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  ِعّلًة لتحريه التعديالت على اجلييوو "تغيري اخللل"
 -دراسة ىكدية -

 *د. أميً صاحل

 م44/44/0248م                                 تاريخ قبول البحث: 41/5/0248تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

لقكنػػػن كػػػف  هػػػك لقةٌ ػػػ  لقتػػػب يتكٌثػػػؾ الػػػا  عيػػػر كػػػف لقة كػػػا    ػػػ   ٌف ل  ػػػؿ هػػػك :"تغييػػػر لق" ػػػؽ"      
لقتةػديت  لقتػب تيىػرل   ػ  لقاػدف لقاوػرمي كا ثػٌيكا  ػب كىػاؿ لقىرليػا  لقتىكي يػ ك كرػد  ٌكػـ  عيػره كػػف 
لقكةا ػػريف هػػذع لقةٌ ػػ  قتوػػكؿ لقتةػػديت  لقكتةٌ مػػ  اػػاقىينـك لقاوػػرمك كهػػد   هػػذع لقكررػػ   قػػ  درلثػػ  هػػذع 

وػػػار ي ااثػػػت"دلـ ل دكل  كلقمكل ػػػد لقتػػػب يك ّْرهػػػا   كػػػا لق مػػػ   لقةٌ ػػػ  كثػػػار ل دقػػػ  لقدلٌقػػػ    يلػػػاي  ػػػرلي  كل 
ر  ٌف ل  ؿ هػك ىػكلز  ك  كق ك كرد تكٌ ؿ لقاايث  ق  ضةؼ داق  هذع ل دق      لقكرلدي ككف عىـٌ ررَّ
لقتدٌ"ت  كلقتةديت  لقتػب تيىػرل   ػ  ىينػا  لق"تيػا لقييػ ي ىثػدٌي ن  ك تناثػ ٌي ني اضػكلاط وػر ي  ً ػٌد ي 

 قٌضرر لقناوئ  ف هذل لقتدٌ"ؿ ي كؽ لق ائد  لقكرىٌك  كن ك ٌا ي كف ل : هٌكلا

Abstract 

      Many scholars of Islamic jurisprudence argue that all changes to the human form, 

particularly elective cosmetic surgeries, are banned because they amount to “altering God's 

creation.” This argument has been generalized to deem genetic modification in humans 

forbidden. Using the framework of Islamic jurisprudence,5 the present paper aims to refute 

this argument and its underlying evidence. The paper argues that genetic modifications to 

reproductive and non-reproductive cells are permissible in Islam, but only within the general 

restrictions of Islamic jurisprudence. The most significant of these restrictions is that the 

harm incurred by such modifications should not outweigh their benefits.  
 

 
 ككدمةامل

 لقيكد هلل كلق ت  كلقثتـ     رثكؿ لهللي كآق ي ككف كلاعي كاةد:        
هػب  اقىينـك هك كىككع لقكاٌد  لقكرلعي   ب لإلنثػافي كهػذع لقكػاد  كيكعٌ ػ ن  ػب لقىينػا  لقتػب تيك لػا نيكٌيػا  "تيػا لإلنثػافي        

 علاكلقتب تيدّْد ىكين " ائص لإلنثاف لقتب يك ن  تكري
ككف هذع لق" ائص كا هك كرغكبي    ا  لقمٌك  لقادنٌي  كلقةم ٌي  ك  ا  لقىكاؿي ككنلػا كػا هػك غيػر كرغػكبي        

  اآل ا  كل كرلض لقكرلعي  كلقةيكب لق"ى مي ك
كنلػاي كةر   لقٌ  ا  كلق" ائص لقتب تنتج  ػف  ػدد  عيػر ك ككن تك ُّف لإلنثاف كف  ٌؾ رككز لقىينا  كررل تلاي        

ي كتيكيرنل كيذ ناي  مد تػدل   لق ملػا  كلقمػانكنيكف كل "تريػكف  قػ   ا كق مناي كتةطيتن كت ةيتن عيـٌ ردرت      لقتي ُّـ الا ر ِّ
ٌن   لق تب كلقايكثي كثيىّْ   لقرثائؿك  تناكؿ هذل لقككضكع ااقايث كلقٌدرلث ي  ةيمد  لقكؤتكرل  كلىتكة  لقكىاكني ك ي

 كي ىاكة  رطر ثتاذ كوارؾ  *
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ؿ  ب لقىينـك لقاورمك كا  دؿَّ         كا ي"       لقكتاان كمدلري لقتي ُّظ كلقت"ٌكؼ لقذم يادي  لقىكيني كف  كلرب لقتد"ُّ
    ذقؾ كف لقككرؼ لق اـر لقذم تيادي  لقتوريةا  لقمانكني   ب وت   رىا  لقكةككر  تىاع ذقؾي كا ثيَّكا كا  اف تد"ُّت 

ؿ  ػب لق"تيػا لقىثػدي   ب ىينا   لق"تيا لقتناث ي ي  ك قيمييا  ل ىٌن ي لقذم ييتكلرث  ق  ل ىياؿ لقتيم ي ا"تؼ لقتػد"ُّ
ا اأٌن  يٌت  لقثا   قـ يعا  تك ُّف لإلنثػاف ا ػكر   لقذم يمت ر  عرع     لقو"ص كيٌؿ لقتدٌ"ؿ كا ينتمؿ  ق  ذٌريت ك ً  كن

م  ب لق"تيا لقتناث ي  إلزلق    ا  غير كرغكا   ك  ضا     ا  كرغكا ي  اقطكؿ ناىة  كف لقتي ُّـ  ب لقىينـك لقاور 
رنل  ك ك ٌؿ كا  ب ل كػر هػك  نَّػ  ييتكرٌػن ذقػؾ  ػب لقكثػتماؿي كا ثػٌيكا كػن  ذف اةػض لقػٌدكؿ كػؤ"َّ كلقًم ري  ك قكف لقاور  كعتن

ي كىكلكريػ  (ُ)ـَُِٔة ػ  اريطانيػا  ػب كط ػن لقةػاـ اإىرل  لقايكث لقتب تتضٌكف تةػديتن قىينػا  قيمييػا  ل ىٌنػ ي  كػا  
 ك (ِ)لقٌ يف كف راؿ

ػػاي كاػػذقؾ  ػػدر  رػػرلرل  لقكىػػاكن         كلقكػػؤتكرل  ك يكػػا يتة ٌػػؽ ا ملػػا  لقوػػرية  لإلثػػتكي   ػػإٌف لقككرػػؼ لقٌثػػائد هػػك لقػػتي ُّظي  يضن
 ك (ّ)لقتب  يمد  قغرض لقتاايث  ب ككضكع لقىينـك لقاورم

تأتب هذع لقدرلث  قكنارو   هـٌ لقة ؿ لقتب لثتند  قيلا   عػر لقكةا ػريف  ػب تيػريـ لقتػد"ت   ػب  يقثياؽك ب هذل ل       
كذقؾ ايغي  رثـ ككرػؼ وػر ب  دٌؽ ك كضػ   ؛«تغيير لق" ؽ»لقىينـك لقاورمي كاثٌيكا  ب لق"تيا لقتناث ي ي  ا كهب     

 تىاع هذع لقمضي ك
 

 .هدف الدراسة
 ثاثنػا قتيػريـ لقتػد"ؿ لقىينػب  ػب "تيػا لإلنثػافي ق "ػركر اي ػـ وػر ب  رػرب « تغييػر لق" ػؽ»اة ػ   كنارو  لقمػكؿ       

د ك   ق  لقٌ كلب  ب هذع لقكثأق  لقكثتىّْ
 

 .مشكلة الدراسة
يتكثؾ  عير كف لقكةا ريف ادقيؿ "تغيير لق" ؽ"  ب تأييد ككر لـ اتيريـ لقتد"ت  لقاوري      لقىينـك لقاوػرمك        

 أتب هذع لقدرلث  قدرلث  كدل  كلب هذل لاثتداؿك ك  ي  تتكيكر هذع لقدرلث  يكؿ لإلىاا   ف لقثؤلؿ لآلتب: كت
 كا كدل  ي  لاثتداؿ ادقيؿ "تغيير لق" ؽ"     تيريـ  ىرل  لقتةديت      لقىينـك لقاورم؟       

 

   .أهنية الدراسة
 ت تثب هذع لقدرلث   هكيتلا كف  كريف:        

يىاااكأحدهما:    هكي  ككضكع لقتةديت      لقىينـك لقاورمي كتأعيرع لقكتكرن  ب ييا  لقاوري ث اا كل 
لقمػكلنيف  هكيػ  تيديػد لقككرػؼ لق ملػب لق ػيي  كػف هػذع لقتةػديت ي قكػا ينانػب   ػ  هػذل لقككرػؼ كػف آعػار   ػ  واألمر اآلخر: 

 لقتدٌ"ؿ  ب لقىينـك لقاورمككلق تاكل لقتب ت در  ب لقدكؿ لإلثتكي  اوأف ككضكع 
 

 .الدراسات السابكة
ػػاي كهػػب ااقةوػػرل ي تطٌررػػ           ػػٌؿ لقايػػكث لقوػػر ي  لقتػػب تناكقػػ  ككضػػكع لقىينػػـك  ك لقلندثػػ  لقىينيػػ  )لقكرلعيػػ (  كككن

 كى ي      لقطاي  كلقىرلي  لقتىكي  لقايكث لقتب ت  ك   ب لقىرلي ك ذقؾ  ؿ «ك تغيير لق" ؽ»قألدق  لقدلق      يرك  
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 لق" كصي كهب  عير  ىدِّلي تةرض  قلذل ل كرك 
كػف كنظػكر نمػدمي رػائـ   ػ  « تغييػر لق" ػؽ»ي تناكقلا ككضػكع -ًكٌكا كر     ي -ككٌكا تتكٌيز ا  هذع لقدرلث   ف غيرها        

 كف لقثن ك « تغيير لق" ؽ»تكظيؼ ركل د   كؿ لق م   ب لقتة يؿ كلقداا ي ااإلضا    ق  تيميما  يديعي  قدقيؿ تيريـ 
 

 .خّطة الدراسة
 كايعيف ك"اتك :  :ىا   هذع لقدرلث  اةد هذع لقكمدك   ب       

 وأدلتهم في المنع من التدخل الجيني. يالمبحث األول: موقف العمماء المعاصرين
 وقد جاء في مطمبين: ، المبحث الثاني: األدلة عمى تحريم "تغيير الخمق"، ومناقشتها

 ككناروتلاك يل دق  لقدلق   رلي ن     تيريـ تغيير لق" ؽ األول:المطمب        
 ككناروتلاك يل دق  لقدلق   وار ن     تيريـ تغيير لق" ؽ الثاني:المطمب        
 كتك يات ك يك ك يلا ككىز انتائج لقايثالبحث وخاتمة

 

 :املبحث األول
 .التدخل اجليينوأدّلتهه يف امليع مً  ،موقف العلناء املعاصريً

 

لقككرػػؼ لقثػػائد  نػػد لقة كػػا  لقكةا ػػريفي  كػػا ذي ػػر ثػػاق ناي هػػك لقكنػػن كػػف لقتػػدٌ"ؿ كلقتةػػديؿ   ػػ  لقىينػػـك لقاوػػرمي        
 ك(ْ)ااثتعنا  كا  اف قغرض لقةتر  ب لق"تيا لقىثدي  "اٌ  

 : لآلتي ك  ي ي  إٌف لقكنن يوكؿ لق كر        
 كككك(    غرلض تيثيني ك ) تغيير قكف لقوةري  ك لقةيكفي  ك لقاور ي  ك تطكيؿ لقماك تةديؿ ىينـك لق"تيا لقتناث ي -ُ
ثدي   غرلض تيثيني ك -ِ  تةديؿ ىينـك لق"تيا لقىى
 ككك(ك تةديؿ ىينـك لق"تيا لقتناث ي   غرلض  تىي ك ) ةتر لقماا ي  قإل اا  اكرض كا  اقث ر  ك لقضغط -ّ

ؿ  ػب لق ػكر  لقعانيػ  كلقعاقعػ   أىػازع ر يػؿه (ٓ)يادك كيٌؿ لٌت اؽ ايف لقكةا ػريفكلقكنن  ب لق كر  ل كق          ك  ٌكػا لقتػد"ُّ
ييػدث اػيف ىينػا  ل زكلر  ن ثػلـ دكف لاثػتةان   بقصدد العد جكف لقاػايعيفي كا ثػٌيكا  ذل  ػاف نمػؿ لقىينػا   ػب لق"تيػا لقتناثػ ي  

 كٔ()اىينا  طرؼو عاقث
 : (ٕ)لقتب يةتكد   يلا كيٌركك لقتدٌ"ؿ لقىينب  ق  عتع   نكلعكيك ف ردُّ ل دٌق         
 «كتغيير " ؽ لهلل»ل دٌق  لقدلٌق      يرك   األول:
 ل دٌق  لقدلٌق      يرك  " ط ل نثابك الثاني:
 لقكىت ا ككٌرة      لقكنا ن : ل دٌق  لقدلٌق      كنن لقٌضرري ييث  ٌف لق ُّكىر لقكذ كر  تزيد  يلا ل ضرلر لقكلرة   ك لقكتوالثالث
 ٌكػا لقػػدقيؿ لقكتة ٌػػؽ ا" ػػط ل نثػػاب  كانػػاع   ػػ   ف لثػػتادلؿ اةػض لقىينػػا   ػػب لق"تيػػا لقتناثػػ ي  قوػػ"ص كػػا اىينػػا         

كأ"كذ  كف و"ص آ"ر يؤدم  ق  كىكد نثؿ ييكػؿ لق ػ ا  لقكرلعيػ  ق و" ػيفي كهػذل " ػط ق نثػبك كهػذل لقػدقيؿ ضػةيؼ 
فَّ " ط ل نثاب  ٌنكا ييتى كَّر ييف تيثتادؿ لق" ي  لقتناث ي  لقذَّ ري   ك ل نعكي  ا" ٌيػ   "ػرل كػف وػ"ص   ؛لقكأ"ذ  ب نظرم

 ىنابي كالذل تيثتاةد ىكيني ىينػا   يػد لقػزكىيف كػف لقةك يػ  لقتناثػ ٌي  اييػث ا ي ػكف قلػذل لقػزكر  مُّ  ترػ  كرلعيػ  اػاقىنيف 
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ؿ  ٌنكػا هػك  د"ػاؿه  ك لثػتادلؿ قةػددو كيػدكدو ىػدِّل  ػب ضػكف  وػرل  لآلاؼ كػف لقناتجك ك ٌكا  ب  كر  تةديؿ لقىينا    اقتد"ُّ
ىينا  لقزكىيفك ككف عىَـّ  إٌف لقىنيف لقناتج ييكؿ " ائص كلقدي  ك ثػت    ا  ػب  ػدد كيػدكد ىػدِّل كػف لق" ػائصك كهػذل 

 ك زرع  ضػك  ىناػب  ػب ىثػد  نثػافي " طنػا قألنثػابي  وا  وب  ازرع ل  ضا  كنمؿ لقدـي   كَّا  ٌنا ا نةػٌد لقتاػٌرع ااقػدـي 
   ذقؾ لثتادلؿ  ددو كيدكد كف لقىينا  اىينا  و"ص  ىناب  ف لقىنيف ا يناغب  ف ييةدَّ " طنا قألنثابك 

ٌدم :  ٌف " ط ل نثاب  اـه  يوكؿ كا  اف ىزئيِّا كيدكدنل  ك  عيرنل  ك   يِّػاي كهػذل يمتضػب كنػن ىكيػن كػا يػؤ فإن قيل       
  ق  ذقؾك

ٌنكػػػا فدددالجواب        ػػػ  ق ظنػػػا  ػػػب لقٌن ػػػكصي اييػػػث يك ػػػف لقٌتكٌثػػػؾ اةكػػػـك لق  ػػػظ  يػػػ ي كل  :  ٌف " ػػػط ل نثػػػاب قػػػـ ييػػػذ ر تيريكي
ٌد ل كػر  ػب لقكنػن كػف نمػؿ لقىينػا  كلثػتادلؿ اةضػلا هػك  ػرى لثتنتى  لق ملا  كف تيريـ لقزن  كلقتانب كورع لقنّْ احك ك  ي ي  كى

 ي ػػاـ اىػػاكن لإل ضػػا   قػػ  ك ثػػد  " ػػط ل نثػػابي كق ػػٍف عٌكػػ   ػػرؽه  ايػػر اػػيف " ػػط لقنَّثػػب لقػػذم ييدعػػ  لقميػػاس   ػػ  ت ػػؾ ل
لقٌزن  كلق" ط لقناىـ  ف لثتادلؿ اةض لقىينا ي   ب لاثتادلؿ  ك لقنمؿ لقىينب ا يضين نثب لقط ؿ كف  اي  ك ٌكػ  اييػث 

 ا  لقكرلعي  ق و"ص ل ىناػب  ا  ػب نثػا  ضػئي   ىػدِّلك كالػذل  ػاف ا يىد كف ير اع كيينك   ي   طريِّاي كا هك ييكؿ لق ٌ 
 لقمياس     تيريـ لقٌزن  كلقتاٌنب رياثنا كن لق ارؽ لقكؤعّْر: طاية ني كردرنلي كآعارنل؛   ذقؾ ا ي ػٌ ك كقةػٌؿ ريػاس لقتػدٌ"ؿ لقىينػب

  َّ ن ك ررب والنا كآعارنلك    زرع ل  ضا ي اىاكن لقتغيير لقىزئب  ب لق" ؽ اك كّْف  ىنابي  ركل  
ك ٌكا لقدقيؿ لقعاقثي كهك لقٌضرر لقكلرن كلقكتكٌرن  كاناع      ف نىاح  ك يا  لقتةديؿ   ػ  لقىينػـك يمتضػب  ىػرل         

آاؼ لقتىارب     لقاور راؿ لقتأ د كف ي كؿ لقنتائج لقكرغكا ي ك ب هذل ضرر  ظيـ الؤا  لقناسك  كا  ف لقتةػديؿ 
كهػذل لقػدقيؿ كيػؿُّ تثػ يـي   ػد  ائج ا يك ف لقتناؤ الاي كرػد ا تظلػر  ػب لقىيػؿ ل كؿ  ك لقعػانب اػؿ اةػد  ىيػاؿتظؿ ق  نت

ق ٌن  دقيؿه كؤرَّ   ق   ف تتاٌدؿ لقكػكلزيفي كيتمػدَّـ لقة ػـ  قػ  درىػ  تت ػب ل ضػرلر لقكلرةػ  كلقكتكٌرةػ   ك تم ي لػا اييػث تزيػد 
ٌنكػا لثتوػرل نا قلػذع لقكري ػ  لقتػب يك ػف لقكنا ن   يلاك كنيف  ٌنكا ن"كض   ب هذع لقٌدرلث  ا ااقانا      لقكر  لقرلهفي كل 

  ف ت كف رريا ك
كػف ي  درلثػت  ككناروػت  هػك هػد نا  يكػا يثػتما نا «تغييػر لق" ػؽ»ك كَّا لقدقيؿ ل كؿي كهػك كػا يثػت زك  لثػتادلؿ لقىينػا  كػف        

 لق َّ يا ك
 

 : املبحث الثاىي
 .ومياقشتها ،على حتريه "تغيري اخللل"األدلَّة 

 

 لقتٍَّغًيير ييماؿ     كىليف: »هػ(: َِٓراؿ لقٌرلغب )        
 قتغيير  كر  لقوب  دكف ذلت ك ييماؿ: غىيٍَّر ي دلرم:  ذل انيتلا انا ن غير لقذم  افك أحدهما:
 ك(ٖ)«قتادي   اغيرعك نيك: غىيٍَّر ي غتكب كدلٌاتب والثاني:
ير لق" ؽ لقذم نت ٌ ـ  ن  هنا يوكؿ  ت هذيف لقنك يفي تغييػر لق ػكر ي كتغييػر لقػذل ك كتةػديؿ لقىينػـك يك ػف  ف كتغي       

 ٌف  يػػ  لثػػتادلان قػػاةض لقىينػػا  اغيرهػػاي  لػػذل ييةػػٌد تغييػػرنل ق ػػٌذل   ذل نيظػػر  قػػ   ػػٌؿ ىػػيف   ػػ  ًيػػد ي  ؛ييػدرر  ػػب  ػػت لقنػػك يف
ك ػػ ن كليػػد ي  ك  ذل نيظػػر  قػػ   عػػر تغييػػر لقىػػيف   ػػ  انيػػ  كتغييػػرنل  ىػػزل و كػػف لقػػٌذل  )لق ػػكر  (  ذل نيظػػر  قػػ  لقكػػاٌد  لقكرلعيػػ  ىي

