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اإلهداء
العزة ،أريد إىدآء ىذه
ا٢بمد ك ٌ
كرب ٌ
رب العا٤بْب ٌ
الشكر هلل ٌ
رسالة ا٤باجستّب إذل:
ُ -سعادة األستاذة ال ٌدكتورة ا٢باجة إينيزار ،ا٤باجستّبة كىي رئيسة جامعة
ميَبك اإلسالمية ا٢بكومية المبونج.
ِ -سعادة ال ٌدكتورة ا٢باجة طبيبة السعادة ،ا٤باجستّبة كىي مديرة الدراسات
العليا ٔبامعة ميَبك اإلسالمية ا٢بكومية المبونج.
ّ -فضيلة الدكتور خّب الرجاؿ ،ا٤باجستّب كرئيس قسم التعليم اللغة العربية
ككذلك ا٤بشرؼ الثاىن ٔبامعة ميَبك اإلسالمية ا٢بكومية المبونج.
ْ -سعادة الدكتور ا٢باج حسن الفتاريب ،كىو ا٤بشرؼ األكؿ الذل قد
ككجهاين إذل الباحث َب كتابة ىذه رسالة ا٤باجستّب.
أعطياين ٌ
دائما ،على الرغم من رحيلك ،لكن
ٓ -كالدم الراحل الذم أعطى ا٢بافز ن
جيدا
بفضل خدماتك الٍب أعيشها ُب ىذا العادل ،فقد علمت شيئنا ن
كصحيحا على الرغم من أنك دل تصاحب أيامي الطويلة ُب طفولٍب حٌب
ن
أٛبكن من الدراسة حٌب مستول ا٤باجستّب .أمي ،أخٍب َب قلب كاحد الٌب
حٌب أًب ىذه
ت ركحيٌتنا
ٍ
سرتٍِب بانتهاضي ٍ
كدعتِب ككقى ٍ
كنصحتِب ٌ
التربح قد ٌ
رسالة ا٤باجستّب.
ٔ -اذل ٌأمي ا٢ببيبة ،أنت امرأة قاسية أ٪ببتِب ُب ىذا العادل ،فقد أمضيت
أيامك ُب االعتناء يب حٌب سن البلوغ ،شغفك ُب ا٢بياة ا٤بعيشية يوفر
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دائما الصحة كالربكة
دركسو ا٣باصة رل للتنقل ُب ىذه ا٢بياة ،رٞبك اهلل ن
لك ُب ا٢بياة عش يومك
دائما الدعم كالتحفيز
دائما أيامي ،كالٍب تقدـ ن
ٕ -زكجٍب احملبوبة الٍب ترافق ن
إلكماؿ ىذه الرسالة.
ٖ -ابِب ٧بمد كنافيسة ،أنتما لؤلؤتاف ُب حياٌب ،كونوا أكالد طيبْب ،صادقْب
كمليئْب بالركح حٌب تتمكنوا من مواصلة كفاح كالدؾ الح نقا
ا٢بث كالنهضة لبلوغ ٪باحي.
ٗ -كأصحايب كٝبيع من نصركين كآتوين ٌ
األـ ٔبامعة ميَبك اإلسالمية ا٢بكومية
َُ-كٝبيع احملاضرين كاحملاضرات كالكلٌية ٌ
المبونج.
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كلمة الشكر والتقدير
عريب
ا٢بمد هلل الذم جعل لكل قوـ لسانا كلغةٌ ،
كفضل العرب بلساف ٌ
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٧بمد ،دعوة أبينا إبراىيم ربِا وٱبػد ذ ِ
مبْب .كالصالة كالسالـ على سيٌدنا ٌ
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ٱۡله ُ
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أۡحرۖۡ ،اشرؼ ا٣بلق ،كخيار بِب ىاشم خيار العرب .اما بعد:

علي فرصة إلكماؿ ىذه الرسالة ا٤باجستّبة ،فللو سبحانو
كقد منحى اهلل ٌ

كتعاذل ا٢بمد كالثناء ،فا٢بمد هلل على عظيم نعامك شرفُب أف أقوؿ كلمة
الشكر كالتقدير إذل كل من الذين ٥بم فضل ُب بداية كتابة ىذه الرسالة حٌب
االنتهائها كدل يبخلوا أحدىم بشيء طلبتها منهم ،فهذه الرسالة ا٤بتواضعة اليتم
إالٌ بالتوجهات كاإلرشادات كا٤بساعدات كاإلقَباحات من األساتذ كاألساتذات
الكراماء كالزمالء الفضالء .لذا ،قدـ الباحث جزيل شكره كتقديره اذل كل من
الذم يعطى فرصو مساعدة على إكماؿ ىذه الرسالة .كخاصة اذل:
ُ-

فضيلة األستاذة الدكتورة اينيزار ،ا٤باجيسَبة ،رئيسة جامعة ميَبك
اإلسالمية ا٢بكومية المبونج.

ِ٠ -باحة الدكتورة طبيبة السعادة ،ا٤باجيسَبة ،مديرة الدراسات العليا جامعة
ميَبك اإلسالمية ا٢بكومية المبونج.
ك
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ّ٠ -باحة الدكتور خّب الرجاؿ ،ا٤باجيسَب ،رئيس قسم تعليم اللغة العربية
ككا٤بشرؼ الثاىن ُب الدراسات العليا جامعة ميَبك اإلسالمية ا٢بكومية
المبونج .الذل يسعدين أف أتقدـ بشكره كتقديره فقد قدـ للباحث
التشجيع كالعوف طواؿ فَبة إعداد ىذه الرسالة فلم يبخل شيء بعلمو كدل
يضق صدره ُب مساعدة الباحث ك٘بيهو ،ككاف لتفضلو ٗبناقشة ىذه
فمُب خالص الشكر كالتقدير لو
الرسالة أكثر األثر ُب نفس الباحث ٌ
كجزاكم اهلل خّبا كثّبا.
ْ٠ -باحة الدكتور حسن الفاتريب ،ا٤بشرؼ األكؿ الذم افاد الباحث علما
كعمال ككجو خطواتو ُب كل مراحل ُب إعداد ىذه الرسالة مند بداية
فكرة ىذه الرسالة حٌب اإلنتهاء منها ،فجزاكم اهلل احسن ا١بزاء.
ٓ -كال ينس الباحث كل الشكر كالتقدير إذل ٝبيع األساتيذ َب قسم التعليم
اللغة العربية بالدرسات العليا جامعة ميَبك اإلسالمية ا٢بكومية المبونج.
فلهم كل الشكر كالتقدير من الباحث على ما قدموا من العلوـ كالوقت
كالتشجيع كا٤بعارؼ كجزاىم اهلل خّبا كثّبا.
ٔ -كالدم الذم رباياىن مند الصغّب حٌب اآلف
ٕ -كال ينس الباحث كل الشكر كالتقدير اذل ٝبيع األصحاب ُب قسم
تعليم اللغة العربية بالدرسات العليا جامعة ميَبك اإلسالمية ا٢بكومية

ز

7

المبونج .فلهم كل الشكر كالتقدير من الباحث على ما ساعدكا من
التشجيع كا٤بساعدة كجزاىم اهلل احسن ا١بزاء.
كاخّبا ،أف ىذه الرسالة ال ٚبلو من النقائص كاألخطاء .فّبج الباحث أف
يقدموا اإلقَباحات من القراء لتكميل ىذه الرسالة .كعسى اهلل أف جيعل ىذه
الرسالة مفيدة كنافعة ٤بن يستفيد منها ،امْب.
ميَبك ِٖ ،يناير ََِِ
الباحث
ا.نور ٛبيم امْب

رقم القيد ََُّّٕٕ :
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ملخص البحث
ا.نور تميم امين" 3707011 ،٠0٠0 ،داللة الحكمة في القرآن
الكريم" (دراسة تحليلية تربوية) رسالة الماجستير ،الدرسات العليا ،جامعة

ميترو اإلسالمية الحكومية المبونج

ا٢بكمة ىي إحدل الطرؽ الٍب حصل عليها األنبياء من اهلل سبحانو

كتعاذل ،كيتمكن ا٢بصوؿ عليها اإلنساف الذين حياكلوف ٫بو حصوؿ عليها.
هتدؼ ىذه الدراسة إذل معرفة ا٢بكمة سواء من حيث ا٤بعُب كتأثّبىا على
التعليم .ىناؾ أربعة أسئلة كاالكؿ منها ما ىي آيات القرآف الكرًن الٍب كردت
فيها لفظ ا٢بكمة؟ الثاىن ما معُب ا٢بكمة معجميا ؟ الثالث ما داللة ا٢بكمة ُب
القرآف الكرًن؟ الرابع ما آثار ا٢بكمة ُب الَببية؟
ىذا البحث ىو نوع من البحث النوعي ،كالبحث النوعي ىو البحث
الذم يستند اذل فلفسة ما بعد الوضعية ،كيستخدـ لفحص ظركؼ األشياء
الطبيعية( ،على عكس التجارب) حيث يكوف الباحثوف أدكات أساسية ،كيتم
٘بميع تقنيات ٝبع البيانات ( ٦بتمعة) ،كٙبليل البيانات استقرائى اك نوعي
كتؤكد نتائج البحث النوعي على ا٤بعُب كليس التعميم .كاستخدـ البحث هنخ
ٙبليل ا٣بطاب ،فالتحليل ا٣بطاب ىو منهج البحث ُب أم مشكلة من ا٤بادة
الٌب تكوف من عناصر متميزة كمَبابطة ُب امتداد طورل سواء كانت لغة أـ شيئا
مشبيها باللغة ،كمشتمل على ٝبلة أكلية اكثر ،إنو ُب ٝبلتو بنية شاملة تشخص
ؿ
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ا٣بطاب .أك أجزاء كبّبة منو ،حيث حيلل الباحث النص ا٤بتعلق بكلمة ا٢بكمة
الواردة ُب القرآف الكرًن ٍب يربطونو بالَببية.
كنتائج ىذا البحث األكؿ كرد ُب القرآف عشركف آية ُب القرآف الكرًن
الٍب ٙبتوم على لفظ ا٢بكمة كاما تفصيلها ُب سورة البقرة ست الفاظ كُب سورة
آؿ عمراف ثالثة الفاظ كُب سورة النساء لفظْب كُب سورة ا٤بائدة لفظ كاحد كُب
سورة النحل لفظ كاحد كُب سورة اإلسراء لفظ كاحد كُب سورة لقماف لفظ
كاحد كُب سورة األحزاب لفظ كاحد كُب سورة ص لفظ كاحد كُب سورة
الزحرؼ لفظ كاحد كُب سورة القمر لفظ كاحد كُب سورة ا١بمعة لفظ كاحد
الثاىن أف كلمة ا٢بكمة ُب غالبية ا٤بعاجم العربية ٗبعُب العدؿ كالعلم ك ا٢بلم،
كىناؾ أيضا ٗبعُب القرآف كالسنة .الثالث تشتمل داللة ا٢بكمة ُب القرآف على:
السنة الٍب ُب األمر كالنهي ،الفهم كالعقل ،النبوة ،القرآف ظاىرا كعلم تفسّبه،
القرآف ،الفهم كا٤بعرفة ،اإلصابة ُب ٛبييز بْب ا٢بق من الباطل ،كاإلصابة ُب
تقدًن ا٢بلوؿ ،كاإلصابة ُب اإلدارة كتنظيم األمور .كالرابع كآثار ا٢بكمة ُب الَببية
عند ا٤بعلمْب كا٤بدرسْب كأم شخص الذين يشاركوف ُب عملية تعليمهم كال
سيما ُب تعليمهم اللغة العربية الٌب ىي لغة القرآف الكرًن إذا مارسوا ا٢بكمة ُب
كصربا ،كال عجلة ُب
أنشطة تعليميهم فستكوف أنشطة تعليميهم أكثر حكمة ن
أمورىم ٤بعاقبة أمر ما كأف تكوف أكثر اختياط كاكثر لطيفا ُب معاملة مع طالهبم

كما كردت ُب قصة ا٢بكمة ا٤بوجودة ُب قصة أصحاب الكهف ،كقصة النيب سليماف
كقصة لقماف ا٢بكيم.

ـ
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ABSTRAK
A.NURTAMIM AMIN, 4242, 3727255, Dalalah Hikmah dalam Al-Qur’an
(Analisis Pendidikan), Tesis pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program Pasca
Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Hikmah merupakan salah satu metode yang yang diperoleh para nabi dari
Allah SWT, akan tetapi metode ini juga bisa diperoleh manusia dengan cara
berusaha untuk memperolehnya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tentang hikmah baik dari segi makna dan pengaruhnya terhadap pendidikan. ada
empat pertanyaan yang diajukan penulis, pertama, apa saja ayat al Qur'an yang
terdapat kata hikmah? Kedua, apa makna hikmah yang terdapat dalam kamuskamus bahasa arab? Ketiga apa dalalah hikmah dalam al Qur'an? Keempat,apa
efek hikmah dalam pendidikan?
Penelitian ini

merupakan jenis penilitian kualitatif dengan metode

pendekatan analisis wacana teks, dimana penulis menganalisis teks yang berkaitan
tentang kata hikmah yang terdapat pada al-Qur’an kemudian mengaitkan dengan
hal pendidikan.
Hasil penelitian ditemukan bahwa pertama di Al-Qur’an terdapat dua
puluh ayat yang ada kata hikmah di dalamnya, yang terdapat pada dua belas surat.
Kedua, bahwa kata hikmah pada kamus-kamus bahasa arab mayoritas berarti adil,
ilmu, kelembutan, ada juga yang berarti Al-Qur’an dan sunnah. Ketiga, dalalah
hikmah dalam Al-Qur’an diantaranya : kefahaman, pengetahuan, kemampuan
membedakan antara yang hak dan bathil, kemampuan memberikan solusi,
kemampuan dalam mengatur sesuatu. Keempat,

efek atau dampak hikmah

terhadap pendidikan yaitu para pendidik baik itu orang tua, guru, dan siapapun
yang berkecimpung dalam pendidikan jika mempraktekkan hikmah dalam
kegiatan pendidikannya terlebih dalam pembelajaran bahasa Arab yang
merupakan bahasa Al-Qur’an maka akan lebih arif, bijaksana, sabar, tidak terburu
menghukumi sesuatu suatu perkara, lebih teliti, bersikap lemah lembut
sebagaimana yang terdapat dalam contoh kisah tentang hikmah yang terdapat
dalam kisah ashabul kahfi, kisah nabi Sulaiman dan kisah Lukman Hakim.
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الفصل االول
مقدمة
أ .خلفية البحث

التعليم اإلسالمي ىو شيء مهم للمسلمْب ،ألنو من خالؿ التعليم
٨بلصا هلل كلو
اإلسالمي ،ديكن للمسلم تشكيل ركحو ليصبح
شخصا ن
نبيال ،ن
ن
شخصية أخالقية .من خالؿ التعليم اإلسالمي ديكن أف يقود شخص ما إذل
توجيو ٝبيع األفكار كالسلوؾ كاإلجراءات كالعواطف اإلنسانية القائمة على
التعإلىم اإلسالمية بقصد ٙبقيق أىداؼ التعإلىم اإلسالمية ُب ٝبيع جوانب
ا٢بياة ا٤بوجهة ٫بو العبادة بشكل كامل هلل.
التعليم اإلسالمي ا٤ببِب على الفهم أعاله ىو عملية تتعلق باألنشطة الٍب
تعد عقوؿ اإلنساف كعقلو ،ككذلك آرائو حوؿ الطبيعة كا٢بياة كدكره ُب عالقتو
بالعادل .يتم توجيو كل ىذا من أجل الوصوؿ إذل ىدؼ حياتو ،كىو ا٢بصوؿ
على السعادة ُب الدنيا كُب اآلخرة.
قدـ اإلسالـ كل ىذه األفكار ُب مفهوـ ٝبيل كمتشابك .يقدـ اإلسالـ
أيضا العقائد الٍب جيب الوثوؽ هبا من قبل البشر ليتمكنوا من ٙبريك ا٤بشاعر
ن
ا٤بختلفة ُب أركاحهم ،باإلضافة إذل غرس العواطف الٍب ديكن أف تشجعهم على
التصرؼ كف نقا ٤با تنظمو الشريعة ،أم سلوؾ العبادة كإدراؾ للخلق البشرم،
كالمها الفردية كاالجتماعية .يرتكز مفهوـ التصور اإلسالمي الذم حيكم ٝبيع
1

جوانب ا٢بياة اإلنسانية على القرآف الذم ىو ا٤ببدأ التوجيهي األكؿ كاألىم
للمسلمْب ،كُب القرآف الكرًن ،يتم شرح القوانْب الٍب ٙبكم كيفية العالقة مع
اإلنساف .اإلجراء ا٣باص بكيفية تنفيذ اإلنسانية ١بميع القواعد ا٤بتعلقة ٔبوىر
أيضا كيف أف ا٤بعتقدات ا٢بقيقية الٍب ٘بعل ا٤بسلم ال
ا٣بالق (العبادة) ،كشرح ن
تشرؾ بالذات اهلل تعاذل (العقيدة).
ا٤بؤسسات التعليمية كجزء من ا٤بكاف ا٤بناسب لتنظيم التعليم ،بالطبع،
من ا٤بتوقع أف تلعب دكران ُب ٙبقيق ا٤بثل العليا للتعليم .ا٤بربوف عنصر مهم جيب
أيضا عناصر مهمة
أف يساىم بنشاط ُب ىذا ا١بهد ُب حْب أف الطالب ىم ن
ٙبتاج إذل اعتبار جوانب ٨بتلفة كتنميتها .كحْب نتحدث عن الطالب ،األشياء

الٍب ينبغي تصديقها بأهنم أفراد يطوركف كلديهم ٦بموعة متنوعة من اإلمكانات
اإلجيابية .إذا كاف ىناؾ حٌب يومنا ىذا طالب ال يدركوف إمكاناهتم ،كال يريدكف
كثّبا ،فهو ليس سلوؾ
كثّبا أك ن
أف يهتموا بإمكاناهتم ،أك يعرضوف سلونكا خاطئنا ن

دائما ما يوجد ٦باؿ للتحسْب كالتحسْب الذاٌب.
إهناء ،كلكن ن

ىناؾ عديد من الطرؽ الٍب ديكن للمعلمْب القياـ هبا ٤بساعدة كتسهيل

عملية تطوير الطالبٗ ،با ُب ذلك إجياد كاستكشاؼ طرؽ أكثر فعإلىة ُب
ا٤بمارسة التعليمية .كاحد منهم ،يسلط الباحث الضوء على نضاؿ النيب ُب
الوعظ باإلسالـ ،كاحد منهم من خالؿ التعليم .يسجل التاريخ أف رسوؿ اهلل
ُب أقل من ربع قرف قد ٪بح برباعة ُب تثقيف العرب من األمة الوثنية ليصبحوا
2

ٙبضرا إذل أمة متحضرة،
أمة توحيدية ،من أمة عنيفة إذل أمة كديعة ،من أمة أقل ن

حيب أف يكوف عدائيان ليصبح أمة ٧ببة للسالـ ،من أمة سلبية إذل أمة نشطة.

كا٢بكمة من احد ا٤بنهج الَببية الٍب نالتها األنبياء كالٍب ديكن تعليهما
اإلنساف .كا٢بكمة تعتمد على العقل كالتدبٌر َب األمور فهي مادة عملية سلوكية

ۡ
ۡ
ٱۡل ِۡه ٍَ َث ٌََ ي َ َشا ٓ ُء َو ٌََ يُ ۡؤ َ
ت
كجو إلىها القرآف الكرًن َب قولو تعاذل :يُؤ ِِت
ُۚ
َ
ُ
ۡ ۡ ََ ََ ۡ ُ َ َ
ۡ
َ ٗ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ ْ ُ ْ ۡ ۡ َ َٰ 2
ٗ
ب كالسنة النبوية
وِت دۡيا نثِۡياو وٌا يزنس إِٗل أوؤا ٱَأىٰ ِ
ٱۡل ِهٍث ذلر أ ِ

قوؿ النىب صلى اهلل عليو كسلم  :الحسد إال ُب اثنْب :رجل آعطاه اهلل ماال
فسلطو على ىلكتو َب ا٢بق ،كرجل اعطاه اهلل ا٢بكمة فهو يقضي هبا كيعلهما

ّ

منطلقا من ا٣بلفية أعاله ،يهتم الباحث باستكشاؼ طريقة ا٢بكمة
ا٤بوجودة ُب القرآف ،من خالؿ ٙبليل اآليات ا٢بكمة الواردة ُب القرآف ا٤برتبط
بالتعليم اآلفٕ ،بيث مع طريقة ىذا الدرس تطبيق التعليم اإلسالمي الذم ديكن
أف جيعل شخص ينمو كناضج كفقا للتعإلىم اإلسالمية.
كاعتمادا على خلفية ا٤بذكورة يهتم الباحث أف يبحث عن ىذه ا٤بسئلة
بالتحقيق ٙبت ا٤بوضوع البحث" :داللة الحكمة في القرآن الكريم (دراسة
تحليلية تربوية)"

ِ سورة البقرة األية ِٗٔ

ّ ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم ا١بعفي ،صحيح البخارم ،دار طوؽ النجاة ُِِْ ،ق ،ج ،ُ .صِٓ .

3

ب .تركيز البحث
٤بصطلح "ا٢بكمة" صيغ ٨بتلفة  ،سواء ُب األ٠باء أك األفعاؿ ك٥با معاين
٨بتلفة .يظهر ٦بموعة متنوعة من ا٤بعاين اللفظية ُب القرآف الكرًن .لذلك ،
األشكاؿ ا٤بختلفة ٥با معاين ٨بتلفة ،كإذا كانت ٨بتلفة قليالن ،فإف ا٤بعُب ٨بتلف.
تتطلب ىذه ا٢بالة دراسة ا٤بعُب أك الدالالت اللغوية ،سواء ا٤بعجمية أك
االصطناعية ،ككذلك الدراسات التحليلية كالَبكيبية كا٤بعجمية كالسياقية.
باإلضافة إذل ذلك أف ا٢بكمة من أحد ا١بهود األخرل لتشكيل الَببية
اإلسالمية  ،حيث يتم دعوة األفراد للحصوؿ على األىداؼ ا٤بخططة.
كهبذا تتلخص تركيز البحث ُب استقصاء داللة ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن
(دراسة ٙبليلية تربوية)"
ج .أسئلة البحث
انطالقان من تركيز البحث السابق ك٧بور حوؿ توضيح لفظ ا٢بكمة
َب القرآف ،جاءت األسئلة اآلتية:
ُ -ما ىي آيات القرآف الكرًن الٍب كردت فيها لفظ ا٢بكمة؟
ِ -ما معُب ا٢بكمة معجميا؟
ّ -ما داللة ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن؟
ْ -ما آثار ا٢بكمة َب الَبيبة ؟

4

د .أغراض البحث ومنافعه
األغراض ٥بذ البحث ىي:
ُ-

معرفة اآليات القرآنية الكردية الٌب كردت فيها لفظ ا٢بكمة

ِ-

معرفة معُب ا٢بكمة معجميا

ّ-

معرفة داللة ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن

ْ-

بياف آثار ا٢بكمة ُب الَببية

اما منافعو فهي كمايلى :
أ .ا١بوانب النظرية ،ديكن ٥بذا البحث إثراء ا٤بعرفة العلمية كإضافة مواد
القراءة ُب الدراسة ُب القرآف.
قادرا على
ب.ا١بوانب األكادديية ،من ا٤بتوقع أف يكوف ىذا البحث ن
إضافة مواد ا٤بكتبة ُب ٦باؿ العلوـ ُب القرآفٕ ،بيث تكوف نتائج
ىذه الدراسة مفيدة خاصة بالنسبة ألكلئك الذين يركزكف على
البحث ُب مشكلة العلوـ ُب العادل.
ج .من الناحية العملية ،يهدؼ ىذا البحث إذل مساعدة ٩بارسي
التعليم ،كخاصةن اآلباء كا٤بعلمْب كا٤بؤسسات التعليمية.

5

الفصل الثاني
اإلطار النظري
 -3مفهموم الحكمة
أ .تعريف الحكمة لغة واصطالحا
" يقوؿ ابن فارس :حرؼ ا٢باء كحرؼ الكاؼ كحرؼ ا٤بيم من
أصل كاحد ،كىو :ا٤بنع ،كأكؿ ذلك ا٢بكمٗ ،بعُب ا٤بنع من الظلم،
ك٠بيت ا٢بكمة ٕبكمة الدابة؛ ألهنا ٛبنعها".

ْ

ا٢بكمة من ىذا يعُب قياسها؛ ألف ا٢بكمة ٛبنع من ا١بهل،
كاحملكم :كما قاؿ الشاعر ُب طرفو اجملرب ا٤بنسوب إذل ا٢بكمة:
"ليت احملكم كا٤بوعظ صوتكما ٙ #بت الَباب اذا ما الباطل انكشفا"

يراد"باحملكم الشيخ النو ا٤بنسوب إذل ا٢بكمة"
ا٢بكمة لغويا بتعريفات كثّبة ،كقد عرفها الراغب األصفهاين بأهنا
"اصابة ا٢بق بالعلم كلعقل" ٓ.كعرفها ابن منظور بأهنا "معرفة افضل
األشياء بأفضل العلوـ"

ٔ

 4أٞبد بن فارس بن زكرياء القزكيِب الرازم ،أبو ا٢بسْب ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر ،ُٕٗٗ ،ج.
ِ ،صُٗ .
ٓ الراغب األصفهاىن ،ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،دمشق بّبكت ُُِْ،ق ،صِْٗ .
ٔ ابن منظور ،لساف العرب ،بّبكت  :دار صادر ُُْْ ،ق،

6

كمنو ا٢بكيم للرجل الذل يتقن األمور بعد اف احكمتو التجارب
كصقلتو ،اذ يقاؿ أحكم األمر أل اتقنو فاستحكم كمنعو من الفساد،
فا٢بكيم ىو الذل حيكم أالشياء كيتقنها ،كيضع األمور ُب موضعها
كينز٥با منز٥با.
كا٢بكمة لغة ٗبعُب العلم بالعمل ،كقيل :ا٢بكمة ما ىو ا٢بق ُب
نفس األمر يستفاد منها ٕبسب طاقة اإلنساف ،كقيل  :ا٢بكمة ىي كل
كالـ الذم يوافق ا٢بق ،كقيل :الكالـ ا٤بعقوؿ ا٤بصوف عن ا٢بشو ىي
ا٢بكمة.

ٕ

كا٢بكمة ُب االصطالح :ال ٙبتلف كثّبا عن ا٤بعُب اللغوم ،حيث
عرفها العلماء تعريفات كثّبة  :منها اإلصابة ُب القوؿ كالفعل.

ٖ

كقد عرفت ا٢بكمة بأهنها العلم باألمور اإل٥بية كاألمور اإلنسانية
كالواجبات .كما عرفها اإلماـ الغزإذل بأهنا تشمل العلم باهلل سبحانو
كتعاذل كصفاتو ،كمالئكتو .كعرفها الز٨بشرم بأهنا الكالـ احملكم
الصواب .اما الشيخ ٧بمد عبده فعرفها بأهنا العلم الصحيح يكوف صفة
٧بكمة ُب النفس ،حاكمة على اإلرادة كتوجهها إذل العمل ،كعندما

ٕ

ا١برجاىن ،معجم التعريفات ،القاىرة :دار الفضيلة ،صُٖ .

ٖ األلوسي ،ركح ا٤بعاين ،بّبكت :دار الكتب العلمية ،الطبعة ُ ُُْٓ ,ق ،ا١بزء ،ِ .صَْ .
7

يأٌب العمل من ا٤بعرفة ا٢بقيقية  ،فهو عمل جيد كمفيد يؤدم إذل
السعادة

9

كيقوؿ اإلماـ النوكم إف ا٢بكمة ىي تقييم يتسم بقرار  ،يشمل
معرفة اهلل ،تبارؾ كتعاذل ،مصحوب بتغلغل البصّبة ،كإتقاف الركح،
كإدراؾ ا٢بقيقة ،كتنفيذىا ،كالنفور من الَبؼ كالباطل ،كا٢بكماء .فقاؿ
أبو بكر بن دريد :كل كلمة من خطبتك كسركرؾ ،أك تدعوؾ إذل
احَبامك أك منعك بشدة ،ىذه حكمة حكيمة.
كيقوؿ اإلماـ الغزإذل إف ا٢بكمة قوة عقلية الٍب هبا تتلقى حقائق
العلوـ الكلية الضركرية كالنظرية من ا٤بأل األعلى ،كاهنا العقل العملي
الذم دييز ا٣بّب من الشر.

َُ

قاؿ"ابن عاشور" :فا٢بكمة علم حكيم .ىذا ىو الشيء
الصحيح الذم ال خيلو من ا٣بطأ ،لذلك ال تذكر ا٢بكمة فقط على
ا٤بعرفة النقية بشوىة األخطاء كبقايا ا١بهل ُب تعليم الناس كتصحيحها.
يعرفوف ا٢بكمة على أهنا معرفة ا٢بقائق ألهنا تتوافق مع الطاقة
لذلك ٌ ،
البشرية ٕ ،بيث ال خيلط ا٤بالؾ بْب ا٢بقائق نفسها مع بعضهم البعض
كال يسيئوف تفسّب األسباب كاألسباب  ،كىذا اسم شامل ١بميع
ٗ عباس ٧بجوب ،ا٢بكمة كا٢بوار "عالقة تبادلية" ،األردف :عادل الكتب ا٢بديث ،ََِٔ ،صُُ .

