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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 التشريع اإلسالمي تنفيذالتدرج في 

  النبوية  السنــةفي 

قارل  قارل رساال هلل   ام  هلل  عميا   -رضا  هلل  عها   -معقل بن يسارر  عن -
اسمم  ) ال يمبث هلللجار بعدي إال قمياًل حت  يطمع، فكممر طمع من هلللجار ش ء 
ذهب مان هلللعادل مهما ، حتا  يالاد فا  هلللجاار مان ال يعارم ييار ، هام يا ت  هلل  

ار مهما ، حتا  تبررك اتعرل  برلعدل، فكممر جرء من هلللعدل ش ء ذهاب مان هلللجا
 .  (1)-رجرل  هقرت اها حديث حسن -يالد ف  هلللعدل من ال يعرم يير ( 

فعن أب  هريرة رض  هلل  عه  أن رسال هلل   م  هلل  عميا  اسامم قارل  )إهكام  -
فاا  زماارن ماان تاارك فياا  عشاار ماار أماار باا  همااك، هاام ياا ت  زماارن ماان عماال فياا  

ن من ارهللئكم أيرم هللل بر، هلل ل ابر فاي ن كارلقبل عما  بعشر مر أمر ب  هجر، اهلل 
ن هلللعبردة ف  هللل رج ك جرة إل (  .(2)-لمحديث شاهللهد يرتق  ب ر –هلللجمر، اهلل 

                                                           

الوعلا  علهاَ  ا   –هللا  تعاال   ازدوِا –ٌاا ( قال أبْ دسي عبدالسدوي الب5/72/19292زّاٍ اإلهام ادود )  (1)

)الفتخ السباً  لتستهب سٌد اإلهام ادود بي دٌبل الشهباً (: قال صادب هٌتخب كٌص العوال: ) تفاس  باَ أدواد( 

اًظاس  –(. ّقال الِهثو : زّاٍ أدود ّ هَ خالد بي بِوَ طِوااى  ّقهاَ أباْ دااتن الاساش  4/27الفتخ السباً  )

(: ّقاال يخئاو ّيِان  ّبهها  6/752( ّابي دهاى    كتابَ الثهاا  )2/222/1571ساش  )الجسح ّالتعديل لل

( ّقد ذُب ابي دجس الِهثو     أّل كتابَ ) هبلا  اد   5/196/9999هعجن هجوع الصّائد ) –زجالَ قها  

     خس العس ( إل  أًَ دديث دسي.

( ّلفهساتاَ واْاُد يستها  بِاا ّ خاسٍ وااُد 7769) زّاٍ التسهر  إل  قْلَ صل  هللا علهَ ّسلن )ًجا( زقن  (7)

جاااهع ادصاْل بتعلهاا  عبااد  –( 5/155عٌاد هساالن هاي دااديث هعهاال باي يساااز زراا  هللا عٌاَ. ّزّاٍ أدوااد )

 (.11/4/2454ًؤّط زدوَ هللا تعال  )زالها ز أ
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 التشريع اإلسالميتنفيذ التدرج في 

 بين القــرآن والسنــة 

جاءتتااشرااة اإلااميااعل إلادراافا اايةجانااألاور اةالااااا لاااةااةشاا ااا اا انااألااش ااعةا
شح اةااامقءلاإلوااواةش ااش اادانقاياواءااتابءل انقياوءنتاةوا  اانأقةتانألااشيفةاا  ا

ااشزواءةاوءناتادرافاا.راداناةاااصا ا ءدارا ةاةل اءاوارعرإلاأ ءداناألاواشارا ةانألا
 الَ  آَمُهاااهللْ  هلللَّااِذينَ  َأيَُّ اار َياار اايةجواا حااة دااشكلااةاوااءاادراافالةاحااشالن ااءاألااةااصابقاشاا  ا 

