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 مبدأ التدرج الرتبوي والدعوي وتطبيقاته يف السنة النبوية
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 املقدمة
احلمد هلل مسدي النعم، ودافع النقم، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، علم ابلقلم علم 
 اإلنسان مامل يعلم، وأشهد أن سيدان ونبينا حممدًا عبد هللا ورسوله، سيد العرب والعجم، صلى هللا

 عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

 وبعد:
فالتدرج أسلوب من أساليب الدعوة والرتبية والتشريع، استعمله اإلسالم يف دعوة وتعليم الناس لبناء 
جمتمع إسالمي على قاعدة متينة ، وهو أسلوب انجع من أساليب التيسري املطلوبة من العاملني يف 

هو صاحب الدعوة ومعلم البشرية صلى هللا عليه وسلم  حقل الدعوة والرتبية والتعليم فالداعي لذلك
وخري مثال مناسب للتدرج كما جاء يف القرءان هو  (1)القائل: "يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا"

حترمي اخلمر والذي هو أم اخلبائث، فقد جاء حترميه على أربعة مراحل، رمحة ابلناس، وقد جنح جناحاً 
ٱ ٻ ):منقطع النظري يف حترميها وصد الناس عنها، مع حبهم هلا وعشقهم لشراهبا وملا نزلت

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٿ ٿ

  (3.)قالوا: انتهينا انتهينا (2)

                                                           

 ( 1732( مسلم / كتاب اجلهاد والسري / ابب : يف األمر ابلتيسري وترك التنفري )1)
 91( املائدة:2)
 (3049(  رواه الرتمذي : ابب : ومن سورة املائدة ،)3)
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وقد أمر النيب صّلى هللا عليه وسّلم ببيان القرآن وإيضاح معانيه ، وإفتاء الناس وتوضيح احلالل 
واحلرام هلم ، والفصل بينهم يف اخلصومات ، وإقامة احلدود على من يستحقوهنا ، وحماربة الكفر 

ين ، وسياسة أمور الدولة اإلسالمية ، وهذه األمور ال ميكن حتقيقها فجأة ومجلة واحدة والكافر 
لتغيري حياة الناس من أمور اجلاهلية والكفر إىل ساحة اإلميان ومنهج اإلسالم ، بل كان ال بد من 

كام النتزاع اتباع النيّب صّلى هللا عليه وسّلم منهج القرآن الكرمي يف التدرج يف التشريع وبيان األح
العقائد الباطلة والعادات السيئة الضارة وحماربة املنكرات والرذائل اليت كانت منتشرة يف اجلاهلية ، 
وااللتزام ابلعقائد السليمة والعبادات واألحكام واملعامالت الصحيحة، والدعوة إىل القيم السامية 

ان من أجنح املناهج يف تربية النفوس واألخالق احلسنة احلميدة واآلداب الرفيعة، بل هذا املنهج ك
 وتعليمها واألخذ هبا شيئا فشيئا حىت تصل مرحلة الثبات 

وقد وّجه النيّب صّلى هللا عليه وسّلم أصحابه إىل هذا املنهج يف الدعوة إىل هللا جّل وعال ، ويف تبليغ 
ه من حديث معاذ تعاليم اإلسالم، كما يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام البخاري يف صحيح

بن جبل أّن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم بعثه إىل اليمن فقال له : "إّنك أتيت قومًا من أهل 
الكتاب ، فادعهم إىل شهادة أْن ال إله إاّل هللا وأّن حممدًا رسول هللا ، فإْن هم أطاعوا لذلك 

إْن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أّن فأعلمهم أّن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كّل يوم وليلة ، ف
هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإايك 

 (4)وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب"
وتربيتهم على اإلميان ويعد التدرج هبذا املفهوم الشرعي سنة ومنهجا عند هللا يف تعليم عباده 

والتقوى، ومن يتتبع القرآن الكرمي يف كثري من سوره وآايته يتضح له ذلك األسلوب يف الرتبية 
والتعليم، وجيد أن هذا األسلوب اإلهلي الرتبوي فيه مراعاة ملصلحة العباد, حىت ال ينفروا ويتذمروا من 

ا املنهج الرابين يف دعوته لألمة  وتربيتها جناح تعاليم اإلسالم، وتطبيق النيب صلى هللا عليه وسلم هلذ
عظيم،  وقد سار على ذلك املنهج خلفاؤه الكرام، ودعاة األمة وعلماؤها ردحا من الزمن بلغت فيه 
األمة أن كانت قائدة األمم ورائدة الفكر، وما ضاعت األمة واحنرفت إال يوم أن ختلت عن منهج 

ر الذي حيتم عليها أن تعود لكتاب رهبا وسنة نبيها صلى هللا عليه رهبا القومي وماضيها التليد ، األم
وسلم لتتخذمها منهجا وأساسا لظهورها، وعلو شأهنا من جديد، وال يصلح هذه األمة إال مبا صلح 

 به أوهلا.

                                                           

 (1496كتاب : الزكاة ، ابب : أخذ الصدقة من األغنياء وترد إىل الفقراء ،)(  البخاري،  4)
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وإن املؤمتر الدويل الثاين الذي تنظمه كلية علوم الشريعة جبامعة املرقب بعنوان : )فقه التعامل مع 
نة النبوية االجتاهات والضوابط واجلهود ( خطوة مباركة, ومبادرة مشكورة، تبعثان يف األمة روح الس

اإلصالح والنهوض، وذلك ابتباع سنة النيب الكرمي واملنهج النبوي القومي الذي هو روح األمة 
ة وصالحها وقوامها وسعادهتا، وقد تشرفت بقبول ملخص ورقيت البحثية اليت تقدمت هبا للساد

القائمني على هذا املؤمتر املبارك _ جزاهم هللا خريا _ لعلها تكون لبنة إصالح من لبنات هذا املؤمتر 
العلمي املبارك، وقد اخرتت حمورا من حماور املؤمتر وهو : " االجتاه الدعوي الرتبوي " ليندرج حتته 

انسجاما  ه يف السنة النبوية"مبدأ التدرج الرتبوي والدعوي وتطبيقاتموضوع ورقيت البحثية بعنوان "
 مع عنوان املؤمتر.

 وسيكون هذا البحث على النحو التايل: 
 مقدمة وأربعة مطالب وخامتة.

 ـــــــــ مقدمة وتشتمل على أمهية املوضوع واملؤمتر بصفة عامة . 
 مطلب أول _ التأصيل ملبدأ التدرج وأنه منهج تربوي تعليمي دعوي. 

 الرتبوي والدعوي يف القرءان الكرمي . مطلب اثن _ مبدأ التدرج
 مطلب اثلث_ تطبيقات مبدأ التدرج الرتبوي والدعوي يف السنة النبوية.

 مطلب رابع_ تطبيق مبدأ التدرج الرتبوي والدعوي يف أبعاد عدة يف واقعنا املعاصر.
 خامتة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

                               
 وهللا ويل التوفيق وهو حسيب ونعم الوكيل .                      

 وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.             
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 مطلب أول _ التأصيل ملبدأ التدرج وأنه منهج تربوي تعليمي دعوي.
 التدرج لغة: ابلنظر يف معاجم اللغة العربية جند الكلمات:

 الدراجة. -استدرج  -تدرَّج  -درَّج  -َدرََج 

 مع اختالفها اليسري يف معانيها، إال أهنا تدل على املشي واحلركة اهلينة، والصعود يف املراتب.

