بسم هللا الرحمن الرحٌم
معنى اإلعاقة وكٌفٌة التعامل مع صاحبها

الحظوظ لٌست نعمة وال نقمة إنما هً حظوظ موقوفة على طرٌقة التعامل معها :
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
سانُ إِ َذا َما ا ْب َت ََلهُ َر ُّب ُه َفأ َ ْك َر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف ٌَقُول ُ َر ِّبً أَ ْك َر َم ِن ﴾
﴿ َفأ َ َّما ْاإلِن َ
[ سورة الفجر] ٔ٘ :

مقىلته هى ،تىهمه:
﴿ َوأَ َّما إِ َذا َما ا ْب َت ََلهُ َف َقد ََر َعلَ ٌْ ِه ِر ْز َق ُه َف ٌَقُول ُ َر ِّبً أَهَا َن ِن ﴾
[ سورة الفجر] ٔ٘ :

فٌقىل تىهما ً أى خطأ.
رد هللا عز ىجل:
﴿ َك ََّل ﴾
[ سورة الفجر] ٔ٘ :

هل المال نعمة؟ ال ،نقمة؟ ال ،ما هى إذاً؟ حظ مىقىفة صفته على طرٌقة إنفاقهه ،ههل الزىجهة الكاملهة
نعمة أم نقمة؟ ال نعمة ىال نقمة ،حظ مىقىف على طرٌقة تعامل الزىجة معه ،،إن قىهى حاجتهه منوها ىلهم
ٌعبأ بدٌنوا ،ىإن شغلته عن طاعة هللا ،ىإن حملته على معصٌة هللا ،ىإن دفعته إلى كسب المال الحهرام كهً
ٌرىٌوا فوً نقمة ،ىإن كانت طٌعة تسره إن نظر إلٌوا ،ىتحفظهه إن اهاب عنوها ،ىتطٌعهه إن أمرهها ،ىلهم
تحمله فىق طاقته ،ىلم تكلفه ما ال ٌستطٌع ،ىلهم تدعهه إلهى معصهٌة إرىهاو لنزىاتوها فوهً نعمهة ،تهابع ههذا
الكالم ،الذكاو إن استخدمته فً اإلٌقاع بٌن الناس ،ىفً ابتزاز أمىال النهاس ،ىفهً إٌوهاموم فوهى نقمهة ،ىإن
استخدمت الذكاو فً تعرٌف الناس بربوم فوى نعمة ،ىسامة المنظر إن استخدم ىسامته لٌغري الفتٌات فوهى
نقمة ،كل الحظىظ التً ٌمكن أن ٌمنحوا هللا لإلنسان نعمهة إذا ىظفهت فهً طاعهة هللا ،ىنقمهة إذا ىظفهت فهً
معصٌة هللا،
فلذلٌ ،جب أن نعتقد بادئ ذي بدو أن الحظىظ لٌست نعمة ىال نقمة إنمها ههً حظهىظ مىقىفهة علهى
طرٌقة التعامل معوا ،إن ىظفتوا فً طاعة هللا فوً نعهم ،ىإن ىظفتوها فهً معصهٌة هللا فوهً نقهم ،نعهىد إلهى
اآلٌة:
سانُ إِ َذا َما ا ْب َت ََلهُ َر ُّب ُه َفأ َ ْك َر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف ٌَقُول ُ َر ِّبً أَ ْك َر َم ِن* َوأَ َّما إِ َذا َما ا ْب َت ََلهُ َف َقد ََر َعلَ ٌْ ِه ِر ْز َق ُه
﴿ َفأ َ َّما ْاإلِ ْن َ
َف ٌَقُول ُ َر ِّبً أَهَا َن ِن ﴾
[ سورة الفجر]ٔٙ-ٔ٘ :

