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 1دكتوراه يف الشريعة والقانون أستاذ مساعد بقسم السياسة الشرعية ،أكادميية الدراسات اإلسالمية ،جامعة مالاي،
الربيد اإللكرتوين:
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ملخص
تناول البحث دالالت املناسبة يف اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف القرآن الكرمي،
ومن خالل البحث والتدقيق تبني أن اآلايت املذكورة دالة على متام الكمال يف كالم
هللا تعاىل ،ونفاسة قدره ،وبديع بالغته وسعة حكمته ،وال هناية ألسراره ودالالته،
وفيه من املعاين واحلكم والدالالت ما ال يستطيع أحد حصرها ،وابلتتبع واالستقراء
والتحليل تبني يل أن اسم هللا العزيز واحلكيم؛ احلكيم والعزيز يف القرآن احلكيم يف
سبعة وعشرين سورة ()27؛ منها أربعة عشر سورة مكية ( ،)14وثالثة عشر سورة
مدنية ( ،)13يف سبعة وأربعني موضعا ( )47يف القرآن كامال ،يف سياقات متعددة
يف اقرتان اسم هللا العزيز ابسم هللا احلكيم منها :الدعاء ،والتنزيه ،وامتنان هللا على

عباده ،وإثبات األلوهية ،واملشيئة والقدرة ،والتنزيل ،العتاب والعفو ،وضالل

الكافرين ،وبيان األحكام الشرعية.وتدل على االنفراد املطلق هلل ابخللق واإلجياد،
ومتام القدرة هلل تعاىل  ،وكمال العزة الصادرة عن عزته ،وكمال احلكمة الصادرة عن
حكمته ،وكمال علم هللا يف معرفة أحوال العباد ،وإثبات انفراد هللا ابلعبودية ،املتضمنة
لكمال احلمد ،وكمال التذلل واخلضوع ،واتباع القرآن الكرمي حاكما ،واالقتداء
ابلرسل واألنبياء ،واإلميان ابليوم اآلخر ،ومتكني عباد هللا املؤمنني بكمال التدبري
والنصر والتمكني على الطغاة الضالني ،وحصول الذل والصغار للضالني والعذاب
واخلسران املبني.
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كلمات دالَّة :العزيز ،احلكيم ،االقرتان ،السياق ،الدالالت.

 -1مقدمة
إن أعظم املنازل وأرفع األمور املعرفة اليت توصل إىل فهم كتاب ربنا احلكيم يف سياق آايت
القرآن الكرمي وبعد التأمل والنظر والتفكر والتدبر يف كتاب هللا كثرية اجلمال متناسقة مرتبة؛
توضح هبا املعاين ويعرف هبا املباين ويتلذذ هبا السامعني ويسجد لعظمتها املتدبرين ،ومنها
على سبيل التخصيص ال احلصر اسم هللا العزيز واحلكيم يف القرآن الكرمي يف سبعة وأربعني
موضعا ( ،)47كلها دالة على متام الكمال يف كالم هللا تعاىل ،ونفاسة قدره ،وبديع بالغته
وسعة حكمته ،أضف إىل ذلك تقدم اسم هللا العزيز على اسم هللا احلكيم والنكتة البالغية يف
تقدمي صفة العزيز على احلكيم أن العزيز من صفات الذات ،واحلكيم من صفات األفعال،3
ويف هذا البحث سنقف عند مكنوانت اقرتان االمسني الكرميني ونتخري من كنوزمها ونغوص
يف معانيهما لنوضح هبا درر القرآن الكرمي وأسراره ،يف هداية الناس وأسأل هللا التوفيق والسداد.
 -2معىن اسم هللا العزيز واسم هللا احلكيم
ِ
ِ
احلسن ،4وأييت مبعن الغالب والقادر الذي ال ميتنع
وعز وأمسائه ْ
جل ّ
الْ َعزيز من ص َفات هللا ّ
عليه شيء أراد فعله يقول أبو حيان ":أ َّ
اَّللَ َع ِز ٌيز َال ميَْتَنِ ُع َعلَْي ِه َش ْيءٌ "  ،5ويقول ابن القيم
َن َّ

 3انظر :أبو حياان ،مماد بن يوسا ا ا ا ا ا ااف بن علي بن يوسا ا ا ا ا ااف بن حياان أثري الدين األندلسا ا ا ا ا ااي .البحر احمليط يف
التفسري ،حتقيق :صدقي ممد مجيل (بريوت :دار الفكر1420 ،ها) ،ج  /1ص .627

 4انظر :األزهري ،مماد بن أداد .هتذييذا الل ذة ،حتقيق :مماد عو
ط 2001 ،1م) ،ج  /1ص .64

مرعاب (بريوت :دار إحيااء الرتال العر ،

 5انظر :أبو حيان .البحر احمليط يف التفسري ،مرجع سابق .ج  /6ص .456
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" والعزة يراد هبا ثالثة معان :عزة القوة ،وعزة االمتناع ،وعزة القهر ،والرب تبارك وتعاىل له
6
العزة التامة ابالعتبارات الثالل.
واحلكيم يف كالم العرب احملكم لألشياء ،صرف من مفعل إىل فعيل ،7وهو " من صفات هللا
جل وعز وأمسائه احلسن الذي ال يقول وال يفعل إال الصواب وإمنا ينبغي أن يوصف بذلك
ألن أفعاله سديدة وصنعه متقن وال يظهر الفعل املتقن السديد إال من حكيم" ،8يقول الغزايل:
" احلكيم ذو احلكمة واحلكمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء أبجل العلوم وأجل األشياء هو
هللا تعاىل" ،9فاسم هللا احلكيم أييت مبعن احلاكم وإحكام األشياء واتقاهنا ومعرفة أفضل األشياء
أبفضل العلوم.
ومعن احلكيم املدبّر الذي حيكم الصنع وحيسن التدبري ،فتكون القدرة متق ّدمة على حسن
التّدبري ،واقرتان الصفتني هلل يدل على كمال هللا بوصفيه العزيز واحلكيم ،وهذا حسن يف
االقرتان ومجال يف البيان ،قال ابن عثيمني" :واحلسن يف أمساء هللا يكون ابعتبار كل اسم على
انفراد ،ويكون ابعتبار مجعه إىل غريه ،فيحصل جبمع االسم إىل اآلخر كمال فوق كمال،
ومثال ذلك "العزيز احلكيم" فإن هللا جيمع بينهما يف القرآن كثريا ،فيكون كل منهما داال
على الكمال اخلاص الذي يقتضيه ،وهو العزة يف العزيز واحلكمة يف احلكيم واجلمع بينهما
دال على كمال آخر وهو أن عزته تعاىل مقرونة ابحلكمة ،فعزته ال تقتضي ظلما وجورا وسوء
فعل؛ كما يكون من أعزاء املخلوقني ،فإن العزيز منهم قد أتخذه العزة ابإلمث فيظلم وجيور