( مبعىن املشي واملضي فيه. ففي معجم مقاييس اللغة: )َدرََج( الدال والراء درجفقد جاءت كلمة )
يف الشيء، من ذلك قوهلم: درج الشيء، إذا واجليم أصل واحد يدل على مضي الشيء، واملضي 

 .(5)مضى لسبيله

 . (6)ويف الصحاح: يُقال: درج الرجل ويدرج دروًجا ودرجااًن أي مشى

وجاء يف املعجم الوسيط: درج الصيب: أخذ يف احلركة، ومشى قلياًل أّول ما ميشي، ودَرجت الريح: 
 .(7)مرت مرًّا هيًنا

اها: التأيّني يف تناول الشيء أو بلوغه، ففي لسان العرب: يقال: ( بتشديد الراء فمعندرَّجوأما )
درَّجت العليل تدرجًيا، إذا أطعمته شيًئا قلياًل، وذلك إذا نقيه، حىت يتدرج إىل غاية أكله، كما كان 

 .(8)قبل العلة درجًة درجًة 

عام ودرَّج األمر فالاًن: محاله على ودرَّج فالاًن إىل الشيء: أدانه منه قلياًل قلياًل وعّوده إايه. ودرَّج الط
 .(9)التدرج فيهما، ويُقال: )درَّجه( : جعله درجات

( استدرجه، مبعىن، أي: أدانه منه على التدريج، فتدرج، )استدرجو ( فهو مطاوع درَّجه،تدرَّجوأما )
 (10)( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ):ويف التنزيل العزيز

                                                           

  2/275( معجم مقاييس اللغة ، 5)
  16/313( الصحاح ، 6)
  1/277( املعجم الوسيط 7)
  1/963( لسان العرب 8)
  1/277( املعجم الوسيط 9)
 182األعراف: (10)
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فإذا خرجنا من دائرة الفعل، واجتهنا إىل  (11) وال نباغتهم، قال بعضهم: معناه سنأخذهم قليال قليال
( والدرج وَدرَُج البناء وُدرَّجه، ابلتثقيل، أي تشديد الراء، وهي املراتب بعضها )الدراجةاالسم وجدان:

فوق بعض. والدََّرجة: املرقاة، والدرجة واحدة الدرجات، وهي الطبقات من املراتب، ودرجات اجلنة 
(13) (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)ويف القرآن الكرمي:  .(12)من منازلمنازل أرفع 

 

  (14)( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ): وقال تعاىل

ومما تقدَّم تتضح لنا العالقة جلية بني الفعل واالسم، ألن صعود البناء حيتاج إىل درجة، ومراتب 
 بعضها فوق بعض، وكذلك درجات اجلنة، منازل بعضها فوق بعض.

 التدرّج " اليت حنن بصدد حبثها تشتمل على املعاين السابقة اليت ذكرانها يف الفعل واالسم.وكلمة " 
 التدرج يف االصطالح:

من خالل معاين التدرج يف اللغة ميكن الوصول إىل تعريف للتدرج وهو: " التقدم ابملدعو شيًئا فشيًئا 
وجاء هذا املعىن يف قوله  (15)للبلوغ به إىل غاية ما طلب منه َوْفَق طرق مشروعة خمصوصة "

قال القرطيب : أي أنزلناه شيًئا بعد  (16)( تَْنِزيلً  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ):تعاىل
  (17) شيء ، وجنًما بعد جنم ، ولو أخذوا جبميع الفرائض يف وقت واحد لنفروا.

ويقول الفخر الرازي :"لو أنزل الكتاب مجلة واحدة لنزلت الشرائع أبسرها دفعة واحدة على اخللق ، 
فكان يثقل عليهم ذلك ، أما لو نزل مفرقًا منجًما ،ال جرم نزلت التكاليف قلياًل قلياًل فكان حتملها 

  (18)أسهل "

                                                           

  1/964( لسان العرب 11)
 .962/  1( لسان العرب، 12)
 163آل عمران: (13)
 95النساء: (14)
 (7( التدرج بني التشريع والدعوة لقاسم عبد العزيز ص )15)
 106اإلسراء: (16)
 . 340( اجلامع ألحكام القرآن ، 17)
 . 79/  24( التفسري الكبري ، 18)
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ل األحكام الشرعية على املسلمني وقد عرّفه الدكتور الزحيلي بقوله: "التدرج يف التشريع: هو نزو 
 .(19) الشريعة، وكمال اإلسالم" شيًئا فشيًئا، طوال فرتة البعثة النبوية، حىت انتهى بتمام

ومل يرد لفظ التدرج يف القرءان الكرمي وإمنا ورد لفظ ) االستدراج ( يف موضعني وهو قريب من لفظ 
وقوله  (20)( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ):التدرج ومها : قوله تعاىل

ومعناه أنخذهم درجة درجة (21)( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ):تعاىل
 (22) وندنيهم من الشئ شيئا فشيئا.

واملقصود من التدرج هو تعليم النفوس ودعوهتا شيئا فشيئا وذلك ابلبدء بصغار األمور قبل كبارها 
روثة شيئا فشيئا، والتكليف ابألهم قبل املهم حىت تتمكن من التخلص من العادات والتقاليد املو 

 واالستعداد للحكم الشرعي املستقر بتقبل النفوس له وتربيتها على وفق الغاية الشرعية تدرجييا.

 احلكمة من منهج التدرج الرتبوي والدعوي: 
 جاء القرءان الكرمي مببدأ التدرج حلكم عظيمة، ومقاصد جليلة، منها:

 أواًل: هتيئة النفوس لتقبل التكاليف:

على تقّبل أحكام هللا، فلم تفرض التكاليف كلها  أبسلوب التدرج؛ لرتويض النفوسجاء الشرع 
شيًئا فشيًئا حىت تتهيأ نفوسهم  واحدة، ومل تفرض بشكلها النهائي دفعة واحدة، بل تدرج هبم مرة

 لقبول التكاليف.

 اثنًيا: التمهل يف استئصال العادات القبيحة املتأصلة يف النفوس:

مراعاًة  حترمي احملّرمات والعادات القبيحة السيما العادات املتوارثة على مّر قرون طويلةكان التدرّج يف 
اإلسالم والعرب قد أتّصلت يف نفوسهم غرائز  الناس، ورمحًة هبم، وتيسريًا عليهم؛ إذ جاء ألحوال

 مراحل. يسهل اقتالعها مرة واحدة؛ فتدرج هبم التشريع يف حترميها على ألفوها، وال

                                                           

 .27( التدرج يف التشريع والتطبيق يف الشريعة اإلسالمية، حممد مصطفى الزحيلي ص 19)
 182األعراف: (20)
 44القلم: (21)
 . 311( انظر: املفردات للراغب األصفهاين ص 22)
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 ا: تسهيل االنقياد للحق:اثلثً 

ظلمات الضالل والفساد، ومل يكن  جاء القرآن يف بيئة ال تعرف للحق نصرة، وتتخبط يف لقد
الواقع إىل نور اإلسالم ابألمر السهل، فراعى التشريع اإلسالمي  إخراجهم من هذه احلياة وهذا

 إلسالم ديًنا ودولة.ذلك، فنزلت التشريعات متدرجة حىت يسهل انقيادهم للحق، وميتثلون ا

 

 مطلب اثن _ مبدأ التدرج الرتبوي والدعوي يف القرءان الكرمي.
 : التدرج يف فرض بعض الواجبات. أوال

 _ التدرج يف الصوم . 

مل يُفرض صيام رمضان من أول مرحلة واحدة، بل مرت فرضيته على ثالث مراحل، على النحو 
 التايل:

ڇ  ):م، أو فدية وهي إطعام مسكني عن كل يوم ، قال تعاىلاملرحلة األوىل: التخيري بني الصيا

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ومعىن "يطيقونه" يف هذه املرحلة: أي يقدر على الصيام ومل يصم ملا ورد عن سلمة بن  (23)( ڳ
َأْن  َكاَن َمْن أَرَادَ  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿:األْكوعي رضي هللا عنه قال: َلمَّا نـَزََلتْ 

َها " يـُْفطيَر َويـَْفَتديَي، َحىتَّ نـََزَلْت اآْليَُة الَّيتي بـَْعَدَها فـََنَسَختـْ
 ويقصد ابآلية اليت بعدها: قوله تعاىل: (24)

   (25) ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿

املرحلة الثانية: فرضية الصيام على املسلم البالغ العاقل الصحيح املقيم من طلوع الفجر إىل غروب 
الشمس، ولكن إذا غربت الشمس وانم الصائم ومل يفطر حرم عليه الطعام والشراب واجلماع إىل 
غروب مشس اليوم التايل، وهي مرحلة فيها مشقة على الصائمني، ويدل على ذلك ما جاء يف 

