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Al-Qur’ân al-Karîm di turunkan bertahap, mulai dari satu hingga sepuluh ayat,
berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan yang muncul ke permukaan, sekaligus
memenuhi keinginan ummat. Ketika turun ayat, sahabat segera menghafal, memahami
sekaligus mengamalkan. Tujuan al-Qur’ân di turunkan bertahap adalah menetapkan hati
sekaligus mengawal missi Nabi SAW dan juga sahabatnya, sekaligus mempelajari hukum,
mengenal sistem serta bersikap dengan akhlaq al-Qur’ân. Selain itu, tujuan yang paling
urgen adalah bertahap dalam penerapan hukum. pengertian at-Tadarruj “melalui suatu
tempat setahap demi setahap”, yang kemudian lebih familiar dipakai dalam kaitannya
dengan hukum-hukum Allah SWT, berupa perintah dan larangan serta halal dan haram.
Hal itu terangkum dalam beberapa hal, seperti kaitannya dengan Iman yang di haramkan
bercengkerama dengan orang yang belum beriman, berkenaan dengan ibadah seperti
Shalat dan Puasa, mu’amalat seperti pengharaman riba, jinayat seperti qhishas dan juga
hukuman bagi pelaku zina, larangan seperti mengkonsumsi khamar, perintahNya seperti
Jihad. at-Tadarruj telah berdampak terhadap kehidupan ummat dari berbagai sisi, seperti
edukasi, psikologi dan juga sosial. Hal itu terangkum dalam rahmat Allah terhadap ummat
ini yang mengayomi kondisional dan adat istiadat saat itu sehingga mereka tidak lari dari
Islam, akan tetapi mencintainya sehingga termasuk dalam keluarga besar Islam.

 وإذا.نزل القرآن الكرمي آية آية مفرقا حىت عشر آيات على األكثر إجابة على الوقائع والقضايا والطلب اليت تقع على املسلمني
)  والقصد من إنزاله منجما تثبيت فؤاد النيب ( ص.نزلت اآليات فسارع الصحابة على حفظها وفهم معانيها والعمل على حكمها
 والتدرج هو املواضع اليت. وأبرزه هو التدرج يف التشريع، كما كان التعليم من أحكامه والتنظم بأحواله والتخلق بأخالقه،وأصحابه
 مث عرف مصطالح التدرج على التشريع من أوامره ونواهيه واحلالل واحلرام اليت تطبق اهلل تعاىل على.مير عليها السيل شيئا فشيئا
، ويف شؤون العبادات مثل الصالة والصوم، تتعلق يف شؤون اإلميان مثل حترمي مواالة املسلمني للكافرين: منها، وأمجاال.األمة تدرجييا
 تنجيم. وبأوامره مثل اجلهاد، ويف نواهيه مثل حترمي اخلمر، اجلنايات مثل القصاص يف القتلى وعقوبة الزنا،املعامالت مثل حترمي الربا
 وخالصة هذا، وناحية النفسية، وناحية االجتماعية،القرآن الكرمي وتدريج تشريعه قد تؤثر على قلوب األمة على صعيد الرتبوية
 حيث أن اهلل سبحانه وتعاىل يراعي أحوال الناس وعاداهتم ويتدرج معهم رمحة هبم حىت،األثار ما هي إال بيان رمحة اهلل هبذه األمة
. بل حيببهم به حىت يكونوا من أهله،ال ينفروا من اإلسالم
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استأصال نفوس املشركني من عقائدهم الوثنية حىت يؤمنون على عقيدة
اإلسالم .9مث نزلت بعد ذلك أمر حملاسن األخالق تزكية للنفس وينهى
عن الفحشاء واملنكر ليقتلع جزور الفساد والشر .مث بيان على قواعد
احلالل واحلرام حىت حتمى األنفس يف املطاعم واألموال واألعراض والدماء.
مث تدرج نزوله باألمة استأصال يف النفوس من األمراض اإلجتماعية ،مث
القضايا اليت متر باملسلمني يف جهادهم الطويل إلعالء كلمة اهلل .10مث
نزلت بعد ذلك تفاصيل األحكام ،فأصول املعامالت نزلت مبكة ،ولكن
تفاصيل أحكامها نزلت باملدينة كآية املداينة وآيات حترمي الربا .وأسس
العالقات األسرية نزلت مبكة ،لكن بيان حقوق كل من الزوجني،
وواجبات احلياة الزوجية ،وما يرتتب على ذلك من استمرار العشرة أو
انفصاهلا بالطالق ،أو انتهائها باملوت مث اإلرث ،فقد جاء يف التشريع
املدين .وأصل الزنا حرم مبكة ولكن العقوبات املرتتبة عليه نزلت باملدينة.
وأصل حرمة الدماء نزلت مبكة ولكن تفاصيل عقوباهتا حول االعتداء
على النفس واألطراف تزل باملدينة.
هذه من املميزات اإلسالمية وخصائصها يف تشريع بعض أحكامها
حيث جعل األحكام أخف على النفس .خبالف ما لو كانت نزلت
مجلة واحدة فتكون ذلك شاقة على اإلمتثال والقبول .كما أن املميزات
واخلصائص لنزول القرآن منجما هي تثبيت فؤاد النيب (ص) ولتقوي قلبه
من االهتامات املختلفة واالضطهادات املشركني املنوعة ،11وغري ذلك من
املميزات األخرى مثل الداللة على إعجازه.

التنجيم والتدريج بني يدي اللغة :
«التنجيم» مصدر ،واملراد به منجم وهو اسم مفعول مبعىن مفرق.12

 . 9فقد شرعت يف مكة الصالة والزكاة مقارنا بالربا ،وذلك بينت يف الروم ،39-37
ِيل َذل َ
وهو قوله تعاىل { :ف ِ
ِين يُرِي ُدو َن َو ْج َه
السب ِ
ني َوابْ َن َّ
ِس ِك َ
ِك َخْ�ي ٌر لِلَّذ َ
َآت ذَا الْق ُْر ىَب َح َّق ُه َوالْم ْ
َّ
َ
اللَّ ِه َوأُ ْولَئ َ
َّاس فَال َ�ي ْربُوا ِعنْ َد الل ِه َو َما
ِن ِربًا لَِ�ي ْرُ�ب َوا فيِ أ ْم َو ِال الن ِ
ِك ُه ُم ال ُْم ْفل ُ
ِحونََ ,و َما آَ�تيْتُ ْم م ْ
َّ
ُ
ِن َز َكا ٍة تُرِي ُدو َن َو ْج َه الل ِه فَأ ْولَئ َ
ِك ُه ُم ال ُْم ْض ِعفُو َن } .مث نزلت بيانا ألصول اإلميان ،وأدلة
آَ�تيْتُ ْم م ْ
التوحيد ،وتندد بالشرك واملشركني ،وتوضح ما حيل وما حيرم من املطاعم ،وتدعو إىل صيانة
حرمات األموال والدماء واألعراض ،مثل سورة األنعام -وهي مكية ،152-151 -وهو قوله
ُل َ�ت َعال َْوا أَتْ ُل َما َح َّر َم َرب ُ
ُّك ْم َعلَيْ ُك ْم أَالَّ تُ ْشر ُ
تعاىل{ :ق ْ
ِح َسانًا َوال َ�ت ْقُ�تلُوا
ِكوا بِ ِه شيئًا َوبِال َْوالِ َديْ ِن إ ْ
الق حَْن ُن َ�ن ْر ُزق ُ
َو ِ
ِن إِ ْم ٍ
اح َش َما َظ َه َر ِمْ�ن َها َو َما بَ َط َن َوال َ�ت ْقُ�تلُوا
أَ ْوال َد ُك ْم م ْ
ُك ْم َوإِيَّا ُه ْم َوال َ�تق َْربُوا الْف َ
لحَْق َذل ُ
اك ْم بِ ِه ل ََعلَّ ُك ْم َ�ت ْع ِقلُونََ ,وال َ�تق َْربُوا َم َ
ِك ْم َو َّص ُ
ْس الَّيِت َح َّر َم اللَّ ُه إِالَّ بِا ِّ
ال الْيَتِي ِم إِالَّ بِالَّيِت
َّال�نف َ
ِّ
َّ
َ
َ
َ
ْسا إِال ُو ْس َع َها َوإِذَا ُ�ق ْلتُ ْم
ِس ِط ال نُكل ُف َ�نف ً
ِي أَ ْح َس ُن َحتىَّ َ�يْ�بلُ َغ أَ ُش َّد ُه َوأ ْوفُوا الْكيْ َل َوالْمِي َزا َن بِالْق ْ
هَ
اكم بِ ِه ل ََعلَّ ُكم تَذ َّ
فَا ْع ِدلُوا َول َْو َكا َن ذَا ُ�ق ْر ىَب َوب َِع ْه ِد اللَّ ِه أَ ْوفُوا َذل ُ
َك ُرونَ} .انظر القطان،
ْ
ِك ْم َو َّص ُ ْ
مناع بن خليل .مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان ص ،113 -112:ط :مكتبة املعارف
 ،الثالثة ،سنة  2000م.
 . 10القطان ،مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان ،ص113 :
 . 11وقد أشارت آيات كثرية تدل على ذلك ،مثل قوله تعاىل يف سورة اجملادلة،21 :
تذكريا بوعد اهلل بنصرة املؤمننيَ :
{كتَ َب اهلل ألَغل َّ
ِنب أنَا َو ُر ُسلِي إن اهلل قَو ُّ
ِي عزيز } ،ويف
األحقاف ،35 :حثا على التأسي بإخوانه الذين أوذوا فصربوا وهي قوله تعاىل { :فَاصبرِ َك َما
ول إالَّ البَ ُ
الر ُس ِ
الغ }.
الر ُس ِل } ،ويف املائدة ،99 :تنبيها إىل مهمته { َما َعلَى َّ
ِن ُّ
العز ِم م َ
أُولُوا َ
َّ
وقد عاتبه على حزنه عليهم فقال تعاىل يف الكهف�َ { 6 :فل ََعل َك بَ ِ
فس َك َعلَى ءِاثَا ِرهِم إن
اخع نَ َ
لمَ يُؤ ِمنُوا بهَِذَا ا َحلد ِ
ِيث أَ َسفا }.
 . 12انظر خمتار ،أمخد .معجم اللغة العربية  ،2173 /3ط :عامل الكتب ،األوىل سنة

