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Abstract 

The glory ninety-nine names of Allah are demonstrated in this thesis work and presented with 

some of their meanings in a clear and simple way. The reason for this to enable the believers 

and worshippers to be guided and inspired by these holy names and to apply their meanings in 

their way of life to behave in a good manner and be good in all deeds. It has been mentioned 

in many versus of the holy Quran and the words of wisdom (Sunnah) of the holy Prophet 

peace be upon him that Allah will not order anything but the things that are for the benefit of 

his subjects. In addition to this, the Lord Almighty, does not prophet anything but the things 

that are harmful for them. Allah is the wise master for all things and his words in his holy 

book are filled with wisdom as well. The researcher in this thesis work, focused in the holy 

name of God which states that he is the ruler of all. Furthermore, the researcher tried to clarify 

all the meanings of this holy name and its applications in our life and the way that we should 

behave knowing that he is the ruler of everything including mankind. This illustrates the way 

to face tyrants and dictators who try to slave people for their own benefits and interests and 

the way to stop them and fight their influence. It also talks about the factors that contribute on 

modulation of the Muslims personality to be freemen and to make all people free and to have 

the ability to choose between right and wrong and at the same time to be ruled by the 

guidelines of God (Shariah) which gives the individuals all their rights in this life and in the 

day after. 
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 الفصل األول

 املقدمة

أمه ها نعمة  ، و يدركها احلسبان حيصيها العد وال ال رة وابطنةهلل رب العاملني الذي أنعم علينا نعمه ظاه احلمد
من اهتدى  صحبه األخيار و على آله وو  ملسو هيلع هللا ىلصأسلم على أشرف الوجود كلهم حممد  أصلي و و ، اإلميان
ري القاصر أن يتعرف عليها و ال أن خيوض فيها  ، شرتضاها لنفسه فال ميكن للعقل البإن هلل أمساء ا هبداه:

إدراك ما يستحقه رب العاملني من الصفات و الكمال ؛ ألهنا أمساء توقيفية أخربان هبا هللا عز وجل  فال ميكنه
وال أن خيرب عنه إال مبا مسى به نفسه أو أخرب به عن نفسه يف كتابه  هلالج لجال جيوز أن يسمى هللا قال ابن حزم : )) ، 

إن كان املعىن صحيحا  حىت و و، ال مزيد  قن وأو صح به إمجاع مجيع أهل اإلسالم املتي ملسو هيلع هللا ىلصأو على لسان رسوله 
 مف خف حف ﴿: هلالج لجقال ، السماء  بىنقد علمنا يقينا أن هللا عز وجل  و اللفظ هلالج لجفال جيوز أن يطلق عليه 

 ﴿: قال هلالج لجأنه  و، خلق أصباغ النبات واحليوان  هلالج لجأنه  و، ال جيوز أن يسمى بناء  و،  ( 1 (﴾ جك مق حق

 ( 3) ((  ال جيوز أن يسمى صباغا و،  ( 2) ﴾ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
مقصده  الغاية العليا من إنزال القرآن و أن ، و مع العلم أبن هللا له األمساء احلسىن و عنده أم الكتاب علمنا

أفعاله الظاهرة  ما على أقواله وك  يرضاه ح   يركن إليه و أن يكون منهج حياة كاملة يعيشه املؤمن و األمسى هو
أحكام هللا يف كتابه العزيز مهيمنة على شؤون  لقد جاءت و ، هنيه فيه م قياده ألمر هللا ول  ، فيس الباطنة و

 إقامة العدل بينهم أبوامره و ، و نزاعاهتمل افض   ، و يرضونه حكما ألقضيتهم أحواهلم فريجعون إليه و و العباد
يرتضيه رب  ما احلياة كلها بوحيه و االهتداء يف ، و رد  احلقوق إىل أهلها ابلسري على مقتضاه ، و نواهيه

فيكون ؛  ملسو هيلع هللا ىلصمنه إىل نبيه حممد  أنزله على لسان جربيل و ، إلن كان القرآن الكرمي كالم هللا حقا ، والعاملني 

                                                           
 

 .47سورة الذارايت، اآلية:  (1)
 .138سورة البقرة، اآلية:  (2)
 . 108، ص 2، جد.ط. ،والنحل الفصل يف امللل واألهواء، ابن حزم (3)
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 مب ﴿ هلالج لج: قال   هو أسرع احلاسبني ، إليه يرجع احلكم و ، و القاضي بينهم و  هو املدبر جلميع خلقههلالج لج هللا 

 . (1) ﴾نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

كلها   ، و احلكيم املوصوف بكمال احل كمة وبكمال احلُكم بني املخلوقات ،احلكم للفظشتقاق اللغوي من اال
، فهو احلكيم يف أحكامه القدرية،  عواقبها هو واسع العلم واالط الع على مبادئ األمور وف ، يف غاية اإلحكام
 ، و ، فال يتوجه إليه سؤال منازهلا الالئقة هبا يف خْلقه وأمره ينزهلا و،  أحكامه اجلزائية ، و وأحكامه الشرعية

 ل ، و هو القادر على كل شيء .ال يقدح يف حكمته مقا

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث . . .﴿ هلالج لج:قال 
 .(2) ﴾رن

إال هللا الذي له  مجيُع خلقه، هو الذي أمر أال تعبدوا أنتم وو ))هذه اآلية  يف تفسري )رمحه هللا( يقول الطربي
 .  (3) ((العبادة خالصًة دون كل ما سواه من األشياء األلوهة و

حيذر أصحاب األهواء  يتبع األهواء املخالفة للحق و ن الأ أن حيكم بني الناس بشريعته و ملسو هيلع هللا ىلص رسوله قد أمر و
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  ﴿ هلالج لج:، قال اجلهلة

 . (4) ﴾ مل . . . جع مظ

                                                           
 

 .62سورة األنعام، اآلية:   (1)
 .40سورة يوسف، اآلية: (2)
 106، ص16ج ،1، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطربي  (3)
 .49سورة املائدة، اآلية:  (4)
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أكمل من هديه أو أن حكم غريه أحسن  ملسو هيلع هللا ىلصاعتقاد أن غري هدي النيب ))لوم أن من نواقض اإلسالم من املع و
 . (1)(( فهو كافر  –كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه   –من حكمه 

الشريعة ، األول : أن اإلميان  ارتباطًا متيًنا بني العقيدة و مما سبق يتأكد لنا أن هناك صلة وثيقة ، و و))  
ال إال فإن إميانه خداج ،  عقيدة يلتزم املسلم مبقتضاها أن يتبع حكم اّلل  يف كل شأن من شئون حياته ، و

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ هلالج لج قال  ،  ال يغين عنه شيًئا يصح و

 . (2) ﴾ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

. ﴿ هلالج لج: قال  ،زجر اجتناب ما عنه هنى و ، وفيما أمر به ملسو هيلع هللا ىلصالثاين أن املسلم ملزم مبتابعة رسول اإلسالم  و

 .(4) ((  (3) ﴾هب مب خب حب جب هئ مئ خئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  . .

 ﴿ هلالج لج: قال  عباده كل احلذر أن خيالف الناس عن حكمه، فأخرب مستنكرا حال الكافرينهلالج لج قد حذر هللا  و

  (5) ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

 امليزان نقص املكيال و ، و عالن الفاحشةإهي  و ، مخس البالاين أالشريف يبني لنا رسول هللا  احلديث يف و
يتخريوا  مل حتكم أئمتهم بكتاب هللا و خرها ماآ و ، عهد رسوله نقض عهد هللا و ، واألموال منع زكاة  ، و

هذا املبحث أن احلاكمية هلل و يكون التحاكم ، و هنا تكمن خطورة  مبا أنزل هللا إال جعل هللا أبسهم بينهم
   و إال العقاب أن يكون قتاهلم و حرهبم بينهم . هلالج لج مبا أنزل هللا 

                                                           
 

 .2، ص1، طنواقض اإلسالم، ابن ابز (1)
 .36سورة األحزاب، االية: (2)
 .7 سورة احلشر، اآلية: (3)
 .185، ص 19العدد  جملة البحوث اإلسالمية،. القضاء ابلشريعة بني التوحيد واملتابعةارجع إىل: الدريب،  (4)
 .63سورة النور، اآلية: (5)
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، ق ال   ن ا ر ُسوُل اّلله   : عْن ع ْبد  اّلله  ْبن  ُعم ر  ر ين فـ ق ال   ملسو هيلع هللا ىلصأقـْب ل  ع ل يـْ ، ، مخ ٌْس إ ذ ا ابـْتُل يُتْم هب  نه    : " اي  م ْعش ر  اْلُمه اج 
ّلله  أ ْن ُتْدر ُكوُهنه  و   ش ُة يف  قـ ْوٍم ق طُّ  ، أ ُعوُذ اب   اأْل ْوج اعُ    هب  ا إ اله ف ش ا ف يه ُم الطهاُعوُن و ، ح ىته يـُْعل ُنوا ملْ  ت ْظه ر  اْلف اح 

ف ه ُم الهذ ين  م ض ْوا ن ني اْلم يز ان   ْكي ال  و  مل ْ يـ نـُْقُصوا اْلم   ، و   ، الهيت  مل ْ ت ُكْن م ض ْت يف  أ ْسال  لس   ُذوا اب  دهة     ، و   ، إ اله ُأخ  ش 
ُئون ة   ْنـ ُعوا ز ك اة  أ ْمو اهل  ْم إ اله ُمن ُعوا اْلق ْطر  م ن  السهم اء  ، و  ل ْوال  اْلبـ ه ائ ُم مل ْ مُيْط ُروا  ، و   ج ْور  السُّْلط ان  ع ل ْيه مْ  ، و   اْلم  مل ْ مي 

ُ ع ل ْيه ْم ع ُدوًّا م ْن غ رْي ه ْم ، ف أ خ ُذوا بـ ْعض  م او  مل ْ يـ نـْقُ  م ا  ُضوا ع ْهد  اّلله  ، و  ع ْهد  ر ُسول ه  إ اله س لهط  اّلله يف  أ ْيد يه ْم و  
ُ إ اله ج ع ل  اّللهُ  ملْ  حت ُْكْم أ ئ مهتـُُهْم ب ك ت اب  اّلله  ، و   ُوا مم ها أ نـْز ل  اّلله نـ ُهْم "يـ ت خ ريه  . (1)  أب ْس ُهْم بـ يـْ

اإلشراك ابهلل يف حكمه و ما يتعارض مع شريعتنا اإلسالمية : ))  (رمحه هللا)ي الشيخ الشنقيط و لقد بني
تشريع غري تشريع  اإلشراك به يف عبادته كلها مبعىن واحد ال فرق بينهما البتة فالذي يتبع نظام غري نظام هللا و

 قال أيضاً  و،  د الصنم ويسجد للوثن ال فرق بينهم البتة فهما واحد وكالمها مشرك ابهللمن كان يعب هللا هو و
عال أحدا  ال يشرك هللا جل و و (2) ﴾ مك لك خك حك جك مس . . . ﴿يفهم من هذه اآلايت كقوله  و: 

تبعي أن م ، واحلرام ما حرمه ، فاحلالل ما أحله ، و ألبته، بل احلكم له وحده ال حكم لغريه  يف حكمه
أن الذين يتبعون القوانني الوضعية اليت  ، مث يستطرد فيقول : أحكام املشرعني غري ما شرعه هللا مشركون ابهلل

،  سلم عال على ألسنة رسله صلى هللا عليهم و شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خمالفة ملا شرعه هللا جل و
 .(3)((   أعماه عن نور الوحي مثلهم ، و تهشركهم إال من طمس هللا بصري  أنه ال يشك يف كفرهم و

                                                           
 

د قد اْختلف يف  اْبن أيب م الك و أ ب يه  ف أ ما اْلو ل  (، 4016(، رقم )4/369رواه ابن ماجه، كتاب سنن ابن ماجه، ابب العقوابت، ) (1)
أمحد بن ص احل اْلمْصر ي  و ض عفه فامسه خ ال د بن يز يد بن عبد الرهمْح ن بن أيب م الك الد  م ْشق ي فوثقه أ بُو زْرع ة الد  م ْشق ي و أ بُو زْرع ة الرهاز ي  و  

من أمشة التهاب عني و ثـهق ُه اْبن مع ني و أ بُو زْرع ة الرهاز ي  و اْبن حب ان أ مْحد و اْبن مع ني و النهس ائ ي  و الدهار ُقْطين   و أما أ بوُه فـ ُهو  ق اض ي دمشق و ك ان  
ا اْلو ْجهو الدهار ُقْطين   والريقاين و ق ال  يـ ْعُقوب بن ُسْفي ان يف  ح د يثهم ا ل ْيث يـ ْعين  خ ال د و أ بوُه ووراه اْلبـ زهار و الْ  ي  من ه ذ 

 .بـ يـْه ق 
 .  26ة: سورة الكهف، اآلي  (2)
 .259 -258، ص 3جد.ط،  ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،انظر: الشنقيطي (3)
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 تستمدعلى أهنا  مسلمالشريعة اإلسالمية أبوصاف ال يقبلها وصفوا  و، األعداء ل  ب  لقد حورب اإلسالم من ق  ف
حرية  ضد حرية التعبري و هبذا هي ، وملسو هيلع هللا ىلص و سنة رسوله   هلالج لجأهنا ختضع حلكم هللا  ، و السُّنة القرآن و من

املغالطون على الشريعة اإلسالمية  ينتقده قاصرو النظر وو ما فيها حد الردهة ،  اطيهة ، وضد الدميقر  الشواذ و
ْكمتها و من نُظُم تشريعيهة  و ،ب ، فيما بني أيدي أرابب امللل املنسوخة من بقااي الكت ُمثُلها ، ال يفقهون ح 

 . غري ذلك من األمور اليت حييكها أعداء الدين 

، فهو املهيمن ال قبله و ال بعده ؛ ألن و أموران و سكناتنا و كل جوارحنام على تصرفاتنا فإذن هللا هو احلاك
 هلالج لج: بيده مقاليد السماوات و األرض ، فال يكون ألحد أن أييت بشريعة غري شريعته اليت جاء هبا ، قال هللا 

ُْكم ه   ُمع ق  ب   ال   حي ُْكمُ  و اّللهُ   ﴿ ، فال راد حلكمه و قضائه و ال يكون ألحد أن  (1) ﴾ احلْ س اب   س ر يعُ  و ُهو   حل 
 حيكم هبواه وكما حيب هو .

 ث أمهية البح

احلكم يف القرآن الكرمي وكشف  مادةبتحليل ؛ هذا البحث له ميزة فريدة حيث أنه يتكلم على اسم هللا احلكم 
ومفهوم األمساء  عنده مثقال ذرة ، فيكون تعظيم هللا الذي ال يظلمتفسرياي ولغواي واشتقاقياغموض هذا اجلانب 
، كما أن من أمهية هذا البحث أنه نوه عن أيضا من جهة أخرىسببا مهما هلذا البحث احلسىن والدعاء هبا 

ابحلديث عن احلُكم تفسرياي من كتب  يضاأانبا فعاال أبرز ج و ، بلاسم هللا احلكم ومشتقاته يف السنة النبوية
يكون لكم الصحيح البحث إىل مناذج احلُ  بعد ذلك وانتقل ، الباحثة فيها تدبرات املفسرين واستنباطات و

احلاكمية ولفظتها  ابراز الضوء على، مث هبداه تصلح األمة وترقى الذي  قتداءواالالعمل يف انفذة للحكام 
عدم  اد وجتهابال للحاكمني تسمحاألحكام الوضعية اليت وخطورة  ،مك  اترخييا وهذا مهم جدا ألنه متعلق ابحل  

                                                           
 

 .41سورة الرعد، اآلية: (1)
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و بيان مراتب هذا الرتك   هلالج لجالوعيد الشديد لرتك حكم ما أنزل هللا و  ملسو هيلع هللا ىلص هللا سنة رسول حتكيم حكم هللا و
 الذي يؤدي إىل فساد كبري .

 ثمشكالت البح

مع ما يتعلق فيها من ابراز للمعىن او توضيح  ،واألسرار السم هللا احلكم يف الكتاب والسنة  الغموضكشف 
تبادر أسئلة إىل تف ،تربط اسم احلكم بغريه من األلفاظ مع اللطائف والفروقاتاليت ت لغوية شتقاامل ومشكل 

 هي: ذهن الباحثة و

 ما هو منهج أهل السنة و اجلماعة يف توحيد أمساء هللا و صفاته ؟ /1س

ن األحاديث نباطات املأخوذة مما هي الدالالت التدبرية يف اسم هللا احلكم يف آايت هللا تعاىل واالست /2س
 النبوية؟

 ما هي قضااي احلاكمية و هل هناك غالني هبذا املعىن ومفرطني ؟ /3س

 وما نشأة احلاكمية؟ ما هي قواعد احلاكمية عند أهل السنة و اجلماعة ؟ /4س

 ماهو جزاء التحاكم بغري ما انزل هللا؟/5س

 ؟  القانون الوضعي هو القانون الوضعي ؟ وماهي الشريعة االسالمية ومميزاهتا عن ما /6س

   ثأهداف البح

الوقوف على املعىن الصحيح وقواعد اهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات ، ماألمساء احلسىن  متهيد عن  
املعىن الصحيح  على للوقوف - واالستقراء ابلتقصيكم لكل من لفظة احلكم واحلكيم واحلاكم واحلكمة واحلُ 

يف القرآن الكرمي واستخراج م بلفظته معر فا ومنك را ك  ، وتتبع اسم هللا احل   املعاينمن كتب اللغة و  – لالسم
املعىن صحيحا أورد وكل كتاب ،  ابإلضافة إىل كتب العقائد، وشروحاهتا التفاسريكتب   األسرار واحل ك م منها يف
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و  ، االسم اجلليل ية هلذاوالثمار اإلميانية والعملان من املتقدمني أو من املتأخرين، السلف سواء ك وفقا منهج
احلُكم ومقتضاايته ووروده يف القرآن الكرمي وماهيته ومىت يكون صحيحا ، مع التأكيد  ذلك التوسع يف فهمك

 ا وبنيعلى احلاكمية هلل وحده وجزاء التحاكم بغري ما انزل هللا تعاىل وحماربة القوانني الوضعية واملقارنة بينه
 .اإلسالميةالشريعة 

 البحث مصطلحات 

و مثل قْنو لسمو وهو الرفعة ، األصل فيه مسْ : )) معىن قولنا اسم وهو مشتق من اقال الزجاج :اإلسم )لغة(
  .(1)وأقناء. وقال اجلوهري مثله(( 

ْوُضوع على اجل ْوه ر  أو الع ر ض لتفصل به بعض ه من بعض كقولك مبتدائً : ))(2)قال ابن سيده
 
واالْسُم اللهْفُظ امل

 .(3)(( ا كذا وإن شئت قلت ُأْسُم هذا كذااسم هذ

                                                           
 

 .40، ص 1، جد.ط، معاين القرآن وإعرابه الزجاج، (1)
 ق األندلس( وانتقل إىل دانية فتويف هبا.ولد مبرسية )يف شر  و احلسن: إمام يف اللغة وآداهبا.علي بن إمساعيل، املعروف اببن سيده، أبهو  (2)

كان ضريرا )وكذلك أبوه( واشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع لألمري أيب اجليش جماهد العامري ونبغ يف آداب اللغة ومفرداهتا، فصنف 
نه ]مث طبع كامال[، و أربعة جملدات م« ط -احملكم واحمليط األعظم »سبعة عشر جزءا، وهو من أمثن كنوز العربية، و « ط -املخصص »
، األعالمك، انظر: الزركلي، شرح محاسة أيب متام، ست جملدات، وغري ذليف « األنيق»]مث طُبع[ و « خ -شرح ما أشكل من شعر املتنيب »
 .263-262، ص 4ج ،15ط
) بريوت ، دار الكتب العلمية 1ط ، حتقيق: عبد احلميد هنداوي،ج11ابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل، احملكم واحمليط األعظم،  (3)

 .624، ص 8، ج م( 2000 -هـ  1421، 
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ما دل على معىن يف نفسه غري مقرتن أبحد األزمنة الثالثة، وهو ينقسم إىل: اسم عني، : ) اصطالحا( اإلسم 
وهو الدال على معىن يقوم بذاته، كزيد وعمرو، وإىل اسم معىن، وهو ما ال يقوم بذاته، سواء كان معناه وجودايًّ 

 .(1)ا كاجلهلكالعلم أو عدميًّ 

قال أبو ...  ،أله: اإلله: هللا عز وجل، وكل ما اختذ من دونه معبودا إله عند متخذه، واجلمع آهلة مادة:  هللا
وال يكون إهلا حىت يكون معبودا، وحىت يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا، وعليه مقتدرا فمن مل يكن اهليثم: 

 .(2) خملوق ومتعبدكذلك فليس إبله، وإن عبد ظلما، بل هو 
o  جيعل األلف  أنه أيضا حيث ها ، وأيب علي الفارسي ن أصله الأيرى سيبويه اسم هللا مشتق وذلك

وهذا قول مرجوح ، والقول الراجح وهللا اعلم قول ابن  والالم يف اسم الباري سبحانه عوضا من اهلمزة
ف اهلمزة، تفرد سبحانه هبذا االسم ال يشركه اسم هللا ال جيوز فيه اإلله، وال يكون إال حمذو )): (3)بـ ر  ي

فيه غريه، فإذا قيل اإلاله انطلق على هللا سبحانه وعلى ما يعبد من األصنام، وإذا قلت هللا مل ينطلق 
إال عليه سبحانه وتعاىل، وهلذا جاز أن ينادى اسم هللا، وفيه الم التعريف وتقطع مهزته، فيقال اي أهلل، 

 .(4)((وجه من الوجوه، مقطوعة مهزته وال موصولة وال جيوز اي إلله على
 

 .(5)الشههاد ُة  عزه وج له، والظهف ُر، و ، و النهظ ُر إىل هللا  : ضدُّ السُّوأى، و العاق ب ُة احل س ن ةُ : ابلضم)لغة(احلسىن 

                                                           
 

 .24، ص1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين،  (1)
 ، بتصرف يسري.467، ص13، ج، د.طلسان العرب، ابن منظور (2)

ية الناهبني. ولد ونشأ وتويف عبد هللا بن بري بن عبد اجلبار املقدسي األصل املصري، أبو حممد، ابن أيب الوحش: من علماء العربهو  (3)
ط " و "  -ط " انتصر فيه للحريري، و " غلط الضعفاء من الفقهاء  -ابن اخلشاب  مبصر. وويل رايسة الديوان املصري. له " الرد على

لي، ، انظر: الزرك خ " و " حواش على درة الغواص للحريري " -خ " حنو، و " حواش فلى صحاح اجلوهري  -شرح شواهد اإليضاح 
 .75-74، ص 4، ج15، طاألعالم

 .469، ص 13ج د.ط،  ( ابن منظور، املرجع السابق،4)
 .1189ص ،8، طالقاموس احمليط آابدى، الفريوز (4)
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 .(1) ألحاسنا، والواحد: حلسنةا على ملفضلةاهي  حلسنىااحلسىن ) اصطالحا(: 

دعى هللا هبا، وهي اليت جاءت يف الكتاب والسنة وهي اليت األمساء احلسىن املعروفة اليت يُ هي  :األمساء احلسىن
 .(2) تقتضي املدح والثناء بنفسها

 :)3)اختلف العلماء يف املعىن اللغوي  للقرآن الكرمي على أقوال) لغة( :  نالقرآ 

وغري مهموٍز )أي قران(، وهو بذلك اسٌم اختصه لغوية املادة المنهم من قال إنه القرآن اسم ع ل ٍم غري ُمشتقٍ  من 
القول ُمنتقٌل كما يف أمساء الكتب األخرى الت وراة واإلجنيل، وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعاىل به الكتاب الذي نزل على الن يب 

 .عن الشافعي  وغريه

د  ق بعضها بعضاً، وُيشابه من العلماء من ذهب إىل القول إنه القرآن اسٌم مشتقٌّ من القرائن؛ ألنه اآلايت ُيص  
تشاهبات، وهذا قول الفرهاء. 

ُ
 بعضه بعضاً كالقرينات، أي امل

 قيل إنهه لفٌظ مهموز )أي قرآن(، وهو مشتقٌّ من قـ ر أ ومصدٌر له، وهذا ما ذهب إليه اللحياين  وغريه. 

مع، ومثال ذلك: قرأت املاء يف ذهب الز جهاج وغريه إىل القول أبنه القرآن وصٌف مشتقٌّ من الق ْرء  أي اجل
احلوض؛ أي مجعته فيه، ومسُ  ي القرآن بذلك ألنهه مجع الس ور بعضها إىل بعٍض، أو ألنهه مجع مثرات وفوائد 

 .الكتب الس ماويهة اليت نزلت قبله كما قال الر اغب

                                                           
 

 .141، ص 6، ج د.ط،  الفتاوى، ابن القيم (1)
  .31، ص1، طشرح العقيدة األصفهانيةابن تيمية،  (2)
 ، بتصرف يسري.182، ص 1، د.ط. ، جآناإلتقان يف علوم القر السيوطي ،  انظر:) 3)
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والفقهاء وعلماء اللغة  ال أبس أن نذكر تعريفني للقرآن الكرمي، األول عند األصوليني :()اصطالحا القرآن
 :واختصار إبجيارتذكرها الباحثة  ، واآلخر عند علماء العقيدة العربية

 (1) والفقهاء وعلماء اللغة العربية صولنياألتعريف القرآن عند -

ختلف أهل األصول يف تعريف القرآن؛ فمنهم م ن أطال يف التعريف وأطنب بذكر مجيع خصائص القرآن ا
 .ن اختصر فيه وأوجز، ومنهم م ن اقتصد وتوسطاملمتازة، ومنهم م  

 :فالذين اختصروا وأوجزوا يف التعريف
منهم م ن اقتصر على ذكر وصف واحد، وهو اإلعجاز، ووجهة نظرهم يف هذا االقتصار أن اإلعجاز هو  •

لى أن الوصف الذايت للقرآن، وأنه اآلية الكربى على صدق النيب صلى هللا عليه وسلم، والشاهد العدل ع
 .القرآن كالم هللا

ومنهم م ن اقتصر على وصفني؛ مها اإلنزال واإلعجاز، وحجتهم أن ما عدا هذين الوصفني ليس من الصفات  •
 .الالزمة للقرآن

م ن اقتصر على وصفي النقل يف املصاحف والتواتر؛ ألهنما يكفيان يف حتصيل الغرض، وهو بيان ومنهم  •
 .اهالقرآن ومتييزه عن مجيع ما عد

ومبا أن احلد من شروطه أن يكون جامًعا مانًعا، نقف مع تعريف م ن أطنب فيه وأسهب؛ ألن املقام ال شك 
 :أنه خليق ابإلطناب والتفصيل والبيان؛ لذلك فالتعريف املختار: قوهلم

 املصاحف، القرآن: كالم هللا تعاىل املعجز، املنـ زهل على قلب سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم، املكتوب يف"
 ."املنقول ابلتواتر، املتعبهد بتالوته، املبدوء بسورة احلمد، املختوم بسورة الناس

 :تعريف القرآن عند علماء العقيدة-
 )2) القرآن: كالم هللا، منزل، غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود

                                                           
 

 ، بتصرف متوسط.20-19، ص1، ج3، طمناهل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين، انظر: (1)
 .427، ص1، ج6، طشرح العقيدة الواسطية، عثيمنيابن  )2)
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 . (1) الصهُفوحُ : )لغة(الكرمي 
 . (2) علم ، فكل خري و ، غزير العلم كثري اخلري:الكرمي ) اصطالحا (

ني، وختتلف الدراسة بعد البحث والتنقيب مل أجد هلذا املصطلح تعريفا عند العلماء السابق: الدراسة التحليلية
يف الدرجة األوىل وأنه اسم  ب نوع الدراسة املرجوة منه، ويف هذا البحث يعنينا اسم هللا )احلكم(التحليلية حس

احلكم بغري ما انزل هللا مشتقاته واآلايت الواردة فيها ، مث ان معاين اإلسم و من أمساء هللا احلسىن ، و ببي
 واحلاكمية ومقتضياهتا واألحكام الوضعية.   

: دراسة غرضها تطبيق قوانني نظري ة  العلوم التهطبيقيهةك ، : اسم منسوب إىل تطبيق [ مفرد تطبيقي  ]: تطبيقية
 .(3)  قائع على و

: و يستهدف الوصول اىل املعرفة ليس فقط ابملعىن احملدد هلا و ألجلها، و امنا حتقيقا و إبتكارا الدراسة التطبيقية
 .(4)حلل معني، و مقبول للقضااي و املشكالت الىت هتم اجملتمع

ح ك ْمُت  منه مسيت الل جام: ح ك م ة الداب ة، فقيل: حكمته و : منع منعا إلصالح، و : ح ك م  أصله)لغة( احل ك م
ابةا ْمتـُه ا لد   .(5): جعلت هلا حكمة : منعتها ابحلكمة، وأ ْحك 

 .(6)كم اْلعْدل يف  حكمهحلهللا عز و جل احلْ اك م اْلعْدل و ا م ْعُروف حكم حيكم حكما. و  احل ك م ) اصطالحا ( : 
                                                           

 

 .1153ص، القاموس احمليطالفريوز آابدي،  (1)
 .836ص، 1، طانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املن، السعدي (2)
 .1387، ص 2جد.ط، ، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرة،  (3)
 http://016773.blogspot.com/2010/04/blog-post_05.html،  أنواع البحث العلميسعيد ،  (4)
 .248ص، 1، طاملفردات يف غريب القرآنالراغب االصفهاين،  (5)
 .564ص، 1ج، 1ط ،مجهرة اللغة، ابن دريد (6)
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 الفصل الثاين

 أدبيات البحث

 اإلطار النظري : املبحث االول

 اسم هللا احلكم و األمساء احلسىن هلل تعاىل وخص منها ابلذكرإن هذ البحث يتحدث بشكل أساسي عن 
يتفرع  ما و أمهات كتب التفسري ،التفسريية من  و غة،واالصطالحية من كتب الل اللغوية جوانبهمجيع فة معر 
 .و تطبيقية األصول بدراسة حتليلية دقيقة  من الفروع و امنه

بناء  الدنيوية ، و يف حياهتم الدينية و املسلمني لذي يعتمد عليهالتشريعي األول ا القرآن الكرمي هو املصدرإن 
إذ إن لب الرسالة يف تفسري  ، على ذلك يسعى هذا البحث إىل دراسة اسم هللا احلكم على ضوء القرآن الكرمي

ن سم واحلديث عطات، مث االنتقال إىل فرع هذا االآايت اسم هللا احلكم وبيان األسرار واللطائف واإلستنبا
 .احلاكمية واحلكم بغري ما أنزل هللا

،  املتشابه صفات هللا احلسىن بني احملكم و ، و نصوص أمساء و ، والدعاء هبامساء هللا احلسىنأب ة تبدألالرسا
 الصفات. مث بيان منهج أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء و

 ، احلكمة ايضا و ااصطالحي و لغواي همبتعريف واحلُكم احلاكم احلكيم و بعدها عن مشتقات اسم هللا احلكم و
 .وحماولة الربط بني هذه املعاين  الفرق بينهم بيان و

اآلايت  والسنة  ورود اسم هللا احلكم يف الكتاب و ، ويف حق العباد و هلالج لجمفهوم )احل ك م( يف حق هللا من مث  و
 . السلوكية العملية يف هذا االسم العظيم ة وآلاثر اإلميانيا و،  الدالة على ذلكاألحاديث الشريفة  الكرمية و

 أدلته أقسامه و يف حقيقة احلُكم وو  ، يتعلق به  ما هي مقتضى احلُكم و على قضية مهمة وها تطرقت بعد
اسم هللا احل كم  ، بتفسري آايت احلاكمية يف القرآن الكرمي حللتمث  و مناذج للحكم الصحيح ،  ،و عناصره 
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تفسري العلماء لنصوص احلُكم يف  من مث  ، وو جتميعها وحتليلها أقوال العلماء  عرض و اسريمن أمهات التف
مسائل احلاكمية بني الغلو  و اجلماعة األصلية يف مسائل احلاكمية قواعد أهل السنة وبيان  ، و القرآن الكرمي

و ما أعد هللا  ،هلالج لجأنزل هللا  إىل ترك التحاكم مبا انتقلتو من مث  مثرات العمل أبمور احلاكمية و ، والتفريط
إما كفرا ، أو  ،هلالج لج، و مراتب التحاكم بغري ما أنزل هللا  هلالج لجمن الوعيد الشديد ملن يرتك احلكم مبا أنزل هللا 

منها حماربة األفكار الرتبوية اهلدامة  هلالج لجحماربة القوانني الوضعية اليت ختالف ما أنزل هللا و فسقا ، أو ظلما ، 
 .وأخريا اخلامتة وأهم النتائج واملقرتحاتلغري ما أنزل هللا ،  اليت تدعو إىل التحاكم
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 الدراسات السابقة:  املبحث الثاين

من خالل البحث يف الرسائل والكتب واستقرائها ومجعها؛ عثرت على ما يلي و التعليق املختصر عن كل منها 
 من حيث ما يتفق و خيتلف مع البحث ، و هللا املوفق :

عواطف  / التناسب و البيان يف األمساء احلسىن و الصفات العال يف فواصل سورة األنفال أسرار -1
، تتحدث هبا عن  مكة املكرمة ى يفم القر أامة جب رسالة ماجستري غري منشورة.  محزة عبده اخلياط

ة غريها من الصفات العال ، الواردة يف فواصل سور  املناسبة بني األمساء التسعة و التسعني ، و
ما مييز حبثي هو الرتكيز على اسم هللا احلكم ليس يف الفواصل القرآنية فحسب  األنفال مع آايهتا ،

 يف مجيع القرآن وتدبرها واستنباط معانيها . بل بتتبع اللفظة
رسالة . مرمي عبد العايل بن غايل الصاعدي/ املخالفني معاين أمساء هللا احلسىن بني أهل السنة و -2

 الباحثةفيها ثالث وسبعون فصال تتحدث فيها  الدراسة،  كة املكرمةيف م أم القرى امعةجب دكتوراه
، بعة مباحث أرتعاىل يف فصل مستقل يتضمن  هللسم اكل  شرحتعن معاين امساء هللا احلسىن  

فهو له امتداد اكرب النه التحدث على االمساء والصفات بني احملكم واملتشابه  مامييز حبثي هو، 
 .االسم اجلليل يف احلياة العملية سم هللا احلكم بتوسع وحتليل وتطبيقيتحدث عن ا

،   عبد احلميد راجح الكردي / السلوكية آاثرها الوجدانية و : أمساء هللا احلسىن يف القرآن الكرمي -3
 أعمال القلوب اجتاه ، و اثر الوجدانية وهللا احلسىن من خالل الرتكيز على اآل أمساء حتدث عن
آايت  حتليلمعىن احلكم و مشتقاته و  تفصيلحبثي مييز ، اجملتمع  ا السلوكي على الفرد وايضا اثره

 . واستقرائها واستنباط معانيها وأبعادها يف كل القران الكرمي احل كم واحلُكم
،  سعيد بن علي بن وهف القحطاين / للدكتور السُّنهة شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب و -4

ن أمساء هللا احلسىن هل هي توقيفية أم ال ، و حقيقتها و االميان هبا و شرح كتاب يتحدث ع
ويتكلم الشيخ بكالم واضح مفهوم  خمتصر عن االمساء احلسىن ، و حقيقة االحلاد يف امسائه ،

لكن  ،وينشئها من عنده  للتعبري  السليم وللتقريب بكالم خمتصر ،مسهل ميسر إىل األفهم واألذهان
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 فيكون الكالم للشيخ السعدي أو ابن كثري، عباراته هي  من كالم غريه  ال من كالمهكثريًا من 
ويعرف هذا ابملطالع القارئ يف هذه الكتب، فمن الناس من يرتخص  ،دون  إحالة )رمحهما هللا(

 ،وهو مفيد كثرياً للعامة ،يف هذا، والكتاب يبقى أنهه مفيد انفع ال يقف قارئه على شيٍء يستشكله
ن ما مييز حبثي متهيد عن األمساء احلسىن بشكل عام واخلصوص ابسم هللا احلكم يف الكتاب لك

والسنة مع مشتقاته ومل أقف فقط على ذلك بل توسعت ابلتكلم عن احلاكمية واألحكام الوضعية 
 واحلكم بغري ما أنزل هللا تعاىل.

