
١/١١/٢٠١٧  
 الحكیم والحكم

لحكیم في القرآن وقد ورد اسم ا الحكم،واسم هللا الحكیم 
مرة: ١٠٠ما یقرب   

ُ بُِضّرٍ فََال َكاِشَف لَھُ إِالَّ ھَُو ۖ َوإِن ( -١ َوإِن یَْمَسْسَك ا9َّ
َوھَُو  )١٧یَْمَسْسَك بَِخْیٍر فَُھَو َعلَٰى كُّلِ َشْيٍء قَِدیٌر (

)األنعام١٨ِعبَاِدِه ۚ َوھَُو اْلَحِكیُم اْلَخبِیُر (اْلقَاِھُر فَْوَق  )	 
إذا في ضر ال احد یكشفھ إال هللا،والخیر ھو قدرة 

هللا،وھذا كلھ توحید،بالضر یجب أن تؤمني أن ال كاشف 
محظوظة،انما  ألننيرتي أو دإال ھو،والخیر لیس لق

بعد ذكر  فاZ تعالى ھو من قدر لي ذلك.ثملقدرتھ،
َوھَُو  تي یجب أن نؤمن بخیرھا وشرھا،(االقدار،وال

وما معنى القاھر فوق عباده؟،)اْلقَاِھُر فَْوَق ِعبَاِدِه   
،بمعني كل ما العباد بھ  ما یقدره هللا ھو یقھر أي كل 

الخیر والشر،و تبعھا وھو  أراده هللا سوف یحدث من 
قدار،و القاھر الحكیم الخبیر،وقبل ذلك ذكر القدیربعد اال

،كما جاء في حدیث اده من خیر وشر سیقعكل ما أر
ةَ لو  أنَّ  واعلَم( النبي صلى هللا علیھ وسلم األمَّ

بشيءٍ  یَنفعوكَ  لم بَشيءٍ  ینفَعوكَ  أن علَى اجتَمعت  قد إالَّ
ُ  كتبَھُ  ن ، وإ لَكَ  ا9َّ

وكَ  أن على اجتََمعوا وكَ  لم بَشيءٍ  یضرُّ   بشيءٍ  إالَّ  یَضرُّ
ُ  كتبَھُ  قد حكم المحدث ،)المحدث األلبانيعلیَك  ا9َّ

	 صحیح



 امن االقدار بمكانھ جزئیةحكیم أي كل  قاھر و
المناسب،وخبیر یعلم دقائق االمور وما تؤول إلیھ من 

لما لنتائج،مثال إذا عملت شيء ،ماذا سیحدث بعده ؟ ا
ل شيء بمكانھ ألنھ خبیر یعلم ما ستؤول إلیھ.وضع ك  

َن بِأَنفُِسِھنَّ ثََالثَةَ قُُروٍء َوَال یَِحلُّ َواْلُمَطلَّقَاُت یَتََربَّصْ ( -٢
ھُ فِي أَْرَحاِمِھنَّ إِن كُنَّ یُْؤِمنَّ  لَُھنَّ أَن یَْكتُْمَن َما َخلََق اللـَّ
ِلَك إِْن  ِھ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َوبُعُولَتُُھنَّ أََحقُّ بَِرِدِّھنَّ فِي ذَٰ بِاللـَّ

الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف  أََرادُوا إِْصَالًحا َولَُھنَّ ِمثْلُ 
ھُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  َجاِل َعلَْیِھنَّ دََرَجةٌ َواللـَّ  ﴾٢٢٨﴿  َوِللِرّ

		البقرة  ،
 ِلّلَِّذینَ  ،وتسبقھا اآلیتان(،ھذه اآلیة بدایة آیة الطالق

 فَِإنَّ  فَاُءوا فَِإن أَْشُھرٍ  أَْربَعَةِ  تََربُّصُ  نَِّسائِِھمْ  ِمن یُْؤلُونَ 
ھَ  ِحیمٌ  َغفُورٌ  اللـَّ ھَ  فَِإنَّ  الطََّالقَ  َعَزُموا َوإِنْ ﴾ ٢٢٦﴿ رَّ  اللـَّ