تمهيد :
القرآن الكرمي هو كالم اهلل املنزل على سيدنا حممد ( ص ) خامت
األنبياء ،املتعبد بتالوته املكتوب يف املصاحف املنقول إلينا بالتواتر،
والناشخ للشرائع السالفة .1وأن القرآن الكرمي عريب منزل 2من اهلل
سبحانه وتعاىل ،ال من اهلواء ،وال من اللوح ،وال من جسم آخر ،وال
من جربيل ،وال من حممد وال غريمها .3وأن نزول القرآن الكرمي منجم
بينما الكتب األخر مفرق.4
إن معىن نزول القرآن الكرمي منجم هو مل ينزل على رسول اهلل (
ص ) مجلة واحدة ،وقد أشارت على ذلك قوله تعاىلَ { :وق َ
ِين
َال الَّذ َ
َروا لَ ْو اَل ُ�نز َ
ِّل َعلَيْ ِه الْق ُْرآ ُن جمُ ْ لَ ًة َو ِ
اح َد ًة } .5وكيفية إنزاله 6عند مجهور
َكف ُ

العلماء هو نزل إىل مساء الدنيا ليلة القدر مجلة واحدة مث نزل بعد ذلك
منجما على رسول اهلل (ص) حسب مدة إقامته يف مكة واملدينة ،7وهي
ثالث وعشرون سنوات .وأما عدد اآليات املنزل على النيب ( ص ) فقد
ني
ِن املُؤ ِمنِ َ
تكون آية واحدة مثل قوله تعاىل { :ال يَستَوِي القَا ِع ُدو َن م َ
غَريُ أَويل َّ
الض َر ِر َواملُ َجا ِه ُدو َن فيِ َسبِيْ ِل اهللِ } ،8وقد تكون آيتان أو مخس
أو عشر آية مثل ما ورد يف حديث اإلفك ،وقد تكون سورة كاملة
كسورة النصر واملرسالت.
وأما القضايا املنزل يف القرآن الكرمي فبداية يتناوله أصول اإلميان ،من
حيث اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وما فيه من بعث
وحساب وجزاء وجنة ونار .وكانت اآليات حجج وبراهني متمنيا على
 . 1انظر حممد منصور ،عبد القادر .موسوعة علوم القرآن ص .26 :ط .دار القلم العريب
–حلب -سوريا ،األوىل سنة  1422هـ.
 . 2قد وردت مادة “نزل” مئتني ومخسا وتسعني مرة يف أربعة وأربعني تصريفا يف القرآن
الكرمي .انظر حنيف ،عبد الودود مقبول .نزول القرآن والعناية به يف عهد الرسول ( ص ) ص:
 ،2ط :جممع مالك فهد للطباعة.
3
ِن
 .قد أشارت عليه آيات كثرية ،منها يف البقرة ،22 :وهو قوله تعاىلَ :
{وأَْ�ن َز َل م َ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
ِن الث َم َر ِ
الس َما ِء
ِن َّ
َّ
ات ِر ْزقاً لَك ْم} ويف البقرةَ :164 :
{و َما أْ�ن َز َل الل ُه م َ
الس َما ِء َم ًاء فَأ ْخ َر َج بِ ِه م َ
الس َما ِء َم ًاء
ِن َما ٍء فَأَ ْحيَا بِ ِه الأَْ ْر َ
ِن َّ
ض َ�ب ْع َد َم ْوتهَِا} ،ويف األنعامَ :99 :
{و ُه َو الَّذِي أَْ�ن َز َل م َ
مْ
َت أَ ْو ِديٌَة بِ َق َد ِر َها}،
ِن َّ
فَأَ ْخ َر ْجنَا بِ ِه َ�نبَ َ
َسال ْ
ات ُك ِّل َش ْيءٍ} ،ويف الرعد{ :17 :أَْ�ن َز َل م َ
الس َما ِء َم ًاء ف َ
ض َ�ب ْع َد َم ْوتهَِا} وغريها من
الس َما ِء َم ًاء فَأَ ْحيَا بِ ِه الأَْ ْر َ
ِن َّ
ويف النحلَ :65 :
{واللَّ ُه أَْ�ن َز َل م َ
اآليات .انظر احلراين ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،جمموع الفتاوى .120/12
ط :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية سنة
1416هـ1995/م.
4
ِين آ َمنُوا آ ِمنُوا
 .قد أشارت ذلك يف سورة النساء  ،136وهي قوله تعاىل { :يَا أَُّ�ي َها الَّذ َ
َّ
َّ
ِن َ�قبْ ُل َو َم ْن يَ ْكفُر بِالل ِهَّ
َ
اب الذِي َ�نز َ
َّل َعلَى َر ُسولِِه َوال ِ
بِاللَّ ِه َو َر ُسولِِه َوال ِ
ْكتَ ِ
ْكتَ ِ
اب الذِي أْ�ن َز َل م ْ
ْ
َّ
َو َمالئ َ
ِكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َوالَْ�ي ْو ِم الآْ ِخ ِر َ�ف َق ْد َضل َضالال بَعِيداً }.
5
 .سورة الفرقان 32 :
 . 6انظر الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهلل .الربهان يف علوم القرآن ،228/1 ،ط:
دار إحياء كتب العربية ،األوىل سنة  1957م.
 . 7حلديث ابن عباس رضي اهلل عنه“ :بُعث رسول اهلل ( ص ) ألربعني سنة فمكث
مبكة ثالث عشرة سنة يوحى إليه ،مث أمره باهلجرة عشر سنني ،ومات وهو ابن ثالث وستني”.
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب مناقب األنصار باب هجرة النيب ( ص ) إىل املدينة 75/5
رقم احلديث3902 :
 . 8سورة النساء95 :