 11اماـ الغزاذل ،ميزاف العمل ،مصر :دار ا٤بعارؼ ،ُْٗٔ ،صٔٓ .
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إصالحا
الكلمات أك العلوـ ُب حيث تعترب ظركؼ الناس كمعتقداهتم
ن

مستمرا كال يتغّب.
ن

فا٢بكمة ُب اإلسالـ خّب ٗبعُب ا٣بّبية الواسع ُب ا٤بفهوـ
اإلسالمي ٕبيث يشمل ا٤بعارؼ الدينة كا٣بلقية كا٤بمارسات السلوكية
ا٤بوصلة لشكر اهلل على أفضالو كنعمو.
ب .الحكمة فى القرآن الكريم
كتأٌب كلمة "حكمة" ُب القرآف الكرًن عشرين مرة ُ ،ب تسع
عشرة آيةُ ،ب اثنٍب عشرة سورة ،مذكورة بعدة معاين ،كالتفاصيل كما
يلي:ك اختلف العلماء التفسّب عن اآليات الواردة بلفظ ا٢بكمة ،قاؿ
مقاتل كما ذكر الرازم ُب تفسّبه بأف تفسّب ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن
على أربعة أكجو:
ُ -ا٢بكمة ٗبعُب مواعظ القرآف ،قاؿ اهلل تعاذل ىكىما أىنٍػىزىؿ ىعلىٍي يك ٍم
ًمن الٍ ًكتى ً
ا٢بً ٍك ىم ًة يىعًظي يك ٍم بًًو .كمثلها ُب آؿ عمراف.
اب ىك ٍ
ى

ِ -ا٢بكمة ىي الفهم كالعلم ،كمنو قولو عز كجل ُب سورة مرًن
ً ُُ
"كلى ىق ٍد آتىػٍيػنىا لي ٍق ىما ىف
لقماف
سورة
كُب
،
صبيٌان"
"كآتىػٍيػنىاهي ٍ
ا٢بي ٍك ىم ى
ى
ى
ا٢بً ٍك ىمةى"ُِ كلمة ا٢بكمة ىنا تعُب الفهم كالعلم ،كُب سورة
ٍ
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سورة مريم األية 12
 12سورة لقمان األية 12
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األنعاـ قولو تعاذل "أيكلىئًك الَّ ً
ً
ا٢بي ٍك ىم
ذ
اب ىك ٍ
ى
ين آتىػٍيػنى ي
اى يم الٍكتى ى
ى
ىكالنُّبيػ َّوةىُّ.
ّ -كلمة ا٢بكمة ٗبعُب النبوة ،قولو تعاذل فىػ ىق ٍد آتىػيػنا ى ً ً
يم
ٍى
آؿ إبٍػىراى ى
ُْ
ً
ً
ص ىل
ف
ك
ة
م
ك
ا٢ب
اه
ن
ػ
ي
ػ
ت
آ
"ك
تعاذل
كقولو
،
ا٢بً ٍك ىمةى"
ٍ
ٍ
اب ىك ٍ
ى
ىى ى ٍ
ى ىٍ ى ي
الٍكتى ى
ً ً ُٓ
ا٢بً ٍك ىمةى"ُٔ.
تعاذل
كقولو
ا٣بطىاب"
ك ىك ٍ
ٍ
"كآتىاهي اللَّوي الٍ يم ٍل ى
ى
ْ -ا٢بكمة ٗبعُب القرآف ٗبا فيو من عجائب األسرار ،منها قولو
ا٢بً ٍك ىم ًة"ُٕ ،كقولو
ك بً ٍ
ع إذل ىسبً ًيل ىربِّ ى
تعاذل ُب سورة النحل ٍ
"اد ي
ا٢بً ٍك ىمةى فىػ ىق ٍد أ ً
يكٌبى ىخ ٍّبان ىكثًّبان"
ت ٍ
"كىم ٍن يػي ٍؤ ى
تعاذل ُب سورة البقرة ى
كالفّبكزآبادم يقوؿ أف ا٢بكمة كردت ُب القرآف على ستة أكجو:

ُ -ا٢بكمة ٗبعُب النبوة كالرسالة ،منها قولو تعاذل ُب سورة اؿ
ً
ا٢بً ٍك ىمةى".كقولو تعاذل ُب سورة ص
اب ىك ٍ
"كيػي ىعلِّ يموي الٍكتى ى
عمراف ى
"كآتىػيػنىاه ًٍ
"كآتىاهي اللَّوي
ى ٍ ي
ا٢ب ٍك ىمةى" كقولو تعاذل ُب سورة البقرة ى
ا٢بً ٍك ىمةى"  .ا٢بكمة أم النبوة.
ك ىك ٍ
الٍ يملٍ ى
ِ -ا٢بكمة ٗبعُب القرآف كالتفسّب كالتأكيل كإصابة القوؿ فيو
كردت ُب قولو تعاذل" :يػ ٍؤًٌب ًٍ
ت
ا٢ب ٍك ىمةى ىم ٍن يى ىشاءي ىكىم ٍن يػي ٍؤ ى
ي
ا٢بً ٍك ىمةى فىػ ىق ٍد أ ً
يكٌبى ىخ ٍّبان ىكثًّبان"ُٖ.
ٍ
 13سورة األنعام األية 89
 14سورة النساء األية 54
 15سورة ص 21
16
سورة البقرة 251
17
سورة النحل األية 125
 18سورة البقرة األية 269
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ّ -ا٢بكمة ٗبعُب الفهم الدقيق كالفقو ُب الدين ُب قولو تعاذل
صبًيٌان".
"كآتىػٍيػنىاهي ٍ
ا٢بي ٍك ىم ى
ى

آؿ
ْ -ا٢بكمة ٗبعُب الوعظ كالتذكّب ُب قولو تعاذل "فىػ ىق ٍد آتىػٍيػنىا ى
إًبػر ً
ً
ا٢بً ٍك ىمةى"كا٢بكمة ىنا ٗبعُب ا٤بواعظ
اى
اب ىك ٍ
يم الٍكتى ى
ٍى ى
ا٢بسنة" ،أيكلىئً َّ ً
ً
ا٢بي ٍك ىم ىكالنُّبيػ َّوىة" .
اب ىك ٍ
ى
ين آتىػٍيػنى ي
اى يم الٍكتى ى
ك الذ ى
ٓ -ا٢بكمة ٗبعُب آيات القرآف كأكامره كنواىيو ُب قولو تعاذل
ا٢بى ىسنى ًة".
ا٢بً ٍك ىم ًة ىكالٍ ىم ٍو ًعظىًة ٍ
ك بً ٍ
ع إذل ىسبً ًيل ىربِّ ى
ٍ
"اد ي
ٔ -ا٢بكمة ٗبعُب حجة العقل ا٤بوافق على أحكاـ الشريعةُ ،ب
ا٢بً ٍك ىمةى" كا٤بعُب حكمة ىنا
"كلى ىق ٍد آتىػٍيػنىا لي ٍق ىما ىف ٍ
قولو تعاذل ى
القوؿ الذم يوافق العقل كالشرع
كقد نقل ابن كثّب عن علي بن طلحة عن ابن عباس أف
ا٢بكمة ىي ا٤بعرفة بالقرآف كمعرفة الناسخ كا٤بنسوخ كاحملكم
كا٤بتشابو كا٤بقدـ كا٤بؤخر كا٢باللو كا٢براـ كاألمثاؿ القرآف.
كركم عن ابن عباس مرفوعا بأف ا٢بكمة القرآف ىي تفسّبه.
كقاؿ االماـ ليث بن أيب سليم عن ٦باىد ُب قولو تعاذل "يػي ٍؤًٌب
ا٢بً ٍك ىمةى ىم ٍن يى ىشاءي" ا٢بكمة ىنا ليست بالنبوة ،كلكنها ٗبعُب العلم
ٍ
كالفقو كالقرآف .كيقوؿ إبراىيم النخعي أف ا٢بكمة ىي الفهم.
كيقوؿ أبو مالك أف ا٢بكمة يعُب السنة .كيقوؿ زيد بن أسلم اف
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ا٢بكمة ىي العقل .كيقوؿ مالك :كالذم يقع ُب قليب أف ا٢بكمة
ىي الفه م ام الفقو ُب اهلل ،كأمر الذم يدخل ُب القلوب من
رٞبت اهلل كفضلو .كيقوؿ السدم ا٢بكمة ىي النبوة.
كذكر ابن كثّب ىذه األقواؿ ٍب عقب كيقوؿ :كالصحيح أف
ا٢بكمة ال ٚبتص بالنبوة كما قاؿ ا١بمهور ،بل ىي أعم منها،
كأعالىا ىٓب النبوة ،كالرسالة أخص كلكن حظ من ا٣بّب على
سبيل التبع ألتباع األنبياء ،كما كرد ُب بعض األحاديث .كيقوؿ
القا٠بي مفسرا لكلمة ا٢بكمة كيقوؿ كثّبكف أف ا٢بكمة ىي
إتقاف العلم كالعمل ،كبعبارة أخرل اف ا٢بكمة ىي ا٤بعرفة با٢بق
كالعمل بو .كيقوؿ اإلماـ الرازم أف ا٤براد با٢بكمة إما ٗبعُب
العلم ،كإما ٗبعُب فعل الصواب .كنواصل الكالـ ُب كتاب اهلل
عن ا٢بكمة كما بينها ا٤بفسركف .يقوؿ رشيد رضا مفسرا عن
ا٢بكمة أهنا التمييز بْب الشيئ الذل يقع ُب النفس من اإل٥باـ
مفسرا
اإل٥بي كالوسواس الشيطاين .كيقوؿ عبد الرٞبن السعدم ن
عن ا٢بكمة بأهنا العلوـ النافعة كا٤بعارؼ الصائبة كاأللباب الرزينة
كالعقوؿ ا٤بسددة كإصابة الصواب ُب األقواؿ كاألفعاؿ ٍب يقوؿ
ككل األمور ال تصلح اال با٢بكمة الٌب ىي كضع األشياء ُب
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مواضعها كاالقداـ ُب موضع االقداـ كتنزيل األمور ُب مناز٥با
كاإلحجاـ ُب ٧بل اإلحجاـ.
كقاؿ اإلماـ األلوسي كُب كتاب البحر أف كلمة ا٢بكمة
فيها تسعة عشرين قوال عند اىل العلم كقريب بعضها من بعض
كاألكثر منها اصطالحا كاقتصارا على ما عد بعضهم كما رآه
القائل فردا مهما من ا٢بكمة ،كاال ُب األصل كىي اف ا٢بكمة
مصدر من الكلمة اإلحكاـٗ ،بعُب اإلتقاف ُب العلم أك العمل أك
القوؿ أك فيها كلها
كعن ابن عاشور قاؿ :ا٢بكمة تفسر على أهنا تعرؼ
حقائق األشياء كما ىي مع ما يصل إذل الطاقة  ،أم أف ا٢بقائق
ا٤بماثلة ال ٚبلط بْب بعضها البعض  ،كال ٚبطئ األسباب
كاألسباب.
أختتم بكالـ ا٤بفسرين ُب ا٢بكمةٗ ،با ُب ذلك ما قالو
سيد قطب  -رٞبو اهلل  -عندما شرح ا٢بكمة كىي النية
كاالعتداؿ ،كالوعي باألسباب كاألىداؼ ،كالرؤل ا٤بستنّبة الٍب
تؤدم إذل اإلجراءات كاألفعاؿ الصحيحة
كخالصة مهمة ُب األقواؿ ا٤بفسرين ُب تفسّب عن معُب ا٢بكمة ُب
القرآف الكرًن كما يلى:
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ُ -النبوة.
ِ -العلم كاإلتقاف ،كالتوفيق ،كالبصّبة ،كالعمل الصائب ،كمنع
الظلم ،ككضع الشيء ُب موضعو ،ككلها معاف متقاربة.
ج" .أنواع الحكمة"
كا٢بكمة ٥با نوعاف:

ُٗ

ُ -ا٢بكمة العلمية النظرية  ،الٍب تنظر ُب األشياء  ،كتعرؼ
عالقة األشياء بقضاياىا  ،كخلقها كأكامرىا  ،كمصّبىا
كشرعيتها.
ِ -ا٢بكمة العلمية  ،أم كضع شيء ُب مكانو.
كا٢بكمة ال ٚبرج عن ىذين النوعْب ،فا٢بكمة النظرية ُب
جانب العلم كاإلدراؾ ،كا٢بكمة العلمية ُب فعل العدؿ
كالصواب .ألف كماؿ األنساف ُب معرفة ا٢بق لذاتو ،كالعمل
معو ،كىذا ما يسمى"بالعلم النافع كالعمل الصاحل".
كهبهذين العلم النافع كالعمل الصاحل قد اعطىى اهلل سيدنا
ۡ
إبراىيم عليو السالـ العلم كا٢بكمة العلمية َر ّب َْ ۡ
ب ِِل ُحه ٍٗا
ِ
َ
َ ۡ ۡ
َ
َّ
َۡ
َ َِ
ي ٍب اعطى اهلل ا٢بكمة النظرية أ ۡم َي ُس ُرون
ح
َوأۡل ِل ِِن ةِٱىصَٰي ِِ

" 19سعيد القحطاىن "،ا٢بكمة ُب الدعوة اذل اهلل تعاذل" ،الرياض  :مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية،
ُِْٓ ق ،الطبعة الرابعة ،صّْ
َِ سورة الشعراء اية ّٖ
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َّ َ َ َ
ِيً ۡٱىه َِتَٰبَ
لَع ٌَا ٓ َءاحَى َٰ ُٓ ًُ َّ ُ
ٱَّلل ٌَِ فَ ۡظيِِّۦ َذ َل ۡر َءاحَ ۡي َِا ٓ َء َال إةۡ َرَْٰ َ
َٰ
ٱنلاس
ِ
ۖۡ
َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُّ ۡ ً
َ
ٗ ُِ
وٱۡل ِهٍث وءاتيجًٓ ٌيًك غ ِظيٍا
َ
َّ ٓ َ َّ ُ َ ٓ َ
وكال اَّلل حػاِل وسيرُا مٔىس غييّ ّ
ٱَّلل ٗل إِل َٰ َّ
اوسالم إُِ ِِن أُا
َ ۡ ُۡ ََ
َّ َ َٰ َ ۡ
َّ ٓ َ َ
ٓ ِِ
إِٗل أُا كىو ا٢بكمة النظرية فٱختر ِِن وأك ِ ًِ ٱوصئة ِِلِك ِسي كىو

ا٢بكمة العملية.
َ َ ّ َ ۡ ُ َّ
ٱَّللِ َءاحَى َٰ ِ َ
ِن
السالـ كال إ ِ ِِن ختر
كقاؿ عن سيدنا عيسى عليو
ٌ
َّ َ
َ َ ٗ
َ َ
ۡٱىه َِتَٰ َ
ٱوصي َٰٔة ِ
ب َو َج َػي ِِن ُب ِ ّياِّ كىو ا٢بكمة النظريةَ ،وأ ۡوص َٰ ِِن ِة
َ َّ َ
ٱوشن َٰٔة ِ ٌَا ُد ٌۡ ُج َح ّٗياِْ ،كىو ا٢بكمة العملية.
و
٧بمد صلى اهلل عليو كسلٌم
كقاؿ ايضا ُب شأف سيدنا ٌ
َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ َ ٓ َ َٰ َ َّ َّ
ُ
فٱغيً أُّۥ ٗل إِلّ إِٗل ٱَّلل كىو ا٢بكمة النظرية،
ۡ
ۡ
َوو ِي ٍُ ۡؤ ٌِِ ِ َي َوٱو ٍُ ۡؤٌ َِجَٰ ِجِٓ كىو ا٢بكمة العملية.

َ ۡ ۡ
َ َ
ٱس َخغ ِف ۡس ِِلۢنتِم
و

كا٢بكمة العملية ٥با ثالثة مستويات:
ُ" -أف تعطي كل شيء بكل حقوقو  ،كال تتجاكز شدتو ،
كال تتسرع من كقتو  ،كال تؤخره عنو  ،فَباقب ا٢بكمة
أداء ا٢بقوؽ ُب الوقت ا٤بناسب حٌب ال تتقدـ أك تتأخر.
ِ" -معرفة عدؿ اهلل ُب كجبتو  ،فضائلو ُب كعوده  ،كمعرفة
عدؿ اهلل ُب القانوف العا٤بي كقانونو .حيظر الظلم على

ُِ النساء اية ْٓ
ِِ طو اية ُْ
ِّ مرًن اية َّ
ِْ مرًن اية ُّ
ِٓ
٧بمد اية ُٗ
ٌ
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نفسو كعلى عبيده .كمعرفة حقيقتها ُب منعها ،ألف اهلل
عز كجل حصاف ال ينقص إنفاؽ ا٤بمتلكات ،كال يهمل
قدرة ىبة حقوقو ،ألف اهلل عز كجل ال يضع ا٢بق
كخدماتو إال ُب مكانو كزمانو بقدر ما تتطلبو حكمتو،
لذلك تيعطى ٕبكمتو فقط ،كال تيعطى ٕبكمتو فقط ،كال
ٙبظرىا حكمتو ،بدكف حكمة ،سأضيع فقط ٕبكمتو.
ّ -البصّبة  ،ىي قوة اإلدراؾ كا٢بدة كا٤بعرفة كا٣بربة.
البصّبة ىي أعلى مستول من ا٤بعرفة حيث نسبة العلم
إذل القلب ىي نفس نسبة اإلنساف إذل الرؤية  ،كىذه
خاصية يتخصص فيها الصحابة لألمة كلها ٍب ا٤بخلصْب
ألتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  ،كىم أعلى مستول
من العلماء ،قولو عز كجل :

ُۡ َ
كو هَٰ ِزه ِۦ

َّ
ۡية َأَُا َو ٌََ َّٱت َت َػِن َو ُس ۡت َ
لَع ةَ
ص َ
حَََٰ
ٱَّللُِۚ َ َ َٰ
ٍ
ِ
ِ ۖ
ِ
َ ِٔ
ُۡ ۡ
شك ِي
ٱوٍ ِ

َۡ ْ
َسب ِ ِ ٓ
يِل أد ُغ ٓٔا إِل
َّ
ٱَّللِ َو ٌَا ٓ َأَُا ٌََِ

د .اركان الحكمة
ا٢بكمة ٥با أركاف كأركاف تقوـ عليها  ،كأم خلل ُب الدعية أك
الَببية هلل سببو خركقات ا٢بكمة.
ِٔ سورة يوسف األية َُٖ
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كالذم يقوـ على أركاف ا٢بكمة ،ثالثة كىي العلم  ،كا٢بلم ،كاألناة
كنقيضها ا١بهل ،كالطيش ،كالعجلة .كإلىكم الشرح بالتفصيل:
ُ -العلم
من اعظم األركاف ا٢بكمة ىو العلم ،ك٥بذا امر اهلل تعاذل بو،
كأكجبو قبل القوؿ كالعمل ،لذا قاؿ اهلل سبحانو كتعاذل ُب ٧بكم

َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ َ ٓ َ َ َّ
تنزيو (فٱغيً أُّۥ ٗل إِلَّٰ إِٗل
َ َّ ُ َ
َ َّ ُ
َوٱو ۡ ٍُ ۡؤٌ َ
َٰ
ٱَّلل َح ۡػي ًُ ٌُ َخليتَس ًۡ
جو
ِج
ِ

َّ ُ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ
م َوو ِيۡ ٍُ ۡؤ ٌِِ ِ َ
ي
ٱَّلل وٱسخغ ِفس ِِلۢنت ِ
َ َ ۡ َ َٰ ُ
س ًۡ )ِٕ كقد كضع اإلماـ
وٌثٔى

البخارل ُب باب خاص كىو "باب :العلم قبل القوؿ كالعمل"
عمال ٥بذه األية الكردية.
كلذلك امر اهلل نبيو هبذين امرين :العلم كالعمل ،كاإلبتداء بو
َ َ

َٓ َ

َّ

َ ۡ
ٱغي ًۡ أَُّ ُّۥ ٗل إل َٰ َّ إٗل َّ ُ
ٱَّلل) ٍب اعقبو بالعمل ُب قولو
العلم ُب قولو (ف
ِ ِ

( َو ۡٱس َخ ۡغفِ ۡس ِ َِلۢنتِ َم) من ذلك عرؼ اف مستول ا٤بعرفة مقدمة على
مستول العمل  ،كألف ىذه ا٤بعرفة ىي شرط ُب صحة الكالـ
كالعمل.

ِٖ

ِٕ سورة ٧بمد األية ُٗ
صْٓ .

ِٖسعيد القحطاىن "،ا٢بكمة ُب الدعوة اذل اهلل تعاذل" ،الرياض  :مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية ُِْٓ ،ق ،الطبعة الرابعة،
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تكتمل إنسانية اإلنساف كيدرؾ مغزل ا٢بياة بسب العلم،
كيستمر كل شيء ُب ىذا الوجود لصا٢بو ،كفق منطق العلم
كغاياتو ،كبا١بهل ٛبوت اإلنسانية كتنحط إذل مستول ا٢بيوانية
كحياة الغاب ،فهي هبذه ا٢بالة التدرؾ ٥بذا العادل معُب كال تعرؼ
للحياة قيمة.
العلم ىو أساس الدليل  ،كما يفيد منو ما يقولو الرسوؿ
صلى اهلل عليو كسلم ،كرٗبا معرفة غّب الرسوؿ ،كلكن ُب األمور
الدنيوية مثل :علم الطب ،كعلم ا٢بساب كعلم الزراعة كعلم
التجارة.
كاسباب طرؽ كٙبصيل العلم النافع ما يلىِٗ :
أ -اف يكوف العبد سائال اذل اهلل علما نافعا ،كاإلستعاف بو
٧بمد صلٌى اهلل
تعاذل ،كافتقرا اليو ،كأمر اهلل نبيو سيدنا ٌ
عليو كسلم السؤاؿ اليو اف يزيده العلم إذل علمو ،فقاؿ
ۡ

جال كعال َ ( :وكُو َّر ّ ِب زِ ۡد ِِن غِي ٍٗا)َّ ككاف رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم يقوؿ":اللَّ يه َّم انٍػ ىف ٍع ًِب ًٗبىا ىعلَّ ٍمتىًِب ،ىك ىعلِّ ٍم ًِب ىما
و ُّ
ا٢بى ٍم يد لًلَّ ًو ىعلىى يك ِّل ىحاؿ"
يػىنٍػ ىف يع ًِب ،ىكًزٍدًين ًعلٍ نما ،ىك ٍ

ص ْٔ

29سعيد القحطاىن "،ا٢بكمة ُب الدعوة اذل اهلل تعاذل" ،الرياض  :مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية ُِْٓ ،ق ،الطبعة الرابعة،
َّ

سورة طو األية ُُْ

ُّ ابن ماجة  ،سنن ابن ماجوٙ ،بقيق٧ :بمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب ا٢بليب ،ج.

ُ ،ص ،ِٗ .رقم ا٢بديث ُِٓ :
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ب -اإلجتهاد"ُب طلب العلم كالشوؽ إليو كالرغبة الصادقة فيو"
ُب السعي لرضا اهلل سبحانو كتعاذل كتعبئة كل األسباب ُب
طلب العلم بالقرآف كالسنة.
أتى رجل إذل أيب ىريرة رضي اهلل عنو كقاؿ :أريد أف
أدرس العلم كأخشى أف أفقده .قاؿ أبو ىريرة ٍ ،ب قاؿ أبو
ىريرة" :كفى بَبكك لو تضييعا"
لذلك يقوؿ بعض ا٢بكماء عندما يسألوف :ما سبب
اكتساب ا٤بعرفة؟ قاؿ  ،من خالؿ التأكد من أنو يتبع ،
ك ىم ٍن ىٍجي ىه يل
كاستمع با٢بب  ،كبفراغو التقى " ىعلِّ ٍم ًعلٍ ىم ى
ً
ً
ً
ت
ت ىذل ى
ت ىما ىج ًهلٍ ى
ك ىعل ٍم ى
َّن يػى ٍعلى يم؛ إذا فىػ ىعلٍ ى
ىكتىػ ىعلَّ ٍم ٩ب ٍ
ِّ
ً
ً
ت"
ت ىما ىعل ٍم ى
ىك ىحفظٍ ى
كقاؿ الشافعي :
أخي ،اعلم انك لن تناؿ العلم إال بستة ،كسأبْب لك عن
٦بموعها ُب بياف كىي ذكاء كحرص كاصطرب كبلغة كإرشاد
أستاذ كطوؿ زماف

ّّ

ِّ القرطيب ،جامع بياف العلم كفضلو ،ا٤بملكة العربية السعودية :دار ابن ا١بوزم ،ُْٗٗ ،ج ،ُ .ص،ِْٗ .
ّّسليماف التميمي ،فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ،القاىرة  :مطبعة السنة احملمدية ،ُٕٗٓ ،صُْٔ .
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ج -اجتباب ٝبيع ا٤بعاصي بتقو اهلل تعاذل ،فإنو من أعظم الوسائل
إذل حصوؿ العلم ،كما قولو جال كعال:

ُ
َّ ُ َ َّ ُ
س ّو َ ۡ
َش ٍء َغيِيً
ٱَّللو وٱَّلل ة ِ ِ

ّْ

ّ ُ
َو َّٱت ُلٔا ْ َّ َ
ٱَّللۖۡ َويُ َػي ِ ٍُس ًُ

كىذا كاضح بأف من يتقى اهلل

تعاذل جعل اهلل لو العلما الذم يفرؽ بو بْب الصحيح كا٣بطاء
كا٣بّب كالشر كبْب ا٢بق كالباطل.
ك٥بذا قاؿ اإلماـ الشافعي :
"شكوت إذل ككيع عن سوء حفظي #فأرشدين إذل ترؾ ا٤بعاصى"
"كأخربين أف العلم نور

 #كنور اهلل ال يهدل للعاصي"

ّٓ

"قاؿ مالك للشافعي "إين أرل اهلل قد جعل ُب قلبك نورا
فال تطفئو بظلمة ا٤بعصية"
د -اف ال يكوف الكرب كا٢بياء ُب طلب العلم ،كهبذا قالت سيدتنا
اـ ا٤بؤنْب رضي اهلل عنها":نعم النساء نساء األنصار ،دل
دينعهن ا٢بياء أف يتفقهن ُب الدين"

ّٔ

كلب ُب طرؽ ٙبصيل
ق -اإلخالص ُب طلب العلم ،ألنو اعظم ٌ
العلم ك٥بذ يقوؿ رس ي ً
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم « :ىم ٍن
وؿ اللَّو ى
ىي
ِِٔ

ّْ سورة البقرة األية ِِٖ
ّٓ األلوسي ،ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين ،بّبكت  :دار الكتب العلمية ،ُُْٓ ،ج ّ .ص.
ّٔ

أبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين ،مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،

ََُِ ،ص ّٕ .حديث رقم ُِْٓٓ :
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تىػعلَّم ًعلٍما ً٩بَّا يػبتىػغىى بًًو كجو اللَّ ًو ،ىال يػتىػعلَّمو إًَّال لًي ً
يب بًًو
ص
ى ى ن يٍ
ى ٍي
ى ى يي ي ى
ً ً ّٕ
ضا ًم ىن ُّ
ا١بىن ًَّة يػى ٍوىـ الٍقيى ىامة»
ؼ ٍ
الدنٍػيىا ،ىدلٍ ىًجي ٍد ىع ٍر ى
ىعىر ن
ك -العمل بالعلم ،كمن الواضح ٩با تقدـ أف العلم اليكوف ركنا
من أركاف ا٢بكمة كدعائمها اال بالعمل كاإلخالص
كا٤بتاتبعة.
كالعلم النافع الذم يثاب عليو اإلنساف ىو :العلم النافع
الذل ينتفع بو ا٤بسلموف ،كيقوؿ الغزإذل :العلم الذم يقبل
ا٤بسلم عليو كيستفتح أبوابو بقوة كيرحل لطلبو من أقصى
ا ٤بشارؽ كا٤بغارب ليس علما معنيا ٧بدكد البداية كالنهاية
فكل ما يوسع مفارج النظر كيزيل السدكد أماـ العقل التهم
إذل ا٤بزيد من الكشف كاإلدراؾ كل ما يتيح لو السيادة ُب
ُب العادل كالتحكم ُب قواه كاإلفادة من دخائر ا٤بكنونة.
ِ -ا٢بلم
ً
تأىن كسكن عند
لم بالكسر :العقل ،كحلم حلمانٌ :
ا٢ب ي
غضب أك مكركه مع قدرة ،كقوة ،كصفح ،كعقل ،كمن ا٠باء
اهلل تعاذل ا٢بليم ،كىو الذم اليستخفو شيء من عصياف العباد،
ّٕ

ابن ماجة ،سنن ابن ماجة ،دار إحياء الكتب العربية  ،فيصل عيسى البايب ا٢بليب ،ج ،ُ .صِٗ .
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كال يستفزه الغضب عليهم ،كلكنو جعل لكل شيء مقدارا فهو
متنو إلىو.
كا٢بلم ىو ضبط النفس كالطبع عن ىيجاف الغضب.
كا٢بلم ىو مرادؼ للعقل كيقصد بو ضبط النفس ككظيم الغيظ
إذا غضب ا٤برء أك تعرض إلىانة كاستفزاز كصفة ا٢بلم اليتصف
هبا االٌ صاحب ا٢بكمة كالعلم كالتساىل مع الناس ،كالصفح
كالعفو عنهم ،كقبوؿ أعذارىم فعندما نزؿ قولو تعاذل:

َُۡ ۡ ُۡۡ ََ ۡ ۡ َ ۡ
َ
َٰ
وأمس ةِٱىػس ِف وأغ ِسض غ َِ ٱىج ِٓيِي

َ ّٖ

ُ ۡ ۡ
د ِز ٱى َػف َٔ

سأؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل

عليو كسلم جربيل" ما ىذا؟ فقاؿ جربيل :إف اهلل يأمرؾ أف تعفو
عن من ظلمك ،كتصل من قطعك ،ك تعطي من حرمك"
فلحليم يكظم غيظو كيعفو كال يقابل السفيو بسفهو ،فقد ركل
عن حلم رسوؿ اهلل صلٌي اهلل عليو كسلم فقاؿ":كنت أمشي
صلى اهلل ىعلىيو ىك ىسلم كعليو برد ٪براين غليظ
ىم ىع ىر يسوؿ اهلل ى
ا٢باشية ،فإذا أعرايب فجبذه جبذة شديدة حٌب نظرت إًذل
صلى اهلل ىعلىيو ىك ىسلم قد أثر حاشية
صفحٍب عنق ىر يسوؿ اهلل ى
اؿ :يا ي٧بى َّمد مر رل من ماؿ اهلل
الثوب من شدة جبذتو ،يٍبَّ قى ى

ّٖ

سورة األعراؼ األية ُٗٗ
22

ً
صلى اهلل ىعلىيو ىك ىسلم،
الٌذم عندؾ ،قى ى
اؿ :فالتفت إًلىيٍو ىر يسوؿ اهلل ى
و ّٗ
يٍبَّ أمر لىوي بعطاء"
٩با يؤكد أف ا٢بلم من أركاف ا٢بكمة الٍب جيب أف يدعوىا
ا٤بعلم أك ا٤بدرس إذل اهلل سبحانو كتعاذل ٤بدح النيب صلى اهلل
عليو كسلم على ا٢بلم كٛبجيد أكامره  ،كمن الصفات الٍب حيبها
اهلل جال كعال ،كقد أثُب اهلل على خليلو إبراىيم -عليو السالـ-
هبذا الوصف فقاؿ :إً َّف إًبػر ًاىيم َّ ً
يمَْ كما أثُب النيب
ألكاهه ىحل ه
ٍى ى
صلى اهلل عليو كسلم على بعض أصحابو بذلك فقاؿ ألشج
عبد القيسُْ" :إف فيك ٣بصلتْب حيبهما اهلل تعاذل :ا٢بلم
كاألناة"

ِْ

كاألناة تنتظره حٌب نظر ُب مصا٢بو كدل يعجل كاما ا٢بلم :
القوؿ الذم قالو ،الذم يدؿ على صحة عقلو ،كشيمة نظره
للعواقب.

