بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

ما ال يدرك كله ال يترك ما تيسر منه
إلى ابو عمر
السؤال:
أميرنا الفاضل ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
حفظكم هللا ورعاكم وفتح بالخير على أيديكم
ما صحة هذه القاعدة الشرعية ،وهل يجوز االستدالل بها على التدرج في تطبيق أحكام الشريعة؟ "ما ال
يدرك كله ال يترك ما تيسر منه" ،وجزاكم هللا خيرا
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
في البداية بارك هللا فيك على دعائك الطيب لنا ،ونحن ندعو لك بالخير.
إنك تسأل عن أمرين :األول :ما صحة القاعدة الشرعية القائلة (ما ال يدرك كله ال يترك ما تيسر منه)،
والثاني :تسأل إن كان يجوز االستدالل بها على التدرج في تطبيق أحكام الشريعة .والجواب على ذلك ما يلي:
أوالا :بالنسبة لسؤالك حول صحة قاعدة (ما ال يدرك كله ال يترك ما تيسر منه):
 -1هذه المقولة لها صيغ عدة متداولة في كتب العلماء وهي متقاربة( :ما ال يدرك كله ال يترك كله)( ،ما ال
يدرك كله ال يترك جله)( ،ما ال يدرك كله ال يترك قله)( ،ما ال يدرك كله ال يترك أقله)( ،ما ال يدرك كله ال يترك
بعضه) باإلضافة إلى الصيغة التي جاءت في سؤالك (ما ال يدرك كله ال يترك ما تيسر منه) ...ويَس ُمها البعض
بأنها َمثَل أو مقولة فيما يصفها آخرون بأنها قاعدة شرعية ...بل كأنها جرت على ألسنة بعض الناس باعتبارها
حديثا عن النبي ﷺ ما جعل محدث الشام في أيامه إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي،
أبو الفداء المتوفى 1162هـ يذكرها في كتابه (كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة
ست َ َ
ط ْعت ُ ْم﴾ والحديث« :ات َّق
ّللاَ َما ا ْ
الناس) ويقول عنها[ :ما ال يدرك كله ال يترك كله هو في معنى اآلية ﴿فَاتَّقُوا َّ
ست َ َ
ط ْعتَ » ،ولفظ الترجمة قاعدة وليس بحديث] .وكذلك ذكرها أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري المتوفى
للاَ َما ا ْ
ُّ
ُّ
سنة 1143هـ في كتابه (الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث) فقال عنهاَ [ :ما َال يُد َْركُ كُلهُ َال يُتْ َركُ كُلهُ :قَا ِع َدة
ست َ َ
ط ْعت ُم﴾].
ّللا َما ا ْ
َولَي َ
ْس بِ َحدِيث َوهُ َو فِي َم ْعنَى اآليَ ِة ﴿فَاتَّقُوا َّ َ
 -2بالتدقيق في األمر يتبين أن مرجع مقولة ( َما َال يُد َْركُ كُلُّهُ َال يُ ْت َركُ كُلُّهُ) هو إلى القاعدة الشرعية القائلة
(الميسور ال يسقط بالمعسور) ،أي هي تعبير آخر عن قاعدة (الميسور ال يسقط بالمعسور) ،وهذه األخيرة هي
قاعدة مذكورة في كتب القواعد الشرعية مع أدلتها ،فمثال يقول السيوطي في األشباه والنظائرْ :
[القَا ِع َدة ُ الثَّامِ نَةُ
َوالث َّ َالثُونَ ْ
ِي مِ ْن أَ ْش َه ِر ْالقَ َوا ِع ِد ْال ُم ْستَ ْنبَ َ
ط ِة مِ ْن قَ ْو ِل ِه ﷺ «إذَا
ور" قَا َل ابْنُ ال ُّ
"ال َم ْيسُ ُ
ور َال يَ ْسقُطُ ِب ْال َم ْعسُ ِ
س ْب ِكيَ :وه َ
ست َ َ
ط ْعت ُ ْم»] .وذكرها الزركشي في كتابه (المنثور في القواعد) فقال[ :الميسور ال يسقط
أَ َم ْرتُكُ ْم بأ َ ْمر فَأْت ُوا م ْنهُ َما ا ْ
بالمعسور :هذه ترجع لقاعدة القدرة على بعض األصل] ،وقد شرحها وبين حدودها عند حديثه عن موضوع
ْ
علَ ْي ِه ه َْل يَ ِجبُ ).
