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Abstract 

 

Religion of Islam is religion of the mercy. And the mercy of Allah(s.w.t) is manifest 

throughout the Quran and the Sunnah. When we reflect the texts from the Quran and the 

Hadith, we recognize that the gradual approach(tadarruj) in the Shariah is one of the 

requirements of the vast mercy of Allah and His great wisdom. This study aims to 

manifest and set examples of gradual approach from the Ayah and the Hadith, and to 

explain the way of gradual approach in the Quranic methodology and the Prophetic 

methodology and the difference between the two methodologies and the wisdom behind 

them. The analytical inductive method has been adopted, based on tracking and 

interpreting the previous studies. This study clarifies the legitimacy of the gradual 

approach in the Quran and the Sunnah by mentioning the evident examples of the Ayah 

and the Hadith in which the gradual approach has been applied. This study also ascertains 

the wisdom of the gradual approach in the Shariah and the positive consequence expected 

from its practice in dealing with people. One of the most important results from this study 

is confirmation of legitimacy of the gradual approach and mention of examples for the 

gradual approach though the Quran and the Hadith, and clarification about domain of 

applying the gradual approach.  
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 : ملخص البحث

دين اإلسالم دين الرمحة. وآاثر رمحة هللا سبحانه وتعاىل ظاهرة يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة. وَمن أتمل 
الشريعة   يف  التدرّج  أسلوب  أن  أدرك  واحلديث  القرآن  وحكمته هو  نصوص  الواسعة  هللا  رمحة  مقتضى  من 

أمثاله من اآلايت واألحاديث، أي يف املنهاج البالغة. ويهدف هذا البحث إىل عرض أسلوب التدرّج وضرب  
على  معتمداً  التحليلي  االستقرائي  املنهج  ابستخدام  منهما،  واحلكمة  بينهما  والفرق  النبوي  واملنهاج  القرآين 
تتبُّع وحتليل الدراسات السابقة. ويشري هذا البحث أيضاً إىل احلكمة من أسلوب التدرّج يف الشريعة والثمرة 

لعمل أبسلوب التدرّج يف التعامل مع الناس. ومن أهم النتائج من هذا البحث إثبات مشروعية املرجوة من ا
 أسلوب التدرّج، وذكر أمثال التدرّج يف القرآن واحلديث، وبيان نطاق العمل أبسلوب التدرّج. 

 

 : أسلوب التدرّج، التشريع، الدعوة، القرآن، السنة.مفتاحية كلمات
 

 مقدمة   
احلمد هلل، الصالة والسالم على رسول هللا. أما بعد: فإن دين اإلسالم دين الرمحة. ومن رمحة هللا تعاىل أنه 

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس  من الظلمات إىل النور. قال تعاىل:أنزل القرآن الكرمي ليخرج الناس  
َِّّ من الضلنات إىل النور إبذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد

 -صلى هللا عليه وسلم -وقد كان رسول هللا    .  )1(
لقد جائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص رؤوفاً ابملؤمنني، عزيزاً عليه عنُتهم. قال تعاىل:

ابملؤمنني رؤوف رحيم  تعاىل  )2(  عليكم  قال  للعاملني، كما  رمحة  إاله : وبُعث  إهلكم  أمنا  إليا  يوحى  إمنا  قل 
وللمؤمنني أن يتدبروا  . وآاثر رمحة هللا يف دينه ظاهرة يف الوحَيني، القرآن والسنة. )3(أنتم مسلمونواحد فهل  

هللا  قال  عليهم، كما  هللا  رمحة  تتم  ليجدوا كيف  عليهم  هللا  نعمة  ليذكروا  النبوية  والسنة  القرآنية  اآلايت  يف 
مبعروف أو سرحوهن مبعروف و ال متسوهنةىضرارا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن  :سبحانه

لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ضلم نفسه, و التتخذو ءاايت هللا هزوا و اذكرو نعمت هللا عليكم و ما 
هللا و اعلموا أن هللا بكل شيء عليم ومن )4(إنزل عليكم من الكتاب و احلكمة يعضكم به و اتقوا   .

 : )أسلوب التدرّج يف املنهاج القرآين واملنهاج النبوي(.أظهر املضامني للرمحة يف الشريعة

  أسباب اختيار البحث
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ينِ : ))-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا   ُ ِبِه َخْْيًا يُ َفقِّْهُه يف الدِّ . ومن يتفّقه يف حقيقة )5((( َمْن يُرِِد اَّلله
له: يزداد شكره هلل تعاىل ملا جعل يف دينه دين اإلسالم فأدرك سعة رمحة هللا وعمل حبكمة النيب فهو خري  

أسلوب  يف  التأمل  الدين:  يف  التفّقه  طرق  ومن  عمله.  يف  عليه  هللا  رضوان  ويكتسب  والسماحة،  اليسر  من 
  القرآن الكرمي والسنة الشريفة.

