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 التغيًن بٌن الشرع والعقل والواقع
 د/ فتحية مسعود دمحم الطابوين عضو ىيئة تدريس بكلية اآلداب "ىون" جامعة اجلفرة

 
 مقدمة

اغبمد  رب العاؼبُت، كالصالة كالسالـ على سيدان دمحم الصادؽ الوعد األمُت ، اللهم أخرجنا من     
 ظلمات اعبهل كالوىم إىل أنوار اؼبعرفة كالعلم.

 
 أواًل: موضوع البحث وأمهيتو:

ف ىو اؼبخلوؽ اجملتمعات اإلنسانية، تتطلع إىل تغيَت اغباؿ كلكن ىذا التغيَت بيد من ؟كدبا أف اإلنسا    
الذم سخر هللا لو العامل،فالبد من التأثر كاالستجابة ؽبذه التغيَتات،كلكن دبا يتفق مع خصوصية 
الشريعة اإلسالمية ،حىت نستطيع اافظة على ذاتيتنا ، بل جيب أف نتفاعل بركح اجيابية بُت التأثر 

كرايت كاغباجيات اإلنسانية، كينبغي أف كالتأثَت ،كجيب أف يكوف التغيَت كاإلعداد لو شامالن مشوؿ الضر 
يشمل التغيَت كافة ؾباالت اغبياة أببعادىا اؼبختلفة ،كالشك من حيث اؼببدأ أف التغيَت يتم ابإلنساف 
كلإلنساف ،لذا فاإلنساف ىو اور األساس كالوسيلة األساسية يف الوقت  نفسو يف عملية التغيَت حىت 

 .يصل إىل ربقيق غاايتو اإلنسانية
كمن ىنا يتضح لنا أنو البد من اعبدية كاإلرادة الواعية كالنٌية الصادقة للتغيَت؛ألف إرادة التغيَت ىو     

إرادة اعبوىر اإلنساين بكافة خصوصياتو ،لذا البد من التعامل اغبكيم كالتصرؼ اؼبعتدؿ كفق الشريعة 
 اإلسالمية.

ع كالعقل كالواقع ،كالقواعد اليت يرتكز عليها، كاليت كلذلك قبد أف اإلحاطة دبفهـو التغيَت بُت الشر     
جيب أال تتجاكزه كتتحكم يف التغيَت اؼبناسب  لتحقيق اآلماؿ اؼبنشودة اليت تتطلع إليها اإلنسانية يف 
اجملتمعات ، فهو أمر البد منو، كال ديكن ذباىلو ،كأصبح التغيَت من معامل العصر ، كالتعامل معو أصبح 

 رة ،كالشك أنو يعرب عن حقيقة التطور اغبضارم اإلنساين.يف غاية الضرك 
 (.مفهوم التغيًن بٌن الشرع والعقل والواقعكمن ىذا اؼبنطلق آثرت أف يكوف موضوع البحث يف )    
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 اثنياً: خطة البحث:
( يف مبحث حيتول مفهوم التغيًن بٌن الشرع والعقل والواقعبعوف هللا كتوفيقو سنتناكؿ موضوع )    

 على ستة مطالب كخاسبة على النحو التايل:
 ادلطلب األول : مفهوم التغيًن.

 ادلطلب الثاين :حقيقة التغيًن يف منهج القرآن الكرمي:
 ادلطلب الثالث : تغيًن النفس كبداية لتغيًن اجملتمع .

 ادلطلب الرابع : جوىر التغيًن.
 ادلطلب اخلامس :القواعد اليت يرتكز عليها التغيًن.

 .ادلطلب السادس :األزمة جتديداً و تغيًناً.
 اخلامتة:

راجية هللا العلى القدير أف أكوف قد كفقت يف عرض ىذا البحث ،كأف يكوف ىذا العمل خالصان لوجهو 
ْلُت َوِإلَْيِو أُنِيُب الكرمي، كأف يثيبٍت عنو يـو الدين:﴿  .(1)﴾َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالا ِِبَّللِا َعَلْيِو تَ وَكا

 
 ادلطلب األول : مفهوم التغيًن.

تعرض ىذه الدراسة "التغيَت" كما كرد يف الشريعة اإلسالمية،كاستخالص اؼبفهـو القرآين ؽبا، إذ ال سبيل 
 إىل فقو اؼبفاىيم بغَت دراسة ألفاظ كمصطلحات القرآف الكرمي، كعليو فقد مث عرض اؼبفهـو يف اآليت:

  ح العام:أواًل:مفهوم التغيًن يف اللغة واالصطال
(اللغوية للفظ التغيَت:الداللة ادلعجمية اللغوية للفظ التغيًن: - أ  تدكر مادة )غىيػَّرى
لوي.إْحداث شيء مل أصاله مها:  -  فمنو )غىيػَّرىه( : جعلو غىيػَّرى ما كاف ،كغىيػَّرى حىوَّلوي كبىدَّ

 كالتغيَت يقاؿ على كجهُت ::(i)وقال الراغب األصفهاين يف مفرداتو
 َت صورة الشيء دكف ذاتو، يقاؿ غَتت دارم إذا بنيتها بناء غَت الذم كاف .التغيأحدمها:

َ :﴿ -عز كجل -لتبديلو بغَته كبو غَتت غالمي كدابيت إذا أبدلتهما بغَتمها،كبو قوؿ هللاالثاين : ِإنا اَّللا
ُوا َما ِِبَنْ ُفِسِهمْ  ُ َما بَِقْوٍم َحَّتا يُ َغًنِّ  .(ii)﴾اَل يُ َغًنِّ

 . (iii)انتقال الشيء من حالة إىل حالة أخرى 
(،أم:تػىغىَتر اغباؿ كانتقاؽبا من الصاحل إىل الفساد  (.iv)فمنو )الًغَتن
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كجاء يف النهاية يف حديث االستسقاء :" من يكفر يلق الغَت" كالغَت :االسم من قولك : غَتت الشيء 
 .(v)فتغَت

يقوؿ:"ما ًمٍن قـو ييعمل فيهم ابؼبعاصي يىقًدركف أف --كيف حديث جرير بن عبد هللا :أنو ظبع النيب
كا فال يغَتكا،إال أصاهبم هللا بعقاب"  .  (vi)يغَتًٌ
 .(viii)ذلك اؼبنكر بغَته من اغبقviiقاؿ الزجاج معٌت"يغَتكف"أم :يدفعوف 

 اثنياً : مفهوم التغيًن يف اصطال ح الفقهاء:
   األمثلة التالية:حكم التغيَت خيتلف ابختالؼ مواضع التكليف كبياف ذلك يف

 
 ادلثال األول:تغيًن أوصاف ادلاء يف الطهارة:

أصبع العلماء على أف اؼباء الذم غَتت النجاسة طعمو أك لونو أك رحيو أك أكثر من كاحد من ىذه 
ال تضره  األكصاؼ ،أنو ال جيوز الوضوء كال التطهر بو، كما أصبعوا على أف اؼباء الكثَت اؼبستبحر

فبا ال ينفك عنو غالبا   -النجاسة اليت مل تغَت أحد أك ضافة ، كذلك أصبعوا على أف كل ما يغيَت اؼباء
 أنو ال يسلبو صفة الطهارة ،أك التطهَت. -كالطُت

 ادلثال الثاين: تغيًن النية يف الصالة :
 من فرض إىل نفل أصبع الفقهاء على أف تغيَت النية يف الصالة ،كنقلها من فرض إىل آخر،أك

 .(ix)عاؼبان عامدان من غَت عذر يبطل الصالة 
 ادلثال الثالث : تغيًن حالة اإلنسان التكليفية يف العبادات:

أصبع الفقهاء على أنو إذا تغَتت حالة اإلنساف التكليفية ،كأف أسلم الكافر، أك أفاؽ اجملنوف أك اؼبغمى 
 ..(x)ار ما ديكن فيو أداء العبادة،فإنو جيب عليو األداءعليو، أك أقاـ اؼبسافر،كقد بقي من الوقت مقد

 ادلثال الرابع : تغيًن ادلغصوب :
اختلف الفقهاء يف حكم تغيَت اؼبغصوب فقاؿ اغبنفية كاؼبالكية : إف غَت اؼبغصوب فزاؿ اظبو كأعظم 

 منافعو، كطحن حنطة، ضمنوي الغاصب ، كملكو بال حل ،انتفاع قيل أداء ضمانو.
شافعية كاغبنابلة إىل أنو إف كاف التغيَت،قد زاد من قيمة اؼبغصوب ،فهو للمالك كالشيء كذىب ال 

 .(xi)للغاصب بسببها، إف كانت الزايدة أثرا ؿبضا، كإف نقص من اؼبغصوب فعلى الغاصب رده 
 كاؼبتأمل فيما سبق جيد الكلمة أتيت لثالثة معاف:   
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 تغيَت صورة الشيء دكف ذاتو. أحدىا :
 تبديلو بغَته ،كىو معٌت ربويلو ،كجعلو غَت ما كاف. : واثنيها

التخفيف كإصالح شأف الشيء،كما خيفف صاحب البعَت عن بعَته من رحلو ،كيصلح من  واثلثها :
 شأنو.