الرد اإللوً:
﴿ َك ََّل ﴾
الحظوظ التً فً الدنٌا وزعت توزٌع ابتَلء وستوزع فً اآلخرة توزٌع جزاء :
لٌس عطابً إكراما ً ىال منعً حرماناً ،عطهابً ابهتالو ىحرمهانً دىاو ،ههذا الكهالم مهن عنهده مشهكلة
صحٌة ،مشكلة اجتماعٌة ،مشهكلة مالٌهة ،مشهكلة أسهرٌة ،مشهكلة نفسهٌة ،ههذه المشهكلة لٌسهت نعمهة مهن هللا،
ىلٌست إهانة من هللا ،إنما هً ابتالو ،إنما هً دىاو ،تقرٌب من هللا عز ىجل.
فإذا إنسان ابهتاله هللا عهز ىجهل بشهًو ،ابهتاله بهنق
نق

فً ماله ،أى نق

فهً حىاسهه الخمهس ،أى بهنق

فهً صهحته ،أى

فً زىاجه فرىاً ،أى عنده مشكلة فً عمله ،فً بٌته ،فً أسهرته ،فهً أىالده ،فهً

صحته ،فً دخله ،هذا لٌس إهانة لإلنسان ىلٌس نقمة علٌه إنما ههى دىاو ،إنمها ههى تقرٌهب ،لهذل ،نحهن فهً
دار ابتالو ال ٌىجد ىصف لوذه الدنٌا أبلغ من أنوا دار ابتالو ،دار امتحان.
دققىا أٌوا األخىة ،الحظىظ التً فً الدنٌا ىزعت تىزٌهع ابهتالو ،ىسهىف تهىزع فهً اآلخهرة تىزٌهع
جزاو ،كالم دقٌق جداً،
أنت فً الدنٌا ىكنت فً جامعة ما هً المقررات؟ ما هً مىاد االمتحان؟ أنها أقهىل له ،مها ههً مهىاد
االمتحان فً الدنٌا للمؤمنٌن؟ كل شًو من حظىظ الدنٌا مال ،منه شًو ،فوذا الحظ مهادة امتحانه ،مهع هللا،
ىكل حظ من حظىظ الدنٌا منعت منه مادة ثانٌهة ،أنهت ممهتحن فٌمها أعطٌهت ىأنهت ممهتحن فٌمها أخهذ منه،،
ممتحن فٌما نلته من هللا ىممتحن فٌما زىي عن ،منه.
من هنا كان دعاو النبً علٌه الصالة ى السالم،
صلهى ه
هللا َعلَ ٌْ ِه َى َسله َم ٌَقىل فًِ د َعا ِب ِه:
ىل ه ِ
هللا َ
َك َ
ان َرس ِ
اج َع ْل ُه قُ َّو ًة لًِ فٌِ َما
ِب َف ْ
ار ُز ْقنًِ ُح َّب َك َو ُح َّب َمنْ ٌَ ْن َف ُعنًِ ُح ُّب ُه ِع ْن َد َك اللَّ ُه َّم َما َر َز ْق َتنًِ ِم َّما أُح ُّ
اللَّ ُه َّم ْ
ِب
اج َع ْل ُه َف َراغا ً لًِ فٌِ َما ُتح ُّ
ِب َف ْ
ِب اللَّ ُه َّم َو َما َز َو ٌْ َت َع ِّنً ِم َّما أُح ُّ
ُتح ُّ
ي]
[الترمذي َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
ار ِّ
ًِ ْاْلَ ْن َ
هللا ْب ِن ٌَ ِزٌدَ ا ْل َخ ْطم ِّ
ص ِ

هللا تعالى عندما ٌأخذ من العبد بعض الصحة ٌعوض علٌه قربا ً وتجلٌا ً وتوفٌقا ً :
اإلنسان له طمىح بشًو لم ٌنله ال ٌحترق قلبه كل حٌاتهٌ ،قىل ل :،ىهللا هذه الزىجهة لهم أتىفهق بوها،
ٌىجد شخ

ٌندب حظه فً الحٌاة لعل هللا ٌعرف أن مقاىمته ،هشهة ،لهى جاوته ،زىجهة كمها تتمنهى ،ىكمها