| de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 154-161
كرامته وحكمته يف التشريع ،إذا أراد أن يشرع أمرا ثقيال وشاقا على
املسلمني فكان تشريعه على سبيل التدريج ،إلن إجيابه وإلزامه شامال
وكليا .لو أن التشريع لبعض األحكام بدون تدريج لكان فيه مشقة
عظيمة ورمبا سيسبب على حتوهلم من الدين اإلسالم .إذا ،فالتدريج يف
التشريع اإلسالمي هي الدعوة بأن اإلسالم دينا وشرعا هو يسر وتسهيل
هلم وليس فيه ضرر على اجلميع.
كان املسلمون يف أول أمرهم عرفوا أنواعا من الصدقة والصيام ولكن
مقادير الزكاة وشروط الصيام مل تفرض إال بعد اهلجرة بسنة ،فهذا كله
من مرانة اإلسالم ويسره ومساحته ،19وما أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن
يشق على عباده وإمنا يأخذهم بالرفق ،وينهاهم عن كثرة السؤال لئال
يبدو هلم ما يكرهون من جديد التكاليف .20وقد حتدث هذا التدريج أم
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت« :إمنا نزل أول ما نزل منه سورة
من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار ،حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل
احلالل واحلرام ،ولو نزل أول شيء« ،ال تشربو اخلمر» لقالوا :ال ندع
اخلمر أب ًدا ،ولو انزل «ال تزنوا» لقالوا« :ال ندع الزىن أب ًدا» .21وظاهر
كالم السيدة عائشة رضي اهلل عنها أهنا مجعت بني حترمي اخلمر وحترمي
الزنا بالتدريج ،فيخيل إىل السامع أن حترمي الزىن مل يتم إال على مراحل
كاخلمر ،وليس ذلك بصحيح وال هو مراد بنت الصديق ،فإهنا رضي
اهلل عنها كانت تعلم أن الزىن حرم دفعة واحدة ،يف خطوة واحدة.22
مل يتدرج هبم يف معايل األمور وسامي اآلداب واألخالق حىت أصبحت
هذه األمة خري أمة أخرجت للناس وحىت أصبح هذا القرن من أصحابه
خري القرون.23
إذا ،كان التدرج يف التشريع خصائص الشريعة اإلسالمية حيث
جاء متدرجا مع الزمان واألحوال ،ومل ينزل القرآن دفعة واحدة أو مجلة
واحدة كغريه من التشريعات السماوية السابقة ،كما مل يصدر يف وقت
واحد كما هو متبع يف التشريعات الوضعية.
والتدرج يف التشريع تربية الناشئة علما وشرعا وعمال ،24وينضوي
االستفادة من خالل مناهج التدريج مخسة أمور :أ) .تيسري حفظ القرآن
 . 19وقد أشار ذلك يف احلج ،78 :وهو قوله تعاىلَ { :ما َج َع َل َعلَيْ ُك ْم فيِ ِّ
ِن
الد ِ
ين م ْ
ِك ُم الْيُ ْس َر َوال يُرِي ُد ب ُ
َح َر ٍج} ،وقوله تعاىل يف البقرة { :185 :يُرِي ُد اللَّ ُه ب ُ
ِك ُم ال ُْع ْس َر } .انظر
الصاحل ،صبحي .مباحث يف علوم القرآن ،ص ،59 :ط :دار العلم للماليني ،ط :الرابعة
والعشرون 2000 ،م.
20
ِين آ َمنُوا ال تَ ْسأَلوا َع ْن أَ ْشيَ َاء إ ِْن ُ�تبْ َد
 .انظر قوله تعاىل يف املائدة { :101 :يَا أَُّ�ي َها الَّذ َ
َّ
َ
ُ
لُ
ني ُ�يَ�نز ُ
َّل الْق ُْرآ ُن ُ�تبْ َد لَك ْم َعفَا الل ُه َعْ�ن َها }.
َك ْم تَ ُس ْؤ ُك ْم َوإ ِْن تَ ْسألوا َعْ�ن َها ِح َ
21
 .أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن  185/6رقم
احلديث 4993
 . 22انظر الصاحل ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن ،ص56 :
 . 23انظر الرومي ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان .دراسات يف علوم القرآن الكرمي ،ص:
 ،221الطبعة الثانية عشرة سنة  2003م ( .دون الطباعة ).
 . 24انظر الزرقاين ،حممد عبد العظيم .مناهل العرفان يف علوم القرآن ،56 /1 ،ط :مطبعة
عيسى البايب احلليب ،الثالثة ( دون سنة ).
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يقال :تنجيم الدين أي دفعه على دفعات يف أوقات معينة .13علم التنجيم
هو علم يبحث يف تأثري حركات النجوم على جمرى األحداث ،ويستخلص
منها تنبّؤات مستقبلية ذات تأثري مزعوم على حياة الناس ،وطباعهم.14
وقد استعمل مصطالحات التنجيم خصوصا لنزول القرآن ،وأشارت ذلك
يف قوله تعاىل�َ { :نز َ
َّل َعلَيْ َك الْ ِكتَ ِ
اب بِا َحل ِّق ُم َصدِّقًا ل َِما َ�بينْ َ يَ َديْ ِه َوأَْ�ن َز َل
َّو َرا َة َواْالجنيل } ،15حيث خص القرآن بالتنزيل لنزوله منجما ،بينما
ال�ت ْ
الكتابني األخريتني باالنزال لنزوهلما دفعة واحدة.
وأما «التدرج» مصدر من «الدرج» ،واملراد به درجة فدرجة ،أو شيئا
فشيئا ،أو رويدا رويدا ،أو قليال قليال .16أو هو املواضع اليت مير عليها السيل
شيئا فشيئا .17وقد استعمل مصطالحات التدريج يف تنزيل القرآن خاصة
ألن نزول القرآن الكرمي منجما وتدرجييا شيئا فشيئا .وقد نبه اجلرجاين
يف ذلك حيث قال يف «التعريفات» أن الفرق بني اإلنزال والتنزيل هو أن
اإلنزال يستعمل يف الدفعة ،والتنزيل يستعمل يف التدريج.18
ومن خالل التعريف أعاله فنخلص بأن التدريج هو املراحل الالزمة
يف تشريع بعض األحكام يف القرآن للوصول إىل األهداف املنشودة وهي
ثبوت قلوب املؤمنني على اإلميان باهلل تعاىل.

مناسبة التدرج في التشريع بين مجتمع الصحابة :
كانت حياة جمتمع العريب عند جميئ القرآن الكرمي إىل جزيرهتم العربية،
متذخر بكل أنواع الفساد ،كعبادة األصنام واألوثان ،وقتل األوالد خشية
إمالق ،وأكل أموال الناس بالباطل وارتكاب الفواحش كالزىن وشرب
اخلمر .ألجل ذلك مل ينزل عليهم األحكام اليت تقوم وتصلح تلك احلياة
السيئة دفعة واحدة ،ألن ذلك ال يعاجل حياة تلك اجملتمع املتأصل فيه
الضالل والفساد .ولكن سلك منهجا حكيما وسليما على اجلميع وهو
التدرج هبم يف التشريع.
إن التشريع اإلسالمي وردت متدرجا على اجملتمع الصحابة حسب
األحوال واألحداث والوقائع واملطلوب ومل ينزل مجلة واحدة .وقد
تستفيد من ذلك على مراعاة لوقائع اجملتمع العربية اليت تريد عالجها
وإخراجها من الظلومات إىل النور .وكان اهلل سبحانه وتعاىل مع عظم
 2008م.
13
 .انظر قلعجي ،حممد رواس .معجم لغة الفقهاء ،ص ،147 :ط :دا ر النعائس،
الثانية سنة  1988م.
 . 14خمتار ،أمخد .معجم اللغة العربية املعاصرة 2173 /3
 . 15سورة آل عمران3 :
 . 16انظر آن دوزي ،رينهارت بيرت .تكملة املعاجم العربية  ،315 /4ط :وزارة الثقافة
واإلعالم –مجهورية العراقية -األوىل سنة  2000م.
 . 17انظر األلوسي ،شهاب الدين حممد بن عبد اهلل .روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
والسبع املثاين  ،529/1ط :دار الكتب العلمية –بريوت -األوىل ،سنة  1415ه .حتقيق:
علي عبد الرب عطية.
 . 18اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف .التعريفات ،ص ،68 :ط :دار
الكتب العلمية –بريوت -األوىل ،سنة  1983م.
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|  ...تنجيم القرآن الكرمي وتدريج يف التشريعAli Hamdan,

