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 اللكمة الأوىل: 

أأن يس تحرض العبد دامئًا أأن أأوامر الرشع  

والقضاء والقدر من علمي حكمي، قال تعاىل: 

ُ عَلنمٌي َحكنميٌ  ﴿ ُ لَُُكُ اْلآََيتن َواَّلله ُ اَّلله ﴾  َويَُبِّين

 [.18]النور: 
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 اللكمة الثانية:

ز عن  أأنه ال بد من التسلمي فامي حتار أأو  تعجن

دراك حمكته العقول؛ لأنه قد ثبت ابدلليل  ا 

القاطع ابلنقل والعقل حمكة اخلالق س بحانه  

 وتعاىل، وعىل هذا الأصل يكون التسلمي.

 

ن  قال اال مام الشافعي رمحه هللا تعاىل: "ا 

ا   ليه، كام أأن للبرص حدًّ ا ينهتيي ا  للعقل حدًّ

ليه"؛ مناقب الشافعي، للبهيقي  ينهتيي ا 

(٢٨٠.) 
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 مة الثالثة:اللك

يقول العالمة ابن اجلوزي يف معرض الكمه 

عن حمكة املوىل عز وجل: "مث ما زالت 

لع بضعفك  للملوك أأرسار، مفن أأنت حىت تطه

َيك   َيك ا  مَكنه؟ يكفيك امجلل، وا  عىل مجيع حن

نك بعض  أأن تتعرض ملا خيفى عليك، فا 

موضوعاته، وذرة من مصنوعاته، فكيف 

مث قد ثبتت تتحُك عىل من صدرت عنه؟ 

عندك حمكته يف حمكه وملكه، فأَْْعنْل أ لتك  

عىل قدر قوتك يف مطالعة ما ميكن من 

هش، وِغنض عام   نه س يورثك ادله احلُك؛ فا 
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خيفى عليك؛ حفقيق بذي البرص الضعيف أأاله 

يقاوي نور الشمس"؛ صيد اخلاطر )ص:  

١٦٥.) 

وقال: "العقل قد قطع ابدلليل اجليل أأنه  

ال  حكمي، وأأنه مال  ، واحلكمي ال يفعل شيئًا ا 

حلمكة، غري أأن تكل احلمكة ال يبلغها العقل، 

أأال ترى أأن اخلرض عليه السالم خرق 

سفينة، وقتل خشًصا، فأأنكر عليه موىس 

عليه السالم حبُك العمل، ومل يطلع عىل حمكة 

فعهل، فلام أأظهر هل احلمكة، أأذعن؟ وهلل املثل  

 (. ٣٣٨الأعىل"؛ صيد اخلاطر )ص: 
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 اللكمة الرابعة: 

قد ثبت نقاًل وعقاًل أأن واهب العقل أأعىل  

ال التسلمي ملا   من العقل؛ مفا عىل اال نسان ا 

قد خيفى عليه من احلُك، قال جل ذكره:  

ميَا   ﴿ ُوَك فن نُوَن َحىته ُُيَمِكن ِنَك اَل يُْؤمن فاََل َوَرب

هنْم َحَرًجا  ُدوا يفن َأنُْفسن ا  ََشََر بَيََْنُْم مُثه اَل ََين مه من

 [. 65﴾ ]النساء:  قََضيَْت َويَُسلِنُموا تَْسلنميًا
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 اللكمة اخلامسة:

يقول ابن القمي رمحه هللا تعاىل: "الواجب  

َ ما ُأشِك عليه ا ىل  عىل لك مؤمن أأن يِكن

أأصدق قائل، ويعمل أأن فوق لك ذي عمل  

علمي، وأأنه لو اعرتض عىل ذي صنعة أأو عمل 

اول الأفاكر،  من العلوم اليت اس تنبطهتا مع

طْ علًما بتكل الصناعة والعمل  لأزرى  -ومل ُُين

عىل نفسه، وأأحضك صاحَب تكل الصناعة 

والعمل عىل عقهل"؛ مفتاح دار السعادة 

(٢/ ٢٧١ .) 
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 اللكمة السادسة: 

قيل: يأأمر كبري السن شاابًّ بأأمر فال يرى  

ذا كرب وجرب ندم   حمكته ويسخر منه، فا 

ربة س نّي، فُك  عىل تركه، هذا وما بيَنام خ

 بّي هللا وعبده من سعة يف العمل؟

 

اله َما   ويف حمُك تزنيهل: ﴿
ِ
مْلَ لَنَا ا ْبَحانََك اَل عن س ُ

هَك َأنَْت الَْعلنمُي الَْحكنميُ  ن
ِ
هْمتَنَا ا ﴾ ]البقرة:   عَل

32 .] 
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 اللكمة السابعة:

اَل يُْسأَُل َْعها يَْفَعُل   قال تعاىل عن نفسه: ﴿

[، قال  23﴾ ]الأنبياء:  يُْسأَلُونَ َوُُهْ 

 املفرسون:

فاهلل عز وجل ال يُسأأل عام يفعل؛ فهل  

س بحانه احلمكة البالغة، وليس للمخلوق أأن 

ن أأدركت عقولنا حمكة  يعرتض عىل خالقه، وا 

دراك   بعض الأحاكم، فستبقى عاجزة عن ا 

البعض الآخر، فُيقال لهؤالء اذلين يعرتضون:  

