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بين القــرآن والسنــة
أ.د /غســـان حمــدون
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عضو رابطة العلماء السوريين  -حفظه هللا تعالى

1

بسم هللا الرحمن الرحيم

التدرج في تنفيذ التشريع اإلسالمي
في السنــة النبوية
 -عن معقل بن يسارر  -رضا هلل

عها  -قارل قارل رساال هلل

ام هلل

عميا

اسمم ( ال يمبث هلللجار بعدي إال قميالً حت يطمع ،فكممر طمع من هلللجار ش ء
ذهب مان هلللعادل مهما  ،حتا يالاد فا هلللجاار مان ال يعارم ييار  ،هام يا ت هلل

تبررك اتعرل برلعدل ،فكممر جرء من هلللعدل ش ء ذهاب مان هلللجاار مهما  ،حتا

يالد ف هلللعدل من ال يعرم يير ) -رجرل هقرت اها حديث حسن .)1(-
 -فعن أب هريرة رض هلل

عه أن رسال هلل

م هلل

عميا اسامم قارل (إهكام

فا زماارن ماان تاارك فيا عشاار ماار أماار با همااك ،هاام يا ت زماارن ماان عماال فيا
بعشر مر أمر ب هجر ،اهللن من ارهللئكم أيرم هللل بر ،هللل ابر فاي ن كارلقبل عما
هلللجمر ،اهللن هلللعبردة ف هللل رج ك جرة إل )– لمحديث شاهللهد يرتق ب ر.)2(-

( )1زّاٍ اإلهام ادود ( )19292/72/5قال أبْ دسي عبدالسدوي البٌاا – زدوِاا هللا تعاال – الوعلا علهاَ ا
(الفتخ السباً لتستهب سٌد اإلهام ادود بي دٌبل الشهباً ) :قال صادب هٌتخب كٌص العوال ( :تفاس باَ أدواد)
الفتخ السباً (ّ .)27/4قال الِهثو  :زّاٍ أدود ّ هَ خالد بي بِوَ طِوااى ّقهاَ أباْ دااتن الاساش – اًظاس
الجسح ّالتعديل للساش (ّ )1571/222/2ابي دهاى كتابَ الثهاا (ّ :)752/6قاال يخئاو ّيِان ّبهها
أّل كتابَ ( هبلا اد
زجالَ قها – هعجن هجوع الصّائد (ّ )9999/196/5قد ذُب ابي دجس الِهثو
خس العس ) إل أًَ دديث دسي.
( )7زّاٍ التسهر إل قْلَ صل هللا علهَ ّسلن (ًجا) زقن (ّ )7769لفهساتاَ واْاُد يستها بِاا ّ خاسٍ وااُد
عٌاد هساالن هاي دااديث هعهاال باي يساااز زرا هللا عٌاَّ .زّاٍ أدوااد ( – )155/5جاااهع ادصاْل بتعلها عبااد
الها ز أزًؤّط زدوَ هللا تعال (.)2454/4/11
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التدرج في تنفيذ التشريع اإلسالمي
بين القــرآن والسنــة
جاءتتااشرااة اإلااميااعل إلادراافا اايةجانااألاور اةالااااا لاااةااةشا ااا ا انااألااش ااعةا
نقياوءنتاةوا اانأقةتانألااشيفةااالاتابءشح اةااامقءلاإلوااواةش ااش اادانقاياواءاا
نألارعرإلاأ ءداناألاواشارا ةاواراداناةاااصا ا ءدارا ةاةل اءا.اااشزواءةاوءناتادرافا
آمهُااهللْ الَ
اايةجواا حااة دااشكلااةاوااءاادراافال اةحااشالن ااءاألااةااصابقاشا ا َياار أ َُّي َ اار هلللَّا ِاذ َ
ين َ
اان ا[اشنيااءت]34وانوااءنااا ر اةبااا
س ا َك َرر َحتَّ ا َ تَ ْعمَ ُماااهللْ َماار تَقُالُا َ
تَ ْق َرُب ااهللْ هللل َّ االَةَ َاأَهااتُ ْم ُ
آم ُهااهللْ إِ َّه َمار هلل ْل َخ ْم ُار
اشكلةابايا عةااشارءتوارداأنزشايبحءن اا ااءشفا ا َير أ َُّي َ ر هلللَّ ِذ َ
ين َ
ِ
اان َعما ِ
اال َّ
ط ِ
ااان ا
هلللشا ْااي َ
اارجتَِه ُبا ُ لَ َعمَّ ُكا ْاام تُ ْفمِ ُحا َ
رن فَا ْ
َاهلل ْل َم ْيسا ُاار َاهللألَه َ ا ُ
اارب َاهللأل َْزالَ ُم ِر ْجا ٌ
ااس ِّما ْ َ