 لقىثـ لقكوتكؿ   ي  ىك  نك
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 كيك ف ي ر ل دٌق  لقتب ييثتدٌؿ الا     يرك  "تغيير لق" ؽ"  ب رثكيف:        
 ل دٌق  لقدلٌق   رلي ن     تيريـ تغيير لق" ؽكالقسم األول: 

 ل دٌق  لقدلٌق   وار ن     تيريـ تغيير لق" ؽكلثاني: والقسم ا
 كثتنارش لقدرلث  هذع ل دق   ب كط ايف:        

 

 .ومياقشتها ،األدّلة الداّلة صراحًة على حتريه تغيري اخللل: املطلب األول
 كهب ل دٌق  لقك رّْي  ا  ظ لقتغيير كلقتاديؿك كهب عتع   دٌق : آيتاف كيديث:        

 

 لدليل األول: آية سورة الّنساء: ا
ْن َيْدُعوَن ِإَّلا َشدْيَطاًنا َمِريدًدا راؿ تةػاق :         َلَعَندُه المادُه َوَقداَل أَلَتاِخدَ نا ِمدْن ِعَبداِدَك  *ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ِإَّلا ِإَناثًا َواِ 

ْيَطاَن َوآَلُمَرناُهْم َفَمُيَبتُِّكنا آَ اَن اأْلَْنَعاِم َوآَلُمَرناُهْم َفَمُيَغيُِّرنا َخْمَق المادِه َوَمدْن َيتاِخدِ  الشاد َوأَلُِضماناُهْم َوأَلَُمنَِّيناُهمْ  *َنِصيًبا َمْفُروًضا 
 ك [ُُٗ-ُُٕ]لقنثا : َوِليًّا ِمْن ُدوِن الماِه َفَقْد َخِسَر ُخْسَراًنا ُمِبيًنا

هػػك كػػف  كػػر لقوػػيطاف  كقيػػا ىعي كا يػػأكر لقوػػيطاف  ا اكػػا هػػك يػػرلـك   ػػاف تغييػػر « تغييػػر " ػػؽ لهلل» ٌف  :كىػػ  لقداقػػ        
اك  لق" ؽ يرلكن

 كنارو  لاثتداؿ ااآلي :        
 لقذم يدٌؿ   ي  ق ظ "  يغيّْرفَّ " ؽ لهلل"  ب لآلي ي ك"ت لـ يىؤيكؿ  ق  عتع   ركلؿ: « لقةكـك»ل"ت ؼ لقك ٌثركف  ب        
تاػديؿ لق طػر  لقتػب يكقػد لإلنثػاف   يلػا كػف لإلثػتـ كلقتكييػد  :ير لق" ؽ لقكػذ كر ييػرلد اػ  تغييػر لقػٌديف "اٌ ػ ي  مٌف تغي : أحدها

 ق  لقورؾ كلق  ري  ك تاديؿ  ي اـ لقديف اتي يؿ لقيرلـ كتيريـ لقيتؿك كهذل لقمكؿ هك  يدل لقػركليتيف  ػف  ػؿن كػف لاػف  اػاس 
هػػ( َُّك كرىَّيػ  لقٌطاػرم ) : ٗ()كلاػف ىايػر ككىاهػد كلقضػياؾ كلقثػدم كلاػف زيػد ككماتػؿكلقيثف ك  رك ي كراق  لاف لقكثيب 

كذقػؾ  ؛كن  د"اق  لقتغييرل  لقيٌثي  لقظاهر  لقكن كص     تيريكلاي  ت  يج ل ثناف كلقكوـػ كلقػٌنكص كنيكهػا  ػب كةنػ  لآليػ 
 : -ريك  لهلل-ك لرت االا ييةدُّ  ب لقنلاي  تغييرنل ق ٌديفك راؿ اؿ  نَّلا كف  ي اـ لقٌديف  اثتيتقلا   يا قكىرد  كنلا تغييرنل

ذل  ػاف »        ك كق  ل ركلؿ ااقٌ كلب  ب تأكيؿ ذقؾي ركؿي كف راؿ: كةناع: "كآلكػرنلـ   يغيػرٌف " ػؽ لهلل"ي رػاؿ: ديػف لهللككككل 
ؤعي ككوػػـ كػػا نلػػ   ػػف كوػػك  كىكٍوػػًرعي ذقػػؾ كةنػػاعي د"ػػؿ  ػػب ذقػػؾ  ةػػؿي  ػػؿّْ كػػا نلػػ  لهلل  نػػ : كػػف ً" ػػاً  كػػا ا يىػػكز " ػػا

 ٌف لقويطاف ا وؾَّ  ٌنػ  يػد ك  قػ  ىكيػن كةا ػب لهلل كينلػ   ؛كغير ذقؾ كف لقكةا بي كد"ؿ  ي  ترؾ  ؿّْ كا  كر لهلل ا 
 ك(َُ)« ف ىكين طا ت 

" يمتضػػب  ف ا يىػػٍد"يؿ  ػػب كهػذل لقػػر م كػػف لاػػف ىريػر اإد"ػػاؿ   ةػػاؿ لقتغييػػر لقيٌثػػي  لقكنلػب  نلػػا  ػػب كةنػػ  "تغييػر لقػػديف       
 ٌنػػ  ا يعاػػ   كنػػ  كػػف لقتغييػػر لقكيػػٌرـ اكىػػٌرد  كنػػ   :كةنػػ  لآليػػ   مُّ تغييػػر  ا  ذل نػػٌص لقوػػارع   ػػ  يركتػػ  اػػدقيؿو كثػػتمٌؿي  م

ذل  ػاف كػف ك  ػإذل عاػ   ٌنػ  كيػٌرـ  ػاف كػف  ي ػاـ لقػٌديفي كل   ي ػاـ لقػديف  تغييرنلي اؿ ا اٌد كف دقيؿ "اٌص يدٌؿ      ٌن  كيٌرـ  كٌان
ق  كني  لاف ىرير هذل كاؿ اةض لقكةا ريف  ك  (ُُ) اف لثتيتقي   ك لرت اا  دل"تن  ب "تغيير لقديف" لقكم كد ااآلي ك كل 

 ػػب لآليػػ  اتغييػػر لقػػٌديف  ػػدـي  ػػتيٌي  لاثػػتداؿ اةكػػـك ق ػػظ لآليػػ    ػػ  « تغييػػر لق" ػػؽ»ك  ػػ   ٌم يػػاؿ  يا ػػؿ ت ثػػير        
ا يػد"ؿ  ػب لآليػ  لقتغييػرل   :ل ق ً" م   ا اأف يػرد نػصّّ اتيػريـ ذقػؾ لقتغييػر "اٌ ػ ك كانػا ن   ػ  هػذل لقمػكؿتيريـ كا ي كف تغييرن 

 دلـػػػػػ ك لقتيثيف؛ انة ا ي ثكل    ان   ب "تيا ىثدي   ك تناث ي ي كثكل    ان   غرلض لقةترػلقىينرل     ػػػػػلقتب تيى
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 كثتمٌؿي  كنىلا كف كثتىٌدل  لقة ر لقتب قـ تتناكقلا لقٌن كص ا" ك لاك لقنٌص     تيريـ هذع لقتغييرل  ادقيؿ
 

" ػا  لقػدكلب ك ػؽ  « تغيير لق" ؽ»ٌف لقكرلد اػ  : القول الثاني لقتغييػر لقًيٌثػب  ػب ىثػد لإلنثػاف كلقييػكلفي  مطػن لآلذلف كل 
رضػب -ك كركم  ػف  نػس اػف كاقػؾ (ُِ)يػرهـي كلقيثػف لقا ػرم ك  ركػ  كغ-رضب لهلل  نلكا-لقةيكفك كهك ركؿ عافو ااف  ٌااس 

ك كلرت ار اةضلـ  ب هذل لقمكؿ     ذ ر  " ا  لقٌدكلبي  ك لقكوـي  ػب ت ثػير لآليػ   ٌنكػا هػك   ػ  ثػايؿ (ُّ)-لهلل  نلكا
 لقتكعيؿ ا لقي ري  كا ا ي"  ك 

 

يفي كلقيٌثػب اػاقتغيير  ػب ىثػد لإلنثػاف كػا يوػكؿ لقتغييػريف: لقكةنػكم اتغييػر لقػد« تغييػر لق" ػؽ»ٌف لقكرلد اػػ  : والقول الثالث
 ػب ي انػا    ػ   نَّػ  كرد  نلكػا لقمػكاف لقثػااماف اأٌف هذل هك ركؿ لاف  اػاس كلقيثػف لقا ػرم ك  ركػ   :كلقييكلفك كرد ييماؿ

 ػف كىلػ  ك ػكرت   ك  َوآَلُمدَرناُهْم َفَمُيَغيِّدُرنا َخْمدَق المادهِ »هػ(  ف هذل لقمكؿ امكق : ٖٓٔلآلي ك كرد  ٌار لقايضاكم ) : 
  ت ك كيندرر  ي  كا ريؿ كف  ؽ   يف لقياكبي ك" ا  لقةايدي كلقكوـي كلقكوري كلق ٌػكلطي كلقٌثػيؽي كنيػك ذقػؾ ك اػاد  
لقوكسي كلقمكري كتغيير  طر  لهلل تةاق  لقتب هب لإًلثتـي كلثػتةكاؿ لقىػكلرح كلقمػكل  يكػا ا يةػكد   ػ  لقػن س  كػاان كا 

 ك(ُْ)«زق  ك ك ككـي لق  ظ يكنن لق" ا  كط مناي ق ف لق ملا  ر"َّ كل  ب " ا  لقالائـ ق ياى  هلل يكىب قلا كف ل
ػػػػريف  اقوػػػػك انب        قػػػػ  هػػػػذل لقمػػػػكؿ كػػػػاؿ   عػػػػر كتػػػػأٌ"رم لقك ثّْ ي (ُٖ)كلاػػػػف  اوػػػػكر (ُٕ)كروػػػػيد رضػػػػا (ُٔ)لآلقكثػػػػبك  (ُٓ)كل 

ػػا  ػػاق  لق ػػكزلف  ػػب ايعػػ  (ُٗ)كلقثػػةدم  لػػـ ييك ػػكف  ،(َِ)(ر خمددق ا : ضددوابطه وتطبيقاتددهتغييدد)ي كهػػك كػػا ذهػػب  قيػػ   يضن
 لق  ظ     لقةكـك كيثتعنكف كن  لقتغييرل  لقكن كص     ىكلزها ككا ييماس   يلا ككا تد ك  قي  لقياى  كنلاك 

"تيػا يػد"ؿ  ػب ي ـػ لقتيػريـ  ػب لآليػ  ىكيػن لقتغييػرل  لقتػب يك ػف  ىرلؤهػا   ػ  ىينػا  لق يك    هػذل لقمػكؿ كلقػذم را ػ        
لقىثدي  كلق"تيا لقتناث ي ي كييثتعن  كف ذقؾ كػا تػد ك  قيػ  لقياىػ ي  ػاقةتر كػف ل كػرلض رياثنػا   ػ  كػا لثػتعنب كػف تغييػرل  

 ك(ُِ)يٌثي  ق ياى  كلقضركر ك كهذل هك لاتىاع لقٌثائد قدل لقاايعيف  ب هذل لقككضكع كف لق ملا  لقكةا ريف  كا ث ؼ ذ رع
 كذقؾ قمرلئف  ران:  ؛لقاايث كف هذع ل ركلؿ لقعتع   ب ت ثير لآلي  هك لقمكؿ ل كؿكلقكرىَّ  قدل        

 

ػا اأُلولىالقرينة  : لقٌثياؽي  اآلي  كلرد   ب ثياؽ تمرير لقةميد  كلإلن ار   ػ  لقكوػر يف  اػادتلـ غيػر لهللي كتيػريكىلـ لقيػتؿ ز كن
ػػا كػػنلـ  ٌنلػػا اػػأٌف آقلػػتلـ  كػػرتلـ اػػذقؾ؛ كقػػذقؾ رٌطةػػكل آذلف ل نةػػاـ  ) ػػاقايير  كلقثػػائا ( كىة ػػكل ذقػػؾ  تكػػ ن   ػػ  تيػػريـ    لػػا ز كن

رراػػافه هلل تةػػاق ك كهػػذل لقٌثػػياؽ يناثػػا   ف ي ػػكف لقكم ػػكد اتغييػػر لق" ػػؽ  ػػب لآليػػ  تغييػػرى لقً طػػر  كلقتكييػػدي  ك لقتغيػػرلً  لقيٌثػػي  
ا  يكػا ز كػػكلي ا كىػٌرد لقتغييػػرل  لقًيٌثػي  لقظاهريػػ  لقتػب تنػػاؿ لقكرتاطػ  ااقوّْػرؾي  تمطيػػن آذلف ل نةػاـ  تكػػ ن   ػ  تيػػريـ لهلل قلػ

نثػػافي كلقتػػب هػػب  ػػب   عرهػػا نا ةػػ  تػػد"ؿ  ػػب يٌيػػز لإلاايػػ  ا لقيظػػري كا لرتاػػاط قلػػا  ك" كرػػا  لهلل كػػف ىكػػاد كناػػا  كييػػكلف كل 
 تيػ  رثػكؿ »)كاقػؾ اػف نضػ  ( رػاؿ:  ااقٌورؾك ككٌكا ي مب  لقضك      هذل لقكةن  لقكرلد ااآلي  كا ركلع  اك ل يػكص  ػف  ايػ 

ك رػػاؿ: كػػف  ٌم لقكػػاؿ؟ رػػاؿ: ، (ِِ)تار ػػا ق تنظيػػؼ كلقغثػػؿ[ :] م ي ك نػػا رىًوػػؼ لقليئػػ لهلل  : نةػـػ  مػػاؿ: هػػؿ قػػؾ كػػاؿ؟ رػػاؿ: ر ػػ ي
: كف  ٌؿ لقكاؿ كف لإلاؿ كلقرريؽ كلق"يؿ كلقغنـي  ماؿ:  ذل آتػاؾ لهلل كػاان   ييػرى   يػؾك عػـٌ رػاؿ: هػؿ تينػتج  اػ ا ر  ي ؿ رككػؾ ً ػياين

]ىكن ايير ي كهػك كقػد لقنارػ  تيوػٌؽ  ذنػ   تكػ    ػ  تيػريـ لانت ػاع اػ   آذلنلاي  تةكد  ق  ككث   تمطن آذلنلاي  تمكؿ: هذع اييير
ػػريـ ، (ِّ)يتػ  يكػك [ كتيرّْكلػا   يػؾي ك  ػػ   (ِْ)كهػب كوػمكر  لقى ػد[ ي]ىكػن  ػريك كتوػٌملاي  ك توػٌؽ ى كدهػاي كتمػكؿ: هػذع  ي
 ك(ِٓ)«قؾي كثا دي لهلل  ودٌ  نةـي راؿ:  إٌف كا آتاؾ لهلل  ه ؾي راؿ: 
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: َأْكثَددَر النادداِس ََّل َيْعَمُمددون َ ِلددَك الدددِّيُن اْلَقدديُِّم َوَلِكددنا   -كهػػك ثػػايان     ػـػ اكػػرلدع  –كر ػػديع كنػػ  « تاػػديؿ لق" ػػؽ»ك  ػػذى ر [َّ]لقػرـك
ػاي يػديث  لق طر ي كلقديف كلقثتك  كف لقٌورؾ لقذم ييكقد   يػ  لقنػاسي كلقٌثػياؽ دلؿّّ   ػ  ذقػؾك كرػد  روػد  قػ  هػذل لقكم ػكدي  يضن

ػػرلن ي  ك يكىّْثػػان ي  كػػا : » ي رػػاؿ: رػػاؿ رثػػكؿ لهللي اػػب هريػػر   دلنػػ ي  ك ين ّْ كػػا كػػف ككقػػكد  ا ييكقػػد   ػػ  لقً طػػر ي  ػػأاكلع يلكّْ
ِفْطَرَت الماِه الاِتدي َفَطدَر الناداَس : ركؿ لهلل تةػاق  عـ يمكؿ  اك هرير  « تنتج لقاليك  اليك ن ىكةا ي هؿ تيٌثكف  يلا كف ىد ا 

: ِه َ ِلدَك الددِّيُن اْلَقديِّمُ َعَمْيَها ََّل تَْبِديَل ِلَخْمِق الماد  اقاليكػ  لقىكةػا  هػب لقك تك ػ ي لق"ٍ ػؽي كلقىػد ا  لقكمطك ػ ي ل نػؼ ك (ِٔ)[َّ]لقػرـك
ٍ ؽ قػيس  يلػا نم ػافي عػـٌ تيمطػن آذلنلػا اةػدي ك نك لػاي : » ك ل ذفي كرد كعَّؿ لقنابي  ر كبى انب آدـ ااقالائـ؛  ٌنلا تيكقد  اك  ى لق"ى

ػا يػديث  يػاض اػف يكػار (ِٕ)«ئر كهذع ثكلئب ييماؿ: هذع ايا  ػٌؿ كػاؿو » ػف لهلل تةػاق :  يي  ػف لقناػب ك كدٌؿ   يػ   يضن
ٌنلػـػ  تػػتلـ لقوػػياطيف  اىتػػاقتلـ  ػػف ديػػنلـي كيٌركػػ    ػػيلـ كػػا  ي  ػػ ي (ٕٛ)ني تيػػ   اػػدنل يػػتؿ ي كل  ٌنػػب " مػػ   اػػادم ين ػػا    َّلػـػ ي كل 

َوآَلُمدَرناُهْم َفَمُيَغيِّدُرنا  :ك  لػذل هػك تغييػر لق" ػؽ ن ثيػ  لقكم ػكد اػػ(ِٗ)«...  طانناثػقلـي ك ىكىرتلـ  ف يور كل اب كا قـػ  نػزّْؿ اػ  
 ؛  ذ "ير كا يي ٌثر ا  لقمرآف لقمرآفي ن ث  عـ لقثٌن ك[ُُٗ]لقنثا : َخْمَق الماهِ 

 

نااتنػاي  ك ييكلننػا  ك  نثػانناك كهػذع  :  ٌف  دٌق  لقورع دٌق      ىكلز لقتغيير لقنا ن  ػب لق" ػؽ ىكػادنل  ػاف  كوالقرينة الثالثة
 لقتغييرل  لقىائز   ب كىكك لا   عر كٌكا قيس اىائز: 

ُهدَو أَْنَشدَأُكْم ِمدَن اأْلَْرِ   ًكف تغيير لقىكاد لقٌنا ن وٌؽ ل نلار كني  لقىااؿ ك ت  لقطرؽ كانا  لقايك ي كرد راؿ تةاق :        
َوَبددواَأُكْم ِفددي اأْلَْرِ  تَتاِخددُ وَن ِمددْن  كػػار  ل رض ا ت ػػكف دكف تغييرهػػاي كرػػاؿ تةػػاق   ػػب عكػػكد: ي ك [ُٔ]هػػكد: َواْسددَتْعَمَرُكْم ِفيَهددا

 ىةػػؿ تك يػػنلـ كػػف نيػػ  لقىاػػاؿ كػػف ًنةىًكػػ    ػػيلـك  [ْٕ]ل  ػػرلؼ: ُسددُهوِلَها ُقُصددورًا َوتَْنِحتُددوَن اْلِجَبدداَل ُبُيوتًددا َفدداْ ُكُروا آََّلَء الماددهِ 
 كاد ا تيي    عر ني كا ييـر كنلا  ا كا كرن     كى  لإل ثادي كهك ل رٌؿ كرك نا  ب ت ٌر ا  لقةمت كك نكلع تغيير لقى

ككف تغيير لقٌناا  لقنػا ني رطػن ل وػىار كتم يكلػا كي ػادها كتر يػب  نكل لػا كتأايرهػاي كتغييػر كنتكىلػا ااقة ػر كلقطيػف        
إّن »؛ ك ػػب لقيػػديث: [ٓ]لقيوػػر: ْن ِليَنددٍة َأْو َتَرْكُتُموَهددا َقاِةَمددًة َعَمددى ُأُصددوِلَها َفِبددِإْ ِن الماددهِ َمددا َقَطْعددتُْم ِمددكغيػػر ذقػػؾي ك ػػب لقمػػرآف: 