َي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: " َكاَن َأْصَحاُب حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم، إيَذا كَ  اَن حديث اْلبَـرَاءي بن عازب َرضي
                                                           

 184البقرة: (23)
 (4507( البخاري ، كتاب: تفسري القرآن ، ابب: قوله تعاىل " فمن شهد منكم الشهر فليصمه" )24)
 185البقرة: (25)
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يَ  َلَتُه َواَل يـَْوَمُه َحىتَّ مُيْسي ْفطَاُر فـََناَم قـَْبَل َأْن يـُْفطيَر، ملَْ ََيُْكْل لَيـْ َوإينَّ قـَْيَس ْبَن  ،الرَُّجُل َصائيًما َفَحَضَر اإْلي
ْفطَاُر أََتى اْمَرأَتَُه، فـََقاَل هَلَا: َأعيْنَدكي َطَعاٌم؟ قَ  ْرَمَة اأْلَْنَصارييَّ َكاَن َصائيًما، فـََلمَّا َحَضَر اإْلي اَلْت: اَل، صي

َناُه، َفَجاَءْتهُ  َبًة  َوَلكيْن أَْنطَليُق فََأْطُلُب َلَك، وََكاَن يـَْوَمُه يـَْعَمُل فـََغَلبَـْتُه َعيـْ اْمرَأَتُُه، فـََلمَّا رَأَْتُه، قَاَلْت: َخيـْ
ّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم، فـَنَـَزَلتْ  َي َعَلْيهي، َفذُكيَر َذليَك ليلنَّيبي   َهذيهي اآْليَُة:َلَك، فـََلمَّا انـَْتَصَف النـََّهاُر ُغشي

َا فـََرًحا َشدييًدا، وَ  (26)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڄ) ڄ ڄ ڄ  ) نـَزََلْت:فـََفريُحوا هبي

  (28)(27)( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

املرحلة الثالثة: وجوب صوم رمضان على املسلم البالغ العاقل الصحيح املقيم من طلوع الفجر 
ڄ ﴿  الصادق إىل غروب الشمس، حىت وإن انم الصائم بعد الغروب ومل يفطر، يقول هللا تعاىل:

  (29)﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

وبقي الّتخيري للذين ال يُطيقون صيامه، أو يُطيقونه مع شّدة وضرر، فعن عبد هللا بني َعبَّاٍس رضي 
قال رضي هللا عنه: "   ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿:هللا عنه أنّه ملا قرأ قوله تعاىل

َْنُسوَخٍة، ُهَو الشَّْيُخ اْلَكبيرُي َواْلَمْرأَُة اْلَكبيريَُة  اَل َيْسَتطييَعاني َأْن َيُصوَما فـَُيْطعيَماني َمَكاَن ُكلّي يـَْوٍم لَْيَسْت مبي
 ويقصد بـــ "يطيقونه" يف هذه املرحلة: أي يشق عليهم. (30)ميْسكييًنا "

أي: الّصوم  -يقول اإلمام ابن قّيم اجلوزية _رمحه هللا_ يف بيان احلكمة من هذا التدرّج : " ملّا كان 
ا، ومل تذْق بعُد حالوتَه غرَي مألوٍف هلم، وال م - عتاٍد، والطّيباُع أتابه؛ إذ هو هجُر مألوفيها وحمبوهبي

ت بينه وبني اإلطعام، وندبت إليه، فلّما  وعواقَبه احملمودَة، وما يف طيّيه من املصاحل واملنافع، فُخريّي
، ومل يقبل منها سواه، عَرَفت عّلته وأليَفْته، وعرفت ما تضّمنه من املصاحل والفوائد، ُحتيم عليها عيناً 

فكان الّتخيري يف وقته مصلحًة، وتعينُي الّصوم يف وقته مصلحة، فاقتضت احلكمة البالغة شرَع كلّي 
 .(31)حكٍم يف وقته؛ ألّن املصلحة فيه يف ذلك الوقت"

  : التدرج يف حترمي بعض العادات املتأصلة يف اجملتمع على مراحل. اثنيا
                                                           

 187البقرة:( 26)
 187البقرة: (27)
 (1915تعاىل:" أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم"  )( البخاري ، كتاب: الصوم ، ابب: قوله 28)
 .187( سورة البقرة: اآلية 29)
 ( .4505( البخاري ، كتاب : التفسري، ابب: قوله " أايما معدودات")30)
 ( .2/347( مفتاح دار السعاد البن القيم )31)
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 _ حترمي اخلمر:

الشارع احلكيم أعلُم بطبائع األشياء ألن  م سنَة التدرج فيما شرعه للناس إجيااًب أو حترميًا،راعى اإلسال
ا العقل، وهلا  وخصائصها، ومن خصائص اخلمر أهنا تُؤثّير على العقل، وقد سُّييت مخرًا ملخامرهتي

سلطان عليه، ومن الصعب العسري أن يتخلَّى عنها شارهُبا أو مدمُنها دفعة واحدة، فكان ال بد من 
التدريج لتهيئة النفوس لَقبول احلكم؛ وهلذا مر حترمي اخلمر بعدة مراحل ذكرها املفسرون، وأنقل هنا 

 يف ذلك. –رمحه هللا تعاىل  -ما ذكره القرطيب 

:وإمنا نزل حترمي اخلمر يف سنة ثالث بعد وقعة ُأُحٍد، وقال: وحترمي اخلمر كان -رمحه هللا  -قال
ا، وأول ما نزل يف شأهنا: ۉ ې ې  )  بتدريج ونوازل كثرية، فإهنم كانوا ُموَلعني بشرهبي

م، فلما  (32)( ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ أي: يف جتارهتي
ة لنا فيما فيه إمث كبري، ومل يرتكها بعض الناس، نزلت هذه اآلية تركها بعض الناس وقالوا: ال حاج

ةا واأانْ ُتْم ُسكااراى ﴾وقالوا: أنخذ منفعَتها ونرتك إمثها، فنزلت هذه اآلية:   (33)﴿ الا ت اْقرابُوا الصَّالا
فرتكها بعض الناس وقالوا: ال حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصالة، وشريهَبا بعض الناس يف غري أوقات 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ):الصالة حىت نزلت

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

فصارت حراًما عليهم حىت صار يقول بعضهم: ما حرَّم هللا شيًئا أشد من  (34) (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 (35) مري.اخل

حترمي بعض العادات املتأصلة يف اجملتمع مل َيتي إال بعد أن عَمرت القلوب ابإلميان، وأصبح سلطاُن 
اإلميان أقوى من سلطان النفس واهلوى فانقادت النفوس بسهولة ، ومل يدخل معهم اإلسالم يف 

لتدرج، وهيَّأ أخذهم اب -مراعاًة ألحواهلم وما هم عليه من حب للخمر  -صدام مباشر، ولكنه 
نفوسهم شيًئا فشيًئا لرتكيها، بل ومل جيعلها قضية تستحق البحث يف هذه املرحلة من بداية الدعوة، 

                                                           

 219البقرة: (32)
 . 43( النساء : 33)
 . 91( سورة املائدة اآلية 34)
 (.6/286تفسري القرطيب )( 35)
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هة حنو تصحيح العقيدة، والدعوة إىل توحيد هللا تعاىل وتعظيمه، فلما صار حبُّ  فكانت العناية متَّجي
مرهم ابلتحرمي شيًئا فشيًئا كانت االستجابة هللا تعاىل أعظَم األمور، صُغر أمُر اخلمر وتضاءل، فلما أ

لألمر، وانتهى الناس عن تعاطيها،     بل صاروا يكرهوهنا، ويكرهون شرهبا وشارهبا وابئعها، 
 وصنعها وصانعها ورحبها، وكل ما يتصل هبا، وهذا من أعظم أساليب الرتبية.

 : حترمي الراب_ 
 حترمي اخلمر، وذلك متشياً مع قاعدة التدرج:جاء حترمي الراب على أربعة مراحل كما حدث يف 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ):الدور األول: نزل قوله تعاىل

هذه األية ليس فيها ما يشري إىل حترمي الراب وإمنا  (36)( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
 فيها إشارة إىل بغض هللا للراب، وليس فيه ثواب ملن يتعامل به .