خالفا على كثرة السؤال املوجهة على الرسول أو األسباب النزول
الواقعة لبيان الشريعة دون تدريج ،فقد حتدث القرآن الكرمي على األشياء
املتدرج ،منها يف عملية خلق اإلنسان ،ومنها بعض الشرائع املطبق تدرجييا.
فأما األشياء املتدرج فمنها يف عملية خلق اإلنسان ،وأشارت عليه قوله
ُك ْم فيِ بُ ُطو ِن أُمَّهات ُ
تعاىل { :خَْيلُق ُ
ِك ْم } .31فبينت هذه اآلية شأن كيفية
اخللق من ذكر من األناسي واألنعام كإظهار ملا فيه من عجائب القدرة،
وكان ظاهر اآلية خطاب خاص وصيغاهتا مضارع للداللة على التدرج
والتجدد .32وأما بعض الشرئع املطبق تدرجييا فقد تتعلق يف شؤون اإلميان،
العبادات ،املعامالت ،اجلنايات والفقه العام :
وأما املتعلق بشؤون اإلميان فهو حترمي مواالة املسلمني للكافرين،33
حيث وردت األمر على أن ال حيضر املسلمون جمالس الكافرين ليظهر
التمايز بني املسلمني اخللص وبني املنافقني ،كما أمروا على مغادرة جمالس
الكافرين إذا كان موضوع احملادثة يف تلك اجملالس إخاضة يف الكفر باآليات
واالستهزاء هبا .ولكن ليس ذلك مطلقا ،وقد رخص للمسلمني القعود معهم
إذا كان موضوع احملادثة غري الكفر .التقرير أعاله قد أشارت ذلك القرآن
الكرمي يف قوله تعاىلَ { :وقَ ْد َ�نز َ
اب أَ ْن إِذَا مَس ِْعتُ ْم آيَ ِ
َّل َعلَيْ ُك ْم فيِ الْ ِكتَ ِ
ات
َر بهَِا َويُ ْسَ�ت ْه َزأُ بهَِا فَ َ
وضواْ فيِ َحد ٍ
ِيث غ رَْيِ ِه
ال َ�تق ُْع ُدواْ َم َع ُه ْم َحتىَّ يخَُ ُ
اللّ ِه يُ َكف ُ
ِيعا }.34
إِنَّ ُك ْم إِذًا ِّمْ�ثلُ ُه ْم إ َِّن اللّ َه َجا ِم ُع الْ ُمنَافِ ِق َ
ِين فيِ َج َهن ََّم جمَ ً
ني َوالْ َكافِر َ

مث جعل جواب القعود معهم املنهي عنه حيث أن املسلمون إذا كانوا مل
ينتهوا عن احلضور والقعود جمالس الكافرين فيكونون مثلهم يف االستحفاف
بآيات اهلل سبحانه وتعاىل ،حيث قال اهلل سبحانه وتعاىل عنهم { إِنَّ ُك ْم إِذًا
ِّمْ�ثلُ ُه ْم } .مث نسخ حكم اآلية أعالها بعد نزول قول اهلل تعاىل { :يَا أَُّ�ي َها
َّخذُواْ آبَ ُ
ِين آ َمنُواْ الَ َ�تت ِ
ِخ َوانَ ُك ْم أَ ْولِيَاء إَ ِن ْاستَ َحبُّواْ الْ ُكف َْر َعلَى
اءك ْم َوإ ْ
الَّذ َ
ِك ُهم َّ
اإلِميَا ِن َو َمن َ�يَ�ت َولهَُّم م ُ
الظال ُِمو َن } .35فحذر اهلل املؤمنني
ِّنك ْم فَأُ ْولَـئ َ ُ
من خالل اآليتان أعالها من مواالة من استحبوا الكفر على اإلميان ،يف
ظاهر أمرهم أو باطنه ،وجعل التحذير من أولئك خبصوص كوهنم آباء
وإخوانا تنبيها على أقصى اجلدارة بالوالية ليعلم بفحوى اخلطاب أن من
دوهنم أوىل حبكم النهي .وأشار اهلل سبحانه وتعاىل بأهنم الظاملون ألهنم
وقعوا فيما هناهم اهلل ،فاستحقوا العقاب فظلموا أنفسهم بتسبب العذاب
هلا ،36فالظلم إذن مبعناه اللغوي وليس مرادا به الشرك.
وأما املتعلق يف شؤون العبادات فمنها الصالة .37كان أول األمر
للمسلمني هو التكليف بالصالة والصدقة الصيام .وبداية األمر يف الصالة

 . 31سورة الزمر6 :
 . 32انظر تفسري األلوسي ،روح املعاين 231 /12
 . 33انظر ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر .التحرير والتنوير ،235/5
ط :دار التونيسية للنشر ،تونس سنة  1984م
 . 34سورة النساء 140 :
 . 35سورة التوبة اآلية24-23 :
 . 36انظر ابن عاشور ،التحرير والتنوير 151/10
 . 37انظر الصاحل ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن ،ص57 :

على األمة العربية ألهنم أمة أمية ،كما أن أدوات الكتابة مل تكن ميسورة
ومتوفرة لدى الكاتبني .ب) .التسهيل على الفهم .ج) .التمهيد والكمال
حىت ختليهم عن عقائدهم الباطلة وعباداهتم الفاسدة وعاداهتم املرذولة ،حيث
أن هذا التخلي شيئا فشيئا بسبب نزول القرآن عليهم كذلك شيئا فشيئا،
فكلما جنح اإلسالم يف هدم عملهم الباطلة يف عهد اجلاهلية فانتقل هبم إىل
هدم آخر .د) .التمهيد والكمال حىت متسكهم للعقائد احلقة والعبادات
الصحيحة واألخالق الفاضلة .ي) .تثبيت قلوب املؤمنني وتسليحهم
بعزمية الصرب واليقني والقوة .وذلك ،ملا يقصه القرآن من القصص األنبياء
والرسل وأتباعهم ،وما وعد اهلل سبحانه وتعاىل عباده الصاحلني الصابرين
من النصر واألجر والثواب واجلنة والنار.

