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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

اضتمد ﵁ الذم أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت  ,كالصالة كالسالـ على نبيو األمُت اظتبعوث رزتة كىدل للعاظتُت ,
اضتمد ﵁ العليم اضتكيم الذم عمت ْتكمتو الوجود  ,كالصالة كالسالـ على نبينا ػتمد اظتأمور بدعوة الناس باضتكمة
كاظتوعظة اضتسنة .
أما بعد :
فما أعظم أف ينشغل العبد بأعظم العلوـ كأشرفها كىو البحث يف كتاب ا﵁ عز كجل فقد بدأت ْتثي ىذا عن اضتكمة
يف القرآف الكرًن  ,ألهنا مطلب ضركرم كعتا مكانة عظيمة كأقتية بالغة فهي أفضل ما نتنحو ا﵁ عز كجل لإلنساف ,
كظتا كانت رأس العلوـ كاآلداب كضتاجتنا إليها كعظيم فضلها فهي صفة من مأخوذة من اشتو عز كجل اضتكيم  ,كأف
كالـ ا﵁ ينبوع لكل حكمة كمعدف كل فضيلة .
كاإلنساف لتتاج إىل اضتكمة يف تعامالتو كمسؤكلياتو كقراراتو  ,فا﵁ عز كجل يعطي اضتكمة من يشاء من عباده كمن
أعطي اضتكمة كالقرآف فقد أعطي أفضل ما أعطي من رتع علم كتب األكلُت من الصحف كغَتىا .
كاليستغٌت عن اضتكمة يف رتيع مناحي اضتياة ,كاضتكمة يف الدعوة إىل ا﵁ -سبحانو كتعاىل -من أىم اظتطالب
الدعوية ,فأؾتح الدعاة كأعظمهم تأثَتان أحسنهم حكمةن ,قاؿ ابن القيم (ُ)-رزتو ا﵁:-
ط هبذه الصفة ,ككل و
خلل يف الوجود كيف العبد فسببو اإلخالؿ هبا فأكمل الناس أكفرىم منها
فكل نظاـ الوجود مرتب ه
نصيبان كأنقصهم كأبعدىم عن الكماؿ أقلهم منها مَتاثا (ِ) .
كرغبة مٍت يف التعرؼ على معٌت اضتكمة كأقتيتها كتعريف غَتم كمن حويل ك اضتث على اختاذ اضتكمة مبدأ يف حياتنا
كتعامالتنا فبدأت يف ْتثي ىذا ّتمع آيات اضتكمة كىي ذتاين عشرة آية كتصنيفها حسب موضوعها
يف البحث كقمت بتوضيح معانيها كدراستها دراسة موضوعية مع توضيح بعض جوانب اإلعراب فيها

ُ) ابن القيم ػتمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد ا﵁ مشس الدين كلد عاـ ُٗٔىػ  ,أحد كبار العلماء .
ِ ) مدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت )ْْٗ/ِ( :
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أهمية الحكمة
وللحكمة أهمية عظيمة ويظهر ذلك في :
ُ -أف لفظ "اضتكيم" كرد يف القرآف الكرًن عشرات اظترات(ُ).
ِ -أف "اضتكيم" اسم من أشتاء ا﵁ تعاىل.
ّ -أف ا﵁ قد أمر باضتكمة .
ْ -أف ا﵁ أثٌت على صاحب اضتكمة .
ٓ -أف ا﵁ نسب اضتكمة إىل نفسو ,كجعل إيتاءىا من عنده .

ومن أسباب اختياري للبحث :

ػ ػ أقتية موضوع اضتكمة يف حياتنا .
ػ ػ اضتاجة اظتلحة للحكمة يف زمننا كعصرنا ىذا .
ػ ػ اضترص على معرفة أقتية كمعٌت اضتكمة يف الدعوة اىل ا﵁ عز كجل .
ػ ػ التنبيو إىل ضركرة اخذ العظة كالعربة من أحواؿ األمم السابقة .

ومن فوائد الحكمة :

مقربة منو ,كحينها ينقطع العبد عمن سواه ,كال يطمع يف غَته.
ُ -أهنا طريق إىل معرفة ا﵁ َّ
كجل ,موصلة إليوِّ ,
عز َّ
الصاضتُت ,كعالمة للعلماء العاملُت ,كمزيَّة للدُّعاة اظتصلحُت.
َِّ -أهنا ًشتىة من شتات األنبياء ك َّ
ً
السداد كالعمل.
ٍمة ,اإلصابة يف القوؿ ك َّ
ّ -من ِّ
أىم فوائد اضتك ى
كتشرفو ,كتزيد من مكانتو بُت النَّاس,
َّْ -أهنا ترفع اإلنساف درجات ِّ
كم ٍه ىول أفئدهتم,
ٓ -فيها داللة على كماؿ عقل صاحبها ِّ
كعلو شأنو ,كىذا كتعلو قريبنا من النَّاس ,حبيبنا لقلوهبم ,ى
يقوؿ فيسمعوف ,كيأمر فيطيعوف؛ َّ
ألهنم يدركوف َّ
أف رأيو نً ٍعم الرأم ,كمشورتو خَت مشورة .
َّٔ -أهنا تدعو صاحبها للعمل على كفق الشَّرع (ِ ).
ُ ) كتاب اضتكمة لناصر بن سليماف العمر.) ٓ /ُ(:
ِ ) نظرة النعيم يف مكارـ اخالؽ الرسوؿ الكرًن . )ُٔٗ /ٓ (:
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خطة البحث :
كقد قمت بتقسيم البحث إىل مقدمة توضح أقتية اظتوضوع كسبب اختياره كخطة اظتنهج اظتتبع يف كتابتو كستة
مباحث كستسة مطالب كىي :
اظتبحث األكؿ  :تعريف اضتكمة كبياف فضلها كيشتمل على مطلبُت :
اظتطلب األكؿ  :تعريف اضتكمة يف اللغة كاالصطالح
اظتطلب الثاين  :فضل اضتكمة .
اظتبحث الثاين  :بياف اظتراد من اضتكمة اليت علمها الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أمتو .
اظتبحث الثالث  :اضتكمة اليت آتاىا ا﵁ تعاىل النبيُت .
كيشتمل على ثالثة مطالب :
اظتطلب األكؿ  :اضتكمة اليت آتاىا ا﵁ آؿ إبراىيم عليو الصالة كالسالـ .
اظتطلب الثاين  :اضتكمة اليت آتاىا ا﵁ داكد عليو الصالة كالسالـ .
اظتطلب الثالث  :اضتكمة اليت آتاىا ا﵁ عيسى عليو الصالة كالسالـ .
اظتبحث الرابع  :اضتكمة اليت آتاىا ا﵁ غَت النبيُت مثل لقماف اضتكيم
اظتبحث اطتامس  :اضتكمة يف الدعوة إىل دين ا﵁ تعاىل
اظتبحث السادس  :اضتكمة باالعتبار من أحواؿ األمم السابقة .
مث اطتادتة كذكرت فيها أىم النتائج كالتوصيات .
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المبحث األول

تعريف الحكمة وبيان فضلها :

المطلب األول  :تعريف الحكمة في اللغة واالصطالح .
تعريف الحكمة لغة :

اؿ :ح ىكمت َّ ً
ً
اضتاء كالٍ ىك ي ً
ىح ىك ٍمتيوي ,إً ىذا
ىص هل ىكاح هد ,ىكيى ىو الٍ ىمٍن يع ىكيػي ىق ي ى ٍ ي
يم أ ٍ
السفيوى ىكأ ٍ
ذكر اللغويوف يف مادة حكم أف ٍى ي ى
اؼ ىكالٍم ي
ت ىعلىى يى ىديو(ُ) .
ىخ ٍذ ى
أى
حكم :اضتكم :أصلو اظتنع ,كبذلك شتيت حكمة ً
حكمت الدابة كأحكمتها.
الدابة ,يقاؿ منو:
ن
ي
ي
ً (ِ)
أخذت على يده .
كحكمت السفية كأحكمتوي:
ي
كقد اختلف أىل التأكيل يف معٌت اضتكمة يف قولو تعاىل ﴿ :ي ًؤِت ًٍ
اضتًكٍمةى فىػ ىق ٍد أ ً
يكِتى ىخٍيػنرا
ٍمةى ىمن يى ىشاء ىكىمن يػي ٍؤ ى
ي
ت ٍ ى
اضتك ى
ىكثً نَتا﴾ قاؿ بعضهم  :ىي القرآف كالفقو بو  ,كقاؿ آخركف معٌت اضتكمة  :اإلصابة يف القوؿ كالفعل.
كقاؿ آخركف  :ىو العلم بالدين ك الفهم (ّ).
كجاء يف مقاؿ الشيخ عبد ا﵁ بن صاحل القصَت(ْ) :اضتكمة مشتقَّة (لغةن) من اظتنع الذم ييراد بو اإلصالح؛ كلذا يك ًصف
كمن يىقوؿ الصواب بل ٍف وظ و
قليل كمعٌت جليل.
هبا ىمن نتتنع من اصتهل كالظُّلم كأخالؽ األراذؿ ,ى
كضع األمور يف مو ً
كأرتىع تعر و
اضعها الالئقة هبا ,فهي فعل ما ينبغي على الوجو الذم ينبغي؛ كلذا
يف للحكمة :أهنا ٍ
ى
ي
اضتًكٍمةى ىم ٍن يى ىشاء ﴾ [البقرةَّ ,]ِٔٗ :
ً
اضتق كالعمل بو ,كاإلصابة للحق
بأهنا معرفة ِّ
فسر قوؿ ا﵁  -تعاىل  ﴿ :-يػي ٍؤِت ٍ ى
ي
ً
كحقائق اإلنتاف (ٓ).
بالقوؿ كالفعل؛ كىذا ال يكوف إالَّ ٍ
بفهم القرآف كالسنَّة ,كالفقو يف ىشرائع اإلسالـ ى
(ٔ)
كاضتكمة :ىي الفقو كأسرار الشرع كاإلصابة يف األمور كلها.
ُ)مقاييس اللغة . )ُٗ/ُ(:
ِ) غتمل اللغة إلبن فارس .)ِْٔ /ُ( :
ّ) جامع البياف للطربم . )َُ/ٖ /ٗ/ٓ ( :
ْ) الشيخ عبد ا﵁ بن ناصر القصَت/داعية إسالمي سعودم متفرغ للدعوة اإلسالمية كاطتطابة كالتأليف كالتدريس.كاف قد خترج من
كلية الشريعة ّتامعة اإلماـ ُّٕٗىػ .
ٓ) شبكة األلوكة على اإلنًتنت .
ٔ) أيسر التفاسَت لكالـ العلي الكبَت. )ُِّ/ُ( :
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اضتى ىك ىمةي لغة أيضا ىي:ما أحاط ْتىنى ىكي الفرس ,يشتِّيت بذلك؛ أل َّهنا دتنعو من اصترم الشَّديد,كتيذلِّل الدَّابَّة لراكبها ,حىت
دتنعها من اصتًماح (ُ).

معنى ِ
اصطالحا:
الح ْك َمة
ً

هناك عدة تعريفات للحكمة ومنها :

ً
ٍمةي :إصابة اضتق بالعلم كالعقل(ِ) .
اضتك ى

قاؿ اإلماـ أبو إشتاعيل اعتركم(ّ)رزتو ا﵁:اضتً
ٍمة اسم إلحكاـ كضع الشيء يف موضعو(ْ).
ك
ى
كقاؿ اإلماـ ابن القيِّم(ٓ)رزتو ا﵁ :اضتً
ٍمة :فعل ما ينبغي ,على الوجو الذم ينبغي ,يف الوقت الذم ينبغي(ٔ).
ك
ى
كقاؿ اإلماـ النَّوكم(ٕ)رزتو ا﵁ :اضتً
ٍمة عبارة عن العلم اظتتَّصف باألحكاـ ,اظتشتمل على اظتعرفة با﵁ تبارؾ كتعاىل,
ك
ى

الصد عن اتِّباع اعتول كالباطل ,كاضتى ًكيم من لو
اضتق ,كالعمل بو ,ك ِّ
اظتصحوب بنفاذ البصَتة ,كهتذيب النَّفس ,كحتقيق ِّ
ذلك( ٖ) .