ّٗ مالك بن أنس ،موطأ اإلماـ مالك ،مؤسسة الرسالة ،ُُِْ ،ج ،ِ .صُْٖ .
َْ سورة التوبة األية ُُْ
 41ا٤بنذر بن عائذ بن ا٤بنذر بن ا٢بارث بن النعماف العصرل  ،أشج عبد القيس ( نزؿ البصرة  ،من أىل عماف  ،كاف
سيد قومو )
٧ 42بمد بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن ىم ٍعب ىد ،التميمي ،اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حباف ،بّبكت :

مؤسسة الرسالة ،ُٖٖٗ ،ج ،َُ.صَْٔ .
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كإذا اراد ا٤بعلم أف يزداد حلمو كتعظيم حكمتو فعليو أف
حيرص على األسباب الٍب تدعوا اذل ا٢بلم كيعمل هبا ،كىذه ىي
األسباب ا٢بلمّْ:
 اف ترحم با١بهل ،ألنو من أقول أسباب ا٢بلم الطاقة على االنتصار؛ كذلك من كاسعة الصدر،كٕبسن الثقة.
 ترفٌع عن السباب ،كذلك من شرؼ ككرًن النفس كعلوا٥بمة.
 اإلستحقار با٤بسيء:كإذا نطق ا١بهيل فال ٘ببو فإف السكوت خّب من إجابتو

 كاالستحياء من جزاء ا١بواب ،كىذا من صيانة النفسككماؿ ا٤بركءة.
 من الكرـ كحب التألف ىو التفضل على الساب القطع من السباب ،كىذا من ا٢بزـ كما قاؿ الشاعر:"كُب ا٢بلم ردع للسفيو عن األذل  #كُب ا٣برؽ إغراء فال تك أخرقا"

 كا٣بوؼ من العقوبة على ا١بواب ،كىذا ٩با يقتضيوا٢بزـ ،كقيل :ا٢بلم حجاب اآلفات.

صٔٔ.

ّْ سعيد القحطاىن "،ا٢بكمة ُب الدعوة اذل اهلل تعاذل" ،الرياض  :مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية ُِْٓ ،ق ،الطبعة الرابعة،
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 كالرعاية ليد سالفة ،كحرمة الزمة ،كىذا من الوفاءكحسن العهد ،كيقوؿ الشاعر:
"إف الوفاء على الكرًن فريضة كاللؤـ مقركف بذم اإلخالؼ"

 كتوقع الفرص ا٣بفية كا٤بكر ،كىذا من الدىاء ،كقد قيل:"من ظهر غضبو قل كيده".
ّ" -األناة"
كاألناة لغة  :تثبت كعدـ العجلة ،كيقاؿ :التىأىن ُب األمر:

التبْب كالتثبت ُب
كمكث كدل يعجل ،كا٠بو أناة .كاألناة ٗبعُب ٌ
األمور ،كيقاؿ :تىبْب ُب األمر كالرأم يسمى تثبت ،كالتأىن فيو
كدل يعجل .كيقاؿ :ترفَّق ،كتنظٌر ،كٛبهل ىو ٗبعُب التأىن ،كاستأىن
بو ام انتظر بو كأمهلو.
كتأٌب الشرح با٤بعُب :البصّبة :االعَباؼ كالتأمل ،كيقوؿ :البصّبة
حوؿ شيء ما ،كالتفكّب ُب رأيو :إظهار ما جيلبو من ا٣بّب أك
الشرُ .ب ضوء ما سبق ،الصرب :السلوؾ ا٢بكيم بْب العجالت
كالتباطؤ .الصرب ىو داللة على خلق الصرب ،كىو من ٠بات
صاحب العقل كا٣ببّب ،على عكس العجلة ،فهو من خصائص
ا٤بالؾ التافو كاإلمهاؿ ،كىذا يعِب أف ا٤بالك ليس لديو القوة
للسيطرة على نفسو على عواطفو ،كعلى عكس التباطؤ
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كالتأخر ،كىي من خصائص الكسل كالتسامحُ .ب بعض
ا٢باالت ،يظهر ىذا أف ا٤بالك ال ديلك القدرة على دفع
تكاليف كاجباتو للقياـ بعمل حيقق ما يتوقعو ،أك ليس لديو
مهمة السعي إذل الكماؿ ،ألنو ر و
اض عن الشؤكف الدنيوية،
كأسباب الراحة ،كالكسل للقياـ هبذه ا٤بهمة.
األناة عند ا٤بعلم اك الداعى اذل اهلل جال كعال يسمح لو
با٢بكم على شؤكنو ،ككضع األشياء ُب مكاهنا ،ألهنا كاحدة من
أركاف ا٢بكمة ،على عكس العجلة ،فإهنا تعرضو للعديد من
األخطاء كالفشل كعدـ الثبات كاالرتباؾ ،ك ٍب يعرضو على
الَباجع من حيث يريد السباؽ ،كمن ا٤بسألة العاجلة ىو ا٢برماف
من العقوبة ا٤ببكرة ،كعلى عكس التخلف كالكسل ،فإنو يعرضو
أيضا للتخلف كرفض ٙبقيق النتائج الٍب يريدكهنا.
ن

مطلوب من ا٤بعلم أف خيلق خلق األنا  ،لكن ما يتطلب

فعال سر نيعا ىو حكمة السرعة ا٢بالية  ،كال خيرج من األناة،
ن
عمال بطيئنا ىو ا٢بكمة البطيئة
ا٤بشكلة نسبية ،كما يتطلب ن
للحظة  ،كال خيرج من األنا ؛ ألف ا٤بشكلة نسبية  ،كا٤بريض ليس

لديو مقدار ثابت من الوقت .كلكنها ٚبتلف كف نقا الحتياجات
األشياء مع مقدار الوقت الذم ٙبتاجو كالنتائج ا٤بطلوبة تتطلبها.
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ترتبط األشياء بوقتها  ،كالعجلة فيها ٗبعرفة الوقت الذم ٙبتاجو
ىي خلق مذموـ يظهر ضعف خلق الصرب  ،كقلة ا٢بكمة،
اندفاعا كمنافسة للحظة شيء ما  ،أك
كالتأخر فيو .الصرب ليس
ن
تباطؤ ككسل ،يضيع كيسرع كيضيع على أصدقائهم كجهدىم
ككقتهم  ،كما فعلوه  ،كالصرب ىو الضامن  -إف شاء اهلل -
لتحقيق ما يطلب  ،ك٘بنب ا٣بسارة..
إف اإلسالـ يكره التسرع كحيظره ،كيكره ا٣بموؿ كالكسل،
كدينعو ،كيثِب على األناة كحيكمها ،كيعمل على تثقيف ا٤بسلمْب
حوؿ األنا كاألدلة ا٢بكيمة لفعل األشياء كإدارة ا٤بشاكل.
للعجلة أسباب جيب ٘بنبهاٗ ،با ُب ذلك :الفشل ُب النظر
ُب العواقب ،كسنة اهلل ُب الكوفٗ ،با ُب ذلك الشيطاف ،عدك
البشر ،قاعدة عجلة الشيطاف؛ ألهنا حامل مع التهاب العظم
كالنقي  ،حيظر عليها تأكيد العواقب كالنظر فيها  ،لذلك فهي
تندفع ُب الصعوبات كالفشل كبالتارل كيقاؿ:
":يا صاحيب تلوما ال تعجال  ...إف النجاح رىْب أف ال تعجال""
"كقاؿ عمرك بن العاص رضي اهلل عنو ":ال يزاؿ الرجل
جيِب من ٜبرة العجلة الندامة".
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كالبد أف يػي ٍعلىم أف العجلة ا٤بذمومة ما كاف ُب غّب طاعة،
كمع عدـ التثبت كعدـ خوؼ الفوت ،ك٥بذا قاؿ بعض السلف.
كال تعجل ،فالعجلة من الشيطاف ،فقاؿ :كىذ كما قاؿ سيدنا
ْْ
موسى" :كع ًجلٍت إلىك ر ِّ ً
ضى"
ب لتىػ ٍر ى
ىى ي ى ى
"قاؿ بعض السلف":ال تعجل عجلة األخرؽ كٙبجم
إحجاـ الواين"
ه .كطرق اكتساب الحكمة و تعلمها
كا٢بكمة ىبة كفضيلة من اهلل تعاذل ،كتعطيها ٤بن يشاء من
عباده كأكليائو" ،كفيها جانب األكتساب كالتعلم ،فمن كفق اهلل:

ۡ
ۡ
ٱۡل ِۡه ٍَ َث ٌََ ي َ َشا ٓ ُء َو ٌََ يُ ۡؤ َ
ت
اعطاه اهلل ا٢بكمة لقولو تعاذل :يُؤ ِِت
ُۚ
ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ٗ َ ٗ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َٰ ْٓ
وِت دۡيا نثِۡياو وٌا يزنس إِٗل أوؤا ٱَأىٰ ِب كألف
ٱۡل ِهٍث ذلر أ ِ

ا٢بكمة خلق حسن كصفة ديكن اكتسبها كتعلمها ،ألف اهلل تعاذل
يقوؿ :

َ َ
ت ۡػي ٍُٔن

َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َّ َ ۡ َ ُ ُ ْ
ويػيٍِسً ٱىهِتَٰب وٱۡل ِهٍث ويػيٍِسً ٌا وً حسُٔٔا

َ ْٔ

كُب حديث رسوؿ صلٌى اهلل عليو كسلم كرجل آتاه اهلل ا٢بكمة
كىو يقضي هبا كيعلمها
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اما طرؽ اكتساب ا٢بكمة فكمايليْٕ :
ُ -قراءة القرآف الكرًن
إ ٌف قراءة القرآف الكرًن بطريقة تدبٌر كتفكر كتأسي كالتزاـ
بالسلوؾ ا٣بلقى ا٢بكيم ،ىي االقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم ُب خلقو كسلوكو كسّبتو كحكمتو كما قاؿ تعاذل
َ

ََ

َ

َّ َ ۡ ً ۡ َ َ ۡ ُ
ٔن ْٖ ،كقد سئلت السيدة عائشة رضي
ِإَون وم َأجسا دۡي مٍِ ٖ

اهلل عنها عن خلقو ،فقالت  :فإف خلق رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم كاف القرآف
ك ينمي القرآف الكرًن القارئ عقلو كيزيد ُب إمكاناتو
كملكاتو العقلية من خالؿ التدبر كالتفكر كالتأمل كاإلدراؾ
كالفهم كالتصور ،حٌب يصل إذل كماؿ العقل ك٠بوه ،فتصبح
ا٢بكمة عنده ملكة كعادة ،كمن مزايا القرآف الكرًن الكثّب كما
قاؿ العقاد ،كفيها مزية كاضحة قليل ا٣بالؼ بْب ا٤بسلمْب
كغّب ا٤بسلمْب ،كتثبت من تالكة اآليات القرآف الكرًن ثبوتا
تؤيده أرقاـ ا٢بساب ،كدالالت اللفظ الىسّب ،كتلك ا٤بزية ىي
التنوية بالعقل كالتعويل عليو .ففى كتب األدياف الكربل،
"إشارة صرحية أك مضمونة إذل األفكار أك االختالفات  ،لكنها
ْٕ عباس ٧بجوب ،ا٢بكمة كا٢بوار ( عالقة تبادلية) ،األرداف :جدارا للكتاب العا٤بى ،ََِٔ ،صُٗ .
ْٖ سورة القلم األية ّ
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يوما ما إذل
تأٌب ن
عرضا غّب مقصود  ،حيث قد يسيء القارئ ن

زر صغّب للعقل "أك حيذره  ،لكن القرآف الكرًن ال يذكر العقل
إال ُب مكاف التمجيد  ،كحيذر أنو من الضركرم العمل معها

كاإلشارة إليها ،كأهنا ال تأٌب حازمة ،كباللفظ كالداللة ،األمر
كالنهي تتكرر ُب كل معرض من معارض ،كالٍب حيث ا٤بؤمن
فيها على ٙبكيم عقلو"،أك يالـ فيها ا٤بنكر على إمهاؿ عقلو"
كقبولو على ا٢بجر.

ْٗ

َ ۡ َ ُ ْ َ َٰٓ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َٰ ٓ َ َ 50
كيقوؿ اهلل سبحانو كتعاذل  :فٱخخ ِِبوا يأو ِِل ٱَأةص ِس نٍا
ٗ
َ ۡ
ّ ُ
َ
ُ ْ َ ُ
ُ
ُ
أ ۡر َسي َِا ذِيس ًۡ َر ُسٔٗل ٌِِّس ًۡ َح ۡخئا َغي ۡيس ًۡ َءايَٰخ ِ َِا َويُ َشك ِيس ًۡ
ۡ ۡ َ
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
ّ ُ
ََُُّ ُ
س ًُ ۡٱىه َِتَٰ َ
ب َوٱۡل ِه ٍَث َويُ َػي ِ ٍُسً ٌَّا و ًۡ حسُٔٔا ت ۡػي ٍُٔن
ويػيٍِ
َ َ ۡ َ ُ َّ َّ ۡ َ َ َ َ ُ
ُ ُ ْ َّ
ُ ّ
َّ
زنغ ةَ ۡيَِ ُٓ ۡ ًُۚ إِن
َ 51وكو ى ِ ِػ َتادِي َحلٔؤا ٱى ِِت ِِه أحسَُۚ إِن ٱوشيطََٰ ي
َّ
ٱوش ۡي َطَٰ ََ ََك َن و ۡ ِِۡل َ َٰ
نس َِ َغ ُر ّٗوا ٌُّتِ ٗيِا  52كاألحسن ىي عْب ا٢بكمة

ِ -االقتباس من كصايا ا٢بكماء
من اراد توفيق اهلل لو بأف يأخذ ا٢بكمة كالعمل هبا عليو
أف خيلص اهلل كيصدقو حٌب يكتسب ا٢بكمة كيأخذ من
كصاياىم كاهلل سبحانو كتعاذل

ۡ ۡ َ
َ ُۡ
ََ
يقوؿَ :وىل ۡر َءاح ۡي َِا ىل َم َٰ ََ ٱۡل ِه ٍَث

ْٗ عباس العقاد ،األعماؿ الكاملة
َٓ سورة ا٢بشر األية ِ

ُٓ سورة البقرة األية ُُٓ
ِٓ سورة اإلسرا األية ّٓ
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َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ
َ َ َ َ َّ َّ
َ
ٱَّللَ
َ
سِّۖۡۦ وٌَ زفس فإِن
أ ِن ٱشهس َِّللُِۚ وٌَ يشهس فإِجٍا يشهس نلِ ف ِ
ۡ
َ ٌّ َ
َ ُ َ َ ُ ُ َ َٰ ُ َ َّ َ ُ ۡ ۡ َّ
ِإَوذ كَ َال ىُ ۡل َم َٰ َُ ِِلةۡ
ت
ٗل
ِن
ت
ي
ۥ
ّ
ظ
ػ
ي
ٔ
ْ
و
ِۦ
ّ
ِ
.
ِير
ۡح
غ ِِن
ِ
ِ
شك ةِٱَّللِۖۡ
ِ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ
إ َّن ٱ ّ ۡ َ َ ُ ۡ ٌ َ
نس ََ ة َن َٰ ِ َِليِّۡ َ َ
ۡحيَ ۡخ ُّ أُ ٌُّ ُّۥ َو ِْۡاً
ِ
ِ
ٱۡل َٰ ِ
وشك ىظيً غ ِظيً .ووصيِا ِ
ۡ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ
ُ 53
َ َ َٰ َ ۡ َ َ ُ ُ
َ
صۡي
ي أ ِن ٱشهس ِِل وى ِن ِِليم إِل ٱوٍ ِ
لَع وْ َٖ وف ِصَٰيّۥ ِِف َعٌ ِ

فهذه اآليات كلها جامعة ٤بظاىر ا٢بكمة ُب اإلدياف
كالعقيدة كالسلوؾ مع اهلل كمع كالديو ،كمع الناس ،كتدؿ على
أف ا٢بكمة ديكن اكتساهبا كتعلمها باإللزاـ ٗبا جاء ُب ىذه
الوصايا عمال كسلوكا كخلقا كاديانا ،كما تدؿ على أف ا٢بكمة
ىي معرفة أحكاـ الشرعية كالعقيدة كالسلوكية كالعمل هبا.
ركل ابن كثّب من أف رجال جاء إذل لقماف ا٢بكيم كقاؿ
"لو" أنت لقماف؟ أنت عبد بِب النحاس؟ قاؿ :نعم" ،فأنت
راعى الغنم"األ سود؟ ،قاؿ أما سوادل فظاىر فما يعجبك من
أمرم؟ قاؿ كطء الناس بساطك ،كغشيتهم بابك ،كرضاىم
بقولك .قاؿ يا إبن اخي إف أنت صنعت ما اقوؿ لك كنت
كذلك .قاؿ فما ىو ؟ قاؿ لقماف قضي بصرم ،ك كفي
لساين كعفة طعمتىي كحفظي فرجي كقيامي بعدٌب ككفائي

ّٓ سورة لقماف األية ُُِْ-
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بعهدم ،كتكرمٍب ضيفي كحفظي جارم ،كتركي ماال يعنيِب،
فذلك الذم صّبىن كما ترل".

ْٓ

ّ -االستقامة ُب القوؿ كالعمل
االستقامة كلمة جامعة تشمل الدين كلو ،كردت تسع

َّ َّ َ َ ُ ْ
ِيَ كاؤا َربُّ َِا
مرات ُب القرآف الكرًن ،كمنها قولو تعاذل :إِن ٱِل
َّ ُ ُ َّ ۡ َ َ َٰ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ُ ْ
ٱَّلل ثً ٱسخقٍٔا حتزنل غيي ًِٓ ٱوٍ َٰٓ
لئِهث أٗل َتافٔا وٗل َتشُٔا
َّ َّ َ َ ُ ْ
َ َ ۡ ُ ْ ۡ َ َّ َّ
ُ ُ ۡ ُ َ ُ َ 55
وأب ِشوا ةِٱۡلِثِ ٱى ِِت نِخً حٔغرون وكال حػاِل  :إِن ٱِلِيَ كاؤا
َ ُّ َ َّ ُ ُ َّ ۡ َ َ َٰ ُ ْ َ َ َ ۡ ٌ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ٔن 56كقاؿ
ربِا ٱَّلل ثً ٱسخقٍٔا فال دٔف غيي ًِٓ وٗل ًْ َيشُ
َ ۡ َ ۡ َ َٓ ُ ۡ َ ََ َ َ َ َ َ
م َو َٗل َت ۡط َغ ُۡۚٔا ْ إَُّ ُّۥ ةٍاَ
تعاذل :فٱسخلًِ نٍا أمِست وٌَ حاب ٌػ
ِ
ِ
ٕٓ
َۡ ُ َ َ
صۡي
تػ ٍَئن ة ِ

كقاؿ عليو الصالة كالسالـ " :قل امنت باهلل ٍب استقم"

ٖٓ

كعن"أيب ىريرة رضي اهلل عنو""،عن النيب صلى اهلل عليو
كسلم أنو قاؿ":سددكا كقاربوا كاعملوا أنو لن ينجوا احد منكم
بعملو ،قالوا كال انت يا رسوؿ اهلل ،قاؿ :كال انا إال اف
تغتمدين رٞبة كفضلة منو"

ٗٓ

ْٓ ابن كثّب ،البداية كالنهاية
ٓٓ سورة فصلت األية َّ
ٔٓ"سورة األحقاؼ األية ُّ"
ٕٓ "سورة فصلت األية ُُِ"
ٖٓ صحيح مسلم
ٗٓ صحيح مسلم
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كىذا ا٢بديث جيمع"مقامات الدين كلها فأمر"باإلستقامة
"كىي السداد كاإلصابة ُب النيات كاألقواؿ"كاالعماؿ.
كاالستقامة تتعلق باألقواؿ كاالفعاؿ كاألحواؿ كالنيات،
فاالستقامة فيها كقوعها هلل ،كباهلل ،كعلى امر اهلل.
ك طالب ا٢بكمة كالساعي لنيلها ينبغي اف يكوف متجليا
بالديانة كاالستقامة كالورع ،كالتقول كالتمسك بالقيم كألخالؽ
الدينية ،كالتحلي بالفضائل كالعبادات كاآلداب االجتماعية"
كمن الديانة كالتقول احملافظة على الطقوس اإلسالمية كظواىر
األحكاـ ،مثل إقامة صالة ُب مساجد ا١بماعات ،كنشر
السالـ لألفراد كالناس العاديْب  ،كتأمر با٤بعركؼ كتنهى عن
ا٤بكنر كالصرب على األذل بسببو".
ْ-

اإلخالص ُب العمل
اإلخالص ىو ركح األعماؿ كطريق الوصوؿ ،كباب
القبوؿ ،كسر اهلل سبحانو كتعاذل ىو الذم جيعل قلوب من حيب
كال يتحقق دكف الصدؽ.
كجوىر اإلخالص هلل ىو االقَباب من اهلل عز كجل بأفعاؿ
نقية من أجل كجو اهلل الكرًن  ،كليس مذنبنا بالنفاؽ كالنفاؽ،
كامتالؾ ا٤براحل الٍب تتبعها الرتب ،فكر أكالن .إذا حققت
33

مصدرا للفضيلة كا٤بثاؿ ألكلئك الذين لديهم
إخالصك ،فستكوف
ن
أكرب اىتماـ.

