
حکمت از نگاه قرآن
علی اکبر عالمیان
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مفهومواژهحکمت
عالمه طباطبایی درباره معنای واژه حکمت می گوید: »حکمت ]به اصطالح نحوی[ 
بناء نوع است یعنی نوعی از محکم کاری یا کار محکمی که سستی و رخنه ای در آن 
راه ندارد و غالبا در معلومات عقلی واقعی که ابدا قابل بطالن و کذب نیست استعمال 
می شود.«1 به تعبیر مولف مجمع البیان: »حکمت آن است که تو را بر امر حق که باطلی 
در آن نیست واقف کند.«2بنابراین این دو تعریف، می توان حکمت را به معنای یافتن 

حقیقت و آن چه که مطابق با واقع است، تعریف کرد.
حکمت از نگاه قرآن نیز عبارت است از علم و معرفت داشتن به مجموعه اصولی 

که موافق با فطرت انسانی و مطابق با واقع هستند. اما حکمتی که در علوم بشری 
از آن یاد می شود در مقابل علوم تجربی به کار رفته و بیشتر مباحث نظری و عقلی 
صرف را شامل می شود. از این رو به نظر می رسد شباهت این دو فقط در عقلی 
و نظری بودن باشد و لکن در دو جهت تفاوت دارند یکی این که تمامی حکمت 

قرآن موافق با مقتضای فطرت است و دیگر این که با واقع مطابقت دارد.3 

ابعادمعنایحکمتدرقرآن
کلمـه حکمـت بیسـت بـار در قرآن مجیـد تکـرار شـده اسـت و از آن می توان 

اشاره: 

با توجه به اینکه در پیام تسلیت مقام معظم رهبري 
به مناسبت رحلت آیت اهلل مصباح یزدي از این 
در  یاد کرده اند،  با عنوان »حکیم«  عالم رحیل 
نوشتار حاضر به مفهوم واژه حکمت، ابعاد معنای 
حکمت در قرآن، همراه بودن کتاب با حکمت، 
همراه بودن علم و حکمت، همراه بودن عزت و 
حکمت، دریافت کنندگان حکمت از نگاه قرآن و 

نشانه هایی از آثار حکمت خداوند پرداخته ایم.



حکمت از نگاه قرآن عبارت 
است از علم و معرفت داشتن 
به مجموعه اصولى که موافق با 
فطرت انسانى و مطابق با واقع 

هستند. اما حکمتى که در علوم 
بشرى از آن یاد مى شود در مقابل 
علوم تجربى به کار رفته و بیشتر 

مباحث نظرى و عقلى صرف را 
شامل مى شود. 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

معانـی گوناگونـی را اسـتخراج کـرد کـه معانـی زیـر از این 
قبیل انـد:

1-حکمتبهمعنایپندواندرز
َوإَِذا َطلَّقُتـُم النَِّسـاَء َفَبلَغـَن أََجلَُهَنّ َفأَمِسـکوُهَنّ بَِمعـُروٍف أَو 
ُحوُهَنّ بَِمعـُروٍف  َواَل ُتمِسـکوُهَنّ ِضـَراًرا لَِتعَتـُدوا  َوَمن  َسـِرّ
یفَعـل َذلِـک َفَقـد َظلَـَم نَفَسـُه َواَل تََتِّخـُذوا آیـاِت اهلَلِّ ُهـُزًوا 
َواذکـُروا نِعَمـَت اهلَلِّ َعلَیکـم َوَمـا أَنـَزَل َعلَیکـم ِمـَن الکَتاِب 
َوالِحکَمـِة یِعُظکـم بِـِه َواتَُّقـوا اهلَلَّ َواعلَُموا أََنّ اهلَلَّ بِکِلّ َشـیٍء 
َعلِیـٌم.4و هـرگاه زنـان را طـالق دادیـد بایسـتی تـا نزدیک 
پایـان زمـان عـده یـا آن ها را بـه سـازگاری )در خانـه( نگاه 
داریـد و یـا بـه نیکـی رهـا کنیـد، و روا نیسـت آنـان را بـه 
آزار نـگاه داشـته تـا بـر آن هـا سـتم کنیـد. هر کـس چنین 
کنـد همانـا بـر خـود ظلـم کـرده اسـت. و آیـات خـدا را به 
مسـخره نگیریـد و بـه یـاد آریـد نعمت خـدا را که به شـما 
لطـف فرمـود و )بـه خصوص نعمـت بزرگ( کتاب آسـمانی 
و حکمت الهی را که به شـما فرسـتاد و شـما را به اندرز آن 
بهره منـد گردانـد، و از خـدا پـروا کنیـد و بدانیـد کـه خدا به 

همـه چیز آگاه اسـت.

