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بَابُ مَا جَاءَ فِ قَوْلِ الِ تَعَالَى: 
تُْه {َوَلِئِن أَذَْقنَُٰه رَْحَمًة مِّنَّا ِمن بَْعِد َضرَّاَء َمسَّ

ذَا لِى} اآليَةَ  َليَُقوَلنَّ هَٰ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الُ عَنْهُ-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الِ ملسو هيلع هللا ىلص يَقُولُ: «إِنَّ ثَالَثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: 

أَبْرَصَ, وَأَقْرَعَ, وَأَعْمَى, فَأَرَادَ الُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ, فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً, فَأَتَى األَْبْرَصَ, فَقَالَ: أَيّ شَيْءٍ 
أَحَبّ إِلَيْكَ? قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ, وَجِلْدٌ حَسَنٌ, وَيَذْهَبُ عَنّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. 

 قَالَ: فَمَسَحَهُ, فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ, وَأُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً, وَجِلْداً حَسَناً, قَالَ: فَأَيّ املَْالِ أَحَبّ إِلَيْكَ? 
قَالَ: اإلِْبِلُ أَوِ الْبَقَرُ -شَكَّ إِسْحَاقُ- فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ, وَقَالَ: بَارَكَ الُ لَكَ فِيهَا. 

قَالَ: فَأَتَى األَْقْرَعَ, فَقَالَ: أَيّ شَيْءٍ أَحَبّ إِلَيْكَ? قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ, وَيَذْهَبُ عَنّي الَّذِي قَدْ 
قَذِرَنِي النَّاسُ. 

 قَالَ: فَمَسَحَهُ, فَذَهَبَ عَنْهُ, وَأُعْطِيَ شَعَراً حَسَناً, قَالَ: فَأَيّ املَْالِ أَحَبّ إِلَيْكَ? قَالَ: الْبَقَرُ أَوِ 
اإلِبِلُ. فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِالً, وَقَالَ: بَارَكَ الُ لَكَ فِيهَا. 

 قَالَ: فَأَتَى األَْعْمَى, فَقَالَ: أَيّ شَيْءٍ أَحَبّ إِلَيْكَ? قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الُ إِلَيَّ بَصَرِي, فَأُبْصِرَ بِهِ 
النَّاسَ. 

 قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ الُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ, قَالَ: فَأَيّ املَْالِ أَحَبّ إِلَيْكَ? قَالَ: الْغَنَمُ, فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِداً. 
 فَأُنْتِجَ هَذَانِ, وَوَلَّدَ هَذَا; فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ اإلِْبِلِ, وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ, وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. 

1الشرح: 

بسم ال الرحمن الرحيم 
 قال رحمه ال: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الُ عَنْهُ-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الِ ملسو هيلع هللا ىلص يَقُولُ: «إِنَّ ثَالَثَةً) 
أي: ثالثة رجال (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) وبنوا إسرائيل هم: من كان من نسل يعقوب بن إسحاق بن 

إبراهيم, وقد كان النبي صلى ال عليه وسلم يكثر من قصصهم: أوالً: لقرب زمانهم منا, وألن بني 
إسرائيل أعطوا نعمًا كثيرة فكفروا إال قليالً منهم, وألن ال عز وجل رحمهم باألنبياء ومع ذلك ال 

﴾ [آل عمران: ١١٢] وألنهم عرفوا بجحد النعم, ولذلك قص ال عز  يقول: ﴿َويَْقتُُلوَن ٱألَنِْبيَاَء ِبَغيِْر َحقٍّ

1 درس االثنني ١٤٣٩/٠١/٢٦ هـ.
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وجل علينا من قَصَصِهم ف القرآن كثيرًا: ﴿يَٰبَِنى إِْسرٰءيَل ٱذُْكُرواْ ِنْعَمِتيَ ٱلَِّتى أَنَْعْمُت َعَليُْكْم﴾ 
[البقرة: ٤٠], وهكذا. 

