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التبيان لـمعاني مفردة احلكمة يف القرآن

د.سيف بن منصر بن علي الحارثي

عضو ھيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين

قسم أصول الدين

المستخلص:

أن الحكمة يف القرآن الكريم جاءت يف تسعة عشر موضع�، حيث وردت .1

المواضع إال يف موضعين جاءت منكرة،كما اهنا جاءت مفردة يف سبعة معرفة يف كل 

مواضع، وجاءت مقرونة بالكتاب يف عشرة مواضع ،ومقرونة باآليات يف موضع 

واحد، ومقرونة بالملك مرة واحدة فقط.

جاء يف معنى الحكمة لغة المنع واإلتقان..2

فيه إصالح أن الحكمة اصطالح�  اسم جامع لكل كالم أو علم يراعى .3

حال الناس واعتقادهم إصالحا مستمرا ال يتغير.

جاءت الحكمة يف القرآن بمعنى السنة يف تسعة مواضع وهي : سورة البقرة .4

)، 164، 81، 48)،وسورة وآل عمران اآليات : (231، 151، 129اآليات:(

.)2)،وسورة الجمعة اآلية :( 34)،وسورة األحزاب اآلية:( 113والنساء اآلية: (

جاءت الحكمة يف القرآن بمعنى النبوة يف أربعة مواضع وهي : سورة .5

)،وسورة 20)،وسورة ص اآلية:(54)،وسورة النساء اآلية:(251البقرة اآلية(

).   63الزخرف اآلية :( 

جاءت الحكمة يف القرآن بمعنى القرآن يف موضعين وهما : وسورة النحل .6
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).5)،وسورة القمر اآلية : (125اآلية: (

جاءت الحكمة يف القرآن بمعنى الفهم يف ثالثة مواضع وهي: سورة البقرة .7

).12(وسورة لقمان اآلية:)،110وسورة المائدة اآلية: ()،269(اآلية

جاءت الحكمة يف القرآن  بمعنى الكالم المحكم الذي ال فساد فيه أي .8

).  39جنس الحكمة يف موضع واحد وهو: سورة اإلسراء اآلية : (

الحكمة، السنة، الموضع، الدراسة، النتيجة
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا 

الدين يوم إلى كثيرًا تسليم� وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهللا صلى محمد

أما بعد 

ُتحد، ومن ال متعددة فيه البحث ينضب، وأوجه ال معين الكريم القرآن فإن

البحث يف معاين المفردات التي جاءت يف القرآن الكريم بمعان المباحث الهامة

القرآن علوم فروع من فرع لها فيه، وُأفرد وردت الذي السياق معناها يحدد مختلفه

وهو ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر، ومن المفردات التي وردت يف  القرآن بمعان 

لبحث معاين الحكمة الواردة يف ،وقد يسر اهللا لي ووفقني "الحكمة"مختلفة، مفردة 

القرآن سواء كانت معرفة أو منكرة ، دون النظر يف تصاريف الحكمة إن وجدت  

. "لمعاين مفردة الحكمة يف القرآنالتبيان"وسميته 

تأيت أهمية هذا الموضوع  أنه ال يوجد موضع من المواضع  ذكرت الحكمة 

المفسرين يف المعنى على الغالب ؛ مما يجعل تحرير فيه إال ووجد فيه خالف بين 

معني الحكمة يف القرآن يف كل موضع ذا أهمية عالية. 
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حصر المواضع التي ورد ذكر الحكمة فيها يف القرآن الكريم.

ذكر أهم وأبرز أقوال المفسرين يف معنى الحكمة يف كل موضع تحت عنوان 

."الدراسة"

"الوصول إلى أصح هذه المعاين عند عدم إمكانية الجمع بينها تحت عنوان

."النتيجة

وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، وأهــداف البحــث، وخطــة البحــث، ومــنهج 

الكتابة فيه.

ُذكرت التي المواضع الحكمة فيها يف القرآن، ومعنى الحكمة لغـة : ذكر

واصطالح�.

: دراسـة معنـى الحكمـة يف المواضـع التـي ذكـرت فيهـا يف القـرآن مرتبـة 

حسب ترتيب سور القرآن.

وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها يف البحث.:

ثيت المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات. 

.
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واهللا أسأل أن يوفقني للصواب، وأن يجعله من العلم النافع والعمل الصالح، 

كما أسأله التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد.

في فيھا الحكمة ذُكرت التي المواضع القسم األول:ذكر
واصطالحاً. لغة الحكمة القرآن، ومعنى

-

وآل عمرانوسورة ،)269، 251، 231، 151، 129(يات:اآلالبقرة سورة 

المائدةسورة ،و)113، 54(: اآليات النساءسورة ،و)164، 81، 48(: اآليات 

سورة ،و) 39(: اآلية اإلسراءسورة ،و)125(: اآليةالنحلسورة ، و)110(: اآلية

، )20(: اآليةصسورة ، و)34(:اآليةاألحزابسورة ، و)12(:اآليةلقمان

2(:اآلية الجمعةسورة ، و)5(: اآلية القمرسورة ، و)63( :اآلية الزخرفسورة و

(.

جاءت الحكمة معرفة بأل يف جميع المواضع إال يف موضعين جاءت منكرة.

يف اثني عشر موضع� وجاءت مفردة يف سبعة مواضع،بينما جاءت مقرونة

على النحو التالي: مقرونة بالكتاب يف عشرة مواضع، ومقرونة باآليات يف موضع 

واحد، ومقرونة بالملك يف موضع فقط.
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:

وزان قصبة اْلَحَكَمةو–بفتح الحاء والكاف والميم –مأخوذة من الحكمة 

للدابة سميت بذلك ألهنا تذللها لراكبها حتى تمنعها الجماح ونحوه ومنه اشتقاق 

كل من منعته من شيء فقد ، )1(الحكمة ألهنا تمنع صاحبها من أخالق األراذل

والفساد.حكمته وأحكمته، الظلم به منع قوًال قال أي الحاكم حكم )2(يقال

: قد أحكمته قولهم للرجل إذا كان حكيمN(وأحكمه) إحكاما: (أتقنه) ومنه 

Nويظهر فيما سبق أن الجمة لغة فيها )3( .التجارب (فاستحكم) ؛صار محكم ،

معنى المنع، ومعنى اإلتقان.

ووضع ، الحكمة: هي العدل والعلم والحكم والنبوة والقرآن واإلنجيل

وقال بعضهم: الحكمة هي معرفة ،الشيء يف موضعه، وصواب األمر وسداده

.)1/145(للحمويالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر انظر : ) 1(
).  12/144،ولسان العرب البن منظور()1/397انظر : الزاھر في معاني كلمات الناس لالنباري() 2(
).12/143منظور(،ولسان العرب البن )31/513تاج العروس للزبيدي(انظر : ) 3(
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الحقائق على ما هي بقدر االستطاعة، وهي العلم النافع المعرب عنه بمعرفة ما لها وما 

)1عليها (

وأحسن ما قيل يف الحكمة قول مجاهد ومالك: أهنا معرفة وقال ابن القيم:(

)2().الحق والعمل به، واإلصابة يف القول والعمل

اسم جامع لكل كالم أو علم بن عاشور :( الحكمةواجمع التعاريف ما قاله ا

، فاصالح )3()حال الناس واعتقادهم إصالحا مستمرا ال يتغيريراعى فيه إصالح

الناس فيه معنى المنع من الفساد، واالستمرارية فيها إشارة إلى االتقان، وهبذا يجتمع 

التعريف االصطالحي مع اللغوي.

). 382انظر : الكلیات ألبي البقاء الكفومي () 1(
).  ).231تفسير القيم البن القيم (الانظر : ) 2(
).14/327البن عاشور(انظر : التحرير والتنوير) 3(
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كمة في المواضع التي ذكرتالقسم الثاني: دراسة معنى الح
فيھا في القرآن مرتبة حسب ترتيب سور القرآن.