 6ابن قيم اجلوزية ،ممد بن أ بكر بن أيوب بن سا ا ا ا ا ااعد

الدين .مدارج الس ذ ذ ذ ذ ذذالكإ بإ منا ل إ

عبد

وإ ستعإ ،حتقيق :ممد املعتصم ابهلل البغدادي (بريوت :دار الكتاب العر  ،ط  31416ه ا ا ا ا ا 1996/م)،
ج  /3ص .241
 7النيسا ااابوري ،أبو احلسا اان علي بن أدد بن ممد بن علي الواحدي .التَّذ ْفسذ ذريل البيسذ ذ ْيط ،حتقيق :جمموعة ابحثني
برسا ا ااائل دكتوراة جبامعة اإلمام ممد بن سا ا ااعود (15رسا ا ااالة) (اململكة العربية السا ا ااعودية :عمادة البحث العلمي يف
جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية ،ط  1430 ،1ها) ،ج  /1ص .325
 8البيهقي ،أدد بن احلس ا ااني بن علي بن موس ا اى .األمساء والصذ ذذفات للبيهقي ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:
عبد هللا بن ممد احلاشد (جدة :مكتبة السوادي ،ط  1413 ،1ها 1993 /م) ج  /1ص .67
 9اخللويت ،إمساعيل حقي بن مصطفى ،روح البيان (بريوت :دار الفكر) ،ج  /9ص.469

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

اقتران اسم هللا …

عبد الوهاب مهيوب

ويسيء التصرف ،وكذلك حكمه تعاىل وحكمته مقروانن ابلعز الكامل خبالف حكم املخلوق
10
وحكمته فإهنما يعرتيهما الذل".
 -3مواضع اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم:
مواضع اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف القران يف سبعة وعشرين سورة ( )27منها أربعة
عشر سورة مكية ( ،)14وهي (:إبراهيم ،النحل ،النمل ،القصص ،العنكبوت ،الروم ،لقمان،
سبأ ،فاطر ،الزمر ،غافر ،الشورى ،اجلاثية ،األحقاف) وثالثة عشر سورة مدنية ( )13وهي:
(البقرة ،آل عمران ،النساء ،املائدة ،األنفال ،التوبة ،الفتح ،احلديد ،احلشر ،املمتحنة،
الصف ،اجلمعة ،التغابن) ،ووردا مقرتانن يف سبعة وأربعني موضعا ( ،)47فورد اقرتان العزيز
احلكيم يف سورة البقرة يف ستة مواضع ( ،)6ويف سورة آل عمران أربعة مواضع ( ،)4ويف
سورة النساء يف ثالثة مواضع ( ،)3ويف سورة املائدة يف موضعني ( ،)2ويف سورة األنفال يف
أربعة مواضع ( ،)4ويف سورة التوبة يف موضعني ( )2ويف سورة إبراهيم يف موضع واحد (،)1
ويف سورة النحل يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة النمل يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة
القصص يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة العنكبوت يف موضعني ( ،)2ويف سورة الروم يف
موضع واحد ( ،)1ويف سورة لقمان يف موضعني ( ،)2ويف سورة سبأ يف موضع واحد ()1
ويف سورة فاطر يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة الزمر يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة غافر
يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة الشورى يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة اجلاثية يف موضعني
( ،)2ويف سورة األحقاف يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة الفتح يف موضعني ( ،)2ويف
سورة احلديد يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة احلشر يف موضعني ( ،)2ويف سورة املمتحنة
يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة الصف يف موضع واحد ( ،)1ويف سورة اجلمعة يف موضعني
( ،)2ويف سورة التغابن يف موضع واحد (.)1

 10انظر :خنبة من العلماء ،كتاب أص ذ ذ ذذول اإلميان يف ض ذ ذ ذذوء الكتاب والس ذ ذ ذذنة (اململكة العربية السا ا ا ااعودية :وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط 1421 ،1ها) ،ص .94
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 -4دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق الدعاء والتنزيه.
داللة اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق الدعاء جاء أبسلوب احلصر والتوكيد يف سياق
وال م ْنذ له ْم ييذ ْتذلو يعلي ْيه ْم
ث فيه ْم ير لس ا
(ربَّذنيا يوابْذ يع ْ
دعاء إبراهيم عليه السالم ،يف قول هللا تعاىل :ي
يم) (البقرة.)129 :
ْمةي يويلذ يزكيه ْم إ َّ ي
آيت ي
ك أيْ ي
ك يويلذ يعل لم له لم الْكتي ي
اب يوا ْحلك ي
ت ال يْعز ليز ا ْحليك ل
فناسب توكيد هااتن الصفتان ملا قبلهما؛ ألن إرسال رسول متصف ابألوصاف اليت سأهلا
إبراهيم ال تصدر إال عمن اتصف ابلعزة؛ وهي الغلبة أو القوة ،وعدم النظري ،وابحلكمة؛ اليت
هي إصابة مواقع الفعل ،11ويف قول هللا تعاىل( :ربَّذنيا وأي ْدخل لْهم يجنَّات يع ْد ٍن الَِّت و يع َّ
دهتلم
ْ
ي
ي ي
يم) (غافر.)8:
آَبئه ْم يوأي ْ يواجه ْم يوذلرَّ هت ْم إ َّ ي
ك أي ي
يويمن ي
صلي يح م ْن ي
ت ال يْعز ليز ا ْحليك ل
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم يف هذه اآلية أبسلوب احلصر والتوكيد حبرف التأكيد َّ
"إن" يف
سياق دعاء املالئكة؛ لالهتمام ،فاهلل هو العزيز الذي ال يُغلب وال ميتنع عليه شيء ،احلكيم
12
ين
الذي ال يفعل إال ما فيه احلكمة واملصلحة  ،ويف قول هللا تعاىل ( :يربَّذنيا يال يَتْ يعلْنيا ف ْتذنيةا للَّي ي

يم) (املمتحنة.)5 :
يك يف لروا يوا ْغف ْر لينيا يربَّذنيا إ َّ ي
ك أيْ ي
ت ال يْعز ليز ا ْحليك ل

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب احلصر والتوكيد يف سياق الدعاء ابلطلب أال جيعلهم فتنة
للذين كفروا وعدم االقتداء هبم  ،يقول ابن عاشور " :لتأكيد التحريض واحلث على عدم
13
إضاعة االئتساء هبم"

 11انظر :أبو حيان .البحر احمليط يف التفسري ،مرجع سابق .ج  /1ص .627

 12انظر :الصا ا ا ا ااابوين ،ممد علي .ص ذ ذ ذذفوة التفاس ذ ذ ذذري (القاهرة :دار الصا ا ا ااابوين للطباعة والنشا ا ا اار والتوزيع ،ط ،1
1417ها1997 /م) ،ج  /3ص .87

 13ابن عاشااور ،ممد الطاهر بن ممد بن ممد الطاهر التونسااي ،التحرير والتنوير (تون  :الدار التونسااية للنشاار
1984ها) ،ج  /28ص .149
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فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يقتضي القدرة
والقوة يف استجابة دعاء الصاحلني ،ويقتضي إيفاء املؤمنني الصاحلني ابجلنة ،ويقتضي احلكيم
استجابة دعاء املؤمنني الذين يعملون الصاحلات وال يستجيب للعاصني الضالني.
 -5دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق اإلثبات لأللوهية والوحدا ية:
ف
صولرلك ْم يف ْاأل ْير يحام يك ْي ي
جاءت أبسلوب احلصر والتوكيد يف قول هللا تعاىل ( :له يو الَّيي يل ي
يم) (آل عمران .)6:يف سياق بيان توحيد هللا بذكر الدليل
يي ي
شاءل يال إليهي إ َّال له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل
العقلي عليه أبنه يصوركم يف األرحام كما يشاء ،فهو املنفرد خبلق األشياء على مقتضى احلكمة
ابإلجياد والتصوير ،على النمط البديع الذي ال يتصور ما هو أدق منه وأحكم ،14ويف قوله
هللا تعاىل ( :يشه يد َّ
اَّللل أيَّهل يال إليهي إَّال له يو يوال يْم يالئ يكةل يوألوللو الْعلْم قيائ اما َبلْق ْسط يال إليهي إ َّال له يو