كألمهية اإلخالص فقد ذكر اهلل سبحانو كتعاذل آياتا كثّبة

َّ ٓ َ َ ۡ َ ٓ ۡ َ
م ۡٱىه َِتَٰ َ
ب
ُب كتابو العزيز ،كمن ذلك قولو تعاذل :إِجا أُشنلا إىى
ۡ َ ّ َ ۡ ُ َّ َ ُ ۡ
ُۡ ّٓ ُ ۡ ُ َ ۡ
ُمي ِ ٗصا َّ َُّل ّ
ٱِل َ
ِيَ 60كقولو تعاذل :كو إ ِ ِِن أمِست أن
ةِٱۡل ِق فٱخت ِر ٱَّلل
َ ۡ ُ َ َّ َ ُ ۡ
َّل ّ
ِيَ 61كقولو تعاذلَ :و ٌَا ٓ أُم ُِس ٓوا ْ إ َّٗل ِِلَ ۡػ ُت ُروا ْ َّ َ
ُمي ِ ٗصا َّ ُ
ٱِل َ
ٱَّلل
أختر ٱَّلل
ِ
ُۡ
ئٍا ْ َّ
ُميِص َ
ي َ َُّل ّ
ٱوصيَ َٰٔةَ َويُ ۡؤحُٔا ْ َّ
ِيَ ُحَِ َفا ٓ َء َويُلِ ُ
ٱوش َن َٰٔةَ ُۚ َو َذَٰو َِم د ُ
ٱِل َ
ِيَ
ِ
ۡ َ ّ َ 62
ٱىليٍِثِ

ك أكد سيدنا النيب صلى اهلل عليو كسلم على أمهية
اإلخالص ُب اإلسالـ كبْب ضركرتو كأنو شرط االعماؿ الصا٢بة
ُب قبوؿ عند اهلل عز كجل ،ك اف العمل عندما يفتقد إذل
اإلخالص هلل تعاذل فإنو تعاذل ال يقبلو ،كذكر ُب ا٢بديث أف
رجال جاء إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ :أريت رجال
غزا يلتمس األجر كالذكر مالو؟ فقاؿ عليو الصالة كالسالـ" :ال
شيء لو ٍب قاؿ :إف اهلل عز كجل ال يقبل من العمل اال ماكاف لو
خالصا كابتغى بو كجهو"
َٔ سورة الزمر األية ِ

ُٔ سورة الزمر األية ُُ
ِٔ سورة البينة األية ٓ
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كإذا اخلص ا٤بسلم هلل تعاذل كاف ُب حياتو مطمئن الباؿ
مسَبيح النفس كذلك نتيجة لرضاه عن عملو الذم أخلص فيو
كاجتهد كُب اآلخرة يكوف راضيا باهلل تعاذل ٗبا جيزيو بو عن عملو
الصاحل.
كاإلخالص ُب القوؿ كالعمل ىو من أسس اإلدياف كمن
مقتضيات اإلسالـ ال يقبل اهلل العمل اال بو ،جاء األمر بو جزما
كتأكيدا ُب كتاب اهلل عز كجل كعلى لساف نبيا عليو الصالة
كالسالـ.
ٓ -الصرب
الصرب من اعظم السجايا كأشرؼ األخالؽ كاعظمها نفعا
فمن حسن توفيق ا٤برء كسعادتو صربه على ا٤بلمات كالشدائد،

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ْ
كقد امر اهلل عباده بالصرب فقاؿ تعاذلَٰٓ :
يأحٓا ٱِلِيَ ءأٌِا ٱص ِِبوا
َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ ُ ۡ
َّ
َ
ٱَّلل ى َػيس ًۡ تفي ِ ُحٔن 63كقاؿ تعاذل :إِج ٍَا
وصاةِسوا وراةِطٔا وٱتلٔا
َ َ
ُ َ َّ
َّ َٰ ُ َ
ون أَ ۡج َس ًُْ ة َغۡيۡ
حسَ
يأ ُّح َٓا َّٱِلِيََ
اب 64كقاؿ تعاذلَٰٓ :
ِب
ٱىص
َّف
ئ
ِ
ِ
ِ ِ
ٖ
َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ َّ ۡ َ َّ َ َٰ َّ َّ َ َ َ َّ
َ 65
َٰ
ِبيَ
ٱىص
ِب وٱوصئة ِِۚ إِن ٱَّلل ٌع
ِِ
ءأٌِا ٱسخ ِػئِا ةِٱوص ِ

ّٔ "سورة اؿ عمراف األية ََِ"

ْٔ" سورة الزمر األية َُ"

ٓٔ" سورة البقرة األية" ا ُّٓ
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كيقوؿ رسوؿ اهلل "صلى اهلل عليو كسلم" "الطهور شطر
اإلدياف ،كا٢بمد هلل ٛبأل ا٤بيزاف ،كسبحاف اهلل كا٢بمد هلل ٛبألف أك
ٛبأل ما بْب السموات كاألرض ،كالصالة نور ،كالصدقة برىاف،
كالصرب ضياء"
كقاؿ علي رضي اهلل عنو " الصرب مطية ال تبكو" كيرل
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما اف الصرب افضل ما يتسلح بو ا٤برء
كمواجهة الشدائد كاحملن ،فيقوؿ " :أفضل العدة الصرب على
الشدة".
كالصرب معْب للتغلب على مشاكل ا٢بياة مهما كاف
نوعها ،كبو يستطيع اإلنساف التغلب على عوامل الضعف داخل
نفسو ككل ما يعَبضو من عقبات كيقبل على ا٢بياة ٔبد كنشاظ
كمثابرة كحيقق ما يتطلع إلىو.
الصرب ىو من اعظم فضائل النفس كاخالقياهتا ،ألف
الصرب ىو ا١بهد النفسي للتأيب على ا٤بعاصي كاإلبتعاد عن
السيئات كىو ايضا ا١بهد العملي اإلجيايب ا٤بليء با٢بركة كالسعٓب
إلنتاج كٙبمل التبعات كالتعرض ٢بالئل األعماؿ كمواقف
األبطاؿ ،كإذا لفتنا إذل ما ينعم بو البشر من النعم ا٤بادية كالركحية
ظهر لنا انو ٜبرة الصرب كالكفاح كنتيجة الدأب كا٤بثابرة.
36

كمن استعمل الصرب كالزمة أدرؾ بو كل امر سعي إلىو،
حيث إنو مٌب استحكمت األزمات كتعقدت حبا٥با ،كترادفت
الضوائق كطاؿ ليلها ،فالصرب كحده ىو الذم يشع منها النور
ليجلي تلك الضوائق.
للحصوؿ على ا٢بكمة ،جيب على ا٤برء أف يهدأ مع
إمكانية الكراىية دكف ا٤بلل ،كاالنتظار لنتائج بغض النظر عن
مدل كجودىم كمواجهة العبء ،بغض النظر عن مدل ثقلهم،
بقلب ليس لديو شك مرتبط هبم ،كعقل ال يغمرىم بالضيق،
كجيب أف تظل جديرة بالثقة ،بدءنا من االستقرار ،كعدـ الظهور
با٣بوؼ ُب األفق ،كالظهور ُب األفق ،كالظهور أمامهم .كإذا تبعو
اآلخركف كاآلخركف ،يبقى من ا٤بؤكد أف عالمات النقاء جيب أف
تأٌب كأف من ا٢بكمة أف تتبعهم بصمت كيقْب.
ٔ-

كاالنغماس ُب بيئة جيدة"
إحدل طرؽ ا٢بصوؿ على ا٢بكمة ىي االنغماس ُب بيئة
جيدة  ،ألنو من الطبيعة البشرية ديكن ا٢بصوؿ عليها من البيئة
الٍب تطيعها كتتعايش معها  ،مع الشخصية كاألخالؽ
كالعادات كالتقاليد من خالؿ احملاكاة كالتقليد.
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ٕ-

كالقدكة ا٢بسنة
ا٢بالة الٍب يكوف اإلنساف عليها ُب اتباع غّبه إف حسنا
كاف قبحا ،كإف سارا كاف ضارا تسمي بالقدكة ا٢بسنة كهبذ يقوؿ
اهلل سبحانو جال
.66

َّ
َّ َ َ َ َ ُ
ٱَّللِ أُ ۡس َٔةٌ َح َسِثَ
كعال :ىل ۡر َكن ىس ًۡ ِِف َر ُسٔ ِل

فوصف اسوة با٢بسنة ،كا٤بثاؿ ا١بيد ىو مثاؿ كاقعي للسلوؾ

ملموسا
مثاال
األخالقي .ا٤بثل ديكن أف يكوف ىذا ا٤بثاؿ الواقعي ن
ن

مثاال يتبادر إذل
كمثاال
ملموسا يؤدم إليو .ديكن أف يكوف ىذا ن
 ،ن
ن

الذىن من خالؿ إخباره كسّبتو كصوره ُب الركحٗ ،با ُب ذلك

تأثّب سّبة حياتو كقصصو كأخباره عن كلماتو كأفعالو.
ٖ -التجربة كا٣بربة
التجربة كا٣بربة مها من اىم أسباب التوفيق للحكمة.
حيث أف ا٣بربة ُب ا٢بياة ىي توازف كبّب يعادؿ أعلى شهادة ،كإذا
أضيفت إذل العلم ،فإهنا تصبح أكثر أمهية من الشهادة ،كىي
شهادة على ا٤بعرفة كا٣بربة فقط ،على الرغم من أهنا غالبنا ما
تكوف ٘بربة صغّبة.
فالتجارب اف كانت قاصرة فإنو يدعم بعضها البعض
كتكوف لدل الشخص كم ىائل من ا٤بعلومات الٍب تفيد ُب
ٔٔ سورة األحزب األية ُِ
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التعامل مع مواقف ا٢بياة ا٤بختلفة ،لذلك فإف التجربة ٥با األثر
العظيم ُب اكتساب ا٤بهارات كا٣بربات ،كىي من اعظم طرؽ
اكتساب ا٢بكمة ،كالتجربة ال ٚبرج عن كوف ا٢بكمة فضل من
اهلل الذم يؤتيو من يشاء ،فإف ا٤بعطي الوىاب كما يقوؿ سبحانو
ُ ّ ّۡ َ
َّ
َ
َوٌا ةِسً ٌَِ جِػ ٍَ ٖث ف ٍِ ََ ٱَّللِۖۡ

كتعاذل:

ٕٔ كلكن اهلل سبحانو كتعاذل

ٔبعل سببا ُب كل شيئ ليوصل إلىو.
التجارب العلمية ىي اختبارات منظمة للظواىر أك
الظواىر الٍب جيب مراعاهتا ٗبالحظة منهجية كدقيقة ،للكشف
عن نتيجة ،أك ٙبقيق ىدؼ معْب كما خيدـ أكالن قراءة النواقص
ُب شيء ما كتصحيحها.
فا٢بكمة ىي كاحدة من أٜبن نتائج التمييز كالفكر  ،كىي
جزء من العلم كاالختبار٣ ،بطة علمية من األساس النظرم ٍب
تزكدىم كتنقحهم با٣بربة العملية القائمة على ا٤بمارسة كا٣بربة،
كبسبب نقص ا٣بربة ،يفتقر العلماء ا٤براىقوف ا٢بكمة ،كأقل
رسوخا ُب العلوـ بْب العلماء الرائدين الراسخْب ُب العلوـ.
ن

كذلك ألف التجارب كا٣بربة تطور ا٤بواىب كالقدرات،

كتزيد البصّبة من خالؿ الرؤية ،كاألحالـ ىي أحالـ ك٘بعل
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العقالء حكماء ،كديكن أف تشجع ا١بنب كالبخل ،كديكن أف تلْب
القلوب كتقوم القلوب الضعيفة.
كالشخص الذم يعيش ٔبماىّب ا٤بختلفة من البشر فلو
األفكار كاإلبداعات ا٤بتفاكتو ،كبتعرفو على عوائد كعقائد كأكضاع
كطبائع الناس كقدرهتم سيكوف لو األثر الكبّب ُب تكوين ٨بزكف
ىائل من ا٣بربات كالتجارب الٍب ٘بعلو عندما يقف ُب موقف من
مواقف التحديات ا٤بعاصرة فإنو جيد من ٨بزكف ا٣بربات كالتجارب
عدد من ا٣بيارات الٍب تساعد ُب مواجهة ىذه التحديات
كالتعامل معها باألسلوب ا٤بناسب لطبيعة كل نوع منها كدل حيصل
لو ذلك اال بعوف اهلل تعاذل ٍب بفضل ما لديو من ٘بارب كخربات.
-٠دراسة الداللة
أ .التعريف بعلم الداللة

علم الداللة ٗبعُب

Semantics

ىو مصطلح فِب يستخدـ لإلشارة

أيضا باسم :علم معُب الكلمات
إذل دراسة ا٤بعُب ،كالٍب تعرؼ ن
ٖٔ
كاألشكاؿ النحوية.
ُب اللغة العربية ،خيتلف العلماء ُب ٙبديد ا٤بصطلحات الٍب
يواجهوهنا ا٤بصطلحات الداللية ،حيث تظهر العديد من التسميات ٥بذا
68السيد العريب يوسف ،الداللة كعلم الداللة ( ا٤بفهوـ كاجملاؿ كاألنواع) ،اىدا من شبكة األلوكة صٖ .
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العلمٗ ،با ُب ذلك :علم ا٤بعُب ،سيمانتيك ،دالالت ،سواء فتح كظائف
أك تدمّبىا ،دالالت ،باستثناء أف دالالت ىو مصطلح األكثر شهرة.
أما بالنسبة للغة الداللة بفتح حرؼ الداؿ ،ككسرىا ،كضمها،
كالفتح أفصح من كلمة داؿ يدؿ ،إذا ىدل ،كمنو دليل ،كدليلى :العادل
ً
كدلواللة ٗبعُب س ٌدده
بااللة .كيقاؿ :دلٌوي على الطريق يدلٌو ىداللة ،كداللة ،ي
إليو ،كا٤براد بالتسديد" :إراءة الطريق ،كدلٌو على الصراط ا٤بستقيم ٗبعُب
أرشده إليو ،كس ٌدده ٫بوه ،كىداه .فا٤بعُب اللغوم للداللة يوحى عند
القدامى باإلرشاد ،كا٥بداية كالتسديد ،أك التوجية ٫بو الشيء.

ٗٔ

كتدؿ مادة دلل على إبانة الشيء بإمارة تتعلمهاٍ ،ب اشتق من
ٌ
ىذا األصل كلمة الداللة ،فالدليل ما ييستى ىد ٌؿ بو ،كقد دلٌو على الطريق
ً
كداللة ،كالفتح أعلى .فالداللة ٗبعناىا اللغوم تعِب اإلرشاد
يدلٌو داللة ى
َٕ
إذل الشيء ،كاإلبانة عنو.
كاصطالحا :عرؼ السيد الشريف ا١برجاىن بأف الدالالت ىي
أف الكائن ُب حالة معرفة مع معرفة بشيء آخر ،األكؿ يسمي بالداؿ،

ٗٔ ىادل هنرل ،علم الداللة التطبيقى َب الَباث العريب ،األردف  :دارأالمل للنشر ك التوزيع ،ط ُِْٕ ،ُ .قََِٕ -

ـ  ،صِّ .

َٕ السيد العريب يوسف ،الداللة كعلم الداللة ( ا٤بفهوـ كاجملاؿ كاألنواع) ،اىدا من شبكة األلوكة صِ .
41

كالثاين يسمى با٤بدلوؿ ككيفية دالالت لفظية للمعاين باالصطالحية
علماء األصوؿ ٧بصورة ُب عبارة النص ،كاشارة النص ،كاقتضاء النص.

ُٕ

ايضا أ ٌف الداللة ُب اإلصطالح تعِب :ما يدفعو إذل معرفة شيء
ما ،مثل اإلشارة التقريبية للمعُب الذم تشّب إليو كلمة معينة ،أك ٙبمل،
عرضا.
أك تظهر ،سواء كاف ا٤بعُب ىو عْب الشخص ،أك ن

ِٕ

العلم بشيء
ٌ
العلم بو ى
كعرفت أف الداللة  :كوف الشيء ٕبالة يلزـ ي

اخر ،كاألكؿ ال ٌداؿ ،كالثاين ا٤بدلوؿ.

ّٕ

كعرؼ بعض منهم بأنو":دراسة ا٤بعُب أك العلم الذم يدرس
ا٤بعُب اللغوم أك الفركع ا٤بتعلقة بنظرية ا٤بعُب أك الفركع الٍب تدرس
الشركط الٍب جيب استيفائها بالرموز من أجل ٞبل ا٤بعُب".

ْٕ

كعلم الداللة ُب أبسط تعريفاتو ىذا "ىو دراسة ا٤بعُب"" ،ككلمة
( )semantiqueالٍب تأٌب من الكلمة اليونانية (" ")semainoدؿ على".
الكلمات األخرل الٍب تنتج من

sema

أك عالمة ىي ُب األساس

الصفات الٍب ترتبط بالكلمة األصلية (ٗبعُب) أك ا٤بعُب.

ٕٓ

ُٕ فايز الداية ,علم الداللة العريب النظرية كالتطيق ،دراسة تارخيية تأصيلية نقدية ،دمشق  :دار الفكر ، ُٗٗٔ ،ص ٖ .
ِٕ ىادل هنرل ،علم الداللة التطبيقى َب الَباث العريب ،األردف  :دارأالمل للنشر ك التوزيع ،ط ُِْٕ ،ُ .قََِٕ -
ـ  ،صِّ .
ّٕ السيد العريب يوسف ،الداللة كعلم الداللة ( ا٤بفهوـ كاجملاؿ كاألنواع) ،اىدا من شبكة األلوكة صِ .
ْٕ "اٞبد ٨بتار عمر ،علم الداللة ،القاىرة  :عادل الكتب" ،ط ُٖٗٗ , ٓ .ص"ُُ .

ٕٓ فتح اهلل اٞبد سليماف ،مدخل اذل علم الداللة ،القاىرة  :مكتبة األداب ُُِْقُُٗٗ -ـ صٕ .
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ب .تاريخ نشأة علم الداللة
 -3العصر القديم
علم الداللة ىو علم حديث ظهر ُب أكاخر القرف التاسع
عشر ،كلكن ىذا ال يعِب على اإلطالؽ أف الفكر اإلنساين ُب ٦باؿ
اللغةُ ،ب العصور القددية دل يكن ىناؾ أم جهد أك ٕبث متعلق
بالدالالت  ،على العكس من ذلك ٪ ،بد أف العصور القددية كثّبة
سلسلة من األعماؿ كالبحوث الٍب تقع ُب صميم البحث الدالرل ،
ألف االىتماـ باللغة بشكل عاـ كأمهيتها على كجو ا٣بصوص قد بدأ
منذ كعي اإلنساف باللغة .من بْب ىذه الدراسات كالدراسات ما
كجدناه بْب الفالسفة اليونانيْب كاللغويْب ا٥بنود كالعلماء العرب.
كىذا العلم كاف نتيجة جهود لغوية كبّبة قددينا كحديثنا ،شرقنا
كغربنا الذم ال ينكر احد.
كعرض من قدًن الزماف عن الفالسفة اليونانيوف ُب ٕبوثهم
كمناقشاهتم ٤بوضوعات من صميم علم الداللة .كىذا بعمُب أف
التفكّب اإلنساىن ،كمواكبة لتقدمو كتطوره قدـ َب الدراسات الداللية
القددية.
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أرسطو  ،على سبيل ا٤بثاؿ  ،يتحدث عن"الفرؽ بْب الصوت
كا٤بعُب"  ،كيذكر أف معناه متطابق مع اإلدراؾ ُب عقل التفكّب .دييز
أرسطو بْب ثالثة أشياء" :األشياء ُب العادل ا٣بارجي ،اإلدراؾ معُب،
كالصوت رمز أك كلمة.

ٕٔ

كُب كقت مبكر قد اىتم ا٥بنود بالقضايا الداللية ُب اللغة
ا٥بندية (السنسكريتية) ،كخاصة أف السبيل لفهم كتاب دينيهم
(الفيدا) ىو لغتهم ،كا٢بقيقة أف ا٥بنود "ناقشوا معظم القضايا الٍب
يعتربىا علم اللغة ا٢بديث من مباحث علم الداللة".
من بْب أىم ا٤بشاكل الداللية كالتحقيقات الٍب تعا١بها ا٥بنود
كمايلى:
ُ -أصل اللغة يقوؿ البعض منهم أف اللغة ىبة إ٥بية  ،كالبعض
اآلخر يقوؿ أهنا أنتجت كخلقت من قبل الناس.
ِ -عالقة الكلمات ٗبفاىيمهاً :ب تقدًن ىذه ا٤بشكلة إذل اللغويْب
ا٥بنود كًب تقسيمهم ضدىا إذل ٦بموعتْب  ،فريق اعتقد أف ىناؾ
اتصاال طبيعينا يربط الكلمات ٗبفاىيمهم  ،كفريق رأل ىذه
ن
العالقة على أهنا اصطالحية كغّب طبيعية.

“ 76اٞبد ٨بتار عمر ،علم الداللة ،القاىرة  :عادل الكتب” ،ط" ُٖٗٗ , ٓ .صُٕ.
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ّ -التقسيم الدالرل للمعاين الداللية يسَبشد ا٥بنود بوجود أربعة
أقساـ إرشادية كف نقا لعدد الطبقات ُب الكوف - :جزء ييظهر معُب

عاما كشامالن مثل الرجل  -جزء ييظهر كم مثاؿ طويل  -جزء
ن
ٕٕ
ييظهر أحداثنا مثل جاء  -جزء أظهر نفس الشيء مثل ٧بمد

ْ" -أمهية السياؽ :أعطى ا٥بنود أمهية للسياؽ اللغوم  ،فهم يركف
أف الكلمة الوحيدة ذات ا٤بعُب ُب العبارة.
كبالنسبة للعرب  ،من ا٤بعركؼ أف ا٤بؤرخْب اللغويْب قد ٘باىلوا
ا٤بسامهة الرائدة لعلماء اللغة العربية ُب ٦باؿ البحث اللغوم  ،كلوال

ىذا اإلمهاؿ أك الثغرة  -كما أطلق عليو عبد السالـ ا٤بسعدم -
علم اللغة ا٤بعاصر سيكوف ٨بتل نفا عما ىو موجود حالينا ،كلكن قد
يكوف على دراية ٗبا قد ال يكوف على علم ٗبا قد حيدث اآلف .أنت
تدرؾ ذلك فقط بعد كقت طويل ،كيعترب العامل الديِب أحد أسباب
ىذا اإلمهاؿٗ ،با ُب ذلك أف النظرية اللغوية العربية غّب صحيحة.
كإذا ٘باىل ا٤بؤرخوف اللغويوف ،كما قلنا ،ا٤بسامهة العظيمة للعرب ُب
البحث اللغومٗ ،با ُب ذلك البحث الدالرل ،فإف التاريخ بشكل عاـ
حيافظ بإخالص على تلك ا٤بسامهات ،الٍب يتمتع بعضها ببداية
جيدة ُب ٦باؿ اللغويات ،كم عدد اآلراءٕ ،بسب أحد العرب
" 77منقور عبد ا١بلبل ،علم الداللة اصولو كمباحثو ُب الَباث العريب ،دمشق"  :منشورات "اٙباد الكتاب العرب"،

ََُِ ،ص .ُْ .انظر ايضا "اٞبد ٨بتار عمر ،علم الداللة ،القاىرة  :عادل الكتب" ،ط" ُٖٗٗ , ٓ .صُٗ.
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القدماء ،ال ٘بده ُب نظريات العادل الغريب إال ُب العصر ا٢بديث.
بشكل عاـ ٪بد أف الدراسات اللغوية كالداللية بْب العرب تتفاعل
مع الدراسات الفقهية كالفلسفية كا٤بنطقية.
 -٠العصر االحديث
البحث عن ا٤بشاكل الداللية قدًن قدـ الوجود البشرم ،ألف ا٤برء
اكتسب كعينا لغوينا كما ىو مذكور أعاله كٕبث ُب دالالت ،فإف
النتيجة ىي سلسلة من الدراسات كالدراسات القيمة الٍب ٛبس
ا٤بوضوعات الداللية ،كلكن ىذا البحث ال جيعلنا نعتقد أف دالالت
أيضا قدًن ،ألنو علم حديث،
 كما العلم ا٢بارل نفسو  -ىو نكظهرت األكلويات كا٢بركات خالؿ القرف التاسع عشر ُب عمل
٦بموعة من الباحثْب  ،كأمهها" ٖٕ:

ُ" -ماكس مولر

Max Mullar

ىو الذم يصرح ُب كتابْب أف

الكالـ كالفكر متطابقاف ٛباما ،كالكتاباف مها:
)ُِٖٔ( ”"The Science of Langage
)ُٕٖٖ( ”“The science of Thought

ِ -نشر

رايزيزKALL Raizi

semasiologi

عاـ ُّٖٗ كتابا عنوف جزءه الثاين ػ

كتعرض اف علم الداللة عنده ليس علم قائم

" 78اٞبد ٨بتار عمر ،علم الداللة ،القاىرة  :عادل الكتب" ،ط" ُٖٗٗ , ٓ .ص"ِِ.
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بذاتو كإمنا جزء مكوف للنحو ألنو اذل جانب الَبكيب
كا٤بورفولوجيا.
كإذا كانت ىذه األعماؿ الٍب نسميها األكذل فقط ،فإف ظهور
ىذا العلم كدراسة علمية للدالالت ككعلم مستقل ىو رأم
معظم اللغويْب كمؤرخي العلوـ إذل ميشيل بريل ُّٖٖ فرنسا
من خالؿ مقالو الشهّب  ، Essai de semantiqueككاف أكؿ من
استخدـ مصطلح

Semantique

لإلشارة .معرفة ٧بددة لدراسة

معُب كمعرفة القانوف الذم يضمن ٙبويل ا٤بعُب ،فا٤بوضوع
الدالرل ،كف نقا لربيل ،يدرس التغيّبات الٍب ٙبدث ُب معُب
الكلمات ،كحياكؿ إجياد قوانْب ٙبكم ىذا التحوؿ.
ُب عاـ ُٕٖٖ ،نشر بريل  ،Essai de semantiqueكىو
تطور من مقاؿ سابق ،قاؿ ُب ا٤بقدمة :البحث الذم نسميو
القراء ىو نوع حديث للغاية دل يتم تسميتو .تغيّب ا٤بعاين،
كاختيار عبارات جديدة ،كٙبديد تواريخ ميالدىا ككفاهتا ،كألف
ىذا البحث جدير با٠بو ا٣باص ،فإننا نسميو سيمانتيك
إلثبات علم ا٤بعُب.
فركعا ُب
كىكذا ،تظهر الداللة كتصبح كياناهتم الشخصية ن
اللغويات .ييعرؼ ىذا العلم ُب ىذه ا٤برحلة باسم الدالرل للتطور أك
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التاريخ ،كىي ا٤برحلة األكذل من الدكرة الداللية للغويْب .ىناؾ العديد
من األسباب لتغيّب ا٤بعُب كالٍب ديكن أف تقتصر على األسباب
اللغوية كالتارخيية كاالجتماعية كالثقافية كالنفسية كالعقلية ،كبعد التعلم
يصلوف إذل ٦بموعة من طرؽ كأشكاؿ التغيّب الدالرل ،أمهها:
ٚبصيص أك تضييق ا٤بعُب ،تعميمو ،توسيعو ،تطويره ،أك خفضو،
إخل.
حصل على التأليف ُب اجملاؿ الدالرل بعد بريل هبدؼ تطوير
الدراسات الداللية .خيصص العادل السويدم أدكلف نورين
عددا من النقاط ا٤بهمة ُب كتابو "لغتنا"
(ُْٖٓ )ُِٗٓ-ن
لدراسة معناىا  ،بينما يكرس كريستوفر نّبكب ٦بلدات كاملة
للتطور الدالرل ُب كتابو "دراسة تارخيية للغة الفرنسية" ينشر
أيضا دراسات حوؿ ا٤بعُب ك تطوره .بالنسبة
جوستاؼ ستّبف ن
٤بالك الكلية السويسرية ،فرديناند دم سوسور ،فقد اقَبب من
عدة ٙبقيقات ُب صميم البحث الدالرل ،عندما خصص فصالن
ُب كتابو لإلشارات حيث يتحدث عن األدلة اللغوية كسلسلة من
ا٤بشاكل ا٤بتعلقة هبذا الدليل مثل مشكلة األدلة التعسفية ،ا٣بطية
للعالمات كالتحوؿ كاالستقرار.
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ُب عاـ ُِّٗ ظهر كتاب "معُب ا٤بعُب" أماـ الربكفيسور
جدا ،انتشر على نطاؽ كاسع ُب
أكجدف كريتشارد ،كىو كتاب مهم ن
الدكائر ا٤بعرفية بشكل عاـ كُب اللغويات بشكل خاص ،كحاكؿ
األستاذاف تطوير نظرية من خال٥با العالمات كالرموز ،حيث أهنا
تعطي ستة عشر تعري نفا للمعُب كىذه التعريفات ال ٛبثل سول
التعريفات األكثر شهرة ،ألهنا تستبعد ٝبيع التعريفات الفرعية
للمعُب ،كإذا كاف بريل قد أضفى الطابع الر٠بي على ا٤برحلة الداللية
األكذل ،أم ا٤برحلة التارخيية ،فإف كتاب دم سوسور يفتح الباب
أماـ ٦بموعة من العلماء كالباحثْب الذين يساىم كل منهم ُب ا٤برحلة
الثانية من الوالدة ،كىي ا٤برحلة الداللية ا٥بيكلية.
ُب أمريكا ،يتم نقل ا٤بعُب إذل غّب اللغويْب الذين يشعركف أف
ا٤بعُب صعب الدراسة كما كجدنا ُب بلومفيلد  ،الذم خيصص كتابو
احدا لعلم الداللة ،إلظهار صعوبة ٙبليل التحليل
اللغة فصالن ك ن
الدالرل علمينا ،لذلك ال ديكن أف يكوف علم الدالالت يتم التعامل
معها ُب سي اؽ اللغويات ككذلك الصوت ،لذا ادرس معناىا.
بالنسبة لبلومفيلد ،ىذه ىي أضعف نقطة ُب تعلم اللغة.
كإذا ٘باىل العلماء ُب أمريكا خالؿ ا٤برحلة ا٥بيكلية الداللية
معانيهم نسبينا ،فقد تغّب ىذا خالؿ ا٤برحلة الثالثة من ىذا العلم،
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كىي مرحلة القبالة ،حيث يفوز ا٤بعُب بشكل كاضح ،خاصة ُب
إٔباث كاتز كفودك كباستاؿ كُب منوذج ُٓٔٗ عندما نواـ
موجودا
تشومسكي .يستمر التأليف ُب ىذا العلم ،الذم كاف
ن
بطريقة أك بأخرل ُب ٝبيع الدراسات اللغوية ا٢بديثة ،باإلضافة إذل

الدراسات األدبية كالنقدية كالفلسفية.
ج .أنواع الداللة
قسمت الداللة ُب علم اللغة إذل أنواع ٨بتلفة علي حسب
ا٤بدخالت الٍب تتدخل ُب تشكيل معِب الكالـ ،حيث جيد ا٤بتكلم
ابعادا داللية ٨بتلفة ُب الَبكيب الواحد ،كقسم العلماء الداللة إذل ٟبسة
أنواعٕٗ:
ُ" -الداللة الصوتية"
كىي تستمد من قيمة تعبّبية للحرؼ اللمفردَٖ ،كقد اكرد ٥با ابن
جُب عدة أمثلة كما َب الفرؽ بْب قضم ك خضم ،القضم ألكل شيء
يابس ،كا٣بضم ألكل رطب ،كاختار العرب حرؼ خاء لرخوهتا َب
الكلمة "خضم" للداللة على أكل الشيء الرطب ،كاختاركا القاؼ
ٕٗ السيد العريب يوسف ،الداللة كعلم الداللة ( ا٤بفهوـ كاجملاؿ كاألنواع) ،اىدا من شبكة األلوكة
 www.alukah.netص ّ

انظر ايضا كتاب داللة الفاظ إبرىيم أنيس.
 81السيد العريب يوسف ،الداللة كعلم الداللة ( ا٤بفهوـ كاجملاؿ كاألنواع) ،اىدا من شبكة األلوكة
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لصالبتها َب كلمة "قضم" للداللة على أكل الشيئ اليابس ،فأخذكا
على مسموع األصوات على احملسوس األحداث.

ُٖ

كىذه الداللة تنقسم إذل قسمْب :
أ .الداللة الصوتية الطبيعية
كالداللة الصوتية الطبيعية ىي الداللة الٌب ترتبط باحد نظرية لغة
االصل" ،كىي كوف ا٤بناسبة الطبيعية بْب األلفظ"كا٤بعناىن ،ك٠باىا
ابن جُب الدالذل اللفظية َب كتابو ا٣بصائص ،كركم عن عباد
الصيمرم ماكاف يراه من كجود مناسبة طبيعية بْب الصوت كما
يدؿ عليو كأكرد بعض األلفاظ مثل "خرير ،حفيف ،فحيح" كقد
تعرض الغربيوف ىذه الداللة كدل يزيدكا عما قالو العرب ،ك٠بوىا
نظرية"  " The bow-wow theoryتقليد األصوات.
ب .الداللة الصوتية التحليلة
كاما الداللة الصوتية التحليلة كىي تتعلق بالتغّبات الصوتية ُب
النطق ،كتتغّب معانيها حسب التغيّبات ،باإلضافة إذل الضغط
كالتنغيم.