اااَلةَ  َتْقَرُباااهللْ  [وانوااءنااا رااةبااا34]اشنيااءتا َتُقالُااانَ  َماار هللْ َتْعَمُمااا  َحتَّاا َ  ُسااَكرَر  َاَأهااُتمْ  هللل َّ
 هللْلَخْمارُ  ِإهََّمار آَمُهااهللْ  هلللَِّذينَ  َأيَُّ ر َيررداأنزشايبحءن اا ااءشفا ا ااشكلةابايا عةااشارءتو

ااانْ  ِرْجاااٌس  َاهللأَلْزاَلمُ  َاهللأَلهَ اااربُ  َاهللْلَمْيِسااارُ  ا ُتْفِمُحاااانَ  َلَعمَُّكااامْ  َفااارْجَتِهُبا ُ  هلللشَّاااْيَطرنِ  َعَمااالِ  مِّ
ا[انربتا حة دااشكلةابنصااشقةآا.09]اشلءئيةا

نااءااشااااحءاشنااءاأااني ق ااألااش اايةجانااألاا االااةاامش  ااإلواش.ااءشابنااءااشلقااءش..ااشواااادر ا
 االاةااصابح اثا . الااشنفاا ااش نف اةاإلوءن اإلااأاانية احولإلادظ لإلالااةش ااهأل

الااحاي رء..انحاااان ةب إلااشانف اهاألاا ياء اناألاان.اعلاامياعداقاي لء اوااش. بإلاةش ا
أاالةااصاياابحءن اولااءا لااتاباانقاااشابااءشةجاىاإشاافاا حوااءدااشلنياااكإلابااشادر نااءااالش اازادا

 َلُكامُ  َاَرِضايتُ  ِهْعَمِتا  َعَمْيُكمْ  َاَأْتَمْمتُ  ِديَهُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْمتُ  هللْلَيْامَ "أك ةا اا يلااصا ااءشف ا
هْاامٍ  ُمَتَجاارِهمٍ  َيْياارَ  َ اا ٍ َمْخمَ  ِفاا  هللْضااُطرَّ  َفَماانِ  ِديهاارً  هللإِلْساااَلمَ  ا"رَِّحاايمٌ  َيفُااارٌ  هلللّماا َ  َفااِننَّ  إلِِّ
ا نااةايااا يااةادر نااءااالش اازادابوااشاحوااداألااةااصاباا اياابحءن الياا ا اناراافا 3هلللمرئاادة
نءش اااعةالفةا اااإلاااشكلاااةاحاااةاداراااةب ..اإشاااااالاااااأحواااءداامياااعدااشلقاااةةةااا ااااءشف

ا.اااشلحولإلاأك ةا ا

إةاارهااباارت هلللشااريع  هللإلسااالمي  برلتاادرج هااا محاال بحهالكاان هلللتاادرج فاا  تطبياا  عقا 
اشنفاااا ااشراااءةيةاداااااي ااااااصااشف اااةاتا.ا راااإلاالا لواااااإشزال اااءابءشراااة اإلاور اااءاينااااإلا
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درااافاامياااعدااشاظااا دا رااااةااب اة ا  اااااحااايةوا اااشااانف ااشبراااة إلاواااشانفااا ابراااة إلاشااادا  ا
اجاابا نف اةابوانانحااناؤلاابحةلاإلااشكلاةااااش راة  اامياعلألواشاب يلإلانألا .ب الا

ااحاايةاشنفااا ا ةبااتادراافايناااإلااشوااااهااةااالا ااأ ألااق اا ااويارااةبااشكلااةبحااألااةااصا
 ةب ااإلااميااعداااااجبنااءا ةب ااإلااشنااء ادراافاأحوااءداناوأدااشكبءئااثاهااألاش ااألارااةبااشكلااةا

ااياا رنءتياااراادان قاايداش نف ااةاجل اا ااشحاايايااوارااءةبألااشكلااةاا ةب ااإلااشلج لاا اوراا أااليا
ا.ااباااااصا اءشف