بعض الشرائع التي كانت تطبيقها تدريجية :
ليس مجيع األحكام يف القرآن الكرمي متدرج يف تطبيقها على األمة.
وقد تصفحت آيات األحكام وجدت فيها أجوبة مباشرة على أسئلتهم.25
وقد قال ابن عباس رضي اهلل عنه« :ما رأيت قوما كانوا خريا من أصحاب
رسول اهلل (ص) ,ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة حىت قبض»,
كلهن يف القرآن منهن { :يَ ْسأَلُونَ َك َع ِن َّ
الش ْه ِر الحَْ َرا ِم قِتَ ٍ
ال فِي ِه } قال:
ما كانوا يسألون إال عما ينفعهم .26وكان النيب ( ص ) يسأل ومل جييب
حىت ينزل عليه الوحي .27وقد يكون كثري من آيات األحكام ليس فيها
آية يسألونك أو السؤال املوجهة إىل النيب ( ص) مباشرة ,ولكن فيها
أسباب النزول وقعت ،وهو علم خاص يستعان به على فهم القرآن،28
بينما أصحاب رسول اهلل ( ص ) يف أول أمرهم لشدة متسكهم بالدين
يرون أن كل مسألة هلا حكم ,فيسألون عن كل شيء حىت هناهم النيب (
ص ) رفقا هبم ،فقال« :ذروين ما تركتكم ,فإمنا هلك من قبلكم بكثرة
سؤاهلم .»29وأجاب الذي سأل عن احلج هل جيب كل عام بقوله« :ال
ولو قلت نعم لوجب ,ومل تقدروا» ،وقال تعاىل { :اَل تَ ْسأَلُوا َع ْن أَ ْشيَ َاء
إ ِْن ُ�تبْ َد لَ ُك ْم تَ ُس ْؤ ُك ْم}.30
ِيك ْم فيِ ال َ
ُل اللَّ ُه ُ�ي ْفت ُ
ْكلاَ لَِة } ،وقوله
 . 25منها قوله تعاىل يف النساء {:176 :يَ ْسَ�ت ْفتُونَ َك ق ِ
ْو } ،وقوله تعاىل يف البقرة:217 :
تعاىل يف البقرةَ { :219 :ويَ ْسأَلُونَ َك َماذَا ُ�ينْ ِفقُو َن ق ِ
ُل ال َْعف َ
ال فِي ِه } ،وقوله تعاىل يف البقرة { :189 :يَ ْسأَلُونَ َك َع ِن الأَْهِل ِةَّ
{ يَ ْسأَلُونَ َك َع ِن َّ
لحَْرا ِم قِتَ ٍ
الش ْه ِر ا َ
} وهي أربع عشرة آية وردت على هذا النسق .فيها واحدة سؤال اليهود وهي قوله تعاىل يف
الروح } ،وذلك كله تعليم لألمة.
اإلسراء { :85 :يَ ْسأَلُونَ َك َع ِن ُّ
 . 26أخرجه الدارمي يف مسنده باب كراهية الفتيا  244/1رقم احلديث127 :
 .27انظر األسدي ،املُهلب بن أمحد بن يِأب صفرة أسيد بن عبد اهلل .املختصر النصيح يف
هتذيب الكتاب اجلامع الصحيح  .318/3ط :دار التوحيد ،دار أهل السنة – الرياض ،األوىل،
1430هـ  2009 -م .حتقيق :أمحد بن فارس السلوم.
يب بن حممد .الفكر السامي يف تاريخ
 .28انظر احلجوي الثعاليب ،حممد بن احلسن بن العر ّ
الفقه اإلسالمي  .86-85 /1ط :دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان .األوىل 1416 -هـ-
1995م.
 . 29أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احلج باب فرض احلج مرة يف عمره  975/2رقم
احلديث1337 :
 . 30سورة املائدة .101 :
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لِل َ
ِيما } .46فهذه اآلية تلميح بالتحرمي ألهنا جاءت
ْكافِر َ
ِين ِمْ�ن ُه ْم َعذَابًا أَل ً
على سبيل احلكاية عن بين إسرائيل وكان الربا حمرما عليهم ،فاحتالوا
على أكله .فهي أيضا متهيد ،وإمياء إىل إمكان حترمي الربا على املسلمني
كما هو حمرم على بين إسرائيل .مث فيه إمياء آخر حيث أنه إذا حرم على
املسلمني الربا فال تفعلوا مثل فعلهم ،فتلقوا من العذاب األليم مثل ما لقوا
ألن هذا السلوك ليس إال سلوك الكافرين والعياذ باهلل .مث نزلت أية ثالثة
تفيد على حترمي الربا إال أن بياهنا مل يكن فيها هتديد ووعيد ملا كان يف
ِين آ َمنُوا اَل تَْأ ُكلُوا
آخر مراحل التحرمي ،وهي قوله تعاىل { :يَا أَُّ�ي َها الَّذ َ
َّار الَّيِت أُع َّ
ِد ْت
ِّ
الربَا أَ ْض َعافًا ُم َضا َع َف ًة َواَّ�تقُوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم ُ�ت ْفل ُ
ِحو َنَ .واَّ�تقُوا الن َ
47
لِل َ
الر ُس َ
ول لَ َعلَّ ُك ْم ُ�ت ْرحمَُو َن }  .أشارت اآلية إىل
ِيعوا اللَّ َه َو َّ
ِينَ .وأَط ُ
ْكافِر َ
هني أكل الربا بعد دخوهلم إىل اإلسالم كما أكلوه عند جاهليتهم .مث
نزلت آية رابعة وتعرب مرحلة األخرية يف حترمي الربا مطلقا وشرعا ،وهي
الربَا اَل َ�يقُو ُمو َن إاَِّل َك َما َ�يقُو ُم الَّذِي َ�يتَ َخبَّ ُط ُه
ِين يَْأ ُكلُو َن ِّ
قوله تعاىل { :الَّذ َ
َّ
ِن الْ َم ِّس َذل َ
الربَا َوأَ َح َّل اللَّ ُه الَْ�بيْ َع
ِك بِأََّ�ن ُه ْم قَالُوا إِنمََّا الَْ�بيْ ُع ِمثْ ُل ِّ
الشيْ َطا ُن م َ
َم ْن َج َاء ُه َم ْوع َ
َف َوأَ ْم ُر ُه إِلىَ
ِن َربِّ ِه فَاْ�نَ�ت َهى َ�فلَ ُه َما َسل َ
َو َح َّر َم ِّ
ِظ ٌة م ْ
الربَا ف َ
اللَّ ِه َو َم ْن َعا َد فَأُولَئ َ
الربَا
اب النَّا ِر ُه ْم فِي َها َخالِ ُدو َن .يمَْ َح ُق اللَّ ُه ِّ
ِك أَ ْص َح ُ
الص َدق ِ
ِين آ َمنُوا َو َع ِملُوا
َوُ�ي ْر يِب َّ
َات َواللَّ ُه اَل يحُ ُّ
ِب ُك َّل َك َّفا ٍر أَثِي ٍم .إ َِّن الَّذ َ
الصلاَ َة َوآَ�ت ُوا الز َ
الصالحِ َ ِ
َّكا َة لهَُ ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِعنْ َد َربهِّ ِْم َو اَل َخ ْو ٌف
ات َوأَقَا ُموا َّ
َّ
ِن
ِي م َ
ِم َو اَل ُه ْم يحَْ َزنُو َن .يَا أَُّ�ي َها الَّذ َ
ِين آ َمنُوا اَّ�تقُوا اللَّ َه َوذ ُ
َعلَيْه ْ
َروا َما بَق َ
ِن اللَّ ِه َو َر ُسولِِه َوإ ِْن
ِّ
الربَا إ ِْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤ ِمنِ َ
ني .فَإ ِْن لمَْ َ�تف َْعلُوا فَ ْأ َذنُوا بحِ َ ْر ٍب م َ
48
َ
ُ
ُ
وس أ ْم َوالِك ْم اَل تَ ْظل ُِمو َن َو اَل تُ ْظل َُمو َن }  .أجاز اهلل
ُ�تبْتُ ْم َ�فلَك ْم ُر ُء ُ
سبحانه وتعاىل أخذ رؤوس أموال يف مجيع املعامالت والعقود اليت تتعلق
بالربا كما عرض اهلل سبحانه وتعاىل التوبة كشرطها .وتعترب هذه اآلية
آخر ما نزل من القرآن كما قال ابن عباس رضي اهلل عنهما ،49ويستمر
حترميه إىل يوم القيامة.50
وأما املتعلق قي شؤون اجلنايات فمنها قضية القصاص يف القتلى .فقد
نزلت اآلية اليت تتعلق بالقصاص يف القتلى هي اآلية اليت تتحدث حول
ذكر أول من سن القتل والسبب الذي وقع ألجله ،51وذلك يف قوله
ِس َرائ َ
ِن أَ ْج ِل َذل َ
ْسا بِ َغ رْيِ
تعاىل { :م ْ
ِك َكتَْ�بنَا َعلَى بَنيِ إ ْ
ِيل أَنَُّه َمن َ�قتَ َل َ�نف ً
ض فَ
ِيعا } .52مث نزلت آية ثانية
َسا ٍد فيِ األَ ْر ِ
َ�نف ٍ
َّاس جمَ ً
َكأَنمََّا َ�قتَ َل الن َ
ْس أَ ْو ف َ
 . 46سورة النساء161-160 :
 . 47سورة آل عمران132-130 :
 . 48سورة لبقرة279-275 :
 . 49انظر البخاري اجلعفي ،حممد بن إمساعيل .اجلامع الصحيح  .59/3ط :دار طوق
النجاة ،األوىل سنة  1422هـ.
 . 50انظر سابق ،سيد .فقه السنة  ،156/3ط :دار الكتاب العريب –بريوت -الثالثة
سنة  1977م.
 . 51انظر السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر .أسرار ترتيب القرآن ،ص ،150 :ط :دار
الفضيلة للنشر والتوزيع ( دون سنة ).
 . 52سورة املائدة32 :
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هي صالة مطلقة بالغداة العشي .فما فرضت على املسلمني عددها يف
اليوم والليلة وركعاهتا وأشكاهلا إال قبل اهلجرة بسنة .وما كانت الصالة
مستقبلة على الكعبة املشرفة قبلة يف أول أمرها ،ولكن كانت مستقبلة
على املسجد األقصى ،حىت نزلت آية التحويل القبلة وهي قوله تعاىل{ :
ِن َحيْ ُث َخ َر ْج َت َ�ف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر اْملَ ْس ِج ِد اْ َحل َرا ِم }.38
َوم ْ
ومنها الصوم .إن الصوم أمر شاق على اإلنسان ملا كان اإلمساك
فيه عن شهوة الفرج والبطن على النفوس .وملا أراد اهلل سبحانه وتعاىل
تشريعه فشرعه تدرجييا .39فقد كان تشريع الصوم على ثالثة مراحل،
فأوهلا صوما خفيفا حيث ال مشقة فيه وهو صوم يوم عاشوراء 40وثالثة
من كل شهر ،41ملا تعود نفوس املسلمني يف ذلك فخري بني صوم اليوم
َعا ُم
ِين يُ ِطيقُونَ ُه فِ ْديٌَة ط َ
وإطعام املسكني ،وهي يف قوله تعاىلَ { :و َعلَى الَّذ َ
ِس ِك ٍ
ني } .42وملا استأنست نفوس املسلمني به كامال ،فأوجبه إجيابا
مْ
عاما وشامال حيث أوجبه اهلل سبحانه وتعاىل صيام رمضان ،وهي يف
َمن َش ِه َد م ُ
ِنك ُم َّ
الش ْه َر َ�فلْيَ ُص ْم ُه }.43
قوله { :ف َ
وأما املتعلق يف شؤون املعامالت فهي مثل حترمي الربا .44كان الربا
حرام وال جيوز ألي مسلم أن يتجاوز هذا احلرام بأي سبب من األسباب.
وقد روي أن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :آخر آية نزلت على رسول
اهلل ( ص ) آية الربا» .فأما اآليات املتحدث حول حترمي الربا فقد نزلت
تدرجيا ،فأول نزوهلا يف مكة املكرمة قبل اهلجرة ببضع سنني حيث حتدثت
اآلية عن مقارنة ذم الربا من الناحية ومدح الزكاة من الناحية أخرى،
َّاس َ�فلاَ َ�ي ْربُو ِعنْ َد
ِن ِربًا لَِ�ي ْرُ�ب َو فيِ أَ ْم َو ِال الن ِ
وهي قوله تعاىلَ { :و َما آَ�تيْتُ ْم م ْ
ِن َز َكا ٍة تُرِي ُدو َن َو ْج َه اللَّ ِه فَأُولَئ َ
ِك ُه ُم الْ ُم ْض ِعفُو َن }.45
اللَّ ِه َو َما آَ�تيْتُ ْم م ْ
مث نزلت أية ثانية حيث هنى اهلل عنهم عن الربا فتنولوه وأخذوه واحتلوا
عليه بأنواع من احليل وصنوف من الشبه ،وهي قوله تعاىل { :فَب ُ
ِظ ْل ٍم
ِيل الل ِهَّ
ِم َطيِّبَ ٍ
ِم َع ْن َسب ِ
ات أُ ِحلَّ ْت لهَُ ْم َوب َ
ِن الَّذ َ
مَ
ِص ِّده ْ
ِين َها ُدوا َح َّر ْمنَا َعلَيْه ْ
ِل َوأَ ْعتَ ْدنَا
ِم أَ ْم َو َال الن ِ
َّاس بِالْبَاط ِ
ِم ِّ
الربَا َوقَ ْد ُ�ن ُهوا َعنْ ُه َوأَ ْكلِه ْ
َكثِريًاَ .وأَ ْخ ِذه ُ
 . 38سورة البقرة:
 . 39انظر الشنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن 264/5
 . 40كما ورد يف حديث عائشة أهنا قالت :كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش يف
اجلاهلية ،وكان رسول اهلل ( ص ) يصومه يف اجلاهلية ،فلما قدم رسول اهلل ( ص ) املدينة
صامه ،وأمر بصيامه ،فلما فرض رمضان :كان هو الفريضة ،وترك يوم عاشوراء ،فمن شاء
صامه ،ومن شاء تركه .أورده مالك يف املواطأ كتاب الصيام باب يف صيام عاشورى 324/1
رقم احلديث 842
 . 41عن حفصة زوج النيب ( ص ) قالت :كان النيب ( ص ) يصوم ثالثة أيام من كل
شهر :االثنني ،واخلميس ،واالثنني من اجلمعة األخرى .أخرجه أمحد يف مسنده  65/44رقم
احلديث26464 :
 . 42سورة البقرة184 :
 . 43سورة البقرة185 :
 . 44الصابوين ،حممد علي .روائع البيان تفسري آيات األحكام  ،389 /1ط .مكتبة الغزايل
–دمشق -الثالثة سنة  1980م.
 . 45سورة الروم39 :
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|  ...تنجيم القرآن الكرمي وتدريج يف التشريعAli Hamdan,