دث ابستفاضه عن احلاكمية الذي حت ، بن إبراهيم آل الشيخ .حممددحتكيم القوانني / للشيخ  -5
والتحكم إىل ماأنزل هللا و مىت تكون كفرا و فسقا و ظلما ، و شرح كتابه الشيخ سفر عبد الرمحن 

يف التكلم على احلاكمية و أن احلكم هلل وحده و  مامييز حبثياحلوايل شرحا صوتيا و مكتواب ، 
 احلكم و مشتقاته من احلكيم و خيتلف يف االسلوب و التحليل بني اآلايت املدروسة يف اسم هللا

 احلاكم و الفوائد ابلتحكم اىل شرع هللا .
رسالة ماجستري يف  . عبد احلميد عمر عبد احلميد عبد الواحد / احلاكمية يف ظالل القرآن الكرمي -6

، حتدث عن 2004كلية الدراسات العليا قسم أصول الدين جبامعة النجاح بنابلس فلسطني سنة 
من خالل اتصاهلا ابلعقيدة ، و تطرق ابستعراض )رمحه هللا( ة عند السيد قطب مفهوم احلاكمي

يف حبثي أين اتكلم عن اراء العلماء  املميزآراء العلماء يف احلاكمية و هذه النقطة تتفق مع حبثي ، و 
وأقوال املفسرين يف آايت احلاكمية مع التحليل و اإلستنباط و االستدال فهو ليس حبث عقدي 

 .ابملقام األول إمنا تفسريي فقط ،
الضوابط الشرعية للخروج على احلاكم اجلائر يف الفكر السياسي اإلسالمي / عبد هللا بن أمحد  -7

مبدأ فروان ، كتاب يتحدث عن الضوابط الشرعية للخروج عن احلاكم ، يتوصل فيها الكاتب 
بار هذا املبدأ اباب من أبواب اخلروج على احلاكم اجلائر متفق عليه عند مجيع فقهاء اإلسالم ابعت

حبسب قواعد األمر و  ، النهي عن املنكر الذي وصفت به األمة اإلسالمية األمر ابملعروف و
، و الوعظ و  تعريف احلاكم ابملنكر املطلوب إزالته  التدرج فيها النهي عن املنكر و ابملعروف و
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فال ،  كر حبسب تفصيله يف هذه الدراسةستخدام القوة إلزالة املنو االنصح ابللني ، و العصيان ، 
بل يكفي إظهاره لبعض املظاهر املوجبة ، الردة عن اإلسالم  يشرتط للخروج إعالن احلاكم الكفر و

من مظاهر ذلك على  ، و عدم التزامه مبنهج هللا لكفره وإحنرافه عن اإلسالم من خالل تصرفاته و
 و،  نني تتضمن معصية صرحية هلل ابملعىن الشرعيقوا الواقع العملي اإلقدام على إصدار أوامر و

 السنة ألن هذا املوقف يعترب كفرا بواحا قوف احلاكم موقف املتحدي املتعمد لنصوص الكتاب و
تنفيذ ذلك صراحة  إضطهاد أهله و معاداة اإلسالم و ، إن مل يقل احلاكم أنه يكفر ابإلسالم و ،

أنه يسري  يدعي احلاكم أنه على احلق وحبيث  ة اإلسالميةإفساد احلياة العامة على األم،  أو ضمنا
،  التعاسة ويفسد احلياة العامة وفق منهج اإلسالم إال أنه يف حقيقة األمر جيلب لألمة الشقاء و

على أنه اسم من  الكالم عن احلاكم بلاخلروج عن احلاكم اجلائر ،  أخصص أين مل ماميز حبثي
 هذا اجملال ابإلستدال آبايت هللا كم و التوسع يفم و مثرات احلُ كو نظام احلُ  أمساء هللا تعاىل

 نه مشتق من اسم هللا احلكم .وتفسريها وكشف الغموض عنها أل
جامعة االمام ، . رسالة ماجستري التحاكم يف خطاب الوحي / عبدالعزيز مصطفى كامل  و احلكم -8

وص الوحي يف احلكم و التحاكم ، يتحدث فيها عن نص1995 يف اململكة العربية السعودية، سنة
أين يف بدايته أفردت فصال عن أمساء هللا احلسىن مبفومها و التفصيل فيها من القرآن ما مييز حبثي 

تطرق إليه الباحث و مل ، و هو مامل يمتهيدا مهما قبل البدء بلب البحثالكرمي و السنة املطهرة 
 يتكلم عنه.

، 1420 كتور عبد الرمحن بن صاحل احملمود، سنةكامه / للد احلكم بغري مبا انزل هللا أحواله و أح -9
يتكلم فيها عن حتكيم الشريعة و منزلتها يف العقيدة ، و النصوص الدالة على وجوب التحاكم اىل 
شرع هللا ، مث تطرق على مىت يكون التحكيم بغري ما انزل هللا كفرا و مناذج من موقف العلماء من 

ة املرتدين و التتار و مناذج أخرى ، الكتاب فيه مادة علمية مفيدة يتفق املبدلني لشرع هللا من حرك
كم آايت احلً  أين فصلتحبثي  ما مييزمع البحث من امور احلكم مبا انزل هللا و أحواله و أحكامه ، 

 .  حتليلي وعلقت عليها وتدبرت فيها وأوردت مناذج عن احلُكم الصحيح بشكل
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آن الكرمي دراسة يف التفسري املوضوعي/ عاطف ابراهيم املتويل رفاعي. احلُكم و سياسة األمة يف القر  -10
رسالة دكتوراة ، جامعة املدينة العاملية يف ماليزاي ، يتحدث عن املنظومة القرانية حول احلكم و 

امساء هللا احلسىن مع الرتكيز عليه و التحدث على مفهوم  مامييز حبثي التحدث عنسياسة االمة ، 
 سىن و الصفات العلى قبل التفصيل يف هذا اإلسم اجلليل .االمساء احل

، يتحدث  دكتور قوام الدين عبد الستار حممد اهلييتآايت احلكمة دراسة حتليلية موضوعية / لل -11
ما مييز حبثي كالمي عن احلكمة يف القرآن عن احلكمة و تعريفها و مدلوالهتا يف القران والسنة ، 

 اللغوي أبسلوب سهل ومرتب كمشتق من مشتقات احلكم.  والسنة ابإلضافة إىل مدلوهلا
 هبا انل علمية رسالة .  إدريس حممد د.حامد ملؤلفه / نقدية فكرية دراسة اإلسالم يف احلاكمية -12

 بني الصراعو  ، احلاكمية أركان حتدث الباحث عن،  ابلسودان النيلني جامعة من الدكتوراه درجة
 اإلسالمية للدولة  السياسية السلطة و عن احلكومة اإلسالمية و،  اجلاهلي احلكم و النبوي احلكم

، إن هذه الدراسة تتفق مع  التغيري و التفسيق و التكفري بني ابلشريعة احلاكمة غري السلطة ، و
البحث من جانب الكالم عن احلاكمية و السلطة غري احلاكمة و اجلديد يف هذا البحث ربط 

 احلكم الذي له احلكم و األمر من خالل التدبر يف اآلايت مفهوم مصطلح احلاكمية ابسم هللا
الدالة على ذلك و حتليلها ، و قد توصل الباحث لنتائج عديدة و قد نقلت منها ما يثري هذا 

 :(1)البحث وابتعدت عن األشياء اليت ال تفيده 

 اإلرادة و املطلقة القدرة له ملن إال رشد ال و الرشيد احلكم على يدل لفظا جديد مصطلح احلاكمية -
 أو األزيل بقدره كلها  املخلوقات حيكم الذي هلالج لج هللا وهو املطلق والعلم املطلقة احلكمة و املطلقة

  . الشرعي

                                                           
 

(1)  http://www.farajat.net/ar/2015/09/20 
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 سعيدة اجلادة على لتستقيم و احلياة لتنتظم شرعه و هلالج لج هللا حكم تنفيذ منه مطلوب اخلليفة اإلنسان -
 و اجملتمع متطلبات وفق هللا أنزل مبا احلكم فريضة اءألد املتطورة األدوات إلجياد جمتهدة ، شقاء دون

 . الشريعة مقاصد
 توارثها قد و األرض يف خليفة آدم هللا جعل أن منذ قائمة كانت هلالج لج هللا أنزل مبا احلكم فريضة إن -

 إقامة و اخلالفة إقامة األمة على فرضت اليت اخلالدة اإلسالم رسالة جميء حىت بعده من األنبياء
  .هللا أنزل مبا كماحل فريضة

 الدور أمر تنظيم إىل تتوجه هي إمنا و الدنيا أمر تنظيم يف حمصورة ليست اإلسالمية احلاكمية إن -
 قدره و هللا بقضاء مدارة و هللا حبكم حمكومة فكلها . اآلخرة دار و الربزخ دار و الدنيا دار الثالث
  .الشرعي و األزيل

 غري أخرى مصادر جانب إىل اإلسالمي احلكم لنظام صلياناأل املصدران مها السنة و الكتاب إن -
 اجملتمع منو و تطور تساير اليت السياسية األحكام استنباط يف تساعد مهمة شرعية قواعد تعد نصية

 تشويه من األنبياء يواجهه كان  ابلذي شبيه اإلسالمية احلاكمية دعاة ضد مكائد من اليوم جنده ما إن -
 ابلتمكني وعد قد هللا ألن ذلك و اإلسالم لصاحل متوقعة الطيبة اخلامتة أن إال قتل و نفي و إيذاء و

 عاقبة كانت  و إال اإلسالم ضد وجهت كائدة  حماولة من فما شاهد خري كان  التاريخ و املؤمنني لعباده
  . املسلمني على و اإلسالم على خريا و محدا أمرها

 هتميش و العام ابملال االستبداد و السلطة توريث من اإلسالمي اترخينا يف سلبيات من يقال ما إن -
 . ذلك يقر ال اإلسالم ألن الزمة بسنة ليست العلماء دور و األمة دور

 ،  اإلمجاع و ابلدليل ثبت شرعي واجب هللا أنزل مبا احلكم فريضة إقامة و اإلسالمية اخلالفة إقامة إن -
 هللا رسول جثمان دفن على اإلمام اختيار فريضة قدموا الذين ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صحابة بفعل ثبت كما
  .سابق إمام زال كلما  الحق إمام يبايع أن التاريخ عرب سنتهم كانت  و  ملسو هيلع هللا ىلص

 يتم مل ألهنا هلا شرعية ال اليوم اإلسالمي العامل دول معظم على تسيطر اليت العلمانية األنظمة إن -
 ذلك و طاعتها الفقهاء أوجب اليت لبةاملتغ احلكومة مسمى يف داخلة هي ال و األمة قبل من اختيارها
 و أخرى جهة من األمة مصاحل حتقيق يف يعملون ال لكوهنم و جهة من ابلشريعة حيكمون ال لكوهنم



     
 

19 
 

   

 اإلسالم على حراب و له والء و للغرب ارضاء العلمانية الوضعية النظم تطبيق على حريصون ألهنم ذلك
  .اإلصالحي و السياسي لدوره إبعادا و

 احلكم ال و تكفريها يستلزم ال لكنه املعروف حكومة إلقامة شرعي واجب املنكر حكومات ريتغي إن -
 عنه هللا رضي علي املؤمنني أمري به قاتل الذي البغاة مصطلح حتت حماربتها جتوز إمنا و ابلردة عليها

 و ألمةا إرادة عن خارجة و هللا بشرع التحكيم عن خارجة احلكومات هذه لكون ذلك و . اخلوارج
   لواليتها متنكرة
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 منهجية البحث

 املبحث األول : منهج البحث

 

و يف هذا البحث  -امر أو حالة معينة هتدف اىل وصف  يتهي ال وهذا البحث من البحوث الوصفية 
 ضوء معايري معينة. يفو مجع احلقائق عنها  -نتعرض على اسم هللا احلكم

الذي يعرض قضااي  يقيالتطب املنهج التحليلي ةالباحثت هلدف املنشود، اعتمدحىت يسري البحث حنو ا
 ء لفظة احلكم وكل ما خيصها، وتدعيمها وانبها بشكل مشويل وذلك ابستقصامن مجيع ج البحث، ويعاجلها

 .تطبيقيالحليلي تال املنهج االستقرائي هو املنهج املتبع يف الدراسة
دأ ابجلزئيات ليصل فيها إىل قوانني عامة ويعتمد على التحقق ابملالحظة املنظمة يبهو منهج  املنهج االستقرائي:

 .(1)اخلاضعة للتجريب والتحكم يف املتغريات املختلفة 
.. فإن  ، تفكيكا ، او تركيبا، او تقوميا ،تلفةهو منهج يقوم على دراسة اإلشكاليات املخ املنهج التحليلي:

على عناصر علمية ما  ع العناصر إىل أصوهلا ، .. فاملقصود هو اإلبداع بناءً املنهج هذا يقوم بتفكيكها وإرجا 
وهو متلخص يف عمليات ثالث قد جتتمع كلها ،  ، .. يستجلبها الباحث لتكون لبنات النظرية العلمية، ..

مي ب املنطقي للبحث العلأو بعضها يف العمل الواحد ، وقد تنفرد إحداها ببناء البحث، وهي حسب الرتتي
 .( 2)، التفسري وهو عربان عنه ابلتفكيك ، والنقد وعربان عنه ابلتقومي ، مث االستنباط وعربان عنه ابلرتكيب

يشري إىل نوع النشاط العلمي الذي يكون الغرض األساسي واملباشر منه تطبيق املعرفة العلمية  املنهج التطبيقي:
ا العلمية يف حل بعض املشكالت امللحة، وال يقصد من املتوافرة، أو التوصل إىل معرفة هلا قيمتها وفائدهت

                                                           
 

.26د.طـ، ص ،منهجية إعداد البحوث للدراسات العليا واضح،   ( (1   
 ، بتصرف متوسط. 97 – 96، ص 1، طأجبدايت البحث يف العلوم الشرعيةاألنصاي، (2) 
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احللول واملعرفة العلمية من البحث التطبيقي، أن تكون مطلقة، وإمنا هي معرفة وحلول تسهم يف معاجلة 
 .(1)رخاصة، وهي قابلة للتعديل والتطويمشكالت ملحة 

 اخلطوات املتبعة يف منهج البحث:
ا من كلمات القرآن الكرمي مث أمجع االايت اليت ترد فيها هذه اللفظة من و مشتقاهتأاحل ك م (  أتتبع لفظة ) -1

 .املعاجم كتب اللغة و  النظائر و كتب االشباه و  مادهتا اللغوية من كتب غريب القران و
 استنباط دالالت الكلمة من خالل استعمال القران الكرمي هلذه اللفظة. حاطة بتفسريها واإل -2
 .كامكن ذل االصول ما التفسري و وث املتعلقة ابحلاكمية من كتب العقيدة والبح استقراء املسائل و -3
 االستعانة بكتب اللغة العربية لبيان املعاين اللغوية و االصطالحية للمفردات . -4
  .فهمها الوقوف على دالالهتا و و )رمحه هللا( حتليل اآلايت من أمهات الكتب مثل تفسري الطربي -5
 ئد من اسم هللا احلكم يف القرآن الكرمي .استنباط االحكام و الفوا -6

 :املنهج املتبع يف التوثيق
 رقم اآلية. عزو اآلايت الواردة يف البحث إىل مواطنها يف املصحف الشريف ، بذكر اسم السورة و  -1
إن  ختريج األحاديث من مصادر السنة مع ذكر درجة احلديث من خالل أقوال األئمة ان امكن ، و  -2

 . لصحيحني أو أحدمها اكتفيت ابإلحالة عليهماكان احلديث يف ا
 . األصلية اتوثيق أقواهلم من مصادره نقل آراء العلماء و -3
 نبذة عن حياهتم يف اهلامش . و غري املشاهريعالم األترمجة  -4
، و فهرس لآلايت القرآنية ، و األحاديث النبوية ، و فهرس ألبرز للموضوعات بعمل فهرس القيام -5

  ملراجعو اهورين ، و فهرس للمصادر األعالم الغري مش

 

                                                           
 

 .77، ص  1، طالبحث العلمي أساسيته النظرية و ممارساته العلمية دويدري ،) 1)
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 إجراءات البحثاملبحث الثاين : 

 :جمتمع البحث
 الكتب و اجملالت االسالمية . -
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 املبحث الثالث : أدوات البحث

 احلاسب اآليل و الشبكة العنكبوتية . -
 املكتبة الرقمية الشاملة و مكتبة املهتدين و مكتبة األلوكة اإللكرتونية . -
 تب و الدراسات املتعلقة مبوضوع البحث .الك -
 الرسائل اجلامعية ) حبوث املاجستري و الدكتوراة ( املتعلقة ابملوضوع  -
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 الرابعالفصل 

 ومنهج أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات احلسىن أمساء هللا
 

 متهيد
قصدان تعظيم هللا سبحانه، وأن نستصحب معاين  عند الكالم عن ذات هللا وأمسائه وصفاته جيب أن يكون

، واليقني، والتقوى، يف أعماقناحمبة هللا وخوفه ورجاؤه غرس لوى اإلميان يف قلوبنا، و أمساء هللا وصفاته وأفعاله؛ ليق
فيه  تزيدوالتوجه إليه سبحانه، وعلى هذا فإن الكالم على هذه األمور ال ينبغي أن يكون جمرد كالم علمي، 

 القصد كما ذكر.مة وننقص فيه معلومة، وإمنا يكون معلو 
ن العلم قبل القول والعمل ، وملا كان شرف كل علم حبسب ابلعلم ، أليكون إال  فإنه ال وحىت يتحقق اإلميان

ومبعرفة أمسائه احلسىن وصفاته  هلالج لجيتعلق به هذا العلم ، كان أشرف العلوم وأجلها العلم الذي يتعلق ابهلل  ما
بقدر معرفة  العبد أبمساء هللا وصفاته ؛ يكون حظه من العبودية لربه واألنس به وحمبته وتعظيمه ، العلى ، و 

األمساء احلسىن  هلالج لج، و لقد ذكر هللا  وابلتايل يزداد االميان واليقني ويتحقق التوحيد ، ويذوق العبد طعم العبودية
واثنيها: ،   (1) ﴾نت. . . نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿: هلالج لجهلا يف سورة األعراف ، قال هللا يف سور أربع ، أو  

 ﴾ىي . . . مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ﴿يف آخر سورة بين إسرائيل يف قوله: 
ر احلشر ورابعها: يف آخ (3) ﴾جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿  واثلثها: يف أول طه وهو قوله: (2)

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ﴿وهو قوله: 
 .(4)﴾  خك حك جك مق

                                                           
 

 .180سورة األعراف، اآلية: (1)
 .110سورة اإلسراء، اآلية:   (2)
 .8سورة طه، اآلية:   (3)
 .24اآلية:  ،سورة احلشر  (4)
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 : تنبيهات مهمة على األمساء احلسىن األولاملبحث 

 معىن إحصاء أمساء هللا احُلسىن . املطلب األول: 
داً م ْن ت ْسع ًة وت ْسع ني  امْساً  هلالج لجإن  ّلل ه  " ملسو هيلع هللا ىلص: :قال: قال رسوُل هللا-رضي هللا عنه  -أبو هريرة عن  ائ ًة إال  واح   م 

 .(1) "أْحصاها د خ ل  اجل ن ة  
اإلحصاء: العدد واحلفظ، واملراد: : )) اإلحصاء يف احلديث الشريف فقالمعىن )رمحه هللا( (2)شرح ابن األثري

، ألن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وأحاديث رسوله هلالج لجم ن حفظها على قلبه، وقيل: املراد: من استخرجها من كتاب هللا 
وقيل: املراد: من « . كتاب الرتمذي»دها هلم، وهلذا مل ترد مسرودة معدودة من هذه الكتب الستة إال يف مل يع

أخطر بباله عند ذكر معناها، وتفكر يف مدلوهلا: معترباً، متدبراً، ذاكراً، راغباً، راهباً، معظماً ملسماها، مقدساً 
 (3)((الدال عليه ، وابجلملة: ففي كل اسم خيطر بباله الوصفهلالج لجلذات هللا 

                                                           
 

 ( . 2736 ((، رقم2/198، )يف اإلقرار..يا نْ الثُـّ و  االشرتاط ابب ما جيوز من يف صحيحه، رواه البخاري  (1)
ْبد الك ر مي الشيباين  اجلزري، أبو السعادات، جمد الدين: احملدث اللغوي األصويل. ولد ونشأ املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن ع   هو(2)

يف جزيرة ابن عمر. وانتقل إىل املوصل، فاتصل بصاحبها، فكان من أخصائه. وأصيب ابلنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه. والزمه هذا 
فه كلها، ألفها يف زمن مرضه، إمالء على طلبته، وهم يعينونه ابلنسخ واملراجعة. املرض إىل أن تويف يف إحدى قرى املوصل، قيل: إن تصاني

ط " عشرة أجزاء، مجع فيه بني  -ط " يف غريب احلديث، أربعة أجزاء، و " جامع األصول يف أحاديث الرسول  -من كتبه " النهاية 
ط " و " الرسائل  -و " املرصع يف اآلابء واألمهات والبنات  الكتب الستة، و " اإلنصاف يف اجلمع بني الكشف والكشاف " يف التفسري،

خ " و " جتريد أمساء  -خ " يف احلديث، و " املختار يف مناقب األخيار  -الشافعي   خ " من إنشائه، و " الشايف يف شرح مسند -
ديث الطوال واألوساط ما أكثر ألفاظه خ " يف جملد، مجع فيه من األحا -خ " و " منال الطالب، يف شرح طوال الغرائب  -الصحابة 

يف خزانة الرابط  606غريب، وصنفه بعد انتهائه من كتابه " النهاية " رأيت نسخة منه متقنة جدا خبط ابن أخيه حممد بن نصرهللا، سنة 

-272، ص 5ج ، 15ط ، ماألعالانظر: الزركلي ، . وهو أخو ابن األ ثري املؤرخ، وابن األثري الكاتب أوقاف( واقتنيت تصويرها 182)
273. 

 .173، ص 4ج ،1ط ،جامع األصول يف أحاديث الرسولابن األثري،  (3)
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 : (2)أربعة أقوال يف يف كتابه )شأن الدعاء( معىن اإلحصاء( 1)اخلطايبوقد فصل 
ْفظاً، فـ ي ْدُعو  ربهُه هب  ا أي -اإلحصاء يكون مبعىن العد أحدها:  ا ل ي ْستـ ْوفيـ ه ا ح  ، ويدل له رواية: "ال - أنُه يـ ُعد ه 

 (4) ﴾مس هث مث هت مت  . . .﴿ُه: ُسْبحان   قال، (3)حيفظها أحد إال دخل اجلنة" 
. ﴿: هلالج لجالثاين: الطاقة: ومعىن أن يطيقها أن يقوم حبقها ويعمل مبقتضاها فيعترب مبعانيها ويلزم نفسه هبا كقوله 

 .(5) ﴾خئ  . . . يي ىي مي خي . .
 الثالث: أنه فهم معانيها ومعرفتها.

يعتقدها صفة هلل  حملافظة على حدودها ، والرابع: أن يقرأ القرآن فيستويف هذه األمساء يف أضعاف التالوة، وا
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ . . . ﴿: هلالج لجعز وجل فريجو رمحته وال ييأس من مغفرته، كقوله 

 (6)﴾ مح جح مج حج مث هت مت خت
 :يقال هلا مراتب اإلحصاء أن اإلحصاء يشمل أموراً ثالثة من حتليل هذه األقوال والذي يرتجح

 .هبا هلالج لج: دعاء هللا ، اثلثهافهم معانيها ومدلوهلا :، اثنيهاأحدها: إحصاء ألفاظها وعددها
 فإن كان مفهوم اإلحصاء كما تقدم ذكره، فما معىن أن هلل تسعة وتسعني امسا؟

                                                           
 

محد بن حممد بن إبراهيم ابن اخلطاب البسيت ، أبو سليمان: فقيه حمد ث، من أهل بست من بالد كابل من نسل زيد بن اخلطاب هو  (1)
ط ابسم  -ط و إصالح غلط احملدثني  -القرآن سنن أيب داود، و بيان إعجاز  ط جملدان، يف شرح -أخي عمر بن اخلطاب له معامل السنن 

يف خزانة عاشر أفندي ابستنبول،  488خ قال امليمين يف مذكراته: منه خمطوطة كاملة كتبت سنة  -إصالح خطأ احملدثني و غريب احلديث 
أوقاف . وله شعر أورد منه  180 منه نسخة يف الرابط خ ابسم تفسري أحاديث اجلامع الصحيح للبخاري   -و شرح البخاري  234الرقم

، ص  2ج، 15ط،  األعالمالثعاليب يف اليتيمة نتفا جيدة، وكان صديقا له. تويف يف بست يف رابط على شاطئ هريمند ، انظر : الزركلي ، 
273. 

 ، بتصرف متوسط. 28- 26ص ،  1، ط  شأن الدعاء، انظر : اخلطايب (2)
 . (2677رقم )، (180-192 /11اري، كتاب الدعوات، ابب هلل عز وجل مائة اسم غري واحد، )أخرجه البخ  (3)
 .28سورة اجلن، اآلية:  (4)
 .20سورة املزمل، اآلية:  (5)
 .53سورة الزمر، اآلية:  (6)
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كما نقل النو وي ،  أكثُر من تسعة وتسعني غري حمصورة بعدد معني هلالج لجاتـهف ق  علماءُ املسلمني على أنه أمساء  هللا 
 إذ ال جيوز أن تتناهى أمساؤه؛ ألنه مدائح ه وفواضل ه غرُي متناهية،  م من أهل العلموغريُههللا(  ا)رمحهوابن تيمية 

ت ه  هلا. ى؛ فكلُّ اسم متضم  ٌن صفًة، ومن الصفات ما يتعلهق أبفعال هللا، وأفعاله ال ُمنـْ

غ احلصر ألن صيغته ليست من صي -ليس املقصود من احلديث حصر أمساء اّلله يف تسعة وتسعني امساً  وقيل
، وبيان عظم جزاء هلالج لجوإمنا املقصود اإلخبار عن خاصة من خواص تسعة وتسعني امسًا من أمساء اّلله  -

 .(1) إحصائها
أمساًء  هلالج لجأن األمساء  احلسىن ال ت ْدُخُل حتت ح ْصر وال حُت دُّ بعدد؛ فإن هلل )): (محه هللار ) وأ يهد  ذلك ابُن الق ي  م

 . مث اْستدله ابحلديث(( لغيب عنده، ال يعلمها ملك مقرب، وال نيبٌّ ُمْرس لٌ وصفات استأثر هبا يف علم ا
ًدا مْن خ ْلق ك  أ ْو أ نـْز ْلت ُه يف ..» ملسو هيلع هللا ىلص: عن النيب    الشريف أسأُلك  بُكل   اسم ُهو  ل ك  مس هيت  به نـ ْفس ك  أْو ع لهْمت ُه أ ح 

 .( 2)«..ْند ك  ك ت اب ك  أ و  اْست ْأث رت  به يف ع ْلم  الغ يب  ع  
 

 : الدعاء أبمساء هللا احلسىن .املطلب الثاين

 .(3) ﴾نت. . . نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿: هلالج لجقال هللا 

هو مرتبتان إحدامها: دعاء ثناء وعبادة والثاين: دعاء طلب : ))دعاؤه هبا كما يف اآلية (رمحه هللا)قال ابن القيم 
ليه إال أبمسائه احلسىن وصفاته العلى وكذلك ال يسأل إال هبا فال يقال اي موجود أو اي شيء ومسألة فال يثىن ع

أو اي ذات اغفر يل وارمحين بل يسأل يف كل مطلوب ابسم يكون مقتضيا لذلك املطلوب فيكون السائل 
 .(4)((هلذامتوسال إليه بذلك االسم ومن أتمل أدعية الرسل وال سيما خامتهم وإمامهم وجدها مطابقة 

                                                           
 

 .261ص ، ، د.ط شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسُّنَّة، القحطاين  (1)
(، رقم 341 /4، )، واحلديث رواه أمحد يف مسنده، ابب مسند عبد هللا بن مسعود166، ص1جد.ط، ، ئع الفوائدبدا، ابن القيم (2)

 .وقال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم(، 4318)
 .180سورة األعراف، اآلية: (3)
 .164، ص1ج د.طـ ، ،بدائع الفوائدابن القيم،  (4)
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ومن يتدبـهُر األدعية  الواردة  يف القرآن أو يف السُّنهة جيد أنه ما من دعاء منها خيتم بشيء من أمساء هللا احلسىن 
 خن حن جن يم ىم مم. . . ﴿: هلالج لجالدُّعاء املطلوب؛ كقوله  عإال ويكون يف ذلك االسم ارتباٌط وتناُسٌب م

 .(1) ﴾ين ىن من

 بني احملكم واملتشابه . حلسىن وصفاتههللا ا: نصوص أمساء ملطلب الثالثا

، سنبدأ بني احملكم واملتشابه هلالج لجهذا املطلب من املطالب املهمة ألهنا تعىن بنصوص األمساء والصفات هلل 
بتعريفات متهيدية عن احملكم ، واملتشابه ، والصفة ، مث استعراض أقوال بعض العلماء حىت نتلخص إىل صورة 

 ويل التوفيق . منهجية عن هذا السؤال وهللا
لتهْأو يل  و اْلُمت ش اب ُه م ا اْست ْأثـ ر  اّللهُ : احملكم  لظُُّهور  و إ مها اب  ْنُه إ مها اب   م ا وقيل، ب ع ْلم ه   اْلُمْحك ُم م ا ُعر ف  اْلُمر اُد م 

ًدا و اْلُمت ش اب ُه م ا اْحت م ل  و ق يل : اْلُمْحك ُم م ا ال  حي ْت م ُل  اُه و اْلُمت ش اب ُه ن ق يُضُه.و ض ح  م ْعن   م ن  التهْأو يل  إ اله و ْجًها و اح 
 .(2)وهناك كثري من تعريفات غري ذلك ،ُجًهاأ وْ 

: الصفة أصلها وصف، قال ابن فارس: الواو والصاد، والفاء، أصل واحد، هو حتلية الشيء، (لغة)الصفة 
 .(3)ءوالصفة: األمارة الالزمة للشي، ووصفته أصفه وصفا
فالصفة إذاً ما قام ابملوصوف من نعوت، واترة يراد به الكالم الذي يوصف به املوصوف، : الصفة )اصطالحا(

 .(4) واترة يراد به املعاين اليت دل عليها الكالم، كالعلم والقدرة
 هلالج لجهللا يف اصطالح املتكلمني حال وراء الذات، أو ما قام ابلذات من املعاين والنعوت وهي يف حق والصفة 

 .(5) نعوت اجلالل واجلمال والعظمة والكمال، كالقدرة واإلرادة والعلم واحلكمة

                                                           
 

 .127، اآلية: سورة البقرة (1)
 .4، ص3، د.ط.، جاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،   (2)
 .115، ص 6، د.ط، جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس (3)
 .335، ص3ج ،د.ط  ،جمموع الفتاوى، ابن تيمية (4)
 .84، ص1، طالصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه، ليع (5)
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 إذاً هي: هلالج لجفصفات هللا 
 ".هلالج لج"نعوت الكمال القائمة به سبحانه 
: املصدر األول: النص الشرعي على هذه الصفة، ومثال ذلك: صفة ( 1)وهذه الصفات تؤخذ من مصدرين

 ﴾هس . . . خف حف جف . . .﴿، ويقول: (2) ﴾ٰر  . . . يم ىم مم خم . . .﴿اليد يقول هللا عز وجل: 
(3). 

ني    و  تـ ع اىل  يـ ْنز ُل ر بُـّن ا تـ ب ار ك   " ملسو هيلع هللا ىلص: صفة أخرى وهي صفة النزول: يقول النيب نـْي ا ح  ل ٍة إ ىل  السهم اء  الدُّ ُكله ل يـْ
ُر فـ يـ ُقوُل: م ْن ي ْدُعوين  ف أ ْست ج    .(4)" يب  ل ُه؟ م ْن ي ْسأ ُلين  ف أُْعط ي ُه؟ م ْن ي ْستـ ْغف ُرين  ف أ ْغف ر  ل هُ يـ بـْق ى ثـُُلُث اللهْيل  اآلخ 

ا إ " ملسو هيلع هللا ىلص:مثال اثلث: قول النيب  مهُ ا د خ ل  اجلْ نهة، يـُق ات ُل ه ذ  ، ك ال  نه اّلله  ي ْضح ُك إ ىل  ر ُجل نْي  يـ ْقُتُل أ ح ُدمهُ ا اآْلخ ر 
ُ ع ل ى ق ات ل ه  فـ ُيْسل ُم، فـ يـُق ات ُل يف  س ب يل  اّلله  فـ ُيْست ْشه دُ يف  س ب يل  اّلله  فـ ُيْست شْ  ، وهذا يدل على (5)" ه ُد، مُثه يـ ُتوُب اّلله

 .الضحكصفة 
 ، وهذه اآلية تدل على ثبوت صفة العني هلل عز وجل. (6) ﴾لك  . . . ىف يث﴿: هلالج لجمثال رابع: قال 

 سبحانه اليت وصف هبا نفسه فالواجب أن نثبت ما أثبته هللا وهكذا نص القرآن على جمموعة من صفات هللا
 سبحانه لنفسه وننفي ما نفاه هللا سبحانه عن نفسه.

واملصدر الثاين من مصادر أخذ الصفات: األمساء احلسىن، فالقاعدة: أن كل اسم من األمساء احلسىن يدل 
العزة، والكرمي يدل على صفة الكرم، واجلبار على صفة، فالرمحن يدل على صفة الرمحة، والعزيز يدل على صفة 

 .يدل على صفة اجلربوت، والعلي يدل على صفة العلو وهكذا
                                                           

 

، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية   البن تيمية شرح القصيدة الالمية، السلمي (1)
http://www.islamweb.net  رقم اجلزء هو رقم الدرس.3، ص  3، ج . 