ك ككػا ريػؿ  ػب تغييػر لقىكػاد اػأٌف  ػكرع ا تيي ػ   عػر ني (َّ)«شجرًة كانت تؤ ي المسممين، فجداء رجدٌل فقطعهدا، فددخل الجندة
 ييماؿ ن ث   ب تغيير لقٌناا ك  كا ييـر كنلا  ا كا  اف     كى  لإل ثاد

كًكػػف تغييػػر لقييػػكلف ىػػكلز ذايػػ  ك ػػيدع كثػػ "  كتمطيةػػ  اةػػد ذايػػ ي كرػػد كرد ل كػػر امتػػؿ لق  ػػب ل ثػػكدي كلق"نزيػػري كلقػػكزغ        
 :كةناهػا ك ك ػب(ُّ))زليؼ كةركؼ(ي كلق كلثؽ لق"كس: لق أر كلقيٌي  كلقةمرب كلقيد   )طير ىارح( كلق  ػب لقةمػكري  ػب لقيػٌؿ كلقيػـر

 ػػٌؿ كػػا يي"وػػ  ضػػررعك كهػػذل   ٌػػ  تغييػػر ق" ملػػا اػػاقىرح كلقمطػػن كلقػػرٌضي كقياقلػػا كػػف لقييػػا   قػػ  لقكػػك ك  كػػا  ٌنػػ  كرد  لقن ػػكص 
ي  ٌنػػ  ي كىػػا   نػػ  (ّّ)ي يىًثػـػ  اػػؿ لقٌ ػػدر  ان ثػػ ي كرػػد  ػػاف لقناػػب (ِّ)تة يكلػػا[ اػػاق ٌب  ػػب غيػػر لقكىػػ  :اىػػكلز كثػـػ لقٌدلٌاػػ  ] م

لىػػػػدمى ان ثػػػػ  ػػػػاف ييٍوػػػػًةر لق
ػػػػا:  نَّػػػػ  ضػػػػٌي  ا اوػػػػيف ككىػػػػك يف(ّْ)  :لقكىػػػػا »هػػػػػ(: ّٖٖي رػػػػاؿ لق"طػػػػااب ) : (ّٓ)ي كىػػػػا   نػػػػ   يضن

لقً" ا كككك ب هذل دقيؿ      ٌف لق"ى ٌب  ب لقضَّيايا غير ك ركعي كرػد  رهػ  اةػض  هػؿ لقة ـػ قػنمص لقةضػكي كهػذل نمػصه قػيس 
  ػك  ػاف  " ػاؤهكا »هػػ(: ُِّك كرػاؿ لقطَّيػاكم ) : (ّٔ)«قٌزهككػ  كثػك  لقرلئيػ اةيب؛  ٌف لقً" ا  ي يد لقٌ يـ طياناي كين ػب كنػ  ل

؛ قينتلػػب لقٌنػػاس  ػػف ذقػػؾي  ػػت ي ة كنػػ ؛  ٌنلػـػ كتػػ  كػػا   كػػكل  فَّ كػػا  ي" ػػب تيىتنػػب  ك ك ركهنػػا  ذنل قكػػا ضػػٌي  الكػػا رثػػكؿ لهلل 
 ك(ّٖ) رله   " ا  لقييكلف  ضةيؼ ي كفي ك ٌكا كا ركم  ف لقناب (ّٕ)«تيىا  ي  يىككل  ف ذقؾي   ـ ي ة كع

ككف تغيير لإلنثاف لقنا ن لق"تاف كلاثتيدلد كنتؼ لإلاط كيٌؼ لقوَّػارب كرػٌص لقٌوػةر كي مػ  ك ػاي لقوػيب اغيػر لقٌثػكلد        
ػػا  كلقًيٌنػػا  ق يػػديف كل ظػػا ر كعمػػب لآلذلف قتة يػػؽ ل رػػرلطي ك ػػذقؾ اتػػر لقةضػػك لقكتا ػػؿي كلثتئ ػػاؿ ل كرلـي ك ػػٌؿ كػػا  ػػاف  تىن
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ككػػدلكل   يىػػكز  ى ػػ  تغييػػر لق" ػػؽ ااقىرليػػ  كلقوػػٌؽ كلقاتػػر كلاثتئ ػػاؿ كنيػػك ذقػػؾ كػػف لإلىػػرل ل  لقطايػػ ي ك ػػذقؾ رطػػن 
اي ك ؿُّ هذل يد"ؿ  ب  كـك ق ظ   ق ٌن  ااات اؽ قيس اكم كد كن ك « تغيير لق" ؽ»ل  ضا  يدِّل كًر ا ن

كًكػتؾ »هػػ(: ِْٓلقػكلرد  ػب لآليػ  رػاؿ لاػف  طٌيػ  ) : « تغيير لق" ؽ» ظ ك ىؿ هذع لقكثتعنيا  لق عير  كف  كـك ق       
كلقكن ةػػ  ا ك  ػػرىاىط لقي ػػـ ااقكضػػٌر  (ّٗ)«ت ثػػير هػػذع لآليػػ :  ٌف  ػػؿَّ تغييػػر ضػػاٌر  لػػك  ػػب لآليػػ ي ك ػػؿَّ تغييػػر نػػا ن  لػػك كاػػاح

 اذل  لقتغييرك
 عيػره كنلػاي يىة نػا نػرٌى   ٌف ق ػظ "" ػؽ لهلل"  ػب لآليػ   ٌنكػا   كىكد كعؿ هذع لقتغييرل  لق عيػر  لقىػائز ي اػؿ لقكنػدكبي        

لقةػاـ لقػػذم  يريػػد اػػ  »كلق ػػرؽ اينلكػػا  ٌف «ك لقةػاـ لقك" ػػكص»ي ا كػػف رايػػؿ «لقةػاـ لقػػذم  يريػػد اػػ  لق" ػكص»هػك كػػف رايػػؿ 
ػػػ ن  يكػػػا كرل  لقك" ػػػكص لقكػػػرلد اػػػ ي ا"ػػػتؼ « لق" ػػػكص ػػػ« لقةػػػاـٌ لقك" ػػػكص»ا ي ػػػكف ييىَّ    يكػػػا كرل  لقػػػذم يامػػػ  يىَّ

كلق ػرؽ اينلكػا  ٌف لقػذم  يريػد اػ  لق" ػكص كػا  ػاف لقكػرلد اػ  »هػػ( َْٔلقك" كصك راؿ لقويخ  اك ياكد لإلث رليينب ) : 
 فَّ لقكػرلد اػ   ؛هػػ[: كقػيس  ػذقؾ لقةػاـٌ لقك" ػكصّْٓ رٌؿي ككا قيس اكرلد هػك ل  عػرك رػاؿ  اػك   ػب اػف  اػب هريػر  ] : 

هك ل رػٌؿك رػاؿ: كي تررػاف  ػب لقي ػـ كػف ىلػ   ٌف ل كؿ ا ي ػٌ  لايتىػار اظػاهرعي كهػذل يك ػف  هك ل  عري ككا قيس اكرلد
 ك(َْ)«لقتةٌ ؽ اظاهرع ل تاارنل اا  عر

 اق" ػػكص لقكػػرلد ااآليػ  هػػك تغييػػر لقػٌديف كلقتكييػػدي ا   عػػري ككػػا  ػدل ذقػػؾ  غيػػر دل"ػؿ  ػػب لآليػػ  لاتػػدل ني  يك  يػ        
رِّل  ـ نا ةناك كهذل لقمكؿ  كق   ب ت ثير لآلي  ًكٌكا ذهب  قي  لاف  طي  كف ر ػر لآليػ    ػ  لقضػاٌر ثكل ه   اف تغييرنل ضا
"ػػرلر لقنػػا ن كنلػػا : رػػكؿي ىكلػػر و كػػف ك ٌثػػرم لقٌثػػ ؼي ك ٌكػػا كػػا ز كػػ  هػػك   ػػيس كػػأعكرنلي كعانينػػا:  ٌف هػػذل لقمػػكؿ  ؛كل   ٌنػػ   كان

ي ك ٌكػا كػا ز كػ   ت" ػيصه ق ةكػـك «لقةاـ لقك" ػكص»ك« د ا  لق" كصلقةاـ لقذم  يري»ينثىـ كن را د  لقت ريؽ ايف 
 ك(ُْ)ااقك  ي ي كهك كيٌؿ نظر ك "ذو كردٌ 

 

 ٌنكػػا ي اهػػا لهلل تةػػاق  كػػف رػػكؿ  ا ػػيس  نػػدكا  [ُُٗ]لقنثػػا : َوآَلُمددَرناُهْم َفَمُيَغيِّددُرنا َخْمددَق الماددهِ :  ٌف لقةاػػار  والقرينددة الرابعددة
 ا يس[ يككئذو  :كا ييتكؿ  ف ي كف "طر اااق  ] م»هػ(: ّّّاؿ  اك كن كر لقكاتريدم ) : ي رر ض لقٌثىكد آلدـ 

لقتػب تنػزع  :] مي كلقٌناك ػ  لقتػب تاػرد  ثػنانلا[ :] م ٌن   رلد اتغيير " ؽ لق َّػ  كػا رػاقكل كػف لإل" ػا ي  ك لقيكع ػ ي كلقكلوػر  
ًظر   ق  يـك لقاةثي كا يييتكؿ  ف ي كف ق    ـه  ٌا ييؿَّ هذلي  ك ؛  ٌن   ٌنكا راؿ ذقؾ يـك ط ب كف رٌا  لقنَّ وةر يكلىالا[

 ك(ِْ)«]ثيأتب[ لقٌنلب  ف كعً  ؛  ذ رد يىكز  ف تىًرد لقورية   ب كع   ]ااإلااي [؛ قذقؾ اىةيدى هذل
 

 .الدليل الثاني: آية سورة الروم
َت المادِه الاِتدي َفَطدَر الناداَس َعَمْيَهدا ََّل َتْبدِديَل ِلَخْمدِق المادِه َ ِلدَك الددِّيُن اْلَقديُِّم َفَأِقْم َوْجَهَك ِلمدِّيِن َحِنيًفا ِفْطدرَ راؿ تةاق :        

: َوَلِكنا َأْكَثَر النااِس ََّل َيْعَمُمون  ك[َّ]لقرـك
 لقمكاف لقكذ كرلف  ب لآلي  لقتب كض ك َّل َتْبِديَل ِلَخْمِق الماهِ ك ب ت ثير        
َرَفدَث َفدَ   مكقػ  تةػاق :  يا ي ػ   ذقػؾ كا يناغػب  ف يي ةػؿ  لػك ن ػب اكةنػ  لقٌنلػب :ا تاػديؿ قػديف لهللي  م ::  ماألولالقول 

 ك(ّْ)«هذل ركؿ   عر لقة كا  كلقك ٌثريف»هػ(: ِْٕك راؿ لقعة اب ) : [ُٕٗ]لقامر : َوََّل ُفُسوَق َوََّل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ 
لهلل كػف لقالػائـ ااقً" ػا  كنيػكعك ركم  ػف لاػف  اػاس ككىاهػد ك  ركػ ك  ٌكػا لاػف  اػاس  اقركليػ   : ا تغيير ق" ؽوالقول الثاني
 ك(ْٔ)ك ك ٌكا   رك   ةن  لقمكاف(ْٓ)ك ذقؾ كىاهد (ْْ) ن  ضةي  



 أميً صاحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يػدٌؿ كذقػؾ  ٌنػ  ىػا   ػب ًثػاارلا كًقيارلػاي كػا  ؛كيادك لق"تؼ  ب تأكيؿ هذع لآلي   ضةؼ ا عير كن   ب لآلي  لقثاام        
"ذقػؾ لقػٌديف  :     ٌف لقكم كد ااق" ؽ لق طر  كلقديفي   ب ثاارلا راؿ: " أرـ كىلؾ ق ديف"ي عـ ذ ىػر لق طػر ي ك ػب ًقيارلػا رػاؿ

ي كاةضػػلـ  وػػار  قيػػ  ا ػػيغ  (ْٕ)لقمػػيـ"ك كقػػذقؾ  ػػإٌف ىكةنػػا كػػف لقك ٌثػػريف قػػـ ييوػػر  قػػ  لقمػػكؿ لقعػػانب  ػػب هػػذع لآليػػ  كقػػـ يػػذ رع
آن نػا  ػب ك هػذل  ضػتن  ػف كىػكد ل ياديػث لقتػب تػدٌؿ   ػ  كةنػ  لآليػ   كػا  كردناهػا (ْٖ)ق    ػ  ضػة  لقٌتكريض )ريؿ( ق ٌدا

 ررلئف تأكيؿ لآلي  لقٌثاام ك
ككا دلـ ذقؾ  ذقؾ  يتكٌى      لاثتداؿ الذع لآلي      تيريـ تغيير لق" ؽ يثّْيِّا اكا يوكؿ لقتد"ؿ  ب لقىينا          

 ك  ي  لآلي  لقٌثػاام ي اػؿ هػذع لآليػ   ضػةؼ داقػ    ػ  ذقػؾ ا عيػر قضػةؼ لقمػكؿ ايك لػا   ػ  لقةكػـكلقاورٌي ي كا يتكٌى    
     لقتغييرل  لقيٌثي  "اٌ  ي اداق  ثاارلا كقيارلا ككا كرد  ب ت ثير لق طر  لقكذ كر  الا كف  ياديثك 

   ننتمؿ  ق :        
 

 .الدليل الثالث: حديث ابن مسعود
ٍثف لقكغٌيرل  " ػؽ لهللي  ا ػي ذقػؾ كلقكثتكوكا قةف لهلل لقكلوكا  »راؿ: ي  ن          ي كلقكتنٌك ا  كلقكت ٌ ىا ي ق يي

لكر  ن كف انػب  ثػد ييمػاؿ قلػا  ـٌ يةمػكبي  ىػا    ماقػ :  ٌنػ  ا غنػب  نػؾ  ٌنػؾ قةنػ   يػ  ك يػ ي  مػاؿ: ككػا قػب ا  قةػف كػف 
رر تيػ  مد رر  ي كا ايف لقٌ كييفي  كا كىد ُّ  ي  كا تمكؿي راؿ: قػئف  نػ  ي ككف هك  ب  تاب لهللي  ماق : ققةف رثكؿ لهلل 

راقػ : ا ػ ي رػاؿ:  إٌنػ  رػد نلػ  ؟ [ٕ]لقيوػر: َوَما آتَداُكُم الراُسدوُل َفُخدُ وُو َوَمدا َنَهداُكْم َعْندُه َفداْنَتُهوا قمد كىدتي ك  ىكىا رر ً :
انظرمي  ػذها   نظػر ي   ػـ تػرى كػف ياىتلػا وػيئناي  مػاؿ: قػك  انػ   ن ي راق :  ػإٌنب  رل  ه ػؾ ي ة كنػ ي رػاؿ:  ػاذهاب  ػ

 ك  (ْٗ)« ذقؾ كا ىاكةتلا
لقكغيػٌرل  »ي هػك ك ػؼ لقكلوػكا  كلقكتنكّْ ػا  كلقكت  ّْىػا  ق ييثػفي اػػ «تغييػر لق" ػؽ»ككى  داق  هػذل لقيػديث   ػ  تيػريـ        

يػػريـ هػػذع ل  ةػػاؿي كل  ػػؿ  ف تةػػـٌ هػػذع لقة ّْػػ   ػػب كة كاتلػػاك  كػػا دلـ ي كهػػذل يػػككئ  قػػ   ٌف هػػذل لقتغييػػر هػػك   َّػػ  ت«" ػػؽ لهلل تةػػاق 
لقكثػاكم  ك ل كقػكمك ككػف لقكٍوـ كلقنَّكص كلقت ٌ ج ق ييٍثف كيرَّكنا  ٌن  تغييره ق "ى ؽ  ييريـ كػا هػك كع ػ ي  ك   عػري كػف اػاب لقميػاس 

 ذقؾ لقتغييرل  لقتب يك ف  ف تيىرل     لقىينا ك
  ػ   كػـك تغييػر لق" ػؽ  [ُُٗ]لقنثػا : َوآَلُمَرناُهْم َفَمُيَغيُِّرنا َخْمدَق المادهِ  :ل لقيديث رٌى   عيركف يكؿ آيػ ك ىؿ هذ       

 ي "ت نا قكا رٌىي  لقاايث  يكا ثاؽك (َٓ)ا     " كص تغيير لقٌديف
اي نثب اةضػلـ  قػ  لاػف كثػةكد         ك" ػب   لقتغييػرل  لقيٌثػي ي  اقكوـػ ي لقمػكؿ ايكػؿ لآليػ  لقكػذ كر    ػك ى  ي  يضن

 ك (ُٓ)لقدكلب كنيك ذقؾ
 ٌف لاػػف كثػػةكد قػػك  ػػاف يػػرل  ٌف لآليػػ   ؛كهػػذع لقٌنثػػا   يلػػا نظػػري اػػؿ ًثػػياؽ لقيػػديث  رػػرب  قػػ  لقٌداقػػ    ػػ  لقة ػػس       

كص  ب لقمػرآفي اػأٌف هػذل لقتيػريـ اأٌنلا ا تىد تيريـ لقكوـ كلقنَّ  :توكؿ لقتغييرل  لقًيٌثي ي قكا ليتجَّ     لقكر   لقتب راق  ق 
 ةيدكقػ   ػػف لاثػتداؿ اايػ  لقتغييػػر  ي[ٕ]لقيوػر: َوَمددا آتَداُكُم الراُسددوُل َفُخدُ وُو َوَمددا َنَهداُكْم َعْندُه َفدداْنَتُهوا :كوػككؿه امكقػ  تةػاق 

ا  ن ًثلا  ق  لاثتداؿ الذع لقٌطريم  غير لقكااور ي ييكيب اأٌن  ا يػرل آيػ  لقتغييػر  اٌكػ   ػب لقتغييػريف: لقكةنػكم كلقيٌثػبي كل 
ارو كع    ي كهذل هك لقظٌف ايى  كق اف ييتٌج ااآلي  ن ثلاك هذل اا ترلض  ٌف لآلي  قـ تغب  ف ااق  كرتئذو

 ؛لقكنن كف "تغيير " ؽ لهلل"ي ك ٌن  هك ل  ػؿ  ػت يثػتميـ قغػ ن ايثػب ظػاهر لقيػديث عمومك ٌكا لاثتداؿ ااقيديث            
  ٌف نٌص لقيديث ريَّد ل  ةاؿ لقك ةكف  ا  تلاي كف نكصو ككوـ كت ٌ جي اط ب لقييثفك كظاهر هذل لقميد ت" يص كذقؾ
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ٔ٘ٗ 

اػاقتتب ي ة ػف ذقػؾ ط انػا ق ييثػف كلقىكػاؿي  ػت يوػػكؿ  -« لقكغٌيػرل  " ػؽ لهلل تةػػاق »كهػك ركقػ :  -لقةكػـك لقػدلٌؿ   ػ  لقة ػ  
الػا ط ػب لقيثػفي  ػاقةتر  ك تيثػيف كظي ػ  لقةضػكي  ك لقٌنظا ػ ي كنيػك ذقػؾك كرػد لق  ظ  ذف   ةػاؿ لقتغييػر لقتػب ا ييم ػد 

 ٌف ل  ػػؿ هػػػك  ف يتمٌيػػد  كؿ لق ػػػتـ اػػػا"رع  ؛ر نػػا اػػػأفَّ هػػذل هػػػك لقظػػاهر رغػػػـ لقةكػػػـك لق  ظػػب  ػػػب ق ػػظ "لقكغٌيػػػرل  " ػػػؽ لهلل"
رػاؿ لقنػككم  يٌيرل  " ؽ لهلل تةاق  ط انػا ق يثػفكلقة سي   أٌف كةن  لقيديث: قةف لهلل لقناك ا  كلقكلوكا  كلقكت ٌ ىا  لقكغ

ػػا ركقػػ : "لقكت ٌ ىػػا  ق ييثػػف"  كةنػػاع»هػػػ(: ٕٔٔ) :  ي ة ػػف ذقػػؾ ط انػػا ق ييثػػفك ك يػػ   وػػار   قػػ   ٌف لقيػػرلـ هػػك لقك ةػػكؿ  :ك كَّ
ػػا قػػك ليتاىػػ   قيػػ  قةػػترو  ك  يػػبو  ػػب لقثػػٌف كنيػػكع  ػػت اػػأس ٍثػػفي  كَّ ػػا كركد لقػػنٌَّص ك ككٌكػػا يؤيّْػػد ذقػػؾ  (ِٓ)«قط ػػب لقيي يضن

