احلــكمــــة
األستاذ الدكتور

ناصر بن سليمان العمر

الطبعة الثانية
3414هـ 1031 /م

احلـكمــة

احلـكمــة

إىل متى عدم احلكمة؟
يلّ
عندما ألقيت حمارضة (احلكمة) يف الرياض ،كان ّأول سؤال يرر ّ
أن هره
بعد االنتهاء من املحارضة( :يلىل متى احلكمة؟) ،فاز ا ت قناعتي ّ
الصحوة حتتاج يلىل جهو مضاعفة لتوجيههرا يلىل املرنها اليرعي ،مرنها
أهل السنّة واجلامعة ،قبل أن ِتزل العقول واألقدام.
ويلذا كانت قد بهلت جهو مباركة – وال تزال تبهل -من أجل عو ة
الناس يلىل ينهم وعقيدهتم ،وحيث ح ّققت هه اجلهو – بعد توفيق اهلل
وبتوفيق منه سبحانه وتعاىل -تلك اآلثار اإلجيابية التي نراهرا مرن عرو ة
األمة يلىل اهلل مجاعات وآحا ً ا ،رجاالً وركبانًا ،فإن واجب العلامء وطر ّ
ّ
يوجهوا ّ
جل اهتاممهم لرتبية هه اجلمرو ،،ويب ّينروا مرم
العلم والدعاة أن ّ
الطريق الصرحي ،،لرّ ّ
ّ تقررل السرفينة بمرن فيهرا ،فرإن العر ة ليسرت
(بالكم) ،ولكن (بالكيف).
ولها رأيت أن من احلكمة طرح موضو ،احلكمة بحكمة ،وأسأل اهلل
والسدا  ،وحسن القصد واملآل.
التوفيق َّ

الـمــؤلـــــف

احلكمــة

تقــــديــــم
يلن احلمد هلل ،نحمد  ،ونستعينه ،ونستقفر  ،ونعوذ براهلل مرن رور
أنفسنا ومن سيّات أعاملنا ،من هيد اهلل فّ م ّ
ضرل لره ،ومرن يضرلل فرّ
ي له ،وأشهد أن ال يلله يلال اهلل وحد ال ريرك لره ،وأشرهد أن حممردً ا
ها َ
عبد ورسوله.
ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [آل
عمران ،]201:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ
[النساء.]2:
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [األحزا .]02 ،00 :

أما بعـد :فإ َّن أصدل احلديث كتا اهلل ،وأحسن امدي هدي حممد،
 ،ور األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكرل بدعرة ضرّلة ،وكرل
ضّلة يف النار.

احلـكمــة
قال اهلل –جل وعرّ :-ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [البقرة.]162:
وقال سربحانه :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ [النحل.]211:

وبعدَ :فلِام للحكمة من مكانة عظيمة يف الكترا والسرنة ،وحلاجرة

حارضا ومستقب ً
ّ يلليها يف كل شؤوهنا ،وخلفراء معنرى احلكمرة عر
األمة
ً
كثري من املسلمني ،فقد قمت ببحث هها املوضو ،يف ضوء القرآن الكريم،
متأم ً
ّ ألوامر  ،ونواهيه ،مر النهرل
مسرتشدً ا بآياته ،مستشهدً ا بقصصهِّ ،
من معني السنة يف فهم معنى احلكمة ،ألن السرنة هري املصردر الثرا مرن
مصا ر تفسري القرآن الكريم وفهمه.
توضريحا
كام أفدت من كّم السلف مرن الصرحابة ومرن بعردهم،
ً
ملعا احلكمة ومدلوالهتا ،وقرد برهلت جهردي ،وحرصرت عر رض
بعض األمثلة من الواق املعارص ،تقري ًبا للفهم ،وحتقي ًقا للقصد.
متأم ً
ّ وباح ًثرا وحم ِّق ًقرا ،ومل
وقد عشت م هها املوضو ،فرتة طويلة ّ

َأقدم ع تدوينه وني يلال بعد قناعتي بأنه قرد اسرتوع عر سروقه ،مر
حاجة الناس يلليه.

أسأل اهلل أن ُيسن لنرا املقاصرد والن ّيرات ،وأن يوفقنرا للحكمرة يف
أقوالنا وأفعالنا ،ون ّياتنا ،يلنه نعم املوىل ونعم النصري.

احلكمــة

أهـمـيــــة الـموضـــوع
التأمل يف العنارص التالية:
تظهر أمهية موضو ،احلكمة من خّل ُّ
-2أن لفظ ((احلكيم)) ور يف القرآن الكريم عيات املرات(.)2
-1أن ((احلكيم)) اسم من أسامء اهلل تعاىل.
-3أن اهلل قد أمر باحلكمة ،فقال سبحانه :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮊ [النحل.]211:
-4أن اهلل أثنى ع صاحب احلكمة فقرال :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

وامتن ع لقامن حيث آتا احلكمة فقال:
ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [البقرة.]162:
ّ
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [لقامن.]21:

 -1أن اهلل نسب احلكمة يلىل نفسه ،وجعل يليتاءها من عنرد فقال:
ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ [البقرة .]162:وقال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ

[لقامن .]21 :وقال :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [يوسف .]11:وقال:
ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [البقرة .]112:يلىل
غري ذلك من اآليات الكثرية.
( ) ورد بلفظ "حكيم" (  )1مرة ،و "حكيمًا" ( ) 1مرة.

احلـكمــة

 -6أن احلكمة هي الفقه يف ين اهلل ،كام فرسها كثرري مرن السرلف،
والرسول،

يفقهه يف الدِّ ين)) (.)2
خريا ْ
 ،يقولَ (( :من ير اهلل به ً

-0أن احلكمة ضالة املؤمن ،متى وجدها فهو أحق هبا.
-8أن الرسول،

 ،عا البن عمه ،عبرداهلل برن عبراس -ريض اهلل

عنهام ،فقال(( :اللهم ع ِّلمه احلكمة)) (.)1
-2أن مدار نجاح الدعوات ع احلكمة.
 -20الفهم اخلاطئ ملعنى احلكمة من قبل كثري من الناس.
-22مداهنة الظاملني ،وضيا ،احلق ،والسكوت ع الباطل يف كثرري
من بّ املسلمني باسم احلكمة.
لمت من قبرل اخلاصرة والعامرة ،فاخلاصرة وهرم
-21أن احلكمة ظ ْ
بعض صقار طّ العلم ،يردعيها بعضرهم لنفسره ،وينسرب أعاملره يلىل
احلكمة.
والعامة يصفون كل من أمرهم بخّف مرا هرم عليره مرن هروع أو
شرهوة ،وأنكررر برردعهم وضررّالهتم ،يصرفونه بعرردم احلكمررة ،ويرمونرره
بالتطرف والعجلة ،ونحو ذلك مما يضا احلكمة.
( ) البخاري (  ،)1ومسلم ( ) 301عن معاوية – . -
( ) البخاري (.)0171

احلكمــة

أن الصحوة اإلسّمية يف يقظتها املعارصة أحوج مرا تكرون يلىل
َّ -23
احلكامء.
-24أن بعض املواقف واألعامل التي قامرت هبرا بعرض اجلامعرات
اإلسّمية ،وبعض الدعاة القيورين كانت تفتقرر يلىل احلكمرة ،كالردخول
جرت مثرل
يف معارك عسكرية م األنظمة ،حتى ويلن كانت كافرة( ،)2وقد َّ
خصوصا الويّت.
عموما ،وع الدعاة
هه األعامل ع أمتنا
ً
ً
ومثل ذلك أسلو االغتياالت ،أو يلحرال أماكن الفسا  ،يف بلد ال
يملك فيه املسلمون السلطة.
وكل ذلك بسبب عدم احلكمة الناشئ عن اجلهل يف فهم النصرو
و الالهتا.
ومن خّل ما سبق تتض ،أمهية احلكمة ،بل أمهية احلرديث عنهرا يف
ضوء القرآن الكريم.

( ) وهذا ال يعين إبطال اجلهاد ،فاجلهاد ماض إىل يوم القيامة ،ولكن اجلهاد له شروطه وأسبابه
وأحكامه.

احلـكمــة

معنى احلكمة
ٍ
ٍ
معان خاصة وعامة ،وسرأعالا هره
معان ،وهي
ور للحكمة عدة
املعا من خّل القنوات التالية:
-2املعنى اللقوي.
 -1احلكمة يف القرآن الكريم.
-3احلكمة كام ور ت يف السنة.
عرفها بعض العلامء.
-4احلكمة كام َّ
ثم بعد ذلك أذكر خّصة جتم بني هه املعا .
 -1املعنى اللغوي للحكمة:
قال ابن فارس :احلاء والكاف وامليم أصل واحد ،وهرو املنر  ،وأول
ذلك احلكم ،وهو املن من الظلم ،وسميت حكمة الدابة ،ألهنا متنعها.
املجرر
واحلكمة هها قياسها ،ألهنرا متنر مرن اجلهرل ،واملحكَّرم:
ِّ
املنسو يلىل احلكمة .قال طرفة:
ليت املحكَّم واملوعوظ صوتَكمرررررررررا
حتت الرتا ِ يلذا ما الباطرررررررل انكشفا

احلكمــة

أرا باملحكّم الشيخ املنسو يلىل احلكمة(.)2
قيل :احلكيم :ذو احلكمة ،واحلكمة عبارة عن معرفة أفضل األشرياء
بأفضل العلوم .ويقال ملن ُيسن قائق الصناعات ويتقنها :حكيم(.)1
وقال اجلوهري:
احلكم :احلكمة من العلم.
وصاحب احلكمة :املتقن لألمور.
حكيام ،قال النمر بن تولب:
وقد حكم –بضم الكاف ،أي صار
ً
بقضا رويدً ا
وأبقرررررض بفيضررررررك ً
يلذا أنرررررت حررررررررراولت أن حتكام
حكريام .واملحكَّرم –بفرت،
قال األصمعي :أي يلذا حاولت أن تكون
ً
الكاف -هو الشيخ املجر  ،املنسو يلىل احلكمة(.)3
وقال يف تاج العروس:

( ) معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة (حكم) جـ .1 /
( ) لسان العرب مادة (حكم) .03/ 7
( )0الصحاح مادة (حكم) . 13 /7
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واحلكمة – بالكرس -العدل يف القضاء كراحلكم ،واحلكمرة :العلرم
بحقائق األشياء ع ما هي عليه ،والعمل بمقتضاها ،ومرها انقسرمت يلىل
علمية وعملية ،ويقال :هي هيّة القوة العقلية العلمية.
وقيل :احلكمة :يلصابة احلق بالعلم والعمل.
فاحلكمة من اهلل :معرفة األشياء ،ويلجيا ها ع غاية اإلحكام ،ومرن
اإلنسان :معرفته ،وفعل اخلريات.
حكريام :قرد
وأحكمه يلحكام ًا :أتقنه ،ومنره قرومم للرجرل يلذا كران
ً
أحكمته التجار .
وأحكمه :منعه من الفسا (.)2
سرميت برهلك ألهنرا
ويف املصباح املنري :احلكمة وزان قصبة للدابةّ ،
تهللها لراكبها حتى متنعها اجلامح ونحو .
ومنه اشتقال احلكمة ،ألهنا متن صاحبها من أخّل األرذال(.)1
أهم املعا اللقوية التي ور ت يف احلكمة وأصلها.
هه ّ
وكلها تدور حول املن  ،ألهنا متن صاحبها من الوقو ،فيام يهم فيره،
أو ما قد يندم عليه ،ومتنعه من اختيار املفضول ون الفاضل ،أو املهم قبرل
األهم.
( ) تاج العروس مادة (حكم) .070/1
( ) املصباح املنري . 33/
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 -2احلكمة يف القرآن الكريم:
ور لفظ احلكمة يف القرآن الكريم عيين مرة ،يف تس عية آية ،يف
اثنتي عية سورة .وقد ور لعدة معان ،وتفصيل ذلك كرام يري :اختلرف
املفرسون يف تفسري اآليات الوار ة بلفظ احلكمة ،فنجد مقاتل –كرام ذكرر
الرازي -يقول :تفسري احلكمة يف القرآن ع أربعة أوجه:
أحدها :مواعظ القرآن ،قال –تعاىل -يف سورة البقرررة ،اآليرة.132:
ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﮊ ومثلها يف آل عمران .
وثانيها :احلكمة مبعنى الفهم والعلم ،ومنه قولره-تعراىل :-ﮋ ﭖ
ﭗ ﭘ ﮊ [مريم .]21:ويف سورة لقرامن ،اآليرة :21 :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﮊ  .يعني الفهم والعلم .ويف األنعام ،اآلية :82:ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞ ﮊ .
وثالثها :احلكمة مبعنى النبوة ،ففي النساء  :14ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﮊ ،ويف

 :10ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ  .ويف

البقرة :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ .

احلـكمــة
ورابعها :القرآن مبا فيه من عجائب األسرار ،ففي النحل  :211ﮋ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ ويف البقرة  :162ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﮊ (.)2
ويقول الفريوزآبا ي:
ور ت-احلكمة -يف القرآن ع ستة أوجه:
األول:مبعنى النبوة والرسالة ،ﮋﭳﭴﭵﮊ [آل عمران.]48:

ﮋﭯﭰﮊ [  .]10:ﮋﮨﮩﮪﮫﮊ [البقرة.]112:

أي :النبوة.
الثاني :مبعنى القرآن والتفسري والتأويـ  ،ويلصابة القول فيره :ﮋ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [البقرة.]162:
الثال ـ  :مبعنــى الــد ائ والفقرره يف الرردين ،ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ

[مريم.]21:
الرابع :مبعنى الوعظ والتهكري ،ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ

[النساء .]14:أي :املواعظ احلسنة ،ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ

[األنعام.]82:

( ) انظر :التفسري الكبري املوازي  ،11/1واحلكمة يف الدعوة إىل اهلل ص. 3

احلكمــة
اخلامس :آيات القـرآن وأوامرر ونواهيره ،ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮊ [النحل.]211:
السادس :مبعنى حجة العق ع وفرق أحكرام اليريعة ،ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﮊ [لقامن .]21:أي :قوالً يوافق العقل والي.)2(،
وقال ابن كثري:
قال عي بن طلحة عن ابن عبراس :يعنري املعرفرة برالقرآن ،ناسرخه
ومنسرروخه ،وحمكمرره ومتشرراهبه ،ومقدمرره ومررؤخر  ،وحّلرره وحرامرره،
وأمثاله(.)1
أيضا :-روي عن ابن عباس مرفو ًعا :احلكمة :القرآن ،يعنري
وقالً -
تفسري .
وقال ليث بن أيب سليم عن جماهد:
ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ [البقرة .]162:ليست بالنبوة ،ولكنه العلم
والفقه والقرآن.
وقال يلبراهيم النخعي :احلكمة :الفهم.

( ) بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  ،013/واحلكمة يف الدعوة إىل اهلل ص. 1
( ) تفسري ابن كثري .0 /

احلـكمــة

وقال أبو مالك :احلكمة :السنة.
وقال زيد بن أسلم :احلكمة :العقل.
وقال مالك :ويلنه ليق يف قلبي أن احلكمرة (هرو) الفقره يف يرن اهلل،
وأمر يدخله اهلل يف القلو من رمحته وفضله.
قال السدي :احلكمة :النبوة.
وهه األقروال ذكرهرا ابرن كثرري ثرم ع َّقرب قرائ ً
ّ :والصرحي ،أن
أعم منهرا ،وأعّهرا
احلكمة-كام قال اجلمهور -ال ختتص بالنبوة ،بل هي ّ
النبوة ،والرسالة أخص( ،)2ولكن ألتبا ،األنبياء حظ من اخلري عر سربيل
التب  ،كام جاء يف بعض األحا يث(.)1
مفرسا احلكمة:
وقال عبدالرمحن السعدي
ً
احلكمة :هي العلوم النافعة واملعرارف الصرائبة ،والعقرول املسرد ة،
واأللبا الرزينة ،ويلصابة الصوا  ،يف األقوال واألفعال .ثم قال :ومجير
األمور ال تصل ،يلال باحلكمة ،التي هي :وض األشياء مواضعها ،وتنزيرل
األمور منازما ،واإلقدام يف حمل اإلقدام ،واإلحجام يف موض اإلحجام(.)3
وقال القاسمي يف تفسري احلكمة:

( ) ألن كل رسول نيب وال عكس.
( ) انظر :تفسري ابن كثري .0 /
( )0انظر :تفسري ابن سعدي .00 /

احلكمــة

قال كثريون :احلكمة :يلتقان العلم والعمل ،وبعبارة أخررع :معرفرة
ويلمرا فعرل
احلق والعمل به( .)2وقال الرازي :واملرا باحلكمةّ :يلمرا العلرمّ ،
الصوا (.)1
أما رشيد رضا فقد قال مفرس ًا.
احلكمة :التمييز بني ما يق يف النفس من اإلمام اإلمري والوسرواس
الشيطا (.)3
وقال األلويس :ويف (البحرر) أن فيهرا تسرعة وعيرين قروالً ألهرل
اصرطّحا
العلم ،قريب بعضها من بعرض ،وعردّ بعضرهم األكثرر منهرا
ً
مهام مرن احلكمرة ،ويلال فهري يف األصرل:
واقتصا ًرا ع ما رآ القائل فر ً ا ً
مصدر من اإلحكام ،وهو اإلتقان يف علم أو عمل أو قول أو فيها كلها(.)4
وأما ابن عاشور فقد قال:
ّ
وفرست احلكمة بأهنا معرفة حقائق األشياء ع ما هي عليه بام تبلقه
الطاقة ،أي :بحيث ال تلتبس احلقائق املتشاهبة بعضها م بعض ،وال يقلط
يف العلل واألسبا (.)1

( ) انظر :تفسري القامسي . 07/
( ) انظر :تفسري الرازي .11/1
( )0املنار .17/0
( )0روح املعاني .0 /
( )7التحرير والتنوير .1 /0

احلـكمــة

ونختم أقوال املفرسين يف احلكمة بام ذكر سيد قطرب – رمحره اهلل-
فرس احلكمة بأهنا:
حيث َّ

القصد واالعتدال ،ويل راك ِ
العلل والقايات ،والبصرية املستنرية التي

هتديه للصال ،الصائب من احلركات واألعامل(.)2
هه خّصة ألهم أقوال املفرسين يف تفسري معنى احلكمة يف كترا
فرسوا احلكمة بتفسريين:
اهلل ،ونستطي أن نقول :يلن املفرسين َّ
األول :النبوة.
الثاني :العلم واإلتقان ،والتوفيق ،والبصرية ،والعمل الصائب ومن
ٍ
معان متقاربة.
الظلم ،ووض اليشء يف موضعه ،وك ُّلهم
 -3احلكمة يف السنّة:
السنة هي املفرسة للقرآن ،وهي املصدر الثا للتيي  ،ولها سرأذكر
بعض األحا يث التي ور ت يف احلكمة م االختصار يف ذلك:
وقد ور ت بعرض األحا يرث الصرحيحة ،وكثرري مرن األحا يرث
الضعيفة.
أهم األحا يث الصحيحة يف هرها البرا  ،مر ذكرر
وسأقترص ع
ّ
بعض األحا يث الضعيفة ،وبخاصة املشتهر منها ع األلسنة.
( ) يف ظالل القرآن .0 /

احلكمــة

أوالً :األحادي الصحيحة:
-2عن ابن عباس-ريض اهلل عنهام-قال :ضرمني رسرول اهلل،

،

يلىل صدر وقال(( :اللهم ع ِّلمه احلكمة)) ( )2روا البخاري.
قال البخاري :احلكمة :اإلصابة يف غري النبوة.
قال ابن حجر :واختلف املرا باحلكمة هنا.
فقيل :اإلصابة يف القول.
وقيل :الفهم عن اهلل.
وقيل :ما يشهد العقل بصحته.
وقيل :نور يفرل به بني اإلمام والوسواس.
وقيل :رسعة اجلوا بالصوا .
ومنهم من فرس احلكمة هنا بالقرآن(.)1
-1عن أنس بن مالك -  -قال :كان أبو ذر ُيدث أن رسول اهلل،
 ،قال(( :ف ِرج عن س ْق ِ
ف بيتي وأنا بمكة ،فنزل ج يل َف َف َرر َج صردري،
َ
َ
ثم غسله بامء زمزم ،ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة ويليامنًا ،فأفرغه
يف صدري ثم أطبقه)) روا البخاري(.)3

( ) البخاري (.)0171
( ) انظر :فتح الباري  33/1واحلكمة يف الدعوة إىل اهلل ص . 0
( )0البخاري ( ،)001ومسلم (.) 10

احلـكمــة

 -3وعن عبداهلل -  -قال :قال رسول اهلل،

(( :ال َح َسد يلالّ يف

اثنتني ،رجل آتا اهلل ماالً فس ّلطه ع َه َلكته يف احلق ،وآخر آتا اهلل حكمرة
فهو يقيض هبا ويع ّلمها)) ( .)2روا البخاري.
واحلكمة هنا ف ّرست بالقرآن ،كام ور ت يف حديث آخر(.)1
أيب بررن كعررب – -أن رسررول اهلل،
-4وعرن ّ

 ،قررال(( :يلن مررن

الشعر حكمة)) )3( .حديث صحي.،
قال ابن حجر :يلن من الشعر حكمة ،أي :قوالً صا ًقا مطاب ًقا للحق.
كّما ناف ًعرا يمنر
وقيل :أصل احلكمة :املن  ،فاملعنى :يلن من الشعر ً
السفه(.)4
من َّ
-1وعن أيب هريررة – -قرال :سرمعت رسرول اهلل،

 ،يقرول:

((أتاكم أهل اليمن ،هم أرل أفّدة ،وألني قلو ًبرا ،اإليرامن ٍ
يرامن ،واحلكمرة
يامنية)) .حديث صحي.)1(،

( ) البخاري ( ،)10ومسلم (.)1 1
( ) انظر :فتح الباري . 11/
( )0انظر :فتح الباري  ،703/ 3واحلكمة يف الدعوة إىل اهلل ص . 0
( )0البخاري (.)1 07
( )7البخاري ( ،)0011ومسلم ( .)7

احلكمــة

يلن املررا باحلكمرة :العلرم املشرتمل عر املعرفرة
قال ابن الصّحّ :
باهلل(.)2
ومعا احلكمة يف هه األحا يث قريب من املعا التي ذكرهتا عنرد
بيان احلكمة يف كتا اهلل.
أن هنراك بعرض األحا يرث املشرتهرة عر
ولعل مما جيدر ذكر هنا ّ
علام أن أسانيدها ضعيفة ،م اإلشارة يلىل جو ة معناها،
األلسنة يف احلكمة ً
ِ
َرام ،يلذا مل تصر ،نسربتها يلىل رسرول اهلل، ،
وأهنا ال خترج عن كوهنرا حك ً
ومنها:
(( -2يلذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدً ا يف الدنيا وقلة منطق ،فراقرتبوا
منه ،فإنه يل ّقن احلكمرة)) .روا أبرو هريررة ،وروي عرن أيب خر ّ
ّ  ،وهرو
ضعيف(.)1
((-1احلكمة ضالة املؤمن ،فحيث وجدها فهو أحق هبا)) .ويف لفرظ:
((حيث وجدها جههبا)) .وهو مروي عن أيب هريرة وعري ،وهرو ضرعيف
جدً ا(.)3
( ) فتح الباري  ،70 /1واحلكمة يف الدعوة إىل اهلل ص . 0
( ) انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث (.)731
( )0انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث ( .)003

احلـكمــة

يوما ظهرت ينرابي احلكمرة مرن قلبره
(( -3ومن أخلص هلل أربعني ً
ولسانه)) ،روي عن أيب أيو  ،وهو ضعيف(.)2
(( -4الطم يههب احلكمة من قلو العلامء)) روي عن أنس ،وهو
موضو.)1(،

ٍ
كبيت َخر )) .روي عن ابن عمر ،وهرو
(( -1قلب ليس فيه حكمة

ضعيف(.)3
(( -6رأس احلكمة خمافة اهلل)) روي عن ابن مسعو  ،وهو ضعيف(.)4
(( -0الرفق رأس احلكمة)) .روي عن جرير ،وهو ضعيف(.)1
(( -8احلكمررة عيررة أجررزاء ،تسررعة منهررا يف العزلررة ،وواحررد يف
الصمت)) .روا أبو هريرة ،وهو حديث ضعيف جدً (.)6
((-2احلكمة تزيد الييف ر ًفا ،وترف العبد اململوك حترى جتلسره
جمالس امللوك)) .روي عن أنس ،وهو ضعيف(.)0
(( -20أنا ار احلكمة ،و َع ٌّي باهبا)) .روي عن عي ،وهو موضو.)2(،
موضو.)2(،
( )
( )
()0
()0
()7
()1
()1

انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث (.)7011
انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث (.)0171
انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث (.)0 31
انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث (.)0311
انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث (.)0 71
انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث (.) 111
انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث (.) 111

احلكمــة

احلكمة كما عرفها بعض العلماء:

هناك عردة تعريفرات أخررع للحكمرة وهري ال ختررج عرن معنرى

وضوحا ،ومن ذلك:
التعريفات السابقة ،ولكن ذكرها يزيد األمر
ً
-2قيل :هي وض اليشء يف موضعه(.)1
-1وقال ابن القيم :وأحسن ما قيل يف احلكمة قول جماهرد ومالرك،
يلهنا :معرفة احلق والعمل به ،واإلصابة يف القول والعمل ،وهرها ال يكرون
يلالّ بفهم القرآن ،والفقه يف رائ اإلسّم ،وحقائق اإليامن(.)3
-3وقال رشيد رضا :احلكمة :العلم الصحي ،،الهي يبعرث اإلرا ة
يلىل العمل الناف الهي هو اخلري(.)4
-4قال الرازي :حكم احلكمة والعقل ،هرو احلكرم الصرا ل املر أ مرن
الزيغ واخللرل ،وحكرم احلسرن ّ
والشرهوة والرنفس توقر اإلنسران يف الربّء
واملحنة(.)1
وأخري ًاّ :
لعل خري خّصة جتم أغلب هه املعا التي ور ت يف احلكمرة
هي أهنا(( :فعل( )6ما ينبقي ،ع الوجه الهي ينبقي ،يف الوقت الهي ينبقي))(.)0
( ) انظر :ضعيف اجلامع الصغري لأللباني حديث (.) 0 0
( ) معجم لغة الفقهاء ص  ، 10واحلكمة يف الدعوة إىل اهلل ص . 1
( )0التفسري القيم ص . 1
( )0املنار .11/0
( )7تفسري الرازي .11/1
( )1والقول فعل.
( )1مدارج السالكني .011/

احلـكمــة

ولنأخه ،مثاالً ،يوض ،ذلك:
األمر بالصّة ،مما ينبقي ،واألمر بي اخلمر ،ال ينبقي.
ترهكريا ،أو
وع الوجه الهي ينبقي ،فقد يكون –األمرر بالصرّة-
ً
أمرا ،أو رض ًبا حسب األحوال(.)2
ً
ويف الوقت الهي ينبقي ،وذلك بمراعاة الزمان واملكان ،وهها له عدة
صور وأحوال جتب مراعاهتا.
أ سام احلكمة:
قال ابن القريم :واحلكمرة ،حكمتران :علميرة ،وعمليرة .فالعلميرة:
االطّ ،ع بواطن األشياء ،ومعرفة ارتباط األسربا بمسربباهتا ،خل ًقرا
قدرا ور ًعا .والعملية ،كام قال صاحب املنازل :وضر اليشرء يف
وأمراً ،
ً
موضعه.
قال :وهي ع ثّث رجات:
الدرجـة األوىل :أن تعطي كل يشء ح ّقه ،وال تعدّ يه حدّ  ،وال تعجله
عن وقته ،وال تؤخر عنه.

( ) فأمر ابن سبع ليس كأمر ابن عشر ،وال كأمر ابن عشرين ،وأمر االبن ليس كأمر اجلار أو غريه،
فلكلِّ مقام مقال.

احلكمــة

الدرجة الثانية :أن تشهد نظر اهلل يف وعد  ،وتعرف عدله يف حكمه،
والسرنة:
وتلحظ ّبر يف منعه .ومن معا هه الدرجة قول أهرل اإلثبرات ُّ
يلهنا –أي :احلكمة –القايرات املحمرو ة املطلوبرة لره –سربحانه -بخلقره
وأمر  ،التي أمر ألجلها ،وقدّ ر وخ َل َق ألجلها.
الدرجــة الثالثــة :أن تبلررغ يف اسررتداللك البصرررية ،ويف يلرشررا ك
احلقيقة ،ويف يلشاراتك القاية .قال ابن القيم :يريد أن تصل باستداللك يلىل
أع

رجات العلم ،وهي البصرية التي تكون نسبة العلوم فيها يلىل القلرب

كنسبة املرئي يلىل البرص ،وهه هي اخلصيصة التي اخرتص هبرا الصرحابة
ع سائر األمة ،وهي أع

رجات العلامء(.)2

( ) انظر :مدارج السالكني ،منزلة احلكمة .011/

احلـكمــة

أمثلة من احلكمة يف القرآن الكريم
القرررررآن كلرررره حكمررة ،ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ [يرونس.]2:
ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [هو  .]2:ومل َ ال يكن كهلك ،وهرو ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [فصلت.]41:

وألن موضوعنا مستمد من كتا اهلل ،ومعاجلتي له يف ضوء القررآن
الكريم ،فسأذكر بعض األمثلة التي تبني منها احلكمة كام يعرضها القرآن
من خّل بعض الوقائ واألحداث.