ُ) تاج العركس من جواىر القاموس.)ُٓٓ/ُّ( :
ِ ) اظتفردات يف غريب القرآف لألصفهاين.)ِْٗ /ُ(:
ّ) عبد ا﵁ ب ن ػتمد بن علي األنصارم اعتركم ,أبو إشتاعيل :شيخ خراساف يف عصره .من كبار اضتنابلة  ,كاف بارعا يف السنة ,كلد
عاـ ّٗٔق تويف سنةُْٖ.
ْ) منازؿ السائرين للهركم  :صٖٕ .
ٓ) ابن القيم ػتمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد ا﵁ مشس الدين  ,كلد عاـ ُٗٔىػ ,تتلمذ لشيخ
اإلسالـ ابن تيمية .كىو الٌذم ىذب كتبو كنشر علمو ,تويف يف دمشق عاـ ُٕٓىػ.
ٔ) مدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت.)ْْٗ/ِ(:
إماما
ٕ أبو زكريا ػتيي الدين لتِت بن شرؼ النوكم ػتيي الدين أبو زكريا لتِت بن شرؼ اضتوراين الشافعي.كلد عاـ ُّٔىػ,كاف ن
ارا باظتعركؼ كناىينا عن اظتنكر  ,تويف عاـ ٕٔٔىػ .
ن
بارعا حافظنا َّأم ن
ٖ) شرح النوكم على مسلم (اظتنهاج شرح صحيح مسلم بن اضتجاج ). )ّّ/ِ (:
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"وتطلق الحكمة على عدة معاني :
ً
الشرائع:
ٍمة مبعٌت السنَّة ,كبياف َّ
ُ -اضتك ى

قاؿ تعاىل{:سَبَّنَب ًَابْؼَثْ فِْيٌِْ سَسٌُالً ٍِّنْيٌُْ َّخْيٌُ ػَيَْْيٌِْ آَّبحِلَ ًَُّؼَيَُِّيٌُُ اىْنِخَبةَ ًَاىْحِنََْتَ ًَُّزَمِّْيٌِْ إَِّّلَ ؤَّجَ اىؼَزِّزُ
احلَنٌِْ}[اىبقشة]921:

(ُ) ً
ٍمة يف كتاب ا﵁ نوعاف:مفردة,كمقًتنة بالكتاب,فاظتفردة في ِّسرت بالنُّػبيػ َّوة ,كفي ِّسرت بعلم القرآف).
قاؿ ابن القيِّم (:اضتك ى
(ِ)
كمؤخره,كحاللو كحرامو ,كأمثالو .
كمتى ىشاهبو ,كمقدَّمو َّ
كقاؿ ابن عباس  :ىي علم القرآف ناسخو كمنسوخو ,يٍ
كػت ىكمو ي
ً
ٍمة مبعٌت النُّبيػ َّوة:
ِ -اضتك ى

قاؿ تعاىل{ :فَيَزٌٍَُىٌُ بِئِرُِْ اىيّوِ ًَقَخَوَ دَاًُدُ جَبىٌُثَ ًَآحَبهُ اىيّوُ اىَُْيْلَ ًَاىْحِنََْتَ ًَػَيَََّوُ ٍََِّب َّشَبء ًىٌَْالَ دَفْغُ اىيّوِ اىنَّبسَ
بَؼْعَيٌُْ بِبَؼْطٍ ىَّفَسَذَثِ األَسْضُ ًَىَـنَِِّ اىيّوَ رًُ فَعْوٍ ػَيََ اىْؼَبىََِني}[اىبقشة. ]259:
كقاؿ تعاىلًَ{ :شَذَدَّْب ٍُيْنَوُ ًَآحَْْنَبهُ اىْحِنََْتَ ًَفَصْوَ اىْخِطَبة}[ص]22:
كقاؿ تعاىلً{ :ىَََّب جَبء ػِْسََ بِبىْبَِّْنَبثِ قَبهَ قَذْ جِئْخُنٌُ بِبىْحِنََْتِ ًَألُبََِِّْ ىَنٌُ بَؼْطَ اىَّزُِ حَخْخَيِفٌَُُ فِْوِ فَبحَّقٌُا اىيَّوَ
ًَؤَطِْؼٌُُ}[اىزخشف. ]36:

ُ) ابن القيم ػتمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد ا﵁ مشس الدين  ,كلد عاـ ُٗٔىػ ,تتلمذ لشيخ
اإلسالـ ابن تيمية .كىو الٌذم ىذب كتبو كنشر علمو ,تويف يف دمشق عاـ ُٕٓق .
ِ ) عبد ا﵁ بن عباس بن عبد اظتطلب القرشي اعتامشي ,أبو العباس :حرب األمة ,الصحايب اصتليل.
كلد مبكةّ ؽ ق,كنشأ يف بدء عصر النبوة ,فالزـ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم كركل عنو األحاديث الصحيحة.
كشهد مع علي اصتمل كصفُت كتويف ٖٔىػ.
-7-

ّ -اضتًكٍمة مبعٌت ً
الف ٍقو:
ى

قاؿ تعاىلُّ{ :ؤحِِ اىْحِنََْتَ ٍَِ َّشَبء ًٍََِ ُّؤْثَ اىْحِنََْتَ فَقَذْ ؤًُحَِِ خَْْشًا مَثِريًا ًٍََب َّزَّمَّشُ إِالَّ ؤًُْىٌُاْ األَىْبَبة} [البقرة:

ِٗٔ].
ً
للشريعة :
كح َّجة العقل كف نقا َّ
ٍمة مبعٌت ال ىف ٍهم ,ي
ْ -اضتك ى

قاؿ تعاىلً{ :ىَقَذْ آحَْْنَب ىُقََْبَُ اىْحِنََْتَ ؤَُِ اشْنُشْ ىِيَّوِ ًٍََِ َّشْنُشْ فَئَََِّّب َّشْنُشُ ىِنَفْسِوِ ًٍََِ مَفَشَ فَئَُِّ اىيَّوَ غَنٌِِّ
حََِْذ}[ىقَبُ]92:
ً
ٍمة مبعٌت العًظىة:
ٓ -اضتك ى

قاؿ تعاىل{ :حِنََْتٌ بَبىِغَتٌ فَََب حُغِِْ اىنُّزُس}[اىقَش" ]5:

(ُ)

المطلب الثاني  :فضل الحكمة
كاضتكمة عتا فضل عظيم كيظهر ذلك يف كثرة كركدىا يف القرآف الكرًن كأف ا﵁ عز كجل قد كصف ذاتو هبا يف سبع
كتسعُت آية من آيات القرآف الكرًن .
قبه حؼبىل {:قَبىٌُاْ سُبْحَبَّلَ الَ ػِيٌَْ ىَنَب إِالَّ ٍَب ػَيََّْخَنَب إَِّّلَ ؤَّجَ اىْؼَيٌُِْ اىْحَنٌِْ}[اىبقشة]62:
ىذا تقديس كتنزيو من اظتالئكة ﵁ تعاىل أف لتيط أحد بشيء من علمو إال مبا شاء  ,كأف يعلموا شيئا إال ما علمهم
ا﵁ تعاىل  ,كعتذا قالوا { :سُبْحَبَّلَ الَ ػِيٌَْ ىَنَب إِالَّ ٍَب ػَيََّْخَنَب إَِّّلَ ؤَّجَ اىْؼَيٌُِْ اىْحَنٌِْ} أم  :العليم بكل شيء ,
اضتكيم يف خلقك كأمرؾ كيف تعليمك من تشاء كمنعك من تشاء  ,لك اضتكمة يف ذلك  ,كالعدؿ التاـ (.)2

ُ) نظرة النعيم يف مكارـ أخالؽ الرسوؿ الكرًن.)ُِٔٗ /ٓ (:
ِ ) تفسَت ابن كثَت. )ُّّ/ُ(:
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كمن األحاديث النبوية الدالة على فضل اضتكمة كاليت توضح فضل اضتكمة عند السلف :
عن ابن عباس قاؿ :ضمٍت النيب صلى ا﵁ عليو كسلم إىل صدره كقاؿ(( :اللهم علمو اضتكمة))(ُ).
(ِ)
الشراح يف اظتراد باضتً
السنَّة,
ك
(اختلف
:
قاؿ ابن حجر
ٍمة ىنا ,فقيل :القرآف ,كما تقدـ ,كقيل :العمل بو ,كقيلُّ :
ٌ
ى
كقيل :اإلصابة يف القوؿ ,كقيل :اطتشية ,كقيل :الفهم عن ا﵁ ,كقيل :العقل ,كقيل :ما يشهد العقل بصحتو ,كقيل:
فرؽ
نور يي ِّ
بو بُت اإلعتاـ كالوسواس ,كقيل :سرعة اصتواب مع اإلصابة .كبعض ىذه األقواؿ ذكرىا بعض أىل التَّفسَت يف تفسَت
قولو تعاىل :كلىىق ٍد آتىػيػنىا ليٍقما ىف ًٍ
ٍمةى ,كاألقرب َّ
أف اظتراد هبا يف حديث ابن عباس :الفهم يف القرآف(ّ).
اضتك ى
ٍ ى
ى

أسو حكمةه كاضتكمةن ً
كعن ايب ىريرة(ْ)رضي ا﵁ عنو عن النيب صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ( :ما من امر وئ َّإال كيف ر ً
بيد
ً
ملى و
ض ًع اضتكمةى أك حكمتىو ) (ٓ).
للملى ٍ
ك ى
ك فإف تو ى
ى
للملىك ارفى ًع اضتكمةى كإف أراد أف ييرفى ىع قيل ى
اضع قيل ى
و
مسعود(ٔ)رضي ا﵁ عنوَّ ,
حسد َّإال يف اثنتُت:
 .ككما جاء عن عبد ا﵁ بن
النيب صلَّى ا﵁ عليو كسلَّ ىم قاؿ(( :ال ى
أف َّ
كرجل آتاه ا﵁ي اضتًكمةى؛ فهو يىقضي هبا كييعلِّ يمها))(ٕ).
رجل آتاه ا﵁ي ن
ماال؛ فسلَّطىو على ىىلى ىكتًو يف ِّ
اضتق ,ه
ه

إف من آتاه ا﵁ اضتكمة فقد آتاه خَتا كثَتا كأم خَت أعظم من خَت فيو سعادة الدارين كالنجاة من شقاكهتما! كفيو
التخصيص هبذا الفضل ككونو من كرثة األنبياء ,فكماؿ العبد متوقف على اضتكمة ,إذ كمالو بتكميل قوتيو العلمية
كالعملية فتكميل قوتو العلمية مبعرفة اضتق كمعرفة اظتقصود بو ,كتكميل قوتو العملية بالعمل باطتَت كترؾ الشر ,كبذلك
يتمكن من اإلصابة بالقوؿ كالعمل كتنزيل األمور منازعتا يف نفسو كيف غَته ,كبدكف ذلك ال نتكنو ذلك ,كظتا كاف ا﵁
تعاىل قد فطر عباده على عبادتو كػتبة اطتَت كالقصد للحق ,فبعث ا﵁ الرسل مذكرين عتم مبا ركز يف فطرىم كعقوعتم,
ُ) أخرجو البخارم يف صحيحو /كتاب فضائل الصحابة باب (ذكر ابن عباس رضي ا﵁ عنهما ) (ُُّّٕ/رقم ّْٔٓ) .
ِ ) ىوأبو الفضل أزتد بن علي بن ػتمد بن أزتد بن حجر العسقالين كلد عاـ ّٕٕ ىػ كتويف عاـ ِٖٓىػ
ّ) فتح البارم شرح صحيح البخارم ألبن حجر. )َُٕ/ُ(:
ْ) أبو ىريرة ىو عبد الرزتن بن صخر الدكسي ,ككاف يعرؼ باصتاىلية باسم عبد مشس بن صخر,تويف أبو ىريرة يف عاـ ٕٓىػ ,أم
يف عاـ ٕٔٔـ يف اظتدينة اظتنورة عن عمر يناىز ٕٖ عامان ,كدفن يف البقيع .
ٓ) الراكم :أبو ىريرة ,ا﵀دث:اعتيثمي ,اظتصدر :غتمع الزكائد كمنبع الفوائد ٖ ( :ػ ّٖ)خالصة حكم ا﵀دث  :إسناده حسن .
ٔ) عبدا﵁ بن مسعود ىو صحايب جليل كلد يف مكة اظتكرمة ,كاشتو عبد ا﵁ بن مسعود بن غافلي اعتذيل ييطلق عليو أبو عبد الرزتن,
ي
ٕ) ركاه البخارم(ّٕ) كاللفظ لو كظتسلم (ُٖٔ) ركاه البخارم ,كتاب العلم ,باب االغتباط يف العلم كاضتكمة ,رقم اضتديث.ّٕ :
-9-

كمفصلُت عتم ما مل يعرفوه ,انقسم الناس قسمُت قسم أجابوا دعوهتم فتذكركا ما ينفعهم ففعلوه ,كما يضرىم فًتكوه,
كىؤالء ىم أكلو األلباب الكاملة ,كالعقوؿ التامة ,كقسم مل يستجيبوا لدعوهتم ,بل أجابوا ما عرض لفطرىم من
الفساد ,كتركوا طاعة رب العباد(ُ).
كقد قيل يف اضتكمة :
كزف قبل نطق ماتقوؿ كقوـ
إذا ما أردت النطق فانطق ْتكمة
فمن مل يزف ماقاؿ العقل عنده

كنطق بوزف كالبناء ا﵀كم

فإف مل جتد طرؽ اظتقاؿ زتيدة

جتمل ْتسن الصمت حتمد كتسلم

فكم صامتا يلقى ا﵀امد دائما

ككم ناطق كتٍت ذتار التندـ(ِ).