2-حکمتبهمعنایعلموفهم
َولََقد آتَیَنا لُقَماَن الِحکَمَة أَِن اشکر هلِلَِّ َوَمن یشکر َفإِنََّما یشکُر 
لَِنفِسِه َوَمن کَفَر َفإَِنّ اهلَلَّ َغنِی َحِمیٌد.5و ما به لقمان مقام )علم 
و( حکمت عطا کردیم )و فرمودیم( که )بر این نعمت بزرگ( 
خدا را شکر کن، و هر کس شکر حق گوید به نفع خود اوست 
و هر که ناسپاسی و کفران کند خدا )از شکر و سپاس خلق( 

بی نیاز و )به ذات خود( ستوده صفات است.

3-حکمتبهمعنایقرآن
ادُع إِلَىَسبِیِل َربِّک بِالِحکَمِة َوالَموِعَظِة الَحَسنَِة َوَجاِدلُهم 
بِالَّتِى ِهى أَحَسُن إَِنّ َربَّک ُهَو أَعَلُم بَِمن َضَلّ َعن َسبِیلِِه 
َوُهَو أَعَلُم بِالُمهتَِدیَن.6)ای رسول ما خلق را( به حکمت )و 
برهان( و موعظه نیکو به راه خدایت دعوت کن و با بهترین 
طریق با اهل جدل مناظره کن )وظیفه تو بیش از این نیست( 
که البته خدای تو )عاقبت حال( کسانی را که از راه او گمراه 

شده و آنان را که هدایت یافته اند بهتر می داند.
4-حکمتبهمعنایپیامبریونبوت

 أَم یحُسـُدوَن الَنّـاَس َعلَیَمـا آتَاُهُم اهلَلُّ ِمن َفضلِـِه َفَقد آتَیَنا 
آَل إِبَراِهیـَم الکَتـاَب َوالِحکَمـَة َوآتَیَناُهم ُملـکا َعِظیًما.7بلکه 
حسـد می ورزنـد بـا مـردم )یعنـی پیامبـر و مسـلمین( چون 
آنهـا را خـدا به فضل خـود برخوردار نمود. کـه البته ما به آل 
ابراهیـم کتـاب و حکمـت دادیـم و به آنها ملک و سـلطنتی 

بزرگ عطـا کردیم.
لََقـد َمـَنّ اهلَلُّ َعلَـی الُمؤِمنِیـَن إِذ بََعـَث ِفیِهـم َرُسـواًل ِمـن 
أَنُفِسـِهم یتُلـو َعلَیِهـم آیاتِـِه َویَزکیِهـم َویَعلُِّمُهـُم الکَتـاَب 
َوالِحکَمـَة َوإِن کانُـوا ِمـن َقبُل لَِفـی َضاَلٍل ُمبِیـٍن.8 خداوند 
بـر مؤمنـان منت نهاد ]نعمـت بزرگی بخشـید[ هنگامی که 
در میـان آن ها، پیامبری از خودشـان برانگیخـت که آیات او 
را بـر آن هـا بخوانـد، و آن هـا را پاک کند و کتـاب و حکمت 

بیاموزد.

همراهبودنکتابوحکمت
...یتُلوا َعلَیکم آیاتِنا ... َو یَعلُِّمکُم الکتاَب َو الِحکَمَة ....9 تا آیات 
ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند و به شما، کتاب و 

حکمت بیاموزد... 
...... َو اذکُروا نِعَمَت اهللِ َعلَیکم َو ما أَنَزَل َعلَیکم ِمَن الکتاِب 
َو الِحکَمِة...10 و به یاد بیاورید نعمت خدا را بر خود، و کتاب 

آسمانی و علم و دانشی که بر شما نازل کرده.
کِر الَحکیِم.11 اینها را که  ذلِک نَتُلوُه َعلَیک ِمَن اآلیاِت َو الذِّ
بر تو می خوانیم، از نشانه ها)ی حقانیت تو( است، و یادآوری 

حکیمانه است.
لََقد َمنَّ اهلُل َعلَی الُمؤِمنِیَن إِذ بََعَث ِفیِهم َرُسواًل ... َو یَعلُِّمُهُم 
الکتاَب َو الِحکَمَة ....12 خداوند بر مؤمنان منت نهاد )نعمت 
بزرگی بخشید( هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان 

برانگیخت... و کتاب و حکمت بیاموزد...
 َو کذلِـک أَنَزلنـاُه ُحکمـاً َعَربِیـا َو لَئِـِن اتََّبعـَت أَهواَءُهـم بَعَد 
مـا جـاَءک ِمـَن الِعلِم مـا لَک ِمـَن اهللِ ِمـن َولِـی َو ال واٍق.13 
همان گونـه )که بـه پیامبران پیشـین کتاب آسـمانی دادیم،( 
بـر تو نیـز این )قرآن( را بـه عنوان فرمان روشـن و صریحی 
نـازل کردیـم و اگـر از هوس های آنان- بعـد از آن که آگاهی 
بـرای تـو آمده- پیـروی کنی، هیچ کـس در برابر خـدا، از تو 

حمایـت و جلوگیـری نخواهد کرد. 