﴾٢٢٧﴿ َعِلیمٌ  َسِمیعٌ   
إن  من التفكیر،شھور ٤) بعد الطََّالقَ  َعَزُموا َوإِنْ ( 

فإن هللا هللا غفور رحیم،وإن قرروا الطالق، فإن  رجعوا
یذكر لنا هللا تعالى عن المطلقات في اآلیة  سمیع علیم،ثم

َواْلُمَطلَّقَاُت یَتََربَّْصَن  حكام اكثر للمطلقة،(واأل) ٢٢٨(
لبیان خلو حیضات  ٣أي ) ثََالثَةَ قُُروءٍ  بِأَنفُِسِھنَّ 

ھذا طبعا بعد وھذا عدة المطلقة ،والرحم،
ولكن ال من المنزل،تخرج وتستطیع أن الدخول،
ھُ فِي َوَال یَحِ  (تتزوج، لُّ لَُھنَّ أَن یَْكتُْمَن َما َخلََق اللـَّ

إِن  (وال یحل أن تخفي حملھا ،فتوجد أحكام، )أَْرَحاِمِھنَّ 



ِھ َواْلیَْوِم اْآلِخرِ  بمعنى إن لم یؤمن باZ ) كُنَّ یُْؤِمنَّ بِاللـَّ
َوبُعُولَتُُھنَّ  ( والیوم االخر فال رادع لھن لعدم اإلخفاء
ِلَك إِْن أََرادُوا إِْصَالًحا  فاألولي أن ) أََحقُّ بَِرِدِّھنَّ فِي ذَٰ

إرادة كذلك بین أن تعود لزوجھا من أي زوج آخر،و
تكون من الطرفین،ولیس طرف یجب أن اإلصالح 

)َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروفِ  (واحد  
لیھن بالمعروف،الحقوق ولھن للنساء مثل الذي ع

َجاِل َعلَْیِھنَّ دََرَجةٌ (المتبادلة بینھم،و ومن ھذه اآلیة )َوِللِرّ
نتبین أن حق الزوج علي الزوجة أكثر من حق الزوجة 

فكل ما سبق أحكام  فھم قوامون بما أنفقوا، ،على الزوج
ھُ َعِزیٌز ( ثمویختمھا بأن للرجال علیھن درجة، َواللـَّ

وحكمتھ في ھذه  یبین لنا  عزة هللا و يأ ﴾٢٢٨﴿  َحِكیمٌ 
،وعزة حكام الدقیقة،بدأ بالعزة وھي باتباع ما أمر هللاأل

ولكن هللا تھ،فلیس كل عزیز حكیم.مهللا مقرونھ بحك
حتى لو لم یتبعھ الناس هللا عزیز حكیم  في أحكامھ.

 عزیز.
ھُ ِلیُبَیَِّن لَكُْم َویَْھِدیَكُْم سُنََن الَِّذیَن ِمن قَْبِلكُْم  ٣-( یُِریدُ اللـَّ

ھُ َعِلیٌم َحِكیمٌ  النساء ﴾٢٦ َویَتُوَب َعلَْیكُْم َواللـَّ 	﴿	
)من أال یرثوا ٢٥-٢٤(تبعت آیات أحكام كلھا للنساء،

النساء كرھا،وأال ینكحوا ما نكح آباءھم ،،وتحریم زواج 
ما جاءت ھذه االحكام إال لیبین لكم ثم المحارم،

قبلكم،ویتوب علیكم إن  هللا،ویھدیكم سنن الذین من



ھُ َعِلیٌم َحِكیمٌ أخطأتم،وتفسیر كل ما سبق (  ،فيأي ) َواللـَّ
أقدار من هللا فكیف أعامل هللا ؟ أحكام،و  

وعلمھ متصل  بانھ علیم لما وضع ھذه األحكام، 
قدار واألحكام كلھا فلكل شيء ما یناسبھ.فاألبحكمتھ.