 .10سورة الفتح، اآلية:  (2)
 .64سورة املائدة، اآلية:   (3)
 (.1145( ، رقم )2/53اء يف الصالة من آخر الليل ، )رواه البخاري يف صحيحه ، ابب الدع  (4)
 (، قال األلباين : حديث صحيح .191(، رقم )68 /1رواه ابن ماجه ، كتاب سنن ابن ماجه ، ابب فيما أنكرت اجلهمية، )  (5)
 .14سورة القمر، اآلية:  (6)

http://www.islamweb.net/
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، مما قد يوهم من مل هلالج لجاآلايت املشكلة الواردة يف شأن هللا هي : « متشابه الصفات»)) املراد من اثلثا : ما 
 آايت»مى أيضا ، وتس(1)﴾يف ىف يث ىث نث﴿ هلالج لجخبلقه، كقوله  هلالج لجيتمعن الكالم تشبيها هلل 

 .(2)((«الصفات
 : نستعرض مذهب السلف الصاحل فيها –آايت الصفات -وقد اختلفت اآلراء يف هذه املسألة 

عن  هلالج لجوهو تفويض علم حقيقة معاين هذه املتشاهبات إىل هللا وحده، مع اعتقاد تنزيهه : ))مذهب السلف
حيث تركوا االشتغال بتأويل املتشابه وفوضوا  وكذلك سار الصحابة والتابعون،  هلالج لجظواهرها املستحيلة يف حقه 

 ، مع اعتقاد تنزيهه عن التعطيل والتشبيه والتجسيم.هلالج لجعلم حقيقته إىل هللا 
املراد من هذه املتشاهبات إمنا يكون بتأويل نتبع فيه قواعد اللغة  بتعيني تكون وأما أصحاب الداللة العقلية

من العقائد  هلالج لجلقاطع، بل قد حتتمل أكثر من وجه، وصفات هللا وأسلوب العرب، وهي ال تفيد العلم اليقيين ا
 .(3)(( هلالج لجال بد فيها من اليقني، لذلك نتوقف، ونفوض إىل هللا 

 إن التأويل هو صرف اللفظ عن املعىن الراجح إىل املعىن املرجوح لدليل يقرتن به.مذهب املتأخرين: قالوا : 
ها احلقيقية إىل معان ابطلة ليؤيدوا هبا مذاهبهم وآراءهم ويريدون بذلك صرف األلفاظ القرآنية عن معاني

 املنحرفة، فهم اعتقدوا رأاًي مث محلوا نصوص القرآن عليه لتوافق ما ذهبوا إليه.
صاروا مراتب ما بني قرامطة وابطنية يتأولون األخبار واألوامر، وما بني صابئة )) (:رمحه هللا)كما قال ابن تيمية 

بني جهمية  مة األخبار عن هللا وعن اليوم اآلخر، حىت عن أكثر أحوال األنبياء، وماوفالسفة يتأولون عا
يتأولون آايت الصفات، وقد وافقهم بعض  ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء يف اليوم اآلخر، ويف آايت القدر، و

خرون من متأخري األشعرية على ما جاء يف بعض الصفات، وبعضهم يف بعض ما جاء يف اليوم اآلخر، وآ

                                                           
 

 .5سورة طه، اآلية:   (1)
 .125، ص1، ط علوم القرآن الكرمي، عرت  (2)
 . بتصرف يسري.126-125ص، 1ط،  علوم القرآن الكرميعرت ،   (3)
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أصناف األمة وإن كان تغلب عليهم السنة، فقد يتأولون أيًضا مواضع يكون أتويلهم من حتريف الكلم عن 
 .((مواضعه

وذكر يف موضع آخر أمثلة هلذه التأويالت فقال: "كتأويل من أتول استوى مبعىن استوىل وحنوه فهذا عند 
 .((الكلم عن مواضعه واإلحلاد يف أمساء هللا وآايتهالسلف واألئمة ابطل ال حقيقة له، بل هو من ابب حتريف 

 ؟من املتشابه مم أهل نصوص الصفات من احملكف
م، ومن جهة كيفيتها من املتشابه. وهذا كما يف القاعدة املالكية املعروفة: ملا من احملك هي من جهة معانيها

االستواء معلوم والكيف، ))ئالً: ُسئل اإلمام مالك عن االستواء وقد اندهش من هذه اجلرأة، مث أجاب قا
جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وكما قال ربيعة شيخ اإلمام مالك رمحهما هللا، وكما قالته أم 

 (1)((سلمه رضي هللا عنها، وكما قاله أهل السنة واجلماعة؛ فالصفات معلومة وكيفها جمهول واإلميان هبا واجب

 من النصوص احملكمة أميا إحكام ، بل هي من أحكم احملكمات فمعانيها واضحة فإذن نصوص األمساء احلسىن
معروفة يف لغة العرب ليست جمهولة ، و إمنا اجملهول هو الكنه والكيفية فقط،  حيث نفهم من اسم " الرمحن 

ليست  " غري اسم " العزيز " وهكذا ، وكذلك فان من احكام األمساء احلسىن تضمنها صفات الكمال واهنا
أعالما جمردة فنعلم أن اسم هللا احلكيم متضمن احلكمة الكاملة ، وأن اسم هللا العزيز متضمن العزة الكاملة ،  
وأما إذا أريد نصوص الصفات من جهة كيفياهتا فهذا من املتشابه الذي استأثر هللا بعلمه ، فنستخلص أن 

تدل على  هي من احملكم ألهناائه وصفاته وأفعاله نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بذات هللا عز وجل وأمس
حقائق بال شك، ولو كانت مشتبهة ما اعتقد الناس شيئاً، وهل ميكن أن خياطب هللا عز وجل عباده فيما 

أما ، فنثبت هلل صفاته من غري تشبيه ،  يتعلق بتعظيمه وإجالله مبشتبهات؟ لو كان األمر هكذا لضاع الدين
 . ييب ومشتبهكيفياهتا فهذا أمر غ

                                                           
 

 .59، ص11، ط أصول اإلميان، ابن ابز  (1)
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 : بيان منهج أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات الثايناملبحث 

 املطلب األول : مفهوم توحيد األمساء والصفات
أن أمساء هللا عز وجل بلغت الغاية يف الكمال واجلمال، وأنه ال نقص فيها أبي وجه من توحيد األمساء : هي 

اليت بلغت الغاية يف احلسن واجلمال وهي هللا عز وجل؛ ألهنا حسىن،  الوجوه، وهذا مأخوذ من وصف أمساء
 .(1) والكمال

بصفات الكمال، واعتقاد أنه موصوف بكمال الصفات، وأنه منزه عن  هلالج لجإفراد هللا : هو توحيد الصفات 
فالنفي هو  صفات النقص، وأن صفاته الثابتة له ال يشبهه فيها غريه، فينبين هذا النوع على النفي واإلثبات،

 .(2)نفي مماثلة املخلوقات، واإلثبات هو إثبات صفات الكمال 

 .هللا سبحانه موصوف ابإلثبات والنفي، واإلثبات بال متثيل، والنفي بال تعطيلأي أن 

نصف هللا مبا وصف ف اعتقادان أن هللا واحٌد ال شريك له يف أمسائه وصفاتهفيكون توحيد هللا أبمسائه وصفاته 
 . متثيل ال من غري تكييف و تعطيل وحتريف و ال على لسان رسوله من غري  يف كتابه أوبه نفسه 

و أمساء الرب تبارك أتكيدا على مفهوم توحيد األمساء والصفات هلل عز وجل : )) (رمحه هللا)يقول ابن القيم 
انت حسىن، دالة على صفات كماله. فهي مشتقة من الصفات. فهي أمساء، وهي أوصاف. وبذلك ك تعاىل

لساغ وقوع أمساء  إذ لو كانت ألفاظا ال معاين فيها مل تكن حسىن، وال كانت دالة على مدح وال كمال. و
االنتقام والغضب يف مقام الرمحة واإلحسان، وابلعكس، فيقال: اللهم إين ظلمت نفسي، فاغفر يل إنك أنت 

 املنتقم.

                                                           
 

،  6، ج  http://www.islamweb.netدروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية ،  ، أصول العقيدة، السلمي  (1)
 هو رقم الدرس. . رقم اجلزء3ص 

  ، ، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  شرح العقيدة الطحوية ابن جربين،  (2)
http://www.islamweb.net   ،رقم اجلزء هو رقم الدرس.2، ص 8ج . 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/


     
 

33 
 

   

 .(1)(( ونفي معاين أمسائه احلسىن من أعظم اإلحلاد فيهاواللهم أعطين، فإنك أنت الضار املانع، وحنو ذلك. 
 

 املطلب الثاين : منهج أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء و الصفات
؛ ثبت عن السلف رمحهم هللا أن مذهبهم يف اثبات األمساء والصفات هو وجود النص من الكتاب والسنة 

أهنم ال يثبتون هلل إال ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه أو أثبته له ))  يةومعىن أهنا توقيف؛  فأمساء هللا وصفاته توقيفية
رسوله يف سنته من األمساء والصفات، وال يثبتون شيئا مبقتضى عقوهلم وتفكريهم، وال ينفون عن هللا إال ما 

ال يتجاوزون  نفاه عن نفسه يف كتابه أو نفاه عنه رسول يف سنته، ال ينفون عنه مبوجب عقوهلم وأفكارهم؛ فهم
الكتاب والسنة، وما مل يصرح الكتاب والسنة بنفيه وال إثباته؛ كالعرض واجلسم واجلوهر؛ فهم يتوقفون فيه؛ 

 .(2)((بناء على هذا األصل العظيم
 واليت تـُْثب ُت ذلك: تاملنقوالوفيما يلي بعض  

عن صفات هللا وما يؤمن به يقول وقد سئل  )رمجه هللا( مسعت الشافعي))عن يونس بن عبد األعلى قال: 
أمته ال يسع أحدا من خلق هللا قامت عليه  ملسو هيلع هللا ىلص وأخرب هبا نبيه  ،أمساء وصفات جاء هبا كتابه هلالج لجهلل  فقال

فإن خالف بعد ثبوت  ،احلجة ردها؛ ألن القرآن نزل هبا وصح عن رسول هللا القول هبا فيما روي عنه العدول 
(( عذور ابجلهل؛ ألن علم ذلك ال يدرك ابلعقل وال ابلرؤية والفكرأما قبل ثبوت احلجة فم ،احلجة فهو كافر 

(3). 
 :  (جمموع الفتاوى) كتابه  يف )رمحه هللا( شيخ اإلسالم لقاو 
اإلميان بصفات هللا وأمسائه اليت وصف هبا نفسه ومسى هبا نفسه  -أي السلف  -فمن سبيلهم يف االعتقاد ))

 .(4)((من غري زايدة عليها ملسو هيلع هللا ىلص يف كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله 

                                                           
 

 .32، ص1، طتفسري القرآن الكرمي ابن القيم، ابن القيم  (1)
 .150، ص4، طاإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد، الفوزان  (2)
 .20 – 19 ، ص1، جد.ط ،النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىنالنجدي،   (3)
 .2، ص4ج د.ط، ،الفتاوىابن تيمية،  (4)
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: يف القاعدة اخلامسة (شرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن)يف كتابه  )رمحه هللا( قال ابن عثيمنيو 
على هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة،  توقيفية، ال جمال للعقل فيها: هلالج لجأمساء هللا ))

ألن العقل ال ميكنه إدراك ما يستحقه من األمساء، فوجب الوقوف يف ذلك على  فال يزاد فيها وال ينقص؛
 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ﴿: هلالج لجالنص لقوله 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ﴿وقوله:  (1)﴾

مبا مل يسم به نفسه، أو إنكار ما  هلالج لجوألن تسميته ،  (2)﴾ نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 .(3)(( فوجب سلوك األدب يف ذلك واالقتصار على ما جاء به النص ؛هلالج لجنفسه، جناية يف حقه  مسى به
يف توحيد األمساء  يف بيان اعتقاد أهل السنة (رمحه هللا) (4)قال الشيخ احلافظ أبو بكر اإلمساعيليوأخريا 

وصف هبا نفسه ووصفه مدعو أبمسائه احلسىن، موصوف بصفاته اليت مسى و  هلالج لج: ))يعتقدون أن هللا  والصفات
 ، خلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بال اعتقاد الكيف. ملسو هيلع هللا ىلصهبا نبيه 

نه فعال ملا يشاء وأنه مالك خلقه، وأنشأهم ال عن حاجة إىل ما خلق، وال ملعىن دعاه إىل أن خلقهم، لك
اه ووصفه هبا نبيه ف هبا نفسه ومس، وأنه مدعو أبمسائه احلسىن، وموصوف أبمسائه اليت مسى ووصوحيكم ما يريد

بيده،  -عليه السالم-عن ذلك، وخلق آدم  هلالج لج، وال يوصف مبا فيه نقص أو عيب أو آفة؛ فإنه عليه السالم
 .(5) فيه بكيف(( هلالج لجويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بال اعتقاد كيف يداه؛ إذ مل ينطق كتاب هللا 

                                                           
 

 .36سورة اإلسراء، اآلية: (1)
 .33سورة األعراف، اآلية: (2)
 .118، ص1، ط اجمللى يف شرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للعالمة حممد صاحل العثيمني، اريالكو  (3)
هو أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل، أبو بكر اإلمساعيلي: حافظ، من أهل جرجان، عرف ابملروءة والسخاء. قال أحد مرتمجيه: مجع بني  (4)

اتريخ و الصحيح و مسند عمر كلها يف  810خ يف معهد املخطوطات  -ا له مؤلفات منها املعجم الفقه واحلديث ورايسة الدين والدني
 .86، ص 1ج ، 15ط ، األعالماحلديث ، انظر: الزركلي ، 

الشبكة اإلسالمية ،  ، دروس صوتية قام بتفريغها موقع اعتقاد أهل السنة،  انظر: ابن جربين (5)
http://www.islamweb.net  رقم اجلزء هو رقم الدرس .2، ص 3، ج . 

http://www.islamweb.net/
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 وهي:  سنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفاتقواعد عظيمة عند أهل النستنتج  وخالصة القول
 األاثر، وما ترتتب عليها هذه الصفة من دلت عليها من الصفات ، ومااإلميان اخلالص جبميع أمساء هللا /أوال

"السميع" جيب على طريق أهل السنة واجلماعة أن : هلالج لجمن أمساء هللا مثال ذلك من األمساء املتعدية )) ،(1)
ال اي مسيع اي عليم وما أشبه من أمساء هللا فيدعى هللا به ويعبد به فيقال مثالً عبد السميع ويقيثبت هذا االسم 

وكذلك أيضاً يثبت ما دل عليه هذا االسم من الصفة وهي السمع فنثبت هلل مسعاً عاماً شامالً ال خيفى ، ذلك
 عليه أي صوت وإن ضعف.

يسمع كل شيء وهبذا ننتفع انتفاعاً كبرياً من أمساء تعاىل و ك كما نثبت أيضاً أثر هذه الصفة وهي أن هللا تبار 
ا من األمساء الغري ، أمهلل هباهللا ألنه يلزم من هذه األمور الثالثة اليت أثبتناها يف االسم إذا كان متعدايً أن نتعبد 

"احلي" وندعو هللا به  :هلالج لجفإن احلي من أمساء هللا عز وجل، نثبته امساً هلل فنقول من أمساء هللا  حلي:: امتعدية
ونؤمن مبا دل عليه من صفة، سواء كان ذلك تضمناً، أو التزاماً وهي احلياة الكاملة  فنقول: "اي حي، اي قيوم".

 .(2) ((اليت تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال يف احلي
لت عليه، أو كانت ال نصف هللا إال مبا وصف به نفسه سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يتسمى مبا د /اثنيا

 هلالج لجهللا  مثال ذلك أن هذه الصفة مما دلت عليها أمساؤه، فإنه جيب علينا أن نؤمن هبذه الصفة على حقيقتها.
كما ذكرت الباحثة حديث اإلمام مالك يف   ،أهنى إىل أنه استوى على العرش، ومل يذكر كيف كان استواؤه

 مطلب أمساء هللا احلسىن بني احملكم واملتشابه.
 

 

                                                           
 

أما إذا كان االسم الزماً فإهنم يثبتون هذا االسم من أمساء هللا، ويسمون هللا به ويدعون هللا به، ويثبتون ما  ،إذا كان من األمساء املتعدية (1)
 تعاىل، ولكن هنا ال يكون أثر، ألن هذا االسم مشتق من شيء ال يتعدى موصوفه دل عليه االسم من صفة على الوجه األكمل الالئق ابهلل

 فلذلك ال يكون أثرا.
 . بتصرف يسري .11، ص 1، ط هناج أهل السنة واجلماعة يف العقيدة والعمل، انظر : ابن عثيمني (2)
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 اخلامسلفصل ا

 التعريف ابسم هللا احلكم وموضعه يف الكتاب والسنة 

 واأللفاظ املشتقة ذات الصلة املبحث األول : اسم هللا )احلََكم(

 : احل ك ماملطلب األول

  لغة: معىن ) ح ك م  ( أوال

 .(1) ﴾خئ . . . رن ىك مك لك اك﴿ :هلالج لججاء اسم هللا احلكم مرة واحدة يف القرآن يف قوله 

 :له معان يف املعاجم اللغوية وهي مو اجلذر حك

مساء أ، ومن هلالج لجبفتح احلاء لغة: هللا  ح ك م  أن  يف "لسان العرب": )) منظور قال ابن: هلالج لجاسم من أمساء هللا  (أ
 .(2).... (( هللا: احلكم واحلكيم

ن الظلم م )احلاء والكاف وامليم اصل واحد وهو املنع واول ذلك احلكم، وهـو املنع)املنع: قال ابن فارس:   (ب
 .(3)(( هنا متنعهاومسيت ح ك مة الدابة أل

                                                           
 

 .114سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .141-140ص ، 12، ج، د.طلسان العرب، انظر: ابن منظور (2)
 .91، ص 2جد.ط، ،  معجم مقاييس اللغةراجع: ابن فارس ،  (3)
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كم: أي امنعـوهم فهاء  حنيفة أْحكموا سـين  ب  أ: (1) ر جريركذلك حكمت السفيه وأْحكمُته، قال الشاع  و ((
 .(2) ((اجلهل مـن

متنع  واحلكمة هذا قياسـها الن احلكمة)احل ْكم ة والعلم: وهذا املعىن حيمل معىن املنع. قال ابن فارس: )  (ت
 . (3)  ))من اجلهل

: هلالج لجقوله وقال يف تفسري  (4) ﴾ىم مم خم حم. . . ﴿: هلالج لجوفسر األصفهاين احلكم ابحلكمة يف قوله 
كمة وذلك حث للعباد على)) )5) ﴾مي زي ري ٰى ين ىن.. . ﴿ ( 6)يقضيه((الرضا مبـا  أي ما يريده جيعله ح 

. 

كمايف معىن قوله عليه الصالة والسالم: "إن من الوقال ابن منظور  الشعر كالماً أي إن من : ))(7)"شعر ح 
 .(8)()ماانفعاً مينع من اجلهل والسفه وينهي عنه

                                                           
 

أشعر أهل عصره. ولد ومات يف اليمامة. وعاش عمره كله  .( هو جرير بن عطية بن حذيفة اخل ط في بن بدر الكليب  الريبوعي، من متيم1)
الفرزدق واألخطل. وكان عفيفاً، وهو من أغزل الناس شعراً. وقد فلم يثبت أمامه غري  -وكان هجاءاً مر اً  -يناضل شعراء زمنه ويساجلهم 
ط( يف جزأين. وأخباره مع الشعراء وغريهم كثرية جداً. وكان يكىن  -ط( يف ثالثة أجزاء، و )ديوان شعره  -مجعت )نقائضه مع الفرزدق 

 ط(. –أشعاره أبيب ح ْزر ة. وجلميل سلطان )جرير، قصة حياته ودراسة 
http://www.aldiwan.net/cat-poet-jarir 

.  50ص، د.ط ،ديوان جرير جلرير اخلطفي، ، وبيت الشعر 248ص  ،1ط ، املفردات يف غريب القرآنانظر: األصفهاين ،  (2)
 . .وعجز البيت: إين أخاف عليكم أن اغضبا

 .92، ص2ج د.ط، ،معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  (3)
 .12سورة مرمي، اآلية:  (4)
 .1 سورة املائدة، اآلية (5)
 .250ص، 1ط، مفردات ألفاظ القرآنانظر: ألصفهاين،  (6)
(. ولفظه: إن من 7/139كتاب اآلداب ، ابب ما جيوز من الشـعر، )،   1، طاجلامع الصحيح املختصر صحيح البخاري، البخاري (7)

 .الشعر حلكماً 
 141، ص12جد.ط، ، لسان العرب، انظر: ابن منظور (8)
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( 1)((كم ابلشيء: ان تقضي ابنه كذا أو ليس بكذا سواء الزمت ذلك غريه أو مل   تلزمه)احلُ )القضاء: قال: ج( 

ن حيكـم حاكم وحكام ملـ))يقال:  (2)﴾ مق . . .  مض خض حض جض مص خص حص مس . . .  ﴿: هلالج لج، قال 
 .(4)(( مة إلنكارهم أمر احلكمني وقوهلم: ال ُحْكم إال هللواخلوارج يسمون احملك  ))،  (3) ((بني الناس

 .(5)(( يقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم))االتقان: د( 

 ىت نت مت زت رت يب ىب﴿: التـهْنز يل اْلع ز يز يف هلالج لجقال  :للفصل بني املتنازعنيه( من خيتار 

 (( (6) ﴾مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

وإمنا قال: ح ك ماً ومل يقل: حاكما، تنبيها أن  من شرط احلكمني أن يتوليا احلكم عليهم وهلم حسب ما ))  ،(7)
 8) ((يستصوابنه من غري مراجعة إليهم يف تفصيل ذلك، ويقال احلكم للواحد واجلمع، وحتاكمنا إىل احلاكم

   -لطائف لغوية : 

يف اللغة: املنع والصد، أما املعاين االخـرى كـالعلم والفقـه والقضاء ابحلق ح ك م   أبرز املعاين ملادة من ذكرتبني 
، و كما  أطألن هذه االمور تصد ومتنـع االنسـان عـن املخالفة واخل ؛فهي حتتمل هذا املعىن واإلتقان والعدل

، بل تعنيه  فقط كما هو مألوف ومتبادل للذهن اءليست حمصورة يف القضهو واضح يف املعىن اللغوي أهنا 

                                                           
 

 .510، ص31ج ،، د.طاتج العروس ، زبيديال (1)
 .58سورة النساء، اآلية: (2)
 . 249ص ،1ط ،مفردات ألفاظ القرآنانظر: األصفهاين،  (3)
 .952،ص 2ج د.ط، ،لسان العربانظر: ابن منظور،  (4)
 .252، ص2جد.ط، ، لسان العربابن منظور،  (5)
 .35سورة النساء ، اآلية:  (6)
 .190، ص1جد.طـ ، ،  املعجم الوسيطة ، جممع اللغة العربي (7)
 .249ص  ،1ط ، املفردات يف غريب القرآن، األصفهاين انظر: (8)
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شامل معىن ، والظلم والتعدي وتعين أمورا أخرى كاملنع مثال، ومسي احلاكم بذلك ألن مهمته منع الظلم والفساد
اإلتقان، السداد، من املعاين ملادة احلكم ، وأيضا فحسب ، وليس التجاوز يف القضاء  هللالكل جتاوز عن أمر 

 عز وجل. هللالكمال يف هذه الصفات ال يليق إال جلالل ا ومما الريب فيهإصابة احلق والعدل:  واإلحكام، 

 اثنيا : معىن )ح ك م( اصطالحا

اّلله سبحانه هو الذي حيكم بني عباده يف الدنيا واآلخرة بعدله وقسطه، فال يظلم مثقال ذرة، وال حيم ل إن 
ذنبه، ويؤدي احلقوق إىل أهلها. فال يدع صاحب حق إال وصهل  أحداً وزر أحد، وال جيازي العبد أبكثر من

 .(1)إليه حقه. وهو العدل يف تدبريه وتقديره 

واحلكم العدل الذي يف كتابه )تفسري أمساء هللا احلسىن( معىن احلكم فقال: )) )رمحه هللا( وقد شرح السعدي
رق اليت حيكم هبا بني املتخاصمني، ويفصل بشرعه، ويبني لعباده مجيع الط هلالج لجإليه احلكم يف كل شيء فيحكم 

بني املتنازعني، من الطرق العادلة احلكيمة، وحيكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وحيكم فيها أبحكام القضاء، 
والقدر، فيجري عليهم منها ما تقتضيه حكمته ويضع األشياء مواضعها وينزهلا منازهلا، ويقضي بينهم يوم 

ي بينهم ابحلق، وحيمده اخلالئق على حكمه حىت من قضى عليهم ابلعذاب يعرتفون اجلزاء، واحلساب، فيقض
 .(2)له ابلعدل، وأنه مل يظلمهم مثقال ذرة(( 

احل ك م من له احلكم و هو تنفيذ القضااي و إمضاء األوامر و النواهي و ذلك ))  : فقال )رمحه هللا( القرطيب وبني
ع اترة إىل معىن اإلرادة ، و اترة إىل معىن الكالم ، و اترة إىل الفعل ، ، فهذا االسم يرج هلالج لجابحلقيقة هو هللا 

حكم يف األزل مبا اقتضته إرادته ، و نفذ القضاء يف اللوح احملفوظ ، جيري  هلالج لجفأما رجوعه إىل اإلرادة فإن هللا 
لنكر على وفاق القضاء القلم فيه على وفاق حكم هللا ، مث جرت األقدار يف الوجود ابخلري و الشر ، و العرف و ا

                                                           
 

 .  141، ص  ، د.طمفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اَّللَّ تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة، القحطاين (1)
 .185، ص 112العدد ، تفسري أمساء هللا احلسىن، السعدي (2)
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واحلكم ، و إذا كان راجعا إىل معىن الكالم فيكون معناه املبني لعباده يف كتابه ما يطالبهم به من أحكامه كما 
يقال ملن يبني للناس األحكام و ينهج هلم معاين احلالل و احلرام : حكم ، و على هذا فال يكون يف الوجود 

احلكم العدل ، و إذا كان راجعا إىل الفعل فيكون معناه احلكم الذي ينفذ حكم إال كتابه ، فعنده يوقف إذ هو 
 (1)( أحكامه يف عباده إبشقائه إايهم و إسعاده وتقريبه إايهم و إبعاده على وفق مراده (

 وحق العبادهلالج لج اثلثا: مفهوم معىن )احل ك م( يف حق هللا 

o  )هلالج لجيف حق هللا معىن )احلكم 

املنعم املتفضل، يتطلب طبعا وعقال اإلقرار بعظمته، وتوحيده، وإفراد األمر إليه يف اإلله املالك اخلالق الرازق 
اختيار ما يشاء، وإرادة ما يريد، سواء يف اإلحياء واإلماتة، أو الرزق والنعمة، أو إرسال الرسل، واختيار 

ائه، وال معق ب حلكمه، غري املالئكة، وإنزال الكتب، فهو العليم ابملصلحة، وإليه املرجع واملآب، ال راد  لقض
أن الناس إما يف غفلة عن هذه الواجبات، أو يف جحود وإنكار، فيكون القرآن العظيم هو الدواء الناجع 

 واصفا أحوال اجلاحدين:هلالج لج لعالج التقصري، واملذك ر مبا جيب على اإلنسان حنو ربه، قال هللا 

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ﴿

 .(2) ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

احلكم ))فهو سبحانه  هذا تنبيه إىل القدرة التامة املهيمنة على كل شيء، وإىل تفرد هللا سبحانه ابأللوهية و
أفعاله كلها جارية على سنن العدل واالستقامة، ليس فيها شائبة جور أصالً،  موصوف ابلعدل يف فعله، و

املكذبني من أنواع اهلالك  ما ينزله سبحانه ابلعصاة و ، واحلكمة بني العدل و فهي كلها بني الفضل والرمحة، و
واخلزي يف الدنيا، وما أعده هلم من العذاب املهني يف اآلخرة فإمنا فعل هبم ما يستحقونه، فإنه ال أيخذ إال 

                                                           
 

 . 113، ص  3ج ،1، طأمساء هللا احلسىن الثابتة يف الكتاب والسنةالرضواين،   (1)
 .76،  75،  74سورة احلج: اآلية:  (2)
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مصلحة خالصة أو بذنب، وال يعذب إال بعد إقامة احلجة، وأقواله كلها عدل، فهو ال أيمرهم إال مبا فيه 
 (1)راجحة، وكذلك حكمه بني عباده يوم فصل القضاء، ووزنه ألعماهلم عدٌل ال جور فيه ((

حكمه وقضاايه على خلقه  العباد يف الدنيا واآلخرة، وفيما شرع من شرعه وحكم من فهو سبحانه حكم بني
 .هلالج لجقوالً وفعالً وليس ذلك لغري هللا 

o معىن احلكم يف حق العباد 

حديث هانئ بن يزيد رضي هللا عنه حيث   يصح لإلنسان أن يكين نفسه أبيب احلكم كما دل عليهأوال: ال 
قال : "حدثنا يزيد بن املقدام بن شريح بن هانئ عن املقدام بن هانئ عن بن هانئ أن هانئا ملا وفد إىل رسول 

إن هللا هو احل كم وإليه احلُكم  "فقال ملسو هيلع هللا ىلص  مع قومه فسمعهم يكنون هانئا أاب احلكم فدعاه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هللا 
فلم تكىن أاب احلكم قال قومي إذا اختلفوا يف شيء رضوا يب حكما فأحكم بينهم فقال إن ذلك حلسن فما 
لك من الولد قال شريح وعبد هللا ومسلم قال فأيهم أكرب قال شريح قال فأنت أبو شريح فدعا له ولولده .." 

(2). 

                                                           
 

 .141ص د.ط،  ، شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسُّنَّةالقحطاين ،   (1)
 /2بطيب الكالم واطعام الطعام ،) كتاب اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ابب ذكر اجياب اجلنة للمرءرواه ابن حبان ،   (2)

إسناده جيد، يزيد بن املقدام صدوق، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وابقي رجاله رجال (،  واحلديث 504رقم )(،  257
، عن يزيد " من طريق أمحد بن يعقوب811الصحيح غري صحابيه فمن رجال أيب داود والنسائي، وهو بتمامه يف "األدب املفرد" للبخاري "

اٍو بن املقدام، هبذا اإلسناد ، وقال احلاكم: "هذا حديث مستقيم، وليس له علة، ومل خيرجاه. والعلة عندمها فيه أن هانئ بن يزيد ليس له ر 
به،  غري ابنه شريٍح، وقد قدمت الشرط يف أول هذا الكتاب أن الصحايب املعروف إذا مل جند له راوايً غري اتبعي واحد معروف احتججنا

 وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما مجيعاً.

أخربين بشيء يوجب يل اجلنة! قال: "طيب الكالم، وبذل السالم، وإطعام الطعام، وهي  -ملسو هيلع هللا ىلص -وزاد فيه: قال أبو شريح: اي رسول هللا 
 عند البخاري يف "األدب املفرد".
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ــــذا ــــإن بعــــض العلمــــاء أخــــذ مــــن  ول ــــك مــــن األمســــاء  هــــذا أنــــه ال جيــــوزف التكــــين أبيب احلكــــم ، وقــــالوا إن ذل
، وهـــــو أن اإلنســـــان إذا تســـــمى  وبعضـــــهم توســـــط يف هـــــذا البـــــاب ولعلـــــه أقـــــرب ، املختصـــــة ابهلل عـــــز وجـــــل

فيـــــه وهـــــو  تكـــــىن بـــــه مراعـــــاة للمعـــــىن فــــذلك ال جيـــــوز ، يعـــــين إذا قيـــــل لـــــه ذلــــك بنـــــاء علـــــى صـــــفة بــــذلك أو
ــــــاس حكمــــــا عــــــ ــــــني الن ــــــذلك أو لقــــــب بــــــه فــــــذلكأن حيكــــــم ب ــــــه  ادال أو يرتضــــــونه فكــــــين ب ال جيــــــوز ألن في

ـــــــــــــــــــــــــــه احلكـــــــــــــــــــــــــــم  . مضـــــــــــــــــــــــــــاهاة الســـــــــــــــــــــــــــم هللا عـــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــاهلل هـــــــــــــــــــــــــــو احلكـــــــــــــــــــــــــــم وإلي
أعلــــــــم ، وذلــــــــك أن النــــــــيب  هلالج لجذلــــــــك ال إشــــــــكال فيــــــــه وهللا  وأمــــــــا مــــــــن مســــــــي بــــــــه مبجــــــــرد التســــــــمية فــــــــإن

ُيكــــــىن الرجــــــل واملــــــرأة  ســــــأله عــــــن علــــــة ذلــــــك ومل يغــــــريه ابتــــــداء، ))واحلــــــديث يــــــدل علــــــى أن األوىل أن ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(1) أبكرب بنيهما، فإن مل يكن ابنهما فبأكرب بناهتما((

، وأن ورسوله، وهذا من فهم معىن احلكم أال يتخذ املؤمن حكماً من دون هللا وال رسوله وأن يرضى حبكم هللا
ى ما هي عليه، مينع نفسه من الظلم وتعديه على غريه من الناس، وأن يكون حكيما يعلم حبقائق األشياء عل

 . ويعمل مبقتضاها ، ويكون أمينا متقنا إن أحد استأمنه على أمر معني

 

 ابالسماأللفاظ املشتقة ذات الصلة 

من األلفاظ املشتقة من اللفظ ح ك م  عند أشهر املعاجم اللغوية :احلكيم واحلاكم واحلُكم واحلكمة وسنفصل 
 فيها وهللا ويل التوفيق .  وإبراز أهم ماكل من هذه األلفاظ بشرح تعريفها لغة واصطالحا 

 املطلب الثاين : احلكيم

 أوال : معىن )احلكيم( لغة
                                                           

 

 ل ك  (1)
 . 214ص  ، 5، ج1، طشرح مصابيح السنة لإلمام البغوي، ابن امل
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 . مثل العزيز ، و العليم ، والتوابورد يف القران الكرمي اثنتني وتسعني مرة ، واقرتنت ببعض امساء هللا احلسىن ، 

ُ.... اْلُمْتق ُن ل أْلُُمور   -1   .(1)اْلع امل 
مة عبارة عن معرفة أفضل األشياء أبفضل العلوم، ويقال ملن حيسن دقائق ذو احلكمة، واحلك -2

 .(2)(( الصناعات ويتقنها: حكيم
مثل البديع مبعىن املبدع والسميع مبعىن املسمع، واالخر  ماحملك  احلكيم على ثالثة أوجه أحدمها مبعىن  -3

ف  ف يه  و ال   ]الهذ ي ال   مي حمك  أ (3) ﴾ جي يه ىه مه جه ين﴿ ويف القرآن  محمك  مبعىن  اْخت ال 
ابحلكمة من هذا الوجه  هلالج لج، وإذا وصف هللا ( 4)ف ع يٌل مب  ْعىن  ُمْفع ٍل، ُأْحك م  فـ ُهو  حُمْك م[، اْضط راب

فالصفة به أخص من  العامل أبحكام االموركان ذلك من صفات فعله، والثالث احلكيم مبعىن 
 .(5) و من صفات ذاتهالصفة بعامل، وإذا وصف هللا به على هذا الوجه فه

 اثنيا: معىن احلكيم اصطالحا 

هو احملكم خللق األشـياء، صرف عن مفعل إىل فعيل،  ))جاء يف األمساء والصفات للبيهقي، أن احلكيم : 
( 7)ال الزجاجي.ق(6)التدبري فيها ، وحسن التقدير هلا (( ومعىن اإلحكام خللق األشياء، إمنا ينصرف إلـى إتقـان

                                                           
 

 .78ص، 5ط، خمتار الصحاحالرازي ،  (1)
 .91، ص 2جد.ط، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس،   (2)
 .4سورة الدخان، اآلية:  (3)
 .419، ص  1ج،  ، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري (4)
 .195ص ،  1، طمعجم الفروق اللغوية العسكري ، (5)
 .66، ص1، ج1ط ،لصفات للبيهقياألمساء وا البيهقي، (6)
عبد الرمحن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم: شيخ العربية يف عصره. ولد يف هناوند، ونشأ يف بغداد، وسكن دمشق هو  (7)

خ  -و الزاهر  ط -ط و اإليضاح يف علل النحو  -وتويف يف طربية من بالد الشام نسبته إىل أيب إسحاق الزج اج. له كتاب اجلمل الكربى 
خ رسالة يف خزانة املنوين مبكناس، و  -خ ذكره انشر اإليضاح، و شرح خطبة أدب الكاتب  -يف اللغة، و شرح األلف والالم للمازين 

ب خالل ط ويف كتا -ط و اجملالس طبع ابسم جمالس العلماء و اإلبدال واملعاقبة والنظائر  -ط ، و الالمات  -املخرتع يف القوايف، و األمايل 
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 مظ حط مض   خض حض جض مص﴿وقد قال هللا عز وجل:  غة يف الوصف ابلعلم واحلكمة،: ))املبال

، فقال ابن عباس وغريه: احلكمة: القرآن، مساه حكمة ألنه (1) ﴾حك. . .  حف جف مغ جغ مع جع
 حئ. . . ﴿علم فكأنه قال: ومن يؤت القرآن فقد أويت علًما كثريًا. وقد قال هللا عز وجل يف موضع آخر: 

 .(3)(( قالوا: يعين: امللك والعلم ،(2) ﴾حس. . .  هئ مئ خئ

 املطلب الثالث : احلاكم 

 اوال: تعريف احلاكم لغة

وحكمه  هلالج لجاسم هللا احلاكم جاء مخس مرات يف القران الكرمي ، وكلها بصيغة اجلمع ، للتاكيد على عظمة هللا 
 .(4) ﴾يك ىك مك لك اك﴿: هلالج لج، قال هللا 

ي، ف هو فع يٌل مب  ْعىن   احلاكم وهوم مبعىن )) احلكم واحلكي :قال ابن منظور يف لسان العرب -1 اْلق اض 
 .(5)(( فاع ل

 .( 6)((  ام)ج( حك   ، وهو كم ب ني النهاسمن نصب لْلحُ وقيل ))  -2

                                                           
 

هـ خبط أندلسي، وعليه قراءة سنة وهو  432جزولة ذكر مؤلف للزجاجي يف النحو، أوله ابب اشتغال الفعل عن املفعول بضمريه كتب سنة
 .299، ص 3ج ، 15ط ، األعالمصفحة، يف خزانة احلسني بن حممد اإلصريفي، ببلدته إصريف ابلسوس ، انظر: الزركلي ،  192يف 

 .269آلية: سورة البقرة، ا (1)
 .251( سورة البقرة، اآلية: 2)
 .60، ص2، ط اشتقاق أمساء هللاانظر: الزجاجي،  (3)
 .8اآلية:  ،سورة التني  (4)
 .140، ص  12جد.ط، ،  لسان العربابن منظور ،  (5)
 .190، ص1ج د.ط،  ، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ،  (6)
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 )1) ذ احلكممنف   -3
 

 

 اثنيا: تعريف احلاكم اصطالحا 

ُه، و تعاىلاحلاكُم حقيقًة هو هللا تبار ك   ، (2) عند األصوليني: احلاكم هو هللا - والرُّسُل ُمبل  ُغون عن هللا  وْحد 
ُكم  هللا ال ُمبتدُئون له كذلك  وإن  ه م، واجملتهُدون مستكشفون  حل  ال يُثبُتون  أحكاًما ابتداًء من عند  أنفس 

 .(3) مس ُّوا ُحكهاًما، أو ُنسب ْت األحكاُم إليه مْ 
و قاض سواء كان صاحب حرب وكل من حكم بني اثنني فه : )) )رمحه هللا( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -

أو متويل ديوان أو منتصبا لالحتساب ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر حىت الذي حيكم بني الصبيان 
 . (4)(( يف اخلطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من احلكام 

والدنيوية  مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخرويةوهو محل الكافة على )) مام: عرب عنه العلماء ابإل
الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرة، فهي يف احلقيقة خالفة 

 .(5) ((عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به
 

 ملطلب الرابع : احلُكما

                                                           
 

 1095ص  ،8ط ، القاموس احمليط، الفريوز آابدي  ( 1)

 .79، ص ، د.ط اإلحكام يف أصول األحكام، انظر: اآلمدي  (2)
 .71، ص 1، طتيسرُي علم أصول الفقه،  اجلديع  (3)
 .170، ص 18جد.ط، ،  جمموع الفتاوى، ابن تيمية  (4)
 .97، ص1، ج1، ، طتفسري املاتريدي أتويالت أهل السنة، انظر: املاتريدي (5)
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 أوال : تعريف احلُكم لغة

وقد ح ك م  عليه ابألْمر  ُحْكم اً وُحكوم ًة، .... ج: أحكام،  قال الفريوز آابدي : )) احلكم ابلضم : القضاء -
 . (1)وح كهم ُه يف األْمر  حت ْكيماً: أم ر ُه أن حي ُْكم  فاْحت ك م  ((

ا ( 2) ﴾ىم مم خم حم ﴿الع لم والف ْقه : قال األزهري عن الليث: ))احلُكم - أ ي ع ْلمًا وف قهاً، ه ذ 
.  ل ي ْحَي  بن زكرايه

ْلع ْدل  واحلُكم أ يْ   ( 3)(( ضا: القضاُء اب 
ف ه  فـ ل ْم يـ ْقد ْر قال الفيومي : ))  - ال  ا إذ ا م نـ ْعته م ْن خ  ْنُع يـُق اُل ح ك ْمُت ع ل ْيه  ب ك ذ  احْلُْكُم : اْلق ض اُء و أ ْصُلُه اْلم 

نـ ُهْم ف أ ان   ح اك ٌم و ح ك ٌم ب ف ْتح ت نْي  و اجلْ ْمُع ُحكهاٌم و جي ُوُز  ع ل ى اخْلُُروج  م ْن ذ ل ك  و ح ك ْمُت ب نْي  اْلق ْوم  ف ص ْلُت بـ يـْ
ْلو او  و النُّون   (4)(( اب 

 
 اثنيا: تعريف احلُكم اصطالحا

 (5) ما اقتضاه خطاب الشرع املتعلق أبفعال املكلفني من طلب أو ختيري أو وضعوهو  -
 

 املطلب اخلامس : احلكمة .