همراهبودنعلموحکمت
َقالُـوا ُسـبَحانَک اَل ِعلـَم لََنـا إاَِلّ َما َعلَّمَتَنـا إِنَّک أَنـَت الَعلِیُم 
الَحکیـُم.14 گفتنـد: منزهـی تـو، مـا نمی دانیم جـز آن چه تو 

خـود بـه ما تعلیـم فرمـودی، که تویـی دانـا و حکیم.
إَِنّ اهلَلَّ کاَن َعلِیًما َحکیًما.15خدا به هر چیز دانا و آگاه است

همراهبودنعزتوحکمت
تَنِزیـُل الکَتـاِب ِمـَن اهللِ الَعِزیـِز الَحکیِم.16ایـن کتـاب )عظیم 
الّشـأن قـرآن( از جانب خدای مقتدر حکیم نازل گردیده اسـت.

یا ُموَسی إِنَُّه أَنَا اهللُ الَعِزیُز الَحکیُم.17ای موسی ! همانا این منم 
خدای عزیز حکیم .
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دریافتکنندگانحکمتازنگاهقرآن
خداونـد در قـرآن کریـم می فرمایـد: »یُؤتِـى الِحکَمَة َمن یَشـاُء َو َمن 
یُـؤَت الِحکَمـَة فََقـد أُوتَِى َخیراً َکثیـراً«18 )خدا( دانـش و حکمت را به 
هـر کـس بخواهد ]و شایسـته بداند[ می دهد و کسـی که بـه او حکمت 
داده شـود، خیـر فراوانـی داده شـده اسـت. بـا ایـن توضیـح، می تـوان 
انبیـای الهـی و بنـدگان خـاص خـدا را دریافـت کننـدگان حکمت از 

نـگاه قرآن ذکـر کرد. 

:1-انبیایالهی
ت َطائَِفـٌة ِمنُهـم أَن یِضُلّوک َوَما  َولَـواَل َفضـُل اهلَلِّ َعلَیـک َوَرحَمُتـُه لََهَمّ
ونَـک ِمـن َشـیٍء  َوأَنـَزَل اهلَلُّ َعلَیـک  یِضُلّـوَن إاَِلّ أَنُفَسـُهم  َوَمـا یُضُرّ
الکَتـاَب َوالِحکَمـَة َوَعلََّمـک َمـا لَم تَکـن تَعلَـُم َوکاَن َفضـُل اهلَلِّ َعلَیک 
َعِظیًمـا.19 و اگـر فضـل و رحمـت خـدا شـامل حال تـو نبـود گروهی از 
آنـان )دشـمنان اسـالم( همـت بـر آن گماشـته بودنـد کـه تـو را از راه 
صـواب دور سـازند، حـال آن کـه آن ها خـود را از راه حق و صـواب دور 
سـاخته و بـه تـو هیـچ زیانـی نتواننـد رسـانید و خـدا بـه تو ایـن کتاب 
)قـرآن مجیـد( و )مقـام( حکمـت )و نبـوت( را عطا کـرده و آن چه را که 
نمی دانسـتی بـه تـو بیاموخـت، و خـدا را بـا تـو لطـف عظیـم و عنایت 

بی انـدازه اسـت.
َویَعلُِّمـُه الکَتـاَب َوالِحکَمـَة َوالَتّـوَراَة َواإلِنِجیـَل.20و خدا بـه او تعلیم کتاب و 

حکمـت کند و تـورات و انجیـل آموزد.
2-بندگانخاص:

َولََقد آتَیَنا لُقَماَن الِحکَمَة أَِن اشـکر هلِلَِّ َوَمن یشـکر َفإِنََّما یشـکُر لَِنفِسـِه َوَمن 
کَفـَر َفـإَِنّ اهلَلَّ َغنِـی َحِمیٌد.21 و ما به لقمـان مقام )علم و( حکمت عطا کردیم 
)و فرمودیـم( کـه )بـر این نعمـت بزرگ( خدا را شـکر کن، و هر کس شـکر 
حق گوید به نفع خود اوسـت و هر که ناسپاسـی و کفران کند خدا )از شـکر 

و سـپاس خلق( بی نیاز و )به ذات خود( سـتوده صفات اسـت.
أَم یحُسـُدوَن الَنّـاَس َعلَـی َمـا آتَاُهُم اهلَلُّ ِمـن َفضلِِه َفَقـد آتَیَنـا آَل إِبَراِهیَم 
الکَتـاَب َوالِحکَمـَة َوآتَیَناُهـم ُملـکا َعِظیًما.22بلکـه حسـد می ورزنـد با مردم 
)یعنـی پیامبر و مسـلمین( چون آن هـا را خدا به فضل خود برخـوردار نمود. 
کـه البتـه مـا بـه آل ابراهیـم کتـاب و حکمـت دادیـم و بـه آن هـا ملک و 

سـلطنتی بزرگ عطـا کردیم.