[اشلءئيةا]09انربتا حة دااشكلةابنصااشقةآا .ا

ااشااااحءاشنااءاأااني ق ااألااش اايةجانااألاا االااةاامش ااإلواش.ااءشابنااءااشلقااءش..ااشواااادر نااءا
أاانية احولإلادظ لإلالااةش ااهألاإلوءن اإلااش نف اةا االاةااصابح اثا  .الااشنفاا ا
اش .بإلاةش اوان ةب إلااشانف اهاألاا ياء اناألاان.اعلاامياعداقاي لءاااحاي رء..انحاااالا
نقاااشابااءشةجاىاإشاافاا حوااءدااشلنياااكإلابااشادر نااءااالش ازاداباأاالةااصاياابحءن اولااءا لااتا
أك اةاا
ِ
ساالَ َم
هللإل ْ

ت َعمَ ْي ُك ْم ِه ْع َم ِتا
ت لَ ُك ْم ِدي َه ُك ْم َاأَتْ َم ْم ُ
يلااصا ااءشف ا"هلل ْل َي ْاَم أَ ْك َم ْم ُ
اره ٍ
هللضاطَُّر ِفا م ْخم ا ٍ َي ْياار متَجا ِ
م ِِّإل هْا ٍام فَاِن َّن هلللمّا َ
ِديهارً فَ َما ِان ْ
َ ُ َ
َ َ َ

ار ِ
ايت لَ ُك ُام
ض ُ
ََ
ِ
ايم"ا
َيفُا ٌ
اار َّرحا ٌ

هلللمرئاادة 3ناراافالي ا ا اا ن اةايااا يااةادر نااءااالش ازادابوااشاحوااداألااةااصاب ا اياابحءن ا
ا ا ااءشفانءش ااعةالفةا ااإلاااشكل ااةاحا اةادارا اةب ..اإش ااااال ااااأحو ااءداامي ااعدااشلق ااةةةا
اشلحولإلاأك ااة.ا ا
الكاان هلللتاادرج ف ا تطبي ا عقاباارت هلللشااريع هللإلسااالمي برلتاادرج هااا محاال بحهه اراإةا
اشنفااا ااشرااءةيةاد ااااي اااااصااشف ا اةاتا.ا رااإلاالا لو ااااإشزال ااءابءشر ااة اإلاور ااءاينا ااإلا
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ااح اايةوا اااش اانف ااشبر ااة إلاو ااشانفا ا ابر ااة إلاش ااداا ا ااةباادر اافاامي ااعدااشاظا ا دا ر اااةا
ب يلإلانألا .ب الاواشااش راة اامياعلألوانانحااناؤلاابحةلاإلااشكلاةااباجاابا نف اةا
ألااةااصابح ايارااةبااشكلااةوااشوااااهااةااالا ااأ ألااق ا ايناااإلاااحاايةاشنفااا ا ةبااتادراافا
رااةبااشكلااةااش ااألاهااألاأدااشكبءئااثوانااجبنااءا ةب ااإلااشنااء ادراافاأحوااءدااميااعداا ةب ااإلا
أااليارااءةبألااشكلااةاا ةب ااإلااشلج لا اورا اواراادان قاايداش نف ااةاجل ا ااشحااياياياااايا رنءتا
باااااصا اءشف.ا ا
إاايااناااشوااااابعبااإلواالااااشاادا حيااباحيااءب ءا ا ح.داوااالا ي ا  .اإربااءتااجاااي ا
بءشح ا ااءةواالا اااا ر ا ا ااشيا ااناااشوان ا ااإلااالج لءد ا ااإلااش ا اايةجانا ااألا .ب ا االادا اايشااش را ااة ا
اميعلألاااالانعان ةااالااي لةاة.ا ا
ااءاأهااشاياانإلاةياااشااصالحلاايا اارفااصادر ا ااياارداشقااياأرااءةانب ا ودا اارفااصادر ا ا
اياارداإشاافاهااة ااشياانإلالاااايااناااشوااااوااهااألااش اايةجانااألاوعل ا ادااااد ااة ااد ااةا
اشكرفءتااشةاري اااشةياان رةاب ااشايشوارداةهءب اب يةجواردالا اقايادااشظراداب ايةجوارادا
ةهااءبااشظرااداب اايةجوارااداإ ااءاااشااايشاب اايةجواح اافا يااايوااشاادا ا وردادااااظراادا ن ااألا
نجاأةواباشا ن ااألاب ايةجاش رباتالوءنا ااشاايشاب ايةجوااااشا وداحاي ثاةيااشااصا اارفااصا
در اايردادااهة ااشينإللاايناااشح اءةاواعن معقل بن يسرر رضا هلل
قرل رسال هلل