ترٌد فً القمة لعبدتوا من دىن هللا ،ىألطعتوا ىنسٌت أمر هللا ،ىألكلت المال الحرام إرىاو لوا،
فاجعل قىل اإلمام الغزالً شعاراً ل:،
لٌس فً إمكانً أبدع مما أعطانً ،لٌس فً اإلمكان أبدع مما كان
ما أنت فٌه هى قمة الكمال بالنسبة إلٌ.،

اسمحىا لً بمثل مهن عهالم السهٌارات :السهٌارة الشهاحنة نقه

مكهان الركهاب كمهال فٌوها ألن مومتوها

شحن البىاعة ،فٌوا ارفة صغٌرة تتسع للسابق ىمعاىنه ،األكبر مسهاحة للبىهاعة ،فهنق

مكهان الركهاب

كمال فٌوا ،أمها مركبهة نقهل الركهاب أكبهر مسهاحة للركهاب ىأقهل مسهاحة للحاجهات ،كمهال فٌوها نقه

مكهان

حقابب السفر ،فً مركبة الركاب كمال فٌواٌ ،ىجد سٌارة ثالثة سٌارات السباق أكبر مساحة للمحر ،،ثلثهً
المساحة للمحر ،،ىمكان للسابق فقهط ،ىههى بمسهتىى األرض أي بمسهتىى العجلهة ههذا كمهال فٌوها ،أحٌانها ً
ٌكىن النق

هى الكمال ،أحٌانا ً نق

المال هى الكمال ،أحٌانا ً نق

الصحة هى الكمال،

ىقد ىرد فً الحدٌث القدسً:
ٌا داود مرضت فلم تعدنً ،كٌف أعودك وأنت رب العالمٌن؟ قال :مرض عبدي فَلن فلم تعده ،أما
علمت أنك لو عدته لوجدتنً عنده.
ً
سبحان هللا ٌأخذ هللا من العبد بعض الصحة ىٌعىض علٌه قربا ً ىتجلٌا ً ىتىفٌقا ً ىأمنا ً
ىراحة ىتألقا ً.
مراتب الدنٌا مؤقتة وقد ال تعنً شٌئا ً لكن مراتب اآلخرة أبدٌة وتعنً كل شًء :
لكن مراتب الدنٌا مؤقتة مربىطهة بنهبض القلهب تىقهف انتوهى ،مربىطهة بقطهر الشهرٌان التهاجً انسهد
انتوى ،مربىطة بسٌىلة الدم تجمد انتوى ،مربىطة بنمى الخالٌا نمت نمىاً عشهىابٌا ً انتوهى اإلنسهان ،مراتهب
الدنٌا مؤقتة ىال تعنً شٌبا ً عند هللا بل قد تعنً العكس،
قال تعالى:
اب ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء ﴾
سوا َما ُذ ِّك ُروا ِب ِه َف َت ْح َنا َعلَ ٌْ ِه ْم أَ ْب َو َ
﴿ َفلَ َّما َن ُ
[ سورة اْلنعام]ٗٗ :

مراتب الدنٌا مؤقتة ىقد ال تعنً شٌبا ً ىقد تعنً العكهس ىٌىجهد معوها ك بهة دابمها ً لكهن مراتهب اآلخهرة
أبدٌة ىتعنً كهل شهًو ،ىتعنهً أن صهاحبوا فهً أعلهى مقهام عنهد هللا ،لهذل ،المفهرىض أن نسهعى إلهى مقعهد
صدق عند ملٌ ،مقتدر ،لذل ،الحظىظ فً الهدنٌا مىزعهة تىزٌهع ابهتالو ،ىسهىف تهىزع فهً اآلخهرة تىزٌهع
جزاو،
أىرب مثالً :عاش رجالن عمراً ىاحهداً ،سهتٌن بسهتٌن ،إذا إنسهان دخلهه أربعهة آالف ،ىعنهده ثمانٌهة
أىالد ،ىبٌته باألجرة ،كٌف ٌعٌش هذا؟ ىاآلخر ٌمل ،ثالثة ىثمانٌن ملٌار دىالر ،ىعاش ستٌن سنة فرىاً،
ىاالثنان ماتىا ،لى أن الفقٌر فرىا ً نجح فهً مهرض الفقهر ،ىلهى أن الغنهً رسهب فهً امتحهان الغنهى انقلبهت
اآلٌة ،هذا فً جنة إلى أبد اآلبهدٌن ،ىههذا فهً النهار إلهى أبهد اآلبهدٌن معنهى ههذا الحظهىظ ىزعهت فهً الهدنٌا
تىزٌع ابتالو.

