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 المقدمة
ألنبيددددل  الحمددددد   لع اليددددللمين والالددددى  وال ددددىم   دددد    ددددل  ا

 : مل بيد ، ين،نبينل محمد و    آله والحبه  جميينوالمل 

بهداا الددين القدويم  ا  محمدد فإن هللا  دبحلنه وتيدلل   نددمل بيدي نبيده
وكدلن الندلإ إا ااي يهيمدون  ،الندول الاي  خلج الب لية من الظ ملت إلد 

 والتقلليدد البلليدة ، غدلليين فدي بحدل الخلافدلتى لجهد  وال دفي ظ ملت ا
 ، فددي الميتقددداتآبددلمهم و  ددىفهم فددي جميدد   مددول م التددي ولهو ددل  ددن

، فكلنت ميتقداتهم و بدلداتهم يلممدة   د  واليبلدات والتقل ي والمحلكملت
مدن  دجل وحجدل ،  له  دلكل  و نددادا   افجي و ، بحلنه وتيلل  ال لي بل 
لع التدي   يتقلبون إليهم ب ت   نواع الق ،ب ل وغيل اليوجن وومىمكة 

 . الخ..، كللابح والنال يجوز اللفهل لغيل هللا

  ن طليقتهم في وف لدا    مل التقل ي والمحلكملت فهي   تق   ى   

يتولدون الق دل   ،يدلافينالإا كلنوا ينالبون الطواغيدت والكهدلن و ،اليبلد 
فددي األمددوا   وخالددومة   أ بيددنهم مددن خددى   جميدد  مددل ين دد بددين النددلإ فددي

مددن  دد     واحدددا   فددي كدد  حددي   يقيمددون ،والدددمل  والوددلوج وغيددل الددي
  د   ،التيقيدع وإاا الدل الحكدم فهدو نلفدا   يقبد  الدنق  و  ،الطواغيت

بهدددال ال دددليية  ف مدددل بيدددي هللا محمددددا   ،ظللمدددل   الدددلغم مدددن كونددده جدددلملا  
هللا  وي     يهل ويالل اليبلد    د  ،يدالمطهل   بط   ال اليلدات والتقلل

إن  ﴿ :يل  تيلل  ،ويالل التقل ي والتحلكم      لع هللا ، بحلنه وتيلل 
﴾إ     مل    تيبدوا إ  إيلل الحكم

(1 )
 .اآلية

بلليدددو   ددن تحكدديم  ظهددل انحددلا  جمل ددلت  مددن النددلإ وبيددد الددي،
 و دنة ل دوله جلنبدل   لع هللا وا تبداله بأحكلم الب ل،  للبين بكتدلع هللا

هم زاد األمل وا توح  في األمة، حت  ملتكدلد تدلف فدي ويتندل الميلالدل .. 
 .من يتحلكم إل   لع هللا إ  نزٌل ي يل من الدو  اإل ىمية

 نددمل تحح دن إلد  نو دهل ـدـ ظندل  منهدل ـدـ  من الب دان اإل دىمية وكهيلٌ 
يدة و ديية، ويبقدد   دل ية و خددلف يلنون ،نيفإنهدل تجيد  فدي الب ددد محكمتد

 ! لاجيل  إل  اللحع ال كلية  في األخيلواختيللل الحكم 
و دداا بددى  ددي نددوع مددن تحكدديم القددوانين الو دديية، و ددو محددلم و  

 .يجوز
ولمدددل لهدددال الم دددألة مدددن   ميدددة ل يدددت  ن   دددكع حبدددل ي مدددي حدددو  

 .جزميلتهل ومولدات م لم هل   ِّي  نل  بهل ل   هللا  بحلنه وتيلل 
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مت البحدي إلد  اا ويد ي مقدمدة وتمهيدد و هىهدة مبلحدي وخلتمدة،  : َّ

 :كللتللي

 .  مية المو وع و  بلع ا ختيلل وخطة البحي: وت تم     ، المقدمة

 :التمهيد، وفيه مط بلن

 .البحي التيلي  بينوان :المط ع األو 

 .بداية ا نحلا  في  ال األمة في م ألة التحكيم :المط ع الهلني

 :حل ت تحكيم القوانين، وفيه مط بلن :المبحي األو 
 ؟كولا   كبلا   مت  يكون تحكيم القوانين :المط ع األو 

ً   الغلا ؟مت  يكون  :المط ع الهلني  تحكيم القوانين كولاَ

وفيدده هىهددة  ،فددي األ مددل  واأليددوا  وا  تقددلداتالكوددل  :المبحددي الهددلني

 :مطللع

 .الكول في ا  تقلدات :ط ع األو الم

 .الكول في األيوا  :الهلنيالمط ع 

 .الكول في األ مل : المط ع الهللي

 :وفيه مط بلن ،آهلل تحكيم القوانين :المبحي الهللي

 .األخلويةاآلهلل  :المط ع األو 

 .الدنيويةاآلهلل  :المط ع الهلني

 .الخلتمة، وفيهل   م النتلمج

 .فهلإ الموا ي :  خيلا  

 و ن يجددزي  دديخنل ،لوجهدده   ددأ  هللا  ن يجيدد   دداا اليمدد  خللالددل  

محمددد الددو يبي خيددلا    دد  تو دد ه بلنتقددل  مهدد   دداا المو ددوع : الدددكتول

 .والمهوبة ،   حلمه هللا األجلفيهوتوجيهنل بمواطن البحي 

 .وال   هللا     نبينل محمد و    آله والحبه  جميين
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 لتمهيدا
 التيلي  بينوان البحي : ع األو المط

 :من ك متين   ل يتين،  مل ل  ملكب لنجد  نوان البحي إل نظل بلل
ْكمح و: تحكيم:  و     يحكدم بيدنهم َحَكم ويد الق ل ،  ال هل من َحَكَم، والحح
ْكمل ، بلل م مه: يقل    يه، وحكم له َحَكم و حح  جي  إاا تحِكيمل ، ملله في َحكَّ
فيه الحكم إليه

(1)
 يتدهمن إاا بكداا، َحَكْمتح   يده :يقل  المن ، :و ال  الحكم ،

 فال ت القوم،  ي بين َحَكْمتح  و الي، من الخلوج     يقدل ف م خىفه من
بينهم
(2 )

. 
، كدد ِّ  ِمْقيددلإح  :جمدد  يددلنون، والقددلنونح  :القددوانين :هلنيددل    والَقددواِنينح   ددي  
األالو 
(3)

و ال ه ليإ بيلبي ،
(0)

ده  دو ، مجمو دة  :والقدلنون  ندد   د  فنِّ
والمنظمة ل   وي في المجتم  ،بللجزا  المقتلنة ،القوا د الم زمةمن 

(  )
. 

 ي اليددو   دن حكدم هللا المندزَّ  فدي كتلبدده : والمدلاد بتحكديم القدوانين
إل  يوانين ويوا د من الن  الب ل وو ديهم، و داا اليددو   و    نبيه

يد يكدون كودلا   كبدلا  يخدلج الدلحبه مدن اإل دىم بللك يدة، ويدد يكدون دون 
 .بإان هللا  توالي ه الي، بح ع حل  اللحبه، كمل  يأتي

 

                                                 

 .1/161:مختلل الالحلح ( 1)
 . 1/10:المالبلح المنيل ( 2)

 .64 /1:مختلل الالحلح ( 3)
 .13/033:، والقلموإ المحيط303 /13:ل لن اليلع ( 0)
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   في  ال األمة في م ألة التحكيمبداية ا نحلا :المط ع الهلني

د م  دل ل  غيدل  دلع هللا وملجدل  بده نبيده كلنت األمة اإل دىمية  تحكِّ
وفدي القدلن ال دلب  الهجدلي،  ..ويد ظ ت     الي زمندل  طدويى   ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد

الخىفدة  ندلي، ومدن هدم وإ دقلط دولدة  ،وتحديدا  بيد اجتيلح التتدلل ل يدلا 
إ ددقلط ال ددليية اإل ددىمية فيهددل، جددل  جنكيددز خددلن الددوهني بقددلنون وحكددم 

 بددلل   ددن جم ددة مددن القددوانين و ، و دد(اليل ددل)جديددد، كددلن يحيددل  بل ددم 
 ن مدن انغمدإ فدي : الو يية المخللوة ل ليية هللا، ومن جم ة ملجدل  فيهدل

يمل  واي  يت ، ومن  طيم   يلا  يت ، إل  غيل ال
(1 )

. 
( اليل دل)و و الاي و   لهدم : )يل  ابن كهيل متحدهل   ن جنكيز خلن

التددي يتحددلكمون إليهددل ويحكمددون بهددل، و كهل ددل مخددلل  ل ددلام  هللا تيددلل  
(وكتبه، و و  ي  من  ند نو ه، وتبيول في الي

(2 )
. 

