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  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  

  مستخلص البحث

  

تعترض طريقها وتعيق  اليت والعقباتالكثري من التحديات م تواجه مسرية االقتصاد اإلسالمي اليو
للمحافظة املرونة يف تطبيق مبادئ االقتصاد اإلسالمي وجود نوع من تقتضي هذه التحديات . منوها
هي  وما املرونةما حدود هذه :  السؤالومن هنا يظهر.  املؤسسات اإلسالمية وتطورهامسريةعلى 

 ؟لتحقيقهاعة ضوابطها؟ وما هي املنهجية املتب
اهلدف من هذه الورقة بيان أن التدرج يف تطبيق األحكام مبدأ أصيل يف الشريعة اإلسالمية، و

 والقواعد الفقهية من األصولجاءت به النصوص من الكتاب والسنة، وعمل به السلف، وأكدته 
لتعامل مع حتديات  لتحديد مالمح املرونة املطلوبة يف ااملالئموهو لذلك املنهج . املذاهب املختلفة

فالتدرج منهج حيقق التوازن بني الواقعية واملثالية، وبني املرونة والثبات، وبني الوسائل . الواقع
 .والغايات

واعتماد هذه املنهجية يف توجيه مسرية التمويل واالقتصاد اإلسالمي ضروري للمحافظة على 
، سواء من حيث الشكل رأمسايل اجلارفشخصية املؤسسات اإلسالمية وعدم ذوباا يف خضم التيار ال

  .والصورة أو من حيث اجلوهر واملضمون

تستعرض الورقة مالمح التدرج يف تطبيق االقتصاد اإلسالمي واملراحل اليت مير ا، وأمهية كما 
وختتم مبوازنة ومقارنة بني التدرج وبني األخذ باحليل . هذه املرحلية يف حتقيق األهداف املنشودة

 .، وأيهما أجدى يف التعامل مع ضغوط الواقع وحتدياته املختلفةاملذهبية
 مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية وإعداد رؤية وخطة مستقبلية ملراجعةويف ظل الضرورة امللحة 

 الفتوى يف ، يف جماليف حتديد بعض املالمح األساسية للمنهجية الالزمة الورقة هلا، يؤمل أن تسهم هذه
  .ويف جمال التطبيق واملمارسة العمليةعاصرة املاملعامالت 
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  مقدمة
  

  

 .احلمد هللا والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد
فاهللا تعاىل خلق الكون يف . فالتدرج سنة إهلية يف اخللق والتكوين، وسنة إهلية يف األمر والتشريع

كما أنه تعاىل أنزل القرآن منجماً على مدى عقدين من .  واحدةستة أيام، ولو شاء خللقه يف حلظة
وما ذاك إال ملا ينطوي عليه التدرج من حكم جليلة . الزمان، ولو شاء جل وعال ألنزله مجلة واحدة
 .وغايات حممودة، كما سيتضح إن شاء اهللا

 املالية اليت تلتزم يف  عدد من املؤسساتصاد اإلسالمي وإدراك أمهيته، نشأومع انتشار الوعي باالقت
. مجيع أعماهلا بالشريعة اإلسالمية، كما قرر كثري من املؤسسات التقليدية التحول إىل النظام اإلسالمي

ويف مجيع األحوال، فإن . بل إن عدداً من الدول اإلسالمية قررت التطبيق الكامل للنظام اإلسالمي
فاملؤسسة . ن التحديات اليت فرضها النظام الرأمسايلتطبيق االقتصاد والتمويل اإلسالمي يواجه الكثري م

املالية، سواء احلكومية أو اخلاصة، ال تعمل يف فراغ، بل هي جزء من الواقع، تؤثر فيه وتتأثر به حبسب 
ومن املتعذر تغيري النظام السائد كلياً بني عشية وضحاها، وهذا يعين أن تطبيق . عوامل وحمددات كثرية

ي مشروع حيتاج إىل ختطيط وإعداد ومرحلية حلني الوصول إىل الوضع املنشود أو ما االقتصاد اإلسالم
 .هو قريب منه

ومن هنا تربز أمهية التدرج يف تطبيق االقتصاد اإلسالمي، سواء على مستوى املؤسسات أو على 
ويف وإذا كانت الشريعة اإلسالمية اعتمدت التدرج منهجاً أصيالً يف التشريع . مستوى احلكومات

التطبيق، كما سنرى، فمن الضروري الرجوع إليها للتعرف على كيفية ومراحل التدرج يف اجلانب 
 .املايل واالقتصادي، وتوظيف ذلك يف التطبيق املعاصر

الربيعة،  دراسة انظر[ وقد سبقت بعض الدراسات حول موضوع التحول إىل االقتصاد اإلسالمي

املطلق، ودراسة هـ ؛ ١٤١٦الشريف، انظر حبث [عة اإلسالمية ، وحول التدرج يف تطبيق الشري]هـ١٤١٢

لكن تأصيل التدرج يف . ]م١٩٩٠الزرقا، [، وحول السياسة االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي ]هـ١٤١٧
كما أن احلاجة قائمة ملقارنة منهجية التدرج . اجلانب االقتصادي حباجة إىل مزيد من البحث والتحليل

 . ملواجهة ضغوط الواقعرج واحليل، وأيهما أجدر باالتباعخرى، كاألخذ باملخاببعض األساليب األ
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وهذه الورقة حماولة لتسليط الضوء على هذه القضايا، من حيث التأصيل ومن حيث التطبيق، أمالً 
  .يف اخلروج بنتائج ميكن أن تسهم يف ترشيد مسرية التمويل واالقتصاد اإلسالمي املعاصر

  حقيقته وحكمته، ومن حيث البحث يتم استعراض فقه التدرج، من حيثيف الفصل األول من
 فقه السلف وتطبيقهم باإلضافة إىل ،التطبيقجمال يف والتشريع جمال النصوص اليت وردت بشأنه، يف 

زام بالشريعة كالً دون  الثوابت الشرعية األخرى كااللتكما يتناول العالقة بني التدرج وبني. هلذا املبدأ
 ووجوب املبادرة المتثال أحكامها، وأن هذه الثوابت ال تناقض مبدأ التدرج بل متثل محاية له تبعيض،

مث ينتقل إىل استعراض أبرز القواعد واألصول الفقهية اليت تشهد ملبدأ . من سوء املمارسة والتطبيق
  .تدرج وتؤكد أصالته يف الشريعة اإلسالميةال

الربا وامليسر، والزكاة املتعلقة ب أبرز األحكام املالية، وهي يستعرض الفصل الثاين التدرج يف تشريع
  . حكمة هذا الترتيب بينهاويناقش

 ،التدرج يف تشريع األحكام املاليةيتناول تطبيق االقتصاد اإلسالمي يف ضوء حكمة الفصل الثالث 
لل يف حتديد أمهية نقطة البدء يف خطة التحول لالقتصاد اإلسالمي، وكيف ميكن أن يؤدي اخل ويبني
  .البداية إىل فقدان التمويل اإلسالمي للثمرات املرجوة منهنقطة 

الفصل الرابع يقارن بني التدرج وبني األخذ باحليل، باعتبار كل منهما منهجية للتعامل مع ضغوط 
اً زامثر الت أكن التدرج أكثر مرونة ويف الوقت نفسهأوويبني الفصل أهم الفروق بني املنهجني، . الواقع

   .من التعامل باحليلومصداقية 

أما اخلامتة فهي خالصة مركزة للبحث مع اإلشارة ألمهية املوضوع يف حتديد مسرية املؤسسات 
  . والسداد يف القول والعملاهلدىواهللا تعاىل نسأل . رةصاإلسالمية املعا

  

 شكر وتقدير
أمحد . كما أشكر د .زامإفادته بشأن عالقة التدرج بااللتسلمان سيد علي حول . دأشكر 

والعهدة يف . فيما يتعلق بنص شيخ اإلسالم حول حترمي الربا يف سورة املدثراإلسالمبويل على إفادته 
 .النهاية على الكاتب، واهللا املسؤول أن يغفر له وللمسلمني أمجعني
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 حقيقة التدرج وحكمته
أي من القرآن(أول ما نزل منه ”: ا قالتيف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها أ (

ولو نزل . حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام. سورة املفصل فيها ذكر اجلنة والنار
 “ال ندع الزنا أبداً: ولو نزل ال تزنوا، لقالوا. ال تشربوا اخلمر، لقالوا ال ندع اخلمر أبداً: أول شئ

 .]٤٩٩٣صحيح البخاري، [
 العبارة املختصرة من أم املؤمنني رضي اهللا عنها تلخص منهج التشريع يف التدرج من املبادئ هذه

 بيتاً جيب أن يبدأ ينبيفمن أراد أن . واألصول إىل التطبيقات والفروع، وحكمته البالغة من ذلك
قال شيخ اإلسالم . تمالهولو بدأ بالبناء أوالً الار البناء قبل اك. باألساسات أوالً، مث يقيم البناء عليها

كما أنزل اهللا مبكة أصوله من . فالدين أول ما يبىن من أصوله، ويكمل بفروعه”: ابن تيمية رمحه اهللا
مث أنزل باملدينة، ملا صار له . التوحيد واألمثال اليت هي املقاييس العقلية، والقصص والوعد والوعيد

ذان واإلقامة واجلهاد والصيام وحترمي اخلمر والزنا قوة، فروعه الظاهرة، من اجلمعة واجلماعة واأل
 “روعه تكمل أصوله وحتفظهافأصوله متد فروعه وتثبتها، وف. ه وحمرماتهتوامليسر، وغري ذلك من واجبا

إىل أن عامة األحكام اليت نزلت باملدينة حني أشار  الشاطيب رمحه اهللا وأكد هذا املعىن. ]١٠/٣٥٥الفتاوى [
 .]٥٠- ٣/٤٦املوافقات [ول الكلية اليت نزلت مبكة وتتفرع عنها تندرج ضمن األص
هي تقدمي األهم على املهم، واألوجب على الواجب، إذ األهم بالنسبة ملا دونه : فحقيقة التدرج

مبيئة إليقاع املهم والواجبزنفتأخري الواجب عن . لة األساس للبناء، وهلذا كان تقدميه متهيداً و
 : األهم له مصلحتاناألوجب واملهم عن

 .أن األهم مقدم يف نفسه على املهم. ١
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فلو بدئ باملهم أوالً لوقع يف غري حمله وملا أمثر . أن حتصيل األهم ميهد ويهيئ لتحصيل املهم. ٢
ال : ولو نزل أول شئ”:  عائشة رضي اهللا عنها حني قالتالثمرة املرجوة منه، كما أشارت لذلك

فاإلميان مع . “ال ندع الزنا أبداً: نوا، لقالواولو نزل ال تز. دع اخلمر أبداًتشربوا اخلمر، لقالوا ال ن
 .كونه مقدماً يف نفسه على ترك اخلمر والزنا، فهو يهيئ النفس لترك هذه الكبائر واجتناا

لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى ”:  عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهومن هذا الباب قول
ل السورة على حممد صلى اهللا عليه وسلم، فنتعلم حالهلا وحرامها وما ينبغي زنقبل القرآن، وتاإلميان 

 قبل اإلميان، هم القرآنَ رجاالً يؤتى أحدمث لقد رأيت. أن يوقف عنده فيها، كما تعلّمون أنتم القرآن
فيقرأ ما بني فاحتة الكتاب إىل خامتته ما يدري ما آمه وال زاجِرينبغي أنه وما رعنده منه، ينثره  يقف 

رجاله رجال ): ١/١٧٠(وصححه، والطرباين يف األوسط، وقال اهليثمي يف امع ) ١/٣٥(رواه احلاكم [ “.نثر الدقل

 .]الصحيح
كنا مع النيب ”:  بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قالبإسناد صحيح عن جندب] ٦٠[ويف سنن ابن ماجه 

مث . ، فتعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن)أي قاربنا البلوغ(رة زاوِن حصلى اهللا عليه وسلم وحنن فتيا
مون القرآن قبل فإنكم اليوم تعلّ”: ]١٦٧٨[ زاد الطرباين يف الكبري “.علمنا القرآن فازددنا به إمياناًت

 “.اإلميان
ولو بدأ بالعلم قبل .  القرآن جيعل العلم يؤيت مثرته املرجوة وغايته احملمودةتعلمفالبدء باإلميان قبل 

اإلميان فلرمبا كان سبباً يف الضالل واالحنراف، لغياب األساس الذي يعصم صاحبه من اهلوى واتباع 
 .املتشابه

والقرآن نزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مفرقاً على مدى ثالثة وعشرين عاماً، ومل يل عليه زن
ل عليه القرآن مجلة واحدة، كذلك زنوقالوا لوال ﴿: ولهوقد بني اهللا تعاىل حكمة ذلك بق. دفعة واحدة

٣٢الفرقان، [ ﴾.ت به فؤادك، ورتلناه ترتيالًلنثب[. 
زتمع اإلسالمي، يرسخ اإلميان يف فنول القرآن حبسب مراحل الدعوة اإلسالمية، وحبسب بناء ا

احدة، فال يتحقق تفاعل النصوص خبالف ما لو نزل القرآن دفعة و. قلوب املؤمنني، وحيكم بناء اتمع
مع األحداث واملتغريات بالشكل املطلوب، ومن مث يصبح اإلميان أقل ثباتاً وأكثر عرضة للزوال أمام 

 .التحديات
أما التعجل وحماولة . الثبات على احلق والدوام على الطاعة: فالتدرج إذن حيقق هذه احلكمة اجلليلة
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 .كك وااليار والتراجع واالنقطاعالبناء دفعة واحدة، فهي حرية بالتف
هذا الدين متني فأوغلوا فيه إن ”: ويؤيد ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه اإلمام أمحد

املقاصد [ “ت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقىفإن املُنب”: زاد البزار والبيهقي. ]٢٢٣٦صحيح اجلامع، [، “برفق

فال هو وصل إىل . جد يف سفره حىت هلكت راحلته أثناء الطريقواملُنبت هو الذي . ]١٠٤٣احلسنة، 
 .غايته وال هو أبقى على راحلته

: ومن مظاهر الرفق والتأين.  أي ادخلوا فيه برفق وتؤدة“أوغلوا فيه برفق”: وقوله عليه السالم
إىل ما التدرج يف االمتثال حبسب االستطاعة، حبيث كلما قوي الشخص على العمل وسهل عليه انتقل 

وهذا أمر . ]٦٤٦٣صحيح البخاري، [ “ تبلغوا القصدالقصد”:  ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم.فوقه
  .باالقتصاد يف الطاعة والعبادة والتزود منها شيئاً فشيئاً حىت يصل اإلنسان لغايته ومبتغاه

  

 األهم واأليسربني 
وال تعارض بني . باأليسر فاأليسروالتدرج يتضمن تقدمي األهم على املهم، كما يتضمن البدء 

أما األيسر فهو يف . فتقدمي األهم يتعلق بالغاية والوجهة، فيكون املقصد هو األهم فاألهم. األمرين
 باألسهل فاألسهل، كما هو هدي النيب صلى  عملياً، حيث يتم البدءللوصول لألهم املمارسة والتنفيذ 

