
  

  

  التغيري ووقعه على النفوس

  كما يصوره القرآن الكرمي
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٨١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 

  ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن مفهوم التغري، وعن ضرورة التغيري وأمهيته وأنه 

رود لفظ التغيري يف القرآن الكرمي، وبيان شدة وقع مطلب ملح، وعن بيان و

  .التغيري على النفوس كما صوره القرآن الكرمي

ُوختم هذا البحث خبامتة ذكر فيها أبرز النتائج والتوصيات ومن ذلك 

  :ما يلي

  من السنن اإلهلية الثابتة أن اهللا ال يغري على أحد حىت يغري ما

 .بنفسه

 ة وإرادة قوية وإقدام واثق للوصول إىل حيتاج التغيري إىل مهة عالي

 .اهلدف املنشود

  يف القرآن الكرمي جبميع اشتقاقاته ست مرات ) التغيري(ورد لفظ

 .يف أربع مواضع

  للتغيري وقع على النفوس وإحراج شديد، وقد أثر التغيري على

 فكيف مبن هو دونه؛ فينبغي ًخري اخللق وأكملهم اتباعا 

 .�يئة النفوس لكل تغيري

  

  

  



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 املقدمة

َّإن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

ى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم صلى اهللا عليه وعل

ًتسليما كثريا ً. 

  :أما بعد

فإن للتغيري وقع شديد على النفوس وله أثر بالغ يف ذلك، وهو ابتالء 

  �يه وزجره، من اهللا لعبادة واختبار ليعلم  الذين يتبعون أمره ويقفون عند

 M ^  ]    \  [  Z  Y    X  WL َّ) ١٤٣البقرة.(  

التغيري يف هذا الزمن أمر ملح ومطلب ضروري النتشال هذه األمة من و

كبو�ا والنهوض به إىل مكا�ا الطبيعي يف طليعة األمم وصدار�ا، فال بد 

هلذا التغيري من تبعات ومنغصات،وينبغي إعداد النفوس لذلك، وحتمل نتائج 

فهم الصدمات املرتتبة على هذا التغيري، حىت يصل املسلمون إىل هد

  .املنشود



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  :وقد جاء هذا البحث في قسمين رئيسين

  .المقدمة: القسم األول

  .وفيه أربعة مباحث: القسم الثاني

  .ُوختم هذا البحث خبامتة ذكر فيها أبرز النتائج والتوصيات

  :أهمية البحث

تأيت أمهية هذا البحث يف بيان صعوبة التغيري على النفس، فالتغيري 

ر ووقفة صادقة مع النفس وصال إىل اهلدف املنشود، حيتاج إىل عزمية وإصرا

والتغيري ضرورة ملحة ومطلب يف هذا الزمان النتشال األمة من وضعها 

  .احلايل

  :أهداف البحث

 .معرفة مفهوم التغيري .١

 .االطالع على أمهية التغيري وضرورته .٢

حصر اآليات اليت ورد فيها لفظ التغيري يف القرآن وبيان  .٣

 .معانيها

  .ع التغيري على النفوس كما صوره القرآن الكرميبيان وق .٤

  :حدود البحث

احلديث فيه سيكون عن لفظ التغيري يف القرآن، وعن بيان وقع 

التغيري على النفس من خالل تصوير القرآن لصورتني وقع 

  .التغيري فيهما



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  :منهج البحث

 .كتابة اآليات بالرسم العثماين .١

ألصيلة، مع ذكر بعض ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها ا .٢

أقوال العلماء يف احلكم على احلديث؛ ما مل يكن يف 

 .الصحيحني أو أحدمها

ون لفظه فهو حيتاج مل استقرئ املعاين الواردة يف التغيري د .٣

  . إىل حبث مستقل

  :الدراسات السابقة

كل الدراسات اليت وقفت عليها مل تفرد التغيري بشكل مستقل؛ بل 

تتحدث عن التغيري يف جوانب متعدة، ومن أبرز كانت مدرجة ضمن حبوث 

  :تلك البحوث ما يلي

، يف عدة )دراسة موضوعية(منهجيات اإلصالح والتغيري  .١

رسائل مشلت سور القرآن، وذلك ضمن مشروع علمي لنيل 

درجة املاجستري �موعة من الباحثني اعتمدته اجلامعة 

  ).ه١٤٣٢(اإلسالمية يف غزة ابتداء من عام 

إلهلية يف تغيري ا�تمعات يف ضوء القرآن الكرمي السنن ا .٢

ًمجعا ودراسة، للباحث أمين بن نبيه بن غنام املغريب، 
رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري، جامعة أم القرى 

  . صفحة) ٤٩٧(، وتقع يف )ه١٤٢٧(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 :خطة البحث

  :اشتمل هذا البحث على

هجه، املقدمة وتضمنت أمهية البحث، وأهدافه، وحدوده، ومن

  .والدراسات السابقة، وخطة البحث

  :وأربعة مباحث

  .مفهوم التغري: املبحث األول

  .التغيري مطلب: املبحث الثاين

  .لفظ التغري يف القرآن: املبحث الثالث

  .وقع التغيري على النفوس كما يصوره القرآن: املبحث الرابع

  .النتائج والتوصيات: اخلامتة وفيها

  

  نوالحمد هللا رب العالمي



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  

  املبحث األول

  :مفهوم التغري

  