الموضع األول:

َوقوله تعالى:﴿ مِّنٗ◌َرُسولۡ◌فِيِهمۡ◌َعثۡ◌بٱَربَّنَا ُلوْاۡ◌َيتۡ◌ُهمۡ◌ا

ُمُهُمۡ◌ِهمۡ◌َعَلي َوُيَعلِّ َوۡ◌لٱَءاَيٰتَِك يِهمۡ◌ِحكۡ◌لٱكَِتَٰب َوُيَزكِّ َأنَتۡ◌ۖ◌َمَة إِنََّك

]129[البقرة:﴾١٢٩َحكِيُمۡ◌لٱَعِزيُزۡ◌لٱ

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية عدة معان:

)1(المعنى األول : أن المراد بالحكمة يف هذا اآلية السنة،قاله قتادة.

المعنى الثاين: أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية المعرفة بالدين والفقه فيه قاله 

)2(مالك.

)3(.مجاهدهفهم القرآن قالالمعنى الثالث : أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

.   )3/86(للطبريجامع البیانانظر ) 1(
انظر : المصدر السابق.  ) 2(
.)1/168(للبغويانظر : معالم التنزیل ) 3(
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مواعظ القرآن وما فيه من المعنى الرابع : أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

األحكام

)1(.مقاتلهقال

)2(.األحكام القضاءالمعنى الخامس:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

هي العلم والعمل به، وال المعنى السادس: أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

)3(.ابن قتيبةه يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما  قال

أسرار الشريعة ومقاصدهاالمعنى السابع: أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

)4(.

راد بالحكمة يف هذه اآلية هذه األقوال متقاربة يف المعنى، إال أن القول بأن الم

السنة هو األرجح ألنه القول الذي تجتمع به معظم  األقوال األخرى، قال االقرطبي 

}والحكمة{،وقال ابن كثير:()5()والمعنى متقارب:(-بعد إيراده هذه األقوال–

وقيل: ،ومقاتل بن حيان، وأبو مالك وغيرهميعني: السنة، قاله الحسن، وقتادة، 

انظر :المصدر السابق.) 1(
انظر : المصدر السابق.) 2(
انظر : المصدر السابق.) 3(
.)1/217تفسیر المراغي (انظر : ) 4(
.)2/131الجامع ألحكام القرآن للقرطبيانظر : ) 5(
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ووضعها بجانب الكتاب يرجح أن المراد هبا السنة ،)1()وال منافاة،يف الدينالفهم 

بالكتاب وأفعاله، إذ وسّلم عليه اهللا صّلى النبي أقوال تنتظم التي المطهرة النبوية

وبالسنة يعرف الناس أصلح األعمال، وأعدل األحكام وأسنى اآلداب، وتنفتح لهم 

).2طرق التفقه يف أسرار الدين ومقاصده(

.  )1/445بن كثیر(الالقرآن العظیمتفسیرانظر :) 1(
.)1/274التفسیر الوسیط لطنطاوي (انظر :) 2(
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الموضع الثاني:

َأرقوله تعالى:﴿ فِيُكمۡ◌َسلۡ◌َكَمآ نُكمٗ◌َرُسولۡ◌َنا مِّ تِنَـاۡ◌ُكـمۡ◌َعَلـيُلوْاۡ◌َيتۡ◌ا َءاَيٰ
يُكم ُمُكُمۡ◌َوُيَزكِّ َوۡ◌لٱَوُيَعلِّ َلمۡ◌ِحكۡ◌لٱكَِتَٰب ا مَّ َوُيَعلُِّمُكم َتـعۡ◌َمَة َلُمـوَنۡ◌َتُكوُنوْا

]151[البقرة:﴾١٥١

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية  معنيين: 

)1(المعنى األول:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية السنة.

معرفة أسرار الشريعة والفقه المعنى الثاين: أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

)2فيها، وتنزيل األمور منازلها. (

هذه اآلية السنة؛إذ هو متضمن القول الثاين القول الراجح أن معنى الحكمة يف 

الدين"الحكمة"ويعني: بوال منافاة بينهما، قال الطربي:( يف والفقَه )السنَن

)، والحكمة ما يتلقى عنه عليه السالم من سنة وفقه يف دين،وقال ابن عطية:()3(

،واألعين النواظر )1/155سمعاني (لل،وتفسير القرآن)1/183(معالم التنزيل للبغويانظر :) 1(
).261البن الجوزي(

الكريم الرحمن سيريت،و)2/34التفسير المنير للزحيلي (،و)2/19تفسير المراغي (انظر :) 2(
.)74لسعدي (ل
.)3/211(للطبريلبيانجامع اانظر :) 3(
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من ، واختار هذا القول غير واحد)1()والحكمة: الّسنّةوقال ابن الجوزي :(

)2(المفسرين.

.)1/226(البن عطيةالمحرر الوجيزانظر :) 1(
القرآن تفسير،و)1/179(ألبي السعودإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمانظر :) 2(

/1(للصابونيصفوة التفاسير،)1/432(للقاسميمحاسن التأويل،و)1/464بن كثير(الالعظيم
94( .
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الموضع الثالث:

نِعۡ◌ذٱَو00000قوله تعالى:﴿ َعَليٱَمَتۡ◌ُكُروْا َعَليۡ◌ُكمۡ◌هللاِ َأنَزَل ُكمۡ◌َوَمآ

َن َوۡ◌لٱمِّ بِِهۡ◌ِحكۡ◌لٱكِتَِٰب َيِعُظُكم َوٱتَُّقوْاٱَوۦَۚمِة َأنَّۡ◌عٱَهللا َشيٱَلُمٓوْا بُِكلِّ ٍءۡ◌َهللا

]231[البقرة:﴾٢٣١ٞ◌َعلِيم

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية عدة معان:

)1(المعنى األول : أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية السنة.

)2(.بالحكمة يف هذه اآلية مواعظ القرآنالمرادالمعنى الثاين:أن 

)3(.:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية الفقهالثالثالمعنى 

المراد بالحكمة يف هذه اآلية هي السنة،وهو قول عامة يرتجح أن

، يعني: وما أنزل عليكم من الحكمة، وهي "الحكمة"و،قال الطربي:()1(المفسرين

.)2()السنن التي علمكموها رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وسنها لكم

.)1/165(للخازنلباب التأويل في معاني التنزيل،و)1/275(معالم التنزيل للبغويانظر :) 1(
.)1/165(للخازنلباب التأويل في معاني التنزيل،)4/238التفسير البسيط (انظر :) 2(
.)1/205زاد المسير في علم التفسير (انظر :) 3(
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الموضع الرابع:

بِإِذقوله تعالى:﴿ َداُوٱِنۡ◌َفَهَزُموُهم َوَقَتَل َوَءاَتٰيُهۥهللاِ َجاُلوَت َكۡ◌ُملۡ◌لٱُهللاٱُد

َوَعلََّمُهۡ◌ِحكۡ◌لٱَو َيَشآُءۥَمَة ا ]251[البقرة:﴾000000٢٥١ۗ◌مِمَّ

قول عامة المفسرين أن معنى الحكمة يف هذا اآلية النبوة، قال الطربي : 

والحكمة، يعني: النبوة، وجمع اهللا لداود ،وقال البغوي:()3()،النبوة"والحكمة"(

. )5(،وكذا قال غيرهم من المفسرين)4()بين الملك والنبوة

=
، واألعين )1/235(السمعاني قرآن التفسير ،   و)1/310(البن عطيةالوجيز انظر :) 1(

القرآن العظيمتفسير، و)3/157لقرطبي ()،والجامع ألحكام القرآن ل261النواظر البن الجوزي(
.)2/153(للقاسميمحاسن التأويل،    و)1/278فتح القدير للشوكاني(،   و)1/631بن كثير(ال
.)5/15(جامع البيان للطبريانظر :) 2(

.)5/370(للطبريجامع البيان:انظر ) 3(
.)1/340(معالم التنزيل للبغويانظر :) 4(
القرآن العظيمتفسير)،و174،والوجوه والنظائر للدامغاني()181الوجيز للواحدي (ص: انظر :) 5(
.)1/143(للصابونيصفوة التفاسير،و)2/183(للقاسميحاسن التأويل، وم) 1/669(ر  بن كثيال
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الموضع الخامس:

َيَشآُءۡ◌ِحكۡ◌لٱتِيۡ◌ُيؤقوله تعالى:﴿ َمن ُيؤۚ◌َمَة َمَةۡ◌ِحكۡ◌لٱَتۡ◌َوَمن

َخيۡ◌َفَقد َكثِيرٗ◌رۡ◌ُأوتَِي آۗ◌اٗ◌ا إِلَّ ُر كَّ َيذَّ َبِٰبۡ◌َألۡ◌لٱُأْوُلوْاَوَما

.]269[البقرة:﴾٢٦٩

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية عدة معان:

: أهنا القرآن، قاله ابن مسعود، ومجاهد، والضحاك، ومقاتل يف المعنى األول

)1آخرين.(

معرفة ناسخ القرآن، ومنسوخه، ومحكمه، ومتشاهبه، ومقدمه، المعنى الثاين:

). 2ومؤخره، ونحو ذلك، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس(

)3(.: النبوة، رواه أبو صالح عن ابن عباسالمعنى الثالث

) 4الرابع: الفهم يف القرآن، قاله أبو العالية، وقتادة، وإبراهيم.(المعنى 

)1الخامس: العلم والفقه، رواه ليث عن مجاهد.(المعنى 

الهداية الى بلوغ ، و)1/373(،ومعالم التنزيل للبغوي) 5/576(للطبريجامع البيانانظر:) 1(
.)1/242(البن الجوزيزاد المسير في علم التفسير)،و1/897النهاية (

المصادر السابقة.انظر:) 2(
المصادر السابقة.انظر:) 3(
المصادر السابقة.انظر:) 4(
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)2(.ة يف القول، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهدالسادس: اإلصابالمعنى 

) 3السابع: الورع يف دين اهللا، قاله الحسن. (المعنى 

)4الثامن: الخشية هللا، قاله الربيع بن أنس. (المعنى 

) 5التاسع: العقل يف الدين، قاله ابن زيد.(المعنى 

) 6العاشر: الفهم، قاله شريك.(المعنى 

إِذاالحادي عشر: المعنى  إِال Aحكيم الرجل يسمى والعمل، ال العلم

)7جمعهما، قاله ابن قتيبة.(

جميع المعاين متقاربة ولذا فالقول الراجح أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

جنس الحكمة وهي اإلصابة يف القول والفعل وهي بمعنى الفهم والعلم ألن اإلصابة 

"الحكم"الحكمة مأخوذة من000،قال الطربي: (يف األمور إنما تكون عن فهم هبا

جميع األقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم فوفصل القضاء، وأهنا اإلصابة 

=
ة.المصادر السابقانظر:) 1(
المصادر السابقة.انظر:) 2(
المصادر السابقة.انظر:) 3(
المصادر السابقة.انظر:) 4(
المصادر السابقة.انظر:) 5(
المصادر السابقة.انظر:) 6(
.)1/242(البن الجوزيزاد المسير في علم التفسيرانظر:) 7(
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يف ذلك داخال فيما قلنا من ذلك، ألن اإلصابة يف األمور إنما تكون عن فهم هبا وعلم 

لصواب يف أموره وإذا كان ذلك كذلك، كان المصيب عن فهم منه بمواضع ا،ومعرفة

ألن األنبياء مسددون ،كانت النبوة من أقسامهمفهما خاشيا هللا فقيها عالما،و

بعض "والنبوة"مفهمون، وموفقون إلصابة الصواب يف بعض األمور،

فتأويل الكالم: يؤيت اهللا إصابة الصواب يف القول والفعل من يشاء، ،"الحكمة"معاين

.)2(،وأشار إلى ذلك ابن عطية والقرطبي)1()يراومن يؤته اهللا ذلك فقد آتاه خيرا كث

. ) 5/579(للطبريجامع البيانانظر:) 1(
.)3/330لقرطبي (،والجامع ألحكام القرآن )1/364(البن عطيةالمحرر الوجيزانظر:) 2(
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الموضع السادس:

َوۡ◌لٱَوُيَعلُِّمُهقوله تعالى:﴿ َوۡ◌ِحكۡ◌لٱكَِتَٰب َوۡ◌لتَّوٱَمَة إِنِجيَلۡ◌لٱَرٰيَة

.]48[آل عمران:﴾٤٨

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية عدة معان:

هذه اآلية ما يوحى إليه يف غير الكتاب المعنى األول:أن المراد بالحكمة يف

)1(قاله قتادة وابن جريج.

)2(المعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية العلم والفقه.

)3(المعنى الثالث:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية هتذيب األخالق.

ووضع المعنى الرابع :أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية معرفة أسرار الشريعة 

)4(األشياء مواضعها.

.)1/289تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين (،و)6/422(للطبريجامع البيانانظر:) 1(
.)1/320لسمعاني (لالقرآنتفسير،و)1/441(معالم التنزيل للبغويانظر:) 2(
.)2/320(للقاسميمحاسن التأويل،و)8/226(للرازيمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرانظر:) 3(
.)3/157تفسير المراغي (،و)131(لسعديليسير الكريم الرحمنتانظر:) 4(
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القول بأن المراد بالحكمة يف هذه اآلية ما يوحى إليه يف غير كتاب والتي عرب 

عنها بعض المفسرين بالسنة هو القول الراجح، ألنه القول الذي تجتمع به األقوال 

غير:والحكمةاألخرى،قال الطربي:( يف إليه ُيوحيها التي السنة وهي

إليهةوالحكم،وقال مكي بن أبي طالب:()1()كتاب توَحى التي ،وكذا )2(): السنة

. )3(غيرهم من المفسرين

الموضع السابع:

مِيَثَٰقٱَأَخَذۡ◌َوإِذقوله تعالى:﴿ َءاَتيۧ◌لنَّبِيِّٱُهللا َلَمآ كِتَٰبۡ◌َن ن مِّ ٖ◌ُتُكم

َجآَءُكمٖ◌َمةۡ◌َوِحك قٞ◌َرُسولۡ◌ُثمَّ َصدِّ َماٞ◌مُّ بِِهۡ◌َلُتؤۡ◌َمَعُكملِّ ۦمِنُنَّ

] .         81[آل عمران:﴾0000٨١ۥَۚوَلَتنُصُرنَُّه

معنى حول كثيرًا Aكالم التفسير كتب أشهر يف البحث خالل من أجد لم

الحكمة يف هذه اآلية، ويظهر واهللا أعلم من خالل السياق أن معنى الحكمة يف هذه 

ن من غير الكتاب،إذ السياق سياق تذكير بمصادر اآلية السنة وهو ما أوحي إلى النبيي

الميثاق الذي أخذه اهللا على االنبياء بتصديق بعضهم بعضA فذكر اهللا الكتاب صراحة 

.  ) 6/422(للطبريجامع البيانانظر:) 1(
.)2/1015(لمكي بن أبي طالبالھداية الى بلوغ النھايةانظر:) 2(
)1/438(البن عطيةالمحرر الوجيز ،و)1/289تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين (انظر:) 3(
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والمراد بالحكمة: وجاءت السنة يف كلمة الحكمة، قال محمد سيد طنطاوي:( 

)1().الوحى الوارد بالتكاليف المفصلة التي لم يشتمل عليها الكتاب

.)2/165التفسير الوسيط لطنطاوي (انظر:) 1(
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الموضع الثامن

َعَلىٱَمنَّۡ◌َلَقدقوله تعالى:﴿ إِذۡ◌ُمؤۡ◌لٱُهللا فِيِهمۡ◌مِنِيَن ا ٗ◌َرُسولۡ◌َبَعَث

ن َعَليۡ◌َيتۡ◌َأنُفِسِهمۡ◌مِّ تِِهۡ◌ِهمۡ◌ُلوْا يِهمۦَءاَيٰ كِتََٰبۡ◌لٱَوُيَعلُِّمُهُمۡ◌َوُيَزكِّ

]164[آل عمران:﴾0000١٦٤َمَةۡ◌ِحكۡ◌لٱَو

الدراسة:

معنى الحكمة يف هذه اآلية معنيين:ذكر المفسرون يف

)1(المعنى األول : أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية السنة.

المعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية معرفة أسرار الشريعة،ووضع 

)2(األشياء مواضعها.

ذهب عامة المفسرين إلى أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية السنة وهو 

علىالراجح،قال الطربي:( للمؤمنين ثناؤه جل اهللا سنها التي نَة بالحكمة، السُّ ويعني

/1فتح القدير للشوكاني(،و)2/1166(لمكي بن أبي طالبالهداية الى بلوغ النهايةانظر:) 1(
453(.

،وتيسير الكريم )4/124تفسير المراغي (،و)6/35(عادلالبناللباب في علوم الكتابانظر:) 2(
.)155لسعدي (الرحمن ل
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لهم وسلم، وبياَنه عليه اهللا صلى اهللا رسول ، وكذا قال غير واحد من )1()لسان

. )2(المفسرين

.)7/369(للطبريجامع البيانانظر:) 1(
،)1/537(البن عطية) المحرر الوجيز1/332تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين (انظر:) 2(

فتح ،)2/158بن كثير(الالقرآن العظيمتفسير،)2/46(للبيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويل
.)4/149التفسير المنير للزحيلي (،و)2/370(لصديق حسنالبيان في مقاصد القرآن
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الموضع التاسع:

َءاَتٰيُهُمٱُسُدوَنۡ◌َيحۡ◌َأمقوله تعالى:﴿ َمآ َعَلٰى َفضُهللاٱلنَّاَس ۡ◌َفَقدۦۖلِِهۡ◌مِن

إِبۡ◌َءاَتي َءاَل ِهيَمۡ◌َنآ َوۡ◌لٱَرٰ َوَءاَتيۡ◌ِحكۡ◌لٱكَِتَٰب مُّلۡ◌َمَة َعظِيمۡ◌َنُٰهم ا ٗ◌ًكا

]54[النساء:﴾٥٤

الدراسة :

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية عدة معان:

قاله السدي، المعنى األول : أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية النبوة 

.)1قاتل(وم

المعنى الثاين:أن  المراد بالحكمة يف هذه اآلية السنة وهو ما أوحي إليهم مما 

مقروءًا. iكتاب يكن )2(لم

قاله أبو سليمان المعنى الثالث:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية الفقه يف الدين،

)3الدمشقي. (

/1(البن الجوزيزاد المسير في علم التفسير،و)1/437لسمعاني (القرآن لتفسيرانظر:) 1(
421(.

القرآن تفسير،و)2/68(البن عطيةالمحرر الوجيز،و)8/480(للطبريجامع البيانانظر:) 2(
. )2/336بن كثير(الالعظيم

.)1/421(البن الجوزيزاد المسير في علم التفسيرانظر:) 3(
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)والحكمة النبوةالبغوي:(يرتجح أن معنى الحكمة يف هذه اآلية النبوة، قال 

؛ألن المقام مقام ذكر )2(،واختار هذا القول أيضi غير واحد من المفسرين.)1(

مقامات أعلى هي الحكمة ، والنبوة ومنها ابراهيم آل عليها ُحسد التي المحاسن

ال تختص -كما قاله الجمهور -والصحيح أن الحكمة الحكمة،قال ابن كثير:(

، كما أن سياق اآليات التي قبلها يف ذكر )3()بالنبوة،بل هي أعم منها، وأعالها النبوة

قال الطربي حسد اليهود للنبي صلى اهللا عليه وسلم على النبوة يؤيد هذا المعنى،

جري:( وابن قتادة بالصواب، قوُل ذلك يف التأويلين ج الذي ذكرناه قبل: أن وأولى

هبا"الفضل"معنى محمًدا، وشّرف هبا اهللا فضل التي الموضع: النبّوة هذا يف

وسلم)4()العرب عليه اهللا صلى النبي عليه ُحسد ما هو ابراهيم آل عليه ُحسد ما ، إذ

وهو مقام النبوة.

.)1/646(معالم التنزيل للبغويانظر:) 1(
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )،و174الوجوه والنظائر للدامغاني(انظر:) 2(

البن التحرير والتنوير،و)6/426(البن عادلاللباب في علوم الكتاب،)2/190(للبيضاوي
.)5/89(عاشور

.)1/701بن كثير(الالقرآن العظيمتفسيرانظر:) 3(
.)8/479(للطبريجامع البيانانظر:) 4(
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الموضع العاشر:

َفضۡ◌َوَلوقوله تعالى:﴿ َعَليٱُلۡ◌َال آِئَفةۥَمتُُهۡ◌َوَرحَكۡ◌هللاِ طَّ ت ٞ◌َلَهمَّ

َأنُفَسُهمۡ◌ُهمۡ◌مِّن آ إِلَّ ُيِضلُّوَن َوَما ُيِضلُّوَك َشيۡ◌ۖ◌َأن مِن وَنَك َيُضرُّ ٖ◌ۚ◌ءۡ◌َوَما

َعَليٱَوَأنَزَل َوۡ◌لٱَكۡ◌ُهللا َلمۡ◌ِحكۡ◌لٱكِتََٰب َما َوَعلََّمَك َتعۡ◌َمَة َوَكاَنۚ◌َلُمۡ◌َتُكن

َعَليٱُلۡ◌َفض َعظِيۡ◌هللاِ .]113[النساء:﴾١١٣ا ٗ◌مَك

:

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية عدة معان:

)1(المعنى األول:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية السنة.

المعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية القضاء بالوحي قاله ابن 

.)2(عباس.

)3(اآلية النبوة.المعنى الثالث:أن المراد بالحكمة يف هذه 

.)1/477لسمعاني(لالقرآنتفسيرانظر:) 1(
زاد المسير في علم ،و)7/86(للواحديالتفسير البسيط،و)1/700(معالم التنزيل للبغويانظر:) 2(

.)2/104(البن الجوزيالتفسير 
.)5/197(البن عاشورالتحرير والتنوير انظر:) 3(
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القول بأن معنى الحكمة يف هذه اآلية السنة هو القول الراجح الذي تجتمع به 

والحكمةاألقوال األخرى، فالقضاء بالوحي داخل يف  معنى السنة، قال ابن عطية:(

التي بعضها خوطب به وبعضها جعلت له سجية ملكها، وقريحة يعمل عنها، وينظر 

،وقال هبذا القول غير واحد من )1()ا، ال ينطق عن الهوىبين الناس هب

،وأما القول بالنبوة ففيه بعد ولم يقل به غير ابن عاشور.)2(المفسرين.

.)2/112(البن عطيةالمحرر الوجيزانظر:) 1(
) تفسير 1/477لسمعاني(لالقرآنتفسير)،و262نزھة االعين النوتظر البن الجوزي(انظر:) 2(

.)3/327(للقاسميمحاسن التأويل،و)2/410بن كثير (القرآن العظيم ال
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الموضع الحادي عشر:

َيِٰعيَسىٱَقاَلۡ◌إِذقوله تعالى:﴿ َمرۡ◌بٱُهللا َعَليۡ◌نِعۡ◌ُكرۡ◌ذٱَيَمۡ◌َن َكۡ◌َمتِي

إِذ لَِدتَِك َوٰ بُِروِحۡ◌َوَعَلٰى ُتَكلُِّمۡ◌لٱَأيَّدتَُّك فِيٱُقُدِس َوَكهۡ◌َمهۡ◌لٱلنَّاَس ۖ◌اٗ◌لۡ◌دِ

َوۡ◌لٱُتَكۡ◌َعلَّمۡ◌َوإِذ َوۡ◌ِحكۡ◌لٱكَِتَٰب َوۡ◌لتَّوٱَمَة 0000000ۖ◌إِنِجيَلۡ◌لٱَرٰيَة

.]110[المائدة:﴾١١٠

:

قول عامة المفسرين أن معنى الحكمة يف هذه اآلية الفهم بمعاين الكتاب الذي

أنزلته إليك،وبعضهم يعرب بالعلم بالكتاب وكال المعنيين متقارب فمن لوازم العلم 

)، وهي الفهم بمعاين الكتاب الذي أنزلته إليك"والحكمةالفهم، قال الطربي:(

،وكذا قال غير واحد من )2()والحكمة، يعني: العلم والفهمـ،وقال البغوي:()1(

. )3(المفسرين

.)11/215(للطبريجامع البيانانظر:) 1(
.)2/101(معالم التنزيل للبغويانظر:) 2(
/7(للواحديالتفسير البسيط،و)3/1925(لمكي بن أبي طالبالھداية الى بلوغ النھايةانظر:) 3(

تفسير ،و)2/257(البن عاشورالمحرر الوجيز ،و)1/422بن عبد السالم (تفسير العز ،و)588
فتح البيان في مقاصد ،و) 4/292(للقاسميمحاسن التأويل ،و)3/223بن كثير(القرآن العظيم ال

.) 4/83(صديق حسنالقرآن
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عشر:الموضع الثاني 

َأوقوله تعالى:﴿ آ مِمَّ لَِك إَِليۡ◌َذٰ مَِنۡ◌َحٰىٓ َربَُّك َوَالۗ◌َمِةۡ◌ِحكۡ◌لٱَك

ًهٱَمَعۡ◌َعلۡ◌َتج إَِلٰ َفُتلهللاِ َءاَخَر َمُلومۡ◌ا َجَهنََّم فِي مَّدٗ◌َقٰى ُحوًراۡ◌ا

.]39[اإلسراء:﴾٣٩

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية معنيين:

)1(األول:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية القرآن قاله بن زيد.المعنى 

المعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية جنس الحكمة أي أن األوامر  

والنواهي يف السبع عشرة آية التي سبقتها من الكالم المحكم الذي ال يتطرق إليه 

.)2()عنه فهو حكمةوكل ما أمر اهللا به أو هنى اهللا فساد،قال البغوي:(

الراجح أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية جنس الحكمة،أي كالم محكم 

الحكمة األمر بمحاسن األعمال ومكارم األخالق والنهي عن أراذل األخالق و

.)635الوجيز للواحدي (،و)17/452(للطبريجامع البيان:انظر) 1(
.  )3/135(التنزيل للبغويمعالم :انظر) 2(
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) 1وهذه األعمال المذكورة يف هذه اآليات من الحكمة العالية(،وأسوأ األعمال

،قال ابن عطية:()2محكم ال مدخل فيه للفساد بوجه(وسماه حكمة ألنه كالم ،

اإلشارة ب ذلك إلى هذه اآلداب التي تضمنتها هذه اآليات المتقدمة أي هذه من 

األفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة اهللا يف عباده وخلقه لهم محاسن األخالق، 

: ،وقال الرازي)3()والحكمة قوانين المعاين المحكمة واألفعال الفاضلة

ذلك إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من التكاليف وسماها حكمة، وإنما سماها 000(

هبذا االسم لوجوه: أحدها: أن حاصلها يرجع إلى األمر بالتوحيد وأنواع الطاعات 

، والخيرات واإلعراض عن الدنيا واإلقبال على اآلخرة، والعقول تدل على صحتها

يات شرائع واجبة الرعاية يف جميع األديان وثانيها:أن األحكام المذكورة يف هذه اآل

والملل وال تقبل النسخ واإلبطال، فكانت محكمة وحكمة من هذا االعتبار. وثالثها: 

أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير ألجل العمل به، فاألمر بالتوحيد 

اظب األول وسائر التكاليف عبارة عن تعليم الخيرات حتى يوعبارة عن القسم

اإلنسان عليها وال ينحرف عنها، فثبت أن هذه األشياء المذكورة يف هذه اآليات عين 

)4()الحكمة

.)458(تيسير الكريم الرحمن للسعديانظر:) 1(
.)2/668(الكشاف للزمخشريانظر:) 2(
.)3/458(البن عطيةالمحرر الوجيزانظر:) 3(
.)20/344(للرازيالتفسير الكبيرانظر:) 4(
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الموضع الثالث عشر:

ِبۡ◌دٱقوله تعالى:﴿ َربَِّك َسبِيِل إَِلٰى َوۡ◌ِحكۡ◌لٱُع ِعَظِةۡ◌َموۡ◌لٱَمِة

ِدلۖ◌َحَسنَِةۡ◌لٱ ِبۡ◌َوَجٰ َأحٱُهم ِهَي تِي ُهَوۚ◌َسُنۡ◌لَّ َربََّك َعنۡ◌َأعإِنَّ َضلَّ بَِمن َلُم

َأعۦَسبِيلِِه ِبۡ◌َوُهَو ]125[النحل:﴾١٢٥َتِديَنۡ◌ُمهۡ◌لٱَلُم

الدراسة:
ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية عدة معان:

)1(المعنى األول:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية القرآن.

)2(المعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية النبوة.

المقالة المحكمة المعنى الثالث:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

)3(.وهو الدليل الموضح للحق، المزيح للشبهةنالصحيحة

أرحج المعاين يف المراد بالحكمة يف هذه اآلية هو القرآن الكريم، وهو قول 

، وقال )4()لقرآنادع إلى سبيل ربك بالحكمة، باكثير من المفسرين،قال البغوي:(

.)2/593(البن الجوزيالتفسيرزاد المسير في علم ،و)3/210لسمعاني(لالقرآنتفسيرانظر:) 1(
.)3/220(للماورديالنكت والعيون،و)13/232(للواحديالتفسير البسيطانظر:) 2(
.)6/422(للقاسميمحاسن التأويل،و)3/245(للبيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويلانظر:) 3(
.)3/103(معالم التنزيل للبغويانظر:) 4(
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،كذا قال غيرهم من )1()هنا : كتاب اهللا سبحانه"الحكمة "ومكي بن أبي طالب:(

)2(المفسرين.

ألنه بالقرآن الدعوة هي أثرًا وأقواها للدعوة وسيلة أعظم بأن يشهد والواقع

معجز بلفظه ومعناه، وأسلم بعض الصحابة رضي اهللا عنهم بسبب سماعهم للقرآن، 

إلى يومنا هذا له تأثير وسيظل ألنه معجزة اهللا الخالدة.وال زال

.)6/4115(لمكي بن أبي طالبالهداية الى بلوغ النهايةانظر:) 1(
/2تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين (،و)17/321(للطبريجامع البيانانظر:) 2(

)،ونزھة األعين 175،الوجوه والنظائر للدامغاني()2/208تفسير العز بن عبد السالم (،و)423
تفسير الجاللين (ص: ،و)4/613بن كثير(اللعظيمالقرآن اتفسير)،و262النواظر البن الجوزي(

363(.
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الموضع الرابع عشر:

ُلقۡ◌َءاَتيۡ◌َوَلَقدقوله تعالى:﴿ َنۡ◌َنا َأِنۡ◌ِحكۡ◌لٱَمٰ ِهۡ◌ُكرۡ◌شٱَمَة َوَمنۚ◌لِلَّ

َيشۡ◌ُكرۡ◌َيش لِنَفۡ◌َفإِنََّما َفإِنَّۦِۖسِهۡ◌ُكُر َكَفَر َحِميدٱَوَمن َغنِيٌّ ٞ◌َهللا

.]12[لقمان:﴾١٢

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية معنيين:

المعنى األول:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية الفقه يف الدين والعقل 

)1(واإلصابة يف القول،وهو ما عرب عنه بعضهم بالفهم والعلم،قاله مجاهد وقتادة.