وفدي الدي : )ويل   ي ل  بيد  ن اكل جز ا  ممدل فدي اليل دل مدن  دلام 
لام  هللا المنزلددة   دد   بددلدل األنبيددل ، فمددن تددلي ال ددلع ك دده مخللوددة ل دد

المحكم، المنز      محمد بن  بدهللا خلتم األنبيل  وتحدلكم إلد  غيدلل مدن 
ال دلام  المن دوخة كودل، فكيد  بمدن تحدلكم إلد  اليل دل ويددمهل   يده؟ مدن 

(في  الي كول بإجملع الم  مين
(3 )

. 
تالدمد طدويى ، فقدد اابدت  ن ت دي ال دليية الو ديية لدم  ،والح  يقل 

فدددي األمدددة اإل دددىمية وا دددمح  تأهيل دددل، و دددلدت ل  دددليية اإل دددىمية 
 يمنتهل
(0 )

. 
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 حل ت تحكيم القوانين :المبحي األو 
 ن يقوم ب ن القدوانين  الم  مين إلملم ه يجوز ن يحجم  الم  مون    

ندلإ والتي يحال  بهل تنظديم  د ون حيدل  ال ،واألنظمة التي تنو  الم  مين
وف  األحوا  الم تجد  في ك   الل، وح ع ملتقت يه المالد حة اليلمدة 

بد  يدد يالد  الدي  –جد  و دى  -لألمة، ب لط    تخلل   دليية الخدلل  
 ،إل  حد الوجوع إاا كدلن يتويد  إيالدل  الحقدو  إلد     هدل   د  التنظديم

ألنه يجع   يده إيالدل  الحقدو  إلد   الدحلبهل، وإيلمدة اليدد  بدين الندلإ، 
اا توي      الي التنظديم وو د  القوا دد والمبدلدئ، كدلن الدي واجبدل   وإ

ألن مل   يتم الواجع إ  به يكون واجبل ،و اا ييني  نه  يح تلط  ن تكدون 
ت ي األنظمة يد نطقت بهل ال ليية، وإنمل ي تلط    تخلل   حكدلم الكتدلع 

 يدة، وتكدون ة ومقلالد ل الكيوال نة، فى تخلج  ن األالو  اليلمة ل  لي
  دد  الوجدده الدداي يحقدد  المالددللح ويدددل  المول ددد، ألن القل ددد  ال ددل ية 

إن تالل  اإلملم     ل يته منوط بللمال حة، و دال  دي ال يل دة : تقو 
 .الجلمز  المبلحة التي جل ت بهل ال ليية، كمل يلل     الي م

فهندددلي فدددل  بدددين تحكددديم النظدددلم ال دددل ي وتحكددديم النظدددلم اإلدالي، 
نمدل حدديهنل ل ي  مدن ال دلع فدى إ دكل  فيده، وإيل إن لم يكن مخللول  فلألخ

 نل  ن إ تبدا  الحكم ال ل ي بحكم و ديي مدن الدن  الب دل، فمدل حكدم 
 كبدل  م  الدغل؟  داا مل دنأتي   يده  كودل فهد   دو كول،الي؟ وإن يي  إنه 

 .وهللا وحدل  و الم تيلن
 كبلا ؟مت  يكون تحكيم القوانين كولا    :المط ع األو 

لي   و  مليحبد  بده فدي  داا المبحدي،  دو ااآليدلت الدهىي الدوالد  فدي 
 ول  الملمد  ومل حال  حولهل مدن خدى  فدي فهدم المدلاد منهدل، واآليدلت 

 : ي
ومددددن لددددم يحكددددم بمددددل  نددددز  هللا فأولمددددي  ددددم ﴿: يددددل  تيددددلل  .1

﴾الكلفلون
(1 )

. 
ومددددن لددددم يحكددددم بمددددل  نددددز  هللا فأولمددددي  ددددم ﴿: يددددل  تيددددلل  .2

﴾الظللمون
(2 )

. 

ومددددن لددددم يحكددددم بمددددل  نددددز  هللا فأولمددددي  ددددم ﴿: يددددل  تيددددلل  .3
﴾الول قون

(3 )
. 
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نزلدت فدي اليهدود  :  د   يدوا   ديدد ، فقيد  ،   فديمن نزلدتويد اختح 
و دددو إحددددف  ،و دددو يدددو  البدددلا  بدددن  دددلزع وحايودددة وغيدددل م ،والكودددلل

  دد  اإل ددىم، ( الكددلفلون) وييدد  المددلاد بددـ، الددلوايتين  ددن ابددن  بددلإ
 .النالللف، و و يو   لمل ال يبي( الول قون)اليهود، و( ونالظللم)و

الملاد بهل كول دون كودل، وظ دم دون ظ دم، وف د  دون ف د ، : ويي 
و اا      ن اآلية في الم  مين خلالة، و و ملوي  ن ابن  بلإ
 
. 

ويي  فيهل غيل الي
(1)

 ت دلد :  ن يقل  –وهللا    م  –، واللاجح  نل 
لجمد  بينهدل يو دح مدلاد الجميد ، فلآليدلت نزلدت فدي بين  ال األيوا  ب  ا

الكولل  مومل  لتالوهم بللكول والظ م والو   المخدلج  دن الم دة لجحدود م 
مدن جحدد مدن ف حكلم هللا تيلل ، إا  يكدون الجلحدد إ  خللجدل   دن الددين، 

 لم  الم  مين مه  جحود م فكولل مه  كول م، ولاا فللحكم الوالد فيهل  و
 .  يه الوال  الماكول الكولل ممن انطب ل م  مين و

يددد  –للقوانين الو دديية كدد –إن تحكدديم غيددل  ددلع هللا  :و  يدده نقددو 
 .ن دون اليا   كبلا ، ويد يكوكولا  لفليكون اللحبه ك

م القوانين الو يية دون األكبل     من حكَّ  كوليمكن إجمل  حكم الو
 : لع هللا في  د  حل ت، كمل ي ي

 : الجحد وا  تحى (1
بددأن يجحددد الحددلكم  حقيددة حكددم هللا تيددلل  ول ددوله، و دداا ميندد  

(من جحد مل نز  هللا فقد كول: )مللوي  ن ابن  بلإ حيي يل 
(2 )

. 

م هللا بدللنل الالدليح،  و : )يل   بو يي   ومن ا تقد تح يد  مدلحلَّ
له،  و  جمدد  الم دد مون   دد  تحليمدده فهددو كددلفل، كمددن  بددلح ومددن ل دد

  والاليلم والزكدل ، وكدالي مدن ا تقدد تحدليم  لع الخمل ومن  الالى
 ي  ح  ه هللا و بلحه بدللنل الالدليح،  و  بلحده ل دوله  و الم د مون 

كمن حلم النكلح والبي  وال لا      الوجده  ،م  الي م  بالي فهو كلفل
الددداي  بلحددده هللا  زوجددد ، والوجددده فيددده  ن فدددي الدددي تكدددايبل    تيدددلل  

ل م  مين فدي خبدل م، ومدن فيد  الدي فهدو ولل وله في خبلل، وتكايبل  
(كلفل بإجملع الم  مين

(3 )
. 

األالدو  المتقدلل  المتود    يهدل : )ويل  ال ديخ محمدد بدن إبدلا يم
 ن من جحدد  الدى  مدن  الدو  الددين،  و فل دل   - ي     الي م  -بينهم 

                                                 

 .وملبيد ل  12 /0:تو يل الطبلي ( 1)
 . 33 /0:الطبليتو يل  ( 2)
 .212، 211: الميتمد في  الو  الدين ( 3)
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مجميل    يه،  و  نكل حلفل  ممدل جدل  بده الل دو  الد   هللا   يده و د م 
(النلي   ن الم َّة الكولَ  إنه كلفلٌ ف ،يطييل  

(1 )
. 
فقددد ا تددل    دد  ديددن هللا  عفمددن جحددد حكمددل  مددن  حكددلم ال ددل

وخلل  القلآن وال نة، و اا مح  إجملع بين الم  مين
 
. 

واإلن لن مت  ح   الحلام المجم    يده،  و حدلم : )يل  ابن تيمية
لا  ملتدددا  الحددى  المجمدد    يدده،  و بددد  ال ددلع المجمدد    يدده كددلن كددلف

(بلإلتول 
(2 )

. 
 :غيل  لع هللا  لع   ت لي ح  (2

لمل كلن الت لي  حقل  خلالل  خللالدل    تيدلل ،  ينلز ده فيده  حدد، 
 .كلن ت لي  غيلل  لكل   كبلا  

﴾   له الخ   واألمل تبللي هللا لع اليللمين﴿: يل  تيلل 
(3)

،
 

ويدل  
هللا والم دديح ابددن اتخدداوا  حبددلل م ول بددلنهم  لبلبددل  مددن دون ﴿: تيددلل 

ددلمددليم ومددل  مددلوا إ  لييبدددوا إلهددل  و  احدددا    إلدده إ   ددو  ددبحلنه  مَّ
﴾ي لكون

(0)
ع ت دلييل  آخدل مد   دلع ،  فمن  نَّ يلنونل  و ييل  فقدد  دلَّ

 تكدون إ  منده،  مدن الزيدلد  فدي ال دي  : )هللا المطهل، يل  ابن حدزم
مددل ، و ددو تح يدد   ن الن ددي  كوددل، و ددو  مدد  مددن األ  غيددلل، فالددحَّ 

مددلحلم هللا تيددلل ، فمددن  حدد  مددلحلم هللا تيددلل ، فهددو كددلفل بددالي الويدد  
(نو ه

(  )
. 

و دد    الم ددل ون مددللم يددأان بدده هللا تيددلل ،  إنمددل و دديوا ت ددي 
   دن و دال لدَّ  ،األحكلم الطلغوتية   تقدلد م  نهدل  الد ح و نود  ل خ د 

فدي  يد  الق يد   ددم  اإل ىم، ب  إن ا تبلل  ي  من ت دي األحكدلم ولدو
ل ل بحكم هللا ول وله، فهو كول نلي   ن الم ة
(6)

إ لفة إل   ن  داا ، 
الت لي  ييدُّ تجويزا  وت ويغل  ل خلوج     ال لع المنز ، ومدن  دوَّ  

الخلوج      ال ال ليية فهو كلفل بلإلجملع
(1 )

. 
ويد جل  القلآن والح اإلجملع بدأن ديدن اإل دىم : )يقو  ابن القيم

ن خ ك  دين كلن يب ه، و ن من التزم ملجل ت به التولا  واإلنجي  ولدم 
بدد  القددلآن فإندده كددلفل، ويددد  بطدد  هللا كدد   ددليية كلنددت فددي التددولا  يتَّ 

                                                 

 . : تحكيم القوانين الو يية ( 1)
 .261/ 3: الوتلوف ( 2)
 .0 : األ لا  ( 3)
 .31: التوبة ( 0)

 .110/ 3: الوال   بن حزم (  )

 .44 / 12:فتلوف ال يخ محمد بن إبلا يم ( 6)
 .20 / 23، 1 ، 3 / 21: فتلوف ابن تيمية: انظل ( 1)
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 ،وافتدل    د  الجدن واإلندإ  دلام  اإل دىم ،واإلنجي  و لمل الم  
(فى حلام إ  ملحلمه اإل ىم، و  فل  إ  مل وجبه اإل ىم

(1 )
. 