خيتلف مفهوم التغيري ويتعدد حبسب وجهة وزاوية النظر إليه، فعند 

  :)١(النظر إىل التغيري كمفهوم لغوي جند أنه يدور حول أصلني

 من باب التفعيل؛ وهو إحداث شيء مل يكن قبله، :األصل األول

  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  + M :ومنه قوله تعاىل

.  -   ,/  L )٥٣: األنفال.(  

ُومنه البدع وهو  ْ ٌإحداث شيء مل يكن له من قبل خلق وال ذكر وال "َ ٌ
ٍ

  .ٌمعرفة

ًواهللا بديع السموات واألرض ابتدعهما، ومل يكونا قبل ذلك شيئا 

  .)٢("يتومههما متوهم

 من باب التفعل؛ وهو انتقال الشيء من حالة إىل حالة :األصل الثاني

، )٣( تبديل صفة إىل صفة أخرى، مثل تغيري األمحر إىل األبيضأخرى، ومنه

                                 
 ).٦٣ص(التعريفات للجرجاين : ينظر) ١(
 ).٢/٥٤(العني للخليل ) ٢(
 ).٢٩٤ص(للكفوي  الكليات: ينظر) ٣(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  ).١٥: حممد( M g     f   e  d  c  b L:ومنه قوله تعاىل

غريت داري، ويكون : فالتغيري قد يكون تبديل صورة جسم كما يقال"

تغيري حال وصفة ومنه تغيري الشيب أي صباغه، وكأنه مشتق من الغري وهو 

مة إبداهلا بضدها وهو النقمة وسوء احلال، أي تبديل املخالف، فتغيري النع

  .)١("حالة حسنة حبالة سيئة

  :إما يف ذات الشيء أو جزئه أو اخلارج عنه: "والتغيري يكون

  .تغيري الليل والنهار: فمن األول

  .تغيري العناصر بتبديل صورها: ومن الثاين

  .)٢("تغيري األفالك بتبديل أوضاعها: ومن الثالث

وران التغيري حول األصلني السابقني جند االختالف يف حتديد وبسبب د

معىن التغيري كمفهوم اصطالحي، لذا يصعب إجياد تعريف واضح مشرتك 

  :يتفق عليه اجلميع وذلك لالختالف يف معىن التغيري، فهو أحد أمرين

 إحداث شيء مل يكن قبله. 

 انتقال الشيء من حالة إىل حالة أخرى. 

فاق بشكل كبري على خطوات التخطيط والتطبيق وميكن مع ذلك االت

  :)٣(للتغيري

                                 
 ).١٠/٤٥(التحرير والتنوير البن عاشور ) ١(
 ).٢٩٤ص(الكليات للكفوي ) ٢(
 جليمس روبنسون، ودانا جاينس روبنسون إىل نتائجفكار  أدوات حتويل األ؛التغيري: ينظر) ٣(

 ).٢٤ص(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  .االستعداد النفسي والتهيئة الذاتية والذهنية للتغيري: اخلطوة األوىل

  .وضع إطار عام للتغيري: اخلطوة الثانية

  .وضع وحتديد الصورة الكاملة للتغيري املطلوب: اخلطوة الثالثة

  .لة اإلعداد إىل التطبيقالتمهيد لالنتقال من مرح: اخلطوة الرابعة

  .التطبيق الكامل واملتابعة الفعلية للتغيري: اخلطوة اخلامسة



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 
  املبحث الثاين

  :التغيري مطلب

التغيري يف ا�تمعات أمر ضروري وحاجة ملحة، ومع االنفتاح الواسع 

 على ًيف شىت العلوم ومجيع ا�االت وتطورات العصر املتسارعة كان لزاما

ُّ احلميم حنو تغيري جمتمعا�ا إىل ما فيه عزها ورفعتها؛ وإال األمم التسابق

أصبحت يف ركب املتأخرين وتتابع عليها الفشل والتخلف يف كثري من 

  .ا�االت

والتغيري يكون لألفضل وقد يكون لألسوأ؛ كالشرك باهللا وعبادة األوثان 

واملعاصي وحنوها، ومن أجل ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وذلك 

ًطلبا لتغيري حال الناس من اإلشراك باهللا وعبادة غريه إىل اإلخالص 

  .والتوحيد

ومن أجل تداحر األمة املسلمة وعدم شكرها لنعم ر�ا، وتصادمها 

ّوتنازعها مع بعضها البعض، ومتاديها يف الغي والفساد؛ غري اهللا عليها بأن 

مم يف كثري من ّسلب منها عزها وقو�ا ومكانتها اليت تبوئت به على األ

 فال يغري اهللا حال قوم حىت يغريوا ثابتةاألوقات، وسنة اهللا تعاىل يف التغيري 

ًهم ما بأنفسهم إن خريا فخري وإن شرا فشر، يقول عز وجل ً:  M  !



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

.  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "/ L 

|    {  ~   �  ¡  ¢      £   M : ویقول سبحانه،)٥٣: األنفال(

  ¥  ¤¦§°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   L )١١: الرعد( ،

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت أذناب «: ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ًالبقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حىت 

  .)١(»ترجعوا إىل دينكم

ا بأنفسهم، فما أزال اهللا النعم عن الناس إال بسبب ذنو�م وتغيريهم م

يغري نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها  واهللا سبحانه ال

ًويزيدهم منها، إن ازدادوا له شكرا، وهللا احلكمة يف ذلك والعدل واإلحسان 

أوليائه إليه،  إىل عباده، حيث مل يعاقبهم إال بظلمهم، وحيث جذب قلوب

  .)٢( أمرهمبا يذيق العباد من النكال إذا خالفوا

ّويف ظل الوضع احلايل لألمة اإلسالمية ال بد من تغيري جذري وفعال 

ُينتشلها من غفلتها وينتزعها من كبو�ا ويرجع هلا التمكني يف األرض والعلو 

ًوالرفعة، وحىت يكون هذا التغيري مبنيا على األسس الصحيحة فال بد أن 

                                 
. ، أبواب اإلجارة، باب يف النهي عن العينة)٣٤٦٢(ح ) ٣/٢٧٤( رواه أبو داوود يف سننه )١(