االا ياا .  اإربااءتااجاااي اوا اا ح.داالااااشاادا حيااباحيااءب ءااواشوااااابعبااإلااإااياان
الااااااا رااااا ااشياااااناااشوان اااااإلااالج لءد اااااإلااش ااااايةجاناااااألا .ب ااااالادااااايشااش راااااة  ااوبءشح اااااءة

ااميعلألاااالانعان ةااالااي لةاة.ا

 اارفااصادر اا انباا وداشقااياأرااءةا ااءاأهااشاياانإلاةياااشااصالحلاايا اارفااصادر اا اايااردا
اهااألااش اايةجانااألاوعلاا ادااااد ااة ااد ااةالاااايااناااشوااااواشاافاهااة ااشياانإلااياارداإ

رادااوردالا اقايادااشظراداب ايةجاورداةهءب اب يةجاواشكرفءتااشةاري اااشةياان رةاب ااشايش
اشاادا اا وردادااااظراادا ن  ااألااوح اافا ياااياورااداإ  ااءاااشااايشاب اايةجاوةهااءبااشظرااداب اايةج

شاا وااةجوااشاايشاب ايا باشا ن  ااألاب ايةجاش رباتالوءناااونجاأة حاي ثاةيااشااصا اارفااصاادا 
عن معقل بن يسرر رضا  هلل  عها  قارل  وااااشح اءةالاايندر  اايردادااهة ااشينإل

قرل رسال هلل   م  هلل  عمي  اسمم  ) ال يمباث هلللجاار بعادي إال قماياًل حتا  يطماع، 
فكمماار طمااع ماان هلللجااار شاا ء ذهااب ماان هلللعاادل مهماا ، حتاا  يالااد فاا  هلللجااار ماان ال 

ر ، هام يا ت  هلل  تباررك اتعارل  برلعادل، فكممار جارء مان هلللعادل شا ء ذهاب يعرم يي
رجرلا  هقارت اهاا حاديث -من هلللجار مهم ، حت  يالد ف  هلللعدل من ال يعرم يير ( 

 .  (1)-حسن 

                                                           

الوعلا  علهاَ  ا   –ل  هللا  تعاا ازدوِا –( قال أبْ دسي عبدالسدوي البٌاا 5/72/19292زّاٍ اإلهام ادود )  (1)

)الفتخ السباً  لتستهب سٌد اإلهام ادود بي دٌبل الشهباً (: قال صادب هٌتخب كٌص العوال: ) تفاس  باَ أدواد( 

اًظاس  –(. ّقال الِهثو : زّاٍ أدود ّ هَ خالد بي بِوَ طِوااى  ّقهاَ أباْ دااتن الاساش  4/27الفتخ السباً  )

(: ّقاال يخئاو ّيِان  ّبهها  6/752بي دهاى    كتابَ الثهاا  )( ّا2/222/1571الجسح ّالتعديل للساش  )
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الانرااااوأاان با اءأرءةااشنبألا رفااصادر ا اايارداإشافايانإلالاااياناااشواااادر ناءا اا 
 ءة ااان  ءة اأبيا واإن ااش ايةجاإنناءانكء.ابابيانإلانوااانألا ءة اانرةاديشااميعدااا

ن اا بااااشانكء.اااابااشل ااااياوةياااااشااصا اااارفااصادر اااا ااياااارداوااااشااش  ااااءةاتااميااااعل إل
ااإاوءةاشرظرااااداأباااايا اياااابياااانإلااشنبااااألااامانااااعان ااااةااالانرااااةاشرااااايشااالاانحاشل ليااااو اا

اياردوانحاشاااا اءاجناايالحلايا ارفااصادر ا اناال  ااشواااابعباإلا اءارابءباامياعدا
ارظرداةا يا اةا يا .اشيحةا اإشفاديشااميعداشرا اشاااحيااااش فافااش  ءةاب يةجوا