أوالً :صة أصحاب الكهف:
يلن قصة أصحا الكهف -كام ذكرها اهلل -قصة عجيبة ،ولن نقرف
ترصرف هرؤالء
عند تفصيل القصة ،ولكن أشرري يلىل موضر احلكمرة يف ّ
مروا هبا.
الفتية ،وقدرهتم ع جتاوز املحنة التي ّ
فقد ذكر ابن كثري( )2نق ً
ّ عرن غرري واحرد مرن السرلف واخللرف أن
هؤالء الفتية كانوا من أبناء ملوك الروم وسا هتم ،وقد فارقوا قرومهم ّملرا
( ) انظر :تفسري ابن كثري .10/0

احلكمــة

رأوا مررا هررم عليرره مررن عبررا ة غررري اهلل ،حيررث كررانوا يعبرردون األصررنام
والطواغيت ويهبحون ما ،وكان مرم َملِرك جبرار عنيرد ،فاتفقرت كلمرة
هؤالء الفتية ع اعتزال قومهم ،واختاذ مكان يعبدون اهلل فيه ،فعرف هبرم
قومهم ،ووشوا بأمرهم يلىل ملكهم ،فاستحرضهم بني يديه ،وسرأمم عرن
أمرهم ،وما هم عليه ،فأجابو باحلق ،و عرررو يلىل اهلل ،- -وهرررررها
معنررى قولرره-تعرراىل :-ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [الكهف .]24:ولكن ملكهم
أبى عوهتم ،وهتد هم ،وتوعدهم يلن مل يرجعوا يلىل ين قومهم ،وأعطاهم
مهلة لينظروا يف أمرهم ،وبعد ذلك اجتمعوا وقررروا الفررار بردينهم مررة
أخرع يلىل مكان آخر ،وهو الكهف الهي جلؤوا يلليه ،وذكر اهلل لنا تفاصيل
قصتهم يف الكهف.
وتظهر احلكمة يف قصتهم بام يي:
-2أن هدايتهم يلىل ين اهلل ،وعدم تقليد قومهم ع ما هم عليه هرو
عني احلكمة ،وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.
-1اعتزامم لقومهم ،بعد أن أ ركوا أنره ال ينفر معهرم نصر ،وال
عوة ،وهه هي العزلة امليوعة ،وبخاصة عند وقرو ،الفرتن أو اخلشرية
منها ،وهها مصردال احلرديث الصرحي(( :،يوشرك أن يكرون خرري مرال
أحدكم غنم يتب هبا شقف اجلبال ومواق القطر ،يفر بدينه من الفتن)) (.)2
( ) انظر :صحيح البخاري . 7/

احلـكمــة

-3صمو هم ع احلق عند مواجهتهم للباطل.
-4العزلة الثانية ،وهي عزلة رس ّية ،ألن العزلرة األوىل كانرت عزلرة
ون َ َختف ،حيث علم هبم قومهم ،وعلموا ما هم عليه.
أما هه العزلة ،فكانت عزلة رسية ،ال ي ْع َلم مكاهنم ،ملرا قرد يرتترب
ع ذلك من مفاسد .ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [الكهف.]10:

وكأهنم يشريون يلىل العزلة األوىل ،ثرم الفرصرة التري أعطيرت مرم،
حيث علموا أن الفرصة لن تتكرر.
 -1حكمتهم يف قضاء حوائجهم ،ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﮊ [الكهف.]22:

يلن هه القصة ،قصة عجيبة ،فيها احلكمرة ،والعر ة ،وبيران مرنها
الدعوة ،وحسن استخدام الوسائل ،وتقدير املصال ،واملفاسد ،ومعرفة ما
آلت يلليه األمور ،يلىل غري ذلك من الدروس والع .

ثانياً :صة سليمان وملكة سبأ:

فصرل املفرسرون
وهي قصة طويلة ذكرها اهلل يف سورة النمل ،وقرد ّ

فيهررا ،وذكررروا فيهررا عررد ً ا مررن الروايررات مل ختررل مررن اإلرسائيليررات(،)2
( ) انظر :تفسري سورة النمل يف تفسري الطربي ،والبغوي ،وابن كثري وغريها.

احلكمــة

نتلمس
وسأقترص ع النص القرآ للوقوف عند بعض هه املواقف التي ّ
فيها احلكمة يف الترصف واختاذ القرار.
-2وأول موقف نرا هو عناية سليامن برعيته ،وتفقرد ألحوامررررم
ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ [النمل.]10:

-1وسليامن --ال يتعجل باحلكم عر غيرا امدهرد ،حيرث
وضر االحررتامل األول بالسررؤال عررن سرربب عرردم ر يترره ،ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﮊ [النمل .]10:فقد يكون موجو ً ا ،ولكن سليامن مل يرر لسربب
من األسبا  ،أم أنه كان من القائبني.
يلنه منها للتثبت وعدم العجلة ،قبل اختاذ القرار.
-3وعندما تأكد لسليامن--أنه كان غائ ًبا أصدر القرار العا ل:
العها الشديد ،أو :الهب ،،أو :ال اءة ،وهي التي تنجيه من يلحدع
هاتني العقوبتني-يلن جاء بسلطان مبرني-فسرليامن –-مل يقررت بملكره
وقوته وقدرته ليتسلط ع هها املخلول الضرعيف ،ألنره يعلرم قردرة اهلل
عليه.
سليام ،ووضرعه لّحرتامالت كران
وقد كان احتياط سليامنً --
صائ ًبا ،فقد ثبتت براءة امدهد ،وجاء بسلطان مبني ،ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ [النمل.]11:

احلـكمــة

يلنه منها للعدل ،يرسمه سليامن --وأسلو يف القيا ة يندر له
املثيل.
-4يسم سليامن--خ سبأ كام حكا امدهد ،واخل يف غايرة
األمهية ،بل يلنه خ يزلزل اجلبال ،ملك قوي ،وعرر

عظريم ،ويعبردون

غري اهلل ،كل هها وهم يف جوار سليامن ،فقرد هيرد ون ملكره ذات يروم(،)2
يتعجل--ويلتزم منها التثبت ،م أنه يعلرم أن امدهرد
وم هها فّ ّ
أقل من أن يكه عليه( ،)1وبخاصة أن امدهد بحاجة يلىل براءة ساحته بعد
خت ّلفه وغيابه ،فمن املستبعد أن يضريف يلىل ذلرك جريمرة ال تقتفرر ،فرإذا
كانت عقوبة القيا بدون يلذن هو العها أو القتل ،فامذا ستكون عقوبرة
الكه ؟! وامدهد يعلم أن سليامن ال خيفى عليره الكره  ،ومر أن كرل
الدالئل تشري يلىل صدل امدهد ،وبعد عن الكه  ،فإن سليامن –-ال
ملتزما بمنها التثبرت ،ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
تأخه العاطفة ،ويظل
ً

ﮏ ﮊ [النمل .]10:وهها عني احلكمة وأساسها.
وبرأي أسرلو ،
وأي رسرالة،
ّ
-1ويكتب سليامن  الرسالةّ ،
أيضا  ،يلنه أسلو رائ حكيم ،يّمس
حتى م أعدائه ،وهم ميكون ً
( ) وأصل املشكلة يف عبادتهم لغري اهلل ،وتأثري ذلك على غريهم.
( ) وال يعين هذا أن اهلدهد يكذب على غريه ،ولكن يعدُّ كَذبه على سليمان أشد.

احلكمــة

شقاف القلو

ويسيطر عليها ،م اإلجياز والقروة والبيران ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ [النمل.]32 ،30 :

-6وعندما يسم املررء خر امدهرد ،وأن هرؤالء القروم قرد و ّلروا
أمرهم امرأة يتملكه العجب! أليس فيهم رجرال؟!! ولكرن عنردما يررع
كيف كانت هه املرأة تقو قومها ،وحنكتها ،وسياسرتها ،وحكمتهرا ،ال
رس هها االختيار( ،)2ولننظر يلىل يشء مرن حكمتهرا
يستقر ذلك ،ويدرك ّ
يف قيا ة قومها.
أمررا ون
منهجا وسلوكًا ،وال تقط
( أ ) فهي أوالً تلتزم بالشورع
ً
ً
عقّء قومها ،وهم َم َلؤها.
فوضها قومها باختراذ القررار املناسرب ،كانرت حكيمرة
( ) عندما ّ
وعاقلة فلم تستخف بقوة سليامن ،ومل يدخلها القرور بقول قومهرا :ﮋ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ [النمل .]33:بل كران رأهيرا
الصائب وموقفها احلكيم ،ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [النمل  .]34:ومها كان ال بد من اختاذ خطوة عمليرة

( ) وتولية املرأة اإلمامة العظمى غري جائز عند مجاهري العلماء وهو الراجح ،ولكن هؤالء القوم
كفار ،وليس بعد الكفر ذنب.

احلـكمــة
عدوها قبل الدخول يف معركرة قرد تكرون خرارسة ،ﮋ ﯿ
تكشف حقيقة ّ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ [النمل.]31:

ومها فقد وصف احلسن-رمحه اهلل -هه املررأة ،قرائ ً
ّ :كانرت هري
أحزم رأ ًيا منهم ،وأعلم بأمر سليامن ،وأنه ال ِق َبل ما بجيوشه وجنو .
 -0ونستمر م هه الترصفات احلكيمة ،والقرارات الصائبة ،حيث
جاء جوا

سليامن ع رسرالتها –امديرة-ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [النمل.]30 ،36:

قارنوا بني الرسالة األوىل يف رقتها ولينها وقوهتا ،وبني هه الرسرالة
يف رصامتها وحزمها وبّغة أسلوهبا ،وهه هي احلكمة(( ،وض اليشء يف
موضعه)) ،فالبداية كانت تقتيض مثرل تلرك الرسرالة ،والنهايرة تقتيضر هره
الرسالة ،ولقد فعل سليامن--ما ينبقي ،كام ينبقي ،يف الوقت الهي ينبقي،
وال غرو فقد آتا اهلل امللك واحلكمة ،كام آتامها أبا -عليهام السّم.-
وأخريا تتخه هه املرأة القرار احلاسم ،احلكيم ،الهي يعجز عرن
-8
ً
اختاذ كثري من الرجرال بسربب امروع ،والتعصرب ،والتقليرد ،يلنره قررار
االستجابة لسليامن--و عوته ،طائعة خمتارة.

احلكمــة

-2أما غاية احلكمة وذروهتا ،فهو موقف سليامن--مما حردث،
اخ َله الع ْجب والقرور ،أو نسب الفضل لنفسه؟ حاشا مرن ذلرك،
فهل َ َ
بل قال :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ [النمل.]40:

ما أحوجنا يلىل تأمل هه القصة! واإلفا ة مما فيها ،بجمير أطرافهرا:
سليامن ،--ملكة سبأ ،امدهد.
وأبرز مواطن احلكمة يف هه القصة يمكن اختصارها فيام يي:
-2العدل.
-1التثبت.
-3بعد الر ية ،وسعة األفق.
-4يلتقان قاعدة املصال ،واملفاسد.
-1القوة بدون عنف ،واللني بدون ضعف.
-6أ اء املسؤولية ع وجهها.
-0الشورع.
-8نسبة الفضل ألهله.
-2التن ّبه واحلهر من االستدراج.
-20القوة يف اختاذ القرار يف الوقت املناسب.

احلـكمــة

ثالثاً :صة لقمان وابنه:
شهد اهلل بحكمة لقامن --م أن القول الراج ،أنه ليس نب ًيا(.)2
وقد ور يف حكمة لقامن ،آثار كثرية ،ذكرها املفرسون ،منها مرا هرو
صحي ،ومنها ما هو ضعيف ،ولكنني سأقف م ما نلمسه مرن حكمرة يف
وّص لقامن ابنه:
القصة التي ذكرها القرآن حني ّ
 -2وأول ما يشدنا يف هه القصة حسن األسلو الرهي يسرتخدمه
بأحب األلقا يلليره ،وأقرهبرا يلىل
لقامن أثناء عوته البنه ،حتى يلنه خياطبه
ّ
نفسه ((يا بني)) ،وهبها يتمكن من السيطرة ع قلبه وعقلره ،وذلرك أ عرى
احلب والشفقة والقربى.
لقبول النص ،والوعظ ،ألن مبعثه ّ
-1يلن لقامن مج يف وعظه البنه بني األصرول والفررو ،،واألقروال،
واألفعال ،واالعتقا  ،واألمر ،والنهي .فها هو ينها عن اليك ،ثم يرأمر
بالصّة ،ويهكّر بعدل اهلل ،وشمول علمه ويلحاطته ،ثم نجد يرأمر برأن
يقوم بشعرية األمرر براملعروف ،والنهري عرن املنكرر ،وينهرا عرن الكِر ْ ،
واخليّء ،والعجب ،والقرور.
يبني له كيف تكون ،وصوته يض له ضوابط وموازين.
حتى مشيته ّ
( )

انظر :تفسري ابن كثري  ،000/0وتفسري القامسي .0111/ 0

احلكمــة

عيا برني أمرر وهنري ،ويلخبرار ،يف
-3يلن وصايا لقامن البنه بلقت ً
معنى األمر أو النهيّ ،
كل هها يف كلامت قصرية مجيلة بعيدة عن التك ّلرف،
وهها من احلكمة ،ومها جاءت احلكم واألمثال من كلامت قصررية املبنرى
كبرية املعنى ،وهها ما نلمسه يف وصية لقامن البنه.
 -4يلن الداعية خيرج من قصة لقامن بعدة روس أمهها:
( أ ) مجال األسلو ورقته ،واختيار أفضل الكلرامت للوصرول يلىل
قلو املدعوين.
( ) الرتكيز ع األصول من التوحيد وغرري  ،مر عردم اإلخرّل
بالفرو.،
(جر) اإلجياز م الرتكيز والشمول.
امرني واليسرري،
( ) يلن األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،ليس باألمر ّ
ولها خيشى ع صاحبه من املزالق ،ويستطي الداعيرة أن يرتخلص مرن ذلرك
بالص  ،والتواض  ،والتزام منها الوسطية يف أمور ك ّلها.