 متصلة باسم هللا الحكیم.
 َحَرْصتُمْ  َولَوْ  النَِّساءِ  بَْینَ  تَْعِدلُوا أَن تَْستَِطیعُوا َولَن (-٥

 تُْصِلُحوا َوإِن َكاْلُمعَلَّقَةِ  فَتَذَُروَھا اْلَمْیلِ  كُلَّ  تَِمیلُوا فَالَ 
َّقُوا ھَ  فَِإنَّ  َوتَت ِحیًما َغفُوًرا َكانَ  اللـَّ قَا َوإِن ﴾١٢٩﴿ رَّ  یَتَفَرَّ

ھُ  یُْغنِ  ھُ  َوَكانَ  ھِ َسعَتِ  ِمّن كُال{  اللـَّ  ﴾١٣٠﴿َحِكیًما َواِسعًا اللـَّ
 النساء 

یخبرنا ) ١٢٩وھذه اآلیة كذلك عن الطالق،وفي اآلیة (
من لدیھ أكثر من زوجة، فال یمیل كل  هللا تعالي أن

المیل لواحدة منھن ،ویكون واضحا،ویذر األخرى 
أرادوا استمرار الحیاة الزوجیة،علیھ بمعنى أن كالمعلقة،

یعدل بینھم أو أن یتفرقا منعا للذنوب،بمعنى ال أن  
أجني من ورائھا الذنوب!!!!  أستمر في عالقة  

.والقاعدة ھذا احتمال،واألفضل االنفصال منعا للذنوبو 
)٢٢٩ۗ(فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِِإْحَساٍن (القرآنیة  	

ُحوھُنَّ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَأَْمِسكُوھُنَّ (   )٢٣١( ۚبَِمْعُروفٍ  َسّرِ
 البقرة

َّقُوا تُْصِلُحوا َوإِن(لسورة الطالق ونعود  في ) َوتَت
ھَ  فَِإنَّ  عالقتھما ( ِحیًما َغفُوًرا َكانَ  اللـَّ لما  ﴾١٢٩﴿ رَّ

 سبق.



ولكن فرضا لم یستطیعوا اإلصالح والتقوى،فما ھو 
 الحل؟

قَا َوإِن( وعدھما هللا تعالى  أي حصل الطالق،وبم) یَتَفَرَّ
ھُ  یُْغنِ ( ؟  ھُ  َوَكانَ  َسعَتِھِ  ِمّن كُال{  اللـَّ  َواِسعًا اللـَّ

فلن تفتقر المرأة مثال،وإنما سیغنیھا ویغني  ﴾١٣٠﴿َحِكیًما
مرأة بزوج یغني الرجل بزوجة اخري أو ال،و الرجل

مثال من یقول للمرأة ن هللا ھو الرزاق،آخر أو دخل أل 
ن مرة ثانیة،أولن تجدي من إن تطلقت لن تتزوجی

ن یصرف علیك،( الواسع سواء ،أي فضلھ ) َسعَتِھِ  ِمّ
ھُ  َوَكانَ  زوج أو دخل، واسعا  ﴾١٣٠﴿َحِكیًما َواِسعًا اللـَّ

،ورزقھ،فالفرص كثیرة  في رحمتھ وفضلھ
ن  ،(لھما.وحكیما،فلیس كل واسع حكیم، الواسع  َوإِن ّمِ

ْعلُوٍم (َشْيٍء إِالَّ ِعندَنَا َخَزائِنُھُ  لُھُ إِالَّ بِقَدٍَر مَّ ) ٢١َوَما نُنَّزِ
		(الحجر،وكذلك یخبرنا هللا أنھ 

ِكن (  ْزَق لِِعبَاِدِه لَبََغْوا فِي اْألَْرِض َولَٰ ُ الرِّ َولَْو بََسطَ هللاَّ
ا یََشاُء  ُل بِقََدٍر مَّ ) الشورى ٢٧(یُنَزِّ  
ینزل كل شيء  هللا واسع ولدیھ خزائن كل شيء،ولكن