االنتصار الحقٌقً أن تكون ثابتا ً على المبدأ :
االنتصار الحقٌقً أن تكىن ثابتا ً على المبدأ كأصحاب األخدىد ،أن تمىت مؤمنهاً ،أن تمهىت مىحهداً،
أن تمىت طابعا ً هلل عز ىجهل  ،ههذه المفوىمهات خطٌهرة جهداً فهً حٌاتنها إن اسهتىعبناها ارتفعهت معنىٌاتنها،
ىشعرنا أننا عند هللا بمكان.
ىالنبً علٌه الصالة ىالسالم ذاق الفقر هل عندكم شًو ،بربكم ههل فهً بٌىتهات المسهلمٌن الٌهىم بٌهت
ما فٌه شًو ٌؤكل إطالقاً؟ مستحٌل ،قال :أعندكم شًو؟ قالىا :ال ،قال :فإنً صابم،
ىأذاقه هللا الغنى ،قال له أحدهم :لمن هذا الىادي؟ ىادي مهن اهنم ،قهال لهه :ههى له ،،قهال :أتوهزأ بهً؟
قال :ال ىهللا هى ل ،،قال :أشود أن ،رسىل هللا.
أذاقه هللا النصر ،فدخل مكة مطأطا الرأس ،كادت ذؤابة عمامته تالمس عنق بعٌره تىاىهعا ً هلل عهز
ىجل .ىأذاقه القور فً الطابف قال :ربً إن لم ٌكن ب ،اىب علً فال أبالً ،ىل ،العتبة حتى ترىى.
ىأذاقه أن تتوم زىجته بالزنا ؟ ٌتحملوا أحدكم هذه؟ حدٌث اإلف.،
ضى َر ُّب َنا
أذاقه مىت الىلد قال:إِنَّ ا ْل َع ٌْنَ َتدْ َم ُع َوا ْل َق ْل َب ٌَ ْح َزنُ َو َال َنقُول ُ إِ َّال َما ٌَ ْر َ
أذاقه الوجرة ،أنت فً بلد ،ل ،مكانة كبٌرة ،كل شًو ٌأتٌ ،إلى البٌت فً الواتف ،لى ذهبت إلى بلهد
بعٌد ،ال ٌعرف ،أحد ،ما الوجرة؟ اقتالع الجذىر ،أذاقه الوجرة.
أذاقه أن تطلق ابنته،
طلقت ابنته ،ىمات ابنه ،ىتر ،منزله ىقال :أىذٌهت فهً هللا ىمها أىذي أحهد مثلهً ،ىخفهت ىمها خهاف
أحد مثلً ،ىمىى علً ثالثىن لم ٌدخل جىفً إال ما ٌىارٌه إبط بالل.
ل ،أسىة حسنة فً هذا النبً الكرٌم ،نحن فً أمس الحاجة إلى هذه الدرىس،
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
﴿ َو َال َت ِه ُنوا َو َال َت ْح َز ُنوا َوأَ ْن ُت ُم ْاْلَ ْعلَ ْونَ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمنٌِنَ ﴾
[ سورة آل عمران]ٖٔ1 :

قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
اس َت َكا ُنوا
ٌل َّ ِ
ض ُعفُوا َو َما ْ
هللا َو َما َ
صا َب ُه ْم فًِ َ
﴿ َو َكأ َ ٌِّنْ مِنْ َن ِبً َقا َتل َ َم َع ُه ِر ِّب ٌُّونَ َكثٌِر َف َما َو َه ُنوا لِ َما أَ َ
س ِب ِ
َو َّ
اب ِرٌنَ ﴾
ِب ال َّ
هللا ُ ٌُح ُّ
ص ِ
[ سورة آل عمران] ٔٗٙ :

أرجى هللا تعالى أن ٌىفقنا لما ٌحب ىٌرىى.