عها قارل

م هلل

عمي اسمم ( ال يمباث هلللجاار بعادي إال قمايالً حتا يطماع،

يعرم يير  ،هام يا ت هلل

تباررك اتعارل برلعادل ،فكممار جارء مان هلللعادل شا ء ذهاب

فكمماار طمااع ماان هلللجااار شا ء ذهااب ماان هلللعاادل مهما  ،حتا يالااد ف ا هلللجااار ماان ال
من هلللجار مهم  ،حت يالد ف هلللعدل من ال يعرم يير ) -رجرلا هقارت اهاا حاديث

حسن .)1(-

( )1زّاٍ اإلهام ادود ( )19292/72/5قال أبْ دسي عبدالسدوي البٌاا – زدوِاا هللا تعاال – الوعلا علهاَ ا
(الفتخ السباً لتستهب سٌد اإلهام ادود بي دٌبل الشهباً ) :قال صادب هٌتخب كٌص العوال ( :تفاس باَ أدواد)
الفتخ السباً (ّ .)27/4قال الِهثو  :زّاٍ أدود ّ هَ خالد بي بِوَ طِوااى ّقهاَ أباْ دااتن الاساش – اًظاس
الجسح ّالتعديل للساش (ّ )1571/222/2ابي دهاى كتابَ الثهاا (ّ :)752/6قاال يخئاو ّيِان ّبهها
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أرءةااشنبألا رفااصادر ا اايارداإشافايانإلالاااياناااشواااادر ناءاأاان با اءواااالانرااا
نوااانألا ءة اانرةاديشااميعداا ءة ااان

ءة اأبياواإن ااش ايةجاإنناءانكء.ابابيانإلا

ةيا اااشااصا ا اارفااصادر ا ا اايا اارداوا ااشااش ا ااءةاتااميا ااعل إلوابا ااشانكء.ا اابااشل ا ااي ن اا
اشل لي ااو اابي اانإلااشنب ااألااامان ااعان ااةااالانر ااةاشرا اايشااالاانحيا اءةاشرظر ااداأب اايااواإاا
ناال

ااشواااابعباإلا اءارابءباامياعدا اءاجناايالحلايا ارفااصادر ا ااياردوانحاشاااا

اش ءةاب يةجواااحيااااش فافاشرا اشاإشفاديشااميعدايح اةاشرظرداةا يااةا يا.ا ا
إاااشل ةب

اشاةب اإلااكءةج اءاأرقر اداظ ااةاامياعداباءشةب ا
ااياكشااشبعيااميعل إلاا ا

اشاةباألابااشاأبل اداوانكااءنااادراافاو اةياألادةب ااإلادل رااإلاشرليا الة ااأد.ا دااشرااةااتوا
اقءالااتااميااعدانااألاأةاااميااعدوانااعا جااياااحااعاإالالحءةبااإلاوااشان جااإلاشرةب ا ا
اشاةب ااألاب ااألااشادةب ااإلاابةب ااإلاشو ااألا وي ااةااا اة ااإلاامي ااعدااشر ااءلكإلان ااألاياشااشةب ا ا ا
اشاةبألوااش

اش دالاا.ة لاإالااش يكشاش ايدااالق

اءياااشي ءياإلاااالج لاءىاناألاياشا

اشةب ا ااشاةبااألااش ااءديةاااشقءيلااإلاشنرااةااميااعدااداايشااميااعدانااألااشاااءشداورا واانراااشا
ا نظل ااإلااشي ااءبقإلال ااااوفا اةةاالرح ااي ااالة را ا ااج ااءهزااااليا ا عداا لا اااشاش ر ااا ا
اش.ة لا.ة لااشايشااشل يةجوانعابايالااا قظاإلاإياعل إلاادلر اإلا ةبا اإلا يةج اإلاش ةب اإلا
اشفااةيااا ياةةاااشراااابادراافااميااعدابح ااثا نااين اوااشالياارداشعل رااءشاإشاافاأاالااةااصا
يبحءن اا اءشف .ا
اشا وااألءلنااءاقءداايةاإيااعل إلانق ااإلاأ ا رإل ا انك ااءةاأهااااااشرااة اااأكاافااش ااةة ا ا
نإلءاأاا بقفااميعدابءش يةجوااالءاأاا زاشالاااشي ءيةانألااشلج ل اواننك ءةااش ايةجا
نألااشاقابءتااميعل إل.اإااهة ااشقءديةااشفق اإلادر ناءاأاان اا ءاألاءداأد نناءاناألاواشا