كمي، واحلمكة صفة من  ا ن هللا من أأسامئه احل

صفاته الثابتة هل عىل وجه الكامل، فهو مزنه  
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س بحانه عن العبث يف أأفعاهل وأأقواهل، مفن 

خفي عليه وجه احلمكة يف فعل من أأفعاهل 

تعاىل أأو قول من أأقواهل، فليتأأمل وجه احلمكة 

يف ذل، سائاًل هللا العون والفهم، فا ن بلغ 

ن مل يبلغ عقهل العمل بذل،   عقهل فامحلد هلل، وا 

ال التسلمي والانقياد للعلمي احلكمي.  مفا عليه ا 
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 اللكمة الثامنة:

َوَعََس َأْن تَْكَرُهوا َشْيئًا   قال جل ذكره: ﴿

بُّوا َشْيئًا َوُهَو ََشٌّ   َوُهَو َخرْيٌ لَُُكْ َوَعََس َأْن حُتن

ُ يَْعمَلُ َوَأنُُْتْ اَل تَْعلَُمونَ    ﴾ ]البقرة: لَُُكْ َواَّلله

 [، قال العالمة السعدي يف تفسريه: 216

"... أأن هللا تعاىل أأرمح ابلعبد من نفسه، 

وأأقدر عىل مصلحة عبده منه، وأأعمل 

ُ يَْعمَلُ  مبصلحته منه كام قال تعاىل: ﴿ َواَّلله

[؛ تفسري  216﴾ ]البقرة:  َوَأنُُْتْ اَل تَْعلَُمونَ 

 (. ٢١٦السعدي )الآية: 
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 اللكمة التاسعة:

قَالُوا   ذكره قول املالئكة الكرام: ﴿وذكر جل  

هَك َأنَْت   ن
ِ
هْمتَنَا ا اله َما عَل

ِ
مْلَ لَنَا ا ْبَحانََك اَل عن س ُ

[، قال  32﴾ ]البقرة:  الَْعلنمُي الَْحكنميُ 

 املفرسون:

ْبَحانَكَ  ﴿ [؛ أأي:  32﴾ ]البقرة:  قَالُوا س ُ

نزنهك من الاعرتاض منا عليك، وخمالفة 

مْلَ لَنَ  أأمرك، ﴿ [ بوجه  32﴾ ]البقرة:  ااَل عن

هْمتَنَا من الوجوه ﴿ اله َما عَل
ِ
[  32﴾ ]البقرة:  ا

َيه فضاًل منك وجوًدا، ﴿ هَك َأنَْت الَْعلنمُي   ا  ن
ِ
ا
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[؛ العلمي اذلي أأحاط  32﴾ ]البقرة:  الَْحكنميُ 

علًما بِك يشء، فال يغيب عنه وال يعزب  

مثقال ذرة يف الساموات والأرض، وال أأصغر 

أأكرب، احلكمي من هل احلمكة  من ذل وال 

التامة اليت ال خيرج عَنا خملوق، وال يشذ  

ال حلمكة، وال  عَنا مأأمور، مفا خلق شيئا ا 

أأمر بيشء ا ال حلمكة، واحلمكة: وضع اليشء 

وا واعرتفوا بعمل   يف موضعه الالئق به، فأأقرُّ

هللا وحمكته، وقصورُه عن معرفة أأدىن  

تعلميه يشء، واعرتافهم بفضل هللا علهيم، و 

َيُه ما ال يعلمون.  ا 
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 اللكمة العاَشة: 

صادرة من  رلقدوا ءلقضاامسائل الرشع و 

هللا س بحانه، ولها تعلُّق بصفاته:كعلمه 

ننا نعجز عن وته، وإرادحمكته و حيث ا 

هلل تعاىل، فكذل نعجز ا تإلحاطة بصفاا

ال التسلمي، قال  اعن   إلحاطة هبا، وال يَسُعنا ا 

ْم َوَما َخلَْفهُْم َواَل  تعاىل: ﴿ هين يَْعمَلُ َما بَّْيَ َأيْدن

يُطوَن بنهن عنلًْما  [. 110﴾ ]طه:  ُُين
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 اخلامتة:

وامحلد هللا العلمي احلكمي، وصىل هللا عىل  

املصطفى الأمّي وأ هل وحصبه والتابعّي ومن 

 تبعهم ا ىل يوم ادلين.
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وعات  : هرسة  الموض 
 ف 

م  لي 
الع

م.................. كي 
الح

..........................٣ 

م................................................. لي 
س الت 

٤ 

........................... ي 
وز  ن  الح  ول العلامة  اب   ٥ق 

ة......................... ل ا على من   ٧واهب  العق 

م  ي 
ن  للق  ول العلامة  اب   ٨..........................ق 

.................................................  ٩حكمة 

عل......... ف  سا ل عما ي   ١٠.......................لا ي 
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ر لكم......... ي  ا وهو خ  ئ  ت  كرهوا س   ١٣وعسى ا ن  ب 

ا....... ئ  لمن 
ع
لا ما  ا ا   ١٣....................لا علم لئ 

ة و لا  طون  ب  حي   ١٥علما................................ي 

................................................... مة  ات   ١٦الخ 

هرس.................................................
 ١٧الف 
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