاألزالـ في السنة السادسة لميجرة، 
ٌرـ بيع الخمر كالميتة كالخنزير كاألصناـ في السنة  كالمساقاة في السنة السابعة لميجرة، كحي

ٌرـ الربا تحريمان قاطعان، كشيرعت أكثر أحكاـ العقكد في ا(6)الثامنة في فتح مكة لسنة ، كحي
 .(7)العاشرة بعد اليجرة

في األحكاؿ الشخصية: شيرعت أحكاـ النكاح في أكؿ العيد المدني، كنزلت آيات التدٌرج   - ت
، كشيرع (8)المكاريث في السنة الثالثة مف اليجرة، كفي نفس السنة شيرع الطالؽ كالرجعة

السادسة في السنة  ، كنزلت أحكاـ الظيار(9)الحجاب كاالستئذاف في السنة الخامسة

                                 
؛ 1/135(، 342يف اإلسراء؟، حديث ) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصالة (1)

(، 259إىل السموات وفرض الصلوات، حديث ) مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلديان، باب اإلسراء برسول اهلل 
، ٖتقيق: ياسر بن 2/6ه(، شرح صحيح البخاري، 449؛ ابن بطال، علي بن خلف بن عبد ادللك )ت 1/153

 .140القطان، تاريخ التشريع اإلسالمي،  ه؛1423، 2إبراىيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، ٖتقيق: زىَت الشاويش، ادلكتب 10/206(، روضة الطالبُت وعمدة ادلفتُت، 676النووي، حيِت بن شرف )ت  (2)
 .26/ 2ه، ابن القّيم، زاد ادلعاد، 1412، 3اإلسالمي، بَتوت، ط

 .210 -4/209؛ ابن حجر، فتح الباري، 10/204النووي، روضة الطالبُت،  (3)

 .10/204النووي، روضة الطالبُت،  (4)

 .2/97ابن القّيم، زاد ادلعاد،  (5)

؛ مسلم، صحيح 2/779(، 2121البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع ادليتة واألصنام، حديث ) (6)
 .3/62(، 1581مسلم، كتاب ادلساقاة، باب ٖترمي بيع اخلمر وادليتة واخلنزير واألصنام، حديث )

 .48؛ األشقر، تاريخ الفقو اإلسالمي، 157-153القطان، تاريخ التشريع اإلسالمي،  (7)

 .48؛ األشقر، تاريخ الفقو اإلسالمي، 159 -158القطان، تاريخ التشريع اإلسالمي،  (8)

الًتكي، دار ، ٖتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن 6/155ه(، البداية والنهاية، 774ابن كثَت، إمساعيل بن عمر )ت  (9)
 ه.1418، 1ىجر، اجليزة، ط
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ٌرـ نكاح المتعة سنة ثماف لميجرة لميجرة، أكائؿ سكرة المجادلة، كحي
(1). 

في العقكبات: شيرع رجـ الزاني المحصف في السنة الرابعة لميجرة، كفي نفس التدٌرج   - ث
، كحد الحرابة شيرع في السادسة أك السابعة، كالقصاص في النفس د القذؼالسنة شيرع ح

ة، كفي نفس السنة شيرع حد السرقة، كفي التاسعة شيرع كاألطراؼ في السنة الثامن
 .(2)عافالمٌ 

التدٌرج في تشريع الحكـ الكاحد )التدٌرج الكيفي(: ككما جاء التدٌرج في جممة األحكاـ، فإف  -2
 التدٌرج جاء أيضان في تشريع الحكـ الكاحد، كمف األمثمة عمى التدٌرج في الحكـ الكاحد:

 كاجبات: كيظير ذلؾ مف خالؿ:األكؿ: التدٌرج في إيجاب ال
الصالة: فقد تدٌرج الشارع في الصالة مف حيث عدد ركعاتيا كىيئاتيا، يقكؿ ابف تيمية  - أ

ثـ  ،(3)ركم أف الصالة أكؿ ما فرضت كانت ركعتيف بالغداة كركعتيف بالعشي: "
قرت صالة أي  النبي  فمما ىاجر ،يمة المعراج ككانت ركعتيف ركعتيفرضت الخمس لفي 

 .(5)..."بعد شيء ككانت الصالة تكمؿ شيئان  ،(4)كزيد في صالة الحضر ،فرالس
 

                                 
 .166 -157القطان، تاريخ التشريع اإلسالمي،   (1)

 .172 -166القطان، تاريخ التشريع اإلسالمي،   (2)

، ٖتقيق: زلمود عبد 563، 143/ 1ىـ(، تفسَت مقاتل بن سليمان، 150مقاتل، مقاتل بن سليمان البلخي )ت  (3)
؛ ابن حجر، فتح 4/355ىـ؛ ابن كثَت، تفسَت القرآن العظيم، 1423، 1، بَتوت، طاهلل شحاتو، دار إحياء الًتاث

ه(، السنن الكربى، كتاب الصالة، باب أول فرض 458؛ البيهقي، أمحد بن احلسُت بن علي )ت 8/628الباري، 
، 3، ٖتقيق: زلمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط1/529(، 1688الصالة، حديث )

ه. مل أعثر على حكم لرواية اإلمام البيهقي، أما رواية مقاتل فقد ردىا األلباين لضعف مقاتل وإرسالو للرواية، 1424
ه(، سلسلة 1420ونقل عن ابن عبد الرب أنو قال: " ال يوجد ىذا يف أثر صحيح". األلباين، زلمد ناصر الدين )ت 

، 1، دار ادلعارف، الرياض، ط11/685(، 5410حديث ) األحاديث الضعيفة وادلوضوعة وأثرىا السيء يف األمة،،
 ه.1412

فرض اهلل الصالة حُت فرضها، ركعتُت ركعتُت، يف احلضر والسفر، فأقرت صالة السفر، : "( لقول أم ادلؤمنُت عائشة 4)
 ". البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصلوات يف اإلسراء، حديثوزيد يف صالة احلضر

؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب صالة ادلسافرين وقصرىا، باب صالة ادلسافرين وقصرىا، 1/137(، 343)
 . 1/496(، 685حديث)

 .50؛ شليب، ادلدخل يف التعريف بالفقو اإلسالمي، 7/605ابن تيمية، رلموع الفتاوى،  (5)
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نما عمى التدريج، يقكؿ ابف القٌيـ   - ب : (1)الصياـ: كالصياـ لـ يفرض دفعة كاحدة، كا 

 – لما كاف فطـ النفكس عف مألكفاتيا كشيكاتيا مف أشؽ األمكر كأصعبيا، تأخر فرضوك "
ا تكطنت النفكس عمى التكحيد كالصالة، ليجرة، لمٌ إلى كسط اإلسالـ بعد ا -أم الصـك

  .(2)"كألفت أكامر القرآف، فنقمت إليو بالتدريج
كاف يـك عاشكراء تصكمو قريش  ىذا التدٌرج فقالت: " كقد بينت أـ المؤمنيف عائشة 

يصكمو، فمما قدـ المدينة صامو، كأمر بصيامو، فمما  في الجاىمية، ككاف رسكؿ اهلل 
، كعندما فيرض (3)"ف ترؾ يكـ عاشكراء، فمف شاء صامو، كمف شاء تركورض رمضافي 

ـٌ تحتـٌ  الصياـ، كاف أكالن عمى التخيير بيف الصكـ كاإلطعاـ عف كؿ يكـ مسكينان، ث
عؿ اإلطعاـ لمشيخ الكبير كالمريض الذم ال يطيؽ الصكـ، كالقضاء  لمف لو  صيامو، كجي

 .(4)كالمريض كالمسافر عذر
نما كاف الجياد بالصبر عمى األذل، الجياد: فقب  - ت ؿ اليجرة لـ يكف ىناؾ إذف بالقتاؿ، كا 

 ، كبعد اليجرة في السنة األكلى شرع اهلل (5)كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
ـٌ أكجىب قتاؿ البادئيف كالمعتديف، كذلؾ حماية لمدعكة ، (6)اإلذف بالقتاؿ مف غير إيجاب، ث

لسنة السادسة لميجرة أكجىب قتاؿ كؿ مف يقؼ في كجو كبعد صمح الحديبية في آخر ا
ض كفىرى  ،أكجىب قتاؿ المشركيف حيثما كيجدكا في السنة التاسعة، ك (7)الدعكة اإلسالمية

                                 
ه، وفيها تويف، من أئمة احلنابلة، فقيو 691زلمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي، ابن قيم اجلوزية، ولد بدمشق سنة  (1)

أصويل مفسر، أخذ عن الشهاب النابلسي، والقاضي سليمان، وفاطمة بنت جوىر وغَتىم، والزم ابن تيمية حىت تويف، 
أخذ عنو خلق كثَت منهم: ابن عبد اذلادي، وابن رجب، والصفدي، لو مؤلفات كثَتة منها: إعالم ادلوقعُت عن رب 

ه.ابن رجب، الذيل على طبقات احلنابلة، 751د ادلعاد يف ىدي خَت العباد، والطرق احلكمية، تويف سنة العادلُت، وزا
 .57-56/ 6؛ الزركلي، األعالم، 5/170-177

 .2/26ابن القّيم، زاد ادلعاد،  (2)

 .2/704(، 1898البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، حديث ) (3)

 .2/27لقّيم، زاد ادلعاد، ابن ا (4)

 .43، 70؛ أبو ىزمي، منهج القرآن الكرمي يف التدرّج، رللة الشريعة، عدد 3/240الشاطيب، ادلوافقات،  (5)

 .68؛ البوطي، فقو السَتة النبوية، 16؛ الغضبان، ادلنهج اخلركي، 3/260ابن القّيم، زاد ادلعاد،  (6)

 .68، فقو السَتة النبيوية، ؛ البوطي16الغضبان، ادلنهج احلركي،  (7)
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 .(1)الجزية عمى أىؿ الكتاب
 الثاني: التدٌرج في تحريـ المحرمات: كمف صكره:

شرب ـ، "فقد كاف ترؾ تحريـ الخمر: إف تحريـ الخمر مف أبرز صكر التدٌرج في التحري - أ
، ككاف (2)"أف يحـر الخمر حرميا تدريجان   عمى مف اعتاده، فمما أراد اهلل ان شاقالخمر 

ڃ  چ : بقكلو التحريـ عمى أربعة مراحؿ، فذٌمو أكالن بأنو ليس مف الرزؽ الحسف، 

چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ
ثـ كانت مرحمة التنفير بقكلو ، (3)

ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ    ى  ېۉ  ې  ې   ېچ : 

چ ۇئ
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ : ثـٌ مرحمة التحريـ الجزئي بقكلو  ،(4)

چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ـٌ نزؿ  ،(5) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ: قكلو ث

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 چڄ    ڄ  ڄ   ڄٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
ٌرمت  ،(6) فحي

 .(7)تحريمان كميان 
ف لنا الميـ بيٌ "ا نزؿ تحريـ الخمر قاؿ عمر: لمٌ ، كيؤكد ذلؾ حديث عمر بف الخطاب 

ى    ېۉ  ې  ې   ېچ  :فنزلت اآلية التي في البقرة ،"شفاءن  في الخمر بيانان 

                                 
، 5/263ىـ(، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، 1393الشنقيطي، زلمد األمُت بن زلمد ادلختار اجلكٍت )ت (1)

 .179 -173ىـ؛ القطان، تاريخ التشريع اإلسالمي، 1415دار الفكر، بَتوت، 

 .5/264الشنقيطي، أضواء البيان،  (2)

 .67 سورة النحل، اآلية (3)

 .219سورة البقرة، اآلية  (4)

 .43سورة النساء، اآلية  (5)

 .91 -90سورة ادلائدة، اآلية  (6)

؛ عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب 52-51؛ األشقر، تاريخ الفقو اإلسالمي، 5/264الشنقيطي، أضواء البيان،  (7)
، 2لتشريع، رللة مركز صاحل كامل، عدد ؛ السروري، التدرّج يف ا76-75؛ الباحسُت، رفع احلرج، 129الدعوي، 
؛ الصابوين، زلمد علي، روائع البيان تفسَت آيات األحكام من 16 -15؛ مدكور، ادلدخل للفقو اإلسالمي، 197

ىـ؛ هبنسي، د. أمحد 1400، 3، مكتبة الغزايل ومؤسسة مناىل العرفان، دمشق وبَتوت، ط273/ 1القرآن، 
 ىـ.1403، 1، دار الشروق، القاىرة وبَتوت، ط47-38يعة اإلسالمية، فتحي، السياسة اجلنائية يف الشر 
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چى  ائ         ائ 
لنا في الميـ بيف "اآلية، قاؿ: فدعي عمر فقرئت عميو، قاؿ:  (1)

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ  :ساء، فنزلت اآلية التي في النٌ "شفاءن  الخمر بيانان 

چہ  ھ
 ال يقربفٌ  أال نادم:إذا أقيمت الصالة ي فكاف منادم رسكؿ اهلل  ،(2)
 "،شفاءن  الميـ بيف لنا في الخمر بيانان "، فدعي عمر فقرئت عميو، فقاؿ: الصالة سكراف

چڄ  ڄ   ڄ  چ  ة، فديعي عمر فقرئت عميو، فمما بمغ:اآلية التي في المائدفنزلت 
(3)، 

 .(4)، انتيينا"انتيينا"قاؿ عمر: 
تحريـ الربا: ككما جاء تحريـ الخمر تدريجيان، كذلؾ جاء تحريـ الربا في أربعة مراحؿ   - ب

﮹       ﮸ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲   ﮳   ﮴  ﮵   ﮶  ﮷چ : ، ففي األكلى قاؿ (5)متدٌرجة

﮼    ﮽  ﮻   ﯁    ﮺   چ﮾  ﮿  ﯀ 
، كفي ىذه اآلية المكية إيماء (6)

خفي بذـٌ الربا كأنو ال ثكاب فيو
عف  كفي الثانية درس كعبرة لممسمميف مف اهلل  ،(7)

                                 
 .219سورة البقرة، اآلية  (1)

 .43سورة النساء، اآلية  (2)

 .91سورة ادلائدة، اآلية  (3)

ه(، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مسند اخللفاء الراشدين، مسند عمر بن 241أمحد، أمحد بن زلمد بن حنبل )ت  (4)
، 1، ٖتقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط1/442(، 378حديث ) ،اخلطاب 
ه(، سنن أيب داود، كتاب األشربة، باب يف ٖترمي 275ه؛ أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحق )ت 1421

.ت.؛ ، ٖتقيق: زلمد زليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية، بَتوت، ب3/325(، 3670اخلمر، حديث )
ه(، سنن الًتمذي، أبواب تفسَت القرآن، باب ومن سورة ادلائدة، 279الًتمذي، زلمد بن عيسى بن سورة )ت 

، 2، ٖتقيق: أمحد زلمد شاكر وآخرون، مكتبة مصطفى البايب احلليب، القاىرة، ط5/253(، 3049حديث )
كتاب األشربة، باب ٖترمي   ىـ(، السنن الكربى،303ه. وصححو؛ النسائي، أمحد بن شعيب بن علي )ت1395

ىـ؛ 1421، 1، ٖتقيق: حسن عبد ادلنعم شليب، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط5/61(، 5031اخلمر، حديث )
ه(، ادلستدرك على الصحيحُت، كتاب التفسَت، من سورة البقرة، 405احلاكم، زلمد بن عبد اهلل بن زلمد )ت 

ه. 1411، 1، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط، ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا2/305(، 3101حديث )
 قال احلاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخُت، ومل خيرجاه"، ووافقو الذىيب. 

 .76ىـ؛ الباحسُت، رفع احلرج، 1419، 4، ادلؤلف، دمشق، ط1/124حومد، د. أسعد زلمود، أيسر التفاسَت،  (5)

 .39سورة الروم، اآلية  (6)

، 105 -20/103ه(، جامع البيان يف تأويل القرآن )تفسَت الطربي(، 310بن يزيد )ت  الطربي، زلمد بن جرير (7)
ه؛ ابن كثَت، إمساعيل بن عمر بن كثَت )ت 1420، 1ٖتقيق: أمحد زلمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط

= 
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ۓ  ۓ  چ: سيرة الييكد الذيف حٌرـ عمييـ الربا فأكمكه، فعاقبيـ بذنكبيـ، حيث قاؿ 

    ﮲  ﮳   ﮴  ﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    ﮾  ﮿  ﯀  ﯁

چ                      
كيفيـ مف ىذه العبرة أف  ،(1)

، كفي الثالثة كاف (2)المقصكد تحريمو عمى المسمميف، كلكف بتعريض كدكف تصريح
ى  چ : التحريـ جزئيان بالنيي عف الربا الفاحش الذم يتزايد أضعافان مضاعفة، فقاؿ 

چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۇئى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
كفي الرابعة نزؿ  ،(3)

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   چ قكلو: 

چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁          ﮻﮷  ﮸  ﮹  ﮺
، فجاء (4)
 .(5)فالتشريع بتحريـ الربا تحريمان قاطعان، كالنيي الحاسـ عف كؿ زيادة عمى أصؿ الدَّيٍ 

كييقصد منو نزكؿ األحكاـ أكالن مجممة أك كمٌية أك عاٌمة، ثـ ينزؿ تفصيميا  ي:ثالثًا: التدر ج البيان
: "كعمى أصؿ التدٌرج في التشريع كيجد أصؿ آخر، كىك فيما بعد، يقكؿ الشيخ الخضرم بؾ 

ـٌ التفصيؿ" اإلجماؿ ث
 .(7)، كالحكمة منو تييئة النفكس كتكطينيا عمى قبكؿ الحكـ بعد تفصيمو(6)
نكع مف التدٌرج عند المقارنة بيف التشريع المكي كالتشريع المدني، فالتشريع المكي كيظير ىذا ال

يذكر األحكاـ بشكؿ مجمؿ أك كمي، كقمما يتعرض لتفصيؿ األحكاـ، ثـ يأتي التشريع المدني ببياف 
 . (8)كتفصيؿ ىذه األحكاـ

 چ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ چ  :فالزكاة مثالن كردت في اآليات المكية مجممة، كقكلو 
كلـ ، (9)

                                 
 ه.1420، 2، ٖتقيق: سامي بن زلمد سالمة، دار طيبة، الرياض، ط6/318ه(، تفسَت القرآن العظيم، 774

 .161، 160سورة النساء، اآليتان  (1)

 .76؛ الباحسُت، رفع احلرج، 1/124حومد، أيسر التفاسَت،  (2)

 .130سورة آل عمران، اآلية  (3)

 .279، 278سورة البقرة، اآليتان  (4)

؛ الباحسُت، رفع احلرج، 125 -1/124؛ حومد، أيسر التفاسَت، 143-142الشريف، ْتوث فقهية معاصرة،  (5)
76. 

 .18اخلضري بك، تاريخ التشريع اإلسالمي،  (6)

 .187، 2؛ السروري، التدرّج يف التشريع، رللة مركز صاحل كامل، عدد 34الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق،  (7)

 .18؛ اخلضري بك، تاريخ التشريع اإلسالمي، 3/236الشاطيب، ادلوافقات،  (8)

 .4سورة ادلؤمنون، اآلية  (9)
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تبٌيف كتفٌصؿ أنصبتيا كمقاديرىا كأنكاعيا كشركطيا إال في السنة الثانية بعد اليجرة، كىك المقصكد 
 .(1)بأٌنيا فيرضت بعد اليجرة

ٹ  ٹ  ٹ  چ : ، كما في قكلو (2)ككرد في المكي األمر بحفظ الفركج كتحريـ الزنا

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
بياف عقكبة الزنا، كحٌد القذؼ أما  ،(3)

 .(4)القذؼ فقد جاء في السنة الرابعة لميجرة أك ما بعدىا
كييقصد منو التدٌرج في بناء الشخصية اإلسالمية، حتى تصؿ إلى  االلتزاـ  نائي:رابعًا: التدر ج الب  

قامة الحياة اإلسالمية. األحكاـ الشرعيةكافة ب   كا 
ة يبني العقيدة الصحيحة في النفكس، كييذب األخالؽ ثالثة عشر عامان في مك فقد مكث النبي 

كالسمكؾ، كلـ ينزؿ مف األحكاـ العممية إال القميؿ، كبعد اليجرة صارت األحكاـ تتنزؿ شيئان فشيئان لتنٌظـ 
عمى  الحياة العممية في المجتمع المسمـ، فتتقبميا النفكس المؤمنة المييأة لقبكؿ كؿ ما شرعو  اهلل 

، كىك معنى قكؿ أـ المؤمنيف (5)في جميع مجاالت الحياة كتسارع إلى تنفيذىا كتطبيقيا، لساف نبيو 
ار، حتى إذا ة كالنٌ ؿ، فييا ذكر الجنٌ سكرة مف المفصٌ  القرآف إنما نزؿ أكؿ ما نزؿ مف: "عائشة 

ندع ثاب الناس إلى اإلسالـ نزؿ الحالؿ كالحراـ، كلك نزؿ أكؿ شيء: ال تشربكا الخمر، لقالكا: ال 
  .(6)"، كلك نزؿ: ال تزنكا، لقالكا: ال ندع الزنا أبدان الخمر أبدان 

                                 
ىـ(، التحرير والتنوير، 1393؛ ابن عاشور، زلمد الطاىر بن زلمد )ت5/462بن كثَت، تفسَت القرآن العظيم، ا (1)

 .308-5/307م؛ الشنقيطي، أضواء البيان، 1984، الدار التونسية، تونس، 18/5-6

 .108؛ الصاحل، مباحث يف علوم القرآن، 238/ 3الشاطيب، ادلوافقات،  (2)

 .6، 5آليتان سورة ادلؤمنون، ا (3)

؛ األشقر، تاريخ الفقو 170-166؛ القطان، تاريخ التشريع اإلسالمي، 198/ 12القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  (4)
 .108؛ الصاحل، مباحث يف علوم القرآن، 48الفقو اإلسالمي، 

لصاحل، مباحث يف ؛ ا68؛ شرف الدين، تاريخ التشريع اإلسالمي، 47شليب، ادلدخل يف التعريف بالفقو اإلسالمي،  (5)
 .32، 70؛ أبو ىزمي، منهج القرآن الكرمي يف التدرّج، رللة الشريعة، عدد 106علوم القرآن، 

 .4/1910(، 4707البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث ) (6)
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 .ومفيومو الشريعة اإلسالميةتاريخ التدر ج في تطبيق : المبحث الرابع
أبدأ بممحة إف غاية ىذا المبحث ىي بياف مفيكـ "التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية"، ك 

 .العمماءلتطبيؽ، ثـ بياف مفيكمو مف خالؿ أقكاؿ ظيكر فكرة التدٌرج في ا ية عفتاريخ
 الشريعة اإلسالمية". يور فكرة "التدر ج في تطبيقلمحة تاريخية عن ظالمطمب األول: 

إذا  ارتبط التدٌرج في تطبيؽ الشريعة اإلسالمية تاريخيان بالتدٌرج في التشريع، فكاف الصحابة 
ا إلى تنفيذه كتطبيقو، "ككانكا يأخذكف باآلًخر فاآلًخر جاءت الشريعة اإلسالمية بحكـ في مسألة سارعك 

اكتمؿ التشريع كاستقر، كأصبح تطبيؽ الشريعة اإلسالمية  ، كبكفاة النبي (1)"مف فعؿ الٌنبي 
كتحكيميا كاجبان عمى ما انتيى إليو التشريع، ككاف ييرجع في حكـ كؿ ما يستجد باألمة مف كقائع 

 .(2)ما انبثؽ عنيما مف مصادر أخرلكنكازؿ إلى الكتاب كالسنة ك 
كرغـ ما مٌر بو المسممكف في مراحؿ تاريخيـ مف مصائب كنكبات، إال أٌف تحكيـ الشريعة 

، كذلؾ أحيانان مف خمؿاإلسالمية كسيادتيا لـ يكف مكضع خالؼ بينيـ، رغـ ما كاف يعترم التطبيؽ 
 .(3)حسب كاقع األمة كقياداتيا مف القكة كالضعؼ

القرف التاسع عشر بدأ العدكاف عمى أحكاـ الشريعة اإلسالمية في بالد المسمميف،  كفي منتصؼ
كبدأ استبداؿ أحكاـ الشريعة اإلسالمية بالقكانيف األكركبية، فاستبدلت الخالفة العثمانية أحكاـ الجنايات 

ذا القانكف بقانكف الجزاء العثماني المترجـ عف قانكف الجزاء الفرنسي مع شيء مف التعديؿ، كسرل ى
عمى جميع البالد اإلسالمية باستثناء الجزيرة العربية، ثـ استبدلت مصر أحكاـ المعامالت بالقانكف 
المدني الفرنسي، ثـ زحؼ االستعمار عمى بمداف العالـ اإلسالمي، كترافؽ معو العدكاف عمى أحكاـ 

لشريعة اإلسالمية في معظـ بالد الشريعة كاستبداليا بالقكانيف الكضعية الغربية حتى اختيزلت أحكاـ ا
 . (4)المسمميف في قانكف األحكاؿ الشخصية

                                 
 .1/244(، 657، حديث )البخاري، صحيح البخاري، كتاب األذان، باب إمنا ُجعل اإلمام ليؤمّت بو (1)

ىـ؛ ادليداين، عبد 1427، 2، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة، ط77عمارة، د. زلمد، يف فقو احلضارة اإلسالمية،  (2)
، إدارة البحوث 47-44الرمحن حسن حبنكة، الشريعة اإلسالمية بُت التدرّج يف التشريع والتدرّج يف التطبيق، 

، 1العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الكويت، ط والدراسات، اللجنة االستشارية
                               /www.sharea.gov.kw/d2 ه. مت ٕتميلو عن موقع اللجنة.1420

                   
ىـ؛ 1429، 2دار النفائس، عّمان، ط، 22ة يف الوزارة واجملالس النيابية، ( األشقر، د. عمر سليمان، حكم ادلشارك3)

 .ه1411، 1، مكتبة وىبة، القاىرة، ط13، اإلسالمية معوقات تطبيق الشريعةد. مناع، القطان، 
 .15 -13القطان، معوقات تطبيق الشريعة،   (4)

http://www.sharea.gov.kw/d2/
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كبمركر الزمف نشأت أجياؿ مف أبناء المسمميف ال تكاد تعرؼ عف اإلسالـ سكل جانبو التعبدم، 
أما الجكانب األخرل مف أحكاـ الشريعة فقد غابت عف المجتمع، كبالتالي غابت عف أذىاف كثير مف 

 .(1)الناس كعقكليـ
كبعد سقكط الخالفة العثمانية في أكائؿ القرف الماضي بدأت أصكات العمماء كالدعاة كالجماعات 

مف قبؿ األنظمة التي  الشريعة اإلسالمية، كلكنيا عكرضت اإلسالمية، تطالب بالعكدة إلى تحكيـ
غربية التي تربت عمى الثقافة ال ار الغربي قبؿ أف يرحؿ، كما عارضتيا النخبكضعيا االستعم

 كقكانينيا، باإلضافة إلى األمٌية الدينية لدل الكثير مف أبناء المجتمعات اإلسالمية.
في ظؿ ىذا الكاقع ظيرت فكرة "التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية" كمنيج لمعكدة إلى 

كالعمماء تحكيـ الشريعة اإلسالمية في كافة جكانب الحياة، فتبٌنت العديد مف الجماعات اإلسالمية 
كالدعاة ىذه الفكرة، كذلؾ عف طريؽ المشاركة السياسية بخكض االنتخابات النيابية، كاالستعداد 
لممشاركة في الحككمات التي تنتج عف ىذه االنتخابات، مف أجؿ تغيير المنكر كاستبداؿ القكانيف 

 .(2)ةالكضعية بالتشريعات اإلسالمية، كاستخداـ أدكات الدكلة لتطبيؽ أحكاـ الشريع
/ ػى1357في المؤتمر الخامس لجماعة اإلخكاف المسمميف المنعقد في  (3)حسف البٌنا  فقد بٌيف

، كيحممكف األمة بقكة ـ : إنو ال يصح "ترؾ أىؿ التنفيذ يشرعكف لألمة ما لـ يأذف بو اهلل 1939
يف ال يدينكف بأحكاـ التنفيذ عمى مخالفة أكامره"، كدعا إلى كجكب "استخالص قكة التنفيذ مف أيدم الذ

، (4)اإلسالـ"،  كلكف يجب أف يسبؽ ذلؾ إعداد األمة كتييئة األجكاء حتى تسكد كتنتشر مبادئ اإلسالـ
أف الكسائؿ العامة لمجماعة ىي:  ـ أكضح 1941ىػ/1359كفي المؤتمر السادس المنعقد في 

صالح، ثـ النضاؿ الدستكرم، اإلقناع كنشر الدعكة، ثـ استخالص العناصر الطيبة لمقياـ بفكرة اإل
حيث يتقدـ مرشحك اإلخكاف في الكقت المناسب لممشاركة في الييئات النيابية، حتى يرتفع صكت 

                                 
 .15القطان، معوقات تطبيق الشريعة،  (1)

 ه.1410، 2، دار ادلنطلق، ديب، ط76ادلسار،  الراشد، زلمد أمحد، (2)

م يف قرية احملمودية إحدى قرى البحَتة ٔتصر، تلقى تعليمو الديٍت يف 1906حسن أمحد عبد الرمحن البنّا، ُولد سنة  (3)
م، عمل مدرسًا باإلمساعيلية، وىناك أسس النواة األوىل 1927البيت وادلسجد، وٗترج من دار العلوم بالقاىرة سنة 

م للمناداة بالرجوع إىل اإلسالم وتطبيق أحكامو يف واقع احلياة، مث انتقل سنة 1928جلماعة اإلخوان ادلسلمُت سنة 
م. الزركلي، 1949م إىل القاىرة وانتقلت قيادة اجلماعة معو، بقي يقود مجاعة اإلخوان حىت اغتيل عام 1932

ة ادليسرة يف األديان وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة، ؛ اجلهٍت، د. مانع بن محاد، ادلوسوع184-2/183األعالم، 
 ه.1420، 4، دار الندوة العادلية، الرياض، ط1/198-199

 .136البنّا، رلموعة الرسائل،  (4)
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، "كىك ما ييعبَّر عنو اليكـ بفكرة (1)الدعكة في األندية الرسمية فتناصرىا، كتنحاز إلييا القكة التنفيذية
 . (2)التدٌرج في تطبيؽ الشريعة"

حيث تحدث خالؿ محاضرة بكمية الحقكؽ بالىكر في  (3) ألعمى المكدكدمأبك اثـٌ جاء 
كيفية تنفيذ القانكف اإلسالمي في باكستاف"، فقاؿ عف مبدأ اف "ـ تحت عنك 9/3/1947باكستاف بتاريخ 

"التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة": "إٌف االنقالب في الحياة االجتماعية ال يحدث إال بالتدٌرج،... 
حياء  القانكف اإلسالمي كتنفيذه مف جديد ال يككف بيزة كاحدة مف القمـ،... فمف المحتكـ إذف أف ال كا 

يتـ اإلصالح كالتغيير المنشكد إال عمى مبدأ التدٌرج، كال أف يتغير نظامنا لمقانكف إال بطريؽ متزف 
مقية كالثقافية كاالجتماعية كالمدنية كاالقتصادية في البال  .(4)د"يساير التغٌيرات الخي

كىكذا قامت العديد مف الجماعات كالشخصيات اإلسالمية التي تتبنى منيج "التدٌرج في تطبيؽ 
أحكاـ الشريعة اإلسالمية" بالدعكة إلى تطبيؽ الشريعة، كالمشاركة السياسية في المجالس النيابية متى 

كجماعة اإلخكاف  ،(5)أيتيحت ليا الفرصة، بؿ كقامت بعضيا بتشكيؿ الحككمة أك المشاركة فييا
المسمميف في مصر كاألردف، كحركة مجتمع السمـ في الجزائر، كحركة المقاكمة اإلسالمية حماس في 

 ـ.2005فمسطيف، كالتي شكمت الحككمة بعد فكزىا في انتخابات 
بمعارضة ىذا المنيج باعتبار أٌف  ، كمعيا عدد مف العمماءاإلسالمية كما قامت بعض الجماعات

                                 
 .212البنّا، رلموعة الرسائل،  (1)

، 1الرسالة، بَتوت، طمؤسسة ، 136" عاماً يف الدعوة والًتبية واجلهاد، 70د. يوسف، اإلخوان ادلسلمون "القرضاوي، ( 2)
 ىـ.1421

م يف مدينة أورنك آباد جنويب اذلند، تلقى تعليمو وتربيتو على يدي 1903أبو األعلى أمحد حسن ادلودودي، ُولد سنة  (3)
م رللة "ترمجان 1932م، عُّت رئيساً ومديراً لعدد من الصحف، أصدر عام 1918والده، دخل ميدان الصحافة عام 

مت تأسيس "اجلماعة اإلسالمية يف شبو القارة اذلندية" واختَت أمَتاً  1941رت أفكاره، ويف عام القرآن"، وعنها انتش
ذلا، اعتقل عدة مرات بسبب مواقفو ضد معارضي تطبيق الشريعة، وحكم عليو يف إحداىا باإلعدام ولكنو خفف عنو، 

د من ادلؤلفات، منها: اجلهاد يف اإلسالم، م يف نيويورك إثر عملية جراحية ودفن يف الىور، لو العدي1979تويف سنة 
-206/ 1، تفهيم القرآن. اجلهٍت، ادلوسوعة ادليسرة، نظرية اإلسالم وىديو يف السياسة والقانون والدستوراحلجاب، 
 ىـ.1418، 1، دار ابن حزم، بَتوت، ط85-83؛ يوسف، زلمد خَت بن رمضان، تكملة معجم ادلؤلفُت، 207

 .54 -50تنفيذه، اإلسالمي وطرق  ( ادلودودي، القانون4)
، دار الوثائق، الكويت، ب.ت.؛ الراشد، 15-12الطحان، مصطفى زلمد، الفكر احلركي بُت األصالة واالضلراف،  (5)

، دار احملراب، فان 146 -2/144زلمد أمحد، أصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي يف نظريات فقو الدعوة اإلسالمية، 
 ه.1423، 1سويسرا، ط–كندا، وزيورخ   -كوفر
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عة اإلسالمية كاممة كشاممة كال يجكز تجزئتيا، كاعتبرت الذيف يتبنكف ىذا المنيج أنيـ أحكاـ الشري
، أك في الحككمات يخالفكف أحكاـ الشريعة بمشاركتيـ في المجالس النيابية التي تشرع مف غير اهلل 

فإنيا تشٌكه ، ألٌف ىذه المشاركة فكؽ مخالفتيا العقدية الكاضحة، كذلؾ التي ال تحكـ بما أنزؿ اهلل 
كتمٌيعيا عند الجماىير،  -كىي تحكيـ الشريعة اإلسالمية -التي قامت مف أجميا ىذه الجماعاتالغاية 

كما أنيا تحٌسف مف صكرة ىذه المجالس كاألنظمة أماـ الناس، فتظيرىا بمظير الحكـ اإلسالمي 
إنيا تستخدميـ مطٌية بيدؼ في حقيقة األمر فىي الرشيد، ألنيا تشرؾ ىؤالء العمماء كالدعاة فييا، ك 

 .(1)المماطمة كعدـ تطبيؽ الشريعة اإلسالمية
كالندكات كعبر القنكات  كترافؽ ذلؾ مع الكتابات حكؿ ىذا المكضكع في الكتب كالمجالت

، ثـ تبعتيا مكاقع الشبكة العالمية )اإلنترنت(، كجاءت ىذه الكتابات بيف مؤيد لمفكرة الفضائية كاإلذاعية
كلكف ظؿ طرح ىذا المكضكع في إطار محدكد بسبب التضييؽ عمى الجماعات  كمعارض ليا،

اإلسالمية كمحدكدية إنجازاتيا عمى صعيد الكصكؿ إلى مكاقع التشريع كالتنفيذ في الدكؿ التي شاركت 
 . (2)فييا

كبعد الثكرات العربية، كتمكف العديد مف الجماعات كالحركات اإلسالمية مف عرض مشركعيا 
تكنس، برز مكضكع فمسطيف كمصر ك ، ككصكؿ بعضيا إلى تسمـ زماـ الحكـ، كما في اإلصالحي

حكؿ مفيكمو، كمشركعيتو، كحدكده،  تثار"التدٌرج في تطبيؽ الشريعة" بشكؿ قكم، كبدأت األسئمة 
 .(3)كمجاالتو، كغير ذلؾ مف األسئمة المتعمقة بو

"التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة"  مف خالؿ ىذه الممحة التاريخية يتضح أٌف القائميف بفكرة
 يقصدكف ثالثة أمكر:

عداده لتقبؿ أحكاـ الشريعة اإلسالمية في مختمؼ شؤكف الحياة -1 ، مف خالؿ تييئة المجتمع كا 
 .الدعكة كالتربية

المشاركة السياسية في المجالس التشريعية لمعمؿ عمى تغيير القكانيف الكضعية كاستبداليا  -2
                                 

ظواىري، د. أدين، ه؛ 1418، 1، دار الشروق، القاىرة وبَتوت، ط443 -440قطب، زلمد، واقعنا ادلعاصر،  (1)
حزب ؛ ب.ت.فلسطُت، الناشر: محزة محودة، ، 158 -154احلصاد ادلر.. اإلخوان ادلسلمون يف ستُت عاماً، 

 ه.1430)معتمدة(،  2دار األمة، بَتوت، ط، 39-38التحرير، منهج حزب التحرير يف التغيَت، 

، الرياض، 9، 297، العدد 27السلفي، أمحد سامل، التدرّج يف تطبيق الشريعة.. ادلفهوم والرؤية، رللة البيان، السنة  (2)
 ىـ.1433مجادى األوىل 

ة فكرة التدرّج يف تطبيق ؛ الشيخ غاًل، عصام، خطور 8، 297السلفي، التدرّج يف تطبيق الشريعة، رللة البيان، عدد  (3)
 ىـ. 1434، حزب التحرير، لبنان، ربيع الثاين 19، 315، العدد 27الشريعة، رللة الوعي، السنة 
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، إضافة إلى رفع سقؼ الحرية بما يتيح ليـ ممارسة عمميـ شيئان فشيئان بالتشريعات اإلسالمية 
 . الدعكم كالتربكم

عمى التأثير في المجتمع مف خالؿ  الكصكؿ إلى مكاقع التنفيذ، كذلؾ يساىـ في زيادة القدرة -3
طبيؽ التشريعات مف تذلؾ مكنيـ ، كفي نفس الكقت يكمؤسساتياأدكات الدكلة  استغالؿ

 .ي تـ إقرارىااإلسالمية الت
تجزئتيـ ألحكاـ الشريعة ٌف معارضي التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة يحممكف عمى المؤيديف كا  

 . مشاركتيـ في المجالس كالحككمات التي ال تحكـ بشرع اهلل اإلسالمية، ك 
 الشريعة اإلسالمية.المطمب الثاني: مفيوم التدر ج في تطبيق 

الشريعة اإلسالمية"، كبياف المقصكد  زة لفكرة "التدٌرج في تطبيؽبعد ىذه الممحة التاريخية المكج
تعريؼ جامع  الستخالص ، أعرض اآلف التعريفات الكاردة"الشريعة اإلسالمية طبيؽالتدٌرج في ت"مف 

 أعرض لتعريفو كمركب إضافي.مانع، كأبدأ بتعريؼ المفردات ثـ 
 .(1)"دمة، لمبمكغ إلى الغاية المنشكدةاالنتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة أخرل متق": ىكالتدٌرج  -1
مو حتى ثعمى مكضع شيء مبسكط  أصميا مف "طىبىؽى": كىك "أصؿ يدؿ عمى ككممة تطبيؽ -2

غٌطاه كجعمو  تطبيقان: قو كطٌبقوكأطب ،باؽالطبىؽ غطاء كؿ شيء كالجمع أطك ، (2)"يويغطٌ 
 ،تساكيا : أمشيئافكتطابؽ ال ،األرض يعه جمأىصاب مطر  :تطبيقان  كطٌبؽ الغيـ، ٌبقان ميط
ٍذكو  :ؽ بيف الشيئيفكطاب ،قةالمكاف :طابقةكالم  .(3)لزقيماكاحد كأ إذا جعميما عمى حى

كـ الشرعٌي اصطالحان: عٌرفو جميكر األصكليكف بأنو: " خطاب الشارع المتعمؽ بأفعاؿ  -3 الحي
بت  ، أما في اصطالح الفقياء فيك: "ما ث(4)أك الكضع" المكمفيف باالقتضاء أك التخيير

بخطاب الشارع..."، فالحكـ عندىـ ليس ذات الخطاب، بؿ األثر الذم يترتب عمى الخطاب 
 .(5)كالكجكب كالحرمة

                                 
 .36ـ؛ قاسم، الدليل إىل ادلتون العلمية، 7أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة،  (1)

 .543ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب )الطاء(، مادة )طبق(،  (2)

، باب )القاف(، مادة الزبيدي، تاج العروس؛ 212-10/209)القاف(، مادة )طبق(، ابن منظور، لسان العرب، باب  (3)
 .283-13/282)طبق(، 

ىـ(، إرشاد الفحول إىل ٖتقيق احلق 1250؛  الشوكاين، زلمد بن علي )ت 483-1/482السبكي، رفع احلاجب،  (4)
ه؛ الزحيلي، د. وىبة، 1430، 1لسوْيد، ادلكتبة العصرية، بَتوت، ط، ٖتقيق: د. ناجي ا1/18من علم األصول، 

 ىـ.1406، 1، دار الفكر، بَتوت، ط38-1/37أصول الفقو اإلسالمي، 

، ٖتقيق: د. عبد الرمحن 2/791ىـ(، التحبَت شرح التحرير يف أصول الفقو، 885ادلرداوي، علي بن سليمان ) ت (5)
= 
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 الشريعة اإلسالمية: المقصكد بتطبيؽ -4
مف خالؿ التعريؼ المغكم نستنتج أٌنو يدخؿ في معنى التطبيؽ: التغطية الكاممة، كالتساكم، 

 كالمكافقة. 
 يتطابؽ مع ىذا التعريؼ المغكم، كذلؾ مف حيث: الشريعة اإلسالميةكتطبيؽ 

 الشريعة اإلسالمية تغطي جميع مناحي الحياة كمجاالتيا.إف  -أ
الشريعة اإلسالمية تتناسب مع أفعاؿ العباد، كال يطغى أحدىما عمى اآلخر، كمعنى إف  -ب

ثقميا عمييـ، ذلؾ أف أحكاـ الشريعة اإلسالمية ليست فكؽ حاجة العباد فيضيقكا كتبرمكا بيا ل
ككذلؾ فإنيا ليست قاصرة عف تمبية حاجاتيـ، فيمجأكا إلى غيرىا مف القكانيف كالتشريعات 

 الكضعية.
بما ال الناس كمصالحيـ، فال تكٌمؼ الناس الشريعة اإلسالمية تتكافؽ مع حاجات إف  - ت

 يطيقكف، كال بما يتعارض مع مصالحيـ الحقيقية.
"تنزيل أحكام الشريعة اإلسالمية عمى واقع اإلسالمية: الشريعة كليذا فإنو ييقصد بتطبيؽ 

 .المسممين ليشمل جميع مجاالت الحياة"
"التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية" فال يكجد في أقكاؿ سمفنا الصالح مف تطرؽ أما  -5

إلى تعريفو كبياف مفيكمو، لذلؾ فإف كؿ التعريفات كالمفاىيـ لمتدٌرج في التطبيؽ ىي 
نما بياف المقصكد مف التدٌرج في معاص رة، كجٌميا ال يقصد التعريؼ بالمعنى االصطالحي، كا 

لمتدٌرج  تطبيؽ الشريعة اإلسالمية أك أحكاميا، كفيما يمي أبرز ىذه التعريفات كالمعاني الكاردة
 :في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية

د بالتدٌرج في تطبيؽ األحكاـ الشرعية يقكؿ الدكتكر محمد عبد الغفار الشريؼ: إف المقصك  :أوالً 
ـٌ ما يميو، حتى يسيؿ عمى الٌناس اتباع ىذا الديف ىك: "األخذ باألحكاـ شيئان فشيئان، كالبدء باأليسر ث

 .(1)العظيـ"
بٌيف مف كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ عدـ كضكحو، كما أنو اشتمؿ عمى آليات التدٌرج كمبرراتو، كلـ ي

 .يقكـ بالتدٌرج
 "ييقصد مف التدٌرج في التطبيؽ أمراف: :كغيره يقكؿ األستاذ الدكتكر محمد الزحيمي ثانيًا:

دراكيـ  األكؿ: بياف األحكاـ الشرعية لمناس شيئان فشيئان، لتتـ معرفتيـ بيا، كاستيعابيـ ليا، كا 
                                 

؛ الزحيلي، أصول 1/333ىـ؛ ابن النجار، شرح الكوكب ادلنَت، 1421اض، اجلربين وآخرون، مكتبة الرشد، الري
 .1/41الفقو اإلسالمي، 

 . 141الشريف، ْتوث فقهية معاصرة،  (1)
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 لحقيقتيا،... كىذا كاجب العمماء كالدعاة خاصة، ككاجب كؿ مسمـ عامة.
رعية في أنظمة كقكانيف لالنتقاؿ باألمة كالمجتمع كالدكلة مف األنظمة الثاني: كضع األحكاـ الش

كالقكانيف الكضعية كالمطبقة عمميان إلى األنظمة كالقكانيف المستمدة مف الشريعة السمحة، ليسكد ديف اهلل 
كشرعو في التعامؿ كسائر شؤكف الحياة، كىذا يعني عدـ تطبيؽ الشريعة فجأة أك دفعة كاحدة، أك  
تعجاؿ األمر، بؿ يكجب كضع الخطكات المدركسة في سبيؿ ذلؾ لتأميف النجاح أكالن، كاالستمرار اس

 ثانيان. 
عداد المشركعات، ككاجب الحكاـ  كىذا كاجب المختصيف في الشريعة، كالمختصيف في التنظيـ كا 

 .(1)كأكلي األمر"
لشرعية التي تييأت الظركؼ لبعض األحكاـ ا ثـ يقكؿ" فالتدٌرج في التطبيؽ ىك التطبيؽ الجزئي

المناسبة ليا، ثـ السعي لتييئة المجاؿ لتطبيؽ الجزء الثاني مف األحكاـ، كىكذا حتى يتـ تطبيؽ 
 .(2)الشريعة كاممة في الحياة كالمجتمع"

ككالـ الدكتكر الزحيمي في النقطة الثانية خاصة ييعتبر أفضؿ تكضيح لمفيكـ "التدٌرج في تطبيؽ 
مؿ عمى جميع عناصر التدٌرج في التطبيؽ، إال أنو لـ يقـ بصياغتو تسالمية"، كيشأحكاـ الشريعة اإل
 عمى شكؿ تعريؼ.

 أما تعريفو فقد كقع خمؿ بقكلو "التطبيؽ الجزئي لبعض األحكاـ الشرعية"، ألنو جٌزأ الحكـ الشرعي
يبٌيف في التعريؼ ، لكاف أكضح كأفضؿ، كما أٌنو لـ ، كلك قاؿ: "تطبيؽ بعض األحكاـ الشرعية"الكاحد

مف يقكـ عمى التدٌرج في التطبيؽ، كما فعؿ ذلؾ أثناء التكضيح، ككذلؾ فإنو يؤخذ عمى التعريؼ 
 اإلسياب كاإلطالة.

يقكؿ الدكتكر عمر جدٌية: "التدٌرج في التطبيؽ معناه: اتباع مراحؿ مضبكطة أثناء تنزيؿ  ثالثًا:
 .(3)إلى تحقيؽ األىداؼ المرسكمة" األحكاـ الشرعية عمى محاليا، كذلؾ بقصد الكصكؿ

كىذا التعريؼ منضبط، كيشمؿ معظـ عناصر التعريؼ، إال أنو لـ يبٌيف الجية التي تقكـ عمى 
 التدٌرج، كما لـ يحدد ماىٌية األىداؼ المرسكمة.  

ج ىنا مجرد التسكيؼ كتأجيؿ التنفيذ، كال نعني بالتدرٌ  " :القرضاكميكسؼ  الدكتكريقكؿ  رابعًا:

                                 
؛ إبراىيم، عبد الناصر محدان بيومي، مقاصد تطبيق الشريعة اإلسالمية 29 -28الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق،  (1)

 ه.1433، 1، دار اليسر، القاىرة، ط81ارضُت، والرد على شبهات ادلع

 .29الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق،  (2)

 ىـ.1430، 1، رسالة دكتوراه منشورة، دار ابن حزم، ط255( جديّة، د. عمر، أصل اعتبار ادلآل بُت النظرية والتطبيق، 3)
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، كتطبيؽ شرعو، بؿ  ج "تكأة" لتمكيت فكرة المطالبة الشعبية الممحة بإقامة حكـ اهللخاذ كممة التدرٌ كات
تعييف اليدؼ، ككضع الخطة، كتحديد المراحؿ، بكعي كصدؽ، بحيث تسمـ كؿ مرحمة إلى  :نعني بيا

ألخيرة التي فييا اما بعدىا بالتخطيط كالتنظيـ كالتصميـ، حتى تصؿ المسيرة إلى المرحمة المنشكدة ك 
 .(1)"كؿ اإلسالـ..  قياـ اإلسالـ

"تحديد األىداؼ" بدقة كبصيرة،  -أم كممة التدٌرج -كيزيد األمر كضكحان فيقكؿ: " بؿ نعني بيا
ك"تحديد الكسائؿ" المكصمة إلييا بعمـ كتخطيط دقيؽ، ك"تحديد المراحؿ" الالزمة لمكصكؿ إلى األىداؼ، 

 .(2)بكعي كصدؽ..."
دكتكر القرضاكم تكضيح لمتدٌرج في التطبيؽ، كاشتمؿ عمى معظـ عناصر التدٌرج في ككالـ ال

 التطبيؽ، إال أنو خال أيضان مف الجية التي تقكـ عمى التنفيذ.
 المرحمية في تطبيؽ أحكاـالمصرم: "كنعني بالتدٌرج في تطبيؽ الشريعة:  يقكؿ د. رأفت خامسًا:

ة الجادة النيٌ  ، معلمتطبيؽ الكامؿ حية المجتمع آنيان عدـ صالبسبب  ،الشريعة اإلسالمية عمى المجتمع
 : كعميو فإننا ،، كسنحت الفرصةالتطبيؽ الكامؿ متى أتيح المجاؿ كالسعي الدؤكب ليذا

 . الظركؼ بالتطبيؽ الكامؿ التطبيؽ المرحمي في حيف تسمحال نعني بو  -
، د نية دافعة لمتطبيؽ الكامؿـ كجك عد كال نعني بو كذلؾ التطبيؽ المرحمي لمشريعة في ظؿٌ  -

طفاء جذكة المطالبة بتطبيقياالفكرة إماتة :بدعكل المرحمية كالتدرج ليراد   . (3)"، كا 
، التطبيؽمتدٌرج في باإلضافة إلى التعريؼ عمى مبرر كضابط ل ككالـ الدكتكر المصرم اشتمؿ

 لـ يبٌيف الجية التي تقكـ عمى التدٌرج في التطبيؽ.ك 
كتكر الذكادم قكميدم: فال ييقصد مف التدٌرج في التطبيؽ الرجكع إلى التدٌرج في دليقكؿ ا سادسًا:

التشريع، ألف التدٌرج في التشريع مف اختصاص الشارع كحده لمًحكـ التي أرادىا، كما أنو ال يعني 
نزكؿ  تحميؿ المحرمات أك تحريـ الكاجبات، كال يعني أيضان العكدة إلى الحكـ المنسكخ، أك اتباع ترتيب

 األحكاـ التي تدٌرج الشرع في تنزيميا.
بؿ يراد منو نقؿ الناس برفؽ كتمطؼ مف مرحمة إلى أخرل مف مراحؿ االلتزاـ بأحكاـ الشريعة، 

                                 
، مكتبة وىبة، 130ل لدراسة الشريعة اإلسالمية، ؛ القرضاوي، د. يوسف، مدخ79القرضاوي، يف فقو األولويات،  (1)

 ه.1426، 5القاىرة، ط

 .ـ328، عية، السياسة الشر ( القرضاوي2)
ادلصري، د. رأفت زلّمد رائف، التدرّج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية، مقال ُنشر على ادللتقى الفقهي أحد أفرع الشبكة  (3)

 م.2012/ 13/7بتاريخ  م، ومت ٖتميلو عنها8/5/2008الفقهية بتاريخ 
www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=938 
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 .(1)بدءان باألىـ إلى الميـ، لغاية الكصكؿ إلى تطبيؽ كامؿ أحكاـ الشريعة اإلسالمية
ؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية مف تطبي التدٌرج فيىذه األقكاؿ يمكف تمخيص مفيكـ  كبعد عرض
 :خالؿ النقاط اآلتية

 اتباع مراحؿ مضبكطة كمحددة في تنزيؿ األحكاـ الشرعية. -1
 الغاية ىي الكصكؿ إلى التطبيؽ الكامؿ ألحكاـ الشريعة. -2
نزكؿ األحكاـ الذم جاء في التدٌرج في ترتيب حكـ منسكخ أك إلى اتباع عدـ الرجكع إلى  -3

 .التشريع
 إخالؿ الناس بأحكاـ الشريعة مف ترؾ لمكاجبات أك فعؿ لممحرمات. عدـ إقرار -4
 عدـ التسكيؼ كالمماطمة، بغرض إماتة فكرة تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية. -5
 عدـ تأجيؿ ما يسمح الكاقع بتطبيقو مف أحكاـ الشريعة. -6
كلي األمر، الجية التي تقكـ عمى التدٌرج في التطبيؽ ىي المختصيف مف العمماء كالخبراء، كأ -7

ـٌ إال بو.  ف لـ يذكره سكل الدكتكر الزحيمي، إال أٌف التدٌرج في التطبيؽ ال يت  كىذا كا 
الشريعة اإلسالمية  إلى تعريؼ التدٌرج في تطبيؽ أحكاـمف خالؿ التعريفات كاألقكاؿ السابقة أميؿ 

 ."ضبوطةم يةحماإلسالمية عمى مظان يا وفق مر ة يعأحكام الشر ن المجتيديتنزيل "أٌنو: 
 كيشرح التعريؼ باآلتي:

 .مجاؿ التشريعمف عمماء الشريعة كفقياء القانكف في  فتنزيؿ المجتيديف": قياـ المجتيدي"
": بجعؿ خطاب الشارع المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف تشريعان قانكنيان، ثـ تنفيذ اإلسالمية ةيعأحكاـ الشر "

 ما جاء فيو.
 نيا محؿ تعمؽ خطاب الشارع.يا": عمى أفعاؿ المكمفيف، فإ"عمى مظان

لتي تييأت ": أم مرحمة بعد مرحمة، كؿ مرحمة تطبهؽ بعض أحكاـ الشريعة اكفؽ مرحمية"
 . الظركؼ لتطبيقيا، بما يضمف تحقيؽ كحفظ مقاصد الشريعة

"مضبكطة": كاضحة كمحددة المقدار كالزمف، كذلؾ حتى ال يككف التدٌرج سببان في المماطمة 
 كالتسكيؼ.

  

                                 
، دار ابن حزم، بَتوت، 2/745قوميدي، الذوادي بن ٓتوش، االٕتاىات االجتهادية ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي،  (1)

 ه.1434، 1ط
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 ، وبيان الرأي الراجح.الشريعة اإلسالمية: موقف العمماء من التدر ج في تطبيق الثاني الفصل
ـٌ  التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، كالمطمكب  تعريؼ في نياية الفصؿ السابؽ لقد ت

ج النزاع المتعمؽ بحكـ التدرٌ تحرير محؿ عمى في ىذا الفصؿ بياف حكمو، كلذلؾ سيشتمؿ ىذا الفصؿ 
كمناقشتيا،  بياف أدلة كؿ فريؽك  اآلراء حكلو، كبياف منشأ ىذا الخالؼ، ثـٌ عرض في تطبيؽ الشريعة

 مباحث: ةأتي ىذا الفصؿ في أربعكعميو سي ،ثـ الترجيح بيف ىذه اآلراء
 .اإلسالمية ةيؽ الشريعحكـ التدٌرج في تطبمحؿ النزاع كاآلراء حكؿ المبحث األكؿ: 

 كمناقشتيا. دـ جكاز التدٌرج في تطبيؽ الشريعة اإلسالميةلقائميف بعالمبحث الثاني: أدلة ا

 كمناقشتيا. ف بجكاز التدٌرج في تطبيؽ الشريعة اإلسالميةالمبحث الثالث: أدلة القائمي

 .اإلسالمية ةيعالشر  في حكـ التدٌرج في تطبيؽ : الرأم الراجحالرابعالمبحث 
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 .الشريعة اإلسالميةتطبيق  حكم التدر ج فيمحل النزاع واآلراء حول المبحث األول: 
حكؿ مشركعية التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية بيف مانع كمجيز،  تباينت آراء العمماء

كقبؿ عرض أدلة كؿو مف الفريقيف ينبغي أكالن تحرير محؿ النزاع حكؿ ىذه المسألة كبياف منشئو، 
 بمنع أك جكاز التدٌرج في التطبيؽ. العمماء المتعمقة  باإلضافة إلى عرض آراء

 وبيان منشئو. لنزاعالمطمب األول: تحرير محل ا
بياف الشريعة اإلسالمية، يجب  بناءن عمى االختالؼ في مشركعية التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ

 .المكاطف المتفؽ عمييا في المكضكع، كتحديد النقاط المختمؼ فييا، ثـ بياف أسباب ىذا الخالؼ
 : تحرير محل النزاع.لالفرع األو

 يمكف تمخيص مكاطف االتفاؽ كاالختالؼ بيف مؤيدم التدٌرج في التطبيؽ كمعارضيو بما يأتي:
ـٌ كاكتمؿ بكفاة اٌلنبي  -1 اتفؽ الفريقاف عمى أف التشريع قد ت

(1). 
 .(2)اتفؽ الفريقاف عمى أف التدٌرج في التشريع ىك مف اختصاص الشارع كحده -2
 .(3)ب تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية جميعيا بال استثناءاتفؽ الفريقاف عمى كجك  -3
اتفؽ الفريقاف عمى شمكؿ الشريعة اإلسالمية لجميع مناحي الحياة، كأنو ال يجكز خمط أحكاـ  -4

 .(4)الشريعة اإلسالمية بالقكانيف الكضعية
 اتفؽ الفريقاف عمى كجكب العمؿ مف أجؿ استئناؼ تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية. -5
تمؼ الفريقاف في كسيمة الكصكؿ إلى تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، فاختمفكا في اخ -6

مشركعية التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، كما يتعمؽ بو مف كسائؿ، كالمشاركة 

                                 
ادلنهج السلفي يف البالد العربية  ؛ القوسي، د. مفرّح بن سليمان، ادلوقف ادلعاصر من2/12النجار، يف فقو التديّن،  (1)

ه ؛ زلوم، عبد القدمي، نظام احلكم يف اإلسالم، 1423، 1، دار الفضيلة، الرياض، ط308)دراسة نقدية(، 
 ه.1422)معتمدة(،  6، منشورات حزب التحرير، ط238

، 225ج على فقيو التدرّج، أبو احلارث، إغالق ادلدر  ؛ األنصاري،2/745ادية ادلعاصرة، قوميدي، االٕتاىات االجته( 2)
 م عن موقع مركز عشاق احلور.12/6/2013مؤسسة النور اإلعالمية، ب. ت. مت ٖتميل الكتاب بتاريخ 

www.i7ur.org/files/378.pdf 
؛ ادلصري، أبو أمحد عبد الرمحن، 239 -238؛ زلوم، نظام احلكم، 137-133، الشريف، ْتوث فقهية معاصرة( 3)

مت (pdfىـ. ملف )1430، رلموعة األنصار الربيدية، 11ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة، التدرّج يف التشريع 
 م عن موقع ادلسلم. 20/5/2012ٖتميلو بتاريخ

                                                           http:/muslm.net/vb/showthread.php?p=2284799    

 .118، عاصرةالشريف، ْتوث فقهية م( 4)
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 في المجالس النيابية، كالمشاركة في الحكـ كمؤسسات الدكلة السيادية.   
 ف.: بيان منشأ الخالالفرع الثاني

 يرجع سبب الخالؼ بيف مؤيدم التدٌرج كمعارضيو إلى األسباب اآلتية:
اختالفيـ في تحديد مفيكـ التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، فمعارضك التدٌرج  -1

، أما يركف أف التدٌرج في التطبيؽ ىك تدٌرج في التشريع الذم اكتمؿ كانتيى بكفاة النبي 
 .(1)ف نكعي التدٌرج المذككريفمؤيدك التدٌرج فيفرقكف بي

 عدـ التمييز بيف مفيكـ النسخ كالتدٌرج في تطبيؽ األحكاـ الشرعية. -2
 اختالفيـ في صحة بعض النصكص كاآلثار الكاردة التي يحتج بيا كؿ فريؽ لتأييد رأيو. -3
 اختالفيـ في داللة النصكص الكاردة في الكتاب كالسٌنة، المتعمقة بمكضكع البحث. -4
داللة العاـ كالخاص في النصكص المتعمقة بمكضكع البحث، فمعارضك التدٌرج  االختالؼ في -5

يعتمدكف عمى عمكـ األدلة بكجكب تطبيؽ أحكاـ الشريعة، بينما يعتمد مؤيدك التدٌرج عمى 
 تخصيص ىذه األدلة العامة.

 عدـ التمييز بيف أدلة مشركعية األحكاـ كأدلة كقكعيا. -6
 تبعية كاالستحساف كفتح الذرائع كبعض القكاعد الفقيية.االختالؼ في حجية بعض األدلة ال -7
االختالؼ في الحكـ عمى المجتمعات التي يراد تطبيؽ الشريعة اإلسالمية فييا، ىؿ ىي  -8

مجتمعات إسالمية يجب أف تطبؽ عمييا أحكاـ الشريعة اإلسالمية فكر الكصكؿ إلى الحكـ؟، 
ف كانت مسممة في عمكميا -أـ ىي مجتمعات دت عف العيش تحت ظالؿ الشريعة ابتع –كا 

اإلسالمية لعقكد طكيمة، كعاشت في ظؿ األفكار كالمفاىيـ العممانية، فتحتاج إلى إعادة تييئة 
عداد لتطبيؽ أحكاـ اإلسالـ فييا؟  .(2)كا 

 .التدر ج في تطبيق الشريعة اإلسالميةجواز اآلراء حول : المطمب الثاني
شريعة ىك مف المكاضيع المعاصرة، التي لـ تكف مطركحة إٌف مكضكع التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ ال

، ألف الشريعة كانت مطبقة بشكؿ عاـ في كاقع المسمميف، لذلؾ كرتيا الحالية عند السمؼ الصالحبص
ال تكاد تجد ىذا المصطمح أك ما يعبِّر عنو عند العمماء كالفقياء السابقيف، كجٌؿ مف تطرؽ إلى ىذا 

                                 
؛ سيد أمحد، معاوية أمحد، فقو التدرّج يف 24؛ أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة، 2/12النجار، يف فقو التديّن، ( 1)

، 156)خاص(،  9التشريع اإلسالمي فهمًا وتطبيقاً، رللة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية )زلكمة(، العدد 
 ه.1425السودان،  -علوم اإلسالمية، أم درمانجامعة القرآن الكرمي وال

فقو التدرّج، رللة  ؛ سيد أمحد،33؛ الوكيلي، فقو األولويات، 136-135، 12-2/11النجار، يف فقو التديّن، ( 2)
 .161، 9عدد جامعة القرآن الكرمي، 
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قد اختمفت آراؤىـ حكـ التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية إلى األمر ىـ مف المعاصريف، ك 
 رأييف:

 األول: عدم جواز التدر ج في تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.
، (2) محمد ناصر الديف األلبانيك  ،(1) كيتبنى ىذا الرأم مف العمماء كالدعاة: محمد قطب

حيث يقكؿ:   البكطي ، كمحمد سعيد(3)مكضع في أكثر مف  كىك ما ييفيـ مف كالـ سيد قطب
"إنني ال أجيز تكقيؼ األخذ بشيء مف أحكاـ اإلسالـ ريثما تؤتي الدعكة ثمارىا كتنشأ القاعدة 

 ،(4)اإلسالمية المنشكدة، إف عيد التدٌرج في أخذ المسمـ بأحكاـ التشريع قد انتيى بتكامؿ اإلسالـ"
" إف التدٌرج في األحكاـ الشرعية بعد استقرارىا ال يجكز،  حيث يقكؿ: يكسؼ محيي الديف أبك ىاللةك 

 .،(5)"كأنما يجكز التدٌرج في الدعكة إلى اهلل 
كيأخذ بيذا الرأم أيضان بعض الجماعات اإلسالمية مثؿ: جماعات السمفية الجيادية؛ كتنظيـ 

حيث  ، كحزب التحرير(7)، كبعض الجماعات السمفية(6)القاعدة، كالجماعة اإلسالمية المسمحة كغيرىا
ف تطبيؽ اإلسالـ ال بد أف يككف انقالبيان  يقكؿ مؤسسو تقي الديف النبياني  -أم دفعة كاحدة –: "كا 

 .(8)ال تدريجيان بالتجزئة كالترقيع"
كىذا ما أفتت بو المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء في المممكة العربية السعكدية، حيث 

، فإف أحكاـ اإلسالـ تؤخذ بجممتيا، كال يف كاستقرار أحكاـ الشريعة بكفاة النبي بعد اكتماؿ الدقالت: "

                                 
 .ه1411، 1، مكتبة السّنة، القاىرة، ط39، 35حول تطبيق الشريعة، زلمد، قطب، ( 1)

، 1، مكتبة السداوي، القاىرة، ط399-1/397الشيباين، زلمد بن إبراىيم، حياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليو،  (2)
 ىـ.1407

ه؛ قطب، يف ظالل القرآن، 1399، 6، دار الشروق، القاىرة وبَتوت، ط151قطب، سيد، معامل يف الطريق، ( 3)
 .6/3992؛ 1947/ 4؛ 888، 2/695

، إدارة الثقافة 378، اإلسالمية والشبهات اليت تثار حوذلا وجوب تطبيق الشريعةزلمد احلبيب وآخرون، د. اخلوجة، ( 4)
 .ه1401والنشر، اجمللس العلمي ّتامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

 .24أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة، ( 5)

، ب. دار وبلد النشر، ب.ت.؛ 35عبد السالم، اجلهاد )الفريضة الغائبة(،  ؛ فرج، زلمد154ظواىري، احلصاد ادلر،  (6)
 . 11-9ادلصري، التدرّج يف التشريع، 

 .306القوسي، ادلوقف ادلعاصر من ادلنهج السلفي،  (7)

 ه؛ حزب التحرير، منهج1423)معتمدة(،  7، دار األمة، بَتوت، ط242النبهاين، تقي الدين، الدولة اإلسالمية،  (8)
 .39حزب التحرير يف التغيَت، 
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يجب عمى كؿ مسمـ  يجكز التدرج في االنقياد ألحكاميا، كما كاف ذلؾ في أكؿ اإلسالـ، فالخمر مثالن 
ك لجحده ما ى فيك مرتد -كىك عالـ بتحريميا -، كمف اعتقد غير ذلؾ أف يعتقد تحريـ شربيا ابتداءن 

جماع أىؿ العمـ  .(1)"معمكـ تحريمو بالضركرة مف ديف اإلسالـ، كباألدلة الشرعية، كا 
 الثاني: جواز التدر ج في تطبيق األحكام.

مف العمماء كالفقياء السابقيف الذيف ييفيـ منيـ أخذىـ بالتدٌرج في التطبيؽ، كاعتمد عمى أقكاليـ في 
حيث    كابف تيمية، (4)كالشاطبي ،(3()2) عزيزاألخذ بالجكاز الخميفة األمكم عمر بف عبد ال

إذا حصؿ مف يقكـ بالديف مف العمماء أك األمراء أك مجمكعيما كاف بيانو أكقات الفترات في ك " يقكؿ:
كمعمكـ أف الرسكؿ  ،فشيئان  لما بعث بو شيئان   بمنزلة بياف الرسكؿ فشيئان  شيئان   لما جاء بو الرسكؿ

ا أردت أف تطاع فأمر إذ :يقاؿكما  ،كلـ تأت الشريعة جممة ،عممو كالعمؿ بوال يبمغ إال ما أمكف  
كما أف  ،مغ إال ما أمكف عممو كالعمؿ بوال يب فكذلؾ المجدد لدينو كالمحيي لسنتو  ،بما يستطاع

 .(5)"الداخؿ في اإلسالـ ال يمكف حيف دخكلو أف يمقف جميع شرائعو كيؤمر بيا كميا
كمف في العصر الحاضر فيصعب عددىـ عمى الحصر، مف العمماء كالدعاة  أما القائمكف بالجكاز

 محمد الغزالي، ك (1) عبد المنعـ النمر، ك (7) مناع القطاف، ك (6)يكسؼ القرضاكم: أبرزىـ

                                 
، دار ادلؤيد، 239-12/238، للبحوث العلمية واإلفتاء فتاوى اللجنة الدائمةأمحد بن عبد الرزاق، الدويش، ( 1)

 .ه1424، 5الرياض، ط

عدل، وإمام ه، وكان ثقة 63ُولد سنة  عمر بن عبد العزيز بن مروان األموي، اخلليفة األموي، إمام حافظ رلتهد زاىد،( 2)
بن احّدث عن عبد اهلل بن جعفر والسائب بن يزيد وسهل بن سعد وسعيد بن ادلسيب وغَتىم، وحّدث عنو رجاء 

ه، مث  87حيوة وابن ادلنكدر والزىرّي وغَتىم، رحل إىل ادلدينة وىو حديث السن طلباً للعلم والفقو، ويل ادلدينة سنة 
ه(، 230زلمد بن سعد اذلامشي )ت ه. ابن سعد، 101 ويل اخلالفة مدة سنتُت ومخسة أشهر حىت تويف سنة

؛ ه1410، 1، ٖتقيق: زلمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط320 -5/253الطبقات الكربى، 
 .145-5/114الذىيب، سَت أعالم النبالء، 

ه؛ 1404، 1بَتوت، ط، دار الكتب العلمية، 1/39ه(، العقد الفريد، 328 )ت عبد ربو، أمحد بن زلمدابن ( 3)
 .2/148الشاطيب، ادلوافقات، 

 .149 -2/147الشاطيب، ادلوافقات،  (4)

 .61-20/59ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 5)

ه؛ يف فقو 1429، 4، مكتبة وىبة، القاىرة، ط186-184كتب القرضاوي، مالمح اجملتمع ادلسلم الذي ننشده، ( 6)
 .329-327؛ السياسة الشرعية، 131-129ة اإلسالمية، ؛ مدخل لدراسة الشريع80-78األولويات، 

 .126-4/125الراشد، أصول اإلفتاء، ( 7)
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حسف ، ك (5)نكر الديف الخادمي، ك (4)سمماف العكدة، ك (3)عبد الرحمف حسف حبٌنكة الميدانيك ، (2)
محمد مصطفى ، ك (9)محمد عمارة، ك (8)صالح سمطاف، ك (7)جيد النجارعبد الم، ك (6) الترابي
عمي محمد ، ك (12)سامي بف إبراىيـ السكيمـ، ك (11)محمد عبد الغفار الشريؼ، ك (10)الزحيمي
، (16)عجيؿ بف جاسـ النشمي، ك (15)حساـ الديف عفانة، ك (14)صالح بف غانـ السدالف، ك (13)بيالصال

، (2)عبد العزيز الفكزاف، ك (1)عمر عبيد حسنة، ك (17)معاذ البيانكنيد أبك الفتح البيانكني، ككلده محمك 

                                 
 .م 1987، مؤسسة سلتار للنشر، القاىرة، 199-198، 81مشاكلنا يف ضوء اإلسالم، د. عبد ادلنعم، النمر، ( 1)

، 8هنضة مصر للطباعة، القاىرة، ط مدارسة: عمر عبيد حسنة،، 120-119الغزايل، زلمد، كيف نتعامل مع القرآن،  (2)
، سلسلة كتاب األمة، رئاسة احملاكم الشرعية 1/128، .. مالمح وآفاقفقو الدعوةعمر عبيد، ؛ حسنة، م2006

 .ه1405، 2والشؤون الدينية، قطر، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط

 .47ادليداين، الشريعة اإلسالمية بُت التدرّج، ( 3)

 م.2012، 1، مركز مناء للبحوث والدراسات، بَتوت والرياض، ط114-113لة الثورة، العودة، د.سلمان، أسئ( 4)

 .153-2/152، 76-1/75، ي( اخلادمي، االجتهاد ادلقاصد5)
 .25-2/24حسنة، فقو الدعوة، ( 6)

 .152، 131، 2/12النجار، يف فقو التديّن، ( 7)

، دار سلطان، 72لتغيَت..دراسة تأصيلية تطبيقية، سلطان، أ.د. صالح، سورة الكهف..منهجيات يف اإلصالح وا( 8)
 ه.1429، 1القاىرة، ط

 . 142ياسة، اإلسالم والس؛ عمارة، 86رة اإلسالمية، عمارة، يف فقو احلضا( 9)

 .71الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 10)

 .155، الشريف، ْتوث فقهية معاصرة( 11)

 .458 -457السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 12)

 .292تبصَت ادلؤمنُت ، الصاّليب، ( 13)

، 1، دار بلنسية، الرياض، ط305، د. صاحل بن غاًل، وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل عصرالسدالن، ( 14)
 .ه1417

 .ه1434، 1، ب. دار نشر، بيت ادلقدس، ط18/33عفانة، أ.د. حسام الدين بن موسى، يسألونك،  (15)
بن جاسم، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، رللة الشريعة والدراسات اإلسالمية )زلكمة(،  النشمي، أ.د. عجيل( 16)

 ه. 1423، رللس النشر العلمي ّتامعة الكويت، الكويت، ذو احلجة 19-11، 52، العدد: 18السنة: 

ستشارية العليا للعمل على ، اللجنة اال42-36معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية، د. زلمد أبو الفتح، البيانوين، ( 17)
فقو ادلوازنات زلمد أبو الفتح، معاذ البيانوين، د. ؛ ه1417استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الكويت، 

 ىـ.1428، 3، طالكويت، قرأا، دار 531-522 ،(رسالة دكتوراه منشورة ) الدعوية.. معادلو وضوابطو
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حبيبة أبك ، ك (6)حمادم العبيدم، ك (5) ، ككامؿ الشريؼ(4)عدناف العرعكر، ك (3)صالح الفكزافك 
 ، كغيرىـ.(7)زيد

 -21، المكافؽ ػى1370ربيع اآلخر  15 -12كما عقد مؤتمر في كراتشي بباكستاف في األياـ 
بحضكر جمع مف عمماء باكستاف، لتقرير المبادئ األساسية لمدكلة اإلسالمية، فكاف  ـ1/1951/ 24

مف بنكد المؤتمر أف يتـ تغيير أم قانكف يخالؼ أحكاـ الشريعة اإلسالمية بالتدٌرج خالؿ مدة محدكدة، 
سميماف أبك الحسف كستاف كعمى رأسيـ كقد كقع عمى ىذه المبادئ عدد كبير مف كبار عمماء با

 .(9)أبك األعمى المكدكدمرئيس المؤتمر، ك  (8)دكمالن
  

                                 
ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، ، 122-121لدعوة واحلركة، حسنة، عمر عبيد، مراجعات يف الفكر وا (1)

 ىـ.1412، 1األمريكية، ط ةالواليات ادلتحد

، اجلمعية 37، 90، العدد: 8الفوزان، د. عبد العزيز، حكم التدرّج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية، رللة التبيان، السنة: ( 2)
 . ه1433الشرعية الرئيسية، القاىرة، زلرم 

 .142ادلطلق، التدرّج يف دعوة الّنيب ج، ( 3)

 . 244-243العرعور، منهج الدعوة، ( 4)

، وزارة األوقاف 14-5الشريف، كامل، الفكر اإلسالمي بُت ادلثالية والتطبيق.. ٕتربة عملية يف ْتوث ومذكرات، ( 5)
 ه.1404، 1والشؤون وادلقدسات اإلسالمية يف األردن، عّمان، ط

 ه.1412، 1، دار قتيبة، بَتوت ودمشق، ط248، د. محّادي، الشاطيب ومقاصد الشريعة، العبيدي( 6)

 م2010، 1دار الكتب العلمية، بَتوت، ط، 264( أبو زيد، د. حبيبة، االجتهاد الفقهي ادلعاصر يف السياسة الشرعية، 7)
بَت علماء ادلسلمُت يف شبو القارة اذلندية، ه، ك1302سليمان بن أيب احلسن احلسيٍت الندوي، ولد بدسنة يف اذلند سنة ( 8)

ورئيس مجعية "علماء اإلسالم" يف كراتشي، ويل رئاسة القضاء يف إمارة هبوبال باذلند، برع يف احلديث وتاريخ اإلسالم 
وٖتقيق ادلخطوطات، لو مؤلفات باللغة األردية، منها: السَتة النبوية، والرسالة احملمدية، تويف يف كراتشي سنة 

، نزىة اخلواطر وهبجة ادلسامع والنواظره(، 1341ه. احلسٍت، عبد احلي بن فخر الدين الطاليب )ت1373
 .3/137ه؛ الزركلي، اإلعالم، 1420، 1، دار ابن حزم، بَتوت، ط1238 -8/1235

، 1ق، ط، دار الفكر، دمش371ادلودودي، أبو األعلى، نظرية اإلسالم وىديو يف السياسة والقانون والدستور، ( 9)
 ه.1384
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 .، ومناقشتياشريعة اإلسالميةدم جواز التدر ج في تطبيق الالمبحث الثاني: أدلة القائمين بع
استدؿ القائمكف بعدـ جكاز التدٌرج في تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، بالعديد مف األدلة، كيمكف كضع 

 ىذه األدلة في المطالب اآلتية:
 كمال الشريعة اإلسالمية. مطمب األول:ال

چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : كقد استدلكا بقكلو 
(1). 