 اإلااكءةج اءاأرقر اداظ ااةاامياعداباءشةب  ابإاااشل ةب  ااياكشااشبعيااميعل إلاااشاةا
اوأد.اا  دااشرااةااتشرليا الة اانكااءنااادراافاوةاياألادةب ااإلادل رااإلاوابااشاأبل ادااشاةباألا

ناااعا جاااياااحاااع اإالالحءةباااإلاواااشان  جاااإلاشرةب ااا ااوياااعداناااألاأةااامياااعداقءالاااتاام
شواااألا وياااةاااةا اااإلااميااااعدااشراااءلكإلاناااألاياشااشةب اااا اابةب ااااإلااشاةباااألاباااألااشادةب اااإلا

اش  اش دالاا.ة لاإالااش يكشاش ايدااالق  اءياااشي ءياإلاااالج لاءىاناألاياشااواشاةبأل
انراااشااواداايشااميااعدانااألااشاااءشداوراا شنرااةااميااعدااش ااءديةاااشقءيلااإلااشةب اا ااشاةبااألا

ا نظلااااإلااشيااااءبقإلالااااااوفااااةةاالرحااااي ااالة راااا ااجااااءهزاااالياااا عداا لااااااشاش رااااا  ا
نعابايالااا قظاإلاإياعل إلاادلر اإلا ةبا اإلا يةج اإلاش ةب اإلااواش.ة لا.ة لااشايشااشل يةج

ااشفااةيااا يااةةاااشراااابادراافااميااعدابح ااثا نااين اوااشالياارداشعل رااءشاإشاافاأاالااةااص
اا اءشف.ايبحءن 

اشاا وااألءلنااءاقءداايةاإيااعل إلانق  ااإلاأ اا رإل ا انك ااءةاأهااااااشرااة اااأكاافااش ااةة ا ا
لءاأاا زاشالاااشي ءيةانألااشلج ل  ننك ءةااش ايةجااوانإلءاأاا بقفااميعدابءش يةجوااا 

نألااشاقابءتااميعل إل.اإااهة ااشقءديةااشفق  اإلادر ناءاأاان اا ءاألاءداأد نناءاناألاواشا

                                                                                                                                                                      

( ّقد ذُب ابي دجس الِهثو     أّل كتابَ ) هبلا  اد   5/196/9999هعجن هجوع الصّائد ) –زجالَ قها  

     خس العس ( إل  أًَ دديث دسي.
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ي ءياااألاشواااألاناااين اأوباااةاقااايةاللواااااداااااا لاااإلاامياااعل إلالاااااا  اااةاةااش اااألادلاااشا
ا يافاأدياتااميعداإش  ء.ا

شقااياوااءاااش اايةجااا ااحء انااألا حااة دااشكلااةانااألااش نز ااشااأك ااةا ااش اازدااشلج لاا ااشلياارداا
 هللْلَخْمارُ  ِإهََّمار آَمُهااهللْ  هلللَِّذينَ  َأيَُّ ر َير  بءشلي نإلابألةااش حة داشركلةابألةااصا اءشفابقاش  ا

 ِإهََّمار، ُتْفِمُحاانَ  َلَعمَُّكامْ  َفارْجَتِهُبا ُ  هلللشَّاْيَطرنِ  َعَملِ  مِّنْ  ِرْجٌس  َاهللأَلْزاَلمُ  َاهللأَلهَ ربُ  َاهللْلَمْيِسرُ 
 نَعاا َاَيُ ادَُّكمْ  َاهللْلَمْيِساارِ  هللْلَخْمارِ  ِفا  َاهللْلَبْغَضاارء هللْلَعاَدهللَاةَ  َبْياَهُكمُ  ُياِقااعَ  َأن هلللشَّاْيَطرنُ  ُيِريادُ 
اَلةِ  َاَعنِ  هلللّم ِ  ِذْكرِ  نقاءشااش احءبإلاان   ناءاا[09-09]اشلءئايةاا  مُّهَتُ اانَ  َأهاُتم َفَ الْ  هللل َّ

