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الحمد هلل رب العالمين ,وأشهدد أن ال إله إال اهلل ولهي الصهالحين ,وأشهدد أن محمهدا عبهد اهلل ورسهلل الصهاق اللعهد
األمن ,صللات ربي وسالم علي وعلى آل وصحب  ,ومن سار على طريقته وانهتد ندهه إلهى يهلا الهدين ,وعلهى رسه
اهلل أجمعين ,ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكلنن من الخاسرين.
أمر المؤمن كل ل خير
أحبتي في اهلل نحن نعلم يقينا أن اهلل خلقنا بالدنيا لالختبار واالبهتال ,,اهلل يبللنها بهالفقر ويبللنها بالمهال ,يبللنها بالصهح
ويبللنا بالمرض ,والمؤمن الحق هل الذي يصبر عند البال ,,ويشكر عند الرخا,
"عهبها ألمههر المههؤمن إن أمههرك كله له خيههر ,ولههيل له ألحههد إال للمههؤمن ,إن أصههابت سههرا ,شههكر فكههان خيههرا له  ,وإن
أصابت ضرا ,صبر فكان خيرا ل " صحيح مسلم

وقههد قه
يق

اهلل علينهها فههي كتابه نمهها كمهها كههر قصه نبههي اهلل أيههلب ,و كرنهها تفصههي القصه فههي حلقه سههابق  ,وكههذل

علينا الحبيب محمهد صهلى اهلل عليه وسهلم قصه ثالثه ممهن كهان قبلنها ,يقهلل أبهل هريهرر رضهي اهلل عنه أنه سهم

رسلل اهلل صلى اهلل علي وسلم يقلل:
" إن ثالث في بني إسرائي  :أبرص وأقرع وأعمى ,بدا هلل أن يبتليدم ,فبعث إليدم ملكا ,فأتى األبرص فقهال :أي شهي,
أحب إلي ؟ قال :للن حسن ,وجلد حسن ,قد قذرني الناس ,قال :فمسهح فهذهب عنه  ,فهأعيي للنها حسهنا ,وجلهدا
حسههنا ,فقههال :أي المههال أحههب إلي ه ؟ قههال :اإلب ه أو قههال البقههر _ هههل ش ه فههي ل ه  :أن األبههرص واألقههرع :قههال
أحدهما اإلب  ,وقال اآلخر البقر  -فأعيي ناق عشرا ,,فقال :يبارك ل فيدا.
وأتههى األقههرع فقههال :أي شههي ,أحههب إلي ه ؟ قههال :شههعر حسههن ,ويههذهب عنههي هههذا ,قههد قههذرني النههاس ,قههال :فمسههح
فهذهب ,وأعيهي شههعرا حسهنا ,قههال :فهأي المههال أحهب إليه ؟ قهال :البقهر ,قههال :فأعيهاك بقههرر حهامال ,وقههال يبهارك له
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فيدا ,وأتى األعمهى فقهال :أي شهي ,أحهب إليه ؟ قهال :يهرق اهلل إلهي بصهري ,فأبصهر به النهاس ,قهال :فمسهح فهرق اهلل
إلي بصرك ,قال :فأي المال أحب إلي ؟ قال :الغنم ,فأعيهاك شهار والهدا ,فهأنت ههذان وولهد ههذا ,فكهان لدهذا واق مهن
إب  ,ولدذا واق من بقر ,ولدذا واق مهن نهنم ,ثهم إنه أتهى األبهرص فهي صهلرت وهيتته فقهال :رجه مسهكين ,تقيعه بهي
الحبال في سفري ,فال بالغ اليلا إال باهلل ثم ب  ,أسأل بالذي أعياك الللن الحسن والهلد الحسهن والمهال ,بعيهرا
أتبلههع علي ه فههي سههفري .فقههال ل ه  :إن الحقههل كريههرر ,فقههال ل ه  :كههأني أعرف ه  ,ألههم تكههن أبههرص يقههذرك النههاس فقيههرا
فأعياك اهلل؟ فقال :لقد ورث لكابر عن كابر ,فقال :إن كن كا با فصيرك اهلل إلى ما كن .
وأتى األقرع في صلرت وهيتت  ,فقال ل مر ما قال لدذا ,فرق علي مر ما رق علي هذا ,فقهال :إن كنه كا بها صهيرك
اهلل إلى ما كن .
وأتى األعمى في صلرت  ,فقال :رج مسكين وابن سبي  ,وتقيع بي الحبال في سفري ,فهال بهالغ اليهلا إال بهاهلل ثهم
به  ,أسههأل بالههذي رق عليه بصههرك شههار أتبلههع بدهها فههي سههفري ,فقههال :قههد كنه أعمههى فههرق اهلل بصههري ,وفقيههرا فقههد
أننههاني ,فخههذ مهها شههت  ,فههلاهلل ال أجدههدك اليههلا بشههي ,أخذته هلل ,فقههال :امسه ماله  ,فإنمهها ابتليههتم ,فقههد رضههي اهلل
عن  ,وسخط على صاحبي " صحيح البخاري
األبرص واألقرع واألعمى
هؤال ,ثالث ابتالهم اهلل بمرض ,وأحيانا يكلن المهرض مؤلمها وأحيانها يكهلن المهرض مقه ا ,فهبع