وبعد:
وعلرام
فهه وقفة رسيعة م هه القصة العظيمة التي تنبض حكمرة
ً
وفقها ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [البقرة.]162:
ً

احلـكمــة

أمثلة من احلكمة يف السنة النبوية
جتري احلكمة ع لسان رسرول اهلل،

 ،كاملراء الرزُّالل ،وأفعالره،

 ،ك ّلها عني احلكمة ،فهو املعصوم من الزَّلل واخلطأ.
وسأختار بعض األمثلة ،لبيان احلكمة يف السنة ،مكتف ًيا مرن القرّ ة
بام أحاط بالعنق:
-2حكمته،

 ،يف حسن تعامله م أصحابه ومراعاتره ألحروامم،

وهها أكثر من أن ُي ََص ،وأشهر من أن يؤتى له بمثال.
-1يلجابررة الرسررول،

 ،للسررائلني ،حيررث قررد يبرردو اخلررّف

والتعارض-أحيانًا-بينها ،بينام هي من اختّف التنرو ،ال اخرتّف التضرا ،
وذلك حلكمة عظيمة ،وهي مراعاة حال السائلني ،ولنأخه هها املثال:
(أ) سأل عبداهلل بن مسعو --رسول اهلل،

 ،قائ ً
ّ :يرا رسرول

أي؟ قرال:
أي العمل أفضل؟ قال(( :الصّة ع ميقاهتا)) ،قلرت :ثرم ٌّ
اهلل! ُّ
فسكت عرن
أي؟ قال(( :اجلها يف سبيل اهلل))،
ُّ
((ثم ِّبر الوالدين)) ،قلت :ثم ٌّ
رسول اهلل ،ولو استز ته لزا  .روا البخاري(.)2
( ) رواه البخاري ( .) 11

احلكمــة

( ) وعن عائشة –ريض اهلل عنها -أهنا قالت :يا رسرول اهلل! نررع
حرا
لكرن أفضرل اجلهرا
اجلها أفضل العمل ،أفّ نجاهد؟ قرال(( :ال،
ٌّ
َّ
م ور)) روا البخاري(.)2
(جر) وعن عبداهلل بن برس –-أن رجًّ ،قال :يرا رسرول اهلل! يلن
عي فأخ
رائ اإلسّم قد كثرت ّ

بيشء أتشربث بره ،قرال(( :ال يرزال

لسانك رط ًبا من ذكر اهلل)) .روا أمحد والرتمهي(.)1
يلىل غري ذلك من األحا يث التي سأل أصحاهبا عن أفضرل العمرل،
فاختلفت يلجابة رسول اهلل،

 ،مراعاة حلال السائلني ،ويل راكًا منه،

،

أن ما يستطيعه هها قد ال يستطيعه ذاك ،يلىل غري ذلك مرن األسربا التري
يراعى فيها حال الفر  ،وحاجة األمة ،وقواعد الي.،
ولو أن الدعاة استطاعوا أن يكلفوا ّ
كل يلنسان برام ُيسرنه( ،)3ويبتعرد
عام ال يستطي  ،حلققت األمة اكتفاء ذات ًيا يف أغلب جماالهتا.
ّ
ولكن واق أغلب الناس ،كام قال الشاعر:
ومك ّلررررررررف األشرررررررياء ضررررردَّ طباعهررا
متط ِّلرررررب يف املررررراء جررررررهوة نررررررر ٍ
ار

( ) رواه البخاري (.) 110
( ) أمحد ( ،) 10/0صحيح الرتمذي لأللباني ( ) 01/0وانظر :احلكمة يف الدعوة إىل اهلل ص.01
( )0عدا الواجبات وفروض العني.

احلـكمــة

-3وانظر يلىل هها األسلو احلكيم من لدنه

 ،ملعاجلة قضية مهمة

حتتاج يلىل احلكمة ،وبعد النظر.
عن أيب أمامة الباهي – -قال :يلن فتى شا ًبا أترى يلىل النبري – -
فقال :يا رسول اهلل ائهن ّ بالزنا؛ فأقبل القوم عليه فزجرو  ،وقرالوا :مره
مه ،فقال :ا نه ،فدنا منه قري ًبا ،قال :فجلس؛ قال :أحت ّبره أل ّمرك؟ قرال :ال
واهلل ،جعلني اهلل فداك ،قال :وال النراس ُيبونره ألمهراهتم ،قرال :أفتحبره
البنتك؟ قال :ال واهلل يا رسرول اهلل ،جعلنري اهلل فرداك ،قرال :وال النراس
ُيبونه لبناهتم ،قال :أفتحبه ألختك؟ قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداك ،قال:
وال الناس ُيبونه ألخواهتم ،قال :أفتحبه لعمتك؟ قرال :ال واهلل ،جعلنري
اهلل فداك ،قال :وال الناس ُيبونه لعامهتم ،قال :أفتحبره خلالترك؟ قرال :ال
واهلل ،جعلني اهلل فداك ،قال :وال الناس ُيبونه خلاالهتم.
وحصرن
وطهر قلبره،
قال :فوض يد عليه وقال :اللهم اغفر ذنبهّ ،
َّ
فرجه.
فلم يكن بعد ذلك ((الفتى يلتفت يلىل يشء)) روا أمحد(.)2

( ) مسند اإلمام أمحد  ، 71/7وصححه األلباني.

احلكمــة

أرأيتم مثل هها األسلو  ،كيرف جراء هرها الشرا وقرد هاجرت
شهوته ،ورغب يف احلرام ،وعا عفي ًفا حمصنًا بعيدً ا عن الشهوة والشبهة.
-4ولعل من أهم األمثلة يف هها املجال ،قصة احلديبية ،وما وق فيها
من أحداث كانت تقتيض احلكمة يف أسمى معانيها ،ويلالّ حلدثت أمرور ال
حتمد عقباها.
ويصعب التفصيل يف ذلك ،حيث ال يتس املجال له-حسب املرنها
الهي رسمته-ولكن سأقترص ع قضية واحدة لتكون لنا ع ة ون ًاسرا،
وتلك القضية هي كتابة الصل ،،ولنقرأ ذلك يف صحي ،البخاري:
فدعا النبي،

 ،الكاتب ،فقال النبي،

 :اكتب :بسم اهلل الررمحن

الرحيم ،فقال سهيلّ :أما الرمحن فواهلل مرا أ ري مرا هرو ،ولكرن أكترب:
باسمك اللهم ،فقال املسلمون :واهلل ال نكتبها يلال بسم اهلل الرمحن الرحيم،
فقال النبي،

 :اكتب :باسمك اللهم.

ثم قال :هها ما قاىض عليه حممد رسول اهلل ،فقال سهيل :واهلل لو كنا
نعلم أنك رسول اهلل ما صد ناك عن البيت ،وال قاتلنراك ،ولكرن أكترب:
حممد ابن عبداهلل ،فقال النبي –  :-واهلل يل لرسول اهلل ويلن كرهبتمو ،
اكتب :حممد بن عبداهلل ...احلديث(.)2
( )

صحيح البخاري . 33/0

احلـكمــة

يبني لنا مقدار حكمة رسرول اهلل،
يلن التأمل يف هه احلا ثة العظيمةّ ،
 ،وعدم استجابته لّستفزاز ،أو الوقوف عند أمر فيه َسعة م أنه ُيقق
للمسلمني مكاسب باهرة ،وهها من برا النظرر يف املصرلحتني والسرعي
فتحرا،
لتحصيل أعّمها ،ولهلك جاءت النتيجة بتسمية اهلل مررها الصلً ،
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ [ .الفت.]2:،

وقا ة الدعوة بحاجرة يلىل وعري هره الردروس ،وعردم االسرتجابة
لضقط القاعدة يلذا كان خّف احلق ،أو أن هنراك مرا هرو أوىل ممرا يريرد
هؤالء.
ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [البقرة.]162:

ائام يلذا كران األمرر
يتوهم ِّ
* ولّّ ّ
متوهم أن احلكمة تقتيض التنازل ً
يف مصلحة اإلسّم واملسلمني ،كام هرو واقر بعرض العراملني ل،سرّم،
واملتحمسني للدعوة ،ممن ينقصهم العلم اليعي ،وهها خلرل يف املرنها،
ائام بقصرة احلديبيرة ،عنرد
وخطأ يف الترصف ،ال سيام أن هؤالء ّ
ُيتجون ً
كل تنازل يقدمونه.
من أجل هها أ ّبني أن هناك قضايا ال تقبل التنرازل أبردً ا ،وهره هري
احلكمة ،وهها كثري جدً ا يف كتا اهلل ،وسنة رسوله،

 ،وفعرل اخللفراء

الراشرردين ،ومررن ذلررك سرربب نررزول سررورة (الكررافرون) ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [الكافرون.]1، 2:

احلكمــة

* وكهلك قصة قريش م رسول اهلل ،عندما طلبوا أن خيصص مم
الض َعفة من املسلمني ،فنزل قوله –تعاىل :-ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
جملسا ون َّ
ً
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [األنعام .]11:وقوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ

[الكهف.]18:

وكهلك عندما جراء وفرد ثقيرف يلىل رسرول اهلل،

 ،و عراهم يلىل

اإلسّم ،اشرتطوا أن يد ،مم الّت ثّث سنني-ال هيدمها -فأبى رسول
اهلل - -ذلك ،حتى يلهنم تنازلوا شيًّا فشيًّا يلىل أن طلبوا يلمهرال هردمها
شهرا واحدً ا ،فأبى رسول اهلل،
ً

.

يكرسوا أوثاهنم بأيدهيم ،وافقهم ع ذلرك
ولكنهم عندما طلبوا أال ّ
رسول اهلل - - ،للفرل بني الطلبني ،وهنا يتميز احلكيم عن غري  ،وهرو
الهي يتنازل عن الكل أو يرفض الكل م الفرل بينهام(.)2

( ) انظر :سرية ابن هشام  ، 11/0وختريج العلماء لألثر يف كتاب احلكمة يف الدعوة إىل اهلل
ص ،10وقد ضعّفه األلباني يف فقه السرية ،وحسّنه غريه.

احلـكمــة

* أما أبو بكر وقصته يف حر الر ة ،وعدم تنازله عرن شرعرية مرن
شعائر اإلسّم ،وقوله كلمته اخلالدة(( :واهلل لو منعو َعنَا ًقا –أو عقراالً-
كانوا يؤ وهنا يلىل رسول اهلل،

 ،لقاتلتهم عليها)).

يبني أنه سيسوي بني من ترك الصرّة ،ومنر الزكراة ،ولرن
وحيث ّ
يقبل التفريق بينهام ،والقصة مفصلة يف كتب احلديث والسرية(.)2
وهه هي احلكمة كام عرفناها ،بل هها مرا شرهد بره عمرر الفرارول
حيث كان خمال ًفا أليب بكر يف ّأول األمر ،ثم عررف أنره احلرق ّملرا رح اهلل
صدر أيب بكر وثبت عليه.
ّ -1أما أعظم أمر رأيت احلكمة متمثلة فيه من خرّل مرنها القررآن
الكريم ،وسنة الرسول،

 ،فهو معاجلرة قضرية املنرافقني ،وهرو العرّج

الهي استمر منه هجرته ،- - ،يلىل املدينة وحترى غرزوة تبروك ،برل يلىل
وفاته،

.

كبريا من وقته ،- - ،يف املدينة ،فقد نزلرت فيهرا
وكام شقل حيزًا ً
آيات كثرية جدً ا يف كتا اهلل ،حتى نزلت سورة كاملة يف هها املوضو.،
وقد اتسم عّج هه املشكلة بعدة سامت ،من أبرزها:
( ) انظر :فتح الباري  01 /0كتاب الزكاة.

احلكمــة

-2طول املدة ،وهي ما بني هجرته يلىل قبيل وفاته،

.

وهها يدل ع الص العظيم ،الهي حت ّ به رسرول اهلل،

 -وهرو

يعالا هه املشكلة العويصة بتؤ ة ورو ّية.
-1اآليات الكثرية التي نزلرت يف القضرية ،حيرث ال يقارهبرا قضرية
أخرع يلال قضية اليك وامليكني ،وقضية أهل الكتا .
واهلل – سبحانه -قا ر ع حسمها يف آية واحدة ،ولكن القرآن جراء
منهجا للبي فيه صفة الشمول والديمومة ،ألنه ين عاملي.
لريسم
ً
-3احلر

ع وحدة الصرف ،مر عردم السركوت عرن الباطرل،

ويلقرار  ،وهه مسألة يقفل عنها كثري من الدعاة ،وقد حتقق األمران ،فبقي
موحدً ا ،وتم القضاء ع فتنة املنافقني بأساليب عدة.
الصف املسلم ّ
أخه الناس بظواهرهم ،وترك رسائرهم يلىل اهلل ،وهو منها فريد
ْ -4
كفررا مرن
متيز به اإلسّم عن سائر النظم واأل يان ،وم أن املنافقني أشدّ
ً
يؤاخهوا يلال بام ظهر منهم ،م علم الرسول ،- - ،بام هم
امليكني فلم َ
عليه من النفال والكفر.

احلـكمــة

ولكن القضية قضية منها ،وليست قضية أفرا يتم القضاء علريهم،
ثم ينتهي األمر ،ألن املسألة أعمق من ذلك وأبعد ،فجراء العرّج متواز ًيرا
م حجم املشكلة وأبعا ها وآثارها.
-1املحافظة ع هيبة املجتم املسلم يف نظر األعداء واخلصوم(( ،ال
يتحدث الناس أن حممردً ا يقترل أصرحابه)) ( )2ال سريام مر كثررة األعرداء،
واستقّمم لكل فرصة تسن ،مم اخل الصف.
-6تركيز القرآن ع الصفات وعدم ذكر األفررا  ،حيرث مل يرر يف
القرآن اسم منافق واحد.
آثارا يلجيابية ضخمة ،وكران كفري ً
ّ بالقضراء عر
وهها املنها حقق ً
هه احلركة م جتاوز السلبيات املتوقعة ،ومرها قرال الرسرول –  ،-يف
هناية املطاف ر ً ا ع عمر-الفارول -الهي طاملا طالب بقتل املنافقني مح ّية
لدين اهلل(( :أين عمر؟ لو قتلنا هؤالء يوم طلب عمر ألرعدت مرم أنروف
تريد اليوم قتلهم)) ( .)1وهها املنها هو الرهي أ ع يلىل قرتلهم معنو ًيرا ،ون
حس ًيا.
احلاجة يلىل قتل ّ
أي فر منهم ّ

( ) رواه البخاري . 13/0
( ) انظر :تفسري الطربي  ،11/ 1وسرية ابن هشام .0 1/0

احلكمــة

وهه واهلل هي احلكمة يف أسمى معانيها.
أمس احلاجة يلىل راسة مواجهة حركة النفال يف الصردر
يلننا اليوم يف ِّ
األول ،ومن ذلك راسة اآليات التي نزلرت يف هره القضرية ،ال سريام يف
سورة (البقرة التوبة األحزا

املنافقون) وهبها نستطي أن نحقرق مرا

يي:
-2معرفررة الوسررائل املوصررلة يلىل الكشررف عررن هويررة املنررافقني يف
جمتمعنا ،ومدع تأثريهم يف املجتم .
-1رسم منها رعري ملواجهرة هره احلركرة ،وأسرلو التعامرل
معها.
ّ -3
شل فاعليتها ،ثم القضاء عليها ون يلحداث فتن اخل الصرف
املسلم.
ولن يتحقرق هرها األمرر يلال برااللتزام باحلكمرة التري رأينرا بعرض
مظاهرها ،وسامهتا يف منها القررآن ،والسرنة ،عنرد معاجلرة هره القضرية
الك ع.

احلـكمــة

خوارم احلكمة وموانعها
من املهم ونحن نعالا موضو ،احلكمة أن نهكر أهم األسبا التري
متن من حتقق احلكمة ،وحتول َ ّون وجو ها.
ومل أجد َمن َ َّو َن هه املوان ( )2جمتمعة –حسرب اطّعري -ولكننري
باالستقراء والتتب حاولت أن أقف ع هه اخلوارم ،وقرد وفقنري اهلل يلىل
يشء من ذلك ،فله احلمد واملنّة.