اش اااحءبإلابأاد اااإلااشكلاااةاناااألارااااةد دانياااءشتاجااايااشالاااااهاااةاااشكلاااةاافان   نااءااةلااا
ااا.اشور ة

ا–دباااياشلر ابااااادلاااةابااااادباااياشاز زاا-ا اااءارااابءباامياااعدا-وحلءياااوداشقااايا حلااا ا
 الاااااشكرفاااءتايااءيأب اا ااهاااااشكر فاااإلاا لااايابااشااشكر فاااإلااشاباااااا–اءدن لااة ااألااصا
دلااااةابااااااااشحواااا د ب اااا انقااااءشادبااااياشلر ااشلاااا حل ااوبااااايااملااااءدااشحيااااااااشةارااااي ا

ااصالااءاأبااءشألاشااااانااألاإنفااءةاأاالااةااصا  ل بء.ااأ الااءشألاأةا اوا ااءاأبااتا   ادبااياشاز زا
 اءا   ادلاةابااادباياشاز زانأجءبا ااشحوا دا.  ةانألايب شااصا ااءشفاااشقيا برفابألااب

بنألاالا اجشانإاااصاةدانألااشقةآاااشكلةارداحةل ءانألااشرءشراإل..اإناألاأكاءفاأااأينا ا
ن وااااالاااااةاتاةشاا ان نااإل..ا ااءابنااألاإااقالاا اراايااااويدا اجلرااإل ااناوإشاافااشحاالاجلرااإل

را ..اأالانر  الاااشي شابياةدإلانحاءاشاحاوادقيا ادةاةادةاةاوهةااا لةادقيةادقية
ا.اا  ن  اينإلاا ل تان  ابيدإلاألدرفاأب  ا اداإالاا ح  أ ألا ية اأااالا

اشنااااباالجراا الجراا ا اايةجاالل رااءشاأاالااةااصا اااءشفاهااااباشااةيا  اايةااشقاااان ااإاا
اشاازةاتااةئءياإلالجرا االءادرافااشيار.ءتااش نف ة اإلاناألااواشراة ابيي اة ااشةيا نرئ 

نءشياشاإلااواشلقيلإلالاالجر ااشنااباالجرا ااشرااة ااشجل اة إلاإشفااش نف ةاشر رة اءت
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اشااازةاتاإالااش نف ااةاالجراا الااءادراافاةئءيااإلااشجل اة ااإلااااو قااادادراافااشراااة ااور ااءاإة
ابحولإل.اشواا

نارااا  داااجااابااااياااءئةااشلاااةب ألاااءااشارلاااءتااشااااءلراااااشااايدءةااشلب اااةاااااشليةياااااا
ك  ء ا ااشواشا.ة قا ااشلةيااداناعانرواشاااواش ةب إلااميعل إلاشرفةيااا يةةاااشلج لا 

ا.اابشاوشا يءديااآلكةاالؤييءتااشياشإلااميعل إلاشلةب اانا فااالا  ءةباب اا

اهاااااأاا نرااالشااشارلاااءتااشااااءلراااااشااايدءةااا واالاباااياهناااءاأااننبااا اإشااافاألاااةاك. اااةاجاااي
اابءشي ءياإلاناألااشلجاءش ااش راة ا إلاااش نف ة اإلاناألا باشلب ةاااااشليةياااايءئةااشلاةا

اشاااأةيتاأاااوشياشإلااشليرلإلال ا ةو داشر ةب إلااميعل إلانألااشفاةيااا ياةةاااشلج لا ا
أر ةاإشفاأك.ءتادلر إلاقء رإلاب ةااناألاباااااشياشاإلاامياعل إلا راةتاانياأشااصاشناءا

اصا اااءشفاشنااءااش اادابحياااااش ةب ااإلااش ااألاااناايدااواش اادااشافااااااشاءن ااإلالااااوااشااشرااةاة
اا يلااصااشاظ د الاءتااش ألا حولاهءاشرلج ب ءااميعداجءتا