 كجو الداللة في اآلية: 
كالمسممكف يبادركف  إف القرآف الكريـ قد نزؿ منجمان حسب الكقائع كاألحداث، ككاف النبي  -1

بح المسممكف مطالبيف بتنفيذ كتطبيؽ إلى تنفيذ األحكاـ فكر نزكليا، فمما نزلت ىذه اآلية أص
كامؿ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، في العقائد كالعبادات كاألخالؽ كالمعامالت، كال يجكز ليـ 
ف الخركج عف جزئية مف ىذا الديف، ىك كالخركج عميو كمو، كىذا  ترؾ شيء مف الديف، كا 

 .(2)لديف، لذا فإنو ال يجكزيعني الخركج مف ىذا الديف بالتبعية، كالتدٌرج فيو ترؾه لبعض ا
إف اإلسالـ الذم بيف أيدينا كامؿ ال نقص فيو، كال يكجد فيو ما يناقض العقؿ، أك ما يستحيؿ  -2

تطبيقو، كلكف قد تحيط بالمسمـ ظركؼ كأحكاؿ تحكؿ بينو كبيف التطبيؽ الكامؿ ألحكاـ 
 :تطاعتو لقكلو الشريعة، فالكاجب عميو حينئذو العمؿ بالشريعة كتطبيقيا كاممة قدر اس

چہ  ہ  ہ  ھ چ
ذا أمرتكـ بأمر فأتكا منو ما استطعتـ(كقكلو  ،(3) ، فيك (4): )كا 

يطبؽ ما يستطيع مف الشريعة كفؽ ظركفو كأحكالو، كال يختار ما يريد مف األحكاـ بحجة 
 .(5)التدٌرج أك غيره

  

                                 
 .3سورة ادلائدة، اآلية ( 1)
؛ القوسي، ادلوقف ادلعاصر من ادلنهج 378؛ اخلوجة، وجوب تطبيق الشريعة، 2/841قطب، يف ظالل القرآن، ( 2)

، ب. 183؛ الشويكي، زلمد، اخلالص واختالف الناس، 238؛ زلوم، نظام احلكم يف اإلسالم، 308السلفي، 
 ه.1408دار نشر، القدس، 

 .16سورة التغابن، اآلية ( 3)

(، 6858، حديث )البخاري، صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل ( 4)
 .2/411(، 1337؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، حديث )6/2658

 .397-396الشيباين، حياة األلباين، ( 5)
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 ويرد عمى ىذا االستدالل بما يأتي: 
 : (1)كؿ جانبٍيفقد تنا إف التدٌرج في زمف النبي  -1

األكؿ: التدٌرج في تشريع األحكاـ: كىذا النكع مف التدٌرج قد انتيى بانتياء أسبابو كزكاؿ عمتو، 
 كىذا ىك المراد باكتماؿ الديف.

الثاني: التدٌرج في تطبيؽ األحكاـ كتنزيميا عمى الكاقع: فيذا النكع باؽو طالما كجدت أسبابو، 
 ر في كؿ زماف، كالكقائع كاألحكاؿ تتبدؿ.كتكررت عمتو، ألف البشر ىـ البش

إف القكؿ بالتدٌرج في التطبيؽ ال يتعارض مع ىذه اآلية، ألف المراد مف التدٌرج في التطبيؽ  -2
الكصكؿ إلى الحكـ النيائي الذم كممت بو الشريعة اإلسالمية كما في المجتمع اإلسالمي 

كاف المجتمع األكؿ، فالشريعة لـ األكؿ، كالمجتمعات الحالية ليست مجتمعات إسالمية كما 
تعد تطٌبؽ في معظـ مجاالت الحياة، فإذا أردنا أف نطبؽ أحكاميا ال يجب تجاىؿ البيئة التي 

 .(2)يراد تطبيقيا فييا، كمدل بعدىا عف ىذه األحكاـ
كجكد األدلة عمى التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة، حتى في نياية العيد النبكم كاكتماؿ  -3

مما يؤكد أف التدٌرج في التطبيؽ باؽو عند الحاجة إليو، كحديث معاذ بف جبؿ التشريع، 
بقميؿ، في السنة التاسعة أك  ، فإٌف مبعثو إلى أىؿ اليمف كاف قبؿ كفاة النبي (3)

بالتدٌرج مع  أمر معاذان  أف النبي ، كالشاىد فيو(4)العاشرة لميجرة قبؿ حجة الكداع
لتكاليؼ دفعة كاحدة، "كذلؾ مف التمطؼ في الخطاب، ألنو لك أىؿ اليمف، كعدـ أخذىـ با

، كغير ذلؾ مف األدلة التي ستعرض كتناقش (5)طالبيـ بالجميع في أكؿ مرة لـ يأمف الٌنفرة"
 .(6)عند استعراض أدلة مؤيدم التدٌرج

                                 
 .244؛ العرعور، منهج الدعوة، 40؛ البيانوين، معوقات تطبيق الشريعة، 47داين، الشريعة اإلسالمية بُت التدرّج، ادلي (1)

 .137-2/136؛ النجار، يف فقو التديّن، 100-99الغزايل، كيف نتعامل مع القرآن،  (2)

 . واحلديث يف الصحيحُت.11 تقدم ٗترجيو ص( 3)

؛ ابن 4/1577اليمن قبل حجة الوداع،  بعث أيب موسى ومعاذ بن جبل  ، بابالبخاري، صحيح البخاري( 4)
 .4/139؛ الشوكاين، نيل األوطار، 4/352حجر، فتح الباري، 

 .4/354ابن حجر، فتح الباري، ( 5)

؛ محيدان، منتصر نافذ زلمد، السنة بُت التشريع ومنهجية التشريع )رسالة 246-244العرعور، منهج الدعوة، ( 6)
فلسطُت،  -، إشراف: د. خالد علوان ود. علي السرطاوي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس92 غَت منشورة(، ماجستَت
 م.2006
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سب إف كجو االستدالؿ الثاني يرد نفسو بنفسو، ألف منيج التدٌرج يقكـ عمى تطبيؽ الشريعة بح -4
القدرة كاالستطاعة، فيطبؽ الحاكـ مف الشريعة ما يقدر عميو، كيؤخر ما يعجز عنو، ألف مف 

 . (1)أسباب التدٌرج في التطبيؽ عدـ االستطاعة 
 .وجوب الحكم بما أنزل اهلل المطمب الثاني: 

دلة ، كىذه بعض األكرد الكثير مف اآليات كاألحاديث الدالة عمى كجكب الحكـ بما أنزؿ اهلل 
 مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية كاإلجماع التي استدؿ بيا القائمكف بعدـ جكاز التدٌرج:

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴ ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹     چ : قكلو  -1

چ﮺  ﮻  ﮼  
(2). 

كجو الداللة: تدعك اآلية المؤمنيف إلى الدخكؿ في جميع شرائع اإلسالـ، كالعمؿ بجميع 
عنو،  اىيو ما استطاعكا، كما عدا ذلؾ فيك اتباع لمشيطاف نيى اهلل أكامره، كترؾ جميع نك 

 .(3)كالتدٌرج فيو ترؾ لبعض األحكاـ، فيك اتباع لخطكات الشيطاف
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  چ : قكلو  -2

چائ
(4). 

مف بعده، بكجكب الحكـ ، كلحكاـ المسمميف لرسكلو  كجو الداللة: ىذا أمر جاـز مف اهلل 
مف األحكاـ، كعدـ اتباع أىكاء الناس، ألف )ما( مف ألفاظ العمكـ،  بجميع ما أنزؿ اهلل 

مف االفتتاف عف تطبيؽ بعض  -كحكاـ المسمميف مف بعده -كفي اآلية أيضان تحذير لمنبي 
بعض ما أنزؿ اهلل ، كااللتفات إلى ما يريده الناس، كالقكؿ بالتدٌرج افتتاف عف ما أنزؿ اهلل 

 .(5)، كالتفات إلى ما يريده الناس

                                 
؛ ه1421، 1، ادلركز ادلغاريب للبحوث والًتمجة، لندن، ط111احلركة اإلسالمية ومسألة التغيَت، راشد، الغنوشي،  (1)

حول حكم ، حامد بن عبد اهلل؛ العلي، 173، معاصرة ؛ الشريف، ْتوث فقهية2/12النجار، يف فقو التدين، 
م، ومت ٖتميلو بتاريخ 18/8/2009التدرّج يف تطبيق الشريعة. نشر على موقع الشيخ حامد العلي بتاريخ 

 م.8/6/2013
 www.h-alali.org/f_open.php?id=6701c492-8c0b-11de-a0d2-00e04d932bf7. 

 .208سورة البقرة، اآلية ( 2)

  .225رّج، إغالق ادلدرج على فقيو التد؛ األنصاري، 12شريع، ادلصري، التدرّج يف الت( 3)
 .49سورة ادلائدة، اآلية ( 4)

 .11ري، التدرّج يف التشريع، ؛ ادلص239؛ زلوم، نظام احلكم، 904-2/902قطب، يف ظالل القرآن،  (5)

http://www.h-alali.org/f_open.php?id=6701c492-8c0b-11de-a0d2-00e04d932bf7
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 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ےچ : قكلو  -3
(1). 

، كاالنتياء عف كجو الداللة: ىذه اآلية تفيد كجكب األخذ كالعمؿ بجميع ما أمر بو النبي 
، كما أف "الخطاب مكجو إلى كؿ ما نيى عنو، ألف )ما( الكاردة في اآلية مف ألفاظ العمكـ

 .(2)جميع المؤمنيف، فالعمـك كائف في الخطاب كفي المكمفيف"
 وي رد عمى االستدالل باآليات السابقة باآلتي: 

إٌف ىذه اآليات تفيد العمـك التي يدخؿ عمييا الخصكص، كىذا الخصكص ينطمؽ مف  - أ
 .(3)لمفاسدمبدأيف: مبدأ القدرة كالعجز، كمبدأ المكازنة بيف المصالح كا
ہ  ہ  ہ  چ  :، كقكلو (4)ففعؿ ما أمر بو الشارع عاـ مخصكص بالقدرة كاالستطاعة

چھ
ذا أم: )، كقكلو (5) عند  ، كقكلو (6)فأتكا منو ما استطعتـ( رتكـ بشيءكا 

، كترؾ ما نيى الشارع عنو مخصكص (7)مبايعة النساء: )فيما استطعتٌف كأطقتٌف(

                                 
 .7سورة احلشر، اآلية ( 1)

 .11؛ ادلصري، التدرّج يف التشريع، 239 -238زلوم، نظام احلكم، ( 2)

الداية، د. سلمان نصر أمحد، التدرّج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية )ْتث(، ؛ 60-20/55ابن تيمية، رلموع الفتاوى،  (3)
 م.2/7/2013يلو عن موقع سبل السالم بتاريخ ه. مت ٖتم1434، ادلؤلف، غزة، 48

 http://soblslam.com/BookView.aspx?id=155           

، ؛ النجار، يف فقو التدين111؛ الغنوشي، احلركة اإلسالمية ومسألة التغيَت، 19/227ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 4)
؛ السويلم، قضايا 48؛ الداية، التدرّج يف تطبيق الشريعة، 173، 10-1؛ الشريف، ْتوث فقهية معاصرة 2/12

 .474يف االقتصاد، 

 .16سورة التغابن، اآلية ( 5)

(، 6858، حديث )البخاري، صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل ( 6)
 .2/411(، 1337م، صحيح مسلم، كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، حديث )؛ مسل6/2658

؛ الًتمذي، سنن الًتمذي، 44/556(، 27006أمحد، ادلسند، مسند النساء، حديث أميمة بنت رقيقة، حديث )( 7)
ائي، ؛ النس، وقال: "حديث حسن صحيح"4/151(، 1597أبواب السَت، باب ما جاء يف بيعة النساء، حديث )

؛ البيهقي، السنن الكربى، كتاب 7/182(، 7756حان النساء، حديث )السنن الكربى، كناب البيعة، باب امت
. صححو األلباين، زلمد ناصر الدين 8/255(، 16568قتال أىل البغي، باب كيف يبايع النساء، حديث )

، دار ادلعارف، 2/63، (529ه(، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا، حديث )1420)ت
  ه.1415الرياض، ط جديدة، 
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چڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳچ : ، كقكلو (1)باالضطرار
: ، كقكلو (2)

چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ
، ليذا فإف الحاكـ كالعالـ ال يقكـ باألمر كالنيي إال بما يقدر (3)

، ، ألف الحجة ال تقكـ عمى العباد إال "بشرط التمكف مف العمـ بما أنزؿ اهلل عميو
 . (4)كالقدرة عمى العمؿ بو"

ٌرج في التطبيؽ كاألخذ بأحكاـ اإلسالـ كافة، ألف األخذ بأحكاـ إنو ال تعارض بيف التد - ب
اإلسالـ كافة ىك في األىداؼ كالغايات، بينما التدٌرج متعمؽ بالكسائؿ كالتطبيؽ 
كالممارسة، فالممنكع ىك أخذ المكمؼ شيئان مف األحكاـ كترؾ اآلخر بإرادتو مع تماـ 

الـ برفؽ كتؤدة مع كجكد النية الصادقة القدرة كاالستطاعة، أما الدخكؿ في أحكاـ اإلس
لتطبيؽ جميع األحكاـ عند القدرة فيذا جائز، ألف كجكب الدخكؿ في أحكاـ اإلسالـ مقٌيد 

كعمى ىذا فالتدٌرج في التطبيؽ مف التكازف كالجمع بيف المثالية كالكاقعية،  ،باالستطاعة
 .(5) المتاف ىما مف خصائص الشريعة اإلسالمية

ال يغٌير الحكـ األصمي، بؿ يراعي المصالح كالمفاسد التي أمرت بيا  إٌف التدٌرج  - ت
فمتى  ،كاألصؿ أف ىذه الكاجبات تقاـ عمى أحسف الكجكه: "الشريعة، يقكؿ ابف تيمية 

فإنيا مف باب  ،أقيمت إذا لـ يكف في إقامتيا فساد يزيد عمى إضاعتيا... أمكف إقامتيا
إف كاف في ذلؾ مف فساد كالة األمر أك الرعية ما ف ،األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

، كتطبيؽ بعض األحكاـ اآلف كالحدكد (6)"يزيد عمى إضاعتيا لـ يدفع فساد بأفسد منو
 .ايكقع في مفاسد عظيمة كفتف ال حصر لي

أف  ،فيما أخذ عمينا فكاف ،فبايعناه  رسكؿ اهللدعانا قاؿ: " عف عبادة بف الصامت  -4
رة عمينا، كأف ال ننازع كالطاعة، في منشطنا كمكرىنا، كعسرنا كيسرنا كأثى  نا عمى السمعبايعى 

 .(7)"(، عندكـ مف اهلل فيو برىافبكاحان  إال أف تركا كفران ) قاؿ: األمر أىمو،

                                 
 .48الداية، التدرّج يف تطبيق الشريعة،  (1)

 .173سورة البقرة، اآلية ( 2)

 .119سورة األنعام، اآلية ( 3)

 .60-20/59ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 4)

 .475-474السويلم، قضايا يف االقتصاد، ؛ 173، 10-1الشريف، ْتوث فقهية معاصرة  (5)

 .34/176ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 6)

(، 6647، حديث )) سًتون بعدي أمورا تنكروهنا ( : باب قول النيبالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الفنت، ( 7)
= 
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كجو الداللة: إف الحديث يدعك إلى منازعة كمنابذة الحاكـ إذا أظير الكفر البكاح، كالحكـ 
مف الكفر البكاح، فأيما حاكـ دعا إلى خمط أحكاـ  -قميمةكثيرة كانت أك  -بأحكاـ الكفر

 .(1)اإلسالـ بأحكاـ الكفر بحجة التدٌرج، فقد كجبت منابذتو كقتالو
 ويرد عمى االستدالل بيذا الحديث بما يأتي:

، (2)إف كجكب منابذة الحاكـ كقتالو كالخركج عميو مسألة فييا خالؼ كتحتاج إلى تفصيؿ - أ
ٍكر األئمةألف ىذا الدليؿ عاـ خ ، (3)صصتو أحاديث كثيرة تفيد بكجكب الصبر عمى جى

: )أال مف كلي عميو كاؿو فرآه يأتي شيئان مف معصية اهلل، فميكره ما كما في قكؿ النبي 
عمى  (5)كيعٌمؽ اإلماـ النككم  ،(4)يأتي مف معصية اهلل، كال ينزعٌف يدان مف طاعة(

 (:عندكـ مف اهلل فيو برىاف)كمعنى  ،نا المعاصيكالمراد بالكفر ىالحديث السابؽ بقكلو:" 
ال تنازعكا كالة األمكر في كاليتيـ كال  :كمعنى الحديث ،أم تعممكنو مف ديف اهلل 

فإذا رأيتـ ذلؾ  ،تعممكنو مف قكاعد اإلسالـ محققان  تعترضكا عمييـ إال أف تركا منيـ منكران 
                                 

(، 1709؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غَت معصية، حديث )6/2588
3/330  . 

 .12؛ ادلصري، التدرّج يف التشريع، 241-240احلكم،  زلوم، نظام( 1)

، ٖتقيق: نعيم 2/336ه(، مقاالت اإلسالميُت واختالف ادلصلُت، 324األشعري، أبو احلسن علي بن إمساعيل )ت( 2)
صحيح سلم بشرح النووي، ه(، 676حيِت بن شرف )ت ه؛ النووي، 1426، 1زرزور، ادلكتبة العصرية، ط

الفقو اإلسالمي د. وىبة بن مصطفى، ؛ الزحيلي، ه1414، 2رطبة، القاىرة، ط، مؤسسة ق12/317-318
.. دراسة فقو اجلهادد. يوسف، ؛ القرضاوي، ه1418، 4، دار الفكر، دمشق، ط6197-8/6195وأدلتو، 

 .ه1430، 1، مكتبة وىبة، القاىرة، ط1062-2/1054، مقارنة ألحكامو وفلسفتو يف ضوء القرآن والسّنة

، ٖتقيق: عصام الدين 7/208، شرح منتقى األخبار نيل األوطاره(، 1250زلمد بن علي بن زلمد )ت ين، الشوكا( 3)
 .ه1413، 1الصبابطي، دار احلديث، القاىرة، ط

 .3/341(، 1855مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارىم، حديث )( 4)

ه يف نوى بالشام، 631، ولد سنة ادلذىب الشافعي ومهذبوي النووي، زلرر زليي الدين، أبو زكريا حيِت بن شرف بن مر ( 5)
مث ارٖتل إىل دمشق طلباً للعلم، ويل دار احلديث األشرفية، أخذ الفقو واحلديث واألصول عن: أيب إسحق ادلرادي، وأيب 

خذ عنو: ابن العطار، واحلافظ البقاء النابلسي، والقاضي التفليسي، وإسحق ادلغريب، وعمر بن سعد اإلربلي، وغَتىم، وأ
ادلّزي، والداراين، والقاضي الزرعي، وغَتىم، لو مؤلفات كثَتة منها: روضة الطالبُت، ومنهاج الطالبُت، واجملموع شرح 

ه. السبكي، 676شرح صحيح مسلم، ورياض الصاحلُت، والتبيان يف آداب محلة القرآن، تويف يف نوى سنة و ادلهّذب، 
ىت(، طبقات الشافعيُت، 774؛ ابن كثَت، إمساعيل بن عمر بن كثَت )ت398-8/395كربى، طبقات الشافعية ال

 ىـ. 1413، ٖتقيق: د. أمحد عمر ىاشم ود. زلمد زينهم، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 909-913
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خركج عمييـ كقتاليـ فحراـ بإجماع كأما ال ،فأنكركه عمييـ كقكلكا بالحؽ حيث ما كنتـ
ف كانكا فسقة ظالميف ،المسمميف ، كيقكؿ (1)"كقد تظاىرت األحاديث بمعنى ما ذكرتو ،كا 

إذا كانت المنازعة في  كالذم يظير حمؿ ركاية الكفر عمى ما: "(2)الحافظ ابف حجر 
اية المعصية عمى كحمؿ رك  ،فال ينازعو بما يقدح في الكالية إال إذا ارتكب الكفر ،الكالية

فإذا لـ يقدح في الكالية نازعو في المعصية بأف  ،ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الكالية
  .(3)"كمحؿ ذلؾ إذا كاف قادران  ،كيتكصؿ إلى تثبيت الحؽ لو بغير عنؼ ،ينكر عميو برفؽ

كقكع إف مف قاؿ بكجكب قتاؿ الحاكـ كمنابذتو ىنا قد اشترط القدرة كاالستطاعة، كعدـ   - ب
، فمماذا يقبؿ شىٍرطي القدرة كعدـ المفسدة الغالبة في (4)فتنة في خمعو تربك عمى فتنة بقائو

مف نفس الحاكـ الذم يسعى  يطٌبؽ أحكاـ الشريعة، كال يقبؿ منابذة كقتاؿ الحاكـ الذم ال
إلى تطبيؽ أحكاـ الشريعة، كلكنو يستعمؿ التدٌرج ككسيمة لذلؾ بسبب عدـ تحقؽ ىذيف 

 يف؟.الشرط
 إف ىذا الحديث ال ينطبؽ عمى الحاكـ الذم يقكؿ بالتدٌرج، كذلؾ لسببيف:  - ت

األكؿ: إف تصرفو يحتمؿ التأكيؿ، فإف القائؿ بالتدٌرج في تطبيؽ األحكاـ لو أدلة مف 
عندكـ مف اهلل فيو ) : قكلو: "الشرع يعتمد عمييا لقكلو بالتدٌرج، يقكؿ ابف حجر 

كمقتضاه أنو ال يجكز الخركج  ،حيح ال يحتمؿ التأكيؿأم نص آية أك خبر ص (:برىاف

                                 
 .12/317النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ( 1)

شافعي ادلذىب، إمام يف احلديث والتاريخ واللغة، أصلو من عسقالن شهاب الدين أمحد بن علي بن زلمد العسقالين،  (2)
ىـ، وأخذ العلم عن مجاعة منهم: البلقيٍت وابن ادللقن وابن مجاعة والزين العراقي 773بفلسطُت، ُولد يف القاىرة سنة 

و خلق كثَت منهم: واذليثمي وفاطمة التنوخية ، وبلغ شيوخو ضلو ستمائة، حىت صار إمام احلديث يف عصره، وأخذ عن
السخاوي وابن تغري بردى، ويل القضاء، ولو عدد كبَت من ادلصنفات، منها: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 

ىـ. 852واإلصابة يف ٘تييز الصحابة، والدرر الكامنة، واإلحكام لبيان ما يف القرآن من األحكام، تويف يف القاىرة سنة 
، دار 40-2/36ه(، الضوء الالمع ألىل القرن التاسع، 911مد )ت السخاوي، زلمد بن عبد الرمحن بن زل

ىـ(، حسن احملاضرة يف تاريخ مصر 911ه؛ السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر )ت 1412، 1اجليل، بَتوت، ط
 ىـ.    1387، ٖتقيق: زلمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، 366-1/363والقاىرة، 

 .441-16/440ن حجر، فتح الباري، اب( 3)

؛ ابن حجر، فتح الباري، 12/318؛ النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، 2/336األشعري، مقاالت اإلسالميُت، ( 4)
 .208-7/207؛ الشوكاين، نيل األوطار، 16/441
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 . (1)"عمييـ ما داـ فعميـ يحتمؿ التأكيؿ
الثاني: إف الخالؼ القائـ ىك في الخركج عمى الحاكـ الجائر، أك الذم ينتقؿ مف العدؿ 

، كىذا ال ينطبؽ عمى الحاكـ الذم يقكؿ بالتدٌرج، فإنو يريد االنتقاؿ مف (2)إلى الجكر
لى العدؿ، كمف الحكـ بالقكانيف الكضعية إلى الحكـ بأحكاـ الشريعة، فإف الحاكـ الجكر إ

المتدٌرج يقكـ بالتبميغ كالتطبيؽ ألحكاـ الشريعة شيئان فشيئان، كال يجب عميو إال ما أمكنو 
 .(3)تطبيقو مف أحكاـ الشريعة

شيادة أف  )ألبايعو، فاشترط عمي  النبي أتيت"، قاؿ: (4) بف الخصاصيةعف بشير  -5
عبده كرسكلو، كأف أقيـ الصالة، كأف أؤدم الزكاة، كأف أحج حجة  ال إلو إال اهلل، كأف محمدان 

يا رسكؿ اهلل، أما "فقمت:  (،اإلسالـ، كأف أصكـ شير رمضاف، كأف أجاىد في سبيؿ اهلل
بغضب  بر، فقد باءاثنتاف فكاهلل ما أطيقيما: الجياد كالصدقة، فإنيـ زعمكا أنو مف كلى الد  

فكاهلل ما  ،نفسي، ككرىت المكت، كالصدقة (5)، فأخاؼ إف حضرت تمؾ جشعتٍ  مف اهلل
يده، ثـ  . قاؿ: فقبض رسكؿ اهلل "أىمي كحمكلتيـ (7)ؿسٍ رً  ، ىفٌ (6)نيمة كعشر ذكدلي إال غي 

يا رسكؿ اهلل، أنا "قمت:  (،؟فال جياد كال صدقة، فبـ تدخؿ الجنة إذان )ؾ يده، ثـ قاؿ: حرٌ 
 .(8)كميفٌ  فبايعتو عمييفٌ "، يعؾأبا

                                 
 .7/207؛ الشوكاين، نيل األوطار، 16/440ابن حجر، فتح الباري، ( 1)

 .7/208؛ الشوكاين، نيل األوطار، 441/ 16ري، ابن حجر، فتح البا( 2)

 .61-20/60ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 3)

 ه، روى عن النيب  8بشَت بن معبد بن شراحيل السدوسي، صحايب جليل، قدم إىل الّنيب مع وفد بكر بن وائل سنة ( 4)
أمو، وقيل من جداتو، شهد فتح ادلدائن،  "بشَت"، واخلصاصية أحاديث، كان امسو يف اجلاىلية "زحم"، فسماه النيب 

يوسف بن عبد اهلل القرطيب )ت . ابن عبد الرب، وأحضر مخس الغنائم إىل أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب 
، ٖتقيق: علي زلمد البجاوي، دار اجليل، بَتوت، 174-1/173، يف معرفة األصحاب االستيعابه(، 463

، ٖتقيق: 1/444، يف ٘تييز الصحابة اإلصابةه(، 852عسقالين )ت أمحد بن علي ال؛ ابن حجر، ه1412، 1ط
 .ه1415، 1عادل أمحد عبد ادلوجود وعلي زلمد معوض، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط

 .8/49فزعت من ادلوت. ابن منظور، لسان العرب، كتاب العُت ادلهملة، مادة )ّجَشَع(،  ( 5)

 . 324َذَوَد(، مادة ) الذالللغة، كتاب . ابن فارس، مقاييس امجاعة من اإلبل ( 6)

 .335اللنب، ألنو يًتّسل من الضرع. ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب الراء، مادة )َرَسَل(،  ( 7)

؛ 36/285(، 21953، حديث )أمحد، ادلسند، تتمة مسند األنصار، حديث بشَت بن اخلّصاصية السدوسي( 8)
، ادلعجم الكبَت، باب الباء، بشَت بن اخلصاصية السدوسي ه(، 360سليمان بن أمحد بن أيوب )ت الطرباين، 

= 
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أف يترؾ الجياد كالصدقة  لـ يقبؿ مف ابف الخصاصية  كجو الداللة: إف النبي 
لتأليؼ قمبو، لذا ال يصح ترؾ شيء مف أحكاـ اإلسالـ، كىذا الحديث يعارض التدٌرج، ألف 

 .(1)التدٌرج فيو ترؾ شيء مف أحكاـ اإلسالـ
 ين: وي رد عمى ىذا االستدالل من وجي

لتأليؼ قمبو،  رأل عدـ الحاجة إلى التدٌرج مع ابف الخصاصية  األكؿ: إف الٌنبي 
 .(2)كذلؾ لمقدرة عمى التطبيؽ، كعدـ كجكد المفسدة الغالبة مف إلزامو بأحكاـ الشريعة

ترؾ بعض األحكاـ تحقيقان  قد قبؿ مف غير ابف الخصاصية  الثاني: ثبت أف النبي 
أف ال  الـ، كما حصؿ مع كفد ثقيؼ، عندما اشترطكا عمى النبي لمصمحة دخكليـ اإلس

إسالـ مف اشترط إلسالمو أال  ، ككما قبؿ النبي (3)صدقة عمييـ كال جياد فقبؿ منيـ
 .(5)، لرجحاف مفسدة كفرىـ عمى مفسدة تركيـ لبعض األحكاـ(4)يصمي إال صالتيف

كىي  -أف يدع ليـ الطاغية اهلل  كاف فيما سألكا رسكؿ " جاء في قصة إسالـ كفد ثقيؼ، -6
نة، نة سى فما برحكا يسألكنو سى  ،ذلؾ عمييـ ال ييدميا ثالث سنيف، فأبى رسكؿ اهلل  -الالت

نما مسمٌ  بعد مقدميـ، فأبى عمييـ أف يدعيا شيئان  كاحدان  كيأبى عمييـ، حتى سألكا شيران  ى، كا 

                                 
؛ ، ب.ت.2، ٖتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، ط2/44(، 1233حديث )

؛ احلاكم، ادلستدرك،  9/35(، 17796البيهقي، السنن الكربى، كتاب السَت، باب أصل فرض اجلهاد، حديث )
. وقال احلاكم:" حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"، وقال الذىيب يف 2/89(، 2421حديث )كتاب اجلهاد، 

 التلخيص: صحيح، وقال شعيب األرناؤوط يف ٖتقيق ادلسند: رجالو ثقات.

 .12ادلصري، التدرّج يف التشريع، ( 1)

 .51الداية، التدرّج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية،  (2)
(، 14674، 14673، حديث )كثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد اهلل أمحد، ادلسند، مسند ادل (3)

؛ أبو داود، سنن أيب داود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب ما جاء يف خرب الطائف، حديث 23/34-35
 ؛ قال األلباين عن إسناد أيب داود: "ىذا إسناد صحيح، رجالو كلهم ثقات". األلباين، سلسلة3/163(، 3025)

 .4/510(، 1889األحاديث الصحيحة، حديث )

. قال احملقق: 33/407(، 20287، حديث )أمحد، ادلسند، مسند البصريُت، حديث رجل من أصحاب النيب  (4)
"رجالو ثقات رجال الصحيح، غَت الرجل ادلبهم الذي روى عنو نصر بن عاصم، وقال األلباين: "ىذا سند صحيح على 

، دار غراس، 51ىـ(، الثمر ادلستطاب يف فقو السنة والكتاب، 1420مد ناصر الدين )تشرط مسلم". األلباين، زل
 ىـ.1422، 1الكويت، ط

 .35/32ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 5)
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كنسائيـ كذرارييـ كيكرىكف أف  سممكا بتركيا مف سفيائيـيريدكف بذلؾ فيما يظيركف أف يى 
، كقد كانكا سألكه مع ترؾ ... يركعكا قكميـ بيدميا حتى يدخميـ اإلسالـ، فأبى رسكؿ اهلل 

أما ): الطاغية أف يعفييـ مف الصالة، كأف ال يكسركا أكثانيـ بأيدييـ، فقاؿ رسكؿ اهلل 
 .(1)(في ديف ال صالة فيوكسر أكثانكـ بأيديكـ فسنعفيكـ منو، كأما الصالة، فإنو ال خير 

لـ يقبؿ أف يترؾ ليـ الالت شيران ثـ ييدمو، كما لـ يقبؿ أف يعفييـ  كجو الداللة: إف النبي 
تأليفان لقمكبيـ، كىذا يدؿ عمى  مف الصالة تأليفان لقمكبيـ، فمك جاز التدٌرج لتدٌرج معيـ النبي 

 .(2)عدـ جكازه
 :وي رد عمى ىذا االستدالل من ثالثة وجوه

كالشرؾ بو مف  األكؿ: ال خالؼ في عدـ جكاز التدٌرج في العقائد، فإٌف عبادة غير اهلل 
أمكر العقائد، كالعقيدة ىي أصؿ الديف، كىي التي تحدد مالمح المجتمع المسمـ، فإف الفرد أك 

 .(3)المجتمع ال يدخؿ دائرة اإلسالـ بدكف التكحيد، لذا ال يجكز التدٌرج في أمكر العقيدة
 :(4):)فإنو ال خير في ديف ال صالة فيو(، فيرد عميو بما يأتيثاني: أما استدالليـ بقكلو ال
يدؿ عمى أنو ال خير في إسالـ مف أسمـ بشرط أف ال يصمي، كلكف  "إف كالـ النبي  - أ

 .(5)نفي الخيرية عف إسالمو ال يدؿ صراحة عمى عدـ جكاز قبكلو"
فقد ثبت  ،(6)" يستمـز عدـ جكاز القبكؿ مطمقان لذلؾ الشرط مف ثقيؼ ال إف عدـ قبكلو "  - ب

                                 
ىـ(، تاريخ الرسل وادللوك )تاريخ 310؛ الطربي، زلمد بن جرير بن يزيد )ت2/540ابن ىشام، السَتة النبوية، ( 1)

؛ ابن القيم، زاد ادلعاد، 7/206ىـ؛ ابن كثَت، البداية والنهاية، 1387، 2الًتاث، بَتوت، ط، دار 3/99الطربي(، 
 . مل أعثر على حكم لصحة ذلذه الرواية.3/455

، 30األحكام الشرعية مربراتو وحكمو، ؛ حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق181لناس، الشويكي، اخلالص واختالف ا( 2)
م، عن 4/3/2012ىـ. مت ٖتميلو بتاريخ 1428حزب التحرير، والية العراق، سلسلة أفكار جيب أن تصحح، 

           منتدى العقاب.         
http://www.alokab.com/forums/lofiversion/index.php/t28030.html 

ألولويات، ؛ الوكيلي، فقو ا100؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 175الشريف، ْتوث فقهية معاصرة ، ( 3)
134. 

األيويب، أدين جربين جويلس، مقاصد الشريعة يف ٗتصيص النص بادلصلحة ؛ 7/235الشوكاين، نيل األوطار، ( 4)
 ىـ.1432، 1دار النفائس، عّمان، ط، 285، (رسالة ماجستَت منشورة) وتطبيقاهتا يف الفقو اإلسالمي

 .7/235الشوكاين، نيل األوطار، ( 5)

 .7/235ألوطار، الشوكاين، نيل ا( 6)
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 .(1)قبؿ إسالـ الرجؿ الذم أسمـ عمى أال يصمي إال صالتيف أف النبي 
لـ يقبؿ  أف النبي صحتيا ك افترضنا ية ال ييعرؼ مدل صحتيا، كلك الثالث: إف ىذه الركا

كىذا في ركاية ، (2)أف يعفييـ مف الصالة، فقد قبؿ شرطيـ أف ال صدقة عمييـ كال جياد
 أخرل صحيحة.

اإلجماع: إف المتفؽ عميو بيف عمماء اإلسالـ أف الخمفاء الراشديف ككالتيـ كقضاتيـ كانكا  -7
 . (3)يطبقكف أحكاـ اإلسالـ تطبيقان كامالن بدكف تدٌرج

فقد حصؿ اإلجماع عمى قتاؿ الممتنعيف عف تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، يقكؿ ابف 
فإنو يجب  ،فة خرجت عف شريعة مف شرائع اإلسالـ الظاىرة المتكاترةكؿ طائ": تيمية 

ف تكممت بالشيادتيف، قتاليا باتفاؽ أئمة المسمميف ككذلؾ إف أظيركا البدع المخالفة ،... كا 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چ : قاؿ  ،...لمكتاب كالسنة كاتباع سمؼ األمة كأئمتيا

 چچ
 كبعضو لغير اهلل كجب القتاؿ حتى يككف الديف كمو فإذا كاف بعض الديف هلل ،(4)

ف  ،كاألئمة بعدىـ عمى قتاؿ مانعي الزكاة كقد اتفؽ الصحابة ، كيقكؿ أيضان: "(5)"هلل كا 
 .(6)"كانكا يصمكف الخمس كيصكمكف شير رمضاف

 ويرد عمى ىذا االستدالل من وجوه:
عف الديف كأحكاـ الشريعة كدكلة ىك فيمف خرج  : إف اإلجماع الذم ذكره ابف تيمية أوالً 

اإلسالـ قائمة، كليس فيمف يريد أف يعيد أحكاـ الشريعة المغيبة عف كاقع المسمميف لعقكد 
يرل أف مف تكلى الحكـ في "األزمنة كاألمكنة التي نقصت فييا  طكيمة، فإف ابف تيمية 

المستطاع، كترؾ المحـر  آثار النبكة، كخالفة النبكة" يقصد بو تخفيؼ الظمـ كفعؿ الكاجب قدر
ف ترؾ الكاجب لعذر، أك فعؿ المحٌرـ لمصمحة راجحة  قدر اإلمكاف فيك محسف بيذه النٌية، كا 

ألمر أك النيي أك ضركرة، أك سكت عف األمر بكاجب، أك النيي عف محٌرـ، إذا كاف في ا
ما أمكنو مف ؿ ىذا المحٌرـ،  كليس عميو تطبيؽ إال مفسدة تربك عمى ترؾ ىذا الكاجب، أك فع

                                 
 . واحلديث رواه أمحد، وصححو األلباين.50 تقدم ٗترجيو ص( 1)

 . واحلديث رواه أمحد وأبو داود، وصححو األلباين.50تقدم ٗترجيو ص ( 2)

 .13ادلصري، التدرّج يف التشريع، ( 3)

 .193سورة البقرة، اآلية ( 4)

 .511-28/510ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 5)

 .28/519ية، رلموع الفتاوى، ابن تيم( 6)
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أف ترؾ ىذا الكاجب، أك فعؿ ىذا المحٌرـ يراد منو السككت عف  العمؿ بو، كما أنو يؤكد 
 .(1)األمر كالنيي، ال إسقاط الكاجب أك تحميؿ المحٌرـ

: إف ىذا اإلجماع غير مسٌمـ بو، بؿ إف الصحيح عكسو، فالمسممكف ما كانكا يمزمكف ثانياً 
اـ الشرع جممة، بؿ كانكا يتدٌرجكف معيـ، حتى يحبكا اإلسالـ أىؿ البالد التي يفتحكنيا بأحك

 .(2)كيألفكا أحكامو
كأمكاليـ، : "األماف ألنفسيـ (3)أىؿ إيمياء فقد أعطى أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب 

إنو ال تسكف كنائسيـ كال تيدـ، كال  ،كسقيميا كبريئيا كسائر ممتيا ،كلكنائسيـ كصمبانيـ
حيزىا، كال مف صميبيـ كال مف شيء مف أمكاليـ، كال يكرىكف عمى دينيـ  ينتقص منيا كال مف

أىؿ كما أعطى  ،(4)"معيـ أحد مف الييكد ءيمياإكال يضاٌر أحد منيـ، كال يسكف ب
، ككذلؾ في سائر (5)األماف عمى أنفسيـ كأمكاليـ كممميـ كشرائعيـ""أذربيجاف أيضان: 

كما جاء ىذا األماف إال ألخذ أىؿ ىذه البالد إلى الفتكحات، سكاء فتحت عنكة أك صمحان، "
أحكاـ اإلسالـ كىديو درجة درجة، حتى تنتشر أحكامو في كؿ بيت كدار، كعندئذو يرتفع عنيـ 

 .(6)ىذا االستثناء كيمتـز الجميع بأحكاـ اإلسالـ"
ـ الشريعة : إف التدٌرج يككف في البدايات التي تحتاج إلى الرفؽ كالتمطؼ في تطبيؽ أحكاثالثاً 

 اإلسالمية، كال يعني التراجع عما تـ تحقيقو كتطبيقو مف أحكاـ الشريعة، لذلؾ كاف النبي 
، يتدٌرج مع القبائؿ كيتمطؼ معيـ حتى يؤلؼ قمكبيـ إلى اإلسالـ، أما بعد كفاة النبي 

 عمى قتاليـ، كارتداد كثير مف القبائؿ بسبب منعيـ الزكاة، فقد عـز أبك بكر الصٌديؽ 
ألف ىذا ليس مكضع تأليؼ القمكب، فيـ قد عرفكا الحؽ كأسممكا ثـ ارتدكا عمى أعقابيـ، 
فتأليؼ قمكبيـ كالتدٌرج معيـ في ىذا المقاـ فيو إقرار ليـ عمى ما فعمكه، كىذا نقيض الحكمة 

                                 
 .59-20/55ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 1)

 .159عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب الدعوي، ( 2)

، 1/293ه(، معجم البلدان، 626اسم لبيت ادلقدس، ومعناه بيت اهلل. احلموي، ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت ( 3)
 م.1995، 2دار صادر، بَتوت، ط

ه(، رلموعة الوثائق السياسية للعهد 1424؛ احليدر آبادي، زلمد محيد اهلل )ت3/609تاريخ الطربي، الطربي، ( 4)
 ه.1407، 6، دار النفائس، بَتوت، ط488النبوي واخلالفة الراشدة، 

 .446-445؛ احليدر آبادي، رلموعة الوثائق السياسية، 4/155الطربي، تاريخ الطربي، ( 5)

 .161-159ات اخلطاب الدعوي، عبد الرمحن، من مرتكز ( 6)
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 .  (1)المقصكدة مف التأليؼ كالتدٌرج
ـ الشرعية عمى الناس مرة كاحدة، أك : إف سبب التدٌرج ىك عدـ القدرة عمى تنزيؿ األحكارابعاً 

ف  ترتب مفاسد أكبر مف تحقيؽ المصمحة المقصكدة عند إرادة تطبيؽ حكـ شرعي معٌيف، كا 
ىك السبب في عدـ الحاجة غالبان إلى  -زمف الخمفاء الراشديف -قكة الدكلة اإلسالمية كتمكنيا

 .(2)تأجيؿ األحكاـ الشرعية أك التدٌرج فييا
 .دم جواز الحكم بغير ما أنزل اهلل عالمطمب الثالث: 

 العديد مف اآليات منيا:  كرد في عدـ جكاز الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل 
چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ : قكلو  -1

ې   ى  چ : كقكلو  ،(3)

چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ : قكلو  ،(4)

 چچ  چ  چ  
(5).  

 ؛أك إسالـ أك جاىمية ؛مسألة إيماف أك كفر -في ىذا كمو -المسألةإف : "يقكؿ سيد قطب 
نو ال كسط في ىذا األمر كال ىدنة كال صمح ،كشرع أك ىكل فالمؤمنكف ىـ الذيف يحكمكف  ،كا 
كالكافركف الظالمكف الفاسقكف ىـ  ،ال يخرمكف منو حرفان كال يبدلكف منو شيئان   بما أنزؿ اهلل

 . اهلل الذيف ال يحكمكف بما أنزؿ
ما أف  ،كاممة فيـ في نطاؽ اإليماف كأنو إما أف يككف الحكاـ قائميف عمى شريعة اهلل  كا 

 ،، فيـ الكافركف الظالمكف الفاسقكفذف بو اهللأيككنكا قائميف عمى شريعة أخرل مما لـ ي
.. كقضاءه في أمكرىـ فيـ مؤمنكف ف الناس إما أف يقبمكا مف الحكاـ كالقضاة حكـ اهلل أك 

ال فما ىـ بالمؤمنيف.. كال كسط بيف ىذا الطريؽ كذاؾ كال حجة كال معذرة، كال احتجاج  ،كا 
 .(6)"بمصمحة

مف األحكاـ، كافران  كجو الداللة في اآليات: جعمت اآليات مف لـ يحكـ بجميع ما أنزؿ اهلل 
كب الحكـ بما أنزؿ أك ظالمان أك فاسقان، كألف )ما( الكاردة في اآليات مف ألفاظ العمكـ، فإف كج

                                 
 .481-480السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 1)

 .60-55/ 20ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 2)

 .44سورة ادلائدة، اآلية ( 3)

 .45سورة ادلائدة، اآلية ( 4)

 .47سورة ادلائدة، اآلية ( 5)

 .2/888قطب، يف ظالل القرآن، ( 6)
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يشمؿ جميع األكامر كالنكاىي، كالقكؿ بالتدٌرج دعكة إلى ترؾ بعض األحكاـ في بعض  اهلل 
 .(1)األحكاؿ، فال يجكز

چی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  چ : قكلو  -2
(2). 

ىك حكـ جاىمي، ال يجكز قبكلو، كال الرضا  كجو الداللة: إف كؿ حكـ بغير ما أنزؿ اهلل 
كال المشاركة فيو، بغض النظر عف مبررات ىذه المشاركة، ألف ىذه المشاركة ىي  بو،

 .(3)مخالفة عقدية كاضحة، كالقكؿ بالتدٌرج ىك أحد ىذه المبررات
 يذه اآليات وأمثاليا بما يأتي:وي رد عمى االستدالل ب

 .الرد عمى االستدالؿ باألدلة السابقة التي تكجب الحكـ بما أنزؿ اهلل  - أ
، كتطبيؽ التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة في محمو ىك حكـ بما أنزؿ اهلل إف   - ب

، "فإف الحكـ الشرعي نكعاف: حكـ تكميفي يدكر الفعؿ فيو بيف (4)لألحكاـ الشرعية
الكجكب كالندب كاإلباحة كالكراىة كالحظر، كحكـ كضعي متعمؽ بكجكد األسباب، كتكافر 

التدٌرج ىك أف تطبيؽ الحكـ التكميفي في ظرؼ ما  ... كمناط الشركط، كتخٌمؼ المكانع،
، "كاألخذ (5)يخٌؿ بمقاصد الشريعة كقكاعدىا الكمية، لعدـ تكافر الشركط، ككجكد المكانع"

يقاع المكمؼ في  بالرخصة في حاالت تؤدم العزيمة فييا إلى تفكيت مقصكد الشارع، كا 
تطبيؽ لمحكـ الشرعي بشقيو ، فالتدٌرج ىك (6)الحرج كالضيؽ ىك أخذ بالحكـ الشرعي"

 التكميفي كالكضعي.
  

                                 
 .12-11ري، التدرّج يف التشريعة، ؛ ادلص239زلوم، نظام احلكم،  (1)

 .50سورة ادلائدة، اآلية ( 2)

 .441واقعنا ادلعاصر، قطب، ( 3)

 .11، 297عدد  تطبيق الشريعة، رللة البيان، السلفي، التدرّج يف( 4)

، 4-1إمام، أ.د. زلمد كمال الدين، مآالت تطبيق منهج ٖتقيق ادلناط يف تأجيل بعض األحكام أو تعليقها )ْتث(، ( 5)
ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي احلادية عشر، ٖتت شعار: االجتهاد بتحقيق ادلناط )فقو الواقع والتوقع(، ادلنعقدة يف 

م، برعاية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت، مت ٖتميلو يف 20/2/2013-18الكويت من 
            م عن موقع الندوة.              17/5/2013

www.mostjadat.com/site/index.php/names/ 

 .2/12النجار، يف فقو التديّن، ( 6)
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 عدم جواز التخي ر من أحكام الشريعة.المطمب الرابع: 
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  چ : قكلو  -1

چٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  
(1). 

مر كالنكاىي، كال يصح كجو الداللة: بعد اكتماؿ الشريعة أصبح المؤمنكف مكمفكف بجميع األكا
ليـ التخٌير مف األحكاـ ما يريدكف، كالقائمكف بالتدٌرج يريدكف أف يتخٌيركا مف األكامر كالنكاىي، 
كما أٌف اآلية تفيد العمكـ لجميع المؤمنيف في جميع األمكر، ألف كممتي "مؤمف" ك "مؤمنة" 

 .(2)العمكـ أيضان نكرتاف مسبكقتاف بالنفي، ككممة "أمران" نكرة مضافة كىي تفيد 
يا معشر المياجريف خمس  )فقاؿ:  رسكؿ اهلل  قاؿ: أقبؿ عمينا عف عبد اهلل بف عمر  -2

كما لـ تحكـ أئمتيـ بكتاب اهلل، كيتخيركا مما  ...،إذا ابتميتـ بيف، كأعكذ باهلل أف تدرككىف: 
 .(3)(أنزؿ اهلل، إال جعؿ اهلل بأسيـ بينيـ

نييان جازمان، كالتدٌرج ىك عيف  التخٌير مما أنزؿ اهلل عف  كجو الداللة: "نيى النبي 
 .(4)التخٌير، فيككف منييان عنو"

 ويرد عمى االستدالل بيذين الدليمين بما يأتي:
إف التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة ليس مف التخٌير في شيء، ألنو ييعمؿ بو اىتداءن بأدلة الشرع، 

حكاـ الشرعية كسائؿه غايتيا تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كليس باتباع اليكل أك حظ النفس، فاأل
، فإذا تبٌيف لمفقيو أف تطبيؽ حكـ شرعي معٌيف في ظرؼ ما يتخمؼ عف تحقيؽ مقصكد (5)كاآلخرة

الشارع منو، أك يؤدم إلى مفسدة راجحة، فإف تأخير تنزيؿ ىذا الحكـ الشرعي عمى كاقعتو ال يعتبر 
                                 

 .36سورة األحزاب، اآلية ( 1)

 .11ادلصري، التدرّج يف التشريع، ( 2)

(، 4019ىـ(، سنن ابن ماجو، كتاب الفنت، باب العقوبات، حديث )273ابن ماجو، زلمد بن يزيد القزريٍت )ت( 3)
د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ب.ت.؛ احلاكم، ادلستدرك،  ، ٖتقيق: زلم2/1332-1333

. وقال احلاكم: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه". 4/582(، 8623حديث ) نت وادلالحم،كتاب الف
-1/216(، 106وقال الذىيب يف التلخيص: "صحيح"؛ وحسنو األلباين. األلباين، السلسلة الصحيحة، حديث )

218. 

 .             31يق األحكام، ؛ حزب التحرير، التدرّج يف تطب12ادلصري، التدرّج يف التشريع، ( 4)
ادلوسوم بقواعد األحكام يف  القواعد الكربىه(، 660عبد العزيز بن عبد السالم السلمي )ت ابن عبد السالم،  (5)

؛ ابن تيمية، ه1431، 4ضمَتية، دار القلم، دمشق، ط، ٖتقيق: د. نزية محاد ود. عثمان 8-2/7، إصالح األنام
 .12-2/9؛ الشاطيب، ادلوافقات، 20/48رلموع الفتاوى، 
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 . (1)الشريعة القائمة عمى تحقيؽ المصمحة كدفع المفسدة الراجحة تخٌيران، بؿ إعماالن لنصكص
لعمر  ، فقاؿ (2)عمى زعيـ المنافقيف عبد اهلل بف أبٌي بف سمكؿ الحدإقامة  فقد أكقؼ النبي 

قامتيا عمى  ، كأكقؼ (3): )دعو، ال يتحدث الناس أف محمدان يقتؿ أصحابو( ىدـ الكعبة، كا 
لكال حداثة عيد قكمؾ بالكفر لنقضت : )ؿ ألـ المؤمنيف عائشة ، حيث قاقكاعد إبراىيـ 

فأخاؼ  ،كلكال أف قكمؾ حديث عيدىـ بالجاىمية، كفي ركاية: )(4)(الكعبة، كلجعمتيا عمى أساس إبراىيـ
، كذلؾ لقعكد الحكـ عف تحقيؽ مقصكده، كخكفان مف أف يترتب عمى تحقيؽ ىذه (5)...(أف تنكر قمكبيـ

 .  (6)عظـ منيا أك مساكية ليا، فدفع المفاسد مقدـ حينيا عمى جمب المصالحالمصالح مفاسد أ
 من عروض كفار قريش وقبائل العرب. المطمب الخامس: موقف النبي 

رفض الماؿ كالسيادة كالممؾ عندما عرضو عميو سادة قريش، شرط تخميو عف   إف الٌنبي  -1
الكـ، كال الشرؼ فيكـ، كال الممؾ ما جئت بما جئتكـ بو أطمب أمك ): دعكتو، فأجابيـ 

، كنذيران  ، كأمرني أف أككف لكـ بشيران ، كأنزؿ عمي كتابان عميكـ، كلكف اهلل بعثني إليكـ رسكالن 
فبمغتكـ رساالت ربي، كنصحت لكـ، فإف تقبمكا مني ما جئتكـ بو، فيك حظكـ في الدنيا 

ف تردكه عمي أصبر ألمر اهلل حتى يحكـ اهلل بيني  .(7)(كبينكـ كاآلخرة، كا 

                                 
، 2، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط374 -373، يف السياسة واحلكم فتحي، خصائص التشريع اإلسالميد. الدريٍت،  (1)

 .50، تدرّج يف تطبيق الشريعة؛ الداية، اله1429
ادلدينة أظهر اإلسالم كرىاً،  ن أيّب بن مالك اخلزرجي، رأس ادلنافقُت، كان سّيد اخلزرج، وعندما قدم النيب عبد اهلل ب( 2)

وصلى عليو. ابن   وبغى ونافق فاتضع شرفو، وسلول اسم جدتو ألبيو، تويف يف السنة التاسعة للهجرة، فشهده النيب 
 . 4/65، ؛ الزركلي، األعالم409-3/408سعد، الطبقات الكربى، 

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ :  البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسَت، سورة ادلنافقون، باب قولو( 3)

؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة 4/1861(، 4622، حديث ) چ ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ
 .4/304(، 2584واآلداب، باب نصر األخ ظادلاً أو مظلوماً، حديث )

؛ مسلم، صحيح 574/ 2(، 1508صحيح البخاري، كتاب احلج، باب فضل مكة وبنياهنا، حديث ) البخاري،( 4)
 .2/405(، 1333مسلم، كتاب احلج، باب نقض الكعبة وبنائها، حديث )

 .573/ 2(، 1507البخاري، صحيح البخاري، كتاب احلج، باب فضل مكة وبنياهنا، حديث ) (5)

الداية، التدرّج يف تطبيق ؛ 4/497؛ ابن حجر، فتح الباري، 16/209 النووي، صحيح مسلم بشرح النووي،( 6)
 .51-50الشريعة، 

، ٖتقيق: 198-197(، سَتة ابن إسحق )السَت وادلغازي(، 151ابن إسحق، زلمد بن إسحق بن يسار ادلطليب )ت( 7)
= 
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أرأيت إف نحف بايعناؾ عمى بني عامر بف صعصعة إلى اإلسالـ، قالكا لو:  لما دعا الٌنبي  -2
، األمر هلل ):  قاؿ ،أمرؾ، ثـ أظيرؾ اهلل عمى مف خالفؾ، أيككف لنا األمر مف بعدؾ؟

  .(1)(يضعو حيث يشاء
كه كينصركه مف العرب، الدعكة عمى بني شيباف بف ثعمبة فقبمكا أف يؤ  لما عرض الٌنبي  -3

ف ديف لف ينصره إال مف كامتنعكا عف نصره مف جية الفرس، فقاؿ ليـ النبي  : )... كا 
 .(2)حاطو مف جميع جكانبو(

لـ يقبؿ أنصاؼ الحمكؿ مف ىذه القبائؿ رغـ  كجو الداللة في الركايات السابقة: إف النبي 
يقبؿ ما عرضكا عميو حتى إذا حسف حاجتو الشديدة لنصرتيـ، كلـ يقبؿ أف يتدٌرج معيـ ف

 .(3)إسالميـ تغيرت مطالبيـ
 ويرد عمى االستدالل بيذه المواقف بما يأتي:

طمب سادة قريش حيف عرضكا عميو الماؿ كالممؾ كاف ألنيـ اشترطكا  إٌف رفض النبي  - أ
عميو تخميو عف اإلسالـ مقابؿ الماؿ كالسيادة كالممؾ، كىذا الطمب كاف ييدؼ إلى 

عمى دعكة اإلسالـ بجممتيا، أما التدٌرج فإٌف غرضو ىك المحافظة عمى الدعكة  القضاء
 .(4)اإلسالمية كالترٌقي بالمدعكيف ليصمكا إلى كماؿ الشريعة

عرض قبيمة بني عامر بف صعصعة أف تبايعو مقابؿ أف يككف ليا  إف رفض النبي   - ب
ة كالحصكؿ عمى ثمف دنيكم الحكـ مف بعده ال يتعمؽ بالتدٌرج، بؿ يتعمؽ باحتكاء الدعك 

 .(5)مقابؿ نصرتيا
نصرة بني شيباف عندما قبمكا أف يؤكه كينصركه مف العرب ال مف إف رفض النبي   - ت

                                 
تفسَت الطربي،  ؛ الطربي،1/296ه؛ ابن ىشام، سَتة ابن ىشام، 1398، 1سهيل زكار، دار الفكر، بَتوت، ط

 . مل أعثر على ٗتريج لصحتها.4/128؛ ابن كثَت، البداية والنهاية، 17/555-557

 . مل أعثر على ٗتريج لصحتها. 4/347؛ ابن كثَت، البداية والنهاية، 425-1/424ابن ىشام، سَتة ابن ىشام، ( 1)

، ٖتقيق: د.زلمد رواس قلعو جي 1/282نبوة، ه(، دالئل ال430األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد )ت( 2)
ه(، دالئل 458 ه؛ البيهقي، أمحد بن احلسُت بن علي )ت1406، 2وعبد الرب عباس، دار النفائس، بَتوت، ط

ه؛ ابن كثَت، البداية 1405، 1، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط2/426النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، 
 .8/656ظ ابن حجر: إسناده حسن. ابن حجر، فتح الباري، . قال احلاف4/359والنهاية، 

 .30-28؛ حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، 181الشويكي، اخلالص واختالف الناس، ( 3)

 ه.1429، 7، دار ادلعرفة، بَتوت، ط173الصاليب، د. علي زلمد، السَتة النبوية عرض وقائع وٖتليل أحداث، ( 4)

 .235، السَتة النبوية، الصاليب( 5)
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الفرس كاف سببو عدـ استعدادىـ لحماية الدعكة حماية كاممة، ككذلؾ بسبب العيكد التي 
 .(1)ييابينيـ كبيف الفرس كالتي قد تعرض الدعكة اإلسالمية لخطر القضاء عم

في الركايات السابقة يتعمؽ أيضان بطبيعة التحالفات التي يمكف  كما أٌف رفض النبي   - ث
أف تقكـ بيا الجماعة المسممة خالؿ مرحمة االستضعاؼ، كالمكازنة بيف المصالح 

 .(2)كالمفاسد الناتجة عف ىذه التحالفات
 

  

                                 
 .235الصاليب، السَتة النبوية، ( 1)

، 1، دار اإلعالم الدويل، القاىرة، ط142-141الصاوي، د. صالح، التعددية السياسية يف الدولة اإلسالمية، ( 2)
 ه.1413
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 يعة اإلسالمية ومناقشتيا.ر ن بجواز التدر ج في تطبيق الشالمبحث الثالث: أدلة القائمي
المؤيدة لقكليـ،  بجكاز التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية بعدد مف األدلةاستدؿ القائمكف 

 كيمكف عرض ىذه األدلة كمناقشتيا في ستة مطالب:
 من القرآن الكريم.األول:  المطمب

 : (1)التدر ج سن ة كونية وتشريعيةالفرع األول: 
السمكات كاألرض في ستة  في خمؽ الككف، فقد خمؽ اهلل  ة مف سنف اهلل إف التدٌرج سنٌ  -1

چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ  :أياـ، قاؿ 
(2).  

، حيث خمقو طكران بعد طكر، فبدأ خمقو مف في خمؽ آدـ  كما إف التدٌرج سٌنة اهلل 
 چہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  چ : تراب، حيث قاؿ 

ثـ سٌكل ، (3)
 چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  چ  :التراب طينان، قاؿ 

، ثـ تحٌكؿ (4)
، حتى استكل إنسانان، الطيف إلى حمأ مسنكف، ثـ صار صمصاالن، ثـ نفخ فيو مف ركحو 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ : يقكؿ 

چوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
(5). 

گ  ڳ  چ  :أيضان في خمؽ اإلنساف كتككينو، خمقان مف بعد خمؽ، قاؿ  سٌنة اهلل  كىك

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

﮸   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴﮵  ﮶  ﮷  

 چ﮹
 .(7)فالتدٌرج سٌنة إليية في خمؽ الككف كاإلنساف ،(6)

في التغيير، كقد سبؽ أنو األصؿ في نزكؿ  ريعية، كىك منيج اهلل كالتدٌرج أيضان سٌنة تش -2
                                 

التمكُت سيد، زلمد ال؛ يوسف، 76-75؛ عمارة، يف فقو احلضارة اإلسالمية، 78القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 1)
؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، ه1418، 1، دار السالم، القاىرة، ط226، يف ضوء القرآن الكرمي لؤلمة اإلسالمية

457 . 

 .54سورة الفرقان، اآلية ( 2)

 .59سورة آل عمران، اآلية ( 3)

 .7سورة السجدة، اآلية ( 4)

 .29، 28سورة احلجر، اآليتان ( 5)

 .14-12اآلية سورة ادلؤمنون، ( 6)

 .76-75؛ عمارة، يف فقو احلضارة اإلسالمية، 78القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 7)
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أحكاـ التشريع اإلسالمي، كأف الكثير مف األحكاـ الشرعية نزلت متدٌرجة، ككاف ىذا التدٌرج 
كاضحان في تشريع جممة األحكاـ مف العبادات كالمعامالت كالعقكبات كغيرىا، كما كاف 

احد كالصالة كالصياـ كالجياد، كفي تحريـ المحـر الكاحد كاضحان أيضان في إيجاب الكاجب الك 
 .(1)كالخمر كالربا

 : كجو الداللة في ذلؾ
"إٌف تطبيؽ أحكاـ الشريعة في كاقعنا المعاصر يحتاج إلى اتباع ىذه السٌنة الككنية  -1

كالتشريعية في التدٌرج، السيما بعد الغزك الثقافي كالتشريعي كاالجتماعي؛ ألف إقامة 
ع اإلسالمي ال تككف بالقرارات الرئاسية أك البرلمانية، بؿ تككف بإعداد المجتمع المجتم

يجاد البدائؿ الشرعية لكثير مف األكضاع المحرمة  كتييئتو فكريان كنفسيان كأخالقيان، كا 
 .(2)المكجكدة في مؤسسات الدكلة منذ أمد طكيؿ"

المبادئ كاألصكؿ إلى إف التدٌرج في التطبيؽ يراعي منيج التشريع باالنتقاؿ مف  -2
، ألف "الديف أكؿ ما ييبنى مف أصكلو ثـ ييكٌمؿ بفركعو"(3)التطبيقات كالفركع

(4). 
إف التدٌرج في التطبيؽ يحقؽ الًحكـ البالغة لمنيج التدٌرج في التشريع اإلسالمي، مف حيث  -3

لتيسير ، كمكافقة الفطرة كمراعاة السنف اإلليية، كا(5)ترسيخ اإليماف في قمكب المؤمنيف
لتقٌبؿ األحكاـ الشرعية، كغيرىا  لح العباد، كتييئة النفكس، كمراعاة مصا(6)كرفع الحرج

 مف الًحكـ كالفكائد التي يجب مراعاتيا عند إرادة تطبيؽ الشريعة.
إف المانع الذم حاؿ دكف نزكؿ أحكاـ الشريعة جممة في زمف التشريع، فأكجب التدٌرج في  -4

ىك نفس المانع الذم يكجب اليـك التدٌرج في  ؛اإلسالـ نقؿ الناس مف الجاىمية إلى
 .(7)التطبيؽ

                                 
فقو د. يونس زليي الدين، ؛ األسطل، 466؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، 69الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 1)

 .ه1430دار نشر، غزة،  ، مجاعة اإلخوان ادلسلمُت، ب.6-3تطبيق الشريعة اإلسالمية، 

 .49؛ ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه، 79القرضاوي، يف فقو األولويات،  (2)

 .463-460السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 3)

 .10/355ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 4)

 .460السويلم، قضايا يف االقتصاد،  (5)

 .2/746صرة، قوميدي، االٕتاىات االجتهادية ادلعا (6)

 .2/745؛ قوميدي، االٕتاىات االجتهادية ادلعاصرة، 244العرعور، منهج الدعوة،  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





62 
 

 ويرد عمى ىذا االستدالل بما يأتي:
ال يصح الخمط بيف التدٌرج في األمكر الككنية، كالتدٌرج في األمكر التشريعية، فالسنف الككنية  أواًل:

ىي النص أك ما دؿ عميو  ليست دليالن شرعيان أك مصدران مف مصادر لمتشريع، ألف مصادر التشريع
 .(1)النص 

 إف االستدالؿ بآيات تحريـ الخمر غير صحيح كذلؾ مف كجكه: ثانيًا:
إف الخمر لـ تكف محرمة في البداية، بؿ كاف مسككتان عنيا كمترككة عمى اإلباحة  -1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  چ: ، كحٌرمت دفعة كاحدة بقكلو (2)األصمية

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 

چڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ
أما اآليات التي نزلت في ذـ  ،(3)
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ:الخمر قبؿ ذلؾ فما ىي إال مقدمات لتحريـ الخمر، فقكلو 

چہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے
، فالنيي في اآلية متعمؽ بالصالة كليس (4)

عف الصالة في حالة السكر، كال تتعمؽ بشرب الخمر أك عدمو، ألف  بالخمر، فاآلية تنيى
، كيؤيد ذلؾ ركاية عمر بف الخطاب چھ  ھ  ھ  ے  چ: اآلية بينت سبب ذلؾ بقكلو 

اآلية  في تحريـ الخمر حيف قاؿ: "الميـ بيف لنا في الخمر بيانان شفاءن،... حتى نزلت 
، انتيينا"قاؿ عمر:  ،چڄ  ڄ   ڄ  چ  مما بمغ:التي في المائدة، فديعي عمر فقرئت عميو، ف

 .(6)، كالتقديـ لتحريـ الخمر ال يدؿ عمى التدٌرج في تحريميا(5) انتيينا"
إف اآليات الكاردة في الخمر ال تدؿ عمى التدٌرج، بؿ عمى النسخ كما قاؿ عدد مف  -2

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ: ، فقكلو (7)العمماء

                                 
 .22؛ حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، 56األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 1)

 .180-179 ؛ الشويكي، اخلالص واختالف الناس،7حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية،  (2)

 .91-90سورة ادلائدة، اآليتان ( 3)

 .43سورة النساء، اآلية ( 4)

 . رواه أمحد وغَته، وصححو الًتمذي واحلاكم ووافقو الذىيب.22سبق ٗترجيو ص ( 5)

؛ ادلصري، التدرّج 180؛ الشويكي، اخلالص واختالف الناس، 8حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، ( 6)
 .15-14تشريع، يف ال

 .377-8/376الطربي، تفسَت الطربي، ( 7)
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چٺ  ڀ  ٺ
 .(2)، ناسخة لما قبميا، فال يصح شرب الخمر بعد تحريميا(1)

ف كقع بالتدريج فال يصح االستدالؿ بو عمى التدٌرج في التطبيؽ، كما ال  -3 إف تحريـ الخمر كا 
، ألف التدٌرج في تحريـ الخمر كغيره (3)يصح ألحد أف يقٌدـ في تحريميا، أك أف يعطؿ حكميا

قا مة المجتمع اإلسالمي الذم كاف متعذران في قريش، كغير كاف يتعمؽ بأطكار الدعكة كا 
أف يتدٌرج معيـ  صاؼو في المدينة لكجكد الييكد كالمنافقيف كالمشركيف، فكانت حكمة اهلل 

بعد دخكليـ في اإليماف، ثـ ارتقاؤىـ  حتى يتقكل إيمانيـ؛ فيسيؿ انقياد نفكسيـ ألكامر اهلل 
 .(4)في منازؿ السائريف

االحتجاج بآيات الربا عمى التدٌرج ىك احتجاج مردكد، فال يكجد في الشرع ما يدؿ عمى إف  ثالثًا:
، كلكف التحريـ أنو أباحو أكؿ األمر ثـ حرمو، بؿ حرمو مف أكؿ حكـ لمربا نزؿ عمى النبي 

، فاآلية األكلى التي يحتج بيا مؤيدك التدٌرج، كىي قكلو (5)تكرر في عدة نصكص لكقائع مختمفة
﮽   ﮾  ﮿    ھچ :  ﮼    ﮻   ﮸  ﮹     ﮺  ﮷  ﮵    ﮶  ﮴   ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

 چ﯀  ﯁    
، ال عالقة ليا بالربا، بؿ تتعمؽ بمف أعطى ىبة أك ىدية يريد استرداد (6)

ى  چ :، كأما قكلو (7)، كلكنو ال يأثـمثميا أك ًضعفيا، فإنو ال ثكاب لو فييا عند اهلل 

چۆئ   ۆئ  ۈئ    ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ
فيي تنيى عف الربا  ،(8)

المضاعؼ باعتبار ما كانت عميو عاداتيـ في الجاىمية، كليس عمى تقييد النيي بالربا المضاعؼ 
﮿  ﯀  ﯁                       چ: ، كأما قكلو (9)فقط

                                 
 .91-90سورة ادلائدة، اآليتان ( 1)

 .181-180الشويكي، اخلالص واختالف الناس، ( 2)

 .15-14ادلصري، التدرّج يف التشريع، ( 3)

 .83-82األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 4)

 .5-4لتدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، ؛ حزب التحرير، ا179الشويكي، اخلالص واختالف الناس، ( 5)

 .39سورة الروم، اآلية ( 6)

؛ ابن كثَت، تفسَت القرآن 14/36؛ القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، 104-20/103الطربي، تفسَت الطربي، ( 7)
 .6/318العظيم، 

 .130سورة آل عمران، اآلية ( 8)

والدراية من علم التفسَت،  القدير اجلامع بُت فٍت الروايةه(، فتح 1250الشوكاين، زلمد بن علي بن زلمد )ت( 9)
ه؛ السايس، زلمد علي، تفسَت آيات األحكام، 1427، ٖتقيق: سيد إبراىيم، دار احلديث، القاىرة، 1/513

= 
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چ    
 :(2)، فيجاب عنو مف ناحيتيف(1)

 تصريح ما داـ تحريمان.ال فرؽ بالتحريـ كاف بالتمكيح أك بال -1
إف ىذه اآليات جاءت في الييكد، كالمقصكد بالربا ىنا ليس الربا الشرعي الذم حكـ بتحريمو  -2

نما الماؿ الحراـ كالرشكة كغيرىا ، فال يصح االستدالؿ بيا عمى التدٌرج في (3)عمينا، كا 
 .(4)التحريـ

حكاـ التي تدٌرجت الشريعة في ، كاأل(5)إف المنسكخ ال يجكز العمؿ بو باتفاؽ األمة رابعًا:
تحريميا، تعتبر أحكاميا األكلى منسكخة، فال يصح العمؿ بيا، كال الرجكع إلييا عند تطبيؽ أحكاـ 

 .(6)الشريعة اإلسالمية
في التغيير كالـ مردكد، فإف كثيران مف  إف القكؿ بأف التدٌرج سنة تشريعية كمنيج اهلل  خامسًا:

ة فييا، كتحريـ الزنا، كحد الخمر، كما أف الشريعة جاءت بعكس التدٌرج، األحكاـ لـ تتدٌرج الشريع
، كما في تخفيؼ الصياـ بأف أباح األكؿ كالشرب (7)فتغيرت كثير مف األحكاـ مف األشد إلى األخؼ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : كالجماع إلى الفجر، بعد أف كاف محظكران بعد النكـ، كذلؾ بقكلو 

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ 

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  

                                 
 م.2002، ٖتقيق: ناجي سويدان، ادلكتبة العصرية، بَتوت، 202

 .161سورة النساء، اآلية ( 1)

 .178الف الناس، الشويكي، اخلالص واخت( 2)

 .3/348القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ( 3)

 .6؛ حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، 178الشويكي، اخلالص واختالف الناس، ( 4)

، ٖتقيق: زكريا 198، على مذىب أيب حنيفة النعمان األشباه والنظائره(، 970زين الدين بن إبراىيم )ت ابن صليم،  (5)
ه(، 684؛ القرايف، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن )ته1419، 1عمَتات، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط

م؛ ابن 2008، 2، ٖتقيق: أمحد عبد الرمحن، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط5/229الذخَتة يف فروع ادلالكية، 
شاكر، ادلكتبة التوفيقية، القاىرة، ، ٖتقيق: أمحد زلمد 1/177ه(، احمللى، 456حزم، علي بن أمحد بن سعيد )ت 

 ب.ت. 