(البَ ْع ُ
ض ْال َم ْقد ُ
ُور َ

 -3لقد استدل العلماء لقاعدة (الميسور ال يسقط بالمعسور) أو لنظيرتها األخرى (ما ال يدرك كله ال يترك
كله) أو لموضوع ْ
ست َ َ
ط ْعت ُم﴾ وقول
ّللا َما ا ْ
(البَ ْع ُ
ض ْال َم ْقد ُ
ُور َ
علَ ْي ِه ه َْل يَ ِجبُ ) ،استدلوا لذلك بقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا َّ َ
ست َ َ
ط ْعت ُ ْم» رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
النبي ﷺ «إذَا أَ َم ْرتُكُ ْم بأ َ ْمر َفأْت ُوا م ْنهُ َما ا ْ
ومثلوا لذلك بأمثلة تفصيلية لتجلية واقع هذه القواعد ،فقد ذكر في األشباه والنظائر فروعا كثيرة نذكر بعضا منها:
ِيرة :مِ ْن َها :إذَا َكانَ َم ْقطُوعَ َب ْعض ْاأل َ ْ
ْ
غ ْس ُل ْال َباقِي
ط َرافِ َ ،ي ِجبُ َ
["ال َم ْيسُ ُ
ور"َ ...وفُ ُروعُ َها َكث َ
ور َال َي ْسقُطُ ِب ْال َم ْعسُ ِ
ض ْالفَاتِ َحةِ ،يَأْتِي بِ ِه
ض ال ُّ
علَى بَ ْع ِ
علَى بَ ْع ِ
ستْ َرةِ ،يَ ْست ُ ُر بِ ِه ْالقَد َْر ْال ُم ْمكِنَ َج ْزماَ .ومِ ْن َهاْ :القَاد ُِر َ
َج ْزماَ .ومِ ْن َهاْ :القَاد ُِر َ
اع
وع َوال ُّ
ض ال َّ
ع ْن ُّ
اج ُد َب ْع ِ
س ُجو ِد دُونَ ْال ِق َي ِام لَ ِز َمهُ ِب َال خِ َالف ِع ْن َدنَاَ ...ومِ ْن َهاَ :و ِ
ع َجزَ َ
ِب َال خِ َالفَ ...ومِ ْن َها :لَ ْو َ
ص ِ
الركُ ِ
فِي ْال ْ
فط َرةِ يَ ْلزَ ُمهُ ْ
ح.]...
إخ َرا ُجهُ فِي ْاأل َ َ
ص ِ
 -4من دراسة ما مثَّل به العلماء لقاعدة (الميسور ال يسقط بالمعسور) ونظيراتها يتبين أنهم يقصدون بالقاعدة
أن الحكم المعين المأمور به شرعا إذا لم يستطع المكلف القيام ببعضه لعدم قدرته عليه أي لتعسره فإن قيامه بسائر
الفعل المأمور به ال يسقط عنه بل عليه أداء ما يستطيع القيام به من الفعل المأمور به ألن المكلف مطالب شرعا
ست َ َ
ط ْعت ُم﴾« ،إذَا أَ َم ْرتُكُ ْم بأ َ ْمر
ّللا َما ا ْ
بأن يؤدي من المأمور به ما استطاع وفق نصوص الكتاب والسنة﴿ ...فَاتَّقُوا َّ َ
ست َ َ
ط ْعت ُ ْم» ،فمثال يجب على المصلي قراءة الفاتحة كاملة في كل ركعة فإذا أسلم شخص وأراد أن
فَأْت ُوا م ْنهُ َما ا ْ
يصلي لكنه ال يعرف من الفاتحة إال بعضها فهل يجب عليه في صالته أن يقرأ اآليات التي يعرفها من الفاتحة أو
عليه أن يترك قراءة الفاتحة بالكلية ألنه ال يعرف بعض آياتها؟ والجواب على ذلك وفق هذه القاعدة أن عليه أن
يقرأ ما يعرفه من الفاتحة وال يصح له أن يترك قراءتها ألن الميسور (قراءة اآليات التي يعرفها من الفاتحة) ال
يسقط بالمعسور (قراءة اآليات التي ال يعرفها من الفاتحة) ...ومثال يجب على المكلف في الوضوء أن يغسل يديه
إلى المرفقين ،ولكن إذا كانت كفه مقطوعة فهل يجب عليه غسل سائر يده أو يسقط غسل سائر اليد ألنه ال يستطيع
غسل بعض اليد (الكف)؟ والجواب على ذلك وفق هذه القاعدة أن غسل سائر اليد (الميسور) الزم حتى لو كان
غسل الكف متعذرا (المعسور) ألن الميسور ال يسقط بالمعسور ...وهكذا فإن موضوع هذه القاعدة عند العلماء هو
الحكم الشرعي المأمور به فإذا كان المكلف ال يستطيع القيام ببعضه لتعسر ذلك فإنه ال يسقط عنه لزوم القيام بما
يتيسر له من الفعل المطلوب...