 احلكمة يف اللغة: تعريف: أوال

                                                           
 

 .1095ص  ،8ط ، القاموس احمليطالفريوز آابدي ،   (1)
 12سورة مرمي، اآلية: (2)
 .69، ص  4ج، 1ط،  هتذيب اللغةاألزهري ،  (3)
 .145، ص 1جد.طـ ، ، املصباح املنريالفيومي،  (4)
 .6ص  ،2ط ، شرح خمتصر األصول من علم األصول -التمهيد امليناوي ،  (5)
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 كلمة احلكمة يف اللغة بعدة معان، منها:  جاءت

احلاء والكاف وامليم أصل واحد، وهو: املنع، وأول ذلك احلكم، وهو املنع من الظلم، ومسيت ))ابن فارس:  قال
 حكمة الدابة؛ ألهنا متنعها.

الشيخ املنسوب واحلكمة هذا قياسها؛ ألهنا متنع من اجلهل، واحملكم: اجملرب املنسوب إىل احلكمة، أراد ابحملكم 
 .(1) ((إىل احلكمة

ذو احلكمة، واحلكمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء أبفضل العلوم، ويقال  يل: احلكيم:))ق وقال ابن منظور:
 .(2)(( ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم

شياء على ما هي كم، واحلكمة العلم حبقائق األالعدل يف القضاء كاحلُ  -ابلكسر-واحلكمة )) :الزبيدي وقال
 عليه، والعمل مبقتضاها، وهلذا انقسمت إىل علمية وعملية، ويقال: هي هيئة القوة العقلية العلمية.

 وقيل: احلكمة: إصابة احلق ابلعلم والعمل

 فاحلكمة من هللا: معرفة األشياء، وإجيادها على غاية اإلحكام، ومن اإلنسان: معرفته، وفعل اخلريات.

 .(3)(( ته التجاربأتقنه، ومنه قوهلم للرجل إذا كان حكيما: قد أحكموأحكمه إحكاما: 

 احلكمة وزان قصبة للدابة، مسيت بذلك؛ ألهنا تذللها لراكبها حىت متنعها اجلماح وحنوه.)): املصباح املنري ويف 

 .(4)((ومنه اشتقاق احلكمة؛ ألهنا متنع صاحبها من أخالق األرذال

                                                           
 

 .91، ص  2ج د.ط ، ، لسان العربابن منظور ،  (1)
 .91، ص 2ج د.ط،  ، معجم مقاييس اللغةابن فارس،   (2)
 .513-512، ص  31ج د.ط، ،  اتج العروسالزبيدي ،  (3)
 .145، ص  1ج د.ط ـ، ، مصباح املنريالفيومي ،  (4)
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ا متنع صاحبها من الوقوع فيما يذم فيه، أو ما قد يندم عليه، ومتنعه من اختيار وكلها تدور حول املنع؛ ألهن
 مينع صاحبه من الوقوع يف الغضب احللمو  فالعدل: مينع صاحبه من الوقوع يف الظلم.. الفاضلاملفضول دون 

أن املعرفة  فهو مبين على))  ، وأيضا من فسر احلكمة ابملعرفة مينع صاحبه من الوقوع يف اجلهل والعلم، 
الصحيحة فيها معىن املنع، والتحديد، والفصل بني األشياء، وكذلك اإلتقان، فيه منع للشيء املتقن من تطرق 

 .(1)(( اخللل والفساد إليه

 : تعريف احلكمة اصطالحااثنيا

حلكمة من اهلل : )) احلكمة: إصابة احلق ابلعلم والعقل ، مث زاد قائاًل: فا)رمحه هللا( عرفها الراغب األصفهاين
 .(2)معرفة األشياء وإجيادها على غاية األحكام، ومن اإلنسان: معرفة املوجودات، وفعل اخلريات(( : هلالج لج

  .(3) بقوله: )حالة للنفس هبا يدرك الصواب من اخلطأ يف مجيع األفعال االختيارية()رمحه هللا( عرفها الغزايل 

 اثلثا: احلكمة يف القران الكرمي 

كمة يف القرآن الكرمي عشرين مرة، يف تسع عشرة آية، يف اثنيت عشرة سورة، وقد ورد لعدة ورد لفظ احل
 :وبيان ذلك موجزا ما يليمعان، 

-فنجد مقاتل  ولكن التشابه بني التفاسري كبري، اختلف املفسرون يف تفسري اآلايت الواردة بلفظ احلكمة،
 ى أربعة أوجه:يقول: تفسري احلكمة يف القرآن عل -كما ذكر الرازي 

                                                           
 

 .10ص  ،د.ط ،مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اَّللَّ تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة القحطاين،  (1)
 .126ص ، 1ط، معجم مفردات ألفاظ القرآن،  انظر: االصفهاين (2)
 .54، ص3جد.ط، ، إحياء علوم الدينانظر: الغزايل،  (3)
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 . . . نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ. . . ﴿ هلالج لج:قال هللا  ،أحدها: مواعظ القرآن))

اثلثها: ، (2) ﴾ىم مم خم حم. . . ﴿هلالج لج: واثنيهما: احلكمة مبعىن: الفهم والعلم، ومنه قوله ، (1) ﴾نت
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ . . .﴿: هلالج لجكما قال هللا احلكمة مبعىن النبوة،  

 ﴾حس . . . هئ مئ خئ حئ﴿، (4) ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ. . .  ﴿ ،(3) ﴾مب
 ﴾حس . . . مئ خئ حئ جئ يي﴿هلالج لج: قال هللا ورابعها: القرآن مبا فيه من عجائب األسرار، ، (5)
(6) ))(7). 

يـُْؤيت  احلْ ْكم ة  م ْن ي شاءُ قال ابن عباس: يعين النبوة. وقال الكليب: : ))يف حبر العلوم )رمحه هللا( وقال السمرقندي
يعين علم القرآن. ويقال: اإلصابة يف القول. ويقال: املعرفة مبكائد الشيطان ووساوسه. يعين الفقه. وقال مقاتل: 

وقال جماهد: اإلصابة يف القوم والفهم والفقه. و م ْن يـُْؤت  احلْ ْكم ة  فـ ق ْد أُويت   خ رْياً ك ث ريًا يقول من يعط علم 
حلكمة والقرآن، فقد أعطي أفضل مما أعطي من مجيع ويقال: إن من أعطي ا ...القرآن، فقد أعطي خ رْيًا ك ث ريًا.

قال ألولئك وما أوتيتم من العلم إال قلياًل، ومسي هلذا خرياً كثرياً،  هلالج لجكتب األولني من الصحف وغريها، ألنه 
 .(8)(( ألن هذا جوامع الكلم

                                                           
 

 .231سورة البقرة، اآلية:   (1)
 .12سورة مرمي، اآلية:  (2)
 .54سورة النساء، اآلية:  (3)
 .20سورة ص، اآلية:  (4)
 .251ية: سورة البقرة، اآل  (5)
 .125سورة النحل، اآلية:   (6)
 . بتصرف يسري . 12، 10، د.ط، ص  احلكمةانظر : العمر ، ،   (7)
 .179، ص 1، جد.ط، حبر العلومالسمرقندي،   (8)
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وكتاب هللا احلكمة مصدر من اإلحكام وهو اإلتقان يف عمل أو قول. فسر ابن عطية احلكمة بقوله : )) -
 .(1)(( حكمة، وسنة نبيه حكمة

وفسرت احلكمة أبهنا معرفة حقائق األشياء على ما هي عليه مبا )) فقد قال: )رمحه هللا( أما ابن عاشور -
(( تبلغه الطاقة، أي: حبيث ال تلتبس احلقائق املتشاهبة بعضها مع بعض، وال يغلط يف العلل واألسباب

(2). 
القصد )) حيث فسر احلكمة أبهنا: (رمحه هللا)احلكمة مبا ذكره سيد قطب وخنتم أقوال املفسرين يف  -

واالعتدال، وإدراك العلل والغاايت، والبصرية املستنرية اليت هتديه للصاحل الصائب من احلركات واألعمال 
))(3) . 

ملفسرين : إن االقولأقوال املفسرين يف تفسري معىن احلكمة يف كتاب هللا، ونستطيع  لبعضهذه خالصة 
 فسروا احلكمة بتفسريين:

الثاين: العلم واإلتقان، والتوفيق، والبصرية، والعمل الصائب، ومنع الظلم، ووضع الشيء يف ، و  األول: النبوة

 .موضعه، وكلها معان متقاربة

 : احلكمة يف السنة النبويةرابعا

 .(4)" اللهم علمه احلكمة"ال: إىل صدره، وقملسو هيلع هللا ىلص  قال: ضمين رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 

 : واختلف املراد ابحلكمة هنا:)رمحه هللا( قال ابن حجر، و احلكمة: اإلصابة يف غري النبوة قال البخاري:

                                                           
 

 .364، ص  1، ج ، د.ط احملرر الوجيز، ابن ع ط يهة    (1)
 .61، ص 3ج ، د.ط،التحرير والتنوير، بن عاشورا  (2)
 .312، ص 1جط ، ، د.يف ظالل القرآنسيد قطب، إبراهيم،   (3)
 .(3756(، رقم ) 27 /5البخاري يف صحيحه ، ابب ذكر ابن عباس رضي هللا عنه، )رواه  (4)
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 وقيل: ما يشهد العقل بصحته.، وقيل: الفهم عن هللا،  فقيل: اإلصابة يف القول 

 . (1) ومنهم من فسر احلكمة هنا ابلقرآن

فرج عن سقف بييت "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا رضي هللا عنه قال: كان أبو ذر حيدث أن رسول عن أنس بن مالك  -
وأان مبكة فنزل جربيل ففرج صدري مث غسله مباء زمزم، مث جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإميااًن فأفرغه 

 .(2)" يف صدري مث أطبقه

ثنتني، رجل آاته هللا مااًل فسلطه ال حسد إال يف ا" ملسو هيلع هللا ىلص:وعن عبد هللا رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  -
 .(3)" على هلكته يف احلق، وآخر آاته هللا حكمة فهو يقضي هبا ويعلمها

 .(4) واحلكمة هنا فسرت ابلقرآن، كما وردت يف حديث آخر

أاتكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألني " يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا عنه قال: مسعت رسول هللا وعن أيب هريرة رضي  -4
 إن املراد ابحلكمة: العلم املشتمل على املعرفة ابهلل قال ابن الصالح:، (5)" ميان ميان واحلكمة ميانيةقلواًب، اإل

(6). 

 

                                                           
 

مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اَّللَّ و القحطاين ،  ، 100، ص  7د.ط، ج   ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، انظر: ابن حجر (1)
 .23ص  ، د.ط ،تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة 

 (.1636( ، رقم ) 156 /2ابب ما جاء يف زمزم ، ) ،لبخاري يف صحيحها رواه  (2)
 (.73(، رقم )25 /1الغتباط يف العلم، )ابب ا ،البخاري يف صحيحه رواه  (3)
 . 167، ص 1ج د.ط، ،  فتح الباري، ابن حجر  (4)
 (.4388( ، رقم )173 /5رواه البخاري يف صحيحه ، ابب قدوم األشعريني ، )  (5)
 .24، ص  د.ط،  احلكمة يف الدعوة إىل هللاو القحطاين ، ،   532، ص  6جد.ط، ،  فتح الباري، : ابن حجر انظر (6)
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 املطلب السادس: الفرق واالتفاق بني املصطلحات 

 :مساء تبينت الباحثة أن التشابه بينها كبري والفوارق بسيطة  بعد استقراء وحتليل هذه األ

، فإذا تقاربت األلفاظ تقاربت املعاين ، وكأن املعىن اللغوي جيمع بني االمساء فيما بينها كثريا   األمساءتتشابه 
أكثر مما يباعد بينها ، فاحلكم واحلكيم واحلاكم تتحدث عن احلُكم مبعىن السيادة والزعامة اليت هي امللك ، 

ُهو  أ حُكم احلْ اك مني، ومعاين ه ذ ه اأْل مْس اء احل ك م، واحل ك يم واحلاك ُم و  قال األزهري يف تشابه هذه األمساء : )) 
مي ان أب  هنه ا من أ مْس ائ ه ، واحلكيم جيوز أ ن يكون مب  ْعىن حاك   هللا أعلم مب  ا أ ر اد  هب ا، وعلينا اإْل  م، مثل قدير ُمتـ ق ار ب ة و 

 (1)((مب  ْعىن ق ادر و ع ل يم مب  ْعىن ع امل

يقضي إال  كم ال، أما احل   حلاكم قد يقضي ابحلق وقد يقضي بغريهأبن ا،  اكماحلكم واحلكما يتشابه لفظي 
 ابحلق والعدل .

احلكمة، فكل حكمة حكم، وليس لفظ كم أعم من لفط احلعموم وخصوص ، ف كم واحلكمةاحل  و بني لفظي 
من ، ولكن  )2)فإن احلكم يقضي بشيء على شيء، فيقول: هو كذا، أو ليس بكذا  كل حكم حكمة، 

املالحظ ان العالقة قريبة جدا فلفظ احلكم واحلكمة كالمها يدور حول املنع إما املنع عن املخالفة واخلطأ أو 
 منع صاحبها يف الوقوع فيما يذم فيه. 

 احلكيم مبعىن احلْ ك م وهو احلاكم القاضي ، وأييت كذلك مبعىن احلكمةيكون ، احلكم واحلكيموأما بني لفظي 
 م واحلكيم واحلكمة واحلاكم كلها أتيت مبعىن واحد وهي مأخوذة من املنع.؛ فينتج ان احلك

                                                           
 

 .69، ص 4ج ،1ط ، هتذيب اللغةاألزهري ،  (1)
 .127-126ص ، 1ط، مفردات ألفاظ القرآنانظر: األصفهاين ،  (2)
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أن احل كم يقتضي أنه أهل : واحلاكم احل كم لفظي بنيالفروق جندها بسيطة ؛ فعلى سبيل املثال  ولو تطرقنا إىل
 .أن يتحاكم إليه، واحلاكم الذي من شأنه أن حيكم

لقدرة املطلقة على تنفيذ ما أصدره من احلكم اي تنفيذ احلكمة ، : احلكم يفيد ااحل كم واحلكيمني والفرق ب 
اما احلكيم يفيد احلكمة القائمة على العلم ، حل كم يدل على أنه الراد لقضاء هللا ، فمرده إىل ذات هللا ألن ا

 العلم ابحلكم املناسب والصحيح . ابخلري اي
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  الكتاب والسنةاملبحث الثاين : ورود اسم هللا احلََكم يف

 اآلايت الكرمية واألحاديث الشريفة الواردة يف اسم هللا احل ك م وبعض مشتقاته . من املطلب األول :

 ةاآلايت الكرميمن : أوال

 (1) ﴾جب. . .  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن﴿ هلالج لج:قال هللا 

 (2) ﴾نت . . . نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ. . . ﴿ هلالج لج:قال هللا 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب﴿هلالج لج: قال هللا 

 (3) ﴾مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 (4) ﴾ٍّ . . . يي   ىي مي خي حي جي . . .﴿ هلالج لج:قال هللا 

 (5)  ﴾ رت  . . . مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ هلالج لج:قال هللا 

 (6) ﴾مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل﴿ هلالج لج:قال هللا 

 (7) ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب.. . ﴿ هلالج لج:قال هللا 

                                                           
 

 .188سورة البقرة، اآلية: (1)
 .231سورة البقرة، اآلية:  (2)
 .35سورة النساء، اآلية:  (3)
 .42سورة املائدة، اآلية: (4)
 .43، اآلية: املائدة سورة (5)
 .50سورة املائدة، اآلية:  (6)
 .57سورة األنعام، اآلية:  (7)
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 (1) ﴾خئ . . . رن ىك مك لك اك﴿ هلالج لج:قال هللا 

 (22) ﴾مع جع حط جض مص خص ﴿ هلالج لج:ل هللا قا

 (3) ﴾ىك مك لك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿ هلالج لج:قال هللا 

 (4) ﴾حي جي ٰه مه جه هن من. . . ﴿ هلالج لج:قال هللا 

 (5) ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ﴿ هلالج لج:قال هللا 

 األحاديث الشريفةمن اثنيا: 

: ك ان  رُسول اّلله  األولاحلديث  ، قال:  (6)إ ذ ا ق ام  م ن  اللهْيل  يـ تـ ه جهُد  ملسو هيلع هللا ىلص : عن اْبن  ع بهاس رضي هللا عنه ق ال 
ألرض ومن فيهن، "اللهم لك احلمد أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت نور السموات وا

ولك احلمد أنت ملك السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت احلق، ووعدك احلق، ولقاؤك حق، 
وقولك حق، واجلنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وحممد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك 

مت وما أخرت، وما آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر ىل ما قد
 .(7)أسررت وما أعلنت، أنت املقدم، وأنت املؤخر، ال إله إال أنت، أو ال إله غريك" 

                                                           
 

 .114سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .87سورة األعراف، اآلية:  (2)
 .109سورة يونس، اآلية:  (3)
 .45سورة هود، اآلية:  (4)
 .41سورة الرعد، االية: (5)
 التهجد عند العرب: التيقظ والسهر بعد نومة من الليل، واهلجود أيضا النوم، يقال هتجد: إذا سهر، وهجد: إذا انم.  (6)
 (.1120رقم )(، 2/48ابب التهجد ابلليل، ) رواه البخاري يف صحيحه ابختصار، (7)

javascript:AyatServices('/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=7&nAya=87')
javascript:AyatServices('/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=7&nAya=87')
javascript:AyatServices('/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=7&nAya=87')
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ذكر علماء احلديث شرحا للفظ )اليك حاكمت( من االحتكام إىل هللا بكل من أىب احلق وجحده وأنى عنه؛ 
من كاهن وحنوه. واحملاكمة رفع القضية  اإليه ونتتحاكماليت احلاكم بيننا، ال ما كانت اجلاهلية  فيكون هللا هو

، وقال  (1) ((إليك احتكمت مع كل من أىب قبول احلق واإلميانمعناها ))ذكر ابن بطال فلقد ، إىل احلاكم
ن ُه ال  غ  : )))رمحه هللا(النووي  ْمُتُه إ ل ْيك  و ج ع ْلُتك  احلْ اك م  بـ ْيين  و بـ يـْ رْيُك  مم ها ك ان ْت أ ْي ُكله م ْن ج ح د  احلْ قه ح اك 

ٍر وشيطان وغريها فال أرضى اال حبكمك و ال  أ ْعت م   (( ُد غ رْي هُ حت  اك ُم إ ل ْيه  اجلْ اه ل يهُة و غ رْيُُهْم م ْن ص ن ٍم و ك اه ٍن و ان 
(2). 

: س أ   :الثايناحلديث  ُّ اّلله  ح دهث ين  أ بُو س ل م ة  ْبُن ع ْبد  الرهمْح ن  ْبن  ع ْوٍف، ق ال  ملسو هيلع هللا ىلص ْلُت ع ائ ش ة  أب  ي   ش ْيٍء ك ان  ن يب 
ت ُه  ؟ ق ال ْت: ك ان  إ ذ ا ق ام  م ن  اللهْيل  يـ ْفت ت ُح ص ال  ت ُه إ ذ ا ق ام  م ن  اللهْيل  ائ يل  "يـ ْفت ت ُح ص ال  رْب يل  و م يك  اللهُهمه ر به ج 

ع امل   اْلغ ْيب  و الشهه اد ة  أ ْنت  حت ُْكُم ب نْي  ع ب اد ك  ف يم ا ك انُوا ف يه  خي ْت ل ُفون ، اْهد ين  و إ ْسر اف يل  ف اط ر  السهم و ات  و اأْل ْرض  
ر اٍط ُمْست ق يمٍ  ا اْختُل ف  ف يه  م ن  احلْ ق   إب  ْذن ك  إ نهك  أ ْنت  هت ْد ي م ْن ت ش اُء إ ىل  ص   (3) " ل م 

 أنت املرجع يف احلكم، ال حكم إال حكمك.: ففيه خيتلفونأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا 

عن سعيد بن جبري، قال: إن الذي تدعونه املفصل هو احملكم، قال: وقال ابن عباس: :  الثالثاحلديث 
 (4)"وأان ابن عشر سنني، وقد قرأت احملكم ملسو هيلع هللا ىلص تويف رسول هللا "

                                                           
 

 .110، ص  3ج ، 2، طشرح صحيح البخاري البن بطال، ابن بطال (1)
 .56-55، ص 6ج ،2ط  ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج النووي، (2)
ومسلم يف صحيحه ، 2600(، رقم6/335ذكر سؤال املصطفى صلى هللا عليه وسلم ربه، ) رواه ابن حبان يف صحيحه، ابب (3)

 فاحلديث صحيح كما حكم عليه األلباين أيضا.
 -املفصل هو السور اليت كثر الفصل بينها وهو  البغا[ ]تعليق مصطفى  . (4748(، رقم )4/1922) ،هحيحص يف ير اخبلا هاو ر  (4)

ابحملكم وهو الذي مل ينسخ وكان واضحا يف لفظه ابن جبري من سورة احلجرات حىت آخر القرآن وقيل غري ذلك وفسره  -لدى اجلمهور 
 ومعناه.
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ا  )قـ ر أ  اْلُمحكم( و ُهو  الهذ ي ال  نسخ ف يه ، و يُطلق ح أهل اأْلُُصول، و ه ذ  اْلُمحكم على ضد اْلُمت ش ابه يف  اْصط ال 
يح، و مسي  سعيد بن ُجب ري فسر اْلمفصل ابحملكم، و غ ريه فسره أب  نهُه من احلجرات إ ىل  آخر اْلُقْرآن على الصهح 

ْلف ْصل  للسور الهيت  كثرت فصوهلا ف يه  .(1)   اب 

رجل يرث امرأة ذات قرابة فيعضلها حىت متوت أو ترد إليه صداقها، فأحكم كان ال»ابن عباس  األثر عنويف 
أي منع منه. يقال أحكمت فالان: أي منعته. وبه مسي احلاكم؛ ألنه مينع الظامل.  (2)«هللا عن ذلك وهنى عنه

 إذا قدعته وكففته. وقيل: هو من حكمت الفرس وأحكمته وحكمته:

ْكم ٌة " ملسو هيلع هللا ىلص:: قال رسول هللا  عنهما قالعن ابن عباس رضي هللا :الرابعاحلديث  ه  ح  م ا م ْن آد م يٍ  إ اله يف  ر ْأس 
ت ُه " ْكم  : ض ْع ح  ت ُه، و إ ذ ا ت ك ربه  ق يل  ل ْلم ل ك  ْكم  : اْرف ْع ح   .(3) ب ي د  م ل ٍك، ف إ ذ ا تـ و اض ع  ق يل  ل ْلم ل ك 

 .هلالج لج، ومن تكرب وتغطرس أذله هللا تواضع هلل رفعهالشريف على التواضع وخفض اجلناح، فمن  حيث احلديث

 احلكم(.  لعملية التطبيقية على اسم هللا ): اآلاثر اإلميانية والسلوكية ااملطلب الثاين

فتأثر هبذا االسم اجلليل ومن أبرز ؛ من عرف أن هللا هو احلكم ابن ذلك على فعله وسلوكه وقلبه ووجدانه 
 هذه األاثر :

                                                           
 

 .50، ص20،ج ، د.ط عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيين(1)
 حديث حسن صحيح.(، وقال األلباين: 2090( ، رقم )2/432رواه ابو داوود يف السنن ، ابب قوله تعاىل ،) (2)
لبزار عن أيب (،  ورواه ا12939 ((، رقم12/218رواه الطرباين ، كتاب معجم الكبري ، ابب يوسف بن معهران عن ابن عباس ، ) (3)

: )رمحه هللا(: إسنادمها حسن ، وقال األلباين والسيوطي حديث حسن ، وقول ابن اجلوزيهريرة، رمز املصنف حلسنه وقال املنذري واهليثمي
 حديث ال يصح. يريد الصحة اخلاصة فال ينايف كونه حسًنا.
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و احلكم يطمئن قلب املسلم ويرحيه أبن ال أحد أحسن من حكمه وال أحد غري هللا استشعار ان هللا ه -1
ولو بعد حني ؛ فحكمه يف اخللق أيخذ حبقه لو كان مظلوما مسكينا فاهلل تعهد للمظلوم أن أيخذ حقه 

 .انفذ، ليس ألحد أن يرده أو يبطله
أو ملكا ، وجب عليه أن يتقي حق  ، فمن كان حاكماح ك ًما وجب عليه العمل مبقتضاه من آمن ابهلل  -2

،  هلالج لجهللا وحق العباد فيما استودعه هللا من شؤون الرعية ، فيحكم بشرعه ويعدل بني الناس مبا أمر هللا 
 ويتجنب ويبعد كل البعد عن األحكام الوضعية.

االنقياد  وهذا يدعو العبد إىل هلالج لجعظمة حكمة هللا واتساعها وكماهلا وعجز اإلنسان عن االحاطة بعلم هللا  -3
 (1) ﴾مه جه هن من خن حن جن مم . . .﴿ هلالج لج، قال هللا إىل حكمه وشرعه وهنيه

من اآلاثر السلوكية العملية هلذا اإلسم اجلليل اإلحساس ابملسؤولية أن كل إنسان راع وان مل يكن ملكا أو  -4
ني ، حاكما مبجرد انه زوج يف منزله فهو مؤمتن عليه ومطالب ابلعدل فيه وحماسب عليه من رب العامل

كزوجته وأوالده ، واملرأة راعية يف شؤون بيتها وأوالدها ومال زوجها ، كما أن اخلادم مسؤول عن خدمة 
ي  اّللهُ ع نـُْهم ا-، ع ْن ع ْبد  اّلله  ْبن  ُعم ر  ملسو هيلع هللا ىلصسيده وراع لشؤونه والولد أيضا ، ومنه حديث الرسول  ، -ر ض 

م اُم ر اٍع و ُهو  م ْسُئوٌل ع ْن ر ع يهت ه ، ( 2)لُُّكْم ر اعٍ يـ ُقوُل: "كُ ملسو هيلع هللا ىلص أ نهُه: مس  ع  ر ُسول  اّلله   و م ْسُئوٌل ع ْن ر ع يهت ه ، ف اإل 
ي  م ْسُئول  

ه ا ر اع ي ٌة و ه  ْرأ ُة يف  بـ ْيت  ز ْوج 
 
د ُم ٌة ع ْن ر ع يهت ه ا، و اخل او الرهُجُل يف  أ ْهل ه  ر اٍع و ُهو  م ْسُئوٌل ع ْن ر ع يهت ه ، و امل

: ف س م ْعُت ه ُؤال ء  م ْن ر ُسول  اّلله  «يف  م ال  س ي  د ه  ر اٍع و ُهو  م ْسُئوٌل ع ْن ر ع يهت ه   ه  ملسو هيلع هللا ىلص، ق ال  ُب النهيب   ملسو هيلع هللا ىلص، و أ ْحس 
 :  (3)ُئوٌل ع ْن ر ع يهت ه "و الرهُجُل يف  م ال  أ ب يه  ر اٍع و ُهو  م ْسُئوٌل ع ْن ر ع يهت ه ، ف ُكلُُّكْم ر اٍع و ُكلُُّكْم م سْ "ق ال 

كتاب مثل القرآن حكيماً يف كل اإلميان مبا سبق يقتضي حتكيم كتاب هللا جل شأنه بيننا، ألنه ال يوجد   -5
شرعه هللا سبحانه لعباده من األحكام واملعامالت والقصاص واحلدود وتقسيم املواريث وما يتعلق مبا  ءشي

                                                           
 

 .50سورة املائدة، اآلية: (1)
قام عليه وهو ما حتت نظره ففيه أن  شرح حممد فؤاد عبد الباقي: أال كلكم راع قال العلماء الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما (2)

 متعلقاته. كل من كان حتت نظره شيء فهو مطالب ابلعدل فيه والقيام مبصاحله يف دينه ودنياه و
 (.2409(، رقم )3/120) يف مال سيده وال يعمل إال إبذنه، ، ابب العبد راعرواه البخاري يف صحيحه (3)
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، الذي ال يدخل حكمه خلل وال زلل، وألهنا يف منتهى احلكمةقرآن الكرمي هي ابألحوال الشخصية يف ال
 .(1) قضاء من ال خيفى عليه مواضع املصلحة يف البدء والعاقبة

 مظ حط مض خض حض جض﴿: هلالج لجقال من صـــفات املؤمنني الر  ضـــا حبكم هللا وإن كان ضـــده مصـــاحلهم؛  -6
 .(2) ﴾لك . . . مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

الذي دعا ربهه أن ينجي ابنه  -عليه الســالم  -هللا موقف النهيب   نوح ومن أعمق صــور هذا الر  ضــا حبكم  - -7
ب ق حبكم هللا:   جن مم خم حم جم هل مل﴿من الغرق حني بلغ املاء رؤوس اجلبال مبداًي رضــــاه املســــْ

 .(3) ﴾ حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 

 ، بتصرف يسري. /1355http://www.dorar.net/enc/aqadia، ابهلل االميان ، العقدية املوسوعة :انظز (1)
 .51سورة النور، اآلية: (2)
 .45سورة هود، اآلية:  (3)

http://www.dorar.net/enc/aqadia/1355
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  السادسالفصل 

 يتعلق به مقتضى احلُكم وما 

 أقسامه وأدلتهاملبحث األول : يف حقيقة احلُكم و 

 ملطلب األول : حقيقة احلُكم ومفهومه وداللته .ا

 أوالً : معىن احلُكم ) لغة ( .

ْن ُع : )) .. (1)يبيد  قال الز   ا مُس  ي  احلاك ُم ب ني الناس  ]ح اكما[ أل ن ه مي  وأصُل احلُُكوم ة: ر دُّ الرهُجل  ع ن الظُّْلم  وإ منه
: د عاُه وخاص م ُه يف  ط ل ب احلُْكم  ورافـ ع هوح، ....  الظامل   من الظُّْلم   ُه إ ىل  احلاك م  وح كهم ُه يف  األ ْمر  ، ...  اك م 

نـ ُهم فاحت ك م   ، .....  ْحك م ه: م نـ ع ُه ع ن الف ساد  ، ... أ حت ْك يًما: أ م ر ُه أ ْن حي ُْكم  ب ينهم أ و أ جاز  ُحْكم ه ف يم ا بـ يـْ
ُه ع ن األ ْمر  و   .(2)، وقال األزهري : .... وكل من منعته من شيء فقد حك مته((  : ر جع هُ أ ْحك م 

                                                           
 

مة ابللغة وا (1) حلديث والرجال واألنساب، من حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي، أبو الفيض، امللقب مبرتضى: عال 
بيد )ابليمن( رحل إىل احلجاز، وأقام مبصر، فاشتهر كبار املصنفني. أصله من واسط )يف العراق( ومولده ابهلند )يف بلجرام( ومنشأه يف ز  

والسودان واجلزائر. وزاد اعتقاد  فضله واهنالت عليه اهلدااي والتحف، وكاتبه ملوك احلجاز واهلند واليمن والشام والعراق واملغرب األقصى والرتك
الناس فيه حىت كان يف أهل املغرب كثريون يزعمون أن من حج ومل يزر الزبيدي ويصله بشئ مل يكن حجه كامال! وتويف ابلطاعون يف مصر. 

للغزايل، عشرة جملدات، ط( يف شرح إحياء العلوم  -ط( عشرة جملدات، و )إحتاف السادة املتقني  -من كتبه )اتج العروس يف شرح القاموس 
ط( جملدان، و )كشف اللثام عن  -خ( و )عقود اجلواهر املنيفة يف أدلة مذهب اإلمام أيب حنيفة  -طبعة مصر، و )أسانيد الكتب الستة 

خ( يف  -خ( و )ألفية السند  -ط( و )معجم شيوخه  -آداب اإلميان واإلسالم( و )رفع الشكوى وترويح القلوب يف ذكر ملوك بين أيوب 
خ( يف اللغة، اختصر به كتاب العني املنسوب للخليل بن أمحد، و )التكملة والصلة  -بيت، وشرحها، و )خمتصر العني  1500احلديث 

 .70، ص7، ج15،.. انظر: الزركلي، األعالم، ط خ( يف جملدين ضخمني -والذيل للقاموس 
 .517، ص31ج د.ط، ،اتج العروس، ييد  ب  الز    (2)
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لضهم   )ُحْكًما( و  )ح ك م ( ل هُ و ح ك م  ع ل ْيه . قال زين الدين الرازي : )) نـ ُهْم حي ُْكُم اب  احْلُْكُم اْلق ض اءُ و ق ْد )ح ك م ( بـ يـْ
ُة م ن  اْلع ْلم   ب  ظ ُرف  أ ْي ص ار  ح ك يًما و  أ ْحك م ُه ف اْست ْحك م  أ ْي ، ...  و  احْلُْكُم أ ْيًضا احلْ ْكم  و ق ْد ح ُكم  م ْن اب 

ت نْي  احلْ اك ُم. و  و  احلْ ك مُ ، ص ار  حْمك ًما ح كهم ُه يف  م ال ه  حت ْك يًما إ ذ ا ج ع ل  إ ل ْيه  احْلُْكم  ف يه  ف اْحت ك م  ع ل ْيه  يف   ب ف ْتح 
. و   ُة إ ىل  احلْ اك م  م  و حت  اك ُموا مب  ْعىًن. و  اْحت ك ُموا إ ىل  احلْ اك  ذ ل ك   .(1)(( اْلُمح اك م ُة اْلُمخ اص م 

 ياً : معىن احلُكم ) اصطالحا ( اثن

 احلكم يف االصطالح العام فهو: إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه، 
 :(2)وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام

ف فيه العقل النسبة إجيااًب أو سلًبا، حنو: الكل أكرب من اجلزء إجيااًب. واجلزء ليس حكم عقلي: وهو ما يعر  -1
 أكرب من الكل سلًبا.

حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة ابلعادة، مثل: كون حرارة اجلسم دلياًل على املرض، وتعاطي الدواء  -2
 مزياًل هلا.

وآخر عند األصوليني، والسبب يف هذا االختالف:  حكم شرعي: وللحكم الشرعي تعريف عند الفقهاء، -3
أن األصوليني يعرفونه مبا يفيد أنه خطاب الشارع الذي يبني صفة الفعل الصادر من املكلف. والفقهاء يعرفوهنا 

 مبا يفيد أنه أثر ذلك اخلطاب.