ي رػػاؿ: ااثػػتعنا  كػػا  ػػاف تغييػػرنل  ىػػؿ لقةػػتر  ػػب  يػػدل ركليػػا  لقيػػديث ن ثػػ ي كهػػب كػػا ركلع كثػػركؽ  ػػف لاػػف كثػػةكد 
ك ك كػػػا كرد ذقػػؾ  ػػب يػػديث لاػػػف (ّٓ)«نلػػ   ػػف لقٌناك ػػػ  كلقكلوػػر  كلقكل ػػ   كلقكلوػػك   ا كػػف دل : »ثػػكة  رثػػكؿ لهلل 

ًةنػ  لقكل ػ  ي كلقكثتك ػ  ي كلقٌناك ػ ي كلقكتنٌك ػ ي كلقكلوػك ي كلقكثتكوػك ي كػف غيػر قي »ي راؿ: -رضب لهلل  نلكا- ٌااس 
ؿ لقىينػبي اػؿ غايػ  كػا يػدٌؿ   يػ  تيػريـ هػذل (ْٓ)«دل  ك ك  ي ي  إٌف لقيديث ا ي    قتثتداؿ ا    ػ  تيػريـ  كػـك لقتػد"ُّ

ؿ  ذل  اف ام د تىكيؿ لق كر  كلقكظلر لق"ارىب )لقييٍثف(ي  تغي ي  ك قكف لقوةر كنيك ذقؾكلقتد"ُّ  ير قكف لقةيكف كعتن
اػػيف كيتٌػػ   ػػب كىػػاؿ لقتيثػػيف لقكظلػػرمي  كػػد  عيػػره كػػف  هػػؿ لقة ػـػ  قػػ  تة يػػؿ لقيػػديث  ك تأكي ػػ  كت" ي ػػ  ق تك يػػؽ        

 داقت  كداق  كا ويرع كف لقتغييرل  لقتب تيىرل  ىؿ لقزين  كتيثيف لقكظلرك
   : ككف هذع لقتغييرل  لقكورك        

 ك(ٓٓ)ىكلز  اي وةر لقر س اغير لقٌثكلد 
  ك(ٔٓ)ىكلز  اي لقيديف كتطريؼ ل  اان ااقًيٌنا 
 ك(ٕٓ)ىكلز عمب ل ذف قتة يؽ ل ررلط 
 ك(ٖٓ)ىكلز لثت"دلـ لق يؿ 
  ك(ٗٓ)ىكلز رٌص وةر لقر س كي م 

ظلار ذقؾي ييث  هذل كن كا كرد كف ن كص  اٌك  تدؿ     كورك ي  لقتزٌيف         ا وال  كا  تن ي  مكق  كلقتىٌكؿ كل 
يَنددَتُكْم ِعْنددَد ُكددلِّ َمْسددِجدٍ تةػػاق :  َِ يَنددَتُهنا ِإَّلا َمددا َ َهددَر ِمْنَهددا ي كركقػػ  تةػػاق : [ُّ]ل  ػػرلؼ: َيدداَبِني آَدَم ُخددُ وا  َِ َوََّل ُيْبددِديَن 

يَنَتُهنا ِإَّلا  ِلُبُعوَلِتِهنا َأْو آَباِةِهنا َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِهنا َأْو أَْبَنداِةِهنا َأْو أَْبَنداِء ُبُعدوَلِتِهنا َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنا َعَمى ُجُيوِبِهنا َوََّل ُيْبِديَن َِ
ْيدَأْو ِإْخَواِنِهنا َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنا َأْو َبِني َأَخَواِتِهنا َأْو ِنَساِةِهنا َأْو َما َمَمَكدْت أَْيَمداُنُهنا أَ  ََ ْرَبدِة ِمدَن الرَِّجداِل ِو التاداِبِعيَن  ِر ُأوِلدي اإِْ

يَندِتِهنا  َأِو الطِّْفِل الاِ يَن َلْم َيْ َهُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّساِء َوََّل َيْضِرْبَن ِبدَأْرُجِمِهنا ِلدُيْعَمَم َمدا ُيْخِفدينَ  : ي كركقػ : [ُّ]لقنػكر: ِمدْن َِ
اف  ثػػاك  ىاريػػ ي قيٌ يتلػػاي كق ثػػكتلا ]ك ػػب ركليػػ : قزٌينتلػػا[ يتػػ  قػػك  ػػ»ي ك ػػب لقيػػديث: (َٔ)« ٌف لهلل ىكيػػؿه ييػػٌب لقىكػػاؿ»

:  ٌم لقنّْثػػا  "يػػر؟ رػػاؿ: لقتػػب تثػػٌرع  ذل نظػػري كتطيةػػ   ذل  كػػري كا ت"اق ػػ   يكػػا ي ػػرع  ػػب ثيػػئؿ رثػػكؿ لهلل »ي ك(ُٔ)« ن ّْمىلػػا
ي (ّٔ)« كػػا  يػػبُّ  ف تتػػزٌيف قػػب لقكػػر    ٌنػػب  يػػبُّ  ف  تػػزيَّف ق كػر  ي: »-رضػب لهلل  نلكػػا-ك ػػف لاػػف  اػػاس  (ِٔ)«ن ثػلا ككاقػػ 

قػك  نػً  »ي ك(ٓٔ)« ٌف  يثػف كػا غييّْػر اػ  هػذل لقوػيب لقينَّػا  كلق ػتـ»ك (ْٔ)«غٌيركل لقوػيبي كا توػٌالكل اػاقيلكد»ك ب لقيديث: 
 ك  (ٔٔ)«لكر  ن غيَّر   ظ ارؾ ااقينَّا 

قٌ اي كلق يؿي كػف غيػر  ثػرلؼي كا  تنػ ي كوػركعه كنػدكب ك ب لقىك     ةؿ لقتزٌيف ااقعياب كلقٌطيب كلقًي ي  كلقيٌنا  كل       
ُقدْل َمدْن هػ(  ند ت ثير ركقػ  تةػاق : َٔٔقكا  ي  كف دكٌلـ لقككد  كتكعيؽ لقٌ   ك راؿ لقرلزم ) :  ؛كا ثٌيكا تزٌيف لقكر   قزكىلا
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ي ك ػذقؾ كمتض  هذع ل: »[ِّ]ل  رلؼ: َحراَم َِيَنَة الماِه الاِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدوِ  آلي   ٌف  ٌؿ كا تػزٌيف لإلنثػاف اػ  كىػب  ف ي ػكف يػتان
ي  لذع لآلي  تمتضب يٌؿ  ٌؿ لقكنا نك كهذل   ؿه كةتار  ب  ٌؿ لقٌورية   ك(ٕٔ)« ٌؿ كا ييثتطاب كىب  ف ي كف يتان

 ػكل  يػ  ثػيكؼ لقتة يػؿ ك ىؿ هذع ل دق  لقةاٌك  كلق"اٌ   لثتو ؿ اةض لقة كا  يديث لاف كثػةكد آنػؼ لقػٌذ ري ك  ك       
كا  ب لقيديث كف "تغيير " ؽ لهلل" قـ   لـ كةناع؛  إٌف لقتغيير ق ىكاؿ غير كن ػر  ػب »هػ(: ْٖٔكلقتأكيؿك راؿ لقمرل ب ) : 

هػػ(: ُّّٗك ك ػذقؾ رػاؿ لاػف  اوػكر ) : (ٖٔ)«لقورعي  اقً"تػاف كرػٌص لقظُّ ػر كلقوػةر ك ػاي لقينػا  ك ػاي لقوػةر كغيػر ذقػؾ
ٍثػػفي  ًكٌكػػا  وػػ ؿ تأكي يػػ ك ك يثػػب تأكي ػػ  ك ٌكػػا كػػا كرد »  ٌف لقغػػرض  ػػب لقثػػٌن  كػػف قةػػف لقكل ػػت  كلقكتنٌك ػػا  كلقكت  ّْىػػا  ق يي

ا   ػك  رضػنا هػذع كنليِّػا  نلػا  كن  لقٌنلب  ف ًثكا و  ان  تيةدُّ كف ًثكا  لقةكلهر  ب ذقػؾ لقةلػدي  ك كػف ًثػكا  لقكوػر ا ي كل 
 ك(ٗٔ)«ذقؾقكا ا ي لقٌنلب  ق  يٌد قةف  ا ت  

كهذل لقتأكيؿ لقذم راق  لاف  اوكر كف لقٌضةؼ اك اف؛  ٌن  ا يكىد  دن  دقيؿ      ٌف ل  ةاؿ لقكذ كر   ان  ًثػك         
ي   ذقؾ ييرّْـي   كاذل ا ت كف ل  ةاؿ ل "ػرل كػف نكػصو كت  ػيج (َٕ)«توكي »لقةكلهري اؿ ذ ر لاف  اوكر ن ث  اأٌف لقكٍوـ: 

تكثُّػ نا اة ٌػ   -كهػب تغييػر لق"ى ػؽ ط انػا ق ييثػف  -ذل لقتأكيؿ يثت ـز تػرؾ لقة ٌػ  لقكػكك   قيلػا  ػب لقػٌنٌص ااق ٌ يػ  كع ى ك عـٌ  ٌف ه
ككهكك  ااقر م لقكيضي كهذل  ي  كا  ي ك كهك ي     ف ي كف كعاان ىٌيػدنل   ػ  لقة ٌػ  لقكثػتناط  لقتػب ييي ىػـ ا ثػادها؛  ٌنلػا 

 ك(ُٕ)ااإلاطاؿ -لقٌنٌص  : م– اد         لا 
ٌطػابي ك ٌيػدكل ذقػؾ اػأٌف هػذع لقة ٌػ  كككػ :ي  م(ِٕ)كذهب اةضلـ  ق   ٌف لقة   هب لقتدقيس كلقتزكير         قيلػا  ػب  أه   ػ  لق"ي

ػػا ضػػةيؼ؛  ٌف لقكوػػـ ظػػاهره ق ٌنػػاظر قػػيس  يػػ  (ّٕ)ي اػػاقٌزكريػػديث تيػػريـ ك ػػؿ لقوػػةري ييػػث ثػػٌكاع لقناػػٌب  ك كهػػذل  يضن
ـٌ  ٌنػ    ػ   ػرض لقمػكؿ ااقتػدقيس   ػيس هنػاؾ كػا يكنػن كػف  ػكف لقتػدقيس   ٌػ ن  تدقيسي كلقت  يج تغييره  دلئـ قيس  ي  تدقيسي عػ

؛  ٌن  تغييػر يػدل لقةٌ تػيف  يعاني  ق تيريـي  ت تةارض ايف لقًة َّتيفي  اقك ؿ ييـر ؛  ٌنػ  تغييػري كل  ك ٌنػ  تػدقيسك كلقكوػـ ييػـر
كهػػػذل لق ةػػػؿ يػػػرلـ   ػػػ  لق ا  ػػػ  كلقك ةػػػكؿ الػػػا قلػػػذع »هػػػػ(  ػػػف لقك ػػػؿ: ٕٔٔ ا يػػػ ه  ػػػب لرتضػػػا  لقي ػػػـك رػػػاؿ لقٌنػػػككمي ) : 

ي ك ٌن  تدقيس  ي  ىكن ايف لقةٌ تيفك(ْٕ)«ل ياديث؛ ك ٌن  تغيير ق" ؽ لهلل تةاق ي ك ٌن  تزكيره
ذقػػؾ كػػا راقػػ  لاػػف  ي كرريػػب كػػف(ٕٓ)« ٌف لقكػػر   تتكٌ ػػؿ الػػذع ل  ةػػاؿ  قػػ  لقزنػػ »اػػأٌف لقكػػذ كرل  ييرّْكػػ  قػػػً  :كرػػاؿ اةضػػلـ       

: ُِِٓ ااديف ) :  ا   ػك  ػاف  ػب كىللػا وػةره يٍن يػري زكىيلػا »هػ( ليتكاان قة َّػ  كيكػكؿه   ػ  كػا  ذل  ة تػ  قتتػزيَّف قألىانػبي كل 
ت ػػ   فَّ لقزينػػ  ق نّْثػػا  كط كاػػ ه ق تيثػػيفي  ا  ف يييكػػؿ   ػػ  كػػا ا ضػػركر   قيػػ  قكػػا  ػػب ن ؛ نلػػا اثػػاا ي   ػػب تيػػريـ  زلقتػػ  ايٍةػػده 

ػػا؛  ذ هػػذل كت ػػكَّره  ػػب  ا ٌػػ  (ٕٔ)«ااقًكنكػػاص كػػف لإليػػذل  ك كهػػذل لقتة يػػؿ اػػاقتزٌيف قألىانػػبي  ك لقتكٌ ػػؿ  قػػ  لقٌزنػػ ي ضػػةيؼ  يضن
 نػػكلع لقزينػػ  كػػف  ػػاي ك يػػؿ كي يػػ  كنيكهػػاي   ػػٌؿ هػػذع ل نػػكلع رػػد ييم ػػد الػػا ل ىانػػبي كييتكٌ ػػؿ الػػا  قػػ  لقزنػػ ي ككػػن ذقػػؾ قػـػ 

ير"ّْص ا  ق كػر   لقتػب  رلد  ي قـ لقم د لق اثد  مطي اؿ ىا   ب يديث قةف لقكل     ٌف لقنابَّ  تيـر     لإلطتؽ اؿ كن
 ك(ٕٕ) ة   قزكىلا

ك ب كياكق و ق تكييز ايف كا ييٌؿ كييـر كف   ةاؿ لقتىكيؿ لقتغييري ي ر ر اةض لقكاق يػ   كػـك لقتغييػر لقكن ػكص  ػب        
ي  اقكوـي ك "رر كػف لقةكػـك كػا يػزكؿ ثػريةناي  اق يػؿ كلق ػاي كلقينػا لقيديث     كا يام  كن      لقىثد ك  ك (ٖٕ)يدـك طكيتن

كهذل تة يؿ اك ؼ طردم  ك والب )غير كناثب( ا يناغب لق ىك   قيػ   ا  ذل لنثػدَّ اػاب لقتة يػؿ اا ك ػاؼ لقكناثػا  ااق ٌ يػ ؛ 
غيػر كٌطػػرد  -   ػػ   ػرض كناثػػات  -لقكؤرػ  كلقػدلئـك عػـػ هػك  ذ ا تظلػر ك ػ ي  كةنكيػػ  يػدر لا لقةمػػؿ  ػب لقتكييػػز اػيف لقتغييػػر 

ذقػؾ  لػك كيػٌرـي كًكػف  ػاي لقوػةر كػا  ٌف لقٌنكص لقكذ كر  ب لقيديث قيس تغييرنل دلئكناي كا طكيؿ لقاما ي ككن  ؛كا كنة س
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ك  كػا  ٌنػػ   ذل  يػٌرر لقتغييػػر لقكؤرٌػ   ػػار  ػب ي ػػـ لقػدلئـ  ػػب لق ي ككػن هػػذل  ػت ييػػـر كةنػ ي  كػػف تيتػاان  ػػاي يػدـك طػػكيتن
لقتغييػر »ي ك«لقتغييػر طكيػؿ لقامػا »وةرهاي  ك يديلاي  ك ن خ كىنتيلا كو تيلاك ك  ي ي  ت يظلر  رؽه كةنكم كةمػكؿه اػيف 

 ي   اف ضةي ناك«ر ير لقاما 
لكد ي  أىاز كػا كرى ىر اةض لقكةا ريف  كـك لقتغيير لقكذ كر  ب لقيديث     كا  يىرم كف لقتغيير     ً" م و كة       

 اف تغييرنل قً" م  غير كةلكد ي  مطن   ان زلئد ي كتثكي   ثناف كترل اػ ي كنتػؼ قييػ   ك وػارب ناػ  اكػر  ك  لػذع ل يػكلؿ 
ككع لػاي قػيس هػػك ل  ػؿ كا لقٌ ػكر  لقةاٌكػػ  لقتػب " ػؽ لهلل لقٌنػػاس   يلػا  يىػكز تغييرهػػا كرٌدهػا  قػ  لق ػػكر  لقةاكػ  لقكةلػػكد  

"رلر لقٌ كر  لقنادر  كن ك كعٌك  "تؼ  ب ىػكلزعك (ٕٗ)ق ً" م  ك عػـ (َٖ)كهذل لقتأكيؿ نكعه كف يكؿ لقةكـك     لقغاقب لقكةتاد كل 
 ٌف هػػذل لقتأكيػػؿ ا يي ثّْػػر نػػدب  ػػاي لقٌوػػيب ا ػػ ر   ك يكػػر ي كػػن  ٌف لقوػػيب كػػن ً اىػػر لقثػػٌف كةتػػادي كلقٌ ػػ ر  كلقيكػػر  غيػػر 

ة يؽ ل ررلطي كػن  ٌنػ  "ػركر  ػف لقٌ ػكر  لقكةلػكد   ىػؿ لقزينػ  كلقتىٌكػؿك ك ػذقؾ رػٌص كةتاد ي كا يي ثّْر ىكلز عمب ل ذف قت
وػػػةر لقػػػر س "ػػػركر  ػػػف لق ػػػكر  لقطايةيػػػ  لقكةتػػػاد  لقتػػػب " ػػػؽ لهلل تةػػػاق  لقنػػػاس   يلػػػاك ك ػػػب ثػػػاب يػػػديث قةػػػف لقكل ػػػ   

اثػاب لقكػرض   ػـ يػأذف قلػا  (ُٖ)ثػارط[لنتعػر كت :كلقكثتك   ي ىػا   ٌف لقكػر   لقتػب  رلد  لقك ػؿ  ػاف وػةرها رػد تكػٌرؽ ] م
 ك كن  ٌف لقك ركض  ٌنلا  رلد  ردَّع  ق  لق كر  لقكةلكد ك(ِٖ)ي اذقؾلقناب 
هػػذل كقػػكَّا  انػػ   ػػٌؿ لقتة ػػيت  كلقتػأكيت  لقكػػذ كر  ا ت" ػػك كػػف  يػػرلد رػكمن   يلػػاي  كػػا ثػػاؽ  يضػػاي ي  ػاف قنػػا نظػػره  ػػب        

 لقيديث يمـك     لقنماط لآلتي : 
ػػا  ك كيوػػكَّها  ك  -ُ ػػا رى ػػد كنػػ   ا  ػػ  لقزيػػاد ى  ػػب لقيثػػفك  ػػت يػػد"ؿ  يػػ  تغييػػر كػػا  ػػاف دكيكن  ٌف لقيػػديث "ػػاصّّ اػػاقنلب  كى

 ن  قيس يىثىننا  ب ل  ؿ يت  ييزلد  يػ  ييثػنناي  ػت يػد"ؿ  ػب لقتغييػر لقكيػٌرـ   ػتح ل ثػناف لقكترل اػ ي كنتػؼ لقٌ ييػ   ؛كةيانا
 :إل ان لقزلئد  كنيك ذقؾك كلقكةيار  ب لقٌدكاك  كلقةيب هك لقةرؼ لقةػاـ ا وػةكر لق ػرد ن ًثػ  اػذقؾي  مكلقوارب ق كر  ي كرطن ل

 ٌف لقكةيار ككضك ٌب كقيس و" يِّاي  كػا  ػاف وػاذنل ا تنػا ق نَّظػر كن ّْػرل ق كثػط لقكةتػاد كػف لقنػاسي  ػاف كػف لقةيػكب لقتػب يىػكز 
ا  ػػتك كهػػذل  "ػػذنل كػػف  ػػاد  لقوػػ رع  ػػب تي ػػيـ لقةػػرؼ كلقةػػاد   يكػػا ا ينضػػاطي كهػػذل لقكةيػػار  قيػػؽ ااق مػػ  كػػف لقكةيػػار تغييرهػػا كل 

 ك  (ّٖ)لقو" ب لقذم ذهب  قي   عير كف لقكةا ريفي لقكتكعؿ اا قـ لقن ثب لقذم يثاّْا  لقةيب ق ٌو"ص
ـٌ ااانتلػاك كلقىػكلب كيًرد     هذل لقتمرير يديث لقٌنلب  ف ك ؿ لقوةر ك ٌف لقكػر    رلدتػ  قر ػن  يػبو اثػا        ب كػرض  قىػ