 :هللا كمِ     حح  هللاِ غيل ِ مح كْ   حح تو ي (3
محمدد  لي ل التي اكل ل  يخ اإل ىم المجدددو ي  حد النواي  ا

مدن ا تقدد  ن غيدل  ددي محمدد الد   هللا   يده : )بن  بدالو لع، فقدل 
حكم غيلل  ح ن مدن حكمده، كللداي يو د   نو  م  كم  من  ديه  و  

(فهو كلفل ،حكم الطواغيت     حكمه
(2 )

. 

من ا تقد  ن حكدم غيدل الل دو  : )ل يخ محمد بن إبلا يمويقو  ا
ال   هللا   يه و  م  ح دن مدن حكمده و تدم و  دم  لمدل يحتلجده الندلإ 
من الحكم بيدنهم  ندد التندلزع، إمدل مط قدل ،  و بللن دبة إلد  ملا دتجد مدن 
الحوادي التي ن أت  ن تطدول الزمدلن وتغيدل األحدوا ، فدى ليدع  نده 

(كول
(3 )

. 
القدددلنون وف ددد ه   ددد  ال دددلع، ويدددل   دددو  وهددد   فمدددن ا تح دددن

بللحكمة و ال ح لألمة، فى ينبغي التوي  في تكويلل
(0 )

. 
 :الت وية بين حكم هللا وحكم غيلل (0

من ا تقد  ن حكدم هللا كحكدم غيدلل،  ي  نهمدل متمدلهىن فهدو كدلفل 
﴾لدديإ كمه دده  ددي ﴿: كوددلا   كبددلا ، ألن هللا تيددلل 

(  )
فددى ﴿ :يددل  تيددلل  

﴾   نددادا  و ندتم تي مدونتجي وا 
(6)

وتحكديم القدوانين الو ديية  دو فدي ، 
مه لدالي الحكدم   د  حكدم هللا  و  نده  ،واي  األمل يد      تو ي  محكِّ

 .م لو  له في الحكم، و اا ممل   ي في كول اللحبه

: يددل  ال دديخ ابددن بددلز مبينددل  النددلي  اللابدد  مددن نددواي  اإل ددىم
ا تقدد  ن األنظمدة والقدوانين التدي ي دنهل مدن : ويدخ  في الق م اللابد )

النددلإ  ف دد  مددن  ددليية اإل ددىم،  و  نهددل م ددلوية لهددل،  و  ندده يجددوز 
(التحلكم إليهل

(1 )
. 

فمن ا تقد ت لوي حكدم هللا بغيدلل مدن األحكدلم فهدو كدلفل، ولدو لدم 
 .يحكم بغيل مل نز  هللا

 :تجويز ا تبدا  حكم هللا تيلل  ( 

                                                 

 .33 /1:  حكلم     الامة ( 1)

 .336/ 1: و ة م لولت ال يخمجم ( 2)
 . : تحكيم القوانين ( 3)
 .بتالل  كبيل 21، 23/24: لوح الميلني: انظل ( 0)

 .11:  ول  ال ولف (  )
 .22:  ول  البقل  ( 6)
 .132/ 1: فتلوف ابن بلز ( 1)
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هللا تيدلل  ويدز م  ن مدلحكم بده  دو  والي بأن يحكدم بغيدل مدل نز 
حكددم هللا تيددلل ، ويددد نقدد   دديخ اإل ددىم ابددن تيميددة اإلجمددلع   دد  كوددل 

واإلن لن مت  ح   الحلام المجمد  : )اللحع  اا النوع، يل  لحمه هللا
كدلن  ،  يه،  و حلم الحى  المجم    يه،  و بد  ال لع المجمد    يده

(كلفلا  ملتدا  بلتول  الوقهل 
(1 )

. 

الكدداع   دد  هللا : ال ددلع المبددد ، و ددو: الهللددي: )...ويقددو   ي ددل  
ول دوله،  و   د  الندلإ ب دهلدات الدزول ونحو دل والظ دم البدين، فمددن 

(إن  اا من  لع هللا تيلل ، فقد كول بى نزاع: يل 
(2 )

. 
والتبدي  الاي يكون به الكودل ولدو فدي م دألة واحدد ، فدى ي دزم  ن 

كدلم، إا   بدل  بلليددد، واإلجمدلع المنيقدد لدم يكون التبدي  في كد  األح
 .يحدد  ددا  دون غيلل

 :اإلبل  وا متنلع  ن حكم هللا (6
فهاا كول ولو لم يجحد  و ينكل حكدم هللا تيدلل ، ألن المقالدود مدن 

وا بدده مددن  ددلع هللا، يددل   إل ددل  الل دد  اتبددل هم وطددل تهم فيمددل جددل
 ﴾ومل  ل  نل من ل و  إ  ليطلع بإان هللا﴿: تيلل 

(3 )
. 

وكوددل الممتندد   ددن حكددم هللا  ددو محدد  إجمددلع بددين الم دد مين، يددل  
ويددد  جمدد  الي مددل    دد   ن مددن دفدد   دديمل   نزلدده : )إ ددحل  بددن لا ويدده

( نه كلفل...هللا
(0 )

. 
فأيمدددل طلمودددة امتنيدددت مدددن بيددد  الالددد وات : )ويدددل  ابدددن تيميدددة
ه، وغيددل الددي مددن واجبددلت الدددين ومحلملتدد... المولو ددلت  و الالدديلم

التي   ال ألحد في جحود ل وتلكهل، التي يكول الجلحد لوجوبهل، فدإن 
قلَّ  بهل، و اا ممل     دم فيده  الطلموة الممتنية تقلت    يهل، وإن كلنت مح

(خى  بين الي مل 
(  )

. 
بد  إن  ددال الحددل   ددي حددل  المنددلفقين المكددابين، كمددل  خبددل تيددلل  

ن يز مدون  نهدم آمندوا بمدل  ندز   لم تل إلد  الداي﴿:  نهم في يوله تيلل 

إليي ومل  نز  من يب ي يليدون  ن يتحلكموا إل  الطدلغوت ويدد  مدلوا 
﴾ ن يكولوا به ويليد ال يطلن  ن ي  هم  ى   بييدا  

(6 )
. 
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فجي  اإل لا   مدل جدل  بده الل دو ، وا لتودلت : )يل  ابن القيم
تحكيمده، والتودلع إل  غيلل  و حقيقة النول ، كمل  ن حقيقة اإليملن  و 

الحلج  ن الالد  بحكمه، والت  يم لمل حكدم ل د  واختيدللا  ومحبدة، 
(فهاا حقيقة اإليملن، والي اإل لا  حقيقة النول 

(1 )
. 
، ويد كولا   كبلا   ال مجم  الحل ت التي يكون بهل تحكيم القوانين 

 .يدخ  بي هل في بي 
ً   :المط ع الهلني   الغلا ؟ مت  يكون تحكيم القوانين كولاَ

تقدم مينل الحديي  ن  حوا  تحكيم القدوانين المكوِّدل  كودلا   كبدلا ، 
ا  كوددليكددون تحكدديم القددوانين : وبقددي مددليتي   بددللكول األالددغل، فنقددو 

 الدغلا  إاا كددلن الحددلكم بت ددي القددوانين ميتقددا  لوجددوع الحكددم بمددل  نددز  
هللا، وإنمل  د   نه  اليلنل  و وف  و هو 
(2)

ن األالد  و بدد  ن يكدو، 
  فيده إلد  لوإنمل كلن الدي الحكدم الداي مد ،ال لمد في الحكم  و حكم هللا

 .يححكمح به  منهجل   لمل   في ي ية  ميينة  القلنون 
 ددوف وميالددية  -بغيددل مددل نز  هللا  -إن حكددم بدده : )يددل  القلطبددي

(فهو انع تدلكه المغول       ال      ال نة في الغودلان ل مدانبين
(3 )

. 
 مددل مددن كددلن م تزمددل  لحكددم هللا و ددوله بلطنددل  : )تيميددةويقددو  ابددن 

(وظل لا ، لكن  ال  واتب   وال، فهاا بمنزلة  مهلله من اليالل 
(0 )

. 
و     اا التخليج الاي اكلنل يححم  يو  ابن  بدلإ وغيدلل  ندد 

: حيي يدل  ﴾ومن لم يحكم بمل  نز  هللا فألمي  م الكلفلون﴿: يوله تيلل 
(الم دة  دن ينقد  كودلا   لديإ إنده ،إليه يا بون ايال بللكول ليإ إنه)

(  )
 ،

(كول دون كول: )ويل   طل 
(6 )

. 
 هوته و وال     الحكم في الق ية بغيل مل نز  هللا،  فمن حكمته

م  ا تقلدل  ن حكم هللا ول وله  و الحد  وا تلافده   د  نو ده بللخطدأ 
ميالددية ومجلنبددة الالددد ، فهدداا وإن لددم يخلجدده كوددلل  ددن الم ددة فإنهددل 

 ظم   كبل من الكبلمل
(1 )

. 