أيداااإشافااصادرافاب ا ةةاأناءاالاااا باناألاايابحءاااصاالاءاأناءالااااأل اقشاهة اياب ر
بء بااءىالحلاايا اارفا ااءايدااءةااميااعدااةجءشاا ااشلرااةو ا ااشاايداةااشاايداةااش ةب ااإلااش ةب ااإلا

ياايياك.ءنااءاا ااءاةباوادراافايةباا اإشاافا ااادااشااي اااصادر اا ااآشاا اا اابح ااياارداااشياا ة
ااشر داأل ا..ااا

االابياشنءاهنءاانحاان ورداداااش يةجانألا نف ةاأاالاةااصاناألااشراة اإلاامياعل إلاالابايا
أاانر ةاإشفاك.ةاأدياتااميعدااكء إلانألابعيااشرءدااشاة ااحاءاشاااامنياءياابواشا

ب  رساال هلل   ام  هلل  عميا  اآلا  ا احيب شاشرج شااشليردواااشك.ةانألاا لاةاأاا
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نءش ااةةجا ااةاةياشةناا اا.(1) اساامم يقااال   ))إذهلل فسااد أهاال هلللشاااارم فااال خياار فاايكم ((
ااشفيءيادااأهشابعيااشرءدابشاداااشليرل ااجل اء .

ناانحااشياانءااوااأنألاأة اةياااشااصا اارفااصادر اا ااياارداةحاادااش ااءبة اانااألاد ااةنءوا
  هلل  عها  أن فعن أب  هريرة رضانألازلااةياشااصا رفااصادر  ااياردوا حءبإلا

رسال هلل   م  هلل  عمي  اسمم قرل  ) إهكم ف  زمرن من ترك في  عشر مر أمر با  
ن ماان ارهللئكاام أياارم  همااك، هاام ياا ت  زماارن ماان عماال فياا  بعشاار ماار أماار باا  هجاار، اهلل 
ن هلللعبردة ف  هللل رج ك جرة إلا (      –هللل بر، هللل بر في ن كرلقبل عم  هلللجمر، اهلل 

 .(2)-لمحديث شاهللهد يرتق  ب ر

اشحلااياصاةبااشاااءشل اااشااةياانقنااألاشو ءبااإلاهااةاااشبحااثااأيداااااصاأاا  قبااشالنااألاولااءا
اباااايااح اااء ألقاااءةئالن ااافاناااألاالاااااواااشأيداااا ايااابحءن اأاا  ياااةاشاااألايدااااةا اااءشحإلا

ااشللءت..ااشر داآلاا ا..ا

ا

 و ب ا/اأ.اي/ابيءااحلاياا

 

                                                           

ٍ صاذهخ ّزجالاَ ( قاال واعهب أزًاؤّط: إساٌا 5/25/19954( ّاللفظ لَ )2/426/15169أخسجَ أدود )  (1)

تذفاا   6/259/7792(  ّالتسهاار  )74/267/15596ًظااس تعلههااَ علاا  الوسااٌد )ا .قهااا  زجااال الشااهخهي

اًظاس تعلههاَ  –اددْذ (  ّقال: ُرا دديث دسي صاذهخ  قاال عبادالها ز أزًاؤّط  ا  تعلههاَ ُّا  كواا قاال 

 .-(9/716عل  الذديث    جاهع ادصْل )

( ّلفهساتاَ واْاُد يستها  بِاا ّ خاسٍ وااُد 7769هللا علهَ ّسلن )ًجا( زقن ) زّاٍ التسهر  إل  قْلَ صل   (7)

جاااهع ادصاْل بتعلهاا  عبااد  –( 5/155عٌاد هساالن هاي دااديث هعهاال باي يساااز زراا  هللا عٌاَ. ّزّاٍ أدوااد )

 (.11/4/2454ًؤّط زدوَ هللا تعال  )زالها ز أ