 -5إن قاعدة (الميسور ال يسقط بالمعسور) ونظيراتها هي قواعد غير مطردة ،فهي صحيحة في بعض
المجاالت وغير صحيحة في مجاالت أخرى ،فمثال من ال يقدر على صيام بعض يوم في رمضان فإنه ال يجب
عليه أن يمسك سائر اليوم ويكون كأنه صام اليوم بحجة أن الميسور ال يسقط بالمعسور ،بل يفطر ويقضي صيام
اليوم الذي فاته ...وهكذا يظهر أن هذه القواعد غير مطردة ،فيصلح تطبيقها في حاالت وال يصلح تطبيقها في
حاالت أخرى ،وتطبيقها يحتاج إلى اجتهاد في دراسة الواقع المراد تطبيقها عليه ومعرفة األحكام الشرعية ذات
العالقة ...وقد تنبه العلماء إلى كون هذه القواعد غير مطردة:
الرقَ َب ِة
ض َّ
اج ُد َب ْع ِ
سائِل :مِ ْن َهاَ :و ِ
ع ْن َه ِذ ِه ْالقَا ِع َدةِ َم َ
أ -ذكر السيوطي في األشباه والنظائر ما يلي[ :تَ ْن ِبيه :خ ََر َج َ
ص ْو ِم ال َّ
ش ْه َري ِْنَ ،ج ْمع بَيْن
ض َّ
اب بَ ْع ِ
ارةَِ ،ال يَ ْعتِقُ َها ،بَ ْل يَ ْنتَ ِق ُل إلَى ْالبَ َد ِل بِ َال خِ َالفَ .و ُو ِجهَ بِأ َ َّن إي َج َ
الرقَبَ ِة َم َع َ
فِي ْال َكفَّ َ
ارةَِ ،وه َُو ُم ْمتَنِعَ ،وبِأ َ َّن ال َّ
ارعَ قَا َل ﴿فَ َم ْن لَ ْم
صيَا ُم َ
ق نِصْفِ َّ
الرقَبَ ِة فِي ِه تَ ْبع ُ
ْالبَ َد ِل َو ْال ُم ْب َد ِلَ ،و ِ
ش ِ
ِيض ْال َكفَّ َ
ش ْهر َم َع ِعتْ ِ
ساكُهُ.]...
اجد بَ ْعض َّ
ض يَ ْوم دُونَ كُ ِلهَِ ،ال يَ ْلزَ ُمهُ ْ
ص ْو ِم بَ ْع ِ
يَج ْد﴾ َو َو ِ
إم َ
الرقَبَ ِة لَ ْم يَ ِج ْد َرقَبَةَ ...ومِ ْن َهاْ :القَاد ُِر َ
علَى َ
ب -وكذلك وضح الزركشي في المنثور في القواعد هذا األمر فقالْ :
علَى
[البَ ْع ُ
ض ْال َم ْقد ُ
علَ ْي ِه ه َْل يَ ِجبُ َ
ُور َ
سام:
أَ ْربَعَ ِة أَ ْق َ
ض ْالفَاتِ َح ِة لَ ِز َمهُ قَ ْ
(أَ َح ُدهَا) َما يَ ِجبُ قَ ْ
طعا...
علَى بَ ْع ِ
صلِي َ
طعا َك َما إذَا قَ َد َر ْال ُم َ
يح،
ب ْال َماءِ فَ ْال َم ْذهَبُ َ
س ِد ِه ِج َرا َحات ت َْمنَعُهُ مِ ْن ا ْستِيعَا ِ
حَ ...ولَ ْو َكانَ بِ َج َ
الثَّانِيَ :ما يَ ِجبُ َ
علَى ْاأل َ َ
غ ْس ُل الصَّحِ ِ
ص ِ
يح...