أ – اهلوى وعدم التجرد:

يقررول –سرربحانه :-ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﰎﮊ [

 .]16:ويقررول :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [القصرص .]10:وقرال :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ [املؤمنون .]02:واآليات يف ذ ّم اموع كثرية جدً ا،
وك ّلها تدل ع استحالة اجتام ،احلكمة واموع ،وتأمل يف هراتني اآليترني
ليتض ،ما أقول :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ [املائردة.]42:

( ) انظر :مدارج السالكني البن القيم يف منزلة احلكمة  013/فقد ذكر بعضها ،كاجلهل والطيش.

احلكمــة
واحلكم بام أنزل اهلل هو مقتىض احلكمة( ،)2ويف آية أخررع :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [حممد ،اآلية.]24:

ويف حديث الرسول- ،ص اهلل عليه وسلم ،-يف بيان وقت العزلرة:
ّ
كرل ذي رأي برأيره،
وهروع متب ًعرا ،ويلعجرا
شحا مطا ًعا،
َّ
((فإذا رأيت ً
فعليك بخاصة نفسك .))...احلديث (.)1
وهها ليل ع فقدان احلكمة وذهاهبا .واحلكمة منبعها العقرل ،برل
يلن معنامها واشتقاقهام متقار  ،فكّمها يدالن ع املن مما ال ينبقي ،ومن
هنا جاء الشاعر يبني تأثري اموع ع احلكمة:
وآفررة العقرررل امرروع فمرررن عرررّ
علررى هررروا عقررررله فقررررد نجررررررا
صم ،كام قال شيخ اإلسّم ،فمن كانت هه حاله
واموع يعمي ،وي ّ
فأنّى له احلكمة.

 -2اجلهـــ :

واجلهل ضد العلم ،وما وجد اجلهل يف يشء يلال شانه ،وما نرز ،مرن

يشء يلال زانه ،والتأمل يف هه اآليات يبني تأثري اجلهل ،وأنره واحلكمرة ال

( ) ألن تعريف احلكمة والعدل متقارب ،بل العدل حكمة ،واحلكمة عدل ألن كالً منهما وضع
الشيء يف موضعه.
( ) ابن ماجة (.)03 0

احلـكمــة

جيتمعان ،حيث ذكر اهلل – سبحانه يف أكثر من آية أن سبب عدم توفيقهم
للحق واحلكمة هو اجلهل:
ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [الزمرررر .]64:ﮋ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ [البقرررة .]60:ﮋ ﯾ ﯿ ﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ

[املائررررردة .]10:ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﮊ [هو  .]46:من خّل هه اآليات وأمثاما يتض ،لنا تأثري اجلهل
ع احلكمة ،وأنه من خوارمها ،ولها قال الشاعر:
ويف اجلهل قبل املوت موت ألهلررره
وأجسرررا هم ون القبرررور قبررررررور
فهل ننتظر احلكمة من األموات؟!
 -3األخذ بظواهر النصوص ،وعدم اجلم بني األ لة.
وذلك كمنها الظاهرية يف األخه بظواهر النصو

 ،ولها مل يو ّفقوا

للصوا يف كثري من املسائل ،وهل احلكمة يلال اإلصابة يف القول والعمل
كام سبق ؟
أما عدم اجلم بني األ لة فهو مزلق آخر من املزالرق التري يقر فيهرا
بعض طّ العلم ،فيعتمدون ع

ليل ون آخر ،وهها يرؤ ي يلىل اختراذ

احلكمــة

بعض املواقف بعيدً ا عن احلكمة ،وهم ُيسربون أهنرم ُيسرنون صرن ًعا ،يلذ
يلهنم فطنوا ليشء ولكن غابت عنهم أشياء.
ومن ذلك استدالمم بقولره-تعراىل :-ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ [النجم .]32 ،38:وغفلرتهم عرن األحا يرث التري
يقري  ،يلما بيد
منكرا عمله غري فلم ّ
آثام يلذا رأع ً
تبني أن اإلنسان قد يكون ً
أو بلسانه أو بقلبه ،حسب استطاعته.
وكهلك غفلتهم عن األحا يث التي تبني مشراركة املسرلم لقرري يف
األجر ،كام ور يف أحا يث كثرية .ومنها(( :يلذا مات ابن آ م انقطر عملره
يلال من ثّث)) احلديث(.)2
ومثل ذلك االستدالل بقوله-تعاىل :-ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ [األعراف .]104 :ع وجو اإلنصرات مطل ًقرا،
ويلغفال األحا يث الواجبة يف قرراءة الفاحترة يف الصرّة حترى مر قرراءة
اإلمام(.)1

( ) مسلم (  ،) 10انظر :تفصيل ذلك يف تفسري ابن كثري . 71/0
( ) واملسألة خالفية ،وحمل ذلك كتب الفقه ،وإمنا املراد التمثيل على استخدام دليل دون آخر.

احلـكمــة

 -4االستدالل باألدلة يف غري مواضعها:

وهها خيتلف عن السابق ،ألنره اسرتخدام للردليل يف غرري موضرعه،

واألمثلة ِّ
توض ،ذلك:
( أ ) فكم سمعنا من النراس َمرن يلذا طلرب منره األمرر براملعروف،
والنهي عن املنكر .قال :ماّ وللناس ،مل أك َّلف هبرم ،واهلل يقرول :ﮋ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [املائدة.]201:

وقد روع اإلمام أمحد أن أبا بكر الصديق قام فحمد اهلل وأثنى عليره،
ثم قرال :أهيرا النراس! يلنكرم تقرر ون هره اآليرة :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [املائرردة .]201 :ويلنكررم تضررعوهنا يف
غري موضعها ،ويل سرمعت رسرول اهلل

 ،يقرول(( :يلن النراس يلذا رأوا

يعمهم بعقابه)).
املنكر وال يقريونه يوشك اهلل –عز وجل -أن ّ
قال ابن كثري ،وقد روع هها احلديث أصحا السنن األربعة ،وابن

ِح َّبان يف صحيحه ،وغرريهم مرن طررل كثررية ،عرن مجاعرة كثررية ،عرن
يلسامعيل ابن أيب خالد به متص ً
ّ مرفو ًعا ،ومنهم من روا عنره بره موقو ًفرا
رج ،رفعه الدارقطني وغري (.)2
ع
الصدِّ يق وقد َّ
ّ

( ) الرتمذي ( ،)0371أبو داود ( ،)0001ابن ماجة ( .)0337قال عنه ابن حجر جيد اإلسناد
انظر :تهذيب التهذيب لإلمام شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالني.

احلكمــة

( ) ومن االستدالل باأل لة يف غري مواضعها ،اسرتدالل كثرري مرن
الناس بقوله-تعاىل :-ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ [البقررة .]221:وبخاصرة
عند تسويغ عدم املشاركة يف اجلها يف سبيل اهلل ،ومل يعلموا أن هها الدليل
حجة عليهم ال مم ،ولننظر يف هها احلديث.
روع الليث بن سعد ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن أسلم أيب عمران،
قال :محل رجل من املهاجرين بالقسطنطينية ع صف العدو حترى خرقره
ومعنا أبو أيو األنصاري ،فقال ناس :ألقى بيد يلىل التهلكرة ،فقرال أبرو
أيو  :نحن أعلم هبه اآلية ،يلنام نزلت فينا ،صحبنا رسول اهلل- ،ص اهلل
عليه وسلم ،-وشهدنا معه املشاهد ونرصنا  ،فلرام فشرا اإلسرّم وظهرر،
اجتمعنا معي األنصار حتب ًبا ،فقلنا :قد أكرمنا اهلل بصحبة نبيره-صر اهلل
عليه وسلم -ونرص حتى فشا اإلسّم وكثر أهله ،وكنرا قرد آثرنرا عر
األهلني واألموال واألوال  ،وقرد وضرعت احلرر أوزارهرا ،فنرجر يلىل
أهلينا وأوال نا فنقيم فيهم ،فنزل قوله-تعاىل :-ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

احلـكمــة

ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ [البقرة .]221:فكانت التهلكة يف اإلقامة يف األهل واملرال،
وترك اجلها (.)2
واألمثلة يف هها كثرية جدً ا ،واالستدالل هبا ع هها الوجره خيرالف
احلكمة وينافيها.

 -5عدم فهم الدلي :
صحيحا ،واالستشها به يف موضعه ،ولكنه
وذلك بأن يكون الدليل
ً
ال يفهم الدليل ع وجهه الصحي-،وذلك فر ،عن اجلهل-وهنا خيرالف
احلكمة يف ترصفه ،وأسلو تطبيقه .ومثال ذلك:
أن الرسول – -قال(( :مروا أبناءكم بالصّة لسرب  ،وارضبروهم
عليها لعي)) ( .)1احلديث.
فيأيت من ال يفهم الدليل فيرض ابنه رض ًبا م ّ ًحرا وغلي ًظرا ،وهرها
غري مرا من احلديث ،وهو خيالف احلكمة ،ألن املررا هرو الرضر غرري
( ) قال ابن كثري  : 1/رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وعبد بن محيد يف تفسريه وابن أبي حامت
وابن جرير وابن مرد ويه واحلافظ أبو يعلى يف مسنده وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف
مستدركه كلّهم من حديث يزيد بن حبيب ،وقال الرتمذي :حسن صحيح غريب ،وقال
احلاكم على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
( ) أبو داود ( ،)0 0 ،011وأمحد . 11/ :قال األرناؤوط يف شرح السنة/1 :
حسن.

إسناده

احلكمــة

امل ِّ ح املوج  ،ألن الطفل مل يك َّلرف بعرد ،فمرن كران يف سرن العرارة أو
احلا ية عية ومل يبلغ سن التكليف ،فكيف نعاقبه عقا ًبرا شرديدً ا ،واملررا
هو الرتبية والتعويد ،ال العقا والتعزير.
وكهلك قوله-تعاىل :-ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [النساء.]34:

فيأيت الزوج وال يفهم معنى هره اآليرة ويقرول يلن الرواو ال تقتيضر
ترتي ًبا ،وال تعقي ًبا ،فيبدأ بالرض قبل الوعظ َ
وامجر ،ويأيت آخر ويرض
زوجته رض ًبا شديدً ا مؤ ًملاّ ،
وكل هها خّف احلكمة ،وناشرئ مرن قصرور
الفهم.

 -6لة التجربة:
ولها نجد أن بعض ترصفات الشبا ختالف احلكمة لقلرة جترربتهم
وحمدو يتها وضعفها.

 -7الفردية:
وهي من خوارم احلكمة الظاهرة ،لها قال الرسول،

(( :يلنام يأكرل

الهئب من القنم القاصية)) (.)2

( ) رواه أبو داود ( ،)701النسائي  31/وحسنه األلباني يف صحيح اجلامع ( .)713

احلـكمــة

وقال الشاعر:
رأي اجلامعررررة ال تشرررقرى البرررّ بررره
رغررررم اخلررّف ،ورأي الفررر يشقيها
وسيأيت مزيد بيان لهلك يف احلديث عن أركان احلكمة وأسسها.
 -8عدم حتديد األهداف.
 -9النظرة السطحية.
 -11آنية التفكري ومومسية العم واالرجتال.

يلن هه العوائق الثّثة متقاربة يف معناها ،وحقيقتها ،ويلن كران ّ
كرل

عمومرا
يلن بينهرا
خاصرا ،ونسرتطي أن نقرولَّ :
واحد منهرا ُيمرل معنرى ً
ً
وخصوصا.
ً
فعرردم حتديررد األهررداف ورسررمها بدقررة ،يررؤ ي يلىل آن ّيررة التفكررري
وموسمية العمل ،وهها هو االرجتال بعينه ،وهها األمر ال ينشأ عا ة يلال من
النظرة السطحية لألمور ،والوقوف عند ظواهر األحرداث ،ون النظرر يف
أسباهبا ،ومآالهتا وآثارها ،والنتيجة الطبيعية الختاذ القررار ،واملوقرف مرن
احلدث ،هو عدم تطابق ما يتخه من قرار م ما يستوجبه احلدث ،وبالتاّ
جيانب احلكمة ،ألن احلكمة هي وض اليشء يف موضعه.

احلكمــة

وهها مثل طبيب جاء مريض وقد بدت بعض البثرور عر وجهره،
فقام الطبيب بوصف بعض املراهم التي تزيل البثور ون البحث يف حتليل
أسبا هها املرض ،والنتيجة هي عو ة البثرور برني فررتة وأخررع ،لعردم
القضاء ع أسباهبا.
تسوس ،ويشكو من آالمها ،فكلام جراء يلىل
ومثل ذلك َمن يف أسنانه ّ
الطبيب أعطا ما يسكّن األمل ،ويرجر األمل يعراو  ،والطبيرب مسرتمر يف
وصف املسكنات ،ون اختاذ العّج احلاسم بإزالة التسوس حتى لرو أ ع
يلىل يلزالة السن ذاته ،ألن بقاء التسوس سيجعله يقيض ع بقيرة السرن ،أو
ترم
قد ينتقل املرض يلىل العصب وبقيرة األسرنان يلذا أمهلرت األسربا  ،و ّ
جتاهل حقيقة املرض.
ومثل ذلك نقول يف األحداث ،وما نواجهه من أمور حتتاج يلىل عّج
حاسم ذي أهداف حمد ة.
 -11تقديم اجلزئيات على الكليـات :وهها ناشئ من قصور العلم،
كثريا يف عرصنا احلارض ،ويف بعض ول
وقرص النظر ،وهها األمر ابتلينا به ً
العامل اإلسّمي.