يم) (آل عمران.)18 :
ال يْعز ليز ا ْحليك ل

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم يف هذه اآلية يف سياق بيان حقيقة ألوهية هللا الواحد ،مصحوبة
بصفة العزة وصفة احلكمة ،والقدرة واحلكمة الزمتان كلتامها للقوامة ابلقسط ، 15ويف قول
اَّللل يوإ َّن َّ
ص ا ْحلي ُّق يويما م ْن إل ٍيه إ َّال َّ
يم) (آل
هللا تعاىل( :إ َّن يه ييا يَلليو الْ يق ي
ص ل
اَّللي يَلليو ال يْعز ليز ا ْحليك ل

عمران.)62 :

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم يف هذه اآلية أبسلوب احلصر والتوكيد يف سياق اختصاص هللا
ابلعبادة وإبطال ألوهية املسيح على حسب اعتقاد املخاطبني من النصارى ،16ويف قول هللا
وسى إ َّهل أ ييَن َّ
يم) (النمل.)9 :
تعاىل ( :ي لم ي
اَّللل ال يْعز ليز ا ْحليك ل
 14انظر :املراغي ،أدد بن مصااطفى .تفسذذري املراغي (مصاار :شااركة مكتبة ومطبعة مصااطفى البا احللد وأوالده،

ط 1365 ،1ها1946 ،م) ،ج  /3ص .98

 15انظر :س ا ا ا ا اايد قطب ،إبراهيم حس ا ا ا ا ااني الش ا ا ا ا ااار  .يف ظالل القرآن (بريوت ،القاهرة :دار الشا ا ا ا ااروق ،ط ،17
1412ها) ،ج  /1ص .379
 16انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج  /3ص.267
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ورد اس م هللا العزيز واحلكيم أبسلوب التوكيد يف سياق بيان األلوهية والربوبية هلل ،ومناسبة
موقعها إفادة تنظري تلقي الند صلى هللا عليه وسلم القرآن بتلقي موسى عليه السالم كالم
17
َّ
ين أي ْحليْقتل ْم به لش يريكاءي يك َّال بي ْل له يو َّ
يم)
هللا  ،ويف قول هللا تعاىل( :قل ْل أ ليروِني الي ي
اَّللل ال يْعز ليز ا ْحليك ل
(سبأ.)27 :
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم مقرونة ابلتوكيد يف سياق بيان ألوهية هللا وبيان ربوبيته لقصر العزة
واحلكم هلل تعاىل قصر إفراد ،يقول ابن عاشور" :قصر العزة واحلكم على هللا تعاىل كناية عن
18
قصر اإلهلية عليه تعاىل قصر إفراد.
فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يناسب انفراد هللا ابخللق
واإلجياد ،وإثبات تفرد هللا ابلعبودية؛ ويناسب إتقان اخللق وعجز الشركاء ،ويقتضي احلكيم
أن يعبد هللا املستحق للعبادة وال يعبد غريه ويقتضي احلكمة ابالقتداء مبوسى عليه السالم يف
اإلميان ابليوم اآلخر.
 -6دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق إثبات مشيئة هللا تعاىل:
املتأمل يف اآلايت القرآنية يف سياق إثبات مشيئة هللا تعاىل مقرتنة أبسلوب التوكيد يف قول
هللا تعاىل( :يف ُّ
وه ْم
الد ْذييا يو ْاْلخ يرة يويي ْسأيللوي ي
ح يَلل ْم يخ ْريٌ يوإ ْن لُتيالطل ل
ك يعن الْييذتي يامى قل ْل إ ْ
ص يال ٌ
اَّللل يألي ْعنيذتي لك ْم إ َّن َّ
صلح يول ْيو يشاءي َّ
فيإ ْخ يوا ل لك ْم يو َّ
يم)
اَّللل ييذ ْعلي لم ال لْم ْفس يد م ين ال لْم ْ
اَّللي يعز ٌيز يحك ٌ

(البقرة.)220 :

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم مؤكدا يف سياق بيان مشيئة هللا تعاىل والقوة الكاملة ،والقهر لكل
شيء ،ولكنه مع ذلك َح ِك ٌيم ال يفعل إال ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة،
فعزته ال تنايف حكمته ،فال يقال :إنه ما شاء فعل ،وافق احلكمة أو خالفها ،بل يقال :إن
 17انظر :املرجع السابق ،ج  /19ص .224
 18املرجع السابق ،ج  /22ص .197

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

اقتران اسم هللا …

عبد الوهاب مهيوب

أفعاله وأحكامه ،اتبعة حلكمته ،فال خيلق شيئا عبثا ،بل ال بد له من حكمة ،عرفناها ،أم مل
نعرفها ،وكذلك مل يشرع لعباده شيئا جمردا عن احلكمة ،بل فيه مصلحة خالصة ،وكذلك ال
ينهى إال عما فيه مفسدة خالصة لتمام حكمته ، 19و يف قول هللا تعاىل ( :يويما يج يعليهل َّ
اَّللل إ َّال

َّص لر إ َّال م ْن عنْد َّ
اَّلل ال يْعزيز ا ْحليكيم) (آل
بل ْش يرى لي لك ْم يولتيط يْمئ َّن قلذ لوبل لك ْم به يويما الن ْ
عمران ،)126:وقو له تعاىل ( :يويما يج يعليهل َّ
َّص لر
اَّللل إ َّال بل ْش يرى يولتيط يْمئ َّن به قلذ لوبل لك ْم يويما الن ْ
اَّلل إ َّن َّ
إ َّال م ْن ع ْند َّ
يم) (األنفال.)10 .
اَّللي يعز ٌيز يحك ٌ

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار
يف آية آل عمران ،وأبسلوب التوكيد يف آية األنفال ،يف سياق تقرير مشيئة هللا ،فاآليتان
تشرتكان يف بيان نصر هللا لرسوله واملؤمنني؛ وحصر كينونة النصر يف جهته ،20فهو َعزيز ال
وحكيم حيث قدر األمور أبسباهبا،
يغالبه مغالب ،وهو القهار ،ينصر من صرب واتقى بعزتهَ ،
ووضع األشياء مواضعها ،إذا قضى أمرا كان يف غاية اإلتقان واإلحكام ،فال يستطيع أحد
21
ت
اد ي يوإ ْن تيذ ْف ْر يَلل ْم فيإ َّ ي
ك أيْ ي
نقص شيء منه  ،ويف قول هللا تعاىل( :إ ْن تلذ يعي ْْبل ْم فيإ ََّّنل ْم عبي ل
يم) (املائدة.)118 :
ال يْعز ليز ا ْحليك ل
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم مؤكدا يف سياق مشيئة هللا تعاىل للبيان وإزالة اإليهام  ،قال تعاىل
(وإِ ْن تَا ْغ ِفر َهلم) اليت تقتضي العفو يف ظاهرهاَ ،ال يناسب ورود (الْع ِزيز ْ ِ
يم) اليت تقتضي
َ ُ
ْ ُْ
َ
احلَك ُ
العدل ،واحلق أهنا مناسبة لطيفة اتمة ختفى على األكثر ،فهو احلاكم كما يريد يف حكمه،