َوالتَّيَ ُّم ُم َ
ع ْن ْال َج ِر ِ

الرقَبَةَِ ،ال يَ ِجبُ قَ ْ
ِثَ :ما َال يَ ِجبُ قَ ْ
الثَّال ُ
طعا؛ ِأل َ َّن ال َّ
ش ْرعَ قَ ْ
ض َّ
ص ُدهُ
ارةِ ْال ُم َرتَّبَ ِة بَ ْع َ
طعاَ ،ك َما إذَا َو َج َد فِي ْال َكفَّ َ
ق َما أَ ْم َكنَ ؛َ ...و َي ْنتَ ِق ُل ل ِْل َب َد ِل...
تَ ْكمِ ي َل ْال ِعتْ ِ
صحَ ،ك َما لَ ْو َو َج َد ْال ُمحْ د ُ
ِث ْالفَاقِ ُد ل ِْل َماءِ ثَ ْلجا ،أَ ْو بَ َردا َوتَعَذَّ َر ْ
ت إذَابَتُه ،فَ َال يَ ِجبُ
َّ
الرابِ ُعَ :ما َال يَ ِجبُ َ
علَى ْاأل َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ع ْن ال َوجْ ِه
اجبَ ،و َال ي ُْم ِكنُ ا ْستِ ْع َما ُل َه َذا فِي َّ
َم ْس ُح َّ
ِيب َو ِ
ع َلى ال َم ْذ َه ِ
الرأ ِس َق ْب َل التَّيْمِ ِيم َ
ب؛ ِأل َ َّن الت َّ ْرت َ
الرأ ِس ِب ِه َ
َو ْاليَ َدي ِْن]...
وبهذا يظهر أن القاعدة  /القواعد المشار إليها ليست صحيحة على إطالق وليست خطأ على إطالق ،بل هي
صحيحة مستقيمة في بعض المجاالت وغير صحيحة في مجاالت أخرى.
ثانيا ا :بالنسبة لالستدالل بقاعدة (ما يدرك كله ال يترك ما تيسر منه) أو (الميسور ال يسقط بالمعسور) على
موضوع التدرج في تطبيق أحكام الشريعة:
إن االستدالل بهذه القواعد على جواز التدرج في تطبيق أحكام الشريعة هو من قبيل التلبيس على الناس ومن
قبيل االفتراء على دين هللا ،وذلك ألنه ال مجال مطلقا لالستدالل بهذه القواعد على التدرج في تطبيق الشرع وذلك
من أبواب عدة:
 -1إن معنى التدرج في تطبيق األحكام الشرعية هو أن يطبق جزء من األحكام الشرعية في بعض األمور
وتطبق في غيرها أحكام الكفر ،وذلك كأن تجعل عقود الزواج وفق أحكام اإلسالم ولكن يسمح بالربا والزنا وشرب
الخمر ،وتجعل عقوبة السارق قطع اليد وال توضع عقوبة للزاني وال لشارب الخمر ...فالمعنى الحقيقي للتدرج في
تطبيق أحكام الشرع هو الحكم بأحكام الكفر في مسائل معينة بدال من الحكم بالشرع ،وهذا وال شك بعيد كل البعد
عن موضوع قاعدة ما ال يدرك كله ال يترك كله ألن هذا القاعدة تقول بأن الفعل المأمور به شرعا يجب القيام
ببعضه الميسور إذا كان القيام ببعضه اآلخر غير متيسر لعدم القدرة ،فالقاعدة ال تقول بأنه يجوز القيام بالحرام أو
بتطبيق الكفر عند عدم القدرة على أداء المأمور به...
 -2هذه القواعد تتحدث عن الفعل المأمور به ال عن الفعل المنهي عنه ،فالفعل المأمور به هو أن يُطبق
الشرع ،وأما تطبيق غير الشرع فهو ال شك منهي عنه بل هو من أعظم الذنوب ،فكيف يستدل بهذه القاعدة على
جواز تطبيق أحكام الكفر؟ أليس هذا أمرا عجيبا؟!