ِٖ

ُٖىادل هنر ،علم الداللة التطبيقي َب الَباث العريب ،أألرداف  :دار األمل للنشر كالتوزيع ،ق ُِْٖ-
ََِٕـ ،صُٓ .
ٓٗٗٔ-

 82نعيم الكراعْب" ،علم الداللة بْب النظر كالتطبيق ،بّبكت  :مؤسسة ا١بامعية للدرسات"  ،ُّٗٗ ،طبعة ُ ،ص.
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ك٩با يدخل ٙبت ىذه الداللة مايعرؼ ٗبصطلح ( احملاكاة الصوتية
=  )Onomotopoeiaكتعِب كجود عالقة طبيعية ،ام حسيٌة
صوتية بْب الداؿ ( اللفظ) كرمز صوٌب كا٤بدلوؿ (ا٤بعِب) ،كتتجلي
ىذه الظاىرة ُب كثّب من الكلمات الٍب ٙباكي حركفها أصوات
الطبيعة كالصرير ،كا٣برير ،كا٣بفيف ،كالعوء كالقلقة كىلم جرل
ِ-

ّٖ

الداللة الصرفية
فالداللة الصرفية ىي الداللة الٍب تستمد من بنية اللفظ كصيغتو،
كقد اشار اليها ابن جِب عند حديثو عن تشديد عْب الكلمة ،حيث
تفيد حينئذ ٌقوة ا٤بعِب كتكراره ،مثل "قطع".

يقوؿ ابن جُب "فالتصريف إمنا ىو معرفة انفس الكلمة الثابتة

كالنحو إمنا ىو ٤بعرفة أحوالو ا٤بنتقلة" ٍب عقب بعد ذلك بقولو " كإذا
كاف كذلك فقد كاف من الواجب على من اراد معرفة النحو أف يبدأ
ٗبعرفة التصريف"

ْٖ

ك اشار إبراىيم أنيس إذل تلك الداللة ُب ٝبلتو ا٤بشهورة " التصدقو
فهو ك ٌذاب" بدال من كاذب ألف األكذل جاءت على صيغة جيمع
اللغويوف القدماء على اهنا تفيد با٤ببالغة .فكلمة "كذاب" تزيد َب
ّٖ السيد العريب يوسف ،الداللة كعلم الداللة ( ا٤بفهوـ كاجملاؿ كاألنواع) ،اىدا من شبكة األلوكة
 www.alukah.netص ْ
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داللتها على كلمة "كاذب" كقد استمدت ىذه الزيادة من تلك الصيغة
ا٤بعينة ،فاستعماؿ كلمة "كذاب" ديد السامع بقدر من الداللة دل يكن
ليصل اليو أك يتصوره لو أف ا٤بتكلم استعمل "كاذب"

ٖٓ

ّ" -الداللة"ا٤بعجيمة
كىي الداللة الٍب تستمد من استخداـ اصل اللفظ ،كتعرب مركزا
لداللة الكلمة ،كالبد أف تراعي ُب سائر مشتقاهتا كاستخداماهتا ،كما
أهنا الداللة ا٤بقصودة من اللفظ عند إطالقو ،كلو كاف لو أكثر من داللة
ام الدالالت مرادة
علي ا٤بستوم ا٤بعجمي فإف السياؽ ىو الذم حي ٌدد ٌ

من الكلمة.

كقد أيطلق عليها ا٤بعُب األساسى اك ا٤بركزم اك االكذل ُب علم اللغة
ا٢بديث ،ك٠بٌى أحيانا با٤بعُب ا٤بفهومي أك التصورم
 Meaningأك اإلدراكى  Cognitiveىذا ا٤بعُب كىو العامل الرئيس
Conceptual

اللغول .كىي الداللة الٍب ترشح كترجع أم "األلفاظ يكوف مناسبا"
٥بذا"السياؽ أك ذاؾ" ،علي مستول ٦بور األنتقاء ،ذلك باستخداـ
السمات كا٤بالمح الداللية الٍب"٘بعلو انسب
اللفظ على "بعض ٌ
"األلفاظ لذلك السياؽ" ،كمن ٍب يتبوأ مقعده من الَبكيب.

ٖٓ ابراىيم أنيس ،داللة الفاظ ،القاىرة :مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية ،الطبعة الثالثة ،ُٕٗٔ ،صْٕ .
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ْ -الداللة النحوية اك الَبكيبية
كىي مستمدة من الكالـ ا٤بَببط بعضو بعض بواسئل الَبكيب
ٙبضع لو بأم لغة ،مثل النحو الذم حيضّب البنية العربية ،فبدكنو من
ا٤بستحيل رسالة ا٤بتكلم يصيل اذل ا٤بستمع بالنجاح ،كقد نبٌو عليها
سبويو فيما ٠بٌاه " احملاؿ ال ىك ًذب" عندما تكوف ا١بملة العربية غّب سلمية
٫بويا اك دالليا بسب تناقض اكؿ ا١بملة مع آخرىا.

ٓ -الداللة اإلجتماعية اك السياقية
الداللة االجتماعية ىي الداللة الٍب يقصدىا ا٤بتكلم كيفهمها
السامع من خالؿ ا٢بدث الكالمي تبعا للظركؼ احمليطة ،كقد عرؼ
سفنس ’ Spenceاف كضع الكلمة ُب ا١بملة اك الكالـ الذل تعترب عنو
الكلمة ُب ا١بملة الذم ترتبط ما قبلها كما بعدىا ،كما انو ُب حالة
الكالـ يتمثل ُب العالقة القائمة بْب ا٤بتكلم كا٢بالة ،أك ا٤بقاـ الذم
يتكلم فيو كتكوينو الثقاُب يسمي بالسياؽ.

ٖٔ

كايضا ٗبعُب الداللة ا٤بستمدة من ا٤بقاـ أك األحواؿ احمليطة بو ُب
ا٤بسرح اللغوم ،مثل التعجب ،أك الدىشة ،أك االستنكار ،أك ا٣بوؼ
أك غّب ذلك ،يشّب ا٤بصطلح إذل األحواؿ كا٤بالبسات الٍب ٙبيط
با٢بدث اللغوم ،كينبغي أف توضع ُب االعتبار عند التحايل.
86

ََُ

نعيم الكراعْب" ،علم الداللة بْب النظر كالتطبيق ،بّبكت"  :مؤسسة ا١بامعية للدرسات  ،ُّٗٗ ،طبعة ُ ،ص

54

كالسياؽ لغة :أصل السياؽ :سواؽ ،فقلبت الواك ياء لكسرة
السْب ،كمها مصدارف من ساؽ ك٩با ذكر ابن منظور ُب لساف العرب "
ما تساكؽ ،ام ما تتابع ،كا٤بساكقة  :ا٤بتابعة كأف بعضها يسوؽ بعضا.
ك٩با ذكر الز٨بشرل ُب كتابو أساس البالغة  :كىو يسوؽ ا٢بديث
احسن سياؽ ،كإلىك يساؽ ا٢بديث ،كىذا الكالـ ساقو إذل كذا،
كجئتك با٢بديث على سوقو  :على سرده"
كالسياؽ اصطالحا ) (contextيعرؼ بأنو البيئة اللغوية
) (Linguistic contextالٍب ٙبيط بصوت أك فونيم أك مورفيم أك كلمة
أك عبارة أك ٝبلة.
كقد أكد كثّب من اللغويْب قدديا ك حديثا علي ىذه الداللة،
يقوؿ ابن جِب معلقا على القوؿ شاعر :
"تقوؿ كصكت كجهها بيمينها  #أبعلي ىذا بالرحى ا٤بتقاعس"

ٕٖ

كلكنو ٤با حكي عن ا٢باؿ فقاؿ" :كصكت كجهها" عرؼ بذلك
عن ٌقوة انكارىا ،كالتعاظم بالصورة ٥با ،كىذا مع انك مستمع اذل
حكاية ا٢باؿ ،كال مشاىد ٥با ،كلو شاىدهتا عرفت هبا ،كبْب ُب نفس
تلك ا٤برأة بعظم ا٢باؿ.
" 87أبو الفتح عثماف بن جِب ا٤بوصلي ،ا٣بصائص ،ىيئة مصرية عامة للكتاب ،ط ،ْ.صِْٔ .
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كقد أظهر خرباء التفسّب أف فهم معُب القرآف اليتحقق اال بعد
معرفة سياؽ ا٣بطاب .كبالتارل ،يتم التخلص من ا٤بشكلة  ،كجيب
ٚبصيص القدرة على التحمل  ،كجيب ٚبصيص العاـ  ،كجيب فهمو
بشكل غامض  ،كىذا شيء ال يفهمو سول األشخاص الذين يتمتعوف
بقدرات كرؤل كأذكاؽ ٨بتلفة.
كعلماء التفسّب قد عِب من سن مبكرة من خالؿ اإلشارة إذل
معاين سياقية ٨بتلفة للكلمة نفسها  ،ككذلك من قبل األصوليْب ،كىم
يعتمدكف عليها ُب ٙبديد سيادة القانوف ،كبالتارل يتم تقدًن كتبهم
بدراسات سياقية ٨بتلفة ،كلذلك كرد عن اإلماـ الشافعي ُب فقهو ،فبْب
أثرهُ .ب فهم ا٤بعُب احملدد للمصطلحات كٚبصيص ا٤بعاين العامة من
اآليات أك العكس.
ك ايضا قد عِب بو البالغيوف كٛبثل لديهم ُب ا٘باىْبٖٖ :
ُ-

مفهوـ السياؽ الذم ارسى قواعده القاضي عبد ا١ببار ،ككضع

ىيكليتو عبد القاىر ا١برجاىن ،كالذم يقوـ على أساس أ ٌف الكلمة القيمة
٥با ُب حالة إفرادىا ،كإمنا يكوف حسنها كرداءهتا ُب نظمها ،كقاؿ "إ ٌف
األلفاظ ال تتفاضل من حيث ىي ألفاظ ٦بردة كال من حيث ىي كلم
 88ابتهاؿ كاصد ياسر الزيدل ،البحث الدالرل ُب التبياف ُب تفسّب القرآف أليب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن

الطوسي ت َْٔ ق ،ََِْ ،ص ِٕٖ
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مفردة ،كإف الفضيلة كخالفها ُب مالءمة معُب اللفظة ٤بعُب الٍب تليها أك
ما أشبو ذلك ٩با ال تعلق لو بصريح اللفظ ،كما يشهد لذلك أنك ترل
الكلمة تركقك ُب موضوعٍ ،ب تراىا بعينها تثقل عليك كتوحشك ُب
موضوع آخر.
ِ-

العناية بالسياؽ ا٢باذل ،كذلك بربطهم الصياغة بالسياؽ

كتأكيدىم قاعدة ،لكل مقاـ مقاؿ ،كضركرة مراعاة البليغ ٤بقتضيات
األحواؿ كا٤بقامات مثل حاؿ ا٤بتكلم ،ك ا٤بخاطب ،كالظركؼ الزمانية
كا٤بكانية كاإلجتماعية كالنفسية احمليطة هبما.
د .مكانة الحكمة وأهميتها في العلوم التربوية
 -3مكانة الحكمة
اف الَببية اإلسالمية هتدؼ إذل تشكل اإلنساف تشكال كامال
كتوازانا شامال كتعمق اديانو ٗبا جاء َب القرآف كالسنة من ا٤ببادئ كالقيم
كاألخالؽ السامية كاالبتعاد عن كل الردائل كسوء األخالؽ.
كدعامت األكذل الَببية اإلسالمية ىي األخالؽ الفاضلة كالقيم
السامية الٌب حثنا عليها اإلسالـ ٛبسكا هبا كتطبيقا ٥با ُب كافة ميادين
ا٢بياة ألف ىذه القيم ىي مستمدة من القرآف الكرًن كالسنة ا٤بطهرة.
كا٤بسلم بصفة عامة كمن الذل يعمل ُب ميداف الَببية بصفة
خاصة ىو ُب حاجة إذل تطبيق ىذه ا٤ببادئ كالعمل هبا ،كمن افضل
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ىذه ا٤ببادئ ىي ا٢بكمة ُب حياة اإلنساف فإهنا صفة ٙبلى هبا األنبياء
عليهم السالـ كدعا كل منهم امتو إذل التحلى هبذه ا٣بصلة ا٢بميدة.
إ ٌف مكانة ا٢بكمة ُب علوـ الَببوية عموما كالَببية اإلسالمية
خاصة بينة عظيمة ،كلذا عظم اهلل سبحانو كتعاذل مكانة ا٢بكمة حيث

ُ
ۡ ۡ ََ َ ََ ُٓ ََ ُۡ َ ۡ
ۡ
ٱۡل ِۡه ٍَ َث َذ َل ۡر أ َ
وِت
قاؿ ُب ٧بكم تنزيو :يُؤ ِِت ٱۡل ِهٍث ٌَ يشاء ُۚ وٌَ يؤت
ِ
َ
ُ
َ ۡ ٗ َ ٗ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ ْ ُ ْ ۡ ۡ َ َٰ ٖٗ
دۡيا نثِۡياو وٌا يزنس إِٗل أوؤا ٱَأىٰ ِب فبهذا جعل سيدنا ابراىيم عليو

السالـ ا٢بكمة ُب ا٤برتبة الثانية ُب التعلم ضمن منهج البعثة احملمدية

َّ َ ۡ َ ۡ
ۡ َ ُ ٗ ّ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ ۡ ۡ َ َ َٰ َ
م َويُ َػ ّي ِ ٍُ ُٓ ًُ ۡٱىه َِت َٰ َ
ب
قاؿ َ :ربِا َوٱبػد ذِي ًِٓ رسٔٗل ًٌِِٓ حخئا غيي ًِٓ ءايخ ِ
َ ۡ ۡ َ َ َٗ
وٱۡل ِهٍث

فإف الناظر بعْب البصّبة جيد أف كلمة حكمة ٘بمع ُب طياهتا
شٌب صنوؼ الفضائل كىي ينبع ا٤بكارـ ُب األخالؽ كالصفات كىي
الدعامة الثانية ُب قواـ الوجود بعد كتاب اهلل عز كجل فهو الدستور
اال٥بي الذم خط ا٤بنهج كرسم الطريق كفصل كبْب كل شيء ،كا٢بكمة
ىي ينبوع فضائل ا٤بنهج كمعادل الطريق.

ُٗ

كمن ا٤بؤكد أف الَببية تطلب معرفة التعلم كاحملتول كمهارات اللغة
كالطرائق كحسن األداء كالعالقات الشخصية .كمع أف ىذه الصفات
ٖٗ سورة البقرة األية ِٗٔ

َٗ سورة البقرة ُِٗ :

ُٗ ٧بمد ٧بمود عبد اهلل ،اسرار ا٢بكمة ،عماف أألرداف  :امواج للنشر ك التوزيع َُِٔ ،صٓ .
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كلها ضركية للمعلم إال أهنا ليست صفات ا٤بريب ا٢بقيقي ا٤بطلوب
إضافة إذل ىذه ا٤بعرفة كىذه ا٤بهارات التزاـ بتصور حيدد من ٫بن؟ كما إذا
جيب أف نكوف؟ فا٤بريب مثلو مثل بقية أصحاب ا٤بهن األخرل حيتاج إذل
األدكات كا٤بهارات كلكن جيب أف تكوف لديو ا٢بكمة الٌب ٘بعلو
يستعمل ىذه األدكات كلها بشجاعة كعاطفة نبيلة.

ِٗ

ك٩با جيلو من مكانة ا٢بكمة أف آيات القرآف الكرًن الٍب كردت
فيها كلمة ا٢بكمة تزيد عن عشرين آيات تأٌب مرة مفردة ،كمرة مقركنة

ۡ
ۡ ُ
َّ َ
إِل َ
ٱۡل ِۡه ٍَ ِث َوٱو ۡ ٍَ ۡٔغ َِظ ِث ۡ َ
ع َٰ
ٱۡل َس َِ ِۖث
ب
س
بالكتاب قاؿ تعاذل :ٱد
ِ
يو ربِم ة ِ
ِ
َ َ ۡ
َّ
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ
ط َّو َغَ َسبييِِّۦ َو ُْ َٔ أ َ ۡغيًَُ
ج َٰ ِرو ًُٓ ةِٱى ِِت ِِه أحسَُۚ إِن ربم ْٔ أغيً ةٍَِ
و
ِ
ٗ
ُ ْ َ
ۡ
ةٱو ۡ ٍُ ۡٓ َخ ِر َ
يَ 43كقاؿ تعاذل َ :ر َّب َِا َو ۡٱب َػد ذِي ِٓ ًۡ َر ُسٔٗل ٌّ ِِۡ ُٓ ًۡ َح ۡخئا َغي ۡي ِٓ ًۡ
ِ
َ َ َٰ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ ّ ۡ َّ َ
ُ ْٗ
م أَ َ
ُج ۡٱى َػش ُ
يش ۡ َ
ٱۡلهِيً
ءايخِم ويػيًٍِٓ ٱىهِتب وٱۡل ِهٍث ويشك ِي ًِٓۖۡ إُِ
ِ

كقد كردت أحاديث كثّبة من األحاديث الٍب توضح لنا مكانة
ا٢بكمة ُب ٝبيع جوانب ا٢بياة ،كما قاؿ عليو الصالة كالسالـ ُب حديثو
عن ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ٠ :بعت النَّيب صلى اهلل عليو كسلم

ِٗ ماجد عرساف الكيالين ،مناىج الَببية اإلسالمية كا٤بربوف العاملوف فيها ،بّبكت  :مؤسسة الرياض ُُْٗق صُّٔ .
ّٗ سورة النحل األية ُِٓ
ْٗ سورة البقرة األية ُِٗ
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ماال ،فسلطو على ىلكتو ُب
يقوؿ :ال حسد إال ُب اثنتْب :رجل آتاه اهلل ن
ا٢بق ،كرجل آتاه اهلل حكمة ،فهو يقضي هبا كيعلِّمها

ٓٗ

كالَببية اكال تعرض ُب األسرة ،فاألسرة ىي مؤسسة اجتماعية
قائمة بذاهتا ،ينشأ فيها الطفل كتتبلور معادل شخصيتو بناء على ما
حيدث ُب ىذه ا٤بؤسسة من تفاعل كعالقة تعاكف بْب افرادىا

ٔٗ

كتتعرض الَببية األسرية كا٢بياة داخل األسرة إذل بعض
االضطرابات كالصعوبات الٍب تثّب القالقل ُب طبيعة العالقة ُب األسرة،
كىذا ال تكاد ٚبلو منها أسرة كبالتإذل ٙبتاج إذل ا٢بكمة كالتعقل ُب
مواجهتها حٌب ال يتعرض البناء األسرم إذل اإلهنار.
كمن كالوظائف الَببوية لألسرة الٌب تعتمد على ا٢بكمة منها :
ُ -تعليم القيم كا٤بعايّب عن طريق التوجيو الدائم كا٤بستمر
ِ -اكتساب األمناط السلوكية ا٤بقبولة ُب ا١بماعة عن طريق التقليد
كاحملاكاة كا٤بمارسة.
ّ -صقل كنقل تراث اجملتمع كثقافتو كتبسيط عناصره كخرباتو
ليتناسب مع السن كا٤برحلة الٍب يعيشها الطفل.
ِٓ
ُِّ

ٓٗ ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبد اهلل البخارل ا١بعفي ،صحيح البخارل ،دار النجاة ،الطبعة :األكذل ُِِْ ،ق ،ج ُ .ص.
ٔٗ

ا٢بسن بن ٧بمد ا٣بّب ،مكانة ا٢بكمة ُب الَببية اإلسالمية كتطبيقتها الَببوية ُب األسرة كا٤بدرسة ،رسالة ا٤باجستّب ،ص.
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ْ -استغالؿ ميوؿ الطفل كتوجيهها الوجهة ا٤بناسبة
ٓ -تعديل السلوؾ باكتساب األخالؽ الفاضلة كاالبتعاد عن مزالق
اال٫براؼ.
ٔ -تنمية عوامل اإلبداع كاالبتكار
إف مٌب توفرت ا٢بكمة ُب القيادة ُب األسرة ا٤بسلمة كاف ٥با
األثار الكبّب ُب ٙبقيق ىذه الوظائف الَببوية كٙبقيق األىداؼ
ا٤بنشودة ُب الَببية األسرية كمٌب فقدت ا٢بكمة ُب احتواء ا٤بشكالت
كالتعامل مع ىذه الوظائف تردت الَببية األسرية ككانت ٜبارىا سلبية
غّب ناضجة تؤدم باألسرة إذل اال٫بدار ُب ا٤بزالق.
 -٠أهمية الحكمة
للحكمة أمهية كبّبة ُب العلوـ الَببوية كُب ام ٦باؿ من اجملاالت
كىي :
ُ -أف ا٢بكمة اسم من ا٠باء اهلل سبحانو كتعاذل ا٢بكيم كقد
تكرر ىذ االسم صفة من صفاتو تعاذل قرابة ٜبانْب مرة .فاهلل
ىو العزيز ا٢بكيم ،كعزيز حكيم كىو عليم حكيم ،كعزيزا
حكيما ،ككررت هبذا الصيغ مرات عديدة ٩با يدؿ على أف
ا٤بسلم مطالب أف يتسم با٢بكمة ا٤بقركنة بالعزة كالعلم كا٣بربة
كا٢بلم.
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ِ -جعل اهلل ا٢بكمة صفة ألنبيائو ٝبيعا كامتدحهم هبا حيث
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ٓ -امتدح اهلل من تعلمها كآخذ هبا كعمل هبا ُب حياتو ،كجعلها
سلوكا فكريا كماديا ُب حياتو كمعامالتو ،ألهنا من مظاىر
رضا اهلل سبحانو كتعاذل بعبده إذل يؤتى ىذا ا٣بّب الكثّب.
ٔ -كمن أمهية ا٢بكمة جعلها الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ٩با
يتحاسد الناس عليو كيتمناه كل عاقل لنفسو ،كيغبط
أصحاب ا٢بكمة ،قاؿ صلى اهلل عليو كسلم الحسد اال ُب
اثنْب  :رجل آتاه اهلل ماال فسلطو على ىلكتو با٢بق ،كرجل
آتاه اهلل حكمة فهو يقضي هبا كيعلمها.
السابقة المناسبة
 -1ال ّدراسات ّ

أف البحوث السابقة ا٤بتعلقة حوؿ ىذا ا٤بوضع مايلى :

ُ -مفهوـ ا٢بكمة كأبعادىا شرعان ككضعا ،كىو البحث العلمى الذل
كتبو يعقوب عادؿ ناصر الدين َب العاـ َُِّ كنتائج ىذا
البحث أف ا٢بكمة الوضعية الٍب تكتسب بالتجربة كا٤بمارسة
كوهنا من كضع البشر الذين يتصفوف بالذاتية كتقدًن األنا على
اآلخر ،لذا فإف ىذا النوع من ا٢بكمة ديوت كينتهي ٗبوت
صاحبو .أما النوع الثاين للحكمة فهي اإل٥بية الٍب تيعطى كيٛبنح
من اهلل سبحانو كتعاذل خالق البشرً ،
إعمارا
العادل ٕباجياهتم
ن
للمصطفْب األخيار من
لألرض كاستمر نار للحياة .كىذا النوع ىبة
ٍ
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األنبياء ،كالرسل ،كا٤بصلحْب الذين يؤثركف على أنفسهم كلو كاف
هبم خصاصة ،الذين أكتوا الكتب السماكية ،كيعملوف بنور اهلل
كىدايتو .إهنا ا٢بكمة ا٣بالدة الٍب ال تفُب بفناء أصحاهبا .كقد
تناكؿ البحث أيضان مفهوـ ا٢بكمة من كجهة نظر اللغويْب،
كالفالسفة كالفقهاء كالعلماء ،كمفهومها ُب األحاديث النبوية،
كذكر البحث مصادرىا كأنواعها كأكجهها ،كأقسامها كصفات
ا٢بكيم ،كأبعاد إدارهتا ،كدكرىا ً
الفاعل ُب اإلدارة كالقيادة ٕبكمة
كاقتدار .ككشف البحث أف ا٢بكمة اإل٥بية الٍب ذيكرت ُب القرآف
الكرًن ىي نفسها الٍب ذيكرت ُب األحاديث النبوية الشريفة ،إذ
مفسرة للقرآف الكرًن .كتوصل البحث إذل كجود فرؽ شاسع
تيع ٌد ٌ
بْب ا٢بكمة ا٤بكتسبة (الوضعية( ،كا٢بكمة اإل٥بية ا٣بالدة الٍب
تستطيع إدارة ا٢بيكم ُب أحلك األزمات الٍب دير هبا اإلنساف.

ِ -آيات ا٢بكمة دراسة ٙبليلية كموضوعيةٕ ،بث العلمى ٕبثو قواـ
الدين عبد الستار ٧بمد ا٥بيٍب كخالصة البحث إف أصل ا٢بكمة
كضع الشيء ُب موضعو كإف ا٢بكمة من صفات الكماؿ ،لذا
كصف البارم سبحانو هبا نفسو ،كنعت هبا أصفياء من خلقو
كىم النبيوف ،كما ميز بعض عباده ا٤بقربْب هبا ،كحث على الظفر
هبا .ك٩با يراد با٢بكمة اإلصابة ُب القوؿ كالعمل ،فتستلزـ ٝبع
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العلم مع تطبيقو ،كظهور أثر ذلك ُب السلوؾ ا٢بسن ،ألف كماؿ
اإلنساف ُب أف يتوصل إذل معرفة ا٢بق لذاتو ،كا٣بّب ألجل العمل
بو .ك٦بموع ذلك يسمى حكمة .كالغاية من تعلم ا٢بكمة ٘بنب
الوقوع ُب األخطاء.
كخالصة ما يقاؿ ُب ا٢بكمة ىي كضع األمور مواضعها
على كجو الصواب كالصالح سواء توصلنا اليها عن طريق امتثالنا
لألكامر اإل٥بية أك النبوية أك سواء توصلنا إذل ا٢بق عن طريف
العلم كالتجربة أك االعتبار .كإف من ٝبلة ا٢بكمة أف يشتغل
اإلنساف باألىم كإف أمهل األىم كاف ٨بالفا للعلم كدل يكن من
ا٢بكمة ُب شأنو
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الفصل الثالث
منهج البحث
أ .تصميم البحث
ىذا البحث نوعي كالبحث النوعي  Qualitative Researchكقد ييسمى
بالبحث التفسّب  Interpretive Researchألنو يمنبثق من الفلسفة
التفسّبية ،أك البحث ا٤بيداين  Field Researchألنو يجيرل ُب ا٤بيداف
ٕٗ
كنوع من أنواع البحوث العلمية . Scientific Research
كالبحث النوعي ىو البحث الذم يستند إذل فلفسة ما بعد
الوضعية ،كيستخدـ لفحص ظركؼ األشياء الطبيعية( ،على عكس
التجارب) حيث يكوف الباحثوف أدكات أساسية ،كيتم ٘بميع تقنيات
ٝبع البيانات ( ٦بتمعة) ،كٙبليل البيانات استقرائى اك نوعي كتؤكد نتائج
البحث النوعي على ا٤بعُب كليس التعميم.

ٖٗ

كاستخدـ البحث هنج ٙبليل ا٣بطاب ،فالتحليل ا٣بطاب ىو
منهج ُب البحث ُب أديا مادة مشكلة من عناصر متميزة كمَبابطة ُب
امتداد طورل سواء أكانت لغة أـ شيئا شبيها باللغة ،كمشتمل على أكثر
97أٞبد حسن أٞبد الفقيو ،تصميم البحث النوعي ُب اجملاؿ الَببوم مع الَبكيز على ٕبوث تعليم اللغة
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من ٝبلة أكلية ،إهنا بنية شاملة تشخص ا٣بطاب ُب ٝبلتو .أك أجزاء
كبّبة منو

ٗٗ

يهدؼ ا٣بطاب إذل إعطاء كصف صريح للوحدات اللغوية
ٙبت الدراسة ،كذلك من خالؿ بعدين ٥بذا الوصف مها:
ُ -النص  Text:يعُب بنية ا٣بطاب الداخلية الٍب تتآلف منها ا٤بفردات،
كالَباكيب ،كا١بمل.
ِ -السياؽ  :Contextكيعُب دراسة ا٣بطاب ُب ضوء الظركؼ ا٣بارجية
كا٤بؤثرات ا٤بباشرة عليو كظركؼ إنتاجو ،كا٣بطاب الصحفي خطاب
اجتماعي يرتبط باجملتمع الذم يوجو إليو كحيمل قيمو.