  ي   ٌف لقان ي  كا  ب لقركليا ي  انػ  تثػتةٌد ق ز ػاؼ  قػ  زكىلػا ك ٌنػ   ػاف يثػتيٌث  ٌكلػا  ف تيثػرع الػذل لقز ػاؼي كا يعاػ  
 ٌن   اف  اقكنا ااقةيب
 ني  ك قةٌ   لقتدقيس   ػ  لقػزكر لاتػدل ؛ي قـ يأذف ااقك ؿ  ب هذع لقكلرة ك  اقذم يظلر  ٌف لقناب (ْٖ)

 ٌن  قـ يمتنن ايٌى  ل ـٌ كتة ًُّ لا ااقكرضي  ك  ٌنػ  راَّكػا لٌط ػن   ػ  لقةيػب  كىػدع دكف لقياىػ  لقتػب يىػكز كةلػا لقك ػؿي  ك 
ر ل لقكنن ثدِّل ق ٌذرية  يت  ا تتثاكن لقٌنثا  ااقٌر"    يتتااةف   ػ   كػؿ لقك ػؿ كقػك دكف ياىػ  ك ٌيػ ك كهػذع ليتكػاا  

لرةػػ  لقةػػيف هػػذع تىةػػؿ كػػف تةكيكلػػا كانػػا  لقي ػػـ   يلػػا كيػػٌؿ نظػػرك ككلرةػػ ي لقةػػيف  ف طررلػػا لايتكػػاؿ قػػـ  عيػػر  تػػًرد   ػػ  ك 
ا كهك  ياديث لقنلب  ف ك ؿ لقوةر  ا كف دل  ا ركقيِّا  ريين  ك(ٖٓ)ت    قتثتداؿي كا ثٌيكا  ٌنلا  ارض  ن ِّ

  ٌف تغيير لقً" م  قغير غرض زياد  لقييثفي  اقةتر كتيثيف لقكظي  ي ىائزه اضكلاط لقتدلكم كلقةتر  ب لإلثتـك -ِ
ي اػػؿ كػػف  ٌف  اػػار  "لقكغٌيػػرل  " ػػؽ لهلل"  ػػب يػػديث لاػػف كثػػةكد ا ييتػػيمَّفي ايثػػب ثػػياؽ لقيػػديثي ر ةيلػػا  قػػ  لقناػػب  -ّ

ىتلػاًدعك كلقكتػيٌمف  مػط هػك قةػف  ػاياا  ل  ةػاؿ لقكػذ كر  كػف نكػصو ككوػـو ي كللقكيتكؿ لقمريب  كنلا كف  تـ لاف كثػةكد 
 كت  يجك كيتمٌكل هذل لايتكاؿ  ب ضك  لقمرلئف لقعتث لآلتي : 
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 :  ٌف لقركليا  ل"ت     ب ر ن  كؿ هذل لقيديثي  ىا   يلا: "قةف لهلل" ك"قةف رثكؿ لهلل"ي ك"قةف  ادلهلل"ي ككنالقرينة األولى
 ك (ٖٔ)تؼ ا يك ف لقىـز ار ن ىكين  ق اظ لقيديثهذل لا"ت

: اأٌف لقكر   قكَّا لثت ثر   ف ثاب قىٍةػف لاػف كثػةكد ت ػؾ ل  ػناؼ كػف لقٌنثػا ي امكقلػا: "ا غنػب  ٌنػؾ قةنػ   يػ  وَّل ُيقال       
ا كن  ك ي "ي كردَّ   يلا لاف كثةكد: "ككا قب ا  قةف كف قةف رثكؿ لهلل   ق ػاظ لقيػديث ار ػن ىكيػن ي "ي  اف هذل ت ريين

رػد ت ػكف لثت ثػر   ػف ل  ةػاؿ ن ثػلا دكف  ٌ تلػاي  ػاق  ظ لقكػركم  ػب لثت ثػارها و لدك ألّنهدا: ؛ اكا يوكؿ لقتة يؿ لقكػذ كر
ؿ )ا غنب  ٌنؾ قةن   ي  ك يػ (ك نةػـي  ػرَّح اةػض لقػركل  ااثت ثػار لقكػر    ػف  اػار  لق ةػف لقتػب راقلػا لاػفي  كيىكؿه ا ك  َّ

ف  ػاف عمػ (ٕٖ)ا يوكؿ لقتة يؿكثةكد اك  ا  (ٖٖ)ي ق ٌف هذل لقت ري  كلقت  يؿ لن رد ا  ىرير اف  اػد لقيكيػد لقضػابي كهػك كل 
 ٌنػػ  "ػػاقؼ الػػذل لقت  ػػيؿ ىكيػػنى كػػف لوػػتر كل كةػػ   ػػب ركليػػ  لقيػػديث  ػػف وػػي"  كن ػػكر اػػف لقكةتكػػري ييػػث لرت ػػركل   ػػ  

هػػذع لقةاػػار (ي كػػنلـ: ثػػ ياف لقعػػكرمي كثػػ ياف اػػف  يينػػ ي كوػػةا ي ذ ػػر لق  ػػظ كىكػػتن )ا غنػػب  ٌنػػؾ قةنػػ   يػػ  ك يػػ ي  ك نيػػك 
ػػؿ اػػف كل لػػؿي كهػػؤا  ًىاػػاؿه  ػػب لقي ػػظي  ػػركليتلـ هػػب لقكي كظػػ ي كا ثػػٌيكا كػػن رػػكؿ  يكػػد:  قػػـ ي ػػف ىريػػر لقػػرلزم »كلقك ضَّ

 ك(َٗ)ي ككا ريؿ  ف ثك  ي ظ   ب آ"ر  كرع(ٖٗ)«ااقذ ٌب  ب لقيديث
ل لقيديث  ف لاف كثةكد  راة :   مك  اف ريسي كرىاي ى  اف ىااري ككثركؽ اف ل ىدعي ك اك :  ٌف لقذيف ركك القرينة الثانية

 يايد ك كركل هيزىيؿ اف ويرىٍيايؿ اةض لقكيٌركا   ب لقيديثك  ٌكا ركليتا رىاي   ك اب  يايد   إق  لقضةؼ  ررب كنلكا  ق  
 ر "تغيير لق" ؽ"ي ق ف ل"ت ؼ لقركل   ن   ب نثا  لق ةف  ق  لقناب ي ك ٌكا   مك   لك لقذم لن رد اذ(ُٗ)لق ٌي   ت كةٌكؿ   يلكا

 ي  ك  ق  لاف كثةكدي ك ٌكا ركلي  كثركؽ كهيزيؿ  مد ر ةاها  ق  لقناب ي كااور ي كذى رل  يلا لقكٍوـ كلقكٍ ؿي كزلد كثركؽ
ؾي كثركؽو كهيزيؿ ًذ رى "تغيير لق" ؽ"  ب لقكر كع لقٌنكص كلقكوري ك تهكا قـ يذ ر "تغيير لق" ؽ"  ٌ  ن  من كف لقكذ كرل ك  ىترٍ 

 كف لقيديثي رد يرٌى ي نك نا كاي  ٌف هذع لقزياد  لقتب ذ رها   مك  قيث  كف هذل لقكر كعي ك ٌنلا كف ركؿ لاف كثةكدك
كىكك  ن  ك ي :  ٌف لق ياا  لقذيف رككل ل  ةاؿ لقكيٌرك   ب يديث لاف كثةكدي  اقٌنكص كلقكوـي كلقك ؿالقرينة الثالثة

لق" ؽ"ي اؿ  وار ي قـ يذ ركل تة ي لا اػ "تغيير كت ٌرر ني  ااف  ٌااس ك اب هرير  ك ائو  ك ثكا  كىاار كلاف  كر ككةاكي  
 كةاكي   ق   ٌ   لقتدقيس  مطك

ناهػا ثػاامنا   ػ  ت ثػير  اىتكاعي هػذع لقمػرلئف لقػعتثي ا نظػرنل  قػ   ػؿن كنلػا   ػ  ًيػد ي كػن لإليػرلدل  لق عيػر  لقتػب ذ ر        
آيػػ  لقتغييػػر اػػاقتغيير لقيٌثػػبي كلقكثػػتعنيا  لق عيػػر  كػػف  كػػـك "تغييػػر لق" ػػؽ" يتػػ   ػػب كىػػاؿ لقتيثػػيف كلقتىكيػػؿي يىةػػؿ كػػف 
لقكيتكؿ ىدِّل  ٌف  اار  "لقكغٌيرل  " ؽ لهلل" قيث  كػف لقكر ػكع  ػف لقوػارعي ك ٌف لاػف كثػةكد لثػتنتج هػذع لقة ػ  لىتلػادنل كنػ ي 

 ػػػب  ا تن يػػرنل كػػػف ل  ةػػاؿ لقكػػػذ كر  كزىػػرنل  نلػػاي اػػػؿ رٌاكػػا  ٌنػػػ  رػػد ي ػػػكف ىكػػن لقكيٌركػػا  لقتػػػب ثػػكةلا كػػػف لقناػػب  ك راقلػػ
كناثاا  كت رّْر ي ا  ظ كليد كثياؽو كليد؛ اوترل لا  ب  كنلا تغييرنل ق " ؽ ط انا ق يثفي  لذل لقىكػن كلضػ  ىػدِّل  ػب يػديث 

كلقكي ٌػؿ قػ ي ي لقكلوك ي كلقكتكٌوك ي كلقكل   ي كلقكك ػكق ي كلقكيػٌؿي قةف رثكؿ لهلل »هيزىيؿ اف ويرىٍيايؿ  ف لاف كثةكد: 
 ك(ِٗ)«كآ ؿ لقرااي ككك   

 ٌنػ  غيػػر نػػاصن   ػػ  تيػػريـ "تغييػر لق" ػػؽ"  ػػرلي ني كا ييػػدرل: ذ ػػري  :ك"ت ػ  لقمػػكؿ  ػػب هػػذل لقيػديث كػػف كىلػػ  نظرنػػا هػػك       
 ذقؾ يىدر  ضا ت   دٌق  لقمثـ لقعانبي كهب ل دق  لقدلٌق      تيريـ تغيير لق" ؽ  وار كلقتغيير  ي  هؿ هك كر كع  ك ككركؼي كق

 كفثٌ كنا ارىياف لقكرؼ قًػكا ذي ر  لق" ؽ كتردّْده ايف  كن  كر ك نا  ك ككرك ناي كيت  قك: تة يؿ لقيديث اتغيير فإن قيل        
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 درل اكما ػػد لقن ػػكص لقتػػب يركيلػػاي كلقوػػرًع ىك ػػ ني ًكٌكػػف اةػػدعي  لقمػػرلئفي  مػػكؿ لقٌ ػػيااب كتة ي ػػ  قػػ  كزنػػ ي كلقٌ ػػيااب
ار ك مي و ًنيريرو  ااف كثةكد   كق كاؿ كةر ت  ااقكت ٌ ـ كاأيكلؿ لق تـ كثيار ي كا ثٌيكا  ذل  اف كف يى

ػ ّْـ :  م قةكرم هذل  تـ يٌؽي كق ف كا  قىأنا  ق  ك"اق   لىتلاد لاف كثػةكد فالجواب        قنػا اكرػؼ لقتة يػؿ ي  ف ثي
كم  نلـ  ب هذل لقاابي عـٌ كا ركم  ف ىكلر   اي كن  عر  كا ري   ي ي  دـي ذ ر لق ياا  لآل"ريف هذل لقتة يؿي كقك ت كيين
ـٌ كػا ي تمػر  قيػ  هػذل لقتة يػؿ كػف لاٌطػرلد كينانػب   يػ  كػف  كف ك ثّْرم لقثَّ ؼ كف ت ثير آيػ  لقتغييػر اتغييػر لقػٌديف ا   عػري عػ

"ػاقؼ اهر  ب لقكن كص كف  ي اـ لقورع ا د نى كمًنةنا ق ك ككف   كؿ  عير كف لق ملػا   ٌف لآليػاد لقكر ػكع  ذل تنارض ظ
 لقمكل د كل  كؿ كل ريث  لقةاٌك  ييتكرَّؼ  ي   كا لقااؿ ااقككركؼك كلهلل    ـك

ر  ٌؿ كا ثاؽ        ذل تمرَّ ل الجينياأٌف  : يك ننا لقمكؿ يكل  تر كقم د تيثيف  دل   م  ضك كػف ل  ضػا  قم د لقة التدخُّ
 ك زيػػػاد    ا تػػػ ي  ك إلزلقػػػ  رػػػا   ك  يػػػب  ك " ػػػؿ كرلعػػػبي  ك دكاكػػػ  كتيٌمنػػػ  لقي ػػػكؿ  ك غاقػػػبو   ػػػ  لقظػػػٌف ي ػػػكقلا  ػػػب 
لقكثتماؿي قيس هناؾ كػا يػدٌؿ   ػ  كنةػ  وػر نا كػف ييػث  مػ  لقن ػكصي كثػكل ه   ػاف ذقػؾ  ػب لق"تيػا لقًىثػكي   ك لق"تيػا 

اث ي ي كذقؾ  ب ضك  ضكلاط  ااي  لقتدلكم كلقىرلي   ب لإلثتـي ككف  هٌكلػا  ػدـي ترتُّػب ضػرر   اػري  ك كعػًؿ لقٌضػرر لقتن
ك ك ٌكا هؿ هذل لقتػدٌ"ؿ كك ػفه ي ػكقي  كػف ييػث لقكلرػن كػن لاقتػزلـ (ّٗ)لقكر كعي  إٌف لقضرر ا ييزلؿ اكع  ي كا ييزلؿ اأودَّ كن 

ي ػػكق  لآلفي ق ػػٌف هػػذل ا رع ل طاػػا  ك هػػؿ لا"ت ػػاصي ا لق ملػػا ي كهػػك رٌاكػػا قػػيس كك ننػػا الػػذل لقضػػااط لقكلػػـي  لػػذل يمػػرٌ 
 يكنن  ف ي كف كك ننا  ب لقكثتماؿ لقمريبك

 

 .األدّلة الداّلة إشارًة على حتريه تغيري اخللل ومياقشتها: املطلب الثاىي
 كيك ف ي ر هذع ل دٌق   ب كىكك تيف:        

تمان كالمجموعة األولى:   ل دٌق  لقدلٌق       يثاف لهلل لق" ؽ كل 
 ل دٌق  لقدلٌق      تيريـ   ةاؿ اةينلا تتضكف تغييرنل ق " ؽك والمجموعة الثانية:

 

تقانه  .المجموعة األولى: األدّلة الداّلة عمى إحسان ا  الخمق وا 
ْنَسداِن ِمدْن ِطدينٍ الاِ ي َأْحَسَن ُكلا َشدْيٍء َخَمَقدُه وَ ككنلا ركق  تةاق :         ُصدْنَع المادِه الادِ ي ك ك[ٕ]لقثػىد : َبدَدَأ َخْمدَق اإِْ

ثػٌكل  ػؿَّ كػا " ػؽي كهٌيػأع قكػا »رػاؿ لقطاػرم:  ي[ِ]لق ررػاف: َوَخَمدَق ُكدلا َشدْيٍء َفَقدداَرُو َتْقدِديًراي ك[ٖٖ]لقنكػؿ: َأْتَقَن ُكلا َشْيء
ْنَساَن ِفدي ي ك[ّ]لقتغااف: ك [ْٔ]غا ر: َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكمَوَصوا ك ك(ْٗ)«ي    ق ي  ت " ؿ  ي  كا ت اك  َلَقْد َخَمْقَنا اإِْ

الاِ ي َخَمَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِفي َخْمِق الراْحَمِن ِمدْن َتَفداُوٍت َفداْرِجِع اْلَبَصدَر َهدْل تَدَرى ك ك[ْ]لقتيف: َأْحَسِن َتْقِويم
 ك[ّ]لقك ؾ: ِمْن ُفُطور

ي رىػػتن يىػػٌر  زلرعي  أثػػرع  قيػػ ي  ك هػػركؿي  مػػاؿ: "لر ػػن  زلرؾ كلتػػؽ لهلل"ك  ا ػػر رثػػكؿ لهلل »ككنلػػا: لقيػػديث:        
يثػف"ي  كػا ريئػب ذقػؾ لقرىػؿ اةػد  ا  زلرع  ت طٌؾ ر اتامي  ماؿ: "لر ن  زلرؾي  إٌف  ٌؿ " ػؽ لهلل  (ٜ٘)راؿ:  ٌنب  ينؼ

 ك(ٔٗ)« ن اؼ ثاري  ي يب  ن اؼ ثاري   ك  ق 
هػك  ٌف هػذل لقتغييػر  ف يػدث  لػك اكعااػ   :ككى  داق  هذع ل دٌق      تيػريـ تغييػر لق" ػؽ ااقتػدٌ"ؿ لقىينػب كغيػرع       

لإل ثاد قكا  رلد لهلل ق " ؽ  ف ي كف   ي ي  كا  ن  يتضٌكف ل تئاتنا     لق"اقؽ كل تمادنل  اثػدنل اػأٌف لق" ػؽ قػيس  ػب  ػكر و 
ٌنػػ  اياىػػ   قػػ  تيثػػيف كتطػػكيرك رػػاؿ لقوػػيخ لقثَّػػةدم  ػػب تة يػػؿ تيػػريـ  ىػػرل  لقتغييػػرل    ػػ  لقٌ ػػكر  لقظػػاهر  كع ػػ ي ك 



 أميً صاحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و2020/ ه1441، (1)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٜٔ٘ 

ط كػػف ً" متػػ ي كلقمػػدحى  ػػب ي كتػػ ي كل تمػػاد  فَّ كػػا ي ػػنةكف اأيػػديلـ  يثػػف كػػف ً" مػػ  »قإلنثػػاف اػػأفَّ  ذقػػؾ يتضػػٌكف لقتثػػ"ُّ
 ك(ٕٗ)«لقريكفي ك دـى لقٌرضا اتمديرع كتدايرع

 كهذل لقكى  كف لاثتداؿ اا دٌق  لقكذ كر  كيٌؿ نظري كذقؾ كف كىكعو عتع :        
:  ٌف لقٌن ػػكص كيككقػػ    ػػ   يثػػاف لقٌنػػكع كلقىك ػػ ي ا   ػػ    ػػرلد لقٌنػػكع  ا ٌػػ ؛  ذ كػػف لقك ػػاار  كك"اق ػػ  لقًيػػٌس الوجدده األول

ي  كػف يكقػد كوػ كان  ك   كػ   ك ك ت ػمنا اغيػرع  ك لقز ـ اأٌن  قيس هناؾ عٌك   يب كا " ؿ  ب اةض ل  رلد لقػذيف " ملػـ لهلل
رزكنا كغير ذقؾ كف لقةيكب كل كرلض لقكرلعي ي   كا لرتض  لقي ك  لإلقلٌي  " ؽ لقٌث يـ لرتض   ذقؾ " ؽ لقكةيبي لاػتت ن 

تتكٌيػز ل وػيا ك كهػذل يمتضػب كٌنػا  ق  كل"تاارنلي كتنايلنا ق ثَّ يـ ق ب يتذٌ ر نةك  لهلل   ي   يو رها كي"و  زكلقلاي  إٌنلا اضػٌدها
يكؿ لقن كص لقكذ كر       يثاف لقٌنكع كلقىك   كلقٌ كر  لقةاٌك ي  ىنس لإلنثاف كلقييكلف ك كرت  لقةاٌك  لقكوػتر   اػيف 

   رلد لقىنس كلقنكع  ب  يثف تمكيـ ك يثف  كر  ك ي كلاي كهذل ا ي ـز كن   ٌف ىكين   رلد لإلنثاف كلقييكلف  ذقؾك
:  ٌف كىػػكد اةػػض لقةيػػكب  ػػب   ػػرلد لق" ػػؽ ا ينػػا ب  ػػكف هػػذع ل  ػػرلد لقكةياػػً   ػػب ىانػػب كنلػػا كي كػػ ن كتمنػػ ن  ػػب وجدده الثددانيال

ذل  اف لقوب  يثننا كف كائ  كى ي كةيانا كف كى  كليػد  ػت ييمػاؿ اأٌنػ  قػيس ايثػف كقػيس اكػتمفي  ؛ىك تلا  ٌف لقةار  ااقغاقبي كل 
ٌنكا غير لقكتمف كغير لقي كثف كا غ ا   يكا  كزلياعي كثيئاتي  يثناًت ك كهذل كا ا ي كف  ب " ؽ لهلل تةاق  كل   ىك  ن كت  يتن