األمهراض تكهلن فهي

ظههاهر الهلههد أو فههي ال هرأس أو نحههل هههذا ,فدههذا رج ه ابههتالك اهلل بههالبرص ,وأض ه إلههى هههذا ابههتالك بههالفقر ,ال يسههتيي
العههال وال يهههد عالجها ,وال يسههتيي اإلنفهها  ,واآلخههر ابههتالك اهلل بههالقرع ,واألقههرع هههل اخههتالا شههعر الهرأس أو تفرقه
بصلرر مق ر ,والرالث ابتالك اهلل بالعمى ,وأراق اهلل تبارك وتعالى أن يذهب هذك األقوا..,
فأرس ملكا إلى ك واحد مندم ,جا ,المل إلهى األبهرص فقهال :أي شهي ,تريهد _ نفسه فهي إيه _ أي شهي ,أحهب
إلي  ,قال أن يعفل اهلل عني وأن يشفيني وأن يذهب ما بهي ,فمسهح فأ ههب اهلل مها به  ,وكهم مهن مهري

مهن اهلل عليه

بالشهفا ,,ههال يتههذكر حاله المهرض ,وهههال يهذكر نعمه العافيه  ,ثهم قههال له أي المههال أحهب إليه ؟ فقههال اإلبه  :فأعيههاك
ناق عشرا ,وقال ل  :بارك اهلل ل فيدا ,فأنته الناق وكرر المال حتى صار عندك واقيا من اإلب .
والراني أتاك المل فقال ل  :أي شي ,أحب إلي ؟ قال :شعر حسن ,وأن يذهب هذا الذي قذرني الناس ألجل ,
استقذروني ألجل  ,فمسح فأ هب اهلل ما ب ثم قال أي المال تريد؟ قال البقر ,فأعياك بقرر فأنته فصار عنهدك مه
اللق بفض اهلل واق من البقر..
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ثههم أتههى األعمههى فقههال :أي شههي ,أحههب إليه ؟ قههال :أن يرفه اهلل عنههي وأن يههرق إلههي بصههري ,فمسههح المله  ,فههرق اهلل
إلي بصرك ,ثم قال أي المال أحب إلي ؟ فأعياك الغنم ,فصار عندك واق من الغنم.
ثم جا ,االبتال,
ه ينسي اإلنسان ما كان في ؟ ه ينسى اإلنسان فض اهلل علي ؟ كرير مهن النهاس يفهتح اهلل علهيدم ويلسه اهلل علهيدم
ولكندم يذكرون ما كانلا في ويشهكرون اهلل علهى النعمه  ,ويعلمهلن أن المهال مهال اهلل ,وأن الصهح مهن اهلل ,وأن الهبال,
واالختبهار كمهها يكههلن بههالمرض يكههلن فهي الصههح  ,وكمهها يكههلن فههي الفقههر يكهلن بالمههال ,فيسههعلن إلههى مرضههات اهلل عه
وج .
جهها ,المله مختبههرا فههها ,إلههى الرجه األول فههي هيته رجه أبههرص وقههال له  :أنهها رجه مهري  ,فقيههر ,مسههكين ,أريههد أن
تعيينههي شههي ,مههن مال ه أتهبهل هع ب ه فههي سههفري ,فقههال :الحقههل كريههرر ,وكريههر مههن أصههحاب األمههلال تشههغلدم الههدنيا
وتشغلدم األملال ,يكلن لسان حالدم ولسان مقالدم شغلتنا أملالنها وأهللنها ,والهذي انشهغ بالمهال واألهه عمها أراقك
اهلل ع وج من شرعا ما ا ينتظر بعد ل سلى أن يكلن خاسرا في هذا البال ,وفي هذا االختبار..
يملت ويترك مال  ,أو يذهب مال في قنياك فيتحسر علي ويعلق إلى حال ربما تكلن أفض ل في البال ,,بعه
يكلن المرض أفض ل من الصح  ,بع