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ):تعاىلالدور الثاين: نزل قوله 

وهذه اآلية هي حكاية عن جرائم اليهود مما قصه هللا علينا وليس فيه ما يدل (37) (ەئ ەئ وئ
 داللة قطعية على أن الراب حمّرم على املسلمني. 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ):الدور الثالث: قوله تعاىل

وهذه اآلية فيها حترمي للراب، ولكنه حترمي لنوع من الراب الذي يسمى )الراب الفاحش(  (38)( ۈئ 
وهو الراب الذي يتزايد فيه الدين حىت يصبح أضعافًا مضاعفة، يثقل على كاهل املستدين، الذي 

ڻ ۀ ) استدان حلاجته وضرورته وهو يشبه حترمي اخلمر يف املرحلة الثالثة يف أوقات الصالة

 (39)( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےۀ ہ ہ 

الدور الرابع: يف هذه املرحلة األخرية نزل التحرمي الكلي والقاطع، ليس فيه استثناء، قال تعاىل 
 (40)( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ):تعاىل

                                                           

 39الروم: (36)
 161النساء: (37)
 130آل عمران: (38)
 43النساء: (39)
 278البقرة: (40)
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وهبذا البيان يتضح لنا سر التشريع اإلسالمي يف دعوة الناس والتدرج هبم يف حترمي بعض ما ألفوه 
 أكلها.حىت تؤيت الدعوة 

 اثلثا : التدرج يف أحكام األحوال الشخصية.
 :التدرج يف إصالح الناشز_ 

اخلالفات الزوجية، فيقول  جاء يف سورة النساء بيان ملراحل عالج نشوز الزوجة وكيفية التعامل مع
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) :عز وجل

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

بدأ القرآن  (41)( ک ک گ گ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
ابلتدرج يف عالج نشوز الزوجة ابلوعظ، مث اهلجر، مث الضرب غري املربح، مث حماوالت الصلح عن 

 طريق َحكمني حملاولة التوفيق أو التفريق.

 :التدرج يف الطالق_ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) جاء الطالق على مراحل يف سورة البقرة يف قوله تعاىل:

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 

  (42)( حج مج جح مح جخ حخ مخ

فاآلية األوىل بيان للطالق الرجعي، وحكم اخللع، وأن الطالق ال يتم دفعة واحدة، ولكن ال بد     
 املراجعة هلا بعد مراجعة العواطف وامليول، واآلية الثانية بيان حكم الطلقة الثالثة.من العدَّة وفرصة 

: ومعناه: أن التطليق الشرعي جيب أن يكون تطليقة بعد -رمحه هللا تعاىل  -يقول اإلمام الرازي 
 (43) تطليقة على التفريق دون اجلمع واإلرسال دفعة واحدة.

                                                           

 36_35النساء: (41)
 230_229البقرة: (42)
 ( .3/385( مفاتيح الغيب )43)
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 ت من األيسر إىل األشد.رابعا : التدرج يف فرض بعض العقواب
 _ التدرج يف حد الزان.

مل حيرم الزان على مراحل مثلما حرم اخلمر وذلك لعظم قبحه وفحشه وكثرة أضراره وعواقبه، وإمنا      
كان التدرج يف إنزال العقوبة بفاعله، فكان يف أول األمر عقوبة الزان ابإليذاء والتوبيخ والتعنيف 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ) لقول هللا سبحانه وتعاىل:

 (44)( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ٱ ٻ ٻ ٻ ) مث تدرج احلكم بعد ذلك إىل احلبس يف البيوت لقول هللا تعاىل:   

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 (45)( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

مث استقر األمر وجعل السبيل، فجعل عقوبة الزاين غري احملصن مائة جلدة، والرجم للمحصن      

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ) حىت ميوت، قال تعاىل:

(46)( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
 

وجاء يف حديث عبادة بن الصامت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "خذوا عين قد جعل هللا     
  (47)هلن سبيالً البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم"

كثريا من الفقهاء يرون أن تقرير عقوبة الزان كانت متدرجة  وقد نقل صاحب كتاب فقه السنة: أن  
كما حدث يف حترمي اخلمر، وكما حصل يف تشريع الصيام، فكانت العقوبة أواًل ابإليذاء مث احلبس 

  (48) مث استقرت العقوبة األخرية اليت هي اجللد مع النفي للبكر والرجم للثيب.
جملتمع، وَيخذ به إىل العفاف والطهر، وحىت ال يشق وجاءت هذه العقوبة هبذا التدرج لريتقي اب    

 على الناس هذا االنتقال فال يكون عليهم يف الدين حرج.

                                                           

 16النساء: (44)
 15النساء: (45)
 2النور: (46)
 ( .1690)( رواه مسلم ، كتاب : احلدود، ابب: حد الزان، حديث رقم 47)
 ( .2/404( فقه السنة للسيد سابق )48)
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واآلايت كما أسلفنا ال تدل على التدرج يف التحرمي، وإمنا تدل على التدرج يف العقوبة، وأما التحرمي 
 م.فهو أمر مقطوع به من أول األمر، خبالف اخلمر وخبالف فرضية الصيا

 
 مطلب اثلث_ تطبيق مبدأ التدرج الرتبوي والدعوي يف السنة النبوية.

السنة النبوية املطهرة متثل التطبيق العملي لإلسالم فالقرآن الكرمي هو منهج النيب صلى هللا عليه     
وسلم يف دعوته، وكان مبدأ التدرج سة ابرزة يف القرءان الكرمي ومنهجا قواي من مناهجه الدعوية 

ية والتعليمية، حتول هذا املنهج إىل تطبيق عملي وواقعي يف دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم والرتبو 
هلذه األمة وتعليمها وتربيتها ، بل إن كيفية نزول الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 

دعوته، بصورٍة متدرجة وعلى مراحل، وهذا متهيد وتعليم للنيب صلى هللا عليه وسلم للتدرج يف 
فاملرحلة األوىل هي الرؤاي الصادقة، مث اخلَلوة يف غار حراء، مث جميء املَلك، مث فرتة الوحي؛ أي: 

 احتباسه وعدم تتابعه وتواليه يف النزول، مث تتابُع الوحي، مث اإلسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ا أخربته أهنا قالت: كان أول ما روى مسلم يف صحيحه عن عروة بن الزبري أن عائشة رضي هللا عنه

بُدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤاي الصادقة يف النوم، فكان ال يرى رؤاي إال 
 -وهو التعبد  -جاءت مثل فلق الصبح، مث ُحبّيب إليه اخلالء، فكان خيلو بغار حراء يتحنث فيه 

َلك فقال:  الليايل الطوال، مث يرجع إىل خدجية فيتزود، حىت
َ
َئه احلق، وهو يف غار حراء، فجاءه امل َفجي

اقرأ، قال: ما أان بقارئ، قال: فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فقال: اقرأ، قال: 
قلت: ما أان بقارئ، قال: فأخذين فغطَّين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال: اقرأ، فقلت: 

( چ چ چ ڇ ڇ) غطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال:ما أان بقارئ، فأخذين ف
(49()50) 

وغريه من العلماء: إمنا ابتدئ صلى هللا عليه  -رمحه هللا  -: قال القاضي  -رمحه هللا  -قال النووي 
املَلك وَيتيه صريح النبوة بغتًة، فال تتحملها قوى البشرية، فُبدئ أبول  وسلم ابلرؤاي؛ لئال يفَجأه

 (51) خصال النبوة وتباشري الكرامة من صدق الرؤاي.
                                                           

 1العلق: (49)
 (252مسلم كتاب: اإلميان، ابب: بدء احلي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) (50)
 ( .1/198( شرح النووي على صحيح مسلم )51)
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وهكذا كان ابتداء الوحي، وهكذا كانت التهيئة الستقباله، فكانت الرؤاي الصادقة واخللوة يف الغار 
مما يعلمه هللا تعاىل، فلم يكن نزول الوحي مباغًتا، بل متهيًدا أو إعداًدا نفسيًّا وروحيًّا، وغري ذلك 