 -3إن الذين يقولون بالتدرج في تطبيق األحكام يقصدون بذلك تدرج الحاكم في تطبيق الشرع ،والحاكم ال
يمنعه شيء من تطبيق الشرع فال يرد في شأنه موضوع عدم القدرة ألنه هو الحاكم ،فمثال ما الذي يمنع الحاكم
المسلم من تطبيق أحكام الشرع كلها بدال من تطبيق أحكام الكفر في أغلب مجاالت الحياة؟ أليس هو الحاكم الفعلي
في البلد؟ فلماذا ال يطبق أحكام الشرع بل يقدم عليها أحكام الكفر؟ هل واقع الحاكم مثل الشخص الذي ال يستطيع
القيام في الصالة لمرض عنده فيسقط عنه وجوب القيام ويصلي الصالة دون قيام؟ فأين وجه الشبه بينهما؟!
 -4وقبل كل ذلك وبعده فإن النصوص الشرعية التي استدل بها لهذه القواعد ال تدل على التدرج مطلقا:
ست َ َ
ط ْعت ُم﴾ ليس له مفهوم مخالفة أي ال يفهم من اآلية أن التقوى غير مأمور
ّللا َما ا ْ
أ -فقوله تعالى﴿ :فَاتَّقُوا َّ َ
بها عند عدم االستطاعة ،بل على العكس من ذلك فاآلية تدل على وجوب بذل الوسع في تحصيل التقوى وااللتزام
ست َ َ
ط ْعت ُ ْم) يقول
ّللاَ َما ا ْ
بأوامر هللا ونواهيه ،وقد أبرز اإلمام الطبري في تفسيره هذا المعنى فقال ...[ :قوله( :فَاتَّقُوا َّ
تعالى ذكره :واحذروا للا أيها المؤمنون وخافوا عقابه ،وتجنبوا عذابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ،والعمل
قرب إليه ما أطقت ُم وبلَغه ُوسعُكم ].وأجاد ابن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير) عندما تناول هذه اآلية
بما يُ ّ
بالشرح ،فقد قال:
ست َ َ
ق شُ َّح نَ ْفسه فَأ ُولئكَ هُ ُم
س َمعُوا َوأَطيعُوا َوأَ ْنفقُوا َخيْرا ا ِل َ ْنفُسكُ ْم َو َم ْن يُو َ
ط ْعت ُ ْم َوا ْ
ّللا َما ا ْ
[﴿...فَاتَّقُوا َّ َ
ا ْل ُم ْفل ُحونَ ﴾ ( )16
ق
َّللا فِي َما يَ ِجبُ مِ نَ الت َّ ْق َوىَ ...و َح ْذ ُ
ي ِإذَا َ
صي َحة َوتَ ْف ِريع َ
فَاء فَ ِ
علَى َما تَقَد ََّم ،أَ ْ
ف ُمتَ َع ِل ِ
عل ِْمت ُ ْم َهذَا فَاتَّقُوا َّ َ

َّ
غي ِْرهَا َوبِذَلِكَ يَكُونُ َهذَا ْالك ََال ُم كَالت َّ ْذيِي ِل ِأل َ َّن
ورةِ َو َ
(اتَّقُوا) ِلقَ ْ
يع ْاألَحْ َوا ِل ْال َم ْذكُ َ
ص ِد تَعْمِ ِيم َما يَتَعَلقُ بِالت َّ ْق َوى مِ ْن َجمِ ِ
ير
ت َو َ
ع ُّم مِ ْن َم ْ
َم ْ
ورا ِ
ون َما قَ ْبلَهَُ .ولَ َّما كَانَ ِ
غي ِْرهَا قَ ْد َي ْع ِر ُ
ص ُ
صاحِ ِب َها الت َّ ْق ِ
ض ُمونَهُ أَ َ
ض ِل َ
ت الت َّ ْق َوى فِي شَأ ْ ِن ْال َم ْذكُ َ
ض ُم ِ
ش ْه َوةِ النَّ ْف ِس فِي َكثِير مِ ْن أَحْ َوا ِل ت ِْلكَ ْاأل َ ْشيَاءِ زي َد تَأْكي ُد ْاِل َ ْمر بالت َّ ْق َوى بقَ ْولهَ :ما
ضاءِ َ
علَى ِإ ْر َ
فِي ِإقَا َمتِ َها حِ ْرصا َ
ي ُم َّدةَ اسْت َ
صدَريَّة َ
ست َ َ
طاعَتكُ ْم ليَعُ َّم ْاِل َ ْز َمانَ كُلَّهَا َويَعُ َّم ْاِلَحْ َوا َل تَبَعا ا لعُ ُموم ْاِل َ ْز َمان َويَعُ َّم
ط ْعت ُ ْم .و َما َم ْ
ا ْ
ظ ْرفيَّة ،أَ ْ
ظ ْرفا ا لالسْت َ
طاعَات ،فَ َال يَتَ َخلَّ ْوا عَن الت َّ ْق َوى في ش َْيء منَ ْاِل َ ْز َمانَ .وجُعلَت ْاِل َ ْز َمانُ َ
االسْت َ
ص ُروا
طاعَة لئ ََّال ُيقَ ّ
ستَطيعُونَهُ في َما أُم ُروا بالت َّ ْق َوى في شَأْنه َما لَ ْم ي َْخ ُرجْ ع َْن َح ّد االسْت َ
شقَّة]...