نشانههاییازآثارحکمتخداوند
الوهیت

َشـِهَد اهلَلُّ أَنَّـُه اَل إِلَـَه إاَِلّ ُهـَو َوالَماَلئِکـُة َوأُولُـو الِعلـِم َقائًِمـا بِالِقسـِط اَل إِلََه 
إاَِلّ ُهـَو الَعِزیـُز الَحکیـُم.23 خـدا بـه یکتایـی خـود گواهی دهد کـه جز ذات 
اقدس او که نگهبان عدل و درسـتی اسـت خدایی نیسـت، و فرشـتگان و 
دانشـمندان نیـز بـه یکتایی او گواهـی دهند؛ نیسـت خدایی جـز او که )بر 

همه چیـز( توانا و داناسـت.

مدبراالمربودنخداوند
ماواِت َو اَلرِض َو کاَن اهلُل َعلِیماً َحکیماً.24 لشکریان آسمان ها   َو هلِلِ ُجُنوُد السَّ

و زمین تنها از آن خداست و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.
هُ  ... مـا نَِفـَدت  َو لَـو أَنَّ مـا ِفـی اَلرِض ِمـن َشـَجَرٍة أَقـالٌم َو الَبحـُر یُمـدُّ
کلِمـاُت اهللِ إِنَّ اهللَ َعِزیـٌز َحکیـٌم.25 و اگـر همـه درختـان روی زمیـن قلـم 
شـود، و دریـا بـرای آن مرکب گـرد... کلمات خـدا پایان نمی گیـرد خداوند 

عزیـز و حکیم اسـت.

بینقصبودنخداوند
ـالُم الُمؤِمـنُ الُمَهیِمُن  وُس السَّ ِذی ال إِلـَه إاِلَّ ُهـَو الَملِک الُقـدُّ ُهـَو اهلُل الَـّ
ا یشـِرکونَ  ُهَو اهلُل الخالِـقُ الباِرُئ  الَعِزیـُز الَجبَّـاُر الُمَتکبِّـُر ُسـبحاَن اهللِ َعمَّ
ـماواِت َو اَلرِض َو ُهَو  ُر لَُه اَلسـماُء الُحسـنی  یَسـبُِّح لَُه ما ِفـی السَّ الُمَصوِّ
الَعِزیـُز الَحکیـُم.26 و خدایـی اسـت کـه معبـودی جـز او نیسـت، حاکم و 
مالـک اصلـی اوسـت، از هـر عیب منزه اسـت، به کسـی سـتم نمی کند، 
امنیـت بخـش اسـت، مراقب همه چیز اسـت، قدرتمندی شکسـت ناپذیر 
کـه بـا اراده نافـذ خـود هـر امـری را اصالح می کنـد، و شایسـته عظمت 
اسـت خداونـد منـزه اسـت از آن چـه شـریک بـرای او قـرار می دهنـد! او 
خداونـدی اسـت خالـق، آفریننـده ای بی سـابقه، و صورتگری )بـی نظیر( 
برای او نام های نیک اسـت آن چه در آسـمان ها و زمین اسـت تسـبیح او 

می گوینـد و او عزیـز و حکیم اسـت.

توکلبهذاتاقدسالهی
َو َمـن یَتـَوکل َعلَـی اهللِ َفـإِنَّ اهللَ َعِزیٌز َحکیـٌم.27 ... هر کـس بر خدا توکل 

کنـد، )پیـروز می گـردد( خداوند قدرتمند و حکیم اسـت!



خداوند در قرآن کریم مى فرماید: 
»یُؤتِى الِحکَمةَ مَن یَشاءُ وَ مَن 

یُؤَت الِحکَمةَ فَقَد أُوتَِى َخیراً 
کَثیراً«

 )خدا( دانش و حکمت را به هر 
کس بخواهد ]و شایسته بداند[ 
مى دهد و کسى که به او حکمت 

داده شود، خیر فراوانى داده 
شده است. 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

رحمتواسعهالهی
مـا یفَتـِح اهلُل لِلنَّـاِس ِمـن َرحَمـٍة َفـال ُممِسـک لَهـا َو مـا 
یمِسـک َفـال ُمرِسـَل لَُه ِمن بَعـِدِه َو ُهـَو الَعِزیـُز الَحکیُم.28 
هـر رحمتی را خدا به روی مردم بگشـاید، کسـی نمی تواند 
جلـوی آن را بگیـرد و هـر چه را امسـاک کند، کسـی غیر 
از او قادر به فرسـتادن آن نیسـت و او عزیز و حکیم اسـت!

نزولقرآن
لَـت ِمـن لَـُدن َحکیٍم  الـر. کتـاٌب أُحکَمـت آیاُتـُه ُثـمَّ ُفصِّ
َخبِیـٍر.29 ایـن کتابـی اسـت کـه آیاتـش اسـتحکام یافتـه 
سـپس تشـریح شـده و از نزد خداونـد حکیـم و آگاه )نازل 

اسـت. گردیده( 

وحیالهی
َو مـا کاَن لَِبَشـٍر أَن یکلَِّمـُه اهلُل إاِلَّ َوحیاً أَو ِمـن َوراِء ِحجاٍب 
أَو یرِسـَل َرُسـواًل َفیوِحـی بِإِذنِِه ما یشـاُء إِنَُّه َعلِـی َحکیٌم30 
و شایسـته هیچ انسـانی نیسـت که خدا با او سـخن گوید، 
مگـر از راه وحی یا از پشـت حجاب، یا رسـولی می فرسـتد 
و بـه فرمـان او آن چـه را بخواهـد وحی می کند چـرا که او 

بلندمقام و حکیم اسـت.