مثال ولیس كل واسع حكیم،تھ،مبقدر وھذا لحك  
،المال كذلك نسيء استخدامھنسرف وعندنا ماء كثیر ف

ولكن هللا یبین لنا ھنا أنھ  إن كثر نسرف فیھ،
أو الزوجة یعطیھم الزوج واسع،ولكن حكیم كذلك ،ف

لذلك نرى في كذا آیة كیف في الوقت المناسب، ةالمناسب
أي قدار،حكیم جاء في األحكام،وجاء في األأن اسم هللا ال



الشيء المناسب بالوقت ،بمعنى ال یفعل شيء إال لحكمة 
فال یوجد شيء عشوائي.المناسب لحكمة،  

على ثبوت : دالالعظیم وھذا االسم   
َرّبِ َھْب ِلي ُحْكًما  (كمال الحكم Z،وكمال الحكمة -١

اِلِحینَ  ) الشعراء٨٣( َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ 	
(البقرة ۗ◌ )٢٦٩( َمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیًراوَ   

ما یشاء  یحكم والقوانین، ھو الحاكم الذي یضع األحكام
بین  ویفصل  في الدنیا،ویحكم ویقضيلعباده 

،وانما كمال الحكمة فقط  العباد،ولیس فقط كمال الحكم
َعلَْیَك اْلِكتَاَب ِمْنھُ ھَُو الَِّذي أَنَزَل  حكمة ، أحكام هللا كل ف

ْحَكَماٌت ھُنَّ أُمُّ اْلِكتَابِ  ) آل عمران٧(آیَاٌت مُّ 	
سبیل فیھا للتأویل، ،أي كأن أغلقھ ال واضحات أي  

 بإحكام  فال منفذ للتسرب. 
٨/١١/٢٠١٧  

وھذا االسم العظیم دال على شیئین ثبوت كمال الحكم 
Z قد یحكم رفي البشر ، .تبارك وتعالى وكمال الحكمة

من ال حكمة لھ،ورب شخص ذو حكمة ال صالحیة لدیھ 
آتى األنبیاء تعالى لنا أنھ هللا ذكر للحكم،وفي القرآن 

َرّبِ َھْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي  ،سلیمان،داوود إبراھیم،(
اِلِحیَن ( ) الشعراء٨٣بِالصَّ )	
 وسنذكرالحكم مع الحكمة یكون اإلصالح،وحین یكون 

ْصبِْر َعلَٰى َما اسورة ص (قصة داوود علیھ السالم في  
اٌب (  إِنَّا) ١٧یَقُولُوَن َواْذكُْر َعْبدَنَا دَاُوودَ ذَا اْألَْیِد ۖ إِنَّھُ أَوَّ



ْرنَا ْشَراقِ  بِاْلعَِشّيِ  یَُسبِّْحنَ  َمعَھُ  اْلِجبَالَ  َسخَّ ) ١٨( َواْإلِ
یسبح  كان ھوف )١٩( ابٌ أَوَّ  لَّھُ  كُلٌّ   َۖمْحشُوَرةً  َوالطَّْیرَ 

 َوَشدَْدنَا هللا،ومعھ  الجبال والطیور.صوتھ یشجعھم ،
)٢٠( اْلِخَطابِ  َوفَْصلَ  اْلِحْكَمةَ  َوآتَْینَاهُ  ُمْلَكھُ  )		

فیما  وهللا أعطاه الحكمة،وكذلك ھو یفصل بین الناس 
اختلفوا علیھ، ا ،ثم یذكر لنا القصة ( َوَھْل أَتَاَك نَبَأُ 

ُروا اْلِمْحَرابَ اْلَخْصِم  وداوود ھذا وقت  ﴾٢١﴿ إِْذ تََسوَّ
بھذا  كان وقت استراحتھ وعبادتھ،وعادة ال أحد یأتیھ

وماذا فعل الوقت،وكذلك المحراب مكان عبادتھ مقفول،
وھذا كان اختبار تسلقوا سور المحراب،الخصمان؟ 