المبحث الثاني
بيان المراد من الحكمة التي علمها الرسول صلى اهلل عليه وسلم أمته.
يقوؿ ابن جرير الطربم عند قولو تعاىل{ :سَبَّنَب ًَابْؼَثْ فِْيٌِْ سَسٌُالً ٍِّنْيٌُْ َّخْيٌُ ػَيَْْيٌِْ آَّبحِلَ ًَُّؼَيَُِّيٌُُ اىْنِخَبةَ ًَاىْحِنََْتَ ًَُّزَمِّْيٌِْ إَِّّلَ
ؤَّجَ اىؼَزِّزُ احلَنٌِْ}[ البقرة ػ ُِٗ]

ً
ً
ٍمةى؛ كعتذا كاف
األمة لف ى
الرسوؿ صلَّى ا﵁ عليو كسلَّ ىم علَّم َّ
أف َّ
ظ القرآف ,كمعناه؛ لقولو تعاىل :ىكيػي ىعلِّ يم يك يم الكتى ى
اب ىكاضتك ى

فعلَّمهم ,كلكن الغالب َّأهنم ال يىستشكلوف؛ ألنَّو ىنزؿ
َّ
الصحابةي رضي ا﵁ عنهم إذا استشكلوا شيئنا من اظتعٌت ,سألوه ,ى
ث فًي ًهم رس نوال ِّمٍنػهم ﴾ كىذه د ٍعوة إبػر ًاىيم كإً ٍشت ً
اعيل
ى ى ٍى ى ى
بليغتهم ,كيف عصرىم ,يىع ًرفوف معناه ,ى
كمغزاه ,كأسبابو ﴿.ىربػَّنىا ىكابٍػ ىع ٍ ٍ ى ي
يٍ
لًنبًيِّػنا يػت َّمد صلَّى اللَّو علىي ًو كسلَّم خ َّ ً
صلَّى اللَّو ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم يىػ يقوؿ :أىنىا ىد ٍع ىوة أًىيب إبٍػىر ًاىيم
اصة ,ىكى ىي الد ٍ
ىٍ ىى ى ى
َّع ىوة الًَّيت ىكا ىف نىبًيٌػنىا ى
ى ى ى ى

ٔ) تفسَت السعدم (:تيسَت الكرًن الرزتن يف تفسَت كالـ اظتناف) . )ُُٓ /ُ ):
ِ) موارد الظمأف لدركس الزماف لعبد العزيز السلماف )ُّْ/ َّْ /ُ( :
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السنَّة  .كقى ىاؿ بػعضهم ًٍ :
كب ٍشرل ًعيسى.ك ًٍ
ٍمة ًى ىي الٍ ىم ٍع ًرفىة بًالدِّي ًن ىكالٍ ًف ٍقو فً ًيو كيعلمهم الكتاب
ٍمة  :أ ٍ
ىم ُّ ى ى ٍ ٍ
اضتك ى
اضتك ى
ى ى
ىي ى
ك الٍ ًكتىاب ك ًٍ
ٍمةى .
كاضتكمة الكتاب القرآف كاضتكمة اظتعرفة بالدين ىكأىنٍػىزىؿ اللَّوي ىعلىٍي ى
اضتك ى
ى ى
ك ًمن نًع ًم ًو  ,أىنَّو أىنٍػزىؿ علىي ى ً
ك يا يػت َّم يد مع سائًًر ما تىػ ىفض ً
كًمن فى ٍ ً
اب  ,ىكيى ىو الٍ يق ٍرآ يف الَّ ًذم فً ًيو
ي ى ىٍ
َّل بًو ىعلىٍي ى ٍ ى
ك الٍكتى ى
ض ًل اللَّو ىعلىٍي ى ى ى ى ى ى ى
ى ٍ
ى
بػيا يف يك ِّل ىشي وء  ,كى ندل كمو ًعظىةه {ك ًٍ
اضتًكٍمةى  ,كًىي ما ىكا ىف ًيف الٍ ًكتى ً
ً ً
اب يٍغت ىم نال
ٍمةي} يىػ ٍع ًٍت ىكأىنٍػىزىؿ ىعلىٍي ى
ك ىم ىع الٍكتىاب ٍ ى ى ى ى
ىى
ٍ ى ي ىىٍ
اضتك ى
ى
ًذ ٍكره ً ,من ح ىاللًًو كحر ًام ًو  ,كأىم ًرهً كنىػهيً ًو كأىح ىك ًام ًو  ,ككع ًدهً كك ًع ً
يدهً(ُ) .
ىٍ ى ٍ ى ٍ
ىى ٍ ىى
يي ٍ ى ى ى ى
كقاؿ ابن عاشور كاضتكمة العًلم با﵁ كدقائق شرائعو كىي معاين الكتاب كتفصيل مقاصده  ,كعن مالك  :اضتكمة
معرفة الفقو كالدين كاالتباع لذلك(ِ).
كقاؿ ايضا عند قولو تعاىل{:ربنا كابعث فيهم} أم يف األمة اظتسلمة من ذرية إبراىيم كإشتاعيل ,كقيل :من أىل
مكة.كعند قولو تعاىل {رسوالن منهم} أم مرسالن أراد بو ػتمدان صلى ا﵁ عليو كسلم.
ً
ً
ٍمةى ىكيػيىزِّكي ًه ٍم [البقرة]ُِٗ :؛ َّ
ألف اظتقاـ ىنا لالمتناف على اظتسلمُت.
قوؿ إبراىيم عليو َّ
السالـ :ىكيػي ىعلِّ يم يه يم الكتى ى
اب ىكاضتك ى
اىتماما هبا ,كبعثنا عتا
ف يقدِّـ فيها ما ييفيد معٌت اظتنفعة اضتاصلة من تالكة اآليات عليهم ,كىي منفعة تزكية نفوسهم؛
ن
كتعجيال للبشارة هبا ,فأما يف دعوة إبراىيم فقد يرتبت اصتمل على حسب ترتيب
باضتًرص على حتصيل كسائلها,
ن
ً
تضمنٍتو يف اطتارج ,مع ما يف ذلك التخالف من التفنُّن(ّ).
حصوؿ ما َّ

كفسر ابن كثَت قولو تعاىل { :سَبَّنَب ًَابْؼَثْ فِْيٌِْ سَسٌُالً ٍِّنْيٌُْ َّخْيٌُ ػَيَْْيٌِْ آَّبحِلَ ًَُّؼَيَُِّيٌُُ اىْنِخَبةَ ًَاىْحِنََْتَ ًَُّزَمِّْيٌِْ إَِّّلَ
ؤَّجَ اىؼَزِّزُ احلَنٌِْ}البقرة )ُِٗ(:
اضترًـ أى ٍف يػبػعث اللَّو فًي ًهم رس نوال ًمٍنػهم ,أىم ًمن ذيِّريًَّة إًبػر ً
وؿ تىػع ىاىل إًخبارا عن ىدتى ًاـ د ٍعوةً إًبػر ًاىيم ً
ً
يم ,ىكقى ٍد
اى
ل
ىى
أل
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ي
ي
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ي
ٍ
ٍ
ى
ى ى
ى
يىػ يق ي ى ٍ ى ن ى ٍ ى ى ٍ ى ى
السابًق ًيف تىػعيً ً و
كافىػ ىق ً ً
ً
ات اللَّ ًو كسالمو عليو رسوال يف األميُت إليهم كإىل
ت ىىذه الد ٍ
ى ٍ
صلى ىو ي
َّع ىوةي الٍ يم ٍستى ىجابىةي قى ىد ىر اللَّو َّ ى ٍ
ُت يػتى َّمد ى

ُ ) جامع البياف عن تأكيل آم القرآف تفسَت الطربم )َْٖ/ٕ( :
ِ )تفسَت ابن عاشور (التحرير كالتنوير ) ) ِّٕ /ُ ( :
ّ ) اظتصدر نفسو )َٓ/ْٗ/ِ( :
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ِّم كقىػتىادةي ,كقىػوليو تىػع ىاىل :كيػعلِّمهم الٍ ًكتاب يػع ًٍت الٍ يقرآ ىف ,ك ًٍ
سائر األعجميُت ًم ىن ًٍ
اإلنٍ ً
س ىك ٍ
اصتً ِّن ,ىكىك ىذا قى ىاؿ ُّ
ٍمةى
اضتك ى
ى ىٍ ٍ ى
السد ُّ ى ى ى ٍ ي ى ى ي ى ي ي ي
يػع ًٍت ُّ ً
يل :الٍ ىف ٍه يم ًيف الدِّي ًن ىكىال يمنىافىا ىة(.)1
ىٍ
السنَّةى ,ىكق ى
ك الٍ ًكتىاب ك ًٍ
ٍمةى} أم :أنزؿ عليك ىذا القرآف
{كأ ى
ىنزؿ اللَّوي ىعلىٍي ى
اضتك ى
ى ى
يقوؿ السعدم مث ذكر نعمتو عليو بالعلم فقاؿ :ى
العظيم كالذكر اضتكيم الذم فيو تبياف كل شيء كعلم األكلُت ك ً
اآلخرين.
السنَّة تنزؿ عليو كما ينزؿ القرآف.
السنَّة اليت قد قاؿ فيها بعض السلف :إف ُّ
ك[اضتكمة] :إما ُّ
كإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها ,كتنزيل األشياء منازعتا كترتيب كل شيء ْتسبو (ِ) .

ً
ك } الذم بيناه ككضحناه من ىذه األحكاـ اصتليلة,كقولو تعاىل { ًؽتَّا أ ٍىك ىحى
كيقوؿ السعدم عند قولو تعاىل  {:ىذل ى
ك ًمن ًٍ
ٍم ًة } فإف اضتكمة األمر مبحاسن األعماؿ كمكارـ األخالؽ كالنهي عن أراذؿ األخالؽ كأسوأ
إًلىٍي ى
اضتك ى
ك ىربُّ ى ى
األعماؿ.
كىذه األعماؿ اظتذكورة يف ىذه اآليات من اضتكمة العالية اليت أكحاىا رب العاظتُت لسيد اظترسلُت يف أشرؼ الكتب
ليأمر هبا أفضل األمم فهي من اضتكمة اليت من أكتيها فقد أكِت خَتا كثَتا (ّ).
لقد بينت ىذه اآليات إف ا﵁ عز كجل بعث النيب ػتمد صلى ا﵁ عليو كسلم للناس استجابة لدعوة ابينا ابراىيم عليو
السالـ ليعلمهم الكتاب كىو القرآف الكرًن كاضتكمة كىي السنة كاسرار الشرائع كالفقو .

المبحث الثالث

الحكمة التي آتاها اهلل تعالى النبيين .

المطلب األول  :الحكمة التي آتاها اهلل تعالى آل إبراهيم عليه الصالة والسالم.
ّقٌه ابِ مثري ػنذ قٌىو حؼبىل{:ؤًَْ َّحْسُذًَُُ اىنَّبسَ ػَيََ ٍَب آحَبىٌُُ اىيّوُ ٍِِ فَعْيِوِ فَقَذْ آحَْْنَأ آهَ إِبْشَاىٌَِْ اىْنِخَبةَ ًَاىْحِنََْتَ ًَآحَْْنَبىٌُ ٍُّيْنًب

ػَظًَِْب} النساء ْٓ:
ُ)تفسَت ابن كثَت)ُّٕ/ ُّٔ /ُ( :
ِ) تفسَت السعدم تيسَت الكرًن الرزتنفي تيسَت كالـ اظتناف)ََِ/ُ( :
ّ)نفس اظتصدر.) ْٖٓ /ُ(:
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ً
يقوؿ ابن كثَت عند قولو تعاىل (أـ ىلتس يدك ىف النَّاس على ما آتاىم اللَّو ًمن فى ٍ ً
ضل ًو) يػى ٍع ًٍت بً ىذل ى
ك ىح ىس ىد يى يم النً َّ
صلَّى اللَّوي
َّيب ى
ى ى ى يي ي ٍ
ٍ ٍي
ً ًً ً
ً
ىعلىٍي ًو كسلَّم ىعلىى ما رىزقىوي اللَّوي ًمن النُّبػ َّوةً الٍ ىع ًظيم ًة ,كمنىػ ىع ىهم ًمن تى ٍ ً ً ً ً
س من
ى ىى ٍ ٍ
ى ي
ى ى
ىى ى
صديقه ٍم إيَّاهي ىح ىس يد يى ٍم لىوي ,ل ىك ٍونو م ىن الٍ ىعىرب ىكلىٍي ى
اس ًيف قىػولًً
َّاس يدك ىف الن ً
و
بٍت إسرائيل كجاء ىع ًن ابٍ ًن ىعبَّ و
ن
ال
ن
ؿت
:
اس
ب
ع
ن
اب
اؿ
ق
,
ة
ي
اآل
َّاس
ن
ال
ف
ك
د
س
لت
ىـ
أ
و
ى
ٍ
ى
َّ
ى
ى
ى
ى
ي
ٍ
ٍ
ى
ٍ
ٍ
َّاس ,قى ىاؿ اللَّوي
ى
ٍ
ي
ي ي
ى
ي
اط ب ًٍت إًسرائً َّ ً
اضتًكٍمةى كآتىػيناىم م ٍلكان ع ًظيمان أىم فىػ ىق ٍد جع ٍلنىا ًيف أ ً
آؿ إًبر ًاى ً
ين يى ٍم
تاب ىك ٍ ى ى ٍ ي ٍ ي ى
ٍ
ىى
يم الٍك ى
ٍ
يل ,الذ ى
تىػ ىع ىاىل :فىػ ىق ٍد آتىػٍينا ى ٍ ى
ىسبى ى ٍ ى ى
ًً ً
السنى ًن ,كًىي ًٍ
ً
ً
ًً ً
ً
وؾ ىكىم ىع
ٍمةي ,ىك ىج ىعلىنىا منهم الٍ يملي ى
اضتك ى
يم النُّبيػ َّوىة ىكأىنٍػىزلٍنىا ىعلىٍيه يم الٍ يكتي ى
م ٍن يى ٍم م ٍن ذيِّريَّة إبٍػىراى ى
ب ىك ىح ىك يموا فيه ٍم ب ُّ ى ى
ى ىذا فى ًمٍنػهم من آمن بًًو ,أ ً
ً
اإليتى ًاء كى ىذا ًٍ ً ً
ص ِّد
ىم هبى ىذا ًٍ ى ى
ى
ىم ىك ىفىر بًو ىكأ ٍىعىر ى
ض ىعٍنوي ىك ىس ىعى ًيف ى
اإلنٍػ ىعاـ ,ىكمٍنػ يه ٍم ىم ٍن ى
ص َّد ىعٍنوي أ ٍ
ٍ
يٍ ىٍ ىى
ً
َّاس عٍنو ,كىو ًمٍنػهم كًمن ًجٍن ًس ًهم أىم ًمن ب ًٍت إًسرائً
ت ًم ٍن بىًٍت
ف بً ى
يل .فىػ ىقد ٍ
اختىػلى يفوا ىعلىٍي ًه ٍم ,فى ىكٍي ى
ك يىا يػتى َّم يد ىكلى ٍس ى
الن ً ى ي ى ي ى ي ٍ ى ٍ
ٍ ٍ ٍ ى ٍى ى
اى هد(ُ) :فى ًمٍنػهم من آمن بًًو ,أ ً و
إًسرائًيل؟ كقى ىاؿ يغت ً
ً
ً
ص َّد ىعٍنوي ,فىالٍ ىك ىفىرةي ًمٍنػ يه ٍم
ٍى ى ى ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ,ىكمٍنػ يه ٍم ىم ٍن ى
ىم مبي ىح َّمد ى
ٍ
يٍ ىٍ ىى