 .(3)املتعلق أبفعال املكلفني ابإلقتضاء أو التخيري : هو خطابمعىن احلكم عند األصوليني

                                                           
 

 .78ص ، 5ط ، خمتار الصحاحي ، الراز   (1)
 .89، ص 1ج ،2، طروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ابن قدامة املقدسي  (2)
 .89، ص3، ط احملصول فخر الدين الرازي ،  (3)
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وأستطيع استنباط معىن احلكم اصطالحا يف مفهوم البحث: و هو القضاء بني الناس فيما اختلفوا فيه من 
 األمور الذي فيه ضبط ألمورهم حفاظا على حقوقهم مينع به الظلم والفساد.

 املطلب الثاين: أقسام احُلكم الشرعي .

 أوال : حكم تكليفي .

 أو التخيري بني الفعل والرتك.هو طلب فعل من املكلف، أو الكف عنه، 

 اثنيا : حكم وضعي .

الذي اقتضى جعل أمر عالمة حلكم تكليفي وجعله مرتبطًا به بكونه سبًبا له، مثل قوله  هلالج لجوهو خطاب اّلله 
، فالدلوك سبب إلجياب الصالة، أو شرطًا له مثل قوله  (1) ﴾مب. . .  َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿: هلالج لج
فرؤية اهلالل شرط للصيام، أو مانًعا له  ،(2) ﴾خض. . .  خئ  حئ جئ يي ىي ني. . . ﴿: هلالج لج

 .(3) مينع اإلرث، واألبوة متنع القصاص مع االبن أو صحة أو فساًدا أو عزمية أو رخصة كالقتل
 .(4) الوضعيالفرق بني احلكم التكليفي واحلكم 

ضعي فليس فيه احلكم التكليفي فيه طلب الفعل أو طلب الرتك أو التخيري بني الفعل والرتك، أما احلكم الو -1
 طلب أو ختيري، وإمنا يفيد االرتباط بني أمرين ليكون أحدمها سبًبا لآلخر أو مانًعا أو شرطًا.

ابلفعل أو الرتك أو التخيري، أما احلكم الوضعي  احلكم التكليفي مقصود بذاته يف اخلطاب، ليقوم املكلف-2
األحكام التكليفية، مثل ملك النصاب سبب فال يقصد من املكلف مباشرة، وإمنا وضعه املشرع لريتب عليه 

 .للزكاة

                                                           
 

 .78سورة اإلسراء، اآلية:   (1)
 .185سورة البقرة، اآلية:   (2)
 .294، ص 1، ج 2، طجيز يف أصول الفقه اإلسالميالو الزحيلي،   (3)
 .297-295ص ، 2ط ،املرجع السابق، مستفاد من: الزحيلي  (4)



     
 

63 
 

   

إن احلكم التكليفي يتعلق ابملكلف وهو البالغ العاقل الذي يتوجه إليه اخلطاب، ويقع عليه التكليف،  - 3
 .أما احلكم الوضعي فإنه يتعلق ابإلنسان سواء أكان مكلًفا أم ال، كالصيب واجملنون

كلف فعله أو تركه، ألن التكليف ال يصح أن يكون فيه حرج ومشقة، احلكم التكليفي يكون يف مقدور امل - 4
املكلف عقًدا أو  ، فإذا ابشرل صيغ العقود والتصرفات واجلرائمأو مما يستحيل على املكلف القيام به، مث

تصرفًا ترتب عليه حكمه، أما احلكم الوضعي فقد يكون يف مقدور املكلف مثل صيغة العقد وإحضار 
 . النكاح، وقد يكون ليس يف مقدور املكلف مثل دلوك الشمس وحوالن احلول وبلوغ احلُُلم الشاهدين يف

 

 املطلب الثالث : عناصر احلكم الشرعي .

 (1) أوال : احلاكم
 اثنيا : احملكوم فيه 

كلهُف بهه
ُ
، أو: هو  الف عُل امل  .(2)    و ما يتعلهُق به  خطاُب الشهارع 

، أفاد  إجياب  الزهكاة ، وهذا األمُر تعلهق  ب فعل  املكلهف   (3) ﴾زي. . . ىن نن. . .  ﴿: هلالج لجـ قوله 1أمثلُتُه 
 الهذي هو )إيتاُء الزهكاة( .

، أفاد  النهدب (4) ﴾خم . . .  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿: هلالج لجـ قوله 2
 ْين ( .إىل كتاب ة  الدهْين ، وهذا األمُر تعلهق ب فعل  املكلهف  الهذي هو )كتابُة الده 

                                                           
 

 .48- 47انظر اىل تعريف احلاكم لغة واصالحا يف األلفاظ ااملشتقة ذات الصلة ص   (1)
 .74ص، 1ط،  تيسري علم أصول الفقهاجلديع ،  (2)
 .43سورة البقرة، اآلية: (3)
 .282رة البقرة، اآلية:سو  (4)
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، وهذا النههُي تعلهق ب فعل  املكلهف(1)﴾ ىك . . .  يف ىف يث ىث﴿: هلالج لجـ قوله 3 الهذي هو  )ُقرابُن  ، أفاد  ُحرم ة  الز  ان 
.)  الز  ان 

، وهذا (2) ﴾حت. . .  ىي ني مي زي ري. . . ﴿: هلالج لجـ قوله 4 ، أفاد  كراه ة  إنفاق  املال  اخلبيث 
(ف  االنههُي تعلهق  ب فعل  املكله   .لهذ ي هو  )إنفاُق اخلبيث 

، وهذا األمُر تعلهق   (3) ﴾جم. . .  حس جس مخ. . . ﴿: هلالج لجـ قوله 5 أفاد  إابح ة  الصهيد  بعد  التهحلُّل  من اإلحرام 
 .ب فعل  املكلهف  

 .اثلثا: احملكوم عليه

  .أ ْي الهذ ي تـ ع لهق  اخلْ ط اُب ب ف ْعل ه   وهو عند األصوليني: املكلف
  .ييقولون: احملكوم عليه، ألنه مكلف ابمتثال الوحي اإلهل لكنهم

ط اُب اْلم ْجُنو  ط اُب اجلْ م اد  و اْلب ه يم ة  ب ْل خ  حُّ خ  ، ف ال  ي ص  ن  و الصهيب    الهذ ي و ش ْرطُُه أ ْن ي ُكون  ع اق اًل يـ ْفه ُم اخلْ ط اب 
، و ش ْرُط اْلق ْصد  اْلع ْلُم ال  مُي ي  ُز؛ أل  نه التهْكل يف  ُمْقت ض اُه الطه  ْمت ث ال  ْمت ث اُل، و ال  مُيْك ُن ذ ل ك  إاله ب ق ْصد  اال  اع ُة و اال 

، ف م ْن ال  يـ ْفه ُم ك ْيف يـُق ا ْلف ْهم  ٌن ل أْل ْمر  اب  ط اٍب ُمت ض م   ، ف ُكلُّ خ  ْلم ْقُصود  و اْلف ْهُم ل لتهْكل يف   ُل ل ُه افـْه ْم؟ و م ْن ال  اب 
اْلب ه يم ة  و ل ك نهُه ال  يـ ْفه ُم، فـ ُهو  ك م   ْن ال  ي ْسم ُع. و م ْن ي ْسم ُع الصهْوت  ك اجلْ م اد  ك ْيف  ُيك لهُم؟ و إ ْن مس  ع  الصهْوت  ك 

اْلم ْجُنون  و غ رْي  الْ  ي  ز  ف ُمخ اط بـ ُتُه ممُْك ن ٌة، ل ك ْن اْقت ض اُء ي ْسم ُع و ق ْد يـ ْفه ُم فـ ْهًما م ا، ل ك نهُه ال  يـ ْعق ُل و ال  يـُْثب ُت ك  ُمم 
اُة و   يٌح غ رْيُ ممُْك ٍن ف إ ْن ق يل  فـ ق ْد و ج ب ْت الزهك  ْنهُ ق ْصٌد ص ح  حُّ م  ْنهُ م ع  أ نههُ ال  ي ص  ْمت ث ال  م  اْلغ ر ام اُت و النـهف ق اُت ع ل ى اال 

ي ان   بـْ  .(4)الص  
 

                                                           
 

 .32سورة اإلسراء، اآلية:  (1)
 .267سورة البقرة، اآلية:  (2)
 .2سورة املائدة، اآلية:   (3)
 .67، ص 1، ط املستصفى، الغزايل  (4)
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 للحكم الصحيح : مناذج الرابعاملطلب 

لى أصل االجتهاد وعلى ع قصة داوود وسليمان تنبيهً مثاهلا  ،الرشيدعلى مناذج للحكم  القرآن الكرمي أوفقنا
فداوود أول من مجعت له النبوءة ، فلذلك خص داوود وسليمان بشيء من تفصيل أخبارمها؛ فقه القضاء

 .له أهل الصنائع واإلبداع وأويت سليمان احلكمة وسخر، وامللك يف أنبياء بين إسرائيل
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ﴿: هلالج لجقال هللا 

 (1)﴾ حج..  جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
داوود جلس للقضاء بني الناس، وكان ابنه سليمان حينئذ ))أن  :خالصة القصة (رمحه هللا)يقول ابن عاشور 

ا عامل يف حرث جلماعة يف زرع ايفعا فكان جيلس خارج ابب بيت القضاء. فاختصم إىل داوود رجالن أحدمه
أو كرم، واآلخر راعي غنم جلماعة، فدخلت الغنم احلرث ليال فأفسدت ما فيه فقضى داوود أن تعطى الغنم 
ألصحاب احلرث إذ كان مثن تلك الغنم يساوي مثن ما تلف من ذلك احلرث، فلما حكم بذلك وخرج 

ضيا حلكمت بغري هذا. فبلغ ذلك داوود فأحضره اخلصمان فقص أمرمها على سليمان، فقال: لو كنت أان قا
وقال له: مباذا كنت تقضي؟ قال: إين رأيت ما هو أرفق ابجلميع. قال: وما هو؟ قال: أن أيخذ أصحاب الغنم 
احلرث يقوم عليه عاملهم ويصلحه عاما كامال حىت يعود كما كان ويرده إىل أصحابه، وأن أيخذ أصحاب 

ينتفعوا من ألباهنا وأصوافها ونسلها يف تلك املدة فإذا كمل احلرث وعاد إىل حاله احلرث الغنم تسلم لراعيهم ف
 .(2)((األول صرف إىل كل فريق ما كان له. فقال داوود: وفقت اي بين. وقضى بينهما بذلك

  ، ويدل على ذلك وجوه:ختصيص سليمان ابلتفهيم على أنه مل يفهم داود ذلك و من املستفاد من القصة
 زن رن مم ﴿ إايمها مجيًعا يف احلكم والعلم وغريه؛ حيث قال: -ع زه و ج له  -: إشراكه حدهاأ))

ذكر ما كاان مشرتكني فيه، وخص سليمان ابلتفهيم؛ فدل  ﴾جب هئ  مئ خئ﴿وقال:  ﴾من
 التخصيص ابلشيء أحدمها واإلشراك يف اآلخر على أنه كان خمصوًصا به دون اآلخر.

                                                           
 

 .79- 78سورة األنبياء، اآلية:   (1)
 .116، ص17، د.ط.، جالتحرير والتنويرابن عاشور،   (2)
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رت لنا لنستفيد هبا علًما مل يكن، فلو مل يكن سليمان خمصوًصا ابلفهم دون والثاين: أن هذه األنباء إمنا ذك
داود، لكان ال يفيدان سوى احلكم والعلم، وكنا نعلم أهنما قد أوتيا حكما وعلما، وكاان حيكمان ابلعلم، فإذا 

 كان كذلك، فدل التخصيص ابلتفهيم ألحدمها على أن اآلخر مل يكن مفهما ذلك، واّلله أعلم.
والثالث: فيه داللة: أن اجملتهد إذا حكم وأصاب احلكم أنه إمنا أصاب بتفهيم هللا إايه وبتوفيقه؛ حيث أخرب 

؛ حيث أضاف ذلك إىل نفسه.  أنه قد آاتمها مجيًعا العلم، مث خص سليمان ابلتفهيم، والتفهيم هو فعل اّلله
صح ة كال نفي ، وال نالناحية التنفيذي ة كان أقرب من  -عليه السالم-ختاره سليمان االطريق الذي فيكون 

 .(1) )) نءيالقضا
القضية اليت تضمنتها اآلية مظهر من مظاهر العدل ومبالغ تدقيق فقه القضاء، واجلمع بني املصاحل فهذه 

واختالف طرق القضاء ابحلق مع كون احلق حاصال للمحق، فمضموهنا أهنا  والتفاضل بني مراتب االجتهاد
 ن الذي جاء به املرسلون من قبل.الفقه يف الدي

 -رضي هللا عنه-، ُحْكم سيدان عمر بن اخلطاب للحكم بشرع هللا وعلى مراد هللا ويف عصر الصحابة منوذج
ابلفاروق، ألنه فرق بني احلق والباطل، بويع له ابخلالفة يف اليوم الذي تويف فيه الصد يق.  ملسو هيلع هللا ىلصق به رسول هللا ، ل

فقد كان نعم احلاكم الصاحل الذي يتعاهد الرعية  ، ورضي هللا أعز هللا به اإلسالمفقام مبثل سريته وصربه، و 
ويقوم أبمر الدين ابلذي حيبه هللا ورسوله وحيث على اجلهاد وينصح للناس حق النصيحة وقد نصت خطبته 

ُعم ر  : )) وقد خطب  يف كتابه ) املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ( حيث قال (رمحه هللا)اليت أوردها ابن اجلوزي 
ي  هللا ع ْنهُ -ْبن  اخلْ طهاب   : -ر ض  يُكْم ب تـ ْقو ى اّلله  الهذ ي يـ بـْق ى و يـ ْفىن   النهاس  يـ ْوم  اجلْ اب ي ة ، فـ ق ال  أ مها بـ ْعُد، ف إ ين   أُوص 

ي ت ه  ُيض لُّ  و اُه، الهذ ي ب ط اع ت ه  يُْكر ُم أ ْول ي اُؤُه، و مب  ْعص  اُؤُه، ف إ نهُه ل ْيس  هل  ال ٍك ه ل ك  م ْعذ ر ٌة يف  تـ ع مُّد  ض الل ٍة م ا س   أ ْعد 
ب ُه ض الل ًة، و إ نه أ ح قه م ا تـ ع اه د  الرهاع ي م ْن ر ع يهت ه  أ ْن يـ تـ ع   بـ ه ا ُهًدى، و ال يف  تـ ْرك  ح قٍ  ح س  لهذ ي ّلله ح س  ُهْم اب  اه د 

ُ ب ه  م ْن ط اع  ع ل ْيه ْم م ْن و ظ ا ُْمر ُكْم مب  ا أ م ر ُكُم اّلله ن ا أ ْن أن  ُ ل ُه، و إ منه ا ع ل يـْ اُهُم اّلله ت ه ، و نـ نـْه اُكْم ع مها ئ ف  د ين ه ُم الهذ ي ه د 
ي ت ه ، و أ ْن نُق يم  ف يُكْم أ ْمر  اّلله  ع زه و ج له يف  ق ر   يب  النهاس  و ب ع يد ه ْم، مُثه و ال نـُب ايل  ع ل ى م ْن هن  اُكُم اّللهُ ع ْنُه م ْن م ْعص 
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نـهْون  يف  د ين ه ْم فـ يـ ُقوُلون : حن ُْن ُنص ل  ي م ع  اْلُمص ل  ني   ،  م ال  احلْ قُّ، و ق ْد ع ل ْمُت أ نه أ قـْو اًما يـ ت م  و جُن اه ُد م ع  اْلُمج اه د ين 
ُل اهلْ ْجر ة ، و ُكلُّ ذ   ت ح  ًتا اشْ و نـ نـْ لتهح ل  ي، و إ نه ل لصهالة  و قـْ مي ان  ل ْيس  اب  رت  ط ُه ل ك  يـ ْفع ُلُه أ قـْو اٌم ال حي ْم ُلون ُه حب  ق  ه ، و إ نه اإل 

ُلُه، و حي ُْرُم ع ل ى ني  يـُز اي ُل اْلم ْرء  ل يـْ ط ع اُمُه و ش ر ابُُه.. ف ذكر لصهائ م   اّللهُ ف ال ُمْصل ح  إ ال ب ه ، فـ و ْقُت ص الة  اْلف ْجر  ح 
ر ين  الهذ ين  ه ج   ْر[ ، و إ نه اْلُمه اج  : و يـ ُقوُل الرهُجُل: ق ْد ه اج ْرُت ]و ملْ  يـُه اج  ، ق ال  ، أ ْوق ات  الصهل و ات  ُروا السهي  ئ ات 

، و إ نه اجلْ ه اد  يف  س ب يل  اّلله  جُم اه د   ، ف إ نه الرهُجل  ل يـُق ات ُل ب ط ب يع ت ه  م ن  و يـ ُقوُل أ قـْو اٌم: ج اه ْدان  ُة اْلع ُدو   و اْجت ن اُب احلْ ر ام 
 ب غ رْي ه ، و إ نه الشهج اع ة  فـ ي ْحم ي، ف افـْه ُموا م ا ُتوع ظُون  ب ه ، ف إ نه اجلْ ر ب  م ْن ج ر ب  د ين ُه، و إ نه السهع يد  م ْن ُوع ظ  

ت د ع اهتُ ا، و إ نه االْقت ص اد  يف  ُسنهٍة خ رْيٌ م ن  االْجت ه اد  يف  الشهق يه م ْن ش ق    ب ْدع ٍة، ي  يف  ب ْطن  أُم  ه ، و إ نه ش ره األُُمور  ُمبـْ
ُكْم و ض غ ائ ن  جم ُْبول ةً  ، ف إ ايه و أ ْهو اًء ُمتـهبـ ع ًة و ُدنـْي ا ُمْؤثـ ر ًة، ع ل ْيُكْم  و إ نه ل لنهاس  نـ ْفر ًة م ْن ُسْلط اهن  ْم، فـ ع ائ ٌذ ابّلله أ ْن ُتْدر ك ين 

ُ ع زه و ج له م ْن  ف اًء، فـ ق ْد ق ض ْيُت الهذ ي ع ل يه ف يم ا و الين  اّلله ا اْلُقْرآن  ف إ نه ف يه  نُورًا و ش  أُُمور ُكْم/ و و ع ْظُتُكْم ُنْصًحا هب  ذ 
ا و أ ْست غْ ل ُكْم، و ق ْد أ م ْران  ل ُكْم أب  رْ  ُفر ز اق ُكْم، ف ال ُحجهة  ل ُكْم ع ل ى اّلله  ع زه و ج له، ب ل  احْلُجهةُ ل هُ ع ل ْيُكْم، أ ُقوُل قـ ْويل  ه ذ 

 .(1) ((اّلله  يل  و ل ُكمْ 
متواضعا ، قواي أمينا ، أجرى هللا احلق على لسانه ، مع كونه عادال بني الناس  -رضي هللا عنه-لقد كان 

ئ ٌم أُت يُت "  ملسو هيلع هللا ىلص:اف هللا يف السر والعلن ، كان فيه كل صفات احلاكم الصاحل ، ق ال  ر ُسوُل اّلله  خي ن ا أ ان  ان  بـ يـْ
. ق اُلوا: ف م   ٍ، ف ش ر ْبُت ح ىته ر أ ْيت  الرهيه خي ْرُُج م ْن أ ْظف ار ي، مُثه أ ْعط ْيُت ف ْضل ي ُعم ر  ر ُسول  اّلله  ا أ وهْلت  اي  ب ق د ح  ل َب 

: اْلع لْ  ؟ ق ال  ، فإنكم إذا ذكرمتوه. ذكرمت (2) م"ذ ل ك  ،  وقد قال عنه ابن عباس رضي هللا عنه: )) أ ْكث ُروا ذ ْكر  ُعم ر 
ْرمُتُ اّلله  تـ ب ار ك   ْرمُتُ اْلع ْدل  ذ ك   .(3)((وتعاىلالعدل، وإذا ذ ك 

                                                           
 

 .226-225، ص 4ج، 1ط، املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك، ابن اجلوزي  (1)
إسناده صحيح على شرط  (.5868(، رقم ) 109 /10رواه امحد يف مسنده ، ابب مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، )  (2)

بن اخلطاب. وقال الرتمذي يف املوضع األول: صحيح، ويف الثاين: حسن عقيل: هو ابن خالد، محزة بن عبد هللا: هو ابن عمر  الشيخني
 .صحيح غريب

 .659، ص 3، ج ، د.ط أسد الغابةابن األثري،   (3)
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 ُّ ر ة ، و يف  "  ملسو هيلع هللا ىلص: وأما عن والية اخللفاء الراشدين ق ال  النهيب  نـْي ا، ر اغ ٌب يف  اآْلخ  ُتُموه ا أ اب  ب ْكٍر فـ ز اه ٌد يف  الدُّ إْن و لهيـْ
ُتمُ  ئ ٍم، و إ ْن و لهيـْ ُتُموه ا ُعم ُر ف ق و يُّ أ م نٌي، ال  خي  اُف يف  اّلله  ل ْوم ة  ال  ْسم ه  ض ْعٌف، و إ ْن و لهيـْ اٍد ُمْهت ٍد، ج  وه ا ع ل يًّا فـ ه 

ر اٍط ُمْست ق يٍم"يُ   (1)ق يُمُكْم ع ل ى ص 
، واله أ بُو ب ْكر القضاء، فكان أول -رضي هللا عنه- أول من وىل شيئا من أمور املسلمني ُعم ر ْبن اخلطاب

: اقض بني الناس، فإين يف  شغل .قاض يف  اإلسالم كان منه   هذا ومن أعظم توليه ألمر املسلمني ما ،(2)و ق ال 
ة ))كان عام جدب وقحط على عهد عمر، ومسى بذلك من رمده وأرمده إذا أهلكه وصريه يف عام الرماد

، (3)قيلى مسى بذلك الن اجلدب صري ألواهنم كلون الرماد((  كالرماد وأرمد إذا هلك ابلرمد الرمادة اهلالك، و
س: أي جييء عليهم أن ال يذوق لبنا وال مسنا وال حلما حىت حتيا النا -رضي هللا عنه-عمر  وعند ذلك آىل

فلم أيثر بنفسه كونه أمريا للمؤمنني  ، احليا وهو املطر، وقال: كيف ال يعنيين شأن الرعية إذ مل ميسين ما مسهم
 مههم .وينسى الرعية بل عاش 

له وحتمله ملسؤولية الشعب ملسو هيلع هللا ىلص عنده كل الصفات احملمودة وتزكية الرسول  -رضي هللا عنه- فعمر بن اخلطاب
 لى العمق والفهم أهنا رسالة تكليف أكثر مما تكون تشريف .كل هذا يدل ع

 
 
 
 

 

                                                           
 

 4685( ، رقم )153 /3احلاكم النيسابوري، كتاب املستدرك على الصحيحني، ابب وأما قصة اعتزال حممد بن مسلمة األنصاري، )  (1)
 ح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .(، و قال: حديث صحي

 ـ312ص، 2ط ،حلرف والصنائع والعماالت الشرعيةختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول هللا من ا ،اخلزاعي( 2)
 .200، ص ، د.طذخائر العقىب يف مناقب ذوى القرىبحمب الدين الطربي،  (3)
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 املبحث الثاين :  تفسري العلماء لنصوص احلُكم يف القرآن الكرمي

 .(1) ﴾مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ . . .﴿هلالج لج: قال هللا 

يعكم يف أمر عيسى ابحلق: ")رمحه هللا( يقول الطربي  .(2)فأحكم بينكم"، فأقضي حينئذ بني مج 

ن ُكمْ : ")رمحه هللا( ل السمرقنديويقو  ُتْم ف يه  خت ْت ل ُفون  من الدين "ف أ ْحُكُم بـ يـْ  .(3)يعين بني املؤمنني والكفار ف يما ُكنـْ

بشر عيسى عليه السالم أبنه يعطيه يف  هلالج لجفاملعىن أنه يف هذه اآلية: )) )رمحه هللا( ويقول فخر الدين الرازي
ات الرفيعة العالية، وأما يف القيامة فإنه حيكم بني املؤمنني به، وبني الدنيا تلك اخلواص الشريفة، والدرج

 .(4)(( اجلاحدين برسالته، وكيفية ذلك احلكم ما ذكره يف اآلية اليت بعد هذه اآلية

يف هذا النص تقرير جلدية اجلزاء، وللقسط الذي ال مييل شعرة، وال تتعلق به : )))رمحه هللا(ويقول سيد قطب 
رجعة إىل هللا ال حميد عنها. وحكم من هللا فيما اختلفوا فيه ال مرد له. وعذاب شديد  ..  االفرتاءاألماين وال

 .(5)((يف الدنيا واآلخرة للكافرين ال انصر هلم منه

فما قاله العلماء يف هذه اآلية يف مفهوم مقتضى احلكم بني وواضح؛ فهي تتكلم يف شأن عيسى عليه السالم 
يف اآلخرة بني املؤمنني والكافرين ، بعد بيان كال الفريقني فيما اختلفوا فيه من احلق ،  هلالج لجببيان حلكم هللا 

 فاملؤمنني هم احلق وهللا حيكم هلم والكافرين هم يف منزلة دون منزلة املؤمنني دوما ، فاحلكم أبدا هلل العلي القدير.

                                                           
 

 .55سورة آل عمران، اآلية:  (1)
 .464، ص 4ج ،1ط ، ع البيان يف أتويل القرآنجامالطربي ،  (2)
 .218، ص1جد.ط، ،  حبر العلومالسمرقندي ،   (3)
 .239، ص 8ج  ، 3ط ، مفاتيح الغيبفخر الدين الرازي ،   (4)
 .404، ص 1ج د.ط، ، يف ظالل القرآنسيد قطب ،   (5)
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...  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ﴿ هلالج لج:قال هللا 

  (1) ﴾ مق

 خطاب للوالة واألمراء واحلكام، وقد امر هللا تعاىل تشري إىل ان التدبرات العميقة هلذه آلية العظيمة هي أهنم
كم فمن أداها وأخلص فيها كان أهال للحُ ، تتبيها لشدة األمانة وأمهيتهابصيغة األمر وجاءت بتأدية األماانت 

ليجعل  ؛ء األمانة على احلكم بني الناس والقضاء بينهمإن هللا سبحانه وتعاىل قد م أدامث .. بني الناس ابلقسط
الفرد املسلم رقيًبا على أمانة نفسه وإذا أصبح املسلم رقيًبا على ذاته يف أداء األمانة ما احتاج إىل القضاء، وال 

ه هذا اخلطاب القرآينولقد  .مظلمته إىل حمكمة هنا أو هناك التحاكم وال أن يرفع مي إىل عاملنا اإلسال وج  
غياب األمانة! قضااي النفقة املرفوعة،  يفأن تؤدي األمانة إىل أهلها لو حبثنا لوجدان فعاًل أن الكارثة  وجمتمعاتنا

املطالبات ابلنفقة، الرجل يريد خمرج قانوين ألجل أن يتحايل على النصوص الشريعة والقانونية فيتخلص من 
عي يعاجل الواقع اإلنساين ما كان من املمكن أن يرتك الناس النفقة على سبيل املثال! ، لكن القرآن كتاب واق

نظام القضاء ولذلك جاءت كدون حتاكم دون وجود من حيكم بينهم ابلعدل دون وجود من ترفع إليه املظامل،   
 .احلكم بني الناس، قيمة العدل احلقيقية أمانة، القضاء أمانة﴾ خض حض جض مص خص حص مس... ﴿اآلية 

  التأخري فقط يف األج ل، التأجيلأتخري إعطاء احلقوق ورد  احلقوق إىل أصحاهبا، و غَب، تأخري العدالة ظلم و ف

يف الزمن يف املدة هذا ظلم، وهذا ليس من العدل يف شيء. ولنا أن نقف طوياًل عند كل تلك طوابري االنتظار 
ئات من القضااي ُأج ل النظر عند احملاكم يف اجملتمعات املختلفة يف جمتمعاتنا املختلفة سنجد عشرات ورمبا م

فمن العدل ومتام العدل أن يعجل احلاكم يف رد احلقوق إىل أصحاهبا مىت ثبت عنده ذلك. ة، فيها مرة بعد مر 
 .هذه العدالة اليت أتيت هبا آايت القرآن العظيم
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 عز وجل هبذا أن األمر ابلعدل قد ُجعل بني الناس عامة ومل خيص املوىلومن االستنباطات املهمة يف اآلية  
   الناس مجيعا.ولكن بني العدل املؤمنني أو املتقني ومل جيعله حكرًا على طائفٍة أو ع رق أو لون

 وفيما يلي تفسريات لبعض العلماء هلذه اآلية الكرمية :
ُ ع ْنُه: أن هذه اآلية نزلت يف األمراء خاصة، )): )رمحه هللا( يقول الطربي ك ل م اٌت أ ص اب  »ق ال  ع ل يُّ ر ض ي  اّلله

 ُ م ام  أ ْن حي ُْكم  مب  ا أ نـْز ل  اّلله ُعوا  ،و أ ْن يـُؤ د  ي  اأْل م ان ة   ،ف يه نه ح قٌّ ع ل ى اإْل  و إ ذ ا فـ ع ل  ذ ل ك  ف ح قٌّ ع ل ى النهاس  أ ْن ي ْسم 
يُبوا إ ذ ا ُدُعوا ة والسالطني ، وقال ابن جريج أهنا نزلت يف عثمان ، وقيل فيها أيضا هم الوال «و أ ْن يُط يُعوا و أ ْن جيُ 

ُّ  بن طلحة ، ْنُه النهيب  ْعب ة   ملسو هيلع هللا ىلصقـ ب ض  م  ُلو ه ذ ه  اآْلي ة   ،و د خ ل  هب  ا اْلبـ ْيت  يـ ْوم  اْلف ْتح   ،م ف ات يح  اْلك   ،ف خ ر ج  و ُهو  يـ تـْ
ْفت اح   ةُ أُُمور  اْلُمْسل م ني  ائز ، وهذا قول ج ف د ع ا ُعْثم ان  ف د ف ع  إ ل ْيه  اْلم  و أُر يد  ب ه  ُكلُّ ُمْؤمت  ٍن ع ل ى أ م ان ٍة ف د خ ل  ف يه  ُوال 

: ُعين   ب ه  ق ض اُء الدهْين  و ر دُّ ُحُقوق  النهاس   ،و ُكلُّ ُمْؤمت  ٍن ع ل ى أ م ان ٍة يف  د يٍن أ ْو ُدنـْي ا  و أ ْوىل  ، و ل ذ ل ك  ق ال  م ْن ق ال 
لصهو اب  يف  ذ ل ك  ع ْند يه ذ   ة  أُُمور   -كما قال الزهري-ه  اأْل قـْو ال  اب  ط اٌب م ن  اّلله  إ ىل  ُوال  : ُهو  خ  قـ ْوُل م ْن ق ال 

ُنوا ع ل ْيه  م ْن أُمُ  يهة . اْلُمْسل م ني  أب  د اء  اأْل م ان ة  إ ىل  م ْن ُولُّوا يف  فـ ْيئ ه ْم و ُحُقوق ه ْم ، و م ا ائْـُتم  نـ ُهْم يف  اْلق ض  ْلع ْدل  بـ يـْ ور ه ْم اب 
لسهو يهة   نـ ُهْم اب   هلالج لج: قال ي ُدلُّ ع ل ى ذ ل ك  م ا و ع ظ  ب ه  الرهع يهة  يف   ،و اْلق ْسم  بـ يـْ

لرهع يهة   ،ف أ م ر ُهْم ب ط اع ت ه ْم ( 1)﴾هب. . . حل جل مك لك خك حك جك ﴿ و أ ْوص ى  ،و أ ْوص ى الرهاع ي اب 
لطهاع ة  ال  . (2) ((رهع يهة  اب 

هذه اآلية عامة يف كل أمانة، تؤدى األمانة إىل الرب والفاجر، والرحم توصل برة كانت أو )) ال ابن عباس: ق
والبصر أمانة، واألمانة يف كل شيء، يف الوضوء والصالة،  ،وقال ابن عمر، وابن مسعود: الفرج أمانة  فاجرة.

 .(3)((م، ويف الكيل والوزن، وأعظم من ذلك الودائع، وال إميان ملن ال أمانة لهوالزكاة، واجلنابة، والصو 
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فأما احلكم ابلعدل "وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل" : )): هلالج لجيف قوله  (رمحه هللا)ويقول سيد قطب 
مجيعاً. ال عداًل بني املسلمني بعضهم وبعض « بني الناس»فالنص يطلقه هكذا عداًل شاماًل « الناس»بني 

فهذه « . إنساانً »فحسب. وال عداًل مع أهل الكتاب، دون سائر الناس.. وإمنا هو حق لكل إنسان بوصفه 
املنهج الرابين. وهذه الصفة يلتقي عليها البشر هي اليت يرتتب عليها حق العدل يف  -صفة الناس -الصفة

مجيعاً: مؤمنني وكفاراً. أصدقاء وأعداء. سوداً وبيضاً. عرابً وعجماً. واألمة املسلمة قيمة على احلكم بني الناس 
إال على يد  -يف هذه الصورة  -هذا العدل الذي مل تعرفه البشرية قط -مىت حكمت يف أمرهم -ابلعدل

وذلك هو أساس احلكم يف ... ، يف حكم املسلمني، وإال يف عهد القيادة اإلسالمية للبشرية.اإلسالم، وإال 
والتعقيب على األمر أبداء  هي أساس احلياة يف اجملتمع اإلسالمي -بكل مدلوالهتا -اإلسالم كما أن األمانة

وتوجيهه. ونعم ما  -حانهسب -األماانت إىل أهلها واحلكم بني الناس ابلعدل هو التذكري أبنه من وعظ هللا
 .(1)((يعظ هللا به ويوجه

 (2)  ﴾خك . . . مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ﴿ هلالج لج:قال هللا 

درعا، وهذا « طعمة»وسرق « طعمة بن أبريق»واحد امسه « بين ظفر»كان يف )): مناسبة نزول هذه اآلية
أن حيتفظ ابلدرع يف بيته فيعرف الناس أنه سرق الدرع. « طعمة»وخاف  « .لقتادة بن النعمان»الدرع كان 

فيما يبدو مشهورًا أبنه لص، فذهب إىل يهودي وأودع عنده الدرع، وكان الدرع يف جراب « طعمة»وكان 
ومحله صار الدقيق ينتثر من خرق يف اجلراب وت كو ن  من الدقيق أثراً يف األرض « طعمة»دقيق. وحينما خرج به 

وعندما تتبعوا أثر الدقيق وجدوه إىل بيت طعمة، ولكنه حلف « زيد بن السمني»إىل بيت اليهودي وكان امسه 
لقد سرق »ما أخذها وما له هبا، علم فرتكوه واتبعوا أثر الدقيق حىت انتهى إىل منزل اليهودي فأخذوها وقالوا: 

وذهبوا ». طعمة بن أبريق « كن أودعه عنديأان مل أسرق الدرع ول»وهنا قال ابن السمني: « . ابن السمني
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لو ملسو هيلع هللا ىلص  : منهم وقالوا لرسول هللا »وطعمة بن أبريق « وهم مسلمون»بنو ظفر « وجاءملسو هيلع هللا ىلص    إىل رسول هللا 
 حكمت على املسلم ضد اليهودي فستكون املسألة ضد املسلمني وسيوجد العار بني املسلمني.