قال: (أَبْرَصَ) وهو لون أبيض على اجللد, (وَأَقْرَعَ) وهو ذهاب شعر الرأس, (وَأَعْمَى) ذهاب بصر 
العيني, (فَأَرَادَ الُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ) أي: يختبرهم, وهذه نعم متنوعة بعضها أخف من بعض (فَبَعَثَ 

إِلَيْهِمْ مَلَكاً) أي: متمثالً بصورة إنسان, وهذا ويدل على كمال قدرة ال ف ذلك وف غيره (فَأَتَى 
األَْبْرَصَ, فَقَالَ: أَيّ شَيْءٍ أَحَبّ إِلَيْكَ? قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ, وَجِلْدٌ حَسَنٌ, وَيَذْهَبُ عَنّي الَّذِي قَدْ 

قَذِرَنِي النَّاسُ) يعني: قد كرهو مجالستي أو كرهوا النظر إليَّ بسبب هذا البرص, (فَمَسَحَهُ) هذا يدل 
على قدرة ال سبحانه ألن البرص ف غالب األحيان ال يبرأ, (فَمَسَحَهُ, فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ, وَأُعْطِيَ 

لَوْناً حَسَناً, وَجِلْداً حَسَناً, قَالَ: فَأَيّ املَْالِ أَحَبّ إِلَيْكَ?) وهذا يدل على كثرة النعم على عباده 
ويدل على أن النعم إذا لم يتق املرء ربه فيها قد يزل, فمثل هذا األبرص كفر هذه النعمة وسخط ال 
عليه – كما سيأتي بإذن ال -, وكذلك اإلنسان قد يضل بسبب فتنة نزول املاء, قال عليه الصالة 

2والسالم - ف احلديث القدسي -: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» (قَالَ: اإلِْبِلُ أَوِ الْبَقَرُ -شَكَّ 

إِسْحَاقُ-) ويظهر من السياق أنه إبل, لذلك قال: (فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ) أي: حامالً, ثم بعد ذلك 
هذا امللك أتى األقرع (فَقَالَ: أَيّ شَيْءٍ أَحَبّ إِلَيْكَ?) فذكر له األمر الذي يتأذى منه (قَالَ: شَعَرٌ 

) وهو – أي األقرع – من أقل أصحابه االثني ابتالءً  حَسَنٌ, وَيَذْهَبُ عَنّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ
) وهذا يدل على أن الذي يجمل  ألن القرع ال يتأذى منه وال يتضرر كالعمى مثالً, (قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ

اإلنسان هو الشعر احلسن, (وَيَذْهَبُ عَنّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ, فَذَهَبَ عَنْهُ, 
وَأُعْطِيَ شَعَراً حَسَناً, قَالَ: فَأَيّ املَْالِ أَحَبّ إِلَيْكَ? قَالَ: الْبَقَرُ) وهذا يدل على طمع اإلنسان وحبه 
للدنيا فيذهب عنه املرض ويطلب أيضًا نعيمًا, (فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِالً) وهذا من فضل ال لكي يتنعم 

بسرعة نتاجها, (فَأَتَى األَْعْمَى) وهو الذي قد افلح ف هذا االبتالء كما سيأتي (فَقَالَ: أَيّ شَيْءٍ 
أَحَبّ إِلَيْكَ? قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الُ إِلَيَّ بَصَرِي, فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ الُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ, 

) ثم بعد ذلك أراد ال عز وجل أن ينظر  قَالَ: فَأَيّ املَْالِ أَحَبّ إِلَيْكَ? قَالَ: الْغَنَمُ, فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِداً
إلى هذا االبتالء (فَأُنْتِجَ هَذَانِ) يعني: من اإلبل والبقر, (وَوَلَّدَ هَذَا) من الغنم. 

2 رواه البخاري: (٨٤٦)، ومسلم: (٧١).
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وهذه القصة عظيمة وأخبر ال عز وجل أن ف قَصَصِ األم السابقة عبرة فقال: ﴿َلَقْد َكاَن ِفى 
َقَصِصِهْم ِعبْرَةٌ﴾ [يوسف: ١١١], لذلك قال املصنف – محمد بن عبدالوهاب رحمه ال -: وف هذه 

القصة عبرة عظيمة, وسيأتي بإذن ال متامها. 