ما خير النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار ”: قالت عائشة رضي اهللا عنها. سلماهللا عليه و
 .]متفق عليه[ “إن كان إمثاً كان أبعد الناس منهأيسرمها ما مل يكن إمثاً، ف

 
 بني الواقعية واملثالية

فهناك من . وحكمة التدرج تظهر بصورة أكرب عند النظر يف موقف الناس يف تعاملهم مع الواقع
ض نفسه وأنه ال بد من التعامل معه بقدر كبري من املرونة والواقعية، والتعلق يرى أن الواقع قد فر

ويف املقابل هناك من يرى أنه ال بد . باملثاليات يف هذه الظروف يؤدي إىل العزلة واملصادمة غري املقبولة
الزامية غري من تغيري الواقع وفقاً للمثل والقيم السامية، وأن اخلضوع للواقع واالستسالم له نوع من ا

 .املقبولة أيضاً
. وإذا كان الوسط هو خري األمور، فإن أفضل السبل للجمع بني الواقعية واملثالية هو منهج التدرج

وهو يف . وذلك أن التدرج يستلزم وجود رؤية واضحة حنو األهداف والغايات اليت نسعى لتحقيقها
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الوسائل والتدابري اليت تنتقل بنا مرحلة تلو نفس الوقت يقتضي مراعاة املرحلة اليت نعيشها واختاذ 
فمىت حتددت الوجهة والغاية، . وطريق األلف ميل، كما يقال، يبدأ خبطوة. األخرى حنو اهلدف املنشود

فاملثالية إذن تكمن . فإن السري حنو تلك الغاية ميكن أن يكون مرناً وواقعياً حبسب الظروف واملتغريات
فال .  املنشودة، بينما الواقعية تتمثل يف مرونة السري واالنتقال حنو تلك الغايةيف الرؤية والغاية والوجهة

 .تعارض إذن بني األمرين، بل مها يف احلقيقة مكمالن لبعضهما
إن القيم واألهداف اليت جاءت ا الشريعة اإلسالمية ال ميكن أن تكون ممتنعة التطبيق على أرض 

 . يف املمارسة والتنفيذوإماإما يف الفهم والتصور، وإمنا يقع ذلك بسبب اخللل . الواقع
أما اخللل يف الفهم فيقع إذا اعتقد املرء أن فكرة معينة متثل هدفاً من أهداف الشريعة اإلسالمية، 

 التناقض  حصلقعيف الوافإذا كانت هذه الفكرة متعذرة التطبيق . وهي يف حقيقة األمر ليست كذلك
وهذا مثل ما يظنه البعض من أن الزمن ال قيمة له يف االقتصاد . بني الواقعبني ما يظن أنه هدف مثايل و

فكل هذه التصورات . اإلسالمي، أو أن التمويل ال يستحق عائداً، أو أن املخاطرة ال تؤثر يف األسعار
. ائجال دليل عليها من الشريعة اإلسالمية، وإمنا ظن البعض خطأ أن حترمي الربا وامليسر يستلزم هذه النت

وملا كانت هذه التصورات ممتنعة التطبيق يف أرض الواقع، ترتب على ذلك بطبيعة احلال التناقض بني 
 .لكنه تناقض مصطنع يف حقيقة األمر، وال تصح نسبته للقيم اإلسالمية. الواقعية وبني املثالية

صورات، مث فمن اعتقد صحة هذه الت. وهذا التناقض املصطنع قد يؤدي إىل سلسلة من األخطاء
وجد أا ممتنعة التطبيق، قد ينتقل إىل املبالغة يف تقدير الواقع واالنقياد له، لظنه أن القيم املثالية غري 

فاإلفراط يف طرف . أي أن اخللل يف املثالية ابتداء هو الذي أدى إىل اخللل يف الواقعية. ممكنة التحقيق
 .احلياةيؤدي إىل التفريط يف الطرف اآلخر، وهذه هي سنة 

وأما اخللل يف جانب املمارسة والتنفيذ فيقع إذا تعجل املرء الوصول للقيم واألهداف اإلسالمية 
فهذا التعجل يف حتقيق األهداف يؤدي إىل . وأراد حتقيقها دفعة واحدة دون ختطيط وصرب ومرحلية

ظ على التوازن بني ومن هنا تظهر أمهية التدرج يف احلفا. نتائج تناقض القيم اليت يسعى لتحقيقها
 .الواقعية واملثالية، وجتنب كثري من العلل واالضطرابات اليت تنشأ بسبب اختالل العالقة بينهما

 
 التدرج يف التشريع

 .التدرج يف التشريع يكاد يكون هو األصل يف األحكام اليت نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم
منا يؤخذ من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإ”: ابن عباس رضي اهللا عنهذلك قول ويشهد ل
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ولذلك . ]١٠١-٤/١٠٠حتفة األحوذي، [ه روي حنوه عن علي رضي اهللا عن، و]متفق عليه[ “باآلخر فاآلخر
يتبعون األحدث فاألحدث من   صلى اهللا عليه وسلم   سول اهللا كان صحابة ر”: الزهري رمحه اهللاقال 
  .]١١١٣مسلم ، و٤٢٧٦البخاري ه روا[ صلى اهللا عليه وسلم“ أمره

فدل على أن غالبية األحكام كانت تشرع على مراحل، ولذلك كان الصحابة رضي اهللا عنهم 
  .، لعلمهم أن األول ال ميثل احلكم بصورته النهائيةيأخذون باآلخر من أمره صلى اهللا عليه وسلم

 :ذلكومن عها، واملتأمل يف األحكام الشرعية جيد أمثلة كثرية للتدرج يف تشري 
أول ما فرضت  ”: كما قالت عائشة رضي اهللا عنهافالصالة شرعت بالتدريج،. الصالة. ١

 .]متفق عليه[ “ يف صالة احلضر وأقرت صالة السفرالصالة ركعتني ركعتني، فزيد
والزكاة أمر ا يف أول اإلسالم لكن على وجه اإلمجال، مث نزل تفصيل أحكامها يف املدينة يف . ٢
 .نة الثانية بعد اهلجرة، كما سيأيت إن شاء اهللالس

والصوم مل يكن واجباً يف ابتداء اإلسالم، مث ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة صام . ٣
وصيام رمضان كان أول األمر على . عاشوراء وأمر بصيامه، مث نزل بعد ذلك األمر بصيام رمضان

ن تصوموا خري ملن إن فمن تطوع خرياً فهو خري له وأ”: تعاىلنه وبني الصدقة، كما قال التخيري بي
البقرة، [ “فمن شهد منكم الشهر فليصمه”: مث بعد ذلك نزل قوله تعاىل. ]١٨٤البقرة، [ “كنتم تعلمون

 .، فكان إلزاماً بصوم رمضان إال للمسافر واملريض]١٨٥
ديكم وأقيموا كفوا أي﴿:  تعاىلل كان حمرماً مبكة بقولهفالقتا: واجلهاد مر أيضاً مبراحل. ٤
 ظلموا وإن أذن للذين يقاتلون بأم﴿: مؤمنني باملدينة بقوله جل شأنه، مث أذن لل]٧٧النساء، [ ﴾الصالة

كتب عليكم القتال وهو ﴿: ار واجباً بعد ذلك بقوله تعاىل، مث ص]٣٩احلج، [ ﴾اهللا على نصرهم لقدير
 .]٢١٦البقرة، [﴾ مكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لك

يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث ﴿: ل قوله تعاىلنزأوحترمي اخلمر كان بالتدريج، ف. ٥
مث نزل قوله . ، لكن مل يأمر باجتناا صراحة]٢١٩البقرة، [ ﴾فع للناس وإمثهما أكرب من نفعهماكبري ومنا
. ]٤٣النساء، [ ﴾كارى حىت تعلموا ما تقولونيا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم س﴿: تعاىل

يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر ﴿مث نزل قوله جل شأنه . وكان حترمياً مؤقتاً حبال الصالة
فحرم اخلمر ]  ٩٠املائدة، [ ﴾واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

  .حترمياً باتاً
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 اجتاه التدرج
ه العام للتدرج أن يكون من األخف إىل األثقل، كما دل على ذلك حديث عائشة يف واالجتا

  .لصحيح، وكما يف األمثلة السابقةا

كما يف فرض قيام الليل أول اإلسالم، بقوله . لكن أحياناً يكون التدرج من األثقل إىل األخف
علم أن لن ﴿: بعد ذلك بقوله تعاىلمث خفف . ]١املزمل، [ ﴾يا أيها املزمل قم الليل إال قليالً﴿: تعاىل

رضت الصالة ليلة املعراج فرضت وملا فُ. ]٢٠املزمل، [ ﴾ ما تيسر من القرآنافاقرؤوحتصوه فتاب عليكم 
والقتال كان جيب على املسلمني إذا . فف ذلك إىل مخس صلواتمخسني صالة يف اليوم والليلة، مث خ

يا أيها النيب حرض املؤمنني ﴿: ، لقوله تعاىل٢:١ ، مث خفف ذلك إىل١٠:١كانت نسبتهم إىل عدوهم 
 منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين نيكعلى القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني، وإن 

اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً، ﴿: مث خفف ذلك بقوله. ﴾كفروا بأم قوم ال يفقهون
 منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا واهللا مع نيكمائتني، وإن فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 

 .]٦٦-٦٥األنفال، [ ﴾الصابرين
فالتدرج من األخف إىل األثقل هو األصل ألنه يناسب الفطرة والطبيعة .  حكمةوهللا تعاىل يف كلٍ

ل على العمل جد اإلقبالكن إذا و. البشرية يف التدرج ا حنو الكمال واالستقامة وااللتزام بالفضائل
 ليمتص هذا احلماس، فإذا رسخ ذلك وصار معتاداً  ابتداءواالندفاع حنوه، فقد يناسب تشريع األثقل

 .انتقل إىل األخف، فيكون أضمن الستمرار العمل واملداومة عليه
 

 التدرج يف التطبيق
كتمال  يشمل تطبيق األحكام بعد ابل ، جمال التشريع ونزول األحكامال يقتصر علىالتدرج و
: ، ويف رواية النسائي“نبدأ مبا بدأ اهللا به”:  عموم قوله صلى اهللا عليه وسلمويدل لذلك. التشريع

 وهذا نص يف مراعاة التدرج يف التشريع عند .]رواه الشيخان وأصحاب السنن[ “ابدؤوا مبا بدأ اهللا به”
  :متعددةيف مناسبات تطبيق  يأخذ بالتدرج يف ال صلى اهللا عليه وسلمولذلك وجدنا النيب .التطبيق
 
إنك تقدم على قوم ”: ل ملعاذ بن جبل ملا بعثه لليمنففي الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم قا. ١

من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهللا تعاىل، فإذا عرفوا ذلك فأخربهم أن اهللا 
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خربهم أن اهللا افترض عليهم زكاة يف فإذا صلوا فأ. فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم
 “فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. أمواهلم تؤخذ من غنيهم فترد على فقريهم

 .]متفق عليه[
وواضح أن هذا كان بعد نزول األحكام وفرض الفرائض، ومع ذلك تدرج النيب صلى اهللا عليه 

 ًم وتثبيتاً لإلميان يف نفوسهموسلم يف دعوة أهل الكتاب يف اليمن رفقا.  
 
وكذلك تدرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التعامل مع املنافقني يف املدينة، وعلى رأسهم عبد . ٢

فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يداريهم ويترفق م . اهللا بن أيب بن سلول، وكان عظيماً يف قومه
لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز : عبد اهللا بن أيبوحدث يف غزوة بين املصطلق أن قال . ليتألفهم

: فجاءه ابنه. منها األذل، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأشار عليه عمر رضي اهللا عنه بقتله
بلغين أنك تريد قتل عبد اهللا بن أيب، فإن كنت : يا رسول اهللا”: هللا بن عبد اهللا بن أيب، فقالعبد ا

 ما كان فيها رجل أبر بوالده مين، وإين فواهللا لقد علمت اخلزرج. به فأنا أمحل إليك رأسهفاعالً فمرين 
 ،أخشى أن تأمر به غريي فيقتله، فال تدعين نفسي أن أنظر إىل قاتل عبد اهللا بن أيب ميشي يف الناس

سن صحبته ما  به وحنبل نترفق”:  فقال عليه الصالة والسالم“.فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النارفأقتله، 
فكان أصحاب عبد اهللا بن أيب بعد ذلك إذا أحدث احلدث هم الذين يعاتبونه ويعنفونه . “بقي معنا
كيف ”:  اخلطاب حني بلغه ذلك من شأمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن. ويتوعدونه

فيل ُألرعدت له آن ه يوم قلته، لو أمترى يا عمر؟ أما واهللا لو قتلتلَتها اليوم بقتله لقتفقال عمر . “رت
البداية [. “ عليه وسلم أعظم بركةً من أمريقد واهللا علمت ألمر رسول اهللا صلى اهللا”: رضي اهللا عنه

 .]٣٣٩؛ صحيح السرية النبوية، ص٤/١٥٨والنهاية، 
دة على عبد اهللا بن أيب، فتدرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التعامل مع املنافقني، ومل يقم حد الر

وكانت النتيجة فعالً هي ما كان . مع استحقاقه لذلك، رجاء كسب قومه وتأليفهم على اإلسالم
فكان من . ولو أنه تعجل احلكم لوقعت فتنة من جراء انتصار قومه ومحيتهم له. يرجوه عليه السالم

  .دم على اإلسالمحكمته صلى اهللا عليه وسلم أن تدرج م إىل أن كسب قلوم ومو
 
وأوضح من ذلك ما رواه اإلمام أمحد وأبو داود بسند صحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا . ٣

عليه بايع ثقيفاً على اإلسالم اشترطوا عليه أن ال صدقة عليهم وال جهاد، فقبل منهم النيب صلى اهللا 
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فها هو . ]١٨٨٨السلسلة الصحيحة، [ “.سيتصدقون وجياهدون إذا أسلموا”: وسلم، وقال بعد أن بايعهم
صلى اهللا عليه وسلم يقبل شرط ثقيف أال يتصدقوا وال جياهدوا، وذلك لعلمه عليه السالم أم إذا 

فهو صورة من صور التدرج يف الدعوة ويف . أسلموا ومتكن اإلميان من قلوم ستطيب أنفسهم بذلك
ا التدرج وقع حال عز اإلسالم وعلو كلمته وقوة  ويالحظ أن هذ.امتثال أحكام الشريعة اإلسالمية

  .فاحلاجة إىل التدرج حال االستضعاف من باب أوىل. سلطانه
 
صلى اهللا عليه بايعنا رسول اهللا ”: عن أم عطية رضي اهللا عنها قالتويف صحيح البخاري . ٤

: ت يدها فقالفقبضت امرأة. ، وانا عن النياحة﴾باهللا شيئاًأن ال يشركن ﴿: وسلم فقرأ علينا
فانطلَقَت ورجعت، . فما قال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئاً". أسعدتين فالنة أريد أن أجزيها"

فكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وافقها على ذلك، ”: ويف رواية عند اإلمام أمحد. “فبايعها
 واإلسعاد هو نياحة املرأة مع أخرى “.سلمبايعت النيب صلى اهللا عليه وفذهبت فأسعدم مث رجعت ف

 .]٦٣٨-٨/٦٣٧فتح الباري، [تساعدها عليه 
فقد جتاوز النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املرأة اليت أخرت املبايعة حلني مكافأا لتلك اليت أسعدا 

 اهللا عليه وال ريب أن النياحة حمرمة، وأن املبادرة للبيعة واجبة، مع ذلك تغاضى النيب صلى. سابقاً
وسلم عن تأخري هذا الواجب وارتكاب ذلك احملرم ملصلحة تأليف قلب هذه املرأة وقلب املرأة 

واألهم من ذلك أن هذا أدعى أن تثبت هذه املرأة على بيعتها وال تستجيب فيما بعد ملا . األخرى أيضاً
ولذلك كانت هذه . قد يدعوها لنقضها ألي سبب من األسباب، وهذه هي حكمة التدرج، كما سبق

غري تلك، وغري أم سليم بنت فما وفّى منا ”: قالت أم عطية. لبيعة ووفّى ااملرأة ممن ثبت على ا
 .]٩٨-٩٧مراعاة أحوال املخاطبني، ص: انظر[ “ملحان
 

 التدرج عند السلف
ائل من وبعد النيب صلى اهللا عليه وسلم جند اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه من أو

فقد روى ابن اجلوزي أن ابنه عبد امللك دخل عليه وقت قيلولته يستعجله . نقل عنه تطبيق هذا املبدأ
إين لو أتعبت . يا بين، إن نفسي مطييت إن مل أرفق ا مل تبلغين”: ملظامل إىل أهلها، فقال له عمريف رد ا

 ألحتسب يف نوميت من األجر مثل نفسي وأعواين مل يكن ذلك إال قليالً حىت أسقط ويسقطوا، وإين
ل القرآن مجلة ألنزله، ولكنه أنزله اآلية زنإن اهللا جل ثناؤه لو أراد أن ي. الذي أحتسب يف يقظيت
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 .]١٢٧، ص بن عبد العزيزسرية عمر [ “.واآليتني حىت استكن اإلميان يف قلوم

 فواهللا ال أبايل يف احلق لو غلَت يب يا أبت مل ال تنفذ يف األمور؟: وروي أن ابنه عبد امللك قال له
ال تعجل يا بين، فإن اهللا تعاىل ذم اخلمر يف القرآن مرتني ”: فقال له عمر رضي اهللا عنه. دوروبك الق

، ١/٣٠العقد الفريد [ “.وحرمها يف الثالثة، وأنا أخاف أن أمحل الناس على احلق مجلة فيدفعوه وتكون فتنة

 .]٥٧ ابن عبد احلكم صسرية: ، وقارن٢/٩٤املوافقات 

فها هو رضي اهللا عنه يستدل بالتدرج يف تيل القرآن ويف حترمي اخلمر على التدرج يف رد املظامل زن
وهذا من عميق فقهه رضي اهللا عنه، فإن اإلصالح حيتاج إىل صرب . وإصالح األوضاع وسياسة الرعية

  .ومثابرة، وال حيصل جبرة قلم أو إصدار قرار فحسب

مر رضي اهللا عنه هذا أقره عليه علماء عصره ومن جاء بعدهم، فصار إمجاعاً على ومنهج ع
  .مشروعية التدرج يف تطبيق األحكام الشرعية عند احلاجة

شترون يف شهر رمضانئل اإلمام مالك رمحه اهللا عن الرقيق العجم وسهم ال يعرفون اإلسالم ، وي
أرى أن ”:  الصيام أم يطعموا؟ فقالهل يجربوا علىفراد منهم، ال يفقهون ما يلكن ويرغبون فيه، 

  .]١/٢٩١ البيان والتحصيل[ “م حىت يعلموا ويعرفوا اإلسالم ويرفق ،يطعموا وال مينعوا الطعام

وهذا من حكمته وفقهه رمحه اهللا، فإنه قدر حال هؤالء من جهلهم باإلسالم وصعوبة التخاطب 
بارهم على الصيام يف هذه احلالة إذ ال يتحقق فيه النية اليت هي معهم، ورأى أنه من غري املقبول إج

فالنية شرط يف العبادات كلها وال تتحقق إال . شرط الصيام، كما أشار لذلك ابن رشد اجلد رمحه اهللا
. بعلم وإخالص، وهذا ال يكون إال بالتعليم والبيان الذي يتطلب وقتاً وال يتم بني عشية وضحاها

  .ام مالك بأن يرفق م حىت يتعلموا اإلسالم ويعرفوا واجباته وأحكامهولذلك أمر اإلم
 

 التدرج وااللتزام
يا أيها الذين ﴿: أمر اهللا تعاىل بأخذ اإلسالم وشرائعه مجلة دون تفريق أو تبعيض، فقال جال شأنه

 “السلم”، و]٢٠٨البقرة، [ ﴾آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني
فمعىن اآلية األمر بااللتزام جبميع شرائع اإلسالم وأوامره، . يف اآلية هو اإلسالم، كما قال املفسرون

 .وهذا قد يفهم منه ما ينايف التدرج والتوغل يف شرائع الدين برفق واقتصاد الذي سبقت اإلشارة إليه
اإلسالم برفق وتؤدة ومن نيته وعزمه وال تعارض بني األمرين يف احلقيقة، ألن من دخل يف شرائع 

وإمنا احملذور أن . أن ميتثل منه ما استطاع كلما أمكن ذلك، يصدق عليه أنه دخل يف اإلسالم كافة
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فالدخول يف . يأخذ اإلنسان شيئاً ويدع شيئاً من الواجبات مبحض رغبته مع متام قدرته واستطاعته
د بقوله مقي] ١٠٢آل عمران، [ ﴾اتقوا اهللا حق تقاته﴿: عاىلاإلسالم كافة مقيد باالستطاعة، كما أن قوله ت

 .فاالستطاعة قيد يف كال األمرين. ]١٦التغابن، [ ﴾فاتقوا اهللا ما استطعتم﴿: جل شأنه
والنيب صلى اهللا  عليه وسلم تدرج يف دعوة أهل الكتاب يف اليمن، ويف التعامل مع املنافقني يف 

وهذا ال ينايف األخذ بشرائع اإلسالم كافة، بل هو عليه . ى اإلسالماملدينة، ومع ثقيف حني بايعته عل
فدل ذلك على أن التدرج ال ينايف . السالم خري من أخذ بشرائع الدين كاملة دون تبعيض أو جتزئ

 .االلتزام الكامل باإلسالم
 فهو يف أما التدرج. فااللتزام يكون يف الغاية واهلدف والعزم على امتثال شرائع اإلسالم كافة

فااللتزام . وهذا هو التوازن بني الواقعية واملثالية الذي سبق احلديث عنه. التطبيق واملمارسة والتنفيذ
بشرائع اإلسالم كافة من باب املثالية اليت حملها الغاية والوجهة، أما التدرج فهو من باب الواقعية اليت 

 .فال تعارض بينهما يف احلقيقة. حملها العمل والتطبيق
وإذا كانت االستطاعة هي . التدرج ليس ذريعة لتبعيض الشريعةإن : لكن اآلية تؤكد معىن مهماً

 أن يكونما ال ينايف ، كيدخل ضمن االستطاعةالقيد الذي يسمح بالتدرج، فهذا ال ينايف االلتزام فيما 
 .التدرج وفق خطط حمددة ومنظمة، وليس وفق سياسة مفتوحة ال التزام فيها وال ضوابط

 
 التدرج واملبادرة

ونظري األمر بأخذ بشرائع اإلسالم كافة األمر باملبادرة واملسارعة إىل اخلريات الذي ورد يف 
وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت ﴿: نصوص عدة، كقوله تعاىل

 التدرج، من حيث إن التدرج وقد يفهم أن املبادرة واملسارعة للخري تنايف. ]١٣٣آل عمران، [ ﴾للمتقني
 .يتضمن التأجيل والتأخري لبعض األحكام

والتدرج . لكن ال تعارض يف احلقيقة بينهما، ألن املسارعة واملبادرة إمنا تنايف الكسل والتسويف
وذلك أن التدرج يراد به استكمال األسباب والظروف املناسبة . ليس من الكسل حىت ينايف املبادرة

 الوجه املطلوب شرعاً، أما الكسل فهو تأخري للعمل مع قيام أسبابه وظروفه املناسبة، للعمل ليقع على
 بفعل اخلري إذا وجدت أسبابه وظروفه املناسبة، فاملسارعة أمر. ولذلك كان نقيض املسارعة املأمور ا

 األسباب مالاستكأما التدرج فهو التريث حلني . والكسل هو تأخريه مع قيام أسبابه وظروفه املناسبة
، وبني تأخريه إىل حني قيام سببهففرق بني تأخري العمل مع . ووجود الظروف املالئمة لتنفيذ العمل
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  .فاألول تسويف وتأخري مذموم، والثاين تأٍن وتدرج حممود. السببوجود 

قريش،  تأليفاً ل عليه السالمر إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيموالنيب صلى اهللا عليه وسلم أخ
ت الظروف املالئمة توافروال ريب أن هذا ال ينايف املبادرة واملسارعة للطاعة، ألن املبادرة تكون إذا 

ويف هذه احلالة مل تكن الظروف مالئمة لقرب عهد قريش باإلسالم، وخشيته عليه السالم من . للعمل
 .افتتان قومه إذا هو نقض الكعبة وأعاد بناءها

ياً دخل مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وشرع يبول فيه، فنهره ويف الصحيحني أن أعراب
فتركوه حىت فرغ، مث إن . “ال تزرموه، دعوه”:  عليه وسلم، فقال عليه السالمأصحاب النيب صلى اهللا

إن هذه املساجد ال تصلح لشئ من هذا البول وال ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاه فقال له
 . من ماء فصب عليه، وأمر بدلوٍ“كر اهللا عز وجل والصالة وقراءة القرآنالقذر، وإمنا هي لذ

فتللحكم الواجب وهو تطهري املسجد، لكنه ر النيب صلى اهللا عليه وسلم للرجل حىت يبول تأخري ك
 .ليس تسويفاً وال إمهاالً، بل تريثاً حلني الوقت املناسب لتنفيذ احلكم

  لتأخري تنفيذ احلكم للمصلحة الراجحة، منها تأخري إقامة احلدويف الشريعة املطهرة شواهد عدة
 وتأخري احلد”: قال ابن القيم رمحه اهللا. ومهاحال الغزو، وتأخري إقامته على احلامل واملرضع وحن

و لعارض أمرعن احلامل واملرضع، وعن وقت احلر والربد ) أي احلد(دت به الشريعة، كما يؤخر ر
والتدرج . ]٣/١٨إعالم املوقعني [ “ود، فتأخريه ملصلحة اإلسالم أوىلري ملصلحة احملدفهذا تأخ. واملرض

وإذا كان تأخري إقامة . تأخري تنفيذ احلكم ملصلحة املكلف وملصلحة اإلسالم معاً، فهو أوىل باملشروعية
ينافيه من باب  من حدود اهللا للمصلحة الراجحة ال ينايف املبادرة واملسارعة لالمتثال، فالتدرج الحد 
 .أوىل

وال ريب أن التدرج قد يساء فهمه وقد يساء تطبيقه حىت يصبح حجة وذريعة للتسويف والتأجيل 
وإمنا املشروع هو التدرج املقصود به إجياد . املقصود به اإلقصاء واإلمهال، وهذا مذموم بال ريب

  .احلكم على الصورة احملمودة شرعاً

  

  املبادرة واالستعجال

كما يف قوله تعاىل ﴿أتى أمر اهللا فال تستعجلوه﴾   االستعجال،بالنهي عن دت النصوصوقد ور 
فال تعجل ﴿: وقوله جل شأنه، ]٣٧األنبياء، [ريكم آيايت فال تستعجلون﴾ ﴿سأُ:  وقوله سبحانه]١النحل، [
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إلشارة  أن هذه النصوص تتعارض مع نصوص األمر باملبادرة اليت سبقت اقد يظنو. ]٨٤مرمي، [ ﴾عليهم
تعلق باألسباب واملقدمات، أما االستعجال فهو يتعلق وال تعارض يف حقيقة األمر، ألن املبادرة ت. إليها

، يقول دعوت فلم عجليستجاب ألحدكم ما مل ي”: ا يف قوله عليه الصالة والسالمبالنتائج، كم
 املطلوب فهو نتيجة  هذاققفالدعاء مأمور به ألنه سبب حلصول اخلري، أما حت .]متفق عليه[ “يستجب يل

فإذا باشر املرء األسباب مل يبق له سوى  .موجباا حىت تتكامل يتأىنلقدرة العبد فيجب أن ال ختضع 
 وهلذا ورد الثناء على األناةبل ينبغي التريث والتروي، انتظار النتائج، فال ينبغي له التعجل حينئذ، 

أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن ”:  يف حجة الوداعسالم الصالة وال عليهقال والسكينة، كما والتؤدة
هي يف البدء فاملسارعة احملمودة. ، واإليضاع هو العجلة والسرعة]رواه البخاري[“  ليس باإليضاعالرب 

 رمحه كما أشار لذلك القاري ، يكون برفق وتؤدة وأناةأداء العمل نفسهبالعمل ومباشرة أسبابه، لكن 
 .]٦/١٥٣ي، حتفة األحوذ[ اهللا
 

 التدرج ومراتب إنكار املنكر
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع ”: يب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالصح عن الن
وهذا احلديث قد يفهم منه البدء . ]رواه مسلم[ “يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميانفبلسانه فإن مل 

 . مفهوم التدرجينايفوهذا اليد، ألنه بدأ بالتغيري بباألشد وليس باأليسر، 
، أما كيفية حتقيق هذه  مراتب اإلنكار اليت جتب على املسلميتناولاحلديث  أن وجواب ذلك

أولُ الفكرة آخر العمل، : وقد قال العلماء. املراتب يف الواقع فال يوجد ما مينع من وقوعه بالتدرج
فمن يريد الوصول لغاية فال بد أن يتصورها أوالً مث . ]١٠/٢٨٤ ،٨/٨٢الفتاوى [رك وأول البغية آخر الدَّ

، كما يقول  يف الوجودمتأخرةلكنها واإلرادة قدمة يف التصور تفالغاية م. شر تنفيذها حىت تكتمليبا
قد يكون عكس ترتيبها يف يف التصور واإلرادة  وبناء على ذلك فإن ترتيب الغايات .شيخ اإلسالم

وهذا هو احلاصل يف مراتب إنكار املنكر،  .دىن هي الطريق للغاية األعلى إذا كانت الغاية األالوجود
يف  فأدىن الغايات .اً فأول ما يقع منه إنكاره بقلبه قبل أن يسعى لتغيريهألن املسلم إذا رأى منكر

 وهذا يقتضي أن التغيري باليد ينبغي أن يكون بعد حماولة . وجوداً يف الواقعا هو أوهلالتصور واإلرادة
   .التغيري باللسان