 .91-89األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 6)

 .88، 85يطلق على التدرّج من األشد إىل األخف لفظ "معكوس التدرّج". األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 7)
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چڇ
: ، بعد أف كانت كاجبة، بقكلو كمنو العفك عف تقديـ الصدقة بيف يدم مناجاة الرسكؿ ، (1)

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿچ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

 چڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  
ڤ  ڤ  ڤ  چ : ، كتخفيؼ االعتداد مف الحكؿ بقكلو (2)

چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
چ : إلى أربعة أشير كعشران بقكلو ،  (3)

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ
، كغيرىا مف األدلة التي تبٌيف (4)
، فإذا كاف يصح االستدالؿ (5)أف معككس التدٌرج كاف أصح كأغزر كأكثر في نسخ األحكاـ كتغييرىا

بالتدٌرج في التشريع، فالكاجب أف ييعمؿ بكال القكليف، أم بالتدٌرج كمعككسو، أما أف يعتمد اتجاىان كاحدان 
ألخؼ إلى األشد، فيذا ترجيح بغير مرجح، كتخٌير لألحكاـ بغير في تغٌير األحكاـ، كىك التدٌرج مف ا

دليؿ، لذلؾ فالكاجب ترؾ التدٌرج كمعككسو كاألخذ بالحكـ النيائي الذم ثبت عميو التشريع 
 .(6)اإلسالمي

ال يصح القياس عمى التدٌرج في التشريع، ألف التدٌرج في التشريع كاف لحكمة أرادىا اهلل   سادسًا:
بؿ إنما حرميا ...، الخمر قبؿ التحريـ كبعده سكاءفإف قيؿ:  بقكلو: "" ذلؾ ابف تيمية  كما بٌيف 

تقصر أفياـ البشر عنيا كتعجز  كحكمة اهلل  ،(7)"في الكقت الذم كانت الحكمة تقتضي تحريميا
 ضمف قدرة عف اإلحاطة بمداركيا، كالذم يصح القياس عميو ىك العمة المعمكمة التي جعميا اهلل 

دراكيـ  . (8)فيـ البشر كا 
 ويجاب عمييم بما يأتي:

ال يراد مف االستدالؿ بالتدٌرج كسنة ككنية كتشريعية قياس التدٌرج في التطبيؽ عميو، بؿ يراد   -1

                                 
 .187سورة البقرة، اآلية ( 1)

  .13-12سورة اجملادلة، اآليتان ( 2)
 .240سورة البقرة، اآلية ( 3)

 .234سورة البقرة، اآلية ( 4)

 .133 -85األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 5)

 .93األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 6)

 .17/202ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 7)

 . 82األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 8)
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في تغيير األفراد كالمجتمعات نحك تطبيؽ كامؿ أحكاـ الشريعة عند  منو بياف منيج اهلل 
 .(1)ايةكجكد المانع مف بمكغ ذلؾ الكماؿ في البد

، (2)إف التقديـ لتحريـ أمر ما، أك نسخ حكـ سابؽ بآخر، صكرة مف صكر التدٌرج في التشريع -2
التي سبؽ بياف سبب االستدالؿ بو، أما نفي البعض لمتدٌرج في التشريع فيذا يرد عمييـ بو 

 البعض اآلخر منيـ كما سبؽ، إضافة إلى كثير مف عمماء األمة قديمان كحديثان.
فظ "معككس التدٌرج" عمى التدٌرج مف األشد إلى األخؼ، ىك خالؼ اصطالحي، إف إطالؽ ل -3

فكالىما تدٌرج ككالىما يراد منو التخفيؼ كالتيسير عمى المكمؼ كتربيتو عمى قبكؿ األحكاـ 
 .(3)الذم استدؿ بو صاحب إغالؽ المدرج كاالنقياد ليا، كما في كالـ ابف القيـ 

اتباع ترتيب النزكؿ، كالعكدة إلى الحكـ المنسكخ، كما ال يعني  إف التدٌرج في التطبيؽ ال يعني -4
نما يعني التدٌرج في تطبيؽ األكلكيات مف أحكاـ  إقرار الخمؿ في تطبيؽ أحكاـ الشريعة، كا 

 .(4) الشريعة
إف التدٌرج ليس حكمان شرعيان ينسخ كأحكاـ الحالؿ كالحراـ، بؿ ىك منيج تشريعي كدعكم  -5

 كطريقة مرحمية.
 دليؿ عمى نسخ التدٌرج عند الحاجة إليو، كبقاء سنة التدٌرج ال تتعارض مع تماـ إنو ال -6

الشريعة ككماليا، بؿ إف بقاء سنة التدٌرج دليؿ عمى كماؿ الشريعة، حتى تتناسب الشريعة مع 
 .(5)الناس عمى اختالؼ أحكاليـ كأكضاعيـ

، كما في حديث معاذ ابف (6)حتى بعد نزكؿ األحكاـ كثبكتيا إف التدٌرج قد ثبت عف النبي  -7
 . (7)جبؿ 

 چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ : قكلو  :الفرع الثاني
أم قؿ يا " ،(8)

                                 
 .745قوميدي، االٕتاىات االجتهادية ادلعاصرة، ( 1)

 .88صدي، اخلادمي، االجتهاد ادلقا( 2)

 .91-90؛ األنصاري، إغالق ادلدرج، 184-3/183ابن القيم، بدائع الفوائد،  (3)

 .745قوميدي، االٕتاىات االجتهادية ادلعاصرة،  (4)

 .244العرعور، منهج الدعوة، ( 5)

 .246-244العرعور، منهج الدعوة، ( 6)

 . واحلديث يف الصحيحُت.11ص ٗترجيو سبق  (7)
 .108سورة يوسف، اآلية ( 8)
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، يؤدم إلى الجنة ،ديني، الذم أنا عميو كأدعك إليوك دعكتي، ك  محمد ىذه طريقي كسنتي كمنياجي،
 .(1)": عطؼ عمى الميضمر چ ژ  ژچ عمى يقيف كحؽ...، 

لداللة في اآلية: إف تطبيؽ الشريعة يجب أف يككف عمى بصيرة مف األمر، كدراية ألحكاؿ كجو ا
، الذم سمؾ منيج التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة، فعمى المدعكيف، كذلؾ باتباع طريؽ النبي 

 .(2)أف يسمككا نفس المنيج الذم سمكو الذيف يتبعكف درب النبي 
ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ    ہ  ہ چ  :: قكلو الفرع الثالث

چۓ
(3). 

كشرعو بالتمطؼ كالميف، كالمجادلة  أف يدعك قريش إلى اهلل  إف ىذه اآلية مكية تأمر النبي 
بالرفؽ كحسف الخطاب كالمداراة، كىذه اآلية محكمة في حؽ العصاة مف المسمميف، كفي حؽ مف 

 .(4)يرجى إيمانو مف الكفار
بيا، يقكؿ ابف  التدٌرج في التطبيؽ مف لكاـز الحكمة التي أمر اهلل كجو الداللة في اآلية: أف 

مو عف كقتو، كال تعديو حده، كال تعجٌ  ،أف تعطي كؿ شيء حقو :الحكمة الدرجة األكلى في: "القيـ 
، (5)كال تؤخره عنو...، فالحكمة إذان: فعؿ ما ينبغي، عمى الكجو الذم ينبغي، في الكقت الذم ينبغي"

و مف كاجب الحاكـ المسمـ الذم يسعى لتطبيؽ أحكاـ الشريعة اختيار الكقت المناسب لذلؾ، لذلؾ فإن
كالدعكة بالحكمة، كالنظر في أحكاؿ : "، كبقكؿ سيد قطب (6)كمراعاة التدٌرج فيو كالعمؿ بمكجبو

يؼ قبؿ كال يشؽ بالتكال ،المخاطبيف كظركفيـ، كالقدر الذم يبينو ليـ في كؿ مرة حتى ال يثقؿ عمييـ
فال  ،كالطريقة التي يخاطبيـ بيا، كالتنكيع في ىذه الطريقة حسب مقتضياتيا ،استعداد النفكس ليا

كبالمكعظة الحسنة التي ، تستبد بو الحماسة كاالندفاع كالغيرة فيتجاكز الحكمة في ىذا كمو كفي سكاه

                                 
 .9/274القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  (1)

 .75الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 2)

 .125سورة النحل، اآلية ( 3)

 القامسي، زلمد مجال الدين؛ 4/613؛ ابن كثَت، تفسَت القرآن العظيم، 10/200القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ( 4)
، بَتوتة، لمي، دار الكتب العباسل عيون السودٖتقيق: زلمد ، 6/422، زلاسن التأويل، ه(1332بن زلمد )ت

 ىـ.1418، 1ط

 ،مدارج السالكُت بُت منازل إياك نعبد وإياك نستعُتىـ(، 751ابن القّيم، زلمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي )ت  (5)
 .ه1416، 3ط دار الكتاب العريب، بَتوت، ، ٖتقيق: زلمد ادلعتصم باهلل البغدادي،2/448-449

 .74الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 6)
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 .(1)"ير مكجبتدخؿ إلى القمكب برفؽ، كتتعمؽ المشاعر بمطؼ، ال بالزجر كالتأنيب في غ
 المطمب الثاني: األدلة من السنة النبوية.

في تغيير الحياة الجاىمية كتحكيميا إلى حياة  "إف التدٌرج ىك المنيج الذم سمكو الٌنبي 
 ، كفيما يأتي األدلة مف السٌنة النبكية التي ساقيا مؤيدك التدٌرج عمى ىذا المنيج:(2)إسالمية"

 .(4)، كفي ركاية أخرل: )نبدأ بما بدأ اهلل بو((3)بما بدأ اهلل بو( : )أبدأقاؿ رسكؿ اهلل  أواًل:
كجو الداللة في الحديث: إف عمكـ ىذا الحديث يدؿ عمى أف التدٌرج ال يقتصر عمى التشريع، بؿ 
يشمؿ التطبيؽ أيضان بعد اكتماؿ التشريع، ألف الشريعة راعت التدٌرج عند التشريع، فكذلؾ ينبغي مراعاة 

 .(5)ند التطبيؽ أيضان التدٌرج ع
 ويرد عمى ىذا االستدالل:

بؿ ىك متعمؽ بأعماؿ الحج كال بمسكغاتو، ، إف مناسبة نزكؿ الحديث ليس ليا عالقة بالتدٌرج
چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  :قكلو  حيث جاء في الحديث: "...، فمما دنا مف الصفا قرأ 

(6) ،
 .(7)قي عميو،..."كقاؿ: )أبدأ بما بدأ اهلل بو(، فبدأ بالصفا، فر 

مف أىؿ الكتاب،  إنؾ تأتي قكمان )إلى أىؿ اليمف، فقاؿ:  معاذ بف جبؿ  بعث الٌنبي  ثانيًا:
فادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل كأني رسكؿ اهلل، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، فأعمميـ أف اهلل افترض 

يـ أف اهلل افترض عمييـ صدقة عمييـ خمس صمكات في كؿ يكـ كليمة، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، فأعمم
تؤخذ مف أغنيائيـ فترد في فقرائيـ، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، فإياؾ ككرائـ أمكاليـ، كاتؽ دعكة المظمكـ، 

                                 
 .4/2202قطب، يف ظالل القرآن، ( 1)

 .79؛ القرضاوي، يف فقو األولويات، 50ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه، ( 2)

 .328-322/ 2(، 1218، حديث )مسلم، صحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النيب ( 3)

-22/325(، 14440، حديث )سند ادلكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد اهلل أمحد، ادلسند، م( 4)
؛ 186-2/182(، 1905، حديث )؛ أبو داود، سنن أيب داود، كتاب ادلناسك، باب صفة حجة النيب 328

 ؛ النسائي، السنن5/210(، 2967الًتمذي، سنن الًتمذي، أبواب تفسَت القرآن، باب ومن سورة البقرة، حديث )
. قال الًتمذي:"حديث حسن صحيح"؛ 4/139(، 3948الكربى، كتاب ادلناسك، البداءة بالصفا، حديث )

 .209 -4/201(، 1017وصححو األلباين يف إرواء الغليل، حديث )

 .469-468السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 5)

 .158سورة البقرة، اآلية ( 6)

 .328-322/ 2(، 1218، حديث )نيب مسلم، صحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة ال( 7)
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 .(1)فإنو ليس بينيا كبيف اهلل حجاب(
كجو الداللة في الحديث: إف ىذا الحديث كاف بعد نزكؿ األحكاـ كفرض الفرائض، كمع ذلؾ فقد 

التدٌرج معيـ، رفقان بيـ كتثبيتان لإليماف في نفكسيـ، كألنو لك طالبيـ بجميع األحكاـ جممة ب أمر الٌنبي 
التدريجي حتى بميمة اإلصالح  ، كىذا يؤكد استمرار النبي (2)كاحدة لـ يأمف نفرتيـ كعدـ إيمانيـ

تطبؽ أحكاـ في نكاحي الحياة المختمفة كانت تدخؿ ك ر ما كاف يحصؿ مف التغٌير ، فبقدبعد التمٌكف
اإلسالـ بتناسؽ كاتزاف، حتى تـ تطبيؽ كامؿ أحكاـ الشريعة اإلسالمية في جميع جكانب الحياة في 

في ذلؾ كمو البدء باألىـ فاألىـ، فبدأ بالعقيدة ثـ القيـ الدينية  السنة التاسعة لميجرة، فكاف يراعي 
 .(3)كاألحكاـ العامة ثـ األكامر كالنكاىي

 دالل بما يأتي:ويرد عمى ىذا االست
ال يصح أف يفيـ مف ىذا الحديث جكاز التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة ألف األدلة القطعية  -1

 . (4)ثابتة عمى تحريمو، كىي أدلة كجكب التطبيؽ الفكرم ألحكاـ الشريعة
الحديث ال يدؿ عمى التدٌرج، ألنو يفيد دعكتيـ إلى اإليماف، فإذا آمنكا ييدعكا  (5)إف منطكؽ -2

الصالة، فإذا صمكا ييدعكا إلى الزكاة، كلكف ال يكجد في منطكؽ الحديث، أنيـ إذا لـ   إلى
يؤمنكا فال تدعيـ إلى الصالة، فإذا لـ يصمكا فال تدعيـ إلى الزكاة، بؿ ىذا ييفيـ مف مفيـك 

، كما أف المفيكـ يعطؿ إذا (2)، كمفيكـ الشرط مختمؼ في حجيتو(1)بالشرط (6)المخالفة

                                 
(، 6937البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء يف دعاء النيب ج أمتو إىل توحيد اهلل ـ، حديث )( 1)

(، 19؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلديان، باب الدعاء إىل الشهادتُت وشرائع اإلسالم، حديث )6/2685
 . واللفظ دلسلم.1/58

؛ سيد أمحد، فقو التدرّج، رللة جامعة القرآن، 469؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، 4/354جر، فتح الباري، ابن ح (2)
 . 156، 9العدد 

 .44؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 51ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه،  (3)

 .12حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، ( 4)

ادلنطوق ىو: "ما دل عليو اللفظ يف زلل النطق"، أو "داللة اللفظ على حكم شيء مذكور يف الكالم"، ىذا عند ( 5)
عبد العزيز بن أمحد ادلتكلمُت، ويقابلو عند احلنفية داللة العبارة وداللة اإلشارة وداللة االقتضاء. البخاري، 

، ٖتقيق: عبد اهلل زلمود عمر، دار الكتب 2/373، دويعلى أصول فخر اإلسالم البز  كشف األسراره(،  730)ت
؛ الزحيلي، 2/33؛ الشوكاين، إرشاد الفحول، 3/483؛ السبكي، رفع احلاجب، ه1418، 1العلمية، بَتوت، ط

 .1/360أصول الفقو اإلسالمي، 

ليل اخلطاب"، ألن مفهوم ادلخالفة ىو: داللة اللفظ على إثبات نقيض حكم ادلنطوق بو للمسكوت عنو، ويسمى "د (6)
= 
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، لذلؾ يؤخذ الحديث بمنطكقو، كال يؤخذ بمفيكـ المخالفة لمعارضتو (3)طكؽخالؼ المن
 . (4)منطكؽ األدلة الصريحة التي تكجب األخذ بجميع أحكاـ الشريعة اإلسالمية

إف الترتيب في الصالة كالزكاة، ال يدؿ عمى الترتيب بينيما في الكجكب، كالذيف يقكلكف  -3
اة، كال يجيزكف لمسمـ الصالة كترؾ الزكاة أك التدٌرج بالتدٌرج ال يفرقكف بيف الصالة كالزك

فييما، فقياسيـ التدٌرج في تطبيؽ األحكاـ األخرل عمى الترتيب في الصالة كالزكاة قياس 
 .(5)باطؿ ألٌف األصؿ الذم يقيسكف عميو غير معمكؿ بو عندىـ

 بما يأتي: ودالرد وي جاب عمى ىذه
 وديـ الصالة عمى الزكاة في الكجكب، بؿ يراد منتقال يراد منو  االستدالؿ بالحديثإف  - أ

: (7)، يقكؿ السندم (6)البدء باألىـ فاألىـ، كالتمطؼ معيـ في الخطاب حتى ال ينفركا
لئال يمنعيـ مف  ،كال تدعيـ إلى كمو دفعة ،فشيئان  أم فادعيـ بالتدريج إلى ديننا شيئان "

فإف مثمو قد يمنع مف الدخكؿ كيكرث  ،دخكليـ فيو ما يجدكف فيو مف كثرة مخالفتو لدينيـ
                                 

علي بن دليلو من جنس اخلطاب، أو ألن اخلطاب دل عليو، واحلنفية ال حيتجون بو يف خطابات الشرع. اآلمدي، 
، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، 3/88، يف أصول األحكام اإلحكامه(، 631زلمد ) ت 

يف اختصار احملصول يف  شرح تنقيح الفصوله(، 684أمحد بن إدريس الصنهاجي )ت ؛ القرايف، ه1424، 1ط
؛ 2/35؛ الشوكاين، إرشاد الفحول، ه1432، 1ناجي السويد، ادلكتبة العصرية، بَتوت/ ط ، عناية:53 ،األصول

 .1/362الزحيلي، أصول الفقو اإلسالمي، 

سليمان الطويف،  لشرط".انتفاء ا مفهوم الشرط ىو: " داللة اللفظ ادلعلق فيو احلكم على شرط على انتفاء احلكم عند( 1)
، ٖتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، مؤسسة 2/761شرح سلتصر الروضة، ه(، 716بن عبد القوي ) ت 

 . 1/363؛ الزحيلي، أصول الفقو اإلسالمي، 2/40؛ الشوكاين، إرشاد الفحول، ه1407، 1الرسالة، بَتوت، ط

 .4/353ابن حجر، فتح الباري، ( 2)

 . 1/372؛ الزحيلي، أصول الفقو اإلسالمي، 2/37لشوكاين، إرشاد الفحول، ا( 3)

 .13حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، ( 4)

 .13-12حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، ( 5)

 .4/354ابن حجر، فتح الباري، ( 6)

مل يف احلديث والفقو والتفسَت والعربية، ُولد بتتة من بالد السند، وانتقل إىل زلمد بن عبد اذلادي التتوي، فقيو حنفي، عا( 7)
تسًت مث ادلدينة إىل أن مات فيها، أخذ عن زلمد الربزصلي والربىان الكوراين وطبقتهم، وأخذ عنو، زلمد حياة السندي 

ه. ادلرادي، زلمد 1138تويف سنة وغَته، لو مؤلفات كثَتة أبرزىا احلواشي على الكتب الستة ومسند اإلمام أمحد، 
، دار البشائر اإلسالمية 4/66ه(، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، 1206خليل بن علي احلسيٍت )ت 

 .  6/253ه؛ الزركلي، األعالم، 1408، 3ودار ابن حزم، بَتوت، ط
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 ، كىذا ىك المقصكد مف التدٌرج في التطبيؽ.(1)"التنفير
إٌف معارضي التدٌرج في التطبيؽ يأخذكف بيذا الحديث كغيره مف األدلة التي استدؿ بيا   - ب

مؤيدكه، ليستدلكا بيا عمى التدٌرج في الدعكة، فيأخذكف بيا في مجاؿ الدعكة، كال يأخذكف 
 ، كىذا التفريؽ ال مسكغ لو، كذلؾ لألسباب اآلتية:(2)مجاؿ التطبيؽبيا في 

إف نفس كجكه االستدالؿ التي انطمؽ منيا مؤيدك التدٌرج في التطبيؽ انطمؽ منيا مؤيدك  -1
 .(3)التدٌرج في الدعكة

إف معارضي التدٌرج في التطبيؽ يفرقكف بينو كبيف التدٌرج في الدعكة، باعتبار أف التدٌرج   -2
عكة ىك عرض أحكاـ اإلسالـ عمى المدعك شيئان فشيئان بحسب أىميتيا مف جية، في الد

كقدرة المدعك كتقبمو لمدعكة مف جية أخرل، أما التدٌرج في التطبيؽ فيك عندىـ تخٌير مف 
، كىذا فيـ خاطئ، ألف التدٌرج في تطبيؽ األحكاـ ما (4)األحكاـ كتقديـ حكـ عمى حكـ
مفسدة تطبيقو مف أحكاـ الشريعة ما لـ يؤد تطبيقو إلى  ىك إال تطبيؽ لما ييقدر عمى

 .أعظـ
يجيز مؤيدك التدٌرج في الدعكة أف يككف التدٌرج مع الداخميف حديثان في اإلسالـ فقط، أما   -3

الذيف يعيشكف في بالد اإلسالـ فال يجكز التدٌرج معيـ، ألنيـ مسممكف مطالبكف بجميع 
ف كانكا يعيشكف في بالد اإلسالـ  ، كىذا التعميؿ غير(5)أحكاـ الشريعة صحيح، ألنيـ كا 

إال أف كثيران مف أحكاـ اإلسالـ غير مطبقة عمى أرض الكاقع، كيحتكـ في معظـ القضايا 
 إلى القكانيف الكضعية، كما أف كثيران منيـ يجيمكف أحكاـ اإلسالـ، بؿ كبعضيـ يحاربيا.

 الكاردة عف عمر بف العزيز  إٌف بعض مؤيدم التدٌرج في الدعكة يستدؿ بالركايات  -4
، كالمجتمع الذم كاف يحكمو (6)عمى التدٌرج في الدعكة كيرفضيا عند التدٌرج في التطبيؽ

                                 
، مكتب ادلطبوعات 5/3نسائي، ه(، حاشية السندي على سنن ال1138السندي، زلمد بن عبد اذلادي التتوي )ت( 1)

 ه.1406، 2اإلسالمية، حلب، ط

 .80-77؛ األنصاري، إغالق ادلدرج، 40-25أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة، ( 2)

 .77؛ األنصاري، إغالق ادلدرج، 25أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة،  (3)

؛ األنصاري، إغالق 30-25بو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة، ؛ أ1/399الشيباين، حياة األلباين وآثاره، ( 4)
 . 80-77ادلدرج، 

 .79-77األنصاري، إغالق ادلدرج،  (5)

 .33-32أبو ىاللة، التدرّج بُت التشريع والدعوة، ( 6)
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إف لـ يكف  -مجتمع مسمـ، بؿ كاف يطبؽ مف أحكاـ اإلسالـ أكثر مف معظـ عمر 
ي المجتمعات المسممة ىذه األياـ، فكيؼ يككف ىذا تدٌرج في الدعكة، كال يككف ف  -كؿ

 التطبيؽ؟. 
، (1)إف التدٌرج في التطبيؽ ىك  مف الكسائؿ كاألساليب التي تمـز في الدعكة إلى اهلل  -5

حكمة، كالنظر في أحكاؿ المخاطبيف كظركفيـ، كالقدر الذم كالدعكة بال  :" يقكؿ سٌيد
 ،يبينو ليـ في كؿ مرة حتى ال يثقؿ عمييـ كال يشؽ بالتكاليؼ قبؿ استعداد النفكس ليا

فال تستبد بو  ،لطريقة التي يخاطبيـ بيا، كالتنكيع في ىذه الطريقة حسب مقتضياتياكا
 .(2)"الحماسة كاالندفاع كالغيرة فيتجاكز الحكمة في ىذا كمو كفي سكاه

إذا كاف يجكز التدٌرج في الدعكة فجكازه في التطبيؽ أكلى، ألف التدٌرج في الدعكة يراعي  -6
، (3)التطبيؽ يراعي حالة دكلة، أك حالة مجتمع بكاممو حالة فرد أك أفراد، كالتدٌرج في

 .(4)كالمصمحة العامة تقدـ عمى المصمحة الخاصة
يعتبر مف أقكل األدلة المباشرة لمؤيدم التدٌرج في  كالصحيح أف االستدالؿ بحديث معاذ 

عظـ ، أم بعد نزكؿ م(5)بقميؿ إلى اليمف كاف قبؿ كفاة النبي  التطبيؽ، ألف مبعث معاذ 
بالتدٌرج معيـ في الخطاب، فدؿ عمى أف التدٌرج باؽو عند الحاجة  األحكاـ الشرعية، كقد أمره النبي 

 إليو.
حتى يطمع، فكمما طمع مف الجكر شيء  ال يمبث الجكر بعدم إال قميالن : )قاؿ رسكؿ اهلل  ثالثًا:

بالعدؿ، فكمما جاء مف   هللذىب مف العدؿ مثمو، حتى يكلد في الجكر مف ال يعرؼ غيره، ثـ يأتي ا
 .(6)(العدؿ شيء ذىب مف الجكر مثمو، حتى يكلد في العدؿ مف ال يعرؼ غيره

                                 
 .528البيانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، ( 1)

 .4/2202قطب، يف ظالل القرآن، ( 2)

 .2/187اإلفتاء،  الراشد، أصول (3)

 .3/89الشاطيب، ادلوافقات،  (4)

 .4/352؛ ابن حجر، فتح الباري، 1/273النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ( 5)

. ضّعفو زلقق 423-422/ 33(، 20308أمحد، ادلسند، مسند البصريُت، حديث معقل بن يسار، حديث )( 6)
بو حامت الرازي وابن حبان، وقال: خيطئ ويهم، وبقية رجالو ادلسند، وقال اذليثمي: "وفيو خالد بن طهمان، وثقو أ
(، 8999ه(، رَلمع الزوائد ومنبع الفوائد، حديث )807ثقات". اذليثمي، علي بن أيب بكر بن سليمان )ت

 ه.1414، ٖتقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاىرة، 5/196
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كجو الداللة في الحديث: إف التغيير الذم يصيب المجتمع اإلنساني في دكرات العدؿ كالجكر 
صالحان، أ ك تخمفان كتراجعان، فإذا محككـ بسٌنة التدٌرج، كىذه السٌنة حاكمة في كؿ مياديف التغيير تقدمان كا 

أردنا تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية فال بد مف اتباع ىذه السٌنة حتى نتنقؿ مف الجكر إلى العدؿ مرة 
 . (1)أخرل

 كيمكف أف يرد عمى ىذا الحديث بأنو ضعيؼ كال يصح االحتجاج بو.
، يؼ عمى رسكؿ اهلل كفد ثقإسالـ البعض عمى الشرط الفاسد: لٌما قًدـ  قبكؿ النبي  رابعًا:

كابٌ جى ، كال يي (3)عشركا، كال يي (2)حشركاأف ال يي يو: أنزليـ المسجد ليككف أرؽ لقمكبيـ، فاشترطكا عم
، كال (4)

ستعمؿ عميكـ عشركا، كال يي حشركا، كال تي إف لكـ أف ال تي ): ليـ النبي  ستعمؿ عمييـ غيرىـ، فقاؿيي 
ثقيؼ  عف في ركاية أخرل: سيئؿ جابر بف عبد اهلل ك  ،(5)(ال خير في ديف ال رككع فيوك  ،غيركـ

                                 
 .79-78عمارة، يف فقو احلضارة، ( 1)

السَّْوق واجلْمع، وادلراد ىنا مجعهم إىل اجلهاد والنفَت إليو. ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب احلاء، مادة )َحَشَر(، احَلشر: ( 2)
، 1، ادلطبعة العلمية، حلب، ط3/34ه(، معامل السنن، 388؛ اخلطايب، محد بن زلمد بن إبراىيم البسيت) ت211

 ه. 1351

أخذ ُعْشر أمواذلم للصدقة. ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب العُت، مادة )َعَشَر(، الَعْشر: أْخذ الُعشر، وادلراد ىنا ( 3)
 .3/34؛ اخلطايب، معامل السنن، 674

اجليب: مجع الشيء، والتجبية: السجود ألّن الساجد جيمع أعضاءه، وأصل التجبية: أن يقوم اإلنسان قيام الراكع، أو أن ( 4)
م :"وال جيّبوا": أرادوا أن ال ُيصّلوا. ابن منظور، لسان العرب، باب الواو والياء يكب على وجهو باركًا كالساجد، وقوذل

 .3/34؛ اخلطايب، معامل السنن، 14/130من ادلعتل، مادة )َجيَبَ(، 

؛ 29/438(، 17913، حديث )عن النيب  أمحد ادلسند، مسند الشاميُت، حديث عثمان بن أيب العاص ( 5)
؛ 3/163(، 3026، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب ما جاء يف خرب الطائف، حديث )أبو داود، سنن أيب داود

البيهقي، السنن الكربى، كتاب الصالة، مجاع أبواب الصالة بالنجاسة، باب ادلشرك يدخل ادلسجد غَت ادلسجد احلرام، 
حلسن البصري من . احلديث رجالو كلهم ثقات، رجال الصحيح، إال أن يف مساع ا2/623(، 4334حديث )

يف"التاريخ الكبَت" عن احلسن: "كنا ندخل على عثمان بن  وقد روى البخارياختالف،  عثمان بن أيب العاص 
 ،رجال مسلم ،رجالو كلهم ثقات إسنادٌ يف " الثمر ادلستطاب": " أيب العاص..."، شلا يثبت مساعو منو، وقال األلباين

أمحد، ادلسند، مسند ادلدنيُت، حديث عثمان بن أيب العاص  ".عثمانمسعو من  البصري فهو صحيح إن كان احلسن
ه(، 256، تعليق احملقق؛ البخاري، زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم )ت26/206(، 16280الثقفي، حديث)
، مراقبة: زلمد عبد ادلعيد خان، دائرة ادلعارف العثمانية، حيدر آباد، ب.ت.؛ ادلّزي، يوسف 6/212التاريخ الكبَت، 

، ٖتقيق: د. بشار معروف، 19/409(، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، 742بن عبد الرمحن بن يوسف )ت 
ىـ(، هتذيب 852ابن حجر، علي بن أمحد بن حجر العسقالين )ت ه؛ 1400، 1مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط

= 
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 أف ال صدقة عمييا كال جياد، كأنو سمع النبي  قاؿ: اشترطت عمى النبي ف؟ النبي  إذ بايعت
 .(1)(سيتصدقكف كيجاىدكف إذا أسممكا)بعد ذلؾ يقكؿ: 

ـ إذا تمكف تركيـ الصدقة كالجياد كاف لعممو أني كجو الداللة في الحديث: إف قبكؿ النبي 
اإلسالـ مف قمكبيـ فعمكا ذلؾ باقتناع كطيب نفس، كىذا مف التدٌرج في الدعكة كفي تطبيؽ أحكاـ 

 .(2)أكلى كالعجز الشريعة، كما أف ىذا كقع حاؿ عٌز اإلسالـ كقكتو، فيك في حاؿ االستضعاؼ
 ويرد عمى ىذا االستدالل بما يأتي:

ال يندبكف المعاني، فكممة تحشركا معناىا: "إف كممتي )تحشركا، تعشركا( مف المشترؾ في  -1
إلى المغازم كال تضرب عمييـ البعكث، كقيؿ: ال يحشركف إلى عامؿ الزكاة ليأخذ صدقة 

ال يؤخذ عشر أمكاليـ، كقيؿ: ، ككممة تعشركا معناىا: "(3)"أمكاليـ بؿ يأخذىا في أماكنيـ
ؿ عمى جميع معانيو، إال إذا كيجدت ، كالمشترؾ مف المعاني ييحم(4)"أرادكا بو الصدقة الكاجبة

قرينة تخصصو بأحد ىذه المعاني، كاآليات كاألحاديث الكاردة في كجكب الزكاة كالجياد ترجح 
أف معنى تيحشركا: بالحشر إلى عامؿ الزكاة، كليس الجياد، كمعنى كممة تيعشركا: أخذ عشر 

إعماؿ الدليميف أكلى مف إىماؿ أمكاليـ كامالن، كليس دفع الزكاة، حتى ال ييرد الحديث، ألف 
أحدىما، كبالتالي ال يجكز االستدالؿ بيذا الحديث عمى التدٌرج في التطبيؽ، أك عمى قبكؿ 

 . (5)اإلسالـ مع الشرط الفاسد
: ) سيتصدقكف كيجاىدكف إذا أسممكا(، فإخبار كالتي قاؿ فييا النبي  أما ركاية جابر  -2

يجاىدكف مف عمـ الغيب الذم ال يتأتى لغير الرسكؿ أنيـ إف أسممكا سيتصدقكف ك  الرسكؿ 
أنيـ  ، كبيذا يككف اإلعفاء مف الجياد كالصدقة خاصه بثقيؼ، بقرينة إخبار الرسكؿ 

                                 
ه(، 1420ر الدين )ت زلمد ناص؛ األلباين، ىـ1326، 1دائرة ادلعارف النظامية، اذلند، ط ،6/212 التهذيب،

 .ه1422، 1، دار غراس، الكويت، ط2/775، يف فقو السّنة والكتاب الثمر ادلستطاب

(، 14674، 14673أمحد، ادلسند، مسند ادلكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد اهلل س، حديث ) (1)
يف خرب الطائف، حديث  ؛ أبو داود، سنن أيب داود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب ما جاء23/34-35

؛ قال األلباين عن إسناد أيب داود: "ىذا إسناد صحيح، رجالو كلهم ثقات". األلباين، سلسلة 3/163(، 3025)
 .4/510(، 1889األحاديث الصحيحة، حديث )

 .18/31؛ عفانة، يسألونك، 470السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 2)

 .4/192ادة )َحَشَر(، ابن منظور، لسان العرب، باب الراء، م( 3)

 .4/571ابن منظور، لسان العرب، باب الراء، مادة )َعَشَر(، ( 4)

 .16-15؛ ادلصري، التدرّج يف التشريع، 16حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، ( 5)
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 .(1)سيتصدقكف كيجاىدكف
، قرينة أقكل عمى المعنى مف األدلة األخرل ىذيف الرديف بأف ركاية جابر  كيجاب عف

الحادثة، كقد جاءت مكضِّحة كمبيِّنة لممعنى المراد مف العامة، ألنيا ركاية أخرل لنفس 
المعنى ال  : "ال صدقة عمييـ كال جياد"، كما أف ىذاقكليـ:"ال ييحشركا، ال ييعشركا"، كىك

 يؤدم لرد الحديث، ألنو ال يتعارض مع األدلة التي تكجب الزكاة كالجياد، ألف إقرار النبي 
نما ىك تخصيص لمنص بمصمحة إسالميـ، لشركطيـ لـ يكف مف باب ترؾ الكاجبات ، كا 

كذلؾ بتطبيؽ منيج التدٌرج لمترقي بيـ في مدارج اإليماف كالكصكؿ بيـ إلى فعؿ الكاجبات 
 .(2)كترؾ المحرمات

كاجبيف في العاجؿ، ألف  قبؿ مف ثقيؼ ترؾ الجياد كالزكاة "ألنيما لـ يككنا إف النبي  -3
إنما يجب لحضكر العدك، فأما الصالة فيي راىنة الصدقة إنما تجب بحمكؿ الحكؿ، كالجياد 

ة السماح بترؾ ، فعمٌ (3)"في كؿ يـك كليمة في أكقاتيا المكقكتة كلـ يجز أف يشترطكا تركيا
الجياد كالزكاة ألنيما لـ يككنا كاجبيف في العاجؿ، كليس قبكالن إلسالميـ عمى الشرط 

 .(4)الفاسد
الحديث ما يدؿ عمى تقييده، فمـ ييذكر في  كييجاب عنو بأف شرط ثقيؼ مطمؽ، كليس في

الحديث أف تركيـ لمزكاة مقٌيد بنياية الحكؿ، أك أف تركيـ لمجياد مقٌيد بحالة االختيار، كما 
، كحديث الرجؿ الذم أسمـ بشرط أف (5)أف ىناؾ مف الركايات ما يعارض صحة ىذا التعميؿ

 .(6)ذلؾ منو ال يصمي إال صالتيف، فقبؿ النبي 
في التعامؿ مع المنافقيف كعمى  التدٌرج في التعامؿ مع المنافقيف: فقد تدٌرج النبي  ًا:خامس

يدارييـ كيتألؼ قمكبيـ، كمف ذلؾ ما حصؿ  رأسيـ زعيميـ عبد اهلل بف أبٌي بف سمكؿ، فكاف النبي 
عز منيا في غزكة بني المصطمؽ عندما قاؿ ابف سمكؿ: "أما كاهلل لئف رجعنا إلى المدينة ليخرجف األ

: " يا رسكؿ اهلل، دعني أضرب عنؽ ىذا المنافؽ"، فقاؿ ، فقاؿ عمر األذؿ"، فبمغ ذلؾ النبي 

                                 
 .15 ؛ ادلصري، التدرّج يف التشريع،17-16حزب التحرير، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية،  (1)

 .286-285األيويب، مقاصد الشريعة يف ٗتصيص النص بادلصلحة، ( 2)

 .3/35اخلطايب، معامل السنن، ( 3)

 .284األيويب، مقاصد الشريعة يف ٗتصيص النص بادلصلحة، ( 4)

 .285؛ األيويب، مقاصد الشريعة يف ٗتصيص النص بادلصلحة، 7/234الشوكاين، نيل األوطار، ( 5)

 رواه أمحد وصححو األلباين. .50 جيو صٗتر  تقدم (6)
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، ...، فجاء ابنو عبد اهلل، كاستأذف (1): )دعو، ال يتحدث الناس أف محمدان يقتؿ أصحابو(النبي 
ككاف ابف ، بقي معنا( رفؽ بو كنحسف صحبتو ماتبؿ ن): أف يككف ىك قاتمو، فقاؿ لو النبي  النبي 

: )كيؼ لعمر  أبٌي إذا أحدث الحدث بعد ذلؾ، كاف قكمو ىـ الذيف يعاتبكنو كيعنفكنو، فقاؿ 
 .(3)لك أمرتيا اليكـ بقتمو لقتمتو( (2)ترل يا عمر، أما كاهلل لك قتمتو يكـ قمت لي اقتمو، ألرعدت لو أنيؼه 

رجاء كسب  -مع استحقاقو لذلؾ - بف أبيٌ لـ يقـ الحد عمى عبد اهلل كجو الداللة: إف النبي 
تطبيؽ الحد عميو النتصر لو قكمو ككقعت فتنة، كلكف  قكمو إلى اإلسالـ كتأليؼ قمكبيـ، كلك تعجؿ 

 .(4)تدٌرج معيـ حتى استطاع تأليفيـ ككسب قمكبيـ النبي 
فميغيره بيده،  )مف رأل منكـ منكران : التدٌرج في تغيير المنكر: حيث يقكؿ رسكؿ اهلل  سادسًا:

 .(5)(فإف لـ يستطع فبمسانو، فإف لـ يستطع فبقمبو، كذلؾ أضعؼ اإليماف
عمى التدٌرج في  يقكؿ د. عبد الغفار الشريؼ: " كىذا مف أقكل األدلة عف صاحب الشريعة 

 . (6)تطبيؽ الشريعة عند العجز عف إقامتيا كاممة"
اليد كالمساف يككف بحسب القدرة كاالستطاعة، كجو الداللة في الحديث: إف كجكب إنكار المنكر ب

، كىذا اإلنكار يككف بالتدٌرج مف اليد إلى المساف إلى القمب، (7)أما إنكار القمب فيك فرض في كؿ حاؿ
ـٌ بأف تحؿ محمو أحكاـ الشريعة اإلسالمية، فيككف التدٌرج  ككٌؿ ذلؾ بحسب اإلمكاف، كتغيير المنكر يت

                                 

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : فسَت، سورة ادلنافقون، باب قولو البخاري، صحيح البخاري، كتاب الت( 1)

؛ مسلم، صحيح 4/1861(، 4622، حديث ) چڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ
 .4/304(، 2584اً أو مظلوماً، حديث )مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب نصر األخ ظادل

 .3/179م غضباً وهتددوا وتوعدوا. ابن منظور، لسان العرب، كتاب الدال، مادة )َرَعَد(، اضطربت أنوفه( 2)

؛ ابن كثَت، البداية والنهاية، 2/608؛ الطربي، تاريخ الطربي، 293-2/291ابن ىشام، السَتة النبوية، ( 3)
و ثقات ولكنو مرسل، وأصلو يف الصحيحُت،  ولو شاىد من طريق عروة بن الزبَت، .  "احلديث رجال6/187-188

قال عنو احلافظ ابن حجر: مرسل جيد، وأصلو يف الصحيحُت، وهبذا يكون احلديث حسنًا لغَته". ابن حجر، فتح 
 ه.1421، 5، دار النفائس، عّمان، ط339؛ العلي، إبراىيم، صحيح السَتة النبوية، 10/708الباري، 

 .18/31؛ عفانة، يسألونك، 470السويلم، قضايا يف االقتصاد والتمويل، ( 4)

 .1/76(، 49مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلديان، باب كون النهي عن ادلنكر من اإلديان، حديث )( 5)

 .165، 10-1الشريف، ْتوث فقهية معاصرة ( 6)

، ٖتقيق: حامد أمحد الطاىر، دار 525العلوم واحلكم، جامع ه(، 795عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي )ت ابن رجب، ( 7)
 .ه1431، 2الفجر للًتاث، القاىرة، ط
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 .(1)جبان بحسب االستطاعةفي تطبيؽ أحكاـ الشريعة كا
، -كىي اليد -: إٌف ىذا الحديث ينافي مفيكـ التدٌرج، ألنو بدأ باألشدوي رد عمى ىذا االستدالل

 .(2)كانتيى باأليسر كىك القمب
كييجاب عف ذلؾ: إف الحديث تناكؿ مراتب إنكار المنكر مف حيث الغايات، أما كيفية تحقؽ ىذه 

نع مف التدٌرج فييا، ألف المسمـ إذا رأل منكران فإنو ينكره أكالن بقمبو، ثـ المراتب في الكاقع فال يكجد ما
بعد ذلؾ يككف إنكاره باليد أك المساف، كعمى مف يريد اإلنكار أف يبدأ باألسيؿ مما يتحقؽ بو تغيير 

ال زاد في اإلنكار بحسب الحاجة في اختيار األيسر  ، كما ىك ىدم النبي (3)المنكر حسب ظنو، كا 
 .(4)ئمان دا

كما إف إنكار المنكر كاجب، كال يكفي فيو اإلنكار بالمساف كالقمب إال عند العجز، كىنا تجب 
، كمف ذلؾ إيجاد الكسائؿ البديمة، التي تضيؽ عمى ىذا المنكر كتكسع (5)إزالتو بحسب القدرة كاإلمكاف

 . (6)المؤسسات المالية اإلسالميةإقامة دائرة المعركؼ، كمحاربة الربا ب
فألزقتيا  بشرؾ، ليدمت الكعبة يا عائشة، لكال أف قكمؾ حديثك عيدو ): قاؿ رسكؿ اهلل  سابعًا:

 ر، فإف قريشان جٍ ، كزدت فييا ستة أذرع مف الحً غربيان  كبابان  شرقيان  بابان  ،باألرض، كجعمت ليا بابيف
ىمية، فأخاؼ أف تنكر ، كفي ركاية :)كلكال أف قكمؾ حديثه عيدىـ بالجا(7)(اقتصرتيا حيث بنت الكعبة

 .(8)...(،قمكبيـ
باعتبار ما يترجح مف  ،كتركو تارة ،تارة فالعمؿ الكاحد يككف فعمو مستحبان : "يقكؿ ابف تيمية 

كالمسمـ قد يترؾ المستحب إذا كاف في فعمو فساد راجح ، فعمو كتركو بحسب األدلة الشرعيةمصمحة 

                                 
؛ الصاوي، د. صالح، 44؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 165، 10-1الشريف، ْتوث فقهية معاصرة  (1)

 م.1998، هنضة مصر، القاىرة، 20منهجية التغيَت بُت النظرية والتطبيق، 

 .478سويلم، قضايا يف االقتصاد، ال (2)

، عامل الكتب، بَتوت، 1/193(، اآلداب الشرعية وادلنح ادلرعية، 763الراميٍت )ت ابن مفلح، زلمد بن مفلح ( 3)
 ب.ت.

 .479السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 4)

 .479؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، 165، 10-1الشريف، ْتوث فقهية معاصرة  (5)

 .480ويلم، قضايا يف االقتصاد، الس (6)

 . واحلديث يف الصحيحُت.57تقدم ٗترجيو ص ( 7)

 واحلديث يف الصحيحُت. .57تقدم ٗترجيو ص  (8)
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ىذا األمر الذم  فترؾ النبي ، كاعد إبراىيـ بناء البيت عمى ق عمى مصمحتو كما ترؾ النبي 
كىك حدثاف عيد قريش باإلسالـ لما في ذلؾ مف التنفير  ،كاف عنده أفضؿ األمريف لممعارض الراجح

 .(1)"فكانت المفسدة راجحة عمى المصمحة ،ليـ
ير كجو الداللة: إف ىذا الحديث دليؿ صريح عمى التدٌرج في التطبيؽ، ألف نفكس الناس ال تتغ

بيف عشية كضحاىا، كما دٌؿ الحديث عمى عدد مف األمكر التي ترتكز عمييا مبررات التدٌرج في 
 ، منيا: (2)تطبيؽ أحكاـ الشريعة

ف فإ ،دئ باألىـبي  يماكتعذر الجمع بين ،أك تعارضت مصمحة كمفسدةإذا تعارضت المصالح،  -1
كلكف تعارضو  ،صمحةممع أنو  نقض الكعبة كردىا إلى قكاعد إبراىيـ  ترؾ النبي 

لما يعتقدكنو  فيركف نقضيا جريمة ،كىي خكؼ فتنة بعض مف أسمـ قريبان  ،مفسدة أعظـ منو
 .(3) يامف فضم

 .(4)"ترؾ إنكار المنكر خشية الكقكع في أنكر منو" -2
"إف عمى كلي األمر فعؿ ما فيو مصمحة رعيتو، كاجتناب ما يتكلد عنو ضرر عمييـ في   -3

 .(5)ألمكر الشرعية"دينيـ كدنياىـ، إال ا
تأليؼ قمكب الرعية كحسف معاممتيـ لكي ال ينفركا، كعميو أال يتعرض لما يمكف أف ينفرىـ،  -4

 .(6)إال أف يككف فيو ترؾ لكاجب
 وي رد عمى االستدالل بيذا الحديث:

الذم استدلكا  -قد أجابكا عميو بأنفسيـ، ألف كالـ اإلماـ النككم  -أم مؤيدم التدٌرج -إٌنيـ  
أف ذلؾ يككف في  ، ككالـ اإلماـ ابف حجر (7)يبيف أف ذلؾ يككف فيما دكف ترؾ أمر شرعي -وب

، أك تدٌرج في التطبيؽ فيو ترؾ لكاجب، كال(8)ترؾ المستحب، أك فعؿ المفضكؿ ما لـ يكف محرمان 

                                 
 .24/195ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 1)

 .30/ 18؛ عفانة، يسألونك، 78الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 2)

 .4/497، 1/390؛ ابن حجر، فتح الباري، 9/128ي، النووي، صحيح مسلم بشرح النوو ( 3)

 .1/390ابن حجر، فتح الباري،  (4)

 .1/390؛ ابن حجر، فتح الباري، 9/128النووي، صحيح مسلم بشرح النووي،  (5)

 .4/497؛ ابن حجر، فتح الباري، 9/128النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ( 6)

 .9/128النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ( 7)

 .4/497، 1/390ابن حجر، فتح الباري، ( 8)
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، كما أف الرسكؿ  في ىذا  -لـ يترؾ كاجبان، لذا فإف ىذا الكجو مف االستدالؿ سككت عف محـر
 ال يصح. -الحديث

كلكف يبقى االستدالؿ صحيحان في ترؾ العمؿ بالمصمحة إذا عارضتيا مفسدة أعظـ، كفي ترؾ 
إنكار المنكر خشية الكقكع فيما ىك أنكر منو، ألنو يدخؿ تحت القكاعد المتعمقة بتعارض المصالح 

 المفاسد فيما بينيا.تعارض كالمفاسد، أك 
چپ  پ   ڀ    ڀ  ڀچ  :فقرأ عمينا نا رسكؿ اهلل قالت: بايع عف أـ عطية  ثامنًا:

(1) ،
فما قاؿ ليا النبي  "فالنة أريد أف أجزييا (2)أسعدتني" :فقالت ،فقبضت امرأة يدىا ،كنيانا عف النياحة

إف آؿ فالف "فقالت امرأة مف األنصار: ، كفي ركاية أخرل: (3)فانطمقت كرجعت فبايعيا ،شيئان  
 ، فقالت: فكأف رسكؿ اهلل "فييـ مأتـ فال أبايعؾ حتى أسعدىـ كما أسعدكنيأسعدكني في الجاىمية، ك 

 .(4)كافقيا عمى ذلؾ، فذىبت فأسعدتيـ ثـ رجعت فبايعت النبي 
كجو الداللة في الحديث: إف النياحة محرمة، كالمبادرة إلى البيعة كاجبة، كمع ذلؾ فقد تجاكز 

ة كالمرأة األخرل، كما أف ذلؾ أدعى أف تثبت ىذه عف ذلؾ لمصمحة تأليؼ قمب ىذه المرأ النبي 
 .(5)المرأة عمى بيعتيا، كىذه ىي حكمة التدٌرج في التطبيؽ

 ويمكن أن ي رد عمى ىذا االستدالل:
، أك أف أقرب األجكبة إلى (6)، كما قاؿ اإلماـ النككم إف ذلؾ خاص بأـ عطية 

، ككال (7)كما رٌجح اإلماـ ابف حجر الصكاب أف النياحة كانت مكركىة ثـ حٌرمت بعد ذلؾ، 
 الكجييف ال يصح االستدالؿ بو عمى التدٌرج في التطبيؽ.

رد كالـ النككم بالتخصيص، "ألٌنو ال يكجد ما يدؿ عمى  ىذا أف ابف حجر  كييجاب عف

                                 
 .12سورة ادلمتحنة، اآلية ( 1)

 .3/216قامت معي فساعدتٍت على النياحة. ابن منظور، لسان العرب، كتاب الدال، مادة )َسَعَد(، ( 2)
، حديث  چٻ  ٻ  ٻ  پ    چ :  البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسَت، سورة ادلمتحنة، باب قولو( 3)

(4610 ،)4/1856. 
. قال زلقق 45/287(، 27307أمحد، ادلسند، مسند القبائل، مسند أم عطية األنصارية وامسها نسيبة، حديث )( 4)

 ادلسند: "إسناده صحيح على شرط الشيخُت".

 .471السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 5)

 .338-6/337النووي، صحيح مسلم بشرح النووي،  (6)

 .10/692لباري، ابن حجر، فتح ا( 7)
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، كأما كالـ ابف حجر فقد اعتبره ىك (1)بذلؾ،... كما أف ذلؾ قد ثبت لغيرىا" تخصيص أـ عطية 
األجكبة إلى الصكاب، كلكف ثبت أف النياحة كانت محرمة كلـ تكف مكركىة كما في ركاية أـ  أقرب

ڤ     ڤ     ڤ  چ : ، إلى قكلو چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ أنيا قالت: "لما نزلت:  عطية 

چڦ
ف لنياحة مف المعصية كىذا يدؿ عمى أ، فصرحت بأف ا(3)قالت: كاف منو النياحة" ،(2)

، لذلؾ (4)قع، كأيضان لكال أنيا فيمت منو التحريـ لما استثنت كترددت في المبايعةالتحريـ كاف قد ك 
تجاكز عف ذلؾ لمصمحة تأليؼ قمبيا، فصح  ف أقرب األجكبة إلى الصكاب أف النبي يمكف القكؿ إ
 االستدالؿ.

 من عمل الخمفاء.الثالث:  المطمب
فاء كأفعاليـ دليالن عمى ذلؾ، كمما اعتبر مؤيدك التدٌرج في تطبيؽ الشريعة أقكاؿ بعض الخم

 استدلكا بو:
 :: منيج عمر بن الخطاب الفرع األول
 :كلـ يطبؽ بعض األحكاـ، كجاء ىذا في عدة مسائؿ فقد اجتيد 

حبسو األراضي المفتكحة كعدـ تقسيميا عمى المجاىديف: فقد منع عمر  المسألة األولى:
كمصر عمى الفاتحيف الذيف طالبكه بتقسيميا تقسيـ األرض المفتكحة مف العراؽ كالشاـ  

حسب ظاىر نصكص الشريعة، كترىكيا في يد أىميا، يؤدكف خراجيا لينفؽ منو عمى مصالح 
ليس ليـ  ،(5)انان أما كالذم نفسي بيده لكال أف أترؾ آخر الناس ببٌ  : "المسمميف، فقاؿ 

كلكني أتركيا خزانة ليـ  ،خيبر قرية إال قسمتيا كما قسـ النبي  عميٌ  تحتٍ ما في  ،شيء
 .(6)"يقتسمكنيا

كجو الداللة: إف الحاكـ يبحث عف أسباب األحكاـ كشركطيا، كانتفاء مكانعيا، فإذا تكافرت 
ال امتنع عف تطبيؽ الحكـ،  كعمى ىذا األسباب كالشركط كانتفت المكانع، رٌتب الحكـ عمييا، كا 

                                 
 .10/692ابن حجر، فتح الباري،  (1)

 .12سورة ادلمتحنة، اآلية ( 2)

 .2/72(، 937مسلم، صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب التشديد يف النياحة، حديث )( 3)

 .10/691ابن حجر، فتح الباري، ( 4)

". ابن منظور، لسان العرب، كتاب )الباء ادلوحدة(، شيئاً واحداً، وادلعٌت : "فقراء معدمُت متساوين يف الفقر ال شيء ذلم( 5)
 .9/336؛ ابن حجر، فتح الباري، 223-1/222مادة )بـََبَب(، 

 .4/1548(، 3994البخاري، صحيح البخاري، كتاب ادلغازي، باب غزوة خيرب، حديث )( 6)



81 
 

حكاـ بحسب مصمحة األمة، ألف تصرفو فإف الحاكـ المسمـ يجتيد في التدٌرج في تطبيؽ األ
 .(1)عمى الرعية منكط بالمصمحة

 وي رد عمى االستدالل بيذه الحادثة باآلتي: 
اجتيد فامتنع عف تطبيؽ حكـ شرعي غير صحيح، بؿ ألف ىذه  إف القكؿ بأف عمر 

 المسألة كانت محؿ اجتياد كلـ يكف فييا حكـ ثابت، كيمكف إثبات ذلؾ بما يأتي:
 (2)قامكا بتقسيـ األمكاؿ المنقكلة مف الغنائـ -كىـ مف كبار الصحابة  -الجيكشإف قادة  - أ

 ، كلكنيـ تكقفكا في تقسيـ األراضي كأرسمكا إلى عمر دكف الرجكع إلى عمر 
، كىذا يدؿ عمى أف اعتبار األرض المفتكحة بالقتاؿ مف الغنائـ كاف محؿ (3)يستشيركنو فييا

 .(4)تان اجتياد كلـ يكف تشريعان ثاب
أيضان كاف يرل أف المسألة محؿ اجتياد، لذلؾ فإنو قبؿ أف يحبس األرض  إف عمر  - ب

"اجتمعكا ليذا الماؿ، فانظركا لمف كقاؿ ليـ:  المفتكحة عرض المسألة عمى  الصحابة 
ني قد قرأت  تركنو", ثـ قاؿ ليـ: "إني أمرتكـ أف تجتمعكا ليذا الماؿ فتنظركا لمف تركنو، كا 

گ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک چ  :يقكؿ سمعت اهلل ، تاب اهللآيات مف ك

ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    

﮶    ﮵   ﮴   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳ 

چ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁       
كاهلل ما ىك  ،(5)

ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ېچليؤالء كحدىـ، 

                                 
 .81الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطيبق، ( 1)

سلمون من أموال أىل احلرب من ادلشركُت بعد أن أوجفوا عليو ٓتيلهم وركاهبم. ابن منظور، مجع غنيمة، وىي ما أصابو ادل( 2)
 .12/446لسان العرب، كتاب ادليم، مادة )َغَنَم(، 

، ٖتقيق: طو عبد الرؤوف سعد وسعد 154، 34ه(، اخلراج، 182أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم األنصاري )ت  (3)
ه(، 279؛ البالذري، أمحد بن حيِت بن جابر )ت ًتاث، القاىرة، ط جديدة، ب.ت.حسن زلمد، ادلكتبة األزىرية لل

 م.1988، دار ومكتبة اذلالل، بَتوت، 211فتوح البلدان، 

، دار الفكر 143بلتاجي، د. زلمد، منهج عمر بن اخلطاب يف التشريع.. دراسة مستوعبة لفقو عمر وتنظيماتو،  (4)
 العريب، القاىرة، ب.ت.

 .8، 7احلشر، اآليتان سورة ( 5)
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چۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
ٱ  ٻ  چ, كاهلل ما ىك ليؤالء كحدىـ، اآلية (1)

چٻ  ٻ
عطي منو ، كاهلل ما مف أحد مف المسمميف إال كلو حؽ في ىذا الماؿ، أي اآلية (2)

 .(3)ف"دى بعى  نع، حتى راعو أك مي 
أيضان، فقد اختمفكا فييا، فمنيـ مف أٌيد  ة إف ىذه المسألة كانت محؿ اجتياد بيف الصحاب - ت

، كمنيـ مف رأل قسمتيا عمى كعثماف كعمي كطمحة بف عبيد اهلل  رأم عمر 
، كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد نص قطعي أك (4)المحاربيف كعبد الرحمف بف عكؼ كبالؿ 
 .(5)تشريع ثابت في المسألة خرج عنو عمر 

أثناء فتحيا، كمع ذلؾ  كقد استشيد عدد مف الصحابة  فتح مكة بعد قتاؿ إف رسكؿ اهلل  - ث
أرض مكة بيف المقاتميف، كلـ يطبؽ عمييا حكـ الغنيمة كترؾ كؿ شيء  لـ يقسـ الرسكؿ 
، فمك كانت األرض المفتكحة بالقتاؿ حكميا ثابت بأف تجعؿ مع الغنائـ (6)في يد أصحابيا

 .(7)مكة بيف المقاتميفلقسـ النبي 
أرض خيبر يدؿ عمى الجكاز كال يدؿ عمى الكجكب، كالدليؿ عمى ذلؾ  رسكؿ إف تقسيـ ال - ج

 .(8)عدـ تقسيـ أرض مكة رغـ أنيا فتحت عنكة
لـ يخالؼ حكمان كاضحان كصريحان، بؿ اجتيد في  كمف خالؿ ىذه األدلة يتبيف أف عمر 

كريـ ليدلؿ بيا عمى مسألة كانت تحتاج إلى بياف حكـ شرعي، كقد استدؿ لرأيو بآيات مف القرآف ال

                                 
 .9سورة احلشر، اآلية ( 1)

 .10سورة احلشر، اآلية ( 2)
البيهقي، السنن الكربى، مجاع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أمخاس الفيء، باب ما جاء يف قول أمَت ادلؤمنُت عمر ت، ( 3)

يف ٗتريج  رواء الغليلإه(، 1420، زلمد ناصر الدين )ت األلباين . وإسناده حسن.6/571(، 13002يث )حد
 .ه1405، 2، ادلكتب اإلسالمي، بَتوت، ط85-5/84(، 1245، حديث )أحاديث منار السبيل

 .8/28؛ الشوكاين، نيل األوطار، 35أبو يوسف، اخلراج، ( 4)

 .144-143بلتاجي، منهج عمر يف التشريع، ( 5)

، ٖتقيق: خليل زلمد ىراس، 82ه(، األموال، 224؛ أبو عبيد، القاسم بن سالم اذلروي )ت81أبو يوسف، اخلراج،  (6)
 دار الفكر، بَتوت، ب.ت.

 .140بلتاجي، منهج عمر يف التشريع، ( 7)

 .20/574ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 8)
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، لذلؾ ال يصح االستدالؿ (1)صحة ما ذىب إليو، ككاف ىذا الحكـ يراعي المصالح العامة لممسمميف
 بيذا الخبر عمى التدٌرج في التطبيؽ.

مف سيـ الزكاة: فقد ثبت سيميـ بنص القرآف، بقكلو  (2)منع المؤلفة قمكبيـ المسألة الثانية:
ہ  ھ  ھ     ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ : 

﮷     ﮸ چھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶ 
(3)

، كبالسنة فإف كاف  
، فقد جاء (4)يعطي سادة القبائؿ كسادة قريش مف الغنائـ كالصدقات يتأٌلفيـ كأقكاميـ الٌنبي 

مف  ، كأعطى أناسان ...في القسمة، أناسان  في الصحيح: "لما كاف يـك حنىيف آثر الٌنبي 
منع ىذا سيـ المؤلفة قمكبيـ،  ، إال أف عمر (5)"ىـ يكمئذ في القسمةأشراؼ العرب فآثر 

كعيينة بف حصف  (6)، حيف قاؿ لألقرع بف حابسككاف ذلؾ في خالفة الصٌديؽ 
ف اهلل قد أعز  كاف يتألفكما كاإلسالـ يكمئذو  إف رسكؿ اهلل : "(7)الفزارم قميؿ، كا 

                                 
؛ النعيمي، د. صالح الدين زلمد قاسم، أثر ادلصلحة يف السياسة الشرعية، 172بلتاجي، منهج عمر يف التشريع، ( 1)

 م .2009، 1كتب العلمية، بَتوت، ط، دار ال259

بالعطاء من الزكاة: صنف زعماء أقوامهم فتألفهم ليسلموا فتسلم أقوامهم،  وىم ثالثة أصناف كان يتألفهم النيب ( 2)
وصنف أسلموا على ضعف فتألفهم ليقوى إسالمهم، وصنف تألفهم لدفع شرىم. ابن اذلمام، زلمد بن عبد الواحد 

، ٖتقيق: عبد الرزاق غالب ادلهدي، دار الكتب العلمية، 2/264شرح فتح القدير، ه(، 861السيواسي )ت 
(، ادلغٍت ويليو الشرح الكبَت، 620ه؛ ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد بن زلمد ادلقدسي )ت1424، 1بَتوت، ط

 ه.1425، ٖتقيق: د. زلمد شرف الدين خطاب وآخرون، دار احلديث، القاىرة، 4/93

 .60ة، اآلية سورة التوب( 3)

 .161-28/160ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 4)

يعطي ادلؤلفة قلوهبم وغَتىم من اخلمس وضلوه،  البخاري، صحيح البخاري، كتاب فرض اخلمس، باب ما كان الّنيب ( 5)
؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء ادلؤلفة قلوهبم على اإلسالم، 3/1148(، 2981حديث )
 . 2/168(، 1062حديث )

األقرع بن حابس بن عقال الدارمي التميمي، صحايب من ادلؤلفة قلوهبم، كان من أشراف العرب يف اجلاىلية واإلسالم، ( 6)
شهد فتح مكة وحنيناً والطائف، روي أنو استشهد يوم الَتموك يف عشرة من بنيو، وقيل أنو استشهد ّتوزجان من بالد 

؛ ابن حجر، 1/103. ابن عبد الرب، االستيعاب،  ، وذلك يف خالفة عثمانخراسان، وكان على رأس اجليش
 . 254-1/252اإلصابة، 

عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري، سيد بٍت فزارة وفارسهم، وامسو حذيفة، وعيينة لقب لو جلحوظ عينيو، لو صحبة، ( 7)
يف خالفة أيب بكر طائف، ارتد عن اإلسالم وكان من ادلؤلفة قلوهبم، أسلم قبل الفتح وشهدىا، وشهد حنينًا وال

= 
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 ، كاستمر عمر (1) " عميكما إف رعيتماال أرعى اهلل ،فاذىبا فاجيدا جيدكما ،اإلسالـ
عمى ذلؾ، ألنو كجد أف  الغاية مف دفع الزكاة ليـ قد فقدت في زمنو، كأنيـ ال يستحقكف 

 .(2) العطاء لعدـ الحاجة لذلؾ
كاف يبحث عند تطبيؽ الحكـ  كجو الداللة في منع المؤلفة قمكبيـ مف سيـ الزكاة: إف عمر 

ال امتنع عف تطبيؽ الحكـ، كالتدٌرج في الشرعي عف كجكد أسبابو ، ك  تكافر شركطو، كانتفاء مكانعو، كا 
تطبيؽ أحكاـ الشريعة ىك مراعاة لمصالح األمة لعدـ كجكد األسباب، أك عدـ تكافر الشركط، أك كجكد 

 . (3)المكانع
 وي رد عمى ىذا االستدالل بما يأتي:

، كسقكط غسؿ العضك المقطكع إف مف أسباب عدـ تطبيؽ الحكـ الشرعي ذىاب محؿ تطبيقو - أ
الكاجب غسمو مف الجسد، كالذراع أك القدـ، فقد ذىب محؿ الحكـ فال يمكف غسمو، أك ذىاب 
محؿ الخطاب المكجو إلى خميفة المسمميف بعد سقكط الخالفة، فذىاب المحؿ أدل إلى انتفاء 

لتطبيؽ الحكـ  الحكـ المتعمؽ بو حتى يعكد محؿ الحكـ، فيعكد الحكـ، كال ييعد ىذا تركان 
 . (4)الشرعي أك مخالفة لمنص

أك في خالفتو  ، فإنو رأل أنو لـ يكف في خالفة أبي بكر كىذا ما فعمو عمر 
محؿ لتطبيؽ حكـ سيـ المؤلفة قمكبيـ حتى يستحقكا األخذ مف ماؿ الزكاة، كذلؾ مثؿ حؽ 

سقط حكمو في جميع األصناؼ في ماؿ الزكاة، فإذا لـ يكجد صنؼ في كقت مف األكقات 
ذا كيجد في كقت آخر عاد حكمو كما كاف  .(5)ذلؾ الكقت، كا 

كخالصة األمر إف كجكد المؤلفة قمكبيـ مف عدمو مرتبط بكاقع الجماعة المسممة، فإذا رأت 
ذا رأت العكس  قيادتيا أنيا بحاجة إلى تأليؼ القمكب، أعطت المؤلفة قمكبيـ مف ىذا السيـ، كا 

                                 
. ابن عبد الرب، ، وحلق بطليحة األسدي حُت ادعى النبوة، مث عاد إىل اإلسالم، تويف يف خالفة عثمان 

  641-4/638؛ ابن حجر، اإلصابة، 1251-3/1249االستيعاب، 

. قال ابن 7/32(، 13189حديث ) البيهقي، السنن الكربى، كتاب قسم الصدقات، باب سهم ادلؤلفة قلوهبم،( 1)
 .1/254حجر: "رواه البخاري يف " تارخيو الصغَت"، ويعقوب بن سفيان بإسناد صحيح، ...". ابن حجر، اإلصابة، 

 .80؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 167، 10-1الشريف، ْتوث فقهية معاصرة ( 2)

 .81الزحيلي، التدرّج بُت التشريع والتطبيق، ( 3)

، دار التدمرية ودار ابن 114-112اجلرحي، د. عزت رويب، الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص الكتاب والسنة، ( 4)
 ه.1431، 1حزم، الرياض، ط

 .182-181؛ بلتاجي، منهج عمر يف التشريع، 3/442ابن قدامة، ادلغٍت، ( 5)
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 .  (1)كد مف ينطبؽ عمييـ ىذا النصأكقفت ىذا السيـ لعدـ كج
كما بعده كاف إعزاز اإلسالـ لضعفو  إف الغاية مف الدفع لممؤلفة قمكبيـ في زمف النبي   - ب

في ذلؾ الكقت، كبعد قكة اإلسالـ كانتشاره لـ يعد اإلسالـ بحاجة لمدفع ليـ، بؿ أصبح الدفع 
كىك إعزاز المسمميف يقـك في ليـ يظير المسمميف بمظير القمة كالضعؼ، فإذا كاف الكاجب 

كقت مف األكقات عمى إخراج ىذا السيـ، فإف ىذا الكاجب يقكـ في كقت آخر عمى عدـ 
 .(2)الدفع، كما حصؿ في زمف أبي بكر كعمر 

ال ": كقؼ تنفيذ حد السرقة عاـ المجاعة )عاـ الرمادة(: حيث يقكؿ  المسألة الثالثة:
، كاكتفاؤه بتعزير السارؽ، ألنو اعتبر الجكع شبية تدرأ (4)نة"، كال في عاـ سى (3)ؽذٍ قطع في عً 

 .(5)الحد
 كجو االستدالؿ في كقؼ تنفيذ حد السرقة عاـ المجاعة نفس كجو االستدالؿ السابؽ. 