والغريزة البشرية حبسب اندفاعها وقصر نظرهتا  منهج الغرائز البشريةل يـُع د  ل ونعلم أن احلق سبحانه أرسل رسوله 
أن يقيم تعاىل  ق سبحانهقد تتصور أن احلكم على املسلم وتربئة اليهودي هو إضعاف للمسلمني ويريد احل

 ية.هذه اآل األمر ابلقسط فينزل على رسوله
يت ارتكبها حىت ال تكون ُسبة عليه، وإايك أي إايك أن تقول: إن هذا مسلم وال يصح أن نلصق به اجلرمية ال

ومن الشرف لإلسالم أن يعاقب  ،أن ختشى ارتفاع رأس اليهودي؛ ألن هناك لصًا قد ظهر من بني املسلمني
وعقاب املسلم على  ،أي إنسان ارتكب خطأ ألنه مادام قد انتسب لإلسالم فعليه أن يصون هذا االنتساب

وعلى كل مسلم أن يعرف أنه دخل اإلسالم  حبق  ،أيت ليجامل مسلماً  خطأ هو شهادة لإلسالم على أنه مل
 (1)((اإلسالم

هو ه ُحكم  أن و  ،فقط بني املسلمني مجيعا وليس بني الناس ملسو هيلع هللا ىلصحكم الرسول  وضحتهذه اآلية الكرمية إن 
ُكم به مم  ا علهمه هللا وهلذا وج بت طاعة الرسول ف حيُكمون بينهم ، ومن مث  اقتداء الناس برسوهلم وكيفما حي 

ُجهت ه  م ْن بـ ْعٍض، " :  ملسو هيلع هللا ىلص، كما قال رسول هللا ام الشرعيةابألحك ُمون  إ يل ه، و ل ع له بـ ْعض ُكْم أ حلْ ُن حب  إ نهُكْم خت ْت ص 
ًئا، ب ق ْول ه : ف إ منه ا أ ْقط ُع ل هُ ق ْطع ًة م ن  النهار  ف ال   ف م نْ  يه  ش يـْ  ، ومعىن هذا أنه قد جيتهد(2) أي ُْخْذه ا "ق ض ْيُت ل هُ حب  ق   أ خ 

؛ ألنه مل ينزل عليه فيه شيء، فمن عرف أن  يف احلكم حسب القواعد الشرعية عليه أفضل الصالة والسالم
احلكم ليس مبطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار، فليحذر ذلك وليتق هللا يف نفسه، ولو كان 

 ومنه  ،ن احلاكم ليس له إال الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم، أو ميني املدعى عليهأل ،الرسول هو احلاكم عليه
 من خن حن جن مم خم حم . . .﴿ القضااي إال إىل شريعة اإلسالم جيوز التحاكم يف كل املنازعات و ))ال
إن مل جتدوه ، فإن مل جتدوه يف كتاب اّلل  فإىل سنة رسول اّلل  ، ف، أي فردوه إىل كتاب اّلل  (3) ﴾هب. . .  هن
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 هذه هي القاعدة األوىل اليت أقرهتا الشريعة اإلسالمية يف التنظيم القضائي يف اإلسالم ، و و، فإىل االجتهاد 
مقاصدها  لقد سار كبار اجملتهدين على هذا األساس يف فهم الشريعة اإلسالمية ، و و ،ما سواها فهو ابطل

القضااي  تنزيل النوازل و إمجاع العلماء يف اجتهاداهتم ، و و السنة ، كتاب ، وال استدلوا بنصوص السامية ، و
قاموا  احلوادث متجددة ، استدلوا ابلقياس فيما ليس فيه نص ، و ملا كانت النصوص متناهية ، و عليها ، و

غري ذلك من األدلة اليت ال  ابلتخريج على القواعد العامة املستفادة من جمموع النصوص يف مجيع األحوال ، و
مقاصدها اليت تدل عليها  نصوصها ، و ال تتعارض مع جوهر الشريعة اإلسالمية و خترج يف حقيقتها ، و

 .(1)(( التعليالت املنصوصة
إليك  أي مبا عر فك وأوحى ﴾خف حف جف﴿أراد هللا سبحانه وتعاىل بقوله  :لآلية التدبرية اللمسات البيانيةومن 

 فل م  عدل عن اللفظ احلقيقي؟

 جف﴿ تعاىل:إىل هللا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص اضافة اىل مالحظة نسبة رأي رسول هللا  ،ملا أكرم هللا به رسوله كرٌ ففي اآلية ذ 
 .من الناس مبا يراه هو من نفسه كأحد  ال  ،فهو مصون من اخلطأ ألن هللا يريه ﴾خف حف

 

 )2)﴾  رت..  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿ هلالج لج: قال هللا 

 نهاملاذا أعرضوا عيف التوراة ولكن األحكام موجودة على السطح وهي أن  عند تدبر اآلية نرى سؤاال يطفو
؛  مزلق خطريوهذا أهواءهم ويرتكون ما خيالفها، ما يوافق ؟ ألهنم يبحثون يف األحكام عملسو هيلع هللا ىلص وسألوا الرسول 

املشر ع هو هللا ألن  النفستبًعا ملا جاء به هللا ورسوله وليس من قبيل  ى اإلنسانميان أن يصبح هو ألن اإل
بعد علمهم  من حتكيم اليهود إايهملسو هيلع هللا ىلص لنبيه  سبحانه))من هللا ويف اآلية أسلوب تعجب ، النفسوليس هوى 
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مبا يف التوراة من حكم الزاين وحد ه، مث إعراضهم وتركهم القبول حلكمه، فعدلوا عما يعتقدونه حكما إىل ما 
 جيحدون أنه من عند هللا طلبا للرخصة، فظهر جهلهم يف هذه القصة.

﴾ أي: يعرضون عما  مب زب رب يئ ىئ نئ﴾ قال ابن عباس: يريد: الرجم، ﴿  مئ زئ رئوقوله: ﴿ 
 .(1)﴾ وما أولئك الذين يعرضون عن الرجم ابملؤمنني(( رت يب ىب نب يف التوراة من احلكم، ﴿

ة وشرائع راحكم التو  أخذ علينايف هذه اآلية نقطة مهمة وهي هل يلزم  (رمحه هللا)وأضاف فخر الدين الرازي 
احتج مجاعة من احلنفية هبذه اآلية على أن حكم التوراة وشرائع من قبلنا ال زم علينا ما مل ل ))ما قبلنا فقا

ينسخ وهو ضعيف، ولو كان كذلك لكان حكم التوراة كحكم القرآن يف وجوب طلب احلكم منه، لكن 
 . (2)لتحكيم((الشرع هنى عن النظر فيها. بل املراد هذا األمر اخلاص وهو الرجم، ألهنم طلبوا الرخصة اب

مل  -لو كانوا مؤمنني عاملني مبا يقتضيه اإلميان ويوجبه-فإهنم ))  :يف تفسري اآلية (رمحه هللا)وقال السعدي 
وحني ،  يصدفوا عن حكم هللا الذي يف التوراة اليت بني أيديهم، لعلهم أن جيدوا عندك ما يوافق أهواءهم

وما  ﴿،  ا، مل يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه، فلم يرتضوه أيضاحكمت بينهم حبكم هللا املوافق ملا عندهم أيض
﴾ أي: ليس هذا دأب املؤمنني، وليسوا حريني ابإلميان. ألهنم  ابملؤمنني ﴾ الذين هذا صنيعهم ﴿ أولئك

 . (3)((جعلوا آهلتهم أهواءهم، وجعلوا أحكام اإلميان اتبعة ألهوائهم
 ة اليت جاءت مبعىن القضاء ابلعدل .ولعلنا نرى معىن احلُكم يف هذه اآلية الكرمي

 

 (4) ﴾ يت ىت نت مت زت يب ىب نب مب زب رب. . . ﴿ هلالج لج:قال هللا 
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األحكام الفاسدة وعدم إقرارها ووجوب و تقرير التوحيد إببطال اآلهلة املزعومة هذه اآلية تتحدث عن 
وهو اتباع من ال م ، وفساد حكمهال يقبل الظن يف العقائد بل ال بد من العلم اليقيين فيها، وأنه  تصحيحها

 .يهدي وترك عبادة من يهدي إىل احلق
ُر بـ ْعد  اْلع م ى أ م  يف بيان هذه اآلية : )) أ )رمحه هللا( يقول ابن كثري فـ يـُتـهب ُع اْلع ْبُد الهذ ي يـ ْهد ي إ ىل  احلْ ق   و يـُب ص  

اُه و بُكْ  : اي  أ ب ت  مل   تـ ْعُبُد  هلالج لجم ه  ك م ا ق ال  الهذ ي ال  يـ ْهد ي إ ىل  ش ْيٍء إ اله أ ْن يـُْهد ى ل ع م  إ ْخب ارًا ع ْن إ بـْر اه يم  أ نهُه ق ال 
ْيئاً  ُر و ال يـُْغين  ع ْنك  ش  فما ابلكم أن يُْذه ُب ب ُعُقول ُكْم ك ْيف  س وهيـُْتْم ب نْي  اّلله  و ب نْي  خ ْلق ه  ، م ا ال  ي ْسم ُع و ال يـُْبص 

ا  ْلُتْم ه ذ  لُُه اْلم ال ك  احلْ اك م  اهْل اد ي  م ن  الضه و ع د  ا، و ه اله أ فـْر ْدمُتُ الرهبه ج له ج ال  ا و ه ذ  ا و ع ب ْدمُتْ ه ذ  ْلع ب اد ة  هب  ذ  ل ة  اب  ال 
ب ة  مُثه ب نيه   ان  هُ و أ ْخل ْصُتْم إ ل ْيه  الدهْعو ة  و اإْل  ُْم ال  يـ تهب ُعون  يف   هلالج لجو ْحد  ُهْم أ هنه نـْ ا د ل ياًل و ال  بـُْره ااًن و إ منه ا ُهو  ظ نٌّ م  د ين ه ْم ه ذ 

ُْم و و   ا يـ ْفع ُلون  هت ْد يٌد هل  ًئا إ نه اّلله  ع ل يٌم مب  يـْ ُهْم ش  أ ْخرب   أ نهُه  هلالج لجع يٌد ش د يٌد أل  نهُه أ ْي تـ و هٌُّم و خت  يٌُّل، و ذ ل ك  ال  يـُْغين  ع نـْ
 .(1)((على ذلك أمت اجلزاء س ُيج از يه مْ 
 (2)﴾ مه جه هن من خن حن جن ﴿ هلالج لج: قال هللا 

يف هذه اآلية مل يكن معىن احلكم مبعىن القضاء او الفصل بني متخاصمني أو اإلحتكام بل كان له معان أخرى 
 أي هب))  :وما وضحه الصابوين يف معىن احلُكم( 3))) رب هب يل نبوة (( (:رمحه هللا)منها ما قاله الطربي 

علماً انفعاً وارزقين العمل )) ُحكما أي  ، وقال اجلزائري(4)((يل الفهم والعلم وأحلقين يف زمرة عبادك الصاحلني
 . (6)((حكمة أضع هبا األشياء يف مواضعهامعناها بقوله )) )رمحه هللا( ، ووضح الشعراوي(5)((به

                                                           
 

 .234-233، ص4ج ،1ط ، تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (1)
 .83سورة الشعراء، اآلية:  (2)
 .364، ص19ج، 1ط،  جامع البيان يف أتويل القرآن، الطربي (3)
 .352ص،  1، ط صفوة التفاسري، الصابوين (4)
 .657، ص  3، ج5، ط أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، اجلزائري  (5)
 .8276، ص 13جد.ط، ،  خواطر-تفسري الشعراوي الشعراوي ،  (6)
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ىن النبوة والفهم والعلم الذي يعمل به ، فمن أقوال العلماء حنلل معىن احلكم بضم احلاء على أنه أييت مبع
 واحلكمة اليت توضع مبكاهنا .

 (1)﴾  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس . . .﴿: هلالج لجقال هللا 

حلْ ق   يـ ْوم   وقيل ، (2)من تفسريات احلكم يف القرآن الكرمي أنه وحده احلكم يوم يرجعون إليه نـ ُهْم اب  ُل بـ يـْ فـ تـ ْفص 
ُعُهْم ل ف ْصل  اْلق ض   نـ ُهمْ جت ْم  نـ ُهْم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من ، وأيضا  (3)اء  بـ يـْ ُل بـ يـْ تـ ْفص  أ ْي يف  ُدنـْي اُهْم س 

يء  إب  س اء ت ه ، ف إ نههُ ب ذ ل ك  يُْظه رُ ، وقيل  (4)قبورهم ن  إب  ْحس ان ه ، و تـُع اق ُب اْلُمس   م ْن حت ُْكُم ب نْي  ع باد ك  جُت از ي اْلُمْحس 
م ني  ُهو  الْ  ُف اْلُمْخت ل ف ني ، و خت  اُصُم اْلُمت خ اص  ال  هُ خ  قُّ، و م ْن ُهو  اْلُمْبط ُل، و يـ ْرت ف ُع ع ْند  أي أنت حتكم ، وقيل (5)ُمح 

وحدك بني العباد فيما استمر اختالفهم فيه حكما يسلمه كل مكابر معاند وخيضع له كل عات مارد وهو 
صود من احلكم بني العباد احلكم بينه عليه الصالة والسالم وبني هؤالء العذاب الدنيوي أو األخروي، واملق

 .(6) الكفرة
 احلكم الفصل يوم القيامة هو هللا االحد وهو الذي من امسائه احلكم واحلاكم 

 

 (7) ﴾ جم. . .  خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿هلالج لج: قال هللا 

                                                           
 

 .46سورة الزمر، اآلية:  (1)
 .3056، ص5ج د.ط، ، ، يف ظالل القرآنسيد قطب  (2)
 .219، ص 20ج ،1ط ، جامع البيان يف أتويل القرآني ، الطرب  (3)
 .92، ص7ج ،1ط ، تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  (4)
 .536، ص 4ج ،1، ط فتح القدير،الشوكاين  (5)
 .267، ص12ج ،1ط ، روح املعايناأللوسي ،  (6)
 .10سورة الشورى، اآلية:  (7)
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أن اتفاق األمة حجة )): هاومفهوم ،سنة نبيهمن الوصااي الصرحية يف هذه اآلية الرجوع إىل حكم هللا وكتابه و 
قاطعة؛ ألن هللا تعاىل مل أيمران أن نرد إليه إال ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق األمة عليه؛ ألهنا 

 .(1)((معصومة عن اخلطأ، وال بد أن يكون اتفاقها موافقاً ملا يف كتاب هللا وسنة رسوله

﴾ أي: يقضي فيه، وقال مقاتل: إن أهل مكة كفر بعضهم  ف ُحْكُمهُ إ ىل  اّلله   ﴿، دينقال الكليب: أي من أمر ال
عين: يوم القيامة، ي الذي اختلفتم فيه، فإن حكمه إيل، أحكم فيه.: هلالج لجابلقرآن، وآمن به بعضهم، فقال هللا 

ف فيه العباد، حيكم هللا فيه حيكم للمؤمنني ابلقرآن ابجلنة، وللمكذبني به ابلنار، وقيل: إن هذا عام فيما اختل
 .(2) يوم القيامة ابلفصل الذي يزيل الريب، ويبطل االختالف، ذلكم هللا الذي حيكم بني املختلفني

م ا د لهْت ع ل ْيه  ه ذ ه  اآْلي ُة اْلك ر مي ُة م ْن أ نه م ا اْختـ ل ف  ف يه  ويف قول الشنقيطي رمحه هللا يف )أضواء البيان(: )) 
ُه، ال  إ ىل  غ رْي ه  النهاسُ   .(3)...(( م ن  اأْل ْحك ام  ف ُحْكُمُه إ ىل  اّلله  و ْحد 

ا ع امٌّ يف  مج  يع  اأْل ْشي اء ، ﴿: )))رمحه هللا( وقال ابن كثري ا اْختـ ل ْفُتْم ف يه  م ن  اأْلُُمور  و ه ذ   جك مق . . . م ْهم 

 حل جل مك لك خك حك جك ﴿ قـ ْول ه : ك  امل ملسو هيلع هللا ىلص، و ُسنهة  ن ب ي  ه  ﴾ أ ْي: ُهو  احلْ اك ُم ف يه  ب ك ت اب ه  .. . حك

 .( 5)((( 4) ﴾هب . . .

 

 
 

 

                                                           
 

 .753، ص1، ط، تيسري الكرمي الرمحنالسعدي (1)

 .45، ص 4ج ،1ط ، الوسيط يف تفسري الكتاب اجمليدالواحدي ،  (2)
 .47، ص7ج د.ط، ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي ،  (3)
 .59سورة النساء، اآلية:  (4)
 .193، ص 7ج  ،1ط ، تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  (5)
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  السابعالفصل 

 تفسريات احلََكْم وقضااي احلاكمية

 املبحث األول :  تفسري اسم هللا احلََكم

 .(احل ك م)اسم هللا عند تفسري : يف أقوال العلماء املطلب األول

 مل يك رن ىك مك لك اك﴿: هلالج لج، قال هللا هي آية واحدة راً منك   "احل ك م" اآلية اليت ذُكر فيها اسم هللا

را مرة واحدة ، وستفصل الباحثة اسم هللا احلكم الذي جاء منك (1) ﴾خئ . . . مم ام يل ىل
أقوال العلماء واستقرائها ومن مث معىن احلكم يف بعض اآلايت القرآنية وقد ذُكر تفسري  يف القرآن الكرمي بسرد

 رآن يف الفصل الثالث من الرسالة.احلُكم يف الق
 .(2)(( أي: قل: فليس يل أن أتعدهى حكمه وأجتاوزه، ألنه ال ح ك م أعدل منه: )) )رمحه هللا( الطربيقال 

ْنُه م ْن أ ْن جي ْع   هلالج لج أ م ر ُه اّللهُ ُسْبح ان ُه و  )) )رمحه هللا(: وقال الشوكاين نـ ُهْم أ ْن يـُْنك ر  ع ل ْيه ْم م ا ط ل ُبوُه م  ن ُه و بـ يـْ ل  بـ يـْ
نـ ُهمْ  ن ُه و بـ يـْ ُم اْلع ْدُل بـ يـْ ًما ف يم ا اْختـ ل ُفوا ف يه ، و إ نه اّلله  ُهو  احلْ ك  ًما غ رْي  اّلله  و ُهو  الهذ ي ... فح ك  ك ْيف  أ ْطُلُب ح ك 

ًحا ُمْستـ ْوف ًيا  يل  أ نـْز ل  ع ل ْيُكُم اْلُقْرآن  ُمف صهاًل ُمبـ يـهًنا و اض  يهٍة ع ل ى التـهْفص   .(3)((ل ُكل   ق ض 

 .(4)(حاكماً  لكم أطلب هللا أفغري واملعىن: )) هللا( )رمحه القرطيب قالو 
هللا وال أن أجتاوزه ألنه ال حكم أعدل أن أتعدى حكم  ي ليس يلووضح املراغي معىن اآلية بقوله : )) أ

من حكمه، وال قائل أصدق منه، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال، فيه كل ما يصح به احلكم، 

                                                           
 

 .114سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .60، ص12ج ،1ط ،البيان يف أتويل آي القرآن جامع، الطربي (2)
 .178، ص2ج ،1ط ،فتح القديرالشوكاين،  (3)
 .70، ص 7، ج 2، ط اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيبالقرطيب ، (4)

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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أمي مثلكم هو أكرب  ي للعقائد والشرائع وغريمها على لسان رجل منكملوإنزاله مشتمال على احلكم التفصي
 .(1)((من عنده دليل وأظهر آية على أنه من عند هللا، ال

ه عليهم أبهنم ال يؤمنون ولو بعث إليهم كل اآلايت. وحكمه أبن جعل األنبياء كمُ حُ وفسر ابن عطية اآلية : ))
أعداء من اجلن واإلنس، وح ك ماً أبلغ من حاكم إذ هي صيغة للعدل من احلكام واحلاكم جار على الفعل فقد 

ال، وهبذه اآلية خاصمت اخلوارج عليا رضي هللا عنه يف تكفريه يقال للجائر، وح ك ماً نصب على البيان أو احل
 .(2)((هلالج لجه كم  حكم يف الصيد وبني الزوجني فتحكيم املؤمنني من حُ  هلالج لجابلتحكيم، وال حجة هلا ألن هللا 

ابستقراء آراء العلماء يف هذه اآلية نرى أن هللا هو احلكم العدل الذي ال يوجد أحد اعدل منه سبحانه 
 حاكما يقضي وحيكم خريا من، له احلكم واألمر تبارك هللا رب العاملني. ال قاضيا و ال نه ووال أحكم م

 :كثرية نوضح منها اآليتآايت  إبطالقه يف  معر فا  "احلكم"ورد معىن
 (3)﴾ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص﴿ هلالج لج:قال هللا 

 :اخلطايب قال (4)اجلنة، والكافرين النار أي قضى قضاًء مربمًا ال مرده له، بدخول املؤمننيحكم بني العباد : 
 كقوله  األمر، فيه إليه ورد احلكم له سلم الذي هو وحقيقته احلكم( يؤتى بيته )يف املثل ومنه احلاكم احلكم))

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس ﴿ :هلالج لج ولهوق ،(5) ﴾ٰى ين ىن نن من. . . ﴿: هلالج لج

 .(7)(( (6)﴾  مض

                                                           
 

 .9، ص 8، ج1، طتفسري املراغي املراغي، (1)
 .337،ص 2ج د.ط، ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزابن عطية ،   (2)
 .48سورة غافر، اآلية:  (3)
 .97، ص 3ج ، 1ط ، صفوة التفاسريالصابوين،  (4)
 .88آلية:، اسورة القصص (5)
 .46سورة الزمر، اآلية: (6)
 .61ص ، 1ط،  شأن الدعاءاخلطايب،  (7)

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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 احلاكمني أحكم هو أما أي ) ،(1) ﴾يك ىك مك لك اك﴿: هلالج لج وقوله )رمحه هللا( كثري  ابن قال
 .(2)((أحًدا يظلم وال جيور ال الذي

وحتتمل أن  ،وهي حتتمل أن تكون أقضى القضاة ،احلُكم أو من القضاء أو من احلكمة حتتمل أن تكون من
تكون أقضى احلكماء، وأحكم القضاة وأحكم احلكماء، فهي إذن مجعت أربع معاين يف كل كلمة احتمالني 

ون غريه يف احلكمة والقضاء. وهذا كله حمتمل وجائز وليس هناك قرينة حتدد معىن واحداً من هذه املعاين د
 .(3)إذن املراد كل هذه املعاين وهذا توس ع يف املعىن يف ابب األلفاظ املشرتكة

 فتهلك عنه حتد فال خريك، فيه وما يصلحك مبا أدرى احلاكمني أحكم فإن ربك، بدين املسلم أيها فتشبث
 .عليه والظهور واملقدرة ابحلجة كذبه  من على لنبيه نصره ُحكمه من وإن ،

يـ ُقوُل: و اّللهُ ُهو  الهذ ي حي ُْكُم  (4)﴾حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ﴿لُُه: و أ مها قـ وْ 
ّلله  م ْن أ ْهل  م كهة  ُحكْ  ء  اْلُمْشر ك ني  اب  ي ق ض اُؤُه، و إ ذ ا ج اء  ه ُؤال  ي فـ ي ْمض  ُه، و يـ ْقض  ُم اّلله  و ق ض اُؤُه فـ يـُنـ ف  ُذ ُحْكم 

: ُهو  الهذ ي  :﴾ حل جل مك ﴿ين  ب ق ْول ه : مل ْ ي ْست ط يُعوا ر دهُه و يـ عْ  م  اْلع ر ب  ُْكم ه ، و اْلُمع ق  ب  يف  ك ال  ال  ر اده حل 
 .(5)ي ُكرُّ ع ل ى الشهْيء  

قال الزجاج: أي اخللق له، حيل منه ما يشاء ملن يشاء، وحيرم  (6) ﴾مي زي ري ٰى ين ىن﴿: هلالج لجويف قوله 
 .(7)ما يريد

                                                           
 

 .8اآلية:  ،سورة التني (1)
 .420، ص 8ج، 1ط،  تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  (2)
 .557، د.ط.، صملسات بيانية يف نصوص من التنزيل ( السامرائي، 3)
 .41سورة الرعد، اآلية:  (4)
 .579، ص13ج ،1ط ،جامع البيان يف أتويل القرآن، الطربي (5)
 .1سورة املائدة، اآلية:  (6)
 .148، ص2ج ،1، طالوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، حديالوا (7)

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ﴿هلالج لج: وقوله 
ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب حكما، عربيا أي: حمكما : ))(رمحه هللا)، فسرها السعدي (1)﴾ من زن رن

متقنا، أبوضح األلسنة وأفصح اللغات، لئال يقع فيه شك واشتباه، وليوجب أن يتبع وحده، وال يداهن 
 . (2) ((لمونفيه، وال يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين ال يع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 .37سورة الرعد، اآلية:  (1)
 .419ص ،1ط ،سري الكرمي الرمحنتي، السعدي (2)
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 هل السنة واجلماعة يف مسائل احلاكميةأل األصلية قواعدالحث الثاين : املب

 
األمان كان واجبا على العبد أن يتمسك  حتقيق األمن و ملا كانت احلاكمية ألمر هللا هي أساس العدل و

ض   ابلعض عليها ابلنواجذ ملسو هيلع هللا ىلصل هللا سنة رسو  ، و ال حتريف تبديل فيه و ابلقرآن الكرمي الذي ال ، عن اْلع ْراب 
: و ع ظ ن ا ر ُسوُل اّلله   ا اْلُعُيونُ  ملسو هيلع هللا ىلصْبن  س ار ي ة ، ق ال  نـْه  نـْه ا اْلُقُلوبُ  م ْوع ظ ًة ذ ر ف ْت م  ل ْت م  : اي  ر ُسول   ، قـُْلن ا ، و و ج 

ن ا، ف م اذ ا تـ ْعه   ، إ نه ه ذ ه  ل م ْوع ظ ُة ُمو د  عٍ  اّلله   نـ ه ار ه ا ال  ي ز يُغ ع نـْه ا  ُد إ ل يـْ ُله ا ك  : " ق ْد تـ ر ْكُتُكْم ع ل ى اْلبـ ْيض اء  ل يـْ ؟ ق ال 
ال ٌك . .  (1) "بـ ْعد ي إ اله ه 

شهد مفهوم احلاكمية يف ظهوره كمفهوم جلي يف العقيدة االسالمية مراحل حبسب مقتضى احلال ، فلقد 
ويف تبشريه بكلمة التوحيد ومن ذلك ملسو هيلع هللا ىلص لتشريع االسالمي ويف دعوة النيب فاحلاكمية اساس اصيل يف خطاب ا

وذلك عندما ، وبني قومه عندما دعاه إىل هللا يف املوسم وبني هلم معىن كلمة التوحيد  ملسو هيلع هللا ىلص ماحدث بني النيب
حضر عمه ابو طالب معه فقال: اي ابن أخي، هؤالء أشراف قومك، قد اجتمعوا لك، ليعطوك، وليأخذوا 

"اي عم، كلمة واحدة تُعطونيها متلكون هبا العرب، وت دين لكم هبا العجم" : ملسو هيلع هللا ىلص . قال: فقال رسول هللامنك
فقال أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات، قال: "تقولون: ال إله إال هللا، وختلعون ما تعبدون من دونه" قال: 

احداً، إنه أمرك لعجب! قال: مث قال بعضهم فصفقوا أبيديهم، مث قالوا: أتريد اي حممد أن جتعل اآلهلة إهلًا و 
لبعض: إنه وهللا ما هذا الرجل مبعطيكم شيئًا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آابئكم، حىت حيكم هللا 

هلم أمران  ملسو هيلع هللا ىلص. ويف هذا داللة واضحة على أن عتات املشركني قد فهموا من دعوة النيب  (2) ..."بينكم وبينه
ابلعبودية ، واثنيهما اخلضوع ألمره واالحتكام بشرعه وترك أهوائهم ومعبوداهتم اليت  هلالج لجاد هللا مهمان أوهلما إفر 

                                                           
 

قال أبو (، 16810، رقم )4201رواه أمحد ابن حنبل، كتاب مسند امحد ابن حنبل ، ابب ح د يُث اْلع ْراب ض  ْبن  س ار ي ة  ع ن  النهيب    ،  (1)
 ثقة. «:التقريب»، وابن حجر يف «امليزان»قال الذهيب يف ، و  حديث جيد من صحيح حديث الشاميني نعيم: هذا

ْم ذ ي  و النهس ائ ي  خُمْت صرا من ح د يث حي َْي  بن عم ار ة ع ن سعيد بن ُجب ري ع ن اْبن ع بهاس (2) و ر و اُه اْبن وقال حديث حسن صحيح ، ، ر و اُه الرت  
ت  ني  من اْلقسم الثهال ث و احلْ اك م يف  ُمْست   يحه يف  النـهْوع الثهام ن و الس   ْسن اد و مل خيرج اُه .حب ان يف  ص ح  يح اإْل   ْدركه و ق ال  ص ح 
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ورثوها واحتكموا اليها ، ومن ذلك يفهم ان مفهوم احلاكمية تضمن معىن جليا مفهوما من كلمة التوحيد صدع 
 به من اول يوم من تبليغه الرسالة . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

كان مصطلح احلاكمية يعود للظهور أبشكال  هلالج لجوم أو احتكام لغري شرعة هللا وكلما حصل نزاع يف هذا املفه
 متنوعة .

 املطلب األول : مفهوم احلاكمية

، وكالمها جذره "مصدر صناعي يؤدي نفس املعىن الذي يؤديه املصـدر القياسـي "احلكـم)لغة( : احلاكمية أوال :
اك من يفرق بـني احلاكميـة واحلكم من جهة ان احلكم اللغوي: "ح. ك. م" احلاء والكاف وامليم، اال ان هن

 .(1)ه اسم للحدث من حيث هو، واحلاكمية اسم له مع مالحظة ذات تتصف ب
ويقول علماء اللغة والصرف ايضا ان املصدر الصناعي يدل على كل الصفات واالمور املعنوية اليت حتملها 

، وكذلك األمر (2)قوم القومية الوطنية، ومن  -العلى سبيل املث–لفظته ... فاملصدر الصناعي من وطن 
 ابلنسبة للحكم واحلاكمية. 

 اثنيا: احلاكمية )اصطالحا( 

يقول الشيخ احلويين : احلاكمية يف أصله من الفقه والعدل. وتعين أصوليا التحليل والتحرمي على خلفية الشريعة 
تدبري شؤون الناس طبقا لتعاليم القرآن والسنة النبوية  اإلسالمية املبنية على القرآن وسنة الرسول، وتعين سياسيا

 .(3)حتصينا من الفساد

                                                           
 

 ، أصول الدين، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، فلسطنيرسالة ماجستري غري منشورة احلاكمية يف ظالل القرآن، عبد الواحد (1)
 .7صد.ط،  ،
 .16ص د.ط، ، ة يف ظالل القرآناحلاكمي، بتصرف يسري، عبد الواحد،  82، د.ط.، صاملدخل إىل علم الصرف ،عتيق (2)
 USffBsPA4https://www.youtube.com/watch?v=rb احلويين على اليوتوب وقد ورد هذا يف خطبة   (3)

https://www.youtube.com/watch?v=rb4USffBsPA
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عين افراد ت رمحه هللا كما استنبطته الباحثة من كتابه )يف ظالل القرآن(: احلاكمية عند الشهيد سيد
لعاملني كذلك تتجلى يف ا حيثمظهر ربوبية هللا للناس  اليت هي وحده ابحلكم والتشريع والقوامة والسلطان هللا

منه عز خبضوعهم هلل وحده هلذه الربوبية واستمداد كل التشريعات واملناهج والنظم والقيم والتقاليد واملوازين 
 .(1) هلالج لج وجييء تشريع البشر مستمداً من شريعة هللاوجل ، 

أن ساق ابقة  ( وذلك بعدويقول الدكتور )حممد عبد القادر أبو فارس( يف كتابه )النظام السياسي يف اإلسـالم
، وهي هلل )مما تقدم يتضح لنـا ان احلاكمية ال تكون إال )قال:  هللنية اليت توجب احلاكمية آايت القر من اآل

وليس الحد من البشر أن يدعيها، فاملشرع هو  هلالج لج سبحانه و هللامن أوىل خصائص األلوهية، وقد انفرد هبا 
 .(2)((اهلل فهو احلالل وما حرمه فهو احلرام أحله اهلل، واحمللل هو اهلل، واحملرم هو اهلل، فما

 اثلثا : توحيد احلاكمية
هو مصطلح حديث مل يؤلف ظهر جديدا له نفس املضمون من تعريف احلاكمية ولكن أدخل يف أقسام 

ه إفراد هللا سبحانه ابحلكم والتشريع، وأنه سبحانه هو احلك ُم واملشرع، وأنه ال يشرك يف حكمالتوحيد ))وهو 
املفهوم من أصول الدين ومقتضيات "ال إله إال هللا" ومن توحيد األلوهية الذي نزلت به  ، وهي هبذاأحداً 

 .(3) ((الكتب، وأرسلت ألجله الرسل، وهي قضية اثبتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع
حيد األلوهية والربوبية أقسام التوحيد الثالثة وهي تو من املتأخرين من زاد قسًما رابًعا على ومما ينوه هنا أن ))
توحيد االتباع أو توحيد احلاكمية )أي التحاكم إىل الكتاب والسنة( ، ولكن يالحظ  ومساه:واألمساء والصفات 

، ألن العبادة ال -كما ذكر-توحيد األلوهية على من ذكر هذا القسم أن هذا القسم يف احلقيقة داخل ضمن
 .(4)((تباعاال و اإلخالص تقبل شرًعا إال بشرطني مها

                                                           
 

 .  1330ص ،3، ج 286ص ،1ج د.ط،  ، يف ظالل القرآنسيد قطب ،  (1)
  .18ص د.ط، ، احلاكمية يف ظالل القرآنعبد الواحد،  (2)
 .35، ص1، ط َأركاُن اإلميان  ، الشحود  (3)
 .38-37، ص1، طمعتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات،  التميمي (4)
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أن توحيد احلاكمية هي قسم من  )رمحه هللا( رأى علماء منهم عبد هللا غميان وابن عثيمني لقدف
بتوحيد العبادة أو التوحيد )) هو ما يسمى األلوهيةتوحيد ف،  هلالج لجهلل  -األلوهية-أقسام توحيد العبادة 

مع القيام بصرف هذه العبادات  ،واع العبادةالعملي، ومعناه االعتقاد اجلازم أبن هللا وحده هو املستحق جلميع أن
له وحده وال يصرف منها شيء لغريه، والكلمة املعربة عن هذا املعىن أدق تعبري هي كلمة الشهادة: ال إله إال 

 من فهو هللا حكم ابتباع مكلف فالعبد والعمل التطبيق حيث منو  (1)((هللا، فمعناها أنه ال معبود حبق إال هللا
يكون داخالً يف توحيد الربوبية الناحية ، وأما من حيث احلكم واألمر والنهي والتصرف  هذه من دةالعبا توحيد

، واحلاكمية أيضا داخلة يف األمساء الصفات ؛ ألهنا مبينة على اسم هللا احلكم ، فكما تبني توحيد احلاكمية 
 ات .هي متضمنة لتوحيد األلوهية، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد األمساء والصف

حبجة غربته عن اصطالحات السابقني، ولكونه اشتهر وإنه حصل خالف يف مصطلح )توحيد احلاكمية( 
واحلديث عن توحيد احلاكمية ليس هو هدف هذا البحث بل التعريف ابحلاكمية بعموم ونشأته  وظهر حـديثا،

 ومثار العمل هبا .
 

 شأة مصطلح احلاكميةاملطلب الثاين: اتريخ ن

يف معركة صفني الشهرية ببني جيش معاوية وجيش علي بن ايب  إىل اخلوارج يعودفهوم امل مال هلذاإن أول استع
حينما رفعت صحف القرآن  -حكم إال هلل  ال-االحتكام لكتاب هللا )القرآن(طالب حيث القول املشهور: 

امت ال ينطق، ولكن هذا كتاب هللا بني دفيت املصحف ص" رضي هللا عنه : كان قول علي؛ فطلبا لالحتكام 
يد كوكبة ممن حاربوا مع اإلمام  كانت علىالذين تبلورت نظريتهم هذه   ))، ونفصل ذلك أن  يتكلم به الرجال

علي بن أيب طالب اخلليفة الراشد رضي هللا عنه وأرضاه، فلما رضي ابلتحكيم بينه وبني معاوية بن أيب سفيان، 
قبوله هذا الرأي مضطرًا انشقوا عن جيشه ورفضوا طاعته، حبجة أن وكانوا من قبل يطالبون به، إال أهنم بعد 

                                                           
 

 .114، ص1، ط عقيدة التوحيد يف القرآن الكرميملكاوي،  (1)
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 مم ﴿النزاع بيه وبني معاوية وجيشه قد حكم فيه القرآن، فهو وجيشه الفئة الباغية، وفيها حكم القرآن بقوله: 

  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
القرآن ال ، وقالوا: ما حكم فيه  (1) ﴾ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب

جيوز حتكيم الرجال فيه، فليس ألحد حكم وال سلطان فيما حكم فيه هللا، وصاحوا يف معسكرهم: ال حكم 
، وقوهلم: ال حكم إال هلل كلمة حق أريد هبا ابطل، وقد «احملكمة»إال هلل، ودافعوا عن فهمهم هذا حىت مسوا 

الذي رفعوه بكلمات جامعة حني قال يف شعار  واجه فهمهم هذا اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب، وشعارهم
ال إمرة إال هلل!،  :إهنا كلمة حق أريد هبا ابطل! نعم إنه ال حكم إال هلل، ولكن هؤالء يقولون: ال حكم إال هلل

وإنه البد للناس من أمري بر أو فاجر( فحاكمية هللا ال تعين جتريد اإلنسان من السلطة واحلكم يف ميدان خالفته 
 .(2)(( ه عن األمة فيما ابيعته عليه، ومرت ابملسلمني قرون اختفى من واقعهم ومناقشاهتم شعار احلاكميةونيابت

وسبب يف عدم تداول هذا املصطلح يعود الن األمة كانت حتكم بشرع هللا على مر العصور مع تغري شكل 
دخلت األمة يف مرحلة احلكم  هذا احلكم من خالفة راشدة إىل ملك عضود ، ومع اهنيار اخلالفة العثمانية

 اجلربي الذي يعتمد على القوانني الوضعية كمرتكز اساسي لوجوده ويقصي احلكم بشريعة هللا . 