 ).١١(ح ) ١/٤٢(وأورده األلباين يف الصحيحة 

 ).٣٢٤ص(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي : ينظر) ٢(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

ماعة، فإذا صلحت النفس يكون مبتدأ هذا التغيري من الفرد وصوال إىل اجل

  .َأمكن بعد ذلك أن تنقل صالحها إىل ا�تمع

وبصالح األنفس يتم التمكني يف أرض اهللا، فالعباد الصاحلون هم 

ًوراث األرض؛ أل�م ميلكون منهجا أخالقيا وبرناجما حضاريا يقول اهللا  ً ً ً

>  =  <    ?  @   M   D  C  B   A :تعاىل

  K  J  I  H    G  F   E     N  M  L

U  T  S  R  Q   P  OV[      Z  Y     X   W  \  

   d  c  b  a  `   _  ^  ]L )٥٥: النور.(  

ََّإن التغيري عزيز على النفوس، واإلنسان يألف ما تطبع عليه، لذا جند  َ

إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على : الكافرين عند دعو�م للتغيري يقولون

 بد إذن من مهة عالية وإرادة قوية وإقدام واثق، فمىت آثارهم مقتدون، فال

تولدت يف النفس تلك القوة سهل العمل البناء؛ لتغيري حال األمة وإعاد�ا 

  .إىل مكا�ا الطبيعي يف صدارة األمم ومطلع الركب



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  

  املبحث الثالث

  :لفظ التغري يف القرآن

س مرات بدون ورد لفظ التغيري يف القرآن الكرمي جبميع اشتقاقاته مخ

ْيـغيـروا(تكرار يف أربع سور،  وقد تكرر لفظ  ُ َِّ  ليصبح العدد ستة، مرة واحدة) ُ

  :وبيا�ا على النحو التايل

َّيـغيـرن(لفظ  .١ ََِّ ُ:( 

: النساء( M  ª  ©  ¨   §L :يف قوله تعاىل

١١٩.(  

ًََِّمغيـرا(لفظ  .٢ ُ:( 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  M  :يف قوله تعاىل

.  -   ,  +/  L َّ)٥٣: األنفال.(  

ْيـغيـروا: (لفظ .٣ ُ َِّ ُ:(  

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   M :يف قوله تعاىل

.  -   ,  +/  L)٥٣: األنفال.(  

 M  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |L :وقوله

  ).١١: الرعد(

َِّيـغري(لفظ  .٤ ُ:( 



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 M  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |L :يف قوله تعاىل

  ).١١: الرعد(

ََّيـتـغري(لفظ  .٥ ََ:(  

  ).١٥: حممد(َّ يل ىل  مل يك ىك مك ُّٱ:يف قوله تعاىل

  :)١(وقد جاءت معانيها على النحو التايل

 تغيير خلق اهللا: 

 M ª  ©  ¨   §L : وذلك يف قوله تعاىل

  ).١١٩: النساء(

  :)٢(وقد اختلف أهل التأويل يف معناها على ثالثة أقوال

  .ّلق اهللا من البهائم، بإخصائهم إياهاوآلمر�م فليغرين خ: القول األول

  .وآلمر�م فليغرين خلق اهللا بالوشم: القول الثاين

  .َوآلمر�م فليغرين دين اهللا: القول الثالث

ُوأوىل األقوال بالصواب يف تأويل ذلك، قول من ): "٣(قال ابن جرير

دين اهللا؛ : قال، M  ª  ©  ¨   §L :معناه: قال

                                 
شبكة األلوكة . رقاوياحلكيم د عبد. مفهوم التغيري يف القرآن الكرمي، د: ينظر) ١(

رابط ) ه٣٠/١/١٤٣١(

 ixzz٤Um٦M٥jTh#/٠/٩٢٢٣/http://www.alukah.net/sharia:املوضوع

 ).٢/٤١٥(، وتفسري القرآن العظيم البن كثري )٢٢٠-٩/٢١٥(جامع البيان للطربي : ينظر) ٢(

 ).٩/٢٢٢(جامع البيان ) ٣(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 ©  M   ª:ى على أن ذلك معناه، وهي قولهوذلك لداللة اآلية األخر

¯  ®  ¬   «°´    ³  ²  ±  µ  ¹  ¸  ¶  L 

  ).٣٠: الروم(

من : وإذا كان ذلك معناه، دخل يف ذلك فعل كل ما �ى اهللا عنه

ِخصاء ما ال جيوز خصاؤه، ووشم ما �ى عن ومشه ووشره، وغري ذلك من  ْ َ
ِ

َ
ِ

به؛ ألن الشيطان ال شك أنه يدعو ِّاملعاصي، ودخل فيه ترك كل ما أمر اهللا 

َإىل مجيع معاصي اهللا وينهى عن مجيع طاعته، فذلك معىن أمره نصيبه 
  ".َاملفروض من عباد اهللا، بتغيري ما خلق اهللا من دينه

 تغيير نعمة اهللا: 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  M  :وذلك يف قوله تعاىل

.  -   ,  +  */  L )٥٣: األنفال.(  
إلنسان وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة، وطلب منه مقابلة خلق اهللا ا