 :(6)كيرد عمى ىذا االستدالؿ بما يأتي
، جاءت بثالثة نة"ؽ، كال في عاـ سى ذٍ ال قطع في عً ":إف الركاية عف عمر  -1

 ضعيفة، فال تصمح لينبني عمييا حكـ شرعي. أسانيد كميا
عمى فرض ثبكت الركاية فال يصح االستدالؿ بيا عمى التدٌرج، ألف عدـ إقامة الحد  -2

 كاف إما لعدـ تحقؽ شركط إقامتو أك كجكد مكانع تمنع مف ذلؾ كاالضطرار كغيره.
قد أكقؼ حد السرقة عاـ المجاعة إال أنو لـ يكقؼ باقي  لك صح أف عمر  -3

 .(7)حدكد، كحد القذؼ أك حد شرب الخمرال
  

                                 
 .353ط الشرعية، ؛ اجلرحي، الضواب182 -181بلتاجي، منهج عمر يف التشريع، ( 1)

 .2/265ابن اذلمام، شرح فتح القدير، ( 2)

 .649النخلة. ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب الَعُت، مادة )َعَذَق(، ( 3)

ه(، ادلصنف يف األحاديث واآلثار، كتاب احلدود، يف الرجل 235ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن زلمد بن إبراىيم )ت( 4)
، 1، ٖتقيق: كمال احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط5/521(، 28591يسرق التمر والطعام، حديث )

 .8/80(، 2428غليل، حديث )، إرواء الأللباين. األلباينىـ. ضّعفو ا1409

 .80؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 168، 10-1الشريف، ْتوث فقهية معاصرة  (5)

 .152-151األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 6)

 .164ي، إغالق ادلدرج، األنصار ( 7)
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 .: منيج عمر بن عبد العزيز الفرع الثاني
لك أقمت فيكـ خمسيف عامنا ما استكممت فيكـ العدؿ، : "يقكؿ عمر بف عبد العزيز  -1

مف الدنيا، فإف أنكرت قمكبكـ  إني ألريد األمر كأخاؼ أال تحممو قمكبكـ فأخرج معو طمعان 
 .(1)"ىذا سكنت إلى ىذا

أنو يحتاج مدة طكيمة إلعادة العدؿ الذم يحتكـ لمشريعة،   كجو الداللة: يرل عمر 
كأنو يسعى لذلؾ خطكة خطكة، كأنو يبسط لمناس شيئان مف الدنيا ليستدرجيـ إلى التزاـ 

 .(2)األكامر كترؾ النكاىي
قاؿ رأيت لؾ فأإذا س يا أمير المؤمنيف ما أنت قائؿ لربؾ غدان كيسألو ابنو في حكار معو: " -2

" يا بني إف قكمؾ قد شدكا ىذا األمر : ة فمـ تحييا"، فقاؿ عمرأك سنٌ  ،تمتيافمـ بدعة 
لـ آمف أف  ،يـيكمتى ما أريد مكابرتيـ عمى انتزاع ما في أيد ،كعركة عركة ،عقدة عقدة

سببي في كاهلل لزكاؿ الدنيا أىكف عمي مف أف ييراؽ  ،تكثر فيو الدماء يفتقكا عمي فتقان 
أك ما ترضى أف ال يأتي عمى أبيؾ يـك مف أياـ الدنيا إال كىك يميت فيو  ،ة مف دـممحج

 .(3)"حتى يحكـ اهلل بيننا بالحؽ كىك خير الحاكميف ،بدعة كيحيي فيو سنة
يريد الكصكؿ لتطبيؽ الحؽ كالعدؿ كامالن، كلكنو يمتـز التدٌرج  كجو الداللة: إف عمر 

تغيير المفاجئ مف المفاسد التي تربك عمى ما يرجكه مف في التغيير لما يمكف أف يجره ال
  .  (4)المصالح التي ييدؼ إلى تحقيقيا

يا أبت، مالؾ ال تنفذ في األمكر، فك اهلل ال أبالي في الحؽ كفي حكار آخر يسألو ابنو: "  -3
ذـ الخمر في  ال تعجؿ يا بني، فإف اهلل ": لك غمت بي كبؾ القدكر"، فأجابو عمر 

و نمرتيف كحٌرميا في الثالثة، كأنا أخاؼ أف أحمؿ الناس عمى الحؽ جممة فيدفعك القرآف 

                                 
، ٖتقيق: محدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى 176ه(، تاريخ اخللفاء، 911السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر )ت( 1)

 ه.1425، 1الباز، مكة ادلكرمة، ط

 .82الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 2)

، دار الكتب 5/282ه(، حلية األولياء وطبقات األصفياء، 430األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد )ت( 3)
، 1/372(، صفة الصفوة، 597ه؛ ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن زلمد )ت1409العلمية، بَتوت، 

 ىـ.1421ٖتقيق: أمحد بن علي، دار احلديث، القاىرة، 

 .84ع والتطبيق، ؛ الزحيلي، التدرّج يف التشري152، 10-1الشريف، ْتوث فقهية معاصرة ( 4)
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 .(1)"فتنةمف ذلؾ ككف يك جممة، 
رأل الناس أف تغيير عادات الناس المكتسبة  ر بف عبد العزيزكجو الداللة: إف عم

لدكا كنشأكا عمييا أمر صعب جممة، لذلؾ فقد نيج معيـ منيج التدٌرج في إصالح  التي كي
، كما إف عمر بف (2)األكضاع كرد المظالـ، مستدالن لمنيجو ىذا بالتدٌرج في تحريـ الخمر

كاف عالمان مجتيدان، كقد أخذ بمنيج التدٌرج في التطبيؽ، كقد أقره عمى  عبد العزيز 
عمى مشركعية التدٌرج في التطبيؽ إجماعًا ذلؾ عمماء عصره كمف جاء بعدىـ، فصار 

 .(3)عند الحاجة إليو
 ويرد عمى ىذه الروايات بما يأتي:

 إف ىذه الركايات ال تصح سندان: أواًل:
فالركاية األكلى مف كتاب "تاريخ الخمفاء" لمسيكطي، كىك كتاب مستقى مف كتب التاريخ لمف  -1

سبقو، كجمع فيو الغث كالسميف، كىك مشيكر بالتساىؿ في التصحيح حتى في األحاديث 
، فمف باب أكلى أال يؤخذ بركاياتو في (4)عو لمحديث ضعيفةالمكضكعة، كىذا يجعؿ الثقة بجم

 .(5)التاريخ خاصة أنيا تمخيص لمف سبقو، كترؾ العيدة في صحتيا عمييـ
كالركاية الثانية منقكلة أيضان مف كتب التاريخ، كىي كتب تاريخية أك قصصية أك كعظية، كلـ  -2

نو ليس في ىذه الركاية ما يثبت تخضع لمتأصيؿ كالتخريج عمى قكاعد الحديث الشريؼ، كما أ
 .(6)التدٌرج في تطبيؽ الشريعة

في  (7)ىك ابف عبد ربو -كاهلل أعمـ -أما الركاية الثالثة فيي أيضان ال تصح، فأكؿ مف أكردىا -3

                                 
 .2/148؛ الشاطيب، ادلوافقات، 1/39ابن عبد ربو، العقد الفريد، ( 1)

البورنو، د. ؛ 472؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، 81؛ عمارة، يف فقو احلضارة، 329القرضاوي، السياسة الشرعية، ( 2)
مكتبة ادلعارف، ، 201-200صلحاً، زلمد صدقي بن أمحد، قدوة احلكام وادلصلحُت عمر بن عبد العزيز رلددًا وم

 ىـ.1413، 1الرياض، ط

 .84؛ إبراىيم، مقاصد تطبيق الشريعة اإلسالمية، 472السويلم، قضايا يف االقتصاد،  (3)

، ادلكتبة اإلسالمية ودار الراية، 29ه(، ٘تام ادلنة يف التعليق على فقو السّنة، 1420األلباين، زلمد ناصر الدين )ت( 4)
 ه.1408، 2اض، طعّمان والري

 .276األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 5)

 .275األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 6)

ه، ذاع صيتو يف الشعر 246أمحد بن زلمد بن عبد ربو ادلرواين، أديب شاعر إخباري، من أىل قرطبة، ولد سنة ( 7)
= 
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، فبيف كالدتو كتابو "العقد الفريد"، كقد ذكرىا بدكف سند، كلـ يدرؾ عمر بف عبد العزيز 
كالسمؼ  عيف سنة، كما أف مف عادتو أف ينسب لمصحابة مائة كخمس كأرب ككفاة عمر 

 الصالح مف الركايات ما ال يصح.
كأكرد الركاية أيضان الشاطبي في كتابو " المكافقات" بدكف إسناد كبصيغة: "كفيما ييحكى"، كىي 

 .(1)نحك سبعة قركفمف صيغ التمريض، كىك أيضان بينو كبيف عمر 
 التاريخية غير الصحيحة الستنباط أحكاـ شرعية.ال يصح االستدالؿ بالركايات ك 
إف التساىؿ في صحة الركايات التاريخية كارد، كلكف شرط أال يككف الضعؼ شديدان، كأف  ثانيًا:

تككف ىذه الركايات مندرجة تحت القكاعد الكمية كتشيد ليا النصكص الصحيحة، أما إذا كانت بدكف 
 .(2)يا ال تقبؿسند أك تعارضت مع الشريعة كأحكاميا فإن

كتابان إلى  ما ييكذب ىذه الركايات، فقد بعث عمر  كرد عف عمر بف عبد العزيز  ثالثًا:
لى أىؿ مصر جاء فيو: " (3)أيكب بف شرحبيؿ الخمر ثالث آيات في ثالث  أما بعد فإف اهلل أنزؿ فيكا 

كر لنا أف كقد ذي  ...،حريمياسكر مف القرآف فشربو الناس في األكلييف كحرمت عمييـ في الثالثة كأحكـ ت
 ،لكـ عما حـر عميكـ كشبو بالحراـ فاستغنكا بما أحؿ اهلل  ،(4)(كؿ مسكر حراـ) :قاؿ رسكؿ اهلل 

بعد تقدمنا  ا مف نجده يشرب منو شيئان فإنٌ  ،فإنو ليس مف األشربة شيء يشبيو غير ىذا الشراب الكاحد
لحكـ  ، فيذه الركاية تثبت تطبيؽ عمر (5)"لغيره االن إليو فيو نكجعو عقكبة في مالو كنفسو كنجعمو نك

                                 
يب، سَت أعالم النبالء، ه. الذى328واألدب، لو كتاب "العقد الفريد" وىو من أشهر كتب األدب، تويف سنة 

 .10-8/8؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، 15/283

 .273األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 1)

 .274األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 2)

أيوب بن شرحبيل بن أكسوم بن أبرىة األصبحي، من األمراء الصاحلُت، روى عنو أبو قبيل وعبد الرمحن بن مهران، ويل ( 3)
مدة سنتُت ونصف وبقي والياً عليها حىت تويف، وحسنت أحواذلا يف أيامو، تويف بعد وفاة  العزيزمصر لعمر بن عبد 

ه(، النجوم 874ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري )ت  ه.101عمر بقليل وذلك  سنة 
دار الكتب ادلصرية، القاىرة،  ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،238-1/237الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة، 

 .2/38ه؛ الزركلي، األعالم، 1383

؛ 5/2269(، 5773: )يسروا وال تعسروا(، حديث )البخاري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب قول النيب ( 4)
، 2001مسلم، صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام، حديث )

2002 ،)3/450-451 . 

ه(، سَتة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن 214د احلكم بن أعُت )تابن عبد احلكم، عبد اهلل بن عب( 5)
= 
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 .(1)منع الخمر كمعاقبة شاربيا، كعدـ تدٌرجو مع شاربيا حتى يدعيا
 إف ادعاء اإلجماع ال يصح، ألف الركايات التي بني عمى أساسيا ىذا االدعاء باطمة. ًا:رابع

، كليس فيو عبد العزيز : لك صحت ىذه الركايات فإف ىذا يبقى اجتياد مف عمر بف خامساً 
 دليؿ عمى التدٌرج في التطبيؽ.

 كييجاب عمى ىذه الردكد باآلتي:
ف كانت مف كتب التاريخ فال يعني ذلؾ عدـ صحتيا، ك  -1 قد جاء في كتاب إف ىذه الركايات كا 

ىذه الركايات، كقد أخذ  ركاية قريبة مف (2) "سيرة عمر بف عبد العزيز" البف عبد الحكـ
، أك أخذكا عمف عاصركه، ه عف ثقات ممف عاصركا عمر بف عبد العزيز كتابو بإسناد

بف عبد ا قاؿ عمر، حيث (5)كغيرىـ (4)كسفياف بف عيينة (3)كاإلماـ مالؾ كالميث بف سعد
مف الديف إال  كاهلل ما أستطيع أف أخرج ليـ شيئان ...، أم بني" :البنو حيف كمموالعزيز 

 .(6)"أف ينخرؽ عمي منيـ ما ال طاقة لي بو خكفان  ،قمكبيـكمعو طرؼ مف الدنيا أستميف بو 
ف-كىك عالـ أصكلي -إف اإلماـ الشاطبي -2 ذكرىا بدكف إسناد كبصيغة  ، يستدؿ بيذه الركاية كا 

كىذا معنى صحيح معتبر في االستقراء العادم، فكاف ما كاف يقكؿ بعدىا: "ك ، التمريض
أكثرىا عمى أسباب كاقعة، فكانت أكقع في ، ككاف سأجرل بالمصمحة كأجرل عمى جية التأني

                                 
 ه.1404، 6، ٖتقيق: أمحد عبيد، عامل الكتب، بَتوت، ط90-88أنس وأصحابو، 

 .274األنصاري، إغالق ادلدرج، ( 1)

صري، مفيت الديار ادلصرية، وإمام ادلالكية يف مصر، ولد باإلسكندرية سنة عبد اهلل بن عبد احلكم بن أعُت بن ليث ادل( 2)
ه، مسع من اإلمام مالك والليث بن سعد ومفضل بن فضالة وغَتىم، وأخذ عنو أوالده والدارمي  155وقيل 150

بالقاىرة.  ه214والرعيٍت وغَتىم، لو تصانيف منها: سَتة عمر بن عبد العزيز، واألموال، وادلناسك، تويف سنة 
 .  4/95؛ الزركلي، األعالم، 224-10/220الذىيب، سَت أعالم النبالء، 

ه، أخذ عن عطاء ابن 94الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، فقيو مصر وزلدثها، ولد بقرية قرقشندة ادلصرية سنة  (3)
ه. 175َتىم، تويف بالقاىرة سنة أيب رباح والزىري ونافع وغَتىم، وأخذ عنو: ابن عبد احلكم وأشهب وابن وىب وغ

 .  5/248؛ الزركلي، األعالم، 163-8/136الذىيب، سَت أعالم النبالء، 

ه، حّدث عن عمرو بن دينار والزىري 107سفيان بن عيينة بن ميمون اذلاليل، زلدث احلرم ادلكي، ولد بالكوفة سنة  (4)
ه. الذىيب، سَت 198فعي واحلميدي، تويف ٔتكة سنة واألسود بن قيس وغَتىم، حّدث عنو األعمش وابن جريج والشا

 .  106-3/105؛ الزركلي، األعالم، 475-8/454أعالم النبالء، 

 .23ابن عبد احلكم، سَتة عمر بن عبد العزيز، ( 5)

 .57ابن عبد احلكم، سَتة عمر بن عبد العزيز، ( 6)
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 النفكس حيف صارت تنزؿ بحسب الكقائع، ككانت أقرب إلى التأنيس حيف كانت تنزؿ حكمان 
كجزئية جزئية؛ ألنيا إذا نزلت كذلؾ، لـ ينزؿ حكـ إال كالذم قبمو قد صار عادة،  حكمان 

، فإذا نزؿ الثاني كانت ان كاستأنست بو نفس المكمؼ الصائـ عف التكميؼ كعف العمـ بو رأس
 ، فقد أخذ بيا لصحة معناىا كمكافقتيا(1)"النفس أقرب لالنقياد لو، ثـ كذلؾ في الثالث كالرابع

ذلؾ بعد بيانو تفاكت أمكر الشريعة بحسب قدرة المكمؼ، ك  ،لقكاعد الشريعة الكمية كمقاصدىا
صالح دنياه، كأف ىذا ىك  كعمى كجو ال تكقعو في المشقة الزائدة، أك تعطؿ عاداتو التي بيا

سبب نزكؿ القرآف الكريـ منجمان في نحك عشريف سنة، كأف األحكاـ التكميفية جاءت شيئان 
 .(2)فشيئان، كلـ تأت دفعة كاحدة لئال تنفر منيا النفكس

ال يريد التدٌرج في تحريـ الخمر حتى ييستدؿ بكتابو إلى أىؿ  إف عمر بف عبد العزيز  -3
نما أراد بي اف منيج الشريعة في تغيير المنكرات إذا استفحمت في المجتمع كألفيا مصر، كا 

 الناس، كأدل تغييرىا مرة كاحدة إلى مفاسد أكبر مف تغييرىا بالتدريج.
 االستحسان. المطمب الرابع:

سىنان  ، (3)االستحساف لغة: مشتؽ مف الحسف، كىك ضد القبح، كاالستحساف: اعتبار الشيء كعٌده حى
فقد كرد فيو أكثر مف تعريؼ، كأبرز ىذه التعريفات: "العدكؿ بالمسألة عف حكـ نظائرىا  كأما اصطالحان 

 .(4)إلى حكـ آخر، لكجو أقكل يقتضي ىذا العدكؿ"
ف اختمفكا  كالعمؿ باالستحساف كفؽ ىذا التعريؼ كما شابيو محؿ اتفاؽ لدل جميكر الفقياء، كا 

 .(5)عمييا في التسمية، ألنو ال يخرج عف أدلة الشرع المتفؽ
 كجو االستدالؿ باالستحساف: 

عف أحكاـ الشريعة كمبادئيا، كعيشيـ أحقابان مف  -فترة طكيمة مف الزمف -إٌف بعد المسمميف -1
                                 

 .2/149الشاطيب، ادلوافقات، ( 1)

 .149-2/148الشاطيب، ادلوافقات، ( 2)

 .13/117ابن منظور، لسان العرب، كتاب النون، مادة )َحَسَن(،  (3)

، دار 85، وُجنة ادلناظر روضة الناظره(، 620عبد اهلل بن أمحد )ت ؛ ابن قدامة، 4/4البخاري، كشف األسرار،  (4)
د". وىذا ، وقال: "ىو مذىب أمح3/190؛ الطويف، شرح سلتصر الروضة، ه1401، 1الكتب العلمية، بَتوت، ط

التعريف أليب احلسن الكرخي من احلنفية، ورجحو: خالف، عبد الوىاب، مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيو، 
 . 1/87ه؛ الزرقا، ادلدخل الفقهي، 1414، 6، دار القلم، الكويت، ط71

، دار القلم ودار 125ه منشورة(، البغا، د. مصطفى ديب، أثر األدلة ادلختلف فيها يف الفقو اإلسالمي )رسالة دكتورا( 5)
 .ه128، 4انية، دمشق، طالعلوم اإلنس
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الجمكد الفكرم، أدل إلى جيؿ بعضيـ كتنكر البعض اآلخر ألحكاـ الشريعة اإلسالمية فيمان 
ربيا، فإف ىذا يتطمب مراحؿ مف كتطبيقان، كحتى تعكد األمة اإلسالمية إلى تطبيؽ شريعة 

اإلصالح التدريجي، مما يستدعي استعماؿ أدلة خالؼ األصؿ، التي تشيد بمركنة الشريعة 
 . (1)اإلسالمية ككاقعيتيا، كعمى رأس ىذه األدلة االستحساف

إف التدٌرج ىك عدكؿ عف تطبيؽ الحكـ الشرعي، بالتأجيؿ أك االستثناء في ظرؼ معٌيف رفعان  -2
 .(3)، كىذا ىك معنى االستحساف(2)تحقيقان لمصمحة شرعية راجحة، أك إزالة لضرر لمحرج، أك

 المعقول.المطمب الخامس: 
: "إذا كنا نريد أف يحالفنا التكفيؽ في إلباس ىذه إف التدٌرج قاعدة فطرية: يقكؿ المكدكدم  -1

ة لمفطرة ال تقبؿ حمة التنفيذ كالعمؿ، ال ينبغي أف نغفؿ قاعد -تطبيؽ أحكاـ الشريعة –الفكرة 
التغيير، ىي أنو ال يحدث االنقالب في الحياة االجتماعية إال بالتدٌرج، كال بد أف يككف كؿ 
انقالب بددان غير محكـ عمى قدر ما يككف فكريان متطرفان، كال بد لكؿ نظاـ راكز المبادئ 

حتى تساند  كاألصكؿ أف يجرم في كؿ جية مف جيات الحياة، كناحية مف نكاحييا باتزاف تاـ
 . (4)كؿ ناحية منو نكاحيو األخرل"

في الحياة العامة: فاألسباب كالمقدمات تسبؽ المسبَّبات كالنتائج،  إٌف التدٌرج سٌنة اهلل  -2
فالمسبَّب ال يككف بدكف سببو، كالنتيجة ال تتحقؽ بدكف مقدماتيا، كفقداف السبب كالمقدمة 

اد الكصكؿ إلى النتائج فعميو األخذ باألسباب ب كالنتيجة، كمف أر يؤدم إلى انعداـ المسبَّ 
المكصمة إلييا، فالزرع سبب لمحصاد، كالنكاح سبب لمنسؿ، كاالجتياد سبب لمنجاح، كما أف 
التقدـ في ذلؾ ال يككف إال خطكة خطكة، كمرحمة بعد أخرل، كىذه السٌنة اإلليية تؤكد كجكب 

ألىداؼ كالغايات، ألنو ال يمكف الكصكؿ التدٌرج كالتتابع في األعماؿ لتحقيؽ الكصكؿ إلى ا
 .  (5) إلييا مرة كاحدة

التطبيؽ الجزئي سبيؿ لمتطبيؽ الكمي: "ألف التدٌرج في التطبيؽ يعني إقامة أحكاـ الشريعة  -3
                                 

، العدد 7احلاج سامل، د. زلمد، االستحسان األصويل واالجتهاد الفقهي ادلعاصر، رللة إسالمية ادلعرفة )زلكمة(، السنة ( 1)
 ه.1422، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، بَتوت، شتاء 17-18،  27

 .2/139فقو التديّن، النجار، يف ( 2)

، 27؛ احلاج سامل، االستحسان األصويل، رللة إسالمية ادلعرفة، العدد 490-489السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 3)
18. 

 .50ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه، ( 4)

 . 85الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 5)
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جزءان جزءان بحسب اإلمكاف، فإذا استكممت عناصر جانب مف جكانب الشريعة فيجب تطبيؽ 
ىذه األحكاـ بحجة عدـ القدرة عمى تطبيؽ األحكاـ  أحكاميا كالعمؿ بيا، كال يجكز تعطيؿ

 .(1)األخرل، خاصة أنيا ال ترتبط بيا ارتباطان مباشران"
يقكؿ د. مصطفى الزرقا: " فإذا لكحظ أف تطبيؽ عقكبة الحدكد الخمسة قد أصبح متعذران في 

كيقكؿ  ،(2)زماف أك مكاف، تطٌبؽ عندئذن عقكبة أخرل، كال يكجب ىذا ترؾ الشريعة جمعاء"
عف مشكمة الفكائد الربكية في العصر الحاضر: " إنو يمكف حؿ ىذه المشكمة في مبادئ 
الشريعة اإلسالمية بطرؽ عديدة: إما باالستناد إلى قاعدة الضركرات أك الحاجيات كالتدابير 
االستثنائية المكقكتة، إلى أف يقاـ في المجتمع اإلسالمي نظاـ اقتصادم متجانس يغني الناس 

 .(3)المجكء إلى نظاـ الفائدة" عف
مراعاة الكاقع: إف مجتمعات المسمميف اليكـ ال يمكف تسميتيا مجتمعات إسالمية، ألنيا تعيش  -4

في كاقع اختمط فيو الحالؿ كالحراـ، كتختمط فييا أحكاـ الشريعة بغيرىا مف األنظمة كالقكانيف، 
كمعاشيـ في االقتصاد كالقضاء  كأصبحت ىذه القكانيف جزءان مف كاقع الناس كنظاـ حياتيـ

كغيره، فإذا أيريد إلغاء ىذه القكانيف دفعة كاحدة فإنو سيؤدم إلى اضطراب كخمؿ في نظاـ 
 حياة أفراد المجتمع، مما يكقعيـ في الضيؽ كالحرج.

كما أف المسمميف أفرادان كجماعات يتفاكتكف في معرفة الشريعة كاالنقياد ألحكاميا، فالبعض ال 
اإلسالـ إال اسمو، كآخركف يحصركنو في العبادات أك األخالؽ، ككثير منيـ ال يعرؼ مف 

يمتزمكف أحكاـ الشريعة، فال بد مف إصالح ىذه المجتمعات كتغيير كاقعيا، كىذا ال يمكف أف 
يككف دفعة كاحدة، بؿ يحتاج إلى التدٌرج مف خالؿ كضع جداكؿ زمنية يتـ خالليا تطبيؽ 

 .(4)ةأحكاـ الشريعة خطكة خطك 
مقابمة اليدـ بالبناء: فقد قاـ التشريع اإلسالمي عمى التدٌرج حتى اكتمؿ، كاستمر ىذا التطبيؽ  -5

قركنان طكيمة، ثـ ىيدمت أحكاـ الشريعة اإلسالمية بالتدٌرج أيضان، كدخمت القكانيف األجنبية إلى 
ـ عركة عركة، لتنتقضف عرل اإلسال): ، كما في حديث النبي (5)بالد المسمميف شيئان فشيئان 

                                 
 .86التطبيق، الزحيلي، التدرّج يف التشريع و ( 1)

 ىـ.1418، 1دار القلم، دمشق، ط، 1/283الزرقا، مصطفى أمحد، ادلدخل الفقهي العام،  (2)

 .1/293الزرقا، ادلدخل الفقهي، ( 3)

 .87الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 4)

دار إحياء الًتاث العريب،  ،4/348؛ صربي، مصطفى، موقف العقل والعلم والعامل، 49ادلودودي، القانون اإلسالمي،  (5)
= 
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، (1)(الحكـ، كآخرىف الصالة فكمما انتقضت عركة، تشبث الناس بالتي تمييا، فأكليف نقضان 
فإذا كاف اليدـ يتـ بالتدريج، فإنو مف باب أكلى أف يتـ البناء كذلؾ بالتدريج ألف اليدـ أسيؿ 

 .(2)سالميةمف البناء، لذلؾ ال بد مف استخداـ نفس األسمكب في إعادة أحكاـ الشريعة اإل
مما ال تألفو  جدان  إذا كاف الحكـ مستغربان : "التمييد لمحكـ المستغرب: يقكؿ ابف القيـ  -6

نما ألفت خالفو  ،كالدليؿ عميو، بو فينبغي لممفتي أف يكطئ قبمو ما يككف مؤذنان  ،النفكس كا 
لذم لـ كالمقصكد أف المفتي جدير أف يذكر بيف يدم الحكـ الغريب ا ،...كالمقدمة بيف يديو

"، كذكر لذلؾ أمثمة منيا التمييد يؤلؼ مقدمات تؤنس بو، كتدؿ عميو، كتككف تكطئة بيف يديو
لتحكيؿ القبمة مف بيت المقدس إلى المسجد الحراـ، لما كاف لتحكيميا مف شدة عمى 

، كفي عصرنا الحاضر الذم أصبحت األنظمة كالقكانيف الكضعية تطبؽ في بالد (3)النفكس
لفيا الناس كصارت جزءان مف كاقعيـ كحياتيـ، كأصبحت الشريعة اإلسالمية المسمميف، فأ

كأحكاميا غريبة عنيـ، لذلؾ ال بد أكالن مف تكعية الناس كتييئتيـ لتقبؿ أحكاـ الشريعة، كمف 
 .(4)ثـ التدٌرج معيـ في تطبيقيا

  

                                 
 .89؛ الزحيلي، التدرج يف التشريع والتطبيق، ه1401، 2بَتوت، ط

زلمد ؛ ابن حبان، 36/485(، 22160أمحد، ادلسند، تتمة مسند األنصار، حديث أيب أمامة الباىلي، حديث )( 1)
عما يكون يف أمتو  اب إخباره بكتاب التاريخ، بًتتيب ابن بلبان،   صحيح ابن حبان، ىـ(354بن حبان الُبسيت )ت
، 2، مؤسسة الرسالة، بَتوت، طٖتقيق: شعيب األرناؤوط ،15/111(، 6715، حديث ) من الفنت واحلوادث

. صححو األلباين، زلمد ناصر الدين 4/104(، 7022ه؛ احلاكم، ادلستدرك، كتاب األحكام، حديث )1414
، 1، مكتبة ادلعارف، الرياض، ط1/369(، 572ه(، صحيح الًتغيب والًتىيب، حديث )1420)ت

 ه.1421

 .89الزحيلي، التدرج يف التشريع والتطبيق،  (2)

، ٖتقيق: مشهور بن 53-6/52، عن رب العادلُت إعالم ادلوقعُته(، 751زلمد بن أيب بكر الزرعي )ت ابن القيم، ( 3)
 .ه1423، 1حسن آل سلمان، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط

 .94 -91ج يف التشريع والتطبيق، الزحيلي، التدرّ ( 4)
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 القواعد الفقيية.من المطمب السادس: 
 :(2)، كقاعدة: "المشقة تجمب التيسير"(1)ة كسماحتيا: القكاعد الدالة عمى يسر الشريعأوالً 

كىذه القاعدة مف الدعائـ كاألسس التي يقكـ عمييا الفقو اإلسالمي، كقد تكافرت األدلة عمى 
 .(4)، كيتخرج عمييا جميع رخص الشرع، إسقاطان كتخفيفان (3)قطعيتيا

لحكـ الشرعي، تككف سببان في كمعنى ىذه القاعدة: إف الصعكبة التي يكاجييا المكمؼ في تطبيؽ ا
 .(5)تخفيؼ ىذه الصعكبة، أك بمعنى آخر: التكسعة عمى المكمؼ عند الضيؽ

، (6)كأصؿ ىذه القاعدة اآليات كاألحاديث الدالة عمى اليسر كالرفؽ، كترؾ العسر كرفع الحرج
 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ  :كقكلو 

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چ : كقكلو  ،(7)

چۓ
: )إٌف الديف يسر، كلف يشاد ، كقكلو (9): )أحب الديف إلى اهلل الحنيفية السمحة(كقكلو  ،(8)

حيف ابتعثيما إلى  :  لمعاذ بف جبؿ كأبي مكسى األشعرم ، كقكلو (10)الديف أحد إال غمبو(
لديف متيف، : )إف ىذا ا، كقكلو (11)اليمف: )يسرا كال تعسرا، كبشرا كال تنفرا، كتطاكعا كال تختمفا(

                                 
 .169، الشريف، ْتوث فقهية معاصرة( 1)

ٖتقيق: عادل أمحد عبد ادلوجود ، 1/48ىـ(، األشباه والنظائر، 771السبكي، عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف )ت (2)
 .64؛ ابن صليم، األشباه والنظائر، ىـ1422وعلي زلمد معّوض، دار الكتب العلمية، بَتوت، 

 .21؛ الباحسُت ، رفع احلرج، ه1420، 5، دار القلم، دمشق، ط302الندوي، علي أمحد، القواعد الفقهية،  (3)

 .64؛ ابن صليم، األشباه والنظائر، 49/ 1السبكي، األشباه والنظائر، ( 4)

الرياض، ط خاصة، ، تعريب: فهمي احلسيٍت، دار عامل الكتب، 35/ 1، شرح رللة األحكام درر احلكامعلي، حيدر، ( 5)
 .1432، 2طالرياض، ، دار التدمرية، 204، ادلفصل يف القواعد الفقهية، الباحسُت، د. يعقوب؛ ه1423

؛ ابن ه1411، 1دار الكتب العلمية، ط، 76ىـ(، األشباه والنظائر، 911عبد الرمحن بن أيب بكر )تالسيوطي،  (6)
 .306-302هية، ؛ الندوي، القواعد الفق64صليم، األشباه والنظائر، 

 .185سورة البقرة، اآلية ( 7)

 .78سورة احلج، اآلية ( 8)

؛ البخاري، صحيح 4/17(، 2107، حديث )أمحد، ادلسند، مسند بٍت ىاشم، مسند عبد اهلل بن العباس ب( 9)
رمة عن ابن ؛ الطرباين، ادلعجم الكبَت، باب العُت، عك1/22البخاري، كتاب اإلديان، باب الدين يسر، رواه معّلقاً، 

؛ األلباين، السلسلة 1/174ابن حجر، فتح الباري، واحلديث حسن،  .11/227(، 11572عباس، حديث )
 .2/541(، 881الصحيحة، حديث )

 . 1/23(، 39البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإلديان، باب الدين يسر، حديث )( 10)

ره من التنازع واالختالف يف احلرب، حديث البخاري، صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسَت، باب ما يك( 11)
= 
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 .(1)فأكغمكا فيو برفؽ(
أراد بيذا الحديث أف ال يكمؼ نفسو في أعمالو في شرح الحديث األخير: " (2)قاؿ الغزالي 

فال ينتقؿ دفعة كاحدة إلى الطرؼ األقصى مف  ،بؿ يككف بتمطؼ كتدريج ،الدينية ما يخالؼ العادة
حتى تنفصـ تمؾ الصفات  ،فشيئان  ئة إال شيئان فإف الطبع نفكر كال يمكف نقمو عف أخالقو الردي ،التبدؿ

كمف لـ يراع التدريج كتكغؿ دفعة كاحدة ترقى إلى حالة تشؽ عميو فتنعكس  ،المذمكمة الراسخة فيو
 . (3)"أمكره

كجو الداللة: إف اآليات كاألحاديث التي بنيت عمييا ىذه القاعدة تبٌيف أف أكؿ مقاصد الشريعة 
المكمفيف، كخاصة عند كجكد الضركرة أك الحاجة، كىذا ىك سبب التدٌرج ىي التيسير كرفع الحرج عف 

 .(4)في التشريع، كيؤيد التدٌرج في التطبيؽ عند الحاجة
، كىي تنطمؽ مف قاعدة: "الضرر ييزاؿ"، (5): القكاعد الدالة عمى جمب المنافع كدرء المفاسدثانياً 

                                 
؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسَت، باب يف األمر بالتيسَت وترك التنفَت، حديث 3/1104(، 2873)
(1733 ،)3/216. 

؛ 20/346(، 13052، حديث )أمحد، ادلسند، مسند ادلكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك ( 1)
. قال 3/27(، 4743مجاع أبواب صالة التطوع، باب القصد يف العبادة، حديث ) البيهقي، السنن الكربى،

ه(، 1420لباين، زلمد ناصر الدين )تاألرناؤوط  يف ٖتقيقو للمسند: احلديث حسن بشواىده؛ وكذلك حسنو األ
، 3، ادلكتب اإلسالمي، بَتوت، ط1/447(، 2246حديث ) الفتح الكبَت، -صحيح اجلامع الصغَت وزيادتو

 . ه1408

زلمد بن زلمد بن زلمد الطوسي، أبو حامد الغزايل، حجة اإلسالم، من أئمة الشافعية، إمام يف الفقو وأصولو، والعقيدة، ( 2)
ارٖتل إىل نيسابور وبغداد ودمشق وبيت ادلقدس ومصر، ويل التدريس ه، 450خراسان سنة والتصوف، ولد بطوس يف 

الفتح احلاكمي الطوسي، ومن  ن إبراىيم ادلقدسي وأبوحلرمُت اجلويٍت ونصر ببادلدرسة النظامية، من شيوخو: إمام ا
تالميذه: زلمد بن حيِت الغزايل، وأمحد اخلطييب، لو ما يزيد عن مائيت مصنف، منها: يف الفقو :الوسيط والبسيط 

االقتصاد يف االعتقاد؛ ويف والوجيز؛ ويف أصول الفقو: ادلستصفى وشفاء العليل يف بيان مسالك التعليل؛ ويف العقيدة: 
-6/191ه. السبكي، طبقات الشافعية الكربى، 505بطوس سنة  الزىد والتصوف: إحياء علوم الدين، تويف

 .343-322/ 19؛ الذىيب، سَت أعالم النبالء، 227

، 2/544ه(، فيض القدير شرح اجلامع الصغَت، 1031ادلناوي، زلمد عبد الرؤوف بن تاج العارفُت بن علي )ت ( 3)
 ه.  1356، 1ادلكتبة التجارية الكربى، القاىرة، ط

 .173؛ إبراىيم، مقاصد تطبيق الشريعة اإلسالمية، 159، 156، 121معاصرة، الشريف، ْتوث فقهية ( 4)

 ؛ العلي، حول حكم التدرّج.170، الشريف، ْتوث فقهية معاصرة (5)
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 .(1)أك "ال ضرر كال ًضرار"
: ، كيؤيدىا أدلة كثيرة منيا قكلو (2): )ال ضرر كال ضرار(نبي كأصؿ ىذه القاعدة قكؿ ال

چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ
چ پ     پ  پ     ڀچ :، كقكلو (3)

فكؿ ما فيو إضرار أك  ،(4)
 .(5)ضرار مبثكث منعو في الشريعة

فإف األحكاـ إما لجمب  ،نصفو كلعميا تتضمف ،ما ال حصر لو "كفي ىذه القاعدة مف الفقو
ترجع إلى تحصيؿ ، ك الضركريات الخمسالمضار عف دفع المضار، فيدخؿ فييا دفع المنافع، أك ل

 .(6)"بدفع المفاسد أك تخفيفيا ،المقاصد كتقريرىا
 فإذا رأيت أىؿ الفجكر كالفسكؽ يمعبكف بالشطرنج كاف إنكارؾ عمييـ مف: "يقكؿ ابف القٌيـ 
لى اهلل كرسكلو كرمي النشاب كسباؽ الخيؿ ما ىك أحب إ إال إذا نقمتيـ منو إلى ،عدـ الفقو كالبصيرة

ذا رأيت الفساؽ قد اجتمعكا عمى ليك كلعب فإف نقمتيـ  ،(8)كتصدية (7)أك سماع مكاء ،كنحك ذلؾ، كا 
ال كاف تركيـ عمى ذلؾ خيران  عنو إلى طاعة اهلل  مف أف تفرغيـ لما ىك أعظـ مف  فيك المراد، كا 

كخفت  ،بكتب المجكف كنحكىا ككما إذا كاف الرجؿ مشتغالن  ليـ عف ذلؾ، فكاف ما ىـ فيو شاغالن  ،ذلؾ
مف نقمو عنيا انتقالو إلى كتب البدع كالضالؿ كالسحر فدعو ككتبو األكلى، كىذا باب كاسع؛ كسمعت 

يقكؿ: مررت أنا كبعض أصحابي في زمف التتار بقكـ منيـ يشربكف  شيخ اإلسالـ ابف تيمية 
فأنكرت عميو، كقمت لو: إنما حـر اهلل الخمر ألنيا تصد عف ذكر الخمر، فأنكر عمييـ مف كاف معي، 

                                 
؛ الباحسُت، 287؛ الندوي، القواعد الفقهية، 72والنظائر، ؛ ابن صليم، األشباه 83السيوطي، األشباه والنظائر، ( 1)

 .331ادلفصل يف القواعد الفقهية، 

؛ ابن ماجو، سنن ابن 5/55(، 2865، حديث )أمحد، ادلسند، مسند بٍت ىاشم، مسند عبد اهلل بن العباس ( 2)
حلاكم، ادلستدرك، كتاب ؛ ا2/784(، 2341ماجو، كتاب األحكام، باب من بٌت يف حقو ما يضر ّتاره، حديث )

؛ البيهقي، السنن الكربى، كتاب الصلح، باب ال ضرر 2/66(، 2345البيوع، حديث معمر بن راشد، حديث )
. قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه، ووافقو الذىيب؛ 6/114(، 11384وال ضرار، حديث )

 .1/498(، 250وصححو الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة، حديث )

 .231سورة البقرة، اآلية ( 3)

 .6سورة الطالق، اآلية ( 4)

 .3/185الشاطيب، ادلوافقات، ( 5)

 .444-4/443ابن النجار، شرح الكوكب ادلنَت، ( 6)

 .868التصفَت ّتمع اليد والنفخ فيها. ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب ادليم، مادة )َمكا(، ( 7)

 .505، مقاييس اللغة، كتاب الصاد، مادة )َصَدَي(، التصفيق باليدين. ابن فارس( 8)
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 .(1)"فدعيـ ،اهلل كعف الصالة، كىؤالء يصدىـ الخمر عف قتؿ النفكس كسبي الذرية كأخذ األمكاؿ
 كجو الداللة في ىذه القكاعد: 

إف التدٌرج في تطبيؽ الشريعة ىك ارتكاب ألخؼ الضرريف إذا كاف الضرر األكبر ال يندفع  -1
يؤدم إلى سقكط مشركع تطبيؽ  كذلؾ إذا كاف إلزاـ المجتمع بتطبيؽ أحكاـ الشريعةإال بذلؾ، 

 الشريعة كفشمو كامالن.
إف المصمحة ىي تطبيؽ أحكاـ الشريعة كاممة كىذه المصمحة غير متحققة حاليان، كعدـ  -2

بالتدٌرج، فعندئذو  تطبيقيا ىك المفسدة كىك المكجكد حاليان، فإذا كانت ىذه المفسدة ال تندفع إال
ييقدـ التدٌرج في تطبيؽ الشريعة درءان لمفسدة عدـ تطبيقيا بالمرة

(2). 
إف الضرر ال ييزاؿ بضرر أشد منو، فإذا كانت تطبيؽ الشريعة دفعة كاحدة سيؤدم إلى ضرر  -3

أكبر، كىك إسقاط مشركع تطبيؽ الشريعة كمحاربة القائميف عميو، كاف التدٌرج ىك الحؿ 
الة الضرر األشد بالضرر األخؼ، كىك ما ييفيـ مف االستدالؿ بكالـ ابف األمثؿ إلز 

 .(3)القٌيـ
إذا كاف ال يمكف دفع ضرر عدـ تطبيؽ الشريعة جممة كاحدة، لما يترتب عميو مف مفاسد،  -4

كاف دفع ىذا الضرر بقدر اإلمكاف، كذلؾ بتطبيؽ ما يمكف تطبيقو مف أحكاـ الشريعة، 
 .في التطبيؽ ي بقدر اإلمكاف، كىذا ىك التدٌرجكالعمؿ عمى تطبيؽ الباق

القكاعد الدالة عمى سقكط التكميؼ بالعجز، كقاعدة "التكميؼ مشركط بالقدرة عمى العمـ  ثالثًا:
، كقاعدة بو، أك نيى عنو فإف طاعتو فيو بحسب اإلمكاف" كؿ ما أمر اهلل "كالعمؿ"، كقاعدة 

ہ  ہ  ہ  چ: بأدلة كثيرة منيا قكلو  عمى ىذه القكاعد، كيستدؿ (4) "كالمعجكز عنو ساقط الكجكب"

چھ   
ذا أمرتكـ بأمر فأتكا منو ما استطعتـ(، كقكلو (5)  .(6): )كا 

                                 
 .171-170، ؛ الشريف، ْتوث فقهية معاصرة4/340ابن القيم، إعالم ادلوقعُت، ( 1)

 .170، وث فقهية معاصرةالعلي، حول حكم التدرّج؛ الشريف، ْت( 2)

 .171-170، الشريف، ْتوث فقهية معاصرة (3)

، 1، دار الفكر، دمشق، ط2/801د الفقهية وتطبيقاهتا يف ادلذاىب األربعة، الزحيلي، د. زلمد مصطفى، القواع( 4)
 ه. 1427

 .16سورة التغابن، اآلية ( 5)

(، 6858، حديث )البخاري، صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل ( 6)
 .2/411(، 1337رة يف العمر، حديث )؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب احلج، باب فرض احلج م6/2658
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كجو الداللة في القاعدة: إف الحاكـ قد يعجز عف تغيير بعض الجكانب، لعدـ امتالؾ أدكات 
يقدر عميو، كيؤجؿ ما يعجز عنو لحيف التغيير، فيسقط الكجكب عنو لعجزه، لذلؾ فإنو يتدٌرج كيغٌير ما 

 . (1)القدرة عميو
، كىي مستنبطة مف قاعدة: "األحكاـ (2)القكاعد الدالة عمى أٌف األحكاـ معممة بالمصالح رابعًا:

 .(3)تدكر مع عمميا كجكدان كعدمان"
، فإف (4)ؿىذه القاعدة تكاد تحيط باألحكاـ الشرعية، ككثيران ما يتداكليا الفقياء في مكاطف التعمي

فقكف عمى اشتماؿ أئمة الفقو مت، كما إف (5)األحكاـ المعممة كثيران ما تثبت بثبكت عمتيا كتنتفي بانتفائيا
ف العمة تعتبر ىي ، ك (6)ال يخمك عف عمة الشرعي أف الحكـ، ك مًحكـ كالمصالحأحكاـ الشريعة ل ا 

اـ الشريعة جاءت معممة بجمب أحك، ألف (7)المصمحة أك ضابط المصمحة التي يحققيا الحكـ الشرعي
 الشريعة: "إف يقكؿ ابف تيمية ، كفي ذلؾ (8)مصالح العباد أك درء المفاسد عنيـ في الدنيا كاآلخرة

 .(9)كتقميميا"مفاسد كتكميميا، كتعطيؿ ال مصالحال جاءت بتحصيؿ
ؤدم إلى كجو الداللة في القاعدة: "إذا كاف تطبيؽ الحكـ الشرعي في الحاؿ أك جممة كاحدة، ي

ذا كاف في تأخير تطبيؽ  نقيض المصمحة المرجكة منو، فقد انتفت عمتو، فينتفي الحكـ تبعان لذلؾ، كا 
الحكـ تحقيقان لممصمحة المرجكة مف التأخير أك انتفاءن لممفسدة التي يترجح حصكليا مف التطبيؽ 

                                 
 العلي، حول حكم التدرّج.( 1)

 .482-481السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 2)

ه(، القواعد واألصول 1376؛ السعدي، عبد الرمحن بن ناصر )ت8، 2/7ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 3)
ه؛ الندوي، القواعد الفقهية، 1424، 1نة، القاىرة، ط، مكتبة الس199اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، 

425. 

؛ السبكي، األشباه والنظائر، 532، 3/530؛ البخاري، كشف األسرار، 3/193الطويف، شرح سلتصر الروضة،  (4)
 .73؛ خالف، علم أصول الفقو، 2/188

 .425الندوي، القواعد الفقهية، ( 5)

 .358، 3/332اآلمدي، اإلحكام، ( 6)

 .482؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، 73الف، علم أصول الفقو، خ( 7)

 .2/12؛ الشاطيب، ادلوافقات، 4/337؛ ابن القّيم، إعالم ادلوقعُت، 8-2/7ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 8)

 .20/30ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 9)



99 
 

 .(1)في التطبيؽ" الفكرم، كاف المطمكب ىك تأخير تطبيؽ الحكـ الشرعي، كىذا ىك أصؿ التدٌرج
تنطمؽ ، كىي (2)القكاعد الدالة عمى تقديـ األرجح عند التعارض بيف المصالح كالمفاسد خامسًا:
 .(3)إذا تعارضت المصمحة كالمفسدة قيدِّـ أرجحيما"مف قاعدة: "

ف أك المشتبو فإنو قد ال يترؾ الحراـ البيٌ  ،كقكلي عند عدـ المعارض الراجح: "يقكؿ ابف تيمية 
مثؿ مف يترؾ االئتماـ  ،عند ترؾ ما ىك حسنة مكقعيا في الشريعة أعظـ مف ترؾ تمؾ السيئة إال

ف أك المشتبو إال ككذلؾ قد ال يؤدم الكاجب البيٌ  ،باإلماـ الفاسؽ فيترؾ الجمعة كالجماعة كالحج كالغزك
ؼ كالنيي عف مثؿ مف ال يمكنو أداء الكاجبات مف األمر بالمعرك  ،مف تركو بفعؿ سيئة أعظـ إثمان 

، كيعني ىذا أنو يترؾ الكاجب (4)المنكر لذكم السمطاف إال بقتاؿ فيو مف الفساد أعظـ مف فساد ظممو"
 . (5)في ىذه الحالة لرجحاف المفسدة الناتجة عف فعمو عمى المفسدة األكلى

: " إذا اجتمعت مصالح كمفاسد، فإف أمكف تحصيؿ المصالح (6)كيقكؿ العز بف عبد السالـ 
ذا تعذر الدرء كالتحصيؿ، فإذا كانت المفسدة  درء المفاسد فعمنا ذلؾ، امتثاالن ألمر اهلل ك  فييما...، كا 

ذا كانت المصمحة أعظـ مف المفسدة  أعظـ مف المصمحة درأنا المفسدة كال نبالي بفكت المصمحة...، كا 
 .(7)حٌصمنا المصمحة مع التزاـ المفسدة"
جد الحاكـ أف المصمحة في التدٌرج في تطبيؽ الحكـ الشرعي أعظـ كجو الداللة في القاعدة: إذا ك 

 . (8)مف مفسدتو كجب عميو فعؿ ما ترجحت مصمحتو كقمت مفسدتو

                                 
 .482السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 1)

 .483-482لتدرّج؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، العلي، حول حكم ا( 2)

 .2/275؛ الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا، 1/136ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 3)

 .20/138ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 4)

 العلي، حول حكم التدرّج.( 5)

 577، شيخ اإلسالم وسلطان العلماء، ولد بدمشق سنة عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي( 6)
ىـ، أخذ العلم عن احلافظ ابن عساكر واآلمدي واخلشوعي وغَتىم، وأخذ عنو ابن دقيق العيد وابن الفركاح 578أو 

 والدمياطي وغَتىم، توىل اخلطابة يف اجلامع األموي، كما توىل اخلطابة والقضاء والتدريس ٔتصر، مث اعتزل حىت تويف
لو مصنفات كثَتة منها: القواعد الكربى يف مصاحل األنام، القواعد الصغرى، التفسَت الكبَت،  ىـ،660بالقاىرة سنة 

 .  4/21؛ الزركلي، األعالم، 215-8/209عية الكربى، طبقات الشاف أدلة األحكام. السبكي،اإلدلام يف 

 .1/136ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 7)

 .482ل حكم التدرّج؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، العلي، حو ( 8)
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، كأصميا قاعدة: "ال ينكر تغٌير (1)تغٌير الفتكل بتغٌير األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ كاألعراؼسادسًا: 
 .(2)األحكاـ بتغير األزماف"
ر الفتكل، كاختالفيا بحسب تغير األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ فصؿ في تغيٌ " :يقكؿ ابف القٌيـ 

 .كالنيات كالعكائد
كقع بسبب الجيؿ بو غمط عظيـ عمى الشريعة أكجب مف الحرج  ،ىذا فصؿ عظيـ النفع جدان 

 .بوكالمشقة كتكميؼ ما ال سبيؿ إليو ما يعمـ أف الشريعة الباىرة التي في أعمى رتب المصالح ال تأتي 
كـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد، كىي عدؿ كميا، فإف الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحً 

كر، كعف الرحمة إلى كرحمة كميا، كمصالح كميا، كحكمة كميا؛ فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجى 
ف أدخمت فييا  ضدىا، كعف المصمحة إلى المفسدة، كعف الحكمة إلى البعث؛ فميست مف الشريعة كا 

فيـ رٍ كمف أفتى الناس بمجرد المنقكؿ في الكتب عمى اختالؼ عي : "في مكاف آخر يقكؿ، ك (3)"بالتأكيؿ
كعكائدىـ كأزمنتيـ كأمكنتيـ كأحكاليـ كقرائف أحكاليـ فقد ضؿ كأضؿ، ككانت جنايتو عمى الديف أعظـ 

ائعيـ بما في كتاب مف ب الناس كميـ عمى اختالؼ بالدىـ كعكائدىـ كأزمنتيـ كطبمف جناية مف طبٌ 
كتب الطب عمى أبدانيـ، بؿ ىذا الطبيب الجاىؿ كىذا المفتي الجاىؿ أضر ما عمى أدياف الناس 

 .(4)"كأبدانيـ
: " إف كثيران مف األحكاـ تختمؼ باختالؼ الزماف لتغير عيرؼ أىمو، أك (5)كيقكؿ ابف عابديف 

كـ عمى ما كاف عميو لمـز منو المشقة لحدكث ضركرة، أك لفساد أىؿ الزماف، بحيث لك بقي الح
كالضرر بالناس، كلخالؼ قكاعد الشريعة المبنية عمى التخفيؼ كالتيسير كدفع الضرر كالفساد، لبقاء 
العالـ عمى أحسف نظاـ كأتـ إحكاـ، لذا نرل مشايخ المذىب خالفكا ما نص عميو المجتيد في مكاضع 

و لك كاف في زمنيـ لقاؿ بما قالكا بو أخذان مف قكاعد كثيرة بناىا عمى ما كاف في زمنو، لعممو ألن

                                 
، ؛ الشريف، ْتوث فقهية معاصرة483؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، 94الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 1)

171. 

 .ه1424، 1، عناية: بسام اجلايب، اجلفان واجلايب ودار ابن حزم، بَتوت، ط91، "رللة األحكام العدليةاجمللة "( 2)

 .4/337ابن القّيم، إعالم ادلوقعُت، ( 3)

 4/470ابن القّيم، إعالم ادلوقعُت، ( 4)

ه، وفيها 1198زلمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز، فقيو الديار الشامية، وإمام احلنفية يف عصره، ُولد بدمشق سنة ( 5)
ابن عابدين(، العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى  تويف، لو مؤلفات كثَتة منها: رد احملتار على الدر ادلختار )حاشية

 .6/42ه. الزركلي، األعالم، 1252احلامدية، ورلموعة رسائل ابن عابدين، تويف سنة 
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 .(1)مذىبيـ"
كمعنى القاعدة: إنو ال يستنكر أف تتغير األحكاـ الشرعية االجتيادية مف الحؿ إلى الحرمة،  أك 

 .(2)العكس، أك أف يٌقيد الحكـ بكجو ما، نتيجة تبدؿ الزماف كتغيره
، كنا عند النبي  ، حيث قاؿ:اهلل بف عمرك  كيستدؿ ليذه القاعدة بالحديث الذم ركاه عبد

، فجاء شيخ فقاؿ: أقبؿ كأنا صائـ؟ قاؿ: (ال )فجاء شاب فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، أقبؿ كأنا صائـ؟ قاؿ: 
قد عممت لـ نظر بعضكـ إلى بعض، إف ): قاؿ: فنظر بعضنا إلى بعض، فقاؿ رسكؿ اهلل  (،نعـ)

 .(3)(الشيخ يممؾ نفسو
 :(4)الشرعية يرجع إلى ثالثة أسبابكتغٌير األحكاـ 

 فساد األخالؽ كضعؼ الكازع الديني كىك ما ييسمى بفساد الزماف. - أ
 تطكر الزماف كاستخداـ الناس ألكضاع تنظيمية ككسائؿ حياتية جديدة. - ب
 كجكد الظركؼ التي تستدعي تغٌير الحكـ الشرعي. - ت

السائؿ أك اختالؼ الظرؼ كما  كجو الداللة في القاعدة: إذا جاز اختالؼ الفتكل باختالؼ حاؿ
في الحديث السابؽ، فإنو يجكز اختالفيا الختالؼ المجتمع أك الكاقع، خاصة إذا كاف ىذا 
االختالؼ تدرجان نحك األفضؿ، فالتدٌرج صكرة لتغٌير الفتكل بتغير الزماف أك األحكاؿ كفؽ منيجية 

 .(5)كاضحة لتطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية
 :  (6)"مف استعجؿ الشيء قبؿ أكانو عكقب بحرمانو"قاعدة:  سابعًا:

كمعنى القاعدة: إف مف تعٌجؿ حصكؿ أسباب األشياء قبؿ أكانيا لتحصيؿ منفعة لو، فإنو يعاقب 
                                 

 ، ب.ت، ب. دار نشر.2/125ه(، رلموعة رسائل ابن عابدين، 1252ابن عابدين، زلمد أمُت أفندي )ت( 1)

؛ مكداش، د. سها سليم، تغَّت األحكام.. دراسة تطبيقية لقاعدة 461-460الباحسُت، ادلفصل يف القواعد الفقهية، ( 2)
، 1، دار البشائر اإلسالمية، بَتوت، ط32"ال ينكر تغَت األحكام بتغَت القرائن واألزمان" )رسالة دكتوراه منشورة(،

 ه.1428

. قال 11/351(، 6739أمحد، ادلسند، مسند ادلكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عمرو ب، حديث )( 3)
األلباين: "ىذا إسناد ال بأس بو يف الشواىد، رجالو ثقات غَت ابن ذليعة فإنو سيء احلفظ، ولكن للحديث شواىد 

 .4/138(، 1606يتقوى هبا". األلباين، السلسلة الصحيحة، حديث )

، دار 435ى وما تفرع عنها، ؛ السدالن، د. صاحل بن غاًل، القواعد الفقهية الكرب 2/942الزرقا، ادلدخل الفقهي، ( 4)
 .461ه؛ الباحسُت، ادلفصل يف القواعد الفقهية، 1417، 1بلنسية، الرياض، ط

 .483السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 5)

 .99؛ رللة األحكام العدلية، 132؛ ابن صليم، األشباه والنظائر، 152السيوطي، األشباه والنظائر، ( 6)
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، مثاؿ ذلؾ: مف قتؿ مكرثو قتالن (1)عمى تصرفو ىذا بالحرماف مف المنفعة التي يستحقيا لك لـ يتعجؿ
لمميراث، فإنو يحـر مف الميراث لتعجمو الكقت الذم يرثو فيو،  يكجب القصاص أك الكفارة استعجاالن 

 . (2)كمثمو مف قتؿ المكصي لو
كجو الداللة: إف تعجؿ النتائج قبؿ حصكؿ أسبابيا كتكفر مكجباتيا الشرعية كالككنية، ىك مخالفة 

تييأ ، مما يؤدم عمى حصكؿ نقيض المطمكب، كالتعجؿ في تطبيؽ األحكاـ التي لـ تلحكمة اهلل 
الظركؼ ليا يفضي إلى نقيض المصمحة التي شرعت ىذه األحكاـ ألجميا، كىذا ىك منطؽ التدٌرج 

 . (3)الذم يقكـ عمى تطبيؽ األحكاـ الشرعية عند تكفر األسباب كتييئة الظركؼ المناسبة لتطبيقيا
 : (4)"مف شرع في التكبة فمو حكـ التائب" ثامنًا:

ف لـ يستكمؿ التكبة، كذلؾ ألف كمعنى القاعدة: إف مف باشر أسبا ب التكبة فمو حكـ التائب، كا 
ؼ بيـ في تحقيقيا، فمف تاب كشرع في رد المظالـ إلى أىميا يعة تشجع الناس عمى التكبة، كتتمطالشر 

ف كانت بعض المظالـ ما تزاؿ تحت يده، كما فعؿ عمر بف عبد  بحسب كسعو كقدرتو فإنو يعد تائبان، كا 
 . (5)ظالـ إلى أصحابيا بالتدريجفي رد الم العزيز 

كمثاؿ عمى ذلؾ: مف غصب أرضان أك داران مف أصحابيا، ثـ تاب كشرع في الخركج منيا، فإنو 
ف كاف ال يزاؿ يتصرؼ في الدار أك األرض، ألف مف شرط التكبة  يعتبر طائعان عند جميكر الفقياء كا 

 .(6)اإلقالع عف الذنب كىذا اإلقالع يككف بحسب القدرة عميو
كجو الداللة في القاعدة: إف التدٌرج في تطبيؽ الشريعة يكافؽ ىذه القاعدة، ألنو شركع في إزالة 

، حتى يتمكف المحـر دكف إزالتو دفعة كاحدة، فيككف عمؿ القائـ بالتدٌرج طاعة كامتثاالن ألكامر اهلل 

                                 
 .1/414؛ الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا، 533اعد الفقهية، الباحسُت، ادلفصل يف القو ( 1)

  535-534؛ الباحسُت، ادلفصل يف القواعد الفقهية، 1/99حيدر، درر احلكام، ( 2)

 .484السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 3)

اب من قريب فلو حكم ادلصدر نفسو. مل أجدىا عند غَته، ولكن وجدت يف "تفسَت ابن عطية" عبارة بلفظ: "من ت (4)
، 25/ 2ىـ(، احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز،  542التائب". ابن عطية، عبد احلق بن غالب احملاريب )ت 

 ه.1422، 1ٖتقيق: عبد السالم عبد الشايف زلمد، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط

 ادلصدر نفسو.( 5)

ه(، 795ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت ؛398-397/ 1ابن النجار، شرح الكوكب ادلنَت، ( 6)
، 1، ٖتقيق: طو عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزىرية، القاىرة، ط107القواعد يف الفقو اإلسالمي، 

 ه.1391
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 .(1)كيقدر عمى إزالة باقي المحرمات
ء ما ال ييغتفر في البقاء"قاعدة: "ييغتفر في االبتدا تاسعًا:

: كمضمكف ىذه القاعدة أف الشرع قد (2)
يتساىؿ كيتسامح عند ابتداء األمكر، ما ال يتسامح فيو حاؿ بقائيا كاستمرارىا، فيجيز بعض األمكر 

 .(3)عند ابتداء الفعؿ، لكنو ال يجيز االستمرار عمييا أك حدكثيا أثناء الفعؿ
و يصح تكلية الفاسؽ ابتداءن، كلكنو لك فسؽ بعد تعيينو عيزؿ مف كمف األمثمة عمى ىذه القاعدة: أن

، كما يجكز ترؾ بعض األعماؿ المستحبة (4)منصبو، كىذا الذم عميو الفتكل عند السادة الحنفية
ابتداءن، أما بعد الشركع فييا فال يصح كيجب إتماميا، كحج التطكع كالجياد كطمب العمـ

(5). 
ألنو كاله مع عممو بفسقو، أما إذا كاف  -عند مف يجيز ذلؾ -سؽففي صحة تكلية القاضي الفا

عدالن حيف كاله، فكأنو اشترط عميو العدالة حيف تكليتو، فإذا فسؽ بعد ذلؾ فقد أخؿ بالشرط فيتغير 
، كأما جكاز ترؾ بعض األعماؿ المستحبة ابتداءن، كعدـ جكازه بعد الشركع (6)الحكـ تبعان لذلؾ فيعزؿ

 .(7)ؾ مف أثر سيء عمى الفرد نفسو أك عمى األمةفييا فمما لذل
كجو الداللة: إف ىذه القاعدة تدؿ عمى تمييز الشريعة بيف حالة الضعؼ كالقصكر التي تعترم 
تطبيؽ المأمكرات كالكاجبات في االبتداء، كحالة االستمرار كاالستقرار التي يجب أف تخمك مف ذلؾ، 

االبتداء، ألنو خير مف ترؾ الكاجبات بالكمية، كىذا ىك  فتتسامح الشريعة مع ىذا النقص في حالة
 .(8)األساس الذم يقكـ عميو منيج التدٌرج

                                 
 .485السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 1)

، ٖتقيق: تيسَت فائق، وزارة األوقاف 3/372 ادلنثور يف القواعد الفقهية،ه(، 794زلمد بن هبادر )ت الزركشي، ( 2)
 .72؛ ابن صليم، األشباه والنظائر، 83؛ السيوطي، األشباه والنظائر، ه1405، 2والشؤون اإلسالمية، الكويت ط

؛ العبد اللطيف، عبد الرمحن بن 485؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، 2/693الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا، ( 3)
، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، ادلدينة 2/606القواعد والضوابط الفقهية ادلتضمنة للتيسَت، صاحل، 

 ه. 1423، 1ادلنورة، ط

 .104ظائر، ابن صليم، األشباه والن( 4)

 .486-485، السويلم، قضايا يف االقتصاد، 187-28/186ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 5)

 .608-2/607اعد والضوابط الفقهية، العبد اللطيف، القو ( 6)

 .486؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، 188-28/187ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 7)

 .489-487السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 8)
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قاعدة: "ييغتفر في البقاء ما ال ييغتفر في االبتداء" عاشرًا:
(1). 

كىذه القاعدة مكممة كمالزمة لمقاعدة السابقة، كمضمكنيا أف ما يمنع الشرع فعمو مطمقان أك مقيدان 
قد يتساىؿ كيتسامح حاؿ ككنو امتدادان كاستمراران لكجكده، ألف بقاء الحكـ ىك استصحاب لكجكده ابتداءن، 

نشائو، فيككف األمر أسيؿ مف إنشائو ابتداء ، كىذه القاعدة فرع عف قاعدة: "البقاء أسيؿ مف (2)كا 
 . (3)االبتداء"

اإلسالـ مف األنكحة كالبيكع كمف شكاىد ىذه القاعدة إقرار الشريعة اإلسالمية لعقكد الكفار قبؿ 
بترؾ ما بقي مف  رغـ عدـ كقكعيا كفؽ الشرع، كمف ذلؾ أمر اهلل  -إذا لـ يكف فييا محٌرـ -كغيرىا

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ : الربا، كلـ يأمر برد ماؿ الربا المقبكض بعقد الربا، كذلؾ بقكلو 

چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ           ۓ  
الربا المقبكض سابقان، كلـ يغتفر أخذ ما لـ  فاغتفر إبقاء ماؿ ،(4)

 .(5)يقبض بعد، كما لـ يجز العقكد التي تشتمؿ الربا ابتداء
كجو الداللة: إف تغيير األمر الكاقع يككف أصعب مف إيجاده ابتداءن، كمنع الخمؿ كاالنحراؼ قبؿ 

، فإذا ترتب عمى (6)الرفع"كقكعو أسيؿ مف رفعو كتغييره بعد كقكعو، كما في القاعدة "المنع أسيؿ مف 
زالتيا مفسدة أكبر حكـ ببقائيا دفعان ألعظـ المفسدتيف، فيغتفر عند إرادة تطبيؽ الشريعة  رفع المفسدة كا 
زالتيا، لما يترتب عمى إزالتيا مف مفاسد أكبر كأعظـ مف  ترؾ بعض المفاسد التي يصعب تغييرىا كا 

 .(7)بقائيا، كال يككف ذلؾ إال بالتدٌرج
 .(8): قاعدة: "النظر في مآالت األفعاؿ معتبر مقصكد شرعان"شرحادي ع

                                 
؛ 72؛ ابن صليم، األشباه والنظائر، 83؛ السيوطي، األشباه والنظائر، 3/374الزركشي، ادلنثور يف القواعد الفقهية، ( 1)

 .93رللة األحكام العدلية، 

ه؛ العبد 1409، 2، دار القلم، دمشق، ط293ه(، شرح القواعد الفقهية، 1357الزرقا، أمحد بن زلمد )ت( 2)
 .1/424؛ الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا، 2/612اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية، 

 .516؛ الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا، 297اعد الفقهية، ، الزرقا، شرح القو 93رللة األحكام العدلية، ( 3)

 .278سورة البقرة، اآلية ( 4)

، ٖتقيق: د. 282-281ه(، القواعد النورانية الفقهية، 728ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )ت ( 5)
 .487لم، قضايا يف االقتصاد، ه؛ السوي1422، 1بن زلمد اخلليل، دار ابن اجلوزي، السعودية، طاأمحد 

 .433؛ الندوي، القواعد الفقهية، 325ابن رجب، القواعد، ( 6)

 .488السويلم، قضايا يف االقتصاد، ( 7)

 .5/177الشاطيب، ادلوافقات،  (8)
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، (1)أف ما ينتج عف فعؿ مف األفعاؿ مؤثر في تشريع حكمو إيجابان أك سمبان  كتعني ىذه القاعدة
يقكؿ د. الدريني: "أضحى مف البدييي، أف تطبيؽ أم حكـ في الشريعة، إذا تحقؽ المجتيد أك غمب 

إلى مآؿ يناقض المقاصد التي استيدفيا  التشريع،  -ؼ مف الظركؼفي ظر  -عمى ظنو، أنو يفضي
فإنو ال يجكز المصير إلى ذلؾ بأم حاؿ مف األحكاؿ، لمنافاة ذلؾ لمنظاـ الشرعي العاـ في مقاصده 

، كقد تفرعت عف ىذه القاعدة عدد مف األصكؿ (2)كغاياتو، كال يقكؿ بيذا عاقؿ فضالن عف مجتيد"
 .(3)ف كسد الذرائعالتشريعية، كاالستحسا

فسد الذرائع ييقصد بو حظر المباح إذا أدل إلى نتيجة تناقض مقصكد الشرع
، فإذا أفضى (4)

تطبيؽ الحكـ إلى نتائج تناقض مقصكد الشرع مف تشريعو، عاد ذلؾ عميو بالنقض كمنع مف تنفيذه، 
عطاؤىا  حكمان جديدأ بناءن عمى دليؿ ككذلؾ االستحساف فإنو استثناء لممسألة مف حكـ القاعدة العامة، كا 

أقكل يحقؽ المصمحة كالعدؿ، كىذا االستثناء ما جاء إال إذا كاف مآؿ تطبيؽ القاعدة العامة عمى ىذه 
 .(5)المسألة يؤدم إلى نقيض مقصكد الشارع

كجو الداللة: إف التدٌرج في تطبيؽ األحكاـ يقكـ عمى النظر في مآالت ىذا التطبيؽ، في ضكء ما 
ناس مف ظركؼ كأحكاؿ، فإذا كيجد أف مآؿ تطبيؽ حكـ شرعي في ظرؼ مف الظركؼ يؤدم يستجد بال

إلى نقيض مقصكد الشارع مف تشريع الحكـ، كجب التكقؼ عف تنفيذ الحكـ الشرعي كاألخذ بحكـ 
 . (6)شرعي آخر يكافؽ مقصكد الشرع

 . (7): قاعدة : "الميسكر ال يسقط بالمعسكر"ثاني عشر
                                 

ر السنوسي، عبد الرمحن بن معمر، اعتبا؛ 23؛ الداية، التدرّج يف تطبيق الشريعة، 5/177الشاطيب، ادلوافقات،  (1)
؛ العاين، د. عبد الكرمي ه1429، 2، دار ابن اجلوزي، الدمام والقاىرة، ط21ادلآالت ومراعاة نتائج التصرفات، 

، دار الكتب العلمية، 226عمر الشقاقي، الضوابط األصولية لالجتهاد يف السياسة الشرعية )رسالة دكتوراه منشورة( ، 
 ه.1434، 1بَتوت، ط

، 3، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط193ىج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، الدريٍت، د. فتحي، ادلنا (2)
 .ه1434

 .164-163، 13الدريٍت، ادلناىج األصولية،  (3)

؛ الربىاين، زلمد ىشام، سد الذرائع يف الشريعة 5/5؛ ابن القيم، إعالم ادلوقعُت، 3/564الشاطيب، ادلوافقات،  (4)
 ه.1406، 1ار الفكر، دمشق، ط، د80اإلسالمية، 

 .13الدريٍت، ادلناىج األصولية،  (5)

 .41الداية، التدرّج يف تطبيق الشريعة،  (6)

؛ الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا، 159؛ السيوطي، األشباه والنظائر، 1/155السبكي، األشباه والنظائر،  (7)
= 
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 چ  ھ ہ ہ ہ چ: شير القكاعد المستنبطة مف قكلو كىذه القاعدة مف أ

كمف قكلو  ،(1)
، (3)، كتعد مف أبرز القكاعد القائمة عمى أصكؿ الشريعة(2): )إذا أمرتكـ بأمر فأتكا منو ما استطعتـ(

كمعنى القاعدة : إذا لـ يتيسر القياـ بكؿ المأمكر بو عمى الكجو المطمكب، كتيسر فعؿ بعضو، فإف 
، كمف األمثمة التطبيقية ليذه القاعدة: إف مف ال يقدر عمى الرككع (4)القياـ بما يقدر عميوالكاجب ىك 

كالسجكد إال إيماءن كجب عميو ذلؾ؛ كمف قدر عمى بعض السترة، كجب عميو ستر القدر الممكف
(5). 
لتطبيؽ كجو الداللة في القاعدة: إف عدـ القدرة عمى التطبيؽ المباشر ألحكاـ الشريعة، ال يمنع ا

ذا لـ نستطع تطبيؽ جميع أحكاـ الشريعة، ال يجكز لنا أف  التدريجي، فما ال يدرؾ كمو ال يترؾ جمو، كا 
 . (6)نترؾ تطبيؽ ما يمكننا تطبيقو

: كمضمكنيا أف عمى الحاكـ (7)تصرؼ اإلماـ عمى الرعية منكط بالمصمحة""قاعدة:  ثالث عشر:
، ألف السياسة (8)د عنو ضرر عمييـ في دينيـ كدنياىـفعؿ ما فيو مصمحة رعيتو، كاجتناب ما يتكل

الشرعية تنطمؽ مف الشريعة اإلسالمية التي قامت عمى اليسر كمراعاة مصالح العباد، لذلؾ فقد شرعت 
 .(9)التدٌرج في تنزيؿ األحكاـ كالكصكؿ إلى األىداؼ، كما كاف ذلؾ في بداية اإلسالـ

ة في رعاية التدٌرج ينبغي أف تتبع في سياسة الناس عندما يقكؿ د. القرضاكم: " كىذه السنة اإلليي
ييراد تطبيؽ نظاـ اإلسالـ في الحياة اليكـ، بعد عصر الغزك الثقافي كالتشريعي كاالجتماعي لمحياة 
اإلسالمية، فإذا أردنا أف نقيـ قامة مجتمعان إسالميان حقيقيان، فال نتكقع أف ذلؾ يتحقؽ بجرة قمـ، أك بقرار 

ممؾ أك رئيس أك مجمس قيادة أك برلماف، إنما يتحقؽ ذلؾ باإلعداد كالتربية كالتككيف،  يصدر مف

                                 
2/761. 

 .16سورة التغابن، اآلية  (1)

 . واحلديث يف الصحيحُت.45جيو ص سبق ٗتر ( 2)

 .159؛ السيوطي، األشباه والنظائر، 1/155السبكي، األشباه والنظائر،  (3)

 .2/761الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا،  (4)

؛ الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا، 159؛ السيوطي، األشباه والنظائر، 1/156السبكي، األشباه والنظائر،  (5)
2/762. 

 .12، 297السلفي، التدرّج يف تطبيق الشريعة، رللة البيان، عدد  (6)

 .104؛ ابن صليم، األشباه والنظائر، 121، األشباه والنظائر، السيوطي؛ 1/309، ادلنثور يف القواعد الفقهية، الزركشي (7)

 .9/128النووي، صحيح مسلم بشرح النووي،  (8)

 .31القرضاوي، السياسة الشرعية، ( 9)
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يجاد البدائؿ الشرعية لألكضاع المحرمة التي قامت  كالتييئة الفكرية كالنفسية كاألخالقية كاالجتماعية، كا 
 .(1)عمييا مؤسسات عدة ألزمنة طكيمة"

  

                                 
 .328القرضاوي، السياسة الشرعية،  (1)
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 .الشريعة اإلسالمية ر ج في تطبيقراجح في حكم التدالالرأي : رابعالمبحث ال
بقي بعض األدلة التي تساىـ قبؿ أف أعرض لمرأم الراجح في حكـ التدٌرج في تطبيؽ الشريعة، 

كالتي لـ يتناكليا باالستدالؿ مؤيدك التدٌرج في في زيادة تكضيح الحكـ الشرعي لمتدٌرج في التطبيؽ، 
 : مسة مطالبخ معارضكه، كقد اشتمؿ ىذا المبحث عمى كالتطبيؽ أ

 .: التمييز بين أدلة مشروعية األحكام وأدلة وقوعياالمطمب األول
مشركعية أدلة إف مف أسباب الخالؼ في جكاز التدٌرج في تطبيؽ األحكاـ ىك عدـ التمييز بيف 

يقكؿ ، (1)فإف أدلة األحكاـ نكعاف: أدلة مشركعية األحكاـ؛ كأدلة كقكع األحكاـقكعيا، أدلة ك األحكاـ، ك 
تتكقؼ عمى  ،في الفرؽ السادس عشر: "فأدلة مشركعية األحكاـ محصكرة شرعان  ماـ القرافي األ

الشارع، كىي نحك العشريف، كأدلة كقكع األحكاـ ىي األدلة الدالة عمى كقكع األحكاـ، أم كقكع أسبابيا 
أدلة كقكعيا فيي كأما ، كحصكؿ شركطيا كانتفاء مكانعيا، فأدلة مشركعيتيا: الكتاب كالسنة كالقياس...