اجملتمع اجلاهلية ،ومن العادات الشعورية أو األمراض النفسية ،حىت تركه
شاق على من اعتاده .فلما أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن حيرم اخلمر فحرمها
تدرجييا .فنزلت اآلية يف أول أمرها إشارة على أهنا ليست من الرزق
اب َ�تت ِ
ات الن ِ
ِن ثمََ َر ِ
يل َوالأَْ ْعنَ ِ
َّخذُو َن
َّخ ِ
احلسن ،كما ورد يف قوله تعاىلَ { :وم ْ
ِمنْ ُه َس َك ًرا َو ِر ْزقًا َح َسنًا .62}...مث نزلت أية ثانية ذكرا لبعض منافعها
ومعائبها ،وهي قوله تعاىل { :يَ ْسأَلونَ َك َع ِن الخَْ ْم ِر َوالْ َميْ ِس ِر ق ْ
ِما
ُل فِيه َ
ِما } .63أما منافعها فمن
إِثمٌْ َكبِريٌ َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِثمُْ ُه َما أَ ْكَ�ب ُر م ْ
ِن َ�ن ْف ِعه َ

وجه اإلقتصادية يف املتاجرة ،ومن منافع ظاهرية يف محرة اخلد اليت توهم
الصحة احلسنة ،ومن منافع اجتماعية فيما تدفع إليه من السخاء واجلود
يف حالة السكر والعربدة ،أو من الشجاعة اليت تبلغ أحيانا حد التهور
يف ساحة احلرب ،فإن إمثها أكرب من نفعها ،فتلك علة كافية لتحرميها.64
ولكن اآلية حتدثت جمردة بيان بأن فيه ضرر وشر من غري التعرض ملنعه.
ملا استأنست نفوس املسلمني بأن يف اخلمر إمث أكثر مما فيه من النفع،
فنزلت آية ثالثة حيث حرمها عليهم يف أوقات الصالة ،وهي قوله تعاىل:
الصلاَ َة َوأَْ�نتُ ْم ُس َك َارى َحتىَّ َ�ت ْعل َُموا َما
ِين َءا َمنُوا اَل َ�تق َْربُوا َّ
{ يَاأَُّ�ي َها الَّذ َ
َ�تقُولُو َن .65}..وكانوا ال يشربوهنا إال يف وقت يزول فيه السكر قبل
وقت الصالة وذلك بعد صالة العشاء والصبح حيث طوال األوقات ما
بني العشاء والصبح ،فال بأس السكران فيهما .وهذا تدريج من عيبها
إىل حترميها يف بعض األوقات .66وقد دعا أيضا عمر وبعض الصحابة
بنزول بيان الشايف من القرآن الكرمي حول اخلمر .وملا استأنست نفوس
املسلمني على حترميها يف بعض األوقات فحرمها حترميا كامال وشامال،
ِين َءا َمنُوا إِنمََّا الخَْ ْم ُر َوالْ َميْ ِس ُر
فنزلت اآلية الرابعة وهي قوله تعاىل { :يَاأَُّ�ي َها الَّذ َ
ِن َع َم ِل َّ
ِحو َن.
َوالأَْنْ َص ُ
َاجتَنِبُو ُه لَ َعلَّ ُك ْم ُ�ت ْفل ُ
الشيْ َطا ِن ف ْ
اب َوالأَْ ْز اَل ُم ر ْ
ِج ٌس م ْ
إِنمََّا يُرِي ُد َّ
الشيْ َطا ُن أَ ْن يُوقِ َع َ�بْ�ينَ ُك ْم الْ َع َدا َو َة َوالَْ�ب ْغ َض َاء فيِ الخَْ ْم ِر َوالْ َميْ ِس ِر
َويَ ُص َّد ُك ْم َع ْن ذ ْ
ِك ِر اهللِ َ�ف َه ْل أَْ�نتُ ْم ُمنَْ�ت ُهو َن } .67فدعيت عمر بن اخلطاب
فقرئت عليه فقال :انتهينا انتهينا .68فتكرار النداء يف القرآن الكرمي ب
«يا أيها» دون غريه ،ألن فيه أوجها من التأكيد ،وأسبابا من املبالغة،
وما يف «يا» من التأكيد والتنبيه ،وما يف «ها» من التنبيه ،وما يف التدرج
من اإلهبام يف «أي» إىل التوضيح ،واملقام يناسب املبالغة والتأكيد.69
 . 62سورة النحل جزء من اآلية67 :
 . 63سورة البقرة219 :
 . 64انظر الصاحل ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن ،ص60 :
 . 65سورة النساء43 :
 . 66انظر الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار .أضواء البيان يف إيضاح القرآن
بالقرآن ،264/5 .ط :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –يروت -سنة  1995م.
 . 67سورة املائدة90:
 . 68أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب تفسري القرآن ،باب من سورة املائدة253/5 ،
رقم احلديث .3049 :والنسائي يف سننه كتاب األشربة ،باب حترمي اخلمر 286/8 ،رقم
احلديث.5540:
 . 69انظر السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر .معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،340 /1
ط :دار الكتب العلمية –بريوت -األوىل سنة  1988م.