:  ٌف لقييثػف كلإلتمػاف  ػب  كػـك لق" ػؽ ا ينػا ب  ك ػاف ل يثػف كل تمػفي ك ىػؿ هػذل  انػ  ثػنفي لق طػر ي  اق"تػاف والوجه الثالث
ف تضػكن  تغييػرنل ق " ػؽي يػذ ا  ك  ضػا   كلاثتيدلد كرص ل ظا ري ك ذقؾ   ػناؼي لقزينػ ي   ػ اي لقوػةر كلقيػديف كلق يػؿي كل 

 انػػ    كػػؿ  ػػب لق" ػػؽ ك يثػػف  ػػب لقكنظػػرك ك ػػب كىػػاؿ لقىينيػػا  تكٌ ػػف لإلنثػػاف كػػف تكقيػػد  نػػكلع كػػف لقناػػا  كلقييػػكلف  ----
ك (ٖٗ) ػدر رػرلر لقكىكػن لق ملػب  عر   ا   كف  ثت لاي كقةٌؿ لقكةا ريف كت مكف     ىكلز ذقؾ كا قـ يتضٌكف ضررنلي كاذقؾ 

ي   ػػياا   ػػف تػػأاير لقن"ػػؿ ىرينػػا كػػن طايةػػ  لق" ػػؽ  ػػب ي ػػكؿ لقت مػػي  ااقريػػاحي ك نػػدكا تاػػيَّف  فَّ لقتػػد"ؿ كرػػد نلػػ  لقناػػب 
ك ك عيره كف ثةب لإلنثػاف كتمدُّكػ  كتطػٌكر كنػايب يياتػ  (ٗٗ)«أنتم أعمم بأمر دنياكم»لإلنثانب   اد  ب تيثيف لإلنتار راؿ قلـ: 

هػذل لقثػةب قأليثػف كاػيف لا تمػاد اػأٌف " ػؽ لهلل  ٌنكا راـ     "تيثػيف لق" ػؽ"ي  ػب لقناػا  كلقييػكلف كلقىكػادي كا كنا ػا  اػيف 
 يثفك
ك    هذل  اف لاثتداؿ الذع لقٌن ػكصي ككػا  ػب كةناهػاي   ػ  يركػ  لقتػدٌ"ؿ لقىينػب  ػب "تيػا لإلنثػافي ثػكل ه        

 ي كػػف كىلػػ  نظػػرمك كغايػػ  كػػا تػػدٌؿ   يػػ  هػػك يركػػ  لقكثػػاس ااق ػػكر  لقةاٌكػػ  قإلنثػػاف كلقييػػكلفيلقةتىػػب  ك لقتيثػػينبي را ػػرنل
ل ثػاطيري  اقتثٌاب اإيىاد  نثاف اةيف كليد   ػب كثػط كىلػ  كػعتي  ك ك" ػكؽ قػ  ر س  نثػاف ك رىػؿ ي ػافي   ػ  كػا ييػرل  ػب 

 كلهلل    ـك
ٌن  قكف لقتنارض لقايّْف لق ىك   ق  تأكيؿ         هذع لقن كص  ند لقمكؿ اىكلز لقتدٌ"ؿ لقىينب  ب "تيػا لقناػا  كلقييػكلفي كل 

عـ لقتكٌثؾ اظكلهرها  ند لقمكؿ اكنن لقتدٌ"ؿ لقىينب  ب " ؽ لإلنثػافي كػن  فَّ   عرهػا  ػاـٌ  ػب  ػؿّْ كػا " ػؽ لهلل نااتنػا كييكلننػا 
ا تأكي لػا  نػد لقمػكؿ اىػكلز لقتػد"ُّ  نثانناك ككف لقتنارض لقايّْف  يضن ـٌ لقتكٌثػؾ اظكلهرهػا كل  ؿ لقىينػب لقةتىػب إل ػتح لق" ػؿي عػ

ؿ لقىينب لقتيثينب قزياد  لق  ا  ك  كا تيٍ رىؼ ا  هذع لقن كص  ف ظكلهرها  نػد لقمػكؿ اىػكلز   ند لقمكؿ اةدـ ىكلز لقتد"ُّ
فك ككػػا تي ػػرىؼ اػػ  هػػذع لقتػػدٌ"ؿ لقىينػػب  ػػب لقناػػا  كلقييػػكلفي تي ػػرؼ اػػ  ن ثػػ   نػػد لقمػػكؿ اىػػكلز لقتػػدٌ"ؿ لقىينػػب  ػػب لإلنثػػا

اػػ  ن ثػػ   نػػد لقمػػكؿ اىػػكلز لقن ػػكص  ػػف ظكلهرهػػا  نػػد لقمػػكؿ اىػػكلز لقتػػدٌ"ؿ لقىينػػب لقةتىػػب إل ػػتح لق" ػػؿ تي ػػرىؼ 
 لقتدٌ"ؿ لقىينب لقتيثينب قزياد  لق  ا  ك  كا ييماؿ هناؾ ييماؿ هنا كا  رؽك
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 .ّمن تغييًرا لمخمقالمجموعة الثانية: األدّلة الداّلة عمى تحريم أفعال بعينها تتض
 ككف ذقؾ: تيريـ لقٌنكص كلقكوـ كلقت  يج كلقك ؿك كرد ثام  لإلوار   ق  ذ ر ذقؾ كدقي  ك       
 ك(َُِ)اةض ي كهك ي ؽ اةض وةر لقر س كترؾ (َُُ)ي كلقٌنلب  ف لقمىزىع(ََُ)ككن : لقٌنلب  ف ي ؽ لقكر   وةر ر ثلا        
 ك(َُّ)قٌنثا ي كلقكتوالا  كف لقٌنثا  ااقٌرىاؿككن : قةف لقكتواليف كف لقٌرىاؿ اا       
 ك(َُٓ)ك ف  اغ  ااقثكلد (َُْ)ككن : لقٌنلب  ف نتؼ لقويب       
 ك(َُٔ)ككن : لقٌنلب  ف كثـ لقييكلف  ب كىل        
 ي  إٌن  يدٌؿ قزككنا     لقٌنلب  ف ي ملاك(َُٕ)ككن : ل كر اإ  ا  لق يي        
 ك(َُٖ)ككن : لقٌنلب  ف لقكع         
ككىػػ  لاثػػتداؿ اػػاقٌنلب  ػػف هػػذع ل  ةػػاؿ   ػػ  تيػػريـ تغييػػر لق" ػػؽ ظػػاهري كهػػك  ٌنلػػا ىكيةنػػا لوػػتك     ػػ  تغييػػرو        

ػاي  ا  ػؿ هػك  ق ً" م ي  تيماس امي  ل  ةاؿ غير لقكن ك     يلا الذع لقة  ي ك ٌكا كا كرد لقنٌص اىكلزع  ي كف ت" ي ن
ذل  ا ف ذقؾ  ذقؾ  تيـر ىكين ل  ةاؿ لقتب تتضكف تغييرنل ق " ؽ  ا كا كرد لقورع اىكلزع لقتيريـي ككا  دلع لاثتعنا ك كل 

  ثنف لق طر  ك اي لقويب اغير لقثكلد كنيكهاك
 كلقرٌد     هذل لاثتداؿ كف عتع  كىكع:        
كهػػذع لقة ػػ  كنمكضػػ  اإىػػاز  : اػػأٌف هػػذل لاثػػتداؿ هػػك لثػػتداؿ اميػػاس اينػػب   ػػ  لثػػتنااط   ٌػػ  "تغييػػر لق" ػػؽ"ي األولالوجدده 

لقوػػارع  عيػػرنل كػػف ل  ةػػاؿ لقتػػب توػػتكؿ   ػػ  تغييػػر لق" ػػؽي  ثػػنف لق طػػر  ك ػػاي لقوػػةر كعمػػب ل ذف ق مػػرط ككثػػـ لقييػػكلف 
وةارع كغير ذقؾك ككف وركط لقة   لق ييي ي كا ثيكا  ذل  انػ  كثػتناط ي  ف ت ػكف كٌطػرد  لقكػٌد ا  ك ك  يػ   اقة ٌػ  (َُٗ)كل 

 ؿ لقمياسكغير  ييي   ياط
: اأٌن  اةد  اطاؿ لاثتداؿ اا دٌق  لقةاٌكػ  لقٌناٌ ػ    ػ  تيػريـ تغييػر لق" ػؽي يامػ  قػدينا نك ػاف كػف ل  ةػاؿ الوجه الثاني

 لقتب تتضٌكف تغييرنل ق " ؽي كتةٌ م  الا  ي اـ ور ي  كن ك  ك
   ةاؿ تغييري  كنلب  نلاي كهب لقتب ذي ر  هاهناك -ُ
 ك(َُُ)ي  ك     ل رؿ كااي ي كرد ثاؽ تةدلد  كع   قلا  ةاؿ تغييري  كأككر الا -ِ

ذل تمٌرر هذل   يس ىةؿ لقكنليا  هك ل  ؿ اأكق  كف ىةؿ لقكأككرل  كلقىػائزل  هػب ذقػؾي كا ثػٌيكا  نلػا   عػر          ػددنل كل 
 كتىرم كن   ؿ  ااي  لقكنا نك

لػا؛  ٌنلػا كىػٌرد تغييػرو ق " ػؽي اػؿ قة ػؿو ك ػ يٌي   "ػرلي  ة ٌػ  تغييػر : اػأٌف ل  ةاؿ لقككعَّؿ الا قـ تييٌرـ  ك نيلب  نوالوجه الثالث
   عري  قي : لق" ؽي     هذلي كةارض ه الذع لقة ؿي  ك هب ىز ي     ا يثتمٌؿ ااقي ـ  ا اانضكاـ كليد  كف هذع لقة ؿي  ك 

 ٌنػ  غػركري كيػؤٌدم  قػ  ضػرري  ػإفَّ » -هػ( َٔٓ كا يمكؿ لاف هياىير  )  - اقٌنكص )ق ياىايف( كلقت  ج كلقكوـ ييرّْـ        
لقكلوك  تؤذم ن ثلا ااقىرلحي كلقكتنٌك   تنتؼ وةرهاي  ت ييؤكف  ذل لقاور ي ك ذقؾ لقكت  ّْىػا  ق يثػف  راكػا ي ػؿ ل ذل 

اردي عااػ   ػب ك ر  : كلقٌضػرر لقاػاقي ق ىثػـ الػذع ل  ةػاؿ: نتػؼ لقياىػبي كلقكوػـي كت  ػيج ل ثػناف انيتلػا اػاقكً (ُُُ)«ااقًكارد
ك هػػػذل  ضػػػتن  ٌكػػػا  يلػػػا كػػػف  قػػػـي ككةانػػػا ي ك ي  ػػػ  اتةاهػػػدهاي كك"ػػػاطر كيتك ػػػ  ككضػػػا  ا  (ُُِ)درلثػػػا  طٌاٌيػػػ  كت" ّْ ػػػ 

ك يػٍرؼ لىتكػا ب  ػب لقىكػاؿ كؤرٌػ  غيػر كثػتمٌري  ك « ككضػ »كىرىضٌي ك كا ييمدىـ     هذع ل  ةاؿ غاقانا  ا كف  ىؿ لتٌااع 
ع كػف لق ػاىرل ك  ا تػرل  ٌف ت  ػيج ل ثػناف قػـ يةػد ًثػكى  ىكػاؿو  ػب   ػرنا  كػا  ػاف  ػب  لػد لقةػرب قتم يد كف ا ييٌؿ تم يد



 أميً صاحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و2020/ ه1441، (1)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٔٙٔ 

زكػػف لقػػٌنٌصي اػػؿ يىثػػتك     عػػر لقنػػاس هػػذع ل يػػاـ ل ثػػناف لقكترلٌ ػػ  غيػػر لقكتاا ػػد ي  كػػا ييوػػاهد ذقػػؾ  ػػب لق ػػكر لقد ائيػػ   نػػد 
ل ثناف  ند ت كيك  لقتر ياا  لقثّْػٌني   ف يىة لػا ك  َّىػ ك ك ػذقؾ ل كػر  طاا  ل ثنافك اؿ ا ي اد  يد هذع ل ياـ يثأؿ طايب 

 ػب ترريػػؽ لقياىػبي   ػػب اةػض ل  ػػرلؼ كلقا ػػدلف لقياىػب ل ع"ػػف  ىكػؿ كػػف لقػػٌدريؽي كرػد  ي"اػػر ي  ٌف ككضػ  لقياىػػب لقع"ػػيف 
ػػا اػػد   تطغػػ  كتنتوػػر هػػذع ل يػػاـ  ػػب اتدنػػاك كلقم ػػد كػػف هػػذل لق ػػتـ هػػك  ٌف لقكضػػٌر  كلق  ي  ػػ  لقيا ػػ   كػػف هػػذع ل  ةػػاؿي نك ن

ػػاي ا تكلزيلػػا لقكن ةػػ  لقىكاقيػػ  لقككهككػػ  لقكترتاػػ    ػػ   ة لػػاك كقػػذقؾ  ػػاف زىػػر لقوػػارع  نلػػا وػػديدنل )لق ةػػف( ػػا  ؛ككوػػكنا كت  يىن رد ن
رػػب ثػػيئ    ػػ  رليػػتلٌف قن ػػكس  عيػػر كػػف لقٌنثػػا  لقتتػػب رػػد تثػػتلكيلٌف لقككضػػ  كلقتم يػػد قت  ُّػػؼ   ةػػاؿو كيضػػٌر  اأاػػدلنلٌفي قلػػا  كل

 كيياتلٌفك  لذل لقتيريـي     لقتيميؽي كف تكاـ ريك  لهلل ااقكر  ي ا  كا يرلع اةض را رم لقٌنظر كف لقتضييؽ   يلاك
 ك    هذل لقنلج يك ف  ف تية َّؿ اارب ل  ةاؿ لقكذ كر ك        
 ي ا ت اد ت"رر  ف لقكةانب لآلتي  اةًضلا  ك  ٌ لا: كهذع لقة ؿي  ضا  ن  ق  كا ر ناع كف  ٌ   لإليذل  كلقكضٌر        

لق ذب كلقتوٌان اكا قػـ ييةػطي ككػا رػد يىتاػن ذقػؾ كػف تػدقيس كتغريػر كم ػكدو  ك غيػر كم ػكدك كهػذع لقة ٌػ  تثػرم  ػب  -ُ
  ٌؿ  ةؿ تىكي ب ا يظلر ق ناظر  كن  ك طنةنا كزكَّرلي  ك ؿ لقوةري ك اي لقويب ااقثكلدك

ك ااقىنس لآل"ري  كا  ب ي ؽ لقٌ يي  ق رىاؿي ك ب لقنلب  ف لقت"ٌنث كلقترٌىؿك كتكػاييز لقىنثػيف: لقتواُّ  ااق ٌ ار   -ِ
 لقذ ر كل نع ي ضااطه كلـ ىدِّل  يكا ييااح كف   ةاؿ لقتىكيؿ كلقزين  كتغيير لقً" م  ىكيًةلاك

"رلىيلا  ف لقٌ كر  لقةاٌك  لقيثن  لقتب " ػؽ لهلل لق" ػؽ   يلػ -ّ ٌكػا ام ػد لقتكٌيػز توكي  لقً" م  كل  اي  ٌكػا ام ػد لقةمػابي كل 
ػاي  كلقولر  كقك اكا هك راػي   ك غريػبك كقػذقؾ ىػا  لقنلػب  ػف لقكيع ػ ي ك ػف كثػـ لقييػكلف  ػب لقكىػ ك ككػف ذقػؾي  يضن

 نلب لقكر    ف ي ؽ وةر ر ثلاي كلقنلب  ف لقمىزىع قكا  يلكا كف را و كتوكي و ق كنظر تدر   لقً طىر لقٌث يك ك
 ةػػ  ق ػػٌؿ لقة ػػؿ لقثػػاام ؛  ذ كػػف د ب لقوػػارع كنػػن  وػػيا  ا ك ثػػد   يلػػا  ػػب ذلتلػػاي كق ػػف قػػػًكا يي"وػػ  كػػف   ضػػائلاثػػٌد لقذري -ْ

 ق  لقك ثد  اتكادم لقناس  يلػاك كقةػٌؿ كػف ذقػؾ ك ػؿ لقكػر   وػةرها كقػك قزكىلػا؛  ذ لقتغريػر كنتػؼو هاهنػاي كق ػف رػد تتكػادل 
 دث لقتغريرك كقذقؾ  اف تةكيـ لقتيريـ  ب هذل لقااب  رطنى قدلار لق ثادكلقكتزٌكىا   ب ذقؾي كتيم ّْدهف لقةازاا   يي

كلقيا ؿ هك  ٌف هذع ل  ةاؿ لقتب ذي ر  قـ تىيػريـ  ك تي ػرع قكىػٌرد  كنلػا تغييػرنل ق ً" مػ ي اػؿ قة ػؿو  "ػرل كرل  ذقػؾي        
 ادككن  دـ كىكد ك  ي  كورك  و كف  تيانلا تكلزم كا يترٌتب   يلا كف ضرر ك ث

كلقتدٌ"ؿ لقىينب  ذ ييااح كف كىل  نظر لقاايث كف ييث ل  ؿي  إٌن  يناغب  ف ييضاط اأٌا يؤٌدم  ق  وػب  كػف        
ٌرك  هذع ل  ةاؿك  لقك اثد لقتب  ى لا يي

 

 .اخلامتة
 .نتاةج البحث

 يك ف ق اايث  ف يمٌرر لقنتائج لقتب ينتلب  قيلا هذل لقايث ااآلتب:        
     تيريـ تغيير لق" ؽي ثكل ه لقٌ ريي ي  ك لإلواري ي ا ت يد تيريـ  كـك لقتغييػري كا ت ػ  ي   ػ  ل رىػ يل دٌق   -ُ

ؿ لقىينب  ب لق ائنا  لقيٌي :   قتثتداؿ الا     لقمكؿ اأٌف ل  ؿ هك تيريـ لقتد"ُّ
 ةكككلػػا  يريػػد اػػ  لق" ػػكص كهػػك تغييػػر لقػػديفي كهػػذل  رىػػ   [ُُٗ]لقنثػػا : َوآَلُمددَرناُهْم َفَمُيَغيِّددُرنا َخْمددَق الماددهِ  ٌكػػا آيػػ   ك  

 ل ركلؿ  ب ت ثير لآلي ي قمرلئف ذي ر   ب لقايثك
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: ََّل َتْبِديَل ِلَخْمِق الماهِ  :ك ٌكا آي  كب    ذقؾ  يريػد الػا لقػٌديف  ػب  رىػ  رػكقب لقك ٌثػريفي كل كػر  يلػا  كضػ   [َّ]لقرـك
 كف ثاامتلاك

كلقكت ٌ ىا  ق ييثػف لقكغٌيػرل  " ػؽ لهللي  كمٌيػده  ػب نػٌص  كلقكلوكا قةف لقناك ا  ي  ب ك ٌكا يديث لاف كثةكد  كر 
لقيديث اكا ي كف تةاطينا قلذع   ةاؿي كنيكهػاي قط ػب لقييثػف كلقىكػاؿك  ػت ييػـر انػا    ػ  ظػاهرع  ا لقتػدٌ"ت  

ي  ك قػكف لقىيني  لقتب تلدؼ  ق  كىٌرد تغيير لق كر  كلقكظلر لقذم قيس كةيانػا كا وػائننا ي  تغييػر قػكف لقةػيف كػعتن
لقٌوةرك ك ٌكا كا  دل ذقؾ  اقيديث داقت  را ر   ف تيريك ك عـ  ٌن ي ل تكادنل      دد كػف لقمػرلئفي رٌىػ  لقاايػث 

  ٌف  اار  "لقكغٌيرل  " ؽ لهلل"  ب يديث لاف كثةكد ككرك   ا كر ك  ك
كل ه  يىػرم   ػ  "تيػا ىثػكي   ك "تيػا تناثػ ي ك كذقػؾ  ػب ضػك  ي كثػمدن حيدث األصدللقتدٌ"ؿ لقىينب ام د لقةتر ىػائزه  -ِ

كلاط لقةاٌك  ق تدلكم  ب لإلثتـك  لقضَّ
 اضكلاط ذ ر   ب لقايثك من حيث األصللقتدٌ"ؿ لقىينب ام د لقتيثيف كزياد  لق  ا  ي لقرلى   ٌن   ثاام  ىائزه  -ّ
  لإلنثػاف يتػ  لآلف دكف ك اثػد تثػام   ك ت يمػ ك  ٌكػا لقتدٌ"ؿ لقىينب ااقٌضكلاط لقتب ذي ر  غير كك ػف  ىكى يِّػا   ػ -ْ

لقك اثد لقٌثاام   أهٌكلا كا يمتضػي  نىػاح تىػارب لقتػدٌ"ؿ لقىينػب كػف لقٌتضػيي   ك لإلضػرلر ا عيػر كػف لقنػاس  ك ل ىٌنػ ك 
لقٌ يظػ ي ضػاطلا  ك  ك ٌكا لقك اثد لقتيم   ا ضرلر لقىاناي      لقو"ص  ك لقىنيف لقكةدَّؿ كرلعيِّا لقتػب ا يك ػفي يتػ 

رنل ىنكح لقتوريةا  لقةاقكي ي  ب  غ الاي  ق  لقكنن كف تىارب لقتةديؿ لقىينب لقتب  لقتنٌاؤ الاك ككف هنا  اف ك لككنا ككيارَّ
 تيىرل     ل ىٌن  لقاوري ك

 

  .توصية البحث
اوػػػرٌي ي كلقثػػػكاح اإىرلئلػػػا   ػػػ  لق"تيػػػا لثػػػتكرلر لقيظػػػر لقمػػػانكنب   ػػػ   ىػػػرل   ك يػػػا  لقتةػػػديؿ لقىينػػػب   ػػػ  ل ىٌنػػػ  لق       

لقتيثػػينب لقىثػػدي  ق ةػػتر  ك ق تيثػػيف كزيػػاد  لق  ػػا  ي اػػإذف  ػػايالاي  ذل  ػػاف ييظػػٌف كنلػػا لقوػػ ا ي  ك ييتػػيٌمف ي ػػكؿ لقغػػرض 
 كنلا كن لنت ا   ضرلرها لقىاناي ك

 ككآ"ر د كلنا  ف لقيكد هلل رب لقةاقكيف
 

 كاهلوامش
                                                 

 ينظر لقكماؿ:  (ُ)
Scientists get 'gene editing' go-ahead, James Gallagher, BBC News website, 1 February 2016, http://www. 
bbc.com/news/health-35459054. 

