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ألفاظ الُحكم فـي نصوص مـن التنـزیل 
-دراسة داللیة -
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العلوم السیاسیةجامعة الموصل/ كلیة 

٣١/١/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ١٣/١٢/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
وص القرآنیـــة حـــاول البحـــث تحدیـــد داللـــة األلفـــاظ الدالـــة علـــى (الُحكـــم) فـــي ســـیاق النصـــ

الكریمــة. وبــین كیــف أن لفظــة (الُحكــم) تســتدعي بعــض األلفــاظ مثــل (الخلیفــة، اإلمــام، الســلطان، 

الملك، العزیز، ُألو األمر)، وٕان دالالت هذه األلفاظ متطورة ولیست جامدة. 

وٕان اللغـــة العربیـــة لغـــة اشـــتقاقیة ال إلصـــاقیة واللفظـــة تنمـــو داخلیـــًا، وعنـــد إظهـــار التمـــایز 

لي بــین ألفــاظ الحكــم ظهــرت العالقــة بــین المعــاني المعجمیــة والداللــة الســیاقیة. وكــان للســیاق الــدال

الـدور األساسـي فــي تحدیـد داللــة ألفـاظ الحكــم فـي نصـوص الــذكر الحكـیم. وبــین البحـث أن ألفــاظ 

الحكم وردت في القرآن بمعاٍن متقاربة ولكن لیست متحدة.

The Utterances of "Judgment" In some Quranic Verses
- A Semantic Study -

Assist Lecturer Salah AlDeen Salem Mohammed
College Of Political Science -Mosul University

Abstract:
The research tries to determine the denotations of the utterances

of "Judgment" in the Noble Quranic texts. It shows how the utterance

"Judgment", 'الُحكم' calls for some other utterances such as: "Caliph",

,'الخلیفة' "Imam", 'اإلمام , "Sultan", ,'السلطان' "King",'الملك', "Ruler",'العزیز' ,

and "those who are in authority", .'أُلو األمر' These utterances are dynamic

and not constant.

Arabic is a derivational language and not an agglutinating one as

utterances grow internally. Showing the semantic distinction among the

utterances of "Judgment", the relation between the lexical meanings and
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the contextual denotation was evident. Context has a significant role in

determining the denotation of the utterances of "Judgment" in the Quranic

texts. Moreover, the research shows that these utterances occur in the

Noble Quran with close, yet not united, meanings.

المقدمة:  
اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللهم عّلمنا ما ینفعنا وأنفعنا بما 

علمتنا وأجعل ما تعلمنا حجة لنا ال حجة علینا یوم القیامة یا أحكم الحاكمین، والصالة والسالم 

اهللا في األرض أما على سیدنا محمد الناطق األمین باسم الحاكم األعلى، المكلف بإقامة حكم

بعد:

ركز بحثنا على ألفاظ (الحكم) في نصوص من الذكر الحكیم، مثل (الخلیفة)، (اإلمام)، 

(السلطان)، (الملك)، (العزیز)، (ُألو األمر) للوقوف على داللة الكلمة في التركیب القرآني وبیان 

أسلوب ممّیز فرید في أن اللفظة ذات ظالل وٕایحاءات سیاقیة مختلفة وأن القرآن الكریم ذو

استعمال كل لفظ بمعنى محدد ال یقوم غیره مقامه في سیاقه الوارد فیه.

وعمدنا إلى تحدید دالالت األلفاظ والكشف عنها بفضل نظم القرآن الكریم وسیاقاته 

المختلفة، وكیف أن ألفاظ القرآن ارتقت بها في تراكیب لغویة  ذات نظام معجز.

أقوال أهل اللغة والمفسرین واصحاب الوجوه والنظائر من خالل واعتمدنا في  ذلك على

المعاجم وكتب التفسیر وكتب الوجوه والنظائر، مستحضرین أمامنا دائمًا أن لغة القرآن المحكمة 

ذات نظام خاص دقیق في المفردات والتراكیب ووضع كل حرف وكل كلمة بنظام دقیق.

ین وخاتمة. وأقتضى العمل جعل البحث من مقدمة ومبحث

: داللة لفظ الحكم وجاء في محورین.المبحث األول

: لفظ الحكم لغًة واصطالحًا. المحور األول

: داللة لفظ الحكم في االستعمال القرآني.المحور الثاني

فجاء في محورین أیضًا:المبحث الثانيأما 

: داللة األلفاظ الدالة على الحكم.المحور األول

لة األلفاظ المتعلقة بالحكم.  : دالالمحور الثاني

وأما الخاتمة فتشتمل على أهم االستنتاجات التي توصل إلیها الباحث. 



…ألفاظ الُحكم فـي نصوص مـن التنـزیل

٢٢٦

داللة الُحكم:المبحث األول
لفظة الحكم لغًة واصطالحاً :المحور األول

أوالً: الداللة اللغویة:
به یقصدوالمنعُ )١(عكم مصدر الفعل (حكم) وهو من حكم یحكم وأصل الحكم المنالحُ 

الحكمة وأحكمتها بالّداّبَة منعتها وحكمُت قیِل حكمُتُه فومنه سّمیت الّلجام حكمَة الدابِة )٢(اإلصالح

.)٣(جعلُت لها حكمًة وكذلك حكمت السفینة وأحكمتها

.)٤(والحكم: كل شي منعته من الفساد فقد حكمُته وحّكمتُه وأحكمتهُ 

كذا الشيء أن تقضي بأنه كذا أو لیَس لحكم بوالحكُم: یأتي بمعنى القضاء والفصل، وا

والحكم یقتضي المنع )٦(والحكم هو القضاء، وجمعُه أحكام)٥(سواء ألزمت ذلك غیرك أو لم تلزمه

.)٧(عن الخصومة

والحاكم منفذ )٨(شتق من الحكم (الحاكم) ویقال حاكم وحّكام لمن یحكم بین الناساو 

سمي الحاكم فئي جاء من أصل معناه اللغوي: المنع، . والمالحظ أن المعنى القضا)٩(الحكم

.)١٠(حاكمًا ألنه یمنع الناس من تجاوز الحق، ولذلك خصص الحكم بالقضاء بالعدل

  ].٥٨[النساء/ چۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچ الظلم قال تعالى: ومنع األصل في الحكم العدل 

بمعنى فصل واشتقت منه أیضًا (الحكومة) والحكومة مصدر َحكم واسم من تحّكم 

، وكانت (الحكومة) في الجاهلیة تعني فعل التحكیم فأطلق على الذي یمارس )١١(الخصومة

، والَحَكم أبلغ من )١٢(ل التحكیم اُلحكم والحكومة والقضاءعالقضاء َحَكَمًا وحاكمًا، وعلى ف

.)١٣(حاكم

والعقل، فالِحكمة (الِحكمة): إصابة الحّق بالعلم منهرتبط الحكم بالعلم والفقه فاشتقت او 

ومن اإلنسان معرفة الموجودات وفعل ،من اهللا تعالى معرفة األشیاء وٕایجادها على غایة األحكام

.)١٥(، والحكم هو الحكمة وهي العلم والفقه والقضاء بالعدل)١٤(الخیرات

اهللا سبحانه وتعالى معناه بخالف إذا  وهو ومن اشتقاقه (الحكیم) والحكیم: صیغة مبالغة

الّلجام وهي  ة]، وهو مشتق من حكم٨ین/ [التچڃ ڃ ڃ  ڃچ  ، قال تعالى:)١٦(ف به غیرهوص

.)١٧(التي تمنع الفرس وترده إلى مقصد الّركبالحدیدة

والجذر (َحكم) اشتقت منه الفاظ وتوسعت الدالالت ولكن بقي بینه وبین الدالالت خیط 

لفصل. إذ لم یخرج الدالالت المشتقة من القطع والمنع وا
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ثانیاً: الداللة االصطالحیة:
اختلف الفقهاء واألصولیون والفالسفة وأهل السیاسة في تحدید الداللة االصطالحیة 