وهي إجياب القصاص يف القتل عمدا كان أو خطاء ،وهي قوله تعاىل{ :
اص فيِ الْ َقْ�تلَى } .53وزاد بيانا يف
ِب َعلَيْ ُك ُم الْق َ
ِص ُ
يَا أَُّ�ي َها الَّذ َ
ِين آ َمنُواْ ُكت َ
اص َحيَاةٌ يَْا أُ يِ ْ
ول
ِص ِ
سورة اليت بعدها ،وهي قوله تعاىلَ { :ولَ ُك ْم فيِ الْق َ
األَلْبَ ِ
اب } .54مث نزلت آية ثالثة حيث حتدثت على القصاص والرد على
الش ْه ُر الحَْ َرا ُم ب َّ
االعتداءات مبثلها ،وهي يف قوله تعاىلَّ { :
ِالش ْه ِر الحَْ َرا ِم
َم ِن ا ْعتَ َدى َعلَيْ ُك ْم فَا ْعتَ ُدواْ َعلَيْ ِه بمِِثْ ِل َما ا ْعتَ َدى
َوالحُْ ُر َم ُ
ِص ٌ
ات ق َ
اص ف َ
َعلَيْ ُك ْم } .55مث نزلت آية رابعة وهي قتل اخلطأ والنسيان يف النساء ،فقال
ِن أَ ْن َ�ي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنًا إاَِّل َخ َطأً َو َم ْن َ�قتَ َل ُم ْؤ ِمنًا َخ َطأً
تعاىلَ { :و َما َكا َن ل ُِم ْؤم ٍ
فصل أحكام القصاص ،وهي يف قوله تعاىل:
ِير َرَ�قبَ ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة } .56مث َّ
َ�فتَ ْحر ُ
ْس ب َّ
ْس َوالْ َعينْ َ بِالْ َعينْ ِ َوالأَْنْ َف بِالأَْنْ ِف
ِال�نف ِ
{ َو َكتَْ�بنَا َعلَيْه ْ
ِم فِي َها أَ َّن َّال�نف َ
اص } .57وهذا تدرج بديع
الس َّن ب ِّ
َوالأُْ ُذ َن بِالأُْ ُذ ِن َو ِّ
ِص ٌ
وح ق َ
ِالس ِّن َوالجُْ ُر َ
ويدل على إحكام الرتتيب والتالحم.
ومنها التدرج يف عقوبة الزىن .كانت عقوبة الزىن يف صدر اإلسالم
عقوبة حفيفة موقتة ،ألن الناس كانوا متعدون حبياة اجلاهلية .58وقد أشار
ذلك ما قصه اهلل علينا يف سورة النساء يف قوله تعاىلَّ { :
ني
والال يِْ
ت يَْأتِ َ
َاح َش َة مِن نِّ َسآئ ُ
الف ِ
ِن أَ ْربَع ًة ِّمنْ ُك ْم فَإِن َش ِه ُدواْ فَأَ ْم ِس ُكو ُه َّن
ِك ْم فاستشهدوا َعلَيْه َّ
فيِ الُْ�بُ�ي ْو ِت َحتىَ َ�يَ�ت َوفَّا ُه َّن الْ َم ْو ُت أَ ْو يجَْ َع َل اهلل لهَُ َّن َسبِيْ ً
ال َواللذَا ِن يَْأتِيَانهَِا
مُ
ِضواْ َعْ�ن ُه َمآ إ َِّن اهلل َكا َن َ�ت َّواباً َّر ِحيماً
َحا فَأَ ْعر ُ
ِنك ْم فَآ ُذوهمَُا فَإ ِْن تَابَا َوأَ ْصل َ
59
}  .أشارت اآلية إىل عقوبة املرأة وهي احلبس يف البيت وعدم اإلذن هلا
باخلروج منه ،وعقوبة الرجل وهو التأنيث والتوبيخ بالقول والكالم .مث
ين
نسخت تلك اآلية ونزلت آية ثانية ،وهي قوله تعاىل { :الزَّانِيَ ُة َو َّ
الزاِ ْ
َاجلِ ُد ْوا ُك َّل َو ِ
اح ٍد مِّْ�ن ُه َما ِمئَ َة َج ْل َد ٍة } ،60حيث استبدلت العقوبة يف
فْ
اآلية أعاله بالعقوبة أشد وهي اجللد للبكر والرجم للزاين احملصن ،وانتهى
ذلك احلكم املوقت إىل تلك العقوبة الرادعة الزاجرة .إضافة إىل ذلك ،فقد
تأكدت النيب ( ص ) تلك العقوبه حبديثه الذي روى عبادة بن الصامت
ِب
رضي اللَّه عنه أنه قال« :كان نيب اهلل ( ص ) إذا أُنزل عليه الوحي ُكر َ
لذلك وتربد وجهه ،فأنزل اهلل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما ُس ِّري عنه
قال خذوا عين ،خذوا عين ،قد جعل اهلل هلن سبيال :البكر بالبكر جلد
مائة وتغريب عام ،والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».61
ومنها حترمي شرب اخلمر .اخلمر وامليسر من العادات والتقاليد يف
 . 53سورة البقرة178 :
 . 54سورة البقرة179 :
 . 55سورة البقرة194 :
 . 56سورة النساء92 :
 . 57سورة املائدة45 :
 . 58انظر الصابوين ،روائع البيان يف تفسري آيات األحكام 19 /2
 . 59سورة النساء16-15 :
 . 60سورة النور2 :
 . 61أخرجه ابن ماجة يف سننه كتاب احلدود باب حد الزنا  852/2رقم احلديث:
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تربية الفرد واجلماعة ،كما أن التدريج يف شؤون العبادات مثل الصالة
والصوم والزكاة قد تؤثر على قلوب املؤمنني حيث مل يرد اهلل سبحانه
وتعاىل مشاقة شديدة ومضارة عظيمة على األمة ،بل أراد اهلل سبحانه
وتعاىل أن يسهل هلم ملا استأنست نفوسهم على الشرائع املطبقة قبله.
كما أن التدريج عالج ما تأصل يف النفوس من أمراض اجتماعية بعد
أن شرع هلم من فرائض الدين وأركان اإلسالم ما جيعل قلوهبم عامرة
باإلميان خالصة هلل تعبده وحده ال شريك له.
النسخ نوع من التدرج يف التشريع ،يرعى فيه مصاحل العباد يف العاجل
واآلجل ،األمور التكليفية للعباد قد يصلح يف وقت دون وقت ،ويف حال
دون حال ,فوضع اهلل هلم من التشريعات ما يناسبهم على اختالف درجاهتم
وبيئاهتم وأحواهلم .وال شك أن بداية التعليم هو من األصول والكليات
قبل الفروع واجلزئيات ،ويعد هذا املنهج النبوي إىل ما فعله الصحابة
رضي اهلل عنهم ،فعن جندب بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه -قال« :كنا مع
النيب ( ص )« ،وحنن فتيان َحزاوِرة ،فتعلمنا اإلميان قبل أن نتعلَّم القرآن،