 يبدأ باأليسر واألسهل مما يتحقق معه  من أراد إنكار املنكر فينبغي أنأنعلى الفقهاء ولذلك نص 
فإن مل يزل املنكر انتقل إىل ما هو أعلى، ما مل يؤد إىل مفسدة أكرب .  حبسب ما يغلب على ظنه،التغيري
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 هو إزالة املنكر مبا يقدر عليه، لكن إن قدر على فاحلديث يبين أن الواجب. ]١/٢١٥اآلداب الشرعية، [منه 
التغيري بأكثر من وسيلة، بدأ باأليسر واألسهل، كما هو هديه صلى اهللا عليه وسلم دائماً يف اختيار 

  .األيسر

وهي من .  حيث بدأ باألعلى مث الذي يليه،فترتيب إنكار املنكر يف احلديث ترتيب يف الغايات
فحقيقة األمر أن احلديث أقرب إىل الداللة . ألدىن منها يفضي إىل األعلىحيث الواقع متدرجة ألن ا
  .على التدرج منه على ضده

. وال ريب أن العمل إلزالة املنكر واجب، وال يكفي فيه جمرد اإلنكار باللسان إال عند العجز
يه والبيان، وإال فإن أمكن ذلك بالتوج. فالربا مثالً من أظهر املنكرات، فيجب إزالته حبسب االستطاعة

وجب على القادرين أن يبادروا إىل إجياد املؤسسات اإلسالمية البديلة، وال يكفي جمرد الوعظ 
فإنشاء املؤسسات املالية اإلسالمية، أو حتويل مؤسسات قائمة، هو من التغيري باليد ألنه عمل . والتذكري
 باأليسر واألسهل مبا حيقق الغرض ءالبد يتم ويف دائرة إنشاء املؤسسة أو يف جمال التحول،. إلزالة الربا
 .تدرجيياً

 
  راجعالتدرج ال يعين الت

لكن التدرج ال يعين . حمل التدرج هو البدايات اليت تتطلب الترفق يف تطبيق األحكام الشرعية
ولذلك وجدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يتدرج يف . راجع واالنتكاس عما مت حتقيقه من ذلكمطلقاً الت

فلما متكن اإلسالم يف اجلزيرة العربية، وتويف صلى . عوة العرب ويتلطف م ويتألفهم على اإلسالمد
فتكلم معه . فعزم الصديق رضي اهللا عنه على قتاهلم. اهللا عليه وسلم، ارتد كثري من قبائل العرب

 ويتألَّفهم حتَّى ،ةالزكايف أن يتركهم وما هم عليه من منع ” :يقول ابن كثري رمحه اهللالصحابة، كما 
، وقال قولته “ فامتنع الصديق من ذلك وأباه. هم بعد ذلك يزكُّونن اإلميان يف قلوم، مثيتمك

 “ عليه وسلم ألقاتلنهم على منعهاواهللا لو منعوين عقاالً كانوا يؤدونه لرسول اهللا صلى اهللا”: املشهورة
  .]٦/٣١١البداية والنهاية، [

علم أن هذا ليس موضع تأليف القلوب والتدرج يف الدعوة، ألن القوم فالصديق رضي اهللا عنه 
فالتأليف يف هذه احلالة إقرار هلم على انتكاسهم، فهو . كسوا على أعقامموا له مث نعرفوا احلق وسلّ

فالتدرج والتأليف له مقام، . يؤدي إىل نقيض احلكمة املقصودة منه، وهلذا رفض الصديق ذلك وأباه
    .﴾ؤت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياًومن ي﴿ يف وقته،  مقام، واحلكمة هي استخدام كلٍواحلزم له
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 القواعد واألصول الفقهية للتدرج
قواعد الشريعة وأصوهلا تشهد ملبدأ التدرج، فضالً عن النصوص من الكتاب والسنة اليت سبقت 

  .ى التدرج ووجه داللتها علمنهانشري هنا باختصار جلملة . اإلشارة إليها

  

 األحكام معللة باملصاحل. ١
أئمة الفقه جممعة ”: قال اآلمدي. حقيق مصاحل العبادال خالف بني الفقهاء أن الشريعة جاءت لت

هاء على أن احلكم إمجاع الفق”: وقال أيضاً. “ تعاىل ال ختلو عن حكمة ومقصودعلى أن أحكام اهللا
أئمة الفقهاء متفقون ”:  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية.]٢٣٢، ٣/٢٥٠إحكام األحكام [ “ال خيلو عن علة
 .]١/١٤١منهاج السنة [ “كمة واملصاحل يف أحكامه الشرعيةعلى إثبات احل

وإذا كان كذلك فاحلكم إذا كان تنفيذه يف وقت ما أو يف واقعة معينة يفضي إىل نقيض املصلحة 
حكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً اليت شرع احلكم ألجلها مل يكن تطبيقه حينئذ مشروعاً، فاأل

فإذا كان . والعلة هي املصلحة اليت حيققها احلكم أو هي ضابط هذه املصلحة. ]٤٢٥القواعد الفقهية، ص[
احلكم، تطبيق احلكم يف احلال أو دفعة واحدة يؤدي إىل نقيض املصلحة املرجوة منه، انتفت علة 

حلكم يرجى معه حتقيق املصلحة املرجوة أو انتفاء املفسدة  وإذا كان تأخري ا.فينتفي احلكم تبعاً لذلك
 .اليت تناقضه كان التأخري مطلوباً شرعاً، وهذا هو األساس ملبدأ التدرج

  :ويتفرع عن هذا األصل قاعدة مهمة هي
 

 .عند التزاحم تقدم كربى املصلحتني على أدنامها، وترتكب أدىن املفسدتني دفعاً ألعالمها
 قلما توجد مصلحة عية على واقع احلياة العملية، إذيل األحكام الشرزنة يف توهي قاعدة جوهري
. فتجب املوازنة بني املصاحل واملفاسد، واختيار األكثر مصلحة واألقل مفسدة. حمضة أو مفسدة حمضة

وقد توسع العز بن عبد السالم رمحه اهللا يف دراسة هذا الباب، بتفصيل وإحاطة وتقعيد غري مسبوق، 
 .]١٠١-١/٨٥[قواعد األحكام :  كتابهيف

إذ لو بدأ . وأصل التدرج قائم على هذا املبدأ، فإنه تقدمي لألهم على املهم والركن على الواجب
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فكان . باملهم قبل األهم أو استويا يف الترتيب، فلرمبا نتج عن ذلك مفسدة أعظم من تأخري املهم
هذه احلالة تقدمي األهم أوالً ليقع املهم بعد ذلك يف مقتضى فقه املوازنات بني املصاحل واملفاسد يف 

  .مكانه الصحيح
 
 تغري الفتوى بتغري األحوال. ٢

فصالً رمحه اهللا  ابن القيم  اإلماموهذا أصل كلي أكد عليه العلماء يف مناسبات خمتلفة، وعقد له
 .عمل الصحابة به أمهيته وضرورته وأبان فيه عن، ]١١١-٣/١٤[مطوالً يف كتابه إعالم املوقعني 

ففي . ويكفي هنا أن نستشهد مبثال من فتاوى إمام املفتني وسيد املتقني، صلى اهللا عليه وسلم
وسلم فجاء شاب كنا عند النيب صلى اهللا عليه : املسند عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال

أقبل وأنا ”: اء شيخ فقال فج“.ال”:  فقال عليه السالم“يا رسول اهللا، أقبل وأنا صائم؟”: فقال
: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فنظر بعضنا إىل بعض:  قال عبد اهللا بن عمرو“.نعم”:  قال“صائم؟

 .]١٦٠٦السلسلة الصحيحة، [ “ضكم إىل بعض؛ إن الشيخ ميلك نفسهقد علمت مل نظر بع”
تالفها باختالف وإذا جاز اختالف الفتوى باختالف حال السائل وظروف الفتوى، جاز اخ

املراحل اليت مير ا الفرد أو املؤسسة أو اتمع، خاصة إذا كان ذلك تدرجاً حنو األفضل واألكمل، 
فالتدرج صورة خاصة من تغري الفتوى بتغري األحوال، وهي صورة منوذجية . وليس تدهوراً حنو األسوأ

  .لتطبيق األحكام الشرعية وفق مرحلية منهجية لغاية واضحة
 
 من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب حبرمانه .٣

وهلا شواهد . ]٤٢٠القواعد الفقهية، ص: انظر مثالً[هذه القاعدة وردت يف الة ويف عدد من املصادر 
، وأن من ]رواه مسلم[عديدة، منها ما ورد يف احلديث أن من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرا يف اآلخرة 

 لقوله تعاىل ومن ذلك أيضاً أن قاتل نفسه يعذب،. ]متفق عليه[سه يف اآلخرة لبس احلرير يف الدنيا مل يلب
 .]رواه البخاري[ “. بدرين بنفسه، حرمت عليه اجلنةعبدي”: يف احلديث القدسي

فمن تعجل النتائج قبل حصول أسباا . واهللا تعاىل قد جعل لكل شئ قدراً، ولكل أجل كتاباً
قد خالف حكمة اهللا تعاىل وشرعه، وكان حرياً أن حيصل على نقيض وموجباا الشرعية والكونية، ف

تطبيق احلكم عند قيام األسباب والظروف املالئمة لتطبيقه، وعدم : وهذا هو منطق التدرج. مقصوده
  .التعجل مبا يفضي إىل نقيض املصلحة اليت شرع احلكم ألجلها
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 من شرع يف التوبة فله حكم التائب. ٤

وأصل ذلك أن الشريعة .  شواهد عديدة من النصوص واألحكام الشرعيةهذه القاعدة هلا
من ”: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية. يباإلسالمية تشجع على التوبة وتيسر الوصول إليها بشىت األسال

 .]٢/٥٩٥تفسري آيات، [ “يتلطف بالناس يف التوبة بكل طريقتدبر أصول الشرع علم أنه 
شرع يف التوبة وباشر أسباا فإنه يأخذ حكم التائب ولو مل واملقصود من القاعدة أن من 

فمن شرع يف رد املظامل إىل أهلها حبسب وسعه واستطاعته، فإنه يعد مطيعاً .  فعالًيستكمل التوبة
وممتثالً لألمر ولو كانت املظامل ال تزال باقية حتت يده، كما فعل اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 

 كثري  كانوإن، العدلواجب قائم بفإنه شرع يف رد املظامل شيئاً فشيئاً، وهو يف ذلك . رضي اهللا عنه
 . املظامل مل يرجع بعد إىل أصحابهمن

وكذلك من كان يف دار أو أرض مغصوبة، وشرع يف اخلروج منها لكي يردها إىل صاحبها، فإنه 
ألصوليني، مع أنه ال يزال يتصرف يف أثناء خروجه يعد مطيعاً وال يكون عاصياً عند مجاهري الفقهاء وا

 قواعد ؛٨٥ املسودة ص؛١/٢٦٧البحر احمليط : انظر[ وبة، لكنه تصرف الزم للتخلص منهاالدار أو األرض املغص

 .]٣٩٨-١/٣٩٧ شرح الكوكب املنري ؛٥٨ ق ،ابن رجب
عة واحدة، وهذه القاعدة توافق حقيقة التدرج، فإن التدرج شروع يف إزالة احملرم دون أن يزول دف

  . مدة اإلزالة أو بعضهفيكون ذلك طاعة وامتثاالً للشرع وليس خمالفة له بالرغم من بقاء احملرم
 
 يغتفر يف االبتداء ما ال يغتفر يف البقاء. ٥

ومضموا . ]٢٠ األشباه والنظائر للسيوطي، ق؛املنثور، حرف الياء[وردت هذه القاعدة يف عدد من املصادر 
 .ويتجاوز حال ابتداء العمل عما ال يتجاوز عنه حال االستمرار فيه والبقاء عليهأن الشرع يتسامح 

ومن شواهد القاعدة أن بعض األعمال املستحبة جيوز تركها ابتداء، لكن بعد الشروع فيها جيب 
. فمن شرع يف حج التطوع لزمه إمتامه. ]١٨٧-٢٨/١٨٦الفتاوى [إمتامها، وذلك كاحلج واجلهاد والعلم 

. ضر ساحة اجلهاد لزمه الثبات وال جيوز له الفرار، ولو كان أصل احلضور غري واجب يف حقهومن ح
. كما أن من حفظ القرآن والعلم مث نسيه حوسب عليه، ولو مل يكن حفظ القرآن ابتداء واجباً عليه

ومن حكمة . ففي هذه األعمال حكم االبتداء خيالف حكم البقاء، فاألول مستحب والثاين واجب
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فإنه إذا شرع يف اجلهاد مث فر من امليدان صار حاله . لك واهللا أعلم محاية املسلم من التردي واالزامذ
كما أن من طلب العلم مث أعرض عنه صار حاله شراً ممن مل يطلب العلم . أسوأ مما لو مل جياهد ابتداء

 .الفأوجب الشرع إمتام هذه األعمال ترقياً باملسلم يف مدارج الكم. ابتداء
فمن ابتدأ التوبة اغتفر ما . ومن شواهد القاعدة ما سبق أنّ من شرع يف التوبة فله حكم التائب

لكن . يتلبس به من احملرم، كالتصرف يف األرض املغصوبة أو املال احملرم، تشجيعاً له وترغيباً يف التوبة
 .قصد من التجاوز يف االبتداء أصالً على التصرف يف احملرم ألن هذا ينايف املوالدوامال يغتفر االستمرار 

وأوضح من هذا أن كثرياً من الناس على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يسلمون رغبة يف 
املال، وكان النيب عليه السالم يتألفهم بذلك، مث إذا أسلموا حمسن إسالمهم ودخل اإلميان يف قلو .