لھ،مثال لم یقل لن أحكم بینھم ألنھ وقت راحتي 
الموضوع.وماذا فعل؟وعبادتي،وأنھي   

إِْذ دََخلُوا َعلَى دَاُوودَ فَفَِزَع ِمْنُھْم قَالُوا َال تََخْف َخْصَماِن 
بَغَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض فَاْحكُم بَْینَنَا بِاْلَحِقّ َوَال تُْشِطْط 

َھـذَا أَِخي لَھُ تِْسٌع  إِنَّ  ﴾٢٢﴿ َواْھِدنَا إِلَى َسَواِء الِصَّراطِ 
نِي َوتِْسعُوَن نَعْ  َجةً َوِلَي نَْعَجةٌ َواِحدَةٌ فَقَاَل أَْكِفْلنِیَھا َوَعزَّ
اكتفي باالستماع لطرف واحد،وعلیھ  ﴾٢٣﴿ فِي اْلِخَطابِ 

 بنى حكمھ،فحكم لألضعف الذي لدیھ نعجة واحدة:
قَاَل لَقَْد َظلََمَك بِسَُؤاِل نَْعَجتَِك إِلَى نِعَاِجِھ َوإِنَّ َكثِیًرا  ( 

َن اْلُخلََطا وبماذا أخطأ  )ِء لَیَْبِغي بَْعُضُھْم َعلَى بَْعٍض ِمّ
 داوود؟

وخطأه أنھ استمع لطرف واحد،ونحن نفعل ذلك أحیانا 
حین نأخذ  طرف المغلوب على أمره،أو الصغیر،أو 



) Z َوَظنَّ الذي یبكي،ولكن داوود انتبھ لخطئھ ورجع
) وخر   َراِكعًا َوأَنَابَ  دَاُوودُ أَنََّما فَتَنَّاهُ فَاْستَْغفََر َربَّھُ َوَخرَّ 

 ساجدا ،فغفر هللا لھ.
هللا ھو الحكیم وھو الحكم،وكالھما من حكم ، والحكم  

بمعنى ضبط النفس،كذلك الحكمة أال نتسرع بالحكم كما 
حصل مع داوود،حین حكم لشخص واحد، ،والحكمة 

ھي عدم التسرع بالحكم،فما بالك لما نحكم بما في قلوب 
 الناس!!!!!

 بَْینَ  فَاْحكُمْ  اْألَْرِض  فِي َخِلیفَةً  َجعَْلنَاكَ  إِنَّا دَاُوودُ  یَا ﴿ ثم 
َّبِعِ  َوالَ  بِاْلَحقِّ  النَّاِس  ) خلیفة في األرض ال ﴾ اْلَھَوى تَت

تحكم بالھوى وتتبعھ،أي في الحكم نبعد الھوى،لیس ألنھ 
اثنان متخاصمان وكل  قریب،أو صغیر،أو أحبھ،أحیانا

لھ حجتھ لیس للقرابة أسمع،أو لمن یستطیع الكالم 
من  نفس القبیلة،لذلك علینا بھذا الدعاء(  الجمیل أو لمن

(اللھم اھدنا لما اختلف فیھ من الحق بإذنك،إنك تھدي 
 من تشاء إلى صراط مستقیم).

 .هللا ھو الحكم  وھو الحكیم في حكمھ،لذلك لدینا 
الحكم، أي أن هللا تعالى حكمھ كامل،حتى ثبوت كمال -١

لو كان ھناك من یحكم ،أو حكام،الحكم Z وإلیھ یرجع 
أثبت أن الحكم Z ف ،الحكم،وإلى  هللا ترجع األمور

وحده،مثال أرى (س) یحكم ولكن ھذا بعیني وھو 
ثبوت الحكم Z وسبب،ولكن هللا ھو الحكم ،

لناس،القاضي وحده،،بمعنى نحن لیس لنا أن نحكم بین ا



ما بنیتھم نعم،ولكن ھذا یدخل الجنة،،وذاك ال،أو 
.ال نحكم  وقلوبھم،  

فالحكم Z وحده یحكم بین عباده بما یشاء،یعز،یمنع،بما 
ما   ویرید،أي اإلرادة الكونیة  یشاء،ویقضي فیھم بما