.للحكم

وعرفه الغزالي بأنه (خطاب )١٨(العباد)بأفعالفقد عرفه األصولیون بأنه: (خطاب الشارع 

.)٢٠(هللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفین، وقیل: خطاب ا)١٩(اهللا تعالى بأفعال المكلفین من البشر)

ثبت بخطاب الشارع كالم اهللا (عّز وجل) والوجوب وغیرهما مما هو : ما وهو عند الفقهاء

.)٢١(الخطاب الذي هو من صفات اهللا تعالىتعكسمن صفات المكلف ال 

وداللة  ویفهم مما سبق أن خطاب اهللا تعالى المتعلق بغیر أفعال المكلفین ال ُیسمى حكماً 

وهذه الداللة قریبة من الداللة اللغویة، ( )  ٢٢(الحكم عند الفالسفة هو اإلدارة والتدبیر والتوجیه

.)٢٣()حَكمت السفیه، وأحكمته: أخذت على یده

داللة الحكم حتى أصبحت (الحكومة) عند أهل السیاسة فهي تعني حدیثًا  توأتسع

،)٢٥(والحكومة تعني السلطة القاهرة في الدولة)٢٤()بلد أو أقلیمفي (الهیئة التي تتولى الحكم 

.)٢٦(سلطة الحكم السیاسي في الدولة

وكان للعرب هیئة تتولى الحكم قدیمًا وٕانما دلت علیها ألفاظ أخر كالخالفة واإلمارة 

.)٢٧(وغیرها

زل عمًال الحكم: العلم والفقه المتن. وهكذا ف)٢٨(سلباً أو والحكم: إسناد أمر إلى آخر إیجابًا 

)٢٩(أو قضاءً راشدًا في الحیاة، وهو ضبط األمور ردًا للظلم فیها إلى إطار الحق، وذلك أمرٌ 

المحور الثاني:لفظ الُحكم في االستعمال القرآني
فرع منها تتعد اللغة العربیة لغة اشتقاقیة ال إلصاقیة، فاللفظة الواحدة تنمو نموًا داخلیًا وت

والعربیة )  ٣٠( فة (ألن المعاني غیر متناهیة واأللفاظ متناهیة )بمقاییس وأصول معرو  عفرو 

مجموعة متقاربة من عندناتتصرف في الصیغ واألوزان تصرفًا كبیرًا من المادة الواحدة، وتتكون 

لكنها ال تتحد.  هاتقارب دالالت بعضتواحدًا فداللیًا المعاني واأللفاظ تكّون مجاًال 

ُمحكمة، ،رآن الكریم بصیغ مختلفة منها (َحَكَم، الحّكام، ُحكمهولفظ (الُحكم) ورد في الق

ا هللا هثمانیة عشر موضعًا ُنسب الحكم فیمنهاحاكمین،... الخ) في أربعة وسبعین موضعًا 

ڈ   چ . وقال تعالى: ]١٠[الشورى/چچ سبحانه وتعالى، وقال تعالى: 

]، أي ما القضاء واألمر ٤٠[یوسف: چڳ ڳ ڱگ گ گ ڳ ڳ  گڑ ک ک ک      کڑڈ  ژ ژ

.)٣٢(وأن الُحكم والتصرف والمشیئة والُملك كله هللاِ ،) ٣١(والنهي إّال له

وردت لفظة الحكم في الذكر الحكیم بدالالت: المنع والفصل والقضاء وفي الوقت نفسه 

.وبداللة العلم والفهم
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] وهذا وصف ١[هود:  چڳ ڳ      ڳ   چ أما الحكم بمعنى المنع، ففي قوله تعالى: 

، )٣٣(آلیات الذكر الحكیم والمعنى نظمت نظمًا رصینًا ال یقع فیها نقص وال خلل كالبناء المحكم

، وأحكمته إذا )٣٤(من الخلل والباطل، وذلك أن أحكام الشيء إتقانهكالمهفاهللا تعالى أحكم 

.)٣٥(منعته

ۇ ۇ   ۆڭڭ ڭ ڭے ے ۓ ۓچ  تعالى:وأما الحكم بمعنى الفصل والقضاء، ففي قوله

فیه قوالن: چے ے ۓ ۓچ  ]، وقوله تعالى:٥٧[األنعام:چ

.: أنه الحكم الذي یفصل به المختلفین بإیجاب الثواب والعقابأحدهما

.)٣٦(أنه القضاء بإنزال العذاب على المخالف:والثاني

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۋٷ ۋۆ ۆ ۈ ۈ چ ففي قوله تعالى: ،الحكم بمعنى العلم والفهموأما

ڭ  ڭے ے ۓ ۓ ڭ ڭھہ ھ ھ ھچ ]،  یعني الفهم والعلم. وقوله تعالى: ٨٩[األنعام/ چ

.)٣٧(]، یعني الفهم والعلم٧٩[األنبیاء/ چۇ

وحكم اهللا مطلق وعام في الدنیا واآلخرة ولكل شيء ویعني القضاء والقدر والنبوة والعلم 

وسلم في أكثر من )(أسند القرآن الكریم الحكم إلى النبي الكریم ، و )٣٨(والفصل بین الخالئق

(علیهم ] وأسنده إلى األنبیاء ٤٥[المائدة:چڤ ڤ ڤ ڦڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ قوله تعالى: منها موضع 

  . ]٧٨[األنبیاء:  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ     ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀچ  السالم) منها قوله تعالى:

]. وقال ٥٨[النساء:  چۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچ  تعالى:المسلمین قال لعامةعل الحكم جو 

]. وحكم البشر مقید ٣٥[النساء: چک  ک گ گ گ  کڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ       ژ ژ  ڑ ڑ کچ تعالى: 

بحكم اهللا تعالى وحكم اهللا العدل ووصى سبحانه وتعالى أن یكون الحكم بالعدل والحق قال 

ی  ی ی ی   چ  ل تعالى:]، وقا٥٨[النساء:  چۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچ تعالى: 

  ]. ٢٦[ص:   چ

ې ۉۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ وأنكر القرآن الكریم حكم المشركین وما یصدر عنهم قال تعالى: 

  ].٤[العنكوت: چې ې

ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   چ وأشار إلى من یتحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به قال تعالى: 

] والطاغوت یطلق على كل من طغى وتجاوز الحد ٦٠[النساء:  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ

.)٣٩(في أي شيء وكل من عبد دون اهللا طاغوت

] ٥٠[المائدة:  چی ی چ وذكر  حكم الجاهلیة فقال تعالى: 

هواء دل إلى ما سواه من اآلراء واألعاهللا، و دینینكر اهللا تعالى على من خرج عن 

وضعها الرجال بال مستند من شریعة اهللا كما كان أهل الجاهلیة یحكمون به واالصطالحات التي

.)٤٠(من الضالالت والجهاالت
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ں ڳ ڳ     ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ سبحانه وتعالى إلى یوم القیامة قال تعالى: الحكموقد أرجى 

   .]٦٩[الحج: چں

اق القرآني یمكن وداللة الُحكم في القرآن الكریم متعِددة ومتنوعة ولكن من خالل السی

تحدید داللته ألن الكلمة تكون لها معنى معجمي إذا أخذت من السیاق وهي أشبه ما تكون 

بالمادة الخام. 