مث تعلمنا القرآن ،فازددنا به إمياناً .»78وهبذا األسلوب قد يتضح لنا سر
التشريع اإلسالمي يف معاجلة األمراض االجتماعية اليت كان عليها العرب يف
اجلاهلية بالسري هبم يف طريق (التدرج) ،كما كان إصالح النفس البشرية،
واستقامة سلوكها ،وبناء شخصيتها ،وتكامل كياهنا ،حىت استوت على
سوقها ،وآتت أكلها الطيب بإذن رهبا خلري اإلنسانية كافة.
وقد يناسب استخدام أسلوب التدرج أيضا يف الدعوة ،فالداعي يبدأ
مع املدعو بالتدرج وتعليقه بالدار اآلخرة وزرع اإلميان يف قلبه ،مث خيربه
بأحكام اإلسالم شيئا فشيئا .وما أسلوب التدرج إال بيان رمحة اهلل هبذه
األمة ،فهو سبحانه يراعي أحوال الناس وعاداهتم ويتدرج معهم رمحة هبم
حىت ال ينفروا من اإلسالم ،بل حيببهم به حىت يكونوا من أهله.
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إذا ،األمر باجتناب اخلمر وامليسر واألزالم واعتبار بأهنا رجس دالة على
املبالغة والتأكيد على حترميها.
وأما املتعلق بالفقه العام باستعمال املصطالح املعاصر فهو القضية
اليت تتعلق باجلهاد .70إن قضية اجلهاد أمر مشقة على املسلمني ،حيث
تكليف اجلهاد عليهم يسبب املوت حيث أن القتال مع العدو القوي من
أعظم أسباب املوت ،ولو كان األجل حمدود عند هلل سبحانه وتعاىل ،كما
تمَُوت إاَِّل بِإِ ْذ ِن اللَّ ِه ِكتَابًا ُم َؤ َّجلاً
وردت يف قولهَ { :و َما َكا َن لَِ�نف ٍ
ْس أَ ْن َ
71
ِين ق َ
ِيل
}  ،كما بني مشقة إجياب اجلهاد يف قوله تعاىل { :أَلمَْ َ�ت َر إِلىَ الَّذ َ
ِم الْ ِقتَ ُ
الصلاَ َة َوآتُوا الز َ
ال
ِيموا َّ
َّكا َة َ�فل ََّما ُكت َ
لهَُ ْم ُك ُّفوا أَيْ ِديَ ُك ْم َوأَق ُ
ِب َعلَيْه ُ
َّاس َك َخ ْشيَ ِة اللَّ ِه أَ ْو أَ َش َّد َخ ْشيَ ًة َوقَالُوا َرَّ�بنَا لمَِ
إِذَا فَرِي ٌق ِمْ�ن ُه ْم خَْي َش ْو َن الن َ
72
َكتَبْ َت َعلَْ�ينَا الْ ِقتَ َ
ِيب }  ،كما أن إنفاق املال
ال لَ ْو اَل أَ َّخ ْرَ�تنَا إِلىَ أَ َج ٍل قَر ٍ
على اجلهاد من أمر ال بد منه ،حيث أشار اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله:
ِيل اللَّ ِه بِأَ ْم َوال ُ
ِك ْم َوأَْ�نف ِ
ُس ُك ْم }.73
{ تجَُا ِه ُدو َن فيِ َسب ِ

ِين ُ�يقَاَ�تلُو َن بِأََّ�ن ُه ْم
إن أول آية نزلت باجلهاد هو قوله تعاىل { :أُ ِذ َن لِلَّذ َ
ِير } .74وليس البيان يف هذه اآلية إال
ُظل ُِموا َوإ َِّن اللَّ َه َعلَى نَ ْص ِره ْ
ِم لَ َقد ٌ
جمرد اإلذن باجلهاد فقط .مث نزلت آية أخرى دالة على أحكام آخر زائدة
على مطلق اإلذن حيث مبينة على عدم اإلقتصار على اإلذن .مث نزلت
آية ثانية ملا استأنست نفوس املسلمني بسبب اإلذن فأوجب عليهم ،وهي
ِين ُ�يقَاتِلُونَ ُك ْم َو اَل َ�ت ْعتَ ُدوا } .75مث
قوله تعاىلَ { :وقَاتِلُوا فيِ َسب ِ
ِيل اللَّ ِه الَّذ َ
نزلت آية ثالثة ملا استأنست تفوسهم بإجيابه فأوجبه إجيابا عاما جازما،
َخ الأَْ ْش ُه ُر الحُْ ُر ُم فَاْ�قُ�تلُوا الْ ُم ْشر ِ
ني َحيْ ُث
وهي قوله تعاىل { فَإِذَا انْ َسل َ
ِك َ
َو َج ْدتمُُو ُه ْم َو ُخذُو ُه ْم َو ْاح ُص ُرو ُه ْم َواْ�ق ُع ُدوا لهَُ ْم ُك َّل َم ْر َص ٍد } ،76وقوله
تعاىل { َوقَاتِلُوا الْ ُم ْشر ِ
ني َكافَّ ًة َك َما ُ�يقَاتِلُونَ ُك ْم َكافَّ ًة }.77
ِك َ

خالصة البحث :
إن نزول القرآن الكرمي منجم على النيب ( ص ) ،ومتدرج وفقا
باألحداث والوقائع والطلب .وأن هذا التدرج قد تناولت العادات والتقاليد
االجتماعية اليت آثر اإلسالم أن يقف منها موقف املتمهل املرتيث مؤمنا ،بأن
البطء مع التنظيم خري من العجلة مع الفوضى .إن معرفة تاريخ التشريع،
هي التأمل على سنة اهلل باألمة يف التدرج من األصول إىل الفروع ،ومن
األخف إىل األثقل ،وقد يرتتب عليه اإلميان بسمو السياسة اإلسالمية يف

 . 78أخرجه ابن ماجة يف سننه كتاب اإلميان وفضائل الصحابة والعلم باب اإلميان
 ،23/1رقم احلديث61 :

 . 70انظر الشنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن 263/5
 . 71سورة آل عمران اآلية145 :
 . 72سورة النساء77 :
 . 73سورة الصف11 :
 . 74سورة احلج39 :
 . 75سورة البقرة190 :
 . 76سورة التوبة5 :
 . 77سورة التوبة36 :
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شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون حتت إشراف :د عبد اهلل بن
عبد احملسن الرتكي.
األصبحي املدين ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر .موطأ .ط :دار
إحياء الرتاث العريب -بريوت– لبنان -سنة  1406هـ  1985 -م.
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.
الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهَ رام بن عبد الصمد.
مسند الدارمي املعروف بـ (سنن الدارمي) .ط :دار املغين للنشر والتوزيع
اململكة العربية السعودية ،-األوىل ،سنة  1412هـ  2000 -م .حتقيق:حسني سليم أسد الداراين
األسدي ،املُهلب بن أمحد بن يِأب صفرة أسيد بن عبد اهلل .املختصر
النصيح يف هتذيب الكتاب اجلامع الصحيح .ط :دار التوحيد ،ودار أهل
السنة – الرياض ،األوىل سنة 1430هـ  2009 -م .حتقيق :أمحد بن
فارس السلوم.
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر .أضواء
البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .ط :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
بريوت -لبنان سنة 1415 :هـ  1995 -مـاأللوسي ،شهاب الدين حممد بن عبد اهلل .روح املعاين يف تفسري
القرآن العظيم والسبع املثاين .ط :دار الكتب العلمية –بريوت -األوىل،
سنة  1415ه .حتقيق :علي عبد الرب عطية.
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر .التحرير والتنوير.
ط :دار التونيسية للنشر –تونس -سنة  1984م.