املؤ  على  هللا  برمحة  تذكرياً  النبوي،  واملناهج  القرآين  املنهاج  يف  التدرّج  عن  حبث  يف فقررُت كتابة  ورغبًة  منني 
  وأسلوبه يف التعامل مع الناس.  - صلى هللا عليه وسلم-مدارسة سرية النيب 

 البحث أهداف

 يهدف هذا البحث إىل:  

 . التبصري أبسلوب التدرّج يف القرآن السنة. ١

 . ذِكر بعض نصوص القرآن واحلديث اليت تؤّكد مشروعية أسلوب التدرّج يف الشريعة.٢

 االختالف يف نطاق العمل ابلتدرّج يف املنهاج القرآين واملنهاج النبوي.. بيان  ٣

 . توضيح احلكمة والثمرة املرجوة يف أسلوب التدرّج. ٤

 

 البحث  منهج
استخدمت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي، وذلك من خالل االطالع على الدراسات واألحباث 

التتبُّع والتحليل ملا استنبطه العلماء السابقون يف كتبهم والباحثون املعاصرون يف املتعلقة مبوضوع البحث، مع  
 مقاالهتم العلمية، استشهاداً ابآلايت واألحاديث واآلاثر يف موضوع هذا البحث. 

 اللغوية  املفاهيم حتديد

 تعريف التدرّج لغًة. 

اُل  -رمحه هللا-قال ابن فارس   ِء َوالجُمِضيِّ يف : )) )َدرََج( الدَّ يج ٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ُمِضيِّ الشَّ ِيُم َأصج َوالرَّاُء َواْلج
ِلَسِبيِلِه(( َمَضى  ِإَذا  ُء،  يج الشَّ َدرََج  ُُلُمج  قَ وج َذِلَك  ِمنج  ِء.  يج صيغة   )6(الشَّ  : وَتَدرََّج  الفرتة.  مع  الشيء  مضي  فهو 

َدَرجه   ))ُمطَاوع  ومعناه  َدرََج،  من  َدَرَجة((تَ َفعََّل  َدَرَجة  تصعد  َوِفيه  ًئا  َفَشي ج َشيجئا  تقدم  إليه  )7(َوِإلَيجِه  فالتدرّج   .



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

93 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 تقدم إليه شيئاً فشيئاً، واالنتقال من درجة إىل درجة أخرى. 

 تعريف التدرّج اصطالحاً. 

الفوزان   صاحل  الشيخ  هللا - عّرف  فاألهم((  -حفظه  ابألهم  ))اإلتيان  الدعوة:  يف  ترى )8(التدرّج  وهو كما   ،
خمصوص ابلدعوة، وليس شامالً. والتدرّج ال جيري يف الدعوة فحسب، بل هو ظاهر يف تشريع بعض األحكام 

 يف القرآن الكرمي كما أييت بيان ذلك قريباً. 

وعّرف د. يوسف حمي الدين التدرّج أبنه : ))االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى متقدمة، للبلوغ إىل الغاية 
خمصوصة((املنش مشروعة  بطرق  وهو   )9(ودة،  اللغوي  التدرّج  معىن  ذكر  ففيه  ؛  وأمشل  أدّق  التعريف  هذا 

)االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى متقدمة(، واإلشارة إىل احلكمة من التدرّج يف قوله )للبلوغ إىل الغاية 
 املنشودة(، مع القيد )بطرق مشروعة خمصوصة(. وهذا التعريف يصلح لكل أنواع التدرّج اليت سُتذكر يف هذا

 البحث الحقاً. 

االنتقال من مرحلة الدعوة  ومن قرأ السرية النبوية بتأمل وجد فيها أسلوب التدرّج يف الدعوة، ومن أبرز أمثلته:
السرية إىل مرحلة دعوة اْلهرية. فإن بداية الدعوة اإلسالمية مل تكن جهراً، وكانت الدعوة اإلسالمية متوجهة 

السنني ملدة  سرّاً  األفراد  الرسول  )10(إىل  وكان  وسلم-.  عليه  هللا  علناً،   -صلى  هبم  االجتماع  من  يتمكن  ال 
دار األرقم بن أيب األرقم املخزومي لالجتماع فيها، وكانت على جبل   -صلى هللا عليه وسلم -فاختار الرسول  

انقضت مرحلة الدعوة السرية أبمر هللا تعاىل. فعن عبد مث    .)11(الصفا وابهبا اخللفي يدخله الداخل فال يُرى 
يَُة:   ا نَ زََلتج َهِذِه اآلج َلِصنَي، َخرََج   )12(َّزتيب رت  ُّ هللا بن عباس رضي هللا عنه قال : ))َلمَّ ُهُم الجُمخج َطَك ِمن ج َوَرهج

فَ َهَتَف:   َفا،  الصَّ َصِعَد  َحَّتَّ  َوَسلََّم  َعَليجِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  ِتُف؟ »اَي َصَباَحاْه«،  َرُسوُل  يَ هج الَِّذي  َهَذا  َمنج  فَ َقاُلوا: 
فَ َقالَ  إِلَيجِه،  َتَمُعوا  فَاجج ٌد،  اَي َبِِن قَاُلوا: حُمَمَّ َعْبِد َمَناٍف،  ُفاَلٍن، اَي َبِِن  اَي َبِِن  ُفاَلٍن،  اَي َبِِن  : »اَي َبِِن ُفاَلٍن، 