آفرینشانسان
آفرینـش انسـان نیز نشـانه ای از حکمت خداوند به شـمار 
ی جاِعـٌل ِفـی  ک لِلَمالئِکـِة إِنِـّ مـی آیـد:  »َو إِذ قـاَل َربُـّ
اَلرِض َخلِیَفـًة ... قالُـوا ُسـبحانَک ال ِعلَم لَنـا إاِلَّ ما َعلَّمَتنا 
ک أَنـَت الَعلِیـُم الَحکیُم.31)بـه خاطـر بیـاور( هنگامی را  إِنَـّ
کـه پـروردگارت بـه فرشـتگان گفـت: مـن در روی زمین، 
جانشـینی )نماینده ای( قرار خواهم داد... فرشـتگان عرض 
کردنـد: منزهـی تـو! مـا چیـزی جـز آن چـه بـه مـا تعلیم 

داده ای، نمی دانیـم تـو دانـا و حکیمـی.« 

بعثتپیامبران
َربَّنـا َو ابَعـث ِفیِهـم َرُسـواًل ِمنُهـم یتُلـوا َعلَیِهـم آیاتِـک َو 
ک أَنـَت الَعِزیُز  یَعلُِّمُهـُم الکتـاَب َو الِحکَمـَة َو یَزکیِهـم إِنَـّ
الَحکیـُم.32 پـروردگارا! در میـان آن ها پیامبری از خودشـان 
برانگیـز، تـا آیات تـو را بر آنـان بخواند، و آن هـا را کتاب و 
حکمـت بیامـوزد، و پاکیـزه کند زیـرا تو توانـا و حکیمی )و 

بر ایـن کار، قـادری(! 
َو ما أَرَسلنا ِمن َرُسوٍل إاِلَّ بِلِساِن َقوِمِه لِیَبیَن لَُهم َفیِضلُّ اهللُ َمن 
یشاُء َو یهِدی َمن یشاُء َو ُهَو الَعِزیُز الَحکیُم.33 ما هیچ پیامبری را، 
جز به زبان قومش، نفرستادیم تا )حقایق را( برای آن ها آشکار سازد 
سپس خدا هر کس را بخواهد )و مستحق بداند( گمراه، و هر کس 

را بخواهد )و شایسته بداند( هدایت می کند و او توانا و حکیم است.
بعثتپیامبراسالم

َربَّنـا َو ابَعـث ِفیِهـم َرُسـواًل ِمنُهـم یتُلـوا َعلَیِهـم آیاتِـک َو 
ک أَنـَت الَعِزیُز  یَعلُِّمُهـُم الکتـاَب َو الِحکَمـَة َو یَزکیِهـم إِنَـّ
الَحکیـُم.34 پـروردگارا! در میـان آن ها پیامبری از خودشـان 
برانگیـز، تـا آیات تـو را بر آنـان بخواند، و آن هـا را کتاب و 
حکمـت بیامـوزد، و پاکیـزه کند زیـرا تو توانـا و حکیمی )و 

بر ایـن کار، قـادری(!
ُسـوُل بِالَحقِّ ِمن َربِّکـم  ... َو   یـا أَیَهـا النَّاُس َقـد جاَءکُم الرَّ
کاَن اهلُل َعلِیمـًا َحکیماً.35  ای مـردم! پیامبر)ی که انتظارش 
را می کشـیدید،( حـق را از جانـب پروردگارتـان آورد ... و 

خداونـد، دانا و حکیم اسـت.

محبتبینمؤمنان
ایجـاد محبـت بیـن مؤمنـان نیـز از حکمـت هـای الهـی 
بـه شـمار می آیـد: َوأَلَّـَف بَیـَن ُقُلوبِِهم  لَـو أَنَفقـَت َما ِفی 
اَلرِض َجِمیًعـا َما أَلَّفـَت بَیَن ُقُلوبِِهم َولَکـَنّ اهلَلَّ أَلََّف بَیَنُهم 

إِنَّـُه َعِزیـٌز َحکیٌم.36
و الفـت داد دل هـای مؤمنـان را، دل هایـی کـه اگـر تـو با 
تمـام ثـروت روی زمیـن می خواسـتی میـان آن هـا الفـت 
دهـی نتوانسـتی، لیکـن خـدا تألیف قلـوب آن ها کـرد که 

او مقتـدر و داناسـت.