ككذلؾ جميع األسباب كالشركط  ،سببان لكجكب الظير... غير منحصرة، فالزكاؿ مثالن دليؿ مشركعيتو
كالمكانع ال تتكقؼ عمى نصب مف جية الشرع بؿ المتكقؼ ىك سببية السبب كشرطية الشرط كمانعية 

 .(2)ناىي"كال تنحصر تمؾ األدلة في عدد كال يمكف القضاء عمييا بالت ،المانع...
فأدلة مشركعية األحكاـ ىي مصادر التشريع اإلسالمي سكاءه المتفؽ عمييا كالكتاب كالسنة 
جماع أىؿ  كالقياس كاإلجماع، أك المختمؼ في األخذ بيا كاالستصحاب كاالستحساف كاالستصالح كا 

 المدينة، كغيرىا، كىذه األدلة محصكرة كتتكقؼ عمى أمر الشارع.
يتكقؼ تطبيؽ الحكـ التكميفي عمييا،  حيثكاـ فيي تمٌثؿ خطاب الكضع، كأما أدلة كقكع األح

نما تتكقؼ عمى  كىذه غير محصكرة كال متناىية، كبالتالي ال تتكقؼ عمى نص مف جية الشارع، كا 
 .(3)كجكد األسباب كتحقؽ الشركط كانتفاء المكانع حتى يتـ تطبيؽ الحكـ الشرعي

لناتجة عف األدلة الشرعية، ال خالؼ حكؿ مشركعيتيا، الثابتة ا فأحكاـ الشريعة اإلسالمية
ككجكب االنقياد ليا كتطبيقيا، كلكف ىذا التطبيؽ مرتبط ارتباطان كثيقان بأدلة كقكعيا في الكاقع، فإذا 
كجدت األسباب كتحققت الشركط كانتفت المكانع فقد كجب تطبيقيا كاالنقياد ليا، أما إذا كيجد غير ذلؾ 

                                 
ه(، كتاب 684القرايف، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي )ت ؛ 2/97ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 1)

، ٖتقيق: أ.د. زلمد أمحد سراج وأ.د. علي مجعة زلمد، دار السالم، 1/251الفروق.. أنوار الربوق يف أنواء الفروق، 
 .ه1428، 2ط القاىرة،

 .1/251الفروق،  القرايف، (2)

-159؛ الزنكي، د. صلم الدين قادر كرمي، االجتهاد يف مورد النص..دراسة أصولية مقارنة، 1/251القرايف، الفروق، ( 3)
 ه.1427، 1، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط160
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 مف الحاكـ كال المفتي يتمكف كال : "ا بحسب القدرة كاإلمكاف، يقكؿ ابف القيـ فيككف ىنا تطبيقي
 :الفيـ مف بنكعيف إال بالحؽ كالحكـ الفتكل

 حتى كالعالمات كاألمارات بالقرائف كقع ما حقيقة عمـ كاستنباط فيو كالفقو الكاقع فيـ: أحدىما
 .عممان  بو يحيط

 لساف عمى أك كتابو في بو حكـ الذم  اهلل حكـ فيـ كىك الكاقع، في الكاجب فيـ: الثاني كالنكع
 .(1)"اآلخر عمى أحدىما يطبؽ ثـ الكاقع، ىذا في  لورسك 

كليذا فإف التدٌرج في التطبيؽ مرتبط بأدلة كقكع األحكاـ كليس بأدلة مشركعيتيا، ألف مبرر التدٌرج 
الناشئة عف ترؾ الناس لما اعتادكا  ىك كجكد المانع الذم يمنع تطبيؽ الحكـ الشرعي، ككجكد المشقة

عميو مف األنظمة كالقكانيف الكثيرة كالمختمفة التي تناقض أحكاـ الشريعة، كصعكبة انخالعيـ عنيا 
دفعة كاحدة، بما يؤدم إلى انخراـ نظاـ حياتيـ كاختاللو، كىذا ىك سبب نزكؿ الشريعة بالتدٌرج، أك 

بب خمؿ في الكاقع الذم يراد تطبيؽ الحكـ الشرعي فيو، كجكد المفسدة الراجحة عند تطبيؽ الحكـ بس
، كذلؾ ألٌف (2)تأجيؿ إقامة الحٌد عمى قتمة عثماف  كمثاؿ ذلؾ رأم عمي بف أبي طالب 

عمى المدينة،  لـ يتمكف في اإلمامة بعد؛ لسيطرة أىؿ األمصار كمنيـ قتمة عثماف  عميان 
لفتف بيف المسمميف، كيؤدم ذلؾ إلى مفسدة أكبر مف فرأل التأجيؿ حتى ال تضطرب اإلمامة كتقع ا

مف إنياء حكـ الدكلة  ، كأيضان بما فعمو صالح الديف األيكبي (3)المصمحة المرجكة مف تطبيؽ الحد
في خطة متدرِّجة مدركسة  (5)التي كانت تتبنى المذىب الشيعي اإلسماعيمي (4)الفاطمية في مصر

                                 
 .2/165ابن القيم، إعالم ادلوقعُت، ( 1)

 .10/426؛ ابن كثَت، البداية والنهاية، 4/437الطربي، تاريخ الطربي، ( 2)

ه(، كفاية الطالب الرباين على رسالة ابن أيب زيد القَتواين 939ادلنويف، علي بن زلمد بن زلمد بن زلمد بن خلف )ت ( 3)
ه؛ حّسان، 1407، 1، ٖتقيق: أمحد محدي اإلمام، مطبعة ادلدين، القاىرة، ط1/224وباذلامش حاشية العدوي، 

 ه.1428، 1، مكتبة فياض، ادلنصورة، ط238، 204فتنة بُت الصحابة، زلمد، ال

ه على يد ادلعز لدين اهلل، واستمرت حىت 361دولة تنتسب إىل ادلذىب اإلمساعيلي الفاطمي، حكمت مصر من سنة ( 4)
دليسرة، ه. اجلهٍت، ادلوسوعة ا567وفاة آخر خلفائهم العاضد، وزوال دولتهم على يد صالح الدين األيويب سنة 

1/384-385. 

مذىب باطٍت دييل إىل الغلو، ينِسب نفسو إىل اإلمام إمساعيل بن جعفر الصادق، ظاىره التشّيع ألىل البيت، وحقيقتو ( 5)
ىدم عقائد األسالم، انتسبت إليو العديد من الفرق، منها: الفاطميون؛ القرامطة؛ احلّشاشون؛ وغَتىم، أسسو عبيد اهلل 

ه، مث انتشر ادلذىب وحكم يف مصر واليمن واحلجاز والبحرين 297قام أول دولة لو يف تونس سنة ادلهدي بسوريا، وأ
 .389-1/383والشام وغَتىا. اجلهٍت، ادلوسوعة ادليسرة، 
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ليا بإنشاء المدارس التي تدٌرس المذىبيف الشافعي كالمالكي، ، قاـ خالىػ 567-564تمرت مف سنة اس
كعٍزؿ القضاة الشيعة كتعييف قضاة شافعية، كاستبداؿ خطباء الشيعة بخطباء مف الشافعية الذيف قطعكا 
الخطبة لمخميفة الفاطمي كأقامكا الخطبة لمخميفة العباسي، ككؿ ذلؾ كاف يرافقو استمالة قمكب الناس، 

 .(1)كرفع الظمـ، حتى استطاع إضعاؼ سمطاف الخميفة الفاطمي كتثبيت أقدامو في مصرببذؿ الماؿ 
 : التدر ج في التطبيق وتحقيق المناط.المطمب الثاني

 .عريؼ تحقيؽ المناط : تالفرع األكؿ
المقصكد مف تحقيؽ المناط في المغة ىك: "كجكد رابط قكم بيف شيئيف حقيقة، لكجكد عالقة إف 
، (3)ٌما تحقيؽ المناط اصطالحان: فقد حصره الكثير مف عمماء األصكؿ في عٌمة القياسأ، (2)بينيما"

 معركفة كانت كسكاء ،نفسيا في معرفتيا بعد الصكر آحاد في العمة كجكد معرفة في النظر فقالكا: "ىك
يجان ، إال أف بعض األصكلييف قد كٌسع مدلكؿ تحقيؽ المناط، فجعمو من(4)"استنباط أك إجماع أك بنص

، أخذان برأم (5)اجتياديان في تطبيؽ كتنزيؿ القكاعد كاألصكؿ كاألحكاـ الكمٌية عمى الجزئيات كالكقائع
 . (6): "أف يثبت الحكـ بمدركو الشرعي، كلكف يبقى النظر في تعييف محمو"اإلماـ الشاطبي 
 : عالقة التدٌرج في تطبيؽ األحكاـ بتحقيؽ المناط.الفرع الثاني

                                 
ه(، سَتة صالح الدين األيويب ويليو منتخبات من كتاب التاريخ لصاحب 632ابن شّداد، يرسف بن رافع بن ٘تيم )ت( 1)

ه(، ادلواعظ 845ه؛ ادلقريزي، أمحد بن علي بن عبد القادر)ت1421، 1ر ادلنار، القاىرة، ط، دا212محاه، 
ه؛ الصاّليب، د. علي 1418، 1، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط200-2/199واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، 

، دار ادلعرفة، 191-190، زلمد، صالح الدين األيويب وجهوده يف القضاء على الدولة الفاطمية وٖترير بيت ادلقدس
 ه.  1429، 1بَتوت، ط

 ه.1426، دار احلديث، القاىرة، 178زايدي، عبد الرمحن، االجتهاد بتحقيق ادلناط وسلطانو يف الفقو اإلسالمي، ( 2)

، ٖتقيق: ناجي السويد، ادلكتبة 2/186، من علم األصول ادلستصفىه(، 505زلمد بن زلمد بن زلمد )ت الغزايل، ( 3)
 .347؛ القرايف، شرح تنقيح الفصول، 3/379؛ اآلمدي، اإلحكام، ه1430صرية، بَتوت، الع

 .3/379اآلمدي، اإلحكام، ( 4)

ه(، ادلدخل إىل مذىب اإلمام 1346؛ ابن بدران، عبد القادر بن أمحد بن مصطفى )ت5/12الشاطيب، ادلوافقات، ( 5)
ه؛ 1401، 2ن الًتكي، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط، ٖتقيق: د. عبد اهلل بن عبد احملس303أمحد بن حنبل، 

؛ ه1429، 2مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط، 119/ 1الدريٍت، د. فتحي، ْتوث مقارنة يف الفقو اإلسالمي وأصولو، 
 ،ه؛ زايدي1432، 1دار ابن حزم، بَتوت، ط، 226د. قطب، أْتاث اجتهادية يف نوازل عصرية،  ،الريسوين

 .180سلطانو، االجتهاد بتحقيق ادلناط و 

 .5/12الشاطيب، ادلوافقات،  (6)
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تكميفي يتسـ بالتجريد كالعمكـ ألنو يقع في الذىف مرتبطان بدليمو الشرعي مجردان عف إف الحكـ ال
، فإذا أراد المجتيد أف ينزؿ الحكـ (1) كاقعة معينة، أك شخص معٌيف، أك زمف معٌيف أك بيئة خاصة

، عمى كاقعة معينة كجب أف ينظر في ظركؼ كمالبسات ىذه الكاقعة التي تؤثر في نتائج ىذا التطبيؽ
بحيث ال يؤدم إلى نقيض المصمحة التي شيرع ىذا الحكـ مف أجميا، فإذا انطبؽ الحكـ التكميفي عمى 
الكاقعة المراد تنزيمو عمييا بحيث يحقؽ المصمحة التي أرادىا الشارع منو، سٌمي ذلؾ "بتحقيؽ المناط 

جب ذلؾ استثناء ىذه ، أما إذا أدت ىذه الظركؼ كالمالبسات إلى نقيض ىذه المصمحة استك (2)العاـ"
الكاقعة مف عمكـ الحكـ العاـ كالحكـ عمييا بحكـ آخر مناسب يحكؿ دكف اإلفضاء إلى النتائج غير 
المشركعة، أك التكقؼ عف تطبيؽ ىذا الحكـ، ريثما تزكؿ تمؾ الظركؼ كالمالبسات، تجنبان لتمؾ النتائج 

 . (4)ؽ المناط الخاص"، كىك ما يسمى "بتحقي(3)التي تتعارض مع قصد الشارع أصالن 
كمما يدخؿ في تحقيؽ المناط الخاص أيضان، مراعاة اإلمكاف كتقدير حدكده، "ألف التكميؼ 

مشركط  : "األمر كالنيي، يقكؿ ابف تيمية (5)الشرعي يدكر مع القدرة كاإلمكاف كجكدان كعدمان كقدران"
عمـ كالمجنكف كالطفؿ، كال تجب عمى بالممكف مف العمـ كالقدرة فال تجب الشريعة عمى مف ال يمكنو ال

فإنو ال خالؼ أف تكميؼ العاجز الذم ال قدرة لو ...مف يعجز كاألعمى كاألعرج كالمريض في الجياد؛
 .(6)"الشريعة عمى الفعؿ بحاؿ غير كاقع في

الذم يقـك  ، فإف(7)كالتدٌرج في تطبيؽ األحكاـ يدخؿ تحت ىذا الباب كىك "تحقيؽ المناط الخاص"
، كال يقر ذلؾ،  كلكنو يقكـ بعدـ تطبيؽ بعض األحكاـ بسبب بالتد ٌرج ال يريد ترؾ كاجب، أك فعؿ محـر

، يقكؿ ابف تيمية (8)عدـ تحقؽ شرط القدرة، ألنو يشترط في التكميؼ عمـ المكمؼ كقدرتو عمى الفعؿ

                                 
 . 227اث اجتهادية، ، أْت؛ الريسوين128 -1/127نة، ؛ الدريٍت، ْتوث مقار 7/17الشاطيب، ادلوافقات، ( 1)

 .1/128الدريٍت، ْتوث مقارنة، ( 2)

 .1/122الدريٍت، ْتوث مقارنة، ( 3)

 .128/ 1الدريٍت/ ْتوث مقارنة، ( 4)

دار الفكر ادلعاصر ودار الفكر، ، 66وت، د. أمحد وأ. زلمد مجال، االجتهاد.. النص الواقع ادلصلحة، ( الريسوين وبار 5)
 ىـ.1422، 2بَتوت ودمشق، ط

 .345-344/ 10ابن تيمية، رلموع الفتاوى،  (6)

مي، ىَتندن، ، ادلعهد العادلي للفكر اإلسال130-129الّنجار، د. عبد اجمليد، خالفة اإلنسان بُت الوحي والعقل، ( 7)
 ه.1413، 2الواليات ادلتحدة، ط

 . 4-1 ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي، ؛ إمام، مآالت تطبيق منهج ٖتقيق ادلناط )ْتث(،1/295القرايف، الفروق،  (8)
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 اهلل رأخٌ  كما كفالتم كقت إلى ألشياء كالبالغ البياف يؤخر قد كذلؾ؛ كالبالغ البياف في فالعالـ: "
 فإذا ،الفترات أكقات كىذه،... بيانيا إلى  اهلل رسكؿ تمكف كقت إلى أحكاـ كبياف آيات إنزاؿ 

 شيئان   الرسكؿ بو جاء لما بيانو كاف مجمكعيما أك األمراء أك العمماء مف بالديف يقكـ مف حصؿ
 كالعمؿ عممو أمكف ما إال يبمغ ال الرسكؿ أف كمعمكـ ،فشيئان  شيئان  بو بعث لما الرسكؿ بياف بمنزلة فشيئان 

 لدينو المجدد فكذلؾ ،يستطاع بما ٍر فأمي  تطاع أف أردت إذا: يقاؿ كما ،جممة الشريعة تأت كلـ ،بو
 كترؾ المحرمات إقرار باب مف ذلؾ يككف كال ،...بو كالعمؿ عممو أمكف ما إال يبمغ ال لسنتو كالمحيي
 ،الشرط ىذا انتفاء فرضنا كقد كالعمؿ العمـ بإمكاف مشركط ريـكالتح الكجكب ألف بالكاجبات األمر
ف األشياء ىذه مف كثير سقكط يتبيف ىنا كمف ،نافع فإنو األصؿ ىذا فتدبر  محرمة أك كاجبة كانت كا 
 لألمر مسقط العجز فإف ،التحريـ أك الكجكب في اهلل حجة بو تقكـ الذم البالغ إمكاف لعدـ األصؿ في

ف كالنيي  .(1)"األصؿ في اجبان ك  كاف كا 
 التدر ج في التطبيق وتغيير المنكر. :ثالثالمطمب ال

: )مف رأل منكـ منكران فميغٌيره سبؽ ذكر استدالؿ مؤيدم التدٌرج في التطبيؽ بحديث الٌنبي 
، كأنو مف أقكل األدلة عمى التدٌرج في التطبيؽ، كفي ىذا المطمب سنعرض ألقكاؿ العمماء (2)بيده،...(
 تغيير المنكر المتعمقة بمكضكع البحث. في شركط

إف المقصكد مف تغيير المنكر في مجاؿ تطبيؽ الشريعة، ىك إزالة األنظمة كالقكانيف التي 
تتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية كاستبداليا بأحكاـ شرعية، كىذا ييعتبر تغييران لممنكر باليد، ألف 

بداليا باألحكاـ الشرعية ىك السمطة التشريعية، ككاجب السمطة الذم يقكـ بإزالة القكانيف المخالفة، كاست
، كلتغيير المنكر باليد ال بد مف تكافر شركط بينيا العمماء حتى (3)التنفيذية رعاية كتطبيؽ ىذه األحكاـ

 ال يؤدم التغيير إلى نقيض مقصكد الشرع مف عممية التغيير، كمف ىذه الشركط:
: كىذا الشرط كاضح في الحديث الشريؼ: )مف رأل منكـ (4)القدرة كاالستطاعة عمى التغيير -1

 ۆ ۆ ۇ ۇچ: منكران فميغٌيره بيده، فإف لـ يستطع فبمسانو،...(،  ككذلؾ لقكلو 

                                 
 .61-20/59ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 1)

 .1/76(، 49ن، حديث )مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلديان، باب كون النهي عن ادلنكر من اإلديا (2)

 ، مركز الكتاب للنشر، القاىرة، ب.ت.48السايح، د. أمحد عبد الرحيم، منهج اإلسالم يف تغيَت ادلنكر،  (3)

السايح، منهج ؛ 179الكربويل، فقو األولويات، ؛ 19؛ الصاوي، منهجية التغيَت، 2/1045القرضاوي، فقو اجلهاد، ( 4)
 .50اإلسالم يف تغيَت ادلنكر، 
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چ ۈۈ
ذا أمرتكـ بأمر فأتكا منو ما ، كلقكلو (1) : )إذا نييتكـ عف شيء فاجتنبكه، كا 

ر المنكر بحسب القدرة كاإلمكاف ، فدلت ىذه اآليات كاألحاديث عمى كجكب إنكا(2)استطعتـ(
 . (3)باليد كالمساف

: كالمقصكد بذلؾ أال يفضي ىذا النيي إلى مفسدة أعظـ مف (4)عدـ الكقكع في منكر أكبر -2
مفسدة المنكر المراد إزالتو، كسفؾ الدماء، كانتياؾ األعراض، كنيب األمكاؿ، كزكاؿ األمف، 

، يقكؿ القاضي عياض (5)زدياد الفسادكانتشار الفكضى، بما يؤدم إلى تمكف المنكر كا
 غيره قتؿ أك قتمو مف ،منو أشد منكران  يسبب بيده تغييره أف ظنو عمى غمب فإف: "(6)
، فإف خاؼ أف يسبب قكلو مثؿ كالتخكيؼ كالكعظ بالمساف القكؿ عمى اقتصر ،يده كؼَّ  بسبب

 إيجاب ألمتو شرع  يبالنٌ  إف : "، كيقكؿ ابف القيـ (7)"ذلؾ غٌير بقمبو، ككاف في سعة
 المنكر إنكار كاف فإذا كرسكلو، اهلل يحبو ما المعركؼ مف بإنكاره ليحصؿ ،المنكر إنكار
ف إنكاره، يسكغ ال فإنو كرسكلو اهلل إلى كأبغض منو أنكر ىك ما يستمـز  يبغضو  اهلل كاف كا 

                                 
 .286سورة البقرة، اآلية  (1)

(، 6858، حديث )البخاري، صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسّنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل ( 2)
 .2/411(، 1337؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، حديث )6/2658

، ٖتقيق: عبد السالم زلمد شاىُت، دار الكتب 2/38القرآن،  ه(، أحكام370اجلصاص، أمحد بن علي الرازي )ت ( 3)
؛ ابن رجب، جامع العلوم واحلكم، 4/48ه؛ القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، 1415، 1العلمية، بَتوت، ط

524 . 

هج السايح، من؛ 337الكربويل، فقو األولويات، ؛ 24؛ الصاوي، منهجية التغيَت، 2/1051القرضاوي، فقو اجلهاد،  (4)
 .50-49اإلسالم يف تغيَت ادلنكر، 

 .24، الصاوي، منهجية التغيَت، 2/1051القرضاوي، فقو اجلهاد، ( 5)

أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب، من أئمة ادلالكية يف بالد ادلغرب واألندلس، إمام يف احلديث وعلومو، ( 6)
ه، أخذ علومو عن الكثَت منهم: القاضي أبو بكر ابن 476سنة وكالم العرب وأنساهبم وأيامهم، ُولد بسبتة بادلغرب 

العريب؛ والقاضي زلمد بن علي بن محدين؛ والقاضي الصديف؛ وابن رشد؛ والطرطوشي؛ وابن مكحول، وأخذ عنو: ابن 
بتعريف بشكوال؛ واألشَتي؛ وابن القصَت الغرناطي؛ وغَتىم، ويل قضاء سبتة مث غرناطة باألندلس، من مؤلفاتو: الشفا 

ه. 544، تويف ٔتراكش سنة دارك وتقريب ادلسالكحقوق ادلصطفى؛ إكمال ادلعلم يف شرح صحيح مسلم؛ ترتيب ادل
، 51-2/46ه(، الديباج ادلذىب يف معرفة أعيان علماء ادلذىب، 799ابن فرحون، إبراىيم بن علي بن زلمد )ت

 .217-212/ 20.ت.؛ الذىيب، سَت أعالم النبالء، ٖتقيق: د. زلمد األمحدي أبو النور، دار الًتاث، القاىرة، ب

 .2/33النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ( 7)
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 إضاعة مف آىار  كالصغار الكبار الفتف في اإلسالـ عمى جرل ما تأمؿ كمف ...أىمو، كيمقت
 رسكؿ كاف فقد منو؛ أكبر ىك ما منو فتكلد إزالتو فطمب منكر؛ عمى الصبر كعدـ األصؿ ىذا
 كصارت مكة  اهللرسكؿ  فتح لما بؿ تغييرىا، يستطيع كال المنكرات أكبر بمكة يرل  اهلل
 عميو قدرتو مع - ذلؾ مف كمنعو إبراىيـ، قكاعد عمى كرده البيت تغيير عمى عـز إسالـ دار
 كككنيـ باإلسالـ عيدىـ لقرب ،لذلؾ قريش احتماؿ عدـ مف منو أعظـ ىك ما كقكع خشية -

 ما كقكع مف عميو يترتب لما باليد؛ األمراء عمى اإلنكار في يأذف لـ كليذا بكفر، عيد حديثي
 .(1)"منو أعظـ ىك

عامميف لتحكيـ كفي كقتنا الحاضر قد يؤدم عدـ الكعي بيذا الشرط إلى مفاسد عمى العمؿ كال
الشريعة، منيا: تعميؽ الفجكة بيف التيار اإلسالمي كعامة الناس، بما يؤدم إلى استنفار 
العامة ضد العمؿ اإلسالمي ككصمو بالتطرؼ كاإلرىاب؛ كالتشكيش عمى قضية التكحيد 
كتحكيـ الشريعة كحصر العمؿ اإلسالمي في منكرات جزئية؛ كاستنزاؼ كقت كجيد كطاقات 

ي منكرات فرعية، بدؿ التفرغ لممنكر األكبر كىك عدـ تحكيـ الشريعة؛ كتكتر األجكاء الدعاة ف
المحيطة بالدعكة بحيث تمنعيا مف ممارسة دكرىا الذم يحتاج إلى المناخ اليادئ كالمناسب؛ 
كغيرىا مف المفاسد التي تختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف، بما يكجب التدٌرج  في األمر 

 .(2)عف المنكر بالمعركؼ كالنيي
  

                                 
 .339-4/338ابن القيم، إعالم ادلوقعُت، ( 1)

 .278؛ األيويب، مقاصد الشريعة يف ٗتصيص النص بادلصلحة، 32-31الصاوي، منهجية التغيَت، ( 2)
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 المطمب الرابع: التدر ج في التطبيق وفتح الذرائع.
قبؿ الكلكج في تعريؼ فتح الذرائع كبياف عالقتو بالتدٌرج في التطبيؽ، ينبغي بياف أف فتح الذرائع 

 .(1)مرتبط أصالن بسٌد الذرائع، كمف قاؿ بسٌد الذرائع قاؿ بفتحيا، ألنيما مف باب كاحد
 ؼ سٌد الذرائع.: تعريالفرع األكؿ

ىي الكسيمة إلى الشيء، ، كالذرائع مفردىا ذريعة ك (2)يدؿ عمى الغمؽ كالردـ في المغةالسٌد إف 
 .(3)كالسبب المكصؿ إليو

المنع، جاء في شرح الكككب المنير: " كمعنى  سٌد الذرائع اصطالحان: فالسٌد اصطالحان ىكأما 
ليا معنى عاـ كتأتي طالحان: جمع ذريعة فإف اص ةعي، كأما الذر (4)سٌدىا: المنع مف فعميا لتحريمو"

كمعنى خاص  ،(6): "كربما عٌبر عف الكسائؿ بالذرائع"، يقكؿ القرافي (5)بمعنى الكسيمة إلى الشيء
: "كالذريعة ما كاف كسيمة كطريقان إلى ، يقكؿ ابف تيمية (7)كتأتي بمعنى الكسيمة المفضية إلى مفسدة

 . (8)الفقياء عبارة عما أفضت عمى فعؿو محٌرـ"الشيء، لكف صارت في عرؼ 

فيككف معنى سٌد الذرائع اصطالحان كمركب إضافي ىك: "منع الجائز لئال ييتكسؿ بو إلى 
 .(9)الممنكع"

  

                                 
، 2، دار النفائس ودار السالم، عّمان والقاىرة، ط162ل الفقو، األشقر، د. زلمد سليمان، الواضح يف أصو  (1)

 ه.1425

؛ ابن منظور، لسان العرب، كتاب الدال ادلهملة، مادة 403ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب السُت، مادة )َسدَّ(،  (2)
 . 3/207)َسَدَد(، 

 .8/96ابن منظور، لسان العرب، كتاب العُت، مادة )َذرََع(،  (3)

 .4/434بن النجار، شرح الكوكب ادلنَت، ا (4)

، ٖتقيق: زلمد ومصطفى 6/172ه(، الفتاوى الكربى، 728ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )ت  (5)
 .4/553ه؛ ابن القيم، إعالم ادلوقعُت، 1408، 1عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط

 .2/450القرايف، الفروق،  (6)

؛ ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، 5/183؛ الشاطيب، ادلوافقات، 4/434ابن النجار، شرح الكوكب ادلنَت،  (7)
365-366. 

 .6/172ابن تيمية، الفتاوى الكربى،  (8)

 .80؛ الربىاين، سد الذرائع، 5/5؛ ابن القيم، إعالم ادلوقعُت، 3/564الشاطيب، ادلوافقات،  (9)
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 .تعريؼ فتح الذرائع: الفرع الثاني
يك: "تكسعة الضيِّؽ حٌسان ، أما اصطالحان ف(1)غمؽمغة: أصؿ يدؿ عمى نقيض الال في الفتح

 .(2)نى"كمع

 ثالثة تعاريؼ رئيسية تدكر حكليا باقي التعاريؼ، كىي: وقد كرد فيأما فتح الذرائع اصطالحان: ف

، كفي المكسكعة الفقيية: "تيسير السبؿ (3)األكؿ: "ترؾ الكسيمة لتؤدم إلى نتيجتيا مف غير منع"
 .(4)إلى مصالح البشر"

حة راجحة، أك كاف تركو يؤدم إلى الثاني: إباحة ارتكاب المحظكر إذا كاف يفضي إلى مصم
 .(5)ضرر أعظـ

 كسيمة تككف قد : "الثالث: إباحة كسيمة المحٌرـ إذا أفضت إلى مصمحة راجحة، يقكؿ القرافي 
 عنو منييان  كاف كما: "، كيقكؿ ابف تيمية (6)"راجحة مصمحة إلى أفضت إذا محرمة غير المحـر

 .(7)"راجحةال مصمحةلم فإنو ييفعؿ مذريعةل
كالذم أميؿ إليو ىك التعريؼ الثالث، ألنو يتكافؽ أكالن مع المعنى الخاص لمذريعة، كما أنو يأتي 
معاكسان لمصطمح "سٌد الذرائع"، أما التعريؼ األكؿ فإنو يبيح الكسيمة المباحة أصالن، كىي كسيمة ال 

دخؿ تحت قكاعد الضركرات تحتاج إلى فتح، أما التعريؼ الثاني فإف كاف المحظكر ممنكعان لذاتو فإٌنو ي

                                 
 .726س اللغة، كتاب الطاء، مادة )فـََتَح(، ابن فارس، مقايي (1)

، عامل 256ه(، التوقيف على مهمات التعاريف، 1031ادلناوي، زلمد عبد الرؤوف بن تاج العارفُت بن علي )ت (2)
 ه.1410، 1الكتب، القاىرة، ط

دلالكي وأثره يف الفقو ؛ اإلدريسي، د. زلمد التمسماين، االجتهاد الذرائعي يف ادلذىب ا82الربىاين، سد الذرائع،  (3)
الرابطة احملمدية للعلماء يف ادلملكة ادلغربية،  –، مركز الدراسات واألْتاث وإحياء الًتاث 121اإلسالمي قددياً وحديثاً، 

 ه.1431، 1الرباط، ط

، 2ط ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، دار السالسل، الكويت،24/281ادلوسوعة الفقهية الكويتية،  (4)
 ه.1410

؛ الطبقجلي، د. زلمد رياض فخري، فتح الذرائع وأثره يف الفقو اإلسالمي، 162األشقر، الواضح يف أصول الفقو،  (5)
 ه؛   1432، 1، دار النفائس ودار الفجر، عّمان وبغداد، ط35

 .2/452القرايف، الفروق،  (6)

 .3/408ادلوقعُت، ؛ ابن القيم، إعالم 22/298ابن تيمية، رلموع الفتاوى،  (7)
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ف كاف محظكران لما يفضي إليو مف  كالحاجيات، أك تحت قكاعد المكازنة بيف المصالح كالمفاسد، كا 
 كاف كما: "مفسدة كليس ألنو مفسدة في نفسو، فإنو يدخؿ تحت التعريؼ الثالث، يقكؿ ابف تيمية 

 .(1)"راجحة مصمحة فيو افك إذا يشرع -نفسو في مفسدة ألنو ال -الذريعة لسد عنو منييان 
؛ كأف تحقؽ (2): أف تككف الذريعة ممنكعة عرضيان ال لذاتيايشترط لصحة العمؿ بفتح الذرائعك 

كأف ال يككف ىناؾ كسيمة أخرل جائزة تفضي ؛ (3)صمحة المنعمراجحة عمى حقيقية مصمحة شرعية 
  .(4)إلى المصمحة المقصكدة

ؿ إلى الكفار لإلفراج عف األسرل المسمميف، كدفع الماؿ كمف األمثمة عمى فتح الذرائع: دفع الما
 .(5)لرجؿ حتى ال يزني بامرأة، إف عجز عف دفعو إال ببذؿ الماؿ لو

 : آراء الفقياء في األخذ بفتح الذرائع.الفرع الثالث
تتفؽ المذاىب الفقيية األربعة عمى األخذ بفتح الذرائع في الجممة، كلكنيا تختمؼ في ذلؾ عند 

، كلكف الحنفية كالشافعية (7)، كيستًدؿ بفتح الذرائع كأصؿ مستقؿ معتمد المالكية كالحنابمة(6)يؿالتفص
نما أدخمكه تحت دليمي القياس كاالستحساف  .(8)لـ يعدكا فتح الذرائع أصالن مستقالن، كا 

 : عالقة التدٌرج في التطبيؽ بفتح الذرائع.الفرع الرابع
 لذرائع بأمريف:يرتبط التدٌرج في التطبيؽ بفتح ا

األكؿ: كالىما مرتبط بمآالت األفعاؿ: فإف فتح الذرائع مبني عمى النظر في ما يؤكؿ إليو الفعؿ 
، ككذلؾ فإف التدٌرج في التطبيؽ ينطمؽ مف النظر في مآالت تطبيؽ بعض األحكاـ (9)المتذٌرع بو

 تحصيميا.الشرعية التي يرجح أف يؤدم تطبيقيا إلى مفاسد تفكؽ المصالح المتكقع 

                                 
 .23/214ابن تيمية، رلموع الفتاوى،  (1)

 .206، 200اإلدريسي، االجتهاد الذرائعي،  (2)

 .353؛ الطبقجلي، فتح الذرائع، 205؛ اإلدريسي، االجتهاد الذرائعي، 2/452القرايف، الفروق،   (3)

 .356لطبقجلي، فتح الذرائع، ؛ ا206؛ الربىاين، سد الذرائع، 163األشقر، الواضح يف أصول الفقو،  (4)

 . 2/452القرايف، الفروق،  (5)

 .459، دار الفكر العريب، القاىرة، ب.ت.؛ اإلدريسي، االجتهاد الذرائعي، 293أبو زىرة، زلمد، أصول الفقو،  (6)

 .574؛ البغا، أثر األدلة ادلختلف فيها، 23/214؛ ابن تيمية، رلموع الفتاوى، 2/452القرايف، الفروق،  (7)

 .74؛ الطبقجلي، فتح الذرائع، 294أبو زىرة، أصول الفقو،  (8)

؛ الطبقجلي، 133؛ اإلدريسي، االجتهاد الذرائعي، 260؛ السنوسي، اعتبار امآالت، 5/183الشاطيب، ادلوافقات،  (9)
 . 271فتح الذرائع، 
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 ،كتباح كتندب كتكره ،فتحيا يجب سدىا يجب كما الذريعة أف اعمـ: "الثاني: يقكؿ القرافي 
، ككذلؾ التدٌرج فإنو (1)"كاجبة الكاجب فكسيمة محرمة المحـر كسيمة أف فكما ،الكسيمة ىي الذريعة فإف

مندكبان، كالتدٌرج في تعمـ كسيمة ليست محرمة لذاتيا، كحكمو مرتبط بحكـ مقصده، فقد يككف كاجبان أك 
 كمناقؿ درجات العمـ طمبالعمكـ المفركضة أك تعٌمـ عمكـ فركض الكفاية أك العمـك المندكبة، "فإف 

 عامدان  سبيميـ تعدل كمف ؼ رحميـ اهلل،السم سبيؿ تعدل فقد جممة تعداىا كمف ،تعدييا ينبغي ال كرتب
 كالتدٌرج في تعٌمـ السحر كالعرافة.  ، كقد يككف حرامان (2)زٌؿ" مجتيدان  تعداه كمف ،ضؿٌ 

، ألنو ذريعة إلى ترؾ بعض أحكاـ ةمحظكر  _ كسيمة في األصؿ_ كالتدٌرج في تطبيؽ الشريعة 
الشريعة، كلكف بما أف الكثير مف أحكاـ الشريعة ىذه األياـ معطؿ كغير معمكؿ بو، كالتدٌرج يؤدم إلى 

إف الكاجب فتح ذريعة التدٌرج في التطبيؽ حتى نحقؽ تحقيؽ مصمحة العكدة إلى تطبيؽ ىذه األحكاـ، ف
 مصمحة تطبيؽ الحكـ الشرعي الذم ال يمكف تحقيقو إال بالتدٌرج.

 حكم التدر ج في تطبيق الشريعة اإلسالمية.المطمب الخامس: 
فإف الرأم كمناقشتيا، كبعد األدلة التي عرضت في المطالب السابقة،  بعد استعراض أدلة الفريقيف

 ألسباب اآلتية:كذلؾ ل الشريعة اإلسالميةجواز التدر ج في تطبيق أميؿ إليو ىك الذم 
ف كانت قكية إال أنيا أدلة عامة دخؿ عمييا إف  -1 أدلة معارضي التدٌرج في التطبيؽ كا 

الخصكص، كما أف جميع استدالالتيـ قد ريد عمييا بردكد شاممة كقكية، ككذلؾ فإف أدلة 
ف كاف كثيره منيا ليس أدلة مباشرة، غير أنيا بينت أف التدٌرج الفريؽ اآلخر المؤيد لمتدرٌ  ج كا 

أنيا قد أجابت عمى إلى في التطبيؽ يدخؿ تحت قكاعد ككميات الشريعة اإلسالمية، إضافة 
 .ر مف أسئمة كردكد الفريؽ المعارضالكثي

بانية إف التدٌرج في التطبيؽ يتكافؽ مع خصائص الشريعة اإلسالمية، فيك ال يتعارض مع ر  -2
األحكاـ، بؿ يؤكدىا كيسعى إلى تنزيميا عمى الحياة، كما أنو يؤكد شمكلية الشريعة كتكازنيا 
فال يقصرىا عمى الحدكد كالعقكبات، كما أنو يتفؽ مع ثبات الشريعة كمركنتيا، مف خالؿ 

الح، العمؿ عمى تنزيؿ األحكاـ الثابتة، كمراعاة الكاقع في األحكاـ المتغيرة المبنية عمى المص
يتفؽ مع مثالية الشريعة ككاقعيتيا، فيك كسيمة  -أم التدٌرج في التطبيؽ -ككذلؾ أيضان فإنو

يسعى الحاكـ مف خالليا إلى استعماؿ كاقعية الشريعة اإلسالمية القائمة عمى قكاعد التيسير 
ة كرفع الحرج، كمراعاة مصالح العباد، كتغير األحكاـ، ليصؿ إلى مثالية الشريعة اإلسالمي

                                 
 .2/451القرايف، الفروق،  (1)

، ٖتقيق: أبو األشبال 2/1129ه(، جامع بيان العلم وفضلو، 463ت ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل القرطيب ) (2)
 ه.1414، 1الزىَتي، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط
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 المتمثؿ بأف تصبح كاقعان يشمؿ جميع مناحي الحياة. 
يتبٌيف كبكضكح أف التدٌرج ىك منيج إسالمي في تغيير الكاقع،  في الفصؿ األكؿ مما سبؽ -3

 ، أك في تبميغ شريعة اإلسالـ. سكاء كاف ذلؾ في التشريع، أك في الدعكة إلى اهلل 
، كذلؾ أف الحاكـ الذم كالتبميغج في الدعكة إف التدٌرج في التطبيؽ ال يختمؼ كثيران عف التدرٌ  -4

 يتدٌرج في التطبيؽ يمارس دكر الدكلة الداعية إلى نشر اإلسالـ كتعاليمو.
دٌرج في إف التدٌرج في التطبيؽ يحقؽ الًحكـ كالغايات التي استيدفتيا الشريعة اإلسالمية مف الت -5

 التبميغ.ك  التشريع، كفي الدعكة
بط بأدلة كقكع األحكاـ كليس بأدلة مشركعيتيا، كأدلة كقكع األحكاـ إف التدٌرج في التطبيؽ يرت -6

ترتبط بتحقؽ األسباب كتكافر الشركط كانتفاء المكانع، كالتدٌرج في التطبيؽ يرتبط بعدـ القدرة 
التطبيؽ، كما يرتبط التدٌرج في التطبيؽ  ، كىي مف شركطمف تطبيؽ الشريعة التمكفكضعؼ 

يقاع المكمفيف في المشقة الزائدة.بكجكد المكانع التي تمنع   التطبيؽ، كالمفسدة الراجحة كا 
"، كذلؾ إذا كجدت ظركؼ تحقيؽ المناط الخاص"إف التدٌرج في التطبيؽ يندرج تحت  -7

، أم تمنع مف كمالبسات تمنع تحقيؽ المصمحة التي أرادىا الشارع مف تطبيؽ الحكـ الشرعي
كجكد القدرة، أك غمبة المفسدة، أك كجكد "تحقيؽ المناط العاـ"، كمف ىذه الظركؼ عدـ 

  المشقة الزائدة، كالحكـ الشرعي يدكر مع القدرة كاإلمكاف كجكدان كعدمان.
إف التدٌرج في التطبيؽ سببو عدـ تكافر شركط تغيير المنكر أك بعضيا، كالقدرة كاالستطاعة  -8

 عمى التغيير، كعدـ الكقكع في منكر اكبر.
كلكف إذا كاف ىك عة اإلسالمية، كسيمة محظكرة في أصميا، إف التدٌرج في تطبيؽ الشري -9

الكسيمة الكحيدة الممكنة لتطبيؽ بعض أحكاـ الشريعة المعطمة؛ فإنو يجكز األخذ بو فتحان 
 لمذريعة، ألنو يحقؽ مصمحة راجحة تربك عمى المفاسد التي تنجـ عف التطبيؽ الفكرم، كألنو

 .مقصدان ضركريان أال كىك حفظ الديف يحصؿ
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 .الشريعة اإلسالمية تطبيقمتعمقات التدر ج في : فصل الثالثال
إف التدٌرج في التطبيؽ استثناء مف أصؿ التطبيؽ الفكرم ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، سببو عدـ 
القدرة كاالستطاعة، أك غمبة المفسدة عند التطبيؽ، كرفع الحرج عف عمكـ أفراد المجتمع المراد إقامة 

اإلسالمية فيو، كحتى ال يخرج التدٌرج في التطبيؽ عف غايتو، ال بد مف كضعو في  أحكاـ الشريعة
المكاـز مف العمكـ الشرعية التي مسالؾ التدٌرج، ك اإلطار الذم يخدـ الشريعة اإلسالمية، كذلؾ بمعرفة 

رتكز عمييا يحتاج إلييا الفقيو عند األخذ بالتدٌرج، ككذلؾ تحديد المسٌممات التي يجب أف ينطمؽ منيا كي
، ككضع الضكابط التي تمنع عممية التدٌرج أف القائمكف عمى عكدة األمة إلى تطبيؽ شريعة اهلل 

حتى  تخرج عف مسارىا أك تخٌؿ بيا، كما يجب بياف اآللٌيات التي تقكـ عمييا عممية التدٌرج في التطبيؽ
إلسالمية، كأيضان االجتياد في حقيقية، تؤتي أكيميا، كتكصؿ إلى تطبيؽ كامؿ أحكاـ الشريعة اتككف 

يات في األحكاـ كغيرىا، التي يبدأ منيا القائمكف عمى إعادة أحكاـ الشريعة إلى كاقع ك تحديد األكل
الشريعة خذ بمبدأ التدٌرج في تطبيؽ الحياة، كأخيران إبراز المحاذير التي ييتخكؼ أف تقع عند األ

 احث ىي: اإلسالمية، لذلؾ فقد جاء ىذا الفصؿ في سبعة مب
 .المبحث األكؿ: مسالؾ التدٌرج في التطبيؽ

 .المبحث الثاني: لكاـز التدٌرج في التطبيؽ

 .المبحث الثالث: المسٌممات التي يرتكز عمييا التدٌرج في التطبيؽ

 .المبحث الرابع: ضكابط التدٌرج في التطبيؽ

 .المبحث الخامس: آليات التدٌرج في التطبيؽ

 .الشريعة اإلسالمية ي تطبيؽات فالمبحث السادس: األكلكي

 .المبحث السابع: محاذير التدٌرج في التطبيؽ
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 .ول: مسالك التدر ج في التطبيقالمبحث األ 
لقد نزؿ التشريع اإلسالمي بالتدٌرج، كقد سمؾ ىذا التدٌرج في تنزيؿ األحكاـ عدة مسالؾ، حتى 

، فإذا لؾ قد استمرت حتى بعد كفاة الٌنبي استقرت أحكاـ الشريعة اإلسالمية في المجتمع، كىذه المسا
أردنا تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية في عصرنا الحاضر، فال بد مف سمكؾ ىذه المسالؾ حسبما 

 ىي:ذه المسالؾ ، كى(1)تقتضيو الحاجة
 المطمب األول: المرحمي ة.

( كالذم يدؿ عمى المضي في السفر ؿى كالمرحمٌية نسبة إلى  ،(2)المرحمٌية في المغة مف األصؿ )رىحى
 .(3)المرحمة، كالمرحمة: المسافة التي يقطعيا السائر في يكـ تقريبان، كما بيف المنًزلىيف مرحمة

كييقصد بالمرحمٌية ىنا: تقديـ األحكاـ الشرعية لمٌناس شيئان فشيئان، بحسب األىمية كالحاجة، 
 .(4)كبحسب الكاقع كالظركؼ، حتى تطبيؽ كامؿ أحكاـ الشريعة

في تحريـ الخمر، كىذه الصكرة مف المرحمٌية  -عمى سبيؿ المثاؿ –نجد أٌف ىذه المرحمٌية تجٌمتك 
، كما تجٌمت المرحمٌية أيضان في تشريع (5)كانت خاصة بفترة التشريع كانتيت باكتماؿ أحكاـ الشريعة

مسممة، فانتقؿ الجياد، فقد شيرع الجياد عمى مراحؿ، بحسب الكاقع كالظركؼ التي تعيشيا الجماعة ال
ـٌ اإلذف بالجياد ثـٌ كجكبو . كىذه المرحٌمية كالتدٌرج في تشريع الجياد غير (6)مف األمر بكؼ اليد ث
منسكخة، كييراعى فييا كاقع المسمميف كأحكاليـ

فمف كاف مف المؤمنيف  : "، يقكؿ ابف تيمية (7)
ف صبر كالصفح كالعفك عمٌ فميعمؿ بآية ال ،أك في كقت ىك فيو مستضعؼ ،بأرض ىك فييا مستضعؼ

                                 
وازنات فقو ادل ؛ البيانوين،129طاب الدعوي، ؛ عبد الرمحن، من مرتكزات اخل128/ 2ر، يف فقو التديّن، ا( النج1)

 .522الدعوية، 
 .375راء، مادة )َرَحَل(، ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب ال( 2)

، باب الراء، مادة )َرَحَل(، ادلعجم الوسيطأنيس، ؛ 281/ 11 ، حرف الالم، مادة )َرَحَل(،لسان العربابن منظور،  (3)
359. 

 .522البيانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، ( 4)

 .2/138النجار، يف فقو التديّن، ( 5)

؛ عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب 5/263نقيطي، أضواء البيان، ؛ الش202 -4/201الشاطيب، ادلوافقات، ( 6)
 .43 -42، 70عدد التدرّج، رللة الشريعة، ؛ أبو ىزمي، منهج القرآن الكرمي يف 141 -140الدعوي، 

؛ سلطان، سورة الكهف، 250يف الدعوة،  ؛ أزلزون، منهج الّنيب 4/1438السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ( 7)
27-31. 
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ا أىؿ القكة فإنما يعممكف بآية قتاؿ أئمة الكفر كأمٌ  ،يؤذم اهلل كرسكلو مف الذيف أكتكا الكتاب كالمشركيف
 .(1)"كىـ صاغركف كبآية قتاؿ الذيف أكتكا الكتاب حتى يعطكا الجزية عف يدو  ،الذيف يطعنكف في الديف

 ىىيف مترابطىيف:كالمرحمٌية في العصر الحاضر تنطمؽ مف اتجا
 االتجاه األكؿ: مرحمٌية تطبيؽ األحكاـ الشرعية بحسب الحاجة كاألىمٌية.

كىذه المرحمٌية تتحرؾ عبر سمـ األكلكيات لكؿ بيئة، كيككف ىذا التحرؾ باالنطالؽ مف األكجب 
 إلى الكاجب، كمف األىـ إلى الميـ، كىكذا.

ئة تحتاج إلى ترتيب مراحؿ تطبيؽ األحكاـ في ىذا التحرؾ؛ ألف كؿ بيمعتبر اختالؼ البيئات ك 
فييا حسب المعطيات الكاقعية ليا، فالبيئة التي استفحؿ فييا اإلخالؿ بأحكاـ الشريعة في مجاؿ 
األسرة، يختمؼ ترتيب المراحؿ فييا عف تمؾ التي استفحؿ اإلخالؿ في مجاؿ المعامالت االقتصادية 

مجاؿ ىك الذم يحدد ترتيب مراحؿ العمؿ عمى تطبيؽ  كىكذا، فحجـ الخمؿ في أحكاـ الشريعة في كؿ
 أحكاـ الشريعة.

كما أف ىذه المرحمٌية يمكف أف تككف في مجاؿ بعد آخر، كأف تطبؽ أحكاـ الشريعة في مجاؿ 
األسرة، ثـ في مجاؿ المعامالت االقتصادية كىكذا، كقد تككف في نطاؽ المجاؿ الكاحد، فتتـ المرحمٌية 

 .(2)داخؿ المجاؿ الكاحدفي قطاع بعد اآلخر 
االتجاه الثاني: مرحمٌية تطبيؽ األحكاـ الشرعية بحسب الكاقع كالظركؼ، سكاء كاقع العامميف عمى 

 . (3)تطبيؽ أحكاـ الشريعة، أك الكاقع المحيط بيـ
فالمرحمٌية في ىذا االتجاه تختمؼ فييا أكلكيات التطبيؽ مف مرحمة الدعكة إلى مرحمة الدكلة، كمف 

االستضعاؼ إلى مرحمة االستخالؼ، كمف مرحمة التككيف إلى مرحمة التمكيف، كمف مرحمة  مرحمة
في المرحمتيف  كاضحة ، كىذه المرحمٌية تتجمى(4)التضييؽ كالحظر إلى مرحمة التكسعة كحرٌية العمؿ

ما المكية كالمدنية، حيث اىتـ الخطاب في المرحمة المكية بالجانب العقائدم، كأصكؿ األخالؽ، بين

                                 
، ٖتقيق: زلمد عبد اهلل 229، ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، الصارم ادلسلول على شامت الرسول ( 1)

 ىـ.1417، 1احللواين وزلمد كبَت شودري، دار ابن حزم، بَتوت، ط

 .134 -133/ 2النجار، يف فقو التديّن، ( 2)

 .70ار، ؛ الراشد، ادلس2/133النجار، يف فقو التديّن، ( 3)

؛ الدمَتي، فقو التدرّج وإشكالية 23/ 2؛ حسنة، فقو الدعوة مالمح وآفاق، 2/137النجار، يف فقو التديّن، ( 4)
 .20، 299يق، رللة البيان، عدد التطب
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 .(1)اىتـ الخطاب المدني بالجانب التشريعي كشؤكف الدكلة
 المطمب الثاني: التأجيل. 

ؿ كيعني: غاية  (، كيدؿ عمى خمسة معافو متباينة، منيا األجى ؿى التأجيؿ لغة مف األصؿ )أجى
 .(2)الكقت، كاآلًجؿ: نقيض العاجؿ، كاألجيؿ: الميرجأ، المؤخَّر إلى كقت، كالتأجيؿ ىك: تحديد األجؿ

أما التأجيؿ اصطالحان فييقصد بو: العدكؿ عف تطبيؽ الحكـ الشرعي في ظرؼو معٌيف لعدـ تكفر 
 .(3)الشركط الالزمة في المحؿ المراد تنزيمو عميو

فالتأجيؿ ليس فيو إلغاء لتطبيؽ حكـ الشرعي، أك تعطيمو، بؿ ىك إجراء استثنائي يقـك عمى إرجاء 
ف إجراء ىذا الحكـ في كقت ما لف يحقؽ مقصده الشرعي، تطبيؽ حكـ شرعي، إذا كجد المجتيد أ

 .(4)فيؤجؿ المجتيد تطبيؽ الحكـ مرحميان، بحيث إذا زاؿ مكًجب التأجيؿ عاد الحكـ إلى أصمو
كبيف التأجيؿ كالمرحمية ترابط كثيؽ، ألف التأجيؿ ىك إرجاء بعض األحكاـ إلى مراحؿ الحقة، إال 

مراحؿ، بؿ يصمح التأجيؿ أيضان في تنزيؿ األحكاـ في األحكاؿ أف صالحيتو ال تقتصر عمى ترتيب ال
، كتأجيؿ (5)في تأجيؿ تطبيؽ حكـ حٌد السرقة عاـ المجاعة كميا، كما فعؿ عمر بف الخطاب 
، كما يندرج فيو سائر الرخص (6)لعدـ الحاجة إلى تأليؼ القمكب سيـ المؤلفة قمكبيـ في ماؿ الزكاة

 .(7)كالتخفيفات المؤقتة
  

                                 
 .226السويد، فقو ادلوازنات، ( 1)

ب، حرف الالم، مادة )أَجَل(، ؛ ابن منظور، لسان العر 28ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب اذلمزة، مادة )أَجَل(، ( 2)
11/11. 

  .259؛ جديّة، أصل اعتبار ادلآل، 139/ 2النجار، يف فقو التديّن، ( 3)

 .422؛ السنوسي، اعتبار ادلآالت، 260؛ جديّة، أصل اعتبار ادلآل، 2/140النجار، يف فقو التديّن،  (4)

 .352، 4/350ابن القّيم، إعالم ادلوقعُت، ( 5)

 .140؛ النجار، يف فقو التديّن، 182 -180اخلطاب يف التشريع، ج عمر بن ، منهبلتاجي (6)

 .423السنوسي، اعتبار ادلآالت، ( 7)
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 المطمب الثالث: االستثناء.
( كيدؿ عمى "تكرار الشيء م : "صرؼ أيضان  كيعني ،(1)"رتيفاالستثناء لغة مف األصؿ )ثىنىيى

 ،(3)ؿ فيو غيره"دخً "إخراج الشيء مما أي ، كىك عند النحكييف: (2)العامؿ عف تناكؿ المستثنى"
في حؽ عٌينة مف عٌينات أما االستثناء اصطالحان فييقصد منو: "إسقاط تطبيؽ الحكـ الشرعي 

 . (4)األفراد أك الحاالت"
فمسمؾ االستثناء يمحؽ كيتشابو مع مسمؾ التأجيؿ في جكانب متعددة، ألف االستثناء ىك تأجيؿ 

، كما أف مسمؾ االستثناء ال يكاد (5)لتطبيؽ الحكـ الشرعي في حؽ أفراد أك فئة أك حاالت محددة
عمى محاليا، بؿ إف القكاعد عاٌمة كالقكاعد الفقيية خاصة ال تكاد يفارؽ األحكاـ الشرعية أثناء تنزيميا 

 .(6)تخمك مف االستثناء
كمسمؾ االستثناء ليس أصالن يمجأ إليو المجتيد باستمرار، بؿ ىك أمر إجرائي مؤقت يتـ إعمالو 
 إذا كجد المجتيد أف تطبيؽ الحكـ الشرعي عمى بعض األفراد أك الحاالت نتيجة ظركؼ خاصة يؤدم
إلى مفسدة تتعارض مع مقصكد الشارع مف إيجاد الحكـ الشرعي، فيمجأ المجتيد إلى استثناء ىؤالء 
األفراد أك ىذه الحاالت، مف عمكـ الحكـ الشرعي، كالحكـ عمييا بحكـ شرعي آخر مناسب حتى زكاؿ 

 .(7)تمؾ الظركؼ
:) ال تيقطع األيدم في  كمف األمثمة عمى االستثناء: عدـ إقامة الحدكد في الغزك لقكؿ الرسكؿ

، كذلؾ خشية أف يمحؽ صاحبو بالعدك حمٌية كغضبان، كىك ما يتعارض مع ما شيرع الحد (8)الغزك(
                                 

 .143ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب الثاء، مادة )ثـٍََتَ(،  (1)

لبنان، بَتوت،  ، مكتبة33ادلصباح ادلنَت، كتاب الثاء، مادة )ثـٍََتَ(، ه(، 770أمحد بن زلمد ادلقرئ )ت الفيومي، ( 2)
 .م1987

، 1/125ىـ(، ادلغرب يف ترتيب ادلعِرب، باب الثاء، مادة )ثـٍََتَ(، 610ادلطّرزي، ناصر الدين بن عبد السّيد )ت ( 3)
 ه.1399، 1ٖتقيق: زلمود فاخوري وعبد احلميد سلتار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ط

 .139/ 2النجار، يف فقو التديّن، ( 4)

 .245؛ العرعور، منهج الدعوة، 139/ 3فقو التديّن، النجار، يف ( 5)

 .264؛ جديّة، أصل اعتبار ادلآل، 151؛ عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب الدعوي، 44، ، القواعد الفقهيةالندوي( 6)

ي، ؛ السنوس264؛ جديّة، أصل اعتبار ادلآل، 140/ 2؛ النجار، يف فقو التديّن، 128/ 1، مقارنة ، ْتوث( الدريٍت7)
 .418-417اعتبار ادلآالت، 

؛ 4/142(، 4408أبو داود، سنن أيب داود، كتاب احلدود، باب يف الرجل يسرق يف الغزو أيُقطع؟، حديث )( 8)
؛ 4/53(، 1450الًتمذي، سنن الًتمذي، أبواب احلدود، باب ما جاء أن ال تُقطع األيدي يف الغزو، حديث )

= 
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 .(1)ألجمو، كىك تطيير نفس المحدكد كعدـ تمكيف الشيطاف منو
أرض العراؽ كالشاـ التي فتحيا المسممكف مف أف  كمف ذلؾ أيضان استثناء عمر بف الخطاب 

، كذلؾ مراعاة لممصمحة العامة، كحتى ال يمحؽ ضرر (2)يا الحكـ الشرعي في تقسيـ الغنائـيجرم عمي
 .(3)بالمسمميف الذيف يأتكف مف بعد

  

                                 
. أورده أبو داود 7/42(، 7430رق، باب القطع يف السفر، حديث )النسائي، السنن الكربى، كتاب قطع السا

ة ادلصابيح. التربيزي، زلمد بن عبد اهلل  الغزو(. وصححو األلباين يف مشكاوالنسائي بلفظ: )يف السفر(، بدل )يف
، ٖتقيق: زلمد ناصر الدين األلباين، 2/1068(، 3601ه(، مشكاة ادلصابيح، حديث )741اخلطيب )ت 

 م.1985، 3اإلسالمي، بَتوت، طادلكتب 

 .154 -152؛ عبد الرمحن، من مرتكزات اخلطاب الدعوي، 345 -340/ 4ابن القّيم، إعالم ادلوقعُت،  (1)

 . 38 -35أبو يوسف، اخلراج، ( 2)

 .263؛ جديّة، أصل اعتبار ادلآل، 141 -2/140النجار، يف فقو التديّن، ( 3)
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 المبحث الثاني: لوازم التدر ج في التطبيق.
إف التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية ال يمكف أف يؤخذ بو بعيدان عف الفقو اإلسالمي، 

ج يستند في مشركعيتو، كفي تنفيذه، كفي مجاالتو، عمى الفقو، كىناؾ لكاـز مف العمـك ألف التدرٌ 
الشرعية ال بد لمف يضع المنياج كالخطط المتعمقة بالتدٌرج مف فيميا، كالعمؿ في إطارىا، ألنيا ترتبط 

رؼ عمييا بالتدٌرج في التطبيؽ ارتباطان كثيقان بحيث ال يمكف فصمو عنيا، فكاف مف المستحسف التع
 كعمى عالقتيا بالتدٌرج في التطبيؽ، كأبرز ىذه األنكاع ىي:

 المطمب األول: فقو األحكام الشرعية.
سبؽ تعريؼ الحكـ الشرعي في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث، كأنو: "خطاب الشارع المتعمؽ 

 .(1)كضعييقسـ إلى خطاب تكميفي، كخطاب تضاء أك التخيير أك الكضع"، ك بأفعاؿ المكمفيف باالق
كيعتبر فقو األحكاـ الشرعية ميمان في عممية التدٌرج في تطبيؽ الشريعة، ألف التدٌرج ىك عمؿ 

، فالذم منع مف العمؿ بالحكـ التكميفي كبٌرر التدٌرج، ىك (2)بالحكـ الشرعي بشقيو التكميفي كالكضعي
كـ الشرعي كىك الحكـ كجكد المكانع أك عدـ تكافر شركط التطبيؽ، كىذه مف الشؽ الثاني في الح

، كىذا يستدعي (4)، ككذلؾ فإف األخذ بالرخصة في محميا أيضان ىك تطبيؽ لمحكـ الشرعي(3)الكضعي
، حتى يبقى تدٌرجو في إطار كمصادرىا التشريعية أف يككف العامؿ بمبدأ التدٌرج عالمان باألحكاـ الشرعية

 الشريعة اإلسالمية.
 اإلسالمية. مقاصد الشريعةالمطمب الثاني: فقو 

إف المصالح كالمفاسد تنقسـ إلى قسميف: مقاصد ككسائؿ، كأحكاـ الشريعة جاءت لتحصيؿ 
، كفيما يأتي تعريؼ المقاصد كالكسائؿ في الشريعة (5)المصالح كتكميميا، كدرء ىذه المفاسد كتقميميا
 اإلسالمية، كبياف عالقتيا بالتدٌرج في التطبيؽ.

 كالكسائؿ.ؼ المقاصد : تعرياألكؿ الفرع
 الشريعة اإلسالمية.مقاصد أكالن: تعريؼ 

تياف الشيء، كاالعتزاـ،  د، كتأتي بمعنى: االعتماد، كاألىـٌ، كا  المقاصد في المغة: جمع مىٍقصى

                                 
 .1/169الشاطيب، ادلوافقات، ( 1)

 .11، 297عدد  تطبيق الشريعة، رللة البيان، السلفي، التدرّج يف (2)
       ، ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي احلادية عشر.4-1 )ورقة عمل(، ( إمام، تطبيق منهج ٖتقيق ادلناط3)
 .2/12( النجار، يف فقو التديّن، 4)
 .1/74، القواعد الكربىابن عبد السالم، ( 5)
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و، ككميا تأتي بمعافو متقاربة ، أٌما مقاصد الشريعة اإلسالمية في االصطالح فيي: "المعاني (1)كالتكج 
 .(2)ارع في التشريع عمكمان كخصكصان، مف أجؿ تحقيؽ مصالح العباد"كالًحكىـ التي راعاىا الش

 كتيقسـ المقاصد باعتبار ىذه المصالح التي جاءت الشريعة بالمحافظة عمييا إلى:
الضركريات: كىي "المصالح التي تتضمف حفظ مقصكد مف المقاصد الخمسة: حفظ الديف،  -1

بد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا، بحيث ، كىذه "ال (3)كالنفس، كالعقؿ، كالماؿ، كالنسؿ"
 .(4)"لك فقدت لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة، كالختؿ نظاـ الحياة

 إلى الغالب في المؤدم الضيؽ كرفع التكسعة حيث مف إلييا ان مفتقر الحاجيات: ىي ما كاف " -2
، (5)الضركرة "، كلكف الحاجة إلييا لـ تبمغ حدٌ المطمكب تابفك  الالحقة كالمشقة الحرج

كتشريع الرخص لدفع المشقة غير المعتادة، كرخصة الفطر في نيار رمضاف لممريض 
جازة بعض المعامالت تحقيقان  باحة الطيبات في المأكؿ كالمشرب كالممبس، كا  كالمسافر، كا 

ف تضمنت شيئان مف الغرر أك الجيالة اليسيرة  .(7)، كاإلجارة(6)لممصمحة كا 

                                 
؛ ابن منظور، لسان العرب، كتاب )الدال(، مادة 777اللغة، كتاب )القاف(، مادة )َقَصَد(، ابن فارس، مقاييس ( 1)

 .355-3/353)َقَصَد(، 

، دار ابن اجلوزي، الدمام، 38اليويب، د. زلمد سعد بن أمحد، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، ( 2)
 ه.1430، 2ط

 .176؛ اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية، 2/20شاطيب، ادلوافقات، ؛ ال313الغزايل، ادلستصفى، ( 3)

ه(، هناية السول شرح منهاج 772اإلسنوي، عبد الرحيم بن احلسن بن علي )ت؛ 2/17الشاطيب، ادلوافقات، ( 4)
حاج، زلمد بن زلمد بن زلمد ه؛ ابن أمَت 1420، 1، بَتوت، ط، دار الكتب العلمية326الوصول، 

، 1، ٖتقيق: عبد اهلل زلمود عمر، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط3/183قرير والتحبَت، ه(، الت879)ت
 .4/159ه؛ ابن النجار، شرح الكوكب ادلنَت، 1419

 .2/21الشاطيب، ادلوافقات، ( 5)

 .313 -309اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ( 6)

نة أو موصوفة يف الذّمة". البهويت، منصور بن يونس بن "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عُت معي( 7)
، ٖتقيق: د. عبد اهلل بن عبد 4/5دقائق أويل النهى لشرح ادلنتهى،  -ه(، شرح منتهى اإلرادات1051إدريس )ت

 ه. 1421، 1احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط
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ذ بما يميؽ مف محاسف العادات، كتجنب األحكاؿ المدنسات، التي التحسينيات: كىي "األخ -3
تأنفيا العقكؿ الراجحات"، فيك ال يتعمؽ بضركرة كال بحاجة، كلكنيا تجرم مجرل التزييف 

 .(1)كالتحسيف لحياة الناس، كتدخؿ تحت مكاـر األخالؽ

جيات، كالحاجيات كمف خالؿ ىذه التعريفات يتبيف أف الضركريات عند التعارض تقدـ عمى الحا
 .(2)تقدـ عمى التحسينيات، ككؿ كاحدة منيا مكٌممة لما سبقيا

كما أف المصالح مف حيث عمكميا تقسـ إلى مصمحة عامة، كىي التي تحقؽ مصمحة عمـك 
لى مصمحة خاصة،  األمة، أك مصمحة الجمع الكثير مف الناس، كأىؿ بمد أك مكاطني دكلة معينة، كا 

 .   (3)رد أك أفراد قالئؿ، كعند التعارض تقدـ المصمحة العامة عمى الخاصةكىي التي تحقؽ مصمحة ف
 ثانيان: تعريؼ الكسائؿ لغة كاصطالحان.

الكسائؿ في المغة: جمع كسيمة، كقد سبؽ تعريفيا بأنيا: المنزلة كالدرجة كالقيربة، كىي في 
"األفعاؿ التي ييتكصؿ بيا إلى ، أٌما اصطالحان فيي: (4)األصؿ: ما ييتكصؿ بو إلى الشيء كييتقرب بو

 .(5)تحقيؽ المقاصد"، سكاء كانت ىذه الكسائؿ كالمقاصد مشركعة أـ غير مشركعة
 :: عالقة فقو مقاصد الشريعة بالتدٌرج في التطبيؽالفرع الثاني

إف أحكاـ الشريعة اإلسالمية لـ تشرع لذاتيا، بؿ ىي كسائؿ لتحقيؽ مقاصد الشريعة بتحصيؿ 
كدرء المفاسد عنيـ في العاجؿ كاآلجؿ، كقد نص الشارع عمى ىذه األحكاـ إما اعتباران مصالح العباد 

أك إلغاءن أك سككتان 
 .(7)، كالتدٌرج ىك كسيمة أيضان لتطبيؽ ىذه األحكاـ(6)

 كيمكف ربط التدٌرج في التطبيؽ بمقاصد الشريعة اإلسالمية مف خالؿ ما يأتي:

                                 
 .23 -2/22الشاطيب، ادلوافقات، ( 1)

 .2/123، اعد الكربىالقو ابن عبد السالم، ( 2)

 .314-313؛ ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، 3/57الشاطيب، ادلوافقات، ( 3)

؛ ابن منظور، لسان العرب، كتاب )الالم(، مادة )َوَسَل(، 955)الواو(، مادة )َوَسَل(،  كتاب،  مقاييس اللغة، ابن فارس (4)
11/725. 

ه؛ بركاين، 1420، 1، دار إشبيليا، الرياض، ط47يف الشربعة اإلسالمية،  سلدوم، مصطفى بن كرامة، قواعد الوسائل( 5)
 ه.1430، 1، دار ابن حزم، بَتوت، ط39أم نائل زلمد العيد، نظرية الوسائل يف الشريعة اإلسالمية، 

 .30؛ الدريٍت، ادلناىج األصولية، 1/167الكربى،  ابن عبد السالم، القواعد( 6)

؛ الزحيلي، التدرّج يف 17، 52عدد شريعة والدراسات اإلسالمية، طبيق األحكام الشرعية، رللة الالنشمي، التدرّج يف ت( 7)
 .71التشريع والتطبيق، 
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كرة، أخذان بالقاعدة الفقيية التي تقكؿ: "الضركرات تبيح كجكب التدٌرج في التطبيؽ لمضر  أواًل:
كييخشى  -، كمثاؿ ذلؾ: أكجب الفقياء لمف أدمف بعض أنكاع المخدرات كاألفيكف(1)المحظكرات"

 .(2)، أف يقطعو بالتدريج ألنو مضطر إلى حفظ نفسو كالميتة لممضطر-ىالكو إذا قطعو مرة كاحدة
، كذلؾ إذا غمب (3)الخاصة فيك في الضركرة العامة أكجبفإذا كاف ذلؾ كاجبان في الضركرة 

الظف لدل فقياء بمد ما أف تطبيؽ حكـ شرعي سكؼ يؤدم إلى مفاسد تضيع بيا نفكس كأمكاؿ الناس، 
كقد تؤدم إلى ضياع الديف نتيجة إسقاط الحاكـ الذم يريد تطبيؽ الشريعة، بسبب عدـ تمكنو أك عدـ 

 لكجكد تحريض داخمي أك خارجي عمى تطبيؽ الشريعة. استعداد المجتمع لذلؾ بعد، أك
ما أفتى بو جميكر الفقياء في بالد المغرب بحرمة استعماؿ بعض أنكاع األعشاب كمثاؿ ذلؾ 
كاجتيدكا في منعيا، كقد طمب منيـ  -كالتي كانت تكزع كتباع في مخازف الدكلة -المخدرة كالمفسدة

ة مع رفض كثير مف الناس تركيا لكلعيـ بيا كاعتيادىـ السمطاف الفتكل بكيفية التخمص منيا، خاص
، كقد أفتى بعضيـ أف الحؿ يككف بمنعيا عمى التدريج قياسان عمى التدٌرج في تحريـ الخمر، (4)عمييا

 .(5)ككضعكا خطة لتنفيذ ىذا المنع مف خمس خطكات تتـ في نحك ثالث سنيف
: "الحاجة تنزؿ تقكؿ لقاعدة الفقييةف األككما يجكز التدٌرج لمضركرة فيك جائز أيضان لمحاجة 

، كالفرؽ بيف الحاجة كالضركرة أف حكـ الحاجة مستمر، أما (6)منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة"
ذا عٌمت الحاجة فيي (7)حكـ الضركرة فيك مؤقت بمدل قياـ الضركرة، ألف "الضركرة تقدر بقدرىا" ، كا 

                                 
؛ ابن النجار، شرح 73؛ ابن صليم، األشباه والنظائر، 5/99؛ الشاطيب، ادلوافقات، 1/55السبكي، األشباه والنظائر، ( 1)

 .4/444الكوكب ادلنَت، 

، 6/461ه(، رد احملتار على الدر ادلختار) حاشية ابن عابدين(، 1252، زلمد أمُت بن عمر أفندي )تابن عابدين( 2)
ه(، مواىب اجلليل يف شرح سلتصر 954ه؛ احلطاب، زلمد بن زلمد الرعيٍت )ت1412، 2دار الفكر، بَتوت، ط

ه(، 974حجر)ته؛ اذليتمي، أمحد بن زلمد بن علي بن 1412، 3، دار الفكر، بَتوت، ط1/90خليل، 
 .، دار صادر، بَتوت، ب.ت4/259ى، الفتاوى الفقهية الكرب 

 .326القرضاوي، السياسة الشرعية،  (3)

، ٖتقيق: زلمد عثمان، 3/418ه(، االستقصا ألخبار ادلغرب األقصى، 1315الناصري، أمحد بن خالد بن محاد )ت( 4)
 ه. 1428، 1دار الكتب العلمية، بَتوت، ط

 .3/422 ادلصدر نفسو،( 5)

 .78؛ ابن صليم، األشباه والنظائر، 88السيوطي، األشباه والنظائر، ( 6)

 .209الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ( 7)
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اف تطبيؽ حكـ شرعي سكؼ يكقع الناس في حرج، كيشؽ ، فإذا ك(1)لمناس كالضركرة في حؽ الفرد
عمييـ تطبيقو، ككانت الحاجة أف نتدٌرج معيـ ألجؿ تحقيؽ المقصكد، كاف عندئذ التدٌرج معيـ 

 .(2)جائز
إف التدٌرج بشكؿ عاـ ىك كسيمة مف الكسائؿ، كىك خاؿ في نفسو مف الحكـ بالحٌؿ أك  ثانيًا:

، فإنو يأخذ حكـ مقصده في األمر أك النيي أك اإلباحة، (3)قاصدىاالحرمة، كألف الكسائؿ ليا أحكاـ م
ـٌ الكاجب إال بو فيك كاجب" ، أما إذا كاف يفضي إلى (4)فكجكبو تبع لكجكب مقصده ألف "ما ال يت
 .(5)محظكر أك فساد فيك ممنكع ألف "كؿ ما يؤدم إلى محظكر فيك محظكر"

ذا كاف المقصد ىك تحقيؽ مصالح العباد في ا لداريف بإقامة الشريعة اإلسالمية كتطبيؽ كا 
، فإننا بحاجة إلى كسيمة تكصؿ إلى ىذا المقصد، كبما أف -كىذا المقصد كاجب كما تقدـ -أحكاميا

الشارع نص عمى ىذه الكسيمة كىي التطبيؽ الفكرم ألحكاـ الشريعة لألدلة الكثيرة التي سبؽ ذكرىا، 
ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ    ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ: مثؿ قكلو 

چائەئەئوئ
، فإف ىذا التطبيؽ الفكرم يجب كجكب الكسائؿ، ألنو ليس مقصكدان (6)

عزاز الديف ، لذلؾ (8)، كما أنو أخفض رتبة مف مقصده(7)لذاتو، بؿ لما يفضي إليو مف إقامة لمشريعة كا 
و، أك عف مفسدة عدـ تحقيقسدة تربك إلى مقصده، أك كاف في إفضائو إلى مقصده مف فإنو إذا لـ يفض

كاف فيو إيقاع المكمفيف في الحرج كالمشقة الزائدة، فإنو يستبدؿ بكسيمة أخرل أقكل في اإلفضاء إلى 
ذا كاف ال يمكف فعؿ الكاجب أك  . (9)، فإف التدٌرج يصبح كاجبان إزالة المحٌرـ إال بالتدٌرج المقصكد، كا 

ـ الشريعة، ككثرت المعكقات أماـ تطبيقيا، كفي العصر الحاضر حيث تعٌطؿ تطبيؽ معظـ أحكا

                                 
، 479-478ه(، الغياثي.. غياث األمم يف التياث الظلم، 478اجلويٍت، عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف )ت( 1)

 .88لسيوطي، األشباه والنظائر، ه؛ ا1401، 2، طٖتقيق: د عبد العظيم الديب، مكتبة إمام احلرمُت

 .209الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ( 2)

 .2/451الفروق،  القرايف،؛ 1/74ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 3)

 .106؛ الندوي، القواعد الفقهية، 2/88؛ السبكي، األشباه والنظائر، 1/301القرايف، الفروق، ( 4)

 .106عد الفقهية، الندوي، القوا( 5)

 .65سورة النساء، اآلية ( 6)

 .1/167ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 7)

 .2/451؛ القرايف، الفروق، 1/177ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 8)

 .4/259ربى، ، الفتاوى الفقهية الكاذليتمي( 9)
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فإف تطبيؽ ىذه األحكاـ المعطمة دفعة كاحدة، سيؤدم إلى نقيض المصمحة التي شيرع الحكـ مف 
يقاع الناس في الحرج كالمشقة، كقد يؤدم إلى إسقاط الحاكـ الذم  أجميا، كيؤدم إلى مفسدة أعظـ، كا 

انيف في كؿ بمد مرتبطة ارتباطان كثيقان بنظاـ الحياة يسعى إلى تطبيؽ الشريعة، ألف األنظمة كالقك 
 .(1)فيو

، "ككؿ مف ابتغى في تكاليؼ (2)كبما "أف كؿ تصٌرؼ تقاعد عف تحصيؿ مقصكده فيك باطؿ"
، لذلؾ (3)"باطؿ المناقضة في فعممو ناقضيا؛ ماالشريعة غير ما شيرعت لو فقد ناقض الشريعة، ككؿ 

س إلى ؽ أحكاـ الشريعة تحقؽ مقصد الشارع بحيث ترد النايجب البحث عف كسيمة أخرل لتطبي
 انحراؼ ألجؿ التشريع كاف فإف: "مفسىدة راجحة، يقكؿ الشاطبي  الشريعة مف غير مشقة، كال

 األعدؿ، الكسط إلى رادان  التشريع كاف الطرفيف، أحد إلى الكسط عف انحرافو مظنة كجكد أك المكمؼ،
 يحمؿ أف الرفيؽ الطبيب ىفعم فيو، االعتداؿ ليحصؿ اآلخر؛ نبالجا إلى فيو يميؿ كجو عمى لكف

 ىيأ صحتو استقمت إذا حتى كضعفو، مرضو كقكة كعادتو، حالو بحسب صالحو فيو ما عمى المريض
، كليذا كاف التدٌرج في التطبيؽ في عصرنا (4)"أحكالو جميع في بو الئقان  كسطان  التدبير في طريقان  لو

 . (5)فضؿ التي تكصؿ إلى تحقيؽ قصد الشارع في تشريع األحكاـالحاضر ىك الكسيمة األ
  

                                 
وا، د. زلمد سليم، يف أصول النظام اجلنائي ؛ الع49، 29-26ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه، ( 1)

 م.2009، 4، هنضة مصر، القاىرة، ط410اإلسالمي، 

 .2/249ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 2)

 .28-2/27الشاطيب، ادلوافقات، ( 3)

 .2/279الشاطيب، ادلوافقات، ( 4)

؛ إبراىيم، مقاصد تطبيق 154-152ادلقاصدي، ؛ اخلادمي، االجتهاد 276ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمبة، ( 5)
 .81الشريعة، 
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 : فقو األولويات.المطمب الثالث
 يات لغة كاصطالحا.ك المسألة األكلى: فقو األكل

، كأٍكلى اسـ (1)األكلكيات في المغة: جمع أكلكية، كأصميا مف "كلي"، كىك أصؿ يدؿ عمى القرب
 رجؿ ألكلىيك ف بقي فما بأىميا، الفرائض ألحقكا: ) تفضيؿ يأتي بمعنى: أقرب، يقكؿ رسكؿ اهلل

، ألكلى: أم ألدنى كأقرب في النسب مف المكرِّث، كيأتي أيضان بمعنى: أحٌؽ كأجدر، يقاؿ: (2)(ذكر
، كاألكلكيات في االصطالح ىي: "األعماؿ الشرعية التي ليا (3)فالف أكلى بيذا األمر: أم أحؽ بو

 . (4)المتثاؿ"حؽ التقديـ عمى غيرىا عند ا
أما معنى فقو األكلكيات كمصطمح مركب، فقد عٌرفو د. القرضاكم بأنو: " كضع كؿ شيء في 
مرتبتو بالعدؿ، مف األحكاـ كالقيـ كاألعماؿ، ثـ يقدـ األكلى فاألكلى، بناءن عمى معايير شرعية 

" العمـ باألحكاـ  ، كالتعريؼ الذم أميؿ إليو ىك:(5)صحيحة، ييدم إلييا نكر الكحي، كنكر العقؿ"
الشرعية التي ليا حؽ التقديـ عمى غيرىا بناءن عمى العمـ بمراتبيا، كبالكاقع الذم يتطمبيا"

(6). 
 المسألة الثانية: عالقة فقو األكلكيات بالتدٌرج في التطبيؽ.