اْلُمطهِلِب« فَ َقاَعْبِد  إِلَيجِه،  َتَمُعوا  فَاجج ُتْم   َل: ،  َأُكن ْ اجْلََبِل،  َهَذا  ِبَسْفِح  ََتُْرُج  َخْياًل  َأنه  َأْخََبُْتُكْم  َلْو  »َأرَأَيْ َتُكْم 
؟«   ِقيه قَاَل: فَ َقاَل أَبُو »فَِإيّنِ نَِذيٌر َلُكْم َبنْيَ يََدْي َعَذاٍب َشِديٍد«،    قَاُلوا: َما َجرَّب جَنا َعَليجَك َكِذاًب، قَاَل:ُمَصدِّ

ورَةُ  َُلٍَب: تَ بًّا  .   )13((( تَ بهْت يََدا َأِب هَلٍَب َوَقْد َتبه  َلَك أََما ََجَعجتَ َنا ِإالَّ ُِلََذا، مُثَّ قَاَم فَ نَ زََلتج َهِذِه السُّ

 

وأسلوب التدرّج يف الشريعة ميكن تقسيمه إىل قسمني: التدرّج يف املنهاج القرآين والتدرّج يف املنهاج النبوي. 
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 وضرب بعض األمثلة لكال النوَعني من التدرّج. والتايل بيان معنامها  

 

 

 املطلب األول: التدرّج يف املنهاج القرآين 

التدرّج يف املنهاج القرآين هو التدرّج يف تشريع األحكام. وقد فرضت أركان اإلسالم اخلمس ابلتدرّج. فعن 
َصلَّى هللا َعَليجِه َوَسلَّم بشهادة أن ال قال: ))إن هللا جّل ثناؤه بعث نبيه حممدا    - رضي هللا عنه- ابن عباس  

إله إال هللا، فلما صّدقوا هبا زادهم الصالة، فلما صّدقوا هبا زادهم الصيام، فلما صّدقوا به زادهم الزكاة، فلما 
دينهم(( ُلم  أكمل  مث  احلّج،  زادهم  هبا  والزكاة   )14(صّدقوا  الصالة  من  ابلفرائض  العباد  تكليف  هكذا كان 

واحلج، على سبيل التدرّج. وكان بعض الفرائض أُكملت أحكامه أبسلوب التدرّج. وإليكم توضيح والصيام 
 ذلك يف أحكام الصالة والصيام وحترمي اخلمر. 

  .التدرّج يف فرض الصالة1

عائشة   عنها -عن  هللا  ))  -رضي   : رَْكَعَتنْيِ  قالت  فَ َرَضَها،  ِحنَي  الصهالََة   ُ اَّلله احَلَضِر فَ َرَض  يف   ، رَْكَعَتنْيِ
َفِر، َوزِيَد يف َصالَِة احَلَضرِ  َفِر، فَأُِقرهْت َصالَُة السه  )15(((َوالسه

عند شرحه ُلذا احلديث : ))جتتمع األدلة السابقة أن الصلوات فرضت   -رمحه هللا-قال احلافظ ابن حجر  
عقب اُلجرة إال الصبح كما روى ابن خزمية وابن ليلة اإلسراء ركعتني ركعتني إال املغرب مث زيدت بعد اُلجرة  

فرضت صالة احلضر والسفر ركعتني ركعتني حبان والبيهقي من طريق الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت  
فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة واطمأن زيد يف صالة احلضر ركعتان ركعتان وتركت 

اه مث بعد أن استقر فرض الرابعية خفف منها   غرب ألهنا وتر النهار صالة الفجر لطول القراءة وصالة امل
 )16(يف السفر(( 

 فشرعت الصالة بثالث مراحل تدّرجاً ؛ 

 املرحلة األوىل : ركعتان ما عدا املغرب. 

 املرحلة الثانية :  زايدة الركعتني ما عدا الفجر. 
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 ابلركعتني يف السفر. املرحلة الثالثة : ختفيف الصالة الرابعية  

  . التدرّج يف تشريع الصيام2

َكاَن يَ ْوُم َعاُشورَاَء َتُصوُمُه قُ َرْيٌش يف اجلَاِهِليهِة، وََكاَن َرُسوُل اَّللِه َصلهى : ))  -رضي هللا عنها - عن عائشة  
ا َقِدَم املَِديَنَة َصاَمُه،   ا ُفِرَض رََمَضاُن تَ َرَك يَ ْوَم َعاُشورَاَء،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم َيُصوُمُه، فَ َلمه َوَأَمَر ِبِصَياِمِه، فَ َلمه

فصيام عاشوراء: هو صوم ليوم واحد، مث فرض صوم رمضان لشهر   )17(((َفَمْن َشاَء َصاَمُه، َوَمْن َشاَء تَ رََكهُ 
 خيري مرحلة اإللزام. كامل. مث بعد متام فرض صيام رمضان شرعت أحكامه تدرجيا على املرحلتني؛ مرحلة الت

))قوله تعاىل-رمحه هللا-قال ابن اْلوزي   ٌة   ::  ًما َمْعُدوَداٍتۚ  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعده َأايه
ٍم ُأَخَرۚ  َوَعَلى الهِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍيۖ  َفَمْن َتَطوهَع َخْْيًا ف َ  ُهَو َخْْيٌ لَُهۚ  َوَأْن َتُصوُموا َخْْيٌ ِمْن َأايه