سبقه إعداد، وهذا تدرج، مث بدأ الوحي، مث فرت فرتة من الزمن؛ كي يستوعب النيب صلى هللا عليه 
وسلم ما حدث، مث هتيأ بعد ذلك ملرحلة اثنية لتتابع الوحي، وهذا رمحة من هللا تعاىل بنبيّيه صلى هللا 

 نة هللا تعاىل يف التدرج.عليه وسلم، وحسب س
 أواًل: التدرج يف ترتيب الدعوة بتقدمي األصل على الفرع

يتجلى هذا األمر يف وصيته صلى هللا عليه وسلم ملعاذ عندما بعثه داعية إىل اليمن حيث كان الَبْدء 
ن عباس ابلتوحيد أواًل؛ ألنه األساس للبنيان، مث الصالة ، مث الزكاة، فقد روى اإلمام مسلم عن اب

رضي هللا عنه أن معاًذا قال: "بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: "إنك أتيت قوًما من أهل 
الكتاب، فادُعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعليْمهم أن 

ك، فأعليْمهم أن هللا افرتض هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذل
 (52)عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتـَُردُّ يف فقرائهم"

: بدأ ابألهم فاألهم، ومن هنا يتبني أن أصل الدعوة إمنا هي الدعوة إىل -رمحه هللا  -يقول النووي 
التوحيد، بدليل قوله: "فادعهم" وأن تكاليف اإلسالم بعد ذلك اتبعٌة لألصل، بدليل قوله: 

 .(53)فأعليْمهم""
ملعاذ متدرجة من حيث األولوية من جهة، ومن حيث مدى قبوهلم ملسو هيلع هللا ىلص فاملراحل اليت يوصي هبا النيب 

مبعىن إذا « فإن هم أطاعوا لذلكملسو هيلع هللا ىلص: »من جهة أخرى، حيث يفصل بني كل مرحلة ومرحلة قوله 
 .استجابوا هلذا األمر ومل جيدوا حرًجا يف ذلك فأخربهم ابألمر الذي يليه وهكذا

 اثنًيا: التدرج يف ترتيب درجات املدعو ِّين.
ڇ ڇ ) :كان الَبْدء يف دعوة الناس لإلسالم ابألقربني ومبَن حوله أواًل، قال تعاىل  

يقول الرازي: مث أمره بدعوةي األقرب فاألقرب، وذلك أنه إذا تشدَّد على نفسه أواًل،  (54)( ڇ
   (55) مث ابألقرب فاألقرب اثنًيا، مل يكن ألحٍد فيه طعن ألبتة، وكان قوله أنفع، وكالمه أجنع

                                                           

 (1496( البخاري، كتاب : الزكاة ، ابب : أخذ الصدقة نت األغنياء وترد إىل الفقراء ،)52)
 (1/189( شرح النووي على صحيح مسلم )53)
 214الشعراء: (54)
 ( .536( مفاتيح الغيب ) /55)



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                            sunnaconf.elmergib.edu.ly  

حني وقد بدأ عليه الصالة والسالم بدعوة زوجته وابن عمه، وصديقه أيب بكر، مث دعا أهله وعشريته 
 مجعهم عند الصفا.

وهذا التدرج منهج تربوي تعليمي ابمتياز للدعاة واملصلحني، فالداعية واملصلح قبل أن يبدأ إبصالح 
اجملتمع ودعوة األابعد عليه أن يبدأ بنفسه، مث أهله وأقرابئه، وذلك حىت يكون حمل احرتام وتقدير 

 عوته أكلها وجُتىن مثارها.وال يكون حمل طعن وانتقاد، ويقبل قوله، وتؤيت حينها د

 اثلثا: التدرج يف ذكر الشرائع والشعب  .
طبق النيب صلى هللا عليه وسلم منهج التدرج يف أقواله إبخبار الناس عن شرائع اإلسالم وشعبه  

فيبدأ ابألهم فاألهم وذكر ما يرتتب عليه صحة ابقي الشعب أوال، جند ذلك يف حديثه عن اإلميان، 
مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  فقد روى اإلمام

شعبة، فأفضلها قول ال إله إال هللا، وأدانها إماطة  -أو بضع وستون  -"اإلميان بضع وسبعون 
 .(56)األذى عن الطريق، واحلياُء شعبة من اإلميان"

صلى هللا عليه وسلم على أن أفضَلها التوحيد : وقد نبَّه -رمحه هللا تعاىل  -قال اإلمام النووي 
املتعني على كل أحد، والذي ال يصح شيء من الشَُّعب إال بعد صحته، وأدانها ما يتوقع ضرره 
ابملسلمني من إماطة األذى عن طريقهم، وبقي بني هذين الطرفني أعداٌد لو تكلف اجملتهد حتصيَلها 

 (57) بغلبة الظن وشدة التتبع ألمكنه.

 ا: التدرج يف تغيري املنكر.رابع
طبق النيب صلى هللا عليه وسلم منهج التدرج يف تغيري املنكر وأمر الناس به على حسب درجة  

املنكر، واستطاعة إزالة املنكر، فقد روى اإلمام مسلم عن ابن سعيد رضي هللا عنه قال: سعُت 
فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "َمن رأى منكم منكرًا، 

فهذا احلديث أصل يف صفة التغيري ومنهج أصيل  (58)فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان"

                                                           

 (58( رواه مسلم، كتاب: اإلميان، ابب: شعب اإلميان، حديث رقم )56)
 (2/8( شرح النووي على مسلم )57)
 (78( رواه مسلم، كتاب: اإلميان، ابب: بيان كون النهي عن املنكر من االميان، حديث رقم )58)
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للتدرج يف مراتب إصالح الفساد حبسب االستطاعة، ووجه الداللة فيه : أن اإلنكار يكون ابلتدرج 
 كان واالستطاعة.من اليد إىل اللسان إىل القلب، وكل ذلك حبسب اإلم

يقول د. عبد الغفار الشريف: " وهذا من أقوى األدلة على صاحب الشريعة صلى هللا عليه وسلم 
  (59) "على التدرج يف تطبيق الشريعة عند العجز عن إقامتها كاملة

 خامسا: التدرج يف ترك بعض املصاحل خشية الوقوع يف املفاسد.
من حكمته صلى هللا عليه وسلم يف تطبيق قانون التدرج: ترُك بعض املصاحل خشية الوقوع يف  

املفاسد، وترك منكر على ما هو عليه مؤقًتا خشية الوقوع فيما هو أنكر منه، من ذلك ما ذكره 
 -البخاري يف صحيحه قول النيب صلى هللا عليه وسلم: "اي عائشة، لوال أن قوَمك حديٌث عهدهم 

قال ابن الزبري: بكفٍر  لنقضُت الكعبة فجعلت هلا اببنيي: ابب يدخل منه الناس وابب خيرجون" 
 (60)ففعلها ابن الزبري.

: ويف احلديث معىن ما ترجم له؛ ألن قريًشا كانت تُعظّيم أمر -رمحه هللا تعاىل  -يقول ابن حجر 
أنه غريَّ  -عهدهم ابإلسالم  ألجل قرب -الكعبة جدًّا، فخشي صلى هللا عليه وسلم أن يظنوا 

بناءها، لينفرد ابلفخر عليهم يف ذلك، ويستفاد منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة، وفيه ترك 
إنكار املنكر خشية الوقوع يف أنكر منه، وأن اإلمام يسوس رعيته مبا فيه إصالحهم، ولو كان 

 (61) مفضواًل، ما مل يكن حمرًَّما.