داللة األلفاظ الدالة على الُحكم:المبحث الثاني 
المحور األول : ألفاظ الحكم

أوالً: الخلیفة: 
وقد زیَد بوزن (أستفعل) استخلف فعل مصدره االستخالف وهو مشتق من الفعل (خلف) 

والتخلف التأخر، والخلُف الّنسل والخلیفة یخلف من سبقه والقوم )٤١(وقبله (أخلف) و(خلف)

).٤٢(یخلفون من كان قبلهم وكذلك القرون یخّلف بعضها بعضاً 

. وذكر ابن الجوزي أن )٤٣(والخلیفة: هو القائم مقام غیره، یقال: هذا خلف فالن وخلیفته

ي قال: واألصل في الخلیفة خلیف، بغیر هاء، ودخلت الهاء للمبالغة في مدحه بهذا ابن االنبار 

.)٤٤(الوصف، كما قالوا: عالمة ونّسابه وراویه

ومادة (خلف) )٤٥(و(الخالفة نیابة عن صاحب الشریعة في حفظ الدِّین وسیاسة الدنیا به)

إذ ال نجد موضعًا إال وفیه إشارة ذكرت في القرآن الكریم مرات عدیدة تفید في معظمها التعاقب

ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چصریحة أو تلمیح إلى خلف وسلف، یعقب الخلف سلفه،منها قوله تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ چ ] وقوله تعالى: ٦٩[األعراف:  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄڦڤ ڦ ڦ

چڳ ڳ  گ گ  ڳگک ک گڑ ک ک چ  ] وقوله تعالى:٧٤[األعراف:  چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤٿٺ

  ].٧٣[یونس: 

) في قوله (وأما (الخلیفة) فقد وردت في الذكر الحكیم مرتین مرة لإلشارة إلى آدم 

، ]٣٠[البقرة: چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ  تعالى:

ی   ی  ی یچ في قوله تعالى: )(ومرة لإلشارة إلى داود 

  ].٢٦[ص:  چ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ وذكر ابن الجوزي في تفسیر قوله تعالى: 

  ] قوالن:٣٠[البقرة: چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٹ ٹ

ذا قول ابن : أنه خلیفة اهللا تعالى في إقامة شرعه، ودالئل توحیده والحكم في خلقه، وهأحدهما

مسعود ومجاهد.
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وتباینت آراء )٤٦(: أنه خلف من سلف في األرض قبله، وهذا قول ابن عباس والحسنالثاني

ومنهم من یرى أن الخالفة في نسل آدم ) ٤٧()(المفسرین فمنهم من یرى أن الخلیفة هو آدم

ٻ پ پ پ پچ ه تعالى: فقول )٤٨(وخلفُه وأنهم یخلفون أباهم آدهم ویخلف كل قرن القرن الذي سبقه

چ ] هذه تفسیرها واآلیة الكریمة: ٣٠[البقرة: چ

[ ص:  چی  چ ] واآلیة الكریمة: ١٦٥[األنعام:  چ

.)٤٩(]، ألن القرآن یفّسر بعضه بعضاً ٢٦

ی ی ی   ی چ ):(وأما قوله تعالى لنبیه داود 

]، حیث إن (الخلیفة) ترد ٢٦[ص:    چ

) كان للمسلمین نبیًا وملكًا (وأن داود  چی ی ی   چ هنا في قرینة شدیدة اإلیحاء بالزعامة 

اه اهللا في المعارك في آن واحد والنبي داود خلف الَمِلك طالوت بعد أن قتل جالوت فآتوقائدًا 

 چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋےٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ الُملك والحكمة قال تعالى: 

  ]. ٢٥١[البقرة: 

ووردت لفظة الخلیفة في الذكر الحكیم بصیغة جمعین اثنین (خالئف، خلفاء)، في سبعة 

چ مواضع منها: قوله تعالي: 

ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀپ پ           ڀ ڀپٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پچ ]، وقوله تعالى: ١٦٥[األنعام:  چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ چ ]، وقوله تعالى: ٣٩[فاطر:  چٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ  ڤٿٿ ٿ ٿ

ۉ   ۉۇ ۆ ۆ     ۈ ۈ   ٷ ۋ ۋ ۅ ۅچ ]، وقوله تعالى: ٧٤[األعراف:   چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤٿٺ ٺ

  ]. ٦٢[النمل:  چ   ې  ېې ې

وهاتان الكلمتان تظهران في قرائن حیث من الممكن تفسیرها بالتابعین، وأحیانًا بالورثة 

.)٥٠(والمالكین

ثانیاً: اإلمام:
واإلمام: الُمْؤتُّم به )٥١(اإلمام: العالم المقتدى به، وٕامام كل شيء: قّیمة والمصلح له

.)٥٢(، أو كتاب أو غیَر ذلك محقًا كان أو مبطًال وجمعه أئمةإنسان كَأن یقتدى بقوله أو فعله

.)٥٣(و(یقال: فالن إمام القوم، معناه هو المتقدم لهم، ویكون اإلمام رئیسًا كقولك: إمام المسلمین)

و(اإلمامة والخالفة في اإلسالم لفظتان أطلقتا على مسمى واحد فیدعى رأس الجماعة 

.)٥٤(تولى رئاسة المسلمین لتنفیذ أحكام شریعتهم)اإلسالمیة إمامًا، وهو الذي ی

وهناك من یذهب إلى أكثر من هذا (أن اإلمامة والخالفة واألمارة والرئاسة، عبارات 

).٥٥(مختلفة في اللفظ، متفقة في المعنى)
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ویرى الباحث أن اإلمامة تقف إلى جانب الخالفة كتعابیر عن الحكم وهي تنماز عن 

قرب إلى الجانب الدیني من الجانب السیاسي، والمسلمون أطلقوا على اإلمام الخالفة بكونها األ

خلیفة وعلى الخلیفة إمامًا.

و(لفظ اإلمام، تمثل الصفة الدینیة من حیث اإلمامة في الصالة، التي ترتبط ارتباطًا 

.)٥٦(وثیقًا بالدین)

ثر وضوحًا من سابقتها في وٕان الفقهاء قد اختاروا هذه الكلمة، بدًال من كلمة الخلیفة األك

وقسموا اإلمامة إلى إمامة ُصغرى، )٥٧(صیاغتهم مؤهالت السلطة السامیة ومهماتها وواجباتها

وهي كل شخص یقتدى به في الدین وٕالى إمامة كبرى: وهي موضعة لخالفة النبوة في حراسة 

.)٥٨(الدین وسیاسة الدنیا

لحكم بل جاء بمعناه العام وهو أصل معناه واإلمام لم یأِت في الذكر الحكیم متعلقًا با

اللغوي (المقّدم) و (المقتدى به).

واإلمام في القرآن على خمسة أوجھ:
یعني ]١٢٤[البقرة: چھ  ے ے ۓچ : اإلمام یعني القائد في الخیر، فذلك قوله تعالى: األول

]. یعني ٧٤: [الفرقان چھ ے  ےچ قائدا في الخیر یقتدى بمثالك وبسنتك كقوله تعالى

قادة في الخیر یقتدى بنا. 

 چہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓہڻ ٹ ٹ ۀ ۀچ : إمام یعني كتاب بني آدم كقوله تعالى: الثاني

] یعني بكتابهم الذي عملوا في الدنیا. ٧١[اإلسراء: 

  ].١٢[یس:  چ            ې چ : إمام یعني اللوح المحفوظ، وقال تعالى: الثالث

ھہ ہ ھہڳ ڳ             ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ          ۀ ۀ ہچ التوراة، قال تعالى: : یعنيالرابع

]، یعني التوراة ١٧[هود: چۈ ۈ  ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۆڭ ڭ ۇ ۇ ۆڭھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ

إمامًا یقتدى به ورحمة لمن آمن به.