                                                 

 .3 2/3: مختالل الالوا   المل  ة ( 1)
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كدديم حو دداا مخددلل  تملمددل  لمددن ي ددتد  بهددال اآلهددلل   دد  جددواز ت
ع يالقوانين في زملننل، فإن تحكديم ت دي القدوانين إنمدل  دو جحدود  و تكدا

 .لحكم هللا،  و تو ي  لحكم غيلل   يه
وهددم كددىم فينبغددي  ن يح : ) بدددال طي   آيقددو  الدددكتول  بددداليزيز 

  دد  ظددل لل،  -وكدداا كددىم ابددن  بددلإ ل ددي هللا  نهمددل  - بددي مج ددز 
وح ع منل بته بدى غ دو و جودل ، فدى نكدون مد  الطدل  المقلبد  لهدم 
، ا  ممن جي وا لفد  ال دليية وتنحيتهدل واإل دلا   نهدل كودلا   الدغل

مدن  بد  وامتند   دن ا لتدزام  -وكداا  بدو مج دز  -ف م يقالد ابن  بلإ 
يوانين الجل  ية، ف م يكدن فدي ت دي القدلون  ب لع هللا تيلل  وتحلكم إل 

فددي ميالدية كوددل  -ال دلبقة مدن يويدد  مهد  الدي، فكددىم ال د   الالدللح 
يدول حدو  ي دية مودلد ،  و واييدة مييندة فدي الحكدم بغيدل  -دون كول 

مل نز  هللا تيلل   ن  وف و هو ، م  ا تقلد حلمة  اا الويد  وإهمده، 
(وليإ منهجل   لمل ، و اا  مل ظل ل

(1 )
. 

، وإنمل  و واحد    والخىالة  ن الحكم بغيل مل نز  هللا ليإ دلجة  
ميلفتهدل وتالدول ل ليت دح  دلجلت متولوتدة، و ندواع متيددد   بدد مدن

 .-وهللا    م  -المين  الملاد 

                                                 

 .304ــ 331: نواي  اإليملن القولية واليم ية ( 1)
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 األ مل  و واأليوا  الكول في ا  تقلدات :المبحي الهلني
األكبددل  كوددلين التحكدديم القددوانين، و ندده يدددول بدد مح ْكددتقدددم مينددل حح 
، فظدن  ن بي دهم ا ت دك    يده األمدل ن  - ي دل   -واألالغل، وتقددم 

لم ي تح   م ه فإنده  يكودل، ن  تحى ، وم م ألة الكول  تكون إ  بل
 ددل فددي مبحددي دلفونظددلا   لتبددلط  ددال الم ددألة بللبحددي، ل يددت  ن  

 .م تق 
لم  القددو  الالددحيح فددي تيليدد  اإليمددلن  ندده  دد مددن المي ددوم  ن

تلي  حد  ال اللكدلمز الدهىي يويد  فدي  دد فلى تقلد والقو  واليم ، 
اإليمددلن و ددو الكوددل، فددللكول يددد يكددون بجحددود الق ددع  و بتددلي النطدد  

 .ل  مبلل  لن  و تلي األ
وممدددل يتبدددين  ن الكودددل يكدددون بدددللكىم، يدددو  هللا : )يددل  ابدددن حدددزم

يدد  دال  بددا ، ودخ  جنته و دو ظدللم لنو ده يدل  مدل ظن  ن تب﴿:  زوج 
ومل  ظن ال ل ة يلممة، ولمن لددت إل  لبي ألجدن خيلا  منهدل منق بدل ، 

 كولت بللاي خ قي من تلاع هم من نطوة   يل  له اللحبه و و يحلولل
﴾يلليتني لم   دلي بلبدي  حددا  ﴿: إل  يوله ﴾هم  واي لجى  

(1 )
 فأهبدت هللاح  

(البيي م  إيلالل بلبه تيلل ، إا  ي في والكولَ  ال ليَ 
(2 )

. 
ظدل لا  وبلطندل ،  لَ َودل دوله كَ  هللا  و  عَّ   عَّ  إنْ : )ويل  ابن تيمية

كددلن ال ددلع ييتقددد  ن الددي محددلم،  و كددلن م ددتحى  لدده،  و كددلن   ددوا   
اا ى   ن ا تقلدل،  اا مدا ع الوقهدل ، و دلمل   د  ال دنة القدلم ين بدأن 

(اإليملن يو  و م 
(3 )

. 
إلن لن إمدل فدي ا تقدلدل  و  يوالده  و و     اا فللكول حلال  في ا

 .  ملله، و نأتي     بيلن ك  نوع من  ال األنواع بم يمة هللا
 اتالكول في ا  تقلد :المط ع األو 

مليقوم بللق ع من ا تقلدات مكوِّل ، كللتكايع ب ي  ممل جدل   وو 
بده النبدي الد   هللا   يده و د م جلحددا  ومنكدلا  لده،  و ال دي فدي بيد  

بدلع النبدي الد   هللا   يده  و ا تقدلد  ددم وجدوع اتِّ  ،لم  ال دل يةاألحك
 :وبيلن الي كمل ي يو  م،  و ا تحى  ملحلم هللا  و غيل الي، 

التكددايع بددللنبي الدد   هللا   يدده و دد م  و ب ددي  الجحددد و -  
 :ممل جل  به

                                                 

 .02 -  3: الكه  ( 1)

 .3/141: الوال  ( 2)
 .13 : الالللم الم  و  ( 3)
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 مدل كودل التكدايع، : )بين لنل ابن القيم مين  كول التكايع بقولهيح 
الل  ، و اا الق م ي ي  فدي الكودلل، فدإن هللا تيدلل   فهو ا تقلد كاع

ددد ل دد ه و  طددل م مددن البددلا ين واآليددلت   دد  الددديهم مل يددلم بدده   يَّ
(الحجة، و زا  به الميال 

(1 )
. 

تكددايع فل ددون، فقددد  ظهددل لمو دد  تكايبدده لحقيقددة  ويددد  لددالي
ل دللته، وإنكدللل لوجددود هللا و  دول، ويدل  مقولتدده التدي  دطل ل لنددل 

﴾مل  مت لكم من إله غيلي﴿: هللا كتلع
(2 )

ومد   دد  إنكدللل إ   ن  ،
: هللا  خبددل  ندده  ن مقددلف فددي نو دده، يددل  هللا تيددلل   ندده و ددن يومدده

وجحدوا بهل وا تيقنتهل  نو هم ظ مل  و  وا  فلنظل كيد  كدلن  ليبدة ﴿
﴾المو دددين

(3)
فهددو مقددل فددي نو دده وإن كددلن يظهددل التكددايع،  ددل د ، 
 .نوع ي ي  في الكوللالمقل   ن  اا ال

ويددد  جمدد  الي مددل    دد  كوددل مددن جحددد فلي ددة مددن الوددلام  
التي جل  بهل نبينل ال   هللا   يه و  م  و حكمدل  مدن  حكدلم ال دلع، 

 :و يوالهم في الي مأهول  متواتل ، فمن الي
فك  مدن تدلي  ديمل  مدن الودلام  التدي فل دهل : )يل  ابن بطة

ل ل دو  هللا الد   هللا   يده و د م في كتلبده  و  كدد  - زوج  -هللا 
 ،في  نته      بي  الجحود لهل والتكايع بهل، فهو كلفل بيِّن الكودل

( ي ي في الي  لي  ي من بل  واليوم اآلخل
(0 )

. 
و  خى  بين     الي م في كودل مدن تلكهدل : )ويل  ابن يدامة

... ، جلحدا  لوجوبهل إاا كلن ممن   يجه  مه ده الدي - ي الالى   -
و دددي الزكدددل  والالددديلم  ،وكدددالي الحكدددم فدددي مبدددلني اإل دددىم ك هدددل

إا كددلن  ،ألنهددل مبددلني اإل ددىم و دلددة وجوبهددل  تكددلد تخودد ،والحج
الكتلع وال نة م حونين بأدلتهل واإلجملع منيقد   يهدل فدى يجحدد ل 
إ  ميلنددد لال ددىم يمتندد  مددن التددزام األحكددلم غيددل يلبدد  لكتددلع هللا 

(ل وله و  إجملع  مته تيلل  و   نة
(  )

. 
ومن جحد وجوع بيد  الواجبدلت  الظدل ل  : )ويل  ابن تيمية

... كللوواحش، والظ م والخمل والمي ل والزنل وغيدل الدي: المتواتل 
(فهو كلفل ملتد، ي تتلع فإن تلع وإ  يحت 

(6 )
. 
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 :كول ال ي -ع 
و و التلدد في اتبلع النبي ال   هللا   يده و د م، والحيدل  فدي 

حة د وته، ألن اليبد مطللدع بدلليقين الكلمد  لالدحة د دو  النبدي ال
 .ال   هللا   يه و  م

 ملسو هيلع هللا ىلصويدخ  في كول ال ي  ن يغ ع     ظنه  ن ملجل  بده النبدي
 . و الح  و يجزم به، فهاا الظن من  نواع الكول

ودخدد  جنتدده و ددو ظددللم ﴿: ويددد    دد   دداا النددوع، يددو  تيددلل 

بدددا  ومددل  ظددن ال ددل ة يلممددة ولددمن لنو دده يددل  مددل ظن  ن تبيددد  ددال  
لددت إلدد  لبددي ألجدددن خيددلا  منهددل منق بددل  يددل  لدده الددلحبه و ددو 
يحلولل  كولت بللاي خ قي من تلاع هم مدن نطودة هدم  دواي لجدى  

﴾لكنل  و هللا لبي و    لي بلبي  حدا  
(1)

. 
فإنده  يجدزم بالدديه و بكابده، :  مل كودل ال دي: )يل  ابن القيم
ه إ  إاا  لدزم نو ده اإل دلا  ب  ي ي في  مل ل، و اا  ي دتمل  دك 

 ن النظل في آيلت الد  الل و  ال   هللا   يده و د م جم دة، فدى 
ي ددميهل و  ي توددت إليهددل، و مددل مدد  التولتدده إليهددل ونظددلل فيهددل، فإندده 

...( يبق  ميه  ي
(2)

. 
فدإن : )ويقو  ال يخ   يملن بن  بدهللا بن محمد بن  بدالو لع

بينت له األدلة من كتدلع هللا  ،في كول م  و جل ى  بكول مكلن  لكل  
و نة ل وله ال   هللا   يه و د م   د  كودل م، فدإن  دي بيدد الدي 
وتلدد فإنده كدلفل بإجمدلع الي مدل    د   ن مدن  دي فدي كودل الكودلل 

(فهو كلفل
(3)