سیحدث بدون سبب منك،أو فعل،مثال نزول 
لھ بفعلك.المطر،والخلق، فال دخل   

ما یشاء هللا على حسب مشیئتك  شیئة أيالم ولكن
وفعلك،یمنع ویعطي ویذل من یشاء،من أتى بأسباب 

العزة یعزه ومن أتى بأسباب االرزق یرزقھ،،من أراد 
الصالة ،الھدایة،االبتعاد عن المعاصي ییسره 

للیسرى،والمشیئة وفق علمھ ومشیئتھ وبعدھا الخلق(وما 
ال ذا فعإالشيء،أي یخلق ،تشاؤؤن إال أن یشاء هللا) 

 تریدین الشيء وسعیت لھ،سیعطي.
ویقضي بما یرید  في األقدار ،ومشیئتھ یحكم  

:كاملة،وإرادتھ كاملة.ووصف حكمھ  
ال راد لحكمھ.نحن كثیر من یرد حكمنا،ھو الحاكم  -٣

ال ،هللا لكن حكمك یرد،وأنت تحكمین كذلك وتقضین،و
،والكواكب انظري للشمس والقمر راد لحكمھ،

تھا،ال راد لحكمھ.وحركا  
وامر والنواھي وال معقب لقضائھ،فھناك الحكم لأل -٤و

(ما یشاء) مثال أقیموا الصالة ھذا حكم،من یصلي هللا 
یحكم فیھ وكذلك من ال  یصلي یذھب للنار.للحكم ما 

یشاء الن ھناك من یفعل ومن ال یفعل فیحكم وفق علمھ 



اك من وحكمتھ،فالحكم Z وحده یحكم بما یشاء آلن ھن
یفعل ومن ال یفعل ،وال راد لحكمھ،أما القضاء فھو 

ھذا زوجك مثال ھذان والداك،عینك لونھا عسلي. لألقدار
ھذا عیني ،ھذا رزقك.وال معقب لقضائھ،فال أقول لماذا 

 لونھا؟ لماذا ھؤالء والدي؟
قدار نقول .ولألقدار تكلمت ال فائدة  حتى وإن 

فال راد لحكمھ وامر والنواھي نقول یحكم،ولألیقضي،
حكمنا یرد.وال معقب لقضائھ،أما نحن فالعكس.  

الحكم یحكم بما یشاء وما یرید وال راد لحكمھ  هللا ھو
ُ بِأَْحَكِم أَلَْیَس اومعقب لقضائھ سورة التین ( َّ9

)٨(اْلَحاِكِمینَ  ) 
فھناك حاكمین ولكن أحسن الحاكمین  هللا،ألنھ ال راد 

لَقَْد خلقھ االنسان بأحسن لحكمھ والمعقب  لقضائھ،القدر 
نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ( )٤َخلَْقنَا اْإلِ )		

 َردَْدنَاهُ  ثُمَّ (،ولكن االنسان من عملھ صار أسفل سافلین  
اِلَحاِت  )٥( َسافِِلینَ  أَْسفَلَ  إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

)٦فَلَُھْم أَْجٌر َغْیُر َمْمنُوٍن ( )	)	
نھ لم فتغیر الحكم ألالذین آمنوا وعملوا الصالحات،  ،اال 

یؤمن ویعمل الصالحات.لذلك نؤمن ونعمل 
ُ بِأَْحَكِم اْلَحاِكِمینَ أَلَْیَس ا الصالحات،ویسألنا هللا.( َّ9)٨( (

بلى في كل شيء،حتى لما نرى الحوادث بالكون وما 
یعقبون على  یجري نقول هللا أحكم الحاكمین،الكفار



قدره،وویردون أحكام هللا،ولماذا قضاء هللا و
؟لماذا الحجاب.الصالة؟  

لذلك ولكن لما نؤمن أنھ أحكم الحاكمین ال تعقیب لدي،
ستسالم،ولكن كلما واال كلما زاد االیمان،زاد الرضا