هذه النعم بالشكر واحلمد، و�اه عن مقابلتها باجلحود والكفر والعصيان، 

فاهللا سبحانه ال يغري النعمة والعطاء على أحد حىت يبادر هو إىل ذلك، 

األمم تكون صاحلة مث تتغري أحواهلا ببطر النعمة فيعظم فسادها، "وكذلك 

ْذلك تـغيري ما كانوا عليه، فإذا أراد اهللا إصالحهم أرسل إليهم هداة هلم، ف َ

، وإذا )نينوى(فإذا أصلحوا استمرت عليهم النعم مثل قوم يونس وهم أهل 



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  .)١("كذبوا وبطروا النعمة غري اهللا ما �م من النعمة إىل عذاب ونقمة

  :فيه قوالن: ")٢(ويف معىن اآلية يقول السمعاين

ًمل يكن مبدال النعمة : عيني M  '  &  %  $L :معناه: أحدمها

     M.  -   ,  + /L ُّبالبلية

  .حىت يرتكوا الشكر، ويؤتوا الكفران: يعين

أن هذا يف أهل مكة؛ فإن الرسول كان نعمة أنعمها اهللا : والقول الثاين

 أنه نقلها إىل: تعاىل عليهم، فكفروا �ذه النعمة، فغريها اهللا تعاىل، ومعناه

  ".أهل املدينة

  :َّهذا التغيري نوعان: ")٣(وقال ابن تيمية

ُّأن يـبدوا ذلك فيبقى قوال وعمال يرتتب عليه الذم والعقاب: أحدمها َّ َّ ً ً ُْ.  

ّأن يغريوا اإلميان الذي يف قلو�م بضده من الريب والشك : َّوالثاين َّ َّ ِّ ِّ

ُّتحقون العذاب والبغض، ويعزموا على ترك فعل ما أمر اهللا به ورسوله، فيس

  ".هنا على ترك املأمور، وهناك على فعل احملظور

 تغيير ما بأنفس القوم: 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   M :وذلك يف قوله تعاىل

                                 
 ).١٠/٤٥(التحرير والتنوير البن عاشور ) ١(

 ).٢/١٠٤(لقرآن العظيم تفسري ا) ٢(

 ).١٤/١٠٩(جمموع الفتاوى ) ٣(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

.  -   ,  +  */  L )١١: الرعد.(  

إن السبب الرئيس لتغيري نعمة اهللا على الناس أن يغريوا ما بأنفسهم 

ُفضل به عليهم من إحسان وجود، فهو بالشرك واملعاصي وعدم شكر ما ت َ
ٍ

ّسبحانه ال يغري على أحد إال بسبب ذنب أصابه، يقول تعاىل ُ: M   Ï

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  ÐL 

  M Ü  Û   Ú     Ù  Ø  ×Ý   á   à  ß  Þ :، ويقول)٣٠: الشورى(

ã  âä L )فبني عز وجل أنه ال يسلب النعمة وال )٧٩: النساء ،

َِّحىت يـغري ما يف نفسه باملعاصي والذنوب املقتضية للعذاب ًيعذب أحدا  ُ
فالغاية املستفادة من "والنقمة؛ كما فعل مبن خالف رسله من مجيع األمم، 

حىت النتفاء تغيري نعمة اهللا على األقوام هي غاية متسعة؛ ألن األقوام إذا 

ل، فإذا ًغريوا ما بأنفسهم من هدى أمهلهم اهللا زمنا مث أرسل إليهم الرس

أرسل إليهم الرسل فقد نبههم إىل اقرتاب املؤاخذة، مث أمهلهم مدة لتبليغ 

الدعوة والنظر، فإذا أصروا على الكفر غري نعمته عليهم بإبداهلا بالعذاب أو 

الذل أو األسر؛ كما فعل ببين إسرائيل حني أفسدوا يف األرض فسلط عليهم 

  .)١("األشوريني

  
 

                                 
 ).١٠/٤٥(التحرير والتنوير البن عاشور ) ١(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 نفي تغيير الحال والصفة:  

  ).١٥: حممد( M g     f   e  d  c  bL :وذلك يف قوله تعاىل

وهذا املعىن يف معرض االمتنان والوصف للجنة اليت وعدها املتقون وما 

أعده اهللا عز وجل هلم من النعيم املقيم واخلري العميم، فذكر أن فيها أ�ار 

ة من لنب مل يتغري طعمه حبموضة وال غريها؛ فإن اللنب من خصائصه سرع

وأجود ما يكون اللنب حني حيلب، مث ال : )١(حتوله وفساده، قال ابن القيم

  .يزال تنقص جودته على ممر الساعات

وأجوده ما اشتد بياضه، وطاب رحيه، ولذ طعمه، وكان فيه حالوة 

  .يسرية، ودسومة معتدلة، واعتدل قوامه يف الرقة والغلظ

                                 
 ).٤/٣٥٣(زاد املعاد يف هدي خري العباد : ينظر) ١(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 

  املبحث الرابع

  :يصوره القرآنوقع التغيري على النفوس كما 

إن للتغيري وقع شديد على النفوس، فاإلنسان جمبول بطبعة على ما ألفه 

ًوتعايش معه، وعندما يعرض له التغيري تراه مرتددا، لذلك جند كثريا من  ً

M  Î   Í  Ì  :الكفار قد عارض دعوة األنبياء بدعوى التغيري بقوهلم

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  )٢٣: الزخرف( ،

 يف هذا ا�ال بعرض حدثني ذكرمها القرآن تتبني فيهما وتتجلى وسأكتفي

 :قوة وقع التغيري على النفوس وما تبع ذلك من أحداث

M  H   G : ىل تغيري القبلة، وذلك يف قوله تعا:الموقف األول

  T  S  R     Q  P  O  N  M  L       K  J  I

UV^  ]    \  [  Z  Y    X  W  _c  b      a  `    

de  j  i   h  g  f  L ) ١٤٣البقرة.(  

M  X  W : تعاىل إبطال التبين وذلك يف قوله :الموقف الثاني

Z  Y[^  ]  \  _  d  c  b  a   `  

l  k  j  i   h  g f  em  p  o  n  

u  t  s   r  qv  z  y  x  w  



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

¡  �  ~  }   |   {¢¦  ¥  ¤  £  L 

  ).٥ – ٤: األحزاب(

=  <  ?  @  M  <  ;  D  C   B  A  :وقوله

  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E

S  R  QT  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  

g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^h  j  i  

     l  kL )٣٧: األحزاب.(  

  