ً
ُت ,كًعت ىذا قى ىاؿ متىػو ِّع ندا ىعتم كىكفى ًّتهن ً
ىم ىكىك ىفى
ك ،ىكأىبٍػ ىع يد ىع َّما ًجٍئتىػ يه ٍم بًًو ًم ىن ا ٍعتيىدل ,ىك ٍ
أى
ىش ُّد تىكٍذيبنا لى ى
اضتى ِّق الٍ يمبً ً ى ى
َّم ىسعَتان أ ٍ
ىى ى
ي ى يٍ ى
ً ً ًً
ًً
ً ً
ب ا﵁ كرسلو (ِ).
بالنَّار عي يقوبىةن ىعتي ٍم ىعلىى يك ٍف ًرى ٍم ىكعنىادى ٍم ىكيؼتىالىىفته ٍم يكتي ى
ً ً ً
ً
ً
ً
ً
ُت أ َّ
ك فىػ ىق ىاؿ الرازم(ّ) عند
ُت ىما يى ٍدفى يع ىذل ى
ص ىار ٍ
ت ىسبىبنا ضتى ىسد ىى يؤىالء الٍيىػ يهود بػى َّ ى
ىك ٍاعلى ٍم أىنَّوي تىػ ىع ىاىل لى َّما بىػ َّ ى
ىف ىكثٍػىرىة ن ىع ًم اللَّو ىعلىٍيو ى
قولو تعاىل :

ًً ً
آؿ إًبر ًاىيم الٍ ًكتاب ك ًٍ
ناى ٍم يم ٍلكان ىع ًظيمان) كالٍم ٍع ىٌت أىنَّوي ىح ى ً
اعةه ىكثًَتيك ىف ىرتىعيوا
يم ىرتى ى
ٍمةى ىكآتىػٍي ي
ى ى
اضتك ى
ى ى
ص ىل يف أ ٍىكىالد إبٍػىراى ى
(فىػ ىق ٍد آتىػٍينا ى ٍ ى
ً
ً
ُت النُّبػ َّوةً كالٍم ٍل ً
تعجبوف ًم ٍن ىح ًاؿ يػتى َّم ود ىكًملى ىٍحتسدكنىو ؟
ك ,ىكأىنٍػتي ٍم ىال تىػتىػ ىع َّجبيو ىف ًم ٍن ذىل ى
ك ىكىال ىٍحتسدكنو فىل ىم تى ٌ
بىػ ٍ ى ي ى ي
ً
اضتكٍمةى إًشارةه إً ىىل أىسرا ًر ٍ ً
ىف الٍ ًكتىاب إً ىشارةه إً ىىل ظىو ًاى ًر َّ ً
ىك ٍاعلى ٍم أ َّ
ك
ك يى ىو ىك ىم ي
اؿ الٍعًٍل ًم ,ىكأ َّىما الٍ يم ٍل ي
اضتقي ىق ًة ,ىكذىل ى
الش ًر ىيعة ىك ٍ ى ى ى
ى
ى
ٍى
ت ًٍ ً
ىف الٍ ىكم ىاال ً
ً
ً
يم فىػ يه ىو ىك ىم ي
اضتىقيقيَّةى لىٍي ىس ٍ
اؿ الٍ يق ٍد ىرةً .ىكقى ٍد ثػىبى ى
ت إًَّال الٍع ٍل ىم ىكالٍ يق ٍد ىرىة ,فىػ ىه ىذا الٍ ىك ىال يـ تىػٍنبًيوه ىعلىى أىنَّوي
ت أ َّ ى
الٍ ىعظ ي
ً
اف ًمن الٍ ىكم ىاال ً
سبحانىو آتىاىم أىقٍصى ما يلًيق بً ًٍ ً
ك يم ٍستىٍبػ ىع ندا فًي ًه ٍم ىال يى يكو يف يم ٍستىٍبػ ىع ندا ًيف ىح ِّق
ت ,ىكلى َّما ىملٍ يى يك ٍن ذىل ى
يٍ ى ي ي ٍ ى ى ى ي
اإلنٍ ىس ى ى

ُ) ىو أبو اضتجاج غتاىد بن جرب التابعي اظتكي القرشي اظتخزكمي  ,شيخ القراء كاظتفسرين كلد عاـ ُِىػ كتويف عاـ َُْىػ .
ِ) تفسَت ابن كثَت . )ِٗٔ /ِ (:
ّ)ىو أبو عبد ا﵁ ػتمد بن عمر بن اضتسن بن اضتسُت التيمي الرازم اظتلقب بفخر الدين الرازم خطيب الرم كلد عاـ ْْٓىػ كتويف
عاـ َٔٔىػ .
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ً
ً
ِّس ىع ,ىكقى ٍد ىكا ىف لً ىد ياكىد ًمائة
ػتمد صلى ا﵁ عليو كسلم  .ىكقي ىل :إًنػ ي
َّه ٍم لى َّما استىكٍثركا ن ىساءىهي قيل عتم :كيف استكثرهتم لىوي الت ٍ
سريٌوة(ُ).
ىكلً يسلىٍي ىما ىف ثىىاليذتائىوة بًالٍ ىمه ًر ىك ىسبعيمائىًة ِّ
(ِ)
آؿ إًبػر ً
اى ٍم ُّم ٍلكان ىع ًظيمان} أم فقد أعطينا
اى
آ
ن
ػ
ي
ػ
ت
آ
د
ق
ػ
ف
{
تعاىل:
لو
و
ق
عند
كقاؿ الصابوين
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
يم الكتاب كاضتكمة ىكآتىػٍيػنى ي
ٍ
ٍ
ى ى
أسالفكم من ذرية إًبراىيم النبوة كأنزلنا عليهم الكتب كأعطيناىم اظتلك العظيم مع النبوة كداكد كسليماف(ّ) .

المطلب الثاني :
الحكمة التي آتاها اهلل عز وجل داود عليه الصالة والسالم .
جاء يف تفسَت ابن كثَت عند قولو تعاىل { :فَيَزٌٍَُىٌُ بِئِرُِْ اىيّوِ ًَقَخَوَ دَاًُدُ جَبىٌُثَ ًَآحَبهُ اىيّوُ اىَُْيْلَ ًَاىْحِنََْتَ ًَػَيَََّوُ ٍََِّب َّشَبء﴾ [البقرة:
ُِٓ].
لى َّما كاجو ًحزب ًٍ ً
اف ,كىم قىلًيل من أىصح ً
ىم ىع ىدد ىكثًَته قاليوا ىربَّنا أىفٍ ًر ٍغ
ىص ىحاب ىجالي ى
اب طىال ى
دكىم أ ٍ
ى ى ٍي
وت ,ىك ٍ
وت ,ىلع ٍ
اإلنت ى
ً
ً ً
عجز ىكانصرنا ىعلىى القوًـ
ص نربا م ٍن عند ىؾ ىكثػىبِّ ٍ
ىم ًيف ل ىقاء ٍاأل ٍىع ىداء ,كجنبنىا الٍفىرا ىر ىكالٍ ى
ىم أىنٍ ًزؿ ىعلىٍيػنىا ى
ىعلىٍينا ى
دامنا أ ٍ
ت أىقٍ ى
ص ٍربان أ ٍ
ً
ين.
الٍكاف ًر ى
قى ىاؿ اللَّو تىػع ىاىل{ :فَيَزٌٍَُىٌُ بِئِرُِْ اىيّوِ ًَقَخَوَ دَاًُدُ جَبىٌُثَ ًَآحَبهُ اىيّوُ اىَُْيْلَ ًَاىْحِنََْتَ ًَػَيَََّوُ ٍََِّب َّشَبء﴾ ذى ىكركا ًيف ًٍ ً ً ً
اإل ٍسىرائيليَّات أىنَّوي قىػتىػلىوي
ي ى
ي
ًً
ً
ً
ًً
نعمتوي,
ىصابوي فىػ ىقتلىوي ,ىكىكا ىف طىالوت قى ٍد ىكعدهي إً ٍف قت ىل ىجالي ى
مب ٍق ىال وع ىكا ىف ًيف يىده ,ىرماهي بو فىأ ى
وت أى ٍف يػيىزِّك ىجوي ابٍػنىتىوي ,ىكيي ىشاطىرهي ى
ً ً
ًً ً
يم ًة,
ىكيي ٍشركوي ًيف أ ٍىم ًره ,فىػ ىو ىَف لىوي يمثَّ ى
ك إً ىىل دكاد ىعلىٍي ًو َّ
آؿ الٍ يم ٍل ي
الس ىال يـ ىم ىع ىما ىمنى ىحوي اللَّوي بو م ىن النُّبيػ َّوة الٍ ىعظ ى
ىكًعتىىذا قى ىاؿ تىػ ىع ىاىل:
ً
كآتاه اللَّو الٍم ٍل ً
اضتًك ى ً
ويل ىك ىعلَّموي ًؽتَّا يىشاء(.)4
وت ىك ٍ
ى ي ي ي ى
ك الَّذم ىكا ىف بًيىد طىالي ى
ٍمةى أىم النُّبيػ َّوةي بىػ ٍع ىد ىمشٍ ى

كاضتكمة ىنا ىي كضع األمور مواضعها على الصواب كالصالح ,ككماؿ ىذا اظتعٌت إفتا لتصل بالنبوة ,فال يبعد أف
يكوف اظتراد باضتكمة ىاىنا النبوة ,فإذا كاف اظتراد من اضتكمة النبوة ,فلم قدـ اظتلك على اضتكمة؟ مع أف اظتلك أدكف
ْ) مفاتيح الغيب اكالتفسَت الكبَت للفخر الرازم. )َُٓ /َُ( :
ِ) ػتمد علي الصابوين كلد يف سوريا عاـ َُّٗـ كىو معاصر تلقى تعليمو على يد كالده .
ّ) صفوة التفاسَت للصابوين . )ِٖٓ /ُ( :
ْ) تفسَت القرآف العظيم البن كثَت .) َٓٗ/ُ( :
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حاال من النبوة.قلنا :ألف ا﵁ تعاىل بُت يف ىذه اآلية كيفية ترقي داكد عليو السالـ إىل اظتراتب العالية ,كإذا تكلم
اظتتكلم يف كيفية الًتقي ,فكل ما كاف أكثر تأخرا يف الذكر كاف أعلى حاال كأعظم رتبة (.)1

المطلب الثالث :
الحكمة التي آتاها اهلل تعالى عيسى ابن مريم عليه الصالة

والسالم.

أخص
قبه حؼبىلًَ{:إِرْ ػَيََّْخُلَ اىْنِخَبةَ ًَاىْحِنََْتَ ًَاىخٌَّْسَاةَ ًَاإلِجنِْوَ } التَّنصيص على النِّعمة بالعًلم كالشَّرًع كاضتًكمة ,ك َّأهنا ُّ
ً
ً
ً
من مطلىق النِّعمة؛ َّ
فخصو بقولو:
لم َّ
ك ىك ىعلىى ىكال ىدتً ى
ألف يمطلىق النِّعمة سبى ىق يف قىػ ٍولو تعاىل :اذٍ يك ٍر نً ٍع ىم ًيت ىعلىٍي ى
ك أما الع ي

كإً ٍذ علَّمتي ى ً
اضتًكٍمةى كالتػ ٍَّوراةى كا ًإل ًٍؾتيل ,كعلى ىذا فيجب على ً
طالب العًلم أ ٍف يىش يكىر ا﵁ى تعاىل على نًعمتًو
ك الٍكتى ى
ى ىٍ
ي
اب ىك ٍ ى ى ى ى ى
ً ً
فوؽ نً و
عليو؛ حيث خ َّ ً
كثَتا من الن ً
عمة,
َّاس ,كإذا َّ
صار نًعمةن ى
من ا﵁ي عليو بالعبادة كالدَّعوة إىل ا﵁ ى
صو بالعلم الذم ىحىرىموي ن
طلب العًلم ,ك ً
ًؽتَّا يدعوه إىل اظتثابرةً كالص ًرب على ما ىو عليو ًمن ً
كجل (ِ ).
كقوة الدَّعوة إىل ا﵁ َّ
ازدياد العبادةًَّ ,
عز َّ
ي
ك الكتاب كاضتكمة كالتوراة كاإلؾتيل} أم كاذكر نعميت عليك حُت علمتك الكتابة
فالقوؿ يف قولو تعاىل  {:ىكإً ٍذ ىعلَّ ٍمتي ى
كاضتكمة ,كىي العلم النافع مع التوراة كا ًإلؾتيل(ّ ).
أيضا نعميت عليك " إذ علمتك
كيف قولو تعاىل  " :كإذ علمتك الكتاب كاضتكمة كالتوراة كاإلؾتيل "  ,يقوؿ :كاذكر ن
ط ,كاضتكمة  ,كىي الفهم مبعاين الكتاب الذم أنػزلتو إليك ,كىو اإلؾتيل(ْ) .
الكتاب " ,كىو اطت ٌ

ُ )مفاتيح الغيب للرازم .)ُٕٓ /ٔ( :
ِ ) تفسَت ابن عثيمُت سورة اظتائدة (ِ/ػَُٓ) .
ّ ) صفوة التفاسَت. ) ّْٓ /ُ( :
ْ ) جامع البياف للطربم .)ُُٓ/ٗ(:
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ك الٍ ًكتىاب ك ًٍ
ٍمةى} فالكتاب يشمل الكتب السابقة ,كخصوصا التوراة ,فإنو من أعلم أنبياء
قولو تعاىل { ىكإً ٍذ ىعلَّ ٍمتي ى
اضتك ى
ى ى
بٍت إسرائيل -بعد موسى -هبا  ,كيشمل اإلؾتيل الذم أنزلو ا﵁ عليو.
كاضتكمة ىي :معرفة أسرار الشرع كفوائده كحكمو ,كحسن الدعوة كالتعليم ,كمراعاة ما ينبغي ,على الوجو الذم
ينبغي(ُ).