﴿ تَ ْعَلُموَن  ُتْم  ِإْن ُكن ْ عباس،   )18(﴾  ١٨٤َلُكْمۖ   وابن  عمر،  وابن  جبل،  بن  ومعاذ  مسعود،  ابن  عن  نقل 
وسلمة بن األكوع، وعلقمة، والزهري يف آخرين يف هذه اآلية أهنم قالوا :كان من شاء صام، ومن شاء أفطر 

َشْهُر رََمَضاَن الهِذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنهاِس َوبَ يَِّناٍت ت  :كل يوم مسكيناً، حَّت نزلوافتدى، يطعم عن  
َفعِ  َسَفٍر  َعَلٰى  َأْو  َمرِيًضا  َوَمْن َكاَن  فَ ْلَيُصْمُهۖ   ْهَر  الشه ِمْنُكُم  َشِهَد  َفَمْن  َواْلُفْرقَاِنۚ   اهْلَُدٰى  ٍم ِمَن  َأايه ِمْن  ٌة  ده

َعَلىٰ ُأخَ  اَّللهَ  ُوا  َولُِتَكَبِّ َة  اْلِعده َولُِتْكِمُلوا  اْلُعْسَر  ِبُكُم  يُرِيُد  َواَل  اْلُيْسَر  ِبُكُم   ُ اَّلله يُرِيُد  َولََعلهُكْم   َرۗ   َهَداُكْم  َما 
﴿ مث   )19(﴾  ١٨٥َتْشُكُروَن  فدية،  يصومونه  وال  يطيقونه  الذين  وعلى  الكالم:  معىن  يكون  هذا  فعلى 

فهكذا ملا استأنست النفوس بصوم رضمان ختيرياً مت إجيابه إجياابً عاماً جازماً، على أسلوب   )20(  نسخت((
 التدرّج. 

 فاخلالصة أن تشريع الصيام املفروض كان على ثالث مراحل؛ 

 املرحلة األوىل: صيام يوم عاشوراء.

 املرحلة الثانية: صيام رمضان مع التخيري بني الصوم واإلفطار مع الفدية.

 رحلة الثالثة: إلزام صيام رمضان دون االختيار. امل

 . التدرّج يف حترمي اخلمر 3

 مّر حترمي اخلمر على ثالث مراحل. 
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وتعاىل:   سبحانه  هللا  قال  التنفري.  مرحلة  َواَل أوالً:  إبِِْحَساٍنۗ   َتْسرِيٌح  َأْو  مبَْعُروٍف  فَِإْمَساٌك  َمرهََتِنۖ   الطهاَلُق 
ۖ  فَِإْن ِخْفُتْم َأاله  َيَِلُّ َلُكْم   ًئا ِإاله َأْن ََيَافَا َأاله يُِقيَما ُحُدوَد اَّللِه ُتُموُهنه َشي ْ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللِه َأْن َتَُْخُذوا ِمها آتَ ي ْ

يَ تَ عَ  َوَمْن  تَ ْعَتُدوَهاۚ   َفاَل  اَّللِه  ُحُدوُد  تِْلَك  بِِهۗ   َتَدْت  اف ْ ِفيَما  َعَلْيِهَما  ُجَناَح  ُهُم َفاَل  فَُأولَِٰئَك  اَّللِه  ُحُدوَد  ده 
 استعداداً لرتكها يف مرحلة أخرى.  فذكر أوال بعض معايب اخلمر حَّت يكرهها الناس  )21(﴾  ٢٢٩الظهاِلُموَن ﴿

ٰ اَي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا اَل تَ ْقَربُوا الصهاَلَة    اثنياً: مرحلة التحرمي اْلزئي. قال هللا عز وجل:  َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرٰى َحَّته
ُتْم َمْرَضٰى َأْو َعَلٰى سَ  ٰ تَ ْغَتِسُلواۚ  َوِإْن ُكن ْ َفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلوَن َواَل ُجنُ ًبا ِإاله َعاِبِري َسِبيٍل َحَّته

ُموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْمۗ  ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء فَ َلْم َتَُِدوا َماًء فَ ت َ  َيمه
﴿ َغُفورًا  َعُفوًّا  اَّللهَ َكاَن  الشنقيطي  )22(  ﴾ ٤٣ِإنه  األمني  الشيخ  قال  هللا-.  ))ملا   - رمحه   : اآلية  هذه  يف 

أوقات الصالة. فكانوا بعد استأنست نفوسهم أبن يف اخلمر إمثاً أكثر مما فيها من النفع، حرمها عليهم يف  
صالة  وبعد  العشاء  صالة  بعد  وذلك  الصالة،  وقت  قبل  السكر  فيه  يزول  وقت  يف  إال  يشربوهنا  ال  نزوُلا، 
الصبح ; ألن ما بني العشاء والصبح يصحو فيه السكران عادة، وكذلك ما بني الصبح والظهر، وهذا تدريج 