 19انظر :السا ا ا ااعدي ،عبد الردن بن انصا ا ا اار .تيسذ ذ ذذري الكرن الرفن يف تفسذ ذ ذذري كالم املنان ،حتقيق :ابن عثيمني
(بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ها2000 /م) ،ص .99

 20انظر :أبو حيان ،البحر احمليط يف التفسري ،مرجع سابق ،ج  /3ص .336

 21انظر :البقاعي ،إبراهيم بن عمر بن حسان الرابط بن علي بن أ بكر .ظم الدرر يف تناسذا اْل ت والسذور
(القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي) ،ج  /8ص .233
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22
ٍ
سان
واحلكيم يضع األشياء يف ملها  ،ويف قول هللا تعاىل ( :يويما أ ْير يسلْنيا م ْن ير لسول إ َّال بل ي

إ يَلل ْم فيذيلض ُّل َّ
يم) (إبراهيم.)4 :
شاءل يوييذ ْهدي يم ْن يي ي
اَّللل يم ْن يي ي
قيذ ْومه ليلذبي ي
شاءل يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
يف سياق بيان مشيئة هللا يف إرسال نبينا ممد صلى هللا عليه وسلم لبيان أنه تعاىل ملا ذكر أن
إرسال الرسل يكون بلسان قومهم ليخرج هذه البشرية من ظلمات الوهم واخلرافة ،وظلمات
األوضاع والتقاليد ،وظلمات احلرية يف تيه األرابب املتفرقة ،إىل النور الذي يكشف هذه
23
يم)
ين م ْنذ له ْم ل َّيما ييذل ي
الظلمات  ،ويف قول هللا تعاىل ( :يوآ يخر ي
ْح لقوا ْب ْم يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل
(اجلمعة.)3:

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق اثبات مشيئة هللا يف إجابة دعوة خليله إبراهيم حني دعا
ألهل مكة أن يبعث هللا فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة
24
ليؤمنوا بفضل هللا.
فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يناسب كمال علم هللا
يف معرف أحوال العباد ،ويناسب الغلبة والنصر للمؤمنني وامتناع وقوع اهلزمية إال إبرادته،
ويتناسب مع مشيئة هللا يف العذاب والغفران وهذا شأن الغالب القوي ،وإثبات مشيئة هللا يف
البعث ،ويقتضي احلكيم احلكمة يف أفعال هللا على ما تقتضيه صفاته ابلنصر للمؤمنني؛
بوسائل عديدة منها إرسال املالئكة ،ووقوع املغفرة ملن يستحقها ووضع األشياء يف مواضعها،
ومنها اإلرسال والتبيني وأن أفعال هللا تعاىل جتري على ما تقتضيه صفاته.

22

انظر :ابن عرفااة ،ممااد بن ممااد ابن عرفااة الورغمي التونسا ا ا ا ا ااي املااالكي .تفس ذ ذ ذ ذ ذذري ابن عرفذذة ،حتقيق :جالل

األسيوطي (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 2008 ،1م) ،ج  /2ص .139
 23انظر :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،مرجع سابق ،ج  /4ص .2085

 24انظر :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي
بن ممد سالمة (دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط 1420 ،2ها1999 ،م) ،ج  ،8ص .116
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 -7دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق إثبات قدرة هللا تعاىل وسعة علمه.
ف لُتْيي ال يْم ْوتيى
جاءت أبسلوب احلصر والتوكيد قوله تعاىل ( :يوإ ْذ قي ي
يم يرب أيرِن يك ْي ي
ال إبْذ يراه ل
ك لُثَّ
ال بيذليى يوليك ْن لييط يْمئ َّن قيذلِْب قي ي
ال أ ييويَلْ تلذ ْؤم ْن قي ي
قي ي
ص ْرله َّن إلييْ ي
ال في لخ ْي أ ْيربيذ يعةا م ين الطَّ ْري في ل
ك يس ْعياا يوا ْعلي ْم أ َّ
ين َّ
يم)
اج يع ْل يعليى لكل يجبي ٍل م ْنذ له َّن لج ْزءاا لُثَّ ا ْدعل له َّن يَيْتيني ي
ْ
اَّللي يعز ٌيز يحك ٌ

(البقرة.)260:

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم مقرونة ابلتوكيد يف سياق القدرة لبيان أن القصص مسوقة للداللة

25
على قدرة هللا على بعث املوتى وإحيائهم للحساب واجلزاء  ،ويف قول هللا تعاىل( :بي ْل يرفيذ يعهل
اَّللل إلييْه يويكا ين َّ
َّ
يما) (النساء.)158 :
اَّللل يعز ايزا يحك ا

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب (كان) الدالة على االستمرار لبيان املراد من أن العزة
كمال القدرة ،وأن احلكمة كمال العلم قال أبو عبد هللا الرازي" :املراد من املعزة كمال
26
ص يرهل َّ
اَّللل إ ْذ
ص لروهل فيذ يق ْد ي ي
القدرة ،ومن احلكمة كمال العلم"  ،ويف قول هللا تعاىل( :إ َّال تيذ ْن ل
َّ
صاحبه يال يُتْ يز ْن إ َّن َّ
اَّللي يم يعنيا فيأيْذ يز يل
ين يك يف لروا يَثِني اثْذني ْإ إ ْذ لُهيا يف الْ يار إ ْذ ييذ لق ل
ول ل ي
أي ْخ ير يجهل الي ي
ٍ
َّ
الس ْفليى يويكل يمةل َّ
َّ
اَّلل ه يي
ين يك يف لروا ُّ
اَّللل يسكينيذتيهل يعلي ْيه يوأييَّ يدهل ِبلنلود يَلْ تيذ يرْو يها يو يج يع يل يكل يمةي الي ي
الْعللْييا يو َّ
يم) (التوبة.)40 :
اَّللل يعز ٌيز يحك ٌ
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار
يف سياق قدرة هللا يف أتييد رسله لغن هللا جل وعال عن البشر ،27ويف قول هللا تعاىل( :إ َّن
ٍ
َّ
يم) (العنكبوت.)42 :
اَّللي ييذ ْعلي لم يما يي ْدعلو ين م ْن لدو ه م ْن يش ْيء يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل

 25انظر :ابن عرفة ،تفسري ابن عرفة ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .318

 26انظر :أبو حيان ،البحر احمليط يف التفسري ،مرجع سابق ،ج  /4ص .128
 27انظر :السعدي ،تيسري الكرن الرفن يف تفسري كالم املنان ،مرجع سابق ،ص .338
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ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار
يف سياق بيان قدرة هللا تعاىل على املشركني وامهاهلم مبا يوافق منهج احلكمة من اخللق ،يقول
املراغي " ومل يكن هللا ليهلكهم بغري جرم اجرتموه؛ ألن ذلك لي من سننه تعاىل ،وهو ال
يوافق منهج احلكمة ،فال يصدر عن احلكيم ،ولكنه أهلكهم بذنوهبم ،وكفرهم برهبم،
وجحودهم نعمه عليهم ،وتقلبهم يف آالئه ،وعبادهتم غريه ،ومعصيتهم من أنعم عليهم " ،28
ويف قول هللا تعاىل ( :يول ْيو أيََّّنيا يف ْاأل ْيرض م ْن يش يج يرةٍ أيق يْالمٌ يوالْبي ْح لر مييلدُّهل م ْن بيذ ْعده يس ْبذ يعةل أ ْيْبل ٍر
اَّلل إ َّن َّ
ات َّ
يم) (لقمان.)27 :
يما يف يد ْ
ت يكل يم ل
اَّللي يعز ٌيز يحك ٌ