ك ترغيباً هلم وتشجيعاً للدخول يف اإلسالم رجاء إذا عرفوه فإسالمهم أول األمر مل يكن هللا، واغتفر ذل
 الدخول يف اإلسالم ما ال حالفاغتفر . عن كثب وأدركوا حقيقته صار إسالمهم عن إميان وقناعة

وإذا جاز ذلك يف الدخول يف اإلسالم، الذي هو أصل الدين، . يغتفر يف البقاء عليه واالستمرار فيه
 .ن باب أوىلفسائر األحكام الشرعية م

فالقاعدة تدل بوضوح على أصالة التدرج يف الفقه اإلسالمي، ومتييز الشريعة بني حاالت االبتداء 
 .اليت يعتورها الضعف والنقص والقصور، وحاالت الدوام واالستمرار اليت جيب أن ينتفي منها ذلك

  :ويقابل هذه القاعدة قاعدة أخرى هي
 

 البتداءيغتفر يف البقاء ما ال يغتفر يف ا
وقد تبدو ألول وهلة معارضة للقاعدة السابقة، لكنها يف حقيقة األمر مكملة هلا، بل مها 

 .متالزمتان، كما سيأيت
ومن شواهد هذه القاعدة إقرار الشرع للعقود اليت أجراها من أسلم من الكفار قبل إسالمهم، من 

القواعد [ية، ومل يطالبهم بتجديدها البيوع واألنكحة وغريها، مع كوا مل تقع وفق الضوابط الشرع

 .فاغتفر يف بقاء هذه العقود واستدامتها ما ال يغتفر يف إنشائها بعد إسالمهم. ]٢٨٢النورانية، ص
ومن هذا الباب إقرار الشرع ملا قبضه املرايب من الربا مع حترمي وإبطال ما مل يقبضه مما هو يف ذمة 

البقرة، [﴾  موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللافمن جاءه﴿: املدينني، وذلك بقوله تعاىل

: فقوله. ]٢٧٨البقرة، [ ﴾تقوا اهللا وذروا ما بقي من الربايا أيها الذين آمنوا ا﴿: ، وقوله جل شأنه]٢٧٥
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فله ﴿: بقاً فقد عفا عنه القرآن بقولهأما ما قبض سا. ، أي مما يف ذمم الناس، فال جيوز قبضه﴾ما بقي﴿
. فاغتفر إبقاء املال املقبوض سابقاً بالربا ومل يغتفر ما مل يقبض بعد. ]٢/٥٧٤تفسري آيات، [ ﴾ما سلف

 .فهذا اغتفار يف اإلبقاء دون االبتداء، وحكمة ذلك تيسري التوبة على من تلبس بالربا وتشجيعه عليها
 ، مع حرمة إقامة ومن ذلك إقرار الكنائس واملعابد اليت كانت قائمة حني فتحت البالد اإلسالمية

فاغتفر بقاء هذه املعابد تأليفاً لقلوب أهلها وترغيباً هلم يف . ]٢/٣٢٤إعالم املوقعني [كنائس ومعابد جديدة 
 .اإلسالم، دون إنشاء معابد جديدة حفاظاً على العقيدة اإلسالمية

 ملا خيشى من لكن لو طرأ الفسق بعد الوالية مل يعزل. ومن ذلك أنه ال يوىل على املسلمني فاسق
 .]١/١٢٧األشباه والنظائر للسبكي، [املفسدة 

ومن حكمة هذه القاعدة أن تغيري األمر الواقع كثرياً ما يكون أصعب من ابتدائه وإجياده من 
فمنع وقوع اخللل . ]٤٣٣القواعد الفقهية، ص[املنع أسهل من الرفع : األساس، كما يف القاعدة الفقهية

ولذلك يغتفر يف البقاء واالستدامة ما ال يغتفر يف . من رفعه وإزالته بعد وقوعهواالحنراف ابتداًء أسهل 
فإذا كان التغيري واإلزالة يترتب عليه مفسدة أكرب من مفسدة بقائه، حكم ببقائه . اإلنشاء واإلجياد

  .ترجيحاً لكربى املصلحتني ودفعاً ألعظم املفسدتني
 

 اجلمع بني القاعدتني
 تتعلق “ االبتداء ما ال يغتفر يف البقاءيغتفر يف”: فقاعدة. لقاعدة واليت قبلهاه اوال تعارض بني هذ

باملأمورات والواجبات اليت قد يعتورها النقص يف بداياا، لكن ذلك خري من تأخريها بالكلية، وهذا 
 البقاء يغتفر يف”: أما قاعدة. تم تداركه فيما بعدفاغتفر النقص يف البداية على أن ي. هو منطق التدرج

فهذه املفاسد إن كانت إزالتها تترتب .  فتتعلق باحملذورات واملفاسد القائمة“ما ال يغتفر يف االبتداء
 .عليها مفاسد أكرب ترجح إبقاؤها

فالقاعدة األوىل تتعلق جبلب املصاحل وإجيادها، أما القاعدة الثانية فتتعلق بدرء املفاسد وإزالتها، ويف 
فهما ترجعان .  الكربى على الصغرى، وتغتفر  املفسدة الصغرى دفعاً للكربىاحلالتني تقدم املصلحة

لكن هاتني القاعدتني تنفردان بالتأكيد على البعد . إىل قاعدة تزاحم املصاحل اليت سبقت اإلشارة إليها
لبقاء، الزمين لإلصالح والتغيري، وذلك بالتمييز بني مرحلة االبتداء واإلنشاء، وبني مرحلة االستمرار وا

وهذا من . فيغتفر يف إحدامها ما ال يغتفر يف األخرى، حبسب ما تقتضيه مقاصد الشريعة وغاياا
  .أوضح الشواهد على حكمة هذه الشريعة وكماهلا
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 االستحسان. ٦
. ومن األصول الفقهية اليت تشهد ملبدأ التدرج، مبدأ االستحسان باملعىن الذي يتفق عليه الفقهاء

فإن حقيقة االستحسان هي العدول عن موجب احلكم ملقصد شرعي صحيح، وذلك كرفع احلرج أو 
 فهو ترجيح جلانب املقاصد على الضوابط والشروط التفصيلية إذا كانت تفضي لنقيض. إزالة الضرر

 .]، نظرية االستحسان١٦١، أدلة التشريع، ص٤/٢٠٦املوافقات [املقاصد الشرعية 
فاحملذور . والتدرج يعين الشروع يف إزالة احملرمات أو امتثال الواجبات أوالً بأول، واألهم فاألهم

قائم ولكن شغل عنه ما هو أعظم منه، وهذا عدول عن احلكم األصلي وهو املبادرة لالمتثال بتنفيذ 
وهذا استثناء دعت إليه املصلحة الراجحة ورفع احلرج، فهو نوع من . لواجب أو إزالة احملرما

  .االستحسان القائم على الدليل الذي شهدت له الشريعة باالعتبار
 
 النسخ. ٧

ن حلكمة النسخ، وأن ووقد تعرض األصولي. أمجع العلماء على وقوع النسخ يف الشريعة اإلسالمية
 .]١٤٥النسخ يف دراسات األصوليني، ص[ج يف التشريع التدر: من أبرزها
ل زنوإذا بدلنا آية مكان آية واهللا أعلم مبا ي﴿:  إىل حكمة النسخ بقوله جل شأنهأشار القرآنو

له روح القدس من ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا زقل ن. قالوا إمنا أنت مفتر، بل أكثرهم ال يعلمون
وهذه هي . فذكر أن من حكمة النسخ تثبيت املؤمنني. ]١٠١نحل، ال[ ﴾وهدى وبشرى للمسلمني

، ] ٣٢الفرقان، [ ﴾كذلك لنثبت به فؤادك﴿: مفرقاً املذكورة يف قوله تعاىلنفسها حكمة نزول القرآن 
فالتدرج والنسخ كالمها حلكمة تثبيت . كما سبقت اإلشارة إليه، وهي حكمة التدرج يف التشريع

النساء، [ ﴾اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياًولو كان من عند غري ﴿: اهللاصدق و. املؤمنني بنص القرآن

٨٢[. 
وهلذا . وقد بين ابن القيم رمحه اهللا أن النسخ جاء ملراعاة مصاحل العباد اليت ختتلف من وقت آلخر

فيأمر به يف الوقت الذي يكون فيه . كان الشرع يأمر بشئ يف وقت مث ينهى عنه يف وقت آخر
فاقتضت حكمة اهللا البالغة شرع كل حكم يف وقته ألن املصلحة . ة، وينهى عنه إذا كان مفسدةمصلح

وذكر مجلة من األحكام املنسوخة وبني كيفية حتقق املصلحة يف النسخ، ومن . فيه يف ذلك الوقت
ياد هلا التدرج والتلطف باملكلفني يف فرض التكاليف املختلفة عليهم مبا حيقق قبوهلا واالنق: أبرزها
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 .واالنتفاع ا
عدمه بالكلية، بل ال بد أن يثبته بوجه يه وبطلي خيلق شيئاً أو يأمر بشئ مث الكما ذكر أن اهللا تعاىل 

ومعلوم أن تلك املصلحة واحلكمة تقتضي . ر به ملا فيه من املصلحةمألنه إمنا خلقه حلكمة، وأَ. ما
 منها كان ما اشتملت عليه أوىل باخللق واألمر، إبقاءه، فإذا عارض تلك املصلحة مصلحة أخرى أعظم

مث ذكر مجلة من األحكام املنسوخة وكيف أبقى الشرع على  .ويكون هذا من باب تزاحم املصاحل
مصلحة احلكم املنسوخ ومجع بينها وبني مصلحة احلكم الناسخ، فتكتمل بذلك املصلحتان على أفضل 

 .]٣٤-٢/٢٨مفتاح دار السعادة، [وجه 
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 التدرج يف تشريع األحكام املالية

 
 

زكاة وحترمي الربا وحترمي تدرجت الشريعة اإلسالمية يف تنظيم أحكام القضايا املالية، كفرض ال
 .العرب املستفادة من ذلكمع  باختصار هذه القضاياسنستعرض . امليسر
 
 الزكاة

 : بثالثة مراحلوقد مر تشريع الزكاة. كانت الزكاة أول واجب مايل يفرض يف اإلسالم
األوىل يف مكة يف املراحل املبكرة للدعوة، وذلك باألمر بالصدقة عموماً واحلث عليها وتأكيد . ١
لنيب صلى اهللا ففي احلديث أن النجاشي سأل جعفر بن أيب طالب عن دينهم وما يأمرهم به ا. أمهيتها

رنا يم الصالة ونؤيت الزكاة، وأمأمرنا أن نعبد اهللا وال نشرك به شيئاً، ونق”: عليه وسلم، فقال
صحيح ابن خزمية، : ، وانظر٧١-٣/٧٠البداية والنهاية [ صحيح إسناد:  قال ابن كثري“.باملعروف وانا عن املنكر

٤/١٤[. 
فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره ﴿: ل ما نزل من القرآن قوله تعاىلوكان من أوائ

وأكد ذلك باإلنكار . ]٩-٥الليل، [ ﴾باحلسىن فسنيسره للعسرىوكذب وأما من خبل واستغىن . لليسرى
أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي ﴿: عون فضل ماهلم عن املسكني فقالعلى املشركني الذين مين

املرحلة  يف نزلتوهذه اآليات وغريها كثري . ]٣-١املاعون، [ ﴾وال حيض على طعام املسكني. ليتيميدع ا
 .حتديد مقادير أو نصب حمددة، بل أمرت بالبذل والعطاء مطلقاًاملكية، دون 

املرحلة الثانية بعد اهلجرة إىل املدينة املنورة، حيث نزل فرض الزكاة يف السنة الثانية للهجرة، . ٢
وكان فرض الزكاة على كل مسلم . ]١/٧٠، فقه الزكاة ٣/٢٦٦فتح الباري [بالنصب واملقادير املعروفة 

 .، مث يقسمها النيب صلى اهللا عليه وسلم على الفقراءلى اهللا عليه وسلمللنيب ص بنفسهيؤديها 
٣ .ه ألخذ الصدقات، وكان عث فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم عمالَمث كانت املرحلة الثالثة اليت ب
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 .]املصدر السابق[ذلك يف السنة التاسعة من اهلجرة 
فكانت أول اإلسالم . الق إىل التحديد إىل التنظيموهذا يبني أن الزكاة انتقلت من مرحلة اإلط

يبذهلا كل مسلم بنفسه، مث يف املدينة حتددت مقاديرها وصارت تعطى للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهذا تدرج يف التشريع من األخف إىل . ليقسمها، مث أصبحت تتوالها الدولة من خالل عمال الصدقة

فهو . لزام حبكم الديانة إىل اإللزام حبكم القضاء املنظم، ومن اإلالفردي إىل العملاألثقل، ومن العمل 
انتقال فطري يتوافق مع تدرج منو اتمع اإلسالمي وقوة الدولة من جهة، ومع مستوى اإلميان ودرجة 

 .االلتزام من جهة أخرى
 
 الربا

ة تعرف حترميه، وكانت العرب يف اجلاهليالربا حمرماً يف األديان السماوية قبل اإلسالم، كان 
مهر وال يدخل فيها ” كسب طيب، إالولذلك ملا أرادوا جتديد بناء الكعبة اشترطوا أال يدخل فيها 

ه وإن كان الربا لكن يالحظ أن. ]٢/٣٠١ ،البداية والنهاية[ “ناس وال مظلمة أحد من ال وال بيع ربابغي
 جاءت النصوص ، بلل األمر وال دفعة واحدةل يف القرآن من أوزني النص على حترميه مل حمرماً، إال أن
 :على درجات

 ﴾وال متنـن تستكثر﴿:  دون تصريح يف قوله تعاىلفوردت اإلشارة إليه يف املرحلة املكية. ١
لكن هذه اإلشارة . ]١٦٧ص، القواعد النورانية[، كما أشار لذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ]٦، املدثر[

     .  ذكر الرباحمتملة وليست صرحية يف

وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا، ﴿:  قوله تعاىلوورد ذكره صرحياً يف. ٢
وقد أشار دراز رمحه اهللا إىل .]٣٩الروم، [ ﴾دون وجه اهللا فأولئك هم املضعفونوما آتيتم من زكاة تري

 .]١١الربا، ص[واب له عند اهللا أن اآلية ليس فيها وعيد ألكل الربا، بل اكتفت بنفي الث
ألمر اهللا تعاىل مث ورد ذكره يف سورة النساء، وهي سورة مدنية، يف جمال ذم اليهود وخمالفتهم . ٢

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل اهللا ﴿: بقوله جل شأنه
 تلويحوهو . ]١٦١-١٦٠النساء [ ﴾س بالباطل عنه وأكلهم أموال الناوأخذهم الربا وقد وا. كثرياً
 مبا أنزل إليك لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون﴿: حرمي ألن اهللا تعاىل قال بعدهابالت

فالنص على اإلميان مبا أنزل من قبل، مع ذكر حترمي الربا على من . ]١٦٢النساء، [ ﴾وما أنزل من قبلك
  .قبلنا، إشارة لتحرميه علينا
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:  اهللا عنها قالتفي الصحيح أن عائشة رضيف.  بالضبطول هذه اآليةنز حتديد وقت من الصعبو
صحيح البخاري، [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي عند “ه إال وأنا عندالنساءالبقرة ولت سورة نزما ”

كما ذكره أهل وىل للهجرة، وقد بىن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعائشة يف شوال من السنة األ. ]٤٩٩٣
وورد عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن . ول السورة بعد شوال من السنة األوىلنزفيكون . السري

ول نز وسورة الفرقان مكية، فيكون .]٨/٤٩٤، فتح الباري[لت بعد الفرقان بستة أشهر نزسورة النساء 
سعد لت يف بنات نزاملواريث آيات ورد أن لكن .  على أبعد تقديريف السنة األوىل من اهلجرةالنساء 
 ويفهم من كالم .يف السنة الثالثة للهجرة بعد مقتله شهيداً يف غزوة أحد، وكان ذلك بن الربيع

ل بعض السورة أول مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وبعضها بعد ذلك، نزاملفسرين أنه رمبا 
  .]القرطيبنظر تفسري ا[ اوهلنزوذا ميكن اجلمع بني األقوال املختلفة يف 

ها تحرمي جاء بطريقة غري مباشرة، ورمبا هلذا السبب عدالوعلى كل تقدير، فإن تعبري اآلية عن 
 .ل باملدينة يف هذا البابنزدراز رمحه اهللا أول ما 