 إذان فمعناه االصطالحي عند الفقهاء ال خيرج عن معناه اللغوم.
 ادلطلب الثاين :حقيقة التغيًن يف منهج القرآن الكرمي:

لو اطلعنا على القرآف الكرمي،لنبحث عن مصطلحات تتحدث عن التغيَت،لوجدان ىذه اآلية اليت     
 تعد 

ُوا َما ِِبَنْ ُفِسِهمْ : ﴿ -عز كجل-أصالن يف التغيَت ، لقوؿ هللا  ُ َما بَِقْوٍم َحَّتا يُ َغًنِّ َ اَل يُ َغًنِّ  .(xii)﴾ِإنا اَّللا
حقيقة صارخة،اثبتة،قطعية،ال تتبدؿ،كال تتغَتكال تطور ،  ىذه اآلية على إجيازىا،كعلى سباسكها،تسطر

 كال تلغى.
كىي إف التغيَت ينبغي أف يبدأ من الداخل، كأم تغيَت أيتينا من اػبارج ال يسهم يف حل مشكالتنا       

ُ َما بَِقْوٍم ِإنا اَّللاَ اَل يُ غَ كال يف ربسُت أكضاعنا ، كال يف سباسكنا، كال يف قوتنا،إف هللا عز كجل يقوؿ: ﴿ ًنِّ
ُوا َما ِِبَنْ ُفِسِهمْ   ، فهذه اغبقيقة األكىل. (xiii)﴾َحَّتا يُ َغًنِّ

ىناؾ حقيقة أخرل :ديكن أف تكوف ىذه اغبقيقة تشمل األمة أبكملها،أك تشمل أحد     
 أفرادىا،كعظمة ىذا الدين ،أنو دين صباعي فردم.. األكىل أف أتخذ اعبماعة أبكملها ؽبذه اغبقائق.

فرؤية القرآف يف التغيَت ..ال تقف عند تغيَتىا بظواىر األحياء كاألشياء؛ألف ىذا النوع ال يعدك ،أف     
 يكوف تبدال من حاؿ إىل حاؿ ، كمن مظهر إىل مظهر أييت الالحق فينسخ السابق.

أم التغيَت أما التغيَت اغبق فهو بعض سنن هللا يف اآلفاؽ ،كيف األنفس كاليت قوامها تغيَت ما ابلنفس     
الداخلي لنفس اإلنساف ، كىو ما يتم عادة بتغيَت الفكر الذم يتم معو تغيَت السلوؾ، كتقاس بو أحواؿ 

 األقواـ كاألمم بُت الضعف كالقوة ، كبُت السقوط كالنهوض...
ًا نِْعَمًة أَنْ َعمَ كىذا ما قرره القرآف يف قولو: ﴿     ُوا َما َذِلَك ِبَِنا اَّللاَ ملَْ َيُك ُمَغًنِّ َها َعَلى قَ ْوٍم َحَّتا يُ َغًنِّ

يٌع َعِليمٌ  ُوا َما ،كقولو سبحانو : ﴿(xiv)﴾ِِبَنْ ُفِسِهْم َوَأنا اَّللاَ َسَِ ُ َما بَِقْوٍم َحَّتا يُ َغًنِّ ِإنا اَّللاَ اَل يُ َغًنِّ
 .(xv)﴾ِِبَنْ ُفِسِهمْ 
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أك البعد عنو تسَت مصائر األفراد ،كاألمم كيف ضوء ىذه السنة القرآنية اليت قوامها اإللتزاـ دبنهج هللا ،    
 بُت االزدىار كاالنكسار.

 ادلطلب الثالث : تغيًن النفس كبداية لتغيًن اجملتمع :
التغيَت لو عناصر ال يتم إال هبا ،كىي : األشخاص أك اإلنساف ،كاألشياء ، كاألفكار، فالتغيَت يقـو     

على متابعة ربليلية غبركة ىذه العناصر يف إطار اغبياة االجتماعية لإلنساف، كال خيفى ارتباط ىذه 
نصر ذا األمهية البالغة ،فأم العناصر ببعضها ارتباطا كثيقا ،كإف شكلت األفكار يف عملية تغيَت  الع

عمل فردم أك اجتماعي ،ال ديكنو التحرؾ دكف توجيو منها،كىي تؤثر يف اجملتمع ،إما كعوامل هنوض، 
 كإما كعوامل تعوؽ التحرؾ كالنمو االجتماعي.

 أوالً : العمل على التغيًن والتحول يف عامل األشياء واألفكار.
كفقها بُت النعم كالنقم ، كالصالح كالفساد ،كابلتايل ؼبا  كىذه السنة ىي أكؿ خطوة يتقلب اإلنساف

ربتويو من تلقُت مستمر اؼبدل ، حيث قصدت تقرير كوف النعم كالنقم كاػبَتات كالويالت، ال أتيت 
على الناس عنوة ؛ كإمنا ىي منوطة بسلوكهم كسَتهتم ،فإذا كانوا متمتعُت ابلقوة كالعزة كالنجاح 

ذلك بسبب ما يقـو عليو سلوكهم من أسس االستقامة كاغبق ، فال تتبدؿ كالصالح ، فإمنا يكوف 
 حالتهم من اغبسن إىل السيئ إال إذا اكبرفوا عن الطريق اؼبستقيم....

كإذا كانوا ضعافا يقاسوف الويل كالذؿ كالفقر كالفوضى؛ فإمنا يكوف ىذا بسبب ما يقـو عليو     
دؿ حاؽبم من السيئ إىل اغبسن إذا عدلوا عما ىم فيو سلوكهم من اكبراؼ كإمهاؿ كفساد. فال تتب

كساركا يف طريق الصالح كاالستقامة. كيف ىذا ما ىو ظاىر من االتساؽ مع حقائق األشياء، كيف 
 أف الناس يتحملوف مسؤكلية كسبهم بقابليتهم لتغيَت ما أبنفسهم إبرادهتم. -كما ىو كاضح-اآلية
ملوف مسؤكلية أنفسهم إذا ال خوؼ فبا حيدث يف اجملتمعات من كبناء على ذلك فإفَّ الناس يتح    

تنازع اإلرادات .كاختالؼ الرُّؤل كالتشكيالت، إذا كاف اجملتمع كلُّو يؤمن غبق اآلخر يف التفكَت كالقوؿ 
 كالفعل ، كحيىٍثكم إىل العدؿ كاإلحساف ، كسلوكهم على أسس االستقامة كاغبق.

يف توضيح ىذا اجملاؿ  كما مرَّاػبضر جبدارو يريد أف ينقضَّ فأقامىو حبركةو  كالقرآف يزخر بكثَت من األمثلة
وََكاَن من يده ، يستطيع اؼبصلحوف أف ديىيدَّكا يف أعمار ؾبتمعاهتم ، كدكؽبم كصباعاهتم ابلوفاء للماضي؛ ﴿

ٌز ذلَُ ، كإدراؾ إمكاانت اغباضر كفػيرىصو،﴿(xvi)﴾أَبُومُهَا َصاحِلًا ،كالتخطيط ( xvii)﴾َماوََكاَن ََتَْتُو َكن ْ
َزمُهَا َرْْحًَة ِمْن رَبِّكَ  الناجح للمستقبل ،﴿ مُهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكن ْ ُلَغا َأُشدا  (xviii)﴾فََأرَاَد رَبَُّك َأْن يَ ب ْ
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عز  -كىذا كذاؾ فيو فعل اإلنساف الظاىر اؼبشاىىد ابلعياف ، كفيو السُّنة اإلؽبية اليت ىي فعل هللا    
 (xix)﴾ُو َعْن َأْمِريَوَما فَ َعْلتُ ﴿ -كجل

 اثنياً : أن ىذا التحول والتغيًن يبدأ ِبلنفس .
يهًشعري اػبطاب القرآين يف اآلية أبف اإلنساف ىو سيد نفسو، كما ىو سيد ىذه األرض ، كعمراهنا 
مرتبط أساسا دبدل استعداده كأىليتو. كإف صالحها كفسادىا منوط بصالحو كفساده، من حيث ما 

من عقائد كأخالؽ توجو سلوكو العملي، كفبا يؤكد ذلك ما فسرت بو شبيهة اآلية بنيت عليو ركحو 
ُوا َما السابقة ،كىي قولو تعاىل :﴿ ًا نِْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوٍم َحَّتا يُ َغًنِّ َذِلَك ِبَِنا اَّللاَ ملَْ َيُك ُمَغًنِّ
يٌع َعِليمٌ  تقرر عدؿ هللا يف معاملة العباد ، حبيث ال يسلبهم نعمة ، اليت (xx)﴾ِِبَنْ ُفِسِهْم َوَأنا اَّللاَ َسَِ

كىبهم إايىا إال بعد أف يغَتكا نواايىم كيبدلوا سلوكهم ،كما تقرر تكرمي هللا لإلنساف ، حيث جعل قدره 
كعملو كجيعل التغيَت القدرم يف حياة الناس مبنيا على التغيَت  ينفذ كجيرم عن طريق حركة ىذا اإلنساف

قلوهبم كنواايىم ،كسلوكهم كأعماؽبم كأكضاعهم اليت خيتاركهنا ألنفسهم...كىذه اغبقيقة الواقعي يف 
الكبَتة سبثل جانبا من جوانب التصور اإلسالمي غبقيقة اإلنساف كعالقة قدرة هللا بو يف ىذا الوجود 

(xxi). 
عظيمةو من أعظم سينن هللا تعاىل يف نظاـ االجتماع الب شرل ، إذ يبُت هللا كمن جهة أخرل بياف لسيٌنة و