] یعني بالطریق ٧٩[الحجر:  چڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ : یعني الطریق الواضح فذلك قوله تعالى: الخامس

.)٥٩(الواضح

والمالحظ أن )٦٠(وذكر ابن الجوزي أربعة أوجه ولم یذكر الوجه الرابع المتعلق بالتوراة

علماءنا قد تنبهوا إلى أن االستعمال السیاقي هو األساس في تحدید الداللة، فأبدعوا علمًا خاصًا 

ئر.لفهم هذه الظاهرة في القرآن الكریم وهو علم الوجوه والنظا

] وجاء في شأن ٧٤[الفرقان:   چھ ے  ےچ وقد جاء لفظ اإلمام في دعاء المؤمنین 

ھ ھ ے ے چ ] وجعل اهللا ائمة الكفر دعاة إلى النار١٢[التوبة:  چۓ ۓ ڭچ رؤساء الكفار 
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]. وهي تعني فرعون ومأله الذي أّدعى أنه ربهم األعلى، وال ٤١[القصص:  چڭ ڭ    ڭ ڭۓۓ

)٦١(ن ملكًا له دولة وحكومة، فهو یوم القیامة یؤم قومهیخفى كون فرعو 

ثالثاً: السلطان: 
وحقیقة السلطان من السلیط، وهو الزیت الذي یضيء به السراج، والسلطان الحجة ألنها 

تضيء فتبین الحق من الباطل، والسلطان الذي یملك الناس ضیاًء یدفع ظالم الظلمة عنهم إذ 

ن التغاور والتناهب في ظالم یتزاید وال یتناقص، كأنه ضیاء یجلو ظالم كانوا لوال هو لصاروا م

.)٦٣(والسلطان األنبساط بالقوة)٦٢(الدنیا

] ٩٠[النساء/ چۓ ڭ ڭ ڭچ والسالطة التمكن من القهر یقال سلطُتُه فتسلط قال تعالى: 

الحجة سلطانًا وُسمي)٦٤(] ومنه سمي السلطان٦[الحشر: چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇچ وقال تعالى: 

وذلك لماال یلحق من الهجوم على القلوب لكن أكثر تسلطه على أهل العلم والحكمة من 

)٦٦(و(إّن كلمة السلطان في العربیة اسم معنى وتعني (السلطة والحكمة).))٦٥(المؤمنین

ى والسلطة والسالطة القهر، والتسلط إطالق السطوة، وزیادة األلف والنون تعریفًا داللة عل

معنى أبلغ، فالسلطان الحجة والبرهان الغالب، وهكذا وردت اللفظة كثیرًا في القرآن الكریم. 

.)٦٧(والسلطان سیاسیًا هو اسمًا: الوالي القاهر، وهو مصدر: قدرة السلطة العامة ونظامها

ثم استحالت كلمة سلطان إلى لقب إسالمي مألوف للداللة على السیادة، أي صار اللقب 

.)٦٨(ي ألي ملك یدعى أنه رئیس دولة ما، وال یعترف بأیة سلطة أو زعامة علیهالنموذج

أما في الذكر الحكیم فقد تردد (السلطان) مرارًا بمعنى (الحجة) وأحیانًا أخرى بمعنى 

(السلطة) ولم تخرج داللته عن هذین الوجهین. 

ففي تفسیر السلطان وجهان:  

] یعني ٩٦[هود/  چچ لك قوله تعالى: السلطان یعني الحجة فذالوجه األول:

حجة بینة، وكذلك كل سلطان في أمر موسى یعني الحجة، وقال تعالى:

ڤ چ ] یعني حجة في كتاب اهللا. وقال تعالى: ٨١[النعام/ چی ی ی ی چ 

  ].٣٥[الروم:  چڤ ڦ ڦ

[إبراهیم: چڳ ڱ       ڱ ڱ ڱ ںچ  عالى: السلطان یعني الملك القاهر، قال توالوجه الثاني: 

یعني من ملك چڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ںچ ]، یعني من ملك قاهر لكم على الشرك. وقال تعالى: ٢٢

ونقله )٦٩(] وذكر هذین الوجهین مقاتل٣٠[الصافات: چڄ ڃ       ڃ ڃچ  فیجبركم على الشرك

.)٧١(وذكرهما ابن الجوزي)٧٠(عهنه الدامغاني

ن داللة (السلطان) ال یمكن تحدیدُه في آیات الذكر الحكیم إال من خالل السیاق.  ویمكن القول أ

الحجة والبرهان والقوة والقهر. )٧٢(] فیحتمل السلطانین٢٩[الحاقة/چچوأما قوله تعالى: 
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رابعاً: الملك:
والقدرة ، والُملك والَمِلك هو احتواء الشيء )٧٣(الملك ضبط الشيء المتصرف فیه بالُحكم

.)٧٤(على االستبداد به وهو العظمة والسلطان

والملك هو المتصرف باألمر والنهي في الجمهور وذلك یختص بسیاسة الناطقین ولهذا 

] فتقدیره الَمِلك في ٤[الفاتحة/چٺ ٺ  ٺ چ یقال َمِلك الناس وال یقال َمِلك األشیاء وقوله تعالى: 

یوم الدین.

، )٧٥(التملك والتولي وِملٌك هو القوة على ذلك التوالي أو لم یتولَّ والِمْلك ضربان: َمْلك هو

.)٧٦(والمملكة تطلق على أرض الملك

واشتق من (الملك) ألفاظًا عدیدة ونما نموًا داخلیًا وتصّرف و( التصریف تصریف المعنى 

عاقب، في المعاني المختلفة، كتصریفه في الدالالت المختلفة، وهو عقدها به  على جهة الت

فتصریف المعنى في المعاني لتصریف األصل في االشتقاق في المعاني المختلفة، وهو عقدها به 

على جهة المعاقبة، كتصریف الملك في معاني الصفات، فصّرف في معنى مالك وملك وذي 

.)٧٧(ملكوت والملیك، وفي معنى التملیك والتمالك واإلمالك والتملك والمملوك...)

س فیمن یسمى ملكًا، فقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وزید بن أسلم، وقد اختلف النا

والحسن: أقل الحال التي إذا كانت، كان اإلنسان به ملكًا الدار والمرأة والخادم، وقال غیرهم: 

.)٧٨(الملك الذي له ما یستغني به عن تكلف األعمال وتحمل المشاق للمعاش

سأل عن الفرق بین –)(ن الخطاب إن عمر ب)(وروي عن الصحابي سلمان 

الخلیفة والملك، فقال سلمان: (إن أنت ُجبیت من أرض المسلمین درهمًا أو أقل أو أكثر، ثم 

وضعته في غیر حقه، فأنت ملك، وأما الخلیفة فهو الذي یعدل في الرعیة، ویقسم بینهم بالسویة، 

، یقضي بینهم بكتاب اهللا، فقال كعب: ویشفق علیهم شفقة الرجل على أهل بیته، والوالد على ولده

.)٧٩(ما كنت احسب الهم سلمان اإلجابة)

والُملك السیاسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنیویة 

.)٨٠(ودفع المضار

وفي الكتاب العزیز ورد ( الملك ومشتقاتها في أربعة وأربعین موضعًا تحمل دالالت ذات 

ل یضم هذه الدالالت فهي الُحكم والسلطة. ونسب سبحانه وتعالى (الملك) لذاته ظالل شام

]، وقوله ١[الملك: چٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ     پ پ       پ پ  چ المقدسة في أكثر من آیة قال تعالى: 

] فله سبحانه وتعالى السلطة والقدرة المطلقة ٥[الحدید: چڇ ڇ ڇ ڇ      چڃ چ چ چچ تعالى: 

خلوقاته.على جمیع م
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واستخدم القرآن لفظة الملك واشتقاقها للتعبیر عن السلطة عن األفراد سلطة القضاء، 

چ قال تعالى: )٨١(والسلطة في إدارة شؤونهم وتنظیمها

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچ ] وقال: ٣٤[النمل:  چی ی

أن مادة (م ل ك) على عشرة أوجه نذكر الوجه )٨٢(الدامغاني] وذكر ١٠١[یوسف:  چ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڳڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گچ المتعلق بالحكم قال: الملك اإلمارة في قوله تعالى: 

] ٢٤٧[البقرة:  چۆ ۆ ۈۇڭ ڭ ڭ ڭ ۇۓہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓہڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ

 چې ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ یعني آمرًا وقوله تعالى: 

واختار كلمة )(] وأختار القرآن الكریم تعبیر (الملك) في قصة یوسف ١٠١[یوسف: 