 ينظر لقكماؿ:  (ِ)
Second Chinese team reports gene editing in human embryos, Ewen Callaway, 08 April 2016, http://www.nature. 

com/news/second-chinese-team-reports-gene-editing-in-human-embryos-1.19718 
 ثيأتب وب ه كف ت  يؿ ل ركلؿ  ب لقكثأق   ب لقكايث ل كؿ كف هذع لقدرلث ك (ّ)
هػػذل هػػػك ر م كىكػػن لق مػػػ  لإلثػػتكبي كلقكنظكػػػ  لإلثػػتكي  ق ة ػػػـك لقطايػػ ي كىكةيػػػ  لقة ػػـك لقطايػػػ  لإلثػػتكي  ل ردنيػػػ ي كنػػػدك   (ْ)

 اثا  ل "تري  ق ةتر لقىينبي كندك  لانة اثا  ل "تري  قألاياث لقكتمدك   ب   ـ لقكرلع ك يينظر: ثةد لقوكيرخيلانة 
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 كُّّ(ي صُـ )طََِٕهػ/ ُِْٖلقرياضي  نكز  واي ياي  أحكام الهندسة الوراثية،
 كَُّي صالمرجع السابق (ٓ)
 كّّْي كصَِّي صالمرجع السابقينظر:  (ٔ)
ي لقكى ػس لقػكطنب ق عما ػ  كلقة ػـك مجمدة عدالم الفكدرلقتػد"ؿ  ػب لقىينػـك لقاوػرم  ػب لقوػرية  كلقمػانكفي  كاـ لق ػكد كبيينظر: ت (ٕ)

 كُٔٔي صـََِٔي ِلقةدد  ي(ّٓكلآلدلبي لق كي ي لقكى د )
ؽي دلر لقم ػـي  ػ كلف لقػدلكدمي دكوػ :ي تيميػؽالمفردات في َريب القدرآن هػ(يَِٓلقيثيف اف كيكد لقرلغب ل   لانب )   (ٖ)

 كُٗٔ(ي صُ)ط يـُِٗٗق/ُُِْ
ي تيميػؽ:  يكػد وػا ري تفسير الطبدري )جدامع البيدان فدي تأويدل القدرآن( هػ(يَُّيينظر: كيكد اف ىرير اف يزيد لقطارم )   (ٗ)

ىكاؿ لقديف  اك لق رر  اد لقريكف اف   ػب ك  ككا اةدهاك ُِٓي صٗ(ي ايرك ي كؤثث  لقرثاق ي رُ)ط يـَََِهػ/َُِْ
ي ُر(ي ُ)ط يـََِِهػػ/ُِِْايػرك ي دلر لق تػاب لقةراػبي َاد المسدير فدي عمدم التفسدير، هػػ(ي ٕٗٓكيكػد لقىػكزم )   افل

 كْْٕص
 كِِِي صٗر تفسير الطبريلقطارمي  (َُ)
 /ُِ-ُُي كررػ  رػدكلا قنػدك  "لقةك يػا  لقتىكي ٌيػ  اػيف لقوػرع كلقطػب"ي الضدوابط الشدرعّية لمعمميدات التجميمّيدةهانب لقىايري  (ُُ)

 كٗص يـي لقرياضََِٔ/ ديثكار/ّ-ِهػي لقككل ؽ ُِْٕولر ذك لقمةد  
 كُِٓي صٗي رتفسير الطبريينظر: لقطارمي  (ُِ)
( لقكرىن لقثااؽك ك ب  ثنادع  اك ىة ر لقرلزم ك"ت ؼ  ي ي كهك  ق  لقضةؼ  رربك ينظر: كيكد اف  يكد اػف  عكػاف اػف رىاٍيكػاز ُّ)

َان اَّلعتدال فدي نقدد ال لقػذهابي ي ّ(ي رُ)ط يـُّٔٗهػػ/ُِّٖي تيميػؽ:   ػب كيكػد لقاىػاكمي ايػرك ي دلر لقكةر ػ ي رجدالمي
 يهػػػُُِْكلقتكزيػػني ي لقريػػاضي ك تاػػ  لقكةػػارؼ ق نوػػر صدد ة التددراوي هػػػ(ي َُِْكيكػػد نا ػػر لقػػديف ل قاػػانب )  ك ك َِّص
 كَٖ(ي صُ)ط

َيل وأسدرار التأويدل( ي(هػٖٓٔ)  نا ر لقديف  اد لهلل اف  كر اف كيكد لقويرلزم لقايضاكم  (ُْ) ي تفسير البيضاوي )أنوار التن
 كٖٗي صِ(ي رُ)ط يقُُْٖتيميؽ: كيكد  اد لقريكف لقكر و بي ايرك ي دلر  ييا  لقترلث لقةرابي 

ي ُ(ي رُق )طُُْْايػػرك ي  -ي دلر لاػػف  عيػػري دكوػػؽ فددت  القددديري هػػػ(َُِٓ)  كيكػػد اػػف   ػػب اػػف كيكػػد لقوػػك انب  (ُٓ)
 كٔٗٓص

ي روح المعاني في تفسدير القدرآن الع ديم والسدبع المثدانيي هػ(ُِّْ)   لآلقكثبيف كيككد اف  اد لهلل لقيثينب ولاب لقد (ُٔ)
 كُْْي صّ(ي رُ)ط ػيهُُْٓتيميؽ:   ب  اد لقاارم  طي ي دلر لق تب لقة كي ي ايرك ي 

ـي َُٗٗلقليئػ  لقك ػري  لقةاكػ  ق  تػابي ي ك ػري تفسير المنار )تفسير القدرآن الحكديم( يهػ(ُّْٓ)  كيكد رويد اف   ب رضا  (ُٕ)
 كّْٗي صٓر

التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتندوير العقدل الجديدد مدن تفسدير الكتداب  يهػ(ُّّٗ)  كيكد لقطاهر اف  اوكر  (ُٖ)
 كَِٓي ص ٓـي رُْٖٗي تكنسي لقدلر لقتكنثي  ق نوري المجيد(

ي تفسير السعدي )تيسير الكريم الرحمن في تفسير ك م المندان(ي هػ(ُّٕٔ  ) اد لقريكف اف نا ر اف  اد لهلل لقثةدم  (ُٗ)
 كَِْ(ي صُ)ط يـَََِهػ/َُِْتيميؽ:  اد لقريكف لق كييؽي ايرك ي كؤثث  لقرثاق ي 

ي كررػ    كيػ  رػدك   قػ  ي مػ  نمػاش ضػكلاط كركل ػد  ػب لق اػاس كلقزينػ  ضوابطه وتطبيقاتده: تغيير خمق ا   اق  لق ػكزلفي (َِ)
 /http: //elibrary.mediu.edu.my/books هػػيَُّْي وػةاافي ِٖكلقتىكؿي تنظيـ ل كان  لقةاك  اككرن لق م  لإلثتكبي 
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 كف هذع لقدرلث ك ْص :يينظر (ُِ)
هػػ(ي َٔٔديف  اك لقثػةادل  لقكاػارؾ اػف كيكػد اػف كيكػد اػف كيكػد لاػف  اػد لق ػريـ لقوػياانب لاػف ل عيػر لقىػزرم )  كىد لق (ِِ)

ـي ُٕٗٗق/ُّٗٗي تيميػػؽ: طػاهر لقػػزلكم ككيكػكد لقطنػػايبي ايػرك ي لقك تاػػ  لقة كيػػ ي الحددديث واألثدر النهايدة فددي َريددب
 كٔٔي صْر

 كالمرجع السابقينظر:  (ِّ)
 كالسابقالمرجع ينظر:  (ِْ)
:  ثػػنادع ل رنػػؤكطي كغيػػرهـك رػػاؿ ِْي صُ(ي كلقيػػا ـي رُْٔٓ( كلاػػف ياػػاف )ُٖٖٖٓ( ك يكػػد )َُّّ "رىػ  لقطياقثػػب ) (ِٓ)

ي تيميػؽ: مسدند اإمدام أحمدد بدن حنبدلي هػػ(ُِْ)   يي      ورط كث ـك يينظر: لقياوي  قػ:  يكد اف كيكد اف يناػؿ 
 كِِّي صِٓ(ي رُ)ط يـََُِهػ/ ُُِْ ايرك ي ي كؤثث  لقرثاق يل رنؤكطوةيب 

صحي  البخداري )الجدامع المسدند الصدحي  المختصدر مدن أمدور  هػ(ئِٓ "رى  لقا"ارم: كيكد اف  ثكا يؿ لقا"ارم )   (ِٔ)
ي ِ(ي رُ)ط يقُِِْ ايػرك ي دلر طػكؽ لقنىػا يي ي تيميػؽ: كيكػد زهيػر اػف نا ػر لقنا ػروسننه وأيامده( رسول ا  

صحي  مسمم )المسند الصحي  المختصر بنقدل العددل ي هػ(ُِٔ)  يىار لقمويرم لقنيثااكرم ك ككث ـ: كث ـ اف لقٓٗص
ي ْدك   )دك ط(ي رايػػرك ي  ي تيميػػؽ: كيكػػد  ػػؤلد  اػػد لقاػػاربي دلر  ييػػا  لقتػػرلث لقةراػػبي(عددن العدددل إلددى رسددول ا  

 كَِْٕص
تفسدير القرطبدي )الجدامع ألحكدام ي هػػ(ُٕٔ)  رطاػب كيكد اف  يكد اف  اب ا ر اف  ػرح ل ن ػارم لق"زرىػب وػكس لقػديف لقم (ِٕ)

اػػرلهيـ القددرآن( ك ِٕي ص ُْ(ي رِ)ط يـُْٗٗهػػػ/ُّْٖ لقمػػاهر ي ط ػػيشي دلر لق تػػب لقك ػػري ي ي تيميػػؽ:  يكػػد لقاردكنػػب كل 
 كٔٔي صْري النهاية نلا تااة  كاد   ور  ناثي  ت تير ب كا تيي بك ينظر: لاف ل عيري  ؛كلقثكلئب هب لقكثٌيا  قثاي لا

ك تر  هذل لق تـ  ف لقكاؿ اكا اةدع  فَّ  هؿ لقىاه ي   انكل ييرّْككف اةض  ككلقلـ   يلـ ك     ه يلـي  اقايائر كلقثكلئبي  (ِٖ)
قيػػ  لإلوػػار  امكقػػ  تةػػاق :  تغييػػرنل قػػديف لهلل تةػػاق  ك ي اكػػ ك كرػػد ثػػاؽ كعػػؿ هػػذل لقكةنػػ   ػػب يػػديث كاقػػؾ اػػف نضػػ   آن ػػاي كل 

 ُْم َفَمُيَبددتُِّكنا آَ اَن اأْلَْنَعددامِ َوآَلُمددَرناه : شددرح  يهػػػ(ٕٔٔ)  كييػػب لقػػديف يييػػ  اػػف وػػرؼ لقنػػككم  -ك رػػاؿ لقنػػككم [ُُٗ]لقنثػػا
ي ُٕر، (ِ)ط يقُِّٗ ايػرك ي ي دلر  ييا  لقترلث لقةرابيالنووي عمى مسمم )المنهاج شرح صحي  مسمم بن الحجاج(

ل كف  اادم  لك ق  يتؿي كلقكرلد  ن ار كا يٌرككل      ن ثػلـ كػف لقٌثػائا  راؿ لهلل تةاق   ؿ كاؿ   طيت   ادن (: »ُٕٗص
 «ك كلقك ي   كلقايير  كلقياكب كغير ذقؾ ك نلا قـ ت ر يرلكنا اتيريكلـ

 كُِٕٗي صْ "رى  كث ـي ر (ِٗ)
 كَُِِي صْ "رى  كث ـي ر (َّ)
 كٖٓٔي صِككث ـي ر كُّي صّ "رى  لقا"ارمي ر (ُّ)
 كُّٕٔص يّ "رى  كث ـي ر (ِّ)
 كُْٕٔي صّك ككث ـي رَُّي صِ "رى  لقا"ارمي ر (ّّ)
وةار لقنار  هػك  ف يىريلػا  ػب  ػ ي  ثػناكلا لقيكنػ  ايراػ   ك ُِٗي صِك ككث ـي رُٗٔي صِ "رى  لقا"ارمي ر (ّْ) ك كل 

وػةار لقلػدم ق ك  نػ   تكػ  قػ  ث يف  ك يديد   ك نيكها عـ يثػ   لقػدـ  نلػاك ك  ػؿ لإلوػةار كلقوػةكر لإل ػتـ كلقةتكػ ي كل 
ف ل"ت ط اغيرع تكٌيزك يينظر: لقنككمي   كِِٖي ص ٖي رشرح النووي عمى مسممقية ـ  ٌن  هدم  إف ضٌؿ رٌدع كلىدع كل 

ي تيميؽ: كيكد سنن ابن ماجه يهػ(ِّٕ)  ك كلاف كاى : كيكد اف يزيد لقمزكينب اف كاى  ْٕٗي ص ُْ "رى   يكدي ر (ّٓ)
 كل رنؤكطكغيرهـك ك ٌيي  ل قاانب ك  َُّْي صِ)دك ط(ي ر يدك  لقماهر ي قةراي ي  ؤلد  اد لقااربي دلر  ييا  لق تب ل

 يـُِّٗهػ/ ُُّٓ ي بي ي لقكطاة  لقة كي يمعالم السنن يهػ(ّٖٖ)    ارلهيـ اف لق"طاب لقاثتب لق"طاابيكد اف كيكد اف  (ّٔ)
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 كِِٖي صِ(ي رُ)ط
ىػاد  ي تيميػؽ: كيكػد زهػرم لقنىػار ككيكػد ثػيدشرح معداني اآلثداري هػ(ُِّ)   يكد اف كيكد اف ثتك  اف  اد لقك ؾ لقطياكم  (ّٕ)

 كُّٕي صْ(ي رُ)ط يـُْٗٗهػ/ُُْْلقماهر ي لقيؽي  اقـ لق تبي 
ي  ػػف  " ػػا  لق"يػػؿ نلػػ  رثػػكؿ لهلل »ي   ػػ  يػػديث لاػػف  كػػر رػػاؿ: -ريكػػ  لهلل- ل رنػػؤكطيينظػػر تة يػػؽ لقوػػيخ وػػةيب  (ّٖ)

 كّٖٖي صٖي ر يكد كثند ب تيميم  قػ « كلقالائـ
تفسددير ابددن عطيددة )المحددرر الددوجيَ فددي تفسددير  يهػػػ(ِْٓ)   اػػد لقيػػؽ اػػف غاقػػب اػػف  اػػد لقػػريكف اػػف تكػػاـ اػػف  طيػػ  ل ندقثػػب  (ّٗ)

َيَ(  كُُٓي صِ(ي رُ)ط يقُِِْ ايرك ي ي تيميؽ:  اد لقثتـ  اد لقوا ب كيكدي دلر لق تب لقة كي يالكتاب الع
لقمػاهر ي ي دلر لق تاػبي البحدر المحديط فدي أصدول الفقدههػػ(ي ْٕٗ اػد لهلل اػف الػادر لقزر وػب )    اك  اػد لهلل اػدر لقػديف كيكػد اػف (َْ)

 كّّٔي صْ(ي رُ)ط يـُْٗٗهػ/ُُْْ
 ي ىاكةػػ  لإلكػػارل يمجمددة الشددريعة والقددانونينظػػر:  يكػػف  ػػاق ي " وػػ اقي  تةػػارض لقك ػػ ي  كػػن لقػػنص ككةػػايير لقككلزنػػ  اينلكػػا"ي  (ُْ)

 ك ْٕص يـَُُِي  اريؿ ْٔلقةدد 
 لقة كيػػ يي دلر لق تػػب تفسددير الماتريدددي )تددأوي ت أهددل السددنة( يهػػػ(ّّّ)  كيكػػد اػػف كيكػػد اػػف كيكػػكد  اػػك كن ػػكر لقكاتريػػدم  (ِْ)

 كّٔٔي صّ(ي رُ)ط يـََِٓهػ/ُِْٔ ايرك ي
 لقتػرلث لقةراػبيييػا  ي دلر  تفسدير الثعمبدي )الكشدف والبيدان عدن تفسدير القدرآن( يهػػ(ِْٕ)   يكد اف كيكد اػف  اػرلهيـ لقعة اػب  (ّْ)

 كَُّي صٕ(ي رُ)ط يـََِِهػ/ُِِْ ايرك ي
ي كػػف طريػػؽ كطػػٌرؼي  ػػف رىػػؿي ثػػأؿ لاػػف  اػػاس  ػػف " ػػا  لقالػػائـي   رهػػ ي ٗٗي صَِي رتفسدديرو "رىلػػا لقطاػػرم  ػػب  (ْْ)

ٍ ًؽ لهلًل(ك كلقرلكم  ف لاف  ااس كىلكؿك  كراؿ: )ا تىٍاًديؿى ًق"ى
هػػك ي كػػف طريػػؽ قيػػث اػػف  اػػب ثػػ يـ  ػػف كىاهػػدك كقيػػث ضػػةيؼك كلقعااػػ   ػػف كىاهػػد ٗٗي صَِي رتفسدديرو "رىلػػا لقطاػػرم  ػػب  (ْٓ)

ن ارع لقمكؿ لقعانب       رك ك  لقمكؿ ل كؿ كل 
 ي ككا اةدهاكٗٗي صَِي رتفسير الطبرييينظر: لقطارمي  (ْٔ)
َيددلالكشدداف عددن حقدداةق َددوام  ا يهػػػ(ّٖٓ)  يينظػػر كػػعت: كيكػػكد اػػف  كػػرك اػػف  يكػػد ىػػار لهلل لقزك"وػػرم  (ْٕ) ي دلر لق تػػاب لتن

ثػػكا يؿ اػػف  كػػر اػػف  عيػػر كَِٔي صْرتفسددير البيضدداوي، ي كلقايضػػاكم كْٕٗي ص ّقي رَُْٕ ايػػرك ي لقةراػػبي )   كل 
ي ٔر، (ِ)ط يـُٗٗٗهػػ/ َُِْ لقريػاضي ي تيميػؽ: ثػاكب ثػتك ي دلر طياػ يتفسير ابن كثير )تفسير القرآن الع يم( يهػػ(ْٕٕ
 كغيرهـك ُّْص

َيدل يهػػ(ُْٕ)  د اف  يكد اف كيكد اف  اد لهلل لاف ىزم لق  اب لقغرنػاطب يينظر كعت: كيك (ْٖ) ي تيميػؽ: التسدهيل لعمدوم التن
 كُّّي صِ(ي رُ)ط يقُُْٔ ايرك ي  اد لهلل لق"اقدمي دلر ل ررـ اف  اب ل ررـي