 يقكؿ  الككيمي في العالقة بيف التدٌرج في التطبيؽ كفقو األكلكيات: " لقد راج في عصرنا الكالـ
عف األكلكيات كالتقديـ كالتأخير في العمؿ اإلسالمي، ككثر اإللحاح عمى كجكب احتراـ المراتب 

، كىذا يبٌيف أف (7)الشرعية، بعدما فرضت الضركرة الظرفية عمى العامميف لإلسالـ إحياء سنة التدٌرج"
، كذلؾ ألف (8)ـ اإلسالـفقو األكلكيات يقكـ عمى منيجية التدٌرج في إرجاع المسمميف إلى االلتزاـ بأحكا

التدٌرج يقكـ عمى تطبيؽ األحكاـ الشرعية خطكة خطكة، كىذه الخطكات تقتضي تخطيطان مدركسان يقـك 

                                 
 .966ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب الواو، مادة )َويَلَ(، ( 1)

؛ مسلم، 6/2476(، 6351البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب مَتاث الولد من أبيو وامو، حديث )( 2)
 .3/88(، 1615أىلها، حديث )صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب أحلقوا الفرائض ب

؛ أنيس، ادلعجم الوسيط، باب الواو، مادة )َويَل(، 15/407ابن منظور، لسان العرب، كتاب الواو والياء، مادة )َويَل(، ( 3)
1101 . 

 .15الوكيلي، فقو األولويات، ( 4)

 .9القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 5)

 .16الوكيلي، فقو األولويات، ( 6)

 .1ي، فقو األولويات، الوكيل( 7)

 .162؛ الكربويل، فقو األولويات، 61؛ الوكيلي، فقو األولويات، 78القرضاوي، يف فقو األوليات، ( 8)
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عطاؤىا األكلكية في العمؿ، كفقو  عمى تحديد األىداؼ، كتقديـ األعماؿ المراد إنجازىا قبؿ غيرىا، كا 
 . (1)ي تقديميااألكلكيات ىك الذم يحدد ما ىي ىذه األعماؿ التي ينبغ

 : فقو الموازنات.المطمب الرابع
 المسألة األكلى: فقو المكازنات لغة كاصطالحان.

"، كىك "بناء يدؿ عمى تعديؿ كاستقامة" ، (2)المكازنات في المغة: جمع مكازنة، كأصميا مف "كىزىفى
، كالمكازنات اصطالحان، (3)وكالمكازنة: المحاذاة كالمعادلة كالمقابمة، يقاؿ: كازنو: إذا حاذاه كعادلو كقابم

 المصالح بيف المكازنة في قاعدةفي المقصكد منيا تحت عنكاف " يقكؿ العز بف عبد السالـ 
، فتككف (4)"قدمت إحداىما رجحاف عمـ فإف جمعيما كتعذر المصمحتاف تعارضت إذا" ":كالمفاسد

 .(5)المكازنة ىي: الترجيح بيف المصالح المتعارضة
ات فيك: "العمـ باألسس كالمعايير التي تضبط عممية المكازنة بيف المصالح أما فقو المكازن

رضة، أك المفاسد المتعارضة مع المصالح، بحيث يقدـ األرجح بينيا االمتعارضة، أك المفاسد المتع
، فيككف فقو المكازنات يقـك عمى الترجيح بيف ثالثة أمكر: المكازنة بيف المصالح بعضيا (6)عمى غيره"

 .(7)؛ المكازنة بيف المفاسد بعضيا كبعض؛ المكازنة بيف المفاسد كالمصالح عند التعارضكبعض
 المسألة الثانية: عالقة فقو المكازنات بالتدٌرج في التطبيؽ.

إف فقو المكازنات مرتبط ارتباطان كثيقان بفقو األكلكيات، ألنو مف خالؿ األكؿ يمكف التعرؼ عمى ما 
، كبالتالي فيك مرتبط بالتدٌرج أيضان، ألف فقو األكلكيات يحدد ما ىي (8)حانوحقو التقديـ عمى غيره لرج

األعماؿ المراد إنجازىا قبؿ غيرىا، كفقو المكازنات ىك الذم يفاضؿ بينيا، كفقو التدٌرج يقكـ عمى 
 إنجازىا خطكة خطكة.

خالت بيف كفي عصرنا الحاضر يكاجو العاممكف في ميداف العمؿ اإلسالمي الكثير مف التدا 

                                 
 .142الوكيلي، فقو األولويات، ( 1)

 .954ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب الواو، مادة )َوَزَن(، ( 2)

 .448-13/447َن(، ابن منظور، لسان العرب، كتاب النون، مادة )َوزَ ( 3)

 .1/87ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 4)

 ه.1423، 1، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط27السويد، ناجي إبراىيم، فقو ادلوازنات بُت النظرية والتطبيق، ( 5)

 ه.1425، 1، دار القلم، ديب، ط13السوسوة، د. عبد اجمليد زلمد، فقو ادلوازنات يف الشريعة اإلسالمية، ( 6)

 .14-13؛ السوسوة، فقو ادلوازنات، 301القرضاوي، السياسة الشرعية، ( 7)

 .44-43؛ البيانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، 306القرضاوي، السياسة الشرعية، ( 8)
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المصالح كالمفاسد، مما يكجب عمييـ أف يسيركا في مسمكيـ التدٌرجي، كفؽ منيج المكازنات، ليتبيف 
لدييـ أم المجاالت يجب البدء بإصالحيا، كأم المصالح يجب تقديميا عمى غيرىا باعتبار حجميا 

ات االعتبارات، كما الذم كتأثيرىا كدكاميا كغمبة الظف في كقكعيا، كأم المفاسد يجب البدء بإزالتو لذ
يجب عممو عند التعارض بيف المصالح كالمفاسد، بحيث يتبٌيف متى يقدـ درء المفسدة عمى جمب 

 .  (1) المصمحة، كمتى تغتفر المفسدة مف أجؿ المصمحة
 : فقو الواقع.مب الخامسالمط

 المسألة االكلى: فقو الكاقع لغة كاصطالحان.
قىعى" كىك أ ، كيأتي في المغة بمعافو عدة، يقاؿ: كقع (2)صؿ يدؿ عمى سقكط شيءالكاقع لغة: مف "كى

: الشيء كقكعان إذا سقط، ككقع باألمر: أحدثو كأنزلو،  ككقع األمر كالحكـ: إذا كجب، يقكؿ 
 چۓ﮲﮳ۓچ

(3)
: أم كاجب عمى الكفار، ككقع منو األمر مكقعان حسنان أك سيئان : إذا ثبت  

، أما (5)ا سبؽ أف الكاقع يستعمؿ في ثبكت الشيء كتحققو في الكجكد، يتبٌيف مم(4)لديو، كتحقؽ منو
مف أنماط ، الكاقع اصطالحان: فالمفيكـ العاـ لو ىك: "ما تجرم عميو حياة الناس، في مجاالتيا المختمفة

، (6)"في المعيشة، كما تستقر عميو مف عادات كتقاليد كأعراؼ، كما يستجٌد فييا مف نكازؿ كأحداث
الخاص لو المتعمؽ باالجتياد ىك: "األفعاؿ اإلنسانية التي يراد تنزيؿ األحكاـ عمييا، كتكجيييا كالمفيـك 
 .(7)بحسبيا"

كبناءن عمى ذلؾ فإف تعريؼ مصطمح فقو الكاقع ىك: "إدراؾ األكصاؼ المؤثرة، كاألحكاؿ المعاشة 
الكاقع فيقكؿ: "النزكؿ إلى ، كيكٌضح د. عمر عبيد حسنة مفيكـ فقو (8)المقتضية تطبيؽ الحكـ الشرعي"

بصار الكاقع الذم عميو الناس، كمعرفة مشكالتيـ، كمعاناتيـ، كاستطاعاتيـ، كما يعرض  الميداف، كا 

                                 
 .25؛ السوسوة، فقو ادلوازنات، 301القرضاوي، السياسة الشرعية،  (1)

 .964دة )َوَقَع(، ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب الواو، ما( 2)

 .7سورة الطور، اآلية ( 3)

؛ الزبيدي، تاج العروس، باب العُت ادلهملة، 403-8/402ابن منظور، لسان العرب، كتاب العُت، مادة )َوَقَع(، ( 4)
 .367-22/358مادة )َوَقَع(، 

 .15حصوة، فقو الواقع، ( 5)

 .1/111النجار، يف فقو التديّن، ( 6)

 .120نسان بُت الوحي والعقل، النجار، خالفة اإل( 7)

 .61، جدية، أصل اعتبار ادلآل، 19حصوة، فقو الواقع، ( 8)
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ؿ عمييـ في كاقعيـ في مرحمة معينة، كما يؤجؿ مف التكاليؼ لتكفير ليـ، كما ىي النصكص التي تنزٌ 
 .(1)االستطاعة"

 التدٌرج في التطبيؽ.المسألة الثانية: عالقة فقو الكاقع ب
إف أحكاـ الشريعة اإلسالمية جاءت لتطبؽ في كاقع الناس، كليس في فراغ، لذلؾ فإف تنزيؿ 

 في الكاقع يعرؼ لـ مف إف : "أحكاـ الشريعة يجب أف يراعي كاقع الناس كأحكاليـ، يقكؿ ابف تيمية 
 كال: قكؿ تمميذه ابف القٌيـ ، كي(2)"عباده في  اهلل أحكاـ يعرؼ لـ ؛الديف في كالكاجب ،الخمؽ
 فيو كالفقو الكاقع فيـ: أحدىما :الفيـ مف بنكعيف إال بالحؽ كالحكـ الفتكل مف الحاكـ كال المفتي يتمكف

 فيـ: الثاني كالنكع ؛عممان  بو يحيط حتى كالعالمات كاألمارات بالقرائف كقع ما حقيقة عمـ كاستنباط
 ىذا في رسكلو  لساف عمى أك كتابو في بو حكـ الذم  اهلل حكـ فيـ كىك الكاقع، في الكاجب
 .(3)"اآلخر عمى أحدىما يطبؽ ثـ الكاقع،

ف الكاقع المعاصر لممسمميف، بما يشكبو مف فساد، كبعد عف أحكاـ الشريعة، كبما يحيط بيـ مف  كا 
ذ بمسمؾ مؤامرات ككيد لإلسالـ كأىمو، ىك الذم أكجب عمى العامميف في مجاؿ العمؿ اإلسالمي األخ

التدٌرج في التطبيؽ، كما كاف التشريع اإلسالمي أكؿ نزكلو يراعي الكاقع البشرم كحداثة عيد الناس 
بالجاىمية، كيراعي أيضان الكاقع الظرفي لمناس بيف المرحمتيف المكية كالمدنية، فكاف التدٌرج في تشريع 

 .(4)األحكاـ
متطبيؽ في كاقع المسمميف ، كيسمككف مسمؾ إف العامميف اليكـ عمى إعادة الشريعة اإلسالمية ل
 التدٌرج، ال يستغنكف عف فقو الكاقع، كذلؾ في مجاليف: 

األكؿ: معرفة المفاسد المكجكدة في الكاقع كمراتبيا، كالمصالح المكجكدة في الكاقع كمراتبيا، مف 
 أجؿ تحديد ما يراد تغييره، كما يجب اإلبقاء عميو كتعزيزه.

ات الكاقع يتـ صياغة الخطة الشاممة التي تقـك بإحالؿ أحكاـ الشريعة محؿ الثاني: بحسب مقتضي
االنحرافات القائمة، كتنفيذ ىذه الخطة عمى مراحؿ متدرجة، كالتقدـ في التنفيذ محككـ أيضان بمدل 

                                 
، سلسلة كتاب األمة، وزارة األوقاف 32، اعي يف التشريع اإلسالميالسوسوة، د. عبد اجمليد الشريف، االجتهاد اجلم( 1)

 ه.1418، 1والشؤون اإلسالمية بقطر، الدوحة، ط

، ٖتقيق: د. زلمد رشاد سامل، 2/305ه(، جامع الرسائل، 728ن عبد احلليم بن عبد السالم )تابن تيمية، أمحد ب( 2)
 ه.1422، 1دار العطاء، الرياض، ط

 .2/165ابن القيم، إعالم ادلوقعُت، ( 3)

 .173؛ السويد، فقو ادلوازنات، 47حصوة، فقو الواقع، ( 4)
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 .(1)إنجاز ىذه المراحؿ في الكاقع
 س: فقو الضرورة.المطمب الساد

 الحان.المسألة األكلى: فقو الضركرة لغة كاصط
، كالضركرة اسـ لمصدر (2)الضركرة في المغة: مف األصؿ "ضر"، كمعناه: خالؼ النفع

االضطرار، كاالضطرار: االحتياج إلى الشيء، كاضطره إليو: أحكجو كألجأه، كالضركرة : الحاجة 
إلى ، كالضركرة في االصطالح: الحاجة الشديدة كالمشقة الممجئة (3)كالشدة، كتطمؽ أيضان عمى المشقة

 .  (4)ارتكاب المحظكر، أك ترؾ المطمكب، أك تأخيره عف كقتو
كالمقصكد بفقو الضركرة كما عرفو د. محمد البيانكني: "الفقو المعالج لمحاالت االستثنائية، كالمبيف 
لألحكاـ الشرعية في الظركؼ الخاصة، بما يحقؽ المصالح الشرعية فييا، كيدرأ المفاسد كالحرج عف 

 .(5)المقاصد الشرعية كالمكازنات الضركرية" أىميا، في ضكء
 المسألة الثانية: عالقة فقو الضركرة بالتدٌرج في التطبيؽ.

كفقو الضركرة مف العناصر المؤثرة التي ساىمت في اتباع مسمؾ التدٌرج في تطبيؽ الشريعة، ألف 
أفراد أك فئات في حرج  فقو الضركرة يبٌيف الحاالت التي يؤدم تطبيؽ بعض األحكاـ الشرعية إلى إيقاع

شديد كمشقة زائدة، مما يجعؿ العمماء كالفقياء يؤخركف تطبيؽ ىذه األحكاـ كفؽ ضكابط شرعية، 
 .(6)كضمف خطة كاضحة، إلى حيف رفع الحرج كالمشقة الشديديف، كىذا ىك التدٌرج في التطبيؽ

  

                                 
 .2/133النجار، يف فقو التديّن، ( 1)

(، ابن فارس، م( 2)  .513قاييس اللغة، كتاب الضاد، مادة )َضرَّ

؛ ابن منظور، لسان العرب، كتاب الراء، مادة )َضَرَر(، 136 كتاب الضاد، مادة )َضَرَر(،  الفيومي، ادلصباح ادلنَت، (3)
 .388-12/386؛ الزبيدي، تاج العروس، باب الراء، مادة )َضَرَر(، 485 -4/482

، 4، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط68-67ضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، الزحيلي، د. وىبة، نظرية ال( 4)
، دار ادلنهاج، الرياض، 25ه؛ اجليزاين، د. زلمد بن حسُت، حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاهتا ادلعاصرة، 1405

 .46ه؛ البيانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، 1428، 1ط

 .47عوية، البيانوين، فقو ادلوازنات الد( 5)

 .48البيانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، ( 6)
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 : فقو التغيير.المطمب السابع
 طالحان.المسألة األكلى: فقو التغيير لغة كاص

": كىك يدؿ عمى أصميف، األكؿ إصالح كمنفعة، كالثاني: عمى اختالؼ  التغيير لغة: مف "غىيىرى
، كالتغيير: مصدر غٌير، كيأتي بمعنى التبديؿ كالتحكيؿ، يقاؿ: غٌير الشيء: بٌدلو كحٌكلو، (1)شيئيف

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  چ : كمنيا قكلو 
يبدلكا ما ، أم (2)

، كالتغيير (3)بو، كيأتي أيضان بمعنى اإلصالح، يقاؿ: غٌير عف بعيره: إذا أصمح رحمىو أمرىـ اهلل 
اصطالحان: جاء في المفردات في غريب القرآف: "التغيير عمى كجييف: أحدىما: تغيير صكرة الشيء 

، كيمكف (5)مف حالة ألخرل"، كفي تعريؼ آخر: "انتقاؿ الشيء (4)دكف ذاتو، كالثاني: تبديمو بغيره"
 تعريؼ التغيير في ىذا المجاؿ أنو: نقؿ المجتمع مف حالة الفساد إلى الصالح.

أما فقو التغيير فيمكف تعريفو بأنو: العمـ باألسس كالقكاعد التي يتـ بيا إصالح المجتمع لمكصكؿ 
 . (6)إلى التطبيؽ الكامؿ أحكاـ الشريعة اإلسالمية

 قة فقو التغيير بالتدٌرج في التطبيؽ.المسألة الثانية: عال
يبٌيف د. القرضاكم العالقة بيف فقو التغيير كالتدٌرج في تطبيؽ الشريعة فيقكؿ: "في فقو التغيير 
نحتاج إلى فقو رشيد، يتجسد في فقو المكازنات، كفقو األكلكيات، كفقو المقاصد، كفقو الكاقع، حتى 

ذا التغيير ،... كى(7)لحالية، إلى أكضاع كأنظمة إسالمية"نحسف سياسة التغيير ألكضاعنا كأنظمتنا ا
قامة المجتمع المسمـ يحتاج إلى قكاعد رئيس ة ثالث عند االتجاه إلى تطبيؽ النظاـ اإلسالمي، كا 

المنشكد، كمف ىذه القكاعد مراعاة سنة التدٌرج التي اتبعيا اإلسالـ عند إقامة المجتمع اإلسالمي األكؿ، 
نما "بالتدٌرج مف خالؿ اإلعداد كالتربية ألف التغيير ال ي مكف أف يتحقؽ بقرار مف رئيس أك برلماف كا 

يجاد البدائؿ الشرعية لألكضاع المحرمة  كالتككيف، كالتييئة الفكرية كالنفسية كاألخالقية كاالجتماعية، كا 

                                 
 .703ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب الغُت، مادة )َغيَـَر(، ( 1)

 .53سورة األنفال، اآلية ( 2)

؛ الزبيدي، تاج العروس، باب الراء، مادة )َغيَـَر(، 5/40ابن منظور، لسان العرب، كتاب الراء، مادة )َغيَـَر(، ( 3)
13/286. 

 .368األصفهاين، ادلفردات، الراغب ( 4)

 .103ادلناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،  (5)

 .320القرضاوي، السياسة الشرعية، ( 6)

 .324القرضاوي، السياسة الشرعية، ( 7)
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 .  (1)التي قامت عمييا مؤسسات عدة ألزمنة طكيمة"
 : فقو التنزيل.المطمب الثامن

 ألة األكلى: فقو التنزيؿ لغة كاصطالحان.المس
" كىي كممة تدؿ عمى ىبكط الشيء ككقكعو، كالتنزيؿ: "ترتيب الشيء  التنزيؿ لغة: مف "نىزىؿى

، كمٌيز بعض أىؿ المغة بيف التنزيؿ كاإلنزاؿ، فقالكا: إف التنزيؿ يككف تدريجيان، (2)و"ككضعو منزلى 
نزيؿ في كصؼ القرآف كالمالئكة، يشير إلى نزكلو مفرقان كاإلنزاؿ يأتي دفعة كاحدة،  كأف كركد الت

چڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ: ،  مستدليف بقكلو (3)كمنجمان 
: ، كبقكلو (4)

چڈ   ڈ           ژ  چ
 .(6)، كالتنزيؿ اصطالحان: إيقاع أحكاـ الشريعة عمى حياة الناس في الكاقع(5)

 في بو حكـ الذم  اهلل حكـ فيـ كىك الكاقع، في الكاجب فيـ كأما المقصكد بفقو التنزيؿ فيك: "
، كفي تعريؼ آخر: (7)"اآلخر عمى أحدىما يطبؽ ثـ الكاقع، ىذا في رسكلو  لساف عمى أك كتابو

"إعماؿ العقؿ مف ذم ممكة راسخة متخصصة، في إجراء حكـ الشرع الثابت بمدركو، عمى كقائع فردية 
، (8)صد الشارع، كتبٌصران بمآالت تنزيؿ أحكامو"أك جماعية، كأكضاع كاقعة أك متكقعة، تحقيقان لمقا

 .(9) كيطمؽ البعض عمى فقو التنزيؿ أيضان تحقيؽ المناط كاالجتياد التحقيقي كاالجتياد التطبيقي
 المسألة الثانية: عالقة فقو التنزيؿ بالتدٌرج في التطبيؽ.

قع، ألف فقو التنزيؿ يقـك إف فقو التنزيؿ ىك الذم يربط بيف فقو النص كاالجتياد فيو، كفقو الكا
، كقد كاف التنزيؿ القرآني كالمنيج (10)عمى االجتياد في إنزاؿ الحكـ الشرعي المناسب عمى الكاقع

                                 
 .328-326القرضاوي، السياسة الشرعية، ( 1)

 .895-894ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب النون، مادة )نـََزَل(، ( 2)

 .30/479؛ الزبيدي، تاج العروس، باب الالم، مادة )نـََزَل(، 489األصفهاين، ادلفردات، الراغب ( 3)

 .106سورة اإلسراء، اآلية ( 4)

 .25سورة الفرقان، اآلية ( 5)

 .16-2/15النجار، يف فقو التديّن، ( 6)

 ..177؛ السويد، فقو ادلوازنات، 2/165ابن القيم، إعالم ادلوقعُت، ( 7)

، ندوة مستجدات الفكر 5جحيش، د. بشَت بن مولود، فقو التنزيل: مفهومو وعالقتو ببعض ادلصطلحات )ورقة عمل(، ( 8)
 اإلسالمي احلادية عشر.

 .157-156الزنكي، االجتهاد يف مورد النص، ( 9)

 .7يل، ؛ جحيش، فقو التنز 5/12، 3/217؛ الشاطيب، ادلوافقات، 2/165ابن القيم، إعالم ادلوقعُت،  (10)
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النبكم يراعياف كاقع الناس، فنجد أنيما استخدما جممة مف اآلداب تميزت بحسف التبميغ، كيسر 
 .(1)التطبيؽ، كالتدٌرج في التغيير
ف إغفاؿ فقو التنزيؿ  يفضي في حاالت كثيرة إلى الحرج كالمشقة، كيعكد عمى مقاصد الشريعة كا 

باإلبطاؿ، إذا كاف في مالبسات الكاقع ما يجعؿ تطبيؽ الحكـ الشرعي خارمان لمبدأم المصمحة كالعدؿ 
في الشريعة، كخاصة في كاقعنا المعاصر، الذم أصاب الخمؿ كالتعطيؿ ألحكاـ الشريعة جكانب كثيرة 

تمعات المعاصرة، مما يجعؿ الفقيو يمجأ عند تنزيؿ األحكاـ إلى اتباع قكاعد في فقو في حياة المج
التنزيؿ، مف أبرزىا التدٌرج في التطبيؽ، بحيث يتيح ىذا التدٌرج استثمار المظاىر اإليجابية في 
ؿ المجتمع، ليطبؽ ما يمكف تطبيقو مف أحكاـ الديف، كيقـك في ذات الكقت عمى تييئة المجتمع لتنزي

 .  (2)باقي أحكاـ الشريعة كفؽ خطة شرعية متكاممة
  

                                 
 .264الريسوين، أْتاث اجتهادية، ( 1)

 .267-264؛ الريسوين، أْتاث اجتهادية، 127-2/125النجار، يف فقو التديّن، ( 2)
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 المبحث الثالث: المسم مات التي يرتكز عمييا التدر ج في التطبيق.
إف المقصكد بالمسٌممات ىي األمكر التي يجب تقريرىا كالتأكيد عمييا عند األخذ بمبدأ التدٌرج في 

، أك (1)اء ال يجكز تجاكزىا أك نفي اعتبارىاتطبيؽ األحكاـ، كىذه المسٌممات إما أف تككف خطكطان حمر 
 :كأبرز ىذه المسمماتأف تككف حقائؽ ال يمكف تجاىميا عند األخذ بالتدٌرج في التطبيؽ، 

 .(2)المطمب األول: وجوب تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
 إف األخذ بالتدٌرج في تطبيؽ األحكاـ، ال يتعارض مع القكؿ بكجكب تطبيؽ أحكاـ الشريعة
اإلسالمية، فإف كجكب التطبيؽ مرتبط باالعتقاد بصالحية ىذه الشريعة لكؿ زماف كمكاف، أما التدٌرج 
فيك في مجاؿ تنفيذ كتنزيؿ األحكاـ عمى أرض الكاقع، كمرتبط بالقدرة كاالستطاعة، كما ىك مرتبط 

ات بيف المصالح أيضان بمدل استعداد المجتمع كتقبمو ألحكاـ الشريعة، كما ينجـ عف ذلؾ مف مكازن
 .(3)كالمفاسد

كىذا التطبيؽ لألحكاـ يقع كجكبو عمى عاتؽ الحكاـ كالساسة مف جية، كما يقع عمى كؿ مسمـ 
فيما يتعمؽ بو مف أحكاـ في مجاؿ العبادات كالمعامالت كاألخالؽ، كفيما يمكف أف يساىـ بو في 

 . (4)مجتمعو نحك العمؿ باألحكاـ الشرعية
لكجكب عدـ كجكد الخيار أماـ المسمميف حكامان كمحككميف في تطبيؽ كما كيدخؿ تحت ىذا ا

 ۀ ںںڻڻڻڻچ : كحده، لقكلو الشريعة أك عدـ تطبيقيا، ألف األمر كالتشريع حٌؽ هلل 

  چۀہ
چ ےےۓۓچ: ، كقكلو (5)

، كمف ترؾ شيئان مف أحكاـ الشريعة بغير عذر كال (6)
جؿ تطبيؽ ، كمف ىنا يتبٌيف أنو ال بد مف العمؿ ألضركرة فيك مؤاخذ كمحاسب عمى ذلؾ أماـ اهلل 

ذا لـ يقدر المسممكف حكامان كانكا أـ محككميف مف تطبيؽ الكؿ، فال مناص أماميـ مف  الشريعة، كا 

                                 
 .99الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 1)

 .102الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 2)

عبد اجمليد وآخرون، الدعوة اإلسالمية الوسائل اخلطط ادلداخل، ؛ النجار، د. 174، الشريف، ْتوث فقهية معاصرة( 3)
؛ 102ه؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 1405، 1، الندوة العادلية للشباب اإلسالمي، الرياض، ط204

 .37، 14الوكيلي، فقو األولويات، 

 .103-102الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 4)

 .54اف، اآلية سورة األعر ( 5)

 .57سورة األنعام، اآلية ( 6)
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 .(1)تطبيؽ ما يقدركف عميو

 .(2)المطمب الثاني: الشريعة اإلسالمية كٌل ال يتجزأ
اإلسالمية كؿٌّ ال يتجزأ، كأف أحكاـ اإلسالـ  يجب عمى المسمميف جميعان االعتقاد بأٌف الشريعة

 چ ڃڃچ :كصفة متكاممة، يػػرتبط  بعضيا ببعض، كيكٌمؿ بعضيا بعضان، لقكلو

 ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌ     ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ

 چک

 چھےےۓۓ﮲﮳چ:، كلقكلو (3)

ف تجزئة أحكاـ (4) ، كا 
ح الفرد كالمجتمع، ألف كؿ حكـ فييا ينسجـ مع الشريعة يسيء إلييا، كيمنعيا مف أداء دكرىا في إصال

باقي األحكاـ، لذلؾ ال يصح إدخاؿ اإلصالحات اإلسالمية في مجاؿ مف المجاالت، كترؾ المجاالت 
 .(5) األخرل بعيدة عف أحكاـ الشريعة

ؿ بيف أحكاـ اإلسالـ كذلؾ ال يجكز الفصؿ بيف تشريعاتو بترؾ أحد مجاالت ككما ال يجكز الفص
يع، كترؾ القانكف الجنائي أك المدني أك غيرىا، ألف ىذه القكانيف كاألحكاـ كميا كجدت لتحمي التشر 

األسرة كالمجتمع، كتعطي كؿ ذم حؽو حقو، فمثالو نجد أف قانكف األحكاؿ الشخصية مرتبط بالقانكف 
قات، كيبيف ، كما ينبثؽ عنيا مف عال-النكاة األكلى لممجتمع –الجنائي، ألف األكؿ مرتبط باألسرة 

يقرر كيحدد العقكبة الناتجة  -أم القانكف الجنائي –حقكؽ كؿ طرؼ مف أفراد األسرة ككاجباتو، كالثاني 
 .   (6)عف االعتداء عمى طرؼ مف أطراؼ ىذه األسرة، كارتكاب أحد الزكجيف جريمة الزنا
أحكاـ الشريعة في  كالتدٌرج في التطبيؽ يؤيد ذلؾ كال يعارضو، ألننا نممس في كقتنا ىذا تطبيؽ

بعض جكانب الحياة دكف البعض اآلخر، كىذا التدٌرج إجراء مرحمي فرضتو الضركرة كالحاجة، حتى 
قامة المجتمع  يتـ إلحاؽ ما لـ يطٌبؽ مف أحكاـ الشريعة بما ىك مطٌبؽ، فيكتمؿ تطبيؽ الشريعة كا 

تيدؼ لمتحكؿ إلى اإلسالـ  المسمـ المنشكد، الميـ في ذلؾ أف تككف ىناؾ نية صادقة كخطة مرسكمة

                                 
 .103؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 1/283الزرقا، ادلدخل الفقهي العام، ( 1)

 .101الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 2)

 .85سورة البقرة، اآلية ( 3)

 .208سورة البقرة، اآلية ( 4)

، ترمجة: خليل احلامدي، مكتبة الرشد، 29، يف العصر احلاضر تطبيق الشريعة اإلسالمية حولأبو األعلى، ادلودودي، ( 5)
، دار الضياء، 54-53؛ القرضاوي، د. يوسف، قضايا إسالمية معاصرة على بساط البحث، ه1403الرياض، 
 .14؛ الوكيلي، فقو األولويات، 102ه؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 1407، 1عّمان، ط

 .14-13، 52النشمي، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، رللة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد ( 6)
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 .(1)كامالن 
ككذلؾ فإنو ليس مف التدٌرج أف تطٌبؽ أحكاـ الشريعة عمى بعض الناس دكف بعض، بكجكد القدرة 

 فييـ سرؽ إذا كانكا أنيـ قبمكـ، الذيف أىمؾ إنما: )، ألف ىذا مما يدخؿ في قكؿ الرسكؿ (2)عمى ذلؾ
ذا ترككه، الشريؼ  .(3)(الحد عميو أقامكا الضعيؼ فييـ سرؽ كا 

 .رعيالمطمب الثالث: التدر ج في التطبيق ال يعني إلغاء الحكم الش
ـٌ كانتيى بكفاة الرسكؿ  ،  كالقكؿ إف التدٌرج في التشريع مف اختصاص الشارع كحده، كقد ت

 بالتدٌرج في عصرنا الحاضر ال يككف إال في تطبيؽ األحكاـ كتنزيميا عمى الكاقع، لذلؾ فإٌف تأجيؿ منع
أم حكـ محـر ال يمغي ىذا الحكـ كال يجعؿ منو حالالن، ككذلؾ السككت عف تطبيؽ أم كاجب ال يمغي 
عنو حكـ الكجكب، بؿ إف المطمكب أثناء العمؿ بالتدٌرج استصحاب الرؤية الشاممة كالكاممة التي يجب 

األحكاـ كاضحة الكصكؿ إلييا، كاستشعار مسؤكلية التقصير في عدـ بمكغيا، كما يجب أف تككف ىذه 
ف تأخر إصدار تشريع قانكني يمنع التعامؿ بو،  ، كا  أماـ عامة الناس، فمثالن بياف حكـ الربا بأنو محـر
ف تأجؿ إصدار تشريع قانكني كذلؾ يقضي بمنع خركج  أك بياف كجكب الحجاب عمى المرأة المسممة، كا 

 .  (4)المرأة مف بيتيا بغير حجاب
  

                                 
 .102؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 54-53القرضاوي، قضايا إسالمية معاصرة،  (1)

، ٖتقيق: 1/329لفة أصحاب اجلحيم، ه(، اقتضاء الصراط ادلستقيم دلخا728ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم )ت( 2)
 .174، 10-1ه؛ الشريف، ْتوث فقهية معاصرة 1419، 7ناصر عبد الكرمي العقل، عامل الكتب، بَتوت، ط

؛ مسلم، 3/1282(، 3288البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، حديث )( 3)
(، 1688ريف وغَته والنهي عن الشفاعة يف احلدود، حديث )صحيح مسلم، كتاب احلدود، باب قطع السارق الش

3/171. 

؛ العرعور، منهج الدعوة يف ضوء 2/745؛ قوميدي، االٕتاىات االجتهادية ادلعاصرة، 2/12النجار، يف فقو التديّن، ( 4)
 .37، 90عدد ة، رللة التبيان، ؛ الفوزان، حكم التدرّج يف تطبيق الشريعة اإلسالمي250الواقع ادلعاصر، 
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 .(1)ول بطبعوالمطمب الرابع: اإلنسان عج
، (2)إف "اإلنساف تدفعو العجمة كعدـ التأني، بدالن مف األناة كالتثبت كتحديد الكسائؿ كالغايات"

چڇڇڍچ: استدالالن بقكلو 
، كىذا األمر ينطبؽ عمى كثير مف المسمميف المخمصيف (3)

شكمكف عنصر المتحمسيف لتطبيؽ الشريعة، كخاصة  العامميف في حقؿ الدعكة اإلسالمية، كيجعميـ ي
ضغط عمى القيادة المؤمنة التي تحرص عمى الكصكؿ إلى التطبيؽ الكامؿ لمشريعة بأقؿ المفاسد 
المتكقعة، كىؤالء المتحمسكف يجب استيعابيـ كاحتماليـ كمناقشتيـ، كلكف دكف الخضكع لمطالبيـ، 

 . (4)التي قد تؤدم إلى نتائج عكسية، كخاصة إذا لـ تكف عممية التغيير مدركسة
 .(5)المجتمعات المراد تطبيق الشريعة فيياالمطمب الخامس: اختالف 

إف المجتمعات اإلسالمية تختمؼ عف بعضيا البعض مف حيث حجـ اإلخالؿ بالشريعة كأحكاميا، 
كالمجاالت التي كقع فييا ىذا اإلخالؿ، كمكاقعو، كأسبابو، كاألخذ بالتدٌرج يحتاج مف القائميف عمى 

، حتى يتـ ترتيب المراحؿ كتنفيذىا معرفة الكاقع الذم يراد إقامتو كفؽ منيج اهلل تطبيؽ الشريعة إلى 
 ، كىذه المعرفة يجب أف تشمؿ أربعة أمكر أساسية:(6)بحسب معطيات ىذا الكاقع

األكؿ: الجياز التنفيذم كالتشريعي في الدكلة: ابتداءان مف رئاسة الدكلة كحككمتيا، كالسمطتيف 
ية: كيككف ذلؾ بدراسة مدل قرب ىذه المؤسسات مف قضية تحكيـ الشريعة، كمدل التنفيذية كالتشريع

 . (7)استعدادىا لممعاكنة في ذلؾ، ككيفية التعامؿ مع ىذه المؤسسات
الثاني: التشريعات كالقكانيف: كيككف ذلؾ بدراسة الدستكر كمصادر التشريع فيو، كما تضمنو مف 

ذلؾ القكانيف كحجـ تكافقيا أك تعارضيا مع الشريعة تشريعات تحتاج إلى إصالح أك تغيير، كك

                                 
 .99الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 1)

، 1، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، ط4/123ه(، التيسَت يف أحاديث التفسَت، 1414الناصري، زلمد ادلكي )ت ( 2)
 ه. 1405

 .11سورة اإلسراء، اآلية ( 3)

 .100-99ق، ؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبي127البنا، رلموعة الرسائل، ( 4)

 .2/134؛ النجار، يف فقو التدين، 120الغزايل، كيف نتعامل مع القرآن، ( 5)

 .183-174؛ الوكيلي، فقو األولويات، 134النجار، يف فقو التديّن، ( 6)

ه؛ السدالن، وجوب 1412، 4، مكتبة وىبة، القاىرة، ط472-467حوى، سعيد، جند اهلل ثقافة وأخالقاً، ( 7)
 فما بعدىا. 315اإلسالمية، تطبيق الشريعة 
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 .(1)اإلسالمية، كمجاالت ىذه المخالفات، كحجـ تأثيرىا في الكاقع، كالمفاسد الناجمة عف استبداليا
الثالث: العامميف عمى تطبيؽ الشريعة اإلسالمية: بمعرفة مكقعيـ كحجـ تأثيرىـ كمراكز قكتيـ، 

مكاناتيـ الذاتية المادية كا ، كذلؾ حتى ال يتـ إجياض جيكدىـ (2)لبشرية، كقكة الحاضنة الشعبية ليـكا 
 كما كقع في العديد مف الدكؿ.

الرابع: المجتمع: كذلؾ بدراسة مراكز القكل كالتأثير في المجتمع، كدراسة طبيعتو مف حيث تقٌبؿ 
جتمعيف المكي كالمدني، ، كىذا االختالؼ في المجتمعات يظير كاضحان كجميان بيف الم(3)التغيير ككيفيتو
يدعك بنفسو إلى اإلسالـ ثالثة عشر عامان، كمع ذلؾ لـ يمٌكنو المجتمع المكي مف  فقد لبث النبي 

مف أذل كاضطياد، بينما في المجتمع المدني  كأصحابو  إقامة دكلة اإلسالـ، إضافة إلى ما لقيو 
بعد  ي المدينة، كقياـ مصعب بف عمير فبعد إسالـ ستة رجاؿ مف الخزرج، كقياميـ بكاجب الدعكة ف

فييا، أسمـ خالؿ سنتيف أكثر ممف أسمـ في مكة خالؿ ثالثة عشر عامان،  ذلؾ بالدعكة إلى اهلل 
 .  (4)أف يقيـ دكلة اإلسالـ في المدينة بعد سنتيف فقط كاستطاع الٌنبي 

ي كؿ مجتمع عمى حدة، ككذلؾ دراسة جكانب اإلخالؿ في التطبيؽ العممي لمشريعة اإلسالمية ف
فقد يككف اإلخالؿ في مجتمع ما قد استفحؿ في مجاؿ األسرة أكثر مف غيره، كفي مجتمع آخر حافظ 
عمى أحكاـ الشريعة في مجاؿ األسرة، كلكف اإلخالؿ فيو استفحؿ في قكانيف االقتصاد أك االجتماع، 

 اختالؼ األحكاؿ.فيككف التدٌرج في التطبيؽ مختمفان بيف ىذا المجتمع كذاؾ بحسب 
أيضان يجب معرفة مستكل قرب المجتمع مف مبادئ اإلسالـ، فالمجتمعات التي تغمبت فييا مبادئ 
العممانية كاالشتراكية، كانحرفت كثيران عف مبادئ اإلسالـ، تحتاج إلى إعداد كتييئة كتربية أكثر مف 

 .(5)المجتمعات التي ما زالت تحتفظ بكثير مف مبادئ اإلسالـ
  

                                 
 .76؛ الراشد، ادلسار، 2/134النجار، يف فقو التديّن، ( 1)

 .174الوكيلي، فقو األولويات، ( 2)

 .70-66جدية، أصل اعتبار ادلآل، ( 3)

 .444 -4/372؛ ابن كثَت، البداية والنهاية، 52-3/41ابن القيم، زاد ادلعاد، ( 4)

 .452؛ البيانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، 2/134؛ النجار، يف فقو التديّن، 120آن، الغزايل، كيف نتعامل مع القر ( 5)
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 بحث الرابع: ضوابط التدر ج في التطبيق.الم
، أك ما يمنع مف التباس الشيء (1)تطمؽ الضكابط عمى "القيكد التي تحدد نطاؽ المكضكع"

ال  ، كفي ىذا البحث ييقصد بيا القيكد التي تحٌدد عممية التدٌرج في التطبيؽ، كتمنع إدخاؿ ما(2)بغيره
 :يجكز التدٌرج فيو، كأبرز ىذه الضكابط ىي

 .(3)مطمب األول: ال تدر ج في العقيدة اإلسالميةال
إف العقيدة اإلسالمية كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، مف األمكر النظرية التي تتعمؽ بالجكانب الفكرية 
كالقمبية لألمة اإلسالمية، لذا فإنو ال يجكز التدٌرج فييا، أك تأخير إعالنيا، ألنيا ىي التي تحدد مالمح 

ما أنيا في الغالب أمكر فردية، ال عالقة ليا بالتنظيـ كالتقنيف، كىذا ىك منيج المجتمع المسمـ، ، ك
، كىك كذلؾ منيج القرآف الكريـ مف بداية تنزلو، يقكؿ سيد (4)منذ بدء الدعكة اإلسالمية الرسكؿ 
 ۉېېېېىىائائەئەئچ":في تفسيره لقكلو  قطب 

چوئوئۇئۇئ
 كىك ،الحكيـ الرباني رآنيالق اإلسالمي التربية منيج مف طرؼ لنا يبدك: "(5)

 مف قاعدة إلى نشير كنحف ،كتكجيياتو كفرائضو شرائعو مف الكثير في استقراؤه يمكف الذم المنيج
 بمسألة أم اإليماني، التصكر قكاعد مف بقاعدة النيي أك األمر يتعمؽ عندما،...، المنيج ىذا قكاعد

 أك األمر يتعمؽ عندما كلكف، األكلى حظةالم منذ حاسمان  قضاء فييا يقضي اإلسالـ فإف اعتقادية،
 كالرفؽ باليسر المسألة كيأخذ بو يتريث اإلسالـ فإف معقد، اجتماعي بكضع أك كتقميد، بعادة النيي
 .(6)"كالطاعة التنفيذ تيسر التي الكاقعية الظركؼ كيييِّئ ج،كالتدرٌ 

المختمفة مف حيث اإللزاـ  في مراعاة عقكؿ الناس كقدراتيـ غير أنو ينبغي اتباع منيج النبي 
، كيظير ىذا في الحديث (7)بكميات العقيدة، كبياف العقيدة السميمة البسيطة الخالية مف التعقيد كالتفريع

                                 
 .1/119الزحيلي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، ( 1)

 ه.1430، 7، دار الفكر، دمشق، ط129البوطي، زلمد سعيد رمضان، ضوابط ادلصلحة يف الشريعة اإلسالمية، ( 2)

؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع 13احلويل، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، ؛ 175، الشريف، ْتوث فقهية معاصرة( 3)
 .85؛ إبراىيم، مقاصد تطبيق الشريعة اإلسالمية، 134؛ الوكيلي، فقو األولويات، 100والتطبيق، 

طبيق الشريعة ، إبراىيم، مقاصد ت100؛الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 175، الشريف، ْتوث فقهية معاصرة( 4)
 .85اإلسالمية، 

 .219سورة البقرة، اآلية ( 5)

 .1/229قطب، يف ظالل القرآن، ( 6)

 .86-85إبراىيم، مقاصد تطبيق الشريعة اإلسالمية، ( 7)
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 ككتبو، كمالئكتو، باهلل، تؤمف أف: )، قاؿ: "فأخبرني عف اإليماف"، فقاؿ عندما سألو جبريؿ 
 .(1)(كشره خيره بالقدر كتؤمف اآلخر، كاليكـ كرسمو،

  .مقاصد الشريعة، والقواعد العامة لمشريعة، وأصول التشريعفي  المطمب الثاني: ال تدر ج
إف ىذه األمكر تعتبر كالعقيدة، أصبحت مف المسممات في الديف، ألنيا أيضان تحدد مالمح 
المجتمع المسمـ كىكيتو، كالمساس بيا يخؿ باألسس التي يقكـ عمييا المجتمع، كما يخؿ بالتصكر 

 .(2)إلسالمي الصحيحا
ال خالؼ حكؿ عدـ دخكؿ المقاصد كالقكاعد العامة لمتشريع، كأصكؿ الشريعة في التدٌرج،  بؿ ف

إف ىذه المقاصد كالقكاعد كاألصكؿ الشرعية ىي التي أجازت لنا األخذ بالتدٌرج عند الضركرة كالحاجة، 
 رعاية لمصالح العباد، كرفعان لمحرج عنيـ.

أركاف اإلسالـ كأمثاليا في أنيا ال يجرم عمييا التدٌرج، إال أف بعض كذلؾ ال خالؼ حكؿ  
ف كانت مف المعمكـ مف الديف بالضركرة، كإقامة الحدكد، كحرمة الربا، كحرمة الخمر،  األحكاـ كا 
ككجكب الحجاب كغيرىا، يجكز التدٌرج في تنفيذىا إذا اقتضت المصمحة ذلؾ، مع التأكيد عمى أف 

 .(3)ال يتغير حكميا األصمي ثابت
 ىم من يقرر التدر ج. المطمب الثالث: المجتيدون

ىك استثناء مف األصؿ، كىك التطبيؽ الكامؿ ألحكاـ  -كما سبؽ –إف التدٌرج في التطبيؽ
عف الحكـ األصمي يحتاج إلى  -غير منصكص عميو نصان صريحان  -الشريعة، كبالتالي فإف أم خركج

مف المكازنة بيف المصالح كالمفاسد، كمف القدرة كاالستطاعة، اجتياد،  ككذلؾ فإف التدٌرج ينطمؽ 
 .(4)العمماءإلى  كالنظر في المفاسد كتقدير االستطاعة يحتاجاف أيضان إلى اجتياد، كاالجتياد مرده

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ :يقكؿ 

﮴   ﮵ ﮶   ﮷ ﮿       ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮾    ﮽   ﮼   ﮺   ﮻    ﮹   ﮸  

                                 
 .45-1/44(، 8مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلديان، باب بيان اإلديان واإلسالم واإلحسان، حديث )( 1)

؛ احلويل، التدرّج يف تطبيق 101-100؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 176، رةالشريف، ْتوث فقهية معاص( 2)
 .134؛ الوكيلي، فقو األولويات، 14األحكام الشرعية، 

؛ النمر، مشاكلنا يف ضوء 1/283؛ الزرقا، ادلخل الفقهي العام، 27ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه، ( 3)
؛ إبراىيم، مقاصد 13؛ األسطل، فقو تطبيق الشريعة اإلسالمية، 410يف أصول النظام اجلنائي، ؛ العوا، 76اإلسالم، 

 .82تطبيق الشريعة اإلسالمية، 

 .18/33؛ عفانة، يسألونك، 155-154اخلادمي، االجتهاد ادلقاصدي، ( 4)
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 چ﯀﯁
تدؿ اآلية عمى أف المحكـ كالمتشابو مف اآليات ىك مف عند اهلل ف، (1)

، كالراسخكف في العمـ أيضان يعممكف تفسيره، ، كأف تفسير المتشابو كالمحكـ ال يعممو إال اهلل 
، كما كاف مف عند يما مف عند اهلل فيؤمنكف بالمتشابو مف اآليات كيردكف تفسيرىا لممحكـ، ألف كمي

چڀڀڀڀٺٺٺچ: كيقكؿ ، (2)فميس فيو تعارض أك تناقض اهلل 
، فقد أمر (3)

 . (4)مف ال يعمـ بالرجكع إلى أىؿ العمـ في الحكادث عند عدـ العمـ بحكميا اهلل 
الكاقع، مف ككمتا اآليتيف تبٌيف لنا أف العمماء ىـ األقدر عمى فيـ أحكاـ الشرع، كتنزيميا عمى 

خالؿ مراعاة مصالح العباد، كالترجيح بيف المصالح كالمفاسد، كما أنيـ األقدر عمى تقديـ األىـ 
كاألكلى، كعمى التمييز بيف ما يقبؿ التدٌرج مف األحكاـ كما ال يقبمو، كعمى ما يحتاج المجتمع إلى 

 .  (5)التدٌرج فيو كما يمكف تطبيقو دكف تدٌرج
 المبررات التي تجيز التدر ج في التطبيق. المطمب الرابع: وجود

إف التدٌرج في التطبيؽ ال يصح بإطالؽ، بؿ ال بد مف كجكد المبررات التي تجيز استعمالو، كىذه 
 :(6)المبررات ىي

 ۇۇۆۆۈچ: العجز عف إنفاذ أحكاـ الشريعة: كذلؾ انطالقان مف قكلو   -1

چۈ
 چہہہھچ: ، كمف قكلو (7)

كسع كالطاقة، كأمر الشارع ، "فالتكميؼ منكط بال(8)
يقكؿ: يجكز كقد يجب عمى شخص أف يتكلى زماـ  ، لذلؾ فإف ابف تيمية (9)منكط باالستطاعة"

                                 
 .7سورة آل عمران، اآلية ( 1)

، ٖتقيق: عبد الرمحن 122، يف تفسَت كالم ادلنان كرمي الرمحنتيسَت اله(، 1376عبد الرمحن بن ناصر )ت السعدي، ( 2)
 .ه1423، 1بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط

 .43سورة النحل، اآلية ( 3)

 .441السعدي، تيسَت الكرمي الرمحن، ( 4)

؛ الداية، 12، 297عدد البيان،  تطبيق الشريعة، رللة ؛ السلفي، التدرّج يف28الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 5)
 .63التدرّج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية، 

 9، 297عدد  تطبيق الشريعة، رللة البيان، السلفي، التدرّج يف( 6)

 .286سورة البقرة، اآلية ( 7)

 .16سورة التغابن، اآلية ( 8)

 .2/12النجار، يف فقو التديّن، ( 9)
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الحكـ أك بعض فركعو كالكزارة أك القضاء، إذا كاف يقصد تحكيـ الشريعة، كال يجب عميو إال القياـ بما 
 .(1)رماتيستطيع إنفاذه كيقدر عميو مف أداء الكاجبات أك ترؾ المح

كىذا العجز في التطبيؽ مرده إلى عدـ كجكد القكة التي تمـز كتنفذ كتتابع، كأجيزة الدكلة التنفيذية، 
أك عدـ كجكد األدكات كاإلمكانيات، كالمؤسسات التشريعية التي تصكغ أحكاـ الشريعة في مكاد قانكنية،  

نفيذية غير مييأة كليس لدييا الكفاءة ، أك أف تككف األجيزة الت(2)كتحتاج إلى الكقت حتى تقكـ بذلؾ
 .  (3)عمى تنفيذ األحكاـ بشكؿ صحيح

إف الشريعة عمى المصمحة المرجكة مف إنفاذ أحكاـ الشريعة: المفسدة الغالبة رجحاف   -2
، كالتدٌرج كسيمة اقتضتيا (4)، كدرء المفاسد عنيـمصالح العباداإلسالمية جاءت لرعاية كتحقيؽ 

لممفاسد الراجحة التي قد تنشأ عف التطبيؽ الفكرم لألحكاـ، بسبب الظركؼ التي  السياسة الشرعية درءان 
، كذلؾ انطالقان مف القكاعد المتعمقة بتقديـ األرجح عند يعيشيا المجتمع المراد إحياؤه كفؽ منيج اهلل 

 .(5)التعارض بيف المصالح كالمفاسد
ف كقكع مفسدة، أك كانت المفسدة أقؿ فإذا تكافرت الظركؼ لتطبيؽ حكـ مف أحكاـ الشريعة بدك 

مف المصمحة المتكقعة، عند ذلؾ كجب إنفاذ الحكـ الشرعي كتطبيقو، ككؿ ترؾ لمتطبيؽ بحجة التدٌرج 
 .(6)حينيا، يككف تقصيران كتفريطان كأخذان باألدنى مع القدرة عمى األعمى، كىذا ال يصح

كف الحاكـ قادران، كالمفسدة ليست رفع الحرج عف الناس، كتييئتيـ كحسف سياستيـ: فقد يك  -3
بكؿ  غالبة، كلكف بعد الناس عف الشريعة ككثرة األحكاـ المعطمة في الشريعة، تجعؿ مطالبتيـ

بالحد األقصى لمتكاليؼ كىـ ال يطيقكف الحد األدنى منيا، يكقعيـ في المشقة ك  التكاليؼ جممة كاحدة،
  .(7)كالحرج

                                 
 فما بعدىا. 20/55ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 1)

 .76الراشد، ادلسار، ( 2)

 .ه1411، 3، دار الوفاء، ادلنصورة، ط33، ادلعاصر شبهات حول الفكر اإلسالميسامل، البهنساوي، ( 3)

ابن القّيم، إعالم ادلوقعُت، ؛ 20/30؛ ابن تيمية، رلموع الفتاوى، 1/14ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 4)
4/337 . 

 .20/138؛ ابن تيمية، رلموع الفتاوى، 1/136م، القواعد الكربى، ( ابن عبد السال5)

، 74؛ الراشد؛ ادلسار، 101؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 174، 10-1الشريف، ْتوث فقهية معاصرة( 6)
 . 18/33عفانة، يسألونك، 

؛ قوميدي، االٕتاىات االجتهادية 141، 10-1؛ الشريف، ْتوث فقهية معاصرة 2/13( النجار، يف فقو التديّن، 7)
= 
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 الرفؽ إف: )، لقكؿ النبي (1)يما يكرىكنو، كأف يتمطؼ بيـكىنا ينبغي لمحاكـ أف يرفؽ بالناس ف
 .  (2)(شانو إال شيء مف ينزع كال زانو، إال شيء في يككف ال

 .(3)المطمب الخامس: التدر ج يجب أن يكون لألفضل
إف الغاية مف التدٌرج ىك الكصكؿ إلى التطبيؽ الكامؿ لمشريعة اإلسالمية، كىذا يحتـ استصحاب 

، لذلؾ فإف عممية التدٌرج يجب أف تككف (4)ممة كالكاممة ألحكاـ الشريعة أثناء عممية التدٌرجالرؤية الشا
ترقيان نحك استكماؿ تنفيذ األحكاـ الشرعية، كال يصح أف تككف انتكاسان في ذلؾ بالرجكع عف حكـ 

 الصٌديؽ ، كىذا ىك الذم جعؿ (5)شرعي مطٌبؽ بحجة التدٌرج، ألنيا عند ذلؾ تفقد مبرر األخذ بيا
 أبك ؼخمً كاستي   اهلل رسكؿ تكفي لمايرفض أم تراجع عف قتاؿ المرتديف، حيث جاء في الصحيحيف: "

 كقد الناس؟ تقاتؿ كيؼ: بكر ألبي  بف الخطاب عمر قاؿ العرب، مف كفر مف ككفر بعده،  بكر
 عصـ اهلل إال إلو ال: اؿق فمف اهلل، إال إلو ال: يقكلكا حتى الناس أقاتؿ أف أمرت):  اهلل رسكؿ قاؿ
 الصالة بيف ؽفرٌ  مف ألقاتمفٌ  كاهلل":  فقاؿ ،( اهلل عمى كحسابو ،بحقو إال كنفسو، مالو مني

 عمى لقاتمتيـ  اهلل رسكؿ إلى يؤدكنو كانكا عقاالن  منعكني لك كاهلل الماؿ، حؽ الزكاة فإف كالزكاة،
 أنو فعرفت لمقتاؿ، بكر أبي صدر شرح قد  اهلل رأيت أف إال ىك ما فكاهلل":  عمر فقاؿ ،"منعو
 . (6)"الحؽ

  

                                 
 .173؛ السويد، فقو ادلوازنات، 2/745ادلعاصرة، 

 .12، 297عدد  تطبيق الشريعة، رللة البيان، ، السلفي، التدرّج يف28/364ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 1)

 .4/309(، 2594مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، حديث )( 2)

إشراف: أ.د. ، 78اجلزار، عمر لطفي، فقو التمكُت وأثره يف تطبيق األحكام الشرعية )رسالة ماجستَت غَت منشورة(، ( 3)
 ىـ.1432مازن إمساعيل ىنية، قسم الفقو ادلقارن بكلية الشريعة والقانون، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

 .2/12النجار، يف فقو التديّن، ( 4)

 .78كُت، اجلزار، فقو التم( 5)

(، 6855، حديث )البخاري، صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل ( 6)
؛ مسلم صحيح مسلم، كتاب اإلديان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إلو إال اهلل زلمد رسول اهلل، 6/2657

 .1/59(، 20حديث )
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 المبحث الخامس: آليات التدر ج في التطبيق.
: ىي األدكات كالمناىج كاألساليب كالكسائؿ المراد اتباعيا أثناء عممية (1)إف المقصكد باآلليات

اآلليات المطمكبة لتطبيؽ التدٌرج مف البداية كحتى يصؿ تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية إلى منتياه، ك 
 الشريعة بالتدٌرج كثيرة، كتختمؼ باختالؼ الكاقع، كيمكف تمخيصيا في المطالب اآلتية:

 المطمب األول: إيجاد القيادة المؤمنة.
ة نحك تطبيؽ الشريعة في أم دكلة، ىي انتقاؿ زماـ أمكر الدكلة إلى إف أكلى الخطكات الرئيس

قامتيا، كيتعبدكف هلل أيدم رجاؿ مؤمنيف، يحرصكف عمى ت في ذلؾ، كمستعدكف  طبيؽ الشريعة كا 
ليس لديو االستعداد  لبذؿ الغالي كالنفيس في ىذا السبيؿ، ألف مف ال يؤمف بتطبيؽ الشريعة، أك مف

جؿ ىذه الغاية السامية، لف يككف حريصان عمى تنفيذىا، كبذؿ األكقات كالطاقات، كتكفير لمتضحية مف أ
 .(2)ات لذلؾالقدرات كاإلمكاني

كىذه القيادة يجب أف تحرص عمى فيـ اإلسالـ فيمان دقيقان، كتقـك بتطبيؽ األحكاـ كفؽ قكاعد 
الشريعة كمقاصدىا، كأف تعمؿ عمى تذليؿ العقبات التي تعترضيا، كاختيار األكفاء القادريف لمقياـ بيذه 

المي برٌمتو، كاإلساءة إلى الميمة، حتى ال يؤدم التطبيؽ السيء لألحكاـ إلى فشؿ المشركع اإلس
 .(3)تطبيؽ الشريعة، كما حصؿ في بعض الدكؿ

ف كجكد المخمصيف في مكقع القيادة كالحكـ يساىـ في سرعة تغيير المنكر، أكثر مف العمؿ  كا 
كالجيد خارجيا، ألف ىذه القيادة ستستعمؿ أمكاؿ الدكلة كأجيزتيا كأدكاتيا كتحصنيا بالييبة كالقكة في 

 .(4)لغايةتحقيؽ ىذه ا
  

                                 
آلّية، وأصلها من )أََوَل( ويدل على ابتداء الشيء ومنتهاه، ويدخل ٖتت ىذا األصل معٌت:  اآللّيات يف اللغة: مجع( 1)

اإلصالح والسياسة، يُقال آل مآلو يؤولو إيالة: أصلحو وساسو، وٖتت ىذا األصل أيضًا اآللة، وتأيت ٔتعٌت األداة 
ابن منظور، لسان العرب، كتاب الالم، مادة  ؛62-61واحلالة. ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب اذلمزة، مادة )أََوَل(، 

 .40-11/32)أََوَل(، 

؛ السدالن، وجوب تطبيق 176؛ اخلوجة، وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، 15ادلودودي، حول تطبيق الشريعة، ( 2)
ار ، د155وي، د. يوسف، شريعة اإلسالم صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، ؛ القرضا319الشريعة اإلسالمية، 
 .م1993، 2الصحوة، القاىرة، ط

 .33البهنساوي، شبهات حول الفكر اإلسالمي، ( 3)

 .76الراشد، ادلسار، ( 4)
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 و.المطمب الثاني: إصالح المجتمع وتييئت
إف الحياة اليكـ في مجتمعاتنا المسممة تبتعد في كثير مف جكانبيا عف اإلسالـ عقيدة كشريعة، 
كتسكد فييا المقاييس الغربية، فاإليماف أغمبو سطحي ساكف ال تأثير لو عمى مستكل السمكؾ، أك 

اف مف الخرافات كالشركيات، مما أدل إلى فشؿ تأثير العقيدة في الكاقع، إضافة إلى ما يرافؽ اإليم
تغيير الكاقع، فانعكس ذلؾ عمى جميع جكانب الحياة، ألف نيكض األمة ال يككف إال انطالقان مف عقيدة 
مقية، كعف  راسخة متحركة، كمثؿ ذلؾ يقاؿ عف الفكر اإلسالمي، كعف الممارسات السمككية كالخي

 .(1)المعامالت بيف الناس
كمف جانب آخر فإف أحكاـ الشريعة جاءت لتطبؽ في مجتمع مسمـ، كلـ تأت لتطبؽ في مجتمع 
جاىمي، أك في مجتمعاتنا بصكرتيا الحالية، لذلؾ ال بد مف أكالن مف إيجاد المجتمع المسمـ الذم يصمح 

تعميؽ اإليماف، ، كذلؾ ب(2)أف تطبؽ فيو أحكاـ الشريعة، كىذا ال يككف إال بإصالح المجتمع كتييئتو
مقية، كتكعيتيـ بضركرة تطبيؽ  صالح حالتيـ الخي كنشر الكعي اإلسالمي الشامؿ بيف أفراد المجتمع، كا 

، يقكؿ د. القرضاكم :"إف التشريع كحده ال يبني المجتمع المسمـ، بؿ ال بد مف الدعكة (3)الشريعة
، كىذا ىك المنيج (4)ؿ قبؿ التشريع كالتقنيف"كالتكعية، ثـ التعميـ كالتربية، إلى جكار التشريع كالقانكف، ب

في مكة  ثـ في المدينة، حيث تأخر تشريع األحكاـ إلى أف  اإلسالمي الذم سار عميو الٌنبي 
 .(5)استقرت العقيدة في القمكب، كتييأت النفكس لمعمؿ بأحكاـ الشريعة كااللتزاـ بيا

سؤكلية تطبيقيا عمى الشعكب كاألفراد، كال كمف جانب ثالث فإف كثيران مف األحكاـ الشرعية تقع م
تحتاج سمطاف الحاكـ مف أجؿ تطبيقيا، "كالكثير مف أحكاـ الحالؿ كالحراـ، كاألحكاـ التي تضبط 
عالقة الفرد بالفرد، كباألسرة، كبالمجتمع"، كىذه تكجب قياـ الدعاة كالمفكريف بتكعية الشعكب إلى القياـ 

                                 
؛ النجار، يف 31-30؛ البهنساوي، شبهات حول الفكر اإلسالمي، 28ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه، ( 1)

 .97 -96؛ الوكيلي، فقو األولويات، 2/12فقو التديّن، 

-244نبهاين، الدولة اإلسالمية، ؛ ال28فيذه، ؛ ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تن137البنا، رلموعة الرسائل، ( 2)
؛ العوا، يف أصول 264؛ السدالن، وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، 81؛ النمر، مشاكلنا يف ضوء اإلسالم، 248

الشريعة والدراسات اإلسالمية،  بيق األحكام الشرعية، رللة؛ النشمي، التدرّج يف تط410النظام اجلنائي اإلسالمي، 
 . 84؛ اخلادمي، االجتهاد ادلقاصدي، 140، 10-1؛ الشريف، ْتوث فقهية معاصرة 12-11، 52عدد 

 . 17-16ادلودودي، حول تطبيق الشريعة اإلسالمية، ( 3)

 .168القرضاوي، مالمح اجملتمع ادلسلم، ( 4)

 .2/149؛ الشاطيب، ادلوافقات، 1/284؛ السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، 11/213 ( ابن حجر، فتح الباري،5)
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  . (1)بكاجبيا في تطبيؽ الشريعة
أما الجكانب التي تحتاج إلى إصالح فيي تختمؼ مف مجتمع إلى آخر، مف حيث المجاالت التي 
اعتراىا الخمؿ، كحجـ ىذا الخمؿ، ككذلؾ طبيعة المجتمع كمدل استعداده لمتغيير، كالمشكالت األخرل 

مكانيات العامميف لإلسالـ فيو، كحجـ المعكقات التي تكاجييـ  كطبيعتيا، كغير التي يعانييا المجتمع، كا 
 ذلؾ مف األمكر التي يجب االنتباه إلييا عند العمؿ مف أجؿ تطبيؽ الشريعة.

 :(2)كيمكف التركيز في إصالح المجتمع عمى الكسائؿ اآلتية
أكالن: إصالح مؤسسات الدكلة: كذلؾ بتنحية القيادات الالدينية كالمشبكىة كالفاسدة مف المكاقع 

كلية القيادات الصالحة المؤمنة كالقادرة عمى التغيير، ألف كجكد المؤثرة في مؤسسات الدكلة، كت
 .(3)القيادات السابقة لف يسمح لمعامميف لإلسالـ بالقياـ بالتغيير المطمكب لتطبيؽ الشريعة

 ثانيان: إصالح التربية كالتعميـ: كذلؾ بكضع نظاـ يقكـ عمى ما يأتي:
قكمكا بدكرىـ في بناء الشخصية اإلسالمية ألبناء إعداد المعمميف كالمربيف إعدادان إسالميان، لي -1

 .(4)المسمميف
مراجعة شاممة لممناىج التعميمية كلمختمؼ المراحؿ، كتخميصيا مف ركاسب التبعية الفكرية  -2

كالثقافية لمغرب، كتعزيزىا بما يحقؽ التصكر اإلسالمي لمفرد كالمجتمع في بالد المسمميف، بحيث 
 .     (5)بية الناشئة تربية دينية، تغرس فييـ العمـ كاإليماف كاألخالؽتصبح مناىج إسالمية تكفؿ تر 

ثالثان: إصالح اإلعالـ: فاإلعالـ يعتبر مف أخطر األجيزة كاألدكات المؤثرة في المجتمع كأفراده، 
فيك أداة كاسعة االنتشار كسريعة التأثير، يمكنيا صياغة العقكؿ كاألذكاؽ، كتككيف االتجاىات الفكرية 

لنفسية لدل أفراد المجتمع، لذلؾ  ال يصح تركيا في أيدم مف ال يؤمنكف باإلسالـ كمكجو لحياة الفرد كا

                                 
 .188-187القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 1)

؛ اخلوجة، وجوب تطبيق 197؛ النمر، مشاكلنا يف ضوء اإلسالم، 16ادلودودي، حول تطبيق الشريعة اإلسالمية، ( 2)
 .177-176الشريعة اإلسالمية، 

 .284؛ السدالن، وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، 59ودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه، ادلود( 3)

؛ السدالن، ه1422، 6، مكتبة وىبة، القاىرة، ط46، فريضة وضرورة احلل اإلسالميد. يوسف، القرضاوي، ( 4)
 .285وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، 

؛ السدالن، وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، 176جوب تطبيق الشريعة، ؛ اخلوجة، و 46القرضاوي، احلل اإلسالمي، ( 5)
 .187-186؛ الوكيلي، فقو األولويات، 119؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 319
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، كيجب العمؿ إيجاد نظاـ إعالمي إسالمي، يشمؿ أدكات اإلعالـ جميعيا مف اإلذاعة (1)كالجماعة
االجتماعي، كالتفاز كالسينما، كالصحؼ كالمجالت، كالشبكة اإللكتركنية، كخاصة مكاقع التكاصؿ 

 كغيرىا، كأف يرتكز ىذا النظاـ عمى اآلتي:
إعداد خبراء في اإلعالـ اإلسالمي، إضافة إلى إعالمييف إسالمييف مختصيف في جميع   -1

مجاالت اإلعالـ، كفي مختمؼ التخصصات، كتزكيدىـ باألدكات التي تتناسب مع مستكل التطكر في 
اء كالمسرح كالتمثيؿ، كما يتعمؽ بيا مف أدكات العصر الحاضر، كيدخؿ في ىذا المجاؿ فنكف الغن

كتابة النص كالحكار، كاإلخراج، كالتصكير، كالتكزيع، كغيرىا مف األدكات، كتذليؿ ما يتعمؽ بيا مف 
عقبات، كتنقيتيا مما تعمؽ بيا مف مخالفات شرعية، ككضع خطة مرحمية، محددة األىداؼ كاضحة 

 .(2)الكسائؿ
فنكف الفاسدة كالمنحمة كمنعيا، ككذلؾ كسائؿ اإلعالـ التي تبث محاربة كسائؿ اإلعالـ كال -2

سمكميا كأفكارىا، فتفسد القيـ كاألخالؽ، كتشعؿ الغرائز، فتضعؼ اإليماف، كتشكؾ في العقيدة 
 .  (3)كالشريعة، كتشكش الفكر السميـ

 : كيككف ذلؾ بكسائؿ كثيرة منيا:(4)رابعان: تفعيؿ المنابر الدعكية، كنشر الدعاة
 عمى أحسف كجو. إعداد األئمة كالخطباء كالدعاة، ليقكمكا بكاجب الدعكة إلى اهلل   -1
قامة دكرات تحفيظ   -2 إعادة االعتبار لممساجد مف خالؿ الخطب كالدركس كالمحاضرات، كا 

 القرآف الكريـ كغيرىا.
نيـ نشر الدعاة في أرجاء البالد ليقكمكا بنشر الدعكة اإلسالمية، كتعميـ الناس أمكر دي  -3

 كتكعيتيـ.
إقامة الندكات كالمحاضرات، كتنظيـ دكرات في العمكـ الشرعية المختمفة، كبما يتناسب مع   -4

 مختمؼ الفئات العمرية كالعممية.