كٌف تعامل المجتمع اإلسَلمً مع المعاقٌن؟
فً اإلمارة
إنسان دمٌم جداً ،ىقد كان بعض التابعٌن قصٌر القامة ،أسمر اللىن ،أحنف الرجهل ،ىهٌق المنكبهٌن،
اابر العٌنٌن ،ناتا الىجنتٌن ،لٌس شهًو مهن قهبح المنظهر إال ىههى آخهذ منهه بنصهٌب ،ىكهان مهع ذله ،سهٌد
ب لغىبته مبة ألف رجل ،ال ٌسألىنه فٌم اىب؟
ب َاىِ َ
قىمه ،إذا اىِ َ
فً الزواج
فإنسان جاو النبً علٌه الصالة ىالسالم
قالٌ :ا رسىل ماذا علً أن أعمل؟
ذكره بأركان اإلسَلم؛ تشهد أنه ال إله إال هللا ،وأنً رسول هللا وتقيٌم الصيَلة وتيؤتً الزكياة وتحي
البٌت إلى آخره...
فقالٌ :ا رسىل هللا لى أنً فعلت هذا ما لً عند هللا؟
قال له :أنت رفٌقً فً الجنية ،انظهر إلهى ههذا التىاىهع بالمقٌهاس الجمهالً صهفر ،ىمها لهم نحكهم قهٌم
القرآن فً حٌاتنا نسقط من عٌن هللا جمٌعاً،
فقالٌ :ا رسىل هللا ما بال هؤالو الذٌن حىل ،ال ٌزىجىننً؟
ىكان هذا الرجل أكتع الٌد ،أعىر العٌن ،فقال النبً :اذهب إلهى بٌهت فهالن ،ىقهل لوهم :إن رسهىل هللا
زىجنً ابنتكم ،ما هذا المجتمع؟ طرق الباب فتح األب لقٌه على هذه الحالة ،ما صدقه ،طرده سهمعت ابنتهه
فقالتٌ :ا أبهت أال تخشهى أن ٌسهبق ،الهىحً إلهى رسهىل هللا فٌنببهه بمها صهنعت ،إن رفىهت مهن أجلهً فأنها
راىٌة به ،عندما قالت له ابنته هذا الكالم خاف ،ىأسرع إلى النبً صلى هللا علٌه ىسلم بلغه األمهر ،النبهً
عاتبه قال له :ىهللا ٌا رسىل هللا ظننته كاذباً ،ىأشود أننً زىجتهه ابنتهً ،ىأبلهغ النبهً مها قالهت لهه ابنتهه :إن
كنت رفىته من أجلً فأنا راىٌة به ،أي أنا أحترم رابة رسىل هللا ،هذا مجتمع المؤمنٌن،
فقال له النبً :قيل البنتيك :بيارك هللا لهيا فيً عمرهيا وفيً مالهيا ،جهًو بالشهاب عمه ،ىافهق ،مهاذا
عندٌ ،ا بنً؟ قال :ما معً شًو ،فأمر النبً ثالثة من أصحابه أن ٌحملىا عنه المور ،أحدهم سهٌدنا علهً،
ىسٌدنا سعد ،ىسٌدنا عبد الرحمن ،أعطاه كهل ىاحهد مبتهً درههم لٌشهتري بهه حاجهات العهرس ،العهرس فهً
نفس  ،ىإذا بمنادي الجواد ٌنادي أن ٌا خٌل هللا اركبً ،ههذا اإلنسهان الهذي مها كهان ٌحلهم بحٌاتهه أن ٌتهزى
لىال تدخل النبً ،آثر الجواد فً سبٌل هللا فانىم إلى ركب المجاهدٌن ،ىاستشود ،من شدة تهأثر النبهً كفنهه
بٌده ،ىدفنه بٌده ،ىصلى علٌه ،اسمه سعد،
وقال :هو رفٌقً فً الجنة ،وأرجو هللا أن ٌعوضه خٌراً من زوجته.
هذه القصة انتوت ،ما هذا المجتمع؟ فتاة تىع حظوا من الشباب تحت قهدموا أمهام رابهة رسهىل هللا،