 كُٖٕٔي صّككث ـي ر كُْٕي صٔ "رى  لقا"ارمي ر (ْٗ)
 كف هذل لقايثك ٕ  تغيير لق" ؽ كف كتأٌ"رم لقك ٌثريف صيينظر   ياب لقمكؿ لقعاقث  ب ت ثير آي (َٓ)
 ك ْْٕي صُي رَاد المسير في عمم التفسيرينظر: لاف لقىكزمي  (ُٓ)
 كَُٕي صُْي رشرح النووي عمى مسمملقنككمي  (ِٓ)
 كٖٓي صٕي رمسند أحمدقػ  ل رنؤكطيميؽ ت ::  ثنادع ركمك ينظرل رنؤكط "رى   يكد كلقنثائب كلقطارلنب كراؿ  (ّٓ)
سددنن أبددي هػػػ(ي ِٕٓكد: ثػػ يكاف اػػف ل وػػةث اػػف  ثػػياؽ اػػف اوػػير اػػف وػػدلد اػػف  كػػرك ل زدم لقثًّْىٍثػػتانب )  ك  "رىػػ   اػػك دل (ْٓ)

كَّد  اًكؿ ررع ا  بي ايرك ي دلر لقرثاق  لقةاقكيػ ي دو داو   كٖٕي صْ(ي رُ)ط يـََِٗهػػ/َُّْي تيميؽ: وةىيب ل رنؤكط ككيى
 كل رنؤكطك يي  ل قاانب كيٌثن  
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ي ك تاػػ  المغندديهػػػ(ي َِٔ اػػك كيكػػد كك ػػؽ لقػػديف  اػػد لهلل اػػف  يكػػد اػػف كيكػػد لقىكػػا ي ب لقكمدثػػب )   يينظػػر: لاػػف ردلكػػ  (ٓٓ)
 كٖٔي صُـي رُٖٔٗق/ ُّٖٖ لقماهر ي لقماهر ي

 كَّٓي صّي رالمرجع السابق (ٔٓ)
 كٕٖي صٕقي رُِْٕق/َُْْ لق كي ي ي دلر لقثتثؿية الفقهية الكويتيةالموسوعينظر: كزلر  ل كراؼ لق كيتي ي  (ٕٓ)
 كٗٔي صُي رالمغنيلاف ردلك ي  (ٖٓ)
 كٕٔي صُلقكرىن لقثااؽي ر (ٗٓ)
 كّٗي صُ "رى  كث ـي ر (َٔ)
 يِْي رمسددند أحمدددك ػػٌيي  ل قاػػانبك يينظػػر: تيميػػؽ  ل رنػػؤكط "رىػػ   يكػػد كلاػػف  اػػب وػػيا  كلاػػف كاىػػ  كغيػػرهـك كيٌثػػن   (ُٔ)

 ك ٕص
 كّْٖي صُِي رمسند أحمد:  ثنادع ركمك تيميؽ ل رنؤكط "رى   يكد كلقنثائب كلقايلمب كغيرهـك راؿ  (ِٔ)
ي تيميػؽ:  كػاؿ المصدنفهػػ(ي ِّٓ "رى  لاف  اب ويا :  اد لهلل اف كيكػد اػف  اػرلهيـ اػف  عكػاف اػف "كلثػتب لقةاثػب )   (ّٔ)

ثنادع  يي كُٔٗي ص ْر (يُ)ط يهػَُْٗ لقرياضي يكثؼ لقيك ي ك تا  لقرودي  ك كل 
 كِّي صّي رمسند أحمدتيميؽ  :: يديث  يي ي ك يي  ل قاانبك ينظرل رنؤكط "رى   يكد كلقتركذم كغيرهـك راؿ  (ْٔ)
 كِّٔي صّٓي رمسند أحمدتيميؽ  :كل قاانبك يينظر ل رنؤكطكلقنثائب كغيرهـي ك ي   ثنادع  دلككد "رى   يكد ك اك  (ٓٔ)
 كََّي صّْي رمسند أحمدتيميؽ  :كل قاانبك يينظر ل رنؤكطكلقنثائب كغيرهـي كضٌةؼ  ثنادع  دلككدك اك  "رى   يكد  (ٔٔ)
َي )مفاتي  الغيب أو التفسدير  يهػ(َٔٔ)   "ر لقديف كيكد اف  كر اف لقيثف اف لقيثيف لقتيكب لقرلزم  (ٕٔ) ي الكبيدر(تفسير الرا

 كُِّي صُْر، (ّ)ط يقَُِْ ايرك ي دلر  ييا  لقترلث لقةرابي
 لإلثػػتكبيي دلر لقغػرب الد خيرةهػػػ(ي ْٖٔ اػك لقةاػاس وػلاب لقػػديف  يكػد اػف  دريػػس اػف  اػد لقػريكف لقكػػاق ب لقوػلير اػاقمرل ب )   (ٖٔ)

 كُّٓي صُّ(ي رُ)ط يـُْٗٗ ايرك ي
 كَِٔي صٓي رالتحرير والتنويرلاف  اوكري  (ٗٔ)
 كَِٓي صٓي رالمرجع السابق (َٕ)
 كُٖٕ(ي صُ)ط يـُٗٗٗق/َُِْي  كىافي دلر لقكةاقبي ثر تعميل النص عمى دَّللتهأ ينظر:  يكف  اق ي (ُٕ)
ي تيميػؽ: كشف المشكل من حديث الصدحيحيني هػػ(ٕٗٓ)   ىكاؿ لقديف  اد لقريكف اف   ب اف كيكد اف لقىكزم :ينظر (ِٕ)

 كّّٗي صٓربي، تفسير القرطك كلقمرطابي ِْٕي صُ)دك ط(ي ر ي  ب يثيف لقاكلبي لقرياضي دلر لقكطفي دك  
 كُٓٔي صٕ "رى  لقا"ارمي ر (ّٕ)
 كَُٕي صُْي رشرح النووي عمى مسمملقنككمي  (ْٕ)
اةب الفرقان( يهػ(َٖٓ)  نظاـ لقديف لقيثف اف كيكد اف يثيف لقمٌكب لقنيثااكرم  (ٕٓ) ي تفسير النيسابوري )َراةب القرآن وَر

 كْٗٗي صِ(ي رُط) يقُُْٔتيميؽ: ز ريا  كيرل ي ايرك ي دلر لق تب لقة كي ي 
 ي دلر لق  ػريحاشدية ابدن عابددين )رد المحتدار عمدى الددر المختدار( يهػػ(ُِِٓ)  كيكد  كيف اف  كر اف  اد لقةزيز لاف  ااػديف  (ٕٔ)

 كّّٕي صٔ(ي رِ)ط يـُِٗٗهػ/ُُِْ يايرك 
 كُٕٕٔي صّككث ـي ر كُٓٔي صٕ "رى  لقا"ارمي ر (ٕٕ)
 كِٕٔي ص ٕقي رُِّّي ك ػري كطاةػ  لقثػةاد ي المنتقى شدرح الموطدأ ي(هػػْْٕ)  ث يكاف اف " ؼ اف ثةد لقااىب  (ٖٕ)

 لقراػػاطي  - ايػػرك  ي دلر لقغػػرب لإلثػتكبيالمسددالك فدي شددرح موطددأ مالددك يهػػػ(ّْٓ)  كيكػد اػػف  اػد لهلل لقكةػػا رم اػػف لقةراػب ك 
 كْٕٕي صٕ(ي رُ)ط يـََِٕهػ/ُِْٖ
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 كٗي صضوابطه وتطبيقاته: تغيير خمق ا لق كزلفي  (ٕٗ)
 كِٕي صْي رالبحر المحيطينظر: لقزر وبي  (َٖ)
 كُِّي صْي رالنهايةلاف ل عيري  (ُٖ)
 كُٕٕٔي صّككث ـي ر كُٓٔي ص ٕ "رى  لقا"ارمي ر (ِٖ)
ي الفكدر اإسد مي والقضدايا الطبيدة المعاصدرةك ك ػزلع اػدكرع قػػ ُُي صضدوابطه وتطبيقاتده: تغييدر خمدق ا ينظر: لق ػكزلفي  (ّٖ)

ك ر  : كهك ظاهر رػرلر كىكػن لق مػ  َْٗي صّي قةاد لق ريـ زيدلفك المفّصل في أحكام المرأةك كُِّقوكرب لقثاهبي ص
 زلقػػ  دكاكػػ  تثػػاّْب »ـ؛  ذ نػػٌص   ػػ  ىػػكلز ََِٕق/ُِْٖي ُٖلإلثػػتكب اوػػأف لقىرليػػ  لقتىكي يػػ  ك ي اكلػػا  ػػب دكرتػػ  

 «ك ق و"ص  ذل ن ثيِّا  ك  ضكيِّا
ي كهػػذل  ػػري ه اة ػػـ لقػػزكري « ٌف زكىلػػا  كرنػػب  ف   ػػؿ  ػػب وػػةرها»راقػػ  ل ـ: : ِّي صٕ ػػب  يػػدل ركليػػا  لقا"ػػارم: ر (ْٖ)

ق ٌنلا ركليػ  وػاٌذ  ت ػٌرد الػا "ػٌتد اػف يييػ ي كهػك  ػدكؽه قػ   كهػاـي ك"اق نػا الػا لقةوػرل  كػف لقعٌمػا  لقػذيف رككل لقيػديث كػف 
 دكنلا  ك اكا يكيب ظاهريع ا"ت لاك

 كُٔثاؽ  يرلدها ص (ٖٓ)
ي ي ةػف ثػكة  رثػكؿ لهلل » ركل لقركليا   ب لقداق      ر ن ىكين  ق اظ لقيػديث ركليػ ي رىاي ػ ى اػف ىػاار  ػف لاػف كثػةكد رػاؿ:  (ٖٔ)

ػػػف  ثػػػنادها ٕٔي ص ٕ "رىلػػػا  يكػػػدي ر«ك لقكتنك ػػػا  كلقكت  ىػػػا ي كلقككوػػػكا  لقتتػػػب يغيػػػرف " ػػػؽ لهلل  ل رنػػػؤكطي كغيػػػرعي كيثَّ
ك ب هذل لقتيثيف نظري  رلكم هذع لقركلي   ف رىاي  ى هك لقةيريػافي اػف لقليػعـي كهػك كيمػؿّّ ا يتاػٌيف ضػاط ي كقػيس قػ   كل قاانبك ر  :

كىلػكؿ لقيػاؿي  :[: كىلػكؿك  مّٖي صٕ ف راي    ا هػذل لقيػديثك كرػد رػاؿ  يػ   اػك يػاتـ ]لقىػرح كلقتةػديؿ ااػف  اػب يػاتـي ر
ييػث تيكاػن كقـػ يتااةػ   يػد   ػ   :[: كماػكؿي  مِْٕٓلقكىاهيػؿي كرػاؿ لاػف يىػر ]لقتمريػب:  ككعٌم  لاف يٌااف      ادت   ب تكعيؽ

ي  ػف  ف رلكم لقيػديث  نػ ي  م اػف ل ػف لقةيريػافي هػك  اػد لقك ػؾ  :ركليت  هذل لقيديث  ف راي  ي كا   ػ  هػذل لق  ػظك هػذل  ضػتن
 ٌف ي ظ  تغٌيرك  مد ل"ت ؼ  يػ  رػكؿ لاػف كةػيف:  مػاؿ: عمػ   ؛ف يديع  يكيري كهك كن  ٌن  كف رىاؿ لقا"ارم ككث ـ  ا  ٌنلكا لنتميا ك

ػرح   ػ  لقتةػديؿك كرػاؿ لإلكػاـ  يكػد: " اػد لقك ػؾ اػف  يكىيػر كضػٌطرب لقيػديث ىػدِّل كػن  كراؿ كر   "ػرل: ك"ٌ ػطك كل  ػؿ تمػديـ لقىى
ي كرػاؿ: لاػف  اػب يػاتـ: " اػد لقك ػؾ اػف  كيػر قـػ رٌ   ركليتػ ي كػا  رل قػ  "كثػكائ  يػديثي كرػد غ ػط  ػب  عيػرو كنلػا"ي ك"ضػةَّ   ىػدنل"

 يهػػػ(ِٖٓ)  ييك ػػؼ اػػاقي ظ"ي كك ػػ   لقػػدلررطنب كلاػػف ًيٌاػػاف ااقتػػدقيسي ]ينظػػر  يكػػا ثػػاؽ:  يكػػد اػػف   ػػب اػػف يىػػر لقةثػػمتنب 
ث [ي كرػػػد ركل  اػػػد لقك ػػػؾ هػػػذل لقيػػػديُِْي صٔ(ي رُ)ط يقُِّٔي لقلنػػػدي كطاةػػػ  دلئػػػر  لقكةػػػارؼ لقنظاكيػػػ ي تهددد يب التهددد يب

ا ييةػارىض اػ   ثػانيد  ئٌكػ  لقي ػظي  -  ػ   ػرض رىاػكؿ تيثػين  قذلتػ   –ااقةنةن ك  إثناده  ي  كعؿ هذيف لقرى يف لقةيرياف ك اد لقك ػؾ 
ارلهيـ لقن"ةبي ك  مك  لقن"ةب كككي لقذيف قـ يرككل ر ن لقيديث كف  ٌكق ي  ييمٌدـ ثػياؽ  ثػانيدهـ   ػ  ثػياؽ هػذل   وةا  كلقث يانيفي كل 

 اد  يكا تةارضا  ي  ات تردُّدكلإلثن
 ي كغيرعكُٖٕٔي صّ "رىلا كث ـي ر (ٕٖ)
 كٕٓي صِي رته يب الته يبينظر: لاف يىر لقةثمتنبي  (ٖٖ)
 اػاسي ي تيميػؽ: ك ػب لهلل اػف كيكػد العمدل ومعرفدة الرجدال ألحمدد روايدة ابنده عبدد ا ي هػػ(َِٗ)   اد لهلل اػف  يكػد اػف يناػؿ  (ٖٗ)

 كّْٓي صُ(ي رِ)ط يـََُِهػ/ُِِْلقرياضي دلر لق"انبي 
َان اَّلعتدالينظر: لقذهابي  (َٗ)  كّْٗي صُي رمي
ك ك ٌكػػا ركليػػ   اػػب  ايػػد   أ"رىلػػا لقنَّثػػائب:  يكػػد اػػف وػػةيب اػػف   ػػب لق"رلثػػانب ُٔركليػػ  رىاي ػػ  اٌيٌنػػا ياقلػػا  ػػب ياوػػي  ص (ُٗ)

(ي ُ)طي ـََُِهػػ/ُُِْيثف  اد لقكنةـ و ابي ايرك ي كؤثثػ  لقرثػاق ي ي تيميؽ: السنن الكبرى يهػ(َّّ)  لقنثائب 
ي كذ ر  ٌف غيرها  كق  ااق كلبك كيت  كن  رض  كنلا ركلي  كي كظ   لب ضةي  ؛  ٌف  اا  ايد  قـ يثكن ّّٗي صٖر
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ي فدي أسدماء الرجدالته يب الكمال  يهػ(ِْٕ)  كف  اي  لاف كثةكد ويئناك يينظر: يكثؼ اف  اد لقريكف اف يكثؼ لقكزم 
 كِٔي صُْ(ي رُ)ط يـَُٖٗهػ/ََُْتيميؽ: اوار  كلد كةركؼي ايرك ي كؤثث  لقرثاق ي 

 كُّْي صٕي رمسند أحمد:  يي      ورط لقا"ارمك ينظر: تيميؽ ل رنؤكط "رى   يكد كلاف  اب ويا  كغيرهـك راؿ  (ِٗ)
 ايػػرك ي  ي دلر لق تػػب لقة كيػػ ياألشددباو والن دداةرهػػػ(ي َٕٗ  زيػػف لقػػديف اػػف  اػػرلهيـ اػػف كيكػػد لقك ػػرم ) يينظػػر: لاػػف نىػػيـ (ّٗ)

 كْٕـي صُٗٗٗهػ/ُُْٗ
 كِّٔي صُٗي رتفسير الطبريلقطارمي  (ْٗ)
 كُْٓي صُي رالنهاية«ك لقينؼ:  رااؿ لقمدـ اأ ااةلا     لقمدـ ل "رل»راؿ لاف ل عير:  (ٓٗ)
مسدند :  ثنادع  يي      ورط كثػ ـك ينظػر: تيميػؽ ل رنؤكط ركلع  يكد  ب كثندعي كلقيكيدمي كلقطارلنب  ب لق ايرك راؿ (ٔٗ)

 كِِّي صِّي رأحمد
 كَِْي صتفسير السعديلقثةدمي  (ٕٗ)
يىػػكز وػػر نا ل "ػػذ اتمنيػػا  لاثتنثػػاخ كلقلندثػػ  »ـي  ػػب ىػػد ي ييػػث نػػصَّ   ػػ   نػػ : ُٕٗٗهػػػي ُُْٖ ػػب دكرتػػ  لقةاوػػر ي  (ٖٗ)

ريمػ  كلقناػا  كلقييػكلف  ػب يػدكد لقضػكلاط لقوػر ي  اكػا ييمّْػؽ لقك ػاق  كيػدر  لقكرلعي   ب كىاا  لقىرلعيـ كثائر ل ييا  لقد
 «كلقك اثد

 كُّٖٔي صْ "رى  كث ـي ر (ٗٗ)
ي تيميػؽ:  يكػد وػا ري ك ػري سدنن الترمد يي هػ(ِٕٗ)   "رى  لقتركذم: كيكد اف  يث  اف ثىٍكر  اف ككث  لقتركذم  (ََُ)

ي ٖي رالكبدددرىك كلقنثػػػائب  ػػػب ِْٖي صّ(ي رِ)ط يـُٕٓٗهػػػػ/ُّٓٗوػػػر   ك تاػػػ  ككطاةػػػ  ك ػػػط   لقاػػػااب لقي اػػػبي 
ككك كلقةكػؿ   ػ  هػذل  نػد  هػؿ لقة ػـ ا يػركف   ػ  لقكػر   ي مػاي كيػركف  ف   يلػا   يػ  لضػطرلب»ك راؿ لقتركػذم: ُِّص

 كضةَّ   ل قاانبك «ك لقتم ير
 كُٕٓٔي صّككث ـي ر كُّٔي صٕ "رى  لقا"ارمي ر (َُُ)
 لقكرىةاف لقثاامافك (َُِ)
 ي كغيرعكُٗٓي صٕ "رى  لقا"ارمي ر (َُّ)
ي كغيػػرهـك رػػاؿ لقتركػػذم: يػػديث يثػػفي ِٓٓي صٓي رسددننهكلقتركػػذم  ػػب  كُِٓي صُُي رالمسددند "رىػػ   يكػػد  ػػب  (َُْ)

 كراؿ ل قاانب:  يي ك ل رنؤكطكيثَّن  
 ي كغيرعكُّٔٔي صّ "رى  كث ـي ر (َُٓ)
 ي كغيرعكُّٕٔي صّ "رى  كث ـي ر (َُٔ)
 كِِِي صُككث ـي ر كَُٔي صٕ "رى  لقا"ارمي ر (َُٕ)
 ي كغيرعكُّٓي صّ "رى  لقا"ارمي ر (َُٖ)
 يـُّٗٗق/ُُّْ ايػػرك ي ي دلر لق تػػب لقة كيػػ يالمستصددفىهػػػ(ي َٓٓينظػػر: لقغزلقػػب:  اػػك ياكػػد كيكػػد اػػف كيكػػد لقطكثػػب )   (َُٗ)

 كِّّ(ي صُ)ط
 كف هذع لقدرلث ك ُّينظر: ص (َُُ)
 ي تيميػؽ:  ػؤلد  اػد لقكػنةـ  يكػدي لقكك  ػ  لقثػةكدي ياإفصداح عدن معداني الصدحاح يهػػ(َٔٓ)   اىٍيػرى  اػف كيكػد لاػف هايػر ييي  اف هي  (ُُُ)

 كُٕي صِهػي رُُْٕ دلر لقكطفي
قإل ىػاز ي لقليئػ  لقةاقكيػ  مجمدة اإعجداَ العممديلقي ك  لقة كيػ   ػب تيػريـ لقػنكص كلقكوـػ كلقػت ٌ جي  ينظر: كناؿ  اد لقكهابي (ُُِ)

 هػكَُّْي ّّلقة كب  ب لقمرآف كلقثن ي لقكك    لقثةكدي ي لقةدد 


