
 

 .. ىذه قصو مشيورة وقعت بإحدى مدن المممكة العربية السعودية
 القصة مفادىا انو كان ىنالك طالب جامعي يدرس بقسم القضاء بإحدى الجامعات السعودية

 رجع ذات يوم إلى بيتو فإذا بزوجتو تخونو عمى فراشو مع شخص أخر
 فمما رأوه أصابيم الخوف وكأنما نزل عمييم صاعقو من السماء

 فقال لمرجل: البس ثيابك
 فقال لو الرجل: اقسم باهلل العظيم أنيا من أغرتني

 فقال: البس ثيابك وستر اهلل عميك
 وأخرجو من منزلو وىو يجتاش غيظا وقيرا ولكن أراد ما عند اهلل

 فمما خرج الرجل ابتسم ابتسامو ربما تعجبن من نجاتو أو سخريو من ذلك اإلنسان الممتزم
ك الطالب الجامعي إال أن قال: حسبي اهلل ونعم الوكيل بكل حزن وقير مما الم فما كان من ذل

 بو وىذا موقف يتمنى الواحد أن يموت وال يعيش في مثل ىذا الموقف
ورجع إلى زوجتو وقال ليا: اجمعي مالبسك وأشيائك وأنا انتظرك بخارج الغرفة لكي تذىبي إلى 

 اىمك
ن نزوات الشيطان وتختمق كثير من األمورجمست تبكي وتفسر ما أصابيا وأنيا م  

 الميم التزم الصمت الى أن انتيت من كالميا
 وطمقيا ثالث طمقات وقال ليا: ستر اهلل عميك وحسبي اهلل ونعم الوكيل

كمم إلى أن أوصميا بيت أىميا 033انتظرىا بخارج الغرفة وسافر بيا حوالي   
ميك واتقي اهلل الذي يراكي وسوف يرزقك من أوسع وعندما أوصميا لبيت أىميا قال ليا ستر اهلل ع

 أبوابو
 فقالت لو: فعال أنا ال استحقك وجمست تمطم في نفسيا
 وأعاد الكالم السابق عمييا .. ومن ثم ذىب لممدينة

 ويقول لي ذلك القاضي
مرت عمي السنين حتى تخرجت من جامعة الممك عبد العزيز بجده ولم أفكر قط حضور أي 

 مناسبة
ناسباتنا بجيزان ورغم تمك السنين لم تغب عن عيني لمحظو واحده تمك الضحكة الساخره من من م

 ذلك الرجل
 تزوج من امرأة ثانيو وأنجب منيا .. وتم تعيينو كقاضي بالمحكمة

 ويذكر مدى تفاني زوجتو الثانية وما فعمتو من اجمو



ت عظيمة بكل ما تعنيو الكممةويقول: عوضني اهلل بإنسانو لم احمم بيوم من األيام بيا فكان  
وطمب منو أن يّدرس بالجامعة ألنو حاصل عمى مرتبة الشرف الثانية ولكنو رفض واكتفى 

 بالقضاء
 ومن ثم أكمل دراستو حتى حصل عمى الدكتوراه بالقضاء اإلسالمي

 ووصل إلى المحكمة الكبرى بجده
ن دائما يمر بي كل مارايت يقول: طمبت من اهلل في كل صاله أن أنسى ذلك الموقف .. ولك

 شخص يضحك
 فاستعيذ باهلل العظيم من الشيطان الرجيم

يقول وفي ذات يوم أتت لي أوراق القضايا كالعادة وأدخمت عمي .. وكان الدور عمى قضية قتل 
 لمبت فييا

 وىنا كان دوائي عمتي وثمرة قولي لكممة حسبي اهلل ونعم الوكيل
يتي وقام بقتل شخص أخر ومكبل بالحديد وحالتو يرثى لياكان ىو نفس الرجل الذي وجدتو بب  

 فمما دخل عمي
 بدء حديثو يا شيخ أنا دخيل اهلل ثم دخيمك

 فقال القاضي: ماذا أتى بك إلى ىنا وما ىي مشكمتك
 فقال الرجل: لقد وجدت رجل في فراشي مع زوجتي وقتمتو

بن الشجيعفقال لو القاضي : ولماذا لم تقتل زوجتك كي تكون الشجيع ا  
 فقال الرجل: لقد قتمت الرجل ولم اشعر بنفسي

 فقال القاضي: لماذا لم تتركو وتقول لو ستر اهلل عميك
 فقال الرجل: ىل ترضاىا يا شيخ عمى نفسك

 فقال القاضي: نعم أرضاىا عمى نفسي وال أقول إال حسبي اهلل ونعم الوكيل
ذا الكالم من قبلفما كان من الرجل إال أن فتح فمو وقال لقد سمعت ى  

فقال القاضي: نعم سمعتو مني عندما غدرت بزوجتي وتستغل ذىابي لالختالء بيا حتى أوقعت 
 تمك المسكينة بالزنا

 ىل تذكر ضحكتك عمي وأنا أقول ستر اهلل عميك حتى تركتني أتحسب عميك والقير يقطع جوفي
أراد اهلل أن يقتص منك عبادهنعم ترك اهلل لك الميمة ولكنك تماديت بعصيانك وسفورك حتى   

 اقسم باهلل العظيم أنني اعمم انو كل ماطالت حياتك لن تنسى ذلك الموقف
 ومن ثم سكت القاضي قميال

 وقال ماذا تظن أنني أستطيع أن افعل



 ليس بيدي شيء إذا لم يتنازل عنك أىل القتيل
 واآلن سأصدر فيك حكم شرع اهلل عز وجل

ال أريد منك إال شيء واحد فقال الرجل: اعمم ذلك ولكن  
 فقال القاضي: وماذا تريد

 قال الرجل: أريدك أن تسامحني وتدعوا لي بالرحمة نعم أطعت شيطاني وىذا اقل من جزائي
 ويعمم اهلل أنني من ما قالتو لك زوجتك صحيح فانا من تتقربت منيا فييا بوسائل عده

الحقيقةوكل ما تفشل وسيمو ائتي بوسيمة شيطانيو أخرى وىذه   
 وياليتك قتمتني ذلك الوقت ولم أرى ما رأيتو

 فما كان لمقاضي إال أن قال: سامحك اهلل دنيا وأخره

 ولم ينتيي القاضي عند ىذا الحد
 يقول القاضي: ما عشتو لحظة الصدمة األولى لم يكن بالشيء اليين لوال ذكري هلل عز وجل

أىل المتوفى في التنازلولذلك سعى من ضمن أىل الخير الذين يريدون إقناع   
 ولكن حكمة اهلل فوق كل شيء

 أراد اهلل عز وجل أن يقتص من ذلك الرجل
بقمم ذلك القاضي الذي كان يحممو لكي يتعمم بو عموم الشريعة اإلسالمية سبحان اهلل الحكيم 

 العميم بحان اهلل الحكيم العميم

 