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق التوكيد لبيان سعة علم هللا وجالل عزته وكماله وكمال
حكمته ،29يقول املراغي " إن هللا قد عز كل شيء وقهره ،فال مانع ملا أراد ،وال مع ّقب
حلكمه ،وهو احلكيم يف خلقه وأمره ،وأقواله وأفعاله ،وشرعه ومجيع شئونه" ،30ويف قول هللا
تعاىل ( :يما ييذ ْفتيح َّ
ك في يال لم ْرس يل ليهل م ْن بيذ ْعده
ك يَليا يويما ميلْس ْ
اَّللل للنَّاس م ْن ير ْفي ٍة في يال ُملْس ي
يم) (فاطر.)2 :
يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
يف سياق إثبات القدرة هلل تعاىل ،فاهلل يق ِّدر بال معقب على اإلرسال واإلمساك ،ويرسل

31
ود
وميسك وفق حكمة تكمن وراء اإلرسال واإلمساك  ،ويف قول هللا تعاىل ( :يو ََّّلل لجنل ل
الس يم ياوات يو ْاأل ْيرض يويكا ين َّ
يما) (الفتح.)7 :
َّ
اَّللل يعز ايزا يحك ا

 28املراغي ،تفسري املراغي ،مرجع سابق ،ج  /20ص .142

 29انظر :السعدي ،تيسري الكرن الرفن يف تفسري كالم املنان ،مرجع سابق ،ص .651
 30املراغي ،تفسري املراغي ،مرجع سابق ،ج  /21ص .94

 31انظر :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،مرجع سابق ،ج  /5ص .2923

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

اقتران اسم هللا …

عبد الوهاب مهيوب

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم يف أسلوب (كان) الدالة على االستمرار يف سياق بيان قدرة هللا
اجلن وغريها من كل ما فيه قوة
يف السماوات واألر ال حصر هلا من املالئكة واإلن و ّ
32
ومقدرة على قهر أعدائه.
فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يناسب قدرة هللا الذي
ال يعجزه شيء يف اخللق واإلحياء ،ابلعزة الدالة على قهر وغلبة املشركني يف رفع عيسى وجناته
من قتل أعدائه ،ويناسب أن هللا يتصف ابلعلم والقدرة يف كشف أابطيل املشركني ،بسعة
العلم الذي ال نفاد له ،ويناسب اتصاف هللا ابلقدرة يف الفتح واإلمساك والتصرف ابألشياء،
ويقتضي احلكيم اتقان اخللق ،وإجناء الرسل والدعاة الذين يبلغون دعوة هللا تعاىل ،وتقتضي
احلكمة املقرتنة ابلعلم الذي حييط بكل شيء علما ،ويضع كل شيء يف مواضعه املخصوصة.
 -8دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق تنزيل القرآن:
يف سياق تنزيل القرآن جاءت اآلايت األربع مجيعها جمرده عن أسلوب التوكيد
يل الْكتياب
واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار ،ففي قو هللا تعاىل يف سورة الزمر( :تيذ ْنز ل
يل الْكتياب م ين َّ
م ين َّ
اَّلل ال يْعزيز
اَّلل ال يْعزيز ا ْحليكيم) (الزمر .)1 :ويف سورة اجلاثية( :تيذنْز ل

يل الْكتياب م ين َّ
اَّلل ال يْعزيز ا ْحليكيم)
ا ْحليكيم) (اجلاثية ،)2 :ويف سورة األحقاف( :تيذ ْنز ل
(األحقاف.)2:

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم يف الثالل السور جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان)
الدالة على االستمرار ،يف سياق تنزيل القرآن الكرمي ليخرب تعاىل عن عظمة القرآن ،وجاللة
من تكلم به ،وأنه نزل من هللا العزيز احلكيم ،33وأنه من عند هللا تعاىل ال من عند غريه ،وأنه
من صاحب العزة اليت ال عزة سواها ،وصاحب احلكمة اليت ال تقارهبا حكمة ،فهو القاهر
 32انظر :الزحيلي ،وهبة بن مصااطفى .التفسذري املنري يف العقيدة والشذريعة واملنه (دمشااق :دار الفكر املعاصار،
ط  1418 ،2ها) ،ج  /26ص .158
 33انظر :السعدي ،تيسري الكرن الرفن يف تفسري كالم املنان ،مرجع سابق ،ص .717
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34
َّ
ين
ك يلوحي إلييْ ي
فوق عباده وهو احلكيم يف كل تصرفاته  ،ويف قوله تعاىل ( :يك ييل ي
ك يوإ يىل الي ي
ك َّ
يم) (الشورى.)3:
م ْن قيذ ْبل ي
اَّللل ال يْعز ليز ا ْحليك ل

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
يف سياق الوحي ،ليدل على أن إحياء القرآن الكرمي وغريه من الكتب السابقة من عادته
35
سبحانه.
فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يتناسب مع عزة كتاب
هللا فهو كتاب عزيز ،ويناسب اتصاف هللا بكمال القدرة على كل شيء ،وورود اسم هللا
احلكيم يقتضي احلكمة أبن القرآن حاكما بني الناس.
 -9دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق تنزيه هللا تعاىل:
يف سياق تنزيه هللا تعاىل جاءت اآلايت الثمان جمردة عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان)
ْق لُثَّ يلعي لدهل يو له يو أ ْيه يو لن
الدالة على االستمرار ،ففي قول هللا تعاىل ( :يو له يو الَّيي ييذ ْب يدأل ْ
اْليل ي
يم) (الروم.)27 :
يعلي ْيه يوليهل ال يْمثي لل ْاألي ْعليى يف َّ
الس يم ياوات يو ْاأل ْيرض يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
يف سياق تنزيه هللا تعاىل فهو كامل القدرة على املمكنات ،شامل العلم جبميع املوجودات،

 34انظر :طنطاوي ،ممد س اايد .التفسذذري الوسذذيط للقرآن الكرن (القاهرة :دار هنض ااة مص اار للطباعة والنش اار ،ط
1998 ،1م) ،ج  /13ص .143

 35انظر :جعفر شا اارف الدين .املوسذ ذذوعة القرآ ية خصذ ذذائص السذ ذذور ،حتقيق :عبد العزيز بن عثمان (بريوت :دار
التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،ط  1420 ،1ها) ،ج  /8ص .71
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الس يم ياوات
فيجري األفعال على سنن احلكمة ،36ويف قول هللا تعاىل ( :يوليهل الْك ْْبي ءل يف َّ
يم) (اجلاثية.)37 :
يو ْاأل ْيرض يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
يف سياق تنزيه هللا تعاىل لكمال قدرته يقدر على خلق أي شيء أراد ،ولكمال حكمته خيص
كل نوع من خملوقاته آباثر احلكمة والردة والفضل والكرم  ،يقول الرازي " أنه لكمال قدرته
يقدر على خلق أي شيء أراد ،ولكمال حكمته خيص كل نوع من خملوقاته آباثر احلكمة
والردة والفضل والكرم ،وقوله وهو العزيز احلكيم يفيد احلصر ،فهذا يفيد أن الكامل يف القدرة
ويف احلكمة ويف الردة لي إال هو ،وذلك يدل على أنه ال إله للخلق إال هو ،وال مسن

