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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
قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى األَبْرَصَ فِ صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ, فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ احلِبَالُ فِ 

سَفَرِي; فَالَ بَالَغَ لِيَ اليَوْمَ إِالَّ بِالِ ثُمَّ بِكَ, أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ احلَسَنَ, وَاجلِلْدَ احلَسَنَ, 
وَاملَالَ, بَعِيراً أَتَبَلَّغُ بِهِ فِ سَفَرِي, فَقَالَ: احلُقُوقُ كَثِيرَةٌ.  

فَقَالَ لَهُ: كَأَنّي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ; فَقِيراً فَأَعْطَاكَ الُ?! 
فَقَالَ: إِمنََّا وَرِثْتُ هَذَا املَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ, فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً; فَصَيَّرَكَ الُ إِلَى مَا كُنْتَ. 

قَالَ: وَأَتَى األَقْرَعَ فِ صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ, فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا, وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا, 
فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً; فَصَيَّرَكَ الُ إِلَى مَا كُنْتَ. 

قَالَ: وَأَتَى األَعْمَى فِ صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ, فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيٌ وَابْنُ سَبِيلٍ, انْقَطَعَتْ بِيَ احلِبَالُ فِ 
سَفَرِي; فَالَ بَالَغَ لِيَ اليَوْمَ إالَّ بِالِ ثُمَّ بِكَ, أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ, شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِ 

سَفَرِي. 
فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ الُ إِلَيَّ بَصَرِي, فَخُذْ مَا شِئْتَ, وَدَعْ مَا شِئْتَ, فَوَالِ الَ أَجْهَدُكَ اليَوْمَ 

بِشَيءٍ أَخَذْتَهُ لَِِّ. 
فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ; فَإِمنََّا ابْتُلِيتُمْ; فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ, وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ» أَخْرَجَاهُ. 

1الشرح: 

بسم ال الرحمن الرحيم. 
قال رحمه ال: - ف حديث أبي هريرة – (ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى)أي: امللك, (أَتَى األَبْرَصَ) أي: أتى إلى 

األبرص (فِ صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ) يعني: أن ال قد صور هذا امللك كأن به برص, وال عز وجل قادر على 
) فإذا  كل شيء, يعني: أتى امللك ف صورة ذلك الرجل الذي فيه البرص (فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيٌ

قيل: هل املالئكة تكذب, نقول: ال, وإمنا هذا ابتالء لإلنسان, وال عز وجل هو الذي أمرهم 
بذلك. (رَجُلٌ مِسْكِيٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ احلِبَالُ فِ سَفَرِي)أي: انقطعت بي احليل والوسائل ف 

سفري, (فَالَ بَالَغَ لِيَ اليَوْمَ) يعني ف الوصول إلى أهلي بعد انقطاعي ف سفري هذا (إِالَّ بِالِ ثُمَّ 
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بِكَ) يعني: مما تعطيني اياه من االعانة, (أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ احلَسَنَ) ألن هذا األبرص زال 
عنه البرص, (وَاجلِلْدَ احلَسَنَ) أي: أن اجللد عاد كأن لم يكن فيه برص من قبل, يعني: اللون 

ذهب, وأتى لون مناسب, واجللد عاد إلى كأنه ليس هناك فيه برص من قبل - فيه اللون ذلك - 
(وَاملَالَ) ألنه رأى إبل ذلك الرجل كثيرة كما ف احلديث (فَقَالَ: احلُقُوقُ كَثِيرَةٌ) يعني: علي حقوق 

كثيرة من الديون ونحو ذلك فال أستطيع أن أعطيك شيئًا, فبخل مبا أعطاه ال من املال بعد أن كان 
رجالً فقيرًا مريضًا بالبرص,  (فَقَالَ لَهُ: كَأَنّي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ; فَقِيراً 

) فهو جحد هاتي الصفتي التي كانتا فيه,  فَأَعْطَاكَ الُ?!, فَقَالَ: إِمنََّا وَرِثْتُ هَذَا املَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ
) وهذا يدل على جواز التعليق ف الدعاء مثل أن  (فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً; فَصَيَّرَكَ الُ إِلَى مَا كُنْتَ
يقول شخص اللهم إن كان دخولي ف اجلامعة الفالنية خيرًا لي فوفقني لذلك – ف دعاءه وف غير 
دعاء االستخارة – فيجوز. (قَالَ: وَأَتَى األَقْرَعَ فِ صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ, فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا, وَرَدَّ 

عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا, فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً; فَصَيَّرَكَ الُ إِلَى مَا كُنْتَ). 
(وَأَتَى األَعْمَى فِ صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ, فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيٌ وَابْنُ سَبِيلٍ, انْقَطَعَتْ بِيَ احلِبَالُ فِ 

سَفَرِي; فَالَ بَالَغَ لِيَ اليَوْمَ إالَّ بِالِ ثُمَّ بِكَ, أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ, شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِ 
سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ الُ إِلَيَّ بَصَرِي) فتذكر ما كان فيه وشكر النعمة التي هو فيها. 

(فَخُذْ مَا شِئْتَ) يعني: من الغنم, (وَدَعْ مَا شِئْتَ)وهذا من باب شكر النعمة إذ لم يرد السائل 
الفقير, (فَوَالِ الَ أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيءٍ) يعني: ال أسألك عن شيء أخذته, (أَخَذْتَهُ لِلَّهِ) يعني:  

من أجل فقرك ومسكنتك. (فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ; فَإِمنََّا ابْتُلِيتُمْ; فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ, وَسُخِطَ عَلَى 
صَاحِبَيْكَ») وهذا هو الشاهد من هذا احلديث وهو أن األعمى قال كالمًا ف عدة مواضع فيه شكر 

للنعمة ونسبة النعمة ل:  
األمر األول: ملا سأله امللك: ماذا تريد قال: (أَنْ يَرُدَّ الُ إِلَيَّ بَصَرِي) أما األبرص قال: (لون حسن 

وجلد حسب) أما هذا فنسب الشفاء إلى ال برد البصر إليه – وهو األعمى – 
واألمر الثاني: أن األعمى تذكر ما كان فيه – (قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ الُ إِلَيَّ بَصَرِي) - 

واألمر الثالث: أنه لم مينعه شيئا مما طلبه فقال له: (فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ). 
ألن األعمى ف الغالب يغلب عليه السكينة واللجوء إلى ال; ألنه فقد شيئًا عظيمًا, لذا يقل أن جتد 

أعمى متكبرًا سواء على اخللق, أو على اخلالق إذا كان مسلمًا.