تعاىل لكل قـو خطأىم هبذه اآلية ،كدبا يف معناىا، كيثبت ؽبم أف نعمتو تعاىل على األقواـ كاألمم منوطة 
ابتداء كدكاما أبخالقهم كصفاهتم ، كما يًتتب عليها من ؿباسن األعماؿ ،سيغَت هللا عندئذ ما أبنفسهم 

 .(xxii)واـ كاألمم كىو كذلك يف األفرادكيسلبهم نعمتو ، كىذا ىو األصل اؼبطرد يف األق
وؿ هللا عنها حاالن ال تراضاه جملتمعها، جيب أف      فمعٌت التغيَت يف اآليتُت ، أف األمة اليت تريد أف حيي

 .(xxiii)تغَت من نفسها أكال ،فإف فعلت حوؿ هللا عنها ما تكره ، ككجو إليها من نعمو ما ربب 
إلنساين أثر كنتيجة ؼبا بنفسو ، كأف لإلنساف قدرة على تغيَت ما فإذف فقد قرر القرآف أف السلوؾ ا    

ابلنفس ، فإف معٌت أف اإلنساف يف ىذه اغبياة رىُت سلوكو كموفقو من القوانُت كالسنن اليت أكدعها هللا 
يف خلقو، فقد ربط هللا بُت األسباب كاؼبسببات خلقا كقدرا دبشيئتو ، كحكمتو لتهتدم ابألسباب كاىل 

هتا ، كقبتنبها ابجتناب أسباهبا ، فإف بطالف السبب يقتضي بطالف اؼبسبب. كقد ذكر لنا القرآف مسببا
ُهْم َعَذاَب اخْلِْزِي الكرمي تطبيق ىذا يف قـو يونس بقولو تعاىل :﴿ ا َآَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ ِإالا قَ ْوَم يُوُنَس َلما

نْ َيا ، فاآلية جعلت اؼببادرة إىل اإلدياف كاإلقالع عن الكفر، سببا لكشف العذاب ، (xxiv)﴾يف احْلََياِة الدُّ
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َوَلْو َأنا  ال هنم بطلوا سببو، كأرشدان اغبق سبحانو كتعاىل إىل سنتو تلك يف األمم كاألقواـ بقولو: :﴿
َما .اليت تنص على كوف (xxv)﴾ِء َواأْلَْرضِ َأْىَل اْلُقَرى َآَمُنوا َوات اَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السا

اإلدياف كالتقول العالج الوحيد، الذم بسببو حيوؿ هللا السيئ إىل اغبسن ؛ ألف التزامهما إقالع عن 
 أسباب العذاب.

 ككالـ صبيع اؼبفسرين يدؿ أف اؼبراد :ال يغَت ما ىم فيو من النعم إبنزاؿ االنتقاـ اال يتغَت ما ابألنفس    
يراد بو تغيَت ما هبا من األعماؿ كاألحواؿ كاألخالؽ، اليت كاف عليها  -القـو–ما ابألنفس  فتغيَت    

كإمهاؿ أكامره  -تعاىل-العباد كقت مالبستهم ابلنعمة، كاتصفوا بعد ذلك دبا ينافيها بكفراف نعم هللا
 كنواىيو.

 كقاؿ اإلماـ ابن تيمية ىذا التغيَت نوعاف :
ُـّ كالعقاب.أف يبدكا ذلك فيبق أحدمها:  ى قوالن كعمال يًتتب عليو الدَّ

أف يغَتكا اإلدياف الذم يف قلوهبم بضده من الرٌيب كالشك كالبغض ، كيعزموا على ترؾ فعل  والثاين :    
ما أمر هللا بو كرسولو، فيستحقوف العذاب ىنا على ترؾ اؼبأمور، كىناؾ على فعل اظور ،ككذلك ما 

ة هللا ، كالتوكل عليو، كاإلخالص لو ، كالشكر لو يعاقب عليو، ألف ىذه من يف النفس فبا يناقض ؿببَّ 
 .(xxvi)الواجبات

 ادلطلب الرابع : جوىر التغيًن.
بناء على ما سبق فالتغيَت ينبغي أف يكوف للحقائق، ألهنا أساس البناء، كأصل كل تغيَت، فالتغيَت     

مور بظاىرة النسبية "من جهة األفراد كاألعراؼ معٌت أكثر من كونو شكال ظاىران ؛ ألنو من طبيعة األ
 كاؼبواطن" كعليو ال ديكن أف تيناط عملية التغيَت ابألكصاؼ الظاىرة فحسب دكف الباطنة.

ُوا َما ﴿ -تعاىل–فالتغيَت لو عالقة ابلباطن كأصل، لقولو     ُ َما بَِقْوٍم َحَّتا يُ َغًنِّ ِإنا اَّللاَ اَل يُ َغًنِّ
، كعالقتو ابلظاىر بوصفو فرعان كنتيجة ، فهو إذف ينطلق من الداخل ،كيتأسس من (xxvii)﴾ِِبَنْ ُفِسِهمْ 

األعماؽ ...تغيَت يف منط التفكَت.. كتغيَت يف العقل كإعمالو بدالن من إمهالو كصبوده.. كتغيَت يف اؼببادئ 
من أسوأ إىل حسن ، كمن حسن إىل أحسن... كتغيَت يف األخالؽ كالسلوؾ...كتغيَت يف 

 فاىيم..كتغيَت يف االفتقار إىل ربنا .هلالج ل...اؼب
 فأين حنن من ىذا التغيًن ؟ وىل تغيًنان إجيايب ؟
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 التغيًن ادلؤثر وادلنتج :
 التغيًن إذا كان مؤسساً من األصل )أي الباطن( ؛ فإن من مثرتو : -

 أنو كلي يف صبيع اعبوانب. أوالً :
 إجياده التوازف يف اغبياة ، كىذا من أىم مطالب اإلنساف. اثنياً :

 أما التغيًن ادلؤسس على الطاىر فحسب ،فإنو يورث صاحبو: -
 العشوائية، كذلك يف السلوؾ كاؼبفاىيم بل كالتدين ،ألنو ال يثبت على حاؿ. أوالً :
 فقداف التوازف، كذلك بتغليب جوانب على أخرل. اثنياً :
 االهتاـ "أم للناس" ؛ ألف التغيَت عنده قالب كاحد ؛ ىو الذم يؤمن بو ال غَت. اثلثاً :

التغيًن ادلؤثر "يف نظري" ىو التغيًن يف األفكار؛ ألنو انبع عن قناعة ، وأي تغيًن ال يُبىن على  -
 : أساس ُمربىن وُمقنع فهو آيل حتماً إىل واحد من ىذه الثالث

َظَهَر اْلَفَساُد يف ﴿ -تعاىل–ل كالزكاؿ ىو بفعل اإلنساف قطعان ،لقولو ألف قانوف التحلُّ أواًل : الزوال :
 .(xxviii)﴾اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت أَْيِدي النااِس لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الاِذي َعِمُلوا َلَعلاُهْم يَ ْرِجُعونَ 

يف أم ؾبتمع مبنيا على العدؿ كاإلنصاؼ  كىذه السنة اإلؽبية اتمة تعمل يف خط منتظم مؤكَّد..تعمل
 ،كلذا ييرٍبط الزكاؿ ابلظلم، ألهنا تقضي على أصلو ككجوده.

 االضمحالؿ: يضعفو إىل حُت. اثنياً :
الذكابف: دينعو التأثَت؛ آلف ما بيٍت على غَت أساس ال ديكن أف يؤثر يف غَته، بل يتأثر ىو حىت اثلثًا :

 يذكب كيتالشى.
 فكري "ادلبين على العقل والشرع" فمن خصائصو الالزمة:وأما التغيًن ال -

ألنو مبٍت على برىاف اإلدياف كالعقل كالشرع، فهو مستقر كاثبت كمطرد كخالد ،إذ ىو أواًل : الثبات: 
مرتبط دبعايَت أخالقية كبقيم معنوية تتجاكز ىذه اغبياة إىل الدار اآلخرة، كما أعد هللا فيها للمحسنُت 

كأجر جزيل ،كىذا من شأنو أىف يربط األمة كلها دبثل اثبتة  ال زبتلف ابختالؼ الناس  من ثواب مقيم،
ُ ﴿(xxix)﴾َوَمْن يَ ْعَتِصْم ِِبَّللِا فَ َقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  كال البيئات كصدؽ هللا :﴿ يُ ثَ بُِّت اَّللا

نْ َيا َويف اآْلَِخَرِة َوُيِضلُّ اَّللاُ الظااِلِمٌَن َويَ ْفَعُل اَّللاُ َما َيَشاُء الاِذيَن َآَمُنوا ِِبْلَقْوِل الثااِبِت يف احْلََياِة الدُّ 
﴾(xxx). 
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 اثنياً : التأثًن : 
 االنتشار كإف قل ،كىو نتيجة حتمية للثبات كالتأثَت.اثلثاً :

كيف زمن اؼبتغَتات كبن حباجة ماٌسة إىل التغيَت األكثر ثباَتى ، كألبلغ أتثَتان؛ ألننا يف زمن اليثبت أمامها 
 إال من أسس بنيانو على فكر صائب مبٍت على الشرع كالعقل.