 لماذاوما یجري،الحداث،ونعقب على  اإلیمان  نقص
وال نوجد وكیف؟ وإذا الحظنا نحن فقط نعقب،؟ حصل 

 حل للمشكلة .
ِ أَْبتَِغي َحَكًما َوھَُو الَِّذي وفي سورة األنعام ( أَفَغَْیَر ا9َّ

ًال ۚ َوالَِّذیَن آتَْینَاھُُم اْلِكتَاَب  أَنَزَل إِلَْیكُُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّ
بَِّك بِاْلَحّقِ ۖ فََال تَكُونَنَّ ِمَن  ن رَّ ٌل ّمِ یَْعلَُموَن أَنَّھُ ُمنَزَّ

)١١٤تَِریَن (اْلُممْ  )	 
ونحن  حتى والدي أو زوجي،ال أرید غیر هللا حكما،،أي 

حتى وإن كان الطرف نتضایق لما یحكم علینا ظلما،
یحتمل الخطأ الناس حكمھم و ، اآلخر ال یقصد.

هللا. فقط حكم المؤمن یبتغي لذلك ،والصواب    
 بِالَّذي آَمنوا ِمنكُم طائِفَةٌ  كانَ  َوإِنوفي سورة األعراف (

ھُ  یَحكُمَ  َحتّى فَاصبِروا یُؤِمنوا لَم َوطائِفَةٌ  بِھِ  أُرِسلتُ   اللـَّ
علیھ السالم عن شعیب  ﴾٨٧﴿ الحاِكمینَ  َخیرُ  َوھُوَ  بَینَنا

لما بثھ هللا ھناك طائفة آمنوا بما أرسل بھ،وطائفة لم 
 تؤمن،ویبین هللا لنا أن من ال یؤمن ماذا نفعل معھ؟

ھُ  یَحكُمَ  َحتّى فَاصبِروا یُؤِمنوا(  َخیرُ  َوھُوَ  بَینَنا اللـَّ
،أي ال نستعجل النتائج،فاالنسان داذما   ﴾٨٧﴿ الحاِكمینَ 



یرید النتائج بسرعة ،ولكن األمر من هللا ھنا لشعیب  
 یصبر  حتى یحكم هللا،وخكمھ واضح ومبین .

ونحن كذلك  نصبر إلي یحكم هللا،بدل أن نأخذ الحكم 
.ألن  ال راد لحكمھ ﴾٨٧﴿ الحاِكمینَ  َخیرُ  ھُوَ وَ  بأنفسنا،(

وال معقب لقضائھ،وھو خیر الحاكمین لجمیع 
 األطراف،لذلك نصبر حتى یحكم هللا.

و یجب أن نعیش ھذه اآلیات ،فان حصل شيء ،وال 
اعرف ماذا أفعل،وكذلك لیس بیدي شيء أفعلھ  أصبر 

 حتى یحكم هللا.ألنھ خیر الحاكمین،ة.
بطھ من ھذه اآلیة أن غیر هللا لیس ومعنى آخر نستن

 بأحكم الحاكمین. ،
وھو  -٣عقب لقضائھ،وال م -٢مھ،كال راد لح -١إذن هللا 

وال نبتغي حكما غیر هللا. -٤خیر الحاكمین،  
كمھ خیر لجمیع األطراف لذلك نصبر حتى یحكم هللا،حف  

 َوَكذَّبتُم َربّي ِمن بَیِّنَةٍ  َعلى إِنّي قُلوفي سورة األنعام (
ھِ  إِالّ  الُحكمُ  إِنِ  بِھِ  تَستَعِجلونَ  ما ِعندي ما بِھِ   یَقُصُّ  ِللـَّ

﴾٥٧﴿ الفاِصلینَ  َخیرُ  َوھُوَ  الَحقَّ   
وسلم عن اإلسالم  الكفار لما یكلمھم النبي صلى هللا علیھ

أي یطلبون منھ أشیاء یقولون لھ ائتنا بعذاب من السماء،
ات ربي .والنبي صلویستعجلون العذابتعجیزیة.وكأنھم 