  :تغییر القبلة

ملا هاجر إىل املدينة، وكان أكثر أهلها  صلى اهللا عليه وسلمكان النيب 

 واستمر على ذلك ستة عشر وجه يف صالته إىل بيت املقدس يتاليهود

ًشهرا، أو سبعة عشر شهرا، وكان حيب أن تكون قبلته إىل الكعبة، فكان  ً

: ، فعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما، قال)١(يدعو وينظر إىل السماء

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى حنو بيت املقدس، ستة عشر أو "

 :حيب أن يوجه إىل الكعبة، فأنزل اهللا ً شهرا، وكان رسول اهللا سبعة عشر

 M q  p  o  n  m  lL ) فتوجه حنو )١٤٤البقرة ،

                                 
 ).٢/٥٢٧(جامع البيان للطربي : ينظر)١(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 .)١("الكعبة

 نزل األمر بتغيري القبلة إىل الكعبة كان هلذا التغيري وقع على ماوعند 

M    X  W : الناس فكثرت أقاويل السفهاء، وكانت كما قال اهللا تعاىل

  Z  Y^  ]    \  [_  L)فكانت حمنة من اهللا )١٤٣: البقرة،

امتحن �ا عباده لريى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه، حىت 

َل ممن كان قد أسلم واتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأظهر َّارتد رجا ََّ ٌ

َكثري من املنافقني نفاقهم، وقال املسلمون، فيمن مضى من إخوا�م  ٌ
ُبطلت أعمالنا وأعماهلم وضاعت: املسلمني وهم يصلون حنو بيت املقدس ُ !

كم عظيمة، ِ، فكان يف هذا التغيري ح)٢(!َّحتري حممد يف دينه: وقال املشركون

  .وحمنة للمسلمني واملشركني واليهود واملنافقني

كما رجع إىل قبلتنا، يوشك أن يرجع إىل ديننا، وما : فاملشركون قالوا

 .رجع إليها إال أنه احلق

ِخالف قبلة األنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إىل : واليهود قالوا

 .قبلة األنبياء

د أين يتوجه، إن كانت األوىل حقا فقد ما يدري حمم: واملنافقون قالوا

                                 
باب التوجه حنو القبلة ، كتاب الصالة، )٣٩٩(ح ) ١/٨٨(رواه البخاري يف صحيحه  )١(

 . كانحيث

  البن القيمزاد املعاد يف هدي خري العباد، و)٢/٥٢٧(جامع البيان للطربي : ينظر )٢(

)٣/٥٩(. 



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 .تركها، وإن كانت الثانية هي احلق فقد كان على باطل

 وأعمال إخواننا بطلت وضاعت أعمالنا: وأما املسلمون فمنهم من قال

  . من املسلمني الذين ماتوا وهم يصلون حنو بيت املقدس

البقرة ( M �   ~ ¡ L:ومنهم من ثبت على احلق وقال

 الذين هدى ، فهم)٧: آل عمران( M ´  ³  ²       ± µ L:،وقال)٢٨٥

  .)١(اهللا، ومل تكن كبرية عليهم

وفتنة للناس،  كان يف هذا التغيري وقع شديد على النفوسولقد 

بالغة، بأن جعل القبلة أوال هي بيت املقدس؛  ومتحيص للمؤمنني وحكمة

وينقاد له وألوامر ليعلم سبحانه مع علمه به من يتبع الرسول يف مجيع أحواله 

أعطى  ًربه ويدين �ا كيف كانت وحيث كانت، فهذا هو املؤمن حقا الذي

العبودية حقها، وأما من انقلب على عقبيه ممن مل يرسخ يف اإلميان قلبه، ومل 

يستقر عليه قدمه، فعارض وأعرض، ورجع على حافره، وشك يف النبوة 

ً القبلة األوىل حقا فقد إن كانت:وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا

ًخرجتم عن احلق، وأن كانت باطال فقد كنتم على باطل، وضاق عقله 

ًاملنكوس عن القسم الثالث احلق؛ وهو أ�ا كانت حقا ومصلحة يف الوقت 

األول، مث صارت مفسدة باطلة االستقبال يف الوقت الثاين، وهلذا أخرب 

M     X  W :قبلة فقالسبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ يف ال

                                 
 دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، و)٢/٥٢٧(جامع البيان للطربي : ينظر )١(