زجالَ قها – هعجن هجوع الصّائد (ّ )9999/196/5قد ذُب ابي دجس الِهثو
خس العس ) إل أًَ دديث دسي.
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أّل كتابَ ( هبلا اد

دلااشاي ءيااألاشوااألانااين اأوبااةاقاايةاللواااادااااا لااإلااميااعل إلالااااا

اةاةااش ااألا

يافاأدياتااميعداإش ء.ا ا
اشقااياوااءاااش اايةجااا ااحءانااألا حااة دااشكلااةانااألااش نز ااشااأك ا اةااش اازدااشلج ل ا ااشليااردا
آمهُااهللْ إِ َّه َمار هلل ْل َخ ْم ُار
بءشلي نإلابألةااش حة داشركلةابألةااصا اءشفابقاش ا َير أ َُّي َ ر هلللَّ ِذ َ
ين َ
ِ
س ِّم ْن َع َم ِل َّ
ط ِ
اان ،إِ َّه َمار
هلللش ْاي َ
ارجتَِه ُبا ُ لَ َعمَّ ُك ْام تُ ْفمِ ُح َ
رن فَ ْ
َاهلل ْل َم ْيس ُر َاهللألَه َ ُ
رب َاهللأل َْزالَ ُم ِر ْج ٌ
ياد َّ
ضاارء ِفا هلل ْل َخ ْم ِار َاهلل ْل َم ْي ِسا ِار َاَي ُ َّاد ُك ْم َعان
ُي ِر ُ
هلللش ْايطَ ُ
اع َب ْيا َه ُك ُم هلل ْل َع َاد َهللاةَ َاهلل ْل َب ْغ َ
رن أَن ُياِقا َ

اان ا[اشلءئايةا]09-09انقاءشااش احءبإلاان ناءا
ِذ ْك ِر هلللمّ ِ َا َع ِن هللل َّ الَ ِة فَ َ ْال أَهاتُم ُّمهتَ ُ َ

ان نااءااةل افااش ااحءبإلابأاد ااإلااشكلااةانااألار اااةد دانيااءشتاجاايااشالااااهااةاااشكلااةا
اشور ة.ا ا
شقاايا حل ا اوحلءيااودا-ا ااءاراابءبااميااعدا-ادبااياشلر اباااادلااةاباااادبااياشاز زا–ا
ة ااألااصادن ل اءا–اابااااأب ا ااهاااااشكر فااإلاا لااايابااشااشكر فااإلااشيااءي الاااااشكرفااءتا
اش اةرا ااي ااباا اايااملا ااءدااشحيا ااااوانقا ااءشادبا ااياشلر ااشل ا ا حل ا ب ا ا ااشحو ا ا دادلا ااةابا اااا
دبااياشاز زا ا ااءاأبااتاوالااءشألاأ اة ال بء.ااأانااألاإنفااءةاأاالااةااصا اااصالااءاأبااءشألاشاااا
برفابألااب ااشقياةانألايب شااصا ااءشف .انأجءبا ااشحوا دادلاةابااادباياشاز ز ا اءا
بنألاالا اجشانإاااصاةدانألااشقةآاااشكلةارداحةل ءانألااشرءشراإل..اإناألاأكاءفاأااأينا ا
إشاافااشحاالاجلرااإلوان ايدا اجلرااإلوان وااااالاااااةاتاةش ا ان نااإل..ا ااءابنااألاإااقال ا اراايااا
هةااا لةادقيةادقيةواادقيا ادةاةادةاةوانر

الاااشي شابياةدإلانحاءاشاحرا ..اأالا

ية اأااالا أ ألادرفاأب ا اداإالاا ح ألان اينإلاا ل تان ابيدإل .ا ا
إاااشااةيا

اايةااشق ااان ااب اايةجاالل رااءشاأاالااةااصا اااءشفاهاااالجر ا ااشن اااباالجر ا ا