ىشاب حلمه األكبر أن ٌتزى  ،أن ٌتزى أٌة امرأة ،ىكانت امرأته جمٌلة جداً ،ههذه المفارقهة فه ثر الجوهاد،
ىأب سارع إلى إرىاو النبً.
ً
مؤمنهة كفٌفهة
ىهللا التقٌت بإنسان زارنً من بلد آخر ،جاو إلى المسجد حدثنً قال لً :تزىجت امرأ ًة
البصر ،ىهى شاب ،ىهللا كما ٌقىلىن كالىردة تماماً ،هذا عمل عظٌم أخلصت إلٌه إخالصا ً ال ٌصدق.
فً السَلم
هل تعلم إنه ،إن لهم تسهلم علهى كفٌهف البصهر فقهد خنتهه ههى ال ٌهرا ،،ىرد فهً بعهض األحادٌهث عهن
النبً صلى هللا علٌه ىسلم :أن تر ،السالم على الىرٌر خٌانة.
مع اْلوالد
فً السٌرة أن النبً علٌه الصالة ىالسالم كان ٌىع الحسن على ركبته ،ىكان جمٌل الصىرة ،ىكان
شبٌه رسىل هللا ،ىٌىع ابن سٌدنا زٌهد أسهامة بهن زٌهد حهب رسهىل هللا ،ىكهان أسهىد اللهىن أفطهس األنهف
على ركبته الٌسرى ،ىكان ٌىموما ،ىٌشموما ،ىقد سمى الصحابة أسامة بن زٌد حب رسىل هللا ،مها نظهر
النبً ال إلى اللىن ،ما نظر النبً ال إلى عٌنٌه ىال إلى لىنه ،نظر إلى إنسانٌته.
مواقف للمؤمن فً التعامل مع المعاق :
أن ٌكون المؤمن شاكراً هلل فٌما بٌنه وبٌن هللا :
فأىل مىقف من مىاقف المؤمن فً التعامل مع المعاق أن ٌكىن شاكراً هلل فٌما بٌنه ىبٌن هللا،
دىن أن تتحر ،شفتا ،،الحمد هلل الذي عافانً مما ابتلى به كثٌراً من خلقه ،هنا ،أنهاس فقهدىا أحهد
أطرافومٌ ،ىجد أناس عندهم عاهات صعبة جداً ،ىتراه صابراً راىٌا ً عن هللا عز ىجل،
ٌجب أن ال ُتذكره بعاهته وال تبتعد عنه بسببها
فإذا أنت ذكرته بعاهته ،أى ابتعدت عنه لعاهتهه سهقطت مهن عهٌن هللا ،فالمعهاق ٌجهب أن ٌعامهل أرقهى
معاملة المعاقٌ ،جب أن ٌنسى فً مجتمع المؤمنٌن أنه معاق.
صلهى ه
هللا َعلَ ٌْ ِه َى َسله َم:
َقا َل َرسىل ه ِ
هللا َ
س ْبعٌِنَ َخ ِرٌفا ً فًِ ال َّنار
الر ُجل َ لَ ٌَ َت َكلَّ ُم ِبا ْل َكلِ َم ِة َال ٌَ َرى ِب َها َبأْسا ً ٌَ ْه ِوي ِب َها َ
إِنَّ َّ
[متفق علٌه عن أبً هرٌرة]

السٌدة عابشة ىصفت السٌدة صفٌة رىىان هللا علٌوما بأنوا قصٌرة ،

فقال علٌه الصالة ىالسالم :
ٌا عائِ َ
شة لَ َقدْ قُ ْل ِ
اء ال َب ْح ِر ْلنتنته
ت َكلِ َم ًة لَ ْو ُم ِز َج ْت ِب َم ِ
[ رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضً ّ
هللا عنها ]