وهذا ال يعين ان هذا املصطلح مل يثر خالل القرون املاضية فقد أثري عندما اجتاح املغول بالد املسلمني وأسقطوا 
ه ، ومل يلبثوا أن نشروا بعض القوانني 656بقيادة هوالكو عام  بغداد عاصمة اخلالفة االسالمية العباسية

، وسلطان  )رمحه هللا( الوضعية يف أقاليم املسلمني اليت اجتاحوها ، وكان ذلك يف عصر شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                                           
 

 .9سورة احلجرات، اآلية: (1)
http://www.al-،  470261،  05/08/2013اإلثنني ، صحيفة املدينة ،  أصل نظرية احلاكمية، يفالشر   إرجع إىل:(2)

470261madina.com/node/ بتصرف ،   

http://www.al-madina.com/node/470261
http://www.al-madina.com/node/470261
http://www.al-madina.com/node/470261
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ه )القرآن يف تفسري ( 1)"ايسق التتار" ة )رمحه هللا(، وقد ذكر ابن كثري )رمحه هللا(  العلماء العز بن عبد السالم
 ، الناهي عن كل شر على من خرج عن حكم هللا احملكم املشتمل على كل خري هلالج لجينكر العظيم( فقال: )) 

،  االصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة هللا األهواء و عدل إىل ما سواه من اآلراء و ، و
كما حيكم   ، و أهوائهم ا يضعوهنا آبرائهم واجلهاالت مم مون به من الضالالت وكما كان أهل اجلاهلية حيكٌ 

هو عبارة عن  ، و ، الذي وضع هلم الياسق به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكيز خان
،  غريها و امللة اإلسالمية ، و النصرانية كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شىت من اليهودية و

، يقدمونه على احلكم  ، فصارت يف بنيه شرعًا متبعاً  هواه م أخذها من جمرد نظره وفيها كثري من األحكا و
 حىت يرجع إىل حكم هللا و ، فهو كافر جيب قتاله ، فمن فعل ذلك منهم ملسو هيلع هللا ىلصسنة رسوله  ، و بكتاب هللا

 .(2)((ريال كث ، فال حيكم سواه يف قليل و رسوله

العالمة اهلندي الشهري أبو األعلى يف عصر احلديث يين يف خطابه السياسي و الد مث أظهر هذا املصطلح
رجة مرت احلجتماعية السياسية واالظروف من النشأت فكرة احلاكمية عنده وسط جمموعة اليت  املودودي ،

، وكان خلصوصية الزمان واملكان دور ومسامهة يف بلورة الفكرة وتطورها، إذ إن املودودي ابكستانهبا دولة 
رين تفاعل مع خمتلف األحداث السياسية واالجتماعية للبالد، حماواًل بذلك إعطاء إجاابت كغريه من املفك

كان أخطر فكرة عاصرها املودودي فكرة فصل الدين عن الدولة، ، ))و إسالمية ملختلف النوازل اليت حتل ابلبالد
م احتدم 1947تان عام ومنذ نشأة دولة الباكس وحماولة إبعاد اإلسالم عن تسيري شؤون املسلمني العامة.

الصراع بني احلركة اإلسالمية اليت تريد تطبيق الشريعة اإلسالمية، وبني قادة دولة الباكستان، وكانت املؤامرات 
حتاك من قبل الشيوعيني والعلمانيني واملستغربني منكري السنة املوجودين يف الدوائر احلكومية حول فكرة تطبيق 

                                                           
 

نها جنكيزخان من عقله وقررها من ذهنه، وهي كلمة مفعولية تعين السياسة. قال القلقشندي: وهي قوانني مخ« . الياسة»وتسمى أيضا   (1)
ر أن رتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا مبا وافق القليل منها الشريعة احملمدية وأكثرها فحالف لذلك مساها الياسة الكربى. وقد اكتتبها وأم

 .314 /4جتعل يف خزانته تتوارث عنه يف أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته صبح األعشى 
 .119، ص 3ج ،1ط ، تفسري القرآن العظيمن كثري ، اب  (2)
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لنظرايت الغربية تقرر مبدأ السيادة الشعبية، وترجع أمر احلكم والتشريع إىل الشريعة يف ابكستان ، وكانت ا
الشعب، وهذا فيه إنكار واضح وصريح ملبدأ احلاكمية اإلهلية، وحتد للحركة اإلسالمية يف ابكستان وعلى 

رية الغربية، رأسهم املودودي، وكان أحد العوامل األساسية لطرح نظريته السياسية املؤسسة على النقيض من النظ
فإذا كان األساس الذي تقوم عليه النظرية الغربية هي فكرة السيادة الشعبية، فإن املودودي، ابعتباره مدركاً 

،  (1)((ومطلعًا على النظرايت الغربية احلديثة، جعل فكرة احلاكمية هي األساس للنظرية السياسية اإلسالمية
كتبه يف هذا الباب يف   مسألة احلاكمية بعد استقراء جممل ماوميكننا تلخيص فكر أبو األعلى املودودي يف 

 النقاط التالية :
احلاكم مبعىن املشرع الذي له احلق يف وضع التشريع للناس واالضطالع على خفاايهم وقلوهبم  -1

 واقامة اجلزاء و احلساب عليهم ، وحتقيق مثوبتهم وعقوبتهم ، هو هللا وحده ال شريك له .
 لبشر أن يدعي لنفسه حق التشريع من دون هللا .حيق ألحد من ا ال -2
 أقام هللا يف األرض خلفاء يتولون إقامة حكم هللا يف الناس ومراقبة تنفيذ ذلك فيهم  -3
أن يكون له قداسة أو عصمة أو خصيصة  هلالج لجيعين أن يكون اخلليفة حال إقامته لشرع هللا  ال -4

ك ظال هلل على القساوسة والرهبان كمثل ما تدعيه النصارى يف سلطان كنيستهم ، من أن هنال
والباابوات يكون هلم مبقتضاه أهلية التشريع عن هللا ومنح صكوك الغفران ابمسه واعطاء الشرعية 

 ملن حيكم فيهم 
 حيق له ان يدخل معه شيئا غريه يكون احلكم بشرع هللا ملزما للخليفة وال -5
حبكم  مصادرته وال منعه عنهم ، الاما حتديد منصب اخلليفة نفسه فهو حق لكل مؤمن ال جتوز  -6

 عضود وال جربي .

                                                           
 

، املكتبة اإلسالمية على شبكة اإلسالم ويب ،  احلاكمية يف الفكر اإلسالمي، حسنة  (1)
&ChapterId=1http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=

0&startno=201&CatId=2104&BookId=4 . بتصرف يسري ، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2104&CatId=201&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2104&CatId=201&startno=0
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مبنصب اخلليفة األعلى بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،  ينحصر استخالف هللا األفراد ال -7
 وكل مؤمن مسؤول حبسب ما أقامه هللا فيه .

مي الذي جاد بنفسه يف ، فبثها يف كتاابته كم ْعل م من معامل العمل اإلسال (هللا رمحه)مث أخذها عنه سيد قطب 
دعوة على احلكومة الذي جاء ابل هلالج لج (رمحه هللا)وجتلى ذلك يف كلمات السيد قطب الدعوة إليه و الرتكيز عليه 

املصرية اليت خرقت القانون يف اعتقاله. ومل يعرف اتريخ الدعوة احلديثة مثل سيد يف حترره من فكرة احلاكمية 
يفرق بني القناعة بنظام حكم كافر  ، وكانكتبه وفكره وحياته حىت توفاه هللالغري هللا. وهو الذي محل لواءها يف  

 .(1)يسعى إليه، وبني االستفادة من نظام حكم كافر حلماية الدعوة وشياهبا ورجاهلا
أن احلاكمية من صلب وأصل العقيدة االسـالمية هذه العقيدة اليت مكث القرآن  )رمحه هللا( يرى سيد قطبو 

القضية  هذهعامًا كاملة يف تقرير  وهكذا انقضت ثالثـة عشر  ))عشر عاما يركز عليها يقول: املكي ثالثة 
 .(2)((اال ما يقوم عليها من املقتضيات الكربى. القضية اليت ليس وراءها شيء يف حياة الناس

 هــــــــــــــــــــــــــــدف الــــــــــــــــــــــــــــدعوة يف أمــــــــــــــــــــــــــــرين مهمــــــــــــــــــــــــــــني  )رمحــــــــــــــــــــــــــــه هللا( يلخـــــــــــــــــــــــــــــص ســــــــــــــــــــــــــــيد قطــــــــــــــــــــــــــــب
حيـــــــث يقـــــــول: هـــــــذه الـــــــدعوة علـــــــى . هلالج لج: رد احلاكميـــــــة إىل هللا تعريـــــــف النـــــــاس إبهلهـــــــم، والثـــــــاين أحـــــــدمها

مــــدار التــــاريخ البشــــري تســــتهدف أمــــراً واحــــداً هــــو تعريــــف النــــاس إبهلهـــــم الواحـــــد، ورهبــــم احلــــق، وتعبيــــدهم 
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهبم وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ونبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ربوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اخللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

ــــه، حيــــث إن النــــاس إذا عرفــــوا حقيقــــة رهبــــم مع رفــــة فاهلــــدف الثــــاين مؤســــس علــــى اهلــــدف األول ومقــــتض ل
حقــــــة، ســــــلموا لــــــه تســــــليماً مطلقـــــــاً يف مجيــــــع شــــــؤون احليــــــاة مبقتضـــــــى حاكميتــــــه املطلقــــــة. يقــــــول قطـــــــب: 

هــــذه طبيعــــة الــــدعوة إىل هللا علــــى مــــدار التــــاريخ البشــــري، إهنــــا تســــتهدف اإلســــالم، إســــالم العبــــاد لــــرب »
ـــــــــاد  ـــــــــادة هللا وحـــــــــده، إبخـــــــــراجهم مـــــــــن ســـــــــلطان العب ـــــــــادة العبـــــــــاد إىل عب ـــــــــاد، وإخـــــــــراجهم مـــــــــن عب يف العب

ـــــدهم إىل ســـــلطان هللا وحاكميتـــــه وشـــــريعته وحـــــده يف كـــــل شـــــأن مـــــن  ـــــيمهم وتقالي حـــــاكميتهم وشـــــرائعهم وق

                                                           
 

 .73، ص 1ج ،6ط ، املنهج احلركي للسرية النبوية الغضبان،  (1)
 .34ص د.ط، القرآن ، مية يف ظاللاحلاك، عبد الواحد ،  1004، ص2جد.ط، ،  يف ظالل القرآنسيد قطب ،   (2)
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وتســـــتهدف رد النـــــاس … ويقـــــول: وأن يكـــــون حمـــــور التجمـــــع اجلديـــــد هـــــو القيـــــادة اجلديـــــدة شـــــؤون احليـــــاة
 .(1)إىل ألوهية هللا وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته

 
 مثرات العمل أبمور احلاكميةاملطلب الثالث : 

ا وقضاءه الر  ضا أبقدار هللا أعظمها ، )2)  ولشهود حاكميهة هللا يف قلب املؤمن مثار كثرية وعدم تسخُّطها؛ ألهنه
عجًبا ألمر املؤمن! إنه أمره كلهه خري، وليس ذاك ألحد إاله للمؤمن؛ " ملسو هيلع هللا ىلص:، وقد قال النيبُّ نفذت أبمره وعلمه

، فكان خريًا لهإْن أصابـ ْته س  . (3) "رهاءُ ش كر، فكان خريًا له، وإن أصابـ ْته ضرهاُء ص رب 

اجلارية يف كونه وخلقه، وذلك برؤية ُحكم هللا الكوين والشرعي فيم ن س بق نا من األُم م  عز وجل فـ ْهم ُسنن هللا
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿ هلالج لج: أو األجيال؛ كما قال 

 .(4)﴾ مت خت حت جت هب مب خب حب

امت ثال أمر هللا واجت ناب هنيه؛ إذ اخلالق املالك املدب  ر املصر  ف حقُّه أن يُطاع فال يُعص ى، وأن يُذك ر فال يُنس ى، 
 .وإذا ما شاه د العبُد بقلبه مقام  ُحكم هللا الكوين والشرعي، سُهلْت عليه الطاعة، وثُقلْت على نفسه املعصية

، احلاكم  :، يقولهبا  ا أمرته نفسه، إذاملؤمن إذا ه مه مبعصية ويقول ما كان يل أن أعصي  هللا، وهو القادُر عليه
 .يفه، املدب  ر لشؤوين، حىت وأان أعصيه، ما كان يل أن أ عصي ه وقد هناين

                                                           
 

،  احلاكمية يف الفكر اإلسالميحسنة ،   (1)
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=

4&BookId=2104&CatId=201&startno=0 
 ، بتصرف. //47927/0http://www.alukah.net/sharia،  حاكمية هللا يف قلب املؤمن،  عبد احلي  (2)
 (.2999(، رقم ) 4/2295رواه مسلم يف صحيحه ، ابب املؤمن أمره كله خري ، )  (3)
 .109سورة يوسف، اآلية:   (4)

http://www.alukah.net/sharia/0/47927/
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واه؛ فكل   ا  - م ن ح ك م يف الناس بغري  أْمر هللا، ومبعصية هللا حترير الع باد من الر  ق   لغري هللا والذل   ل م ن س  إمنه
 جخ مح جح مج حج﴿ :- هلالج لج -كما قال   -عزه وجله  -طاعُته ُمضاهاٌة لعبوديهة هللا 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص مس خس حس جس مخ

 .(1) ﴾خف حف جف

الذي  - هلالج لج -تصحيح ووضوح تصوُّرات اإلنسان يف هذه احلياة؛ ألنهه يست ق يها من شهود ه بقلبه ُحكم  هللا 
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿  :- هلالج لج - كما قال  األقوم؛  هو األحسن و
، فيستسلم هلل ( 2) ﴾هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 والطاعة له ؛ ألنه هو احلكم العدل الذي يقضي يف كل شيء ملا فيه مصلحة العباد. االنقيادويسلم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 .31سورة التوبة، اآلية:  (1)
 .122سورة األنعام، اآلية:  (2)
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 نالثامالفصل 

 أنزل هللا بغري ماالتحاكم  

 أنزل هللا بغري ماكم املبحث األول : الوعيد الشديد على التحا 

 متهيد
شرع هللا ب، ومن أخطرها؛ ألن غالب الدول املنتسبة إىل اإلسالم ال حتكم هذا املوضوع من أهم املوضوعات
، وهذا ال شك خطأ عظيم وجرمية يء كاألحوال الشخصية أو العباداتيف كل شيء، وإمنا يف بعض الش

  .كبرية
موا شرع ، وأن حيك  ، والرجوع إىل الصواب واحلقإىل هللا من ذلكفالواجب على مجيع حكام املسلمني التوبة 

، واجلناايت واألحوال الشخصية ويف كل شأن من  كل شيء يف العبادات واملعامالت، يفهللا يف عباد هللا
  : لفهم كالم العلماء الفهم الصحيح يف هذه املسألة ال بد من معرفة األمور التالية، و شئوهنم 

  . عدم احلكم مبا أنزل هللا وبني احلكم بغري شرع هللاهناك فرق بني 

  .، وكالم العلماء واملفسرين يف هذا التفصيلليت فيها التفصيل حسب حال احلاكمفاألوىل هي ا

 . أما الثانية وهي احلكم بغري شرع هللا فال يوجد فيها أي تفصيل ألن احلكم فيها واحد

 حم جم يل ىل مل خل﴿ هلالج لج: قال  حد فقد أصبح طاغواتفمن حكم بغري شرع هللا ولو يف مسألة وا

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين من خن حن جن يم ىم مم خم
  .ألنه ادعى خاصية من خصائص األلوهية،  )1) ﴾ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

                                                           
 

 .60ية:سورة النساء، اآل  (1)
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رية ، أبنه فهذه اآلية الكرمية احملكمة حتكم على من حتاكم للطاغوت يف أية مسألة كانت صغرية كانت أم كب
 . وهو الكفر ابلطاغوت قد آمن به ومل يكفر به . وهبذا نقض الشرط األول لدخول الدين

 هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه. . . ﴿ :هلالج لجقال 

 )1) ﴾مش هس مس

،  قال أهل التحقيق من أهل التفسري: "الطاغوت كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع))
رسوله أو يعبدونه من دون هللا أو يتبعونه على غري بصرية من  يتحاكمون إليه غري هللا وفطاغوت كل قوم من 

 . هللا أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هلل
فهذه )) أعالم املوقعني عن رب العاملني " بعد هذه العبارة:  يف كتابه " )رمحه هللا( قال احملقق ابن القيم

أتملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم منحرف عن عبادة هللا إىل عبادة طواغيت العامل إذا أتملتها و
ألهنم مل يسلكوا طريق  ، احنراف الطاغوت وعن طاعة هللا ومتابعة رسوله إىل طاعة الطاغوت ومتابعة هؤالء

د الناجني الفائزين من هذه األمة وهم الصحابة ومن تبعهم وال قصدوا قصدهم بل خالفوهم يف الطريق والقص
   .( 2)((  معا

  .والطاغوت هو من حيكم بغري شرع هللا ولو يف مسألة واحدة

 فمن حكم بغري شرع هللا يف مسألة واحدة مساه هللا طاغواتً . والطاغوت ليس فيه تفصيل فهو رأس الكفرة 

  . هلذا ال يوجد تفصيل يف هذه احلالة

لعلماء وأهل التفسري ، هي عدم احلكم مبا أنزل هللا يف أما احلالة اليت فيها التفصيل واليت هي ما تكلم عنها ا
 . واقعة من الوقائع

فاحلاكم املسلم الذي مل حيكم مبا أنزل هللا يف واقعة ما ، حيكم عليه حسب حاله وحسب ما جاء يف تفصيل 
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  .العلماء . فقد يكفر الكفر األكرب وقد يكفر الكفر األصغر

ن تكون كفرا او أ إما وهيانزل هللا مراتب  للتحاكم بغري ماإن  ل،تفصيآلن لتوضيح كالم العلماء ابلأنيت ا
 . هلالج لجن شاء هللا تتكلم الباحثة عن كل منها موجزة إفسقا أو ظلما وس

 : مراتب التحاكم بغري ما أنزل هللا املطلب األول

 أنزل هللا كفرا . بغري ماأوال : أن يكون التحاكم 

 حئ جئ يي ىي ني ﴿تفسري آية ( 1)كتابه ) رسالة حتكيم القوانني (لقد بني الشيخ حممد بن ابراهيم يف  
ما أنزل هللا كافر؛ إما كفر اعتقاد انقل ، يدل على أن احلاكم بغري   ( 2 ) ﴾ حب جب هئ مئ خئ

ا : " موهذا القسم الثاين الذي قال عنه ابن عباس رضي هللا عنه عن امللة، وإما كفر عمل، ال ينقل عن امللة
 .له أيضا: "ليس ابلكفر الذي تذهبون إليه"فر دون كفر"، وقو ك

 كفر اعتقاد انقل عن امللة .  :القسم األول
 :ست أنواع ختتصرها الباحثة ابلقولوقد قسم كفر اإلعتقاد إىل 

هو جحود ما أنزل هللا من احلكم الشرعي،  ؛ و أن جيحد احلاكم بغري ما أنزل هللا أحقية حكم هللا ورسوله-1
 .بني أهل العلم وهذا ما ال نزاع فيه

 ملسو هيلع هللا ىلصأن ال جيحد احلاكم بغري ما أنزل هللا كون حكم هللا ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غري الرسول  -2
وحكم هللا ورسوله ال خيتلف  ،أحسن من حكمه وأمت وأمشل، ملا حيتاجه الناس، من احلكم بينهم عند التنازع

الفتوى بتغري ، وتكون وميكن أن يكون تغري ادثيف ذاته ابختالف األزمان وتطور األحوال، وجتدد احلو 
ما كان مستصحبه فيه األصول الشرعية، والعلل املرعية، مرادا منه كما قال العلماء  األحوال واألزمان،
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ومن املعلوم أن أرابب القوانني الوضعية عن ذلك مبعزل، وأهنم .  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  هلالج لجواملصاحل اليت جنسها مراد هلل 
 ؛ والواقع أصدق شاهد. كائنة ما كانت  مرادهمما يالئم ال يقولون إال على 

فهذا كالنوعني اللذين قبله، يف كونه  أن ال يعتقد كونه أحسن من حكم هللا ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله -3
. . ﴿ :هلالج لجكافرا الكفر الناقل عن امللة، ملا يقتضيه ذلك من تسوية املخلوق ابخلالق، واملناقضة واملعاندة لقوله 

 .(1) ﴾خي . . .ىه   مه جه ين .

أن ال يعتقد كون حكم احلاكم بغري ما أنزل هللا مماثال حلكم هللا ورسوله، فضال عن أن يعتقد كونه  -4
 .أحسن منه؛ لكن اعتقد جواز احلكم مبا خيالف حكم هللا ورسوله؛ فهذا كالذي قبله

ومشاقة هلل ولرسوله، ومضاهاة وهو أعظمهما وأمشلهما وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة ألحكامه،  -5
ابحملاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا، وإرصادا وأتصيال وتفريعا، وتشكيال وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع 

 مستمدات.

ما حيكم به كثري من رؤساء العشائر والقبائل، من البوادي وحنوهم، من حكاايت آابئهم وأجدادهم،  -6
" يتوارثون ذلك منهم، وحيكمون به، وحيصلون على التحاكم إليه عند الن زاع، وعاداهتم اليت يسموهنا "سلومهم

 وله، فال حول وال قوة إال ابهلل.بقاء على أحكام اجلاهلية، وإعراضا ورغبة عن حكم هللا ورس

 القسم الثاين : كفر اعتقاد غري انقل عن امللة 

نزل هللا، مع اعتقاده أن حكم هللا ورسوله هو أن حتمله شهوته وهواه على احلكم يف القضية بغري ما أوهو 
وهذا وإن مل خيرجه كفره عن امللة، فإنه معصية عظمى أكرب ، احلق، واعرتافه على نفسه ابخلطأ وجمانبة اهلدى

 من الكبائر
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 ظلما وفسقاأنزل هللا  بغري ماأن يكون التحاكم  اثنيا و اثلثا :

ظلما ، حني يقر احلاكم مبا أنزل هللا ولكن مل حيكم به ؛ فهو ظامل ا انزل هللا يكون فسقا و ن التحاكم بغري مإ
وفصل اخلطاب: أن من مل حيكم مبا أنزل هللا )): (زاد املسري)يف  )رمحه هللا( اإلمام ابن اجلوزيفاسق ، يقول 

هلوى من غري جاحداً له ، وهو يعلم أن هللا أنزله ؛ كما فعلت اليهود ؛ فهو كافر، ومن مل حيكم به ميالً إىل ا
هللا ؛  من جحد ما أنزل :جحود ؛ فهو ظامل فاسق ، وقد روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال

 (1)((فقد كفر، ومن أقر به ؛ ومل حيكم به؛ فهو ظامل فاسق
لذي يف احلاكم املسلم الذي مل حيكم مبا أنزل هللا ، وليس كالمه يف احلاكم ا (رمحه هللا)كالم ابن اجلوزي إن  

  . حيكم بغري شرع هللا

فاليهود غريت حكم هللا يف املسألة ،  . أخرج من اإلسالم من مل حيكم مبا أنزل هللا كما فعلت اليهود فلقد
  .حيث جعلت حكم الزان التحميم وهي تعرف أن حكمه يف شرع هللا الرجم . فهذا هو احلكم بغري شرع هللا
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 هلالج لجانني الوضعية اليت ختالف ما أنزل هللا املبحث الثاين : حماربة القو 

أن يقول:  -مهما قلهت معرفته به-ال ميكن ألي   شخص عرف اإلسالم : )) (1)يقول الدكتور غالب عواجي
إن اإلسالم يفرق بني الدين واحلكم، حبيث يكون الدين هلل واحلكم للشعب أو القانون أو جملس التشريع أو 

ات العلمانية الباطلة؛ ألن اإلسالم يعترب مجيع البشر عبيًدا خلالقهم، وال مزيهة احلزب أو غري ذلك من اإلطالق
ألحد على آخر إال  ابلتقوى، وحير  ُم أن يتخذ الناس بعضهم بعًضا أراباًب من دون هللا، وأنه من رضي 

ليس له، وسيحاسبه ظامل لنفسه، متعدٍ  ملا ، حمارب هلل ،ابلتحاكم إىل غري هللا فهو طاغوت خارج عن الفطرة
 عن ذلك. هلالج لجهللا 

ويف اإلسالم البيان التام الشامل لكل جوانب احلياة: سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ... إخل، بيـهن ها هللا 
وأمر الناس بفهمها واستخراج كل ما يصادفهم من أحكام وتشريع  ،وأحكاًما جامعة يف قواعد شاملة هلالج لج

، فاملشر  ع يف اإلسالم هو هللا وحده، وما نطق به ملسو هيلع هللا ىلص -ن سنة نبيه أو م هلالج لجعلى ضوئها؛ من كتاب هللا 
واملنف  ذ لألحكام الشرعية هم احلكام الذين ختتارهم األمة، ويرضون حبكمهم لتنفيذ الشرع الشريف،  ،رسوله

وإمنا هم  ،كما كان يتصور اجلاهلون قدميًا-هؤالء احلكام ليسوا طبقة فوق البشر، أو هلم صفات إهلية 
وغري ذلك  ،نفذ  ون فقط، وأن كل مسلم مطالب أبن يعرف األحكام الشرعية وأمور العبادات واالقتصادم

 .(2) ((من أمور احلياة
 :التعريف ابلقانون الوضعي أوال :

 .هو جمموعة من التعاليم والنظم البشرية اليت تنظم حياة األفراد واجلماعات والدول
 نشأة الشريعةاثنيا : 
شاملة جامعة مانعة ال ترى فيها عوجاً، وال تشهد فيها نقصاً،  هلالج لجمتكاملة من عند هللا  الشريعةجاءت 
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من مسائه على قلب رسوله حممد صلى هللا علية وسلم، يف مدة قصرية ال تتجاوز املدة _ هلالج لج_أنزهلا هللا 
 نب مب زب ﴿ هلالج لج: هللا وانتهت بوفاته، أو انتهت يوم قال  ملسو هيلع هللا ىلص الالزمة لنزوهلا، بدأت ببعثة الرسول 

 (1)﴾مك. . .رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
فلم أتت الشريعة جلماعة دون مجاعة، أو لقوم دون قوم، أو لدولة دون دولة، أو لوقت دون وقت، أو لعصر 

 .بل هي متجددة أفضل من جتدد الليل النهار .دون عصر، أو لزمن دون زمن، تبلى جدهتا
 :نشأة القانون اثلثا:

ة اليت ينظمها وحيكمها ضئيالً حمدود القواعد، مث يتطور بتطور اجلماعة، ينشأ القانون الوضعي يف اجلماع
فتزداد قواعده وتتسامى نظرايته كلما ازدادت حاجات اجلماعة وتنوعت، وكلما تقدمت اجلماعة يف تفكريها 

بلغ أشده، وعلومها وآداهبا. فالقانون الوضعي كالوليد ينشأ صغرياً ضعيفاً، مث ينمو ويقوى شيئاً فشيئاً حىت ي
وهو يسرع يف التطور والنمو والسمو كلما تطورت اجلماعة اليت حيكمها وأخذت حبظ من الرقي والسمو، 

ويبطئ يف تطوره ومنوه كلما كانت اجلماعة بطيئة النمو والتطور. فاجلماعة إذن هي اليت ختلق القانون الوضعي 
 بع هلا وتقدمه مرتبط بتقدمها.وتصنعه على الوجه الذي يسد حاجاهتا وينظم حياهتا، وهو ات

وعلماء القانون الوضعي حني يتحدثون عن النشأة األوىل للقانون يقولون: إنه بدأ يتكون مع تكون األسرة 
والقبيلة، وإن كلمة رب األسرة كانت قانون األسرة، وكلمة شيخ القبيلة كانت قانون القبيلة، وإن القانون ظل 

ولة، وإن عادات كل أسرة كانت ال تتفق مع عادات غريها من األسر، يتطور مع اجلماعة حىت تكونت الد
وتقاليد كل قبيلة مل تكن مماثلة لتقاليد غريها من القبائل. وإن الدولة حني بدأت تتكون وحهدت العادات 

انون كل ق والتقاليد وجعلت منها قانوانً ملزماً جلميع األفراد واألسر والقبائل الداخلني يف نطاق الدولة. ولكن
دولة مل يكن يتفق يف الغالب مع قوانني الدول األخرى، وظل هذا اخلالف حىت بدأت املرحلة األخرية من 
التطور القانوين يف أعقاب القرن الثامن عشر على هدي النظرايت الفلسفية والعلمية واالجتماعية، فتطور 

قائمًا على نظرايت مل يكن هلا وجود يف القانون الوضعي من ذلك الوقت حىت اآلن تطورًا عظيماً، وأصبح 
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العهود السابقة. وأساس هذه النظرايت احلديثة العدالة واملساواة والرمحة واإلنسانية. وقد أدى شيوع هذه 
النظرايت يف العامل إىل توحيد معظم القواعد القانونية يف كثري من دول العامل، ولكن بقى لكل دولة قانوهنا الذي 

 .(1)ن القوانني يف كثري من الدقائق والتفاصيلخيتلف عن غريه م

    (2)ي ميزات الشريعة اإلسالمية على القانون الوضعرابعا: 
 :أساس متيز الشريعة على القانون اآليت

وهللا العامل خبلقه ومبا  (3)﴾حئ . . . زي ري ٰى ين. . .  ﴿: هللا ، كما قال هلالج لجأن الشريعة من عند هللا -
ن من أحكم خلقه وأعجز غريه أن أييت آبية أو خلق مثله حكيم، ال يصدر يصلح هلم، وال يشك عاقل أ

 رث يت ىت نت مت زت رت يب . . .﴿ هلالج لج: عنه إال البالغ يف احلكمة والدقة والسعة والدوام. قال 

يوجب ذلك احرتامها من اجلميع وامتثاهلا تعظيماً  هلالج لجكون الشريعة من عند هللا   و (4)﴾ نث مث زث
 .وثقة يف حكمه هلالج لجهلل 
انون الوضعي من صنع البشر وضع بقدر ما يسد حاجاهتم الوقتية، وبقدر قصور البشر عن معرفة أن الق-

الغيب أتيت النصوص اليت يضعها البشر قاصرة عن حكم ما مل يتوقعوه. إذ اإلنسان عرضة للجهل واهلوى 
  والظلم، وبتأثره بواحدة منها يتأثر نتاجه القانوين.

ا اجلماعة لتنظيم شؤوهنا وحاجاهتا فهي قواعد متأخرة عن اجلماعة أوهي يف أن قواعد القانون مؤقتة تضعه -
تغريات  قوانني ال تتغري بسرعة تتماشى معمستوى اجلماعة تقريباً ومتخلفة عن تلك احلاجات غداً، ألن ال

 .حال اجلماعات البشرية
هي اليت تقود القانون وليس هو  أن القانون يتلون بتلون واضعيه وعاداهتم وتقاليدهم وأترخيهم، فاجلماعة -
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القائد هلا، وإذا كان هذا هو األصل يف القانون من يوم وجدوه، فأن هذا األصل قد تغري يف الوقت احلايل، 
وتستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، مثل: ما فعلت روسيا  بعد احلرب العاملية، األوىل حيث بدأت الدول تدعوا

ايطاليا الفاشية، أو أملانيا النازية، إذن أصبح القانون ينظم اجلماعة يف الغالب الشيوعية، أو تركيا الكمالية، أو 
 .كما يرى الساسة حىت وأن كان من ذلك ما ال يصلح للجماعات أصالً 

أن من قواعد القانون ما هو مرياث من بقااي أداين حرفت مل ختالف قواعد الشريعة. ونستطيع إجياز ذلك  -
 .ابنية، والسمو والدوام، والشمول، والعاملية، والكمال، والتوازنأبن الشريعة متتاز ابلر 

فقد جعل شيئاً من  ابلقوانني الوضعية من حتاكم لغري هللافلقد رأينا الفرق بني الشريعة والقانون الوضعي ف
 جخ مح جح مج حج ﴿: هلالج لجحقوق هللا يف العبودية لغريه، كما فعل أهل الكتاب، قال 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص مس خس حس جس مخ

 .(1)﴾ خف حف جف

التحاكم عبادة كالركوع والسجود، فهؤالء مل يركعوا ويسجدوا هلم وإمنا أطاعوهم يف تغيري أحكام هللا، مث إن 
 خب حب ﴿ :هلالج لجبتحليلهم احلرام، وحترميهم احلالل، فذلك من عبادهتم؛ وهو من الشرك األكرب، لقوله 

 .( 2) ﴾حض . . . جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

اق خلف حماكم غري شرعية، حملالً هبا ما حرم هللا، وحمرماً ما حلله يف كتابه ويف صريح السنة الثابتة ومن انس
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ﴿: هلالج لجاحملكمة، فذلك الكفر البني قال 

                                                           
 

 .31سورة التوبة، اآلية:  (1)
 .21سورة الشورى، اآلية: (2)
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، ومعناه: إذا أطعتم املشركني يف أن (1) ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 امليتة حالل إنكم ملشركون مثلهم.

عند القاضي أو عند األمري أو  والتصاحل، خري الواجبات التحاكم إىل شرع هللا املشتمل على كل ومن أوجب
عند جهة حكومية أو شيخ قبيلة كله جائز، ألن الصلح مرغب فيه شرعاً يقبل به عند كل أحد، كإسقاط 

 :اإلنسان حقه املايل أو العفو عن سبه وتعيريه أو املساحمة عن إتالف جتارته، بشرطني

 يلزم بذلك الصلح، بل يكون برضى النفس وطيبها. أال: أوال

: هلالج لجخيالف الصلح شيئاً حده الشرع، كإسقاط حدود هللا كحد الزان، أو السكر، أو غريه، قال  أالالثاين: 
الصلح جائز بني املسلمني، إال صلحاً حرم حالالً أو "  ملسو هيلع هللا ىلص: ولقول النيب (2) ﴾ُّ . . . ىه مه جه . . .﴿

 .(3)"  أحل حراماً 

غري املسلمني عاشوا يف الفتح اإلسالمي يف أمن كفلته هلم  فعند النظر يف اترخينا اإلسالمي وجدان أن
البالد ، وأن التشريعات اإلسالمية بل محتهم من طغيان الطائفية الدينية غري املسلمة وإن كانوا أهل دين واحد

 .ا وعدم استقرار أوضاعهااليت استجابت للتغريب وحنت الشريعة اإلسالمية تؤكد تعاسته
على الشعوب اإلسالمية العودة الصادقة إىل ما فيه عزهم وشرفهم وهو الكتاب العزيز والسنة املطهرة، ف

 .والرباءة من القوانني الوضعية أايً كان مصدرها
أن يكفوا من دعوات التغريب والعلمنة، فقد ابنت عمالتهم وسقطت  أمتناأنه آن للمرتبصني بوحدة 

 .م وكذبت مواطنتهم فلريحيوا أنفسهم من عناء التجوال وكثرة النباححججه
 

                                                           
 

 .121سورة األنعام، اآلية: (1)
 .128سورة النساء، اآلية:  (2)
(، رقم : 3/28ننه ، )(، وقال األلباين صحيح ، ورواه الرتمذي يف س2353(، رقم )2/788ابب الصلح ، ) ،رواه ابن ماجه يف سننه (3)
 (، وقال حديث حسن صحيح .2353)
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 ةـــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــاخل

احلمد هلل وصل هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا، لقد توصلت الباحثة إىل نتائج 
 يف البحث وهي كما يلي:

 أكثُر من تسعة وتسعني غري حمصورة بعدد معني هلالج لجأنه أمساء  هللا  اتـهف ق  علماُء املسلمني على -1
هو تفويض علم حقيقة معاين هذه املتشاهبات إىل هللا وحده، مذهب السلف يف آايت الصفات  -2

مع اعتقاد تنزيهه عن التعطيل ،  هلالج لجعن ظواهرها املستحيلة يف حقه  هلالج لجمع اعتقاد تنزيهه 
 .والتشبيه والتجسيم

 إمنا اجملهول هو الكنه والكيفية فقط سىن من النصوص احملكمة أميا إحكامنصوص األمساء احل -3
 .أما كيفياهتا فهذا أمر غييب ومشتبهفنثبت هلل صفاته من غري تشبيه ، 

ًما أ فـ غ رْي  هللا  أ بـْت غ ي ﴿: هلالج لجقال هللا وهي ، آية واحدة يف راً منك  اسم هللا "احل ك م" ورود  -4 ،  ﴾ ح ك 
، وأما احلاكم جاء مخس مرات يف القرآن الكرمي ، وكلها بصيغة  وتسعني مرةني اثن وورد احلكيم

 اجلمع للتأكيد على عظمة هللا وحكمه ، وأخريا احلكمة وردت عشرين مرة يف القرآن الكرمي.
الكتاب  من توقيفية، ال جمال للعقل فيها فيجب الوقوف فيها على ما جاء به هلالج لجأمساء هللا  -5

 من األمساء هلالج لجوال ينقص؛ ألن العقل ال ميكنه إدراك ما يستحقه والسنة، فال يزاد فيها 
ألهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات هي اإلميان اخلالص جبميع  من القواعد املهمة -6

دلت عليها من الصفات ، وما ترتتب عليها هذه الصفة من األاثر ، وأن ال  أمساء هللا ، وما
ه سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يتسمى مبا دلت عليه، أو نصف هللا إال مبا وصف به نفس

 كانت هذه الصفة مما دلت عليها أمساؤه
املنع والصد، أما املعاين االخـرى كـالعلم والفقـه  يف اللغةح ك م   أبرز املعاين ملادة تبني من ذكر -7

 .فهي حتتمل هذا املعىن واإلتقان والقضاء ابحلق والعدل
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 ر اميانية ووجدانية وسلوكية يف قلب املؤمن السم هللا احلكم آاث -8
بعد استعراض اسم هللا احلكم علم ان من حق هللا على العباد ان حيتكموا اليه وإىل شرعه القومي  -9

وأنه سبحانه له حق احلاكمية واحلكم على العباد وأفعاهلم ومتعلقات حياهتم على النهج الذي 
 هلم يف هذا الباب. ان يشرع هلالج لجخيتاره هلم وليس الحد سوى هللا 

من خالل دراسة اسم هللا احلكم دراسة حتليلية تطبيقية وجدان ان له مشتقات متعددة منها  -10
يف هذه األمساء من غزارة يف املعاين وتنوع يف الدالالت وقد  احلكيم واحلاكم واحلكم على ما

ذه األمساء ذكرت يف ثنااي هذه الرسالة نصوص متكاثرة من الكتاب والسنة على مجلة من ه
 الشريفة.