  

                                 
؛ الزحيلي، التدرّج يف 285؛ السدالن، وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية 196-195القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 1)

 .120-119والتطبيق، التشريع 

 .177-176بيق الشريعة اإلسالمية، ؛ اخلوجة، وجوب تط196-195القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 2)

 .120-119؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 285السدالن، وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، ( 3)

 .176اخلوجة، وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، ( 4)
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 الشريعة. لواقع من أجل وضع خطط تطبيقالمطمب الثالث: دراسة ا

ذه األحكاـ عميو، لذلؾ قبؿ كضع األحكاـ الشرعية مكضع التنفيذ يجب دراسة الكاقع المراد تنزيؿ ى
يجب تشكيؿ لجنة متخصصة مف عمماء الشريعة اإلسالمية، كالفقياء الدستكرييف كالقانكنييف، كمف 

، كأعماؿ ىذه المجنة تشمؿ األمكر (1)عمماء االجتماع كاالقتصاد كغيرىـ مف المؤمنيف بتحكيـ الشريعة
 اآلتية:

بيا مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية، كالمكاد القانكنية أكالن: دراسة دستكر الدكلة كقكانينيا، كمدل تقار 
التي تتعارض مع األحكاـ الشرعية، كمجاالتيا، كشمكليا، ككيفية تغييرىا؛ بالتعديؿ، أك بالتكميؿ، أك 

 .(2)بالتبديؿ
ثانيان: دراسة المجتمع المراد تنزيؿ أحكاـ الشريعة عميو، مف حيث قربو أك بعده مف مبادئ الشريعة 

ذا كانت مبنية عمى قناعات كأحكامي ا، كالعادات كالقكانيف المخالفة لمشريعة فيو، كمدل تغمغميا، كا 
، فكرية، أـ ىي مجرد عادات سطحية نمت في المجتمع بسبب طكؿ مدة الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل 

 . (3)كأيضان دراسة مدل تقبمو لتطبيؽ بعض األحكاـ الشرعية
 ؽ تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، ككيفية تجاكزىا كتحييدىا.ثالثان: تحديد المعكقات التي تعي

رابعان: تحديد األكلكيات في تطبيؽ األحكاـ التي يجب البدء بيا كتقديميا عمى غيرىا، كذلؾ بناء 
 .(4)عمى الدراسات الناتجة عٌما سبؽ

 المطمب الرابع: تنزيل األحكام الشرعية عمى الواقع في صورة قوانين وتشريعات .
بعد دراسة الكاقع كتحديد األكلكيات في التطبيؽ، تقكـ ىذه المجاف بصياغة األحكاـ الشرعية في 

 صكرة مكاد قانكنية، أم بما يصطمح عميو: " تقنيف األحكاـ الشرعية"، كذلؾ كفؽ اآلليات اآلتية:
 : (5)أكالن: تعديؿ الدستكر

كؿ السياسي لمدكلة، كتبٌيف حقكؽ إف الدستكر ىك: مجمكعة القكاعد القانكنية التي تحدد الش
، كىذه الدساتير قد تككف (6)كاألفراد في الدكلة، كتنٌظـ العالقة فيما بينيـ ،ككجبات السمطات المختمفة

                                 
 .71رضاوي، احلل اإلسالمي، الق( 1)

 .452؛ البيانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، 71القرضاوي، احلل اإلسالمي، ( 2)

 .453-452البيانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، ( 3)

 .453البيانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، ( 4)

 .118ق، ؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبي71القرضاوي، احلل اإلسالمي، ( 5)

، مركز البحوث 31؛ النعمة، إبراىيم، أصول التشريع الدستوري يف اإلسالم، 483أبو زيد، االجتهاد الفقهي ادلعاصر، ( 6)
= 
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 .(1)مدكنة، أك عرفية غير مدكنة؛ كلكف تعارؼ عمييا الناس كتعاممكا بيا
يف كالتشريعات في الدكلة، لذلؾ كالدستكر في الدكلة ىك النظاـ األساسي ليا، كاألصؿ لجميع القكان

، لذلؾ فإف أكلى الخطكات في تقنيف األحكاـ (2)ال يصح لمقكانيف أف تعارضو، أك تمغي شيئان مف مكاده
الشرعية ىي أف يصبح الدستكر إسالميان، كيبدأ ذلؾ بتأكيد أف اإلسالـ ىك ديف الدكلة، كأف الشريعة 

نيا مصدر رئيسي لمتشريع، فكالىما يؤدياف نفس اإلسالمية ىي المصدر الرئيسي التشريع، أك أ
أف ينص الفصؿ  -ذات المرجعية اإلسالمية -، كبعد الثكرة التكنسية اكتفت حركة النيضة(3)المعنى

األكؿ مف الدستكر أف ديف الدكلة ىك اإلسالـ، دكف التطٌرؽ إلى أف الشريعة اإلسالمية ىي مصدر 
عة عند الكثير مف التكنسييف، كحتى ال يؤدم ذلؾ إلى انقساـ التشريع، كذلؾ بسبب التباس مفيكـ الشري

خمادان لنار الفتنة التي كانت  المجتمع التكنسي، كاشتعاؿ الثكرة المضادة التي كانت قد الحت بكادرىا، كا 
 . (4)تيدؼ إلى إفساد كؿ ما تـ تحقيقو، فكاف ذلؾ مف باب المكازنة بيف المصالح كالمفاسد

 نيف التي تخالؼ أحكاـ الشريعة اإلسالمية: ثانيان: تعديؿ القكا
كذلؾ بمراجعة القكانيف الحالية كتنقيتيا مف كؿ مخالفة ألحكاـ الشريعة، كتعديميا كتكميميا بحيث 

، كما (5)تتكافؽ مع أحكاـ الشريعة، كيككف ىذا اإلجراء مرحميان، ريثما يتـ صياغة مجمة أحكاـ شرعية
 د تحكيميا إلى تشريعات قانكنية، كيككف ذلؾ كاآلتي:يجب تحديد األحكاـ الشرعية المرا

 : -كما سبؽ -، نكعاف(6)إف األحكاـ الشرعية مف حيث ثبكتيا كتغٌيرىا  -1
األكؿ: األحكاـ الثابتة، التي ال تتغير بتغير الزماف كالمكاف، كالتي لـ تخضع الجتياد الفقياء؛ 

 ككجكب الكاجبات، كتحريـ المحرمات، كالحدكد.
                                 

، نقاًل عن: زيدان، نظرات يف الشريعة اإلسالمية 1430، 1والدراسات اإلسالمية، ديوان الوقف السٍت، بغداد، ط
 .121والقوانُت الوضعية، 

 .33صول التشريع الدستوري، النعمة، أ( 1)

؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع 31؛ النعمة، أصول التشريع الدستوري، 483أبو زيد، االجتهاد الفقهي ادلعاصر،  (2)
 .118والتطبيق، 

 .33؛ النعمة، أصول التشريع الدستوري، 65القرضاوي، احلل اإلسالمي، ( 3)

 م.7/4/2012يخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، بتاريخ حوار أجراه موقع إسالم أون الين مع الش( 4)
 http://islamonline.net/selected/1665 

 . 177؛ اخلوجة، وجوب تطبيق الشريعة، 71القرضاوي، احلل اإلسالمي، ( 5)

حامد  ، ٖتقيق: زلمد1/330، من مصائد الشيطان إغاثة اللهفانه(، 751زلمد بن أيب بكر الزرعي )ت ( ابن القّيم، 6)
 .ه1395، 2الفقي، دار ادلعرفة، بَتوت، ط
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ألحكاـ المتغٌيرة المبنية عمى العرؼ كالمصمحة زمانان كمكانان، أك األحكاـ الخاضعة الثاني: ا
 الجتياد الفقياء؛ كمقادير التعزيرات كأجناسيا.

كاألحكاـ الشرعية المراد تنزيميا كتطبيقيا كصياغتيا في قكالب قانكنية ىي األحكاـ الثابتة التي ال 
لالجتياد كالنظر مف  فإف تنزيميا كصياغتيا خاضع الجتياد،تتغير، أما األحكاـ المتغيرة كالخاضعة ل

 .(1)العمماء كالفقياء
إف التشريعات كالقكانيف التي تخالؼ األحكاـ الشرعية تنقسـ إلى قسميف مف حيث المقاصد   -2

 كالكسائؿ: 
د، األكؿ: قكانيف تخالؼ أحكامان قصدىا الشارع بذاتيا كأمر بيا؛ كالقكانيف التي تتعارض مع الحدك 

 أك تبيح بيع الخمكر كشربيا، أك تسمح بالزنى كتقننو.
الثاني: قكانيف تخالؼ أحكاـ الكسائؿ؛ كالقكانيف المتعمقة بإنشاء المصارؼ الربكية كالتعامؿ معيا؛ 
فإنشاء المصارؼ كالتعامؿ معيا، كسيمة جائزة الستثمار الماؿ كتنميتو، كلكنو يحـر تعامميا بالربا، أك 

 ت المحرمة األخرل.أم مف المعامال
 -فأما القكانيف التي تخالؼ أحكاـ المقاصد، فيجب تغييرىا لتتفؽ مع أحكاـ الشريعة كتطبيقيا،

، أك السككت عنيا ريثما تتكافر الظركؼ -كذلؾ إذا لـ يكف ىناؾ مفسدة غالبة ناتجة عف التطبيؽ
 لتعديميا كتنزيميا عمى الكاقع.

ائؿ؛ فإما أف تعدؿ ىذه القكانيف لتتفؽ مع الشريعة اإلسالمية، أما القكانيف التي تخالؼ أحكاـ الكس
ما أف -كذلؾ إذا لـ تكف ىناؾ مفسدة غالبة -كتعطى ميمة محددة ليتـ تعديؿ أكضاعيا في الكاقع، ، كا 

تشرع إلى جكارىا قكانيف مصدرىا أحكاـ الشريعة اإلسالمية، كإصدار قكانيف تسمح بإنشاء كتسييؿ 
مية كالتعامؿ معيا، بالترافؽ مع كجكد المصارؼ الربكية، ريثما يتـ إلغاء عمؿ المصارؼ اإلسال

 .(2)التشريعات التي تسمح بعمؿ المصارؼ الربكية
ثالثان: تطبيؽ ما يمكف تطبيقو مف األحكاـ الشرعية، مما ال ينطبؽ عمى تطبيقو مفاسد راجحة، 

 تـ تطبيقو بالتدٌرج بناء عمى فقواجحة، يتعٌذر تطبيقو مف األحكاـ مباشرة لكجكد المفسدة الر ما كأما 
 . (3)األكلكيات كالمكازنات كغيرىا

  

                                 
 .68-64القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 1)

 .512؛ السويلم، قضايا يف االقتصاد، 81النمر، مشاكلنا يف ضوء اإلسالم، ( 2)

 .453البانوين، فقو ادلوازنات الدعوية، ( 3)
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 .الشريعة اإلسالمية يات في تطبيقالمبحث السادس: األولو 
ىك: "األعماؿ كاألحكاـ الشرعية التي ليا حؽ التقديـ عمى  -كما سبؽ -إف المقصكد باألكلكيات

مجتمع إلى آخر، بحسب التزاـ المجتمع باإلسالـ   غيرىا عند التطبيؽ"، كىذه األكلكيات تختمؼ مف
، لذلؾ يجب دراسة (1)أكالن، كبحسب جكانب الخمؿ فيو ثانيان، كبحسب طبيعتو كتقبمو لعممية التغيير ثالثان 

ىذه األكلكيات لكؿ مجتمع عمى حدة، كما يجب دراسة مراحؿ كؿ أكلكية منيا أيضان عمى حدة، كفي 
ف القكاعد كاألسس لألكلكيات يجرم البناء عمييا عند التطبيؽ، لذلؾ ىذا المبحث يمكف كضع عدد م

 فإف ىذا المبحث سيشمؿ المطالب اآلتية: 
 المطمب األول: العقيدة قبل الشريعة.

: "كالعقيدة في الكضع اإلسالمي ىي األصؿ الذم تبنى عميو يقكؿ الشيخ محمكد شمتكت 
ثـ فال كجكد لمشريعة في اإلسالـ بدكف العقيدة، كما ال  الشريعة، كالشريعة أثر تستتبعو العقيدة، كمف

ازدىار لمشريعة إال في ظؿ العقيدة، ذلؾ أف الشريعة بدكف العقيدة عمك ليس لو أساس، فيي ال تستند 
، كىذه ىي البداية التي بدأىا النبي (2)"إلى القكة المعنكية التي تكحي باحتراـ الشريعة، كمراعاة قكانينيا

في مكة ثالثة عشر عامان كىك يرسخ أصكؿ اإليماف كأركانو، كيقيـ الحجج كالبراىيف  ، حيث مكث
عمييا، حتى يستأصؿ العقائد كاألفكار الفاسدة مف النفكس، ثـ بعد اليجرة انتقؿ إلى صياغة السمكؾ 

 .(3)العممي المتمثؿ بأحكاـ الشريعة
ىنية التي ال تغير شيئان في كاقع كليس المقصكد بالعقيدة ىك الجدؿ الكالمي، كالمعمكمات الذ

الناس، بؿ يراد منيا العقيدة الراسخة التي تعمر القمكب فتجعميا تفيض عمى سمكؾ اإلنساف كجكارحو، 
ف كاف (4)عقيدة تيدـ بنياف الباطؿ، كتبني مكانو لمحؽ صرحان  ، فإف مجتمعاتنا اإلسالمية اليكـ كا 

بعقيدتو، إال أف ىذا اإليماف إيماف سطحي غير مؤثر،  ، كالتصديؽطابعيا الغالب ىك اإليماف باهلل 
 .(5)إضافة إلى ما يرافقو مف االنحرافات العقدية، كالخرافات كاألباطيؿ

                                 
 .2/133( النجار، يف فقو التديّن، 1)

 .11وشريعة،  شلتوت، اإلسالم عقيدة( 2)

؛ الغزايل، كيف نتعامل مع القرآن، 112-111؛ القرضاوي، يف فقو األولويات، 18ادلودودي، حول تطبيق الشريعة، ( 3)
، فقو األولويات، ؛ الوكيلي301؛ السدالن، وجوب تطبيق الشريعة، 19-2/18؛ النجار، يف فقو التديّن، 98
 .184، 179؛ العرعور، منهج الدعوة، 95-96

 .303تطبيق الشريعة، ؛ السدالن، وجوب 38-36قطب، واقعنا ادلعاصر، ( 4)

 .25؛ احلويل، التدرّج يف تطبيق األحكام الشرعية، 97-96الوكيلي، فقو األولويات، ( 5)
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كال يعني ذلؾ أف نركز عمى العقيدة كحدىا، كأف ال نحكـ بالشريعة حتى يتـ االنتياء مف تربية  
أكالن، كأف يككف تنزيمنا ألحكاـ الشريعة عمى  المجتمع عمى العقيدة، بؿ المقصكد أف نركز عمى العقيدة

 .(1)الكاقع مالزمان لمتربية اإليمانية، كمرتكز عمييا
 المطمب الثاني: تغيير األنفس قبل تغيير األنظمة.

إف مف أعظـ المياـ المككمة إلى عمماء األمة اإلسالمية كمجتيدييا في عصرنا الحاضر ىي 
: أك إصالح اجتماعي، أك بناء مجتمعي، حيث يقكؿ اهلل تغيير األنفس، ألنو أساس أم تغيير 

 چ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲     ۓ ۓ ے  ے ھ   ھچ
، كىذا التغيير يككف بغرس اإليماف، كتصحيح المفاىيـ (2)

عادة بناء العقؿ اإلسالمي كتجديد صياغتو كفؽ منيج اإلصالح اإلسالمي  . (3)كالتصكرات كا 
ف مف األمكر المتفؽ عمييا بيف مؤيدم الت دٌرج في التطبيؽ كمعارضيو، أنو يجب إقامة المجتمع كا 

المسمـ أكالن قبؿ إقامة النظاـ االجتماعي اإلسالمي، ألف األنظمة كالقكانيف اإلسالمية يستحيؿ تطبيقيا 
في مجتمع اختمطت فيو المشارب االجتماعية كاألسرية، كابتعدت عف الشريعة في جكانب أخرل، كما 

لف تثمر كحدىا في إيجاد مجتمع مسمـ، ككذلؾ فإف أم حكـ  -يف اإلسالميةأم األنظمة كالقكان -أنيا
ليذه األنظمة كالقكانيف لف يدكـ إال في كجكد مجتمع مسمـ، لذلؾ ال بد قبؿ تطبيؽ أحكاـ الشريعة أف 

 . (4)يتـ تعديؿ األكضاع االجتماعية المخالفة لمتشريع اإلسالمي
ـ الشريعة حتى تنتيي عممية إصالح المجتمع، كلكف أف كأيضان ىنا ال يعني أف نؤجؿ تطبيؽ أحكا

يتـ تنزيؿ األحكاـ كتنفيذىا عمى الكاقع بالتالـز مع عممية التغيير كاإلصالح كعمى قدر اإلنجاز فييا، 
 كخاصة أف عممية اإلصالح تحتاج إلى فترة زمنية حتى تظير نتائجيا كتؤتي ثمارىا.

  

                                 
 .97؛ الوكيلي، فقو األولويات، 329اخلوجة، وجوب تطبيق الشريعة، ( 1)

 .11سورة الرعد، اآلية ( 2)

؛ البهنساوي، شبهات حول الفكر 86-84؛ اخلادمي، االجتهاد ادلقاصدي، 179لولويات، القرضاوي، يف فقو ا( 3)
 ؛33-32اإلسالمي ادلعاصر، 

؛ النشمي، التدرّج يف تطبيق 87؛ قطب، معامل يف الطريق، 26، 4ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه، ( 4)
  13-11، 52د عدالشريعة والدراسات اإلسالمية،  األحكام الشرعية، رللة
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 .(1)"أحكام الوسائل قبلأحكام المقاصد "المطمب الثالث: 
، فال حاجة إلعادة بيانيا مرة أخرل، ىذا الفصؿاية د كالكسائؿ في بدسبؽ الحديث عف المقاص

كالذم يعنينا ىنا بياف أف أحكاـ المقاصد تقدـ عمى أحكاـ الكسائؿ، ألف المقاصد مطمكبة لذاتيا، بينما 
، (2)لمقاصد أعمى رتبة مف الكسائؿالكسائؿ مطمكبة لما تفضي إليو مف مقاصد كتكممو، كبالتالي فا

، كبناءن عمى ذلؾ (3)كأيضان فإف كجكد الكسيمة مرتبط بكجكد مقصدىا، فإذا سقط المقصد سقطت كسيمتو
، أم أف الشارع يتسامح في باب الكسائؿ ما ال (4)فإنو "يغتفر في الكسائؿ ما ال يغتفر في المقاصد"
لكسائؿ قد يباح لمحاجة، أما المحـر في المقاصد فال يتسامح بو في المقاصد، فإف المحـر في باب ا

كما ذكرىا ابف  -، كمف أىـ المقاصد التي ينبغي تقديميا في عصرنا الحاضر(5)يباح إال لمضركرة
طالؽ الحريات كفؽ (7)ىي مقاصد التشريع العامة، كالمساكاة بيف أفراد المجتمع -(6)عاشكر  ، كا 

مف أحكاـ المقاصد التي أمر الشارع بفعميا لذاتيا كأحكاـ العبادات ، كغيرىا (8)أسس الشريعة كقكاعدىا
 كالحدكد كغيرىا.

غير أف ىذه األكلكية لممقاصد ال تعني عدـ تأخير بعضيا إذا كاف ينبني عمى تقديميا مفاسد 
 تربك عمى ما يتـ تحقيقو مف مصالح، كفؽ الضكابط السابؽ ذكرىا. 

كما أٌف ىذا ال يمنع أف تقدـ بعض الكسائؿ عمى بعض المقاصد، ألف بعضيا قد تككف مرتبتو 
، كمٌثؿ لذلؾ بكسيمة تخميص أعمى مف مقاصد لكسائؿ أخرل، كما ذكر العز بف عبد السالـ 

                                 
، ٖتقيق: أمحد بن عبد اهلل بن محيد، مركز إحياء الًتاث 1/330ه(، القواعد، 758ادلقري، زلمد بن أمحد )ت( 1)

 .283؛ سلدوم، قواعد الوسائل، 236اإلسالمي، مكة ادلكرمة، ب.ت.؛ الوكيلي، فقو األولويات، 

 2/451، 1/223القرايف، الفروق، ( 2)

 .2/35؛ الشاطيب، ادلوافقات، 330-1/329؛ ادلقري، القواعد، 2/452القرايف، الفروق، ( 3)

 .158السيوطي، األشباه والنظائر، ( 4)

 .304-303، 287سلدوم، قواعد الوسائل، ( 5)

م، رئيس ادلفتُت ادلالكيُت بتونس، وشيخ 1973 -ه1393زلمد الطاىر بن عاشور، ولد يف تونس وتويف هبا سنة ( 6)
ؤلفات كثَتة، منها: مقاصد الشريعة اإلسالمية، والتحرير والتنوير يف التفسَت. الزركلي، األعالم، جامعة الزيتونة، لو م

 .47-13؛ ابن عاشور، مقاصد الشريعة، 6/174

 .330-329ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية،  (7)

 .396-395ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ( 8)
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، كمثاؿ ذلؾ في عصرنا األحكاـ المتعمقة (1)المسمـ مف القتؿ، أعظـ درجة مف مقصد التصدؽ بتمرة
ميـ، كاإلعالـ، فإنيا قد تقدـ عمى بعض أحكاـ المقاصد كالحدكد، كذلؾ ألنيا جزء أساسي في بالتع

عممية إصالح المجتمع كتغييره، التي تسبؽ تطبيؽ األحكاـ كترافقو، كألف تطبيؽ الحدكد يحتاج إلى 
 .(2)تطبؽ في مجتمع مسمـ صالح -أم الحدكد –ظركؼ مناسبة، كما أنيا 

أحكاـ المقاصد أيضان ليست في درجة كاحدة، فعند التزاحـ تقدـ فييا بقي اإلشارة إلى أف 
، كما أف الضركريات ليست عمى (3)الضركريات عمى الحاجيات، كتقدـ الحاجيات عمى التحسينيات

، ككذلؾ أحكاـ الكسائؿ، (4)درجة كاحدة، فاألحكاـ المتعمقة بضركرة حفظ الديف تقدـ عمى غيرىا كىكذا
 .(5)رم عمى كسائؿ الحاجي، ككسائؿ الحاجي عمى كسائؿ التحسينيتقدـ كسائؿ الضرك 

 المطمب الرابع: األحكام المتفق عمييا تقدم عمى األحكام المختمف فييا.
كالمقصكد باألحكاـ المتفؽ عمييا ىنا: األحكاـ التي ىي محؿ اتفاؽ بيف أبناء الشعب، بغض 

ية، كإطالؽ الحريات، كاألحكاـ المتعمقة بتنمية النظر عف اتجاىاتيـ كانتماءاتيـ السياسية أك الفكر 
االقتصاد اإلسالمي، كالحفاظ عمى الماؿ العاـ، كالتشريعات التي تحارب االحتكار كالفساد كالمخدرات 

 . (6)كغيرىا مف اآلفات التي تفتؾ بالمجتمع كتساىـ في إفساده كتخريبو
ع، لتكسيع دائرة األحكاـ الشريعة كاليدؼ مف ذلؾ ىك استثمار المظاىر اإليجابية في المجتم

، إضافة إلى تعزيز دكر (7)المطبقة عمى الكاقع، لتييئة المناخ االجتماعي لتنزيؿ باقي األحكاـ الشرعية
 كمكانة القائميف عمى التطبيؽ لدل أفراد المجتمع.   

  

                                 
 .1/177ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 1)

، 15، دار الشروق، القاىرة، ط90-89ىذا الدين، سيد، ؛ قطب، 4ادلودودي، القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه، ( 2)
 .15-13؛ األسطل، فقو تطبيق الشريعة اإلسالمية، 410؛ العوا، يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي، ه1422

 .2/25ادلوافقات، ؛ الشاطيب، 2/123ابن عبد السالم، القواعد الكربى،  (3)

 .307-296اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ( 4)

 .141، سلدوم، قواعد الوسائل، 2/451؛ القرايف، الفروق، 1/74ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 5)

 .120الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 6)

 .128-2/125، ؛ النجار، يف فقو التديّن2/149الشاطيب، ادلوافقات، ( 7)
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 المطمب الخامس: التخفيف والتيسير مقدم عمى التشديد والتعسير.
ؾ كريـ كالسنة النبكية دلت عمى التيسير كالتخفيؼ كرفع الحرج، كرجحت ذلإف نصكص القرآف ال

 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ  :، يقكؿ اهلل عمى التشديد كالتعسير
، كيقكؿ (1)

چڍڍڌڌڎڎڈچ:
: ) يسركا كال تعسركا، ، كيقكؿ رسكؿ اهلل (2)

ٌير رسكؿ اهلل : "ما ، كتقكؿ أـ المؤمنيف عائشة (4)كال تنفركا( (3)كسٌكنكا بيف أمريف إال اختار  خي
، كفي عصرنا ىذا فإف الحاجة تزداد (5)أيسرىما، ما لـ يكف إثمان، فإف كاف إثمان كاف أبعد الناس عنو"

إلى فقو التيسير في اآلراء الفقيية المتعمقة بسياسة المجتمع كاالقتصاد كالمعامالت كالقكانيف الدكلية، 
المجتمع، كبعد الناس عف الديف كأحكامو، فيجب عمى العمماء كالحكاـ  كخاصة مع انتشار الفساد في

كىـ يقدمكف الشريعة لمناس مف أجؿ تطبيقيا، أف يبدأكا باألحكاـ التي يسيؿ عمى الناس االنقياد ليا 
كتطبيقيا، كما أف عمييـ عند المكازنة كالترجيح بيف قكليف في مسألة معينة، أف يضعكا في االعتبار 

 .(6)أليسر كاألخؼ عمى الناسالحكـ ا
: "فكثير مف األحكاـ تختمؼ باختالؼ الزماف، لتغير عرؼ أىمو، أك لحدكث يقكؿ ابف عابديف 

ضركرة، أك فساد أىؿ ذلؾ الزماف، بحيث لك بقي الحكـ عمى ما كاف عميو أكالن، لمـز منو المشقة 
 . (7)التيسير، كدفع الضرر كالفساد"كالضرر بالناس، كلخالؼ قكاعد الشريعة المبنية عمى التخفيؼ ك 

  

                                 
 .185سورة البقرة، اآلية ( 1)

 .6سورة ادلائدة، اآلية ( 2)

من السكينة: وىي ٔتعٌت اذلدوء واألمن والطمأنينة، أي أشعروىم باذلدوء والطمأنينة. ابن منظور، لسان العرب، كتاب ( 3)
 .13/214النون، مادة )َسَكَن(، 

؛ 5/2269(، 5774: )يسروا وال تعسروا(، حديث )النيب البخاري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب قول ( 4)
 .3/216(، 1734مسلم، صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسَت، باب يف األمر بالتيسَت وترك التنفَت، حديث )

؛ 5/2269(، 5775: )يسروا وال تعسروا(، حديث )البخاري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب قول النيب ( 5)
 .4/118(، 2327لآلثام، واختياره من ادلباح، حديث ) كتاب الفضائل، باب مباعدتو   مسلم، صحيح مسلم،

-107؛ الكربويل، فقو األولويات، 100-99؛ الوكيلي، فقو األولويات، 73-71القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 6)
110 . 

 .2/125ابن عابدين، رلموعة رسائل ابن عابدين، ( 7)
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 المطمب السادس: الجية الغالبة أولى بالتقديم في المصالح والمفاسد.
إف األصؿ ىك جمب المصالح جميعيا، كدفع المفاسد جميعيا، فإذا استطاع المجتيد ذلؾ كجب 

ة عمى كخاصة أف مكضكع ىذا البحث يدكر حكؿ عدـ القدر  -، كلكف عند العجز عف ذلؾ(1)عميو
يجب عمى الفقيو المسمـ، كمف كرائو الحاكـ الذم يريد تطبيؽ الشريعة، أف يكازف كيرجح بينيا،  -ذلؾ

 كيككف الترجيح كاآلتي:
 إذا: ": يقكؿ العز بف عبد السالـ (2)المصمحة األعمى أكلى بالتقديـ مف المصمحة األدنى -1

ف ناىا،حصم تحصيميا أمكف فإف الخالصة، األخركية المصالح اجتمعت  حصمنا تحصيميا تعذر كا 
ہ ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ:  لقكلو فاألفضؿ، كاألفضؿ فاألصمح األصمح

چھ
 بيف إما فالتعارض: "، كيقكؿ ابف تيمية (4)،...، فإذا استكت مع تعٌذر الجمع تخيرنا"(3)

في المكازنة ، كيقكؿ د. القرضاكم (5)"المرجكح بتفكيت أحسنيما فتقدـ بينيما؛ الجمع يمكف ال حسنتيف
بيف ىذه المصالح: "تقدـ المصمحة المتيقنة عمى المصمحة المظنكنة أك المكىكمة، كتقدـ المصمحة 
الكبيرة عمى المصمحة الصغيرة، كتقدـ مصمحة الجماعة عمى مصمحة الفرد، كتقدـ مصمحة الكثرة عمى 

كتقدـ المصمحة الجكىرية  مصمحة القمة، كتقدـ المصمحة الدائمة عمى المصمحة العارضة أك المنقطعة،
كاألساسية عمى المصمحة الشكمية كاليامشية، كتقدـ المصمحة المستقبمية القكية، عمى المصمحة اآلنية 

 . (6)الضعيفة"
المفسدة األكبر أكلى بالدرء مف المفسدة األقؿ: ككما ينبغي األخذ بالمصمحة األكبر، فكذلؾ  -2

 ضرران  أعظميما ركعي مفسدتاف تعارض إذا ية تقكؿ: "ينبغي درء المفسدة األكبر، كالقاعدة الفقي
 درؤىا أمكف فإف المحضة المفاسد اجتمعت إذا : "، كيقكؿ العز بف عبد السالـ (7)"أخفيما بارتكاب
ف درأنا،  كقد ،يتكقؼ فقد تساكت فإف فاألرذؿ، كاألرذؿ ،فاألفسد األفسد درأنا الجميع درء تعذر كا 

                                 
 .1/8عد الكربى، ابن عبد السالم، القوا( 1)

 .258-257؛ الكربويل، فقو األلويات، 197الوكيلي، فقو األولويات، ( 2)

 .18، 17سورة الزمر، اآليتان ( 3)

 .1/91ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 4)

 .20/51ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 5)

 .26القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 6)

 . 76؛ ابن صليم، األشباه والنظائر، 87ئر، السيوطي، األشباه والنظا( 7)
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 الضرريف أخؼ دفع كال ،الكثير بالفساد القميؿ الفساد دفع يجكز فال : " ، كيقكؿ ابف تيمية(1)"يتخير
 ،كتقميميا المفاسد كتعطيؿ ،كتكميميا المصالح بتحصيؿ جاءت الشريعة فإف ،الضرريف أعظـ بتحصيؿ
 لـ إذا الشريف شر كدفع ،جميعان  يجتمعا أف يمكف لـ إذا الخيريف خير ترجيح كمطمكبيا ،اإلمكاف بحسب
 ، كىي كالمصالح في المكازنة بينيا، كلكف التقديـ ىنا لدرئيا كليس لألخذ بيا.(2)"جميعان  يندفعا
: إذا أمكف الجمع بتحصيؿ المصالح، كدرء (3)إذا اجتمعت مصالح كمفاسد ترجح الجية الغالبة -3

 أمكف فإف ،كمفاسد مصالح اجتمعت إذا: "المفاسد فيك المقصكد ، يقكؿ العز بف عبد السالـ 
: ، لقكلو فييما  اهلل ألمر امتثاالن  ،ذلؾ فعمنا المفاسد كدرء المصالح ؿتحصي

چہہہھچ
 المرجكحة عمى الراجحة المصالح تقديـ : "أما إذا تعذر ذلؾ فيقكؿ  ،(4)

، كاتفؽ الحكماء عمى حسف محمكد المرجكحة المصالح عمى الراجحة المفاسد كدرء حسف، محمكد
 حكـ في المفسدة مع مناظرتيا عند الغالبة ىي كانت إذا المصمحةف : "، كيقكؿ الشاطبي (5)ذلؾ"

 ىي كانت إذا المفسدة ككذلؾ, ... العباد، عمى الطمب كقع كلتحصيميا ،شرعان  المقصكدة فيي االعتياد،
 .(6)"شرعان  المقصكد ىك فرفعيا االعتياد، حكـ في المصمحة إلى بالنظر الغالبة

 دم عمى ترك المنييات.المطمب السابع: فعل المأمورات مق

اختمؼ العمماء فيما يجب تقديمو عمى اآلخر، فعؿ المأمكرات أـ ترؾ المنييات؟ فقٌدـ اإلماـ أحمد 
 عف نييتكـ إذاف: )، استدالالن بقكؿ النبي (7)كالشاطبي كغيرىما ترؾ المنييات عمى فعؿ المأمكرات

ذا فانتيكا، شيء : كغيره مف األدلة، يقكؿ الشاطبي  ،(8)(استطعتـ ما منو فأتكا بأمرو  أمرتكـ كا 
 ذلؾ يحتـ كلـ مثنكية، غير مف المناىي في حتـ حيث األكامر، مف االعتبار في آكد المناىي فجعؿ"

                                 
 .1/130ابن عبد السالم، القواعد الكربى، ( 1)

 .23/343ابن تيمية رلموع الفتاوى، ( 2)

 .273؛ الكربويل، فقو األوليات، 234-222؛ الوكيلي، فقو األولويات، 29-27القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 3)

 .16سورة التغابن، اآلية ( 4)

 .1/8ن عبد السالم، القواعد الكربى، اب( 5)

 .2/46الشاطيب، ادلوافقات، ( 6)

 .205-203؛ القرضاوي، يف فقو األلويات، 160-158ابن رجب، جامع العلوم واحلكم، ( 7)

 واحلديث يف الصحيحُت .113 ٗترجيو ص تقدم( 8)
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 عمى المناىي مطابقة ترجيح مف فيو نحف بما إشعار كذلؾ باالستطاعة، التقييد مع إال األكامر في
 .(1)"األكامر مطابقة

، (2)تقديـ فعؿ المأمكرات عمى ترؾ المنيياتابف تيمية كتمميذه ابف القيـ يـ كاختار فريؽ آخر من
 جنس كأف عنو المنيي ترؾ جنس مف أعظـ بو المأمكر فعؿ جنس فإ : "حيث يقكؿ ابف تيمية 

 مف أعظـ الكاجبات أداء عمى آدـ بني مثكبة كأف عنو المنيي فعؿ جنس مف أعظـ بو المأمكر ترؾ
 فعؿ عمى عقكبتيـ مف أعظـ الكاجبات ترؾ عمى عقكبتيـ كأف رماتالمح ترؾ عمى مثكبتيـ

، كقد (4)مف ارتكاب المناىي" : "ترؾ األكامر أعظـ عند اهلل ، كيقكؿ ابف القيـ (3)"المحرمات
 :(5)بأكثر مف عشريف دليؿ عمى ذلؾ، منيا استدال
 مف ترؾ المنيي عنو. فعؿ المأمكر أحب إلى اهلل   -1
 د لذاتو، كترؾ المنيي عنو تكميؿ لممأمكر بو.فعؿ المأمكر مقصك   -2
، أما المحرمات فالمطمكب عدميا، لذلؾ فالمحرمات ال تحتاج إلى ااألعماؿ مقصكدة لذاتي  -3
 نية.

يماف كيقكيو، كترؾ المنيي حماية لما يمكف أف يشٌكش عمى فعؿ المأمكر يحافظ عمى بقاء اإل  -4
 بقاء اإليماف.

: لتي تقدـ األمر بالمعركؼ عمى النيي عف المنكر، كقكلو ككذلؾ كثرة اآليات كاألحاديث ا
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  چ

چژ  ژ   
ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  چ  :، كقكلو (6)

چڱڳڱ
 أك المنكر، عف كلتنيكفٌ  بالمعركؼ، لتأمرفٌ  بيده، نفسي كالذم: )، كقكلو (7)

                                 
 .5/301الشاطيب، ادلوافقات، ( 1)

 ،171 ىـ(، الفوائد،751ن القيم، زلمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي )تاب؛ 20/85ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 2)
 .203؛ القرضاوي، يف فقو األولويات، ه1429، 1ٖتقيق: زلمد عزير مشس، دار عامل الفوائد، مكة ادلكرمة، ط

 .127-20/85ابن تيمية، رلموع الفتاوى، ( 3)

 .185-171 ( ابن القيم، الفوائد،4)
 .174-172د، ابن القيم، الفوائ( 5)

 .90سورة النحل، اآلية ( 6)

 .71سورة التوبة، اآلية ( 7)
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 .(1)(لكـ يستجيب فال ولتدعنٌ  ثـ عنده، مف عقابان  عميكـ يبعث أف اهلل ليكشكفٌ 
كالذم أميؿ إليو أف ترجيح رأم عمى آخر ال يككف بإطالؽ، بؿ ينبغي مراعاة الكاقع بالنسبة 

ما لشخص أك لمجتمع معٌيف  لمشخص أك األشخاص، ككذلؾ نفس األمر أك النيي، فقد يككف فعؿ أمرو 
اب نيي في ظرؼ آخر مقدـ عمى فعؿ أمر في ظرؼ معٌيف مقدـ عمى ترؾ نيي، كقد يككف اجتن

 .(2)كامتثالو، فاألكلكية في األكامر كالنكاىي ينبغي أف تحكميا الظركؼ كاألشخاص
كفي عصرنا الحاضر، كفي ظؿ ترؾ الكثير مف الكاجبات، كارتكاب الكثير مف المحرمات، كبيعد 

سبب كؿ التعقيدات المكجكدة في كثير مف مجتمعاتنا عف الشريعة كأحكاميا، لضعؼ اإليماف كفتكره، كب
قامة أحكاميا، فعميو أف يقدـ األكامر عمى النكاىي،  ىذه المجتمعات، فإذا أراد حاكـ تطبيؽ الشريعة كا 

كمف : "، ليستطيع التقدـ كالنجاح لمكصكؿ إلى غايتو، يقكؿ د. أحمد الريسكني(3)كالبناء عمى اليدـ
 :يعمؿ عمى جبيتيف اإلصالح دائمان ألف  ،محاربة الرذائؿتقديـ البدائؿ عمى  ،ةيمظاىر التدرج الضركر 

بطاليا  ،جبية تقديـ البدائؿ كاإلصالحات كاألعماؿ الصالحة كجبية مقاكمة األعماؿ الفاسدة كا 
التركيز بالمقابؿ عمى ك  ،لكف الذم تقع الغفمة عنو عادة ىك بناء البدائؿ كبناء المصالح ،كتنحيتيا

كما في اآليات الثاني  دائمان في المقاـرع مع المفاسد يجب أف يككف التصافالتصارع مع المفاسد، 
فنحف نعكؿ عمى األمر بالمعركؼ كنعكؿ  ،األمر بالمعركؼ مقدـ عف النيي عف المنكرف ،كاألحاديث

بأشياء صالحة كنافعة لمناس في أخالقيـ  كذلؾ باإلتياف ،الذم ال يناقش فيو أحد عمى إقامة المعركؼ
أنت ف ،لكف حينما تشرع في محاربة الفساد ،قاتيـ كفي حياتيـ المعيشية كفي إداراتيـكمجتمعيـ كعال

نجاح ، لذلؾ يجبلؾ خصـك كمعارضكف كمناكئكفيصبح حينئذ تخكض معارؾ ك  قبؿ  ياتقديـ البدائؿ كا 
 .(4)"محاربة الرذائؿ

 

  

                                 
(، 23301، حديث )، حديث حذيفة بن اليمان  أمحد، ادلسند، أحاديث رجال من أصحاب النيب ( 1)

؛ الًتمذي، سنن الًتمذي، أبواب الفنت، باب ما جاء يف األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر، حديث 38/332
 . وقال عنو الًتمذي: حديث حسن، وحسنو األلباين أيضاً يف سنن الًتمذي.4/468(، 2169)

 .167-166الوكيلي، فقو األولويات، ( 2)

 .ه1433 صفر، الرياض، 5 ،294، العدد 27( االفتتاحية، ادلشروع اإلسالمي والفرصة التارخيية، رللة البيان، السنة 3)
 م.6/7/2012"سياسة التدرّج يف تطبيق األحكام" بتاريخ حلقة بعنوان ، برنامج الشريعة واحلياة (4)

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/ 
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 المبحث السابع: محاذير التدر ج في التطبيق.
تي يمكف أف تثار عند األخذ بمبدأ التدٌرج في تطبيؽ األحكاـ كييقصد بالمحاذير المخاكؼ ال

الشرعية، سكاءه كاف إثارة ىذه المخاكؼ مف قبؿ العامميف في العمؿ كالدعكة اإلسالمية، أك مف قبؿ 
 ، كيمكف جعؿ ىذا المبحث في أربعة مطالب:(1)أفراد المجتمع

 المطمب األول: التعطيل والتسويف.
ج ىك أف يككف التدٌرج كسيمة لتمييع قضية تطبيؽ الشريعة، كمبرران لميركب إف أكؿ المحاذير لمتدرٌ 

مف المطالبة بذلؾ، تحت ضغط الجماعات كالعمماء كاألفراد المطالبيف بتطبيؽ الشريعة، كما كقع في 
بعض الدكؿ العربية، فيككف في دعكل التدٌرج إرضاء لممطالبيف كتالعب بالمشاعر لكسب التأييد مف 

سككت عما يقع مف مخالفات بحجة التدٌرج مف جية أخرل، ثـ يصبح التدٌرج تسكيفان بحجة جية كال
 .(2)تييئة األجكاء، كعدـ تكفر الظركؼ المناسبة، كغيرىا مف الحجج كالمبررات

يقكؿ د. القرضاكم: "كال نعني بالتدٌرج ىنا: مجرد التسكيؼ كتأجيؿ التنفيذ، كاتخاذ كممة التدٌرج 
، كتطبيؽ شرعو، بؿ نعني بيا: تعييف فكرة المطالبة الشعبية الممحة بإقامة حكـ اهلل "تكأة" لتمكيت 

اليدؼ، ككضع الخطة، كتحديد المراحؿ، بكعي كصدؽ، بحيث تسمـ كؿ مرحمة إلى ما بعدىا 
بالتخطيط كالتنظيـ كالتصميـ، حتى تصؿ المسيرة إلى المرحمة المنشكدة كاألخيرة التي فييا قياـ 

 .(3)لتغيير الحياة الجاىمية إلى حياة إسالمية" كؿ اإلسالـ، كىك المنيج الذم سمكو الرسكؿ اإلسالـ، 
ـ كاقتحـ ميداف الحكـ لينفذ أحكاـ الشريعة، كلكنو يفاجأ بحجـ عزى  كقد يأتي ىذا التباطؤ مف صادؽو 

يعة، فتشغمو المسؤكليات كالكاجبات المطمكبة، إضافة إلى كثرة المعكقات أمامو كأماـ تطبيؽ الشر 
 المسؤكليات كالكاجبات، كتضعؼ ىمتو كثرة المعكقات، فيفتر كيتراخى كقد يتكقؼ.  

  

                                 
 .123الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 1)

ليم، د. عبد احل؛ عويس، 86؛ إبراىيم، مقاصد تطبيق الشريعة اإلسالمية، 123الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 2)
 .ه1414، 1، دار الصحوة، القاىرة، ط56-55، يف فقو الصحوة اإلسالمية ثوابت ضرورية

 .79القرضاوي، يف فقو األولويات، ( 3)
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 .(1)المطمب الثاني: تسويغ الواقع
إف الشريعة اإلسالمية كىي تتنزؿ كانت تتعامؿ مع الكاقع كال تتجاىمو، لذلؾ كاف التدٌرج في 

كانت لتقر ىذا الكاقع عمى جاىميتو، بؿ لترتقي في التشريع منيجان في تنزليا، كمع ذلؾ فإف الشريعة ما 
ان لمقبكؿ بالكاقع لذا ال يصح أف يككف التدٌرج مسكغ ،(2)تغييره نحك الصكرة المثالية الشاممة لمشريعة

يجاد السند الشرعي لو مف خالؿ لي أعناؽ النصكص كتأكيميا بما يسكغ قبكؿ ىذا  كاالحتجاج بو، كا 
 .(3)الكاقع الفاسد كالرضا بو

لذلؾ كنحف نعيش في ظؿ ىذا الكاقع الذم يزخر بالمظاىر المادية كالفكرية الغربية، كتسكده 
العادات كاألخالؽ التي تتعارض في كثير مف صكرىا مع اإلسالـ، كالتي يقؼ مف كرائيا األفكار 

ىذا الكاقع لكي  خضع الشريعة ليذا الكاقع، بؿ نطكعأال ني عمينا كالتيارات كاألنظمة الغريبة كالمستكردة، 
: "كاإلسالـ ال يغفؿ ىذه المؤثرات، كال ، يقكؿ سيد قطب (4)يسير كفؽ الشريعة اإلسالمية كأحكاميا

ييمؿ آثارىا في الحياة البشرية، كلكنو ال يقؼ أماميا مستسممان، باعتبارىا كاقعان ال فكاؾ منو، بؿ يمجأ 
عديؿ الكاقع، في رفؽ كتؤدة، كتحكيؿ الظركؼ إلى استنقاذ رصيد الفطرة منو، كتجميعو، كتكجييو، لت

 .  (5)المناكئة المحمية كالعالمية، إلى ظركؼ مؤاتية"، كما حدث في العيد النبكم
 .(6)المطمب الثالث: اإلدانة والمحاسبة

إف كثيران مف الناس يخشى أف يككف التدٌرج في تطبيؽ الشريعة طريقان لمحاسبتو كفؽ أحكاـ 
بو مف أعماؿ كممارسات سابقة في ظؿ األنظمة كالقكانيف السابقة، لذلؾ فإف الشريعة عمى ما ارتك

الكثير مف ىؤالء قد يقؼ في كجو تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، كيحارب ذلؾ خكفان منو عمى مستقبمو أك 
 عمى ما حققو خالؿ المرحمة السابقة.

مة السابقة، كأنو ال يصح لذلؾ يجب طمأنة ىؤالء أنو لف يتـ محاسبتيـ عمى اقترفكه كفؽ األنظ
لعمرك ابف  محاسبتيـ عمى شيء قديـ بمكجب قانكف جديد، كىذا ما يتناسب مع ما قالو الرسكؿ 

                                 
 .125-124الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 1)

 .146القرضاوي، شريعة اإلسالم، ( 2)
؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 2/98التديّن، ؛ النجار، يف فقو 146-145القرضاوي، شريعة اإلسالم، ( 3)

124-125. 

 .125؛ الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، 146-144القرضاوي، شريعة اإلسالم، ( 4)

 .47-46ىذا الدين،  قطب،( 5)

 .126-125الزحيلي، التدرّج يف التشريع والتطبيق، ( 6)
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 كاف ما ييدـ اإلسالـ أف عممت أما، حيف جاء مسممان فاشترط إلسالمو أف يغفر اهلل لو: )العاص 
كف مكاقعيـ لقير الناس كالبطش بيـ، ، كلكف ذلؾ ال يعني عدـ محاسبة الفاسديف الذيف يستغم(1)(قبمو

كنيب أمكاؿ الشعكب، فيؤالء يجب األخذ عمى أيدييـ كعدـ التياكف معيـ، ألف مف األمكر المتفؽ 
 عمييا كالتي تساىـ في تكسيع دائرة تطبيؽ الشريعة محاربة الفساد كمحاسبة أىمو. 

 .(2)المطمب الرابع: الخالف بين العاممين لإلسالم
ت كالمعكقات التي يعانييا العمؿ اإلسالمي، كتقؼ أماـ تطبيؽ الشريعة إف مف المشكال

اإلسالمية، ىي الخالفات بيف الدعاة كالعامميف في حقؿ الدعكة اإلسالمية، كذلؾ نتيجة اختالفيـ في 
 .فيـ اإلسالـ، كاختالفيـ في الكسائؿ كاألكلكيات

بيف مف يرفضكف التدٌرج كبيف مف يعممكف كىناؾ خشية أف ينتقؿ ىذا الخالؼ أثناء األخذ بالتدٌرج 
فشاؿ الحاكـ الذم يريد إنفاذ أحكاـ الشريعة بالتدٌرج،  بو، فيحاكؿ بعض مف يرفض التدٌرج اتياـ كا 
كيالمقابؿ يحاكؿ الطرؼ المتدٌرج أف يعاقب كيحاصر اآلخر الذم يقؼ في طريؽ تنفيذه لخططو، مما 

 اض الكثيريف مف حكلو بسبب ىذه الخالفات. يؤدم إلى تشكيو صكرة العمؿ اإلسالمي كانفض
كقد ال يككف الخالؼ حكؿ مشركعية التدٌرج في التطبيؽ، كلكف حكؿ مراحمو كأكلكياتو كمجاالتو، 

 ألف ىذه مسائؿ اجتيادية تختمؼ فييا العقكؿ كاآلراء. 
ف الدعاة لذلؾ فإف مف كاجب الحاكـ الذم يسعى لتطبيؽ الشريعة بمنيجية التدٌرج، كمف يسانده م

كالعمماء كالعامميف التحمي بالصبر، كاستيعاب مخالفييـ، كتكسيع دائرة الرأم مف خالؿ المجاف العاممة، 
كالمؤتمرات، التي تبحث في جميع المجاالت المتعمقة بتطبيؽ الشريعة، بحيث  يتـ إشراؾ أكبر عدد 

  .(3)مف عمماء األمة كفقيائيا كدعاتيا مف مختمؼ ألكاف العمؿ اإلسالمي
  

                                 
 .1/119(، 121باب كون اإلسالم يهدم ما قبلو، حديث )مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلديان، ( 1)

 .153األشقر، حكم ادلشاركة يف الوزارة، ( 2)
، سلسلة إصدارات اذليئة 99-98إبراىيم، د. زلمد يسري، ادلشاركة السياسية ادلعاصرة يف ضوء السياسة الشرعية، ( 3)

 .ىـ 1432، 1الشرعية للحقوق واإلصالح، دار اليسر، القاىرة، ط
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 الخاتمة
 

، كبعد البحث في بطكف كتب بعد االنتياء مف كتابة فصكؿ ىذه الرسالة كمباحثيا بفضؿ اهلل 
الفقياء كالعمماء، المتقدميف منيـ كالمتأخريف، كبعد دراسة ىذا المكضكع الياـ كالمعاصر، المتعمؽ 

التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ بتطبيؽ الشريعة اإلسالمية في كقتنا الحاضر في بالد المسمميف، كىك "
 الشريعة اإلسالمية"، فقد خمص ىذا البحث إلى النتائج اآلتية:

 ال خالؼ بيف عمماء المسمميف قديمان كحديثان في كجكب تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية. -1
 -في كثير مف بالد المسمميف -كقتنا الحاضرفي إف العكدة إلى تطبيؽ الشريعة اإلسالمية  -2

 نفسية كفكرية كمادية. ت كثيرة ككبيرة، داخمية كخارجية؛امعكق اتعترضي
التدٌرج في الشريعة اإلسالمية ىك: ""االنتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة أخرل متقدمة، لمبمكغ إلى  -3

 الغاية المنشكدة، بطرؽ مشركعة مخصكصة".
كفي  إف التدٌرج منيج أصيؿ اتبعتو الشريعة اإلسالمية في كؿ أحكاليا، كفي جميع مراحميا، -4

 ، كما أنو مف األسس التي قامت عمييا الدعكة كالتشريع في العيد النبكم.شتى صكرىا
إف التدٌرج في الشريعة اإلسالمية جاء لًحكـ كغايات أبرزىا: مكافقة الفطرة، كمراعاة السنف  -5

اإلليية في التغيير، كالتيسير كرفع الحرج عف المدعكيف، كتييئة النفكس لالمتثاؿ كعدـ 
 كتييئة الظركؼ أماـ تنفيذ الشريعة اإلسالمية كأحكاميا. النفكر،

، كاتبعو فيو العمماء كالدعاة التدٌرج أساس كمنيج في الدعكة كالتبميغ، سار عميو الرسكؿ  -6
مف بعده، فتدٌرجت مراحؿ الدعكة حسب كاقعيا، كما تدٌرجت الشريعة مع الداعي في مراحمو 

ي مكضكع الدعكة بحسب كاقعيا كمراحميا، كفي المختمفة، كمع المدعك لالرتقاء بو، كف
 الكسائؿ كاألساليب، كما تدٌرجت في مقدار البياف كالبالغ.

 ال خالؼ حكؿ جكاز التدٌرج في الدعكة كالتبميغ في العصر الحاضر عند الحاجة إليو.   -7
، إف المقصكد بالتدٌرج في التشريع ىك: "نزكؿ األحكاـ الشرعية عمى المسمميف شيئان فشيئان  -8

 .طكاؿ فترة البعثة الٌنبكية"
ـٌ كانتيى بكفاة الرسكؿ  إف التدٌرج في التشريع ىك حؽ هلل  -9 ، ككؿ ما يجد كحده، كقد ت

 مف األحكاـ بعد ذلؾ فمرجعو إلى الكتاب كالسٌنة.
 ياتنزيؿ المجتيدكف أحكاـ الشريعة اإلسالمية عمى مظانٌ "مفيكـ التدٌرج في التطبيؽ ىك:  -10

 .طة"كفؽ مرحمية مضبك 
إف التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية ارتبط تاريخيان بالتدٌرج في التشريع، فكمما  -11

نزؿ تشريع حكـ سارع المسممكف إلى تطبيقو، كلما اكتممت الشريعة كانت جميع أحكاـ 
 اإلسالـ قد أصبحت كاجبة التطبيؽ في كاقع المسمميف.
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ضحة عف التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة ال يكجد في كتب السابقيف مف تحدث بصكرة كا -12
 اإلسالمية.

ظيرت الحاجة إلى دراسة مكضكع التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة بعد عزؿ الكثير مف  -13
أحكاـ اإلسالـ كتشريعاتو عف كاقع حياة المسمميف، ككجكد الكثير مف المعكقات أماـ 

 التطبيؽ الفكرم ألحكاـ الشريعة اإلسالمية.
العمماء كالجماعات اإلسالمية حكؿ مشركعية التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اختمفت آراء  -14

 بيف مانع كمجيز.
في  يرجع سبب اختالفيـ إلى العديد مف األمكر منيا: االختالؼ في تحديد مفيكـ التدٌرج -15

اختالفيـ في صحة أك داللة بعض اآلثار المتعمقة بالمكضكع، تطبيؽ األحكاـ الشرعية، ك 
في حجية بعض األدلة التي يعتمدىا مؤيدك التدٌرج في التطبيؽ، كاختالفيـ في كاختالفيـ 

 تخصيص األدلة العامة التي تكجب تطبيؽ األحكاـ الشرعية.
استدؿ القائمكف بعدـ جكاز التدٌرج باألدلة العامة مف الكتاب كالسنة كاإلجماع التي تبٌيف  -16

كعدـ جكاز الخركج عمى شيء منيا، اكتماؿ الشريعة اإلسالمية، ككجكب تطبيؽ أحكاميا، 
النزكؿ عمى اشتراطات قريش  كما استدلكا برفض النبي كعدـ جكاز التخٌير مف األحكاـ، 
 كقبائؿ العرب مقابؿ اتباع دعكتو.

 استدؿ القائمكف بجكاز التدٌرج في التطبيؽ بما يأتي: -17
نساف، كتشريعية اآليات كاألحاديث التي تعتبر التدٌرج سنة ككنية في خمؽ الككف كاإل - أ

 كتحريـ الخمر كالربا كغيرىما بالتدٌرج.
تشريع كالدعكة، كتدعك أتباعو في ال اآليات التي تدعك إلى اتباع منيج الرسكؿ   - ب

السير عمى منيجو بالدعكة بالحكمة كالمكعظة الحسنة، كالتمطؼ مع الناس، كالتدٌرج ك 
 معيـ في قبكؿ إسالميـ كلك عمى الشرط الفاسد.

لتحقيؽ المصالح كدرء المفاسد كالمكازنة بينيا، كالنظر في مآالت  الرسكؿ مراعاة   - ت
 األفعاؿ كخاصة عند تغيير المنكر.

القائمة عمى  - خاصة عمر بف الخطاب كعمر بف عبد العزيز -أعماؿ الخمفاء  - ث
التدٌرج في التطبيؽ، أك ترؾ تطبيؽ بعض األحكاـ الشرعية إذا كاف ينجـ عنيا مفسدة 

ا، أك كاف تطبيؽ الحكـ الشرعي يعارض مقصد الشريعة مف تطبيؽ ىذا أكبر مني
 الحكـ.

األدلة كالقكاعد الفقيية الدالة عمى: يسر الشريعة كسماحتيا؛ كعمى جمب المصالح كدرء  - ج
المفاسد كالمكازنة بينيا؛ كسقكط التكميؼ بالعجز؛ كتعميؿ األحكاـ؛ كالنظر في مآالت 

مف األحكاـ عند العجز عف تطبيؽ المعسكر؛ كغيرىا األفعاؿ؛ ككجكب تطبيؽ الميسكر 
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 مف القكاعد الفقيية المبنية عمى النصكص كاألدلة الشرعية.
بعد دراسة الردكد عمى كؿ مف الفريقيف، كمناقشة أدلتيـ ككجكه استدالليـ، ترجح لدل  -18

سباب الباحث جكاز التدٌرج في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية عند الحاجة إليو، كذلؾ لأل
 اآلتية:

إف أدلة المعارضيف رغـ قكتيا إال أنيا عامة دخؿ عمييا الخصكص، أك مطمقة قيدتيا  - أ
 أدلة أخرل.

، يتفؽ مع خصائص الشريعة كمقاصدىاىك منيج إسالمي لتغيير الكاقع،  إف التدٌرج  - ب
 .كيحقؽ الًحكـ كالغايات التي استيدفتيا الشريعة عند التدٌرج في الدعكة كالتشريع

دٌرج في التطبيؽ يتفؽ مع شركط تغيير المنكر، كما أنو نكع مف تحقيؽ المناط الت  - ت
الخاص يقكـ عمى كقؼ تطبيؽ الحكـ الشرعي عند عدـ القدرة عمى التطبيؽ، أك كجكد 

 المفسدة الراجحة.
إف التدٌرج في التطبيؽ ىك أخذ بدليؿ فتح الذرائع، إلعادة تطبيؽ أحكاـ الشريعة   - ث

 المسمميف بعد أف تعطمت ردحان مف الزمف.اإلسالمية في كاقع 
إف المرحمية كالتأجيؿ كاالستثناء ىي المسالؾ التي ينبغي أف يسمكيا الفقياء عند األخذ  -19

 بالتدٌرج في التطبيؽ.
حتى يحقؽ التدٌرج في التطبيؽ مقصده ال بد لمف يرسـ خطكاتو كينفذىا أف يككف عمى عمـ  -20

ـ الشرعية؛ كفقو المقاصد؛ كفقو األكلكيات؛ كفقو بالعديد مف أنكاع الفقو: كفقو األحكا
 المكازنات؛ كفقو الكاقع؛ كفقو الضركرة؛ كفقو التغيير؛ كفقو التنزيؿ.

ىناؾ مسٌممات ترتكز عمييا عممية التدٌرج في التطبيؽ ال يجكز إغفاليا، ككجكب تطبيؽ  -21
خر، كأف التدٌرج أحكاـ الشريعة، كعدـ تجزئة ىذه األحكاـ باألخذ بالبعض كترؾ البعض اآل

في التطبيؽ ال يعني إلغاء األحكاـ المتدٌرج فييا، إضافة إلى أف اإلنساف عجكؿ بطبعو، كأف 
 المجتمعات تختمؼ عف بعضيا البعض.

إف التدٌرج في التطبيؽ ىك خركج عف األصؿ، كىك التطبيؽ الفكرم لألحكاـ، لذلؾ ال بد  -22
 مف كجكد ضكابط تضبط عممية التدٌرج، منيا: 

تدٌرج في كميات العقيدة اإلسالمية، كال في أصكؿ التشريع، كال في قكاعد الشريعة  ال - أ
 العامة كمقاصدىا. 

إف العمماء كالفقياء ىـ مف يقرر إذا كاف ىناؾ حاجة إلى التدٌرج في التطبيؽ، كمقدار   - ب
 ىذه الحاجة ، كالمسائؿ التي يحتاج المجتمع فييا إلى تدٌرج، ككيفية ىذا التدٌرج.

 ات التي تجيز التدٌرج في التطبيؽ.كد المسكغكج  - ت
صالح المجتمع  -23 إف التدٌرج في التطبيؽ ال يحقؽ نتائجو إال بإيجاد القيادة المؤمنة، كا 
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 كتييئتو، كدراسة الكاقع لكضع خطط التدٌرج، كتقنيف أحكاـ الشريعة اإلسالمية.
د لغيرىا، كمثاؿ ذلؾ:البدء أثناء العمؿ بالتدٌرج في التطبيؽ يجب البدء باألكلكيات التي تمي -24

بأمكر العقيدة قبؿ الشريعة؛ كتغيير النفكس قبؿ تغيير األنظمة؛ كتقديـ أحكاـ المقاصد عمى 
أحكاـ الكسائؿ؛ كتقديـ األحكاـ المتفؽ عمييا بيف أبناء المجتمع عمى األحكاـ المختمؼ 

شديد كالتعسير؛ كالمكازنة حكليا؛ كتقديـ أحكاـ التيسير كالتسييؿ عمى األحكاـ المبنية عمى الت
 بيف المصالح كالمفاسد كتقديـ الراجح منيا؛ كتقديـ فعؿ المأمكرات عمى ترؾ المنييات. 

يجب الحذر مف أف يؤدم التدٌرج في التطبيؽ إلى تعطيؿ التطبيؽ أك التسكيؼ فيو، أك إلى  -25
لمحاسبة عمى ما تسكيغ الكاقع كالقبكؿ بو، أك إلى كقكؼ الناس ضد التطبيؽ خشية اإلدانة كا

 ارتكبكه مف ذنكب كمعاصو قبؿ تطبيؽ الشريعة، أك إلى الخالفات بيف العامميف لإلسالـ.
 التوصيات

 نتيجة ليذه الدراسة كما تمخضت عنو، فإف الباحث يكصي يما يأتي:
لمكصكؿ إلى  -في المجتمعات التي ال تطبؽ فييا أحكاـ الشريعة -ضركرة اتباع منيج التدٌرج -1

 ؿ أحكاـ الشريعة، كلكف ضمف الضكابط، كتحديد الخطكات، كمراعاة األكلكيات. تطبيؽ كام
إعداد عمماء الشريعة كمعيـ الفقياء الدستكرييف كالقانكنييف مجالت لألحكاـ مبنية عمى أحكاـ  -2

 الشريعة اإلسالمية كقكاعدىا كمقاصدىا.
كنيا لف يككف ىناؾ أم تقدـ العمؿ عمى إيجاد القيادة المؤمنة بتطبيؽ أحكاـ الشريعة، ألنو بد -3

 حقيقي في ىذا المكضكع.
التركيز عمى إصالح المجتمعات إيمانيان كفكريان كسمككيان قبؿ التركيز عمى تنزيؿ األحكاـ عمى  -4

 الناس.
ف مقدار االنحراؼ عف تطبيؽ أحكاـ الشريعة، تبيٌ التي ك  ،إعداد الدراسات الخاصة بكؿ مجتمع -5

 و.كمجاالتو، كمحمو، ككيفية إصالح
في كؿ مجاؿ مف المجاالت التي ال تطبؽ فييا أحكاـ  -إعداد الدراسات الخاصة بكؿ مجتمع -6

 تبيف المراحؿ كالخطكات كالكسائؿ الالزمة إلعادة تطبيؽ أحكاـ الشريعة. -الشريعة اإلسالمية
 دراسة أكلكيات كؿ مجتمع عمى حدة في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية. -7

أف يعيد الشريعة كأحكاميا إلى كاقع  ىذه الخاتمة كالتكصيات أساؿ اهلل كبعد االنتياء مف 
الحياة في جميع بالد اإلسالـ، كأف يسكد اإلسالـ شتى بقاع األرض، كأف ينعـ الناس في ظميا باألمف 

 كاألماف، إنو سميع مجيب، كالحمد هلل رب العالميف.
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 القرأنية الكريمة مسرد اآليات
 

 الصفحة رةالسو  رقميا اآلية
    

 141 البقرة 85 چ چ چ  چ چ ڃڃچ
 68 البقرة 158 چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 
 46 البقرة 173 چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ 

 185 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ 
185 

 162 95  البقرة

 65 البقرة 187 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  چ 

 52 البقرة 193 چچ    چ      چ   چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ 

 208 چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳   چ 
208 

 141 44  البقرة

 219 چى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ   ېۉ  ې  ې   ېچ 
219 

  145 22 البقرة

 96 البقرة 231 چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ

 65 البقرة 234 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ چ 

 65 البقرة 240 چڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ 
 278 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ چ 

278 
  105 24  البقرة

 286 چ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ
286 

 113  البقرة
147 

 147 آؿ عمراف 7 چڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ

 8 آؿ عمراف 20 چ ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ 

 60 آؿ عمراف 59 چہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ    ہ چ 
 130 چ ۇئى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ 

130 
 آؿ عمراف
 آؿ عمراف

24   63  

 62   22 النساء  43 چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    چ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





174 
 

 النساء 43
 130 النساء 65 چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ 
 24 النساء 160 چ﮷  ﮸  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶ چ
 64 النساء 161 چ﮿  ﯀  ﯁                چ
 42 المائدة 3 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ

 162 المائدة 6 چڍڍڌڌڎڎڈچ

 54 المائدة 44 چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ 

 54 المائدة 45 چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ 

 54 المائدة 47 چچ  چ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ 

 44 المائدة 49 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ 

 55 المائدة 50 چی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  چ 

  90 چٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ 
90  
90 

 المائدة
المائدة 
 المائدة

22        
62   63   

  91 چڄ  ڄ   ڄ  چ 
91 

 المائدة
 المائدة

23   62 

 8 المائدة 92 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ 

 140 األنعاـ 57 چ﮶ ﮷      ﮸    ﮵﮳  ﮴  ﮲ے  ے  ۓ  ۓچ 

 46 األنعاـ 119 چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ

 140 األعراؼ 54 چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڻں  ں  ڻ   ڻچ 

 137 األنفاؿ 53 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ    چ 

 83 التكبة 60 چۀ  ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ 

 165 التكبة 71 چک  گ  گ   گ  گڳ  چ 

 14 يكسؼ 40 چ ڈ     ڈ    ژ  ژچ 

 67 يكسؼ 108 چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ 

 159 الرعد 11 چ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲     ۓ ۓ ے  ے ھ   ھچ
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 60 الحجر 28 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  چ 

 147 النحؿ 43 چٺٺٺڀڀڀڀچ

 22 النحؿ 67 چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ 

 165 النحؿ 90 چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ

 67 النحؿ 125 چہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ چ 

 143 اإلسراء 11 چڇڇڍچ

 106 چٿ ٿ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺٿچ 
106 
106 

 اإلسراء
اإلسراء 
 اإلسراء

1    15    
138 

 95 الحج 78 چ ھ   ھ  ے   ے  ۓہ  ہ  ھ  ھ   چ 
 24 المؤمنكف 4 چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ 
 24 المؤمنكف 5 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
 60 المؤمنكف 12 چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ 

 138 الفرقاف 25 چڈ   ڈ           ژ  چ

 60 الفرقاف 54 چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ 
 22 الرـك 39 چ  ﮸﮵   ﮶  ﮷ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  چ 

 63 الرـك 39 
 60 السجدة 7 چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  چ 

 56 األحزاب 36 چٺٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺچ 
 163 الزمر 17 چہ ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ

 134 الطكر 7 چۓۓ﮲﮳چ

 14 النجـ 4، 3 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ 

 65 المجادلة 12 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ چ

 45 الحشر 7 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ چ 

 82 الحشر 8 چۓ ﮲  ﮳   ﮴ ﮵   ﮶  ﮷    چ 

 82 الحشر 9 چې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ
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 82 الحشر 10 چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ

 12 چپ  پ   ڀ    ڀ  ڀچ 
12 

 الممتحنة
 الممتحنة

79   80 

  16 چہ  ہ  ہ  ھ چ
16 
16 
16 
16 
16 

 التغابف
التغابف 
التغابف 
التغابف 
التغابف 
 التغابف

42    
45   98   

106  
147  
164 

 96 الطالؽ 6 چ پ     پ  پ     ڀچ 

 2 القمـ 44 چٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   چ 

 9 مزمؿال 3-1 چ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺچ 

 9 المزمؿ 5 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ 

 9 المدثر 7 چۅ  ۅ  چ 

 9 العمؽ 1 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ 
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 واآلثار النبوية ديثاحمسرد األ
 الصفحة أو األثر طرف الحديث 
   
 68 ( أبدأ بما بدأ اهلل بو ) -1
 76، 52، 50 "بؿ منو، فقفأسمـ عمى أنو ال يصمي إال صالتيف النبي  رجؿ إلى أتى" -2
 49 ...("شيادة أف ال إلو إال اهلل، ) ألبايعو، فاشترط عمي  النبي أتيت"  -3
 82 " اجتمعكا ليذا الماؿ، فانظركا لمف تركنو " -4
 95 ( أحب الديف إلى اهلل الحنيفية السمحة ) -5
ذا أمرتكـ بأمر فأتكا  ) -6  164 (طعتـمنو ما استإذا نييتكـ عف شيء فاجتنبكه، كا 
 46 ( ، عندكـ مف اهلل فيو برىافبكاحان  إال أف تركا كفران  ) -7
 58 ( يضعو حيث يشاء، األمر هلل  ) -8
 47 (عصية اهلل، فميكره ما يأتي...أال مف كلي عميو كاؿو فرآه يأتي شيئان مف م ) -9
 132 ( ذكر رجؿ ألكلىيك ف بقي فما بأىميا، الفرائض ألحقكا ) -1

 89 ..."ثالث آيات في ثالث سكر الخمر أما بعد فإف اهلل أنزؿ في " -11
 169 ( قبمو كاف ما ييدـ اإلسالـ أف عممت أما ) -12
 51 (...أما كسر أكثانكـ بأيديكـ فسنعفيكـ منو، كأما الصالة،  ) -13
 81 ،..."انان أما كالذم نفسي بيده لكال أف أترؾ آخر الناس ببٌ  " -14
 149 (...اهلل، إال إلو ال: يقكلكا حتى الناس أقاتؿ فأ أمرت ) -15
 95 ( إٌف الديف يسر، كلف يشاد الديف أحد إال غمبو ) -16
 149 ( شانو إال شيء مف ينزع كال زانو، إال شيء في يككف ال الرفؽ إف ) -17
 146 (...اآلخر، كاليكـ كرسمو، ككتبو، كمالئكتو، باهلل، تؤمف أف ) -18
 84 ..."قميؿ، كاف يتألفكما كاإلسالـ يكمئذو  رسكؿ اهلل إف  " -19
 68، 66، 11 ...( أف ال إلو إال اهلل ةداادعيـ إلى شيإنؾ تأتي قكمان أىؿ كتاب، ف) -20
 73 (...،ستعمؿ عميكـ غيركـعشركا، كال يي حشركا، كال تي إف لكـ أف ال تي  ) -21
 142 (،...ترككه الشريؼ فييـ سرؽ إذا كانكا أنيـ قبمكـ، الذيف أىمؾ إنما ) -22
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 24، 5 ..." ؿسكرة مف المفصٌ  القرآف إنما نزؿ أكؿ ما نزؿ مف " -23
 95 ( إف ىذا الديف متيف، فأكغمكا فيو برفؽ ) -24
 79 ،..."چپ  پ   ڀ    ڀ  ڀچ  :فقرأ عمينا بايعنا رسكؿ اهلل " -25

 76، 57 ( دعو، ال يتحدث الناس أف محمدان يقتؿ أصحابو ) -26
 73، 50 ،...النبي  ثقيؼ إذ بايعت عف سيئؿ جابر بف عبد اهلل  -27
 19 "... يف ركعتيف،فرض اهلل الصالة حيف فرضيا، ركعت " -28
 45 ( فيما استطعتٌف كأطقتفٌ  ) -29
 19 ..." ركعتيف بالغداة كركعتيف بالعشيبدء الصالة  كاف " -30
 20 ..."ريش في الجاىمية،كاف يكـ عاشكراء تصكمو ق " -31
 89 ( كؿ مسكر حراـ ) -32
 101 ...رسكؿ اهلل، أقبؿ كأنا صائـ؟، فجاء شاب فقاؿ: يا كنا عند النبي  -33
 76 (،...كيؼ ترل يا عمر، أما كاهلل لك قتمتو يـك قمت لي اقتمو ) -34
 87 ..."القرآف مرتيف ذـ الخمر في ال تعجؿ يا بني، فإف اهلل  " -35
 124 ( ) ال تيقطع األيدم في الغزك -36
 96 ( ال ضرر كال ضرار ) -37
 85 " نةكال في عاـ سى ، ؽذٍ ال قطع في عً  " -38
 73 (... حتى يطمع، ال يمبث الجكر بعدم إال قميالن  ) -39
 93 ...(،عركةلتنتقضف عرل اإلسالـ عركة عركة، فكمما انتقضت  ) -40
 62، 21 ،..."ف لنا في الخمرالميـ بيٌ "قاؿ عمر: ا نزؿ تحريـ الخمر لمٌ  -41
 80 ..."، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ "لما نزلت:  -42

 84 "...في القسمة، أناسان  لما كاف يكـ حنىيف آثر الٌنبي  " -43
 86 ..."لك أقمت فيكـ خمسيف عامنا ما استكممت فيكـ العدؿ، " -44
 78، 57 (...لكعبة،لكال حداثة عيد قكمؾ بالكفر لنقضت ا ) -45
 162 ...(،كال الشرؼ فيكـ ما جئت بما جئتكـ بو أطمب أمكالكـ، ) -46
ٌير رسكؿ اهلل  " -47  112، 76 "اختار أيسرىما،...بيف أمريف إال  ما خي
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 68 (...فميغيره بيده، فإف لـ يستطع فبمسانو، مف رأل منكـ منكران  ) -48
 45، 42 ( بدأ بما بدأ اهلل بو) ن -49
ذا أمرتكـ بأمر فأتكا منو ما استطعتـ ) -50  106، 98 ( كا 
 165 (...المنكر، عف كلتنيكفٌ  بالمعركؼ، لتأمرفٌ  بيده، نفسي كالذم ) -51
ف ديف لف ينصره إال مف حاطو مف جميع جكانبو ) -52  58 ( كا 
 25 ""ككانكا يأخذكف باآلًخر فاآلًخر مف فعؿ الٌنبي   -53
 78، 57 ...(فأخاؼ أف تنكر قمكبيـ ،قكمؾ حديث عيدىـ بالجاىمية كلكال أف ) -54
 86 ..."،" يا بني إف قكمؾ قد شدكا ىذا األمر عقدة عقدة -55
 56 ، ...(لمياجريف خمس إذا ابتميتـ بيفيا معشر ا ) -56
 95 ( يسرا كال تعسرا، كبشرا كال تنفرا، كتطاكعا كال تختمفا ) -57
 162 ( كال تنفركا ركا، كسٌكنكا) يسركا كال تعس -58
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 عالممسرد األ
 الصفحة اسم العمم المترجم لو  
   

 17 األصفياني، أبك مسمـ محمد بف بحر -1
 84 األقرع بف حابس التميمي -2
 89 أيكب بف شرحبيؿ األصبحي -3
 27 البنا، حسف عبد الرحمف -4
 13 ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ -5
 48 حجر العسقالني عمي بف أحمد بفر، ابف حج -6
 49 ابف الخصاصية، بشير بف معبد -7
 5 الزرقاني، محمد عبد العظيـ -8
 90 سفياف بف عيينة -9
 70 السندم، محمد بف عبد اليادم التتكم -10
 6 الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى -11
 101 ابف عابديف، محمد أميف بف عمر -12
 160 الطاىرابف عاشكر، محمد  -13
 89 ابف عبد الحكـ، عبد اهلل بف عبد الحكـ بف أعيف -14
 57 عبد اهلل بف أبٌي بف سمكؿ -15
 88 ابف عبد ربو، أحمد بف محمد -16
 100 العز بف عبد السالـ، عبد العزيز بف عبد السالـ السممي -17
 39 عمر بف عبد العزيز األمكم -18
 113 عياض بف مكسى اليحصبي -19
 84 عيينة بف حصف الفزارم -20
 95 الغزالي، محمد بف محمد بف محمد الطكسي -21
 4 القفاؿ، محمد بف عمي الشاشي -22
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 21 ابف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعي -23
 90 الميث بف سعد -24
 28 المكدكدم، أبك األعمى -25
 41 الندكم، سميماف بف أبي الحسف  -26
 47 شرؼ النككم، يحيى بف -27
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 مراجع مسرد المصادر وال
 

 القرآن الكريم.
 أواًل: الكتب.