 .)٣/٦٠ ( البن القيمزاد املعاد يف هدي خري العباد، و)٢/٥٧٤(للبيهقي 



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

^  ]    \  [  Z  YL  )مث أخرب أنه سبحانه مل )١٤٣: البقرة ،

يكن يضيع ما تقدم هلم من الصلوات إىل القبلة األوىل، وأن رأفته ورمحته �م 

  .)١(تأيب إضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة هلم

فهذا املوقف قد جتلى فيه بوضوح شدة وقوة التغيري على اإلنسان 

اجه للنفوس، وأنه كبري إال على الذين هدى اهللا وكتب يف قلو�م وإحر

اإلميان فثبتوا واعتصموا بأمره وأقروا له، فوجب أخذ العضة من مثل هذا 

  .وامتثال أمر اهللا دون تردد وتأخر، فهو أعلم وأحكم

  :إبطال التبني

  \  [  ]MZ  Y  X  W : ليقول اهللا عز وج

^_ g f  e  d  c  b  a   `   

l  k  j  i   hm  s   r  q  p  o  n  

u  tv  ~  }   |   {  z  y  x  w  

¡  �¢¦  ¥  ¤  £  L )٥ – ٤: األحزاب.(  

كانت العرب يف اجلاهلية جيعلون للمتبىن أحكام البنوة كلها، فيشركونه 

ُيف اإلرث، ويـحرمون نكاح زوجته من بعده وحنو ذلك، وكان زيد رضي اهللا 
ْتبـنـَّني يف اجلاهلية، تبناه النيب ُعنه من أشهر الـم ََ وكان يدعى زيد ابن 

                                 
 .)٢/٣١ ( البن القيم السعادة ومنشور والية العلم واإلرادةمفتاح دار: نظري )١(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  .حممد

كان من أمر : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

زيد بن حارثة رضي اهللا عنه أنه كان يف أخواله بين معن من طيء، فأخذ يف 

أسر وجيء به سوق عكاظ، وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إىل عكاظ 

ً�ا؛ فأوصته عمته خدجية رضي اهللا عنها أن يبتاع هلا غالما ظريفا يتسوق  ً

ًإن قدر عليه، فلما جاء وجد زيدا يباع فيها فأعجب به فابتاعه، فقدم ً عربيا

ًإين قد ابتعت لك غالما ظريفا عربيا فإن أعجبك فخذيه : به عليها وقال هلا ً ً

ا فأخذته، فتزوجها وإال فدعيه فإنه قد أعجبين، فلما رأته خدجية أعجبه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عندها فأعجب النيب صلى اهللا عليه 

هو لك؛ فإن أردت عتقه فالوالء يل، : وسلم ظرفه فاستوهبه منها فقالت

فشب عند النيب : فأىب عليها فوهبته له، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك قال

  .صلى اهللا عليه وسلم

فعرفه عمه، فقام  إىل الشام فمر بأرض قومهمث إنه خرج يف إبل طالب 

من أنفسهم؟ : غالم من أهل مكة، قال: من أنت يا غالم؟ قال: إليه فقال

حملمد بن : ملن؟ قال: بل مملوك قال: ال، فحر أنت أم مملوك؟ قال: قال

بل عريب، :أعريب أنت أم عجمي؟ قال: املطلب فقال له عبداهللا بن عبد

ود  من بين عبد: من أي كلب؟ قال: كلب، قالمن : ممن أهلك؟ قال: قال

وأين : ابن حارثة بن شراحيل، قال: وحيك، ابن من أنت؟ قال: قال

ما اسم : طي، قال: ومن أخوالك؟ قال: يف أخوايل، قال: أصبت؟ قال

يا حارثة هذا : سعدي، فالتزمه وقال ابن حارثة، ودعا أباه وقال: أمك، قال



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

: كيف صنع موالك إليك؟ قال: ليه عرفه، قالابنك، فأتاه حارثة فلما نظر إ

ًيؤثرين على أهله وولده، ورزقت منه حبا فال أصنع إال ما شئت، فركب معه 

وأبوه وعمه وأخوه حىت قدموا مكة؛ فلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا حممد أنتم أهل حرم اهللا وجريانه وعند بيته، تفكون العاين : فقال له حارثة

، ابين عبدك فامنت علينا وأحسن إلينا يف فدائه، فإنك ابن األسريوتطعمون 

سيد قومه فإنا سنرفع لك يف الفداء ما أحببت، فقال له رسول اهللا صلى اهللا 

أخريه فإن : وما هو؟ قال: أعطيكم خريا من ذلك، قالوا: عليه وسلم

ًخريا فقد جزاك اهللا : اختاركم فخذوه بغري فداء، وإن اختارين فكفوا عنه قالوا

 أتعرفيا زيد : أحسنت، فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

نعم؛ هذا أيب وعمي وأخي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : هؤالء؟ قال

فأنا من قد عرفته؛ فإن اخرت�م فاذهب معهم، وإن اخرتتين فأنا من : وسلم

ًما أنا مبختار عليك أحدا أبدا، أنت م: تعلم فقال زيد ين مبكان الوالد ً

ما أنا : قال!! يا زيد ختتار العبودية على الربوبية: والعم، قال له أبوه وعمه

مبفارق هذا الرجل، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرصه عليه 

اشهدوا أنه حر، وإنه ابين يرثين وأرثه، فطابت نفس أبيه وعمه ملا رأوا : قال

حىت نزل القرآن  زيد بن حممد: جلاهلية يدعىمن كرامته عليه، فلم يزل يف ا

 Ml  k  j  i   h  gm  L ١(.فدعي زيد بن حارثة(  

أن زيد بن حارثة، موىل «: وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

                                 
 .)٦/٥٦٣ ( للسيوطيالدر املنثور يف التفسري باملأثور: نظري )١(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كنا ندعوه إال زيد بن حممد حىت نزل 

  .)١( )٥ :األحزاب( M l  k  j  i   h  gm  L »القرآن

وبعد إبطال القرآن للتبين واألمر بدعوة الولد ألبيه؛ وقع هذا التغيري 

َّعلى قلب زيد أشد مبلغ وأحس بالغربة والوحشة،فبعد ما كان انتسابه إىل  َ
ًأكرم خملوق وأشرف مبعوث وأعالهم نسبا، إذا به يؤمر بأن يرجع إىل نسبه 