داوود وسليمان يف احلكم تنبيه على أصل االجتهاد وعلى فقه القضاء، وهي مظهر من  يف قصة -11
مظاهر العدل واجلمع بني املصاحل والتفاضل ومراتب االجتهاد واختالف طرق القضاء ابحلق مع 

 كون احلق حاصال للمحق.
فاعها وقصر نظرهتا اليت تتصور أن حكم على حكم يعدل منهج الغرائز البشرية واند الهليكم ااحلُ  -12

املسلم وتربئة اليهودي هو إضعاف للمسلمني ، ولكن من الشرف لإلسالم أن يعاقب أي 
 إنسان ارتكب خطأ مادام قد انتسب لإلسالم وأهنا شهادة لإلسالم مل أيت ليجامل مسلما.

على ما جاء به هللا  عدم تتبع الرخص كثريا والبحث يف األحكام عما يوافق هوى األشخاص -13
 ورسوله ، فقد حذر هللا هذا الفعل يف القرآن وهو طلب الرخصة يف التحكيم.

لدى استعراض مسائل احلاكمية من خالل تعريفها واتريخ نشأة مصطلحها وتفاصيلها العقدية  -14
 يقوم يتجزأ من عقيدة املسلم اليت ومسائلها التفسريية واحكامها الفقهية ومثراهتا وجد أهنا جزء ال

 هبا دينه وتستقيم هبا حياته.
إن التحاكم بغري ما انزل هللا يكون كفرا خيرج عن امللة أو كفر عمل ال خيرج عن امللة ويكون  -15

 فسقا وظلما ، حني يقر احلاكم مبا أنزل هللا ولكن مل حيكم به ؛ فهو ظامل فاسق .
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ؤها معروف للمسلم وفيه الشريعة اإلسالمية احكامها واضحة على ضوء الكتاب والسنة ومبد -16
 مميزات كبرية عن القوانني الوضعية اليت هي من وضع اإلنسان وتتغري بتغري األشخاص واملصاحل.

 

 المقترحات

والغرية عليه بعمل  ،والتصدي للشبه املدعوة ابسم الدين ملسو هيلع هللا ىلصوالعمل بسنة رسول هللا  هلالج لج أوصي بتقوى هللا -
والرد  ا أنزل هللا بتسليط الضوء على الشبه احمليطة هبذا البابمب التحاكم  وحبوث أمشل وأعمق عن احلاكمية 

 عليها.

 .ة تطبيقية وتفسريها تفسريا وافيايدراسة ابقي امساء هللا احلسىن دراسة حتليل-

وترشيد دور اإلعالم الفاسد هلالج لج على حاكمية هللا  النشءتربية  الضوء على كيفية بتسليطاكمال هذه الدراسة -
 .ما أنزل هللاحول احلكم بغري 

بدعوى أهنا ختلف ورجعية ومجود وأهنا تتناىف مع حماربة األفكار والتصورات اهلدامة حول احلكم مبا أنزل هللا  -
 . ملسو هيلع هللا ىلصاحلرية واملدنية املعاصرة او أهنا فقط يف عهد النيب 

 ية لعمل على إغالق الكليات واملعاهد الدراسية اليت تدرس القوانني الوضعدراسة على احلث اب -
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 الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهارس

 فهرس اآليات القرآنية 

 

اسم 
 السورة

 رقم الصفحة اآلية 

 63 ﴾زي. . .  ىن نن. . . ﴿ البقرة
 28 ﴾ين ىن من خن حن جن يم ىم مم. . . ﴿ البقرة
 1 ﴾ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن﴿ البقرة
 62 ﴾خض . . . خئ حئ جئ يي ىي ني. . . ﴿ البقرة
 54   ﴾جب. . .  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن﴿ البقرة

 54-49 ﴾نت . . . نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ . . .﴿ البقرة

 49 - 44  ﴾حس. . .  هئ مئ خئ حئ. . . ﴿ البقرة
 هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه.. . ﴿ البقرة

  ﴾مش هس مس هث مث هت مت

94 

 64   ﴾حت. . .  ىي ني مي زي ري. . . ﴿ البقرة
. . .  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض   خض حض جض مص﴿ البقرة

 ﴾حك

44 

 63 ﴾خم . . .  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ البقرة
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 69 ﴾مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ. . . ﴿ آل عمران
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب﴿ النساء

 ﴾مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
38-54 

 49 ﴾مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ. . . ﴿ النساء
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج﴿ النساء

 ﴾مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
38-70 

 71 ﴾هب. . . حل جل مك لك خك حك جك﴿ النساء
 78-7 ﴾هب. . . هن من خن حن جن مم خم حم. . . ﴿ النساء
 ين من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ النساء

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
ٌّ ٍّ َّ ﴾ 

93  

 100  ﴾نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب . . .﴿ النساء
 72 ﴾خك . . . مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض﴿ النساء
 102   ﴾ُّ . . . ىه مه جه . . .﴿ النساء
 81 - 37 ﴾مي زي ري ٰى ين ىن.. . ﴿ املائدة
 64 ﴾جم. . . حس جس مخ . . .﴿  املائدة
 . . . رث   يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب . . .﴿ املائدة

  ﴾مك
99 

 54 ﴾ٍّ . . . يي   ىي مي خي حي جي . . .﴿ املائدة

 74-54  ﴾رت  . . . مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ املائدة
 95 ﴾حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني. . . ﴿ ةاملائد
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 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ﴿ املائدة

 ﴾مل . . . جع مظ حط مض
3 

 58-54 ﴾مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل﴿ املائدة
 29 ﴾هس . . . خف حف جف . . .﴿ املائدة
 54 ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب.. . ﴿ األنعام

 2 ﴾نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ﴿ عامألنا
 79-55 -36 ﴾خئ . . . رن ىك مك لك اك﴿ عاماألن

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿ األنعام
 ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك يق

102 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿ األنعام
 ﴾هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

92 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿ األعراف

 ﴾نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
34 

 100 ﴾حئ . . . زي ري ٰى ين. . . ﴿ األعراف
 55 ﴾مع جع حط جض مص خص . . .﴿ األعراف
 27- 24- ي ﴾نت. . . نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ األعراف

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج﴿ التوبة

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 ﴾خف حف

92-101  

 75 ﴾ يت ىت نت مت زت يب ىب نب مب زب رب. . . ﴿ يونس
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 55 ﴾ىك مك لك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿ يونس
 ي ﴾ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يكا﴿ هود
 59- 55 ﴾حي جي ٰه مه جه هن من. . . ﴿ هود
 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل﴿ هود

 ﴾حي جي

59 

 يوسف

 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث.. . ﴿
 ﴾رن مم ام يل

2 - 71 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿ يوسف
 ﴾مت خت حت جت هب مب خب حب

91 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿ الرعد
 ﴾من زن رن مم ام يل

82 

 81 - 55 - 7  ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك﴿ الرعد
 49 ﴾حس . . . مئ خئ حئ جئ يي﴿ النحل

 64 ﴾ىك . . . يف ىف يث ىث﴿ اإلسراء
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿ اإلسراء

 ﴾حم جم

34 

 62 ﴾مب. . .  َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿ اإلسراء
 24 ﴾ىي . . . مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف﴿ اإلسراء
 6 ﴾مك لك خك حك جك مس . . .﴿ الكهف

 49 - 46 - 37 ﴾ىم مم خم حم. . . ﴿ مرمي
 30 ﴾يف ىف يث ىث نث﴿ طه
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 24 - 8 ﴾جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿ طه
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿ األنبياء

 ﴾حج . . . جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
65- 74 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿ احلج

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

40 

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض﴿ النور

 ﴾لك . . . مق حق

59 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف﴿ النور
 ﴾مم

4 

 76 ﴾مه جه هن من خن حن جن﴿ الشعراء
 80 ﴾ٰى ين ىن نن من. . . ﴿ القصص
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ األحزاب

 ﴾يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
4 

 73 - 49 ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ. . . ﴿ ص
 80 - 77 ﴾مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس . . .﴿ الزمر
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ. . . ﴿ الزمر

 ﴾مح جح
34 

 80 ﴾مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص﴿ غافر
 77   ﴾جم. . .  خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿ الشورى
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 96 ﴾خي . . .ىه   مه جه ين . . .﴿ الشورى

 101 ﴾حض . . . جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب﴿  الشورى
 43 ﴾جي يه ىه مه جه ين﴿ الدخان

 29 ﴾ٰر  . . . يم ىم مم خم . . .﴿ الفتح
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم﴿ احلجرات

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 ﴾مح جح مج حج

87 

 1 ﴾جك مق حق مف خف حف﴿ الذارايت
 29 ﴾لك  . . . ىف يث﴿ القمر
 خب حب جب هئ مئ خئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  . . .﴿ احلشر

 ﴾هب مب

4 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص﴿ احلشر
 ﴾خك حك جك مق حق مف خف

24 

 26 ﴾مس هث مث هت مت  . . .﴿ اجلن
 26 ﴾خئ  . . . يي ىي مي خي . . .﴿ املزمل
 81 - 44 ﴾يك ىك مك لك اك﴿ التني
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 فهرس األحاديث

 رقم الصفحة طرف احلديث
 51 ....أاتكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألني قلواًب، اإلميان ميان 

 27 .... ل ك  مس هيت  أسأُلك  بُكل   اسم ُهو  
 41 .... إن هللا هو احل كم وإليه احلُكم 

ُجهت ه  م ْن بـ ْعضٍ  ُمون  إ يل ه، و ل ع له بـ ْعض ُكْم أ حلْ ُن حب   73 ...إ نهُكْم خت ْت ص 
 102 ....حاً حرم حالالً الصلح جائز بني املسلمني، إال صل
 91 ...عجًبا ألمر املؤمن! إنه أمره كلهه خري

 51 ....فرج عن سقف بييت وأان مبكة فنزل جربيل ففرج صدري 
نـ ه ار ه ا ق ْد تـ ر ْكُتُكْم ع ل ى الْ  ُله ا ك   83 ....بـ ْيض اء  ل يـْ

 58 .... لو مسؤ  و ُكلُُّكْم ر اعٍ 

 51 ....ال حسد إال يف اثنتني، رجل آاته 
ائ يل  و إ ْسر اف يل  ف اط ر  السهم   رْب يل  و م يك   56 ....و ات  و اأْل ْرض  اللهُهمه ر به ج 

 50 .... اللهم علمه احلكمة
 55 وات واألرض ومن فيهن االلهم لك احلمد أنت قيم السم

ٌة ب ي د  م ل كٍ  ْكم  ه  ح   57 .... م ا م ْن آد م يٍ  إ اله يف  ر ْأس 

 58 .... و الرهُجُل يف  م ال  أ ب يه  ر اٍع و ُهو  م ْسُئوٌل ع ْن ر ع يهت ه  
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 فهرس األعالم

 رقم الصفحة اسم العلم
 25 ابن األثري
 8 ابن بري
 60 الز ب يد ي

 7 ابن سيده
 26 خلطايبا

 37 اخل ط في
 34 أبو بكر اإلمساعيلي

 43 الزجاجي
 98 عواجي
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 فهرس المصادر والمراجع

 ، برواية حفص عن عاصم. القرآن الكرمي (1

 (.هـ  1380، مبكةمطابع الثقافة غزة،  د.ط.)  ، رسالة يف حتكيم القوانني، الشيخ حممد ، ابن ابراهيم  (2
تفسري ابن ايب حامت ، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي،   (3

ج ،  حتقيق: أسعد حممد الطيب: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن 11، القرآن العظيم البن أيب حامت
لكة العربية السعودية،  مكتبة نزار مصطفى الباز ) املم 3إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ،  ط

 (.هـ 1419، 
ابن األثري ،  عز الدين أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين  (4

 .م (1989 -هـ 1409)بريوت ، دار الفكر،  ، د.ط.ج 6،  أسد الغابةاجلزري، 
سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري، ابن األثري ، جمد الدين أبو ال (5

التتمة حتقيق بشري عيون  -ج ،  حتقيق : عبد القادر األرنؤوط 12 ،جامع األصول يف أحاديث الرسول
 .م ( 1972 -هـ  1392مكتبة دار البيان،  -مكتبة احللواين ، مطبعة املالح د.م. ، )  1، ط

، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري  (6
 د.ط.،  حممود حممد الطناحي -الزاوى  حتقيق: طاهر أمحد ج،5 ، النهاية يف غريب احلديث واألثر، 
 .م(1979 -هـ 1399املكتبة العلمية، بريوت ، )

) بريوت ، دار  1ج ، حتقيق: حممد عوض مرعب ، ط8،  ةهتذيب اللغاألزهري ، حممد بن أمحد ،  (7
 .م (2001إحياء الرتاث العريب 

) الدار البيضاء، منشورات الفرقان، 1، طأجبدايت البحث يف العلوم الشرعيةفريد،  األنصاري، د/ (8
 م( .1997ه ، 1417

-هـ1399اجلامعة اإلسالمية،  ) املدينة املنورة ، 11، ط أصول اإلميانابن ابز ، عبد العزيز بن عبد هللا ،  (9
 .م(1979
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وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية ، ) 1ط،  نواقض اإلسالم، عبد العزيز بن عبد هللا ابن ابز،  (10
 .هـ(1410،واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

، اجلامع الصحيح املختصر صحيح البخاريعبد اهلل، حممد بن إمساعيل اجلعفي،  البخاري، أبو (11
 م(1991 -هـ1411الفكر ، بريوت ،  )دار 1زيز بن ابز، طحتقيق عبد الع

،  البن بطال يالبخار  شرح صحيحابن بطال ، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك ،  (12
 -هـ 1423)  السعودية، الرايض ، مكتبة الرشد ،  2، حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم ، طج10

 .م(2003
حتقيق، ج، 8، التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغويمعامل أبو حممد احلسني بن مسعود، البغوي،  (13

املدينة ) 4ط ،سليمان مسلم احلرش -عة ضمريية عثمان مج -حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر 
 .م( 1997 -هـ  1417دار طيبة للنشر والتوزيع، املنورة ، 

رد (14 ، األمساء والصفات للبيهقيي اخلراساين،  البيهقي ، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسر ْوج 
ج ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد هللا بن حممد احلاشدي ، قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن 2

 .م ( 1993هـ ،  1413اململكة العربية السعودية ، مكتبة السوادي ،  -)جدة  1هادي الوادعي ، ط
ن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم، ابن تيمية ،  تقي الدين أبو العباس أمحد ب (15

 -) بريوت ، املكتبة العصرية  1، حتقيق: حممد بن رايض األمحد ، طشرح العقيدة األصفهانية
 . ه (1425

حتقيق: عبد الرمحن بن ،  جمموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ، ابن تيمية ،  (16
  .(م1995 -هـ1416، امللك فهد لطباعة املصحف الشريفجممع املدينة املنورة ،  )ط.د.حممد بن قاسم ، 

، ،  معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفاتالتميمي، حممد بن خليفة بن علي  (17
 .م(1999هـ/1419)الرايض، أضواء السلف،1ط

ج ،  دروس 100،  يدة الطحويةشرح العقابن جربين ، عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا ،   (18
   http://www.islamweb.net  ، صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

http://www.islamweb.net/
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ج ، دروس صوتية قام 17 ،  اعتقاد أهل السنةابن جربين ، عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا ،   (19
   http://www.islamweb.netية ،  الشبكة اإلسالمبتفريغها موقع 

) بريوت 1، ط،  تيسرُي علم أصول الفقهاجلديع ، عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب (20
 .م( 1997 -هـ  1418لبنان ، مؤسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع ،  –

، حتقيق: ضبطه وصححه مجاعة ، كتاب التعريفاتلزين الشريف اجلرجاين، علي بن حممد بن علي ا (21
 .م (1983-هـ 1403لبنان ، دار الكتب العلمية  ،  –) بريوت 1من العلماء إبشراف الناشر ، ط

،  أيسر التفاسري لكالم العلي الكبرياجلزائري ، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر ،  (22
 .م(2003هـ/1424، مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة)  5ج ، ط5

 املنتظم يف اتريخ األمم وامللوكمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ، ، ابن اجلوزي (23
مية ، بريوت، )دار الكتب العل 1ج ،  احملقق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا ، ط19،

 .م ( 1992 -هـ  1412
احملقق: عبد ج، 4، زاد املسري، الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد مجال، ابن اجلوزي (24

 (.هـ 1422 ،بريوت، دار الكتاب العريب)1، طالرزاق املهدي

رقم كتبه وأبوابه ،  ج13، فتح الباري شرح صحيح البخاري، لعسقالين، أمحد بن عليابن حجر ا (25
، خلطيب ، صححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اوأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي ، قام إبخراجه و 

 .ه(1379)بريوت ، دار املعرفة،  د.ط.
)  ، د.ط. ج5،  الفصل يف امللل واألهواء والنحلأبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ، ابن حزم ،  (26

 .(، د.ت.مكتبة اخلاجنيالقاهرة ، 
المية على شبكة اإلسالم ويب ، املكتبة اإلس احلاكمية يف الفكر اإلسالميحسنة ، د.عمر عبيد ،  (27

 ،

http://www.islamweb.net/
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&
0&startno=201d=&CatI2104&BookId=4&ChapterId=1BabId= 

ختريج  ،علي بن حممد بن أمحد بن موسى ابن مسعود، أبو احلسن ابن ذي الوزارتنياخلزاعي ،  (28
حتقيق  ، الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول هللا من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية

 .(ه 1419، دار الغرب اإلسالمي ) بريوت ، 2ط ، د. إحسان عباس :
، حتقيق: أمحد  شأن الدعاء، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت ،  اخلطايب (29

 .م( 1984 -هـ  1404) دار الثقافة العربية ،  1يوسف الد قاق، ط 
، شرحه وقدم لـه مهـدي حممد انصر الدين، د.ط.)دار ديوان جرير ،التميميإبن عطية  ، جريراخلطفي (30

 هـ (1415الكتب العلمية ، بريوت ، 
املدينة )  3ط،  حتذير أهل األميان عن احلكم بغري ما أنزل الرمحناخلطيب ، إمساعيل بن إبراهيم ، (31

 .هـ(1407، اجلامعة اإلسالميةاملنورة ، 
القضاء ابلشريعة بني التوحيد ، من رجب اىل شوال(.  هـ 1407 الدريب ، سعود ابن سعد ) (32

 .الميةسجملة البحوث اإل. واملتابعة
 داربريوت ، ) 1ط: رمزي منري بعلبكي، حتقيق، مجهرة اللغةابن دريد ، أبو بكر حممد بن احلسن ،  (33

 .م( 1987، العلم للماليني
دمشق -) بريوت1، طلعلمي أساسيته النظرية و ممارساته العلميةالبحث ادويدري ، رجاء وحيد،  (34

 م(.2000ه ، 1421دار الفكر ،  –، دار الفكر املعاصر 
، احملقق: صفوان عدانن املفردات يف غريب القرآنالراغب االصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد،  (35

 هـ(1412)دار القلم، الدار الشامية ، دمشق، بريوت،1طالداودي ، 
، حتقيق: يوسف خمتار الصحاحزين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،  ، الرازي (36

 م(1999هـ / 1420، بريوت ، صيدا، العصرية ، الدار النموذجية)املكتبة  5ط، الشيخ حممد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2104&CatId=201&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2104&CatId=201&startno=0
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=2748&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=2748&PageNo=1&BookID=2
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كتبة ) م 1ط،  أمساء هللا احلسىن الثابتة يف الكتاب والسنةالرضواين ، د. حممود عبد الرزاق ،  (37
 م( 2005ه ،  1426سلسبيل ، القاهرة ، 

اتج العروس من امللق ب مبرتضى ،  الزبيدي ، حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض (38
 .، د.ت(دار اهلداية د.م. ، ، د.ط.)ج40حققه جمموعة من احملققني ، ، جواهر القاموس

ج،  حتقيق: عبد اجلليل 5،  ين القرآن وإعرابهمعاسحاق إبراهيم بن السري بن سهل ، الزجاج ،أبو ا (39
 .م ( 1988هـ ،   1408)بريوت ، عامل الكتب ،   د.ط. عبده شليب،

 2ط،  ، حتقيق: عبد احلسني املبارك اشتقاق أمساء هللاالزجاجي، عبد الرمحن بن اسحاق النهاوندي ،  (40
 .م(1986 -هـ 1406 ، مؤسسة الرسالة د.م. ، )

سوراي  –) دمشق 2ج ، ط2،  الوجيز يف أصول الفقه اإلسالميمد مصطفة ، الزحيلي ، الدكتور حم (41
 .م ( 2006 -هـ  1427، دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع ، 

) د.م. ، دار عيسى ابيب 3ج ، ط2، مناهل العرفان يف علوم القرانالزُّرقاين، حممد عبد العظيم،  (42
 احلليب وشركاه، د.ت(.

)دار العلم 15ط ج، 8 ، األعالمحممود بن حممد بن علي بن فارس ،  الزركلي ، خري الدين بن (43
 .م ( 2002أاير ، مايو ،  للماليني

 ، د.ط ، د. ، د.ن ، د.ت.ملسات بيانية يف نصوص التنزيلالسامرائي ،  (44
 تفسري أمساء هللا احلسىنالسعدي ، أبو عبد هللا، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا بن انصر بن محد ،  (45

 .ه(1321) املدينة املنورة ، اجلامعة اإلسالمية ،  112قيق: عبيد بن علي العبيد ،  العدد ، حت
، حتقيق: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي ، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا ،  (46

 .م( 2000-هـ 1420 ،مؤسسة الرسالةد.م. ،  )1طعبد الرمحن بن معال اللوحيق، 
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،  05/04/2010سر، أنواع البحث العلمي، املدونة اإللكرتونية، اإلثنني سعيد ، اي (47
016773،http://016773.blogspot.com/2010/04/blog-post_05.html 

ج ،  دروس صوتية قام بتفريغها موقع 9،  أصول العقيدةالسلمي ، عبد الرحيم بن صمايل العلياين ،  (48
  http://www.islamweb.netالشبكة اإلسالمية ، 

، دروس صوتية قام  شرح القصيدة الالمية البن تيميةالسلمي ، عبد الرحيم بن صمايل العلياين ،  (49
 http://www.islamweb.netبتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  

، دروس صوتية قام بتفريغها موقع شرح القواعد املثلىل العلياين ، السلمي ، عبد الرحيم بن صماي (50
 .الشبكة اإلسالمية

د.ن. د.ط ، د.م.، ،  ج2،  حبر العلومالسمرقندي ، أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم ،  (51
 د.ت.، 

ر و التوزيع دار الفكر للطباعة و النش)لبنان ، ، د.ط. ج6،  يف ظالل القرآنسيد قطب ، إبراهيم ،  (52
 (.م1995-ه 1415،
ج ، حتقيق: عبد احلميد 11،  احملكم واحمليط األعظمابن سيده ، أبو احلسن علي بن إمساعيل ،  (53

 .م( 2000 -هـ  1421) بريوت ، دار الكتب العلمية ، 1هنداوي، ط
ج،  4هيم، حتقيق: حممد أبو الفضل إبرا ،اإلتقان يف علوم القرآن ،رعبد الرمحن بن أيب بك ،السيوطي  (54

 (.م 1974هـ/ 1394د.ط) د.م. ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
 .م( 2010 -هـ  1431د.م.، د.ن.،  )4، طَأركاُن اإلميان  الشحود، علي بن انيف،  (55
،  05/08/2013اإلثنني ، صحيفة املدينة ،  أصل نظرية احلاكميةالشريف ، عبد هللا فراج ،  (56

470261  ،470261madina.com/node/-http://www.al  
،  ت اخبار اليوم ، قطاع الثقافةمطبوعاد.م. ، )د.ط.، أمساء هللا احلسىنالشعراوي، حممد متويل،  (57

 .(د.ت.
 م( 1997مطابع أخبار اليوم ،  د.م. ، ، د.ط.)اخلواطر –تفسري الشعراوي حممد متويل، ، الشعراوي (58

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.al-madina.com/node/470261
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أضواء البيان يف إيضاح القرآن الشنقيطي ، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين ،  (59
 .مـ( 1995 -هـ  1415،   بريوت)دار الفكر ،  د.ط. ،ابلقرآن 

) دمشق ، بريوت ،  دار ابن  1،  ط فتح القديرالشوكاين ، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا،   (60
 .هـ( 1414يب ، كثري، دار الكلم الط

) القاهرة ، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع ،  1، ط صفوة التفاسريالصابوين ، حممد علي ،  (61
 .م( 1997 -هـ  1417

، جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،  (62
 .(م2000 -هـ 1420، الرسالة  د.م.،  ) 1طترتيب، وحتقيق : أمحد حممد شاكر ، ،  ج30

،  دار سحنون للنشر والتوزيع)تونس ،  ، د.ط.التحرير والتنوير،  ، الشيخ حممد الطاهربن عاشورا (63
 .م(1997

،  حاكمية هللا يف قلب املؤمنعبد احلي ، حسن ،  (64
47927/0a/http://www.alukah.net/shari/ 

رسالة ماجستري ) احلاكمية يف ظالل القرآن، )2004) عبد الواحد، عبد احلميد عمر عبد احلميد (65
 اسات العليا، جامعة النجاح، فلسطنير (، أصول الدين، كلية الدغري منشورة

 1993 -هـ  1414) دمشق ، مطبعة الصباح ، 1، ط علوم القرآن الكرمي، عرت ، نور الدين حممد  (66
 .م(

 .( 1972 ،دار النهضة العربية ،)بريوتد.ط.، املدخل إىل علم الصرفيق، عبد العزيز، عت (67
د.م. )  1، ط ، هناج أهل السنة واجلماعة يف العقيدة والعملابن عثيمني ، حممد بن صاحل بن حممد (68

 م(2003-هـ1424، دار الشريعة ، 
معجم الفروق بن مهران،   العسكري ، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيَي (69

مؤسسة النشر اإلسالمي د.م. ، ) 1،  حتقيق الشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة النشر اإلسالمي ، طاللغوية
 هـ(1412« قم»التابعة جلماعة املدرسني بـ 

http://www.alukah.net/sharia/0/47927/
http://www.alukah.net/sharia/0/47927/
http://www.alukah.net/sharia/0/47927/
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، حممد ج، حتقيق وترتيب: عبد السالم عبد الشايف6، احملرر الوجيزابن ع ط يهة  ، ع ْبُد احل ق   بُن غ ال ب  ،  (70
 ه(1422)بريوت ، دار الكتب العلمية ،  د.ط.

الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات علي، أبو أمحد حممد أمان بن علي ،  (71
 .هـ(1408) املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية ، اجمللس العلمي ابجلامعة اإلسالمية، 1، طوالتنزيه

)  1ج ، ط4،  معجم اللغة العربية املعاصرةعبد احلميد مبساعدة فريق عمل ، عمر ، د أمحد خمتار  (72
 م( 2008 -هـ  1429 ،عامل الكتب د.م. ، 

 .(د.ت ،موقع وزارة األوقاف السعودية،) د.م. ، د.ط.  احلكمةالعمر ، انصر ابن سليمان ،  (73
 معات وموقف املسلم منهااملذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتغالب بن علي،   عواجي ، د. (74

 .م(2006-هـ1427) جدة ، املكتبة العصرية الذهبية،  1ج ، ط2، 
دار بريوت، )د.ط. ،ج2،  التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعيعودة ، عبد القادر ،  (75

 .(، د.ت.الكاتب العريب 
عمدة حسني الغيتاىب احلنفى، بن أمحد بن موسى بن أمحد بن بدر الدين العيين ، أبو حممد حممود  (76

 ، د.ت.(.دار إحياء الرتاث العريبوت ،بري ، د.ط.)  ج25، القاري شرح صحيح البخاري 
 .(د.ت. املعرفة ، دار بريوت، ) د.ط. ج،4، إحياء علوم الدينالغزايل ، أبو حامد حممد بن حممد ،  (77
) 1الشايف ، ط السالم عبد، حتقيق: حممد عبد  املستصفىالغزايل ، أبو حامد حممد بن حممد ،  (78

 .م(1993 -هـ 1413 ،  دار الكتب العلميةد.م.، 
 1411) األردن ، مكتبة املنار  ، 6ج ، ط3،  للسرية النبوية ياملنهج احلركبان ، منري حممد ،  الغض (79

 .م ( 1990 -هـ 
السالم حممد حملقق: عبد اج، 6،  معجم مقاييس اللغةويين الرازي ، ابن فارس ، أمحد بن زكرايء القز  (80

 .(م1979 -هـ 1399دار الفكر،  )دمشق ، ، د.ط.هارون

، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي ، دراسة  احملصولفخر الدين الرازي ،   (81
 م( 1997 -هـ  1418مؤسسة الرسالة ، د.م. ، )  3وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين ، ط
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 طج ، 30، مفاتيح الغيبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني ، فخر الدين الرازي ، أب (82
 هـ( 1420إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، دار ) 3

اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد الفوزان ، صاحل بن فوزان بن عبد هللا ،  (83
 .م(1999 -هـ 1420دار ابن اجلوزي ، د.م. ، ) 4، ط

، حتقيق، مكتب حتقيق الرتاث القاموس احمليطآابدى ، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،  وزالفري  (84
 .م( 2005 -هـ  1426الرسالة للطباعة والتوزيع ، بريوت ، ) 8طيف مؤسسة الرسالة ، 

بريوت ، )، د.ط. ج.2، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي ، أمحد بن حممد بن علي،  (85
 (، د.ت.تبة العلميةاملك

روضة ابن قدامة املقدسي ، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد مث الدمشقي احلنبلي ،  (86
مؤسسة د.م. ، )  2ج ، ط2، الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 

ن للطباعة والنشر والتوزيع ،   م(2002-هـ1423الراي 
ج ، حتقيق: عبد الرمحن بن 25،  الفتاوى أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،، تقي الدين ابن القيم  (87

-هـ1416) السعودية ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، د.ط. حممد بن قاسم ،
 .م(1995

)بريوت ، د.ط.ج 4،  بدائع الفوائدابن القيم ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،  (88
 .(، د.ت.لبنان ، دار الكتاب العريب –

، ، تفسري القرآن الكرمي )ابن القيم(ابن القيم ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  (89
) بريوت،   1حتقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية إبشراف الشيخ إبراهيم رمضان ، ط

 .هـ( 1410دار ومكتبة اهلالل ، 
 .)د.ط،  شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسُّنَّةالقحطاين ، د. سعيد بن علي بن وهف،  (90

 .ت.(، د.الرايض ،  مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن
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يف ضوء الكتاب  هلالج لجمفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اَّللَّ قحطاين، د. سعيد بن علي بن وهف ، ال (91
 .د.ت.(، ري مطبعة السف، الرايض  .)د.ط، والسنة

اجلامع القرطيب ، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين،   (92
القاهرة ، دار  )2ج، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ، ط20،  ألحكام القرآن = تفسري القرطيب

 (.م 1964 -هـ 1384الكتب املصرية ، 
 1ط، حتقيق : حممد حسني مشس الدين ،  تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ،  إمساعيل بن عمر  (93

 .هـ( 1419دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون ، بريوت، )
جمللى يف شرح القواعد املثلى يف صفات الكواري ، كاملة بنت حممد بن جاسم بن علي آل جهام ، ا (94

 2002 -هـ  1422  ،دار ابن حزم د.م. ، ) 1، طهللا وأمسائه احلسىن للعالمة حممد صاحل العثيمني 
 .م (

: علي عبد الباري حتقيقج ، 16 روح املعاين،اآللوسي ، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين ،  (95
 .هـ( 1415) بريوت ، دار الكتب العلمية ، 1عطية،  ط

 أصول األحكام اإلحكام يفاآلمدي ،  أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل ،  (96
 .( ، د.ت. لبنان ، املكتب اإلسالمي -دمشق –) بريوت د.ط.ج ،  حتقيق: عبد الرزاق عفيفي ، 4،
، هللامد حسـن الكبري، حم هللاعبد حتقيق:  ،ج6 ،لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم االفريقي،  (97

 د.ت.(.، دار املعارفبريوت ،  )، د.ط.هاشـم الشـاذيل
ج 10،  تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السنة(مد بن حممد بن حممود، أبو منصور ، املاتريدي  ، حم (98

 م( 2005 -هـ  1426) بريوت، لبنان ، دار الكتب العلمية ،  1: د. جمدي ابسلوم ، طحتقيق ،
، جممع اللغة العربية ابلقاهرة ، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار(  (99

 ، د.ط.) د.م. ، دار الدعوة،  د.ت(.ج2 ،عجم الوسيطامل
، ) القاهرة ، دار  ذخائر العقىب يف مناقب ذوى القرىبحمب الدين الطربي ، أمحد بن عبد هللا ،   (100

 هـ ( 1356الكتب املصرية، ونسخة اخلزانة التيمورية ، 
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 ل ك (101
شرح مصابيح بن أمني الد  ين بن  ف ر ْشت ا، حممهُد بُن عز   الد  ين  عبد  اللطيف بن  عبد العزيز ، ابن امل

إدارة ) 1،  ط حتقيق جلنة خمتصة من احملققني إبشراف: نور الدين طالبج، 6، السنة لإلمام البغوي
 (م 2012 -هـ  1433 د.م. ،  ، الثقافة اإلسالمية

 )، د.ط.ج45،  املوسوعة الفقهية الكويتية، تصدرها وزارة األوقاف الكوييت مجاعة من العلماء (102
 (. هـ 1427 - 1404، من زارة األوقاف والشئون اإلسالمية و الكويت ، 

املعتصر من شرح خمتصر األصول امليناوي، أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد اللطيف،  (103
 م( 2011 -هـ  1432املكتبة الشاملة،مصر ، ) 2ط، من علم األصول

)مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  1ج ، ط30،  غي،   تفسري املرااملراغي ، أمحد بن مصطفى (104
 م ( 1946 -هـ  1365الباىب احلليب وأوالده ، 

د.م. ،  )1، ط عقيدة التوحيد يف القرآن الكرميملكاوي ، حممد أمحد حممد عبد القادر خليل،   (105
 .م(1985 -هـ 1405مكتبة دار الزمان ، 

ج ، )الكويت ، مكتبة اإلمام 3،  ء هللا احلسىنالنهج األمسى يف شرح أمساالنجدي ، حممد حممود ،  (106
 .الذهيب (

،  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،، أبو زكراي حميي الدين حيَي بن شرف النووي النووي (107
 (1392) بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ،  2ج ، ط18

ج 4،  رآن اجمليدالوسيط يف تفسري القالواحدي ، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي،  (108
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، الدكتور أمحد حممد صرية، الدكتور  حتقيق:،

 -هـ  1415)بريوت، دار الكتب العلمية،  1أمحد عبد الغين اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويس ، ط
 م(  1994

 (.2016د.ط ) د.م، د.ن ،  ،منهجية إعداد حبوث الدراسات العلياد/ اهلامشي ، واضح،  (109
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