 ادلطلب اخلامس :القواعد اليت يرتكز عليها التغيًن:
 د نذكر أمهها:يرتكز التغيَت يف اجملتمع اؼبسلم على عدة قواع    

 أوالً : التكاليف :
 اثنياً :األخالق:

 اثلثاً :األحكام الشرعية:
 أوالً : التكاليف :

كبذلك  -عز كجل–تذكر التكاليف اجملتمع اؼبسلم دائمان اب ، كأف الغاية من اغبياة ىي عبادة هللا 
يف العزائم كاألعماؿ ،كأتثَتا  تصبح أنشطة اغبياة كسائل ؽبذه الغاية ؛ ألف للعقائد الراسخة آاثرا تظهر

يف األفكار كاإلرادات...كإف لإلدياف تكاليف شاقة كفرائض صعبة األداء، إال على الذين امتحن هللا 
قلوهبم للتقول...كإف امتحاف هللا للمؤمنُت سينَّة من سننو دييز هبا الصادقُت من اؼبنافقُت قران بعد قرف إىل 

 أف تنقضي الدنيا.
رَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا َآَمناا َوُىْم اَل ﴿ -تعاىل-ؽ نفسو يف تفسَت قولوكجاء يف السيا امل َأَحِسَب النااُس َأْن يُ ت ْ

،إف (xxxi)﴾ٌنَ يُ ْفتَ ُنوَن  َوَلَقْد فَ تَ ناا الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَ َليَ ْعَلَمنا اَّللاُ الاِذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمنا اْلَكاِذبِ 
تقاؿ إمنا ىو حقيقة ذات تكاليف، كأمانة ذات أعباء... فال يكفي أف يقوؿ الناس اإلدياف ليس كلمة 

آمنا ،فهم ال يًتكوف ؽبذه الدعول حىت يتعرضوا للفتنة ، كيثبتوا عليها.. ىذه الفتنة على اإلدياف أصل 
 .(xxxii)اثبت كسنة جارية يف ميزاف هللا سبحانو

، كإلظهار طبيعة السنن اإلؽبية يف ارتباط األسباب كمن مث فإف اإلدياف ضركرم ؼبواجهة ىذه التكاليف
 ابؼبسببات.

 كبذلك تكوف التكاليف من أىم القواعد اليت ترتكز عليو عملية التغيَت يف أم ؾبتمع مسلم.    
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 اثنياً :األخالق:
من شأف التكاليف أف تثمر األخالؽ الطيبة الكردية؛ ألف لألخالؽ الشخصية اليت يتحقق بكثرة     

بعضها ما يسمى خلقان لألمة ...ألف من األخالؽ ما ال جيادؿ أحد يف أتثَتىا يف نفسو كيف استقامة 
اح كالفالح يف اؼبعامالت العامة يف األمة ،كالصدؽ كاألمانة كالعدؿ...لكوهنا دعائم كأسباب النج

اؼبعيشة ، كلكن قلمان جيهل أحد من العقالء ، أف الفساد يف اعبماعة أك األمة اليت ينتشر فيها الكذب 
كاػبيانة كالظلم ،كإذا بلغ قـو ىذه الغاية من الفساد ألقوه كعدكه من ضركرايت اغبياة ، كمل تعد قلوهبم 

فوف من شره ما استطاعوا ببعض النظم كالقوانُت تتوجو إىل اػبركج منو إبصالح ما أبنفسهم ،كإمنا يتال
 الصورية.

فأرشدان سبحانو يف ؿبكم آايتو إىل أف األمم ، ما سقطت من عرش عزىا ،إال بعد نكوهبا عن تلك     
األخالؽ كالسنن اليت سنها هللا ؛ ألف هللا ال يغَت ما بقـو من عزة كرفاىة كأمن كراحة حىت يغَت أكلئك 

نور العقل كصحة الفكر، كإشراؽ البصَتة كاإلعتبار أبفعاؿ هللا يف األمم السابقة، ما أبنفسهم من 
كالتدبر يف أحواؿ الذين جاركا عن صراط هللا فهلكوا كحل هبم الدمار، مث لعدكؽبم عن سنة العدؿ 
كالصدؽ يف القوؿ كالسالمة يف الصدر...كخذلوا العدؿ ، كمل جيعلوا مهمهم على إعالء كلمتو... 

ذىم هللا بذنوهبم كجعلهم عربة للمعتربين ىكذا جعل هللا بقاء األمم كمناءىا يف التحلي ابلفضائل فأخ
اليت أشران إليها ، كجعل ىالكها كدمارىا يف التخلي عنها، سينة اثنية ال زبتلف ابختالؼ األمم كال 

 تتبدؿ بتبدؿ األجياؿ.
 

 اثلثاً :األحكام الشرعية:
م ىاتُت القاعدتُت اؽبائلتُت يف حياة الناس كتظلهم ابؼبظلة الواقية من أتيت األحكاـ الشرعية فتدع

اإلكبراؼ أك الفسق، كتضبط العالقات بينهم على أساس حقوؽ هللا كحقوؽ الناس، كعلى أساس 
ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي قاعدة اغبالؿ كاغبراـ، كصدؽ هللا العظيم: ﴿ َهى ِإنا اَّللاَ َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواإْلِ اْلُقْرََب َويَ ن ْ

ُرونَ  َعُةيُِظّلُهُم . كيقوؿ الرسوؿ الكرمي(xxxiii)﴾َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلاُكْم َتذَكا ))َسب ْ
))أَيّ َها الّناُس إّّنَا َأْىَلَك  -–كيقوؿ ، (xxxiv) هللا يف ِظّلِو يَ ْوَم اَل ِظّل ِإاّل ِظّلُو...اإِلَماُمالَعاِدُل..((

َلُكْم أَنّ ُهْم َكانُوا إَذا َسَرَق ِفيِهُم الّشرِيُف تَ رَُكوُه ،َوإَذا َسَرَق ِفيِهُم الّضِعيُف َأقَاُموا َعَليْ  ِو الِذيَن قَ ب ْ
 .(xxxv) احلَّد((
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اإلسالمية  ككيف كإذا كاف اجملاؿ يقتضي أف يوضح األمر دبثاؿ فلنأخذ قضية البيع كالشراء يف الشريعة 
تنضبط ابؼبعايَت اػبلقية السليمة، كيدخل فيها كازع اإلدياف كابتغاء رضبة هللا كرجاء ثوابو...ككيف تتدخل 

ََي أَي َُّها الاِذيَن َآَمُنوا ﴿ -تعاىل–الشريعة لتحسم األمر عند االكبراؼ كذباكز األخالؽ الطيبة...يقوؿ هللا 
 -–، كيقوؿ (xxxvi)﴾َنُكْم ِِبْلَباِطِل ِإالا َأْن َتُكوَن جِتَارًَة َعْن تَ َراٍض ِمْنُكمْ اَل ََتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ 

قىان كىبػىيٌػنىا بيورًؾى ؽبىيمىا يف بػىٍيًعًهمىا ،كىإٍف كىذىابى كىكىتى  قىٍت بػىرىكىةي ))البػىيٌػعىاًف اًبػبًيىاًر مىا ملٍى يػىتػىفىرٌقىان،فىإٍف صىدى مىا ؿبي
بػىٍيًعًهمىا((
 (xxxvii). 

كبناء على نص القرآف الكرمي كاغبديث الصحيح، فقد أصبح ؿبرمان استعماؿ ، أم كسيلة ابطلة 
للحصوؿ على اؼباؿ ، ككجب أف تكوف الوسائل كلها صاغبة كمستقيمة ، فإذا حدث ككتم البائع شيئان 

ع بركتو ينز  -عز كجل–من صفات اؼببيع أك دلس ،أبف ظهر اؼببيع على غَت كجهو ،فعالكة على أف هللا 
كيف ىذا نزع للثقة فيو ، كعدـ ’ من ىذا البيع كيستلـز ،ذلك اكتشاؼ كذب البائع ،كعدـ صدقو

احًتامو  يف اجملتمع اؼبسلم ، فإف الشريعة ترد البيع ، كتعيد إىل البائع سلعتو جزاء كذبو أك كتمانو ، أك 
، (xxxviii)ذلك اغبديث اؼبصراة   تلزمو بثمن اؼبثل، كإذا كاف اؼبشًتم استفاد شيئان رد قيمتو، يوضح

َحُلبَ َها ِإْن َشاَء (( -–يقوؿ  ِِ الُتَصّروا اإِلِبَل والَغَنَم َفَمن أبْتَاَعَها بعُد فَ ُهَو خَبًِن الناَظَرْيِن بَ ْعِد َأْن ِي
كمثلو  . كىذا ما يطلق عليو الفقهاء خبيار التدليس ،(xxxix) أْمَسَكَها ،َوِإْن َشاَء َرداَىا َوَصاعاً ِمْن مَثْر((

خيار الغنب، كذلك أبف يكتشف اؼبشًتم ، أف البائع غبنو يف شبن السلعة ، كأعطاه إايىا أبكثر من شبن 
 اؼبثل.