صورة تضاعف الدين، بقوله جاء النهي الصريح عن أكل الربا بذكر أبشع صوره، وهي و. ٣
آل عمران [ ﴾فلحون آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تيا أيها الذين﴿: تعاىل

وإذا كانت هذه اآليات نزلت وقت غزوة أحد يف السنة الثالثة للهجرة، علم أن حترمي الربا . ]١٣٠
 .الصريح بدأ يف هذه املرحلة

 ما بقي من الربا، يف مث كانت املرحلة األخرية بتحرمي كل ما زاد على رأس املال، وترك كل. ٤
فإن مل تفعلوا فأذنوا . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني﴿: قوله تعاىل

، وراجع ٢٧٨البقرة [ ﴾حبرب من اهللا ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون

 .]١٤٠٨حبث محاد، 
. ]٤٥٤٤صحيح البخاري، [ما صح ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنه وهذه اآلية آخر آية نزلت، ك

فحديث القالدة الذي رواه مسلم يف صحيحه . لكن هناك ما يدل على أن التحرمي وقع قبل ذلك
، وأمر فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم بأال تباع القالدة حىت يفصل ما فيها من الذهب، حصل ]١٥٩١[

: عن الرباء بن عازب قال] ١٥٨٩[ويف صحيح مسلم . نة السابعة للهجرةيف خيرب، وخيرب كانت يف الس
ما كان ”: ، أي الذهب بالفضة نسيئة، فقالقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وحنن نبيع هذا البيع

قدم املدينة، يوحي بأنه كان يف مرحلة مبكرة من : فقوله. “د فال بأس وما كان نسيئة فهو ربايداً بي
  . املدينالعهد
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 تأخر حترمي الربا عن الزكاة

. إن وجوب الزكاة سابق مبدة على حترمي الربا: ومن خالل مراحل حترمي الربا تظهر حقيقة مهمة
. فوجوب الزكاة، كما سبق، كان منذ أوائل الدعوة يف مكة، وإن كان على وجه اإلمجال واإلطالق

 .أما حترمي الربا فتأخر إىل ما بعد اهلجرة
فإن الدعوة تكون أوالً لألركان، . لترتيب يف التشريع يناسب مقاصد الشريعة وحكمتهاوهذا ا

ولذلك بدأ بالتوحيد والصالة والزكاة، ومل يبدأ باحملرمات، كما نبه لذلك حديث عائشة رضي اهللا 
 .عنها

فبدأ . والشح هو األساس النفسي للربا. كما أن الزكاة تطهر نفس اإلنسان من الشح والبخل
وهذا مما يبني حكمة . الزكاة ألا يئ املسلم لترك الربا، مث تدرج يف حترمي الربا على النحو السابقب

 يعلم من خلق أال﴿: ك أغوارها ومداخلها، وصدق اهللالتشريع يف التعامل مع النفس اإلنسانية وإدرا
  .]١٤امللك، [ ﴾وهو اللطيف اخلبري

  

 الزكاة واملال احلرام
إذا كانت الزكاة مقدمة على حترمي الربا، فهذا يتضمن حصول الصدقة من : ؤالوقد يثور هنا س

إن : "املال احملرم، مع أن األحاديث الصحيحة جاءت خبالف ذلك، كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
امللكية كما أن املال احلرام ال ميلكه صاحبه ملكاً شرعياً، و. ]رواه مسلم[" اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً

 .شرط لوجوب الزكاة
واإلخالل بأحدمها ال . وال تعارض حبمد اهللا بني األمرين، ألن الزكاة واجبة وترك احلرام واجب

  : سبحانهوقد ذم اهللا تعاىل اليهود بأكلهم الربا، كما ذمهم بالبخل يف قوله. يربر اإلخالل باآلخر
ذاباً هم اهللا من فضله وأعتدنا للكافرين عالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتا﴿

فذمهم اهللا تعاىل باألمرين، ومل جيعل أكلهم الربا مربراً لعدم اإلنفاق يف سبيل اهللا . ]٣٧النساء، [ ﴾مهيناً
والقرآن ذم املشركني على عدم إيتاء الزكاة وترك احلض على . الواجب عليهم، فهم مطالبون باألمرين

فهم مأمورون بإطعام املسكني وبترك .  للربا وامليسر وغريه من احملرماتطعام املسكني، مع أكلهم
 .احلرام معاً، وال يعفيهم من أحدمها إخالهلم باآلخر
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فالصغري وانون ال جتب الزكاة يف ذمته، ألنه غري . والزكاة هلا تعلق بالذمة وهلا تعلق باملال
ومن كان ماله حراماً فقد اختل شرط امللكية يف . ]١/١٠٨فقه الزكاة، [مكلف شرعاً، لكنها جتب يف ماله 

فإذا كان انتفاء التكليف يف حق . حقه، فيضعف تعلق الوجوب بذمته، لكن التعلق باملال ال يزال قائماً
، فمن باب أوىل أال ينايف اختالل ملكية املال احلرام املالالصغري واملعتوه ال ينايف وجوب الزكاة يف 

 .]انظر حبوث ندوة الزكاة الثانية والرابعة[ل، ألن صاحبه ال يزال مكلفاً وجوب الزكاة يف املا
أما ما كان من كسب حمرم .  تؤيت بركتها إذا كانت من كسب طيبإمناوال ريب أن الزكاة 

 .فإخراج زكاته ليس فيه ثواب بل هو أداء حلق الفقري، أما حرمة املال فال يزال إمثها باقياً
 
 امليسر

يسألونك عن ﴿: ل قوله تعاىلزنيسر مبراحل مشتركة مع تلك اليت مر ا حترمي اخلمر، فمر حترمي امل
 وليس فيه نص بالتحرمي لكنه ﴾فع للناس وإمثهما أكرب من نفعهمااخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنا

 واألزالم رجس إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب﴿: مث نزل قوله تعاىل. مر وامليسربيان لرجحان مفاسد اخل
 . وبه حرم امليسر متاماً﴾طان فاجتنبوه لعلكم تفلحونمن عمل الشي

فاخلمر حرمت سنة أربع . وميكننا حتديد وقت حترمي امليسر من خالل معرفة وقت حترمي اخلمر
ه أما الربا فكان ابتداء حترمي. ، فيكون هذا هو وقت حترمي امليسر]٧/٦٧تفسري املنار، [للهجرة على األرجح 

 .فيكون البدء بتحرمي الربا سابقاً لتحرمي امليسر. يف غزوة أحد، وكانت يف السنة الثالثة للهجرة
. وهذا الترتيب هو مقتضى احلكمة، ألن الربا أشد ضرراً وأكثر خطورة من امليسر، فالبدء به أوىل

بالقروض الربوية، فيكون كما أن حترمي الربا ميهد لتحرمي امليسر ألن كثرياً من املقامرات يتم متويلها 
 .حترمي الربا جتفيفاً ملنبع مهم من منابع امليسر

وقد ذكر العلماء أن الربا أشد حترمياً من الغرر، وهلذا يغتفر يسري الغرر لكن ال يغتفر يسري الربا 
 .وإذا كان كذلك كان من املناسب البدء بتحرمي الربا أوالً. ]١٧٠القواعد النورانية، ص[

الشرع يف قضايا أخرى، لكن فيما سبق إن شاء اهللا ما يكفي الستلهام مالمح التدرج وقد تدرج   
 .ما نعرض له يف الفصل التايل املنشود يف تطبيق االقتصاد اإلسالمي، وهو
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 تطبيق االقتصاد اإلسالمي

  
 

عمورة، إال أن عمق بالرغم من سيطرة املفاهيم الرأمسالية واألنظمة الغربية لالقتصاد يف شىت أحناء امل
اإلميان لدى املسلمني جعلهم يطالبون بإحلاح بالعودة إىل املبادئ اإلسالمية وتطبيق النظام اإلسالمي يف 

وهذا ما دعا عدداً من الدول اإلسالمية إىل إصدار قرارات حامسة يف هذا الصدد، . اال االقتصادي
وليس من أهداف هذه .   وفقاً للشريعة اإلسالميةوإىل إنشاء أو حتول عدد من املؤسسات املالية لتعمل

الورقة تقومي هذه التجارب، وإمنا حماولة استخالص منهج حمدد للتدرج يف تطبيق النظام اإلسالمي يف 
 .االقتصاد يف ضوء القواعد واملبادئ السابقة

 
 أمهية نقطة البداية

اماً معقداً تتفاعل فيه عوامل تشري الدراسات املعاصرة إىل أن النشاط االقتصادي ميثل نظ   
وتبعاً لذلك فإن مسار النشاط االقتصادي يتأثر كثرياً بوضع البدايات اليت . ومتغريات عدة عرب الزمن

فقد يتشابه اقتصادان يف جوانب عديدة يف مرحلة من املراحل، لكن اختالفهما يف بعض . استند إليها
الفات شاسعة مستقبالً تطغى على أوجه الشبه بينهما اجلوانب، حىت لو كان يسرياً، قد يؤدي إىل اخت

سات اليت تشري إىل أثر مسار االقتصاد على اويؤكد هذا الدر. ]Anderson et al, 1988; Williams, 1997: انظر[
 .]North, 1990: انظر[مستوى التنمية، وأن التنمية تعتمد بدرجة كبرية على املاضي االقتصادي للمجتمع 

جتمع الذي يرغب يف التحول إىل نظام اقتصادي جديد، فإن هذه اخلاصية حتتم وبالنسبة للم
ضرورة دراسة نقطة البداية بشكل دقيق لتجنب املشكالت اليت قد تترتب على سوء التقدير، إذ قد 
 .تتفاقم هذه املشكالت الحقاً بصورة كبرية جتعل اتمع يف وضع أسوأ مما كان عليه قبل التحول

الثاين يتعلق . األول يتعلق بواقع االقتصاد واتمع حني اختاذ قرار التحول: ية هلا جانبانونقطة البدا
أما اجلانب األول فهو خيضع لدراسة الواقع . باختيار اجلزء الذي يتم البدء به من النظام املستهدف
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فما هو اجلزء . وسيكون تركيزنا هنا على اجلانب الثاين. الذي خيتلف من بلد آلخر ومن بيئة ألخرى
 الذي ينبغي البدء به للتحول إىل النظام اإلسالمي؟

 
 الزكاة أوالً

 والشرع قد بدأ “.نبدأ مبا بدأ اهللا به”:  قول النيب صلى اهللا عليه وسلماجلواب يتلخص يف
التشريع يف اال االقتصادي بالزكاة، حيث نزل األمر ا يف مرحلة مبكرة جداً من الدعوة اإلسالمية، 

 . ما سبقك
 :واقتداء مبنهج التشريع يف الزكاة، فإن تطبيق الزكاة ينبغي أن مير باملراحل التالية

املرحلة األوىل هي التأكيد على أمهية الزكاة باعتبارها قيمة أخالقية وحقاً أوجبه اهللا للفقراء . ١
 ليست جمرد مال فالزكاة. على األغنياء، واهلدف من ذلك هو نشر الوعي بفضيلة الزكاة وأمهيتها

وإمنا متتاز الزكاة بكوا . يدفعه الغين لألجهزة احلكومية، وإال فهي بذلك ال ختتلف كثرياً عن الضريبة
وتأمل كيف أنكر القرآن على . قيمة أخالقية يقبل عليها أفراد اتمع مبلء اختيارهم ورضاهم

تيم وال حتاضون على طعام رمون اليكال بل ال تك﴿: ني بقوله جل شأنهاملشركني إمهاهلم حلق املسك
. فاستنكر عليهم عدم حتاضهم وتعاوم يف العناية باملسكني، وليس جمرد تركهم له. ﴾املسكني

فاملطلوب إذن هو إجياد ثقافة اجتماعية ووعي أخالقي بقيمة الزكاة وضرورا قبل أن تكون فريضة 
 .مالية
وينبغي أن يكون . وفرائضها اليت شرعها اهللا عز وجلاملرحلة الثانية هي تطبيق الزكاة حبدودها . ٢

فالنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يبعث العمال جلمع الزكاة . ذلك يف هذه املرحلة عرب قنوات غري حكومية
فالزكاة كانت واجبة . إال يف السنة التاسعة للهجرة، كما سبق، بينما فرضت الزكاة يف السنة الثانية

فينبغي أن يتدرج تطبيق الزكاة على حنو مشابه، . ل تلك املرحلة الزمة قضاءديانة لكنها مل تكن خال
حبيث يشعر أفراد اتمع بتحملهم ملسؤولية الزكاة واملبادرة للقيام ا من أنفسهم، ويكون دور 

 احلكومة يف هذه املرحلة مقتصراً على التنظيم القانوين للجمعيات غري احلكومية اليت تتوىل مجع الزكاة
 .وال خيفى أن هذه احلوافز من أهم عوامل أداء الزكاة وبلوغها ملستحقيها. وتوزيعها
املرحلة الثالثة هي اإلشراف احلكومي على هذه اجلمعيات أو بعضها، حبيث تضمن حسن . ٣

وال يلزم أن تتحول هذه اجلمعيات إىل منظمات حكومية، بل يكفي . أدائها على الوجه املطلوب
ائها والتأكد من شفافية عملها واإلفصاح عن قوائمها املالية مبا حيقق اهلدف املرجو اإلشراف على أد
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وميكن للحكومة أن تضم بعضها إلدارا املباشرة، أو أن تنشئ أجهزة جديدة تديرها جلمع . منها
ذاتية لكن من املهم بقاء اجلمعيات غري احلكومية فعالة لضمان حد أدىن من احلوافز ال. الزكاة وتوزيعها
 .يف أداء الزكاة

وباملقارنة مع واقع عدد من الدول اإلسالمية يف أداء الزكاة جند أن الزكاة أصبحت أشبه ما تكون 
بضريبة حكومية منها بواجب إمياين، نظراً لتدخل احلكومة منذ البداية جبمع الزكاة قبل إجياد الثقافة 

ددت أساليب التهرب من أداء الزكاة، لبالغ ونتيجة لذلك تع. االجتماعية والوعي األخالقي الالزم
 .األسف، وضعفت حصيلة الزكاة، ووجدت صور حمزنة للفقر وسوء توزيع الثروة يف البالد اإلسالمية

فاالهتمام . كما أن املقارنة مع واقع املؤسسات املالية اإلسالمية تكشف صوراً أخرى من اخللل
بل قد يصل األمر إىل .  بضبط املعامالت املالية األخرىبالزكاة يف بعض احلاالت صار أقل من العناية

وهذا مع كونه منكراً يف . البحث عن وسائل لاللتفاف على الزكاة والتهرب منها جرياً وراء األرباح
نفسه، فإنه قلب لألمور من جهة عظم ملة الزكاة وتقدميها على سائر املعامالت األخرىزن. 