) ألن المصریین یسمون الملك غیر المصري (الملك) والمصري ((فرعون) في قصة موسى

) غیر مصري من األصل یسمونه (فرعون) وأن الذي كان یحكم مصر في زمن یوسف(

.)٨٣() مصري فسماه (فرعون)لهكسوس فسماه (الملك) وأن الذي كان یحكمها زمن موسى(ا

خامساً: العزیز:
، ووردت )٨٥() الَمِلك (والعزیُز بلغة أهل مصر في زمن یوسف)٨٤(المنیعالعزیز: 

لفظة العزیز في سورة یوسف بمعنى الَمِلك والعظیم في الُملك في أكثر من موضع. قال تعالى: 

ٹ ٹ ٹ چ ] وقال تعالى: ٧٨[یوسف:  چی ی ی ی چ 

  ]٨٨[یوسف: چڃ چ چ چ ڃڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ    ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
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سادساً: أُلو األمر: 
والمراد بأولي األمر جماعة أهل الحل والعقد )٨٦(هم األئمة المتأمرون علیناوأولو األمر: 

مراء والحكام والعلماء فإذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن یطاعوا، بشرط من المسلمین وهم األ

.)٨٧()أن یكونوا مّنا وأال یخالفوا أمر اهللا وال سنة رسوله الكریم (

یی ی یچ في تفسیر قوله: )٨٨(وذكر ابن الجوزي

] أقوال: أنهم ٥٩ء: [النسا چ

).األمراء أو العلماء أو أصحاب الرسول (

المحور الثاني : داللة األلفاظ المتعلقة بالحكم
أوالً: الشورى:
مأخوذة من شار العسل یشوره شورًا،... استشارة طلب منه المشورة، طلب منه الشورى:

ة وشورًا، وما یكون عن ذلك ، ویقال: شاورت الرجل مشاور )٨٩(المشورة طب الرأي واإلشارة به

اسمه المشورة. 

وبعضهم: المشورة... ویقال فالن حسن الصورة والشورة ومعنى قولهم شاورت فالنًا، 

أظهرت ما عنده وما عندي. وشرت الدابة: إذا منحتها، فعرفت هیأتها في سیرها. وشرت العسل: 

قلوب ومعرفة الرأي الجامع . والغایة من الشورى تألیف ال)٩٠(إذا أخذته من مواضع النحل

( ال غنى لولي األمر عن المشاورة )٩٢(وقال ابن تیمیة)٩١(ومشاركة األمة المسؤولیة العامة لها

  . ]١٥٩[آل عمران: چڤ ڦ ڦچ فإن اهللا عّز وجل قد أمر نبیه 

وقد أشار القرآن الكریم إلى التشاور بین الزوجین في مسألة قطع الصبي عن الرضاع 

 چچ صلت الصبّي أمه: إذا فطمته  قال تعالى: ویقال: ف

  . ]٢٣٣[البقرة: 

ووردت كلمة (الشورى) كمبدأ أساسي من مبادئ الحكم في موضعین من الذكر الحكیم 

]. أي في الحرب ونحوه ما لم ینزل علیك فیه وحي، ١٥٩[آل عمران:  چڤ ڦ ڦچ قال تعالى: 

، ومعناُه: استخراج آرائهم، )٩٣(من تطبیب تفوسهم، والرفع من أقدارهملتستظهر رأیهم، ولما فیه

]، أي یشاورون بینهم وقال الزجاج: ٣٨[الشورى: چں ں ڻچ وقال تعالى: )٩٤(وأعلم ما عندهم

)٩٥(المعنى أنهم ال ینفردون برأي حتى یجتمعوا علیه
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ثانیاً: األمة: 
مواضع وكلمة األمة من أصل (األم) في وثم یستعار في)٩٦(صنف من الناساألمة:

الوالدة وفي الذكر الحكم استعیر إلى دالالت متعددة تشیر إلى جماعة ذات اتجاه معّین تمؤُمه 

جمعًا دون اآلخرین أو طائفة من الناس حول همِّ أو وظیفة مشتركة في الحیاة أولى مجموعة من 

:)٩٨(في القرآن على أوجه عدیدة منها وهي )٩٧(الحیوان أو إلى فرد وهو قدرة للناس كافة 

  ].١٢٨[البقرة:  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ الجماعة كقوله تعالى: أوًال: 

  ] ١٢٠[النحل: چٿ ٹ  ٹ       ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ اإلمام كقوله تعالى: الثاني:

ثالثاً: القضاء: 
نه قال الزجاجي: القضاء في اللغة ضروب، كلها إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه، وم

.)٩٩(قولهم قضى القاضي بین الخصوم أي قطع في الحكم

. ویأتي )١٠٠(فصل األمر قوًال ذلك أو فعًال.... والقضاء هو الفصل والقطعوالقضاء: 

.)١٠١(قضى بمعنى حكم كما یقال للحاكم: قاضٍ 

وتأتي كلمة (القضاء) في الذكر الحكیم بسیاقات متعددة، فقد ذكر أصحاب بالوجوه 

ونذكر الوجه المتعلق بالقطع والفصل والحكم، قال )١٠٢(إن (قضى) أتت بعشرة أوجهوالنظائر

] ٦٩[الزمر: چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ] وقال تعالى: ٥٨[األنعام:  چ   ې  ېۉ ۉ ې ېچ  تعالى:

چٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ     چ ] یعني الفصل وقال تعالى: ٤٧[یونس:  چگ گ گ ڳ ڳ ڳچ وقال تعالى: 

.)١٠٣(یفصل بینهم] یعني ٩٣[یونس: 

الخاتمة
حاول البحث تحدید داللة األلفاظ الدالة على الحكم في سیاق النصوص القرآنیة الكریمة.

وٕان لفظ (الحكم) تستدعي بعض األلفاظ المتعلقة بها، مثل (الخلیفة)، (اإلمام)، 

ور الزمن. (السلطان)، (الملك)، (العزیز)، (أولو األمر) وٕان دالالت هذه األلفاظ تطورت بمر 

وألفاظ الحكم متطورة ولیست جامدة. 

فالسلطان مثًال أصله السلیط والسالطة ثم تحول إلى داللة الحاكم المتسلط وٕان لفظة 

(الملك) تصرف في معنى المالك وملك وذي ملكوت والملیك وفي معنى التملك والمملكة.

علقة به مثل (الشورى)، وكشف البحث العالقة الداللیة بین ألفاظ الحكم واأللفاظ المت

(األمة)، (القضاء). 
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-وكان للسیاق الدور األساسّي في تحدید داللة ألفاظ الحكم ةفي نصوص القرآن الكریم

وٕان علماءنا الكرام قد وضعوا علمًا خاصًا لتحدید داللة األلفاظ سّموه (الوجوه والنظائر)، وذكروا 

أن لبعض ألفاظ الحكم وجوهًا عدیدة.

أللفاظ في الذكر الحكیم ترد بمعان متقاربة ولكن لیست متحدة المعنى، وبین وٕان هذه ا

البحث أن اللغة العربیة لغة اشتقاقیة ال إلصاقیة وٕان اللفظة تنمو نموًا داخلیًا وعند إظهار التمایز 

الداللي بین ألفاظ الحكم ظهرت العالقة بین المعاني المعجمیة والداللة السیاقیة.