 M  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹  Ã :األول

ÄÅ L ) مث أعقب هذا اإلبطال بالقول؛ اإلبطال )٤٠األحزاب ،

 من زينب بنت جحش رضي اهللا بالتعليم الفعلي؛ وذلك يف زواج النيب 

 بالتبين، عنها، وقد كانت زوجة لزيد رضي اهللا عنه الذي كان ابن النيب 

؛ ليبطل بذلك فعل أهل اجلاهلية يف فلما بانت من زيد تزوجها النيب 

  :م الزواج من زوجت االبن املتبىن، قال اهللا عز وجلعد

 M   D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;

  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E

S  R  QT  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  

                                 
، باب كتاب تفسري القرآن، )٤٧٨٢(ح ) ٦/١١٦(متفق عليه، رواه البخاري يف صحيحه  )١(

فضائل ، كتاب )٢٤٢٥(ح ) ٤/١٨٨٤(ومسلم يف صحيحه . َّ من زن رن مم ام يلُّ

باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي اهللا ، لصحابة رضي اهللا تعاىل عنهما

 .عنهما



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^h  j  i  

 l  kL )فأراد اهللا بذلك أن يشرع شرعا عاما )٣٧: األحزاب ،ً ً ُ
للمؤمنني، بأن األدعياء ليسوا يف حكم األبناء حقيقة، من مجيع الوجوه، 

وأن أزواجهم ال جناح على من تبناهم يف نكاحهن، وملا كان هذا من 

األمور املعتادة اليت يصعب تغيريها إال حبدث كبري، أراد أن يكون هذا الشرع 

ً وفعال، وإذا أراد اهللا أمرا جعل له سبباًقوال من رسوله ً ً
)١(.  

ً،فهو أبطل حكما قد شديد على النيب  فكان هلذا التغيري وقع

درجت العرب عليه، مث أعقب هذا بفعل أشد وأعظم عند العرب بأن تزوج 

زوجة ابنه الذي تبناه، فال شك بأن هذا له وقع بالغ على النفوس جترعه 

 إرجاف املشركني ، لذلك خشي النيب سيد اخللق بأيب هو وأمي 

M  O  N : د واملنافقني وقوهلم فأضمره يف نفسه، فقال اهللاواليهو

S  R  Q  PL T    ومع هذا كله فقد باشر النيب ، األمر اإلهلي 

ًقوال وفعال كما أمره به ربه تعاىل، ولو كان كامتا أمرا لكتم هذا،  ً ً فعن عائشة "ً

ًلو كان النيب صلى اهللا عليه وسلم كامتا شيئا: رضي اهللا عنها قالت  من ً

  .)٣(، ومل تكن آية أشد عليه من هذه اآلية)٢("الوحي لكتم هذه اآلية

                                 
 .)٦٦٥ص (لسعدي لتيسري الكرمي الرمحن: ينظر )١(

ح ) ١/١٦٠(صحيح مسلم : وينظر) .٩/٣١٣٦ (تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت )٢(

)١٧٧.( 

 ).٣/٤١ (تفسري عبد الرزاق: ينظر )٣(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

هذا يدل على : فإن قيل: ")١(ويف توجيه هذه اخلشية يقول السمعاين

  :أنه مل خيش اهللا فيما سبق منه يف هذه القصة، واجلواب من وجهني

  MS  R  Q  P  O  NL : أن معىن قوله: أحدمها

شياء، وقد أمر اهللا تعاىل مجيع عباده باخلشية يف ابتداء كالم يف مجيع األ

  .عموم األحوال

أنك أضمرت شيئا ومل تظهره، فإن خشيت اهللا تعاىل : واجلواب الثاين

أنه ال خشية إال من اهللا فيما : وحقيقة املعىن. يف إظهاره فاخشه يف إضماره

  ".تظهر وفيما تضمر، فال تراقب الناس

غيري وقع شديد على النفوس قد أثر على ويف اخلتام فقد تبني أن للت

ًخري اخللق وأكملهم التزاما فما بالك مبن دونه، فيجب على املسلمني �يئة 

النفوس حنو تغيري ينتشل هذه األمة من رقد�ا وينهض �ا حنو مستقبل 

 .مشرق قد وعد اهللا به

                                 
 ).٤/٢٨٧(رآن تفسري الق )١(



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 
  النتائج والتوصيات

عام، احلمد هللا على التمام فهو أهل الفضل وصاحب اإلن

ففي ختام هذا البحث هذه أبرز النتائج والتوصيات اليت 

  :توصل هلا الباحث،بيا�ا على النحو التايل

. إحداث شيء مل يكن قبله: التغيري يطلق ويراد به .١

 .أو انتقال الشيء من حالة إىل حالة أخرى

التغيري يكون لألفضل وقد يكون لألسوأ؛ كالشرك  .٢

 .باهللا وعبادة األوثان

 اإلهلية الثابتة أن اهللا ال يغري على أحد من السنن .٣

 .حىت يغري ما بنفسه

حيتاج التغيري إىل مهة عالية وإرادة قوية وإقدام واثق  .٤

 .للوصول إىل اهلدف املنشود

يف القرآن الكرمي جبميع اشتقاقاته ) التغيري(ورد لفظ  .٥

 .ست مرات يف أربع مواضع

 :  أربعةيف القرآن) التغيري(املعاين اليت وردة يف لفظ  .٦



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 تغيري خلق اهللا. 

 تغيري ما بأنفس القوم.  

 نفي تغيري احلال والصفة.  

 ْتغيري نعمة اهللا.  