)2(اآلية النبوة قاله عكرمة.المعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه 

الراجح أن معنى الحكمة يف هذه اآلية جنس الحكمة وهي الفقه يف الدين 

والعقل واإلصابة يف القول أي الفهم والعلم ، وهو قول األكثر من أهل العلم 

،وأما القول بالنبوة تفرد به عكرمة،قال )1(،قال ابن الجوزي:( قاله األكثرون))3(

.)20/134(للطبريجامع البيانانظر:) 1(
.)18/99(للواحديالتفسير البسيط،و)20/134(للطبريجامع البيانانظر:) 2(
/2تفسير العز بن عبد السالم (،و)3/374تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين (انظر:) 3(

القرآن تفسير)،و174)،والوجوه والنظائر للدامغاني(4/347،والمحرر الوجيز البن عطية()538
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واتفق العلماء على أنه كان حكيما، ولم يكن نبيا، إال عكرمة فإنه قال: كان وي:(البغ

وقيل: لم يقل بنبوته إال عكرمة ،قال الشوكاين:()2()لقمان نبيا. وتفرد هبذا القول

،وهذا يؤيد )3()فقط، مع أن الراوي لذلك عنه جابر الجعفي، وهو ضعيف جدا

عدم صحة القول بنبوته.

=
،وفتح القدير )5/105(البن الجوزيزاد المسير في علم التفسير، و)6/335(بن كثيرالالعظيم

). 4/273للشوكاني(
.)5/105(البن الجوزيزاد المسير في علم التفسيرانظر:) 1(
. )6/286(لم التنزيل للبغويمعاانظر:) 2(
).4/273فتح القدير للشوكاني(انظر:) 3(
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الموضع الخامس عشر:

تعالى:﴿َو ُيتۡ◌ُكرۡ◌ذٱقوله َما مِنۡ◌َن ُبُيوتُِكنَّ فِي هللاِٱَءاَيِٰتۡ◌َلٰى

َخبِيًراٱإِنَّۚ◌َمِةۡ◌ِحكۡ◌لٱَو َلطِيًفا َكاَن ]34[األحزاب:﴾٣٤َهللا

الدراسة:
ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية معنيين:

)1(هذه اآلية السنة قاله قتادة.المعنى األول:أن المراد بالحكمة يف

قاله ومواعظههأحكامالمعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية القرآن و

).2مقاتل(

ويرتجح أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية السنة،وهو اختيار االكثر من 

َوَسلَّم،قال الطربي:()3(المفسرين َعَلْيِه اهللا َصلَّى اهللا رسول إلى أوحي الحكمة: ما

،ويؤيد هذا الرتجيح أن )4()من أحكام دين اهللا، ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة

.)4/323فتح القدير للشوكاني (،و)6/351(معالم التنزيل للبغويانظر:) 1(
المصدر السابق.انظر:) 2(
الوجيز للواحدي ،و)9/5835(لمكي بن أبي طالبالهداية الى بلوغ النهايةانظر:) 3(
القرآن تفسير،و)4/282لسمعاني (القرآن لتفسير ،و)4/385(الن عطيةالمحرر الوجيز ،و)865(

تفسير ،و) 2/151(البن جزي الكلبيالتسهيل لعلوم التنزيل،و)6/415بن كثير  (الالعظيم
.)8/75(للقاسميمحاسن التأويل،و)554الجاللين (

.  )20/268(للطبريجامع البيانانظر:) 4(
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قوله:(َو يف القرآن ذكر سبق ؛ألنه التأكيد من أولى ُيتۡ◌ُكرۡ◌ذٱالتأسيس َما فِيۡ◌َن َلٰى

مِن َوٱَءاَيِٰتۡ◌ُبُيوتُِكنَّ )،فآيات اهللا المراد هبا القرآن،فيكون حمل َمِةۡ◌ِحكۡ◌لٱهللاِ

الحكمة على السنة أولى ألن فيها زيادة معنى. 
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الموضع السادس عشر:

ُمـلۡ◌َوَشَددقوله تعالى:﴿ َوَفـصۡ◌ِحـكۡ◌لٱَنٰـُهۡ◌َوَءاَتـيۥَكـُهۡ◌َنا ِخَطـاِبۡ◌لٱَلۡ◌َمـَة
.]20[ص:﴾٢٠

اآلية عدة معان:ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه 

)1(المعنى األول:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية النبوة قاله السدي.

)2(المعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية السنة قاله قتادة.

الفهم، قاله ابن عباس، المعنى الثالث:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

)3(.والحسن وابن زيد

)4الصواب، قاله مجاهد. (المعنى الرابع:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

العلم الذي ال ترده العقولالمعنى الخامس:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

.)5(.أبوالعاليةهقال

.)21/171(للطبريجامع البیانر:انظ) 1(
.)3/564(البن الجوزيزاد المسیر في علم التفسیرانظر:) 2(
المصدر السابق.انظر:) 3(
،وتفسیر القرآن العظیم البن )3/564(البن الجوزيزاد المسیر في علم التفسیرانظر:) 4(

).7/59كثیر(
.)4/497(البن عطیةالمحرر الوجیزانظر:) 5(
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الراجح أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية النبوة واإلصابة يف األمر،ألن السياق 

ن فيكون االمتنان بأعلى مقامات الحكمة وهي النبوة، وبجنس الحكمة سياق امتنا

يعني: النبوة واإلصابة يف }وآتيناه الحكمة{وهي اإلصابة يف األمور، قال البغوي:(

األمو}وآتيناه الحكمة{، وقال الواحدي:()1()األمور يف ،وهو قول )2(ر)اِإلصابة

)3(غير  واحد من المفسرين.

. )7/77(معالم التنزیل للبغويانظر:) 1(
.)921الوجیز للواحدي (انظر:) 2(
)،ونزھة 174، الوجوه والنظائر للدامغاني()4/85تفسیر القرآن العزیز البن أبي زمنین(انظر:) 3(

/8(للقاسميحاسن التأویل،وم)4/488فتح القدیر للشوكاني ()،و262األعین النواظر البن الجوزي(

.)711لسعدي(الكریم الرحمن ل،وتیسیر)246
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السابع عشر:الموضع

ِبقوله تعالى:﴿ ِعيَسٰى َجآَء ا َقدۡ◌لٱَوَلمَّ َقاَل ُتُكمۡ◌ِجئۡ◌َبيِّنَِٰت

َبعۡ◌ِحكۡ◌لٱِب َلُكم َوِألَُبيَِّن َتخٱَضۡ◌َمِة فِيِهۡ◌لَِّذي َوَأطِيُعوِنٱتَُّقوْاٱَفۖ◌َتلُِفوَن َهللا

خُرف:﴾٦٣ .]63[الزُّ

اآلية عدة معان:ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه 

)1(المعنى األول:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية النبوة قاله السدي.

)2اإلنجيل، قاله مقاتل. (المعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

ما يرغب يف الجميل ويكف المعنى الثالث:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية 

)3(.عن القبيح

المراد بالحكمة يف هذه اآلية النبوة، ويؤيد هذا المعنى أن اإلنجيل الراجح ان 

أخرج الطربي بسنده الحسن عن قتادة (ولما جاء عيسى بالبينات) أي فقد ذكر قبلها،

.)21/634(للطبريجامع البیانانظر:) 1(
لقرطبي ،والجامع ألحكام القرآن ل)4/82(البن الجوزيزاد المسیر في علم التفسیر انظر:) 2(
)16/108(.
.)4/644فتح القدیر للشوكاني (،و)3/160تفسیر العز بن عبد السالم (انظر:) 3(
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وهي هنا 000الحكمة :(-يف تفسيره لهذه اآلية –،قال ابن عاشور )1باإلنجيل(

)3(،وهو اختيار غير واحد من المفسرين.)2()النبوة

.)4/309(د.حكمت بشیرالصحیح المسبور من التفسیر بالمأثورانظر:) 1(
).25/247التحریر والتنویر (انظر:) 2(
القرآن تفسیر،و)5/62(البن عطیةالمحرر الوجیز ،و)7/220(معالم التنزیل للبغويانظر:) 3(

. )768لسعدي (یسیر الكریم الرحمن لت،و)7/236بن كثیر(الالعظیم
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الموضع الثامن عشر:

ُتغٞ◌ۖ◌َبٰلَِغةۢ◌َمُةۡ◌ِحكقوله تعالى:﴿ ]5[القمر:﴾٥لنُُّذُرٱِنۡ◌َفَما

:الدراسة

ذكر المفسرون أن معنى الحكمة يف هذه اآلية القرآن الكريم، وهو قول عامة 

،وقال البغوي:()1()يعني بالحكمة البالغة: هذا القرآنالمفسرين،قال الطربي:( 

،وقال مكي بن )2(ر)حكمة بالغة، يعني القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية يف الزج

َبالَِغٌة{قال أبي طالب:( ،وقال به غير واحد من )3()يعني القرآن }ِحْكَمٌة

)4. (المفسرين

. )22/572(للطبريالبيانجامع انظر:) 1(

. )4/322معالم التنزيل للبغوي(انظر:) 2(

.)11/7185(لمكي بن أبي طالبالھداية الى بلوغ النھايةانظر:) 3(
) 3/255تفسير العز بن عبد السالم (،و)4/316تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين (انظر:) 4(

البن ) المحرر الوجيز5/308لسمعاني (لنالقرآتفسير،و)1046الوجيز للواحدي (ص: ،و
/5فتح القدير للشوكاني (،و)4/198(البن الجوزيزاد المسير في علم التفسير،و)5/212(عطية
146(.
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الموضع التاسع عشر:

فِيٱُهَوقوله تعالى:﴿ َبَعَث ِذي يِّۡ◌لٱلَّ َرُسولۧ◌ُأمِّ نا ٗ◌َن ُلوْاۡ◌َيتۡ◌ُهمۡ◌مِّ

تِِهۡ◌ِهمۡ◌َعَلي يِهمۦَءاَيٰ َوۡ◌لٱَوُيَعلُِّمُهُمۡ◌َوُيَزكِّ مِنۡ◌ِحكۡ◌لٱكِتََٰب َكاُنوْا َوإِن َمَة

َضَلٰلۡ◌َقب َلِفي بِينٖ◌ُل .]2[الجمعة:﴾٢ٖ◌مُّ

الدراسة:

ذكر المفسرون يف معنى الحكمة يف هذه اآلية معنيين:

)1(المعنى األول:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية السنة قاله قتادة والحسن.

المعنى الثاين:أن المراد بالحكمة يف هذه اآلية الفقه يف الدين قاله مالك بن 

)2(أنس.

الراجح أن معنى الحكمة يف هذه اآلية السنة؛وهو يشمل القول الثاين ألن 

( َواْلِحْكَمَة ) يعنياختيار أكثر المفسرين،قال الطربي:(السنة فقه يف الدين،وهو 

/19(البن عادلاللباب في علوم الكتاب،و)18/92لقرطبي(الجامع ألحكام القرآن لانظر:) 1(
70(.

.المصدر السابقانظر:) 2(
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،وكذا قال غيرهم )2()والحكمة: السنة ،وقال ابن عطية:()1()بالحكمة: السنن

)3(من المفسرين.

الخاتمة

الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعد                                     

أما بعد

توصلت يف هناية هذا البحث إلى جملة من النتائج أهمها :لقد 

أن الحكمة يف القرآن الكريم جاءت يف تسعة عشر موضعl، حيث وردت 

معرفة يف كل المواضع إال يف موضعين جاءت منكرة،كما اهنا جاءت مفردة يف سبعة 

مواضع، وجاءت مقرونة بالكتاب يف عشرة مواضع ،ومقرونة باآليات يف موضع 

حد، ومقرونة بالملك مرة واحدة فقط.وا

جاء يف معنى الحكمة لغة المنع واإلتقان.

  lحال اسم جامع لكل كالم أو علم يراعى فيه إصالحأن الحكمة اصطالح

.الناس واعتقادهم إصالحا مستمرا ال يتغير

.)23/372(جامع البيان للطبريانظر:) 1(
.)5/306(البن عطيةالمحرر الوجيزانظر:) 2(
/9(للقاسميمحاسن التأويل،و)4/390تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين(انظر:) 3(

.)862لسعدي(،وتيسير الكريم الرحمن ل)28/185التفسير المنير للزحيلي(،و)227



الحارثيعليبنمنصربنسیف.د

البقرة جاءت الحكمة يف القرآن بمعنى السنة يف تسعة مواضع وهي : سورة 

،)164، 81، 48(: اآليات وآل عمران)،وسورة 231، 129،151(يات:اآل

.)2(:اآلية الجمعةسورة ،و)34(:اآليةاألحزابسورة و)،113(: اآليةالنساءو

جاءت الحكمة يف القرآن بمعنى النبوة يف أربعة مواضع وهي : سورة البقرة 

الزخرفسورة ،و)20(:اآليةص)،وسورة 54(:اآليةالنساء)،وسورة 251اآلية(

). 63( :اآلية 

النحلسورة وجاءت الحكمة يف القرآن بمعنى القرآن يف موضعين وهما :

).5(: اآلية القمرسورة ،و)125(: اآلية

جاءت الحكمة يف القرآن بمعنى الفهم يف ثالثة مواضع وهي: سورة البقرة 

).12(:اآليةلقمانسورة ،و)110(: اآليةالمائدةسورة ،و)269اآلية(

اءت الحكمة يف القرآن  بمعنى الكالم المحكم الذي ال فساد فيه أي جنس ج

).  39(: اآلية اإلسراءالحكمة يف موضع واحد وهو: سورة 

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وبارك على النبي الكريم 

الدين. يوم إلى كثيرًا lتسليم وسلم وصحبه آله وعلى



معانيالتبیان القرآنفيالحكمةمفردةـل

والمراجعفھرس المصادر 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم، ألبـي السـعود محمـد بـن محمـد .1
العمادي، دار إحياء الرتاث ،بيروت.

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، محمد بن األمـين الشـنقيطي، دار الفكـر .2
بيروت. -للطباعة و النشر و التوزيع 

اإلكليل يف استنباط التنـزيل، لجالل الدين السيوطي، تحقيق: د. عامر العرابـي، .3
جدة. –، دار األندلس الخضراء ه1422ط األولى 

أنــوار التنـــزيل وأســرار التأويــل، للقاضــي البيضــاوي،المحقق: محمــد عبــد .4
الرحمن المرعشلي.

، ه1418لثالثـة أيسر التفاسـير لكـالم العلـي القـدير، ألبـي بكـر الجزائـري، ط ا.5
المدينة المنورة.–مكتبة العلوم والحكم 

هــ، دار 1420طصـدقي محمـد جميـل،المحقق:البحر المحيط، البن حيان، .6
بيروت.–الفكر 

الملّقـب.7 الـرّزاق عبـد بـن محّمـد بـن القاموس،حّمـد جـواهر مـن العـروس تاج
الهداية المحققين ،دار من بيدي ،المحقق: مجموعة . بمرتضى، الزَّ

–التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر  بن عاشور، الدار التونسية  للنشر والتوزيـع .8

تونس.
التسهيل لعلوم التنـزيل، البن جزي الغرناطي، تحقيق د.عبد اهللا الخالدي شركة .9

هـ1416-األولى الطبعة:بيروت–دار األرقم بن أبي األرقم 
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: ياسر إبراهيم، وغنـيم عبـاس، ط تفسير القرآن، ألبي المظفر السمعاين، تحقيق.10
الرياض.–، دار الوطن للنشر ه1418األولى 

طد. حسـن المنـاعي،المحقق:تفسير ابن عرفة،لمحمد بـن محمـد ابـن عرفـة،.11
تونس–م،مركز البحوث بالكلية الزيتونية 198األولى، 

علـــي.12 بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن علـــي الحســـن ألبـــي الَبِســـْيط التَّْفِســـيُر
) رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام محمـد 15أصل تحقيقه يف (المحقق:،الواحدي

عمـادة الناشـر:بن سعود، ثـم قامـت لجنـة علميـة مـن الجامعـة بسـبكه وتنسـيق 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. -البحث العلمي 

القاهرة. –األولى ط -تفسير الجاللين، المحلي والسيوطي ، دار الحديث.13
ن دار المـآثر، المدينـة ه1420لصحيح، أ.د. حكمت بشير، ط األولى التفسير ا.14