 دعوة املسلمني اجلدد.سادسا: التدرج يف 
ل يف اإلسالم حيتاج إىل اللني والرفق والشفقة، وعدم إثقاله ابلتكاليف مجلة واحدة، فقلبه مل  الداخي
يعمر ابإلميان بعد، وقد جاء يف صحيح البخاري من حديث طلحة بن عبيد هللا رضيي هللا عْنه قال: 

جنٍد اثئَر الرأس، نسَمع َدوييَّ صوته، وال نَفَقه  جاء رجٌل إىل رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم من أهل
ما يقول، حىت دان من رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم فإذا هو َيسَأل عن اإلسالم، فقال رسول هللا 
صلَّى هللا عليه وسلَّم: "مخُس صلواٍت يف اليوم والليلة"، فقال: هل عليَّ غريُها؟ قال: "ال، إال أْن 

رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "وصيام رمضان"، فقال: هل عليَّ غريه؟ قال: "ال، تطوَّع"، وقال 
                                                           

 (1/10( حبوث فقهية معاصرة )59)
 (126( البخاري كتاب : العلم، ابب:  َمن ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه )60)
 (1/225( فتح الباري )61)
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إال أْن تطوَّع"، قال: ذكر له رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم الزكاة، فقال: هل عليَّ غريُها؟ قال: 
وال أَنقُص منه، فقال  "ال، إالَّ أْن تطوَّع"، قال: فَأدبَر الرجل وهو يقوُل: وهللا ال أَزييُد على هذا

 (62) رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "أفَلَح إْن صَدق"

يب املسلَم حديث العهد ابإلسالم مبا يقتضيه حاله، ويبدأ   لقد كان النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم جيُي
هذا ما جيُب معه ابألهم فاألهم؛ حىت يستقر اإلميان يف قلبه وتتهيأ نفسه لتحمل النواهي واألوامر، و 

  أْن ينَهَجه الداعية مع املسلمني اجلدد.

ومن الشَّواهيد على ذلك ما جاء عن أيب هريرة رضيي هللا عْنه أنَّ أعرابيًّا أَتى النيبَّ صلَّى هللا عليه 
وسلَّم فقال: ُدلَّين على عمٍل إذا عملُته، دخلُت اجلنة؟ قال: "تعُبد هللا وال ُتشريك به شيًئا، وتقيم 

الة املكتوبة، وتُؤدّيي الزكاة املفروضة، وَتُصوم رمضان"، قال: والذي نفسي بيده، ال أَزييد على الص
هذا، فلمَّا وىلَّ قال النيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: "َمن سرَّه أْن يَنظُر إىل رجٍل من أهل اجلنَّة، فلَينظُر 

 (63) "إىل هذا

ل النيب صلى هللا عليه وسلم اشرتاط بعض املسلمني ومن مبدأ التدرج يف الدعوة إىل اإلسالم قبو 
اجلدد القيام ببعض التكاليف، ومن ذلك اشرتاط ثقيف ابلقيام ببعض التكاليف وترك البعض ملا 
ابيعوا النيب صلى هللا عليه وسلم ملا يف حديث جابر قَاَل: " َسأَْلُتُه َعْن إيميَاني ثَقييٍف فـََقاَل اْشتَـَرطُوا 

َهاَد، َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعلَ  َعَلى َرُسولي  ْم َواَل جي ْيهي اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن اَل َصَدَقَة َعَلْيهي
ُقوَن َوجُيَاهيُدوَن إيَذا َأْسَلُموا"  (64) َوَسلََّم قَاَل: "َسَيصَّدَّ

َّ َصلَّ  ى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم فََأْسَلَم َعَلى َأْن اَل ُيَصلّيَي إيالَّ وجاء يف حديث آخر  أن رجال منهم "أََتى النَّيبي
ْنُه"    (65) َصاَلتـَنْيي، فـََقبيَل َذليَك مي

ُدين كاريهاً، قال: أْسليم  وعن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل: "أْسليم، قال: أجي
  (66) وإْن ُكْنت كاريهاً"

                                                           

 (46( البخاري كتاب: اإلميان، ابب: الزكاة من االسالم حديث رقم )62)
 (1397رقم ) ( البخاري كتاب: الزكاة ، ابب: وجوب الزكاة حديث63)
 (17913( رواه أمحد يف مسنده )64)
 (20287( رواه أمحد يف مسنده رقم )65)
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قبل ذلك منهم أتليفا هلم يف الدخول يف اإلسالم، ورفقا هبم حىت يلقي  فالنيب صلى هللا عليه وسلم
 هللا يف قلوهبم القبول ويوفقهم للتسليم للدين كله شيئا فشيئا.

فهذه األحاديث وحنُوها ُخوطيب هبا حديثو عهٍد ابإلسالم، لئالَّ يثقل ذلك عليهم فيملُّوا ويرغبوا 
 عنه.

َر على الداخل قال النووي رمحه هللا: "وقد كانت  أمور اإلسالم يف التكليف على التدريج، فمىت ُيسّي
يف الطاعة أو املريد للدخول فيها، َسهلْت عليه، وكانت عاقبته غالًبا التزايُد منها، ومىت عسرت عليه 

 .(67) أوَشك أالَّ يدخل فيها، وإْن دَخل أوَشَك أالَّ يدوم أو ال يسَتحلييها "

ا ال يطييق، وعدم ُمراعاة التدرُّج يف دعوته، وإثقاله ابألوامر والنواهي فتكليف املسلم اجلديد مب 
فعلى القائم  والفرائض والسنن واملندوابت دفعة واحدة قد يكون سبًبا يف ُرجوعيه عن اإلسالم،

وسلَّم فيه؛  ابلدعوة بني املسلمني اجلُُدد أن يُويلي التدرُّج أمهيَّته، وأْن يَفَقه هدَي النيبّي صلَّى هللا عليه 
 كي تُؤيتي دعوته أُُكَلها كلَّ حنٍي إبذن رهبا.

 

 مطلب رابع_ تطبيق مبدأ التدرج الرتبوي والدعوي يف أبعاد عدة يف واقعنا املعاصر.
 أوال_ يف التعليم.

التدرج أسلوب قوي من أساليب الرتبية والتعليم؛ كما حصل يف تربية الصحابة رضوان هللا عليهم 
عليهم بعض املورواثت، وفرضت عليهم بعض الفرائض واألحكام، وكيف تدرج معهم عندما حرّيمت 

ڇ ڍ ) القرآن يف ذلك؛ وكيف راعاهم يف مبدأ الرابنية يف التعلم والتعليم ، كما يف قوله تعاىل

قال البخاري يف صحيحه : قال ابن عباس  (68)( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
هاء ، ويقال: الرابين الذي يريب الناس بصغار العلم قبل  رضي هللا عنهما :" كونوا رابنيني" حلماء فق

 (70) قال ابن حجر _ يف هدي الساري_ : أي : ابلتدريج. (69) كباره،

                                                                                                                                                               

 (12061( رواه أمحد يف مسنده رقم )66)
 (12/41( شرح النووي على مسلم )67)
 79آل عمران: (68)
 (1/24كتاب العلم، ابب: العلم قبل القول والعمل )  (69)
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وقال القرطيب يف تفسري هذه اآلية: والرابين الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره ، وكأنه يقتدي 
 (71) باس.ابلرب سبحانه يف تيسري األمور، روي معناه عن ابن ع

فالتدرج الرتبوي والعلمي هو االنتقال من مرحلة تربوية وعلمية إىل مرحلة أخرى أعلى منها، والعلوم 
مرتبة ترتيًبا متصاعًدا، وبعضها طريق إىل بعض، وهذا هو السبب يف ترتيب املراحل الدراسية 

ة، وهذا التدرج يكون يف  والصفوف، ابتداًء من الصف األول االبتدائي وما بعده حىت املرحلة اجلامعي
 َ كل فن من فنون العلم، العلوم الشرعية، والعلوم الطبيعية؛ لذا صار من األمهية مبكان للمعلم أن يويلي

 هذا األمر جانًبا من اهتمامه، فال يلقي العلوم مجلًة واحدة، ولكن يبدأ ابلتدرج من املهم إىل األهم.
ىل رأي اإلمام أمحد أبن يبدأ الصغري أواًل بتعلم القرآن؛  إ -رمحه هللا  -وقد أشار اإلمام ابن مفلح 

كي يتعود القراءة، فتكون كاملفتاح لغريها، قال امليموين: سألت أاب عبدهللا، أيهما أحب إليك أبدأ 
ابين، ابلقرآن أو ابحلديث؟ قال: ال، ابلقرآن، قلت: أعلمه كله؟ قال: إال أن يعسر فتعلّيمه منه، مث 

 (72) أ أواًل تعوَّد القراءة مث لزمها.قال يل: إذا قر 
 وتعد هذه الطريقة من طرائق التدريس القدمية، واليت ال يستغين عنها املعلم يف العصر احلديث. 