ف بيكمي، مقاصد تطبيؽ الشريعة اإلسالمية كالرد عمى شبيات اإبراىيـ، عبد الناصر حمد (1
 .ػى1433، 1المعارضيف، دار اليسر، القاىرة، ط

عية، سمسمة إبراىيـ، د. محمد يسرم، المشاركة السياسية المعاصرة في ضكء السياسة الشر  (2
 ىػ .1432، 1إصدارات الييئة الشرعية لمحقكؽ كاإلصالح، دار اليسر، القاىرة، ط

ىػ(، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب 241أحمد، أحمد بف محمد بف حنبؿ )ت  (3
 ىػ.1421، 1األرناؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

عي في المذىب المالكي كأثره في الفقو اإلدريسي، د. محمد التمسماني، االجتياد الذرائ (4
حياء التراث  الرابطة المحمدية لمعمماء  –اإلسالمي قديمان كحديثان، مركز الدراسات كاألبحاث كا 

 .ػى1431، 1في المممكة المغربية، الرباط، ط
ابف إسحؽ )السير  (، سيرةىػ151 ابف إسحؽ، محمد بف إسحؽ بف يسار المطمبي )ت (5

 ػ.ى1398، 1ييؿ زكار، دار الفكر، بيركت، ط، تحقيؽ: سكالمغازم(

جماعة اإلخكاف المسمميف، األسطؿ، د. يكنس محيي الديف، فقو تطبيؽ الشريعة اإلسالمية،  (6
 ىػ.1430دار نشر، غزة،  .ب

(، نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ، ػى772 اإلسنكم، عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي )ت (7
 ػ.ى1420، 1دار الكتب العممية، بيركت، ط

إلسالمييف كاختالؼ (، مقاالت اػى324 األشعرم، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ )ت (8
 ىػ.1426، 1، تحقيؽ: نعيـ زرزكر، المكتبة العصرية، طالمصميف

األشقر، د. عمر سميماف، تاريخ الفقو اإلسالمي، دار النفائس كمكتبة الفالح، عٌماف كالككيت،  (9
 ىػ.1413، 3ط
كـ المشاركة في الكزارة كالمجالس النيابية، دار النفائس، عٌماف، األشقر، د. عمر سميماف، ح (10

 .ىػ1429، 2ط
األشقر، د. محمد سميماف، الكاضح في أصكؿ الفقو، دار النفائس كدار السالـ، عٌماف  (11

 .ػى1425، 2كالقاىرة، ط
، حمية األكلياء كطبقات (ػى430 األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد )ت (12

 .ػى1409اء، دار الكتب العممية، بيركت، األصفي
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(، دالئؿ النبكة، تحقيؽ: ػى430 األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد )ت (13
 ػ.ى1406، 2د.محمد ركاس قمعو جي كعبد البر عباس، دار النفائس، بيركت، ط

لسبيؿ، (، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار اػى1420 األلباني، محمد ناصر الديف )ت (14
 .ػى1405، 2المكتب اإلسالمي، بيركت، ط

المكتبة السٌنة، (، تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو ػى1420 األلباني، محمد ناصر الديف )ت (15
 .ػى1408، 2اإلسالمية كدار الراية، عٌماف كالرياض، ط

ىػ(، الثمر المستطاب في فقو السنة كالكتاب، دار 1420 األلباني، محمد ناصر الديف )ت (16
 ىػ.1422، 1غراس، الككيت، ط

 ا(، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييػى1420 األلباني، محمد ناصر الديف )ت (17
 ىػ.1415كفكائدىا، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط جديدة، 

ضعيفة كالمكضكعة كأثرىا (، سمسمة األحاديث الػى1420 األلباني، محمد ناصر الديف )ت (18
 ىػ.1412، 1، الرياض، ط المعارؼ دار، السيء في األمة

، صحيح الترغيب كالترىيب، مكتبة المعارؼ، (ػى1420 األلباني، محمد ناصر الديف )ت (19
 ػ.ى1421، 1الرياض، ط

الفتح  -صحيح الجامع الصغير كزيادتو (،ػى1420 األلباني، محمد ناصر الديف )ت (20
 .ػى1408، 3المكتب اإلسالمي، بيركت، ط الكبير،

في الدعكة مف خالؿ السيرة الصحيحة، دار السالـ،  نيج الٌنبي أمحزكف، أ. د. محمد، م (21
 ىػ.1423، 1القاىرة، ط

ىػ(، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، تعميؽ: عبد الرزاؽ 631اآلمدم، عمي بف محمد )ت  (22
 ىػ. 1424، 1عفيفي، دار الصميعي، الرياض، ط

بير، تحقيؽ: عبد اهلل (، التقرير كالتحػى879 ابف أمير الحاج، محمد بف محمد بف محمد )ت (23
 .ػى1419، 1محمكد عمر، دار الكتب العممية، بيركت، ط

األنصارم، أبك الحارث، إغالؽ المدرج عمى فقيو التدٌرج، مؤسسة النكر اإلعالمية، ب. ت.  (24
 ـ عف مكقع مركز عشاؽ الحكر.12/6/2013تـ تحميؿ الكتاب بتاريخ 

www.i7ur.org/files/378.pdf 
 ىػ.1392، 2خركف، المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، القاىرة، طأنيس، د.إبراىيـ كآ (25
األيكبي، أيمف جبريف جكيمس، مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصمحة كتطبيقاتيا  (26

 ىػ.1432، 1دار النفائس، عٌماف، طرسالة ماجستير منشكرة، في الفقو اإلسالمي، 
.. دراسة أصكلية الشريعة اإلسالمية عبد الكىاب، رفع الحرج فيبف الباحسيف، د. يعقكب  (27

 ىػ. 1422، 4، مكتبة الرشد، الرياض، طتأصيمية
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الرياض، الباحسيف، د. يعقكب بف عبد الكىاب، المفصؿ في القكاعد الفقيية، دار التدمرية،  (28
 .ىػ1432، 2ط
ىػ(، كشؼ األسرار عمى أصكؿ فخر 730البخارم، عبد العزيز بف أحمد بف محمد )ت  (29

 ىػ.1418، 1بيركت، ط ،دكم، تحقيؽ: عبد اهلل محمكد عمر، دار الكتب العمميةاإلسالـ البز 

(، التاريخ الكبير، مراقبة: محمد عبد ػى256 البخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ )ت (30
 المعيد خاف، دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد، ب.ت.

لبخارم، تحقيؽ: د. ىػ(، صحيح ا256البخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ )ت  (31
 ىػ.1407، 3اليمامة، بيركت، طدار مصطفى ديب البغا، دار ابف كثير ك 

(، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ ػى1346 ابف بدراف، عبد القادر بف أحمد بف مصطفى )ت (32
، 2أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

 ػ.ى1401

، بيركت، بركاني، أـ ن (33 ائؿ محمد العيد، نظرية الكسائؿ في الشريعة اإلسالمية، دار ابف حـز
 .ػى1430، 1ط
، 1البرىاني، محمد ىشاـ، سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية، دار الفكر، دمشؽ، ط (34

 .ػى1406
ىػ(، شرح صحيح البخارم، تحقيؽ: ياسر 449ابف بطاؿ، عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت  (35

 .ػى1423، 2تبة الرشد، الرياض، طبف إبراىيـ، مك
البيغا كمستك، مصطفى ديب كمحيي الديف ديب، الكاضح في عمـك القرآف، دار الكمـ الطيب  (36

 ىػ.1418، 2كدار العمـك اإلنسانية، دمشؽ، ط
البغا، د. مصطفى ديب، أثر األدلة المختمؼ فييا في الفقو اإلسالمي، دار القمـ كدار  (37

 .ػى1428، 4العمـك اإلنسانية، دمشؽ، ط
(، فتكح البمداف، دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، ػى279البالذرم، أحمد بف يحيى بف جابر )ت  (38

 ـ.1988

في التشريع.. دراسة مستكعبة لفقو عمر  بمتاجي، د. محمد، منيج عمر بف الخطاب  (39
 كتنظيماتو، دار الفكر العربي، القاىرة، ب.ت.

، 3حسف البٌنا، المؤسسة اإلسالمية، بيركت، ط البٌنا، حسف، مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد (40
 ىػ.1404

، 3البينساكم، سالـ، شبيات حكؿ الفكر اإلسالمي المعاصر، دار الكفاء، المنصكرة، ط (41
 ىػ.1411

بينسي، د. أحمد فتحي، السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية، دار الشركؽ، القاىرة  (42
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 ىػ.1403، 1كبيركت، ط
دقائؽ أكلي  -(، شرح منتيى اإلراداتػى1051 نس بف إدريس )تالبيكتي، منصكر بف يك  (43

تحقيؽ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، بيركت،  النيى لشرح المنتيى،
 .ػى1421، 1ط
البكرنك، د. محمد صدقي بف أحمد، قدكة الحكاـ كالمصمحيف عمر بف عبد العزيز مجددان  (44

 ىػ.1413، 1اض، طكمصمحان، مكتبة المعارؼ، الري
محمد سعيد رمضاف، ضكابط المصمحة في الشريعة اإلسالمية، دار الفكر، د. البكطي،  (45

 .ػى1430، 7دمشؽ، ط
البكطي، د.محمد سعيد رمضاف، فقو السيرة النبكية مع مكجز لتاريخ الخالفة الراشدة، دار  (46

 ىػ.1426، 25الفكر، دمشؽ، ط

، 3ى عمـ الدعكة، مؤسسة الرسالة، بيركت، طمحمد أبك الفتح، المدخؿ إلد. البيانكني،  (47
 ىػ.1415

البيانكني، د. محمد أبك الفتح، معكقات تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، المجنة االستشارية العميا  (48
 ىػ. الكتاب ممؼ1417لمعمؿ عمى استكماؿ تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، الككيت، 

word ميا" عمى اإلنترنت.تـ تحميمو عف مكقع "المجنة االستشارية الع 
http://sharea.gov.kw/topics/current/details.php?sdd=88&cat_id=20 

رسالة ) البيانكني، د. معاذ محمد أبك الفتح، فقو المكازنات الدعكية.. معالمو كضكابطو (49
 ىػ.1428، 3قرأ، الككيت، طا، دار (دكتكراه منشكرة

ئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب (، دالػى458 البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي )ت (50
 .ػى1405، 1الشريعة، دار الكتب العممية، بيركت، ط

ىػ(، السنف الكبرل، تحقيؽ: محمد عبد القادر 458البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي )ت  (51
 ىػ.1424، 3عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط

ح، تحقيؽ: محمد ناصر (، مشكاة المصابيػى741التبريزم، محمد بف عبد اهلل الخطيب )ت  (52
 ـ.1985، 3الديف األلباني، المكتب اإلسالمي، بيركت، ط

ىػ(، سنف الترمذم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر 279الترمذم، محمد بف عيسى بف سكرة )ت  (53
 ىػ.1395، 2كآخركف، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، ط

(، النجكـ الزاىرة ػى874)ت ابف تغرم بردم، يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم  (54
كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب المصرية، القاىرة، صر كالقاىرة، في ممكؾ م

 .ػى1383
ىػ(، نيؿ االبتياج بتطريز الديباج، تحقيؽ: طالب مف كمية 1036ت التنبكتي، أحمد بابا ) (55
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 ىػ1398 ،1الدعكة اإلسالمية بطرابمس، كمية الدعكة اإلسالمية، طرابمس، ط

(، اقتضاء الصراط المستقيـ ػى728ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ )ت  (56
، 7لمخالفة أصحاب الجحيـ، تحقيؽ: ناصر عبد الكريـ العقؿ، عالـ الكتب، بيركت، ط

 .ػى1419
(، جامع الرسائؿ، تحقيؽ: د. ػى728 ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ )ت (57

 .ػى1422، 1د سالـ، دار العطاء، الرياض، طمحمد رشا
، الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ ىػ(728)ت  ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ (58

، بيركت، الرسكؿ  ، تحقيؽ: محمد عبد اهلل الحمكاني كمحمد كبير شكدرم، دار ابف حـز
 ىػ.1417، 1ط

(، الفتاكل الكبرل، تحقيؽ: محمد ػى728ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ )ت  (59
 .ػى1408، 1كمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط

(، القكاعد النكرانية الفقيية، ػى728ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ )ت  (60
 .ػى1422، 1تحقيؽ: أحمد بف محمد الخميؿ، دار ابف الجكزم، السعكدية، ط

شيخ اإلسالـ  ىػ(، مجمكع فتاكل728 أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ )تابف تيمية،  (61
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ ، قاسـبد الرحمف بف محمد بف ، تحقيؽ: عأحمد بف تيمية

  ىػ.1425المنكرة، المدينة ، الشريؼ
، ط (62  ىػ.1430، 1جدٌية، د. عمر، أصؿ اعتبار المآؿ بيف النظرية كالتطبيؽ، دار ابف حـز
الجرحي، د. عزت ركبي، الضكابط الشرعية لكقؼ العمؿ بنصكص الكتاب كالسنة، دار  (63

، الرياض، ط  .ػى1431، 1التدمرية كدار ابف حـز
الجزار، عمر لطفي، فقو التمكيف كأثره في تطبيؽ األحكاـ الشرعية )رسالة ماجستير غير  (64

ف بكمية الشريعة كالقانكف، منشكرة(، إشراؼ: أ.د. مازف إسماعيؿ ىنية، قسـ الفقو المقار 
 ىػ.1432الجامعة اإلسالمية، غزة، 

(، أحكاـ القرآف، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ػى370الجصاص، أحمد بف عمي الرازم )ت  (65
 ػ.ى1415، 1شاىيف، دار الكتب العممية، بيركت، ط

ة، الجيني، د. مانع بف حماد، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصر  (66
 ىػ.1420، 4، الرياض، طلمطباعة كالنشر كالتكزيع دار الندكة العالمية

(، صفة الصفكة، تحقيؽ: أحمد بف ىػ597 ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد )ت (67
 ىػ.1421عمي، دار الحديث، القاىرة، 

 غياث األمـ في التياثالغياثي ىػ(، 478 )ت بف يكسؼ الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل (68
 ىػ.1401، 2مكتبة إماـ الحرميف، ط، عبد العظيـ الديبالظيمىـ، تحقيؽ: د. 
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الجيزاني، د. محمد بف حسيف، حقيقة الضركرة الشرعية كتطبيقاتيا المعاصرة، دار المنياج،  (69
 .ػى1428، 1الرياض، ط

ىػ(، المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيؽ: 405 الحاكـ، محمد بف عبد اهلل بف محمد )ت (70
 .ىػ1411، 1القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط مصطفى عبد

بف بمباف، ترتيب اب صحيح ابف حباف، ىػ(354 محمد بف حباف البيستي )تابف حباف،  (71
 ىػ.1414، 2تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

 ىػ(، اإلصابة في تمييز الصحابة،852حجر العسقالني )ت  عمي بف أحمد بف ابف حجر، (72
، 1تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 ىػ.1415

تيذيب التيذيب، دائرة ىػ(، 852عمي بف حجر العسقالني )ت  ابف حجر، أحمد بف (73
 ىػ.1326، 1، طالمعارؼ النظامية، اليند

صحيح ىػ(، فتح البارم بشرح 852)ت  العسقالني ابف حجر، أحمد بف عمي بف حجر (74
 ىػ.1426، 1البخارم، تحقيؽ: نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، ط

حزب التحرير، التدرج في تطبيؽ األحكاـ الشرعية..مبرراتو كحكمو، سمسمة أفكار يجب أف  (75
عف "منتدل ـ 4/3/2012تـ تحميمو بتاريخ  ىػ.1428تصحح، حزب التحرير، كالية العراؽ، 

 .العقاب"
http://www.alokab.com/forums/lofiversion/index.php/t28030.html 

)معتمدة(، 2حزب التحرير، منيج حزب التحرير في التغيير، دار األمة، بيركت، ط (76
 ىػ.1430

، عمي بف أحمد بف سعيد )ت  (77 ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، ىػ(، المحمى456ابف حـز
 المكتبة التكفيقية، القاىرة، ب.ت.

 .ػى1428، 1حابة، مكتبة فياض، المنصكرة، طحٌساف، محمد، الفتنة بيف الص (78
حسنة، عمر عبيد، فقو الدعكة مالمح كآفاؽ، سمسمة كتاب األمة، رئاسة المحاكـ الشرعية  (79

 ىػ.1408، 1كالشؤكف الدينية، قطر، ط
حسنة، عمر عبيد، مراجعات في الفكر كالدعكة كالحركة، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي،  (80

 ىػ. 1412، 1تحد األمريكية، طفرجينيا، الكاليات الم
نزىة الخكاطر كبيجة المسامع (، ػى1341 الحسني، عبد الحي بف فخر الديف الطالبي )ت (81

، بيركت، طكالنكاظر  ػ.ى1420، 1، دار ابف حـز
حصكة، ماىر حسيف، فقو الكاقع كأثره في االجتياد، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي،  (82

 .ػى1430، 1، طالكاليات المتحدة -فرجينيا
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(، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، ػى954 الحطاب، محمد بف محمد الرعيني )ت (83
 ػ.ى1412، 3دار الفكر، بيركت، ط

، دار صادر، 1/293(، معجـ البمداف، ػى626الحمكم، ياقكت بف عبد اهلل الركمي )ت  (84
 ـ.1995، 2بيركت، ط

رسالة ماجستير غير ) تشريعحميداف، منتصر نافذ محمد، السنة بيف التشريع كمنيجية ال (85
 -، إشراؼ: د. خالد عمكاف كد. عمي السرطاكم، جامعة النجاح الكطنية، نابمس (منشكرة

 ـ.2006فمسطيف، 

 .ػى1412، 4حكل، سعيد، جند اهلل ثقافة كاخالقان، مكتبة كىبة، القاىرة، ط  (86
اع غزة الحكلي، د. ماىر حامد، التدرج في تطبيؽ األحكاـ الشرعية كمظاىره في قط  (87

 ىػ.  1431)بحث(، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 ىػ.1419، 4حكمد، د. أسعد محمكد، أيسر التفاسير، المؤلؼ، دمشؽ، ط  (88

(، مجمكعة الكثائؽ السياسية لمعيد النبكم ػى1424 الحيدر آبادم، محمد حميد اهلل )ت  (89
 .ػى1407، 6كالخالفة الراشدة، دار النفائس، بيركت، ط

الكتب، عالـ الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، تعريب: فيمي الحسيني، دار حيدر، عمي، درر   (90
 ىػ.1423، ط خاصة، الرياض

مجاالتو،  ،ضكابطو ،حجيتو ..الخادمي، د. نكر الديف بف مختار، االجتياد المقاصدم  (91
 ىػ.1419، 1كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، الدكحة، طكتاب األمة، 

 ىػ(، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ741)ت الشيحي ىيـ الخازف، عمي بف محمد بف إبرا  (92
 0ىػ1415، 1تحقيؽ: محمد عمي شاىيف، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 ىػ.1387، 8الخضرم بؾ، محمد، تاريخ التشريع اإلسالمي، دار الفكر، بيركت، ط (93
لعممية، المطبعة ا (، معالـ السنف،ػى388 الخطابي، حمد بف محمد بف إبراىيـ البستي) ت (94

 .ػى1351، 1حمب، ط
 ىػ.1391، 6خالؼ، عبد الكىاب، خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي، دار القمـ، الككيت، ط (95
 ىػ.1423خالؼ، عبد الكىاب، عمـ أصكؿ الفقو، دار الحديث، القاىرة،  (96
، 6خالؼ، عبد الكىاب، مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيو، دار القمـ، الككيت، ط (97

 .ػى1414
جذكره الحضارية كأدكاره التاريخية، دار البياف،  ..مؼ، د. عبد الجكاد، التشريع اإلسالميخ (98

 ـ.2003القاىرة، 
خكجة، د. محمد الحبيب  كآخركف، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسالمية كالشبيات التي تثار ال (99

ية، جامعة محمد بف سعكد اإلسالم، المجمس العممي بحكؿ تطبيقيا، إدارة الثقافة كالنشر
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 ىػ.1401الرياض، 
ىػ(، سنف أبي داكد، تحقيؽ: محمد 275أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ ) ت  (100

 محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيركت، ب.ت.
الداية، د.سمماف نصر أحمد، التدٌرج في تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، المؤلؼ، غزة،  (101

 عف مكقع سبؿ السالـ.ـ 2/7/2013ىػ. تـ تحميمو بتاريخ 1434
http://soblslam.com/BookView.aspx?id=155 

الدريني، د. فتحي، بحكث مقارنة في الفقو اإلسالمي كأصكلو، مؤسسة الرسالة، بيركت،  (102
 ىػ.1429، 2ط
اسة كالحكـ، مؤسسة الرسالة، الدريني، د. فتحي، خصائص التشريع اإلسالمي في السي (103

 ىػ.1429، 2بيركت، ط
الدريني، د. فتحي، المناىج األصكلية في االجتياد بالرأم في التشريع اإلسالمي، مؤسسة   (104

 .ػى1434، 3الرسالة، بيركت، ط
، مؤيدالدكيش، أحمد بف عبد الرزاؽ، فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء، دار ال  (105

 ىػ.1424، 5الرياض، ط
ىػ(، سير أعالـ النبالء، تحقيؽ: شعيب 748الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف )ت  (106

 .ىػ1405، 3األرناؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
، دار )التفسير الكبير( مفاتيح الغيبىػ(، 606يف )ت الرازم، محمد بف عمر بف الحس  (107

 ػ.ى1421، 1الكتب العممية، بيركت، ط

تحقيؽ:  ىػ(، المحصكؿ في عمـ األصكؿ،606 بف عمر بف الحسيف )تالرازم، محمد   (108
 ىػ.1418، 3، طبيركت، مؤسسة الرسالةطو جابر العمكاني، 

الراشد، محمد أحمد، أصكؿ اإلفتاء كاالجتياد التطبيقي في نظريات فقو الدعكة اإلسالمية،   (109
 .ػى1423، 1سكيسرا، ط -كندا، كزيكرخ  -دار المحراب، فاف ككفر

 ىػ.1410، 2ي، طبى اشد، محمد أحمد، المسار، دار المنطمؽ، دي الر   (110

ىػ(، المفردات في غريب القرآف، تحقيؽ: 502الراغب األصفياني، الحسيف بف محٌمد )ت   (111
 محمد سيد الكيالني، دار المعرفة، بيركت، ب.ت.

عمى طبقات  ىػ(، الذيؿ795ابف رجب، أحمد بف رجب بف الحسف البغدادم الحنبمي )ت  (112
، 1تحقيؽ: د. عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، مكتبة العبيكاف، الرياض، طابمة، الحن

 ىػ1425

ىػ(، جامع العمكـ كالحكـ، 795 ابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي )ت  (113
 ىػ1431، 2تحقيؽ: حامد أحمد الطاىر، دار الفجر لمتراث، القاىرة، ط
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(، القكاعد في الفقو اإلسالمي، ػى795 )ت الحنبمي ف رجب، عبد الرحمف بف أحمداب  (114
 .ػى1391، 1تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة، ط

، بيركت، ط  (115 ، 1الريسكني، د. قطب، أبحاث اجتيادية في نكازؿ عصرية، دار ابف حـز
 .ػى1432

المصمحة، دار النص الكاقع  ..الريسكني كباركت، د. أحمد كأ. محمد جماؿ، االجتياد  (116
 ىػ.1422 ،2الفكر المعاصر كدار الفكر، بيركت كدمشؽ، ط

زايدم، عبد الرحمف، االجتياد بتحقيؽ المناط كسمطانو في الفقو اإلسالمي، دار الحديث،   (117
 .ػى1426القاىرة، 

ىػ(، تاج العركس مف جكاىر 1205 الزبيدم، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني)ت  (118
 ب.ت. جمكعة مف المحققيف، دار اليداية، القاىرة،القامكس، تحقيؽ: م

محمد مصطفى، التدرج في التشريع كالتطبيؽ في الشريعة اإلسالمية، إدارة  الزحيمي، د.  (119
البحكث كالدراسات، المجنة االستشارية العميا لمعمؿ عمى استكماؿ تطبيؽ أحكاـ الشريعة 

 ىػ.1420، 1اإلسالمية، الككيت، ط
مصطفى، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، دار الفكر، الزحيمي، د. محمد   (120

 .ػى1427، 1دمشؽ، ط
 ىػ.1406، 1الزحيمي، د. كىبة، أصكؿ الفقو اإلسالمي، دار الفكر، بيركت، ط  (121

منقحة  4الزحيمي، د. كىبة بف مصطفى، الفقو اإلسالمي كأدلتو، دار الفكر، دمشؽ، ط  (122
 ىػ.1418كمعدلة، 

د. كىبة، نظرية الضركرة الشرعية مقارنة مع القانكف الكضعي، مؤسسة الرسالة، الزحيمي،   (123
 .ػى1405، 4بيركت، ط

، 2(، شرح القكاعد الفقيية، دار القمـ، دمشؽ، طػى1357 ت الزرقا، أحمد بف محمد )  (124
 ػ.ى1409

 ىػ.1418، 1الزرقا، مصطفى أحمد، المدخؿ الفقيي العاـ، دار القمـ، دمشؽ، ط  (125
ىػ(، مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف، تحقيؽ: فٌكاز 1367عبد العظيـ )ت  ، محمدالزرقاني  (126

 ىػ.1415، 1أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيركت، ط
رىاف في عمكـ القرآف، تحقيؽ: بىػ(، ال794 الزركشي، محمد بف عبد اهلل بف بيادر )ت  (127

 ىػ.1376، 1ة، طاىر قمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية، ال

(، المنثكر في القكاعد الفقيية، تحقيؽ: ىػ794الزركشي، محمد بف بيادر بف عبد اهلل )ت   (128
 ق.1405، 2تيسير فائؽ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، الككيت، ط

ىػ(، األعالـ، دار العمـ لممالييف، 1396الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد )ت   (129
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 .ـ2002، 15بيركت، ط
، عبد القديـ، نظاـ الحكـ في اإلسالـ، منشكرات حزب التحرير، ط  (130 )معتمدة(،  6زلـك

 ىػ.1422
أساس البالغة، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف  ىػ(،538الزمخشرم، محمكد بف عمر )ت   (131

 ىػ.1419، 1السكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط

..دراسة أصكلية مقارنة، دار الزنكي، د. نجـ الديف قادر كريـ، االجتياد في مكرد النص  (132
 .ػى1427، 1الكتب العممية، بيركت، ط

 أبك زىرة، محمد، أصكؿ الفقو، دار الفكر العربي، القاىرة، ب.ت.   (133

 ، زىرة التفاسير، دار الفكر العربي، القاىرة، ب.ت.أبك زىرة، محمد  (134

لكتب العممية، أبك زيد، د. حبيبة، االجتياد الفقيي المعاصر في السياسة الشرعية، دار ا  (135
 .ـ2010، 1بيركت، ط

دراسة تشريعية تاريخية نقدية، تحقيؽ: د.  -، النسخ في القرآف الكريـزيد، أ.د. مصطفى  (136
 ىػ.1428، 2محمد يسرم إبراىيـ، دار اليسر، القاىرة، ط

 ىػ.1396، 3زيداف، د. عبد الكريـ، أصكؿ الدعكة، المؤٌلؼ، بغداد، ط  (137
، 12ؿ لدراسة الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بيركت، طزيداف، د. عبد الكريـ، المدخ  (138

 ىػ.1416
السايح، د. أحمد عبد الرحيـ، منيج اإلسالـ في تغيير المنكر، مركز الكتاب لمنشر،   (139

 القاىرة، ب.ت.
تحقيؽ: ناجي سكيداف، المكتبة العصرية، د عمي، تفسير آيات األحكاـ، السايس، محم  (140

 ـ.2002بيركت، 

، تحقيؽ: األشباه كالنظائرىػ(، 771 د الكىاب بف عمي بف عبد الكافي )تالسبكي، عب  (141
 .ىػ1422، بيركت، العممية الكتبدار عمي محمد معٌكض، ك عادؿ أحمد عبد المكجكد 

ىػ(، رفع الحاجب عف مختصر 771 السبكي، عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي )ت  (142
عبد المكجكد، عالـ الكتب، بيركت، ابف الحاجب، تحقيؽ: عمي محمد معٌكض كعادؿ أحمد 

 .ىػ1419، 1ط
ىػ(، طبقات الشافعية الكبرل، 771السبكي، عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي )ت   (143

 .ىػ1413، 2تحقيؽ: د. محمكد الطناحي كد. عبد الفتاح الحمك، دار ىجر، الجيزة، ط
عصر، دار السدالف، د. صالح بف غانـ، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسالمية في كؿ   (144

 ىػ.1417، 1بمنسية، الرياض، ط
المع ألىؿ القرف (، الضكء الػى911السخاكم، محمد بف عبد الرحمف بف محمد )ت   (145
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 ػ.ى1412، 1دار الجيؿ، بيركت، ط التاسع،

ىػ(، الطبقات الكبرل، تحقيؽ: محمد 230 ابف سعد، محمد بف سعد بف منيع الياشمي )ت  (146
 ػ.ى1410، 1ية، بيركت، طعبد القادر، عطا، دار الكتب العمم

ىػ(، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ 1376 السعدم، عبد الرحمف بف ناصر )ت  (147
 ىػ.1423، 1المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط ٌناف، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معالالم
(، القكاعد كاألصكؿ الجامعة كالفركؽ ػى1376 السعدم، عبد الرحمف بف ناصر )ت  (148

 .ػى1424، 1البديعة النافعة، مكتبة السنة، القاىرة، ط كالتقاسيـ
سمطاف، أ.د. صالح، سكرة الكيؼ منيجيات في اإلصالح كالتغيير، دار سمطاف،    (149

 ىػ.1429، 1القاىرة، ط
في سكرة العنكبكت، دار  السممي، عبيد بف عبد العزيز بف عبيد، الدعكة إلى اهلل   (150

 ىػ.1419، 1الزىراء، الرياض، ط

(، حاشية السندم عمى سنف النسائي، ػى1138 م، محمد بف عبد اليادم التتكم )تالسند  (151
 .ػى1406، 2مكتب المطبكعات اإلسالمية، حمب، ط

السنكسي، عبد الرحمف بف معمر، اعتبار المآالت كمراعاة نتائج التصرفات، دار ابف   (152
 .ػى1429، 2الجكزم، الدماـ كالقاىرة، ط

، سمسمة كتاب اعي في التشريع اإلسالميفي، االجتياد الجمالسكسكة، د. عبد المجيد الشر   (153
 .ػى1418، 1األمة، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بقطر، الدكحة، ط

السكسكة، د. عبد المجيد محمد، فقو المكازنات في الشريعة اإلسالمية، دار القمـ، دبي،   (154
 .ػى1425، 1ط
ظرية كالتطبيؽ، دار الكتب العممية، بيركت، السكيد، ناجي إبراىيـ، فقو المكازنات بيف الن  (155
 ىػ.1423، 1ط
السكيمـ، د. سامي بف إبراىيـ، قضايا في االقتصاد كالتمكيؿ اإلسالمي، دار كنكز إشبيميا،   (156

 ىػ.1430، 1الرياض، ط
ىػ(، اإلتقاف في عمكـ القرآف، مركز 911 السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر )ت  (157

 .ػى1426ممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة المنكرة، الدراسات القرآنية، مجمع ال
األشباه كالنظائر، دار الكتب العممية،  ىػ(،911 السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر )ت (158

 .ػى1411، 1بيركت، ط
تحقيؽ: حمدم الدمرداش،  (، تاريخ الخمفاء،ػى911 السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر )ت (159

 .ػى1425، 1مكة المكرمة، طمكتبة نزار مصطفى الباز، 
تاريخ مصر  ىػ(، حسف المحاضرة في911السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر )ت   (160
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 ىػ.   1387تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، كالقاىرة، 

ىػ(، المكافقات، تحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ 790 الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى )ت  (161
 ىػ.1417، 1السعكدية، ط -الخبر، دار ابف عفاف، سمماف

(، سيرة صالح الديف األيكبي كيميو ػى632 ابف شٌداد، يرسؼ بف رافع بف تميـ )ت  (162
 ػ.ى1421، 1منتخبات مف كتاب التاريخ لصاحب حماه، دار المنار، القاىرة، ط

األمانة ، الشرنباصي، د. رمضاف عمي السيد، المدخؿ لدراسة الفقو اإلسالمي، مطبعة   (163
 ىػ.1403، 2المنصكرة، ط

، بيركت، ط10-1الشريؼ، د. محمد عبد الغفار، بحكث فقيية معاصرة   (164 ، 1، دار ابف حـز
 ىػ.1420

الشريؼ، كامؿ، الفكر اإلسالمي بيف المثالية كالتطبيؽ.. تجربة عممية في بحكث   (165
 .ػى1404، 1اف، طكزارة األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية في األردف، عمٌ  كمذكرات،

شمبي، محمد مصطفى، المدخؿ في التعريؼ بالفقو اإلسالمي كقكاعد الممكية كالعقكد فيو،   (166
 ىػ.1382مطبعة دار التأليؼ، القاىرة، 

 ىػ.1421، 18شمتكت، محمكد، اإلسالـ عقيدة كشريعة، دار الشركؽ، القاىرة، ط  (167
ىػ(، أضكاء البياف في 1393 الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار الجكني )ت  (168

 .ػى1415إيضاح القرآف بالقرآف، دار الفكر، بيركت، 
، 3أبك شيبة، أ.د. محمد محمد، المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ، دار المكاء، الرياض، ط  (169

 ىػ.1407

ىػ(، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف 1250)ت  بف محمد الشككاني، محمد بف عمي  (170
 ىػ.1430، 1جي السكٌيد، المكتبة العصرية، بيركت، طعمـ األصكؿ، تحقيؽ: د. نا

 (، فتح القدير الجامع بيف فني الركايةػى1250 الشككاني، محمد بف عمي بف محمد )ت  (171
 .ػى1427، تحقيؽ: سيد إبراىيـ، دار الحديث، القاىرة، كالدراية مف عمـ التفسير

ح منتقى األخبار، ىػ(، نيؿ األكطار شر 1250 الشككاني، محمد بف عمي بف محمد )ت  (172
 ىػ.1413، 1تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي، دار الحديث، القاىرة، ط

 ىػ.1408، الخالص كاختالؼ الناس، ب. دار نشر، القدس، الشكيكي، محمد  (173
مكتبة السداكم،  الشيباني، محمد بف إبراىيـ، حياة األلباني كآثاره كثناء العمماء عميو،  (174

 .ػى1407، 1القاىرة، ط
(، المصنؼ في األحاديث كاآلثار، ػى235 شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ )ت ابف أبي  (175

 ىػ.1409، 1الحكت، مكتبة الرشد، الرياض، طيكسؼ تحقيؽ: كماؿ 

الصابكني، محمد عمي، ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القرآف، مكتبة الغزالي   (176
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 ىػ.1400، 3كمؤسسة مناىؿ العرفاف، دمشؽ كبيركت، ط
، 10الصالح، د. صبحي، مباحث في عمـك القرآف، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط  (177

 ـ.1977
د. صالح، التعددية السياسية في الدكلة اإلسالمية، دار اإلعالـ الدكلي، أ. الصاكم،   (178

 .ػى1413، 1القاىرة، ط
الصاكم، د. صالح، منيجية التغيير بيف النظرية كالتطبيؽ، نيضة مصر، القاىرة،   (179

 ـ.1998

صبرم، مصطفى، مكقؼ العقؿ كالعمـ كالعالـ مف رب العالميف كعباده المرسميف، دار   (180
 .ىػ1401، 2إحياء التراث العربي، ط

ىػ(، الكافي بالكفيات، تحقيؽ: أحمد 764 الصفدم، الخميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل )ت  (181
 .ػى1420األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيركت،

. عمي محمد، السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث، دار المعرفة، الصالبي، د  (182
 ىػ. 1429، 7بيركت، ط

الصالبي، د. عمي محمد، تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ، مكتبة   (183
 ىػ.1422، 1الصحابة كمكتبة التابعيف، الشارقة كالقاىرة، ط

أليكبي كجيكده في القضاء عمى الدكلة الفاطمية بي، د. عمي محمد، صالح الديف االصال  (184
 ىػ.1429، 1كتحرير بيت المقدس، دار المعرفة، بيركت، ط

صكاب، د. صالح بف يحيى، الدعكة الفردية: أىميتيا، حاالتيا، عكامؿ نجاحيا، مؤسسة   (185
 ىػ.1416، 2الجريسي، الرياض، ط

بف اكبير، تحقيؽ: حمدم ىػ(، المعجـ ال360 الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب )ت  (186
 ، ب.ت.2عبد المجيد السمفي، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، ط

دار  ىػ(، تاريخ الرسؿ كالممكؾ )تاريخ الطبرم(،310 الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد )ت  (187
 ىػ1387، 2التراث، بيركت، ط

ر ىػ(، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )تفسي310 الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد )ت (188
 ىػ. 1420، 1الطبرم(، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

الطبقجمي، د. محمد رياض فخرم، فتح الذرائع كأثره في الفقو اإلسالمي، دار النفائس كدار  (189
 ػ.ى1432، 1الفجر، عٌماف كبغداد، ط

ككيت، ي بيف األصالة كاالنحراؼ، دار الكثائؽ، اللحركالطحاف، مصطفى محمد، الفكر ا (190
 ب.ت.

ىػ(، شرح مختصر الركضة، 716)ت  الطكفي، سميماف بف عبد القكم بف عبد الكريـ (191
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 .ىػ1407، 1تحقيؽ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
اإلخكاف المسممكف في ستيف عامان، الناشر: حمزة  ..ظكاىرم، د. أيمف، الحصاد المر  (192

 حمكدة، ب.ت.
(، مجمكعة رسائؿ ابف عابديف، ػى1252 أفندم )ت بف عمر ف، محمد أميفابف عابدي  (193

 ب.ت، ب. دار نشر.

(، رد المحتار عمى الدر المختار) ػى1252 ابف عابديف، محمد أميف بف عمر أفندم )ت  (194
 ػ.ى1412، 2حاشية ابف عابديف(، دار الفكر، بيركت، ط

الدار التكنسية،  كالتنكير، ىػ(، التحرير1393ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد )ت  (195
 ـ1984تكنس، 

، مقاصد الشريعة اإلسالمية، تحقيؽ: ىػ(1393بف محمد )ت  ابف عاشكر، محمد الطاىر  (196
 ىػ.1421، 2محمد الطاىر الميساكم، دار النفائس، عٌماف، ط

سة العاني، د. عبد الكريـ عمر عبد الكريـ الشقاقي، الضكابط الشرعية لالجتياد في السيا  (197
 .ػى1434، 1(، دار الكتب العممية، بيركت، طعية )رسالة دكتكراهالشر 

ىػ(، االستيعاب في معرفة 463ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد القرطبي )ت   (198
 .ىػ1412، 1األصحاب، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، ط

(، جامع بياف العمـ ػى463ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد القرطبي )ت   (199
 .ػى1414، 1اـ، طكفضمو، تحقيؽ: أبك األشباؿ الزىيرم، دار ابف الجكزم، الدمٌ 

(، سيرة عمر بف عبد العزيز ػى 214 ابف عبد الحكـ، عبد اهلل بف عبد الحكـ بف أعيف )ت  (200
، 6تحقيؽ: أحمد عبيد، عالـ الكتب، بيركت، طماـ مالؾ بف أنس كأصحابو، عمى ما ركاه اإل

 .ػى1404
(، العقد الفريد، دار الكتب العممية، ػى328 ابف عبد ربو، أحمد بف محمد بف عبد ربو )ت  (201

 .ػى1404، 1بيركت، ط
عبد الرحمف، عبد اهلل الزبير، مف مرتكزات الخطاب الدعكم في التبميغ كالتطبيؽ، سمسمة  (202

 ىػ.1417، 1كتاب األمة، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، قطر، ط
ىػ(، القكاعد الكبرل المكسـك 660بف عبد السالـ السممي )ت عبد العزيز بد السالـ، ابف ع  (203

ضميرية، دار القمـ،  عثمافاألناـ، تحقيؽ: د. نزيو حماد كد.  إصالحبػ قكاعد األحكاـ في 
 ىػ.1431، 4دمشؽ، ط

 .ػى1433، 5عبد العزيز، جمعة أميف، الدعكة قكاعد كأصكؿ، دار الدعكة، أإلسكندرية، ط  (204
عمادة  العبد المطيؼ، عبد الرحمف بف صالح، القكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير،  (205

 ػ.ى1423، 1مية، المدينة المنكرة، طالبحث العممي بالجامعة اإلسال
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(، األمكاؿ، تحقيؽ: خميؿ محمد ىراس، دار ػى224 أبك عبيد، القاسـ بف سالـ اليركم )ت   (206
 الفكر، بيركت، ب.ت.

، 1، د.حمادم، الشاطبي كمقاصد الشريعة، دار قتيبة، بيركت كدمشؽ، طالعبيدم  (207
 ىػ.1412

العثيميف، محمد بف صالح، الصحكة اإلسالمية ضكابط كتكجييات، دار الكطف، الرياض،   (208
 ىػ.1426

العرعكر، عدناف محمد، منيج الدعكة في ضكء الكاقع المعاصر، جائزة نايؼ بف عبدالعزيز   (209
 ىػ.1426، 1سنة النبكية كالدراسات اإلسالمية المعاصرة، طلم العالمية آؿ سعكد

في تفسير  ىػ(، المحرر الكجيز 542ابف عطية، عبد الحؽ بف غالب المحاربي )ت   (210
 .ػى1422، 1، دار الكتب العممية، بيركت، طحقيؽ: عبد السالـ عبد الشافيتالكتاب العزيز، 

بيت المقدس،  -أبك ديسدار نشر،  ، ب.18 عفانة، أ.د. حساـ الديف بف مكسى، يسألكنؾ  (211
 .ػى1434، 1ط
 ق.1421، 5العمي، إبراىيـ، صحيح السيرة النبكية، دار النفائس، عٌماف، ط  (212

اإلسالـ كالسياسة.. الرد عمى شبيات العممانييف، مكتبة الشركؽ الدكلية،  ،عمارة، د. محمد  (213
 .ػى1429، 1القاىرة، ط

، 2ية، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة، طعمارة، د. محمد، في فقو الحضارة اإلسالم (214
 ىػ.1427

العٌمار، د. حمد بف ناصر، أساليب الدعكة اإلسالمية المعاصرة، مركز الدراسات كاإلعالـ،   (215
 ىػ.1418، 3دار إشبيميا، الرياض، ط

عالـ دار عمر، د. أحمد مختار عبد الحميد كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة،   (216
 ىػ.1429، 1الكتب، بيركت، ط

دراسة مقارنة، مؤسسة الرسالة،  –العمرم، د. نادية شريؼ، النسخ في دراسات األصكلييف   (217
 ىػ.1405، 1بيركت، ط

، 4طالقاىرة، العكا، د. محمد سميـ، في أصكؿ النظاـ الجنائي اإلسالمي، نيضة مصر،   (218
 ـ.2009

، 1بيركت كالرياض، ط سمماف، أسئمة الثكرة، مركز نماء لمبحكث كالدراسات، العكدة، د.  (219
 ـ.2012

عكيس، د. عبد الحميـ، ثكابت ضركرية في فقو الصحكة اإلسالمية، دار الصحكة، القاىرة،   (220
 ىػ.1414، 1ط

األصكؿ، تحقيؽ:  ـىػ(، المستصفى مف عم505 الغزالي، محمد بف محمد بف محمد )ت  (221
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 .ػى1430ناجي السكيد، المكتبة العصرية، بيركت، 
ؼ نتعامؿ مع القرآف، مدارسة: عمر عبيد حسنة، نيضة مصر الغزالي، محمد، كي  (222

 ـ.2006، 8لمطباعة، القاىرة، ط
 ـ.2005، 6نيضة مصر، القاىرة، طمكتبة الغزالي، محمد، نظرات في القرآف،   (223

، 5الغضباف، منير محمد، المنيج الحركي لمسيرة النبكية، مكتبة المنار، الزرقاء، ط  (224
 .ىػ1410

أصكليا ككسائميا، دار الكتاب المصرم كدار  ..د، الدعكة اإلسالميةغمكش، أ.د. أحمد أحم  (225
 ىػ.1407، 2الكتاب المبناني، القاىرة كبيركت، ط

الغنكشي، راشد، الحركة اإلسالمية كمسألة التغيير، المركز المغاربي لمبحكث كالترجمة،   (226
 ىػ.1421، 1لندف، ط

س المغة، تحقيؽ: أنس محمد ىػ(، مقايي395 ابف فارس، أحمد بف فارس بف زكريا )ت  (227
 ىػ.1429الشامي، دار الحديث، القاىرة، 

 فرج، محمد عبد السالـ، الفريضة الغائبة، ب. دار كبمد النشر، ب.ت.  (228

(، الديباج المذىب في معرفة أعياف ػى799 ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف محمد )ت  (229
 تراث، القاىرة، ب.ت.عمماء المذىب، تحقيؽ: د. محمد األحمدم أبك النكر، دار ال

ىػ(، المصباح المنير، مكتبة لبناف، 770الفٌيكمي، أحمد بف محمد بف عمي المقرئ )ت  (230
 ـ.1987بيركت، 

، 1قاسـ، عبد العزيز بف إبراىيـ، الدليؿ إلى المتكف العممية، دار الصميعي، الرياض، ط  (231
 ىػ.1420

أكيؿ، تحقيؽ: محمد ، محاسف الت(ػى1332 بف محمد )ت القاسمي، محمد جماؿ الديف  (232
 ىػ.1418، 1، طبيركتة، ممي، دار الكتب العباسؿ عيكف السكد

ىػ(، ركضة الناظر كجٌنة المناظر، دار 620 ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد المقدسي )ت  (233
 ىػ.1401، 1الكتب العممية، بيركت، ط

تحقيؽ:  بير،(، المغني كيميو الشرح الكػى620ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد المقدسي )ت   (234
 .ػى1425د. محمد شرؼ الديف خطاب كآخركف، دار الحديث، القاىرة، 

تحقيؽ: لذخيرة في فركع المالكية، (، اػى684 القرافي، أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف )ت  (235
 ـ.2008، 2أحمد عبد الرحمف، دار الكتب العممية، بيركت، ط

تنقيح الفصكؿ في اختصار ىػ(، شرح 684)ت  الصنياجي القرافي، أحمد بف إدريس  (236
 ىػ.1432، 1المحصكؿ في األصكؿ، عناية: ناجي السكٍيد، المكتبة العصرية، بيركت، ط

(، كتاب الفركؽ.. أنكار ػى684القرافي، أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف الصنياجي )ت   (237
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الـ، البركؽ في أنكاء الفركؽ، تحقيؽ: أ.د. محمد أحمد سراج كأ.د. عمي جمعة محمد، دار الس
 .ػى1428، 2القاىرة، ط

" عامان في الدعكة كالتربية كالجياد، 70القرضاكم، أ.د. يكسؼ، اإلخكاف المسممكف "  (238
 ىػ.1421، 1مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

، 6القرضاكم، أ.د. يكسؼ، الحؿ اإلسالمي فريضة كضركرة، مكتبة كىبة، القاىرة، ط  (239
 ىػ.1422

ية في ضكء نصكص الشريعة كمقاصدىا، مكتبة القرضاكم، أ.د. يكسؼ، السياسة الشرع  (240
 ىػ.1429، 3كىبة، القاىرة، ط

القرضاكم، أ.د. يكسؼ، شريعة اإلسالـ صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف، دار   (241
 ـ.1993، 2الصحكة، القاىرة، ط

دراسة مقارنة ألحكامو كفمسفتو في ضكء القرآف  ..القرضاكم، أ.د. يكسؼ، فقو الجياد  (242
 ىػ.1430، 1بة كىبة، القاىرة، طكالسٌنة، مكت

دراسة جديدة في ضكء القرآف كالسنة، مكتبة  ..القرضاكم، أ.د. يكسؼ، في فقو األكلكيات  (243
 ىػ.1426، 7كىبة، القاىرة، ط

القرضاكم، أ.د. يكسؼ، قضايا إسالمية معاصرة عمى بساط البحث، دار الضياء، عٌماف،   (244
 .ػى1407، 1ط
، 4المجتمع المسمـ الذم ننشده، مكتبة كىبة، القاىرة، طالقرضاكم، أ.د. يكسؼ، مالمح   (245

 .ػى1429
، 5القرضاكم، أ.د. يكسؼ، مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالمية، مكتبة كىبة، القاىرة، ط  (246

 ىػ.1426
أحمد ىػ(، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ: 671القرطبي، محمد بف أحمد بف أبي بكر )ت  (247

براىيـ اطفيش  .ىػ1384، 2تب المصرية، القاىرة، طدار الك، البردكني كا 
 ىػ.2001، 5القطاف، د. مناع، تاريخ التشريع اإلسالمي، مكتبة كىبة، القاىرة، ط  (248
 ىػ.1411، 1القطاف، د.مناع، معكقات تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، مكتبة كىبة، القاىرة، ط  (249
 ػ.ى1401، 10قطب، سٌيد، في ظالؿ القرآف، دار الشركؽ، القاىرة كبيركت، ط  (250
 ىػ.1399شرعية،  6قطب، سٌيد، معالـ في الطريؽ، دار الشركؽ، القاىرة كبيركت، ط  (251
 ىػ.1422، 15قطب، سٌيد، ىذا الديف، دار الشركؽ، القاىرة، ط  (252
 ىػ.1411، 1قطب، محمد، حكؿ تطبيؽ الشريعة، مكتبة السنة، القاىرة، ط  (253
 ىػ.1418، 1طقطب، محمد، كاقعنا المعاصر، دار الشركؽ، القاىرة كبيركت،   (254
القكسي، د. مفٌرح بف سميماف، المكقؼ المعاصر مف المنيج السمفي في البالد العربية، دار   (255
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 ىػ.1423، 1الفضيمة، الرياض، ط
قكميدم، د. الذكادم بف بخكش، االتجاىات االجتيادية المعاصرة في الفقو اإلسالمي، دار   (256

، بيركت، ط  .ػى1434، 1ابف حـز
ىػ(، إعالـ المكقعيف عف رب 751بي بكر بف أيكب الزرعي )تابف القيـ، محمد بف أ  (257

، 1العالميف، تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف الجكزم، الدٌماـ، ط
 ىػ.1423

ىػ(، إغاثة الميفاف مف مصائد 751ابف القٌيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي )ت   (258
 .ىػ1395، 2لمعرفة، بيركت، طالشيطاف، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، دار ا

، دار الكتاب دىػ(، بدائع الفكائ751ابف القٌيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي )ت   (259
 العربي، بيركت، ب.ت.

ىػ(، زاد المعاد في ىدم خير 751ابف القٌيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي )ت  (260
 كفيقية، القاىرة، ب.ت.العباد، تحقيؽ: عماد الباركدم كخيرم سعيد، المكتبة الت

ىػ(، الفكائد، تحقيؽ: محمد عزير 751 ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي )ت  (261
 .ػى1429، 1شمس، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة، ط

ىػ(، مدارج السالكيف بيف منازؿ 751ابف القٌيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي )ت   (262
ياؾ نستعيف، تح قيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار الكتاب العربي، بيركت، إياؾ نعبد كا 

 .ػى1416، 3ط
ىػ(، البداية كالنياية، تحقيؽ: عبد اهلل بف 774ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر بف كثير )ت   (263

 ىػ.1418، 1الجيزة، ط ،عبد المحسف التركي، دار ىجر

تحقيؽ: سامي  رآف العظيـ،ىػ(، تفسير الق774 ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر بف كثير )ت  (264
 ىػ.1420، 2بف محمد سالمة، دار طيبة، الرياض، ط

ىػ(، طبقات الشافعييف، تحقيؽ: د. أحمد 774 ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر بف كثير )ت  (265
 ىػ1413عمر ىاشـ كد. محمد زينيـ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 

في ظالؿ مقاصد الشريعة اإلسالمية، الكربكلي، د. عبد السالـ عيادة، فقو األكلكيات   (266
 ىػ.1429، 1رسالة دكتكراه منشكرة، دار طيبة، دمشؽ، ط

ىػ(، سنف ابف ماجو، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد 273 يني )تك ابف ماجو، محمد بف يزيد القز   (267
 الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ب.ت.

268)  ،  ىػ.1431، 21لكفاء، المنصكرة، طدار ا المباركفكرم، صفي الرحمف، الرحيؽ المختـك

، "مجمة األحكاـ العدلية"المجمة   (269 ، عناية: بساـ الجابي، الجٌفاف كالجابي كدار ابف حـز
 ىػ.1424، 1بيركت، ط
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، مصطفى بف كرامة، قكاعد الكسائؿ في الشربعة اإلسالمية، دار إشبيميا، الرياض،   (270 مخدـك
 ػ.ى1420، 1ط

 رتاريخو كمصادره كنظرياتو العامة، دا ..اإلسالميمدككر، محمد سالـ، المدخؿ لمفقو   (271
 ـ.1996، 2لكتاب الحديث، القاىرة كالككيت، طا
(، سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني ػى1206المرادم، محمد خميؿ بف عمي الحسيني )ت   (272

، بيركت، ط  ػ.ى1408، 3عشر، دار البشائر اإلسالمية كدار ابف حـز

تحقيؽ:  ىػ(، التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو،885 تالمرداكم، عمي بف سميماف )   (273
 .ىػ1421د. عبد الرحمف الجبريف كآخركف، مكتبة الرشد، الرياض، 

(، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، ىػ742 المزم، يرسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ )ت  (274
 .ػى1400، 1تحقيؽ: د. بشار معركؼ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

ىػ(، صحيح مسمـ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد 261ف الحجاج النيسابكرم )ت مسمـ، مسمـ ب  (275
 ىػ.1418، 1الباقي، دار الحديث، القاىرة، ط

المصرم، أبك أحمد عبد الرحمف، التدٌرج في التشريع كدعكل عدـ القدرة عمى تطبيؽ   (276
 ىػ.1430الشريعة، مجمكعة األنصار البريدية، 

ًرب، تحقيؽ: عٍ ب في ترتيب المي رً غٍ ىػ(، المي 610د )ت المطٌرزم، ناصر الديف بف عبد السيٌ   (277
 .ػى1399، 1ب، طممحمكد فاخكرم كعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بف زيد، ح

، مركز البحكث كالدراسات المطمؽ، إبراىيـ بف عبد اهلل، التدرج في دعكة الٌنبي   (278
المممكة العربية السعكدية،  اإلسالمية، كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد،

 ىػ.1417، 1ط

الشرعية كالمنح  (، اآلدابىػ763ابف مفمح، محمد بف مفمح بف محمد الراميني )ت   (279
 عالـ الكتب، بيركت، ب.ت.المرعية، 

ىػ(، تفسير مقاتؿ بف سميماف، تحقيؽ: محمكد 150مقاتؿ، مقاتؿ بف سميماف البمخي )ت   (280
 .ػى1423، 1، بيركت، طعبد اهلل شحاتو، دار إحياء التراث

(، المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط ػى845 المقريزم، أحمد بف عمي بف عبد القادر)ت  (281
 .ػى1418، 1كاآلثار، دار الكتب العممية، بيركت، ط

(، القكاعد، تحقيؽ: أحمد بف عبد اهلل بف حميد، مركز ػى758 المقرم، محمد بف أحمد )ت  (282
 مة، ب.ت.إحياء التراث اإلسالمي، مكة المكر 

مكداش، د. سيا سميـ، تغٌير األحكاـ.. دراسة تطبيقية لقاعدة "ال ينكر تغير األحكاـ بتغير   (283
 .ػى1428، 1دار البشائر اإلسالمية، بيركت، ط القرائف كاألزماف" )رسالة دكتكراه منشكرة(،

(، التكقيؼ عمى ػى1031 المناكم، محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي )ت (284



211 
 

  .ػى1410، 1التعاريؼ، عالـ الكتب، القاىرة، ط ميمات
(، فيض القدير شرح ػى1031المناكم، محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي )ت  (285

 .ػى1356، 1الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرل، القاىرة، ط
ىػ(، لساف العرب، دار صادر، 711 ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي األنصارم )ت  (286
 ىػ.1414، 3يركت، طب
(، كفاية الطالب الرباني ػى939المنكفي، عمي بف محمد بف محمد بف محمد بف خمؼ )ت   (287

عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني كباليامش حاشية العدكم، تحقيؽ: أحمد حمدم اإلماـ، 
 .ػى1407، 1مطبعة المدني، القاىرة، ط

 نفيذه، مؤسسة الرسالة، بيركت،المكدكدم، أبك األعمى، القانكف اإلسالمي كطرؽ ت  (288
 .ىػ1395

المكدكدم، أبك األعمى، حكؿ تطبيؽ الشريعة اإلسالمية في العصر الحاضر، ترجمة:   (289
 ىػ.1403خميؿ الحامدم، مكتبة الرشد، الرياض، 

، فكر، الدار النظرية اإلسالـ كىديو في السياسة كالقانكف كالدستكرالمكدكدم، أبك األعمى،   (290
 ػ.ى1384، 1، طدمشؽ

الككيت، دار السالسؿ، ب...، المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية  (291
 ىػ.1410، 2الككيت، ط

الميداني، عبد الرحمف حسف حبنكة، الشريعة اإلسالمية بيف التدٌرج في التشريع كالتدٌرج في   (292
مؿ عمى استكماؿ تطبيؽ أحكاـ التطبيؽ، إدارة البحكث كالدراسات، المجنة االستشارية العميا لمع

 .ػى1420، 1الشريعة اإلسالمية، الككيت، ط
(، االستقصا ألخبار المغرب األقصى، ػى1315 الناصرم، أحمد بف خالد بف حماد )ت  (293

 .ػى1428، 1تحقيؽ: محمد عثماف، دار الكتب العممية، بيركت، ط
دار الغرب  (، التيسير في أحاديث التفسير،ػى1414الناصرم، محمد المكي )ت   (294

 .ػى1405، 1اإلسالمي، بيركت، ط
 .ػى1423، 7دار األمة، بيركت، ط الدكلة اإلسالمية، ،النبياني، تقي الديف  (295
النجار، د. عبد المجيد، خالفة اإلنساف بيف الكحي كالعقؿ، المعيد العالمي لمفكر   (296

 .ػى1413، 2اإلسالمي، ىيرندف، الكاليات المتحدة، ط
د كآخركف، الدعكة اإلسالمية الكسائؿ الخطط المداخؿ، الندكة النجار، د. عبد المجي  (297

 .ػى1405، 1العالمية لمشباب اإلسالمي، الرياض، ط
النجار، د. عبد المجيد، في فقو التديف فيمان كتنزيالن، سمسمة كتاب األمة، رئاسة المحاكـ   (298

 ىػ.1410، 1الشرعية كالشؤكف الدينية، قطر، ط
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ىػ(، شرح الكككب المنير 972بف عبد العزيز الفتكحي )ت  ابف النجار، محمد بف أحمد  (299
المسمى بمختصر التحرير، تحقيؽ: د. محمد الزحيمي كد. نزيو حماد، مكتبة العبيكاف، 

 .ىػ1413الرياض، 
عمى مذىب أبي  ىػ(، األشباه كالنظائر970ـ )ت جيٍ جٍيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف ني ابف ني   (300

 ق.1419، 1طدار الكتب العممية، بيركت، ا عميرات، تحقيؽ: زكري، حنيفة النعماف

 .ػى1420، 5الندكم، عمي أحمد، القكاعد الفقيية، دار القمـ، دمشؽ، ط  (301
ىػ(، السنف الكبرل، تحقيؽ: حسف عبد المنعـ 303النسائي، أحمد بف شعيب بف عمي )ت  (302

 .ػى1421، 1شمبي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
مركز البحكث كالدراسات  يع الدستكرم في اإلسالـ،النعمة، إبراىيـ، أصكؿ التشر   (303

 .ق1430، 1اإلسالمية، ديكاف الكقؼ السني، بغداد، ط
دار الكتب  المصمحة في السياسة الشرعية،النعيمي، د. صالح الديف محمد قاسـ، أثر   (304

 ـ .2009، 1العممية، بيركت، ط

ر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، النمر، د. عبد المنعـ، مشاكمنا في ضكء اإلسالـ، مؤسسة مختا  (305
 ـ.1987

، 2ىػ(، صحيح مسمـ بشرح النككم، مؤسسة قرطبة، ط676النككم، يحيى بف شرؼ )ت   (306
 ىػ.1414

ىػ(، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، تحقيؽ: زىير 676النككم، يحيى بف شرؼ )ت  (307
 .ػى1412، 3الشاكيش، المكتب اإلسالمي، بيركت، ط

ة اإلسالمية منيجيا كمعالميا، دار غريب لمطباعة، القاىرة، ىاشـ، د. أحمد عمر، الدعك   (308
 ـ.2007

ىػ(، السيرة النبكية البف 213ابف ىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب المعافرم )ت   (309
ىشاـ، تحقيؽ: مصطفى السقا كآخركف، مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، 

 ىػ.1375، 2القاىرة، ط

 ىػ.1412، 1التدٌرج بيف التشريع كالدعكة، المؤلؼ، ط أبك ىاللة، د. يكسؼ،  (310
(، شرح فتح القدير، تحقيؽ: عبد ػى861ابف اليماـ، محمد بف عبد الكاحد السيكاسي )ت   (311

 .ػى1424، 1الرزاؽ غالب الميدم، دار الكتب العممية، بيركت، ط
، دار (، الفتاكل الفقيية الكبرلػى974 الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر)ت  (312

 صادر، بيركت، ب.ت.

(، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، تحقيؽ: ػى807 الييثمي، عمي بف أبي بكر بف سميماف )ت  (313
 .ػى1414حساـ الديف القدسي، مكتبة القدسي، القاىرة، 
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، المكتبة التكفيقية، لشريعة اإلسالميةكاصؿ، د. نصر فريد، المدخؿ الكسيط لدراسة ا  (314
 ، ب.ت.2القاىرة، ط

دراسة في الضكابط، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي،  ..كيمي، محمد، فقو األكلكياتالك   (315
 ىػ.1416، 1، طالكاليات المتحدة -ىيرندف

دار  ،اليكبي، د. محمد سعد بف أحمد، مقاصد الشريعة اإلسالمية كعالقتيا باألدلة الشرعية  (316
 .ػى1430، 2ابف الجكزم، الدماـ، ط

، بيركت، ط رمضاف،بف يكسؼ، محمد خير   (317 ، 1تكممة معجـ المؤلفيف، دار ابف حـز
 ىػ.1418

)رسالة  يكسؼ، محمد السٌيد محمد، التمكيف لألمة اإلسالمية في ضكء القرآف الكريـ  (318
 ىػ.1418، 1، دار السالـ، القاىرة، طماجستير منشكرة(

ؼ (، الخراج، تحقيؽ: طو عبد الرؤك ػى182أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ األنصارم )ت   (319
 سعد كسعد حسف محمد، المكتبة األزىرية لمتراث، القاىرة، ط جديدة، ب.ت.

 مجالت:ثانيًا: ال
، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، 27، العدد 7مجمة إسالمية المعرفة )محكمة(، السنة  (1

 .ػى1422شتاء بيركت، 
 ىػ.  1433، الرياض، جمادل األكلى 297، العدد: 27مجمة البياف، السنة:  (2
 ىػ.1433، الرياض، رجب 299، العدد: 27ة البياف، السنة: مجم (3
 .ػى1433، الجمعية الشرعية الرئيسية، القاىرة، محـر 90، العدد: 8مجمة التبياف، السنة:  (4
مجمة جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسالمية )محكمة(، العدد التاسع )خاص(، جامعة القرآف   (5

 .ػى1425السكداف،  -الكريـ كالعمـك اإلسالمية، أـ درماف
، مجمس النشر العممي 52، العدد: 18الشريعة كالدراسات اإلسالمية )محكمة(، السنة: مجمة  (6

 ىػ.1423بجامعة الككيت، الككيت، ذك الحجة 
، مجمس النشر العممي 70، العدد: 22الشريعة كالدراسات اإلسالمية )محكمة(، السنة: مجمة  (7

 ىػ.1428بجامعة الككيت، الككيت، 
، جامعة األزىر، 2، العدد: 1، السنة: )محكمة( مركز صالح كامؿ لالقتصاد اإلسالميمة مج (8

 ىػ.1418، القاىرة
 ىػ.1434، حزب التحرير، لبناف، ربيع الثاني 315، العدد: 27مجمة الكعي، السنة:  (9

 ثالثًا: مواقع الشبكة العالمية )اإلنترنت(:
 www.islamonline.net                 إسالـ أكف اليف                              (1
  www.aljazeera.net                                                 الجزيرة الفضائية. (2
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                                                      http://soblslam.com سبؿ السالـ  (3
                                             .                                                            www.islamweb.net .ميةالشبكة اإلسال (4
 .www.feqhweb.com                                                  الشبكة الفقيية.  (5
 www.h-alali.org                              حامد بف عبد اهلل العمي.          الشيخ  (6
 المجنة االستشارية العميا لمعمؿ عمى استكماؿ تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية في الككيت (7

           www.sharea.gov.kw/d2/   

 www.i7ur.org                                                   كر.مركز عشاؽ الح  (8
                                                              www.muslm.netالمسمـ.    (9

 منتدل العقاب.  (10
               http://www.alokab.com/forums/lofiversion/index.php/t28030.html 

             /www.mostajadat.com/siteندكة مستجدات الفكر اإلسالمي الحادية عشر.   (11
 
   

  

http://soblslam.com/
http://www.islamweb.net/
http://www.sharea.gov.kw/d2/
http://www.i7ur.org/
http://www.mostajadat.com/site/
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 مسرد المحتويات
 الصفحة الموضوع

  
 أ إقرار

 ب .شكر كعرفاف
 ت .ممخص الرسالة

 ح .المقدمة
 خ .أىمية البحث

 د أسباب اختيار المكضكع.
 د أىداؼ البحث.
 د منيج البحث.

 ذ الدراسات السابقة.
 ز خطة البحث.

 1 .الفصل األول: التدر ج في الشريعة اإلسالمية: مفيومو وصوره
 2 .المبحث األول: التدرج في الشريعة اإلسالمية: مفيومو والحكمة منو

 2 .ريعة اإلسالميةالش التدٌرج في المطمب األكؿ: مفيكـ
 3 المطمب الثاني: الحكمة مف التدٌرج في الشريعة اإلسالمية.

 8 : مفيومو، مجاالتو، حكمو.المبحث الثاني: التدر ج في الدعوة والتبميغ
 8 .فيكـ التدٌرج في الدعكة كالتبميغالمطمب األكؿ: م

 8 المطمب الثاني: مجاالت التدٌرج في الدعكة كالتبميغ.
 11 الثالث: حكـ التدٌرج في الدعكة كالتبميغ. المطمب

 14 .المبحث الثالث: التدرج في التشريع: مفيومو، صوره، أنواعو
 14 .المطمب األكؿ: مفيكـ التدٌرج في التشريع
 14 المطمب الثاني: صكر التدٌرج في التشريع.
 18 المطمب الثالث: أنكاع التدرج في التشريع.

 26 .ومفيومو الشريعة اإلسالميةالتدرج في تطبيق  تاريخالمبحث الرابع: 
 26 الشريعة اإلسالمية. ظيكر فكرة التدٌرج في تطبيؽالمطمب األكؿ: لمحة تاريخية عف 

 30 الشريعة اإلسالمية.ني: مفيـك التدرج في تطبيؽ المطمب الثا
 35 .الراجح، وبيان الرأي تدر ج في تطبيق الشريعةالالفصل الثاني: موقف العمماء من 

 36 .اإلسالمية ةالتدر ج في تطبيق الشريع حكممحل النزاع واآلراء حول المبحث األول: 
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 36 المطمب األكؿ: تحرير محؿ النزاع كبياف منشئو.
 37 الشريعة اإلسالمية.جكاز التدٌرج في تطبيؽ اآلراء حكؿ المطمب الثاني: 

 42 .ياومناقشت ج في تطبيق الشريعةر  المبحث الثاني: أدلة القائمين بعدم جواز التد
 42 المطمب األكؿ: كماؿ الشريعة اإلسالمية.

 44 .المطمب الثاني: كجكب الحكـ بما أنزؿ اهلل 
 54 .المطمب الثالث: عدـ جكاز الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل 

 56 المطمب الرابع: عدـ جكاز التخٌير مف أحكاـ الشريعة.
 58 مف عركض كفار قريش كقبائؿ العرب. بي المطمب الخامس: مكقؼ الن

 60 الشريعة اإلسالمية ومناقشتياالمبحث الثالث: أدلة القائمين بجواز التدر ج في تطبيق 
 60 المطمب األكؿ: مف القرآف الكريـ.
 68 المطمب الثاني: مف السنة النبكية.
 80 المطمب الثالث: مف عمؿ الخمفاء.

 91 ف.المطمب الرابع: االستحسا
 91 المطمب الخامس: المعقكؿ.

 94 القكاعد الفقيية.مف المطمب السادس: 
 108 .اإلسالمية ةيعالشر  في حكم التدر ج في تطبيق المبحث الرابع: الرأي الراجح

 108 .ياركعية األحكاـ كأدلة كقكعالمطمب األكؿ: التمييز بيف أدلة مش
 110 .المناط تحقيؽالتدٌرج في التطبيؽ ك المطمب الثاني: 

 112 .كتغيير المنكر: التدٌرج في التطبيؽ ثالثالمطمب ال
 115 المطمب الرابع: التدٌرج في التطبيؽ كفتح الذرائع.

 118 المطمب الخامس: حكـ التدٌرج في تطبيؽ الشريعة اإلسالمية.
 120 .الشريعة اإلسالمية : متعمقات التدر ج في تطبيقالفصل الثالث
 121 .: مسالك التدر ج في التطبيقالمبحث األول

 121 المطمب األكؿ: المرحمية.
 123 المطمب الثاني: التأجيؿ.

 124 المطمب الثالث: االستثناء.
 126 .المبحث الثاني: لوازم التدر ج في التطبيق

 126 المطمب األكؿ: فقو األحكاـ الشرعية.
 126 المطمب الثاني: فقو مقاصد الشريعة اإلسالمية.

 132 المطمب الثالث: فقو األكلكيات.
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 133 المطمب الرابع: فقو المكازنات.
 134 المطمب الخامس: فقو الكاقع.

 136 المطمب السادس: فقو الضركرة.
 137 المطمب السابع: فقو التغيير.
 138 المطمب الثامف: فقو التنزيؿ.

 140 .لتطبيقالمبحث الثالث: المسم مات التي يرتكز عمييا التدر ج في ا
 140 المطمب األكؿ: كجكب تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية.

 141 المطمب الثاني: الشريعة اإلسالمية كؿه ال يتجزأ.
 142 المطمب الثالث: التدٌرج في التطبيؽ ال يعني إلغاء الحكـ الشرعي.

 142 المطمب الرابع: اإلنساف عجكؿ بطبعو.
 143 ات المراد تطبيؽ أحكاـ الشريعة فييا.المطمب الخامس: اختالؼ المجتمع

 145 .المبحث الرابع: ضوابط التدر ج في التطبيق
 145 المطمب األكؿ: ال تدٌرج في العقيدة اإلسالمية.

 146 .  كالقكاعد العامة كأصكؿ التشريع مقاصد الشريعةتدٌرج في  المطمب الثاني: ال
 146 ٌرج.ىـ مف يقرر التد المطمب الثالث: المجتيدكف

 147 المطمب الرابع: كجكد المبررات التي تجيز التدٌرج.
 149 المطمب الخامس: التدٌرج يجب أف يككف لألفضؿ.

 150 .المبحث الخامس: آليات التدر ج في التطبيق
 150 المطمب األكؿ: إيجاد القيادة المؤمنة.

 151 المطمب الثاني: إصالح المجتمع كتييئتو.
 154 دراسة الكاقع مف أجؿ كضع خطط تطبيؽ الشريعة. المطمب الثالث:

 154 المطمب الرابع: تنزيؿ األحكاـ الشرعية عمى الكاقع في صكرة قكانيف كتشريعات.
 157 .الشريعة اإلسالميةلسادس: األولويات في تطبيق المبحث ا

 157 المطمب األكؿ: العقيدة قبؿ الشريعة.
 158 تغيير األنظمة. المطمب الثاني: تغيير األنفس قبؿ

 159 المطمب الثالث: أحكاـ المقاصد قبؿ أحكاـ الكسائؿ.
 160 المطمب الرابع: األحكاـ المتفؽ عمييا تقدـ عمى األحكاـ المختمؼ فييا.

 160 المطمب الخامس: التخفيؼ كالتيسير مقدـ عمى التشديد كالتعسير.
 161 المصالح كالمفاسد.المطمب السادس: الجية الغالبة أكلى بالتقديـ في 

 163 المطمب السابع: فعؿ المأمكرات مقدـ عمى ترؾ المنييات.
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 166 .المبحث السابع: محاذير التدر ج في التطبيق
 166 المطمب األكؿ: التعطيؿ كالتسكيؼ.

 167 المطمب الثاني: تسكيغ الكاقع.
 167 المطمب الثالث: اإلدانة كالمحاسبة.

 168 ؼ بيف العامميف لإلسالـ.المطمب الرابع: الخال
 169 الخاتمة.

 174 .القرآنية الكريمة مسرد اآليات
 178 كاآلثار. النبكية مسرد األحاديث
 181 مسرد األعالـ.

 182 مسرد المصادر كالمراجع.
 205 مسرد المحتكيات
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