ََُ

كالسياؽ كما قاؿ احملدثوف ينقسم إذل ثالثة اقساـ :
ُ -السياؽ

اللفظي(Context

)Verbal

اك

السياؽ

اللغوم()Linguistic Context
ِ -السياؽ ا٢باذل)(Situational Context
ّ -السياؽ العقلي) ( Mental Context

ص َّ

 99دياف مكدكنيل :مقدمة ُب نظريات ا٣بطاب ،ترٝبة د.عز الدين إ٠باعيل ،القاىرة :ا٤بكتبة األكادديية ،طُ،ََُِ ،
111

٧بمود عكاشة ،لغة ا٣بطاب السياسي ،دراسة لغوية تطبيقية ُب ضوء نظرية االتصاؿ ،القاىرة :مكتبة النهضة ا٤بصرية،
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ب .طريقة البحث وإجراءاته
نوع البحث ا٤بستخدـ ُب ىذه الدراسة ىو البحث كصفي
النوعي .تستخدـ الطرؽ الوصفية النوعية كصف كشرح ظاىرة الكائنات
البحثية بطريقة طبيعية كموضوعية ككاقعيةٙ .باكؿ األسإلىب الوصفية
عموما تصنيف كائنات البحثٍ.ب يتم
ا٤بستخدمة ُب دراسة ا٣بطاب ن
ٙبليل نتائج التصنيف بشكل كصفي.
ٙبليل ا٣بطاب ىو دراسة لبنية الرسائل ُب الداخل التواصل أك
دراسة كظائف ٨بتلفة (فماتيك) اللغة .يينشأ ٙبليل ا٣بطاب من إدراؾ
أف ا٤بشكالت الواردة ُب التواصل ال تقتصر على استخداـ ا١بمل
أصيال،
تعقيدا ك ن
أيضا بنية رسائل أكثر ن
ككظائف الكالـ ،بل تشمل ن
تسمى ا٣بطاب
ج .مصادر البيانات
تنقسم مصادر البيانات إذل نوعْب مها مصادر البيانات األكلية
كمصادر البيانات الثانوية .مصادر البيانات األكلية ىي مصادر البيانات
األساسية .بينما تدعم مصادر البيانات الثانوية مصادر البيانات ٤بصادر
البيانات األكلية .ينقسم مصدر البيانات إذل جزأين مها:
اما ا٤بصادر البيانات األكلية فهي اآليات القرآف الٍب كردت فيها
لفظ ا٢بكمة.
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اما مصادر البيانات الثانوية فهي الكتب التفاسّب كا٤بعاجم
كالكتب اآلخر ا٤بتعلق با البحث مهنا  :مفاتيح الغيب لفخر الدين
الرازم ،ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ،صفوة التفاسّب لعلي الصابوين،
تفسّب القرآف العظيم للجاللْب ، ،تفسّب ا٤بنّب للوىبة الزحيلى ،أيسر
التفاسّب أليب بكر ا١بزائرم كغّب ذلك.
كا٤بعاجم الٍب يستخدمها الباحث منها :لساف العرب إلبن ا٤بنظور
األفراقي ،معجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف حملمد فؤاد عبد الباقي ،معجم
مفردات ألفاظ القرآف لإلماـ الراغب األصفهاين ،ا٤بفردات ُب غريب
القرآف أليب القاسم ا٢بسْب األصفهاين ،ا٤بنجد األٔبدم كغّب ذلك.

د .التقنيات وإجرءات جمع البيانات
أما بالنسبة لتقنيات ٝبع البيانات ا٤بستخدمة ُب ىذه الدراسة فهي
ُٕ -بث عن آيات ا٢بكمة الواردة ُب القرآف
ِ -قراءة نص آيات القرآف الكرًن الٍب ترتبط با٢بكمة مرارا كتكرارا
ّٝ -بع آيات ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن حسب سورة
ْ -صنع جدكاؿ آيات ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن حسب سورة
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ه .إجرءات تحليل البيانات
أما ا٣بطوات ا٤بستخدمة ُب ٙبليل البيانات فهي كما يلي:
ُٙ -بديد الكلمات الرئيسية الٍب سيتم مناقشتها.
ِٝ -بع اآليات ا٤بتعلقة بكلمة ا٢بكمة
ّٙ -بليل ا٤بعاين الواردة ُب اآليات يتضمن ا٤بعُب األساسي كا٤بعُب
العالئقي.
ْ -تلخيص معُب كلمة ا٢بكمة
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
 -3آيات القرآن الكريم التى وردت فيها لفظ الحكمة
جاء لفظ ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن ُب تسع عشرة ايات ُب اثنٍب عشرة
سورة ،كذكر لفظ ا٢بكمة ُب كتاب اهلل عشرين مرة كما ُب جدكاؿ األٌب:
الرقم

اسم
السورة

اآليات

العدد

َ َّ َ َ ْ َ ْ
ِيٓ ًْ
كال حػاِل  :ربِا وابػد ذ ِ
ً
َ
ُْ
ْ
َر ُسٔٗل ٌِِّ ُٓ ًْ َحخئ َغييْ ِٓ ًْ
آيَاح َِم َويُ َػ ّي ِ ٍُ ُٓ ًُ اىْه َِخ َ
اب

ٔ

الشرح كالبياف
ا٢بكمة ىي ًٍ
صابىةي ًُب
اإل ى
ف
الٍ ىق ٍوًؿ ىكالٍ ىع ىم ًل ،ىك ٍ
اختىػلى ى

ُ-

البقرة
(ِ)

َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ّ ْ َّ َ
م أَ َ
ُج
واۡل ِهٍث ويشك ِي ًِٓ ُۚ إُِ
اۡله ُ
اىْ َػش ُ
يش ْ َ
ِيً ()124
ِ

ا٤بفسركف

ُب

ا٤براد

با٢بكمة ىاىنا ىعلىى
كجوهو
أ
:
ىح يد ىىا :ىم ٍع ًرفىةي
ى
يي
الدِّي ًن ،ىكالٍ ًف ٍقوي فً ًيو،
ً
اع لىوي كثانيها:
ىكاالتػِّبى ي
ا٢بكمة سنة رسوؿ هلل
ا٢بً ٍك ىمةي ًى ىي
كثالثهاٍ :
ْب ا٢بق
ص يل بػى ٍ ى
الٍ ىف ٍ
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كالباطل.
َ ْ
َ
كال حػاِل  :ن ٍَا أ ْر َسي َِا
ً
ُْ
ُ
ُ
ذِيس ًْ َر ُسٔٗل ٌِِّس ًْ َحخئ
ّ ُ
َ ُ
َغييْس ًْ آيَاح َِِا َويُ َشك ِيس ًْ
ََُُّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ََْ
ويػيٍِسً اىهِخاب واۡل ِهٍث
َ َ ُ ُ
ّ ُ
َويُ َػي ِ ٍُسً ٌَّا و ًْ حسُٔٔا
َ َ َ
ت ْػي ٍُٔن ()151
َّ ْ
كال حػاِل َ :وإذا َطيل ُخ ًُ
َ َ
َ َْ
ّ
اىن ِ َس َ
اء ذ َتيغ ََ أ َجي ُٓ ََّ
َ
ََْ ُ ُ
ْٔ ََّ ة ٍَ ْ
ُ
وف أ ْو
س
ػ
سه
فأم ِ
ٍ
ِ
َ
َ ّ ُ ُ
ْ
وف ُۚ َوٗل
سحْٔ ََّ ة ِ ٍَػ ُس ٍ
ِ
ّ
ُْ ُ ُ
ْٔ ََّ ِ َ
ِض ًارا َِلَ ْػ َخ ُروا ُۚ
سه
تٍ ِ

ْ ْ َ َ ََ َ َ
َو ٌََ َحف َػو ذَٰو ِم ذل ْر ظي ًَ
َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ
َّ
ات اَّللِ
ذزوا آيَ ِ
جفسّ ُۚ وٗل تخ ِ
َّ
ُْ ُش ًوا ُۚ َواذْ ُن ُسوا ُ ِْػ ٍَ َ
ج اَّللِ

َُُ

فى ًه ىي الٍعًلٍ يم
الش ًر ىيع ًة الًٍَّب
َّ
الٍ يق ٍرآ يف ىعلىى

ا٢بً ٍك ىمة
كٍ
بً ىسائًًر
يى ٍشتى ًم يل
تىػ ٍف ً
صيلً ىها ام سنة رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو
كسلم

َُِ

ً
ًٍ
اد
ا٢ب ٍك ىمةي :الٍع ٍل يم الٍ يم ٍستىػ ىف ي
ًم ىن َّ
الش ًر ىيع ًة ،ىكيى ىو الٍعًٍبػىرةي
بًأىحو ًاؿ ٍاأليم ًم الٍم ً
اضيى ًة
ى ى
ٍى
صالً ًح الدِّي ًن،
ىكإً ٍد ىر ياؾ ىم ى
ً َُّ
الش ًر ىيعة
ىسىرا ًر َّ
ىكأ ٍ
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َ َْ ُ ْ ََ َ ََ ََْ ُ
غييسً وٌا أُشل غييسً
ْ ْ
ٌّ ََِ اىْه َ
اب
ِخ
َواۡل ِه ٍَثِ
ِ
َ ُ ُ
سً ةِّ ُۚ َو َّات ُلٔا َّ َ
اَّلل
يػِظ
ِ
ُ
َ ْ َ ُ َ َّ َّ
َ
س ّو ََش ٍءْ
واغئٍا أن اَّلل ة ِ ِ
َغي ِ ٌ
يً ()231
ْ
َ
ُ
كال حػاِل  :ذ َٓ َش ُمًْٔ بِإِذ ِن
َّ َ َ َ َ َ ُ ُ
ود َجاو ُ َ
ٔت َوآحَاهُ
اَّللِ ورخو داو
َّ
ْ ْ َ
َّ ُ ْ ْ َ
اَّلل او ٍُيم َواۡل ِه ٍَث َو َغي ٍَ ُّ
َّ َ َ ُ َ َ َ ْ
َّ
مٍِا يش
اء و َوو ْٔٗل دذ ُع اَّللِ

َ
انلَّ َ
َب ْػظ ًُٓ ة ِ َت ْػ ٍض
اس
َْ ُ َ
َّ َ َ
س ََّ َّ َ
اَّلل
ت اَأ ْرض َول َٰ ِ
ىف َسر ِ

ض يع ٍاأل ييموًر
ٍ
ا٢بً ٍك ىمةي ًى ىي ىك ٍ
مو ً
الصو ً
اب
اض ىع ىها ىعلىى ىَّ
ىى
كقيل
الص ىال ًح،
ىك َّ
النبوة.
ٌ

َُْ

ََ
ُ
َ ْ
لَع اىْ َػاوٍَ َ
ي
ذو فظ ٍو
ِ
()251

ْ ْ َ
ْ
كال حػاِل :يُؤ ِِت اۡل ِه ٍَث ٌََ
ََ ُ ََ ُْ َ ْ ْ َ ََ
ت اۡل ِه ٍَث ذل ْر
يشاء ُۚ وٌَ يؤ
ُ
َّ َّ
ۡيا َنث ِ ً
وِت َد ْ ً
أ َ
ۡيا و َو ٌَا يَزن ُس
ِ
َّ ُ ُ ْ َ ْ
َ
اب ()264
إِٗل أوؤ اَأْل ِ

ا٢بً ٍك ىم ًة إًَّما
الٍ يمىر ياد ًم ىن ٍ
ً ً ً
الصو ً
اب.
الٍعلٍ يم ىكإ َّما ف ٍع يل َّ ى
كيركم عن مقاتل أف
تفسّب ا٢بكمة ُب القرآف
الكرًن على اربعة اكجو
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األكؿ  :مواعظ القرآف
الثاىن  :الفهم كاالعلم
النبوة كالرابع :
كالثالث ٌ :
القرآف

ِ-

آؿ

الٍمراد بً ًٍ ً ً
يم
يى ي
ا٢ب ٍك ىمة تىػ ٍعل ي
ً ً
ىخ ىال ًؽ
يب ٍاأل ٍ
الٍ يعليوـ ىكتىػ ٍهذ ي
اإلنٍس ً
ىف ىك ىم ي ً
ًأل َّ
اف ًُب
اؿ ٍ ى
ا٢بى َّق لً ىذاتًًو
ؼ ٍ
أى ٍف يػى ٍع ًر ى
كٍ ً
ىج ًل الٍ ىع ىم ًل بًًو
ا٣بىٍيػىر أل ٍ
ى

كال حػاِلَ :ويُ َػ ّي ِ ٍُ ُّ اىْه َِخ َ
اب
ْ ْ َ
اَل ْٔ َراةَ
َو َّ
َواۡل ِه ٍَث
َ ْ
َ
جنيو()43
اۡل
و ِ ِ

ّ

عمراف
ۡ
ِإَوذ أَ َد َز َّ ُ
ٱَّلل
كال حػاِل:
ّ
َ
َ ٓ َ ُ
ٌِيثَٰ َق ٱنلَّت ِ ِيۧ ََ و ٍَا َءاح ۡي ُخسً
َ ۡ
ُ
َ
ّ
حه ٍَثٖ ث ًَّ
ب و ِ
ٌَِ نِتَٰ ٖ
ّ
ٓ ُ
َجا َءز ًۡ َر ُسٔل ٌُّ َص ّ ِرق و ٍَِا
ُ
ٌَ َػس ًۡ

ََلُ ۡؤٌ ُ َّ
ُِن

ةِِّۦ

َُٓ

وع يه ىما يى ىو الٍ يم ىس َّمى
ىكىٍ٦ب يم ي
ً ً ً َُٔ
ا٢ب ٍك ىمة
ب ٍ

ا٢بً ٍك ىمةي ًى ىي الٍ ىو ٍح يي
ىك ٍ
بًالتَّ ىكالً ً
يف
الٍ ىوا ًريد
صلى ًة الًٍَّب ىدلٍ يى ٍشتى ًم ًل
الٍ يم ىف َّ
َُٕ
ً
اب ىعلىٍيػ ىها
الٍكتى ي
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َءأَ ۡك َس ۡر ُتًۡ

َ َ
َ َ َ ُ ُ َّ
ُِصُ ُّ ُۚۥ كال
وَل
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َٰ َ َٰ ُ
ۡ
ۡ
ۡصيۖ
وأدزتً لَع ذى ِسً إ ِ ِ
َ ُْٓ ََۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َََ
كاؤا أكسرُا ُۚ كال فٱشٓروا وأُا
َ َ ُ ّ َ َّ
ٱىشٓ ِر َ
يَ ()31
ٌػسً ٌَِ َٰ ِ

َ َ ْ َ َّ َّ ُ َ َ
اَّلل لَع
كال حػاِل :ىلر ٌَ
ْ ََ َ
او ْ ٍُ ْؤ ٌِِ ِ َ
ِيٓ ًْ
ذ
د
ػ
ب
ذ
إ
ي
ِ
ِ
َُ ً ّ ْ َ ُ ْ َُْ
س ًِٓ حخئ
رسٔٗل ٌَِ أُف ِ
ّ
َ َ
َويُ َشك ِي ِٓ ًْ
غييْ ِٓ ًْ آيَاحِِّ
ْ ْ َ
َويُ َػ ّي ِ ٍُ ُٓ ًُ اىْه َِخ َ
اب َواۡل ِه ٍَث

ا٢بً ٍك ىمةى إً ىش ىارةه إً ىذل
ىك ٍ
اس ًن َّ ً
ى٧ب ً
ىسىرا ًرىىا
ى
الش ًر ىيعة ىكأ ٍ
ً ً َُٖ
ىك ًعلىلً ىها ىكىمنىافع ىها

َ َ
َ ُ َ
َ ُ
ِإَون َكُٔا ٌَِ رتْو ى ِِف طال ٍل
ُّ
ي ()164
ٌت ِ ٍ

ّ-

النساء

َْ َْ ُ ُ َ
كال حػاِل :أم َيسرون
َّ َ َ َ َٰ َ َ ُ
اْ ًُ َّ ُ
اَّلل ٌَِ
انلاس لَع ٌا آح
َ َ ْ ََْ َ
َ ْ
آل إة ْ َساْ َ
ِيً
فظيِِّ ۖۡ ذلر آحيِا
ِ
ْ ْ َ
َ ُ
اىْه َِخ َ
اب َواۡل ِه ٍَث َوآحيْ َِاًْ

ٌُّيْ ًًك َغ ِظ ً
يٍا ()54
َ َ َ ْ ُ َّ
كال حػاِلَ :وو ْٔٗل فظو اَّللِ

ِ

ا٢بً ٍك ىمةى إً ىش ىارةه إً ىذل
ٍ
ً
ًٍ
ك
ا٢بىقي ىق ًة ،ىكذىل ى
ً ً َُٗ
اؿ الٍع ٍلم
ىك ىم ي

كمة:
ىك ٍ
ا٢ب ى

ىسىرا ًر
أٍ
يى ىو

النُّبيوءىةى.
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َ َْ َ َ َ َْ َ
ٌَ
ۡح ُخ ُّ و َٓ ٍَّج َّطائِفث
غييم ور
ّ ْ ُ ْ َ ُ ُّ َ َ َ ُ ُّ َ
ظئن
ظئك وٌا ي ِ
ًٌِِٓ أن ي ِ
َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُّ َ َ
إِٗل أُفسًٓ ۖۡ وٌا يُضوُم
َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ
ٌَِ َش ٍء ُۚ وأُشل اَّلل غييم
ْ ْ َ َّ َ
اىْه َِخ َ
اب َواۡل ِه ٍَث َو َغي ٍَم ٌَا
َ َ ُ َ َ
َ َ َ ْ ُ
و ًْ حسَ ت ْػي ًُ ُۚ َوَكن فظو
َّ َ َ ْ َ
م َغ ِظ ً
يٍا ()113
اَّللِ غيي

ْ-

ا٤بائدة

كال حػاِل :إذْ كَ َال َّ ُ
اَّلل يَا
ِ
ْ ُ
غ َ
ِيَس ابْ ََ َم ْسيَ ًَ اذن ْس ُ ِْػ ٍَ ِِت
ْ
َ َ ْ َ َ َ َ َٰ َ َ َ
اِلح ِم إِذ
غييم ولَع و ِ
ُ َ ّ
َ َّ ُّ َ ُ ِ ْ ُ
وح اىل ُر ِس حسي ِ ًُ
أيرحم ةِس
ْ
َ ً
ْ
انلَّ َ
اس ِِف او ٍَ ْٓ ِر َوك ْٓال ۖۡ ِإَوذ
ْ ْ َ
َ َّ ْ ُ َ
م اىْه َِخ َ
اب َواۡل ِه ٍَث
غ يٍ خ

َ َّ ْ َ َ َ ْ
ْ َُْ
َ
جنيو ۖۡ ِإَوذ َتي ُق
اۡل
واَلٔراة و ِ ِ
ْ
اىطي َن َٓيْئَ ِث َّ
َ ّ
اىط ْۡيِ بِإِذ ِِن
ٌَِ ِ ِ
َ ََ ُ ُ
َ ُ ُ
ٔن َط ْ ً
ۡيا
ذ َخِفخ ذِيٓا ذخه

كتىػعلً
يموي ىما ىدلٍ يى يك ٍن يػى ٍعلى يم
ىٍ ي
يى ىو ىما ىز ىاد ىعلىى ىما ًُب
الٍ ًكتى ً
اب ًم ىن الٍعًلٍ ًم الٍ ىوا ًرًد
السن ًَّة كاإلنباء
ًُب
ُّ
با٤بغيٌبات.

َُُ

ا٢بً ٍك ىمةى ًى ىي ًعبى ىارةه ىع ًن
ٍ
الٍ يعلي ًوـ النَّظى ًريًَّة ،ىكالٍ يعلي ًوـ
ً ً ُُُ
الٍ ىع ىمليَّة

ُ

ْ
َُْ ُ
َْ ْ
ز ٍََّ
ِبئ اَأ
ت
و
ۖۡ
ِن
بِإِذ
ِ
ِ
َو ْاَأَة ْ َس َص بإذِْن ۖۡ ِإَوذْ َُتْسجُ
ِِ ِ
ِ
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َْ ْ َ
ِت بإذِْن ۖۡ ِإَوذْ َن َف ْف ُ
ج ةَ ِِن
اؤٍ َٰ ِ ِ ِ
ْ
ْ َ َ َ َ
جئْ َخ ًُٓ
إِسائِيو غِم إِذ ِ
َ َ َ َّ َ َ َ
ْ َّ
ِيَ زف ُسوا
ات ذلال اِل
ةِاْلَيِِ ِ
ٌِِْ ُٓ ًْ إ ْن َهَٰ َزا إ َّٗل س ْ
ح ٌس ٌُّت ٌ
ي
ِ ِ
ِ
ِ
()110

ٓ-

النحل

ٔ-

األسراء

ْ ُ
إِل َ
ع َٰ
يو
ب
س
كال حػاِل :اد
ِ
ِ
ْ ْ
ْ َ
َ
َر ّبِم ة ِاۡل ِه ٍَ ِث َواو ٍَ ْٔغِظ ِث
اۡل َس َِثِ ۖۡ َو َ
َْ
جادِو ْ ًُٓ ة ِ َّاىِت ِِهَ
ِ
َ
َ ْ َ ُ َّ َ َّ َ
م ُْ َٔ أ ْغيًَُ
أحسَ ُۚ إِن رب
َ َّ
ُ
ة ِ ٍََ طو َغَ َسبِييِِّ ۖۡ َوْ َٔ
َ َُْ ْ
َ
ْ
ُ
َ
أغيً ةِاوٍٓخ ِريَ ()125
َ
كال حػاِلَ :ذَٰو َِم م ٍَِّا أ ْو َ َٰ
َح
َ
ْ ْ
َ
َ
إىىم َر ُّبم ٌ ََِ اۡل ِه ٍَثِ و َوٗل
ْ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َٰ ً َ
آد َس َذ ُخي َ َٰ
َق
َتػو ٌع اَّلل ِ إِلٓا
ِف َج َٓ َِّ ًَ َميُ ً
ٌٔا ٌَّ ْر ُح ً
ٔرا
ِ
()34

ُ

ا٢بكمة ىي ا ٍ٢بي َّجةي
يدةي لًٍل ىع ىقائً ًد
الٍ ىقطٍعًيَّةي الٍ يم ًف ى
ً ً ً ُُِ
الٍيىقينيَّة

ا٢بً ٍك ىمةى ًعبى ىارةه ىع ٍن ىم ٍع ًرفىًة
ٍ
ا٢ب ِّق لً ىذاتًًو ك ٍ ً
ىج ًل
ا٣بىًٍّب أل ٍ
ٍى
ى

ُ

الٍ ىع ىم ًل بًًو ،فى ٍاأل ٍىمير
بًالتػَّو ًح ً
يد ًعبى ىارةه ىع ًن
ٍ
الٍ ًق ٍس ًم ٍاأل َّىكًؿ ىك ىسائًير
التَّ ىكالً ً
يف ًعبى ىارةه ىع ٍن
ً
ا٣بيػر ً
ات ىح ٌَّب
تىػ ٍعلي ًم ٍى ىٍ
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ً
ب ًٍ
اإلنٍ ىسا يف ىعلىٍيػ ىها
يػي ىواظ ى
ُُّ
ؼ ىعٍنػ ىها
ىكىال يػىنٍ ىح ًر ى

ٕ-

ٖ-

لقماف

ََ َ ُْ َ
كال حػاِلَ :وىل ْر آحيْ َِا ىل ٍَان
ْ ْ َ َ ْ ُ َّ
اۡل ِه ٍَث أ ِن اشه ْس َِّللِ ُۚ َو ٌََ
َ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ
ْ
سِّ ۖۡ
يشه ْس فإِج ٍَا يشه ُس نلِ َف ِ
َ
ز َف َس فَإ َّن َّ َ
اَّلل َغ ٌّ
ِن
َو ٌََ
ِ
ِ
َۡح ٌ
ِير ()12

ْ ُ
كال حػاِلَ :واذن ْس َن ٌَا ُحخْ َ َٰ
ِل
َّ
ُ
ات اَّللِ
ِِف ُب ُئح ِس ََّ ٌ َِْ آيَ ِ
األحزاب َ ْ ْ
َّ َّ َ َ َ َ ً
َ
واۡل ِهٍثِ ُۚ إِن اَّلل َكن ى ِطيفا

ا٢بكمة كىي اإلصابة
السداد ُب
ُب القوؿ ،ك َّ
ُ

ص

ٗ-

ا٢بق،

قاؿ

٦باىد:

ا٢بكمة :الفقو كالعقل،
كا ًإلصابة ُب القوؿ.

ُ

َدت ً
ۡيا ()24
ِ

ْ َ
َ َْ
كال حػاِلَ :وش َردُا ُميه ُّ
َ َ
ْ ْ َ
َ
َوف ْصو
َوآحيْ َِاهُ اۡل ِه ٍَث
ْ
اْل َ
اب ()20
ِط
ِ

الرأم ،كالنطق ٗبا يوافق

ُ

ُُْ

ً ً
َّيب
ا٢بكمة ىي ىكل ىمات النً ِّ
ُُٓ
الس ىالـ.
ىعلىٍي ًو َّ

ا٢بكمة ٗبعُب الٍعًٍل يم
ىكالٍ ىع ىم يل ،أ َّىما الٍعًلٍ يم فىػ يه ىو
أى ٍف تى ً
س
ف
ػ
َّ
ن
ال
ّب
ص
ٍ
ى
ي
بًالتَّص ُّور ً
ا٢بى ًق ًيقيَّ ًة
ات
ٍ
ىى

ُُّ الرازل ،مفاتيح الغيب ،ج ،َِ .صّْْ .
ُُْ

٧بمد علي الصابوين ،صفوة التفاسّب ،القاىرة :دار الصابوين للطباعة كالنشر كالتوزيعُٕٗٗ ،ـ ،ج ،ِ.صُْٓ .
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كالتَّص ًدي ىق ً
ات النَّػ ٍف ىسانًيَّ ًة
ى ٍ
ضى الطَّاقىًة الٍبى ىش ًريًَّة،
ًٗبيٍقتى ى
ىكأ َّىما الٍ ىع ىم يل فىػ يه ىو أى ٍف
يى يكو ىف ًٍ
اإلنٍ ىسا يف آتىػينا
ىصلى ًح
بًالٍ ىع ىم ًل
ٍاأل ٍ
ٍاأل ً ً
صالً ًح ُّ
الدنٍػيىا
ٍ
ىص ىوب ٗبى ى
ً ًُُٔ
ىك ٍاآلخىرة

َُ -الزحرؼ

ُُ-

القمر

كال حػاِلَ :وو َ ٍَّا َج َ
اء غ َ َٰ
ِيَس
ُ
َ َ َْ
ْ َّ
جئْ ُخسً
ةِاْلَيِِ ِ
ات كال كر ِ
ْ ْ َ َ َُّ َ َ ُ َ ْ َ
ةِاۡل ِهٍثِ و َِأب ِي ىسً بػض
َّ
َ َّ ُ
َْ ُ َ
اِلِي َت َخيِفٔن ذِيِّ ۖۡ فاتلٔا
َّ َ َ َ
ُ
ٔن ()63
اَّلل وأ ِطيػ ِ

ُ

ۡ
َ َ
حه ٍَُۢة َبَٰيِغث ۖۡ ذ ٍَا
كال حػاِلِ :
ُ
ُۡ
تغ َِ ٱنلُّز ُر ()5

ُ

ا٢بً ٍكمة كًىي مع ًرفىةي ىذ ً
ات
ٍ ى ى ى ىٍ
اللَّ ًو ىك ًص ىفاتًًو ىكأىفٍػ ىعالًًو ام
وؿ
يص ي
كبا ١بملة ىم ٍعنى ى
اىا أ ي
ض الَّ ًذم
الدِّي ًن ىكبػى ٍع ي
ً ًً
كع
ىخيٍتىل يفو ىف فيو ىم ٍعنىاهي فػيير ي
الدِّي ًن

ُُٕ

ا٢بً ٍك ىمةي :إًتٍػ ىقا يف الٍ ىف ٍه ًم
ٍ
صابىةي الٍ ىع ٍق ًل .ىكالٍ يمىر ياد
ىكإً ى

116الرازل ،مفاتيح الغيب ،ج ، ِٔ.صّٕٔ .
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ُِ -ا١بمعة

ُ َّ
َ
كال حػاِل َٔ ْ :اِلِي َب َػد ِِف
ً
ُْ
ْ
ْاَأُ ٌّ ِّي َ
ي َر ُسٔٗل ٌِِّ ُٓ ًْ َحخئ
ِ
ََُّ
َغيَيْٓ ًْ آيَ
ِيٓ ًْ
ك
ش
ي
و
ّ
ح
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ
َويُ َػ ّي ِ ٍُ ُٓ ًُ اىْه َِخ َ
اب َواۡل ِه ٍَث
َ َ
َ ُ َ
َ ُ
ِإَون َكُٔا ٌَِ رتْو ى ِِف طال ٍل
ُّ
ي ()2
ٌت ِ ٍ

يىنىا الٍ ىك ىالـ الَّ ًذم
يد
ٍ
ا٢بً ٍك ىمةى ىكييًف ي
ُُٖ
ًح ٍك ىمةن

ُ

تضمن
ً
ىسام ىعوي

ً
ً
ك ًٍ
ض،
ا٢ب ٍك ىمةي :ى ىي الٍ ىفىرائ ي
ى
ً
السنَّةي،
يلٍ :
ا٢بً ٍك ىمةى ُّ
ىكق ى
ًألىنَّوي ىكا ىف يػىٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم
ُُٗ
ًً
آيىاتو ىكيػي ىعلِّ يم يه ٍم يسنىػنىوي

 -٠تحليل لفظ الحكمة معجميا
كردت معاف كثّبة للفظ ا٢بكمة ُب معاجم اللغة العربية منها :
ُ -معجم العْب :ا٢بكمة  :مرجعها إذل العدؿ كالعلم ،كا٢بلم .كيقاؿ
احكمتو التجارب إذا كاف حكيما .كاستكحم األمر :كثق.
كاحتكم ُب مالو: .إذا جاز فيو حكمو .ككل شيء منعتو من
الفساد فقد ىح ىك ٍمتىو ،كح ٌكمتو ،كأح ىكمتو ،ك٠بٌى األعشى
القصيدة ا٤بح ىكمة حكيمة ُب قولو :
ي
ُُٖ ابن عاشور ،التحرير كالتنوير ،ج ،ِٕ.صُٕٓ .
ُُٗ الرازل ،مفاتيح الغيب ،ج ، َّ.صّٖٓ.
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(كغريبة تأتى ا٤بلوؾ حكيمة قد قلتها ليقاؿ من ذا قا٥با)

3٠0

ِ -معجم مقاييس اللغة :قاؿ ابن فارس :ا٢باء كالكاؼ كا٤بيم أصل
كاحد ،كىو :ا٤بنع ،كأكؿ ذلك ا٢بكم ،كىو ا٤بنع من الظلم،
ك٠بيت حكمة الدابة؛ ألهنا ٛبنعها.