امیددادنبهانسانها
امیـددادن بـه انسـان ها نشـانه ای از دریـای بـی کـران 

حکمـت الهـی اسـت:
.... َفَصبـٌر َجِمیـٌل َعَسـی اهلُل أَن یأتِینِی بِِهم َجِمیعـاً إِنَُّه ُهَو 
الَعلِیـُم الَحکیُم.37صبری زیبـا )و خالی از کفـران(! امیدوارم 
خداونـد همـه آن هـا را بـه مـن بازگرداند چـرا کـه او دانا و 

حکیم اسـت!

کمکبهمؤمنان
بَلـی  إِن تَصبِـُروا َو تَتَُّقوا َو یأُتوکم ِمـن َفوِرِهم هذا یمِددکم 
ِمینَ  َو ما َجَعلَُه اهلُل  َربُّکم بَِخمَسـِة آالٍف ِمَن الَمالئِکِة ُمَسـوِّ
إاِلَّ بُشـری  لَکـم َو لَِتطَمئِـنَّ ُقُلوبُکـم بِِه َو َما النَّصـُر إاِلَّ ِمن 
ِعنـِد اهللِ الَعِزیـِز الَحکیِم.38آری، )امروز هم( اگر اسـتقامت و 
تقوا پیشـه کنید، و دشـمن به همین زودی به سـراغ شـما 
بیایـد، خداونـد شـما را به پنـج هزار نفـر از فرشـتگان، که 
نشـانه هایی بـا خـود دارنـد، مـدد خواهـد داد! ولـی اینها را 
خداونـد فقـط بشـارت، و بـرای اطمینـان خاطر شـما قرار 
داده و گـر نـه، پیـروزی تنها از جانـب خداوند توانای حکیم 

است!
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ـیطاُن أَعمالَُهـم َو قـاَل ال غالِـَب لَکُم الیـوَم ِمَن  َو إِذ َزیـَن لَُهـُم الشَّ
ا تَراَءِت الِفَئتاِن نَکَص َعلـی  َعِقَبیِه َو قاَل  ی جاٌر لَکـم َفلَمَّ النَّـاِس َو إِنِـّ
ی أَخاُف اهللَ َو اهلُل َشـِدیُد  ی بَـِری ٌء ِمنکـم إِنِّی أَری  مـا ال تََروَن إِنِـّ إِنِـّ
الِعقـابِ  إِذ یُقـوُل الُمناِفُقـوَن َو الَِّذیـَن ِفـی ُقُلوبِِهم َمَرٌض َغـرَّ هُؤالِء 
ِدیُنُهـم َو َمـن یَتَوکل َعلَـی اهللِ َفإِنَّ اهللَ َعِزیٌز َحکیـٌم؛39 و )به یاد آور( 
هنگامی را که شـیطان، اعمال آنها )مشـرکان( را در نظرشـان جلوه 
داد، و گفـت: امـروز هیـچ کـس از مـردم بـر شـما پیـروز نمی گردد! 
و مـن، همسـایه )و پنـاه دهنده( شـما هسـتم! امـا هنگامـی که دو 
گـروه )کافـران، و مؤمنـان مورد حمایت فرشـتگان( در برابر یکدیگر 
قـرار گرفتنـد، به عقـب برگشـت و گفت: »من از شـما )دوسـتان و 
پیروانـم( بیـزارم! مـن چیزی می بینم که شـما نمی بینید مـن از خدا 

می ترسـم، خداوند شـدید العقاب اسـت!«

قبولتوبه
خداونـد رحمـان و رحیـم توبـه دیگـران را بـه رحمـت واسـعه خود 
قبـول می کنـد و ایـن نیـز چیزی جـز حکمت خداونـد نیسـت: إِنََّما 
ـوَء بَِجهالٍَة ُثمَّ یُتوبُـوَن ِمن َقِریٍب  التَّوبَـُة َعلَـی اهللِ لِلَِّذیَن یعَمُلوَن السُّ
َفُأولئِـک یُتـوُب اهلُل َعلَیِهـم َو کاَن اهلُل َعلِیماً َحکیمـًا.40 پذیرش توبه 
از سـوی خـدا، تنهـا بـرای کسـانی اسـت کـه کار بـدی را از روی 
جهالـت انجـام می دهنـد، سـپس زود توبـه می کننـد. خداونـد، توبه 

چنیـن اشـخاصی را می پذیـرد و خـدا دانـا و حکیم اسـت.

جهاددرراهخداوند
َو ال تَِهُنـوا ِفـی ابتِغـاِء الَقـوِم إِن تَکونُـوا تَألَُمـوَن َفإِنَُّهـم یألَُموَن کما 
تَألَُمـوَن َو تَرُجـوَن ِمَن اهللِ ما ال یرُجـوَن َو کاَن اهلُل َعلِیماً َحکیماً.41 و 
در راه تعقیب دشـمن، )هرگز( سسـت نشـوید! )زیرا( اگر شـما درد و 
رنـج می بینیـد، آن هـا نیز همانند شـما درد و رنج می بینند ولی شـما 
امیـدی از خـدا دارید کـه آن ها ندارنـد و خداوند، دانا و حکیم اسـت.

