
روضة أسماء هللا
الحكيم



َونَحُن نُِحبُّ هللا، 

َونُِحبُّ األَعَمال الَِّتي يُِحبَُّها هللا



أَحَيانًا نََتَساَءل لَِماَذا َهَذا الَشيء ِفي َهَذا الَمَكان؟ لَِماَذا

أَعُينَنا ِفي َهَذا الَمَكان؟ لَِماَذا النَّحلَة لَونَُها أَبَِيض َوأَسَود؟
يُّور لََها أَجِنحَة؟  لَِماَذا النَّمل أَلَوانَُها ُمَتَفاِوتَة؟ لَِماَذا الطُّ



ُهَناك َمخلُوَقات تَخرُج

بِاللَّيل

  ُهَناك َمخلُوَقات تَخرُج

بِالنََّهار. 

 



  هللا الحَِكيم، أَي َخلََق ُكل َمخلُوق بِِحكَمة أَي بَِشكِلِه

الُمَناِسب، َولَونِِه الُمَناِسب. 



يُّور ُمَناِسب لََها أَن تَِطير، الَبُعوَضة ُمَناِسب لََها   َمَثًال الطُّ
الَكِثير ِمَن الُعُيون. 



نَيا بِِحكَمة، َفَال يُوَجد َشيء بُِدون   ُكل َما َخلََق هللا ِفي الدُّ

َسَبب، أَو َعشَوائِي. 



اِإلنَسان لَُه َعيَنان، َوأُُذنَان



اإلِنَسان لَُه لَِساٌن



  لََماَذا لَِساٌن واَِحد؟ ِألَنَّ هللا الحَِكيم، 
َكي نَسَمع أَكَثر ِمَما نََتَكلَّم، َونَرَى َقبَل أَن نََتَكلَّم. 



  ُهَناَك َحَشرَات لَُهم أَكَثر ِمن َقلب َواِحد، 
َولَِكن اِإلنَسان ُمَناِسب لَُه َقلٌب َواِحد. 



  َال نَسَتِطيع أَن نَُقول لَِماَذا ِعنَدنَا يََدين َورِجلَين. هللا

الحَِكيم َوَضَع ُكلَّ َشيء ِفي َمَكانِِه الُمَناِسب. 



  َمَثًال أَنَا ِعنِدي َوالَِدين ُمخَتِلَفين َعن َصِديَقِتي، َوَقد
أَُكون ِمن بَلَد آَخر، ِألَنَّ هللا الحَِكيم يَعِطيَنا َما يَُناِسُبَنا. 



 أَحَيانًا نََقع ِفي ازِدَحام ُمرُورِي، َوَال نَدرِي لَِماَذا، 
َولَِكن نَعلَم أَنَّ هللا الحَِكيم، َوُهَناك َهَدف ِمن َهَذا، 

َوأَنَّ هللا َحِفَظَنا ِمن َشيء. 

.



أَو ُهَناك أُُمور لَم أَتَخَيَّل َسأَحُصل
َعلَيِه، َولَكن هللا الحَِكيم يَرزِق َويَهِدي

ِفي الَوقت الُمَناِسب. 



  َفكُل الَمخلُوَقات، َواألَلَوان، َواألَشَكال،
َواألقَدار بِِحكَمة، َال يُوَجد َشيء َعشَوائِي. 

 



  أَيًضا ِمن َمَعانِي الحَِكيم، أَنَّ ُهَناك أَمرَين َال أَعلَم َما

ح ِمَن الخَطأ، أَو أَخَتار أَي ِمنُهَما، هللا الحَِكيم الصَّ

يَحكُم َكي أَخَتار الَصح. 

 



هللا َحِكيم
 ُهَو الَِّذي يَحكُم بَيَن النَّاس، َويَُبيِّن َمِن الَصاِدق، 

َوَمن الَكاِذب. 



هللا الحَِكيم

 ِفي أََواِمرِه، هللا الحَِكيم ِعنَدَما يَأُمرُنَا أَن نؤِمن بِه



هللا الحَِكيم 
ِعنَدَما يَأُمرُنَا أَن نَُصلَِّي َخمس َصلَوات َواِجَبة ِفي الَيوم

 



هللا الحَِكيم 

يَخَتار أَوَقات الُمَناِسَبة لََها. 



  هللا الحَِكيم

َُّه يَعلَم َما يَنَفُعُهم،   يَخَتار أَعَمال النَّاس ِألَن

َمَثًال َمن ُمَناِسب لَُه أَن يَكُوَن َطِبيًبا. 

 



ِعْنَدَما نُؤِمُن بِاللِّه الحَِكيم...

َماَذا نَْعَمُل؟



ن بِاللّه َونَرَضى، َوَال نَُقول    نُحِسن الظَّ

لَِماَذا َحَصَل َهَذا؟ ِألَنَّ هللا الحَِكيم ِفي أَقَدارِِه. 



  َال نََتَعجَّل َونَُقول لَم يَسَتِجيب هللا ُدَعائِي. 

ِألَنَّ هللا الحَِكيم يَأتِيَنا األَِشَياء ِفي الَوقت الُمَناِسب. 



َمأنِيَنة ِفي ُقلُوبَِنا.    نَسَتسِلم لِلّه، َونَشُعر بِاألَمن َوالطَّ



  نَطلُب ِمَن هللا الحَِكيم الِحكَمة. أَي َال أَتََكلَّم َكَالم َعشَوائِي، 
َوَال أَفَعل أُُمور َال َهَدف ِمنَها. بَل أَتََكلَّم، الَكَالم الُمَناِسب 

والَعَمل الُمَناِسب ِفي الَوقت الُمَناِسب. 



  تَكُون ِعنَدنَا الِحكَمة ِعنَدَما نَكُون َمع الُقرآن َوُسنَّة النَِّبي 
(َصَىل هللاُ َعلَيِه َوَسلَّم). َفَتكُون َحَياتَُنا أَفَضل، 

َوُكل َشيء يَكُون ِفي َمَكانِِه الُمَناِسب. 

 