احلـكمــة

وأ رك أعداء اإلسّم هه الثقرة ،فأقراموا بعرض شرعائر اإلسرّم
اجلزئية ،وهدموا أصوله وأركانه.
يعاقبون املفطر يف رمضان ،ولكنهم ال يزيلرون مظراهر اليرك ،وال
يأمرون بالصّة ،فض ً
ّ عن أن يعاقبوا تاركها.
يقررر ون القرررآن يف اإلذاعررة ،وينقلررون خطبررة اجلمعررة يف الرائرري
(التلفزيون) ،ولكنهم يتحاكمون يلىل ريعة الطاغوت.
ورأينا عد ً ا من الناس يقضبون يلذا رأوا شار الدخان وهو منكَر-
ُيركون ساكنًا عندما يررون الربرا ،وقرد رض يف
وال شك ،-ولكنهم ال ّ
األرض أطنابه ،وينفعلون يلذا خرجت امرأة سافرة عن وجهها-وهها حمرم
يف الكتا والسنة-ولكنهم يتجاهلون خول اليهو والنصارع والوثنيني
يلىل بّ املسلمني ،ويلقامتهم بني ظهرانيهم.
ولتتض ،الصورة أكثر َأرض هها املثال:
مريض أصيب بالزائدة ،فههب يلىل املستشفى مرس ًعا فأصابته شوكة
يف أصبعه ،فلام وصل انشقل الطبيب باألصب وشوكته عن الزائدة التي قد
تنفجر بني حلظة وأخرع فتو ي بصاحبها.
فأين احلكمة يف هها الترصف؟

احلكمــة

 -12العجلة وعدم ضبط النفس:
العجلة من الشيطان ،ويلذا ابتي يلنسان هبه اخلصلة الهميمة ،ستقو
يلىل املهالك ،ومن آثار العجلة ومظاهرها عردم ضربط الرنفس يف املواقرف
التي حتتاج يلىل تأن وتؤ ة ورو ّية.
وأكثر أسبا الندم ناتا عن العجلة ،واالنفعال غري املنضبط ،وهنرا
تكون النتيجة غري حممو ة.
مرررن غرس احلنظررررل ال يرجترررررري
أن جيتني السررررررررركّر من غرسررررته

 -13اخللط يف املفاهيم:
احلكيم ال بد أن ينطلق من مفاهيم صحيحة ،وقواعد ثابتة ،مستمدة
من الكتا والسنة ،ويلذا اختلطت املفاهيم لدع املررء وتشراهبت األمرور،
لن يصل يلىل مبتقا  ،وسيتخبط يف َسري  ،ومن امللحوظ يف عرصنا احلرارض
اختّط كثري من املفاهيم ع كثري من طّ العلم والدعاة ومن ذلك:
( أ ) اخللط يف مفهوم خوف الفتنة ،حتى أصرب ،سري ًفا مصر ّلتًا عر
ر وس الداعني يلىل اهلل ،اآلمرين باملعروف ،والناهني عن املنكر،فكلام أمرر
آمر بمعروف ،أو هنى نا ٍ عن منكر ،قيل لره :يلنّرك تثرري الفتنرة ،ومل يعلرم

احلـكمــة

أولّك أهنم يف الفتنة سقطوا ،وكان من نتيجة هها األمر ،أن استمرت األمة
تقدّ م التنازالت الواحد تلو اآلخر ،وبعض الردعاة سراكتون أو مسركَّتون
رض الكفر أوتا يف بّ املسلمني ،وهه هي الفتنرة
خوف الفتنة ،حتى َ َ
احلقيقية ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [البقرة.]223:

( ) ومن اخللط يف املفراهيم ،اخللرط برني احلزبيرة واالنرتامء ،حترى
سوع الكثري بينهام ،م الفارل الكبري.
ّ
فاحلزبيررة مهمومررة ،وهررو حت ر ُّز املسررلمني بعضررهم ضررد بعررض،
فاملسلمون ال يكونون يلال حز ًبا واحدً ا ،ضد الكفر وأهله .ﮋ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [املجا لة.]11:

أما االنتامء ألهل السنة واجلامعة ،وجلامعة املسلمني ومرنهجهم فهرو
ميو:،
ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ (آل عم رران .)203:ﮋ ﭞ ﭟ

ﭠ ﮊ (آل عمرران .)220:ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ (آل عمرران .)204:واملرهموم
هو االنتامء ألهل الباطرل ولألحرزا البدعيرة ،وهرها لريس مرن االنرتامء
امليو ،يف يشء.

احلكمــة

ونتيجة للخلط يف هها املفهوم جانبرت احلكمرة بعرض املنتسربني يلىل
الدعوة ،فبدالً مرن أن يردعوا يلىل الوحردة واالئرتّفَ ،عروا يلىل الفر يرة
والتفرل ،وهم ال يريدون ذلك-وال شك ،-ولكن مرن يرزر ،الشروك ال
جيني العنب.
أيضرا-يف خلرط املفراهيم اخللرط برني الوسرائل
(جر) ومن األمثلةً -
والقايات ،وكهلك اخللط بني الثوابت واملتقريات.
وكهلك عدم يل راك الفرل بني حب السلف ،وفهم مرنها السرلف،
وااللتزام بمنها السلف ،فلريس حرب السرلف وحرد كاف ًيرا ألن يكرون
صاحبه ممث ً
ّ ملنها السلف ،فّ بد من:
-2حب السلف والهو عنهم ،وعن منهجهم.
-1فهم املنها ،أي :منها أهل السنة واجلامعة.
-3االلتزام بمنها السلف ،خل ًقا و عوة ،وسلوكًا ،قوالً ،وفع ً
ّ.
وأي يلخّل بواحد من هه األسس يعت يلخّالً بانتسا الفر يلىل
ّ
السلف.

 -24عدم إتقان اعدة املصاحل واملفاسد:
وهها يؤ ي يلىل تقرديم جلرب املصرلحة عر

فر املفسردة ،و فر

املفسدة الصقرع بالك ع ،وجلب املصلحة الدنيا ،وترك العليا.

احلـكمــة

وليس احلكيم هو من يعرف اخلري والي ،ويلنام احلكريم مرن يعررف
خري اخلريين ،ور اليين.
جيرر عر
وهه القاعدة مرن أعظرم قواعرد اليريعة ،واجلهرل هبرا ّ
املسلمني اليور والويّت.

 -15الغفلة عن مكائد األعداء:
نحن يف عرص اشتد فيه الرصا ،بني احلرق والباطرل ،وقرد تطرورت
أساليب األعداء يف حر اإلسّم واملسلمني ،وبخاصة عندما أثبرت مرم
أي معركة مبارة م املسلمني لن تكرون يف صرال ،الكفرر يلن
التاريخ ّ
أن ّ
ّ أو آج ً
عاج ً
ّ.
انطلرت هره
وهنا جلؤوا يلىل أساليب املكر واخلديعة والتلبيس ،وقد
ْ
األساليب ع كثري من املسرلمني ،وانخردعوا بالشرعارات التري يرفعهرا
أعداء اهلل ،ومن هنا كانت كثري من املواقف التي وقفها العلامء والردعاة يف
بعض بّ املسلمني غري متكافّة م خطط األعداء ومؤامراهتم.
وهه نتيجة اجلهل بفقه الواق  ،وها نحن ندف ثمن هها األمرر ر َبرا
ٍ
فضل ونَسيّة.
يلن احلكمة هي فعل ما ينبقي ،كام ينبقي ،يف الوقت الهي ينبقي.

احلكمــة

فكيف نفعل ما ينبقي كام ينبقي يلذا كنرا ال نردرك مراذا ينبقري؟ ألن
وتصورنا لعدونا يشوبه النقص والتقصري.
احلكم فر ،عن التصور،
ّ
 -16وأخريًا فإن من خوارم احلكمة :الغِلظة والعنف والطيش :ومرا
وجدت الفظاظة يف يشء يلال شانته ،وما نزعت من يشء يلال زانته ،ويكفري
لبيان ذلك أن نتأمرل قولرررره-تعراىل :-ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﮊ (آل عمران .)212:ورسعة القضب واالنفعال من خروارم وقروا ح
احلكمة.

وبعد:
وحرري بالردعاة يلىل اهلل أن
فهه أهرم خروارم احلكمرة ،وموانعهرا،
ّ
يتأملوها ليجتنبوها ،وع طّ العلم أن ُي ّهروا أمرتهم منهرا ،ليكونروا
مسدَّ ين يف أقوامم ،وأفعامم ،ونياهتم.

احلـكمــة

أركان احلكمة وأسبابها
ذكرت يف املبحث السابق خوارم احلكمة وموانعها ،وقدّ مت ذكرهرا
ع أركان احلكمة وأسباهبا ،لتكون واضحة َجليرة ونحرن نتحردث عرن
األسس واألركان ،وذلك من قومم :التخلية قبل التحلية ،أي :ال برد مرن
التخي عن املوان واخلوارم ،قبل التلبس باألركان ،والبحث يف األسبا .
وخصوصرا،
عمومرا
وقد مجعت بني األركان واألسبا ألن بيرنهام
ً
ً
فكل ركن سبب ،ال العكس.

 -1التجرّد واإلخالص والتقوى:
هه هي األساس لكل عمل ،واملنطلق لكرل هردف وغايرة ،فراهلل-
سرربحانه وتعرراىل -يقررول :ﮋ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﮊ [البقرررة.]181:
ويقول :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [األنعرام .]263 ،261:ويقول –سربحانه :-ﮋ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [البينة.]1:

احلكمــة

والرسررول،

 ،يقررول(( :يلن اهلل ال ينظررر يلىل أجسررا كم ،وال يلىل

صوركم ،ولكن ينظر يلىل قلوبكم)) (.)2
يلننا ال نتصور حكمة بدون جتر ويلخّ

 ،ولهلك ذكررت أن مرن

موان احلكمة اموع ،فإذا كان اموع من موانر احلكمرة فرإن اإلخرّ
والتقروع أساسرها .ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ

[الطررّل .]3 ،1:ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ [الطررّل .]4:ونلمررس
هها املعنى يف قوله-تعاىل :-ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [الفرقان .]04:فإنره
يلماما للمتقني ،فرالتقوع صرفة
يلماما يلال يلذا كان
حكيام ،ويلذا كان ً
لن يكون ً
ً
ل،مام قبل املأمومني.

 -1التوفي واإلهلام:
يلن احلكمة مطلب عزيز ،وغاية سامية ،ورتبة رفيعة ،ينرال صراحبها
سمة مرن سرامت األنبيراء والرسرل ،علريهم وعر نبينرا أفضرل الصرّة
والسّم -ولها فليست متاحة لكل فر ،بل هي م بهل األسربا وتروافر
األركان فضل من اهلل ونعمة ،ولرها قرال-سربحانه :-ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ

( ) مسلم (.) 710

احلـكمــة

وبررني أنرره
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [البقرررةَّ .]162:
أعطى لقامن احلكمة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [لقامن.]21:

َ
وسأل رسول اهلل،

 ،ر ّبه أن ي ِلهم ابن عبراس احلكمرة ،ويع َّلمره

يل َياها(( .اللهم ع ِّلمه احلكمة)) ( .)2روا البخاري .وعندما نفقه هه احلقيقرة،
لريمن اهلل
فإنه يتعني علينا أن نتعامل معها بام جيب أن نعمله مرن أسربا ،
ّ
علينا هبا ،ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [البقرة.]162:

 -3العلم الشرعي:
أهم قواعد احلكمة و عائمها ،فكام أن اجلهرل مران مرن
والعلم من ّ
موانعها ،فإن العلم سبب من أسباهبا ،وركن من أركاهنا.
ومها قال-سربحانه :-ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [فراطر.]18:
وخشررية اهلل مررن احلكمررة ،وق ررال تعرراىل :-ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﮊ [الزمر .]2:يلهنم ال يستوون يف أشياء كثرية ،ومنها يل راك احلكمة.
وقرن اهلل بني احلكم وهي احلكمة والعلم يف عدة آيات من كتابه
العزيز ،فيقول سبحانه

عن لوط :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ

[األنبياء .]04:ويقول عن يوسف :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ

( ) سبق خترجيه ،ص .1

احلكمــة
[يوسف .]11:ويقول عن او وسليامن :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ
(األنبياء .)11:وقال عن موسى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ

[القصص.]24:

وهه اآليات من أقوع األ لة ع اقرتان احلكمرة برالعلم ،ولرهلك
يقررررول –سرررربحانه :-ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮊ [النساءِ .]83:
وع ْلم األمر املختلف فيه أو ما يشركل عر

العامة هو احلكمة ،وأولو األمر هنا هرم العلرامء ،وكرهلك نفهرم ارتبراط
العلم باحلكمة واحلكمة بالعلم ،من قول الرسول- ،

(( :-من ير اهلل به

خريا يفقه يف الدِّ ين)) واهلل –سبحانه –يقرول :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ً

ﯮ ﯯ ﮊ [البقرة.]162:

يلن بعرض العلرامء
ومن خّل هه األ لة يتض ،لنا هرها األمرر ،برل ّ
وفصرل فيره رشريد رضرا (،)2
فرسوا احلكمة بالعلم ،وممرن أطرال يف ذلرك ّ
ّ
تؤت احلكمة.
وكهلك الرازي( ،)1وهه حقيقة ،فالزمها َ

 -4التجربة واخلربة:

ومها من أهم أسبا التوفيق للحكمة ،وقرد ور عنرد البخراري يف

األ

املفر :

( )

انظر :تفسري املنار .17/0

( )

انظر :تفسري الرازي .11/1

احلـكمــة

جمربر ًا وال
((ال حكيم يلال ذو جتربة)) ،واملثل املعرروف يقرول(( :اسرأل ِّ
تسأل طبيب ًا)) ،يلن التجربة يف احلياة رصيد ضخم تعرا ل أعر الشرها ات،
فإذا أضيفت يلىل العلم أصبحت أهم من الشها ة ،وهل الشرها ة يلال علرم
وجتربة ،م أهنا يف القالب تكون جتربة قارصة.
ولقد وقفت طوي ً
ّ عند آية ور ت يف القرآن ،وهي قرروله-تعاىل:-
ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [األحقاف .]21:فلحظت أن ارتباط بلوغ
األشد واالستواء بسن األربعني له عدة الالت ،ومنها أن املرء يكون قد
حصل ع رصيد مناسب من التجربة ،بل يلنني أملس يف حياة الناس أن ما
قبل األربعني رصيد التجربة فيه أقوع من رصيد العطاء ،وما بعد
األربعني سمة العطاء فيه أقوع من التجربة أال وهي اخل ة ،حيث يلن
األربعني مرحلة وسطية يف عمر اإلنسان ،يلذ يلن ما قبلها من العمل يعا ل
ما بعدها يف األعم األغلب.

احلكمــة

ومما جيري يف سيال اآلية ،أن رسول اهلل،

 ،-بعث ع األربعرني،

واهلل سبحانه يقول عرن يوسرف ،عليره السرّم :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [القصص .]24:قال احلسن(( :بلغ أربعني سنة))(.)2
وخّصررة الكررّم :أن التجربررة عامررل مهررم يف حصررول احلكمررة
وحتققها.

 -5االستشارة:
ذكرت أن الفر ية من خوارم احلكمة ،ومرن وسرائل جتنّرب الفر يرة
االستشارة.
والشورع ما مكانتها يف اإلسّم ،وللداللة ع
منزلتها ،أن اهلل –سبحانه –أمر نبيه

أمهيتها وعظم

يوحى
 ،وهو املعصوم الهي َ

يلليه ،أن يستشري صحابته فقال سبحانه  :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [آل

عمران .]212:بل يلن هه اآلية جاءت يف سيال يفيد أن هها هو مقتىض
احلكمة ،ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﮊ [آل عمران.]212:

( ) انظر :تفسري ابن كثري  010/مع اختالف املفسرين يف ذلك.