)،ومن َربّي ِمن بَیِّنَةٍ  َعلى إِنّي قُل( وسالمھ علیھ یجیبھم
 انو،وال یوجد عندي ما تسألونھ الحق الذي جئتكم بھ،

 ناهللا،وأ اال یحكم احد الفهللا، إال إاله ال أي، Z اال الحكم



باZ،وكذلك المؤمن ھذا من ثقتھ ووانا ال استطیع الحكم،
بما عنده من الحق ،ومن دین هللا ،فال یجب أن یثق 

أو یستمع للباطل، ،كما قال النبي إني  عن الحق یتنازل
 على بینة.وھذا یعطیھ القوة في أي خصام.

ولكن تخیلي صاحب حق ویتنازل عنھ، لیتبع الباطل أو 
وما نتعلمھ من ھذه اآلیة أننا ال  كي یجاري الباطل .

 ننزل لھ ، إنما نتنازل عن الحق،ومن ال یتبع الحق ال
 نقول لھ أنت ارتفع.

ھُ  قُلِ (  َواألَرِض  السَّماواتِ  َغیبُ  لَھُ  لَبِثوا بِما أَعلَمُ  اللـَّ
 یُشِركُ  َوال َوِليٍّ  ِمن دونِھِ  ِمن لَُھم ما َوأَسِمع بِھِ  أَبِصر

الكھف   ﴾٢٦﴿ أََحدًا ُحكِمھِ  في  
خیر واحكم الحاكمین وال یحتاج أن یشرك في حكمھ هللا 

أحدا،ولیس ألحد أن یراجع هللا في حكمھ كما یراجع 
را هللا حق ولذلك ما قدرالناس بعضھم بعضا،

نتكلم كثیرا ونراجع باالقدار واالحكام ونحن قدره،
م لما المسل و،بعضا   نعامل هللا كما نعامل بعضناوهللا،

یعرف عن هللا یكون مستسلما ألحكامھ وأقداره، ،وال 
تغي غیره حاكما.یب  
ُ وَ (  اْلِحَسابِ  َسِریعُ  َوھُوَ   ِۚلُحْكِمھِ  ُمعَقِّبَ  الَ  یَْحكُمُ  ا9َّ
  الرعد)٤١(

وكم ھم المعقبین على أمره،لماذا لم ینزل مطر؟لماذا ھذا 
وھو تزوج ھذه؟ والكثیر من الناس تعقب على حكمھ،

نافذ في خلقھ وال  و سریع الحساب،أي حكمھحلیم علیھم.



لصمد.مثال نضع قانون في راد لھ،حتى لولم یعجبھم أي ا
مساء ،وبالتدریج نتنازل عن  ٧المنزل الكل ینام الساعة 

قرارنا ونرخي الحبل،ونتأثر بما یقولھ األبناء،ونتفاعل 
أما هللا حتى لو ال احد یعجبھ ححكمھ، ال راد وال معقب 

،لذك ال نعقب،ألن  امر هللا نافذ ،ونرضخ ونستسلم ألمر 
نیا،ونضیع وقتنا  بالتعقیب وعدم هللا.وال نتعب انفسنا بالد

الرضا حكمھ نافذ شئت أم أبیت، یجب أن أرضى وال 
 اراجع لماذا؟

وثبوت الحكم لھ سبحانھ،یتضمن ثبوت جمیع األسماء 
كما المحكم االغالق ال ینفذ منھ الحسنى والصفات العلیا،

ھ كامل الصفات ألنھ ال یكون حكما كن،ھو حكم ولشيء،
،الرب،الرزاق حكیما خبیرا،مدبرا ،إال سمیعا بصیرا 

الرضا  لذلك واجبنا.إلى غیر ذلك من الصفات الوھاب،
غیره،وال نھتم بحكم الناس  بحكم هللا،وال نبتغي حكما

ھو .المھم أن هللا  ینناقص مالنھأو نغضب  علینا،
.الحكم،وكفى باZ ذلك  

 
 
	