وضعحدودوتعزیرات
وضـع حـدود و تعزیـرات از آن جایـی که بـه منزله مقابله بـا افزایش 

جـرم در جامعـه اسـت، از حکمت هـای الهـی به شـمار می آیند:
ـارَِقُة َفاقَطُعـوا أَیِدیُهمـا َجـزاًء بِما کَسـبا نَکااًل ِمـَن اهللِ َو اهلُل  ـارُِق َو السَّ َو السَّ
َعِزیـٌز َحکیٌم.42 دسـت مـرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده اند، 

بـه عنـوان یـک مجازات الهـی، قطع کنیـد! و خداوند توانا و حکیم اسـت.
َو مـا کاَن لُِمؤِمـٍن أَن یقُتـَل ُمؤِمنـاً إاِلَّ َخَطـأً َو َمـن َقَتـلَ  ... َفَتحِریُر 
َرَقَبـٍة ُمؤِمَنـٍة َو ِدیـٌة ُمَسـلََّمٌة إِلی  أَهلِـهِ  ... َو کاَن اهلُل َعلِیمـاً َحکیماً.43 
هیـچ فـرد باایمانی مجاز نیسـت کـه مؤمنی را به قتل برسـاند، مگر 
این که این کار از روی خطا و اشـتباه از او سـر زند )و در عین حال،( 
کسـی کـه مؤمنـی را از روی خطـا بـه قتـل رسـاند، باید یـک برده 
مؤمـن را آزاد کنـد و خون بهایـی بـه کسـان او بپـردازد مگـر اینکه 

آن هـا خون بهـا را ببخشـند... و خداونـد، دانا و حکیم اسـت.

کیفرگناهکاران
َو یـوَم یحُشـُرُهم َجِمیعاً یا َمعَشـَر الِجنِّ َقِد اسـَتکَثرُتم ِمـَن اإلِنِس َو 
قـاَل أَولِیاُؤُهـم ِمـَن اإلِنِس َربََّنا اسـَتمَتَع بَعُضنـا بَِبعٍض َو بَلَغنـا أََجلََنا 
لـتَ لَنـا قـاَل النَّاُر َمثواکـم خالِِدیَن ِفیهـا إاِلَّ ما شـاَء اهلُل إِنَّ  ِذی أَجَّ الَـّ
ک َحکیـٌم َعلِیـٌم.44 در آن روز کـه )خـدا( همـه آن هـا را جمـع و  َربَـّ
محشـور می سـازد، )می گویـد: (  ای جمعیـت شـیاطین و جن! شـما 
افـراد زیادی از انسـان ها را گمراه سـاختید! دوسـتان و پیـروان آن ها 
از میـان انسـان ها می گوینـد: پـروردگارا! هـر یـک از مـا دو گـروه 
)پیشـوایان و پیـروان گمراه( از دیگری اسـتفاده کردیـم )ما به لذات 
هـوس آلـود و زودگذر رسـیدیم و آن هـا بر ما حکومـت کردند( و به 
اجلـی که بـرای ما مقرر داشـته بودی رسـیدیم. )خداونـد( می گوید: 
»آتـش جایـگاه شماسـت جاودانـه در آن خواهیـد ماند، مگـر آن چه 

خـدا بخواهـد. پـروردگار تو حکیم و داناسـت.«

پاداشنیکوکاران
َو إِذا ُتتلـی  َعلَیـِه آیاُتنا َولَّی ُمسـَتکبِراً کأَن لَم یسـَمعها کأَنَّ ِفی أُُذنَیِه 
الِحـاِت لَُهم  ـرُه بَِعـذاٍب أَلِیـمٍ  إِنَّ الَِّذیـَن آَمُنـوا َو َعِمُلوا الصَّ َوقـراً َفَبشِّ
ـا َو ُهـَو الَعِزیـُز الَحکیُم.45  َجنَّـاُت النَِّعیـِم  خالِِدیـَن ِفیهـا َوعـَد اهللِ َحقًّ
و هنگامـی کـه آیـات مـا بـر او خوانـده می شـود، مسـتکبرانه روی 
برمی گردانـد، گویـی آن را نشـنیده اسـت گویی اصـال گوش هایش 
سـنگین اسـت! او را بـه عذابـی دردناک بشـارت ده! )ولی( کسـانی 
کـه ایمـان آورده و اعمـال صالـح انجـام داده اند، باغ هـای پر نعمت 
بهشـت از آن آن هاسـت جاودانـه در آن خواهنـد مانـد ایـن وعـده 
حتمـی الهی اسـت و اوسـت عزیز و حکیم )شکسـت ناپذیـر و دانا(. 