 .   )23(من عيبها إىل حترميها يف بعض األوقات((

تعاىل: هللا  قال  الكلي.  التحرمي  مرحلة  َواأْلَْزاَلُم   اثلثاً:  َواأْلَْنَصاُب  َواْلَمْيِسُر  اخْلَْمُر  َا  ِإمنه الهِذيَن آَمُنوا  أَي َُّها  اَي 
ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه لََعلهُكْم تُ ْفِلُحوَن ﴿ ْيطَاُن َأْن يُوِقعَ  ﴾٩٠رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشه َا يُرِيُد الشه َنُكُم اْلَعَداَوَة ِإمنه  بَ ي ْ

تَ ُهوَن   فلما  )24(َّ ﴾٩١﴿ َواْلبَ ْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدهُكْم َعْن ِذْكِر اَّللِه َوَعِن الصهاَلِةۖ  فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمن ْ
 استأنست نفوسهم بتحرميها حترمياً جزئياً حّرمها هللا عليهم حترمياً عاماً جازماً. 

 فتبني للقارئ مبا سبق أن بعض الشرائع واألحكام مت فرضها على التدرّج وكان ذلك على عدة مراحل.  

وههنا حيسن التنبيه أن تشريع األحكام تدّرجاً ال ُيستدل به على جواز العمل ابلتدرّج يف احلكم الثابت اليت 
تعاىل:   هللا  قال  واحلديث.  القرآن  عليه  َمْت َعلَْيُكمُ ينّص  لَّ    ُحر ِّ يرِّ َوَما أُهِّ ْنزِّ َوالدَُّم َولَْحُم اْلخِّ اْلَمْيتَةُ 

يَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إَِّّلَّ َما   َيةُ َوالنَّطِّ ِّ بِّهِّ َواْلُمْنَخنِّقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرد ِّ ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبَِّح  لِّغَْيرِّ َّللاَّ

ُموا بِّاْْلَزْ  ينُِّكْم فَاَل  َعلَى النُُّصبِّ َوأَْن تَْستَْقسِّ ْن دِّ يَن َكفَُروا مِّ لُِّكْم فِّْسٌق ۗ اْلَيْوَم َيئَِّس الَّذِّ ََّلمِّ ۚ ذََٰ

ْساَل  يُت لَُكُم اإْلِّ ينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِّْعَمتِّي َوَرضِّ اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم دِّ َم  تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِّ ۚ 

يًنا ۚ فََمنِّ اْضُطرَّ فِّي َمْخَمَصٍة َغيْ  يٌم ﴿دِّ َ َغفُوٌر َرحِّ ْثٍم ۙ فَإِّنَّ َّللاَّ ِّ جيوز )25(﴾  ٣َر ُمتََجانٍِّف إلِّ .فال 
ألحد أن حيّلل ما حّرمه هللا وحيّرم ما حّلله هللا ابلنظر إىل أول األمر ؛ قد استقرت أحكام اإلسالم مع وفاة 

والسنة. وقد نّبه على هذا النيب صلى هللا عليه وسلم فلن يتغري شيء من األحكام ما دام نصَّ عليها الكتاب  
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 غرُي واحد من العلماء الكبار املعاصرين.  

لو تدرجنا مع شارب اخلمر مثالً، ومسحنا له وهو املسلم احلديث   -رمحه هللا -قال الشيخ األلباين   : ))إننا 
ب التحليل عهدا ابإلسالم، ابحتساء هذا القليل، خلالفنا اإلسالم وأوقعنا غريان يف هذه املخالفة، وفتحنا اب

اإلسالم كما  تقدمي  إىل  ندعو  التدرّج،  أسلوب  نرفض  ُلذا  الدين،  ضعاف  من  اآلخرين  أمام  هللا،  حرم  ملا 
: ))مثاًل اخلمر، ال نقول: أوال نرغب الناس يف تركها، مث -رمحه هللا -. وقال الشيخ ابن العثيمني  )26(  هو((

هي   ُلم:  نقول  بل  الصالة،  أوقات  يرتكوها  أن  حاُلم حناوُلم  إىل  فننظر  أحسن  هي  ابليت  وندعوهم  حرام، 
 .   )27(وندعوهم على حسب حاُلم(( 

 

 املطلب الثاين : التدرّج يف املنهاج النبوي

أسلوب التدرّج يف املنهاج النبوي وهو التدرّج يف تطبيق احلكم. والتدرّج يف تطبيق احلكم يشتمل على األمور 
 اآلتية؛

 املدعو: . النظر إىل حال  1

يف العمل. فال ُتطلب َجيع األحكام من الناس َجلة واحدة، بل يُتدرج معهم  هذا التدرّج مع من يراد تبليغهم 
هم  هل  ؛  املدعوين  أحوال  يف  ابلنظر  إال  يتم  ال  األسلوب  وهذا  فاألهم.  األهم  هو  مبا  ويُبدؤوا  تبليغها  يف 

بسه ابألحكام  العمل  يتحملون  وهل  ابإلسالم،  عهد  وقت؟ حديثو  إىل  حيتاجون  أو   ولة 
وسلم-قال النيب   عليه  اَي َعاِئَشُة َلْواَل قَ ْوُمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم، لَنَ َقْضُت الَكْعَبَة َفَجَعْلُت : ))  -صلى هللا 

ََيُْرُجونَ  َواَبٌب  النهاُس  يَْدُخُل  اَبٌب   : اَبَبنْيِ وتر   )28(((هَلَا  قريش  حال  إىل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ك  فنظر 
  هدم الكعبة وإعادة بنائها، لعدم قدرهتم على حتمل هذا احلكم.