المبحث الرابع  :الحكمة التي آتاها اهلل عز وجل غير النبيين مثل لقمان الحكيم .
قبه حؼبىل ً{ :ىَقَذْ آحَْْنَب ىُقََْبَُ اىْحِنََْتَ ؤَُِ اشْنُشْ ىِيَّوِ ًٍََِ َّشْنُشْ فَئَََِّّب َّشْنُشُ ىِنَفْسِوِ ًٍََِ مَفَشَ فَئَُِّ اىيَّوَ غَنٌِِّ حََِْذ}[ىقَبُ]92:

اضتً
ب(ِ) :ىكا ىف ليقما يف أىسود ًمن سوداف ً
كقاؿ سعيد ابن الٍمسيٌ ً
َّ
ُّبوىة,
ك
اىل
ع
ت
و
ل
ال
اه
ط
ىع
أ
,
افر
ش
م
ا
ذ
ر
ص
م
ٍ
ى
ى
ى
ٍمةى ىكىمنىػ ىعوي الن َّ
ى
ٍ
ى
ى ٍ ى
ٍ
ي
ي
ى
ى
ى ى ى
يى
ً
كعلىى ى ىذا يرتهور أىى ًل التَّأٍ ًك ًيل أىنٌو ىكا ىف كليِّا كىمل يكن نىبًيِّا .كقى ىاؿ بًنبػ َّوتًًو ع ٍك ًرمةي كالشَّعًيب ,كعلىى ى ىذا تى يكو يف ًٍ
ٍمةي النُّبيػ َّوةى.
ي ٍ
ى ى ٍ ُّ ى ى ى
ىى ى
ي
ى ىٍى ٍ
اضتك ى
ى
(ّ)
ً
الصواب ًيف الٍمعتىػ ىق ىد ً
الصواب أىنَّو ىكا ىف رج نال ح ًكيما ًًْتك ً ً
ات ىكالٍ ًف ٍقوي ًيف الدِّي ًن ىكالٍ ىع ٍق ًل .
يٍ
ٍمة اللَّو تىػ ىع ىاىل -ىكى ىي َّ ى ي
ى
ىك َّ ى ي ي ى ي ى ن
(ْ) .
كجاء يف جامع البياف يقوؿ تعاىل ذكره( :كلقد آتينا لقماف) الفقو يف الدين كالعقل كاإلصابة يف القوؿ
عبدا صاضتنا من عبادنا (كىو لقماف) اضتكمة,
كجاء يف التفسَت اظتيسر يف شرح األية (كلقد آتينا لقماف) أم لقد أعطينا ن
ً
كمن يشكر لربو فإفتا يعود نػى ٍفع
كىي الفقو يف الدين كسالمة العقل كاإلصابة يف القوؿ ,كقلنا لو :اشكر ﵁ ن ىع ىمو عليك ,ى
ذلك عليو ,كمن جحد نً ىع ىمو فإف ا﵁ غٍت عن شكره ,غَت ػتتاج إليو ,لو اضتمد كالثناء على كل حاؿ (ٓ).
كقاؿ السعدم مترب تعاىل عن امتنانو على عبده الفاضل لقماف ,باضتكمة ,كىي العلم باضتق على كجهو كحكمتو ,فهي
العلم باألحكاـ ,كمعرفة ما فيها من األسرار كاإلحكاـ ,فقد يكوف اإلنساف عاظتا ,كال يكوف حكيما.
كأما اضتكمة ,فهي مستلزمة للعلم ,بل كللعمل ,كعتذا فسرت اضتكمة بالعلم النافع ,كالعمل الصاحل ,
كظتا أعطاه اللٌو ىذه اظتنة العظيمة ,أمره أف يشكره على ما أعطاه ,ليبارؾ لو فيو ,كليزيده من فضلو ,كأخربه أف شكر
ُ) تفسَت السعدم . )ِْٖ /ُ(:
ِ) سعيد بن اظتسيب بن حزف بن ايب كىب تابعي مدين كيلقب بعامل أىل اظتدينة كلد عاـ ُٓىػ كتويف سنة ْٗىػ.
ّ) تفسَت القرطيب اصتامع ألحكاـ القرآف . )ٓٗ/ُْ( :
ْ) جامع البياف للطربم . )ُّْ /َِ( :
ٓ) التفسَت اظتيسر غتمع اظتلك فهد لطباعة اظتصحف الشريف ( ُ.)ُُٖ /
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الشاكرين ,يعود نفعو عليهم ,كأف من كفر فلم يشكر اللٌو ,عاد كباؿ ذلك عليو .كا﵁ غٍت عنو زتيد فيما يقدره
كيقضيو ,على من خالف أمره ,فغناه تعاىل ,من لوازـ ذاتو ,ككونو زتيدا يف صفات كمالو ,زتيدا يف رتيل صنعو ,من
لوازـ ذاتو ,ككل كاحد من الوصفُت ,صفة كماؿ ,كاجتماع أحدقتا إىل اآلخر ,زيادة كماؿ إىل كماؿ.
كاختلف اظتفسركف ,ىل كاف لقماف نبيا ,أك عبدا صاضتا؟ كاللٌو تعاىل مل يذكر عنو إال أنو آتاه اضتكمة ,كذكر بعض ما
يدؿ على حكمتو يف كعظو البنو ,فذكر أصوؿ اضتكمة كقواعدىا الكبار(ُ).
كجاء يف قولو تعاىل (:كلقد آتينا لقماف اضتكمة ) أم  :الفهم كالعلم كالتعبَت  ( ,أف اشكر ﵁ ) أم  :أمرناه أف يشكر
ا﵁  ,عز كجل,على ما أتاه ا﵁ كمنحو ككىبو من الفضل  ,الذم خصو بو عمن سواه من أبناء جنسو كأىل زمانو(ِ ).
كجاء يف الوسيط كاضتكمة :اكتساب العلم النافع كالعمل بو .أك ىي :العقل كالفهم .أك ىي اإلصابة يف القوؿ كالعمل.
كاظتعٌت :كا﵁ لقد أعطينا -بفضلنا كإحساننا -عبدنا لقماف العلم النافع كالعمل بو.
كقولو -سبحانو -أ ًىف ا ٍش يك ٍر لًلَّ ًو بياف ظتا يقتضيو إعطاء اضتكمة .أل :آتيناه اضتكمة كقلنا لو أف اشكر ﵁ على ما
أعطاؾ من نعم لكي يزيدؾ منها ,
كقاؿ الشوكاىن(ّ) :قولو :أ ًىف ا ٍش يك ٍر لًلَّ ًو أف ىي اظتفسرة :ألف يف إيتاء اضتكمة معٌت القوؿ .كقيل التقدير :قلنا لو أف
اشكر يل ..كقيل :بأف اشكر يل فشكر ,فكاف حكيما بشكره  ,كالشكر ﵁ :الثناء عليو يف مقابلة النعمة كاستعماعتا
فيما خلقت لو كطاعتو فيما أمر بو (ْ).
كقاؿ ابن عاشور(ٓ) يف قولو تعاىل(:كلقد آتينا لقماف اضتكمة ) كاف أكؿ ما ليقنو لقماف من اضتكمة ىو اضتكمة يف
نفسو بأف أمره ا﵁ بشكره على ما ىو ػتفوؼ بو من نعم ا﵁ اليت منها نعمة االصطفاء إلعطائو اضتكمة كإعداده لذلك
بقابليتو عتا  .كىذا رأس اضتكمة لتضمنو النظر يف دالئل نفسو كحقيقتو قبل النظر يف حقائق األشياء كقبل التصدم
إلرشاد غَته  ,كأف أىم النظر يف حقيقتو ىو الشعور بوجوده على حالة كاملة كالشعور مبوجده كمفيض الكماؿ عليو ,
كذلك كلو مقتض لشكر موجده على ذلك .
ُ ) تفسَت السعدم تيسَت الكرًن الرزتن .) ْٖٔ /ُ ( :
ِ ) تفسَت ابن كثَت. )ََّ/ ٔ( :
ّ) ػتمد بن علي بن ػتمد بن عبد ا﵁ الشوكاين اليمٍت ,فقيو غتتهد من كبار علماء اليمن كلد عاـ ُُّٕق كتويف عاـ َُِٓق.
ْ ) الوسيط لطنطاكم.)ُُٖ/ُُٕ/ُُ( :
ٓ ) ػتمد الطاىر بن ػتمد بن ػتمد الطاىر بن عاشور التونسي كلد عاـ ُِٔٗق كتويف عاـ ُّّٗق .
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كأيضان فإف شكر ا﵁ من اضتكمة  ,إذ اضتكمة تدعو إىل معرفة حقائق األشياء على ما ىي عليو لقصد العمل مبقتضى
العلم  ,فاضتكيم يبث يف الناس تلك اضتقائق على حسب قابلياهتم بطريقة التشريع تارة كاظتوعظة أخرل  ,كالتعليم
لقابليو مع زتلهم على العمل مبا علموه من ذلك ,
كذلك العمل من الشكر إذ الشكر قد عيرؼ بأنو صرؼ العبد رتيع ما أنعم ا﵁ بو عليو من مواىب كنًعم فيما خلق
ألجلو؛ فكاف شكر ا﵁ ىو األىم يف األعماؿ اظتستقيمة فلذلك كاف رأس اضتكمة ألف من اضتكمة تقدًن العلم باألنفع
على العلم مبا ىو دكنو؛ فالشكر ىو مبدأ الكماالت علمان  ,كغايتها عمالن (ُ) .

المبحث الخامس  :الحكمة في الدعوة الى دين اهلل تعالى .
قاؿ

تعاىل{ :ادْعُ إِىَِ سَبِْوِ سَبِّلَ بِبىْحِنََْتِ ًَاىٌََْْػِظَتِ اىْحَسَنَتِ ًَجَبدِىْيٌُ بِبىَّخِِ ىَِِ ؤَحْسَُِ إَُِّ سَبَّلَ ىٌَُ ؤَػْيٌَُ بََِِ ظَوَّ ػَِ سَبِْيِوِ ًَىٌَُ ؤَػْيٌَُ

بِبىَُْيْخَذِِّ}[ النحل ]ُِٓ:
الٍ ىق ٍو يؿ ًيف تىأٍ ًك ًيل قىػ ٍولًًو

اىل{ :ادْعُ إِىَِ سَبِْوِ سَبِّلَ بِبىْحِنََْتِ ًَاىٌََْْػِظَتِ اىْحَسَنَتِ ًَجَبدِىْيٌُ بِبىَّخِِ ىَِِ ؤَحْسَُِ إَُِّ سَبَّلَ ىٌَُ ؤَػْيٌَُ بََِِ ظَوَّ ػَِ سَبِْيِوِ
تىػ ىع ى

ً ً ً و
ُّع ًاء
ًَىٌَُ ؤَػْيٌَُ بِبىَُْيْخَذِِّ}  ,يىػ يق ي
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىمٍ :
ك إًلىٍي ًو ىربُّ ى
{ادعي} يىا يػتى َّم يد ىم ٍن أ ٍىر ىسلى ى
ك بًالد ى
وؿ تىػ ىع ىاىل ذ ٍك يرهي لنىبًيِّو يػتى َّمد ى
اإلس ىالـ {بً ًٍ
ً ًً
وؿ بًىو ٍح ًي اللَّ ًو
ٍم ًة} يىػ يق ي
ك} يىػ يق ي
وؿ :إً ىىل ىش ًر ىيع ًة ىربِّ ى
اعتً ًو {إً ىىل ىسبً ًيل ىربِّ ى
إً ىىل طى ى
ك الًَّيت ىشىر ىع ىها طتىٍلقو ,ىكيى ىو ًٍ ٍ ي
اضتك ى
ً
الَّ ًذم ي ً
اصتى ًميلى ًة الًَّيت ىج ىعلى ىها اللَّوي يح َّجةن ىعلىٍي ًه ٍم ًيف
وؿ :ىكبًالٍعًىًرب ٍ
{كالٍ ىم ٍو ًعظىًة ٍ
اضتى ىسنى ًة} يىػ يق ي
ك ىككًتىابًًو الَّذم يػيٍن ًزليوي ىعلىٍي ى
وح ًيو إًلىٍي ى
ي
ك ى
ً ً (ِ)
كًتىابًًو ,ىكذى َّكىريى ٍم ًهبىا ًيف تىػٍن ًزيلو .
أم :ليكن دعاؤؾ للخلق مسلمهم ككافرىم إىل سبيل ربك اظتستقيم اظتشتمل على العلم النافع كالعمل الصاحل
{ بً ًٍ
ٍم ًة } أم :كل أحد على حسب حالو كفهمو كقولو كانقياده.
اضتك ى
كمن اضتكمة الدعوة بالعلم ال باصتهل كالبداءة باألىم فاألىم ,كباألقرب إىل األذىاف كالفهم ,كمبا يكوف قبولو أمت,

ُ ) التحرير كالتنوير البن عاشور. )ُِٓ/ ُِ( :
 ) 2تفسَت الطربم جامع البياف  ْ( :ػ ََْ)
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كبالرفق كاللُت ,فإف انقاد باضتكمة ,كإال فينتقل معو بالدعوة باظتوعظة اضتسنة ,كىو األمر كالنهي اظتقركف بالًتغيب
كالًتىيب (ُ).
أم :ليكن دعاؤؾ للخلق مسلمهم ككافرىم إىل سبيل ربك اظتستقيم اظتشتمل على العلم النافع كالعمل الصاحل
{بً ًٍ
ٍم ًة} أم :كل أحد على حسب حالو كفهمو كقولو كانقياده.
اضتك ى
كمن اضتكمة الدعوة بالعلم ال باصتهل كالبداءة باألىم فاألىم ,كباألقرب إىل األذىاف كالفهم ,كمبا يكوف قبولو أمت,
كبالرفق كاللُت ,فإف انقاد باضتكمة ,كإال فينتقل معو بالدعوة باظتوعظة اضتسنة ,كىو األمر كالنهي اظتقركف بالًتغيب
كالًتىيب.
إما مبا تشتمل عليو األكامر من اظتصاحل كتعدادىا ,كالنواىي من اظتضار كتعدادىا ,كإما بذكر إكراـ من قاـ بدين ا﵁
كإىانة من مل يقم بو.
كإما بذكر ما أعد ا﵁ للطائعُت من الثواب العاجل كاآلجل كما أعد للعاصُت من العقاب العاجل كاآلجل ,فإف كاف
اظتدعو يرل أف ما ىو عليو حق .أك كاف داعيو إىل الباطل ,فيجادؿ باليت ىي أحسن ,كىي الطرؽ اليت تكوف أدعى
الستجابتو عقال كنقال(ِ).
كمن ذلك االحتجاج عليو باألدلة اليت كاف يعتقدىا ,فإنو أقرب إىل حصوؿ اظتقصود ,كأف ال تؤدم اجملادلة إىل خصاـ
أك مشادتة تذىب مبقصودىا ,كال حتصل الفائدة منها بل يكوف القصد منها ىداية اطتلق إىل اضتق ال اظتغالبة كؿتوىا(ّ).
ادع -أيها الرسوؿ الكرًن -الناس إىل سبيل ربك أل :إىل دين ربك كشريعتو اليت ىي شريعة اإلسالـ بً ًٍ
ٍم ًة أل:
اضتك ى

بالقوؿ ا﵀كم الصحيح اظتوضح للحق ,اظتزيل للباطل ,الواقع يف النفس أرتل موقع.