ُُِ

ّ -معجم لساف العرب :فا٢بكم :العلم كالفقو كالقضاء بالعدؿ ،كىو
كم القضاء ،كقد حكم
مصدر حكم حيكم .قاؿ ابن سيده :ا٢بي ي

كح ىك ىم بينهم كذلك .قاؿ
كحكومةن ى
عليو باألمر حي يك يم حكمان ي
النابغة:

كأح يكم كحكم فتاة ا٢بي ،إذا نظرت إذل ىٞب واـ سراع ك ً
ارد الث ىَّم ًد
ى
ِّ
ٍ ٍ ي
كاحملكم ،بفتح الكاؼ ،الذم ُب شعر طرفة ،إذ يقوؿ:

ليت احملكم كا٤بوعظ صوتكما ٙبت الَباب ،إذا ما الباطل انكشفا
فهو الشيخ اجملِّرب ا٤بنسوب إذل ا٢بًكمة .كا٢بًكمة :كىي العدؿ .
أح ىكم األمر :أتقنو .كا٢بكيم :
كرجل حكيم :عدؿ حكيم .ك ٍ
ا٤بتقن لألمور

ُِِ

َُِ ا٣بليل بن اٞبد الفراىيدل ،كتاب العْب مرتبا على حركؼ ا٤بعجم ،ترتيب كٙبقيق عبد ا٢بميد ىندكل  ،بّبكت  :دار
الكتب العلمية ََِِ ،ـ  ُِْْ .ق  ،صّّْ .
ُُِ اىب ا٢بسْب اٞبد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغةٙ ،بقيق عبد السالـ ٧بمد ىاركف ،دار الفكر،ُٕٗٗ ،
جِ.
ُِِابن منظور ،لساف العرب ،القاىرة  :دار ا٤بعارؼ ،صِٗٓ-ُٗٓ .
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ً
أح ىك ىمتٍو
ْ -ا٤بنجد ُب اللغة كاإلعالـ :ىح ىك ىم ح ٍك ىمةن :صار حكيمانٍ .
التجارب :أم جعمتو حكيما .ا٢بًكمةٝ :بع ًح ىكم ،كىو الكالـ
ا٤بوافق للحق .كأحكم الشيء :أتقنو .كاحتكم األمر :ىكُّدؽ.

كاستحكم األمرٛ :بكن ،كصار ٧بكمان متقنا.

ٓ -ا٤بعجم الوسيط :حكم باألمر يحكمان :قضى .يقاؿ :كحكم لو
كح يك ىم يح ٍكمان :صار حكيمان.
كحكم عليو كحكم بينهم  .ى
كحا ىكمو إذل اهلل تعاذل كإذل الكتاب كإذل ا٢باكم :خاصمو كدعاه
إذل يح ٍك ًم ًو .كا٤بذنب :استجوبو فيما جناه .كا٤بحكم :ا٤بتقن .كمن
ي
ي
ي
ُِّ
القرآف :الظاىر الذم ال شبهة فيو كال حيتاج إذل تأكيل.

ٔ -القاموس احمليط :ا٢بيكم بالضم :القضاءٝ ،بع أحكاـ ،كقد حكم
كحكومة .كا٢بكمة بالكسر ،بعمُب العدؿ،
عليو باألمر يحكمان ي
كالعلم ،كا٢بًلم ،كالنبوة ،كالقرآف ،كاإل٪بيل .كأح ىكمتو :أتقنو
ُِْ

فاستح ىكم ،كمنعو من الفساد.
ٕ -تاج العركس :قيل ا٢بًكمة :إصابة ا٢بق بالعلم كالعدؿ ،كقد
كردت ٗبعُب ا ى٢بلم .كمن ىنا يظهر لنا أف ا٤بعُب احملورم ً
للحكمة
)بالكسر)  :ىي معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوـ ،معرفة

ُِّ ٦بمع اللغة العربية ٝبهورية مصر العربية،ا٤بعجم الوسيط ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،ََِْ ،صَُٗ .

ُِْ ٦بد الدين ٧بمد يعقوب الفّبكز ابادل ،القاموس احمليط ،بّبكت  :مؤسسة الرسالة ،ط .الثامنة ،صَُٗٓ .
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جامعة متقنة .كا٢بيكم ) بالضم ( مصدر ىح ىكمٗ ،بعُب قىضى
ُِٓ
كفصل ،كبعضو ٗبعُب ا٢بًكمة.
ٖ -معجم التعريفات :ا٢بكمة ٘ :بيء على ثالثة معاف  )ُ :اإلجياد
ِ) العلم ّ) األفعاؿ ا٤بثلثة كالشمس كالقمر كغّبمها ،كقد فسر
ابن عباس رضي اهلل عنهما ا٢بكمة ُب القرآف بتعلم ا٢بالؿ كا٢براـ
كقيل ا٢بكمة ُب اللغة ٗبعُب العلم مع العمل ،كقيل :ا٢بكمة ٗبعُب
يستفاد منها ما ىو ا٢بق ُب نفس األمر ٕبسب طاقة اإلنساف،
كقيل :ا٢بكمة كل كالـ كافق ا٢بق  ،كقيل :ا٢بكمة ىي الكالـ
ا٤بعقوؿ ا٤بصوف عن ا٢بشو.

ٗ -الرائد الصغّب٢ :بكمة ج ًحكم ٗبعُب .ُ :الفلسفة ِ .العلم
ٕبقائق األشياء ّ .ضبط النفس كالطبع عند الغضب ْ .العدؿ
َُ -ا٤بعجم ا٤بوسوعي أللفاظ القرآف الكرًن كقراءتو :حكمة (مصدر)
ّ
فعلة (ك) عقل كفقو لألمور كسداد ُب القوؿ كالعمل َويُ َػي ِ ٍُ ُٓ ًُ
ّ
َ َ َ
ۡ ۡ َ
ۡٱىه َِتَٰ َ
ب َوٱۡل ِه ٍَث َويُ َشك ِي ًِٓ ،كقد اريد هبا كذلك اإل٪بيل كال ك ۡر
ۡ ۡ
َ َ ٓ َ ََ َ َۡ ُ ّ َ ۡ َ
ُۡ ُ
َ
َٰ
ب
ِ
جئخسً ةِٱۡل ِهٍثِ  ،كالسنة النبوية وٌا أُشل غييسً ٌَِ ٱىهِت ِ
ۡ ۡ
ُ ُ
َوٱۡل ِه ٍَثِ يَػِظسً ةِِّۦ

ُِٓ سيد ٧بمد مرتضى ا٢بسْب الزبيدل ،تاج العركس ،الكويت ،َََِ،ج ُّ .صُِٓ .
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بعد أف حيلل الباحث عن معاىن لفظ ا٢بكمة ُب معاجم العريب،
فيمكن الباحث أف يستنتج أف غالبية لفظ ا٢بكمة تعِب العدؿ ،كالعلم،
كا٢بلم ،على الرغم من أف البعض يفسر حكمة ٗبعُب ا٤بنع كالقرآف
كالسنة
 -1داللة الحكمة في القرآن الكريم
ٙبدث العلماء عن جانب أك جوانب من ا٢بكمة ،منهم من
فسر ا٤باىية كحدىا ،كمنهم ٌقرف معها
اكجز كمنهم من فصل ،كمنهم من ٌ

ا٤بفسر الفهم ا٤بصيب ،منهم من اقتصر على األصل العريب للحكمة
ٌ
كمنهم من استخدـ معارفو ا٢بكيمة.
كقد استوعب بعض العلماء أشهر معاين ا٢بكمة كدالالهتا
فيقوؿُِٔ:
ا٢بكمة ىي العدؿ كالعلم كا٢بكم كالنبوة كالقرآف كاإل٪بيل ،ككضع
الشيء ُب موضعو ،كصواب األمر كسداده ،كأفعاؿ اهلل كذلك ألنو
يتصرؼ ٗبقتضى ا٤بلك فيفعل ما يشاء كافق غرض العباد أك ال.
كقاؿ بعض من ا٤بفسرين أف ا٢بكمة ىي معرفة ا٢بقائق على ما
ىي بقدر االستطاعة ،كىي العلم النافع ا٤بعرب عنو ٗبعرفة ما٥با كما عليها

 126نذير ٞبداف  ،حكمة القرآف كا٢بضارة ،ا٤باىيىة ا٣بصوصيات ا١بمالىة اآلثار كالنتائج ا٢بضارية،

بّبكت :دار الكلم الطيب ،ُٗٗٓ ،صٖٔ .
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ۡ ۡ ََ َ ََ ُٓ ََ ُۡ َ ۡ ۡ َ
ۡ
ت ٱۡل ِه ٍَث
ا٤بشار إلىها بقولو تعاذل يُؤ ِِت ٱۡل ِهٍث ٌَ يشاء ُۚ وٌَ يؤ
َ
ُ
ََ ۡ ُ
َ َ ۡ ٗ َ ٗ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ ْ ُ ْ ۡ ۡ َ َٰ ُِٕ
ب
وِت دۡيا نثِۡياو وٌا يزنس إِٗل أوؤا ٱَأىٰ ِ
ذلر أ ِ

فسر بعض العلماء ا٢بكمة حسب موقعها
كمع التفصيل فقد ٌ
كسياقيها ما يعرؼ با٤بعُب ا٤براد٩ ،با يدؿ على تعدد معانيها كدالالهتا
كىو على ٟبسة كجوهُِٖ:
الوجو األكؿ :ا٢بكمة يعِب السنة الٍب ُب األمر كالنهي
ىنزىؿ ىعلىٍي يك ٍم ِّم ىن الكتاب يعِب
كذلك قولو ُب سورة البقرة :ىكىمآ أ ى
َّهي ،كا٢بال
السنة الًٍَّب ُب القرل من األىمر كالنػ ٍ
القرآف {كا٢بكمة} يعِب ٌ

ك الكتاب يعِب القرآف
ىنزىؿ اهلل ىعلىٍي ى
كا٢براـ .كقولو ُب سورة النساء :ىكأ ى
السنَّة من ا٢بالؿ كا٢براـ الذم ُب القرآف .كقاؿ ُب
{كا٢بكمة} يعِب ُّ

السنَّة الًٍَّب
سورة البقرة :ىكيػي ىعلِّ يم يك يم الكتاب ام القرآف{ .كا٢بكمة} يعِب ٌ
ُب القرآف ،كىو ا٢بالؿ كا٢براـ .كمثلها ُب آؿ عمراف ،كمعناىا كلِّها

السنَّة.
السنَّة .كىو تفسّب قتادة ،الكتاب :القرآف ،كا٢بكمةُّ :
ُّ
الوجو الثاين :ا٢بكمة يعِب الفهم كالعقل
صبًيٌان يعِب الفهم
كذلك قولو ُب سورة مرًن ليحٓب ىكآتىػٍيػنىاهي ا٢بكم ى
كالعقل .كقاؿ تعاذل ُب سورة لقماف :ىكلى ىق ٍد آتىػٍيػنىا ليٍق ىما ىف ا٢بكمة يعِب
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ُِٖ حيٓب بن سالـ بن أيب ثعلبة ،التصاريف لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيو ،قدمت

لو كحققتو :ىند شليب ،الشركة التونسية للتوزيع ُٕٗٗ ،ـ ،صَِِ-َُِ .
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اى يم
الفهم كالعقل .كقاؿ تعاذل ُب سورة األىنعاـ :أكالئك الذين آتىػٍيػنى ي
الكتاب كا٢بكم يعِب الفهم كالعقل .كقاؿ تعاذل ُب سورة األىنبياء :ىكيكالِّ
آتىػٍيػنىا يح ٍكمان ىك ًعلٍمان يعِب الفهم كالعقل .كنظّبىا قولو ليوسف كموسى:
ىشدَّهي ام عشرين سنة ،آتىػٍيػنىاهي يح ٍكمان ىك ًعلٍمان يعِب عقال كفهما.
ىكلى َّما بػىلى ىغ أ ي
الوجو الثالث :ا٢بكمة يعِب النبوة

آؿ إًبػر ً
يم الكتاب
اى
كذلك قولو ُب سورة النِّساء :فىػ ىق ٍد آتىػٍيػنىآ ى ٍ ى ى
النبوة .كقاؿ لداكد ُب البقرة :ىكآتىاهي اهلل ا٤بلك كا٢بكمة يعِب
كا٢بكمة يعِب ٌ
ُّبوة
النُّبيػ ٌوة .كنظّبىا ُب سورة ص :ىكآتىػٍيػنىاهي ا٢بكمة ىكفى ٍ
ص ىل ا٣بطاب يعِب الن ٌ
كعلم القضاء.
الوجو الرابع :ا٢بكمة يعِب القرآف ظاىرا كعلم تفسّبه
ا٢بً ٍك ىمةى يعِب العلم ٗبا ُب
ت ٍ
كذلك قولو ُب سورة البقرة :ىكىمن يػي ٍؤ ى
القرآف كقراءتو ظاىرا فىػ ىق ٍد أ ً
يكٌبى ىخ ٍّبان ىكثًّبان
الوجو ا٣بامس :ا٢بكمة يعِب القرآف

ك با٢بكمة يعِب
كذلك قولو ُب سورة النَّحل :ادع إذل ىسبً ًيل ىربِّ ى
بالقرآف.
كذكر اىل التفسّب أف ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن على ستة
أكجوُِٗ:
ُِٗ نذير ٞبداف  ،حكمة القرآف كا٢بضارة ،ا٤باىيىة ا٣بصوصيات ا١بمالىة اآلثار كالنتائج ا٢بضارية،

بّبكت :دار الكلم الطيب ،ُٗٗٓ ،صِٕ.
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ۡ
ُ
َ َ ُۡ
حه ٍَُۢة َبَٰيِغث ۖۡذ ٍَا تغ َِ ٱنلُّز ُر
األكؿ :ا٤بوعظة كمنو قولو تعاذل ِ :
َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ ُُّ
الثاين :السنة ،كمنو قولو تعاذل :ويػيٍِسً ٱىهِتب وٱۡل ِهٍث
ُ ْ َ َٰٓ َ
ِيَ َء َات ۡي َجَٰ ُٓ ًُ ۡٱىه َِتَٰبَ
م َّٱِل َ
الثالث :الفهم كمنو قولو تعاذل :أولئ ِ
ََ َ
َ
ۡ ُ ۡ َ َ ٗ ّ ُّّ
َ ۡ ُ ۡ َ َ ُّ ُ َّ َُِّ
ُ
ۡ
َٰ
وٱۡلسً وٱنلتٔة ُۚ كقولو تعاذل  :وءاتيجّ ٱۡلسً صتِيا وكَّٔل حػاِل :
ۡ ۡ َ َ
ۡ
ُا
ۡ
َ ُۡ
ََ
َ
َوّلُك َءاح ۡيَِا ُحه ٍٗا َوغِي ٍٗا ُُّْۚ كقولو تعاذلَ :وىل ۡر َءاح ۡي َِا ىل َم َٰ ََ ٱۡل ِه ٍَث أ ِن
ۡ ُ ۡ َّ ُّٓ
ٱشهس َِّللُِۚ
َ َ َ َٰ ُ َّ ُ ۡ ۡ
ۡ ۡ َ
ٱَّلل ٱو ٍُي َم َوٱۡل ِه ٍَثُّٔ وكَّٔل
الرابع :النبوة منو قولو تعاذل وءاحىّ
ََ ََۡ ُ ۡ ۡ ََ ََ ۡ َ ۡ
ُّٕ
ٱْل َ
اب
ِط
حػاِل  :وءاتيجَّٰ ٱۡل ِهٍث وفصو
ِ
َُّ

َ ۡ ۡ
ۡ ُ
إِل َ
ع َٰ
ب
س
كا٣بامس :القرآف كمنو قولو تعاذل :ٱد
يو َر ّبِم ةِٱۡل ِه ٍَثِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ َ
َ َ َ ُّٖ
َوٱو ٍَ ۡٔغِظثِ ٱۡلسِ ِۖث

َ ٓ
ۡ ۡ َ
ۡ
كالسادس :علوـ القرآف ،كمنو قولو تعاذل :يُؤ ِِت ٱۡل ِه ٍَث ٌََ يَشا ُ ُۚء
َ
ُ
ََ ُۡ َ ۡ ۡ ََ ََ ۡ ُ
َ َ ۡ ٗ َ ٗ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ ْ ُ ْ ۡ ۡ َ َٰ ُّٗ
وِت دۡيا نثِۡياو وٌا يزنس إِٗل أوؤا ٱَأىب
وٌَ يؤت ٱۡل ِهٍث ذلر أ ِ
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كقد ذكر ُب القرآف الكرًن أف لفظ ا٢بكمة كقعت ُب مواطن
عديدة كبالنظر إذل داللتها ا٤بباشرة ٪بد أهنا تشّب إذل عدة معاىن
منهاَُْ:
ُ-

ِ-

ََ
َ
ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب الفهم كا٤بعرفة .قاؿ تعاذلَ :وىل ۡر َءاح ۡي َِا
ُ ۡ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ
َ
َ
سِّۖۡۦ وٌَ
ىلمَ ٱۡل ِهٍث أ ِن ٱشهس َِّللُِۚ وٌَ يشهس فإِجٍا يشهس نلِ ف ِ
َ َ َ َ َّ َّ َ َ ٌّ َ
ُُْ
ِن ۡحِير
زفس فإِن ٱَّلل غ ِ
ۡ ُ َٰ َ
يو
ا٢بكمة ٗبعُب إحكاـ اإلبانة كالتطبيق ،قاؿ تعاذل :ٱدع إِل سب ِ ِ
َۡ َ َ َ َ ۡ
َّ
ۡ ۡ
ۡ َ
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ َ
َ
ج َٰ ِرو ًُٓ ةِٱى ِِت ِِه أحسَُۚ إِن ربم
َر ّبِم ةِٱۡل ِه ٍَثِ َوٱو ٍَ ۡٔغِظثِ ٱۡلسِثِۖ و
ََُ َ ۡ َُ ۡ
ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ
َ
َ 142
َ
ۡ
َ
ُ
ا٢بكمة
ْٔ أغيً ةٍَِ طو غَ سبِييِِّۦ ؤْ أغيً ةِٱوٍٓخ ِريَ.

ٗبعُب اإلصابة ُب اكتشاؼ عمل السنن اك القوانْب اإل٥بية كتقدًن

ّ-

141

ص ُُٕٗ-

َََ ۡ َ َٓ ُ ّ َ َۡ َٓ
َ
ۢنتاءِ ٌَا ذِيِّ ُم ۡشد َج ٌس.
العربة ،قاؿ عز كجل :وىلر جاءًْ ٌَِ ٱَأ
ۡ
َ َ ُۡ
ُّ ُ ُ 143
حه ٍَُۢة َبَٰيِغث ۖۡذ ٍَا تغ َِ ٱنلزر
ِ
ٓ
ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب ٛبييز ا٢بق من الباطل ،قاؿ تعاذل :اوسِۚ
َ
144
ِل ۡن َ
ج َء َاي َٰ ُخ ُّۥ ُث ًَّ فُ ّصيَ ۡ
ب أُ ۡحه ٍَِ ۡ
ج ٌَِ َّ ُ
ن َِتَٰ ٌ
ۡي
ت
د
ِيم
ه
ح
ِ
ٍ ِ ٍ

ا٢بسن بن ٧بمد ا٣بّب ،مكانة ا٢بكمة ُب الَببية اإلسالمية كتطبيقتها الَببوية ُب األسرة كا٤بدرسة ،رسالة ا٤باجستّب

ُُْ

سورة لقماف األية ُِ
ُِْ سورة النحل األية ُِٓ
ُّْ سورة القمر األية ْٓ-
ُْْ سورة ا٥بود األية ُ
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ْ -ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب تقدًن ا٢بلوؿ .قاؿ تعاذل:

َ
ٓ
َوو ٍَّا َجا َء

ۡ
َ
ۡ ۡ َ َ َُّ َ َ ُ
ُۡ ُ
ٱْلَ ّي َجَٰج كَ َال كَ ۡ
غ َ َٰ
ي ىسً َب ۡػض
ب
َأ
و
ث
ٍ
ِه
ٱۡل
ة
ً
س
خ
ئ
ج
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِيَس ة ِ ِ
َّ
َ َّ
َۡ ُ َ
145
ٱَّلل َوأ َ ِط ُ
ٱت ُلٔا ْ َّ َ
يػٔ ِن
ٱِلِي َت َخيِفٔن ذِيِّۖ ف

ٓ -ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب ٛبييز بْب ا٣بطاء كالصواب ،كالنافع

َّ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
َۡ ۡ َ ٓ
ُ
ُ
َ
ُ
كالضار .قاؿ تعاذل  :ٱوشيطَٰ َُ يػِرز ًُ ٱىفل َس ويأمسزً ةِٱىفحشاءِۖ
ۡ ۡ َ
ۡ
َ َّ ُ َ ُ ُ
زً ٌَّ ۡغ ِف َس ٗة ٌّ ِِۡ ُّ َوفَ ۡظ ٗال و َو َّ ُ
ٱَّلل َو َٰ ِس ٌع َغيِيً  .يُؤ ِِت ٱۡل ِه ٍَث
وٱَّلل ي ِػر
َ َ َ ٓ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ٗ َ ٗ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ ُ ْ ُ ْ
وِت دۡيا نثِۡياو وٌا يزنس إِٗل أوؤا
ٌَ يشاء ُۚ وٌَ يؤت ٱۡل ِهٍث ذلر أ ِ
ۡ َۡ
146
َ
َٰ
ب
ٱَأىٰ ِ

ٔ -ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب اإلدارة كتصريف األمور .قاؿ تعاذل:
ۡ
ۡ ۡ َ
َ
َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َٰ ُ َّ ُ ۡ ۡ َ
ُ
ٱَّلل ٱو ٍُيم َوٱۡل ِه ٍَث
ذ َٓ َش ُمًْٔ بِإِذ ِن ٱَّلل ِ ورخو داوۥد جاؤت وءاحىّ
َّ
َّ َ َ ۡ َ
َّ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ
ظ ًُٓ ة َت ۡػض َّى َف َس َ
ت
ر
ػ
ب
اس
ٱنل
ٱَّلل
َو َغي ٍَ ُّۥ مٍِا يشاء و وؤٗل دذع
ِ
ِ
ِ ٖ
ۡ َ ُ َ َ َٰ َّ َّ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ
َ 142
سَ ٱَّلل ذو فظ ٍو لَع ٱىعي ٍِي
ٱَأۡرض ول ِ

ٕ -ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب العبادة كا٤بعاملة كالسلوؾ .قاؿ تعاذل :
َ
ۡ ۡ
َّ َ
َ َۡ ۡ
َ
َ
َ
َذَٰو َِم م ٍَِّا ٓ أ ۡو َ َٰٓ
َح إىىۡم َر ُّبم ٌ ََِ ٱۡل ِه ٍَثِ َوٗل َت َػو ٌَ َع ٱَّللِ إِل َٰ ًٓا َءاد َس
ۡ
َ َ َّ َ َ ُ ٗ َّ ۡ ُ ً 143
َذ ُخي َ َٰ
َق ِِف جًِٓ مئٌا ٌرحٔرا

 -٤آثار الحكمة في التربية
ُْٓ سورة الزخرؼ األية ّٔ
ُْٔ سورة البقرة األية ِِٖٔٔٗ-
ُْٕ سورة البقرة األية ُِٓ
ُْٖ سورة اإلسراء األية ّٗ
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ُب األساس ،لن يتم فصل التعليم اإلسالمي ،بالطبع ،عن
إرشادات التعالىم اإلسالمية ،أم القرآفُ .ب مفهوـ التعليم اإلسالمي،
جيب أف نرل األشياء من منظور القرآف كالسنة .يتم تضمْب أساليب
التدريس أيضا ُب ا٤بناىج التعليمية .كالَببية الدينية اإلسالمية ،جيب أف
تشّب إذل القرآف ،كما ىو ا٢باؿ ُب العديد من آيات القرآف ،فإف
جدا .الطريقة أك الطريقة ا٤بستخدمةُ ،ب بعض
األسلوب لو عالقة كاسعة ن
األحياف ُب القرآف ،من حيث غرضها كطبيعتها ككظيفتها كآثارىا كما إذل
ذلك .كىذا يعِب أنو ُب القرآف ىناؾ اىتماـ كبّب بشكل جيد .كبالتإذل،
فإف القرآف يظهره أكثر مع كجود عالمات تسمح لو بالقياـ بو كتطويره.
كمع ذلكُ ،ب ىذه ا٢بالة ،ال ييظهر القرآف معُب طريقة التعليم بشكل
صريح ،كلكنو ضمِب  ،كذلك ألف القرآف ليس علم األسإلىب .كالفهم
مطلوب للغاية ُب إجياد أنواع ٨بتلفة من الفهم.
من بْب أف األساليب التعليمية ُب القرآف الكرًن ىي عينة من
األساليب كالقصص كا٢بكمة كا٤بشورة .لكن الباحث ىنا يصف ا٤بزيد
عن آثار ا٢بكمة على التعليم بشكل عاـ ،حيث بعد حيلل آيات القرآف
ا٤بتعلقة با٢بكمة كقصص ا٢بكمة الواردة ُب القرآف ،يكتشف الباحث أف
آثار ا٢بكمة ُب الَببية مايلى :
ُ -آثار ا٢بكمة من قصة اصحاب الكهف.
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إف قصة أصحاب الكهف كما ذكرىا اهلل قصة عجيبة ،كلن
نقف عند تفصيل القصة ،كلكن أشّب إذل موضع ا٢بكمة ُب
تصرؼ ىؤالء الفتية ،كقدرهتم على ٘باكز احملنة الٍب مركا هبا.
فقد ذكر ابن كثّب

ُْٗ

نقال عن غّب كاحد من السلف

كا٣بلف أف ىؤالء الفتية كانوا من أبناء ملوؾ الركـ كسادهتم ،كقد
فارقوا قومهم ٤با رأكا ما ىم عليو من عبادة غّب اهلل ،حيث كانوا
يعبدكف األصناـ كالطواغيت كيذٕبوف ٥با ،ك٥بم ملك جبار عنيد،
فاتفقت كلمة ىؤالء الفتية على اعتزاؿ قومهم ،كاٚباذ مكاف
يعبدكف اهلل فيو ،فعرؼ هبم قومهم ،فوشوا بأمرىم إذل ملكهم،
فاستحضرىم بْب يديو ،فسأ٥بم عن أمرىم ،كما ىم عليو،
فأجابوه با٢بق ،كدعوه إذل اهلل كىذا معُب قولو تعاذل :ىكىربىطٍنىا
السماك ً
ات ىك ٍاألىٍر ً
ض لى ٍن نى ٍد يع ىو
ىعلىى قيػليوهبًً ٍم إً ٍذ قى ياموا فىػ ىقاليوا ىربػُّنىا ىر ُّ
ب َّ ى ى
ًم ٍن
أىب

يدكنًًو إً ى٥بان لى ىق ٍد قيػلٍنىا إًذان ىشطىطان (الكهف .)ُْ:كلكن ملكهم
دعوهتم كهتددىم كتوعدىم إف دل يرجعوا إذل دين قومهم،

كأعطاىم مهلة لينظركا ُب أمرىم ،كبعد ذلك اجتمعوا كقرركا الفرار
بدينهم مرة أخرل إذل مكاف آخر ،كىو الكهف الذم ١بأكا إلىو،
كذكر اهلل لنا تفاصيل قصتهم ُب الكهف .
ُْٗ ابو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرل ،تفسّب القرآف العظيم ،بّبكت  :دار الكتب العلمية ُُْٗ ،ق،