. 
فمن تلدد  و لم يجدزم فدي إيملنده وتالدديقه بألكدلن اإليمدلن  و 

ين المي ومددة مددن الدددين بلل ددلول ، والهلبتددة لدددغيل ددل مددن  الددو  ا
هلبددت   و خبددل   ،  و تددلدد فددي التالدددي  بحكددم  بللنالددول المتددواتل 

فقد ويد  فدي  ،بنالول متواتل  ممل  و مي وم من الدين بلل لول 
ألن اإليملن  بد فيده مدن  ،الكول المخلج من الم ة بإجملع     الي م
 دي و  تدلدد ، فمدن تدلدد التالدي  الق بي الجلزم، الاي   ييتليده 

  .في إيملنه ف يإ بم  م 
 :كول اإلبل  وا  تكبلل-ج
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 ن ملجدل  بده الل دو  الد   هللا   يده و د م  قل   ن يح : والولته
من لبده لكنده يلف ده، ويدلف  اتبل ده   دلا  وبطدلا  واحتقدللا  ح  

وإا ي نل ل مىمكة ا دجدوا آلدم ف دجدوا إ  ﴿: ل ح  و   ه، يل  تيلل 
﴾ ب  وا تكبل وكلن من الكلفلينإب يإ 

(1)
فمن تلي اإل دىم و بد  ، 
فهدو كدلفل كودلا   كبدلا    اليم  به   لا  وبطدلا    يده واحتقدللا  أل  ده

 .والييلا بل 

وكول إب ديإ وفل دون واليهدود ونحدول لدم يكدن : )يل  ابن تيمية
 الدد ه مددن جهددة  دددم التالدددي  والي ددم، فددإن إب دديإ لددم يخبددلل  حددد 

ملل هللا بلل جود آلدم فأب  وا تكبل، وكلن من الكلفلين، بخبل، ب   
فكوددلل بلإلبددل  وا  ددتكبلل ومددل يتبدد  الددي،   ألجدد  تكددايع، وكددالي 

(فل ون ويومه
(2 )

. 
فنحو كول إب يإ،  ،و مل كول اإلبل  وا  تكبلل: )ويل  ابن القيم

فإنددده لدددم يجحدددد  مدددل هللا و  يلب ددده بلإلنكدددلل، وإنمدددل ت قدددلل بلإلبدددل  
ا  ددتكبلل، ومددن  دداا كوددل مددن  ددل  الددد  الل ددو ، و ندده جددل  و

بللح  من  ندد هللا، ولدم ينقدد لده إبدل   وا دتكبللا ، و دو الغللدع   د  
(كول   دا  الل  

(3 )
. 

 :كول اإل لا -د
والدداين كوددلوا  مددل  نددالوا ﴿: و ددو تددلي الحدد ، يقددو  تيددلل 

﴾ميل ون
(1)

هدم ومدن  ظ دم ممدن اكدل ب يدلت لبده ﴿: ، ويل   دبحلنه
﴾  ل   نهل

(2 )
ويقولدون آمندل بدل  وبللل دو  بدل  ﴿: يل  تيلل ، و

وبللل ددو  و طينددل هددم يتددول  فليدد  مددنهم مددن بيددد الددي ومددل  ولمددي 
وإاا د وا إلد  هللا ول دوله لديحكم بيدنهم إاا فليد  مدنهم  *بللم منين
 فددي ي ددوبهم  *وإن يكددن لهددم الحدد  يددأتوا إليدده مددا نين *ميل ددون

م يخلفون  ن يحي  هللا   يهم ول دوله بد   ولمدي مل   م التلبوا  
إنمددل كددلن يددو  المدد منين إاا د ددوا إلدد  هللا ول ددوله  * ددم الظددللمون

﴾ليحكم بينهم  ن يقولوا  مينل و طيندل و ولمدي  دم المو حدون
(3)

يدل   ،

ن  بحلنه  ن فبيَّ : ) يخ اإل ىم ابن تيمية في تي يقه      ال اآليلت
و  ل   ن حكمه فهدو مدن المندلفقين من تول   ن طل ة الل و  

 مينل و طينل، فدإاا كدلن  :ن الم من  و الاي يقو  وليإ بم من، و
النوددل  يهبددت ويددزو  اإليمددلن بمجددلد اإل ددلا   ددن حكددم الل ددو  

                                                 

 .30: البقل  ( 1)
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وإلاد  التحلكم إل  غيلل م   ن  داا تدلي محد ، ويدد يكدون  دببه 
(يو  ال هو  فكي  بللنق  وال ع ونحول

(0 )
. 

ن ييدل  ب دميه وي بده أف: و مل كول اإل لا : )يل  ابن القيم
 ن الل دو ،   يالدديه و  يكابده و يواليده و ييلديده، و يالدغي 

(إل  ملجل  به البته
(  )

. 
يل   يخنل الدكتول محمد الو يبي في ميل  حديهده  دن كودل 

الىمبددل  ، فددى ي ددم  الحجددة و  يبحددي   ددو نددوع مددن: )اإل ددلا 
ـددـ ابددن القدديم ـددـ  نهددل، و  يوكددل فددي الددي، و  يينددي الددي  ن اإلمددلم 

يحالل كول اإل لا  بمل ينلفي يو  الق دع فقدط، لكنده  ي دمي فدي 
كىمه تدلي اليمد  بيدد الي دم كودل إ دلا ، وإنمدل يط د    يده كودل 

ي اليمدد   نددلد و ددو نو دده كوددل اإل ددلا  مددن جهددة التددولي وتددل
(وا متنلع

(6)
. 

 األيوا الكول في  :المط ع الهلني

يلل هللا  بحلنه في كتلبده وبدين  ن األيدوا  يدد تدأو  بالدلحبهل 
﴾لقد كول الاين يللوا إن هللا هللدي هىهدة﴿: إل  الكول، فقل   بحلنه

(1)
 ،

﴾ابدن مدليم لقد كول الداين يدللوا إن هللا  دو الم ديح﴿: ويل  تيلل 
(3)

 ،
  ال  ددلن مددن األيددوا  المكوددل    دد  وجدده ا ختيددلل، فمددل جددلف   دد

د ددل  النبددو ، اك ددعِّ هللا تيددلل  ول ددوله الدد   هللا   يدده و دد م  و 
 .، فهو كول بى  يونحو ل

 وا  الدل  ،وتحال  اللد  بللقو  الاي  و كول: )يل  النووي
( ن ا تقلد  و  نلد  و ا تهزا 

(1 )
. 
  دلنه ك مدة الكودل مدن مدن يدل  ب: )ويل   يخ اإل ىم ابن تيمية

 للمل  بأنهل ك مة كول، فإنه يكودل بدالي ظدل لا   ،غيل حلجة  لمدا  لهل
(بلطنل  

(14 )
. 
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فقدددو  الكودددل ييتبدددل مكودددلا  لالدددلحبه، خىفدددل  لمدددا ع الجهميدددة 
واأل ل ل  و لمدة الملجمدة، فهدم يدد  خلجدوا األيدوا  مدن اإليمدلن، 

لن، مدلدام الق دع ولتبوا     الي  ي ل   نهل  تد هل فدي الدحة اإليمد
 ! للفل   و مالديل  

والالددللحي يددد  و دد    القددلم ون بقددو  جهددم: )يددل  ابددن تيميددة
ول وله، والتك م بللته يي، وك  ك مة من كىم  اللحوا بأن  عَّ هللا

الكول ليإ  و كولا  في البلطن، ولكنه دلي  في الظل ل   د  الكودل، 
لطن  للفدل  بدل  ويجوز م   اا  ن يكدون  داا ال دلع ال دلتم فدي البد

(موحدا  له م منل  به
(1 )

. 
ويجع  ن يقيَّد الكول بللقو  لمل كلن  ن اختيلل ول   و  دم، 
ألن هللا  دددبحلنه وتيدددلل  يدددد تجدددلوز والدددوح  دددن المكدددلل والنل دددي 

من كول بل  من بيد إيملنه إ  من  كلل وي به ﴿: والجل  ، يل  تيلل 
دلا  في يهم غ ع من هللا مطممن بلإليملن ولكن من  لح بللكول ال

﴾ولهم  ااع  ظيم
(2 )

. 
يدد جدل  والكودل بدلأليوا  يدد يكدون  كبدلا  ويدد يكدون  الدغلا ، و

، ومهل  األو  مل تقددم ميندل مدن مقولدة بكى النو ينال ل ي  النلُّ 
النالددللف بددأن هللا هللددي هىهددة، ومهددل  الهددلني يددو  النبددي الدد   هللا 

الطيدددن فدددي الن دددع، : م كودددللن بللندددلإ  مدددل بهدددتددداهن: )  يددده و ددد م
(النيلحة     الميتو

(3)
. 