معاد
َو إِذ قـاَل إِبراِهیـُم َربِّ أَِرنِـی کیـَف ُتحـی الَموتـی  قـاَل أَ َو لَم ُتؤِمن 
یـِر َفُصرُهنَ   قـاَل بَلـی  َو لکـن لِیطَمئِنَّ َقلبِی قاَل َفُخـذ أَربََعًة ِمَن الطَّ
... ُثـمَّ ادُعُهـنَّ یأتِیَنـک َسـعیاً َو اعلَـم أَنَّ اهللَ َعِزیـٌز َحکیـٌم.46 و )بـه 
خاطـر بیـاور( هنگامی را که ابراهیـم گفت: خدایا! به من نشـان بده 
چگونـه مـردگان را زنده می کنـی؟ فرمود: مگـر ایمان نیـاورده ای؟! 
عـرض کـرد: آری، ولـی می خواهـم قلبـم آرامـش یابد. فرمـود: در 
ایـن صـورت، چهـار نوع از مرغـان را انتخـاب کن! و آن هـا را )پس 
از ذبـح کـردن،( قطعـه قطعه کـن )و در هـم بیامیز(! ... بعـد آن ها را 
بخـوان، بـه سـرعت به سـوی تـو می آینـد! و بـدان خداوند قـادر و 
حکیـم اسـت )هـم از ذرات بـدن مردگان آگاه اسـت، و هـم توانایی 

بـر جمع آن هـا دارد.(

نجاتازجهنم
َو یـوَم یحُشـُرُهم َجِمیعاً یا َمعَشـَر الِجنِّ َقِد اسـَتکَثرُتم ِمـَن اإلِنِس َو 
قـاَل أَولِیاُؤُهـم ِمـَن اإلِنِس َربََّنا اسـَتمَتَع بَعُضنـا بَِبعٍض َو بَلَغنـا أََجلََنا 
لـتَ لَنـا قـاَل النَّاُر َمثواکـم خالِِدیَن ِفیهـا إاِلَّ ما شـاَء اهلُل إِنَّ  ِذی أَجَّ الَـّ
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ک َحکیـٌم َعلِیـٌم.47 در آن روز کـه )خدا( همه  َربَـّ
آن هـا را جمـع و محشـور می سـازد، )می گوید: ( 
 ای جمعیـت شـیاطین و جن! شـما افـراد زیادی 
از انسـان ها را گمراه سـاختید! دوسـتان و پیروان 
آن هـا از میـان انسـان ها می گوینـد: پـروردگارا! 
هـر یک از ما دو گروه)پیشـوایان و پیروان گمراه 
( از دیگـری اسـتفاده کردیم )ما بـه لذات هوس 
آلـود و زودگـذر رسـیدیم و آن ها بـر ما حکومت 
کردنـد( و بـه اجلـی کـه بـرای مـا مقرر داشـته 
»آتـش  می گویـد:  )خداونـد(  رسـیدیم.  بـودی 
جایـگاه شماسـت جاودانـه در آن خواهیـد مانـد، 
مگـر آن چـه خـدا بخواهـد. پـروردگار تـو حکیم 

داناست.« و 

آرامشمؤمنان
کیَنَة ِفی ُقُلوِب الُمؤِمنِیَن لِیزداُدوا  ُهَو الَِّذی أَنَزَل السَّ
ماواِت َو اَلرِض  إِیماناً َمَع إِیمانِِهم َو هلِلِ ُجُنوُد السَّ
که  است  کسی  او  َحکیماً.48  َعلِیماً  اهلُل  کاَن  َو 
آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی 
بر ایمانشان بیفزایند لشکریان آسمان ها و زمین از 

آن خداست، و خداوند دانا و حکیم است. 

عدماطاعتازدشمنان
یـا أَیَهـا النَّبِـی  ... َو ال ُتِطـِع الکاِفِریـنَ  ... إِنَّ اهلَل 
کاَن َعلِیمـاً َحکیمـاً.49 ای پیامبـر! ... و از کافـران 
و منافقـان اطاعـت مکـن ... کـه خداونـد عالم و 

اسـت. حکیم 
ِق اهللَ َو ال ُتِطـِع الکاِفِریـَن َو  یـا أَیَهـا النَّبِـی اتَـّ
الُمناِفِقیـَن إِنَّ اهللَ کاَن َعلِیماً َحکیماً.50  ای پیامبر! 
تقـوای الهـی پیشـه کـن و از کافـران و منافقان 
اطاعـت مکن کـه خداونـد عالم و حکیم اسـت.

هدایتبشری
َو مـا أَرَسـلنا ِمن َرُسـوٍل إاِلَّ بِلِسـاِن َقوِمـِه لِیَبیَن 
لَُهـم َفیِضـلُّ اهلُل َمـن یشـاُء َو یهـِدی َمن یشـاُء 
َو ُهـَو الَعِزیـُز الَحکیـُم.51 مـا هیـچ پیامبـری را، 
جـز بـه زبان قومـش، نفرسـتادیم تا )حقایـق را( 
برای آن ها آشـکار سـازد سـپس خدا هر کس را 
بخواهـد )و مسـتحق بداند( گمـراه، و هر کس را 
بخواهـد )و شایسـته بدانـد( هدایت می کنـد و او 

توانـا و حکیم اسـت.
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