المنورة. 
المحقـق:تفسير القرآن ، ألبـي محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـالم،.15

ــوهبي ــراهيم ال ــن إب ــد اهللا ب ــدكتور عب ــى، ،ط ال ــزم 1416األول ــن ح –ه، دار اب

.بيروت
عبد اهللا بن عيسى المعروف بابن أبي أبو عبد اهللا محمد بن ،تفسير القرآن العزيز.16

ط محمد بن مصـطفى الكنـز،-أبو عبد اهللا حسين بن عكاشة ، المحقق:َزَمنِين
مصر/ القاهرة.-ه الفاروق الحديثة 1423األولى، 

سامي بـن المحقق:تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير،.17
بة للنشر والتوزيع.ه ،دار طي1420الثانية ، ط محمد سالمة
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ــة .18 ــب، ط الثالث ــعد الطي ــق: أس ــاتم، تحقي ــي ح ــن أب ــيم، الب ــرآن العظ ــير الق تفس
مكة المكرمة. –، مكتبة نزار الباز ه1419

مكتب ،المحقق:محمد بن أبي بكر بن أيوب ،تفسير القرآن الكريم (ابن القيم).19
ط ،الدراسات والبحـوث العربيـة واإلسـالمية بإشـراف الشـيخ إبـراهيم رمضـان

بيروت.–هـ، دار ومكتبة الهالل 1410-األولى 
–، دار إحيـاء الـرتاث  ه1420لفخر الدين الـرازي، ط الثالثـة –التفسير الكبير .20

بيروت.
مكتبـة هـ ،شركة1365تفسير المراغي، ألحمد مصطفى المراغي، ط األولى، .21

.ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر
ط ، د.وهبة بن مصطفى الزحيلـي، التفسير المنير يف العقيدة والشريعة والمنهج.22

دمشق.–هـ ،دار الفكر المعاصر 1418الثانية ، 
دار هنضـة -األولـى، ط التفسير الوسيط للقرآن الكري ،محمـد سـيد طنطـاوي.23

القاهرة.–وزيع، الفجالة مصر للطباعة والنشر والت
ــعدي،تحقيق .24 ــدالرحمن الس ــالم المنان،لعب ــير ك ــرحمن يف تفس ــريم ال ــر الك تيس

هـ.1416عبدالرحمن اللويحق،مؤسسة الرسالة،ط الرابعة 
ــربي، أحمــد محمــد شــاكر ط .25 ــر الط ــل القــرآن، البــن جري ــان يف تأوي جــامع البي

.ه، مؤسسة الرسالة1420األولى، 
ن طأحمد الربدوين وإبراهيم أطفيشتحقيق:للقرطبي،الجامع ألحكام القرآن، .26

.القاهرة–ه، دار الكتب المصرية 1384الثانية،
حاشــية زاده علــى تفســير البيضــاوي،لمحيي الــدين شــيخ زاده،تحقيــق محمــد .27
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هـ.1419شاهين،دار الكتب العلمية،بيروت،ط األول 
بــن عبــد اهللا حــدائق الــروح والريحــان يف روابــي علــوم القــرآن، لمحمــد األمــين .28

بيروت.–، دار طوق النجاة ه1421الهروي، ط األولى 
بيروت.–الدر المنثور يف تفسير المأثور، للسيوطي، دار الفكر  .29
ه ، دار الكلــم 1419األولــى، ، ط محيــي الــدين ديــب مســتوراجعــه وقــدم لــه:.30

.الطيب، بيروت
حســن، ط روح البيــان يف تفســير القرآن،إلســماعيل حقي،تحقيــق عبــداللطيف.31

م،دار الكتب العلمية،بيروت.2003األولى 
روح المعاين يف تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاين، لأللوسـي،تحقيق علـي .32

هـ ،دار الكتب العلمية، بيروت. 1415عطية، ط األولى 
، ط عبـد الـرزاق المهـديالمحقـق:زاد المسير يف علم التفسير، البن الجوزي، .33

. بيروت–الكتاب العربي هـ،دار 1422-األولى 
الزاهر يف معاين كلمات النامس، ألبي بكر األنباري، تحقيق: د. حاتم الضـامن، .34

بيروت.–، مؤسسة الرسالة ه1412ط األولى 
زهرة التفاسير،لمحمد أبوزهرة،دار الفكر العربي..35
هـ،دار 1425صفوة اآلثار والمفاهيم،للشيخ عبدالرحمن الدوسري، ط األولى .36

للنشر والتوزيع،المغني
األولـى،دار الصـابوين للطباعـة والنشـر ، ط صفوة التفاسير،حمد علي الصابوين.37

القاهرة.–والتوزيع 
.بيروت–دار الكتب العلمية ،ه1422-ط األولى .38
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بــن.39 اهللا َعبــد العلــم خــان، خــادم حســن القــرآن، لصــديق مقاصــد يف البيــان فــتح
األنَصــاري ، والّنْشــر، ه1412عـام النشــر:إبـراهيم للطَباعـة العصــريَّة ،الَمكتبـة

.َبيروت–َصيَدا
فتح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، للشـوكاين، ط .40

دمشق، بيروت.-هـ ،دار ابن كثير،دار الكلم الطيب 1414-األولى 
األفكـار القاموس المحيط، للفيروز آبـادي، تحقيـق: حسـان عبـد المنـان، بيـت .41

عمان.–الدولية 
ــل، .42 ــل يف وجــوه التأوي ــون األقاوي ـــزيل وعي ــوامض التن ــائق غ الكشــاف عــن حق

بيروت.  –هـ  ،دار الكتاب العربي 1407-الزمخشري، ط الثالثة 
ــوي، .43 ــاء الكف ــي البق ــة، ألب ــروق اللغوي ــطلحات والف ــم يف المص ــات معج الكلي

م، 1993/ه1413يــة تحقيــق: عــدنان درويــش، محمــد المصــري، الطبعــة الثان
بيروت. –مؤسسة الرسالة 

، لعالء الدين البغدادي الخازن، "تفسير الخازن"لباب التأويل يف معاين التنـزيل .44
بيروت. –هـ ، دار الكتب العلمية 1415األولى، ط،محمد علي شاهين،

اللباب يف علوم الكتاب، ألبي حفص عمـر بـن علـي الدمشـقي، تحقيـق: عـادل .45
م، دار 1998/ه1419د، علـــي معـــوض وآخـــرون، ط األولـــى عبـــد الموجـــو
بيروت.–الكتب العلمية 

بيروت.–هـ  دار صادر 1414-الثالثة ط لسان العرب، البن منظور .46
، ط محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين القاسمي، محمد باسل عيـون السـود.47

. بيروت–هـ ، دار الكتب العلميه 1418-األولى 
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الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي، عبد السالم عبد المحرر .48
الشايف محمد

يوسـف علـي حققه وخـرج أحاديثـه:مدارك التنـزيل وحقائق التأويل، للنسفي، .49
بديوي

المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علـي الفيـومي المقـري، تحقيـق : يوسـف .50
الشيخ محمد.

1420لبغوي، عبد الرزاق المهدين ط  األولـى ، معالم التنـزيل، لمحي الدين ا.51
بيروت. –هـ  ، دار إحياء الرتاث العربي 

، ه1408معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق: عبد الجليل شلبي، ط األولى .52
بيروت.–دار عالم الكتب 

ــى .53 ــون، ط األول ــد اللب ــاتن محم ــق: ف ــراء، تحقي ــا الف ــي زكري ــرآن، ألب معــاين الق
بيروت.–إحياء الرتاث العربي ، داره1424
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فھرس الموضوعات

يف فيهـا الحكمـة ُذكـرت التي المواضع : ذكر

.Bالقرآن، ومعنى الحكمة لغة واصطالح

ــي  ــع الت ــة يف المواض ــى الحكم ــة معن : دراس

ذكرت فيها يف القرآن مرتبة حسب ترتيب سور القرآن.
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