ج ،ٓ .صُِٕ .
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كتظهر ا٢بكمة ُب قصتهم ٗبا يلي :
األكؿ أف ىدايتهم إذل دين اهلل ،كعدـ تقليد قومهم على
ما ىم عليو ىو عْب ا٢بكمة ،كذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء .
الثاىن ،اعتزا٥بم لقومهم ،بعد أف أدركوا أنو ال ينفع معهم
نصح كال دعوة ،كىذه ىي العزلة ا٤بشركعة ،كٖباصة عند
كقوع الفًب أك ا٣بشية منها ،كىذا مصداؽ ا٢بديث
الصحيح":يوشك أف يكوف خّب ماؿ أحدكم غنم يتبع هبا

شغف ا١بباؿ كمواقع القطر يفر بدينو من الفًب".
الثالث ،عزمهم على ا٢بقيقة عندما يواجو بالباطل
الرابع"،العزلة الثانية" ،كىي العزلة السرية ،ألف العزلة األكذل
ىي العزلة دكف خوؼ ،كما علمها شعبهم ،كىم يعرفوف ما
ىو.
كىذه العزلة ،ىي العزلة السرية ،ال يعرؼ مكاهنم،

َّ
ألنو لتجنب العواقب الٍب ليست جيدة ٥بم﴿ .إِج ُٓ ًۡ ان
َّ
َ ۡ َ ُ ْ َ َۡ ُ ۡ َۡ ُُ ُ ۡ ۡ ُ ُ ُ
ْ ً
َ ُۡ
يروك ًۡ ِِف مِيخ ِ ِٓ ًۡ َوىَ تفي ِ ُح ٓٔا إِذا
حظٓسوا غييسً يسُجٔكً او يػِ
َ
أةَ ٗرا ﴾ (الكهف) َِ:

كما لو أهنم يشّبكف إذل العزلة األكذل  ،فإف الفرصة يٛبنح
٥بم  ،حيث يعرفوف أف الفرصة لن تتكرر.
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ا٣بامس ،حكمة ُب تلبية احتياجاهتم ،كما قاؿ تعاذل :
ىح ىد يك ٍم بًىوًرقً يك ٍم ىى ًذهً إذل الٍ ىم ًدينى ًة فىػ ٍليىػٍنظيٍر أىيػُّ ىها أ ٍىزىكى
"فىابٍػ ىعثيوا أ ى
ً ً
ىحدان"
طى ىعامان فىػلٍيىأٍتً يك ٍم بً ًرٍزوؽ ًمٍنوي ىكلٍيىتىػلىطَّ ٍ
ف ىكال يي ٍشعىر َّف ب يك ٍم أ ى
كىذه القصة ىي قصة عجيبة  ،حيث فيها ا٢بكمة

كالدركس كمنهجية الدعوة  ،كاستخداـ األدكات ا١بيدة ،
كاحَباـ ا٤بصاحل كا١بردية  ،كمعرفة ما حيدث  ،ىي دركس
كدركس أخرل.
ِ -آثار ا٢بكمة من القصة سيدنا سليماف كا٤بلكة بلقيس
ىذه قصة طويلة ذكرىا اهلل ُب سورة النمل  ،كقد قاـ
عددا من الركايات  ،كال خيلو
ا٤بعلقوف بتفصيلها  ،كذكركا فيها ن
منها اإلسرائيليات ،كىذه بعض ا٤بواقف الٍب نسعى فيها إذل
ا٢بكمة ُب التمثيل كاٚباذ القرارات.
ا٤بوقف األكؿ ىو اىتم سليماف بشعبو ،كفحصهم ُب
"كتىػ ىف َّق ىد الطٍَّيػىر فىػ ىق ى ً
رل ال أ ىىرل ا ٍ٥بيٍد يى ىد
غيبتهم .قولو تعاذل  :ى
اؿ ىما ى
ً
ً
ْب"َُٓ.
أ ٍىـ ىكا ىف م ىن الٍغىائبً ى
ا٤بوقف الثاىن ،كدل يكن النيب سليماف عليو السالـ ُب
عجلة من أمره للحكم على غياب ا٥بدىد ألنو كضع
االحتماؿ أكالن بسؤاؿ ٤باذا دل يػيىر ى ً
رل ال أ ىىرل ا ٍ٥بيٍد يى ىد" .قد
"ما ى
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حاضرا  ،لكن النيب سليماف دل يره ألم سبب  ،أك كاف
يكوف
ن

غائبنا.
كىذه طريقة إثبات كعدـ التسرع قبل اٚباذ القرار .

ا٤بوقف الثالث ،كعندما اقتنع سليماف عليو السالـ بأنو
غّب موجود  ،أصدر قرارا عادال تعذيب شديد  ،أك ذبح  ،أك
غّب مذنب  ،كىو الذم أنقذه من إحدل ىاتْب العقوبتْب.
ألف الِب سليماف بعرؼ بقدرة اهلل عليو.
كحذره النيب سليماف عليو السالـ  ،كرٗبا كاف موقفو على
حق  ،ألف ا٥بدىد أثبت براءتو  ،ألنو جاء بسلطاف
و ً و ً و ُُٓ
ً
ك ًم ٍن ىسبىأ بنىبىأ يىقْب"
ت ًٗبىا ىدلٍ يًٙب ٍط بًًو ىكجٍئتي ى
ىحطٍ ي
مبْب".أ ى
ىذه طريقة للعدؿ ر٠بها سليماف عليو السالـ كأسلوب قيادم
ال مثيل لو.
ا٤بوقف الرابع٠ ،بع سليماف عليو السالـ نبأ سبأ كما
أخربه ا٥بدكء كاألخبار كانت مهمة جدان ،كلكن األخبار كانت
هتز ا١ببل ،ا٤بلك القوم ،كالعرش العظيم ،ككانوا يعبدكف إذل
جانب اهلل كل ىذا أثناء كجودىم سليماف ،حٌب يتمكنوا من
هتديد كنزه ُب يوـ من األياـ ،لكن ىذا ليس ُب عجلة من أمره
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ك٩بتلكاتو تتحدىو .طريقة التحقق ،على الرغم من أنو يعلم أف
أساسا إذل أف
ا٥بدىد ىو أكثر من ٦برد كذبة ،كيرجع ذلك ن
ا٥بدىد حيتاج إذل تنظيف براءتو بعد ٚبلفو كغيابو ،لذلك من
جدا أف يضيف إذل ىذه ا١بردية الٍب ال تغتفر .كعلم
غّب احملتمل ن
ا٥بدىد أف سليماف دل يكن خيفي األكاذيب ،كعلى الرغم من
كل ا٤بؤشرات الٍب تدؿ على تعقيد األكاذيب ،كالبعد عنها،
ملتزما بطريقة
سليماف عليو السالـ ،دل يكن عاطفينا ،كبقي ن
ً
اؿ سنىػٍنظير أىص ىدقٍت أىـ يكٍن ً
ْب"ُِٓ كىذا
ت م ىن الٍ ىكاذبً ى
التحقق"،قى ى ى ي ى ى ٍ ى
يشّب إذل ا٢بكمة كأساسها.

ا٤بوقف ا٣بامس ،كتب سليماف عليو السالـ رسائل كأم
رسالة بأية طريقة كانت حٌب مع أعدائو  ،ككانوا أيضان من
ا٤بشركْب  ،ككاف ىذا أسلوبان ٝبيالن من ا٢بكمة تغلغل ُب القلوب
كتسيطر عليهم باختصار كقوة كبياف

َ
َّ
َّ
إُِ ُّۥ ٌَِ ُسي ۡي َم َٰ ََ ِإَوُ ُّۥ ِمۡسِب

َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ
َّ
لَع َو ۡأحُِٔن ُم ۡسيٍِيَ
ٱوسِنَٰمۡح َّ
ٱَّللِ َّ
َّ
حي ًِ أٗل تػئا
ٱوس ِ
ِ
ِ

ُّٓ

ا٤بوقف السادس ،عندما يسمع أحد األخبار عن ا٥بدىد ،
كأف ىؤالء األشخاص رحلوا  ،فإف للمرأة معجزة! ال يوجد رجل
فيو؟ كلكن عندما رأل كيف قادت ىذه ا٤برأة شعبها؟ حكمتها
ُِٓ سورة النمل األية ِٕ
ُّٓ سورة النمل األية َّ
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كسياستها ليست مفاجئة  ،كىو يفهم أسرار ىذا االختيار
كدعنا نلقي نظرة على بعض حكمتها ُب قيادة شعبها .كجد
الباحث حكمتْب كمها :
ا٢بكمة األكذل ،تلتزـ بنهج كسلوؾ الشورل  ،كال ٚبالف
األكامر بدكف حكم شعبو  ،كىم ٩بتلئوف. .
ا٢بكمة الثاىن ،عندما ٠بح ٥با شعبها باٚباذ القرار الصحيح
 ،كانت حكيمة كعاقلة  ،كدل تستخف بقوة سليماف  ،كدل
"٫بن أيكليو قيػ َّووة كأيكليو بأٍ وس ش ًد و
يد
ى ى ى
يدخلها الكربياء بإخبار شعبها ىٍ ي
ً
ين"ُْٓ .كىذا رأم صحيح
ىك ٍاأل ٍىمير إلىك فىانٍظي ًرم ىماذىا تىأٍ يم ًر ى
كموقفة حكيمة "إً َّف الٍ يملي ى
كىا ىك ىج ىعليوا أ ًىعَّزةى
وؾ إً ىذا ىد ىخليوا قىػ ٍريىةن أىفٍ ىس يد ى
ً
ً ً
ك يػى ٍف ىعليو ىف"ُٓٓ .لذلك من الضركرم اٚباذ
أ ٍىىل ىها أىذلَّةن ىكىك ىذل ى
خطوات عملية لكشف حقيقة عدكه قبل الدخوؿ ُب معركة

ديكن أف تسبب خاسرة

ْ ُ
او ٍُ ْس َسئن"

ّ
ِإَوِن ُم ْس ِسيَ ٌث إىىٓ ًْ ة َٓ ِريَّ ٍث َذ َِاظ َِسةٌ ة ًَ يَ ْ
ج ُع
س
" ِ
ِ
ِ
ِ ِ

ُٔٓ

ُْٓ سورة النمل األية ّّ
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قائال:
ك٥بذا السبب  ،ا٢بسن رٞبو اهلل  ،كصف ىذه ا٤برأة  ،ن
إنو أكثرىم ثباتنا  ،كأنا أعلم بأكامر سليماف  ،كأنو دل يقبلها
بقواتو كجنوده.
ا٤بوقف السابع ،كاستمرار هبذه العملية ا٢بكيمة كالقرار
الصائب عندما جاء رد سليماف على رسالتها ام ا٥بدية "

ُ
َ ُ ُّ َ َ َ َ ٓ َ َ َٰ َ َّ ُ َ ۡ ّ َّ ٓ َ َ َٰ ُ
سً ةَ ۡو أَ ُ
ُخً ة ِ َٓ ِريَّخِس ًۡ
ال ذٍا ءاحى َِۦ ٱَّلل دۡي مٍِا ءاحى ِۚ
أح ٍِروُ َِ ةٍِ ٖ
َۡ َ ُ َ
ٱرج ۡع إ َِلۡٓ ًۡ فَيَ َِأۡح ِيَ َِّ ًُٓ ِبُ ُِٔد َّٗل ك َِت َو و َ ًُٓ ة َٓا َو َنلُ ۡذس َج ًَُِّٓ
ٔن ۡ
تفسح
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ۡ َ ٓ َ َّ ٗ َ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ُٕٓ
ٌِِٓا أذِىث وًْ صغِسون"

قارف الرسالة األكذل ٕبناهنا ،كلطفها ،كقوهتا ،كىذه الرسالة
بأسلوب األسلوب كصالبتو كطالقة األسلوب ،كىذه ىي
ا٢بكمة" ،كضع الشيء ُب مكانو"ُ .ب أكقات الشدة ،كليس من
ا٤بستغرب  ،أعطاه اهلل ا٤بلوؾ كا٢بكمة  ،كما اعطاه اهلل اباه عليو
السالـ
ا٤بوقف الثامن ،كأخّبان  ،اٚبذت ىذه ا٤برأة قراران حا٠بان
كحكيمان دل يستطع كثّب من الرجاؿ فعلو بسبب الرغبة
كالتعصب كالتقليد  ،ككاف ىذا القرار بالرد على سليماف عليو
السالـ كدعوتو إذل طاعة ٨بتارة.
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ا٤بوقف التاسع ،أما عن غرض ا٢بكمة كذركهتا  ،فهو
موقف سليماف عليو السالـ ٩با حصل .ىل فيو معجزة كغركر

َ َ َ َ
فيو أـ مدح لنفسو؟ ا٢بواشي من ذلك حٌب قاؿ :كال هَٰزا ٌَِ
ۡ ُ
َ َ َ َّ
َ ّ َۡ َُ ٓ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ
َ ۡ
ِن َءأشه ُس أ ۡم أزف ُس ۖۡ َو ٌََ شه َس فإِج ٍَا يَشه ُس
فظ ِو ر ِّب ِلِ تئ ِ
َ َ َ َ َّ َ ّ َ ّ َ
ُٖٓ
نلِ َ ۡف ِ َ َ
ِن ن ِسيً
سِّۖۡۦ وٌَ زفس فإِن ر ِّب غ ِ

٫بتاج حقان أف نفكر ُب ىذه القصة كنستغلها مع ٝبيع
أطرافها سليماف عليو السالـ ملكة سبأ ا٢بدكد.
يربز تسليط الضوء على ٦باالت ا٢بكمة ُب ىذه القصة
من خالؿ ما يلي :العدؿ ،كالتحقق ،كأبعاد الرؤية ،كاتساع
اآلفاؽ ،كإتقاف قاعدة ا٤بصاحل كا٤بفسدين ،كالقوة دكف عنف،
كا٢بناف بال ضعف ،كأداء ا٤بسؤكلية على كجهو كالتشاكر،
كنسبة قدرات شعبو ،كا٢بذر من إغراء كقوة صنع القرار ُب
الوقت ا٤بناسب.
ّ -آثار ا٢بكمة من القصة لقماف ا٢بكيم كابنو
بالرغم من أف لقماف حكيم ليس نبيا ،كلكن اهلل سبحانو
كتعاذل شاىد على حكمة لقماف ا٢بكيم.
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ككثّب من ا٢بكمة مذكورة ُب حكمة لقماف الٍب ذكرىا
ا٤بفسركف  ،بعضها صحيح كبعضها ضعيف.
كمع ذلك  ،يركز الباحث فقط على حكمة لقماف ا٢بكيم
ا٤بذكورة ُب القرآف عند تقدًن نصيحة اذل ابنو كىي كما يلى :
األكؿ قاـ بتحسْب الطريقة الٍب استخدمها لقماف عند دعوة
ابنو ،حٌب أنو استقبلو باللقب الذم كاف حيبو أكثر  ،ككاف أقرب
إذل نفسو بكلمة "يا بِب" كهبذه الطريقة استطاع أف يسيطر على
قلبو كعقلو ،كزعم ىذا أنو يتلقى ا٤بشورة كالوعظ ،كأف مصدر
ا٢بب كا٤بودة كالقرابة.
كالثاىن ٝبع لقماف ُب كعظ ابنو بْب االصوؿ كالفركع كالكالـ
كاألفعاؿ كا٤بعتقدات كاألكامر كالنواىي .لذلك حيرمو من الشرؾ،
ٍب يأمره بالصالة ،كيذكره بعدالة اهلل ،كإدماج علمو ك٧بيطوٍ ،ب
٪بده يأمره بعمل طقوس األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،كمنعو
من التقدـ ُب السن ،كالظهور ،كالغطرسة كالغطرسة .حٌب رحلتو
تبْب لو كيف يكوف ،كصوتو لو ضوابط كتوازنات.
كالثالث أف نصيحة لقماف البنو كصلت إذل عشرة بْب األكامر ،
كالنواىي  ،كاإلشعارات ٗ ،بعُب ا٤بشاكل أك النواىي  ،كل ىذا ُب
كلمات قصّبة ٝبيلة بعيدة عن التكلفة  ،كىذا ىو السبب ُب أف
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ا٢بكمة كاألمثاؿ تأٌب من كلمات قصّبة ٥با معُب عظيم  ،كىذا
ما نراه ُب أكامر لقماف البنو.
كالرابع ،أف الدعوة الٍب ديكن استخالصها من قصة لقماف بعدة
دركس أمهها :
قاـ بتحسْب الطريقة َب الدعوة كاختيار الكلمات ا١بيدة

أ.

ٕبيث يتم قبو٥با بسهولة من قبل الشخص ا٤بدعو.
ب .ركز على أصل التوحيد كغّبه دكف التقليل من فركعو.
ج.

استخداـ الكلمات ا٤بوجزة الكاملة كالشاملة لكنها ال
تَبؾ الَبكيز الرئيسي.

د .دعوة الناس للقياـ باألكامر كاحملظورات ليس باألمر
السهل  ،لذلك خيشى أف ينزلق ألنو يتطلب الصرب
كالتواضع كاستخداـ أساليب جيدة كااللتزاـ ٗبنهاج
الوساطية ُب كل األمور كاألحواؿ.
بعدما تعرض امنودج كاألسوة من القصص الٍب كردت ُب
القرآف نالخص أف ا٢بكمة ٥با آثار ُب الَببية كالسيما ُب تعليم
اللغة العربية الٌب ىي لغة القرآف الكرًن.
كقد يكوف اكتساب اللغة العربية لدل بعض الناس اليباذل
بالقيم كاألخالؽ حيث يكتسب الناس لغة الشوارع اك لغة
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العامية اك الدراجية حيث تتداكؿ ىذه اللغة ُب سبيل غّب
مراعة األدب كاألخالؽ اجملتمع .كهبذه ا٢بكمة يكوف ا٤بتعلم
اللغة العربية مراعة كمارسة األدب كاألخالؽ احملمودة ُب تعليم
اللغة العربية.
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الفصل الخامس
خاتمة
ا٢بمد هلل كبعوف اهلل قد ٛبت كتابة ىذه رسالة ا٤باجستّب ٙبت العنواف
داللة ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن (دراسة ٙبليلية تربوية) .ىذا كقد كصل الباحث
إذل خالصة مايلى :
 -3نتائج البحث
النتيجة األكذل كىي أف ُب القرآف الكرًن كرد تسع عشرة ايات فيو لفظ
ا٢بكمة.
النتيجة الثانية أف معاىن ا٢بكمة معجميا تدكر حوؿ العدؿ ،كالعلم،
كا٢بلم ،ك العمل.
فسر بعض
النتيجة الثالثة أف داللة ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن كما ٌ
العلماء ا٢بكمة حسب موقعها كسياقيها ما يعرؼ با٤بعُب ا٤براد٩ ،با يدؿ على
تعدد معانيها كدالالهتا كىو على ٟبسة كجوه:
الوجو األكؿ :ا٢بكمة يعِب السنة الٍب ُب األمر كالنهي .الوجو الثاين:
ا٢بكمة يعِب الفهم كالعقل .الوجو الثالث :ا٢بكمة يعِب النبوة الوجو الرابع:
ا٢بكمة يعِب القرآف ظاىرا كعلم تفسّبه .الوجو ا٣بامس :ا٢بكمة يعِب القرآف
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ايضا أف داللة ا٢بكمة ُب القرآف الكرًن بالنظر إذل داللتها ا٤بباشرة ٪بد
أهنا تشّب إذل ُب معاف عديدة منها  :ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب الفهم كا٤بعرفة،
ا٢بكمة ٗبعُب إحكاـ اإلبانة كالتطبيق ،ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب ٛبييز ا٢بق من
الباطل ،ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب تقدًن ا٢بلوؿ ،ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب ٛبييز
بْب ا٣بطاء كالصواب ،ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب اإلدارة كتصريف األمور،
ا٢بكمة ٗبعُب اإلصابة ُب العبادة كا٤بعاملة كالسلوؾ.
النتيجة الرابعة أف آثار ا٢بكمة فٓب الَببية كثّبة كالسيما ُب تعليم اللغة العربية
الٌب ىي لغة القرآف الكرًن كىي تكوين الفرد اختياط ،كاكثر صربا كاكثر لطيفا
كمتوضعا كحسن األسلوب ُب معاملة مع طالبو كما كردت ُب قصة ا٢بكمة
ا٤بوجودة ُب قصة أصحاب الكهف ،كقصة النيب سليماف كقصة لقماف ا٢بكيم.

 -٠االقتراحات
بعد اطالع عرض البيانات كنتائج البحث ،يقدـ الباحث بعض
االقَباحات مايلي:
ُ -على كل فرد مسلم الذم يعمل ُب ٦باؿ الَببية كالتعليم كالدا كاف
اك معلما اك مشرفا اف يقتدم بالنيب صلى اهلل عليو كسلم كٝبيع
األنبياء عليهم السالـ ُب استخداـ ام اسلوب ا٢بكمة ُب تربيتهم
كدعوهتم ألقوامهم.
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ِ -اف ٛبارس كيتدرب مدرسوف كمعلموف على استخداـ ا٢بكمة ُب
تطبيق الدراسة ُب مدارسهم.
ّ -على القائمْب على رسم سياسة التعليم بأف يوجهوا العاملْب ُب
ميداف الَببية كالتعليم إذل التعامل ٕبكمة معاملة حسنة.
ْ -على كل فرد مسلم اف يكتسب لنيل ا٢بكمة ك ديارس ا٢بكمة
٩بارسة حسنة ُب حياتو.
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المراجع العرابية
القرآف الكرًن
ابراىيم أنيس ،داللة الفاظ ،القاىرة :مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية ،الطبعة الثالثة،
ُٕٔٗ
ابو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرل ،تفسّب القرآف العظيم،
بّبكت :دار الكتب العلمية ُُْٗ ،ق ،جٓ .

أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم ،معادل التنزيل ُب تفسّب القرآف = تفسّب
البغوم ،دار طيبة للنشر كالتوزيع ُُْٕ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ
اٞبد ٨بتار عمر ،علم الداللة ،القاىرة  :عالمة الكتبُٖٗٗ ،
أٞبد نعيم الكراعْب ،علم الداللة بْب النظر كالتطبيق ،بّبكت :ا٤بؤسسة ا١بامعية
للدرسات كالنشر كالتوزيع ،ُّٗٗ ،الطبعة األكذل
بكر ا٠باعيل ،درسات َب علوـ القراف ،دار ا٤بنار ،ص.
جالؿ الدين عبد الرٞبن السيوطى ،اإلتقاف َب علوـ القرآف ،القاىرة  :دار
ا٢بديث

ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزم ،زاد ا٤بسّب ُب علم
التفسّب ،بّبكت :دار الكتاب ،العريب ُِِْ ق

ا٢بسن بن ٧بمد ا٣بّب ،مكانة ا٢بكمة ُب الَببية اإلسالمية كتطبيقتها الَببوية ُب
األسرة كا٤بدرسة ،رسالة ا٤باجستّب
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رمضاف عبد التواب ،ا٤بدخل إذل علم اللغة كمناىج البحث اللغول ،القاىرة :
مكتبة ا٣با٪بى ُٖٗٓ ،ـ
سعيد اٞبد بيومي ،اـ اللغات دراسة َب خصائص اللغة العربية كالنهوض هبا،
ََِِ
السيد العريب يوسف ،الداللة كعلم الداللة ( ا٤بفهوـ كاجملاؿ كاألنواع) ،اىدا من
شبكة األلوكة

www.alukah.net

الشيخ ٧بمد عبد العظيم الزرقاىن ،مناىل العرفاف َب علوـ القرافٙ ،بقيق اٞبد
عيسى ا٤بعصركل ،القاىرة دار السالـ ََِٔ
صبحى صاحل ،درسات َب فقو اللغة بّبكت :دار العلم ا٤باليْبََِْ ،
عادؿ فاخورم ،علم الداللة عند العرب (دراسة مقارنة مع السيمياء ا٢بديثة)،
بّبكت  :دار الطلعةُْٗٗ ،
عبد اجمليد جحفة ،مدخل إذل الداللة ا٢بديثة ،مغرب :دار توبقاؿَََِ ،
العالمة الراغب األصفهاىن ،مفردات الفاظ القرآفٙ ،بقيق صفواف عدناف
داككدل ،دمشق :دار القلم ،الطبعة الرابعة ََِٗ

على بن ٧بمٌد السيد الشريف ا١برجاىن ،معجم التعريفات (ٙبقيق ٧بمد صديق
ا٤بنشاكل) ،القاىرة :دار الفضيلة

ؼ .با٤بر ،علم الداللة (ترٝبة ٦بيد ا٤باشطة) ا١بامع ا٤بسنتصريةُٖٗٓ ،
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فايز الداية ،علم الداللة العريب النظرية كالتطيق ،دراسة تارخيية تأصيلية نقدية،
دمشق :دار الفكرُٗٗٔ ،
٧بمد بساـ رشدل الزين ،ا٤بعجم ا٤بفهرس ٤بعاين القرآف العظيم ،دمشق :دار
الفكرُٗٗٓ ،

٧بمد بن أٞبد بن مصطفى بن أٞبد ا٤بعركؼ بأيب زىرة ،ا٤بعجزة الكربل
القرآف ،دار الفكر العريب

٧بمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربم ،جامع
البياف ُب تأكيل القرآف (مؤسسة الرسالة َََِ ،ـ  َُِْ /ق )
٧بمد سيد طنطاكم ،التفسّب الوسيط للقرآف الكرًن ،القاىرة دار هنضة مصر
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الفجالة ُٖٗٗ
٧بمد على ا٣بوذل ،علم الداللة (علم ا٤بعُب) ،األردف  :دار الفالح للنشر
كتوزيعََُِ ,
٧بمد فؤاد عبد الباقي ،ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرًن ،القاىرة :
دارالكتب ا٤بصرية.

٧بمود ٧بمد الطناحى ،من اسرار اللغة َب الكتاب كالسنة ( معجم لغول
ثقاَب) ،مكة ا٤بكرمة -ا٤بمكلة العربية السعودية :ا٤بكتبة ا٤بكية ،الطبعة
األكذل ََِٖ
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مصطفى مسلم ،مباحث ُب اعجاز القرآف ،رياض :دار ا٤بسلم ،ُٗٗٔ ،
الطبعة الثانية
ا٤بكتبة الشاملة اصدر ّْٔ.
مناع بن خليل القطاف ،مباحث َب علوـ القرآف ،القاىرة  :مكتبة كىبة
مناع بن خليل القطاف ،مباحث ُب علوـ القرآف ،مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع
ُُِْىػَََِ -ـ
منقور عبد ا١بلبل ،علم الداللة اصولو كمباحثو ُب الَباث العريب ،دمشق :
منشورات اٙباد الكتاب العربََُِ ،
نذير ٞبداف ،حكمة القرآف كا٢بضارة ،ا٤باىيىة ا٣بصوصيات ا١بمإلىة اآلثار
كالنتائج ا٢بضارية ،بّبكت :دار الكلم الطيبُٗٗٓ ،
ىادل هنرل ،علم الداللة التطبيقى َب الَباث العريب ،األردف  :دارأالمل للنشر
كالتوزيع ،ط ُِْٕ ،ُ .ق ََِٕ -ـ  ،صِّ .
كىبة بن مصطفى الزحيلي ،التفسّب ا٤بنّب ُب العقيدة كالشريعة كا٤بنهج ،دمشق :
دار الفكر ا٤بعاصر ُُْٖ ق
يعقوب عادؿ ناصر الدين ،مفهوـ ا٢بكمة كأبعادىا شرعان ككضعا ،رسالة
العلمية ،ا٤بملكة األردنيٌة ا٥بامشية عماف :جامع الشرؽ االكسطِ ,
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الديانة
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٧بل اإلقامة ا٢بارل

 :اإلسالـ
 :ا٤بدرس
 :متزكج
 :بوكيت كمونينج المبونج مشارل المبونج

:
الربيد االليكَبكىن
معلومات عن ا٤بؤىل الدراسى ٚ:برج ا٤بدرسة اإلبتدائية منبع العلوـ تلوء دادل
سنة ُْٗٗٚ.برج ا٤بدرسة ا٤بتوسطة اإلسالمية منبع العلوـ با٤بعهد اإلسالمي
الصديقية ٔباكرت الغربية سنىة ُٕٗٗٚ.برج ا٤بدرسة العالية الدينية منبع
anta.cairo@gmail.com

العلوـ با٤بعهد اإلسالمى الصديقية ٔباكرتا الغربية سنة َََِ .ا٤برحلة
ا١بامعية من جامعة هنضة العلماء ٔباكرتا قسم الَببية اإلسالمية سنة
ََِٔ .ا٤برحلة ا١بامعية من جامعة األزىر ٔبمهورية ا٤بصرل العربية كلية
اصوؿ الدين قسم تفسّب كعلومو سنة َُِْ .ا٤برحلة ا٤باجستّب من جامعة
ميَبك اإلسالمية ا٢بكومية المبونج قسم تعليم اللغة العربية سنةََِِ
 :ا .بسطااهلل
اسم األب
-:
ا٤بهنة
 :سرم كانج المفونج شرقي المفونج
العنواف
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