وقد اعتمد النيب صلى هللا عليه وسلم هذا األسلوب يف التعليم مع أصحابه الكرام؛ فقد ورد عن ابن 
وسلم: كان يقرئهم العشر من اآلايت، فال جياوزان إىل  صلى هللا عليه-أنه  -رضي هللا عنه-مسعود 

 (73) عشر أخرى حىت يتعلموا ما فيها من العمل, فيعلمهم القرآن والعمل معا.
يقول ابن حجر: وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون ابلتدرج، ألن الشيء إذا كان يف ابتدائه سهالً 

 (74)عاقبته غالًبا االزدايد.حبب إىل من يدخل فيه، وتلقاه ابنبساط، وكانت 
 ومن التدرج يف التعليم :

ــــــــــــ الرتكيز على الطفل يف سن مبكرة لغرس بذرة العلم يف نفسه, ألنه يكون أقدر على احلفظ 
 والتلقي.

                                                                                                                                                               

 (1/121فتح الباري ) (70)
 (4/122)( تفسري القرطيب 71)
 (2/33اآلداب الشرعية واملنح املرعية البن مفلح ) (72)
 (5/410رواه أمحد يف مسنده ) (73)
 (1/163فتح الباري) (74)
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 ـــــــــــــ مراعاة قابلية التالميذ على احلفظ وكفاءهتم يف تلقي العلوم حبب وحسن استماع.
ومن التدرج يف التعليم وهذا ما جيب على املعلمني االهتمام به يف تعليم طالهبم وهو تصور العلم ــــــــــــ 

املراد تعليمه من حيث املقرر أو املوضوع أو الفن أوال، فتصور الشيء أوال يساعد على فهمه 
 وإدراكه، مث فهمه مث حفظه مث التوسع يف مسائله.

لبدء بعلوم اآللة بصفة عامة فهي مفتاح العلوم واملعينة على الفهم مث البدء ـــــــــــ ومن التدرج يف التعليم ا
أبصول كل فن قبل الدخول يف مسائله كأصول احلديث وأصول الفقه وأصول التفسري وقواعد 

 العقيدة.
 ــــــــــــ دراسة امللخصات واملختصرات يف كل علم قبل املطوالت.

 ئل املتفق عليها قبل دراسة مسائل اخلالف والردود واالنتقادات. ــــــــــــ دراسة األحكام واملسا
 اثنيا: التدرج يف الرتبية.

التدرج من أعظم األساليب وأجنحها يف جمال الرتبية سواء من األب ألبنائه أو من املعلم لتالميذه    
ل قبل الصعب وأن أو من الداعية ملدعويه فيبدأ معهم ابألصول قبل الفروع وابألهم فاألهم وابألسه

يتجاوز عن بعض هفواهتم حىت يرتبوا على ترك ما هو أكرب مث تستقبح نفوسهم كل ما هو متفرع 
وسبب لتلك الكبائر، فإن النفوس يف بداية تربيتها تستثقل ترك ما ألفته، مث التدرج بني اللني والشدة 

بنية على منهج التدرج الذي أصله والرتغيب والرتهيب، ومرحلة الرتبية حتتاج إىل فرتة زمنية وخطة م
 القرءان الكرمي وتعامل به النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعوته.      

 اثلثا: يف اإلصالح وإنكار املنكر.
أحياان يرتك إنكار املنكر للخوف من الوقوع يف أعظم منه، فاجملتمع اإلسالمي قد ألف الكثري من 

ليها أجيال، فينبغي أن يسلك املصلح والداعية سبيل املنكرات حىت أصبحت كاألعراف، وتربت ع
التدرج يف اإلصالح وإنكار املنكر حىت ال يقع يف أشد من ذلك املنكر، وقد جاء يف البخاري من 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) حديث أم عطية قالت : ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقرأ علينا :

وهناان عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت :  (75)( ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
أسعدتين فالنة أريد أن أجزيها، فما قال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم شيئا، فانطلقت مث رجعت 

ويف رواية أخرى : فقالت امرأة من األنصار : إن آل فالن أسعدوين يف اجلاهلية وفيهم . (76)فبايعها"
                                                           

 12املمتحنة: (75)
 (4892البخاري كتاب: تفسري القرآن، ابب: إذا جاءك املؤمنات يبايعنك) (76)
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ا أسعدوين ، فقالت كأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وافقها مأمت فال أابيعك حىت أسعدهم كم
 (77)على ذلك فذهبت فأسعدهتم مث رجعت فبايعت النيب صلى هللا عليه وسلم " 

فالنياحة حمرمة ومع ذلك جتاوز النيب صلى هللا عليه وسلم عن إنكار هذا املنكر يف هذا املوقف أتليفا 
تستمر على كفرها الذي هو أشد، فرتكها فعلت ما أرادت مث لقلبها  حىت ال ترفض البيعة مطلقا و 

 رجعت فبايعت وحسن عملها.

ومثال ذلك : لو أن رجال مدمن على املخدرات واحلشيش فأنكران عليه ذلك وهنيناه، فوافق على 
أن ال يرتك التدخني، فإننا نراعيه يف ذلك إذ لو أنكران عليه التدخني كذلك لرفض ترك االثنني، 

 االصالح يكون ابلتدريج، فإذا ترك املخدرات واتب سيحسن عمله ويرتك التدخني.ولكن 

 رابعا: تدرج احلاكم يف تطبيق أحكام الشريعة.
يف عصران احلايل عطل تطبيق أغلب أحكام الشريعة، إن مل تكن كلها، واعتادت الدول املسلمة 

احلاكم بتطبيق األحكام واحلدود  تطبيق القوانني الوضعية وإن كانت ختالف نصوص الشريعة، فقيام
املعطلة دفعة واحدة سيؤدي هذا إىل نقيض املصلحة اليت شرع احلكم من أجلها، وسيؤدي إىل 
مفسدة أعظم، ومن ذلك إسقاط احلاكم الذي يسعى لتطبيق أحكام الشريعة، واهتامه ابإلرهاب، 

 والتخلف، وقمع احلرايت  األمر الذي سيؤدي إلحالل الفوضى.

رج يف عصران احلاضر يف تطبيق أحكام الشريعة، وتعليم الناس هبذه األحكام وآاثرها على فالتد
 اجملتمعات اإلسالمية هو الوسيلة األفضل اليت توصل إىل حتقيق مقاصد الشارع من التشريع.

  خامسا: التدرج يف تغيري وإصالح األنظمة.

 (78)( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ) :يقول هللا تعاىل

إن من أعظم املهام املوكلة إىل علماء األمة اإلسالمية وجمتهديها يف عصران احلاضر هو تغيري    
األنفس وإصالحها، ألنه األساس ألي تغيري أو إصالح اجتماعي، أو بناء جمتمعي، وهذا التغيري 

                                                           

 12املمتحنة: (77)
 11الرعد: (78)
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، وبناء  يكون بغرس اإلميان يف القلوب، وتربيتها على القيم واألخالق اإلسالمية، وتصحيح املفاهيم
 العقل اآلدمي على منهج اإلسالم القومي.