احلـكمــة
وقال-سبحانه –واص ًفا املؤمنني ومثن ًيا علريهم :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ

[الشرورع .]38:بل يلنني وجدت آية أخرع هي نص يف املسألة ،وهي قضية
فطام الولد فقد قال-سربحانه :-ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼ ﮊ [البقرة .]133:وفصل الولرد وفطامره ُيتراج يلىل حكمرة حترى ال
يضار وهو صقري ال حول لره وال قروة ،وقرد يكرون ضرحية خرّف برني
ّ
الوالدين ،فجعل التشاور ر ًطا للفطام ،وليس جمر التشاور كاف ًيا ،برل ال
تشاورا حقيق ًيا ،تكون نتيجته الررتايض واالتفرال ،ويلال فرّ،
بد أن يكون
ً
ولهلك قال ابن كثري:
أي :فإن اتفق والدا الطفل ع فطامه قبل احلرولني ،ورأيرا يف ذلرك
مصلحة له وتشاورا يف ذلك وأمجعا عليه ،فّ جناح عليهام ،فيؤخه منره أن
انفرا أحدمها بهلك ون اآلخر ال يكفي ،وال جيوز لواحد منهام أن يستبدّ
يف ذلك من غري مشاورة اآلخر ،قاله الثوري وغري (.)2
ومن خرّل مرا سربق تتضر ،أمهيرة الشرورع ،وأثرهرا يف مواجهرة
األحداث ،ولو استقنى أحد عنها ال ستقنى رسول اهلل –

 -الهي كران

يشاور صحابته عند امللامت ،بل يلنه كان يأخه برأهيم ولرو خرالف رأيره-
أحيانًا -كام حدث يف أحد.
( ) انظر :تفسري ابن كثري . 10/

احلكمــة

رأي اجلامعرررة ال تشرررقرى البرررّ بررره
رغررررم اخلّف ،ورأي الفرر يشقيهررا
ولها يقول الشاعر:
ومن الرجال يلذا اسرررررررتوت أخّقهم
َمن يستشرررار يلذا استررررررشرررري فيررطرل
ِّ
َّ
بكررل وا قلبرررررررررررررره
ُيرررل
حررررتررى
فريع ويعررررف مررا يقرررول فينررطرررررق
ويقول اآلخر:
يلذا كنرررت يف حاجررررررررررة مرسررررررر ً
ّ
ِ
ْ
توصرررررررررره
رسرررل حكيرررررمررًا وال
َفأ
ويلن بررررررا أمر ٍ
رر عليررك الترررررررررروع

ِ
تعصررررررررررررررره
فشررررررررراور لربري ًبا وال

وقد قيل :الناس ثّثة:
رجل كامل أي –الكامل النسبي -وهرو الرهي لره عقرل ويستشرري،
ونصف رجل :وهو الهي له عقل( )2وال يستشري ،والثالث :ال يشء ،وهرو
الهي ال عقل له وال يستشري(.)1
( ) وأرى أنه لو كان له عقل الستشار.
( ) انظر :حتى ال تغرق السفينة ص .11

احلـكمــة

 -6بعد النظر ومسو األهداف:

يلن الهي يعيش لقضية مصريية خيتلف عن يلنسان يعيش ع هرامش

احلياة ،فعند وقو ،حدث من األحداث ،أو مواجهرة قضرية مرن القضرايا
سنجد الفرل بني التفكريين ،ألن األول سريبط القضرية باألهرداف التري
يسعى يلليها ،ويعاجلها من خّل منظرور معرني ،وهرها الرهي يرمري يلليره
الشاعر ،بقوله:
ومرن الرجررال يلذا اسرررتوت أخررّقهرررم
من يسرررررررررتشررار يلذا اسررتشررري فيررطرل
ّ
ّ
بكررررررررل وا قلبررررره
ُيررررررررل
حررررررتى
فررررريع ويعررررررررف ما يقررول فينطررررق
والشاهد هنا( :حتى َّ
ُيل بكل وا قلبه).
أما الثا فإنه يعطي الرأي ،ويتخه املوقف بناء ع الظروف املحيطة
به ،بعيدً ا عن النظر يف األسبا والنتائا واآلثار فهو با ئ الرأي.
ولها فإن علو اممة ،وبعرد النظرر ،سرببان مرن أسربا التوفيرق يف
والسدا فيه ،وصدل الشاعر:
الرأيَّ ،
كبررررارا
ويلذا كانررررت النرفررروس
ً
تعرربت فررري مرا هرررا األجسررررام
ْ

احلكمــة

 -7فقه السنن:
وهو عامل مهم يف نضوج الررأي وسرّمة التفكرري ،ألن التفكّرر يف
السنن الكونية واليعية مما حث القررآن عر العنايرة بره :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮊ [الررروم .]2:ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [يوسررف .]202 :حيررث
ور ت عدة مرات ،فنجد يف سورة احلرا  :46ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

معنروي
حيس أو
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ .فقرن السري يف األرض – وهو ّيلما
ّ
ّ
أمررا بالسرري يف
– بالعقل ،وهو مروطن احلكمرة ،برل َّ
يلن اآليرات جراءت ً
األرض ،ومل تقترص ع االستفهام ،فقال سبحانه يف عدة آيرات :ﮋ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮊ [النساء .]230 :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [األنعام.]22:

يلن قراءة التاريخ واالطّ ،عر أحروال األمرم املاضرية يضريف يلىل
رصيد التجربة رصيدً ا علم ًيا من جتار اآلخرين ،ولها قال الشاعر:
ِ
اقرررأ الترررررراريخ يلذ فيررره العررر َ
ضررر َّل قوم ليرررس يرردرون اخل
وك ّلام تعمرق اإلنسران يف ر يرة املرايض مرن خرّل السرنن الكونيرة
واليعية ،كان أكثر قدرة ع وضوح الر ية يف املستقبل ،ضمن الضوابط
اليعية والعقلية.

احلـكمــة

 -8رجاحة العق :
يلن العقل مكان احلكمة وبيتها ،وبني العقل واحلكمة اشررتاك لفظري
ومعنوي ،وقد يط َلق العاقرل عر احلكريم ،واحلكريم عر العاقرل ،فرإذا
اجتمعا افرتقا ،ويلذا افرتقا اجتمعا.
أعم من العقل ،وأشمل.
حيث يلن احلكمة ّ
ومما يدل ع عّقة العقل باحلكمررة أن اهلل لرام ذكر احلكمرة فقرال:
ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ

[البقرة .]162:ختمها بقوله :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [البقرة.]162:
أي :أولو العقول ،قال ابن عاشور :وقوله :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ

يليتاء احلكمة هو ذو اللب،
[البقرة .]162:تهييل للتنبيه ع ّ
أن من شاء اهلل َ
وأن تهكّر احلكمة واستصحا يلرشا ها بمقدار استحضار اللب وقوتره،
ّ
واللب يف األصل خّصة اليشء وقلبه ،وأطلق هنا ع عقل اإلنسان ألنه
أنف يشء فيه(.)2
كثرريا،
وألثر العقل يف ترصفات املرء وسلوكه ،ذكرر اهلل يف القررآن
ً
تنوهيا بمكانته ،وأثر يف احلياة.
ً
( ) انظر :التحرير والتنوير .10/0

احلكمــة

 – 9العـــدل:
أمر اهلل بالعدل يف كتابه يف عدة مواض  ،وال يمكن أن جتتم احلكمة
م الظلم ،واحليف ،واجلور.
يقول -سبحانه :-ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [النحل .]20:ويقول-
تعاىل :-ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ

[املائدة .]8:ويف سورة األنعام  :211ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ .
ويف سورة الشورع  :21ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ  .وعند التأمل يف هه
اآليرة ،تتض ،عّقة احلكمررة بالعرردل ،بل مكانة العدل من احلكمررة،
ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮊ [النحل.]06:

واحلكم واحلكمة اشتقاقهام واحد ،ومعنامها متقار  ،وعند النظر يف
الالت احلكمة ،نجد أهنا يف مآالهتا بمعنى احلكم ،ألن احلكم هو احلكرم
بني املتخاصمني أو بني اخلصوم ،واحلكمرة هري النظرر يف أمررين أو عردة
أمور ،واختيار الصرائب أو األصرو منهرا ،واهلل –سربحانه -قرد جعرل
العدل أساس احلكرم .ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ [النساء .]18:فكام أن العدل من لوازم احلكرم ،فهرو

احلـكمــة

من لوازم احلكمة ،بل ركن من أركاهنرا ،وأسراس مرن أسسرها ،والعردل
أعم مرن
واحلكمة معنامها(( :وض اليشء يف موضعه)) ،ويلن كانت احلكمة ّ
العدل-كام سبق بيانه.-

 -11التثبت:

من الوسائل التي تؤ ي يلىل احلكمة ،التثبت ،والتثبت :منها رعي

عا يلليه القرآن ،حيث قرال-سربحانه :-ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﮊ [احلجرات.]6:

وبام أن العجلة واالستخفاف من خوارم احلكمة ،فإن التأ والتثبت
من عائمها.
والعجلة من الشيطان ،ولهلك قال اهلل – تعراىل -لرسروله،- - ،
أعم من التثبت،
ﮋ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ [الروم .]60:وهه اآلية ّ
بل هي أمر بالص  ،والتثبت ُيتاج يلىل الص .
بالتبني ،قال يف اآليرررة التي بعدها:
ويف آية احلجرات بعد أن أمر اهلل
ّ
ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [احلجرررات .]0:أي:
لو أن الرسول،

 ،-استجا ملا يريدون ون تثبت وال رو ّيرة ألصراهبم

ال َعنَت واملشقة ،احلسية واملعنوية ،وهها مما خيالف احلكمة ومقاصدها.

احلكمــة

والهي يمعن النظر يف كثري من األحرداث املعرارصة ،يردرك أن مرن
أبرز أسبا آثارها السلبية ،العجلة وعدم التثبت.
ولقد أ رك األعداء هه الثقرة ،فأكثروا من اإلشاعات واألراجيف،
تبرص ،ومل يلتزموا املنها الربا ،
وتلقاها كثري من املسلمني بدون رو ّية وال ّ
بالتثبت ور ّ األمر يلىل أهله ،كام أمر اهلل-تعاىل :-ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮊ [النساء .]83:ومها فقدنا احلكمة يف كثري من األحداث
مرت باملسلمني ،فجاءت النتائا كام نرع.
التي ّ

 -11اجملاهدة:
قال اهلل-تعاىل :-ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ [العنكبوت.]62:

فرسرها اإلمرام الطر ي(،)2
أي :لنوفقنهم إلصابة الطررل املسرتقيمة ،كرام ّ
واحلكمة هي التوفيق إلصابة احلق.
ومها فإن من أعظم األسبا للتوفيرق للحكمرة ،املجاهردة ،وهري
مفاعلة من اجلها  ،فهو جها بعد جها  ،ومحل للنفس ع حتقيق مررا اهلل
مرة بعد أخرع.

( ) انظر :تفسري الطربي

. 7/

احلـكمــة

وهه اآلية وعد من اهلل بأن من جاهد نفسره طال ًبرا للحكمرة باح ًثرا
ومن أصدل من اهلل
عنها أن يوفقه اهلل يلليها ،ولو بعد حني ،وهها وعد اهللَ ،
قي ً
ّ.

 -12الدعاء واالستخارة:
قال اهلل-سربحانه :-ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ [البقرة .]286:قرال
ابن عاشور :الرشد :يلصابة احلق ،وفعله(.)2
وقد تقدّ م أن من معا احلكمة :اإلصابة يف القول ،والعمل.
وتكرر َر يف
والدعاء له منزلرة عظيمرة ،وآثرار مشراهدة ،ملموسرة،
ّ
القرآن ورو  ،قال –سبحانه :-ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [النمرل.]61:
وقال :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [غرافر .]60 :وقرال :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ

[األعراف.]11:

واالستخارة قرينة الدعاء ،بل هي نو ،من الردعاء امليرو ،عنردما
يعرض للمرء طريقان فأكثر وال يدري أهيام يسلك ،فإنه باالستخارة يو ّفق
للصوا واحلكمة.

( ) انظر :التحرير والتنوير . 13/

احلكمــة

 -13الصرب:

الص مفتاح ال َف َرج ،ولقد ور ت آيتان يف كتا اهلل ،وقفت عنردمها

مستنتجا ،أن الص
متأمًّ ،وخرجت بعد ذلك
ً

عامة من عائم احلكمرة،

بل سبب من أسباهبا ،وذلرك يف قولره-تعراىل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﮊ [األنبيرراء .]03:ويف السررجدة :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [السجدة.)14:

يلن الص من أعظم أسبا توفيقهم ل،مامرة ،وال يمكرن أن يكرون
حكيام ،قال اإلمام الط ي :وأريد برهلك يف هرها
يلماما للمتقني يلال يلذا كان
ً
ً
املوض أنه جعل منهم قا ة يف اخلري ،يؤت َّم هبم ،وهيتَدي هبدهيم(.)2
وملنزلة الص وأثر يف احلياة ،ور ت آيات كثرية ّ
حتث عليه وتأمر به،
تبني أثر الص يف احلصول ع احلكمة والتوفيق
ومن اآليات التي ور ت ّ
ما ،قوله-تعاىل :-ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮊ [فصلت.]31 ،34 :

( ) انظر :تفسري الطربي

/

.

احلـكمــة

محيام وصدي ًقا ،فرإن ذلرك
فاإلنسان يلذا سلك
ً
منهجا جيعل من عدو ً
ليل ع حكمته وحسن ترصفه.
صرابرا مو َّف ًقرا،
والقرآن يبني أنه لن يصل يلىل هه املنزلة يلال من كران
ً
وهناك آيات كثرية عند التدبر ما ،يدرك املسلم منزلة الص مرن احلكمرة،
وأثر يف التوفيق ما ،ومنها:
قولرره-تعرراىل :-ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ [البقرررة .]41:وقولرره-
سبحانه :-ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [لقامن .]20:وقولره:
ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [الكهرف .]60:وقولره :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮊ [الكهرررف .]62:وقولررره :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [آل عمران.]100 :

ومن خّل ما سبق يتض ،أن الص من صرفات احلكرامء ،ولرهلك
وأنبياء  ،وعبا َ املؤمنني.
أوّص اهلل به رسله،
َ

 -14الرف ولني اجلانب:

وخري ما أختم به هها املبحث من األركان ،واألسبا التي تؤ ي يلىل

ُيرب الرفرق ،والرسرول- ،
احلكمة هو الرفق واللني ،فرإن اهلل رفيرق ّ
يقول(( :يلن الرفق ما كان يف يشء يلال زانه ،وما نز ،من يشء يلال شانه))(.)2

( ) مسلم (.) 710( ،) 710

،-

احلكمــة

وكان - - ،وهو الرفيق بأمته يويص صحابته بالرفررق والسركينة
ائام ،وقد مدح اهلل جل وعرّ رسروله
ً

فقرال :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﮊ [آل عمران .]212:فالرفق واللني من سامت احلكامء.
فهام خاطًّا ملفهروم اللرني ،حيرث
ومما جتدر اإلشارة يلليه هنا أن هناك ً
يتصور الكثريون أن الرفق واللني مرا ف للضعف .وهها فهم خاطئ ،فإن
الرفق واللني ال يضا القروة ،وال يسرتلزم الضرعف ،ويلنرام يضرا العنرف
والفظاظة والقلظة ،ومن األ لة ع ذلك:
-2وصف اهلل –تعاىل-رسوله ، ،باللني ،ومدحره برهلك ،ونفرى
عنه الفظاظة والقلظة ،وال يمدح يلال باملمدوح.
-1الرسول،

 ،من أقروع الرجرال برل هرو أقرواهم ،مر اللرني

والرمحة ،والرفق وخفض اجلانب.
-3الرسول،

 ،أوّص الهي يريد أن يهب ،ذبيحته باللني والرفق،

والهب ،من مظراهر القروة ال الضرعف ((و ْليحردّ أحردكم شرفرته و ْل ِ
رري ْح
ذبيحته)) ( .)2ويف هها احلرديث ليرل عر أن القروة براللني والرفرق ،فحردّ
الشفرة ،ليل ع القوة بلني ورفق.