 
 منع الربا ثانياً
كاة يعين تقدميها يف خطة التحول للنظام اإلسالمي على مكافحة الربا وإجياد مؤسسات والبدء بالز

وهذا ال يعين بطبيعة احلال تأخري منع الربا إىل حني استكمال تطبيق الزكاة متاماً، . التمويل اإلسالمي
اء حترمي الربا كان يف فإن ابتد.  البدء مبنع الربا، كما هو منهج التشريعقبللكنه يعين البدء بالزكاة أوالً 

غزوة أحد يف السنة الثالثة للهجرة، بينما نزلت فرائض الزكاة وحتديد أنصبة األموال وما جيب فيها يف 
فالتدرج يف تطبيق الزكاة . السنة الثانية، يف حني كان ابتداء األمر بالزكاة مطلقاً يف أوائل العهد املكي

 . تكون للزكاةويف استئصال الربا متزامنان، لكن البداية
 :ويبني أمهية هذا الترتيب، مع ما سبق من منهج التشريع، أمران

وهذه األمراض هي األساس . أن الزكاة عالج ألمراض الشح والبخل اليت توجد يف اتمع. ١
فمعاجلة هذه األمراض عالج ألصل . اخللقي والنفسي الذي يقوم عليه الربا ويستمد منه، كما سبق

 .فالبدء بالزكاة ضروري الجتثاث الربا من أصوله. الربا وأساسه
إن الزكاة تعمل على ختفيف حدة التفاوت يف الثروة بني فئات وأفراد اتمع، وتلبية . ٢

فإذا وجد التمويل اإلسالمي بعد ذلك فإنه سيتجه إىل دعم . االحتياجات األساسية للفقراء واحملتاجني
أما إذا وجد التمويل . تصادي على حنو متوازن بني فئات اتمعالنشاط اإلنتاجي الذي حيقق النمو االق
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قبل ذلك فإن سيتجه لتلبية املتطلبات األساسية للمحتاجني، ومن مث سيتركز على األنشطة االستهالكية 
ونظراً ألن التمويل االستهالكي سيكون من خالل املداينات، فإن هذه . بدالً من األنشطة اإلنتاجية

ي إىل حتول قطاع كبري من اتمع إىل خانة املدينني ألصحاب األموال، مما جيعل الفجوة احملاولة ستؤد
 .بني الفئتني تتفاقم

فالتمويل إذا وجد قبل ختفيف حدة التفاوت يف الثروة فإنه سيتجه مللء الفجوة احلاصلة يف التوزيع 
 وليس نشاطاً خريياً، وهذا يعين أن ولكن التمويل نشاط رحبي. وتلبية رغبة الفقراء يف اللحاق باألغنياء

هذه الرغبة ستكون مقابل مثن يدفعه هؤالء ألولئك، مما يؤدي إىل زيادة الفجوة واتساعها بدالً من 
ومع ازدياد الفجوة تزداد احلاجة للتمويل مرة أخرى، ويرتفع من مث مستوى املديونية، لتكون . تقلصها

 .ىل مزيد من املديونية، وهكذا دواليكالنتيجة مزيداً من التفاوت، الذي يؤدي إ
فالبدء مبؤسسات الزكاة ميكن أن جينب االقتصاد االنزالق يف دوامة املديونية االستهالكية هذه، 
وأن جيعل التمويل ينصرف بالدرجة األوىل إىل األنشطة اإلنتاجية اليت ترفع معدل الدخل ومستوى 

 حتديد نقطة البداية، وكيف ميكن أن يؤدي اختالف وهذا مثال واضح ألمهية. الثروة بصورة متوازنة
 .البداية إىل فروقات كبرية الحقاً بسبب تعقد النظام االقتصادي وطبيعته التراكمية

والتمويل اإلسالمي إذا طبق قبل إجياد املؤسسات الضرورية للزكاة ال خيتلف كثرياً يف أثره على 
إىل تدهور توزيع الثروة، وكالمها يغرق اتمع يف فكالمها يؤدي . االقتصاد عن التمويل التقليدي
 .دوامة متواصلة من الديون

فاألدوات . وباملقارنة مع واقع التمويل اإلسالمي جند أن هذا يكاد يكون هو الواقع لألسف
 مل تقف حائالً دون تفاقم املديونية واتساع الفجوة بني ، وعلى األخص الصورية منها،اإلسالمية
فواقع التمويل اإلسالمي ال خيتلف كثرياً من حيث النتائج واآلثار عن التمويل . غنياءالفقراء واأل

التقليدي، وأحد أهم األسباب لذلك هو إمهال مؤسسات الزكاة ودورها اجلوهري يف توجيه النشاط 
 .االقتصادي

 
 التأمني ثالثاً

أن حترمي امليسر جاء بعد حترمي وذلك . اخلطوة الثالثة يف تطبيق االقتصاد اإلسالمي تتعلق بالتأمني
والتأمني التجاري صورة من صور امليسر، كما قررت ذلك اامع الفقهية واهليئات العلمية يف . الربا

. فالبدء مبؤسسات التمويل اإلسالمي قبل معاجلة قضية التأمني يتفق مع منهج التشريع. العامل اإلسالمي
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سبقت مؤسسات التمويل اإلسالمي من حيث النشأة ومن حيث الواقع فإن هذا هو احلاصل، حيث 
 .ومن حيث االتساع، مؤسسات التأمني اإلسالمي

لكن غياب األساس لذلك كله، وهو املؤسسات الضرورية للزكاة، جعل التأمني اإلسالمي جينح 
تماعية، فالتكافل ثقافة اج. إىل الطبيعة الرحبية التجارية، وإن أظهرت العقود يف صورة التربع والتكافل

فغياب هذه الثقافة وهذا الوعي أفرغ التأمني . كما سبق، وليس جمرد لفظة تدون يف الوثائق والعقود
اإلسالمي من جوهره التعاوين القائم على التكافل احلقيقي، كما أفرغ التمويل اإلسالمي من قبل من 

اعتبارها مؤسسة اجتماعية وقيمة فالزكاة، ب. أهدافه احلقيقية يف دعم التنمية وحتقيق الرخاء االقتصادي
 .فإذا اختل األساس اختل البناء وال بد. أخالقية، هي األساس لسائر مؤسسات االقتصاد اإلسالمي
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)٤(  
 بني التدرج والتحايل

  
 

.  من احللول للمشكالت االقتصادية املعاصرةعددجنحت املؤسسات املالية اإلسالمية يف تقدمي 
 “احليل”ىل بعض التعامالت اليت تصنف ضمن وحتت ضغط الواقع، جلأت إلكنها يف خضم املنافسة 

وكان األساس لذلك هو االستجابة لتحديات الواقع وإجياد البديل اإلسالمي لألدوات الربوية . الفقهية
فهل هذه التعامالت هي األسلوب املناسب لالستجابة لضغط الواقع؟ وهل ميكن أن يكون . السائدة

 فضل؟ ومب خيتلف املنهجان؟التدرج بديالً أ
 .لإلجابة عن هذه التساؤالت حنتاج حتديد مفهوم التحايل أوالً، مث نقارن بينه وبني التدرج

 
 مفهوم احليلة

فيلجأ .  وسيلة غري مباشرة للوصول إىل غرض ال جيوز شرعاً التوصل إليه مباشرة:حقيقة احليلة أا
) أ(فإذا كان االنتقال من . يق املباشر للوصول إىل غرضهالشخص يف هذه احلالة إىل االلتفاف على الطر

واحلكم على احليلة يتحدد ). ب(إىل ) ج(مث من ) ج(إىل ) أ(حمرماً، فاحليلة هي أن ينتقل من ) ب(إىل 
 . إليه حكم الغرض املراد الوصول إليه، وملاذا حرم الطريق املباشر: أمرينبناء على

فيه من املفسدة الغالبة، فكل التفاف على الطريق املباشر للوصول فإذا كان الغرض نفسه حمرماً ملا 
وذلك ألن الغاية نفسها باطلة، فأي طريق أفضى . إىل هذا الغرض فهو حيلة مذمومة وحمرمة شرعاً

 وإذا كان الطريق املباشر حمرماً، فالطريق غري املباشر من باب أوىل، ألنه يتضمن .إليها فهو حمرم
 .نايف مقصد التشريع يف التيسري ورفع احلرجيادة التكلفة واملشقة اليت تنفسها وزاملفسدة 

فاهللا تعاىل حرم الربا يف أول آية نزلت بالتحرمي ببيان ما يؤول إليه من تضاعف الدين يف ذمة 
والطريق املباشر لتضاعف الدين هو الزيادة يف الدين . املدين، وهذا هو ربا اجلاهلية املقطوع بتحرميه

 فتحرمي الشرع هلذه اآللية املباشرة سببه فساد النتيجة اليت .“أنظرين أزدك” تأجيل السداد، أو قابلم
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 الدين يف ذمة املدين مقابل تأخري السداد فهي زيادةوبناء على ذلك فكل وسيلة تؤدي إىل . يؤدي إليها
هر بيعاً وشراء، ألنه ولذلك كان قلب الدين على املدين حمرماً قطعاً، وإن كان يف الظا. حيلة حمرمة

وإذا كان الشرع حرم الطريق املباشر هلذه . يؤدي إىل النتيجة نفسها اليت حرمها الشارع وأبطلها
النتيجة، فمن باب أوىل أن حيرم الطريق امللتوي، ألنه أكثر كلفة ومشقة، ويف النهاية يؤدي إىل املفسدة 

 .بعينها
وإمنا حرمت الوسيلة املباشرة لكوا تستلزم مفاسد أما إذا كان  الغرض نفسه ليس مفسدة حمرمة، 

 .أخرى، فالسعي هلذا الغرض حينئذ بطرق غري مباشرة ليس من احليل املذمومة
فهل حترمي الزنا ألن الوطء يف نفسه مفسدة؟ كال، فالوطء يف نفسه . فالشرع حرم الزنا وحذر منه

الشرع الزنا ألنه يستلزم مفاسد أخرى كثرية وإمنا حرم . ال يعد مفسدة، بل هو استجابة لرغبة فطرية
فالرغبة الفطرية وسيلة . تقضي على احلكمة اإلهلية من تركيب هذه الرغبة الفطرية يف نفس اإلنسان

 عالقة جيعل أما الزنا فهو. على أساس املودة واحملبة بينهمابناء األسرة اللتقاء الرجل باملرأة ومن مث 
املتعة غاية بدالً من أن تكون وسيلة، ولذلك يؤدي إىل فتصبح تعة املادية، قائمة على املالرجل باملرأة 

 . اتمع بتدمري وحدة بنائه وهي األسرة، كما هو مشاهد اليوم يف اتمعات الغربيةتدمري
وبناء على ذلك فإن عقد النكاح، وما فيه من اشتراط الويل والشاهدين واإلجياب والقبول، وما 

ريق حلقوق والواجبات، ليس حيلة مذمومة إلشباع الرغبة الفطرية، بل هو الطيترتب عليه من ا
فهذه الشروط اإلضافية تضمن . وإن بدا أنه أكثر تعقيداً من االتصال املباشر عرب الزنا، الصحيح هلا

، ومن مث  الذي جيعلها حتقق اهلدف واحلكمة من إجيادهاتوظيف الرغبة الفطرية بالشكل الصحيح
تمع وحفظ نسيجهمتاسك ا. 

والربا وسيلة سهلة ومباشرة لتحقيق الربح للمرايب، . ويف املعامالت املالية حرم اهللا الربا وأحل البيع
هي أن  الربحلكن وظيفة  .، فالربح وتنمية املال أمر مطلوب شرعاً بالتأكيد،حمرم؟ كالأمر فهل الربح 

التبادل  الربح عن يعزلفهو   الرباأما. االقتصادومن مث ازدهار لتبادل السلع واخلدمات  اًحافزيكون 
زيادة صبح  فت.حيث يسمح للمرايب أن ينمي ماله دون أن يكون له أي صلة مباشرة بالنشاط احلقيقي

، يؤدي إىل مفاسد كبريةهو لذلك و.  لتنمية االقتصادكون وسيلةغاية يف نفسها بدالً من أن ت املال
، وانتهاء بتراجع اإلنتاجية وتفاقم البطالة، ستفحال املديونية وتضاعفها، مث اابتداء بظلم الدائن للمدين

فالربح وتنمية املال أمر مشروع، بل مطلوب، وإمنا . مما جعل الشرائع السماوية كلها حترمه وحتاربه
 الربح من خالل البيع والتجارة فطلب. لربح عن حتقيق اهلدف واحلكمة منه امينعألنه احملرم هو الربا 
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  .س حيلة مذمومة، بل هو الطريق الصحيح لتنمية املال، وإن كان أكثر صعوبة وكلفة من الربالي

 من باب املدين مع أنه طالب للربح والزيادة، فتحرميه على الدائنوإذا كان الشرع حرم الربا على 
 أن فمن يطلب الربح يطلب أمراً حمموداً يف نفسه، لكن جيب. لب النقص واخلسارة ألنه يطأوىل،

أما من يطلب . ظلم وأكل املال بالباطلاليسلك له السبيل املشروع، وإال حتول إىل نتيجة مذمومة هي 
النقص واخلسارة من البداية فال يوجد أصالً سبيل مشروعة لذلك، بل أمجع العلماء على حرمة إضاعة 

لنيب صلى اهللا عليه ولذلك سوى ا. املال وعلى مشروعية احلجر على من يبذر ماله وال حيسن إنفاقه
 املدين الذي يعطي الزيادةألن . هم سواء:  آكل الربا وموكله، وبني اآلخذ واملعطي، وقالبنيوسلم 

لنتيجة حمرمة ابتداء، وهي النقص واخلسارةوإن كان حمتاجاً لكنه قاصد . 
يعها للبائع فمن يشتري سلعة بثمن مؤجل مث بي.  حمرماً فاالحتيال عليه أشد حترمياًهذاوإذا كان 

ألن املشتري يف اية األمر يقبض من البائع نقداً . بثمن أقل منه حاالً، يكون يف احلقيقة مقترضاً بربا
جترب  منفعة أو مصلحةويلتزم له يف ذمته بأكثر منه، والسلعة دخلت مث خرجت دون أن يكون هلا أي 

ومفسدة الربا هنا متحققة، ألن املدين .  بفائدة، وهذا هو الرباقرضفالنتيجة هي . الزيادة يف الذمة
وتكرار هذه املعاملة  .وهو قاصد للنقص واخلسارة من البدايةالتزم يف ذمته بأكثر مما قبضه من النقد، 

بنفس السلعة يؤدي تلقائياً إىل منو الدين وتضاعفه، كما هو مشاهد، دون ارتباط بالنشاط احلقيقي، 
 اليت تؤدي ملفسدة هو شغل ذمة املدين بالزيادةاحملرم فالغرض . وهذه هي مفسدة الربا بأوضح صورها

 .، فكل طريق أدى إىل هذه النتيجة فهو حيلة حمرمةالربا
رضي اهللا عنه حني أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم املازين وذا يتبني خطأ االستدالل حبديث بالل 

فالغرض هنا . نباً ملبادلة التمر بالتمر مباشرةأن يبيع التمر الردئ بدراهم مث يشتري ا متراً جيداً، جت
صحيح، وهو احلصول على التمر اجليد والتخلص من التمر الردئ، وليس يف هذا مفسدة النتفاء الدين 

ولكن الشرع حرم الطريق املباشر لذلك، وهو مبادلة التمر بالتمر متفاضالً ولو كان حاضراً، . أصالً
فالطريق املباشر حمرم خشية . ، وتتحول تدرجيياً إىل قرض بزيادةخشية أن يدخل التأجيل للمبادلة