الس يم ياوات
وال متفضل إال هو" ،37ويف قول هللا تعاىل يف سورة احلديد ( :يسبَّ يح ََّّلل يما يف َّ
يم) (احلديد.)1 :
يو ْاأل ْيرض يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
يف سياق تنزيه هللا تعاىل فذكر سبحانه وتعاىل أن مجيع اخلالئق تسبح حبمد رهبا ،وتنزهه عما
ال يليق جبالله ،وأهنا قانتة لرهبا ،منقادة لعزته ،قد ظهرت فيها آاثر حكمته ،واالستدالل على
عظمة هللا تعاىل وصفاته وانفراده خبلق السماوات واألر  38ودليل ذلك هو جمموع ما احتوت
عليه السماوات واألر من أصناف املوجودات يقول ابن عاشور  " :عظمة هللا تعاىل
وصفاته وانفراده خبلق السماوات واألر فكان دليل ذلك هو جمموع ما احتوت عليه
السماوات واألر من أصناف املوجودات" 39ويف قو هللا تعاىل يف سورة احلشر ( :يسبَّ يح ََّّلل

 36انظر :التناري ،ممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين .مراح لبيد لكشذذف معىن القرآن اديدُ ،تقيق :ممد أمني
الصناوي (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط  1417 ،1ها) ،ج  /2ص .229

 37الرازي ،مفاتيح ال يا (التفسري الكبري) ،مرجع سابق ،ج  /27ص .683

 38انظر :السعدي ،تيسري الكرن الرفن يف تفسري كالم املنان ،مرجع سابق ،ص .112
 39ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج  /28ص .65
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يم) (احلشر ،)1 :ويف سورة الصف:
يما يف َّ
الس يم ياوات يويما يف ْاأل ْيرض يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل
يم) (الصف.)1:
( يسبَّ يح ََّّلل يما يف َّ
الس يم ياوات يويما يف ْاأل ْيرض يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
يف سياق تنزيه هللا تعاىل أبن مجيع ما يف السماوات واألر من األشياء يقدسه سبحانه
وميجده ،إما ابللسان أو ابلقلب أو بداللة احلال يقو املراغي " إن مجيع ما يف السموات
واألر من األشياء يقدسه سبحانه وميجده ،إما ابللسان أو ابلقلب أو بداللة احلال النقياده

لتصريفه له كيف شاء ال مع ّقب حلكمه"  ،40ويف قول هللا تعاىل ( :له يو َّ
ئ
اَّللل ْ
اْليال لق الْبيار ل
يم)
صولر ليهل ْاأل ْ
سب لح ليهل يما يف ا َّ
ال لْم ي
لس يم ياوات يو ْاأل ْيرض يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل
يمسياءل ا ْحلل ْس يىن يل ي
(احلشر.)24:
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
يف سياق تنزيه هللا تعاىل؛ اجلامع للكماالت كافة مع كثرهتا وتشعبها ، 41ويف قو هللا تعاىل:

الس يم ياوات يويما يف ْاأل ْيرض ال يْملك الْ لقدُّوس ال يْعزيز ا ْحليكيم) (اجلمعة.)1:
سب لح ََّّلل يما يف َّ
(يل ي

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
يف سياق تنزيه هللا تعاىل يف أول هذه السورة بلفظ املستقبل ليدل على التسبيح يف زماين
احلاضر واملستقبل ، 42ويف قول هللا تعاىل ( :يعاَلل الْ يْيا يو َّ
يم)
الش يه ي
ادة ال يْعز ليز ا ْحليك ل

(التغابن.)18:

 40املراغي ،تفسري املراغي ،مرجع سابق ،ج  /28ص .32

 41انظر :األلوسي ،روح املعاِن يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاِن ،مرجع سابق ،ج /14ص .257
 42انظر :الرازي ،مفاتيح ال يا (التفسري الكبري) ،مرجع سابق ،ج  /30ص .537
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ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
43
فهو ذو احلكمة الباهرة يف اإلخبار عن الغيوب.
فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يتناسب مع الغن املطلق
ومتام القدرة هلل تعاىل ،ويناسب اتصاف هللا بكمال القدرة وعموم عزته وقهره عز وجل لألشياء
كلها ،وكمال العلم هلل تعاىل مبا نعرفه ومبا ال نعرفه ،واستحقاق كمال التذلل واخلضوع،
ويقتضي احلكيم عموم العلم ومجع معاين متام احلكمة وتنزيه هللا تعاىل وتعظيمه الذي ينصر
املؤمنني وخيذل الكافرين ،وكمال حكمة احلكيم اليت ال يساويها شيء يف وضع األشياء
مواضعها.
 -10دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق العتاب والعفو:
يف سياق العتاب والعفو جاءت أبسلوب التوكيد يف قول هللا تعاىل( :فيإ ْن يليلْتل ْم م ْن بيذ ْعد يما
ات فيا ْعلي لموا أ َّ
ين َّ
يم) (البقرة.)209 :
يجاءيتْ لك لم الْبيذيني ل
اَّللي يعز ٌيز يحك ٌ
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب التوكيد يف سياق التهديد لبيان أنه تعاىل ملا ذكر قبل
ذلك األحكام والعمل هبا ذكر هنا الوعيد الشديد ملن خيالف ،44ويف قوله تعاىل ( :يما يكا ين
ض ُّ
اَّللل يلري لد ْاْلخ يرةي يو َّ
الد ْذييا يو َّ
يس يرى يح ََّّت يلذثْخ ين يف ْاأل ْيرض تلري لدو ين يع ير ي
لني ٍِب أي ْن يي لكو ين ليهل أ ْ
اَّللل

يم) (األنفال.)67:
يعز ٌيز يحك ٌ

43
ِ
فتح البيان
انظر :القنَّوجي ،أبو الطيب ممد صااديق خان بن حساان بن علي ابن لطف هللا احلساايين البخاري ،ل

صا ااري (بَريوت :املكتبة العص ا اريَّة للطبَاعة والنّ ْشا ار،
يف مقاص ذذد القرآن ،راجعه :خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم األن َ
َ
يدا 1412 ،ها  1992 /م) ،ج  /14ص .174
صَ
َ
44
انظر :املرجع سابق ،ج /2ص .280
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ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
45
يف سياق العتاب لنبيه صلى هللا عليه وسلم على اختاذ األسرى قبل أن تقوى شوكة اإلسالم.
فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يناسب قوة هللا وغلبته
واحلكيم يقتضي احلكمة إبتقان األمور يف مواضعها واحلكمة يف طلب مصاحل الدين.
 -11دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق ضالل الكافرين:
َّ
صليه ْم
ين يك يف لروا ِب ي تنيا يس ْو ي
فلْ
يف سياق بيان ضالل الكافرين جاء قول هللا تعاىل( :إ َّن الي ي
اب إ َّن َّ
اَّللي يكا ين يعز ايزا
يَن ارا لكلَّ يما يض يج ْ
اه ْم لج ل ا
ت لج ل ل
ود له ْم بي َّدلْني ل
رييها ليي ليوقلوا ال يْع يي ي
ودا غي ْ ي
يما) (النساء.)56 :
يحك ا
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب (كان) الدالة على االستمرار يف سياق بيان ضالل
الكافرين لبيان أنه هو القادر الغالب على أمره ،الذي ال يعجزه شيء يف األر وال يف
46
ين يال
السماء ،واحلكيم هو املدبر لألشياء وفق احلكمة والصواب  ،ويف قوله تعاىل( :للَّي ي
يم) (النحل.)60:
يلذ ْؤمنلو ين َب ْْلخ يرة يمثي لل َّ
الس ْوء يو ََّّلل ال يْمثي لل ْاألي ْعليى يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
مبا "استقبل هؤالء املشركون هذا املثل الذي يوضح حقيقتهم بطريق املقابلة واملوازنة ،استقبال
أهل الغفلة والضاللة ،فهم ال ينظرون إىل احلكمة واملقصد ،وإمنا يتعلقون ابلقشرة الظاهرة،
وهذا دأب التافهني الذين ال يفكرون وال يتعمقون يف األمر ،نظروا إىل ما يف املثل من