والكول بلأليوا  له  مه ة  ديد 
(0)

 دع هللا تيدلل   و نبيده : منهل،
فمدن ا تقدد : ) و دينه  و ا  دتهزا  ب دي  مدن الدي، يدل  ابدن تيميدة

الوحدانية فدي األلو يدة    دبحلنه، والل دللة ليبددل ول دوله، هدم لدم 
من اإلجدى  واإلكدلام، الداي  دو حدل  فدي يتب   اا ا  تقلد موجبه 

الق ددع يظهددل  هددلل   دد  الجددوالح، بدد  يللندده ا  ددتخول  والت ددويه 
وا زدلا  بللقو   و بللوي ، كلن وجود الي ا  تقلد كيدمده، وكدلن 
الدددي موجبدددل  لو دددلد الدددي ا  تقدددلد ومدددزيى  لمدددل فيددده مدددن المنويدددة 

وتال حهل فمتد  لدم  والالىح، إا ا  تقلدات اإليملنية تزكي النووإ
توجددع زكددل  الددنوإ و  الددىحهل، فمددل ااي إ  ألنهددل لددم تل ددخ فددي 

(الق ع، ولم تالل الوة ونيتل  ل نوإ و  الىحل  
( )

. 
                                                 

 .1  / 1: مجموع الوتلوف ( 1)
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ط ددع الحددوامج مددن المددوت ، وا  ددتغلهة بهددم والتوجدده  :ومنهددل
 .إليهم

ط ع الحدوامج  - ي الكول األكبل  -ومن  نوا ه : )يل  ابن القيم
تغلهة بهم والتوجه إليهم، و اا  الد   دلي اليدللم، من الموت  وا  

فإن الميت يد انقط   م ه، و و  يم ي لنو ه  دلا  و نويدل ، ف دى  
 من ا تغلي به، و أله ي ل  حلجته،  و  أله  ن ي دو  لده إلد  هللا 

(فيهل و اا من جه ه بلل لف  والم ووع له  ندل
(1 )

. 
 األ مل الكول في  :المط ع الهللي

ـدـ كمدل  لن مدا ع  د   األمدة، ويدو   ممتهدل فدي م دألة اإليمدلنلمل كد
 نه مت من ل قدو  واليمد  وا  تقدلد، كدلن اإلخدى  بأحدد ل إخدى    تقدم ــ

 .بلإليملن، يد يا ع به بللك ية
 دد   األمددة، يددل  اإلمددلم  دودخددو  األ مددل  فددي اإليمددلن متقددلل  ندد

ل   ن جميد  الطل دلت اإليملن في ال لع  بل: )إ مل ي  بن محمد التيمي
(البلطنة والظل ل 

(2 )
. 
 جمد    د  الوقده والحدديي   د   ن اإليمدلن يدو  : )ويل  ابن  بددالبل

(و  م  إ  بنية ،و م 
(3 )

. 
، ال نة في إدخل  األ مل  في م م  اإليملن الملجمدةح  ويد خلل     َ 

  جي وا اإليملن مجلد التالدي  والميلفة، ومنهم من ي ي  إل  التالديف
 .النط  بلل  لن،  مل اليم  فهو خللج  ن م م  اإليملن

إن   د  الي دم والينليدة : )يقو  اإلملم القل م بن  ىم مبيندل   داا األمدل
 :بللدين افتليوا في  اا األمل فليتين

اإليمددلن بددلإلخىل   بددللق وع، و ددهلد  األل ددنة، : فقللددت إحدددا مل
 .و م  الجوالح

اإليمدلن بدللق وع واألل دنة، فأمدل األ مدل  بد  : ويللت الوليدة األخدلف
فإنمدددل  دددي تقدددوف وبدددل ولي دددت مدددن اإليمدددلن، وإاا نظلندددل فدددي اخدددتى  

ملن بللنيدة الطلموتين، وجدنل الكتلع وال نة يالديلن الطلموة التي جي ت اإلي
(، وينويلن مليللت األخلفوالقو  واليم  جمييل  

(0 )
.  

فدي اإليمدلن كدلن مدنط قهم  و    ال نة والجمل ة  ندمل  دخ وا اليمد 
: في الي كتلع هللا و نة ل وله ال   هللا   يه و  م، فمن الي يوله تيلل 

                                                 

 .306/ 1: مدالج ال للكين ( 1)
 .043/ 1: الحجة في بيلن المحجة ( 2)
 .233/ 1: التمهيد ( 3)
 .14ــ1: اإليملن ( 0)
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إنمددل الم منددون الدداين إاا اكددل هللا وج ددت ي ددوبهم وإاا ت يددت   دديهم آيلتدده ﴿
زادتهم إيملنل  و    لبهدم يتوك دون، الداين يقيمدون الالدى  وممدل لزيندل م 

﴾ينوقون  ولمي  م الم منون حقل  
(1 )

. 
إنمل الم مندون الداين آمندوا بدل  ول دوله هدم لدم يلتدلبوا ﴿: ويل  تيلل 

﴾وجل دوا بأموالهم و نو هم في  بي  هللا   لمي  م الاللديون
(2 )

. 
 يبة،  ف  هل يو    توناإليملن ب   و: )ويل  ال   هللا   يه و  م

مدددن  إلددده إ  هللا، و دنل دددل إملطدددة األاف  دددن الطليددد ، والحيدددل   ددديبة 
(اإليملن

(3)
. 

آمددلكم بدألب  و نهددلكم : )ويدل  الد   هللا   يدده و د م لوفددد  بدد القديإ
 ددهلد   ن  إلدده إ  هللا، و ن محمدددا   -هددم ف ددلل لهددم  -اإليمددلن :  ددن  لبدد 

...(ل و  هللا وإيلمة الالى  وإيتدل  الزكدل ، و ن تد دوا خمدإ مدلغنمتم
(0 )

 
 .الحديي

دف دخدددو  األ مددل  فدددي فمددن  ددال النالدددول ال ددلبقة يظهدددل لنددل مدد
 .اإليملن، و نه  يالح إيملن من دون  م 

مخلج من الم ة وغيل مخلج منهدل، : والكول في األ مل      ي مين
و مدددل كودددل اليمددد  فينق دددم إلددد  ملي دددلد اإليمدددلن، وإلددد  : )يدددل  ابدددن القددديم

مل ي لدل  فلل جود ل النم، وا  تهلنة بللمالح ، ويت  النبدي الد   هللا 
ه ي ددلد اإليمددلن، و مددل الحكددم بغيددل مددل نز  هللا، وتددلي  ددبِّ   يدده و دد م و

الالى ، فهو من الكول اليم ي يطيل ، و يمكن  ن ينو   نه ا م الكودل بيدد 
 ن  ط قه هللا ول وله   يه، فللحلكم بغيل مل نز  هللا كلفل، وتللي الالدى  
 كلفل، بنل ل و  هللا ال   هللا   يه و د م، ولكدن  دو كودل  مد    كودل

(ا تقلد
(  )

. 
والم هول في كىم بي      الي م إطى  الكودل اليم دي   د  الكودل 

 .فياكلونه في مقلب  الكول ا  تقلدي المخلج من الم ة ،األالغل
الابح لغيل هللا، ويد    د  الدي : وتتنوع  مه ة الكول بلأل مل  ، فمنهل

لمين يدد  إن الددىتي ون ددكي ومحيددلي وممددلتي   لع اليددل﴿: يولدده تيددلل 
﴾  ليي له وبالي  ملت و نل  و  الم  مين

(6 )
. 

                                                 

 .3ــ  2: األنول  ( 1)
 . 1: الحجلات ( 2)
 . 3:، حديي  1/63:م  م خلجه  ( 3)

 .11 :حديي 06/ 1: ، وم  م44  :حديي  11/ 1:  خلجه البخللي ( 0)
 .12: كتلع الالى  وحكم تللكهل (  )
 .163 - 162: األنيلم ( 6)
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 ن يخبدل الم دلكين الداين  - ي يأمل هللا نبيه  -يأملل : )يل  ابن كهيل
ييبدون غيل هللا ويابحون لغيل ا مه  نه مخلل  لهم في الي، فدإن الدىته 

فالد  للبدي ﴿:  ، ون كه     ا مه وحدل   ليي له، و اا كقولده تيدلل 
﴾وانحددل

(1 )
 ي  خ ددل لدده الددىتي وابحددي، فددإن الم ددلكين كددلنوا ييبدددون  

األالنلم، ويابحون لهل، فأملل هللا تيلل  بمخللوتهم واإلنحلا   مل  م فيده 
(واإليبل  بللقالد والنية واليزم     اإلخىل   تيلل 

(2 )
. 

ومنهل كالي ال جود لغيل هللا واللكوع له، ألن فيهمل ميند  الخ دوع 
فى يالدلفلن لغيدل هللا، ومدن الدلفهمل فقدد كودل و  دلي،  والا  الكبيلين،

 لددم تددل  ن هللا ي ددجد لدده مددن فددي ال ددموات ومددن فددي األل  ﴿: يددل  تيددلل 
مددن النددلإ وال ددمإ والقمددل والنجددوم والجبددل  وال ددجل والدددواع وكهيددل 

حددد    يددده اليدددااع ومدددن يهدددن هللا فمللددده مدددن مكدددلم إن هللا يويددد  وكهيدددٌل 
﴾ملي ل 

(3 )
. 

وبللجم دددة فللقيدددلم واللكدددوع وال دددجود حددد  ل واحدددد : ميدددةيدددل  ابدددن تي
الميبود خلل  ال دموات واألل ، ومدل كدلن حقدل  خللالدل    لدم يكدن لغيدلل 

ومدل  مدلوا ﴿: منه ناليع، فلليبلد  ك هل   وحددل   دليي لده، يدل   دبحلنه
إ  لييبدددوا هللا مخ الددين لدده الدددين حنوددل ، ويقيمددوا الالددى  وي تددوا الزكددل  

﴾ين القيمةوالي د
(0() )

. 
ومددن الددي  ي ددل  ا  ددتهلنة بكتددلع هللا، و ددي يددد تكددون بددلأليوا  ويددد 
تكون بلأل مل ، والملاد  نل ملكلن متي قل  بللويد ، والدي كدأن يويد   لمددا  
مليت دمن احتقددللا   و ا ددتخولفل  بهداا القددلآن  و ا ددقلطل  لحلمتده كددأن ي دد  

:  ليدل  تيدلو مل  دبه الدي، ت  المالح  تحت يدمه  و ي قيده فدي القدلاولا
﴾وإاا   م من آيلتنل  ديمل  اتخدا ل  دزوا   ولمدي لهدم  دااع مهدين﴿

(6 )
ويدل  ، 

ويي  اليوم نن لكم كمل ن يتم لقل  يومكم  اا ومأواكم الندلل ومدللكم ﴿: تيلل 
من نلاللين، الكم بأنكم اتخاتم آيلت هللا  زوا  وغلتكم الحيل  الدنيل فدلليوم 

﴾  م ي تيتبون يخلجون منهل و 
(1 )

. 
ويددد  جميددت األمددة   دد  كوددل مددن ا ددتهلن بللمالددح  وخلوجدده  ددن 

 و  ددبهمل،  و  ،مددن ا ددتخ  بددللقلآن  و المالددح   و ب ددي  منددهفالم ددة، 

                                                 

 .2: الكوهل ( 1)

 . 26/ 2: تو يل ابن كهيل ( 2)

 .13: الحج ( 3)
 . : البينة ( 0)

 .بتالل  13/ 21: الوتلوف (  )

 .1: الجلهية ( 6)

 . 3 - 30: الجلهية ( 1)
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جحدل،  و حلفل  منه،  و آيدة،  و كداع بده،  و ب دي  منده،  و كداع ب دي  
   الي م ممل اللح به فيه من حكم  و خبل،  و  هبت ملنولل فهو كلفل  ند  

  يأتيه البلط  من بين يديه و  مدن خ وده تنزيد  مدن ﴿: بإجملع، يل  تيلل 
﴾حكيم حميد

(1 )
. 