الناس يكلن الفقر أفض ل من المال ,بع

النهاس

الناس فهي الفقهر يصهبر ,وعنهد

المههرض يصههبر ,لكن ه فههي الصههح ال يقههدر علههى أن يشههكر ,وفههي المههال أو م ه كرههرر المههال ال يقههدر علههى الشههكر ,ب ه
يصرا المال في معاصي اهلل ع وج  ,فأمرال هؤال ,إن قدر لدم الفقر فدل خير قضا..,
خير قضا ,لدم ,ألندم ال ينهحلن م بال ,المال ,م بال ,السع  ,لكن العبد الملفق هل الذي ينهه فهي ههذا ويهنهح
فهي اك ,أتهى المله األبهرص يسهأل شهيتا مهن المهال للجه اهلل تعهالى فهأبى ورفه

وتعله بكرهرر الحقهل  ,والحاجهات,

واالنشغاالت ,فقال ل ألم تكن مريضا بدا ,البرص وكان النهاس يسهتقذرون  ,ألهم تكهن فقيهرا وكنه تسهأل أن يعييه
اهلل ,لما ا تنسى هذا؟ قال :أنا! أنا ما كن هكذا أبدا! لقد ورث ههذا المال,كهابرا عهن كهابر ,فكهذب ونسهي ماضهي
وأراق أن يتناساك ,فقال ل المل  :إن كن كا با فصيرك اهلل لما كن ..
تعههلق إلههى الحههال التههي كنه عليدهها ,فيههذهب عنه المههال ,وتههذهب عنه الصههح  ,فتبتلهى مههرر أخههرى بههالفقر والمههرض,
وهذا يؤكد على أن شهكر النعمه بتصهريفدا فهي طاعه اهلل ,شهكر النعمه يكهلن بتصهري النعمه فيمها يحبه اهلل ويرضهاك,
والصبر على البلي أال تتسخط قدر اهلل ,وقضا ,اهلل.
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نحسن التعام م اهلل

األعمى حينما أتاك المل ليبتلي ليختبرك تذكر حال  ,لما رأى رجال أعمى يسأل ,قهال :أمها واهلل لقهد كنه فهي يهلا مهن
األيهاا مرله  ,لقههد كنه أعمههى مرله  ,فأعيههاني اهلل البصههر وأعيههاني اهلل المههال ,وأنه اآلن تههذكرني بحههالي التههي كنه
عليدا ,خذ ما شت من المال ,خذ ما شت من المال ,ال أر ؤك بشي ,أخذت هلل..
رج يحب اإلنفا  ,كما كان األنصار يقللهلن للنبهي صهلى اهلل عليه وسهلم ,واهلل يها رسهلل اهلل لمها ننفهق مهن أملالنها أي
في ابتغا ,مرضات اهلل أحب إلينا مما نبقي ,أحب إلينا مما نبقي! والنبي صلى اهلل علي وسلم لما قسهم عائشه شهار
ولههم تبههق إال الهذراع أو الهرأس ,فقاله

هبه كلدهها إال الهذراع ,فقههال النبههي صههلى اهلل عليه وسههلم :به بقيه كلدهها إال

الذراع ,فما أنفق اإلنسان يبتغي ب مرضات اهلل تبارك وتعالى هل الذي يبقى.
والحيار الدنيا إنما هي قار بال ,واختبار ,فد نشكر نعم اهلل تبارك وتعالى ,وه نحسن التعامه مه اهلل تبهارك وتعهالى
في قضائ وقدرك وفي بالئ وفي شرع  ,فنسعى في طاعت  ,ونسعى في مرضات  ,ونشكر في نعمائه  ,ونصهبر علهى بالئه
لنكههلن مههن السههعدا ,فههي الههدارين ,أسههأل اهلل العظههيم رب العههري الك هريم أن ير قنههي وإيههاكم سههعاقر الههدارين والههدرجات
العلههى مههن الهن ه  ,إن ه ولههي ل ه والقههاقر علي ه  ,وص ه اللدههم علههى نبينهها محمههد وعلههى آل ه وصههحب  ,وشههكر اهلل لكههم,
والسالا عليكم ورحم اهلل وبركات .
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على الن في قسم تفريع الدروس تفضللا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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