 45انظر :الساااي  ،ممد علي .تفسذذري آ ت األحكام ،حتقيق :انجي سااويدان (املكتبة العصارية للطباعة والنشاار،

2002م) ،ص .692

 46انظر :اهلرري ،ممد األمني بن عبد هللا األرمي العلوي .تفسذ ذذري حدائق الروح والريفان يف رواو علوم القرآن،
إشاراف ومراجعة :الدكتور هاشاام ممد علي بن حسااني مهدي (بريوت :دار طوق النجاة ،ط  1421 ،1ه ا ا ا ا ا ا ا /
 2001م) ،ج  /6ص .154
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عنكبوت ،وإىل أمثال أخرى حتوى ذاباب وبعوضا ،متثل أحواهلم ،وتعر صورهم ،فقالوا :إن
47
رب ممد يضرب األمثال ابلذابب اترة ،والعنكبوت أخرى ،يتضاحكون ويستهزءون".
فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يناسب متام القدرة
ويناسب استحقاق املشركني للعذاب وورود اسم هللا احلكيم يقتضي احلكمة بوضع كل شيء
موضعه.
 -12دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق امتنان هللا على عباده:
يف سياق امتنان هللا على عباده جاءت أبسلوب احلصر والتوكيد قول هللا تعاىل:
الر لسل يويكا ين َّ
ين لئي َّال يي لكو ين للنَّاس يعليى َّ
اَّللل يعز ايزا
اَّلل لح َّجةٌ بيذ ْع يد ُّ
ين يولم ْنير ي
( لر لس اال لمبيشر ي
يما) (النساء.)165 :
يحك ا
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب (كان) الدالة على االستمرار يف سياق امتنان هللا على
عباده إبرسال الرسل إىل الناس مما ال يستغنون عنه؛ لقصورهم عن إدراك جزئيات مصاحلهم،48
َّ
ض غي َّر يه لؤيالء دينلذ له ْم يويم ْن ييذتيذ يوَّك ْل
ويف قوله تعاىل( :إ ْذ ييذ لق ل
ين يف قلذ لوْب ْم يم ير ٌ
ول ال لْمنياف لقو ين يوالي ي
اَّلل فيإ َّن َّ
يعليى َّ
يم) (األنفال.)49:
اَّللي يعز ٌيز يحك ٌ
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب التوكيد يف سياق منة هللا على من يتوكل على هللا حق
49
ض له ْم أ ْيوليياءل بيذ ْع ٍ
ض
ات بيذ ْع ل
توكله ،فإن هللا انصره  ،ويف قوله تعاىل ( :يوال لْم ْؤمنلو ين يوال لْم ْؤمني ل

 47انظر :الطهطاااوى ،على أدااد عبااد العااال .عون احلنذذان يف ش ذ ذ ذ ذ ذذرح األمثذذال يف القرآن (بريوت :دار الكتااب
العلمية ،ط  1425 ،1ها  2004 /م) ،ص .193

 48انظر :الراغب األصافها ،،أبو القاسام احلساني بن ممد .تفسذري الراغا األصذفهاِن ،حتقيق ودراساة :د .ممد
عبد العزيز بسيوين (مصر :كلية اآلداب ،جامعة طنطا ،ط  1420 ،1ها  1999 /م) ،ج  /4ص .232
 49انظر :أ زهرة ،ممد بن أدد بن مصطفى بن أدد .هرة التفاسري (دار الفكر العر ) ،ج  /6ص .3157
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الص يالةي يويلذ ْؤتلو ين َّ
الزيكاةي يويلطيعلو ين َّ
يمو ين َّ
اَّللي
يَي لْم لرو ين َبل يْم ْع لروف يوييذ ْنذ يه ْو ين يعن ال لْمنْ يكر يويلق ل
اَّللل إ َّن َّ
ك يس ي ْري يفل له لم َّ
يم) (التوبة.)71 :
يوير لسوليهل ألوليئ ي
اَّللي يعز ٌيز يحك ٌ
يوجب
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب التوكيد يف سياق امتنان هللا على عباده وذلك
ُ
50
ت يما
الرتغيب و َّ
املبالغة يف َّ
الرتهيب للمؤمنني  ،ويف قوله تعاىل ( :يوأيلَّ ي
إ قلذ لوْب ْم ل ْيو أي ْذ يف ْق ي
ف بي ْي
إ قلذ لوْب ْم يوليك َّن َّ
يم) (األنفال:
اَّللي أيلَّ ي
يف ْاأل ْيرض يَج ايعا يما أيلَّْف ي
ت بي ْي
ف بيذ ْيذنيذ له ْم إ َّهل يعز ٌيز يحك ٌ
.)63
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب التوكيد يف سياق منة هللا على عباده املؤمنني ابلتأليف
بني قلوهبم ومنهم األوس واخلزرج بعد تشتت كلمتهم وتعاديهم؛ جعلهم هللا أنصارا لرسوله،51
يم) (العنكبوت:
ط يوقي ي
آم ين ليهل للو ٌ
ويف قوله تعاىل( :في ي
ال إِن لم يهاج ٌر إ يىل يرو إ َّهل له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل

.)26

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب التوكيد يف سياق امتنان هللا على رسله ،فاهلل هو " الغالب
52
ين ف ييها يو ْع يد َّ
اَّلل يح ًّقا
الذي أفعاله جارية على مقتضى احلكمة"  ،ويف قوله تعاىل ( :يخالد ي

يم) (لقمان.)9:
يو له يو ال يْعز ليز ا ْحليك ل

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار
يف سياق االمتنان على املؤمنني ،فقد بلغ من فضل اخلالق على العباد أن يوجب على نفسه

 50انظر :النعماين ،أبو حفص س ا ا ا ا اراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشا ا ا ا ااقي .اللباب علوم الكتاب،
حتقيق :الشا ا ااي عادل أدد عبد املوجود والشا ا ااي علي ممد معو (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1419 ،1
ها 1998/م) ،ج  /10ص .144
 51انظر :الطربي ،ممد بن جرير .جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أدد ممد شااكر (مؤساساة الرساالة ،ط
 1420 ،1ها 2000 /م) ،ج  /14ص .48

 52الشوكاين ،ممد بن علي بن ممد بن عبد هللا .فتح القدير (دمشق ،بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب،
ط  1414 ،1ه) ،ج /4ص .230
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اإلحسان إليهم جزاء إحساهنم ألنفسهم ال له سبحانه! وهو الغين عن اجلميع ،53ويف قوله

ريةا يَيْ لخ ليو يَّنيا يويكا ين َّ
يما) (الفتح.)19:
اَّللل يعز ايزا يحك ا
تعاىل ( :يويم ياني يكث ي