برعاية حال القوم الذين أرسله   -رضي هللا عنه-معاذ بن جبل    -صلى هللا عليه وسلم-وقد أمر رسول هللا  
إليهم من أهل اليمن، حيث كانوا أهل كتاب يراد هبم االنتقال من دينهم، الذي ترسخت تعاليمه فيهم، إىل 

هللا   رسول  له  فقال  اْلديد.  اإلسالم  وسلم-دين  عليه  هللا  وكيف   -صلى  يقدم؟  وماذا  يبدأ؟  مبا  له  حيدد 
ف َ   : ُمَعاًذا  يبلغ؟  َأنَّ  َعبَّاٍس،  ابجِن  عنه- َعِن  هللا  قَاَل:   - رضي  َوَسلََّم،  َعَليجِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  بَ َعَثِِن  قَاَل:   ، 

 ْن َأْهِل اْلِكَتاِب، فَاْدُعُهْم ِإىَل َشَهاَدِة َأنه اَل ِإلََه ِإاله هللاُ َوَأيّنِ َرُسوُل هللِا، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا))ِإنهَك َتَِْت قَ ْوًما مِ 
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َلٍة، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَك، فََأْعِلْمُهْم ِلذَ   ِلَذِلَك، فََأْعِلْمُهْم َأنه هللَا اْفََتََض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت يف ُكلِّ يَ ْوٍم َولَي ْ
َك وََكَرائَِم َأنه هللَا اْفََتََض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم َفَُتَدُّ يف فُ َقَرائِِهْم، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا لِ  َذِلَك، فَِإايه

نَ َها َوَبنْيَ    )29( هللِا ِحَجاٌب((َأْمَواهلِِْم، َواتهِق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم، فَِإنهُه لَْيَس بَ ي ْ

: مل أيمر معاذاً الداعية -رضي هللا عنه - إليه معاذ بن جبل    -صلى هللا عليه وسلم -النيب    فانظر إىل ما وّجهه
فكأنه   عليهم.  ويتشّدد  األحكام  َجيع  املدعوين  يلزم  وسلم-أن  عليه  هللا  املدعويني   - صلى  مع  ابدأ  يقول: 

ّر اإلسالم يف قلوهبم واستجابت لك نفوسهم انتقل اي معاذ إىل ما دون ابألهم وهو الشهادتني. مث إذا استق
 ذلك من األمور. ألنك ال تستطيع أن تبلغ َجيع شرائع اإلسالم دفعة واحدة، وهم أيضاً ال يتحملوهنا.  

 أتت أن الرسول ال يبلغ إال ما أمكن علمه والعمل به ومل  ((هذا املعىن بقوله:    -رمحه هللا -ويوضح ابن تيمية  
يبلغ إال ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل  الشريعة َجلة ...كذلك اجملدد لدينه، احملي لسنته، ال 
الذنوب،  من  التائب  وكذلك   ... هبا كلها  ويؤمر  شرائعه  َجيع  يلقن  أن  دخوله  حني  ميكن  ال  اإلسالم  يف 

ن، ويذكر له َجيع العلم، فإنه ال يطيق ذلك، واملتعلم، واملسرتشد، ال ميكن يف أول األمر أن يؤمر جبميع الدي
َجيعه  يوجبه  أن  واألمري  للعامل  يكن  مل  واجبا  يكن  مل  وإذا  احلال،  هذه  يف  عليه  واجبا  يكن  مل  يطقه  مل  وإذا 

 . )))30(ابتداء، بل يعفو عن األمر والنهي مبا ال ميكن علمه وعمله إىل وقت اإلمكان 

 

 . التعّرف على املدعو: 2

مل يبدأ مع  -صلى هللا عليه وسلم-مقاصد الدعوة هو تبليغ الدين اإلسالم إىل املدعو. ولكن النيب  من أهم 
املدعو بكلمة التوحيد يف كثري من األحوال، بل بدأ ابلتعرف على املدعو تدّرجاً إىل الغاية ابحلكمة واملوعظة 

 احلسنة. 

خرج   وسلم-فلما  عليه  هللا  ا  -صلى  قابل  الطائف  إىل  فقال  للدعوة  َعّداس،  امسه  عليه -لغالم  هللا  صلى 
اُس، َوَما ِديُنَك؟((    : -وسلم ِل نِينَ َوى...))َوِمْن َأْهِل َأيِّ اْلِباَلِد أَْنَت اَي َعده رَاينٌّ، َوأاََن َرُجٌل ِمنج َأهج   )31(قَاَل: َنصج

وسلم-فبدأ   عليه  هللا  هذا    -صلى  فكان  وداينته،  بالده  على  ابلتعرف  النشراح معه  البداية  نقطة  التعرف 
   صدر املدعو إىل دين اإلسالم. 