جيب امتثال أمر اهللا دون تردد وتأخر، فهو أعلم  .٧

قوة التغيري ووقعها على  وأحكم، مهما كانت

M    \  [  Z  Y    X  W  ُّالنفوس

^  ]L )١٤٣: البقرة( . 

شديد،وقد أثر  جللتغيري وقع على النفوس وإحرا .٨

 فكيف ًالتغيري على خري اخللق وأكملهم اتباعا 

 .مبن هو دونه؛ فينبغي �يئة النفوس لكل تغيري

توصية بتتبع واستقراء كل املعاين واآليات الواردة يف التغيري 

 .برسالة مستقلة

 



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

  

  املصادر واملراجع

التحرير والتنوير، البن عاشور حممد الطاهر بن حممد بن حممد  .١

 .ه١٩٨٤الدار التونسية للنشر، تونس، . لطاهر التونسيا

ضبطه . التعريفات، للجرجاين علي بن حممد بن علي الزين .٢

دار الكتب . وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر

 .ه١٤٠٣، ١العلمية بريوت، لبنان، ط

 نتائج،جليمس روبنسون، إىل األفكارالتغيري؛ أدوات حتويل  .٣

 من تعريب إصدارات مبيك، إشراف ودانا جاينس روبنسون،

علمي للدكتور عبد الرمحن توفيق، مركز اخلربات املهنية 

 .٢٠٠٨ مبيك القاهرة -لإلدارة

حممد عبد الرمحن بن  تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت .٤

حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب 

نزار مصطفى الباز، أسعد حممد الطيب، مكتبة : حامت، حتقيق

 . هـ١٤١٩، ٣اململكة العربية السعودية، ط

تفسري القرآن العظيم، البن كثري إمساعيل بن عمر بن كثري  .٥

دار طيبة للنشر . سامي بن حممد سالمة: حتقيق. القرشي

 .ه١٤٢٠، ٢والتوزيع، ط

اجلبار  تفسري القرآن، للسمعاين منصور بن حممد بن عبد .٦

 وغنيم بن عباس بن - إبراهيمياسر بن: حتقيق. التميمي



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 .ه١٤١٨، ١غنيم، دار الوطن، الرياض، ط

الرزاق بن مهام بن نافع  الرزاق،أليب بكر عبد تفسري عبد .٧

حممود حممد . د: احلمريي اليماين الصنعاين، دراسة وحتقيق

 .هـ١٤١٩، ١عبده، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 للسعدي عبدتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،  .٨

الرمحن بن معال  عبد: حتقيق. الرمحن بن ناصر بن عبداهللا

  .ه١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط. اللوحيق

: حتقيق. جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي حممد بن جرير .٩

  .ه١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط. أمحد حممد شاكر

زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم حممد بن أيب بكر  .١٠

 مكتبة املنار اإلسالمية، - مؤسسة الرسالة، بريوت . ن أيوبب

  .ه١٤١٥، ٢٧الكويت، ط

سنن أيب داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق  .١١

املكتبة . احلميد حممد حميي الدين عبد: حتقيق. السجستاين

  .العصرية، بريوت

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور : صحيح البخاري .١٢

ليه وسلم وسننه وأيامه، للبخاري حممد رسول اهللا صلى اهللا ع

دار . حممد زهري بن ناصر الناصر: حتقيق. بن إمساعيل اجلعفي

 .ه١٤٢٢، ١ط. طوق النجاة

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن : صحيح مسلم .١٣



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

، مسلم بن احلجاج القشريي العدل إىل رسول اهللا 

اء الرتاث دار إحي. الباقي حممد فؤاد عبد: حتقيق. النيسابوري

  .العريب، بريوت

. العني، للخليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي .١٤

دار . إبراهيم السامرائي. مهدي املخزومي، د. د: حتقيق

 .ومكتبة اهلالل

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، للكفوي  .١٥

 - عدنان درويش : حتقيق. أيوب بن موسى احلسيين القرميي

 .ؤسسة الرسالة، بريوتم.  حممد املصري

الدر املنثور، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  .١٦

 .دار الفكر، بريوت.السيوطي

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ألمحد بن  .١٧

ِاحلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين، أبو بكر 
َْ ْ ُ

 . هـ١٤٠٥،  ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط. البيهقي

. احلليم احلراين  الفتاوى، البن تيمية أمحد بن عبدجمموع .١٨

جممع امللك فهد . الرمحن بن حممد بن قاسم عبد: حتقيق

  .ه١٤١٦لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، 

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، حملمد بن  .١٩

دار . أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية

  .لكتب العلمية، بريوتا



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

. احلكيم درقاوي عبد. مفهوم التغيري يف القرآن الكرمي، د .٢٠

 رابط)ه٣٠/١/١٤٣١(شبكة األلوكة 

:املوضوع

http://www.alukah.net/sharia/٠/٩٢٢٣/#

ixzz٤Um٦M٥jTh 

 



    
 
 
 

    

 
 
 
 

٨٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ره اآن ا ا وو  اس 

 فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضــــــــــــــوع  م

١  ا     ٨١٥  

٢  ٨١٦  ٨١٦  ا  

٣  ولاا  :ا .   ٨٢٠  ٨٢٠  

٤  ما ا : ٨٢٣  ٨٢٣   .ا  

٥  ا آن: اا  ا .  ٨٢٦  ٨٢٦  

٦  اا ا :  سا  ا و
 ٨٣٢  .ره اآن

٨٣٢  

  ا وات  ٧
  

٨٤٢  

٨  ادر وا٨٤٤  ا  

٩  س ات  ٨٤٨  

  