طاعَة إلَى َح ّد ا ْل َم َ
بَالت َّ ْفريط في ش َْيء يَ ْ
انتهى.
فاآلية الكريمة تدل بكل وضوح على لزوم بذل الجهد في تقوى هللا سبحانه وعدم الحيد عن أوامره ونواهيه ما
استطاع المسلم إلى ذلك من سبيل ،وال تدل بوجه من الوجوه على التدرج أي على جواز تطبيق أحكام الكفر إلى
جانب أحكام الشرع ،بل هي تطلب االلتزام بالشرع كله بأقصى درجات االلتزام.
ع ْن أَ ِبي
ب -الحديث الشريف الذي استدل به على القواعد المشار إليها هو كما رواه البخاري في صحيحه َ
ع ْن النَّبِي ِ ﷺ قَا َلَ « :دعُوني َما تَ َر ْكتُكُ ْم إنَّ َما َهلَكَ َم ْن كَانَ قَ ْبلَكُ ْم بسُؤَاله ْم َو ْ
علَى أَ ْنبيَائه ْم فَإذَا
اخت َالفه ْم َ
ه َُري َْرةَ َ
ست َ َ
ط ْعت ُ ْم» ،فالحديث يقول بالنسبة للمنهيات أنه ال بد من
َيء فَاجْ تَن ُبو ُه َوإذَا أَ َم ْرتُكُ ْم بأ َ ْمر فَأْت ُوا م ْنهُ َما ا ْ
نَ َه ْيتُكُ ْم ع َْن ش ْ
تجنبها ،فالمحرمات يجب االبتعاد عنها حتما ،وأما المأمورات فهي التي أنيطت باالستطاعة ،وال شك أن تطبيق
أحكام الكفر (إلى جانب أحكام اإلسالم) بدعوى التدرج هو من األمور التي نهى الشرع عنها بأدلة قاطعة ،فقد قال
ّللا فَأُولَئكَ هُ ُم ال َّ
ظال ُمونَ ﴾،
ّللا فَأُولَئكَ هُ ُم ا ْلكَاف ُرونَ ﴾َ ﴿ ،و َم ْن لَ ْم يَحْ كُ ْم ب َما أَ ْن َز َل َّ ُ
تعالىَ ﴿ :و َم ْن لَ ْم يَحْ كُ ْم ب َما أَ ْن َز َل َّ ُ
ّللا
ّللا َفأُولَئكَ هُ ُم ا ْلفَاسقُونَ ﴾ وقال سبحانهَ ﴿ :و َما كَانَ ل ُمؤْ من َو َال ُمؤْ منَة إ َذا َقضَى َّ ُ
﴿ َو َم ْن لَ ْم يَحْ كُ ْم ب َما أَ ْن َز َل َّ ُ
سولَهُ فَقَ ْد َ
ض َّل ض ََالالا ُمبينا ا﴾ ،ولذلك فال يدل
ّللا َو َر ُ
َو َر ُ
سولُهُ أَ ْمرا ا أَ ْن َيكُونَ لَ ُه ُم ا ْلخي ََرةُ م ْن أَ ْمره ْم َو َم ْن َيعْص َّ َ
الحديث بوجه من الوجوه على جواز التفريط في تحكيم الشرع وتطبيق أحكام الكفر بدعوى التدرج ألن الحكم بغير
ما أنزل هللا هو من المحرمات والمنهيات التي أوجب الحديث تجنبها.
وعليه فإن االستدالل بهذه القاعدة على التدرج في تطبيق أحكام الشرع هو استدالل باطل ال تقوم به حجة
مطلقا.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 05ربيع اآلخر 1443هـ
الموافق 2021/11/10م
رابط الجواب من صفحة اِلمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/3060118987567438
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