 ))َمْن أَنْ ُتْم؟(( وقابل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفداً من اخلزرج يف موسم احلج عند عقبة مىن. فقال ُلم:  
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َزجرَِج، قَاَل:   ، قَالَ   ))َأِمْن َمَواِل يَ ُهوَد؟(( قَاُلوا: نَ َفٌر ِمنج اخلج قَاُلوا: بَ َلى.   :))َأَفاَل ََتِْلُسوَن ُأَكلُِّمُكْم؟((قَاُلوا: نَ َعمج
الجُقرجآَن.  َعَليجِهمج  َوَتاَل  اَلَم،  سج اإلجِ َعَليجِهمج  َوَعَرَض  َوَجلَّ،  َعزَّ  اَّللَِّ  إىَل  َفَدَعاُهمج  َمَعُه،  التعرف   )32(َفَجَلُسوا  فكان 

ء وفد عبد القيس بعد فتح مكة فقال ُلم مقدمة للمدعوين تدرجياً ملا أييت بعده من الدعوة واإلرشاد. وجا
))َمْرَحًبا اِبلَقْوِم،   قَاُلوا: َربِيَعُة. قَاَل:((  -َأْو َمِن الَوْفُد؟    -))َمِن الَقْوُم؟    :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  

يتعرف على املدعوين ويرّحب هبم أوالً قبل بدأ   - صلى هللا عليه وسلم-هكذا كان النيب    )33(َأْو اِبلَوْفِد...((
ابلدعوة ُلم. ألن التعرف على املدعو والرتحيب به والثناء عليه تطّيب النفس وتزيل الوحشة منها. فأسلوب 

 لرسالة اإلسالمية. التدرّج حكمة مطلوبة للدعاة حَّت يتمكنوا به من فتح قلوب املدعوين وتطييب أنفسهم ل

 

 . اَتاذ فَتة لتغْي حال املدعو: 3

. -صلى هللا عليه وسلم-أثناء دعوة النيب    -رضي هللا عنه-يتضح هذا األسلوب فيما وقع مع مُثامة بن أاثل  
أنه قتل بعض الصحابة. فلما سافر إىل مكة لعبادة  حَّت  من أشد الناس عدواانً على اإلسالم؛  كان مثامة 

: ))بَ َعَث النهِبُّ - رضي هللا عنه - لقي عليه القبض فصار أسري املسلمني يف املسجد. فعن أيب هريرة  األصنام أُ 
ََثٍل، فَ َرَبطُوُه ِبَسارِيٍَة َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم َخْياًل ِقَبَل ََنٍْد، َفَجاَءْت ِبَرُجٍل ِمْن َبِِن َحِنيَفَة يُ َقاُل َلُه ُُثَاَمُة ْبُن أُ 

اَل: ِعْنِدي َسَواِري املَْسِجِد، َفَخَرَج ِإلَْيِه النهِبُّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم، فَ َقاَل: »َما ِعْنَدَك اَي ُُثَاَمُة؟« فَ قَ ِمْن  
تُرِي َوِإْن ُكْنَت  َشاِكٍر،  َعَلى  تُ ْنِعْم  تُ ْنِعْم  َوِإْن  َدٍم،  َذا  تَ ْقُتْل  تَ ْقتُ ْلِِن  ِإْن  ُد،  اَي ُُمَمه َما َخْْيٌ  َفَسْل ِمْنُه  املَاَل  ُد 

ْنِعْم َعَلى ِشْئَت، َفَُتَِك َحَّته َكاَن الَغُد، ُثُه قَاَل لَُه: »َما ِعْنَدَك اَي ُُثَاَمُة؟« قَاَل: َما قُ ْلُت َلَك: ِإْن تُ ْنِعْم ت ُ 
ف َ  ُُثَاَمُة؟«  اَي  ِعْنَدَك  »َما  فَ َقاَل:  الَغِد،  بَ ْعَد  َحَّته َكاَن  َفََتََكُه  فَ َقاَل: َشاِكٍر،  َلَك،  قُ ْلُت  َما  ِعْنِدي  َقاَل: 

ُد َأْن اَل ِإلََه »َأْطِلُقوا ُُثَاَمَة« فَاْنطََلَق ِإىَل ََنٍْل َقرِيٍب ِمَن املَْسِجِد، فَاْغَتَسَل ُثُه َدَخَل املَْسِجَد، فَ َقاَل: َأْشهَ 
)) ًدا َرُسوُل اَّللِه ُ، َوَأْشَهُد َأنه ُُمَمه  )34(ِإاله اَّلله

: اترك األصنام اي مثامة وأسلم هلل تعاىل. بل بدأ ابملعاملة احلسنة معه مث -صلى هللا عليه وسلم-يقل النيب  مل  
الوصول إىل   -صلى هللا عليه وسلم -أعطاه فرتة حَّت يفّكر مثامة يف شأنه وشأن دين اإلسالم. ومل يستعجل  

 يتغري حاله. الغاية، وهي إسالم مثامة، ولكن جعل املدعو ميّر املراحل حَّت  

وبنّي احلافظ ابن حجر التأثري اإلجيايب من تدرج النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعوة مثامة فقال : ))إنه )أي 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