يف الشريعة اإلسالمية ،ككيف تنضبط ابؼبعايَت اػبلقية السليمة كيدخل فيها  ومن األمثلة أيضااالحتكار
فَّ االحتكار الذم نبحث عن معناه كموردة كازع اإلدياف ،ككيف تتدخل الشريعة لتحسم األمر كتقوؿ أى 

كأحكامو، ىو االحتكار الذم حكم الشارع عليو ابلكراىة أك التحرمي، كلذا فالبد من استعراض 
 النصوص اؼبركية يف السنة اليت ديكن أف يستفاد منها معٌت االحتكار عند الشارع كىذه النصوص ىي:

َا َمِن اْحَتَكَر َطعَ )): -–ػ قاؿ رسوؿ هللا 1 ، َوبَِرَئ اَّللاُ ِمْنُو، َوَأميُّ َلًة فَ َقْد بَِرَئ ِمَن اَّللِا اًما َأْربَِعٌَن لَي ْ
ُهْم ِذماُة اَّللِا تَ َعاىَل   .(xl)((َأْىِل َعْرَصٍة َأْصَبَح ِفيِهُم اْمُرٌؤ َجائٌِع فَ َقْد بَرَِئْت ِمن ْ

يُ غَاِلَ ِِبَا َعَلى اْلُمْسِلِمٌَن فَ ُهَو َخاِطٌئ  َوَقْد بَرَِئْت ِمْنُو َمِن اْحَتَكَر يُرِيُد َأْن )): --عٍن رىسيوؿي اّللًَّ ػ 2
 .(xli)((ِذماُة اَّللاِ 
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ٍعتي رىسيوؿى اّللًَّ ػ 3 : --قىاؿ:ظبًى َكاَن   ،َمْن َدَخَل يف َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسِلِمٌَن لَيُ ْغِلَي َعَلْيِهمْ ))يػىقيوؿي
 .(xlii)((َحقًّا َعَلى اَّللِا َأْن يَ ْقِذَفُو يف ُمْعَظِم َجَهناَم رَْأُسُو َأْسَفُلوُ 

كىذه ىي األخبار اليت كرد فيها ربديد ؼبعٌت االحتكار، أك اشتملت على ما قد يفيد يف ربديد معناه. 
الظاىر أف قيد طلب الزايدة يف الثمن ليس قيدان يف االحتكار اؼبنهي عنو شرعان دخيالن يف مفهومو.فيتعُت 

حيتكر غالبان التماسان لغالء سعر  ضبل األخبار السابقة على أهنا كاردة مورد الغالب؛ ألف من حيتكر إمنا
كزايدة الربح، كلكن الغاية من االحتكار التنحصر يف ىذا بل قد تكوف لغاية أخرل غَت الربح كغَت 

 القوت، كلكنو يضر ابلناس كيضيق عليهم،كيعرضهم ألخطار أمنية كسياسية كبَتة.
مع أف اؼبقصود منها ليس  كالشك يف أف حبس السلع ألجل ىذه الغاايت من أشنع أشكاؿ االحتكار

الربح بل قد تبذؿ السلع، إذا ربقق ىدؼ اتكرين سياسيان كثقافيان كاقتصاداين،أبرخص األشباف،كلكن 
اتكر يكوف قد حقق سلطتو، أكنفوذه على شعب بكاملو، بل أف ىذا النوع من االحتكار أعظم شران، 

يعرضوف الناس للحاجة الشديدة كيكفوف عن  كأشد خطران على الناس من احتكار التجار؛ ألف ىؤالء
جرديتهم ابغبصوؿ على الربح. أما ىذا النوع من االحتكار، فإنو يعرض الناس للحاجة الشديدة إىل 

 السلطة كاليرفعها إالبفرض سلطتو الظاؼبة على الشعب ابستمرار.
اؼبنهي عنو شرعان، كأف أفراد  فتحصل أف األقول عدـ اعتبار طلب الزايدة يف الربح قيدان مقومان لالحتكار

حبس السلع ألجل التوصل إىل غاايت غَت مشركعة يف حق األفراد كاعبماعات كالشعوب، ىي احتكار 
 (xliii)منهي عنو شرعان،كذبرم عليو كعلى القائمُت بو صبيع أحكاـ االحتكار

اَل ََيَْتِكُر )): --كذلك ألف اغبديث النبوم نص صراحة على ربرمي االحتكار، كىذا ظاىر يف قولو
، كمل خيصص طعاما كال سواء، كمل حيدد كقتا بعينو، ككذلك نرل ذلك كاضحا يف قولو (xliv)((ِإالا َخاِطئٌ 

–-  :((اجْلَاِلُب َمْرُزوٌق، َواْلُمْحَتِكُر َمْلُعونٌ ))الذم لعن كل ؿبتكر بقولو(xlv). 
استغالالن للظركؼ االقتصادية كألف )احتكار أقوات الشعب كقت األزمات ليزداد شبنها حُت بيعها 

كارتكاابن ألمر منهي عنو كؿبرمان أشد التحرمي، كؽبذا يقضي الورع أف يتصدؽ اؼبرء بو، كاالحتكار يف 
 .(xlvi)ظاىرة ذبارة مباحة بيد أنو يف ابطنو استغالؿ ؼبعاانة الناس كؽبذا كاف ؿبرما(

ناس ىو دفع الضرر عنهم، ألف ىذا كيتفق الفقهاء على أف اغبكمة من ربرمي االحتكار عن عامة ال
 .(xlvii)يتفق كمقاصد الشريعة من جلب للمصاحل كدرء للمفاسد
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 كما أف الفطرة السوية لإلنساف تقبح فعل اتكر، كترل أف االحتكار يعود على صاحبو ابلشؤـك
كالتلف كاػبسراف فيقوؿ ابن خلدكف يف مقدمتو: إنو )اشتهر عند ذكم البصر كالتجربة يف األمصار أفى 
، كأنو يعود فائدتو ابلتلف كاػبسراف، كسببو، أف الناس  احتكار الزرع لتحُت أكقات الغالء مشؤـك

وس متعلقة بو، كيف غباجتهم إىل األقوات مضطركف على ما يبذلوف فيها من اؼباؿ اضطرارا، فتبقى النف
تعلق النفوس دبا ؽبا من سره كبَت يف أف يعود كابلو على من أيخذه ؾباان، كلعلو الذم اعتربه الشارع يف 

َنُكْم ِِبْلَباِطلِ ، يف قولو تعاىل: (xlviii)أخذ أمواؿ الناس ابلباطل(  . (xlix)َواَل ََتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 ال تقـو مصاحل األمة أك الدكلة إال بو فهو كاجب ربصيلو. أساس ىذه األمر "االحتكار": أف كل ما

فاالحتكار يشمل كل ما يضر حبسو ابإلنساف كالدكلة كاغبيواف بعلة اغباجة، ألف اغباجة ىي علة ربرمي 
االحتكار فليس كل ظرؼ من الظركؼ يكوف فيو حبس ىذه األشياء احتكاران، كإمنا يكوف االحتكار 

فيو الضرر، فإذا كجد مثل ىذا الظرؼ كاف االدخار احتباسان مباحان؛ ألنو  يف ظرؼ اغباجة الذم يقع
 تصرؼ يف حق اؼبلكية، بل قد يكوف كاجبان، إذا كاف اختزاانن احتياطيان.

ألف الناظر إىل ركح الشريعة اإلسالمية اليسعو، إال أف يقوؿ دبا ذىب إليو اإلماـ الشوكاين: )كاغباصل 
ضرار ابؼبسلمُت مل حيـر االحتكار إال على كجو يضر هبم، كيستوم يف ذلك أف العلة إذا كانت ىي اإل

 .(l)القوت كغَته،ألهنم يتضرركف ابعبميع(
ألف اغباجة تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أـ خاصة، فمواقع الضركرة كاغباجة اؼباسة مستثناة من 

ا ربتاج إليو األمة من األقوات كالسلع قواعد الشرع كعموما هتوإطالقا تو، فاالحتكار اـر شامل لكل م
كالعقارات، من األراضي كاؼبساكن، ككذلك األعماؿ كاػبَتات العلمية كاؼبنافع لتحقيق مناطو، كىو 

 الضرر الالحق بعامة اؼبسلمُت من جراء احتباسو كغالءسعره.
 كبذلك يكوف الكسب الذم يكتسبو اتكر حرامان شرعان.

عز  -ىي توجيو اغبياة كلها دبختلف أنشطتها، كجعل غايتها ككجهتها  إذان فالشريعة اإلسالمية
ُقْل ِإنا َصاَلِت َوُنُسِكي َوزَلَْياَي َوََمَاِت َّلِلِا َربِّ اْلَعاَلِمٌَن   يقوؿ هللا تعاىل على لساف رسولو: ﴿ -كجل

 ِْ ،كؽبذا كانت شريعة اإلسالـ ىي دستور اغبياة (li)﴾اَل َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأاَن َأواُل اْلُمْسِلِمٌَن
الفردية كاالجتماعية كعلى ىذه القواعد يكوف التغيَت حبيث ال خيرج أم أمر عن نطاقها كنظرهتا : لقولو 

لاِذيَن اَل ُثُا َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَاتاِبْعَها َواَل تَ تاِبْع َأْىَواَء اعلى لساف رسولو :﴿ -تعاىل–
ُ َواَل تَ تاِبْع َأْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما ﴿(lii)﴾يَ ْعَلُمونَ  نَ ُهْم ِِبَا أَنْ َزَل اَّللا  َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ
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َا يُرِيُد اَّللاُ َأْن ُيِصيبَ ُهْم بِب َ  ْعِض ُذنُوِِبِْم َوِإنا َكِثًنًا ِمَن النااِس أَنْ َزَل اَّللاُ ِإلَْيَك فَِإْن تَ َولاْوا فَاْعَلْم َأّنا
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللِا ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنونَ  . أم تغيَت ال يكوف (liii)﴾َلَفاِسُقوَن َأَفُحْكَم اجْلَاِىِلياِة يَ ب ْ
اؼبطلوب كبو األفضل يف  مراعيان ىذه القواعد ال يكوف تغيَتان على أسس صحيحة كاثبتة ،كيف اإًلذباه

 صبيع ؾباالت اغبياة الضركرية كاغباجية كالتحسينية.   
 