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم أبسلوب (كان) الدالة على االستمرار يف سياق منة هللا على
عباده ابلصلح ،فقد مجع هللا هلم هبذا الصلح أمنا واطمئناان على نفوسهم من جانب اليهود
54
مع الرزق الواسع واخلري العميم ،والفضل يف هذا كله هلل.
فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يناسب انذار الكافرين
بعاقبة مصريهم ،ويناسب أن إميان املؤمنني ابهلل ،وتوكلهم عليه؛ يكون سببا يف نصرهم على
أعدائهم ،وكفايتهم ما أمههم؛ ألنه عزيز غالب على أمره ،ويناسب القدرة ،إبجناء إبراهيم عليه
السالم من أيدي الطغاة ويتناسب مع كامل العزة والغلبة ،والنصر ،واحلكيم يقتضي إقامة
احلجة أبن يضع كل أمر يف موضعه ،وتدبر أمر عبادة على ما تقتضيه احلكمة ومبا أراد بوضع
كل شيء يف موضعه وهذا يقتضي كامل احلكمة وكمال التدبري.
 -13دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف سياق بيان األحكام الشرعية:
يف سياق بيان األحكام الشرعية جند أن اآلايت الثالل جاءت مجيعها جمردة عن أسلوب
التوكيد واحلصر ،ففي قول هللا تعاىل ( :يويَلل َّن مثْ لل الَّيي يعلي ْيه َّن َبل يْم ْع لروف يوللر يجال يعلي ْيه َّن
يد ير يجةٌ يو َّ
يم) (البقرة.)228:
اَّللل يعز ٌيز يحك ٌ
ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار
يف سياق بيان أحكام األسرة يف الرجعة ،أبنه لي لألزواج حق أن يراجعوا النساء لقصد
املضارة هلن ،وتطويل العدة عليهن ،وحكمة أخرى يف هذا الرتبص ،أنه رمبا أن زوجها ندم
 53انظر :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،مرجع سابق ،ج /5ص .2785

 54انظر :جمموعة من العلماء إبش اراف جممع البحول اإلس ااالمية ابألزهر ،التفسذذري الوسذذيط للقرآن الكرن ،اهليئة
العامة لشئون املطابع األمريية ،ط  1414 ،1ها 1993م) ،ج  /9ص .1003
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على فراقها ،فجعلت له هذه املدة ،ليرتوى ،وهذا يدل على مبته تعاىل ،لأللفة بني الزوجني،
55
ْن يف أي ْذ لفسه َّن م ْن
وكراهته للفراق  ،ويف قول هللا تعاىل( :في يال لجني ي
اح يعلي ْي لك ْم يف يما فيذ يعل ي
معر ٍ
وف يو َّ
يم) (البقرة.)240:
اَّللل يعز ٌيز يحك ٌ
يْل

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
فاَّللُ َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم ينس ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،ابعتبار احلكمة
يف سياق بيان األحكامَّ ،

سبيا ي يك ااال
السار لق يو َّ
واملصلحة ،56ويف قوله تعاىل ( :يو َّ
السارقيةل فياقْطيعلوا أييْدييذ له يما يج يزاءا ِبيا يك ي
اَّلل يو َّ
م ين َّ
يم) (املائدة.)38:
اَّللل يعز ٌيز يحك ٌ

ورد اسم هللا العزيز واحلكيم جمردا عن أسلوب التوكيد واحلصر ،و(كان) الدالة على االستمرار،
57
يف سياق بيان األحكام ،فالسارق جيب قطع يده اليمن ابلكتاب والسنة واإلمجاع.
فداللة سياق ورود اسم هللا العزيز واحلكيم مقرتانن يف سياق اآلايت يناسب وصفه تعاىل
ابلغلبة ،ويناسب كمال العزة ،الصادرة عن عزته ،ويناسب العزة املتضمنة لكمال القدرة
والتصرف ،واحلكيم يقتضي احلكمة إتقان األشياء ووضعها على ما ينبغي بكمال حكمته
املتضمنة لكمال احلمد والعلم.
 -14اْلامتة وأهم النتائ :
لقد توصل البحث إىل العديد من النتائ اتضحت من خالل تفسري اْل ت القرآ ية
أبقوال املفسرين ومنها:

 55انظر :السعدي ،تيسري الكرن الرفن يف تفسري كالم املنان ،مرجع سابق ،ص .102

 56انظر :ابن عجيبة ،أبو العباس أدد بن ممد بن املهدي .البحر املديد يف تفس ذ ذذري القرآن اديد ،حتقيق :أدد
عبد هللا القرشي رسالن ،الدكتور حسن عباس زكي (القاهرة1419 ،ها) ،ج  /1ص .267

 57انظر :القامسي ،ممد مجال الدين بن ممد ساعيد بن قاسام احلالق ،حماسذن التأويل ،حتقيق :ممد ابسال عيون
السود (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط  1418 ،1ها) ،ج  /4ص .134
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اسم هللا العزيز مبعن الغالب املمتنع القاهر نفي القدر الذي ال مياثله ويعادله شيء.
اب،
اسم هللا احلكيم أيت بعدة معاين منها :احلكمة ،واحلكم ،واحلاكم ،وفعل َّ
الص َو ُ
الصْنع املتْا َق ٌن ،وإحكام األشياء ،ومعرفة أفضل األشياء.
و
ُ ُ
تقدمي صفة العزيز على احلكيم تدل على أن العزيز من صفات الذات ،واحلكيم من
صفات األفعال ،وصفات الذات تقدم على األفعال.
سياق اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف القرآن الكرمي وردت بعدة معاين منها :سياق
الدعاء ،ويف سياق إثبات ألوهية هللا ،ويف سياق إثبات مشيئة هللا تعاىل ،ويف سياق
إثبات قدرة هللا تعاىل وسعة علمه ،ويف سياق تنزيل القرآن ،ويف سياق تنزيه هللا
تعاىل ،ويف سياق الوقوع يف سياق العتاب والعفو ،ويف سياق ضالل الكافرين ،ويف
سياق امتنان هللا على عباده ،ويف األخري داللة احلكمة يف سياق بيان األحكام
الشرعية.
دالالت اقرتان اسم هللا العزيز واحلكيم يف القرآن الكرمي تدل على االنفراد املطلق هلل
ابخللق واإلجياد ،ومتام القدرة هلل تعاىل  ،الذي ال يعجزه شيء يف األر وال يف
السماء ،وكمال العزة الصادرة عن عزته ،وكمال احلكمة الصادرة عن حكمته،
وكمال علم هللا يف معرفة أحوال العباد ،وإثبات انفراد هللا ابلعبودية ،املتضمنة لكمال
احلمد ،وكمال التذلل واخلضوع ،واتباع القرآن الكرمي حاكما ،واالقتداء ابلرسل
واألنبياء ،واإلميان ابليوم اآلخر ،ومتكني عباد هللا املؤمنني بكمال التدبري والنصر
والتمكني على الطغاة الضالني ،وحصول الذل والصغار للضالني والعذاب واخلسران
املبني.

التوصيات:
 أوصي املتخصصني بدراسة أسرار كتاب هللا عز وجل وتوضيحها للناس يف واقعنااملعاصر ،فاملسلمون اليوم أبم احلاجة هلا.
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 أوصي الباحثني بدراسة أمساء هللا احلسن وسياقاهتا يف القرآن الكرمي وربط املسلمنيابلقرآن الكرمي.
أوصي اجلامعات ومراكز األحبال إقامة الندوات والدورات اليت هتتم بدراسة القرآن الكرمي
وعلومه.
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