رب العالمین المالك الحكیم"" والحمد هللا 

المصادر والمراجع
ابن االثیر، عز الدین أبي الحسن، النهایة في غریب الحدیث واألثر، تحقیق: طاهر أحمد .١

 .١٩٦٥الزاوي ومحمود محمد الطناحي، القاهرة المكتبة اإلسالمیة، 

راف محمد ابن الجوزي، أبو الفرح جمال الدین، زاد المسیر في علم التفسیر، تعلیق وأش.٢

 م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ ٤زهیر شاویش وشعیب األرنؤوط المكتب اإلسالمي، دمشق ط

ابن القیم الجوزیة، شمس الدین محمد، إعالم الموقعین عن رب العالمین، تحقیق محمد .٣

 هـ.١٣٧٤، ١محي الدین عبد الحمید، بیروت، دار الفكر، ط

شرعیة في إصالح الراعي والرعیة، ابن تیمیه، تقي الدین احمد بن عبد الحلیم، السیاسیة ال.٤

 هـ.١٣٨٦بیروت، دار الكتب العربیة، 

 . ١٩٣٢ابن جعفر، أبو الفرج قدامة، جواهر األلفاظ، مكتبة الخانجي، .٥

، (د.ت).٤ابن خلدون، ولي الدین أبو زید عبد الرحمن، المقدمة، مصر، نهضة مصر، ط.٦

 م.١٩٥٧ ،١ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، بیروت، دار صادر، ط.٧

ابن سیدة، علي بن اسماعیل، المحكم والمحیط األعظم في اللغة، تحقیق مصطفى السقا .٨

 .١٩٥٨وحسین نصار، القاهرة، الجلبي، 

 م. ١٩٠٢_________________، المخصص، بیروت، المكتب التجاري، .٩

، ١، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان، ط١ابن فارس، أبو الحسن أحمد، مجمل اللغة، ج.١٠

 هـ.١٤٠٤

__________________، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السالم محمد هارون، .١١

 هـ.١٣٦٦، ١القاهرة، ط

 م.١٩٨٧ابن قتیبة، أبو محمد عبداهللا، تفسیر غریب القرآن، تحقیق أحمد صقر، بیروت، .١٢

ابن كثیر، اسماعیل بن عمر الدمشقي، تفسیر القرآن الكریم، بیروت، دار األحیاء التراث .١٣

 هـ.١٤٢١، ١بي، طالعر 
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 .١٩٩٤ابن منظور، جمال الدین محمد، لسان العرب، بیروت لبنان دار صادر، .١٤

أبو هالل العسكري، الفروق اللغویة، تحقیق: أبو عمر وعماد زكي البارودني، مصر .١٥

المكتبة التوفیقیة.

األصمعي، عبد الملك بن قریب، األصمعیات، تحقیق: عبد السالم هارون دار المعارف .١٦

 ).(د.ت

، القاهرة مطبعة محمد علي ١اآلمدي، أبو الحسن علي، اإلحكام في اصول األحكام، ج.١٧

 م.١٩٢٨صبیح، 

البلحي، مقاتل بن سلمان، األشباه والنظائر في القرآن الكریم، تحقیق عبداهللا محمود شحاته، .١٨

الهیئة المصریة العامة للكتاب (د.ت).

، ١، دار الساقي بیروت، لبنان طالترابي، حسن، المصطلحات السیاسیة في اإلسالم.١٩

 م.٢٠٠٠

الثعالبي، أبو منصور عبد الملك، فقه اللغة وسر العربیة، تحقیق: حمدو طماس، دار .٢٠

  م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، ١المعرفة، بیروت، لبنان، ط

الجاحظ، أبو عمر عثمان بن بحر، البیان والتبین، تحقیق عبد السالم هاروت القاهرة ص .٢١

 م.١٩٥٠، ١

 - هـ١٤٢٩، ١افع، الُملك في القرآن الكریم، بیروت، دار الكتب العلمیة، طجاسم، عبد الر .٢٢

 م.٢٠٠٨

جهالن، عدون، الخوارج في العصر اآلموي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، (د.ت)..٢٣

- هـ١٤٢٢حسن، حسن ابراهیم، الُنظم السیاسیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، .٢٤

 م.٢٠٠١

للقرآن الكریم دراسة في ظاهرة الترادف اللفظي، دار خضر، السید، من اإلعجاز اللغوي.٢٥

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١الوفاء، ط

الخطیب األسكافي، دّرة التنزیل وغّر التأویل في بیان اآلیات المتشابهات في كتابة اهللا .٢٦

 م.١٩٧٧، ٢العزیز، بروایة ابن ابن فرج االردستاني، دار األفاق الحدیثة، بیروت، ط

حمد، قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكریم، الدامغاني، حسن بن م.٢٧

 م.١٩٧٧، ٢تحقیق عبد العزیز سّید األهل، دار العلم للمالیین، بیروت، ط

الراغب األصفهاني،  أبو القاسم بن محمد، المفردات في غریب القرآن، تحقیق محمد خلیل .٢٨

 .٢٠٠٥، ٤الصّباني، دار المعرفة بیروت لبنان، ط

، محمد رشید، تفسیر القرآن الحكیم المسمى تفسیر المنار، بیروت، دار المعرفة، رضا.٢٩

 (د.ت).
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الرماني، علي بن عیسى، النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثالث وسائل اإلعجاز القرآن .٣٠

 م.١٩٩١، ٤الكریم تحقیق محمد خلف اهللا أحمد ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، ط

رحمن، اشتقاق أسماء اهللا الحسنى، تحقیق عبد الحسین الزجاجي، أبو القاسم عبد ال.٣١

 م. ١٩٧٤المبارك، النجف مطبعة النعمان، 

الزمخشري، جاراهللا محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التأویل وغوامض التنزیل وعیون .٣٢

 م.١٩٤٦-هـ١٣٦٥األقاویل في الوجوه والتأویل، القاهرة، مطبعة اإلستقامة، 

مسات بیانیة في نصوص من التنزیل، دار الفجر للطباعة السامرائي، فاضل صالح، ل.٣٣

 م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١والنشر، العراق، بغداد، ط

السیوطي، جمال الدین عبدالرحمن بن ابي بكر، المزهر في علوم القرآن وأنواعها، تحقیق .٣٤

، (د.ت).٣احمد محمد جاد المولى وآخرون، دار التراث ط

یر، إعداد وتقدیم عبد الرحیم محمد متولي، مصر، الشعراوي، محمد متولي، زبدة التفاس.٣٥

 هـ. ١٤٠٠المكتبة التوفیقیة، 

، القاهرة، ١صدر الشریعة، عبید اهللا بین مسعود، التلویح في كشف حقائق التنفیح ج.٣٦

 م.١٩٥٧مطبعة محمد علي صبیح، 

______________________، تنقیح األصول شرح التنفیح للتوضیح، القاهرة، .٣٧

 . ١٩٥٧لي صبیح، مطبعة محمد ع

______________________، نهایة السؤال في شرح منهاج الوصول، القاهرة، .٣٨

 .١٩٢٤المطبعة السلفیة 

الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان في تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة، .٣٩

 م.١٩٨٠

 م.١٩٧٢یروت، ، ب١، دراسة وتحقیق محمد عمارة، ط٥عبیدة، محمد، األعمال الكاملة، ج.٤٠

 م.١٩٦٨، ٣عطیة، أحمد، القاموس السیاسي، دار النهضة المصریة، ط.٤١

، ١عكاشة، محمود أبو المعاطي احمد، الحكم في اإلسالم، القاهرة، مؤسسة المختار، ط.٤٢

 م.٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢

الغزالي، أبو حامد محمد، المستصفى من علم األصول، تحقیق: حمزة زهیر حافظ، القاهرة .٤٣

 م.١٩٣٧

___________، المنخول من تعلیقات األصول، تحقیق محمد هیتو، (د.ت)._____.٤٤

، تحقیق مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي، ٣الفراهیدي، الخلیل بن احمد، العین: ج .٤٥

 .١٩٨١بغداد 

 .١٩١٣الفیروز اآلبادي، مجد الدین محمد، القاموس المحیط، القاهرة، مطبعة السعادة، .٤٦
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الم السیاسي، ترجمة: عبد الكریم محفوظ، دار جفر للدراسات لویس، برنالد، لغة اإلس.٤٧

 .٢٠٠١، ١والنشر ط

المارودي، أبو الحسن علي بن محمد، األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، تحقیق سمیر .٤٨

 م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤مصطفى رباب، المكتبة المصریة، بیروت، 

مري، عمان، (د.ت).معروف، نایف، الفكر السیاسي عند األباظیة، مكتبة الضا.٤٩

، ١ناصر، سید احمد وآخرون، المعجم الوسیط، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط.٥٠

  م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
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:ھوامش البحث 
  هـ. ١٤٠٤، ١، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان، ط٢٤٦ص  ١. مجمل اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس ج١

، تحقیق محمد ١٣٣مد المعروف بالراغب األصفهاني ص . المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم بن مح٢

. وینظر: القاموس المحیط، مجد الدین محمد ٢٠٠٥، ٤خلیل الصّباني، دار المعرفة بیروت لبنان، ط

  .  ١٩١٣، القاهرة، مطبعة السعادة، ٩٨، ص ٤الفیروز اآلبادي ج

  .١٣٤. المصدر نفسه، ص ٣

، تحقیق مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي، بغداد ٦٦ص ، ٣. العین: الخلیل بن احمد الفراهیدي ج ٤

، بیروت لبنان دار صادر، ٩٥٢ص  ٢، وینظر: لسان العرب: جمال الدین محمد بن منظور، ج١٩٨١

١٩٩٤ .  