  ادلطلب السادس : األزمة جتديداً و تغيًناً.
،كلذا تكوف األزمة (liv)﴾ لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الاِذي َعِمُلوا َلَعلاُهْم يَ ْرِجُعونَ  بعض األزمات عابرة للتػٍَّنًبيو؛﴿

كربفيزان على تغيَت خالايىا الفاسدة كإصالح نيظيًمها ، كضخ الدماء الشابة  ذبديدان لنسيج الدكلة،
 النشطة فيها.

كبعضها أىزمات ميًقيمة مستوطنة تفعل فعلها البطيء اػبطَت الذم يدركو العقالء حبٌسهم البصَت، كال     
 يدركو غَتىم حىت تتحقق نتائجو فيظنونو مفاجأة أك نتيجة من دكف أسباب.. 

يؤكد ىذه اغبقيقة كيبينها يف أعقاب كل جزاء حيل بقـو نتيجة ما قدمت أيديهم، يقوؿ يف قريش ك     
 كما حل هبم يـو بدر: 

 َقِويَش َشِديُد َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكَفُروا ِبَََِيِت اَّللِا فََأَخَذُىُم اَّللاُ ِبُذنُوِِبِْم ِإنا اَّللاَ   ﴿
ُوا مَ  ًا نِْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوٍم َحَّتا يُ َغًنِّ يٌع اْلِعَقاِب َذِلَك ِبَِنا اَّللاَ ملَْ َيُك ُمَغًنِّ ا ِِبَنْ ُفِسِهْم َوَأنا اَّللاَ َسَِ

 .(lv)﴾َعِليٌم 
َوَما َكاَن رَبَُّك  ﴿-تعاىل-ىذه اغبقيقة ىي قوانُت هللا يف خلقو كنواميسو لصالح عباده يقوؿ هللا    

نو مل يف معٌت اآلية :مث أخرب تعاىل أ (lvii).قاؿ ابن كثَت(lvi)﴾لِيُ ْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحونَ 
يهلك قرية إال كىي ظاؼبة لنفسها، كمل أيت قرية مصلحة أبسو كعذابو قط حىت يكونوا ىم الظاؼبُت ،  

ٍم  ﴿ ،كقاؿ:(lviii)﴾َوَما ظََلْمَناُىْم َوَلِكْن ظََلُموا أَنْ ُفَسُهمْ : ﴿-تعاىل -كما قاؿ  َوَما رَبَُّك ِبَظالا
وََكْم َأْىَلْكَنا ِمْن ﴿  -سبحانو–فان ،كيؤكدىا قولو ، كديشي يف سياؽ اآلية اليت قدمناىا آن(lix)﴾ِلْلَعِبيدِ 

َوَما َكاَن  *ٌَن قَ ْريٍَة بَِطَرْت َمِعيَشتَ َها فَِتْلَك َمَساِكنُ ُهْم ملَْ ُتْسَكْن ِمْن بَ ْعِدِىْم ِإالا قَِلياًل وَُكناا حَنُْن اْلَوارِثِ 
ُلو َعَلْيِهْم َآََيتَِنا َوَما ُكناا ُمْهِلِكي اْلُقَرى َها َرُسواًل يَ ت ْ َعَث يف ُأمِّ ِإالا َوَأْىُلَها  رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحَّتا يَ ب ْ

 .(lx)﴾ظَاِلُمونَ 
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 -تعاىل– إذا فالسنن نوعاف : سنن صاغبة ىادية إىل اغبق كإىل طريق مستقيم، بُتَّ ذلك قوؿ هللا    
َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواَّللاُ َعِليٌم َحكِ ﴿ ُ  *يٌم يُرِيُد اَّللاُ لِيُ بَ ٌنِّ َواَّللا

َهَواِت َأْن مَتِيُلوا َمْياًل عَ   .(lxi)﴾ِظيًمايُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الاِذيَن يَ تاِبُعوَن الشا
َأملَْ تَ َر كسنن فاسدة مدمرة تقود إىل الباطل ، كذلك على كبو ما أشار القرآف يف قولو سبحانو : ﴿    

ُلوا نِْعَمَة اَّللِا ُكْفًرا َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ َوارِ  ))مىٍن ًسٌن يف اإلٍسالـً  --، كقولو (lxii)﴾ِإىَل الاِذيَن بَدا
ٍكزىارًًىٍم  سيٌنةن  ِى ىىا ًمٍن بػىٍعًدًه، ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىٍنقصى ًمٍن أى ًِ سىيٌػئىةن كىافى عىلىٍيًو ًكٍزريىىا كىًكٍزري مىٍن عىًملى ًب

؛ قاؿ يف اللساف : يريد من عملها ليقتدل بو فيها، ككل من ابتدأ أمران عمل بو قـو بعده (lxiii)شىٍيءه((
 .(lxiv)قيل: ىو الذم سنو
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 خلامتةا
بعد ىذه الرحلة القصَتة مع مفهـو التغيَت يف الشريعة اإلسالمية، نورد ىنا أىم النتائج اليت توصلنا إليها يف 

 ىذا البحث كىي :
كـر هللا اإلنساف أكرب تكرمي، حُت جعل قدر هللا بو ينفد كجيرل عن طريق حركة ىذا اإلنساف كعملو،  -1

مبنيان على التغيَت الواقعي يف قلوهبم كنواايىم كسلوكهم كعملهم، كجعل التغيَت القدرم يف حياة الناس 
 كأكضاعهم اليت خيتاركهنا ألنفسهم.

على ىذا اإلنساف، فهو ديلك أف يستبقي نعمة هللا  –تقابل التكرمي العظيم  -كأيضا يلقي تبعةعظيمة -2
، إذا ىو أنكر كبطر، عليو،كأف يزاد عليها، إذا ىو عرؼ فشكر؛ كما ديلك أف يزيل ىذه النعمة عنو 

 كاكبرؼ نواايه فاكبرفت خطاه.
التغيَت يف ذاتو من حيث الشرع كالعقل كالواقع فبكن، فليس ىناؾ ما يعسر على التغيَت مىت كيجدت  -3

 اإلرادة اعبازمة ،كىذه اإلرادة ىي الشرط الالـز يف مبدأ التغيَت.
يعتو ، كسبضي على بركة هللا، كتزيل اػبراب جيب أف تقـو بعملية التغيَت نفوس قوية أتخذ بسنن هللا كشر  -4

كتعيد بناء اجملتمع من جديد يف فكرىا كعملها كسلوكها ،كتواكب ىذا العصر بكل ما فيو من كسائل 
كمبتكرات، كتستطيع حينذاؾ أف نغلب تيار الفساد ، كتنهى أمره، كتلم مشل اجملتمع كسبكنو من أف 

 اد ما داـ يف إطار الشريعة.يستأنف مسَتتو من جديد فيتحقق لو ما أر 
التغيَت من جهة اليسر كالعسر فمن طبيعة البناء دكمان ، أنو شاؽُّ كعسر ، أما اؽبدـ فهو أيسر من  -5

ذلك بكثَت، كىذا كصف الـز لو مىت اقًتف ابلبناء، كعليو فإف التغيَت من حسن إىل أسوأ سهل ؛ 
ب مشرعة كالشر يف كل كاد ، مع توافر لسهولة اؽبدـ من جهة كلكثرة الداعُت من جهة؛ فاألبوا

 اؼبضٌلُت.
كسهولة التغيَت يف اؽبدـ، كصعوبتو يف البناء يفسر لك ظاىرة القلة كالكثرة يف البناء كاؽبدـ ،فالذم يبٍت 

 قليال على مستول اجملتمع كاعبماعات كاألفراد، خبالؼ الذم يهدـ فإنو كثَت.
كيغفر يل أم تقصَت يف ىذا البحث اؼبتواضع فالكماؿ   كأرجو من هللا العلي القدير ، أف يعفو عٍت

كحده، كيف اػبتاـ أساؿ هللا يل كلكم العافية..اي مقلب القلوب كاألبصار ثٌبت قلوبنا على طاعتك كخَت 
ُوا َما ِبَِ ﴿ -تعاىل-يف قولو -جل كعال–ختاـ كالـ ربنا  ُ َما ِبَقْوٍم َحَّتا يُ َغًنِّ  .(lxv)﴾نْ ُفِسِهمْ ِإنا اَّللاَ اَل يُ َغًنِّ

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العادلٌن.
 