فااللتفاف حينئذ على التبادل املباشر للتمر . إفضائه إىل الربا وليس ألن الغرض نفسه مفسدة حمرمة
فاالستدالل ذا . بالتمر، كما أمر عليه السالم، ليس حيلة للوقوع يف الربا، بل للتخلص منه أصالً

 .واز العينة وغريها من احليل على ربا النسيئة، استدالل بالشئ على ضدهاحلديث على ج
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 فلسفة احليل
وال ريب أنه قد يقع خالف بني اتهدين يف حتديد الغرض من معاملة معينة، وما إذا كان هذا 

 لكن مبدأ احليل قائم على إغفال. وهذا من اخلالف املقبول واالجتهاد السائغ. الغرض مفسدة أو ال
. النظر يف املقاصد واألغراض أساساً، وقصر النظر على الشكل والصورة دون النظر إىل الغاية واحلقيقة

فاألخذ ا ترجيح جلانب الصورة على احلقيقة، . فالعينة يف ظاهرها شراء وبيع، ويف حقيقتها ربا
 .وجلانب اإلجراءات الشكلية على جانب الغاية واملآل

 فالبيع والشراء جائز شرعاً ألن املفترض أنه . معترباً ألنه دليل على الباطنانواألخذ بالظاهر إمنا ك
فإذا تبني أن املقصود يناقض هدف البيع، وأن السلعة غري . وجد لتحقيق أهداف البيع والشراء فعالً

كلفة وعبء عليه ومن مصلحته أال توجد جمرد تمقصودة أصالً وال حاجة للمشتري ا، بل هي 
فاأللفاظ والظواهر معتربة ما مل تتناقض مع احلقائق، .  ميكن األخذ بالظاهر يف هذه احلالةابتداء، فال

 . باأللفاظ واملباين الاحلقائق واملعاينفالعربة بفإذا ناقضتها 
 

 مربرات احليل
لكن . ]هـ١٤٢٤السويلم، : للتوسع انظر[وال يتسع املقام للمناقشة التفصيلية ملربرات األخذ باحليل 

وهو .  املدافعني عن احليل تنتهي إىل أنه ال يوجد بديل هلذه احليل سوى الوقوع يف الربا الصريححجج
أما الربا الصريح فهو . يف نظرهم شر من احليلة، ألن احليلة حتتفظ جبزء من املشروعية، ولو كان صورياً

وال بد للمؤسسات . والبحث عن بديل يأخذ وقتاً، وقد يوجد وقد ال يوجد. فاقد للمشروعية متاماً
اإلسالمية أن تكون قادرة على املنافسة وإثبات وجودها وكفاءا وإال تغلبت عليها املؤسسات الربوية 

فاألخذ باحليل يرجع يف احلقيقة إىل اعتبار الواقعية يف إصدار األحكام، وأن . وقضت على وجودها
 .املثالية قد تؤدي يف النهاية إىل احنسار التمويل اإلسالمي

ولكن هل األخذ باحليل هو احلل الوحيد أمام ضغوط الواقع؟ أال توجد منهجية أخرى تسمح 
 ملؤسسات التمويل اإلسالمي أن تتعامل مع الواقع بإجيابية دون أن تفقد شخصيتها؟

 
 التدرج هو البديل

قعية، كما فالتدرج يسمح باجلمع بني املثالية والوا. التدرج يف التطبيق هو اجلواب عن هذا السؤال
بل إنه يعطي مرونة أكرب يف التعامل مع املتغريات، ألن حتديد سرعة التطبيق أمر . سبق أول البحث
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 .يرجع إىل املكلفني أنفسهم، وإن كان خيضع للضوابط العامة للتدرج
ومن املمكن االعتماد على منهجية التدرج لدعم التوسع يف املؤسسات واملنتجات اإلسالمية، طاملا 

أما اإلجراءات واملتطلبات الفنية . هذه املنتجات ضمن األهداف العامة للتمويل اإلسالميكانت 
فالتدرج يعطي املرونة املطلوبة وفقاً . فيمكن العمل على استيفائها مرحلياً حبسب اإلمكانات املتوافرة

 .لحيلفهو يف احلقيقة يغين عن اللجؤ ل. لرؤية منهجية وخطة مرحلية للرقي بالعمل اإلسالمي
 

 موازنة بني املنهجني
  :ومع كون التدرج يغين عن األخذ باحليل، إال أن هناك مجلة من الفروق اجلوهرية بينهما

 
، مع مرونة مرحلية  النبيلة لالقتصاد اإلسالمي وثبات على الغايات باألهداففالتدرج متسك. ١

 .، كما سبقاإلجراءاتالوسائل ويف 
جراءات واملتطلبات الفنية واجبة التنفيذ يف احلال، أما األهداف أما األخذ باحليل فهو جيعل اإل

 .والغايات فهي مغيبة، أو على أحسن األحوال مؤجلة إىل أجل غري مسمى
والصعوبات يف الواقع العملي ليست يف جانب األهداف وإمنا يف جانب اإلجراءات واملتطلبات 

فاحلاجة للمرونة قائمة يف جانب التطبيق وليس يف . الفنية اليت قد يتعذر استكماهلا يف الظروف احلالية
 لألمور، ألنه يشدد يف التطبيق ويتساهل يف وهذا يعين أن األخذ باحليل قلب.  والغايةالوجهةجانب 

 .األهداف، على عكس متطلبات الواقع احلقيقية
رحلية، وأن مآهلا نازالت احلالية مؤقتة ومتظة األوىل يتضمن االعتراف بأن الوالتدرج منذ اللح. ٢

  .إىل االضمحالل والزوال

القتصاد ا أهداف لتحقيق  دون أي خطةويقرهاحليلة ا إذ يرسخ: أما التحايل فهو على النقيض
المتثال التام للشريعة ، وهو وهم ا“الكمال الزائف” يسمى يورث ما التحايل فإن ولذلك .اإلسالمي
  .هايخلل حقيقي يناف االعتراف بوجودوعدم  اإلسالمية

لكن ال ينبغي أن يؤدي . حيب الراحة ويكره املشقةوواإلنسان بطبعه حيب الكمال ويكره النقص، 
 والبحث عن بدائل فعلية كافية ، التهرب من مواجهة التحديات اليت فرضها النظام الرأمسايلذلك إىل
ىن ذلك أن هذه  وليس مع.فاحليل جمرد رب من املواجهة وليست حالً حقيقياً للمشكلة. ملنافسته

البدائل متعذرة أو ممتنعة التطبيق، بل الشريعة اإلسالمية غنية باحللول واألدوات اليت تضمن تفوق 
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لكن ذلك يتطلب الصرب واملثابرة والعزمية الستخراج هذه . االقتصاد اإلسالمي إذا أحسن تطبيقها
تائج حيول دون ذلك لبالغ لكن ضغط الواقع واستعجال الن. احللول وتطبيقها على الوجه املطلوب

 .األسف
 إىل تغيري الوجهة والغاية من التمويل اإلسالمي أصالً، ألن احليل  بطبيعتهالتحايل يؤديو. ٣

، فكالمها يؤدي ملبادلة نقد حاضر بنقد يف الذمة أكثر نتيجتها ومثرا ال ختتلف عن التمويل الربوي
 .يل وبني اإلميان بتلك األهداف واملثل النبيلةفمن املتعذر اجلمع بني اعتقاد مشروعية احل. منه

ففي حني يتم تربير احليل بضعف املؤسسات . وهذا يكشف وجه التناقض يف منطق احليل
 عاماً، حني ٣٠اإلسالمية وحاجتها إىل الدعم والتأييد، جند أن املؤسسات اإلسالمية اليت أنشئت قبل 

. عليه اليومهي لقيم واملبادئ وأبعد عن احليل مما كانت يف أضعف حاالا، كانت أكثر التزاماً با
والسبب أا كانت ختوض معركة وجود ضد نظام الفائدة السائد، وكان سالحها يف ذلك هو قيم 

 املعركة لصاحل التمويل مث بعد أن حسمت. االقتصاد اإلسالمي وأهدافه اليت يتميز ا عن النظام الربوي
اهريي والرمسي، أطلّت احليل برأسها وشرعت يف الظهور املنظم،  واكتسب االعتراف اجلماإلسالمي

 .مصدر النجاح ابتداءهي وبدأ التراجع عن املبادئ نفسها اليت كانت 
 تنكر للمبادئ اليت يستمد منها التمويل اإلسالمي مربرات وجوده، وليس فيه هأما التدرج فليس في
 يف لكنها متدرجة يف األهداف والغايات، بل املراحل كلها متجانسة. تناقض بني مرحلة وأخرى

 .واإلجراءاتالوسائل 
والتدرج قائم على رعاية املقاصد وفقه األولويات، وتقدمي األهم على املهم، والركن على . ٤
تقدمي لألقل أمهية، وهو الشكل والصورة، على األكثر أمهية، : أما التحايل فهو على النقيض. الواجب

 .وهو احلقيقة واملآل
وألن التدرج قائم على املقاصد، فهو يعتمد يف جناحه على احلافز الذايت لألفراد، ألنه خياطب . ٥

 .العقل والضمري أوالً، قبل أن ينتقل إىل اإلجراءات الشكلية واالعتبارات الظاهرية
ا أما احليل فهي قائمة على وجود السلطة الرقابية، إذ ليس للمقاصد والغايات هنا كبري أمهية، وإمن

فإذا استوفت هذه اإلجراءات االعتبارات القانونية والتعاقدية كانت . للوثائق واإلجراءات الشكلية
فال يوجد حافز ذايت ووازع داخلي لألفراد للنهوض باالقتصاد اإلسالمي والعمل على . املعاملة مقبولة

 .حتقيق رسالته وأهدافه، ألن الغاية والرسالة ليست حمل اعتبار منذ البداية
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والتدرج يفترض أن الضعف واالحنراف يف اتمع اإلسالمي طارئ ومؤقت، ومهما طال فإن . ٦
ما ما ينفع الناس فأما الزبد فيذهب جفاء وأ﴿: ، مصداق قول احلق تبارك وتعاىلمآله إىل الزوال

 .]١٧الرعد، [ ﴾فيمكث يف األرض
فساد ”ن عداد لإلصالح ضعيف، وأأما احليل فهي قائمة على افتراض أن االحنراف مستمر واالست

وال يزال املدافعون عن احليل حيتجون بفساد .  يتطلب دائماً اللجؤ للحيل“فساد الزمان” و“الذمم
قال الرجل هلك إذا ”:  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، مع أن إىل اليومالذمم منذ القرن الثاين اهلجري

 .]رواه مسلم[ “الناس، فهو أهلكهم
فاحليلة تعلم الناس إظهار ما . مر أن احليل من أهم أسباب فساد الذمم وليس العكسوحقيقة األ

فالعميل يريد احلصول على النقد حاالً ليدفع أكثر منه مؤجالً، . خيالف الواقع، والقول املناقض للعمل
 ليس له  مع أن العميل. لتحصل بعد ذلك على النقد،أريد سلعة: ال تقل أريد نقداً ولكن قل: فيقال له

فكانت النتيجة هي غرس بذور االحنراف األخالقي وتغييب . غرض يف السلعة وال يريدها أصالً
فمن يربر احليل .  باسم الشريعة اإلسالمية، لبالغ األسف، التعامالت املاليةعنالشفافية واإلفصاح 

  :بفساد الذمم ينطبق عليه قول القائل
 

ا عيب سواناا لزماننـوم ب زماننا والعيب فيناـنعي

ولو نطق الزمان لنا هجانا وجوا ذا الزمان بغري ذنب
 
والتدرج قائم على قناعة راسخة بأن اإلسالم قادر على أن يوجه احلياة واتمع وأن يستوعب . ٧

وإمنا حيتاج األمر إىل التروي من جهة، وإىل التضحية والعمل . االحتياجات الفطرية على أكمل وجه
 .ة أخرى، للوصول إىل النتائج املنشودةالدؤوب من جه

أما منطق احليل فهو يفترض أنه ال توجد حلول حقيقية إال يف ظروف مثالية هي أقرب إىل اخليال 
إن : وأن النشاط االقتصادي متعذر إال بوجود احليل الربوية، وهو املنطق نفسه الذي يقول. منها للواقع

والضوابط الشرعية، بناء على هذه الرؤية، جمرد ستار . فائدةاالقتصاد ال ميكن أن يعمل إال بوجود ال
 بني ال ختتلفأكثر منه مؤجالً، نقد وهي واحلصول على النقد احلاضر مقابل للفائدة، وإال فاحلقيقة 

  . الربويوالتمويل اإلسالمي التمويل

  .ألساس يكفي يف إبطاله من ااملؤسفة اليت يقتضيها منطق احليلوجمرد تصور هذه النتيجة 



 ٤٢

  

وال حنتاج لالسترسال يف املقارنة، فالفروق بني املنهجني واضحة وكبرية، وتتضح بأدىن تأمل ونظر 
 .يف املوضوع

لكن التدرج . فالتدرج يغين عن اللجؤ للحيل، وهو أكثر مرونة وأكثر مصداقية يف الوقت نفسه
 كثري من اتمعات ، وهو ما تفتقده لألسف وعزمية ماضيةحيتاج لرؤية واضحة وختطيط جاد

 .اإلسالميةواملؤسسات 



 ٤٣

 
 

 خامتة
  

 
وبطبيعة احلال ال بد من . تواجه مسرية االقتصاد اإلسالمي اليوم الكثري من التحديات والصعوبات

 للمحافظة على استمرارية املؤسسات اإلسالمية  أمام هذه التحدياتوجود نوع من التنازالت
 التنازالت وما ضوابطها؟ وما هي املنهجية املتبعة هلذا الغرض؟ما حدود هذه : لكن السؤال. وتطورها

وكان اهلدف من هذه الورقة هو بيان أن التدرج يف تطبيق األحكام مبدأ أصيل يف الشريعة 
اإلسالمية، جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، وعمل به السلف، وأكدته املبادئ والقواعد 

لذلك املنهج الطبيعي لتحديد مالمح املرونة املطلوبة يف التعامل مع وهو . الفقهية من املذاهب املختلفة
وبني املرونة وبني الرخص والعزائم، فالتدرج منهج حيقق التوازن بني الواقعية واملثالية، . حتديات الواقع

 .والثبات، وبني الوسائل والغايات
ي ضروري للمحافظة على واعتماد هذه املنهجية يف توجيه مسرية التمويل واالقتصاد اإلسالم

ومع ضرورة هذه . شخصية املؤسسات اإلسالمية وعدم ذوباا يف خضم التيار الرأمسايل اجلارف
 .املنهجية فإن الدراسات املعنية ا قليلة، واالهتمام ا أقل

ولعل هذه الورقة تسهم يف إحياء االهتمام ذا املوضوع، والنظر يف منهجية الفتوى يف املعامالت 
 .إلسالمية يف ضوئه، وحتديد املسار املستقبلي لالقتصاد اإلسالمي بناء على ذلكا

  

  

  

 واحلمد  رب العاملني
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