  .١٣٤. المفردات في غریب القرآن، المصدر السابق، ص ٥

، تحقیق مصطفى السقا ٣٥ص  ،٣. المحكم والمحیط األعظم في اللغة، علي بن اسماعیل بن سیدة: ةج ٦

  .١٤١، ص ٢، وینظر: لسان العرب: ج١٩٥٨وحسین نصار، القاهرة، الجلبي، 

، تحقیق: أبو عمر وعماد زكي البارودني، مصر المكتبة ٢٠١. الفروق اللغویة: أبو هالل العسكري، ص ٧

التوفیقیة.

  .١٣٤. المفردات في غریب القرآن، المصدر السابق، ص ٨

، تحقیق: طاهر أحمد ١٨٦، ص ٢غریب الحدیث واألثر: عز الدین أبي الحسن بن االثیر، ج. النهایة في٩

، ص ١٢، وینظر: لسان العرب: ج١٩٦٥الزاوي ومحمود محمد الطناحي، القاهرة المكتبة اإلسالمیة، 

١٤١.  

  .١٩٣٢، مكتبة الخانجي، ٢١٩. جواهر األلفاظ: أبو الفرج قدامة بن جعفر: ص ١٠

  .١٠١٤، ص ٣مصدر السابق: ج. العین، ال١١

، تحقیق: عبد السالم هارون دار المعارف (د.ت) ٧٢. األصمعیات،  عبد الملك بن قریب األصمعي ص ١٢

.، تحقیق عبد السالم هاروت القاهرة ٤٠١ص  ١وینظر: البیان والتبین، أبو عمر عثمان بن بحر الجاحظ ج

  م١٩٥٠، ١ص 

  .١٣٤سابق: ص . المفردات في غریب القرآن المصدر ال١٣

  .١٣٤. المصدر نفسه ص ١٤

  . ٤١٩، ص ١. النهایة: المصدر السابق: ج١٥

  .١٣٤. المفردات، المصدر السابق، ص ١٦

، تحقیق عبد الحسین المبارك، النجف ٩١. اشتقاق أسماء اهللا الحسنى: أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي ص ١٧

  م.١٩٧٤مطبعة النعمان، 

، القاهرة مطبعة محمد علي صبیح، ٤٩ص  ١كام، أبو الحسن علي اآلمدي، ج. اإلحكام في اصول األح١٨

  م.١٩٢٨

، تحقیق محمد هیتو، د.ت ٢١. المنخول من تعلیقات األصول، أبو حامد محمد الغزالي ص ١٩

م. وینظر: ١٩٣٧، تحقیق: حمزة زهیر حافظ، القاهرة ٣٥ص  ١. المستصفى من علم األصول، الغزالي، ج٢٠

  .٤٩ص  ١مدي، ج، اإلحكام، اآل

، القاهرة، مطبعة ١٥، ص ١. تنقیح األصول شرح التنفیح للتوضیح، عبید اهللا بین مسعود صدر الشریعة ج٢١

القاهرة، المطبعة  ٦٠ص  ١، وینظر: نهایة السؤال في شرح منهاج الوصول ج١٩٥٧محمد علي صبیح، 

لقاهرة، مطبعة محمد علي صبیح، ا ١٠ص  ١، وینظر: التلویح في كشف حقائق التنفیح ج١٩٢٤السلفیة 

  م.١٩٥٧
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٢٤٢

. المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، لبنان، دار الكتاب اللبناني د.ت٢٢

  .٦٦/ ص ٣. العین، المصدر السابق، ج٢٣

  م.١٩٦٨، ٣، دار النهضة المصریة، ط٤٧٤. القاموس السیاسي، أحمد عطیة ص ٢٤

  .١٤٦/ ص ١. مجمل اللغة، المصدر السابق، ج٢٥

  .١٤٨اللغویة، المصدر السابق/ ص  . الفروق٢٦

هـ، ١٤٢٢، ١، القاهرة، مؤسسة المختار، ط٤٥. الحكم في اإلسالم، محمود أبو المعاطي احمد عكاشة ص ٢٧

  م.٢٠٠٢

  م.٢٠٠٠، ١دار الساقي بیروت، لبنان ط ١٨. المصطلحات السیاسیة في اإلسالم، حسن الترابي ص ٢٩

مال الدین عبدالرحمن بن ابي بكر السیوطي، تحقیق احمد محمد جاد . المزهر في علوم القرآن وأنواعها، ج٣٠

، د.ت٣المولى وآخرون، دار التراث ط

تعلیق وأشراف محمد زهیر  ٢٢٦ص  ٤. زاد المسیر في علم التفسیر/ أبو الفرح جمال الدین ابن الجوزي ج٣١

  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ ٤شاویش وشعیب األرنؤوط المكتب اإلسالمي، دمشق ط

، بیروت، دار األحیاء التراث ٤٨٠ص  ٢سیر القرآن الكریم، اسماعیل بن عمر الدمشقي ابن كثیر ج . تف٣٢

  هـ. ١٤٢١، ١العربي، ط

. الكشاف عن حقائق التأویل وغوامض التنزیل وعیون األقاویل في الوجوه والتأویل جاراهللا محمود بن عمر ٣٣

  م.١٩٤٦- هـ١٣٦٥، القاهرة، مطبعة اإلستقامة، ٣٣٧، ص ٢الزمخشري ج

، بیروت، دار المعرفة، ١٧٩ص  ١١. جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، ج٣٤

  م.١٩٨٠

  . ٣٦، ص ٣. المحكم، المصدر السابق، ج٣٥

  .٥٢ص  ٣. زاد المسیر، المصدر السابق: ج٣٦

تحقیق عبداهللا محمود شحاته، الهیئة  ١١١. األشباه والنظائر في القرآن الكریم، مقاتل بن سلمان البلحي ص ٣٧

المصریة العامة للكتاب د.ت

  .١٠٦. تاریخ الحكم في اإلسالم، المصدر السابق: ص ٣٨

، إعداد وتقدیم عبد الرحیم محمد متولي، مصر، المكتبة ٦٠. زبدة التفاسیر، محمد متولي الشعراوي ص ٣٩

  هـ. ١٤٠٠التوفیقیة، 

  .٦٤ص  ٢السابق، ج. تفسیر القرآن العظیم، المصدر٤٠

  .٨٢/ ٩وینظر: لسان العرب:  ٢٦٥ص  ٤. العین، المصدر السابق، ج٤١

  م.١٩٨٧، تحقیق أحمد صقر، بیروت، ١٦٤. تفسیر غریب القرآن، أبو محمد عبداهللا بن قتیبة، ص ٤٢

  .٦٠ص  ١. زاد المسیر، المصدر السابق، ج٤٣

  .٦٠، ص ١. المصدر نفسه، ج٤٤

، د.ت٤، مصر، نهضة مصر، ط٥٧٨ص  ٢أبو زید عبد الرحمن بن خلدون، ج. المقدمة، ولي الدین ٤٥

  .٦٠، ص ١. زاد المسیر، المصدر السابق، ج٤٦

  .٢٠٩ص  ١، الكشاف، المصدر السابق، ج١٢٧ص  ١. جامع البیان، المصدر السابق، ج٤٧

  . ١٠٦ص  ١، الكشاف ج١٢٧/ ص ١، جامع البیان، ج١٦٤المصدر السابق، ص . تفسیر غریب القرآن،٤٨

، بیروت، دار المعرفة، د.ت ١٧ص  ١. تفسیر القرآن الحكیم المسمى تفسیر المنار، محمد رشید رضا، ج٤٩

، ١، ترجمة: عبد الكریم محفوظ، دار جفر للدراسات والنشر ط٧٦. لغة اإلسالم السیاسي، برنالد لویس، ص ٥٠

٢٠٠١.  