 8102 يناير   عشر اديالعدد احل البحوث األكادمييةرللة 

667 

 

 التوصيات
ضركرة ذباكز ما أحاط بنا من معوقات كانت السبب يف عرقلة عملية التطور كاالنفتاح على العامل  .1

 .أك االجتماعية اآلخر سواء على مستول األفراد أك اؼبؤسسات التعليمية
إف عملية التغيَت ليست بتبديل األظباء أك نقل األشخاص من مكاف إىل آخر يف جيب معرفة  .2

؛ إمنا ىي ؾبموعة من اؼبفاىيم اليت جيب االعتماد عليها كاالستفادة أك غَتىامناصب إدارية 
القصول منها لغرض بناء منظومة قيمية كمعرفية مهمتها كضع أسس لبٌت ربتية مستددية لتكوف 

 .عب كل التحوالت القادمة، كتثبيتها كفق ظركؼ كمعطيات اجملتمعالركيزة اليت تستو 
ثقافة التغيَت تتطلب االستفادة من ذبارب اآلخرين اإلنسانية كالفكرية  تكوف إفجيب العمل على  .3

كتطبيقها كفق أسس علمية كتكنولوجية حديثة، كليس نقلها بقوالب جامدة كغَت مؤثرة تفرغها من 
كاؼبنتجة فبا يعيق عملية التحوؿ ألف لكل ؾبتمع خصائصو، كخاصة كبن   ةاألخالقيؿبتواىا كركحها 

 .كمجتمع إسالمي ؿبافظ
جيب االىتماـ دبوضوع التغيَت يف األكساط العلمية كمعرفة إبعاده يف ؾبموعة من اؼبؤسبرات كالندكات  .4

 العلمية يف عديد من ااكر منها:
 ...التحسُت التغيَت يعٍت يف أبسط معانيو-أ
 ..التعديل ؼبا ىو أراقئ. َت يعٍت يف أبسط معانيوالتغي-ب
 البناء مث البناء مث البناء. التغيَت يعٍت يف أبسط معانيو-ت
 يعٌت التهذيب.التغيَت -ث
 .التفكَت عملية تغيَت كانتقاؿ من مستول تفكَت يف مراحل دكنية ؼبراحل تفكَتية أعلى-ج
كإمنا يعٍت اإلضافة إليها كتعزيزىا  ،بت التغيَت ال يعٍت أبم حاؿ من األحواؿ : التخلي عن الثوا-ح

 .كهتذيبها كتنقيحها
 .مفهـو التغَت الفكرم كليس التغَت يف األماكن كالكراسي كاألشخاصجيب أف يكوف -خ
توضيح أىداؼ كأسباب كأمهية ، جعل القائمُت على التغيَت أكثر دقة كاستعدادان كهتيئة للتغيَت -5

 التغيَت
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 ادلصادر وادلراجع

(iاألصفهاين) نزار كيالين. مكتبة سيد ربقيق: دمحم القرآف، غريب يف ابلراغب(: اؼبفردات اؼبعركؼ دمحم بن اغبسُت )أبوالقاسم 
 (.477(، ص)2، ج)التوجد الطبعة الباز، مصطفى

(ii) ( 11سورة الرعد ، اآلية.) 

(iiiكتاب السيد دمحم بن (اعبرجاين )على :)ابب التوجد الطبعة القاىرة، الرشاد، اغبفٍت. دار عبداؼبنعمربقيق:  التعريفات، الشريف ،
 التغَت(. -التاء ماده )التغيَت

(iv) ،الزبيدم، (.3325) ص (،37) ج مادة )غَت(، اؼبعارؼ، دار ؼ ،القاىرة ،ج،ـ،ع،1129لساف العرب ، ابن منظور 
 ج العريب، الًتاث مطبعة حكومة الكويت، ـ،1974نصار، ربقيق:حسُت َتج العركس من جواىر القاموس، دمحم مرتضى اغبسيٍت،

 (.286) ص (،13)

(v) ،ؾبد الدين أيب السعادات اؼببارؾ بن دمحم اعبزرم، تقدمي: على بن حسن بن على بن عبد اغبميد اغبليب لألثرم ،  ابن األثَت
 (.685) صدار ابن اعبوزم،  السعودية، ىػ ،1421(، 1) ط النهاية يف غريب اغبديث كاألثر،

(vi)السجستاين(: سنن أيب داكد، حكم كعلق عليو: دمحم انصر الدين األلباين، مكتبة  ابو داكد )أبو داكد سليماف بن األشعت
حديث  (،777) ص (،4339) كتاب اؼبالحم ،ابب األمر كالنهي،رقم اغبديث ىػ،1424 ( ،2) اؼبعارؼ، الرايض، ،ط

 حسن.

 

viii)) (.98) ص (،3) ج غَت(،) مادة ،اللغة لألزىرم هتذيب  

(ix.) ابن عابدين )دمحم أمُت بن عمر(: رد اؼبختار على الرد اؼبختار، حاشية ابن عابدين، ربقيق: عادؿ أضبد عبد اؼبوجود كعلى
(؛ابن قدامة )أبو دمحم عبدهللا بن أضبد 296(، ص)1ـ.ج)2003ىػ1423دمحم معوض، دار عامل الكتب الرايض، الطبعة خاصة، 

اؼبقدسي(: اؼبغٍت، ربقيق: عبدهللا ابن عبد اسن الًتكي كآخركف، دار عامل الكتب، الرايض، الطبعة الثالثة بن دمحم 
 (.468(، ص)1ـ،ج)1997ىػ1417

(x.) الكاساين )عالء الدين أيب بكر بن مسعود اغبنفي(: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بَتكت، الطبعة
(؛أبو األزىرم )صاحل عبد السميع (: جواىراإلكليل شرح ـبتصر اػبليل يف مذىب 95(،ص)1ـ،ج)1986ىػ1406الثانية، 

(؛بن 33(،ص)1ـ ،ج)1997ىػ1418اإلماـ مالك، ربقيق: دمحم عبدالعزيز اػبالدم. دار الكتب العلمية، بَتكت، الطبعة األكىل، 
(؛ابن قدامة )أبو دمحم عبدهللا بن أضبد بن دمحم 296(، ص)1،.ج)عابدين : رد اؼبختار على الرد اؼبختار، حاشية ابن عابدين

اؼبقدسي(: اؼبغٍت، ربقيق: عبدهللا ابن عبد اسن الًتكي كآخركف، دار عامل الكتب، الرايض، الطبعة الثالثة 
 (.468(، ص)1ـ،ج)1997ىػ1417

(xiا)(؛بن عابدين رد اؼبختار على الرد 149(،ص)2بو األزىرم : جواىراإلكليل شرح ـبتصر اػبليل يف مذىب اإلماـ مالك،ج)



 8102 يناير   عشر اديالعدد احل البحوث األكادمييةرللة 

667 

 

                                                                                                                         

(، 5(؛ابن قدامة :اؼبغٍت، ربقيق: عبدهللا ابن عبد اسن الًتكي كآخركف،ج)121(، ص)5اؼبختار، حاشية ابن عابدين،.ج)
 (.277ص)

(xii( سورة الرعد ، اآلية)11.) 

(xiii( سورة الرعد ، اآلية)11.) 

(xiv( سورة األنفاؿ ، اآلية)53.) 

(xvسورة الرعد) ( 11، اآلية.) 

(xvi( سورة الكهف ، اآلية)82.) 

(xvii( سورة الكهف ، اآلية)82.) 

(xviii( سورة الكهف ، اآلية)82.) 

(xix( سورة الكهف ، اآلية)82.) 

(xx( سورة األنفاؿ ، اآلية)53.) 
(xxi ،يف ظالؿ القرآف، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة الشرعية الثانية كالثالثوف :)1535ص)ـ 2003ىػ 1423(قطب )سيد-

 ( بتصرؼ.1536
(xxii ،التحرير كالتنوير، دار سحنوف، تونس، الطبعة   ال توجد :)( 46-44(، ص)10ـ. ج)1997(ابن عاشور )دمحم الطاىر

 بتصرؼ.
(xxiii(مناىل العرفاف، دار إحياء الكتب العربية،الطبعة الثالثة، الطبعةالتوجد ج :)284(ص)2(الزرقاين)دمحم عبد العظيم )

 بتصرؼ.

(xxivسورة ي)( 98ونس ، اآلية.) 

(xxv( سورة األعراؼ ، اآلية)96.) 

(xxviؾبموع فتاكم شيخ اإلسالـ، ربقيق: عبد الرضبن بن دمحم بن قاسم كابنو دمحم. ؾبمع اؼبلك فهد، اؼبدينة :)(ابن تيمية )أضبد 
 (.109(، ص )14ـ.ج)2004ىػ 1425اؼبنٌورة، الطبعة ال توجد، 

(xxvii( سورة الرعد ، اآلية)11.) 

(xxviii سورة)( 41الرـك ، اآلية.) 

(xxix( سورة آؿ عمراف ، اآلية)101.) 

(xxx( سورة إبراىيم ، اآلية)27.) 
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(xxxi( سورة العنكبوت، اآلية)3-1.) 

(xxxii(السيد قطب، تفسَت الظالؿ ،ج)387(، ص)6.) 

(xxxiii( سورة النحل، اآلية)90.) 

(xxxivصحيح القشَتم اغبجاج بن مسلم (مسلم )أبواغبسُت :)طيبة، دار الفاراييب، دمحم نظر أبوقتيبةربقيق:  مسلم، النيسابورم 
 (.457(،ص)1031) ـ،كتاب الزكاة ،ابب فضل إخفاء الصدقة،رقم اغبديث2006ىػ 1427األكىل،  الطبعة الرايض،

(xxxv،مسلم.) (.805) ص (،1688) رقم اغبديث ابب قطع السارؽ الشريف كغَته، كتاب اغبدكد، مسلم، صحيح 

(xxxvi( سورة النساءاآلية)29.) 