فإقامة اجملتمع اإلسالمي وإصالحه أوال قبل إقامة األنظمة وإصالحها، ألن األنظمة لن تكون    
صاحلة يف جمتمع فاسد مبتعد عن شريعة هللا، كما أن األنظمة احلاكمة حىت ولو كانت صاحلة لن 

 كل حقوقه وحرايته.تستطيع لوحدها إقامة جمتمع صاحل يتمتع ب
فالدعوة إىل إصالح النظام أو تغيريه البد أن يسبقه إصالح النفوس، وتربيتها وتثقيف الشعوب،     

وتطهرها من الفساد، حينها لن تكون األنظمة قائمة يف هذه اجملتمعات الصاحلة وقد تلبست 
 ابخليانة والفساد، فإما أن تصلح من حاهلا أو أهنا ستتهاوى بنفسها، وقد جاء يف احلديث:" ومل

وروي أنه قيل للحجاج  (79)ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا ابلسنني وشدة املؤونة وجور السلطان" 
بن يوسف: مل ال تعدل مثل عمر وأنت قد أدركت خالفته؟ أفلم تر عدله وصالحه؟ فقال " تباذروا 

 زهده وصالحه تباذروا يشري إىل أيب ذر رضي هللا عنه أي: كونوا يل مثل أيب ذر يف (80)أتعمر لكم"
أكن لكم مثل عمر بن عبد العزيز يف عدله وإنصافه، فاستقامة الرعية وصالحها ينتج عنه صالح 
الراعي واستقامته، فإذا أردان صالح األنظمة وتغيريها إىل األحسن، فعلينا إبصالح وتغيري نفوسنا 

 غيري. أوال، مث إصالح وتغيري األنظمة، وهذا من منهج التدرج يف اإلصالح والت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (4155رواه ابن ماجه يف سننه ) (79)
 (1/234روح البيان يف تفسري القرآن للشيخ إساعيل حقي) (80)
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 اخلامتة
إال أنين ومن  وأخريا فإن القلم واللسان ليعجزان عن اإلحاطة هبذا الباب الفسيح والبحر الزاخر،

خالل هذا العرض السريع واملتواضع ملبدأ التدرج الرتبوي والدعوي وتطبيقاته يف السنة النبوية فقد 
 خلصت إىل أهم النتائج اآلتية:

منهج تربوي أصيل اتبعته الشريعة اإلسالمية يف كل أحواهلا، ويف مجيع مراحلها، ويف شىت _ التدرج 
 صورها، بل هو من األسس اليت قامت عليها الدعوة يف العهد النبوي الشريف.

_ السنة النبوية بينت منهج التدرج الرتبوي والدعوي يف اإلسالم والذي جاء ملوافقة الفطرة ومراعاة 
 ة يف التغيري، وهتيئة النفوس لالمتثال وعدم النفور من تنفيذ أحكام الشريعة. السنن اإلهلي

 ــــــ السنة النبوية بينت أن عملية الرتبية والتعليم يف اإلسالم مببدأ التدرج هي عملية بناء العبد الرابين
 القوية الثابتة املتزنة.وتكوين الشخصية 

والتعليم ال يرهق املستمع واملدعو ابألوامر والنواهي دفعة واحدة، بل فيه ــــــــ مبدأ التدرج يف الرتبية 
 مراعاة لقدراته وطاقاته.

ـــــــ التدرج  يليب احلاجات الشرعية أبحسن صورها، فاإلنسان حني يكلف أبداء أي واجب عليه يف 
ًجا على شكل مراحل، األمر أو النهي، فإنه يقوم أبدائه وحتقيق أركانه بصورة كاملة حني يكون متدر 

 ويتكاسل هذا اإلنسان ويشق عليه حني يُكلف مبجموعة من األوامر دفعة واحدة.
ــــــــ التدرج يكّون الشخصية املتوازنة واملستقيمة، ألن صاحبها يتلقى األمر والتوجيه على مراحل، 

أو النهي دفعة  فيكون كل ما يبىن على هذه القاعدة صحيًحا ومتيًنا، خبالف الذي يتلقى األمر
واحدة، حيث تتأزم نفسه ويثقل الضغط عليها، وابلتايل ال يستطيع أن يبقى اإلنسان متوازاًن يف 

 سائر أحواله.
ــــــــ التدرج يف التعليم والرتبية مينع وقوع الفوضى والتداخل يف حركة اإلنسان، ألن أخذ األحكام من 

حل متقدمة بشكل سريع، يؤدي إىل التخبط غري تدرج أو القفز فوق بعضها للوصول إىل مرا
والفشل والتوقف عن العمل يف معظم احلاالت، لذا كان التدرج يف التشريع متوافًقا مع أحوال الناس 

   وطبيعة ظروفهم، كما جاء يف مسألة األمر والنهي.
وت عن بينت السنة النبوية أن التدرج الدعوي ال يلغي حكما واجبا أو يبيح حمرما وأما السك_ 

 هذه األحكام فهو يف فرتة مؤقتة ملعاجلة ما هو أكرب أو متهيدا إلنكاره .
 



                                                   ليبيا -املرقب  جامعة                          خليفة فرج اجلرايد.            ....مبدأ التدرج الرتبوي والدعوي     

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                             sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

 

 أهم التوصيات
_ عقد مؤمترات وندوات تُعين مبناهج القرآن الكرمي والسنة النبوية يف كل القضااي واجملاالت جلعل 1

طوير السياسات هذين املصدرين مها املنهل الوحيد يف األوساط الفكرية اإلسالمية، للعمل على ت
 الرتبوية والعلمية يف األمة . 

_ النظر بعني العصر للمنهج الرتبوي النبوي التطبيقي يف السنة النبوية لالستفادة من مناهجها 2
 الرتبوية واحلضارية القادرة على بناء الشخصيات اإلبداعية بناًء حمكماً وتوظيفها عملياً.

الرتبية النبوية من خالل كتب السنة واليت حتتاج هلا األمة يف _ فتح آفاق دراسات علمية دقيقة يف 3
 األوقات الراهنة، لتسري صوب اهلدف املنشود.

 

 أرجو أن أكون قد وفقت يف هذه احملاولة املتواضعة وما توفيقي إال ابهلل.                

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 واملراجعثبت املصادر 
 _ القرآن الكرمي مصحف املدينة.1
 ه،الكويت.1420ـــــــ  1_ التدرج يف التشريع والتطبيق يف الشريعة اإلسالمية، حممد الزحيلي، ط2
 م 2003هـ ـ 1423_ اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب، د، ط: 3

 ية السعودية.دار عامل الكتب، الرايض، اململكة العرب     
 _ اآلداب الشرعية واملنح املرعية، البن مفلح الراميين ، د، ط، دار عامل الكتب بريوت.4
 م مصر.1839_ روح البيان يف تفسري القرآن، للشيخ إساعيل حقي ،ط ــــ5
 م ،مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب مصر.    1975 -هـ  1395_ سنن الرتمذي، ط الثانية، 6
 م ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،حلب.      1986 -هـ1406،  2_ سنن النسائي)اجملتىب( ط7
 م ، مؤسسة املختار القاهرة.2001،  1_ شرح النووي على صحيح مسلم ، ط8
 م ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1999 -هـ  1420،  1_ الصحاح يف اللغة للجوهري ، ط9

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت.2002 -ـ ه 1423،  2_ صحيح البخاري ، ط10
 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت.2001 -هـ 1412،  1_ صحيح مسلم ، ط11
 م،     1986هـ/1407، 1_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، ط12

 دار الراين للرتاث القاهرة.       
 م، دار الكتاب العريب، بريوت  1977 -هـ  1397، 3_ فقه السنة، سيد سابق ، ط:13
 م ، دار صادر. 1955 -هـ  1374_ لسان العرب البن منظور ،طبعة سنة 14
 _ مسند أمحد مؤسسة قرطبة ، مصر ، ط بال.15
 م دار الفكر1979 -هـ 1399_ معجم مقاييس اللغة ، أمحد بن فارس بن زكراي، ط: 16
_ املعجم الوسيط يف اللغة ،إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، 17

 د، ط ، نشر دار الدعوة.
 ه ، دار إحياء  1420ــــــ  3_ مفاتيح الغيب، التفسري الكبري، فخر الدين الرازي ، ط 18

 بريوت  -الرتاث العريب       
 ية العلم واإلرادة، البن قيم اجلوزية ، د، ط، دار الكتب    _ مفتاح دار السعادة ومنشور وال19

 بريوت. –العلمية        
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 هـ ،دار القلم ،بريوت.  1412 - 1_ املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، ط20