100 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

أشق األمرين عليه وأشفى األمرين لصدر خصومه وهو القتل، فلما مل يقع اقتصر على  أول يوم  مثامة( قّدم 
ه يف اليوم األول رأى أمارات الغضب فقّدم ذكر القتل ذكر االستعطاف وطلب اإلنعام يف اليوم الثاين فكأن

اإلَجال  على  الثالث  اليوم  اقتصر يف  قال  مما  شيئا  يعمل  فلما مل  عليه،  فاقتصر  العفو  طمع يف  يقتله  فلما مل 
 . )35(تفويضا إىل َجيل خلقه صلى هللا عليه وسلم((

النيب   عرض  وسلم -لو  عليه  هللا  مباشرة   - صلى  اإلسالم  مثامة  ملا   على  القبول،  عليه  يشّق  يوم كان  أول  يف 
كان عليه من القبض والربط وشدة اخلوف وبغضه القدمي لإلسالم. لكن تدرّج النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

أبسلوبه   مثامة  فأسلم  احلال،  وتغري  اإلاثرة  لسكون  الفرتة  وإعطاء  الطيبة  ابملعاملة  له  عليه -دعوته  هللا  صلى 
 لعظيم.  احلكيم وخلقه ا  -وسلم

 

 املطلب الثالث: حكمة التدرّج يف التشريع والتطبيق

 احلكة من أسلوب التدرّج: هي هتيئة النفوس للقبول والتلّقي. 

عنها-قال عائشة   هللا  َا نَ َزَل َأوهَل َما نَ َزَل ِمْنُه ُسورٌَة ِمَن املَُفصهِل، ِفيَها ِذْكُر اجلَنهِة َوالنهاِر،   :  - رضي  ))ِإمنه
ْمَر، لََقاُلوا: اَل َحَّته ِإَذا ََثَب النهاُس ِإىَل اإِلْساَلِم نَ َزَل احَلاَلُل َواحلََراُم، َوَلْو نَ َزَل َأوهَل َشْيٍء: اَل َتْشَربُوا اخلَ 

. فحرمت اخلمر والزان بعد ثبوت إميان   )36(ُع اخلَْمَر أَبًَدا، َوَلْو نَ َزَل: الَ تَ ْزنُوا، لََقاُلوا: الَ نَدَُع الّزََِن أَبًَدا((نَدَ 
من هذا احلديث أن أسلوب التدرّج قد هّيأ نفوس الصحابة -رضي هللا عنهم أَجعني-الصحابة   وواضح   .

األنفس.   شق  بدون  األحكام  حجر  قال  لقبول  هللا-ابن  ترتيب   -رمحه  يف  اإلُلية  احلكمة  إىل  ))أشارت   :
التنزيل وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إىل التوحيد والتبشري للمؤمن واملطيع ابْلنة وللكافر والعاصي ابلنار 

 فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت األحكام وُلذا قالت ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا ال 
 .  )37(ندعها وذلك ملا طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك املألوف((

فأسلوب  الدعوة  انحية  ومن  َعَنت.  وال  ضجر  غري  من  وامتثاُلا  التكاليف  لتقبل  املثلى  الوسيلة  هو  فالتدرّج 

ا ال يعطي التدرّج هو طريقة تعامل الداعية مع املدعو ابلرفق واللطف. ويرجى ملن يتعامل به عطاٌء من هللا م

ِإنه هللَا رَِفيٌق َيُِبُّ الّرِْفَق، َويُ ْعِطي َعَلى : ))  - صلى هللا عليه وسلم-من يتعامل ابلعنف، لقول رسول هللا  
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ِسَواهُ  َما  َعَلى  يُ ْعِطي  اَل  َوَما  اْلُعْنِف،  َعَلى  يُ ْعِطي  اَل  َما  على )38(((الّرِْفِق  الواجبة  األساليب  من  هو  بل   .

فَ ُقواَل لَُه قَ ْواًل لَيًِّنا لََعلهُه   عند بعثمها إىل فرعون:  - عليهما السالم-أمر هللا تعاىل موسى وهارونالدعاة، كما  

ُر َأْو ََيَْشٰى ﴿ صلى هللا -.وأسلوب التدرّج من األساليب احلكيمة أيضاً لتحقيق قول النيب    )39(َّ﴾  ٤٤يَ َتذَكه

ُروا((:   - عليه وسلم ُروا، َواَل تُ نَ فِّ ُروا، َوَبشِّ ُروا َوالَ تُ َعسِّ  ، ملا فيه من التيسري واللني واللطف. )40())َيسِّ

 

 اخلامتة

ة والسرية النبوة املتقدمة يف هذا البحث من خالل االطالع على َجلة من اآلايت القرآنية واألحاديث الشريف
 :خنلص إىل النتائج التالية

 مت تشريع بعض األحكام أبسلوب التدرّج يف القرآن الكرمي ملقتضى رمحة هللا تعاىل.  - 1

 قد جرى أسلوب التدرّج يف تطبيق احلكم والدعوة إىل اإلسالم يف السرية النبوية لتحقيق احلكمة.  - 2

 .حكمة أسلوب التدرّج هي هتيئة النفوس والرفق هبا والتيسري ُلا - 3

 وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أَجعني.
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