  هـ.١٣٦٦، ١الم محمد هارون، القاهرة، ط، تحقیق عبد الس٤٨. معجم مقاییس اللغة، ابن فارس ص ٥١



صالح الدین سلیم

٢٤٣

  . ٣٤-٣٣. المفردات، المصدر السابق: ص ٥٢

  .٢٦، ص ١. لسان العرب، المصدر السابق: ج٥٣

، مكتبة الضامري، عمان، د.ت٢٠٦. الفكر السیاسي عند األباظیة، نایف معروف، ص ٥٤

وت، لبنان، د.ت، دار الطلیعة، بیر ٧٢. الخوارج في العصر اآلموي، عدون جهالن، ص ٥٥

  م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢مكتیة النهضة المصریة، القاهرة، ،٢٦- ٢٥ظم السیاسیة،حسن ابراهیم حسن، ص. النُ ٥٦

  .٥٧. لغة اإلسالم السیاسي، المصدر السابق، ص ٥٧

، تحقیق سمیر مصطفى ١٣. األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، أبو الحسن علي بن محمد المارودي، ص ٥٨

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤تبة المصریة، بیروت، رباب، المك

، ٤٥- ٤٤. قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكریم، حسن بن محمد الدامغاني ص ٥٩

  م.١٩٧٧، ٢تحقیق عبد العزیز سّید األهل، دار العلم للمالیین، بیروت، ط

  .٥٠، ص . منتخب قرة العیون النواظر في الوجوه والنظائر، المصدر السابق٦٠

  . ٣٩١ص  ٣. تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق، ج٦١

. دّرة التنزیل وغّر التأویل في بیان اآلیات المتشابهات في كتابة اهللا العزیز، الخطیب األسكافي، بروایة ابن ٦٢

  م. ١٩٧٧، ٢ابن فرج االردستاني، دار األفاق الحدیثة، بیروت، ط

  .١٤١ابق، ص . منتخب قرة العیون، المصدر الس٦٣

  .٢٤٤. المفردات، المصدر السابق، ص ٦٤

  .٢٤٥. المصدر نفسه، ص ٦٥

  .٨٧. لغة اإلسالم السیاسي، المصدر السابق، ص ٦٦

  . ٢٥. المصلحات السیاسیة في اإلسالم، المصدر السابق، ص ٦٧

  .٩٠. لغة اإلسالم السیاسي، المصدر السابق، ص ٦٨

  .٢٥٢ص  . األشباه والنظائر، المصدر السابق،٦٩

  .٢٤٢. قاموس القرآن، المصدر السابق، ص ٧٠

  . ١٤١. منتخب قرة العیون، المصدر السابق، ص ٧١

  . ٢٢٤. المفردات، المصدر السابق، ص ٧٢

  . ٤٧٥. المصدر نفسه، ص ٧٣

  .٩٢/ ١٠وینظر:لسان العرب:جم،١٩٠٢. المخصص،علي بن اسماعیل بن سیدة،بیروت،المكتب التجاري،٧٤

  .٢٧٤المصدر السابق، ص . المفردات، ٧٥

  .٩١ص  ١٠. لسان العرب، المصدر السابق ج٧٦

، ضمن ثالث وسائل اإلعجاز القرآن الكریم ١٠١. النكت في إعجاز القرآن، علي بن عیسى الرماني، ص ٧٧

م. وینظر: من اإلعجاز ١٩٩١، ٤تحقیق محمد خلف اهللا أحمد ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، ط

 - هـ١٤٢٢، ١، دار الوفاء، ط١٠ریم دراسة في ظاهرة الترادف اللفظي، السید خضر ص اللغوي للقرآن الك

  م.٢٠٠١

  .٩٨. ُدرة التنزیل، المصدر السابق، ص ٧٨

  م.١٩٥٧، ١، بیروت، دار صادر، ط٣٠٦، ص ٣. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، ج٧٩

  . ٥٧٨، ص ٢. المقدمة/ المصدر السابق، ج٨٠

  م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط١٥ریم، عبد الرافع جاسم ص .الُملك في القرآن الك٨١

  .٤٤١. قاموس القرآن، المصدر السابق، ص ٨٢



…ألفاظ الُحكم فـي نصوص مـن التنـزیل

٢٤٤

، دار الفجر للطباعة والنشر، ٧. لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل، فاضل صالح السامرائي، ص ٨٣

  م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١العراق، بغداد، ط

  .٢٥٥المصدر السابق، ص . األشباه والنظائر،٨٤

  .٢٧٧ص  ٤وج ٢١٤، ص ٤.  زاد المسیر، المصدر السابق، ج٨٥

 - هـ١٤٢٩، ١، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط٦١٥. المعجم الوسیط، سید احمد ناصر وآخرون، ص ٨٦

  م.٢٠٠٨

  م.١٩٧٢، بیروت، ١. دراسة وتحقیق محمد عمارة، ط٢٣٨/ ص ٥. األعمال الكاملة، محمد عبیدة ج٨٧

  .١٤٧ص  ٢و ج١١٧، ص ٢، ج١١٧. زاد المسیر، المصدر السابق، ص ٨٨

  .٤٣٥، ص ٤. لسان العرب، المصدر السابق، ج٨٩

  .٤٨٧ص  ١. زاد المسیر، المصدر السابق، ج٩٠

، تحقیق محمد محي ٣٧ص  ١. إعالم الموقعین عن رب العالمین، شمس الدین محمد ابن القیم الجوزیة ج٩١ 

  هـ. ١٣٧٤، ١، بیروت، دار الفكر، طالدین عبد الحمید

، تقي الدین احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه، ١٣٥. السیاسیة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، ص ٩٢

  هـ. ١٣٨٦بیروت، دار الكتب العربیة، 

  .٢٢٦، ص ١. الكشاف، المصدر السابق، ج٩٣

  .٤٨٦، ص ١. زاد المسیر، المصدر السابق، ج٩٤

  .٢٩١، ص ٧ج . المصدر نفسه،٩٥

  . ٥٦. منتخب قرة العیون، المصدر السابق، ص ٩٦

  . ٣٤. المصطلحات السیاسیة، المصدر السابق، ص ٩٧

  .٥٦. منتخب قرة العیون، المصدر السابق، ص ٩٨

  .١٩٩. المصدر نفسه، ص ٩٩

  . ٤٠٧-٤٠٦. المفردات، المصدر السابق، ص ١٠٠

، تحقیق: حمدو طماس، دار المعرفة، ٤١٢لك الثعالبي ص . فقه اللغة وسر العربیة، أبو منصور عبد الم١٠١

  م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١بیروت، لبنان، ط

  .٣٨٥وقاموس القرآن، المصدر السابق، ص  ٢٩٤. ینظر: األشباه والنظائر، المصدر السابق، ص ١٠٢

  .٢٠١. وینظر: منتخب قرة العیون، المصدر السابق، ص ٢٩٧-٢٩٦. المصدر نفسه، ص ١٠٣