                                                 

 .02: فال ت ( 1)
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 آهلل تحكيم القوانين : المبحي الهللي
و  دل   نده فقدد خدطَّ لنو ده  ، ن من الد  ن  دبي  هللا من المي وم

والدا  والهدوان فدي  ،والت   لهل الميي ة ال ني في الدنيل ، بي  الهىي
 .اآلخل 

ومن   ل   ن اكدلي فدإن لده ميي دة  دنكل  ونح دلل ﴿: يل  تيلل 
يل  كدالي ،يل  لع لم ح لتني   م  ويد كنت باليلا   ،يوم القيلمة   م 

نجزي من   ل  ولدم يد من  ، وكالي تت آيلتنل فن يتهل وكالي اليوم تن  
﴾ب يلت لبه وليااع اآلخل    د و بق 

(1)
. 
اإل دلا   دن حكدم هللا و دن   هللا ومن  ظهل اإل دلا   دن  دبي 

 ل ه الاي فل ه      بلدل، وافتلا  الكاع   يه  بحلنه بتبدي   ل ه 
ي   ل يتم مل نز  هللا لكم من لز  فجي تم منه حلامدل  ﴿: وحكمه، يل  تيلل 

ومل ظن الاين يوتلون     هللا  ،وحى   ي  آ   ان لكم  م     هللا توتلون
إن هللا لدددداو ف دددد    دددد  النددددلإ ولكددددن  كهددددل م الكدددداع يددددوم القيلمددددة 

﴾ ي كلون
(2 )

. 
 نكددل هللا تيددلل    دد  مددن حددلم مل حدد  هللا  و  حدد  : )يددل  ابددن كهيددل

مددلحلم هللا بمجددلد اآللا  واأل ددوا  التددي  م ددتند لهددل و دليدد    يهددل، هددم 
ومل ظن الاين يوتلون     هللا الكاع ﴿: تو د م     الي يوم القيلمة فقل 

(ملظنهم  ن يالن  بهم يوم ملجيهم إلينل يوم القيلمة:  ي ﴾قيلمةيوم ال
(3 )

. 

من آهلل تحكديم القدوانين الو ديية  و ن يل في  اا المبحي إل   ي   
 .في الدنيل واآلخل 

 األخلويةاآلهلل  :المط ع األو 

 :آهلل كهيل ، منهل لالي
 : ند الموت  و  الحل  .1

 م مدن بيدد مدل تبدين لهدم إن الداين التددوا   د   دبدلل﴿: يدل  تيدلل 
الهدددف ال دديطلن  ددو  لهددم و م دد  لهددم الددي بددأنهم يددللوا ل دداين كل ددوا 
مددلنز  هللا  ددنطييكم فددي بيدد  األمددل وهللا يي ددم إ ددلال م فكيدد  إاا 

﴾توفتهم المىمكة ي لبون وجو هم و دبلل م
(0 )

. 

فكي  إاا توفتهم المىمكة ي لبون ﴿: يل  ابن كهيل في مين  اآلية
كيددد  حدددللهم إاا جدددل تهم المىمكدددة لقدددب  :  ي ﴾ دبدددلل موجدددو هم و

                                                 

 .121 - 120: طه ( 1)

 .64 - 1 : يونإ ( 2)

 .0  / 2: تو يل ابن كهيل ( 3)

 .21 ــ  2: محمد ( 0)
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 لواحهدددم، وتيلالدددت األلواح فدددي  ج دددلد م، وا دددتخلجتهل المىمكدددة 
(بللين  والقهل وال لع

(1 )
. 

ومن  ظ دم ممدن افتدلف   د  هللا كدابل   و يدل   وحدي ﴿: ويل  تيلل 
إلي ولم يوح إليه  دي  ومدن يدل   دأنز  مهد  مدل نز  هللا ولدو تدلف إا 

لمون في غملات الموت والمىمكة بل طوا  يدديهم  خلجدوا  نو دكم الظل
اليوم تجزون  ااع الهون بمل كندتم تقولدون   د  هللا غيدل الحد  وكندتم 

﴾ ن آيلته ت تكبلون
(2 )

. 

 و   دل   نده فهدو داخد   ،فمن بد  حكم هللا  و زاد فيده ونقدل
 .في  اا الو يد الوالد في اآليلت ال لبقة

 :دم تزكية هللا لهم، وتو د م بللنللاليااع األليم بي .2
إن الاين يكتمون مل  نز  هللا من الكتلع وي تلون به ﴿: يل  تيلل 

همنل  ي يى   ولمي مليأك ون في بطونهم إ  النلل و يك مهم هللا يوم القيلمة 
مدددي الددداين ا دددتلوا ال دددىلة بللهددددف للهدددم  دددااع  لددديم  ووو يدددزكيهم 

 م   دد  النددلل الددي بددأن هللا نددز  الكتددلع واليددااع بددللمغول  فمددل  الددبل
﴾بللح  وإن الاين اخت ووا في الكتلع لوي  قل  بييد

(3 )
. 

، فقد كتم حكم هللا وا تبدله، و ال اآليدة فمن حكم بغيل مل  نز  هللا
وإن كلنت في األحبدلل، فهدي تتندلو   مدوم مدن انطبد    يده الوالد ، 

لل، فإنهددل تتنددلو  مددن و ددال اآليددة وإن كلنددت فددي األحبدد: )يددل  القلطبددي
(الم  مين من كتم الح  مختللا  ب بع دنيل ياليبهل

(0 )
. 

 :طمإ الوجه وال ين .3
كتلع آمندوا بمدل نزلندل مالدديل  لمدل يل  يهل الاين  وتوا ال﴿: يل  تيلل 

ميكم من يب   ن نطمإ وجو ل  فنلد ل      دبلل ل  و ن ينهم كمل لينل 
﴾ الحلع ال بت وكلن  مل هللا مويو   

(  )
. 

فمددن تى ددع ب ددلع هللا كددلن  دد وه األو   الددحلع ال ددبت، الدداين 
ا تدوا في  بتهم بللتحلي      ال ليية فم خوا يلد  وخنلزيل
(6 )

. 
 :الو يد بللخ ود في النلل .0

                                                 

 .132/ 0: تو يل ابن كهيل ( 1)
 .13: األنيلم ( 2)
 .116 ــ 110: البقل  ( 3)
 . 2/234:تو يل القلطبي ( 0)
 .01: الن ل  (  )

 .3 1/ 2: تو يل ابن كهيل: انظل ( 6)
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دخ دده جنددلت يت ددي حدددود هللا ومددن يطدد  هللا ول ددوله ﴿: يددل  تيددلل 
ومدن ييدل  ،تجلي من تحتهل األنهلل خللدين فيهل والدي الودوز اليظديم

﴾يد حدودل يدخ ه نللا  خللدا  فيهل وله  ااع مهينتهللا ول وله  وي
(1)

. 

فك  من ا تدف     حدود هللا مكابل   و جلحدا   و مبد    و مبي ل  
لكونه غيل مدلحكم هللا بده و دلد هللا فدي ين فهو متو د بهاا اليااع المه

ولهداا  ،م بدهو اا إنمل يالدل  ن  دم الل دل بمدل ي دم هللا وحكد ،حكمه
يجلزيه بلإل لنة في اليااع المقيم
(2)

. 
 .خلوية لتحكيم القوانين الو يية ال جم ة من اآلهلل األ

 الدنيويةاآلهلل  :المط ع الهلني

 :ي و  الق ع .1
فبمددل نق ددهم ميهددليهم لينددل م وجي نددل ي ددوبهم يل ددية ﴿: يددل  تيددلل 

﴾يحلفون الك م  ن موا يه ون وا حظل  ممل اكلوا به
(3 )

. 
ف مددل نق ددوا ميهددل  هللا   دد  ال ددم  والطل ددة و ددل  تالددلفهم فددي 
آيلت هللا وتأولوا كتلع هللا     غيل مل  نزله وحم ول   د  غيدل مدلادل 
ويللوا   يه مدللم يقد  هدم تلكدوا اليمد  بده لغبدة  نده  جيد  هللا ي دوبهم 

يل ية فى يتيظون بمو ظة لغ طهل وي لوتهل
(0 )

. 
 :ال ى   ن  بي  هللا .2
يددل داود إنددل جي نددلي خ يوددة فددي األل  فددلحكم بددين ﴿: تيددلل يددل  

النلإ بللح  و تتب  الهوف في  ي  ن  بي  هللا إن الاين ي  ون  ن 
 .﴾ بي  هللا لهم  ااع  ديد بمل ن وا يوم الح لع

ه مدن كمفإاا كلن نبي هللا متو د بلل ى  إن  و اتب  الهوف في ح
 ، فكي  بغيلل من النلإ؟دون هللا
 :ي في الدنيل والحلملن من التوبةالخز .3

يل  يهدل الل دو   يحزندي الداين ي دلل ون فدي الكودل ﴿: يل  تيلل 
مددن الدداين يددللوا آمنددل بددأفوا هم ولددم تدد من ي ددوبهم ومددن الدداين  ددلدوا 
 ددمل ون ل كدداع  ددمل ون لقددوم آخددلين لددم يددأتوي يحلفددون الك ددم  ددن 

حدالوا ومدن يدلد موا يه يقولون إن  وتيتم  اا فخاول وإن لم ت تول فل

                                                 

 .0-3:الن ل  (1)
 .613/ 1: ابن كهيل تو يل ( 2)
 .13: الملمد  ( 3)
 .3 1/ 2: تو يل ابن كهيل: انظل ( 0)
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هللا فتنتدده ف ددن تم ددي لدده مددن هللا  دديمل   ولمددي الدداين لددم يددلد هللا  ن يطهددل 
﴾ي وبهم لهم في الدنيل خزي ولهم في اآلخل   ااع  ظيم

(1 )
. 