كحذؼ -سبحانو -مفعوؿ الفعل ٍادعي للداللة على التعميم ,أل ادع كل من ىو أىل للدعوة إىل سبيل ربك.
 ) 1تفسَت السعدم ( تيسَت الكرًن الرزتن يف تفسَت كالـ اظتناف )  ُ(:ػ ػ ِْٓ)
ِ ) نفس اظتصدر . )ِْٓ/ُ (:
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كأضاؼ -سبحانو -السبيل إليو لإلشارة إىل أنو الطريق اضتق ,الذم من سار فيو سعد كفاز ,كمن اؿترؼ عنو شقي
كخسر.

اضتى ىسنى ًة كسيلة ثانية للدعوة إىل ا﵁ -تعاىل أل :كادعهم -أيضا -إىل سبيل ربك
كقولو -تعاىل :-ىكالٍ ىم ٍو ًعظىًة ٍ
باألقواؿ اظتشتملة على العظات كالعرب اليت ترقق القلوب ,كهتذب النفوس ,كتقنعهم بصحة ما تدعوىم إليو,
ً
ً
ىح ىس ين بياف لوسيلة ثالثة
كترغبهم يف الطاعة ﵁ تعاىل كترىبهم من معصيتو عز كجل كقولو -تعاىل :-ىكجاد ٍعتي ٍم بًالًَّيت ى ىي أ ٍ
من كسائل الدعوة السليمة(ُ) .

جعل ا﵁ سبحانو مراتب الدعوة ْتسب مراتب اطتلق فاظتستجيب القابل الذكي الذم ال يعاند اضتق كال يأباه :يدعى
بطريق اضتكمة.
كالقابل الذم عنده نوع غفلة كتأخر :يدعى باظتوعظة اضتسنة .كىي األمر كالنهي اظتقركف بالًتغيب كالًتىيب.
كاظتعاند اصتاحد :كتادؿ باليت ىي أحسن.
ىذا ىو الصحيح يف معٌت ىذه اآلية.
ال ما يزعم أسَت منطق اليوناف :أف اضتكمة قياس الربىاف كىي دعوة اطتواص ,كاظتوعظة اضتسنة :قياس اطتطابة كىي
دعوة العواـ.
كباجملادلة باليت ىي أحسن :القياس اصتديل .كىو رد شغب اظتشاغب بقياس جديل مسلٌم اظتقدمات.
كىذا باطل .كىو مبٍت على أصوؿ الفلسفة .كىو مناؼ ألصوؿ اظتسلمُت .كقواعد الدين من كجوه كثَتة .ليس ىذا
موضع ذكرىا (ِ) .
أف اضتكمة إذا اقًتنت بالدعوة فإهنا تقوم األمل كاليقُت .
كأف الداعية البد أف يتخَت األكقات كينتهز اظتناسبات كىذا معلم كبَت كمؤثر من معامل اضتكمة كتلمسها.

ُ ) التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن لطنطاكم. )ِِٔ /ٖ( :
ِ ) التفسَت القيم تفسَت القرآف الكرًن ألبن القيم .)ّٓٗ /ُ (:
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مراعاة التدرج كترتيب األكلويات ما قيل يف طبقات اظتدعوين ,كطبائع النفوس ,كمالحظة اظتناسبات . .يقابلو نظر آخر
يف اظتدعو إليو فال شك أف اضتكمة تقتضي النظر يف متدرجات أمور الدعوة ,ألخذ الناس باألكؿ فاألكؿ
ك اظتداراة صورة من صور التعامل الداؿ على اضتكمة ,كاظتوصل إىل اظتقصود مع حفظ ما للداعي كاظتدعو من كرامة
كمركءة (ُ) .
كليعلم الداعية أف للحكمة درجات منها :
تؤخره عنو .
ُ ػ أف تعطي كل شيء حقو ,كال تعدِّيو حده ,كال تعجلو عن كقتو ,كال ِّ
ِ ػ ػ معرفة عدؿ اللَّو يف كعيده ,كإحسانو يف كعده ,كعدلو يف أحكامو الشرعية كالكونية اصتارية على اطتالئق ,فإنو ال
ظلم فيها كال جور .
ّػ ػ البصَتة كىي قوة اإلدراؾ ,كالفطنة ,كالعلم ,كاطتربة(ِ).
كليعلم ايضا أف للحكمة أركاف كدعائم تقوـ عليها ,ككل خلل يف الداعية إىل اللَّو فسببو اإلخالؿ باضتكمة ,فأكمل
الناس :أكفرىم منها نصيبان ,كأنقصهم كأبعدىم عن الكماؿ أقلهم منها مَتاثان.
كأركاف اضتكمة اليت تقوـ عليها ,ثالثة ىي:
العلم ,كاضتلم ,كاألناة
كالداعية إذا التزـ السلوؾ األخالقي اضتكيم كاف ذلك من أعظم طرؽ اكتساب اضتكمة ,كمن أسباب توفيق اللَّو لو يف
دعوتو ,كيف أموره كلها ,كاستقامتو ,كحسن سَتتو ,كأدعى لقبوؿ دعوتو(ّ).

ُ ) كتاب:مفهوـ اضتكمة يف الدعوة المؤلف :د صاحل بن عبد ا﵁ بن زتيد (بتصرؼ يسَت).)ْٗ/ ْٓ /ّٕ/ ّْ /ُّ/ ْ/ ُ( :
ِ) اظتعجم الوسيط ) ٓٗ /ُ( :
ّ ) مفهوـ اضتكمة يف الدعوة اىل ا﵁ على ضوء الكتاب كالسنة ػ سعيد بن كىف القحطاين ) ُٕ/ ِّ/ ُ( :
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المبحث السادس  :الحكمة باإلعتبار من أحوال األمم السابقة :
قبه حؼبىل { :حِنََْتٌ بَبىِغَتٌ فَََب حُغِِْ اىنُّزُس}[اىقَش]5:

كقولو ( ًحك ً
ردا على " ما " اليت يف قولو ( ىكلىىق ٍد
كرفعت اضتكمةي ٌ
ٍمةه بىالغىةه ) يعٍت باضتكمة البالغة :ىذا القرآف ,ي
ى
ً
ً
ً
ىجاءى يى ٍم ًم ىن األنٍػبىاء ىما فيو يم ٍزىد ىجهر ) .
مزد ىجر ,حكمة بالغة .كلو يرفعت اضتكمة على
كتأكيل الكالـ :كلقد جاءىم من األنباء النبأ الذم فيو ى
االستئناؼ كاف جائزا ,فيكوف معٌت الكالـ حينئذ :كلقد جاءىم من األنباء النبأ الذم فيو مزدجر ,ذلك
حكمة بالغة ,أك ىو حكمة بالغة فتكوف اضتكمة كالتفسَت عتا (ُ).

حكمة بالغة
( ِح ْك َمةٌ) بدؿ من ما كبالغة صفة حكمة( ,فَما) الفاء حرؼ استئناؼ كما نافية (تػي ٍغ ًن) مضارع (النُّ يذ ير) فاعلو
كاصتملة استئنافية ال ػتل عتا(ِ).
ً
ٍمةه بالًغىةه) بدؿ من «ما» أك خرب ظتبتدأ ػتذكؼ.
كقولو -تعاىل( :-حك ى
كاضتكمة :العلم النافع الذم يًتتب عليو حترل الصواب يف القوؿ كالفعل.
أل :ىذا الذم جاءىم من أنباء اظتاضُت ,كمن أخبار السابقُت فيو ما فيو عن اضتكم البليغة ,كالعظات
الواضحة اليت ال خلل فيها كال اضطراب.
ك «ما» يف قولو :فىما تيػ ٍغ ًن النُّ يذ ير نافية ,كالنذر :رتع نذير مبعٌت منذر.
أل :لقد جاء إىل ىؤالء اظتشركُت من األخبار كمن اضتكم البليغة ما يزجرىم عن ارتكاب الشركر ,كما فيو إنذار
عتم بسوء العاقبة إذا ما استمركا يف غيهم ,كلكن كل ذلك ال غناء فيو ,كال نفع من كرائو عتؤالء اصتاحدين
اظتعاندين الذين عموا كصموا ...
كيصح أف تكوف «ما» ىنا ,لالستفهاـ اإلنكارل .أل :ما الذم تغنيو النذر بالنسبة عتؤالء اظتصرين على
الكفر؟ إهنا ال تغٌت شيئا ما داموا مل يفتحوا قلوهبم للحق (ّ).
ُ ) تفسَت الطربم جامع البياف.)ُٔ/ِِ( :
ِ ) اعراب القرآف لقاسم دعاس.)ِّٖ /ّ( :
ّ ) التفسَت الوسيط لطنطاكم .)ٗٗ /ٖٗ /ُْ( :
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كلىىق ٍد جاءىم يف القرآف ًمن ٍاألىنٍ ً
باء أنباء القركف اطتالية أك أنباء اآلخرة .ىما فً ًيو يم ٍزىد ىجهر ازدجار من تعذيب أك
ىي ٍ
ى
ى
كعيد ,كتاء االفتعاؿ تقلب داالن مع الذاؿ كالداؿ كالزام للتناسب ,كقرئ «مزدجر» بقلبها زايا كإدغامها.
ً
ٍمةه بالًغىةه غايتها ال خلل فيها كىي بدؿ من ما أك خرب ﵀ذكؼ ,كقرئ بالنصب حاالن من ما فإهنا موصولة
حك ى
أك ؼتصوصة بالصفة نصب اضتاؿ عنها .فىما تػي ٍغ ًن النُّ يذ ير نفي أك استفهاـ إنكار ,أم فأم غناء تغٍت النذر كىو
رتع نذير مبعٌت اظتنذر ,أك اظتنذر منو أك مصدر مبعٌت اإلنذار(ُ).

وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها :

ُ ػ بياف حكمة ا﵁ تعاىل فيما تضمنتو ىذه القصص .
ِػ ػ بياف عدلو تعاىل بعقوبة اظتكذبُت .
ّػ ػ ػ بياف فضلو تعاىل مبثوبة اظتؤمنُت .
ّ ػ ػ تسلية النيب صلى ا﵁ عليو كسلم عما أصابو من اظتكذبُت لو .
ٓػ ػ ترغيب اظتؤمنُت يف اإلنتاف بالثبات عليو كاالزدياد منو  ,إذ علموا ؾتاة اظتؤمنُت السابقُت ,كانتصار من أمركا
باصتهاد .
ٔ ػ ػ حتذير الكافرين من االستمرار يف كفرىم .
ٕ ػ ػ إثبات رسالة النيب صلى ا﵁ عليو كسلم فإف أخبار األمم السابقة ال يعلمها إال ا﵁ عز كجل.
من القصص القرآنية ما ال يأِت إال مرة كاحدة ,مثل قصة لقماف ,كأصحاب الكهف ,كمنها ما يأِت متكررا
حسب ما تدعو إليو اضتاجة ,كتقتضيو اظتصلحة ,كال يكوف ىذا اظتتكرر على كجو كاحد ,بل متتلف يف الطوؿ
كالقصر كاللُت كالشدة كذكر بعض جوانب القصة يف موضع دكف آخر.
ومن الحكمة في هذا التكرار:

ُ -بياف أقتية تلك القصة ألف تكرارىا يدؿ على العناية هبا.
ِ -توكيد تلك القصة لتثبت يف قلوب الناس.
ّ -مراعاة الزمن كحاؿ اظتخاطبُت هبا ,كعتذا جتد اإلكتاز كالشدة غالبا فيما أتى من القصص يف السور اظتكية
كالعكس فيما أتى يف السور اظتدنية.
ْ -بياف بالغة القرآف يف ظهور ىذه القصص على ىذا الوجو كذاؾ الوجو على ما تقضيو اضتاؿ
ُ ) تفسَت البيضاكم أنوار التنزيل .) ُْٔ/ ٓ (:
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ٓ -ظهور صدؽ القرآف ,كأنو من عند ا﵁ تعاىل ,حيث تأِت ىذه القصص متنوعة بدك تناقص(ُ).
قبه حؼبىل { :ىَقَذْ مَبَُ فِِ قَصَصِيٌِْ ػِبْشَةٌ ىِّإًُْىِِ األَىْبَبةِ ٍَب مَبَُ حَذِّثًب ُّفْخَشٍَ ًَىَـنِِ حَصْذِّقَ اىَّزُِ بََِْْ َّذَّْوِ ًَحَفْصِْوَ مُوَّ شَِْءٍ ًَىُذًٍ ًَسَحََْتً ىِّقًٌٍَْ
ُّؤٍِْنٌُُ}[ٌّسف]999:

ً
ً
ًً
يكيل ٍاألىلٍ ً
ين ًعٍبػىرةه ًأل ً
باب ىكًى ىي
يىػ يق ي
ُت مع قومهم ,ككيف ؾتينا الٍ يم ٍؤمن ى
وؿ تىػ ىع ىاىل :لىىق ٍد ىكا ىف ًيف ىخ ىًرب الٍ يم ٍر ىسل ى
ُت ىكأ ٍىىلىكٍنىا الٍ ىكاف ًر ى
ً
لكن تى ً
ً
ً
ً ً ً
ً
يق الَّ ًذم
الٍعي يق ي
ب ىكيمتٍتىػلى ىق ىك ٍ ٍ
صد ى
ىم يي ىك َّذ ى
ىم ىكىما ىكا ىف عتىىذا الٍ يق ٍرآف أى ٍف يػي ٍفتىػىرل م ٍن يدكف اللَّو ,أ ٍ
وؿ ,ىما كا ىف ىحديثان يػي ٍف ىًتل أ ٍ
ب الٍمنػَّزلىًة ًمن َّ ً
ِّؽ ما فًيها ًمن َّ ً
بػُت ي ىدي ًو أ ً
يح ,كيػٍن ًفي ما كقىع فًيها ًمن ىٍحت ًر و
ً
يف ىكتىػٍب ًد ويل
الس ىماء ىكيى ىو يي ى
الصح ً ى ى ى ى ى ى ٍ
ىٍ ى ى ٍ ٍ
صد ي ى ى ى
ىم :م ىن الٍ يكتي ي ى ى

ً
ًو
َّس ًخ أى ًك التَّػ ٍق ًري ًر.
ىكتىػ ٍغيَت ,ىكىٍلت يك يم ىعلىٍيػ ىها بالن ى
ً
و
ات كالٍمستىحبَّ ً
ً ً
ك ًمن ٍاألىم ًر بًالطَّ ً
ً
صيل يك ِّل ىشي وء ًمن ىٍحتلً ويل كىٍحت ًروًن كىٍػتب و
ات ,ىكالنػ ٍَّه ًي
ى
وب ىكىمك يٍركه ,ىك ىغ ًٍَت ىذل ى ى ٍ
اعات ىكالٍ ىواجبى ى ي ٍ ى
ى ى ي
ٍ ٍ
ىكتىػ ٍف ى
ات كما ىشا ىكلىها ًمن الٍمكٍر ً
ً
اصتلًيَّ ًة ,ك ىع ًن الٍغيي ً
وب الٍ يم ٍستىػ ٍقبىػلى ًة الٍ يم ٍج ىملى ًة
ى ى ى يى
ي
ىع ًن الٍ يم ىحَّرىم ى ى
كىات ,كاإلخبار عن األمور ٍى ى
ً ً
ً
كالتَّػ ٍف ً
صيلًيَّ ًة ,ك ًٍ ً
دل
ى
ى
اإل ٍخبىار عن الرب تبارؾ كتعاىل كباألشتاء كالصفات ,كتنزىو ىع ٍن ؽتيىاثػىلىة الٍ ىم ٍخليوقىات ,فىل ىه ىذا ىكا ىف يى ن
ب الٍعًبى ًاد,
الر ٍزتىةى ًم ٍن ىر ِّ
الس ىد ًاد ,ىكيىػٍبتىػغيو ىف بًًو َّ
ىكىر ٍزتىةن لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف تىػ ٍهتى ًدم بًًو قيػليوبػي يه ٍم ًم ىن الٍغى ِّي إىل الرشاد ,كمن الضالؿ إً ىىل َّ
ً
ً
َّ ً
يم أى ٍف ىٍكت ىعلىنىا ًمٍنػ يه ٍم ًيف ُّ
اضتىيىاةً ُّ
الربٍ ًح الٍ يمٍبػيى َّ
ًيف ىى ًذهً ٍ
ضةي
وز بً ِّ
الدنٍػيىا ىك ٍاآلخىرةً ,يىػ ٍوىـ يىػ يف ي
الدنٍػيىا ىكيىػ ٍوىـ الٍ ىم ىعاد,فىػنى ٍسأ يىؿ اللوى الٍ ىعظ ى
اطت ً
َّاضرةي ,كيػرًجع الٍمسوَّدةي كجوىهم بً َّ ً
ً
اسىرةً(ِ).
الص ٍف ىقة ٍى
يك يج ي
وى يه يم الن ى ى ى ٍ ي ي ٍ ى ي ي ي ي ٍ
ًً
ً
ص ًهم) أىم ًيف قً َّ ً
كجاء يف تفسَت القرطيب ل ىقوليو تىػع ىاىل( :لىىق ٍد كا ىف ًيف قى ً
ص ً
ص ٍاأل ىيم ًم.
وس ى
ف ىكأىبًيو ىكإً ٍخ ىوتو ,أ ٍىك ًيف قى ى
ى
ٍي ى
ص ٍ ٍ
صة يي ي
ً ً ً
ً
باب) أى ًم الٍع يق ً
يكيل ٍاألىلٍ ً
ىم فًكىٍرةه ىكتىذٍكًىرةه ىك ًعظىةه(ً .أل ً
يم بٍ ًن
اؽ ىع ًن ُّ
الزٍى ًر ِّ
وؿ .ىكقى ىاؿ يػتى ٌمد بٍ ين إً ٍس ىح ى
ي
عٍبػىرةه أ ٍ
م ىع ٍن يػتى َّمد بٍ ًن إبٍػىراى ى
اضتا ًر ً
يمي :إً َّف يػع يقوب عاش ًمائىةى سنى وة كسبػعا كأىربعًُت سنىةن ,كتػيو ِّيف أىخوه ًعيصو معو ًيف يػووـ ك ً
ث التى ً
اح ود ,ىكقيً ىربا ًيف قىػ ٍورب
ٍ
ىٍ ى ى ى
ى ى ى ٍ ن ى ٍى ى ى ى ي ى ي ي ي ى ى ي ى ٍ ى
كً
اح ود(ّ) .فاضتكيم من أخذ العربة كالعظة من ما كرد من قصص األمم السابقة .
ى
ُ) أصوؿ يف التفسَت للشيخ ػتمد العثيمُت .)ِٓ /ُٓ /َٓ /ُ( :
ِ) تفسَت ابن كثَت.)ّٔٔ/ ْ ( :
ّ) تفسَت القرطيب . ) ِٕٕ /ٗ ( :
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الخاتمة
اضتمد﵁ كالصالة كالسالـ على رسوؿ ا﵁  ,اضتمد﵁ الذم يسر يل إدتاـ ىذا البحث كالذم توصلت من خاللو إىل
النتائج التالية
ُػ أف اضتكمة مطلب ضركرم كالتحلي هبا يصل بالفرد اىل بلوغ درجات عالية من الكماؿ :,
كأهنا كردت يف القرآف الكرًن يف مواطن كثَتة كىذا يدؿ على أقتيتها كأف عتا فوائد عديدة كمعاين رتة
كيراد هبا الفهم كاإلصابة يف القوؿ كالعمل كفهم اسرار التشريع اإلالىي كيراد هبا السنة كالعلم بالدين
ّػ كأف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم قد علم أمتو اضتكمة ,كقد آتاىا ا﵁ عز كجل أنبياءه عليهم أفضل الصالة كأمت
التسليم كغَتىم لعظم شأهنا لذلك كاف التزاـ اضتكمة أمر ضركرم يف حياة الناس خاصة عند الدعوة اىل ا﵁ عز كجل .
ْػ كقد يراد باضتكمة الكالـ ا﵀كم الصواب اك اظتقالة الصحيحة كىي الدليل اظتوضح للحق اظتزيل للشبهة .
ٓػ أف اضتكمة اليت كىبها ا﵁ عز كجل للقماف ىي العلم كالعمل بو كاإلصابة يف األمور .
كأكصي مبا يلي :
التزاـ اضتكمة كأهنا مطلب ضركرم كأهنا لن تتحقق مامل يتظافر التطبيق مع القوؿ اضتق كاإلنتفاع من ىدم ا﵁ كرسلو
الكراـ عليهم الصالة كالسالـ  ,ككتب سلوؾ مسلك ذكم العلم كالتقى لنصل إىل السداد كغتانبة الوقوع يف اعتفوات
لنحقق سعادة الدارين .
كنسأؿ ا﵁ أف يوفقنا ظتا لتب كيرضاه كأف يناؿ ىذا البحث اظتوجز كاظتختصر على رضا كاستحساف قارئو ىذا
كاضتمد ﵁ رب العاظتُت كالصالة كالسالـ على خامت األنبياء كاظترسلُت .
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فهرس األيات حسب ترتيب المصحف من سورة الفاتحة الى الناس
األية
{سَبَّنَب ًَابْؼَثْ فِْيٌِْ سَسٌُالً ٍِّنْيٌُْ َّخْيٌُ ػَيَْْيٌِْ آَّبحِلَ ًَُّؼَيَُِّيٌُُ اىْنِخَبةَ ًَاىْحِنََْتَ ًَُّزَمِّْيٌِْ إَِّّلَ

اسم
السورة

رقم
األية

رقم الصفحة

البقرة

ُِٗ

َُ

ؤَّجَ اىؼَزِّزُ احلَنٌِْ}
{فَيَزٌٍَُىٌُ بِئِرُِْ اىيّوِ ًَقَخَوَ دَاًُدُ جَبىٌُثَ ًَآحَبهُ اىيّوُ اىَُْيْلَ ًَاىْحِنََْتَ ًَػَيَََّوُ ٍََِّب َّشَبء

البقرة

ُِٓ

ُْ

{ُّؤحِِ اىْحِنََْتَ ٍَِ َّشَبء ًٍََِ ُّؤْثَ اىْحِنََْتَ فَقَذْ ؤًُحَِِ خَْْشًا مَثِريًا ًٍََب َّزَّمَّشُ إِالَّ ؤًُْىٌُاْ

البقرة

ِٔٗ

ٓ

األَىْبَبة}
{ؤًَْ َّحْسُذًَُُ اىنَّبسَ ػَيََ ٍَب آحَبىٌُُ اىيّوُ ٍِِ فَعْيِوِ فَقَذْ آحَْْنَأ آهَ إِبْشَاىٌَِْ اىْنِخَبةَ

النساء

ْٓ

ُِ

ًَاىْحِنََْتَ ًَآحَْْنَبىٌُ ٍُّيْنًب ػَظًَِْب}
{ًىٌَْالَ فَعْوُ اىيّوِ ػَيَْْلَ ًَسَحََْخُوُ ىَيَََّج طَّأئِفَتٌ ٍُّنْيٌُْ ؤَُ ُّعِيٌُّكَ ًٍََب ُّعِيٌَُُّ إِالُّ ؤَّفُسَيٌُْ

النساء

ُُّ

ُُ

ًٍََب َّعُشًَُّّلَ ٍِِ شَِْءٍ ًَؤَّزَهَ اىيّوُ ػَيَْْلَ اىْنِخَبةَ ًَاىْحِنََْتَ ًَػَيَََّلَ ٍَب ىٌَْ حَنُِْ حَؼْيٌَُ ًَمَبَُ
فَعْوُ اىيّوِ ػَيَْْلَ ػَظًَِْب}
{ًَإِرْ ػَيََّْخُلَ اىْنِخَبةَ ًَاىْحِنََْتَ ًَاىخٌَّْسَاةَ ًَاإلِجنِْوَ }

اظتائدة

َُُ

ُٓ

{ادْعُ إِىَِ سَبِْوِ سَبِّلَ بِبىْحِنََْتِ ًَاىٌََْْػِظَتِ اىْحَسَنَتِ ًَجَبدِىْيٌُ بِبىَّخِِ ىَِِ ؤَحْسَُِ إَُِّ سَبَّلَ

النحل

ُِٓ

ُٖ

ىٌَُ ؤَػْيٌَُ بََِِ ظَوَّ ػَِ سَبِْيِوِ ًَىٌَُ ؤَػْيٌَُ بِبىَُْيْخَذِِّ}
{ًىَقَذْ آحَْْنَب ىُقََْبَُ اىْحِنََْتَ ؤَُِ اشْنُشْ ىِيَّوِ ًٍََِ َّشْنُشْ فَئَََِّّب َّشْنُشُ ىِنَفْسِوِ ًٍََِ مَفَشَ فَئَُِّ

لقماف

ُِ

ُٔ

اىيَّوَ غَنٌِِّ حََِْذ}[ىقَبُ]92:
{ًَشَذَدَّْب ٍُيْنَوُ ًَآحَْْنَبهُ اىْحِنََْتَ ًَفَصْوَ اىْخِطَبة}[ص]22:

ص

َِ

ٕ

{ًىَََّب جَبء ػِْسََ بِبىْبَِّْنَبثِ قَبهَ قَذْ جِئْخُنٌُ بِبىْحِنََْتِ ًَألُبََِِّْ ىَنٌُ بَؼْطَ اىَّزُِ حَخْخَيِفٌَُُ

الزخرؼ

ّٔ

ٕ

فِْوِ فَبحَّقٌُا اىيَّوَ ًَؤَطِْؼٌُُ}[اىزخشف]36:
{حِنََْتٌ بَبىِغَتٌ فَََب حُغِِْ اىنُّزُس}[اىقَش]5:

القمر
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ٓ

ِِ

فهرس الصحابة
اسم الصحابي
عبد ا﵁ بن عباس رضي ا﵁ عنو

الصفحة
ٕ ػ ػ ٖ ػ ػ َُ
ٖػٗ

ايب ىريرة رضي ا﵁ عنو
عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو

ٗ

سعيد بن اظتسيب رضي ا﵁ عنو

ُٔ

فهرس األعالم
الصفحة

العلم
الشيخ عبد ا﵁ بن ناصر القصَت

ٓ

ابو إشتاعيل األنصارم اعتركم

ٔ

أبو عبدا﵁ ػتمد بن أيب بكر ابن القيم اصتوزيو

ٔ

ػتمد الطاىر بن ػتمد بن ػتمد ابن عاشور التونسي

ُٕ

أبو زكريا ػتيي الدين لتِت بن شرؼ النوكم

ٔ

أبو اضتجاج غتاىد بن جرب التابعي اظتكي القرشي اظتخزكمي

ُّ

ابو عبد ا﵁ ػتمد بن عمر بن اضتسن التيمي الرازم

ُّ

ػتمد علي الصابوين

ُْ

ػتمد بن علي بن ػتمد بن عبد ا﵁ الشوكاين

ُٕ
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المصادر والمراجع
ُػ القرآف الكرًن
ِ ػالسنة النبوية
ّ ػ إعراب القرآف الكرًن اظتؤلف :أزتد عبيد الدعاس -أزتد ػتمد زتيداف  -إشتاعيل ػتمود القاسم الناشر :دار اظتنَت
كدار الفارايب  -دمشق الطبعة :األكىل ُِْٓ ,ىػ
ْػ أنوار التنزيل كأسرار التأكيل اظتؤلف :ناصر الدين أبو سعيد عبد ا﵁ بن عمر بن ػتمد الشَتازم البيضاكم (اظتتوَف:
ٖٓٔىػ) ا﵀قق :ػتمد عبد الرزتن اظترعشلي الناشر :دار إحياء الًتاث العريب  -بَتكت الطبعة :األكىل  ُُْٖ -ىػ
ٓػ أيسر التفاسَت لكالـ العلي الكبَت اظتؤلف :جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اصتزائرم
الناشر :مكتبة العلوـ كاضتكم ,اظتدينة اظتنورة ,اظتملكة العربية السعودية الطبعة :اطتامسةُِْْ ,ىػََِّ/ـ عدد
األجزاءٓ :
ٔػ التحرير كالتنوير «حترير اظتعٌت السديد كتنوير العقل اصتديد من تفسَت الكتاب اجمليد» اظتؤلف  :ػتمد الطاىر بن
ػتمد بن ػتمد الطاىر بن عاشور التونسي (اظتتوَف ُّّٗ :ىػ) الناشر:الدار التونسية للنشر – تونس سنة النشر:
ُْٖٗ ىػ عدد األجزاء ( َّ :كاصتزء رقم ٖ يف قسمُت) .
ٕػ تفسَت الطربم جامع البياف عن تأكيل آم القرآف اظتؤلف :ػتمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ,أبو
جعفر الطربم (اظتتوَفَُّ :ىػ) حتقيق :الدكتور عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الًتكي بالتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات
اإلسالمية بدار ىجر الدكتور عبد السند حسن نتامة الناشر :دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعالف الطبعة:
األكىل ُِِْ ,ىػ  ََُِ -ـ عدد األجزاء ِٔ :غتلد ِْ غتلد كغتلداف فهارس .
ٖػ تفسَت الفاحتة كالبقرة اظتؤلف :ػتمد بن صاحل بن ػتمد العثيمُت (اظتتوَفُُِْ :ىػ) الناشر :دار ابن اصتوزم,
اظتملكة العربية السعودية الطبعة :األكىل ُِّْ ,ىػ عدد األجزاءّ :
ٗػ تفسَت القرآف العظيم (ابن كثَت) اظتؤلف :أبو الفداء إشتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم مث الدمشقي (اظتتوَف:
ْٕٕىػ) ا﵀قق :ػتمد حسُت مشس الدين الناشر :دار الكتب العلمية ,منشورات ػتمد علي بيضوف  -بَتكت الطبعة:
األكىل  ُُْٗ -ىػ
- 28 -

َُػ تفسَت القرآف الكرًن (ابن القيم) اظتؤلف :ػتمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اصتوزية
(اظتتوَفُٕٓ :ىػ) ا﵀قق :مكتب الدراسات كالبحوث العربية كاإلسالمية بإشراؼ الشيخ إبراىيم رمضاف الناشر :دار
كمكتبة اعتالؿ  -بَتكت الطبعة :األكىل  َُُْ -ىػ
ُُػ تفسَت القرآف الكرًن (ابن القيم) اظتؤلف :ػتمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اصتوزية
(اظتتوَفُٕٓ :ىػ) ا﵀قق :مكتب الدراسات كالبحوث العربية كاإلسالمية بإشراؼ الشيخ إبراىيم رمضاف الناشر :دار
كمكتبة اعتالؿ بَتكت الطبعة :األكىل  َُُْ -ىػ
ُِػ التفسَت اظتيسر اظتؤلف :ـتبة من أساتذة التفسَت الناشر :غتمع اظتلك فهد لطباعة اظتصحف الشريف  -السعودية
الطبعة :الثانية ,مزيدة كمنقحةَُّْ ,ىػ  ََِٗ -ـ عدد األجزاءُ :
ُّػ التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن اظتؤلف :ػتمد سيد طنطاكم الناشر :دار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع,
الفجالة  -القاىرة الطبعة :األكىل [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ,كىو ضمن خدمة مقارنة التفاسَت] عدد األجزاء ُٓ
ُْػ تيسَت الكرًن الرزتن يف تفسَت كالـ اظتناف اظتؤلف :عبد الرزتن بن ناصر بن عبد ا﵁ السعدم (اظتتوَفُّٕٔ :ىػ)
ا﵀قق :عبد الرزتن بن معال اللولتق الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األكىل َُِْىػ  َََِ-ـ عدد األجزاءُ :
ُٓػ التيسَت بشرح اصتامع الصغَت اظتؤلف :اإلماـ اضتافظ زين الدين عبد الرؤكؼ اظتناكم دار النشر  :مكتبة اإلماـ
الشافعي الرياض َُْٖ -ىػ - 1988ـ الطبعة :الثالثة عدد األجزاء ِ :
ُٔػ اصتامع ألحكاـ القرآف = تفسَت القرطيب اظتؤلف :أبو عبد ا﵁ ػتمد بن أزتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم
اطتزرجي مشس الدين القرطيب (اظتتوَفُٕٔ :ىػ) حتقيق :أزتد الربدكين كإبراىيم أطفيش الناشر :دار الكتب اظتصرية -
القاىرة الطبعة :الثانيةُّْٖ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ عدد األجزاء َِ :جزءا (يف َُ غتلدات)
ُٕػ اضتكمة اظتؤلف :ناصر بن سليماف العمر حالة الفهرسة :غَت مفهرس الناشر :دار الوطن للنشر سنة النشر:
ُُِْ عدد اجمللداتُ :
ُٖػ شبكة األلوكة
ُٗػ شرح سنن ابن ماجة اظتؤلف :عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن عبد الرزتن الراجحي مصدر الكتاب :دركس صوتية قاـ
بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية .
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َِػ صفوة التفاسَت اظتؤلف :ػتمد علي الصابوين الناشر :دار الصابوين للطباعة كالنشر كالتوزيع  -القاىرة الطبعة:
األكىل ُُْٕ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ عدد األجزاءُ:
عدد األجزاءِ :
ُِػ فتح البارم شرح صحيح البخارم اظتؤلف :أزتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي
الناشر :دار اظتعرفة  -بَتكتُّٕٗ ,رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو :ػتمد فؤاد عبد الباقي قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ
على طبعو :ػتب الدين اطتطيب عليو تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن باز عدد األجزاءُّ :
ِِػ لساف العرب اظتؤلف :ػتمد بن مكرـ بن على ,أبو الفضل ,رتاؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقى
(اظتتوَفُُٕ :ىػ) الناشر :دار صادر  -بَتكت الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ عدد األجزاء ُٓ
ِّػ غتمل اللغة البن فارس اظتؤلف :أزتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم ,أبو اضتسُت (اظتتوَفّٗٓ :ىػ) دراسة
كحتقيق :زىَت عبد ا﵀سن سلطاف دار النشر :مؤسسة الرسالة – بَتكت الطبعة الثانية  َُْٔ -ىػ  ُٖٗٔ -ـ عدد
األجزاءِ :
ِْػ ػتمد بن صاحل بن ػتمد العثيمُت تاريخ الوفاة ُُِْ ػتمد بن صاحل العثيمُت (ُّْٕ  ُُِْ -ىػُِٖٗ ,
 ََُِ ـ) .ِٓػ ؼتتار الصحاح :اظتؤلف :زين الدين أبو عبد ا﵁ ػتمد بن أيب بكر بن عبد القادر اضتنفي الرازم (اظتتوَفٔٔٔ :ىػ)
ا﵀قق :يوسف الشيخ ػتمد الناشر :اظتكتبة العصرية  -الدار النموذجية ,بَتكت – صيدا الطبعة :اطتامسةَُِْ ,ىػ /
ُٗٗٗـ عدد األجزاءُ. :
ِٔػ مدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت اظتؤلف :ػتمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن
قيم اصتوزية (اظتتوَفُٕٓ :ىػ) ا﵀قق :ػتمد اظتعتصم با﵁ البغدادم الناشر :دار الكتاب العريب – بَتكت الطبعة :الثالثة,
ُُْٔ ىػ ُٗٗٔ -ـ
ِٕػ اظتعجم الوسيط اظتؤلف :غتمع اللغة العربية بالقاىرة (إبراىيم مصطفى  /أزتد الزيات  /حامد عبد القادر  /ػتمد
النجار) الناشر :دار الدعوة
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ِٖػ مفاتيح الغيب = التفسَت الكبَت اظتؤلف :أبو عبد ا﵁ ػتمد بن عمر بن اضتسن بن اضتسُت التيمي الرازم اظتلقب
بفخر الدين الرازم خطيب الرم (اظتتوَفَٔٔ :ىػ) الناشر :دار إحياء الًتاث العريب  -بَتكت الطبعة :الثالثة َُِْ -
ىػ
ِٗػ مفهوـ اضتكمة يف الدعوة اظتؤلف :د صاحل بن عبد ا﵁ بن زتيد الناشر :كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة
كاإلرشاد اظتملكة العربية السعودية الطبعة :األكىلُِِْ ,ىػ عدد الصفحات ْٔ :عدد األجزاءُ :
َّػ مفهوـ اضتكمة يف الدعوة إىل اللَّو تعاىل يف ضوء الكتاب كالسنة اظتؤلف :د .سعيد بن علي بن كىف القحطاين
الناشر :مطبعة سفَت ,الرياض توزيع :مؤسسة اصتريسي للتوزيع كاإلعالف ,الرياض عدد األجزاءُ:
ُّػ مقاييس اللغة اظتؤلف :أزتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم ,أبو اضتسُت (اظتتوَفّٗٓ :ىػ) ا﵀قق :عبد السالـ
ػتمد ىاركف الناشر :دار الفكر عاـ النشرُّٗٗ :ىػ ُٕٗٗ -ـ .عدد األجزاء ٔ
ِّػ منازؿ السائرين اظتؤلف :أبو إشتاعيل عبد ا﵁ بن ػتمد بن علي األنصارم اعتركم (اظتتوَفُْٖ :ىػ) الناشر :دار
الكتب العلمية – بَتكت عدد األجزاء ُ.
ّّػ اظتنهاج شرح صحيح مسلم بن اضتجاج اظتؤلف :أبو زكريا ػتيي الدين لتِت بن شرؼ النوكم (اظتتوَفٕٔٔ :ىػ)
الناشر :دار إحياء الًتاث العريب – بَتكت الطبعة :الثانيةُِّٗ ,عدد األجزاء( ُٖ :يف ٗ غتلدات)
ّْػ موارد الظمآف لدركس الزماف ,خطب كحكم كأحكاـ كقواعد كمواعظ كآداب كأخالؽ حساف اظتؤلف :عبد العزيز
بن ػتمد بن عبد ا﵀سن السلماف (اظتتوَفُِِْ :ىػ) الطبعة :الثالثوف ُِْْ ,ىػ عدد األجزاء ٔ :أجزاء
ّٓػ نضرة النعيم يف مكارـ أخالؽ الرسوؿ الكرًن  -صلى ا﵁ عليو كسلم اظتؤلف :عدد من اظتختصُت بإشراؼ الشيخ/
صاحل بن عبد ا﵁ بن زتيد إماـ كخطيب اضترـ اظتكي الناشر :دار الوسيلة للنشر كالتوزيع ,جدة الطبعة :الرابعة عدد
األجزاء ُُ( ُِ :كغتلد للفهارس) .
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فهرس الموضوعات
الصفحة

الموضوع
اظتقدمة

ِ

أقتية اضتكمة

ّ

اسباب اختيار البحث

ّ

فوائد اضتكمة

ّ

خطة البحث

ْ

تعريف اضتكمة لغة

ٓ

معٌت اضتكمة اصطالحا

ٔ

من معاين اضتكمة

ٕ

فضل اضتكمة

ٖ

بياف اظتراد باضتكمة اليت علمها الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أمتو

َُ

اضتكمة اليت آتاىا ا﵁ تعاىل اؿ ابراىيم عليو الصالة كالسالـ

ُّ

اضتكمة اليت آتاىا ا﵁ داكد عليو الصالة كالسالـ

ُْ

اضتكمة اليت آتاىا ا﵁ عيسى عليو الصالة كالسالـ

ُٓ

اضتكمة اليت آتاىا غَت النبيُت مثل لقماف اضتكيم

ُٔ

اضتكمة يف الدعوة اىل دين ا﵁ تعاىل

ُٖ

اضتكمة باإلعتبار من أحواؿ األمم السابقة

ُِ

اطتادتة

ِٓ

فهرس اآليات

ِٔ

فهرس الصحابة

ِٖ

فهرس األعالـ

ِٖ

اظتصادر كاظتراجع

ِٗ
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