( ) رواه مسلم (.) 177

احلـكمــة

-4اجلها مظهر من مظاهر القوة ،بل هو القوة بعينهرا ،ومر ذلرك
ينهى فيه عام يؤ ي يلىل العنف ِ
والقلظة ،فنهى عن امل ْثلة ونحوها.
ّ
وهبها يتض ،أنه ال منافاة بني اللني ،والرفق ،وبني القوة ،وك ّلها مرن
صفات احلكامء.

وبعـــد:

فهه أهم وأبرز أركان احلكمة وأسباهبا ،حسب ما ظهرر ّ برالتتب

واالستقراء لكتا اهلل-عز وجل.-
وقد جتتم هه األركان يف شخص واحد ،وهو نرا ر وقليرل ،وقرد
تتوافر يف جمموعة من األفرا  ،فبمجموعهم تتروافر فريهم أركران احلكمرة
وسامهتا.
وكام ذكر العلامء ،أن املجد قد يكرون فرر ً ا واحردً ا ،وقرد يكونرون
جمموعة من العلامء ،والدعاة جيد ون مه األمة أمر ينها(.)2
ومها فإن احلكمة قد تكون كاملة ،وقد تكون نسبية ،وهو األكثرر(،)1
وهها املفهوم يسراعدنا يف البحرث عرن احلكمرة واحلكرامء عنرد مواجهرة
األحداث واألزمات.

( ) انظر :كتاب التجديد واجملددون..
( ) قال ابن القيم يف مدارج السالكني  :011/0واهلل -تعاىل -أورث احلكمة آدم وبنيه ،فالرجل
الكامل من له إرث كامل من أبيه ،ونصف الرجل كاملرأة له نصف مرياث ،والتفاوت يف ذلك
ال حيصيه إال اهلل تعاىل.

احلكمــة

أمور تندر فيها مراعاة احلكمة
هناك أمور وقضايا كثرية يتساهل كثري من الناس يف مراعاة احلكمرة
فيها ،م أهنا أوىل من غريها ،ألمهيتها وملا يرتتب ع ترك احلكمة فيها من
آثار سلبية.
بعضرا
ولست يف مقام حرص هه األشياء وتعدا ها ،ولكن سرأذكر ً
منها ع سبيل اإليضاح والبيان.

 -1الوالدان واألوالد والزوجة واأله واألرحام:

ررر الوالررردين وتربيرررة األوال  ،ومصررراحبة الزوجرررة
فموضرررو ،بر ّ

ومعارهتا ،وصلة األهل واألرحام واألقار موضو ،وق الناس فيه بني
يلفراط وتفريط ،وقليل منهم من يوفق يلىل األسلو األمثل ويؤ ي حق اهلل
يف هها اجلانب.
فمثالً :الزوجة ،هناك من أسررراء فهم حرق القوامرة التري منحره اهلل
يل ّياهررا ،ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [النسرراء .]34:فتس ر ّلط ع ر زوجترره
واعت ها مملوكة له ،يعاملها كام يعامل السيد مملوكره ،وجتاهرل حقوقهرا،

وأكمل اخللق يف هذا :الرسل ،صلوات اهلل وسالمه عليهم ،وأكملهم أولو العزم ،وأكملهم حممد،
 ،وهلذا امنتَّ اهلل -سبحانه وتعاىل -عليه ،وعلى أمته مبا آتاهم من احلكمة ،كما قال تعاىل
ﮋﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﮊ.
وقال :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﮊ .

احلـكمــة

واملنها اليعي يف معارهتا ،ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ [النساء .]22:وهها
استعبا مل يأذن به اهلل ،وآخرون خضعوا لسلطان الشهوة .ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [آل عمررران .]24:فاسررتعبدهتم النسرراء ،وأصرربحت
املرأة هي السيدة يف البيت ،فّ ي َ
قىض أمر وهنا ،وال يعتهر عن مطلب من
مطالبها ،فضاعت القوامة ،ولن يفل ،قوم و َّلوا أمرهم امرأة.
والقليل ّمن و ِّفق يلىل العمل هبه األ لرة :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ
(النسراء .)34:ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [البقرة .]118:ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ

[النساء .]22:وقول الرسول،

(( :ال يفرك مرؤمن مؤمنرة ،يلن كرر منهرا

خل ًقا ريض منها خل ًقا آخر)) ( .)2وقوله(( :يلنرام هرن عروان عنردكم)) ( .)1أي:
أسريات وغرري ذلرك مرن اآليرات واألحا يرث التري تبرني حرق الزوجرة
والزوج.

 -2التعام مع اجملتمع:

فّ خيلو جمتم من املجتمعات من التناقضات ،واملجتم ُيتراج يلىل

رءا للسلبيات،
أسلو حكيم يف التعامل معه ،جلب ًا وتنمية ل،جيابيات ،و ً
غلو وال َجفاء.
فّ يلفراط وال تفريط وال ّ

( ) مسلم (.) 013 ،10
( ) أخرجه الرتمذي ( ) 10وقال :وهذا حديث حسن صحيح ،وابن ماجة ( .) 17

احلكمــة

 -3أه البدع:

برني العلرامء املرنها اليرعي يف
وهها موضو ،مهرم للقايرة ،وقرد ّ

وفرقوا بني البد ،صقريها وكبريها ،والظاهر منها
التعامل م أهل البدّ ،،
واملسترت ،كام ّفرقوا بني الداعي يلىل بدعته ،وقارصها ع نفسه.
وليس هها مكان بيان ذلك ،ولكن أر ت أن أشري يلىل اخللرل الواقر
يف ذلك من ِق َبل بعض الدعاة وطلبة العلم ،مما جيانب احلكمة ويضا ّ ها.

 -4إنكار املنكر:
ملاذا يلنكار املنكر؟ وهل األمر باملعروف ال ُيتاج يلىل حكمة؟
ليس األمر كهلك ،ولست يف بيان األمور التري حتتراج يلىل احلكمرة،
ويلنام املرا هو اإلشارة يلىل ما يفتقر يلىل احلكمة من حيث الواق  ،واملشراهد
أن اإلخّل باحلكمة يف النهي عن املنكر أعظم من اإلخّل هبا عند األمرر
باملعروف.
وكهلك فإن ضوابط يلنكار املنكر قد ختفى ع الكثريين ،أكثرر مرن
خفاء ضوابط األمر باملعروف.
وخّصة القول :يلننا بحاجة يلىل احلكمة عند األمر باملعروف ،ولكننا
أشدّ حاجة يلليها عند يلنكار املنكر.

احلـكمــة

ألنه ال بد من مراعاة قاعدة املصال ،واملفاسد ،وقاعدة سدّ الهرائ ،
وغريمها من القواعد اليعية .واإلخرّل باحلكمة له آثار التي ال ختفى،
ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ
[البقرة.]162 :

 -5إشاعة بعض األخبار واملفاهيم:

يقول اهلل-سبحانه -وتعاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [النساء.]83:

من القضايا التي تقل فيها مراعاة احلكمة:
يلشاعة األخبار ،مما ظاهر املرسة أو اخلوف ،وقرد يكرون وراء هره
األخبار أهداف ختفى ع الكثريين ،وبخاصة وقت األزمات واحلرو .
وألن احلكمة ليست متاحة لكل أحد أمرر اهلل برر ّ هره األخبرار يلىل
رسول اهلل،

 ،يف حياته ،ويلىل سنته وعلرامء األمرة بعرد وفاتره،

 ،ألن

أولّك هم الهين يدركون احلكمة ،ويعلمون ما وراء هه األخبرار ،ومرن
ثم يقررون ما يناسب احلال.
َّ
وهم الهين يفقهون قول الرسول،

يلثرام أن ُيردّ ث
(( :كفى براملرء ً

()2
ّ
كثريا من اإلشاعات واألخبار ليست ع ظاهرهرا،
بكل ما سم ))  .ألن ً

بل قد تكون مكهوبة من أصلها.

( ) مسلم (.)7

احلكمــة

 -6النقد وبيان األخطاء:

هه مسألة َض َّل فيها كثري من الناس ،فطائفة أطلقروا ألسرنتهم ون

حسيب أو رقيب ،و يدهنم النقد والتجري ،،ويلحصاء األخطاء واملثالب،
ال يسمعون بمنقصة يلال أشاعوها ،وال بمهمة يلال أذاعوها ،وطائفة أخررع
ُيرا ،وجعلروا لربعض
اعت وا النصيحة فضيحة ،والتنبيه ع األخطاء جتر ً
األفرا واميّات واجلامعات قداسة ال متس ،ومنحوهم حصرانة ال ترفر ،
وكّ طريف قصد األمور ذميم.
ومن هنا :فإن موضو ،النقد وبيان األخطاء موضرو ،حسراس ،لره
ضوابط جيب أن تراعى ،وحدو ال جيوز تعدِّ هيا وجتاوزها.
والضالة التي ننشدها.
ومراعاة هها األمر هو احلكمة التي نعنيهاّ ،
هه نامذج من أمور كثررية جيرب أن تراعرى احلكمرة فيهرا ،ونلحرظ
كثريا من اآلثرار السرلبية يف واقر
تساهل كثري من الناس يف ذلك ،مما ترك ً
املسلمني وجمتمعاهتم.

احلـكمــة

مسائ متعارضة سوّى الناس بينها
فسرو ْوا
هناك مسائل وقضايا اختلط األمر فيها ع بعض املسلمني،
َّ
بينها م أهنا متضا ة ومتعارضة ،وبينها خيط رفي ال يدركره يلال احلكرامء،
ممن وهبهم اهلل البرص والبصرية.
فمث ً
ّ :نجد اخللط بني اإلرساف وبني الكررم ،واخللرط برني البخرل
وبني التوفري أو االقتصا  .واألول مهموم ،والثا ممدوح ،ومطلو .
ولها فبعض الناس يصرف الكرريم براإلرساف ،وآخررون يصرفون
املرسف بالكرم ،وهكها.
تنبيهرا يلىل خطرورة عردم
وسأذكر ً
بعضا من هه القضايا واملسرائلً ،
التفريق بينها ،وتصور أهنا من املتامثّت ،لنكون ع بينة مرن أمرنرا جتن ًبرا
تبرص حلقيقته وآثار .
إلطّل الكّم ع عواهنه ،ون ّ
فمن ذلك اخللط بني:
-2القوة وبني العنف والقلظة.
-1الرفق واللني وبني الضعف.

احلكمــة

-3املداراة وبني املداهنة.
-4املصلحة وبني املفسدة.
-1النصيحة وبني التشهري.
-6اإلرسار وبني السكوت عن احلق.
 -0القرية وبني االندفا ،غري املنضبط.
-8العزة وبني التك .
-2التواض وبني الهل.
-20التأ وبني ال و واخلمول والكسل.
-22الشجاعة وبني التهور.
-21خوف الفتنة وبني اجلبن واخلوف.
وكثري من الناس يصعب عليه التفريق بني هه املتقابّت ،فتجد من
يصف الشجا ،بالتهور ،وجتد من يثني ع املتهور ويصفه بالشجاعة.
يسروغون عمرل الرهي
ونرع من يسم الناص ،بالتشهري ،وآخررون ّ
يشهر بالناس بأنه ناص ،،وهكها.
ِّ
واملنها الصحي ،هو تسمية احلقائق بأسامئها ،وال يتسرنى ذلرك يلال
وفهام وقدرة ع وض اليشء يف موضعه ،وهه هي احلكمة
علام ً
ملن رزل ً
التي نتحدث عنها.

احلـكمــة

اخلامتــــــــة
وبعــــــــد:
فهه هي احلكمة كام فهمناها من كتا اهلل –تعاىل -وسنة رسروله،
 ،حيث اتض ،لنا األثر اإلجيايب الهي يرتكه من الترزم باحلكمرة َوو ِّفرق
ما.
ّأما من مل يو َّفق للحكمة ،وهم كثر-ال ك َّثررهم اهلل-فقرد َجنروا عر
األمة املصائب والويّت لترصفاهتم التي سببت للمسلمني البّء ،واملزيد
من تسلط األعداء.
يلم روا باحلكمررة،
يلنرره َحر ّ
رري بررالعلامء وطررّ العلررم والرردعاة أن ّ
ويلتمسوا سب َلبها ،يف وقت عر َّز فيره احلكرامء ،ال سريام أمرام هره امجمرة
الصليبية املتقنة.
ألننا ،ويلن كنّا بأمس احلاجة يلىل القوة االقتصا ية والعسكرية ،فإن حاجتنرا
السديد والنظر البعيد أشد وأوىل ،وصدل الشاعر املتنبي يلذ يقول:
يلىل الرأي َّ
الرررأي قبررل شررجاعرة الشررجعرران
ُّ
املحرررل الثررررررا
هررو أول وهرري

احلكمــة

أيضا:
ويلذ يقول ً
ووضررر النررردع يف موضررر السررريف بالعرّ
مضرر كوضر السررريف فري موضررر النررردع
ٌّ
ويلذا كان يع ّز توافر احلكمة يف فر واحرد ،فرإن توافرهرا يف جمموعرة
أفرا أقر للمنال ،ومها قال الشاعر:
رأي اجلمررراعررة ال تشررررقرى البررّ بره
رغم اخلّف ورأي الفررر يشرررررررقيها
يلن األمة أحوج ما تكرون يلىل العلرامء والردعاة العراملني املخلصرني،
امللتزمني بمنها الرسول،

 ،يف وقت أصب ،فيه احلليم حريانًا.

يلن العررّج بررني أيرردينا يف كتررا ربنررا ،وسررنة نبينررا ،حيررث يقررول
املصطفى،

يلن متسكتم به لرن تضرلوا بعردي أبردً ا:
(( :،تركت فيكم ما ْ

كتا اهلل ،وسنتي)) ( .)2وقال(( :تركتكم عر البيضراء ليلهرا كنهارهرا ،ال
يزيغ عنها بعدي يلال هالِك)) (.)1
وصدل اهلل العظيم حيث يقول :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ [األنعام .]213:ولكن لن يفقه ذلك يلال
( ) رواه احلاكم  )0 1( 1 /والبيهقي يف الكربى 0/ 3

والدارقطين  07/0وحسّنه األلباني

يف منزلة السُنة ص (.) 0
( ) رواه احلاكم يف املستدرك وصححه األلباني يف صحيح اجلامع (.) 101

احلـكمــة
َمن آترا اهلل احلكمرة ،ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [البقرة.]162:

وص ّ اهلل وسلم ع نبينا حممد ،وع آله وصحبه ،ومن اقتفى أثرر
يلىل يوم الدين.
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