اشراة ابيي اة ااشةيا نرئ واالءادرافااشيار.ءتااش نف ة اإلاناألالجرا ااشاازةاتااةئءياإلا
اشجل اة إلاإشفااش نف ةاشر رة اءتااشلقيلإلالاالجر ااشنااباالجرا ااشرااة وانءشياشاإلا
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ور ااءاإةاا قااادادراافااشراااة واالااءادراافاةئءيااإلااشجل اة ااإلاالجرا ااشااازةاتاإالااش نف ااةا
شواابحولإل.ا ا
ألااءااشارل ااءتااشا ااءلراااااش اايدءةااشلب ااةاااااشليةيااااااي ااءئةااشلا اةب اانارا ا داااج اابا
اش ةب إلااميعل إلاشرفةيااا يةةاااشلج لا وانرواشااك
نا فااالا

ء ا ااشواشا.ة قا ااشلةيااداناعا

ءةباب اااشلةب ااالؤييءتااشياشإلااميعل إلابشاوشا يءديااآلكة.ا ا

االابااياهنااءاأااننب ا اإشاافاألااةاك .ااةاجااياوااهااااأاا نراالشااشارلااءتااشاااءلراااااشاايدءةا
اشلب ةاااااشليةياااايءئةااشل ااةب اابءشي ءياإلاناألااشلجاءش ااش راة ا إلاااش نف ة اإلاناألا
اشياشإلااشليرلإلال ا ةو داشر ةب إلااميعل إلانألااشفاةيااا ياةةاااشلج لا وااشاااأةيتاأاا
أر ةاإشفاأك.ءتادلر إلاقء رإلاب ةااناألاباااااشياشاإلاامياعل إلا راةتاانياأشااصاشناءا
اش اادااشافااااااشاءن ااإلالااااوااشااشرااةاةوااناايداااصا اااءشفاشنااءااش اادابحياااااش ةب ااإلااش ااألا
جءتاب ءااميعداشرلج لاءتااش ألا حولاهءاا يلااصااشاظ د ا ا
اقشاهة اياب رألاأيداااإشافااصادرافاب ا ةةاأناءاالاااا باناألاايابحءاااصاالاءاأناءالااا
اشلرااةو ا ااشاايداةااشاايداةااش ةب ااإلااش ةب ااإلا ااءايدااءةااميااعدااةجءشا ابء بااءىالحلاايا اارفا
اصادر ا ااآشا اا اابح ااياارداااشي ا ةادراافايةبا اإشاافا ااادااشااي ااوا ااءاةباياايياك.ءنااءا
اشر داأل ا..ااا ا
االابياشنءاهنءاانحاان ورداداااش يةجانألا نف ةاأاالاةااصاناألااشراة اإلاامياعل إلاالابايا
أاانر ةاإشفاك.ةاأدياتااميعدااكء إلانألابعيااشرءدااشاة ااحاءاشاااامنياءياابواشا
يب شاشرج شااشليردواااشك.ةانألاا لاةاأاارساال هلل
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ام هلل

عميا اآلا ا احب

اساامم يقااال ((إذهلل فسااد أهاال هلللشاااارم فااال خياار فاايكم )) (.)1انءش ااةةجا ااةاةياشةن ا ا
اشفيءيادااأهشابعيااشرءدابشاداااشليرل ااجل اء .ا
اوااأنألاأة اةياااشااصا اارفااصادر ا ااياارداةحاادااش ااءبة اانااألاد اةنءواناانحااشياانءا
حءبإلانألازلااةياشااصا رفااصادر ااياردوافعن أب هريرة رضا هلل
رسال هلل

م هلل

عها أن

عمي اسمم قرل ( إهكم ف زمرن من ترك في عشر مر أمر با

همااك ،هاام ي ا ت زماارن ماان عماال في ا بعشاار ماار أماار ب ا هجاار ،اهللن ماان ارهللئكاام أياارم
هللل بر ،هللل بر في ن كرلقبل عم هلللجمر ،اهللن هلللعبردة ف هللل رج ك جرة إلا )

–

لمحديث شاهللهد يرتق ب ر.)2(-
اشحلااياصاةبااشاااءشل اااشااةياانقنااألاشو ءبااإلاهااةاااشبحااثااأيداااااصاأاا قبااشالنااألاولااءا
أيدااا اياابحءن اأاا يااةاشااألايداااةا ااءشحإلالااااوااشاقااءةئالن اافانااألاح ااء ألاابااايا
اشللءت..ااشر داآل ا ا..ا ا
ا
و ب ا/اأ.اي/ابيءااحلاياا
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عل الذديث جاهع ادصْل (.-)716/9
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