نزلددت  ددال اآليددلت الكليمددلت فددي : )يددل  ابددن كهيددل فددي تو دديل ل
 الم لل ين في الكول الخللجين  ن طل ة هللا ول وله المقدمين آلامهم

مدن الداين يدللوا آمندل بدأفوا هم ولدم ﴿و  وامهم      دلام  هللا  زوجد  
خلويددة  ،وي ددوبهم خددلاع ، ي  ظهددلوا اإليمددلن بأل ددنتهم ﴾تدد من ي ددوبهم

(  دا  اإل دىم و   ده ﴾ومن الاين  لدوا﴿و      م المنلفقون  ،منه
(2 )

. 
والمقالددود  نددل اإل ددلل  إلدد   ددي  مددن ت ددي اآلهددلل المتلتبددة   دد  

، وليد  فيمدل   دلت تبغيل مل نز  هللا، وإ  فإنهل  و   ممل اكل الحكم
 .يكوي من القىد  مل حلط بللين  كولية، وإنمل

 .وهللا    م

                                                 

 .01: الملمد  ( 1)
 .34/ 2: تو يل ابن كهيل ( 2)
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 الخلتمة
وبيد  اا التطوا  ال دلي ، يمكنندل  ن نخ دل إلد   ددد مدن النتدلمج، 

 :نجم هل فيمل ي ي
مدن   ةو دوجم ة من القوا د واألحكلم الم ي  ن القوانين الو يية 

انحدلا  حالد  فدي   َّ بني الب ل والتي تيلل   لع هللا وحكمده، و ن  و
بيدد  ، ال األمة في م ألة تحكيم القوانين يلج  إل  القلن ال دلب  الهجدلي

وا دتبدلوا ال دليية اإل دىمية بقدلنون اليل دل،  ، ن غزا التتدلل بدىد اليدلا 
ويدد  ،لجدل  مدن الم دةكون كودلا   كبدلا  مخيالقوانين الو يية يد تحكيم و ن 

 ددن جحددد وا ددتكبلل،  و بجيدد  ت ددي القددوانين  يكددون دون الددي، فددإن كددلن
 ليية  دلمد ،  و بتو دي هل   د  حكدم هللا،  و حتد  ت دويتهل بحكدم هللا،  و 

ك دده  اتنددلع  ددن حكددم هللا، فهددامويز ا ددتبدا  حكددم هللا بهددل  و بلإلبددل  وا جدت
 .كول  كبل

ين ييتقدد وجدوع الحكدم بمدل  ندز  هللا،  مل إن كدلن الحدلكم بت دي القدوان
، ولم يكن الي      بي  الدوام، وإنمدل فدي وإنمل  د   نه  اليلنل  و وف  

 .فهاا داخ  في الكول األالغل   وايية واحد   
كمددل تبددين لنددل  ن الكوددل وايدد  فددي ا  تقددلدات واأل مددل  واأليددوا ، 

ا  تقددلدات  و يالددح  ن يقددل  إن الكوددل وايدد  فددي ا  تقددلدات فقددط  و فددي
 .واأليوا  دون األ مل ، ب   و  لم  لهل ك هل
 دددو  : دنيويدددة، فمهدددل  األولددد و ن لتحكددديم القدددوانين آهدددلٌل  خلويدددة و

: الخلتمة، وحالو  اليااع األليم، والو يد بللخ ود في النلل، ومهل  الهلنيدة
 .ي و  الق ع، وال ى   ن  بي  هللا، والحلملن من التوبة

 :وبيد
لي في الجهود و ن يجي  لق ، وب ل ة مزجل ،   أ  هللا  ن يبفهاا جهد م

 .الي في موازين ح نلت الكلتع والقللئ، وال   هللا     نبينل محمد
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 الملاج 
 دلكل  ،يو د   حمدد البكدلي :، ابن ييم الجوزية، ت حكلم     الامة .1

 . ـ1013، 1، طبيلوت ، دال ابن حزم،توفي  اليللولي
األلبددلني، :  بددو  بيددد القل ددم بددن  ددىم،ت ،اإليمددلن وميللمدده و ددننه .2

 . ـ1043، 2المكتع اإل ىمي، بيلوت، ط

 .بيلوت، مكتبة الميلل  البداية والنهلية، ابن كهيل، .3

 دددلمي : ، تإ دددمل ي  بدددن  مدددل بدددن كهيدددل، تو ددديل القدددلآن اليظددديم .0
 . ـ1024، 2ال ىمة، دال طيبة، الليل ، ط

نيد، يو دد  بددن  بدددالبل، التمهيددد لمددل فددي الموطددأ مددن الميددلني واأل ددل . 
مالددددطو  الي ددددوي، محمددددد البكددددلي، وزال   ويددددل  المغددددلع، :ت

 . ـ1331المغلع، 
 حدد : ، تالطبدلي محمد بن جليل، جلم  البيلن  ن تأوي  آي القلآن .6

 . ـ1024، 1 لكل، م   ة الل للة، بيلوت، ط

الجدددلم  الوليدددد لكتدددع ول دددلم   ممدددة الدددد و  اإل دددىمية، ابدددن تيميدددة  .1
 .بية المدينة، الليل وآخلون، مط

، دال ال ددديع، محمدددد بدددن  حمدددد القلطبدددي، الجدددلم  ألحكدددلم القدددلآن .3
 .القل ل 

الحجة في بيلن المحجة و لح  قيد      ال دنة والجمل دة،  بدو  بيدد  .1
، 2محمددددد مدددددخ ي،دال اللايددددة، الليددددل ، ط: القل ددددم بددددن  ددددىم،ت

 . ـ1011

 ، دال الحكم والتحلكم في خطلع الوحي،  بدداليزيز مالدطو  كلمد .14
 .1طيبة، ط

محمددود ، لوح الميددلني فددي تو دديل القددلآن اليظدديم وال ددب  المهددلني .11
 .بيلوت ،دال إحيل  التلاي اليلبي، األلو ي

لو ددة الطددللبين و مددد  الموتين،يحيدد  بددن  ددل  النددووي، المكتددع  .12
 . ـ  104، 2اإل ىمي، بيلوت، ط

اني حمد الح وم :، ابن تيمية، تالالللم الم  و       لتم الل و  .13
 . ـ1011، 1، دال ابن حزم، بيلوت، طمحمد  ودلي، 

مالدطو  البندل، : الحيح البخللي، محمد بن ا دمل ي  البخدللي، ت .10
 . ـ1041، 3دال ابن كهيل، بيلوت، ط

محمددد : ، تم دد م بددن الحجددلج الق دديلي الني ددلبولي، الددحيح م دد م . 1
: مدد  الكتددلع ، بيددلوت، دال إحيددل  التددلاي اليلبدديفدد اد  بددد البددليي، 

 .ي  محمد ف اد  بد البلييتي 
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لالى  وحكم تللكهل و يل  الى  النبي من حين كلن يكبل إلد   ن ا .16
، دال ابدن حدزم ، دلم  بدد الو دلع الجدلبيب :، ابن القديم، تيول  منهل
 . ـ1016، 1بيلوت، ط

 بدداللحمن ومحمدد : الوتلوف،  حمد بن  بد الح ديم بدن تيميدة، جمد  .11
 . ـ1016المدينة النبوية، القل م، وزال  ال  ون اإل ىمية، 

، مكتبدة الخدلنجي،   ي بن  حمدد ،الوال  في الم   واأل وا  والنح  .13
 .القل ل 

محمددد نيدديم، م   ددة :القددلموإ المحدديط، محمددد الويلوز بددلدي، ت .11
 . ـ1011، 6الل للة، بيلوت، ط

 .1، طبيلوت، دال اللدل،محمد بن مكلم بن منظول، ل لن اليلع .24

، محمددود خددلطل :، تالدلازي بكددل محمدد بددن  بدي، مختدلل الالددحلح .21
 . ـ 101 ،بيلوت ،مكتبة لبنلن

، ابددن يدديم مدددالج ال ددللكين بددين منددلز  إيددلي نيبددد وإيددلي ن ددتيين .22
، 2، طبيدلوت ،دال الكتدلع اليلبدي، محمد حلمدد الوقدي :الجوزية، ت

 . ـ1313

محمددد بددن  بدددهللا  بددو  بدددهللا الحددلكم ، الم ددتدلي   دد  الالددحيحين .23
، دال الكتدددع الي ميدددةو   بدددد القدددلدل  طدددل، مالدددط: ، تالني دددلبولي

 . ـ1011، 1، طبيلوت
 حمدد بدن محمدد ، المالبلح المنيل في غليع ال لح الكبيدل ل لافيدي .20

 .بيلوت، المكتبة الي مية، المقلي

المغني،  بد هللا بن  حمد بن يدامة المقد دي  بدو محمدد، دال الوكدل،  . 2
 . ـ 104، 1بيلوت، ط

محمد ل دلد  دللم، م   دة :ن تيمية، تمنهلج ال نة النبوية،  حمد ب .26
 . ـ1046، 1يلطبة، ط

نواي  اإليمدلن القوليدة واليم يدة،  بدداليزيز آ   بددال طي ، مددال  .21
 . ـ1021، 3الوطن،الليل ، ط
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