(xxxviiم)،(.713) ص (،1532) رقم اغبديث كتاب البيوع، ابب الصدؽ يف البيع كالبياف، مسلم، صحيح سلم 

(xxxviii أصل التصرية: حسن اؼباء، يقاؿ: صريت اؼباء إذا حبستو، كقاؿ الشافعي : ىي ربط أخالؼ الناقة كالشاة ،كترؾ)
حلبها حىت جيتمع لبنها كيكثر فيظن اؼبشًتل، أف ذلك عادهتا، الصنعاين ، دمحم بن إظباعيل األمَت،ربقيق: دمحم صبحي حسن 

 (.65-62(، ص)5ىػ، ج)1421(، 2) ار ابن اعبوزم، السعودية ،طحالؽ، سبل السالـ اؼبوصلة إىل بلوغ اؼبراـ، د

(xxxixصحيح بن دمحم (البخارم )أبوعبدهللا :)التوجد، كتاب البيوع،ابب النهي  الطبعة دمشق كثَت، ابن دار البخارم، إظباعيل
 (.517) ص (،2148) رقم اغبديث أف الحيفل اإلبل كالبقر كالغنم، للبائع

(xl:اغباكم) ـ، 1997ىػ1417الطبعةاألكىل،  القاىرة، اغبرمُت دار الصحيحُت، على النيسابورم(: اؼبستدرؾ اغباكم )أبوعبدهللا
 القاىرة، اغبديث الزين. دار أضبد ك ربقيق: ضبز ،سنددمحم(: اؼب بن حنبل )أضبد (؛ ابن15(، ص )2) (، ج2218رقم )

 (، إسناده: صحيح.437(، ص )4) (، ج4880) رقم ـ، 1995ىػ 1416الطبعةاألكىل، 

(xli( اغباكم: اؼبستدرؾ، رقم)بغية807بكر "ت  أيب بن علي (؛ اؽبيثمي )نورالدين15( ص)2(، ج)2219 :)" ربقيق يف الرائد 
ـ، كتاب البيوع، 1994ىػ 1414التوجد،  الطبعة بَتكت، الفكر، الدركيش. دار دمحم ربقيق: عبدهللا الفوائد، كمنبع الزكائد ؾبمع

 ( حديث: ضعيف.180(، ص)4ابب االحتكار، ج)

(xlii( اغباكم: اؼبستدرؾ، كتاب البيوع، رقم)قاؿ الذىيب رجالو صحيح ما عدا زيد ال اعرفو.16( ص)2(، ج)2222 ،) 
(xliiiانظر:البخارم) أبو عبد هللا دمحم بن عبد الرضبن(: ؿباسن اإلسالـ كشرائع اإلسالـ كيليو مراتب االصباع يف العبادات( 

، كمعو نقد مراتب االصباع، البن تيميو، ربقيق: دمحم زاىد الكوثرل،  كاؼبعامالت كاالعتقادات، للحافظ أيب دمحم بن أضبد بن حـز

(؛ ابن عبد الرب: االستذكار، ربقيق: عبداؼبعطي أمُت قلعجي، 89كت، ص)مم، دار الكتاب العريب، بَت 1985ىػ1406(، 3ط)

(؛ الشوكاين )دمحم بن على(: 69(، ص)20ـ، ـ)1993ىػ1414(، 1دار قتيبة، دمشق، بَتكت دار الوغى، حلب، القاىرة ط)

، ط)  بن جعفر )اغبليب م(؛ اعبعفر 515ـ، ص)2004ىػ1425(، 1السيل اعبرار اؼبتدفق على حدائق األزىار، دار ابن حـز

http://global.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=672319
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 اغبياة، مكتبة دار مغنية، جواد إبشراؼ: دمحم اعبعفرم، اإلسالمي الفقو يف اإلسالـ اؽبذىل(: شرائع سعيد بن زكراي أيب بن اغبسن

 الوليد (؛ الباجي )أبو129(، ص)5(.؛الكاسائي: بدائع الصنائع، ج)168(، ص)1ـ، ج)1978التوجد،  الطبعة بَتكت،

 ىػ،1332 (،1) ط بَتكت، العريب، الكتب دار اؼبوطأ، شرح االندلسي(: اؼبنتقى كارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليماف

(؛ الرحيباين : مطالب أكيل الٌنهى يف شرح 355(، ص)5(؛ العمراين: البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي، ج)15) ص  (،5) ج

: الى : ج)63(، ص)3غاية اؼبنتهى، ج)  اؼبوصلي ؿبمود بن اؼبوصلي )عبدهللا؛ (.1567اؼبسألة )(، 64(، ص)9(؛ابن حـز

(.؛ 160) (، ص4) التوجد ج الطبعة بَتكت، العلمية، الكتب تعليق: ؿبمودأبودقيقة. دار اؼبختار، تعليل يف اغبنفي(: االختيار

)نور الدين على بن أيب بكر(: كشف األستار عن زكائد البزار على الكتب السنة، ربقيق: حبيب الرضبن األعظمي،  اؽبيتمي

زاده أفندم )مشس الدين أضبد بن قود(: (؛ 106(،ص)2) (، ج1311ـ، بَتكت رقم )1979ػ ق1399(، 1) مؤسسة الرسالة، ط

ىػ 1424(، 1فتح القدير، كعلى اؽبداية للمرغيناين، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط)نتائج األفكار يف كشف الرمز كاألسرار كىي تكملة شرح 

(؛ السيد البكرل )الصاحل الكامل السيد أيب بكر(: إعانة الطالبُت على 64) (، ص2) (؛ اؼبهذب الشَتازم، ج69) (، ص10ـ، ج)2003

 (.356(، ص)14القرطيب: جامع غبكاـ القرآف، ج)(؛24(، ص)3(، اؼبطبعة اؼبمينية، مصر، ج)5) حل ألفاظ فتح اؼبعُت، ط

(xliv( مسلم، كتاب اؼبساقاة، ابب ربرمي االحتكار يف األقوات، رقم)4130 )(؛ الًتمذل، كتاب 773(، ص )1000) 130
(؛ النيسابورم: اؼبستدرؾ على 31(، ص)6(؛ السنن الكربل، ج)1188البيوع عن الرسوؿ هللا، ابب ما جاء يف االحتكار، ص)

 (14(، ص)2(، ج)2216يحُت، كتاب البيوع، الحيتكرإالخاطي، رقم )الصح

(xlv( ابن ماجو كتاب التجارات، ابب اغبكره كاعبلب، رقم)قاؿ األلباين: ضعيف.371(، ص)2( ج)2153 ،) 

(xlvi ابن رجب: جامع العلـو كاغبكم يف شرح طبسُت حديثا من جوامع الكلم، ربقيق: دمحم األضبدم أبو النور، اجمللس) األعلى
 (.26) (، ص2) ـ، ج1986ىػ 1407(، 2) للشؤكف اإلسالمية، العدد

(xlvii)(اؽبداية أيب بن علي الدين (، اؼبرغيناين )برىاف129(، ص)5الكاساين، بدائع الصنائع، ج :)على اؼببتدل، بداية شرح بكر 
ربقيق:  اغبنفي، اؽبماـ اببن اؼبعركؼ السكندرم مث السيواسي، عبدالواحد بن ؿبمود الدين اإلماـ: كماؿ القدير فتح ىامش

(؛ ابن عبد الرب: 437) (، ص6) ـ، ج2003ىػ 1424الطبعةاألكىل،  بَتكت، العلمية الكتب دار اؼبهدم، غالب عبدالرزؽ
 (؛ 64(، ص)3(؛ (؛ ابن قدامو : الكايف ، ج)355(، ص)5العمراين: البياف يف مذىب الشافعي، ج ) (؛69(، ص)20االستدكار، ج)

(xlviii ،)ـ، 2001ىػ 1421(ابن خلدكف )عبد الرضبن(: َتريخ ابن خلدكف، ربقيق: شحادة، دار الفكر، بَتكت، ط)ال
 (.497،498(، ص)1ج)

(xlix( سورة البقرة اآلية)188.) 
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(lنيال بن على بن (الشوكاين )دمحم :)ابن دار دمحم، بن هللا عوض بن طارؽ أبومعاذ ربقيق األخبار، منتقى أسرار من الكطار دمحم 
 (.605) (، ص5) ـ، ج2005ػ ق1426األكىل،  الطبعة مصر، عفاف ابن كدار السعودية، القيم،

(li( سورة األنعاـ اآلية)163-162.) 

(lii( سورة اعباثية اآلية)18.) 

(liii( سورة اؼبائدة اآلية)50-49.) 

(liv( سورة الرـك اآلية)41.) 

(lv( سورة االنفاؿ اآلية)53-51.) 

(lvi سورة ىود اآلية)(117.) 
(lviiتفسَت القرشي عمر بن إظباعيل الفداء (ابنكثَت )أبو :)طيبة، دار السالمة، دمحم بن ربقيق: سامي العظيم القرآف الدمشقي 

 (.586) ص (،3) ـ. ج1999ىػ 1420الثانية،  الطبعة الرايض،

(lviii( سورة ىود اآلية)101.) 

(lix( سورة فصلت اآلية)46.) 

(lx( سورة القصص اآلية)59-58.) 

(lxi( سورة النساء اآلية)27-26.) 

(lxii( سورة إبراىيم اآلية)28.) 

(lxiii،مسلم) (.852) ص (،1017) كتاب الزكاة ،ابب اغبث على الصدقة،رقم اغبديث مسلم، صحيح 

(lxiv(ابن منظور، لساف العرب ،ج)225( ،ص)13 .) 

(lxv( سورة الرعد ، اآلية)11.) 