أن تهتم به االهتمام المعتدل :
الشًو الثانً أن توتم به االهتمام المعتدل ،االهتمام الطبٌعً ،هنا ،اهتمام ٌلفت النظهر اٌهر معقهىل،
شههدة االهتمههام تههذكره بعاهتههه ،ىهنهها ،إهمههال ٌلفههت النظههرٌ ،نبغههً أن توههتم بههه كمهها كههان صههحٌحاًٌ ،نبغههً أن
تصههغً إلههى س هؤاله أساس هاً ،مهها رأٌههت عالم ها ً عنههد هللا مقرب ها ً إال ٌوههتم بههأي سههؤال ،هنهها ،جبههابرة العلمههاو إذا
السؤال اٌر جٌد ٌسمع توكمٌ ،توكم توكم ٌحطم السابل ،أنا أذكر هذا فً التعلهٌم ،أحٌانها ً طالهب ىهعٌف فهً
مادة ،ىعٌف جداًٌ ،قىل له :اجلس أنت ال تفوم ،حطمته ،هذا كٌف عالجه؟ تعطٌه سؤال سول جداً فأجهاب
تقىل له :بار ،هللا ب ،جٌد  ،أنت أنعشته لما جبت له بسؤال سول فأجاب علٌه ىأثنٌت علٌه أعطٌتهه مكانهة،
اإلنسان ٌعٌش بكرامتهه ،ههذا الهذي ٌهدٌر صهف أى ٌهدٌر مجمىعهة إذا عامهل المتخلفهٌن أى المعهاقٌن معاملهة
خاصههة فٌوهها ازدراو أى فٌوهها إهمههال ،أنهها ال أبههالغ ،ىلههم أكههن متجنٌ ها ً علههٌوم حٌنمهها أقههىل :هههذا العمههل ٌشههبه
الجرٌمة ،ألنه ٌحطم نفسٌة إنسان إلى أمد طىٌل،
علٌنا أن نحترم المعاق كإنسان :
شًو آخر هى أن تحترمه كإنسان  ،ىاالحترام المتبادل عالمة إٌمان،،
النبً علٌه الصالة ىالسالم سأله ٌمكهن أحهد أقهل أصهحابه شهأنا ً اسهمه ذى الٌهدٌن صهلى النبهً ركعتهٌن
صالة الظور قال لهٌ :ا رسىل هللا أنسٌت أم قصرت الصالة؟ قال له :كل هذا لم ٌكن باهتمام بالغ ،قال لهه:
بعىه قد كان.
هههؤالو العظمههاو أٌوهها األخههىة أحههد جىانههب عظمههتوم أنهه ،إن رأٌههتوم هبههتوم ىإن عههاملتوم أحببههتوم ،إن
رأٌتوم من بعٌد هبتوم ،لوم هٌبة كبٌرة ،إذا احتككت بوم ،إذا عاملتوم أحببتوم ،متىاىعىن.
المعاق ٌملك إمكانات إستثنائٌة قد ال ٌملكها غٌره
االحترام ٌنبغً أن ٌكىن سلىكا ً ىاىحا ً فً التعامل مع المعاقٌن ،ىلحكمهة أرادهها هللا ههذا الهذي تهراه
ً
قىٌهة جهداً ،ىهللا عنهدي كهان طالهب كفٌهف البصهر فهً
معاقا ً ٌعىض هللا علٌه فً أشٌاو أخرى ،فتجد ذاكرته
الصف العاشر ،التقٌت به بعد سنىات عدة فً الجامعة حٌنما تجىلت فً القاعة ،سلم علً باسهمً مباشهر ًة،
عنههدي كههان طالههب كفٌههف بكلٌههة التربٌههة فههً امتحههان عملههً ٌلقههً هههذا الطالههب درس ها ً علههى طالبههه كتههدرٌب
ىامتحان ،أنا حىرت درسه ىهللا ٌتجىل بٌن الطالب إذا ىصل إلهى الحهابط قبهل خمسهة سهنتمترات ٌرجهع،
أنا اندهشت كأن معه رادار ،الشًو الثانً فالن تكلهم ٌشهٌر إلهى الطالهب ،ىكأنهه ٌهراهم ىاحهداً َىاحهداً ،فوهذا

الذي فقد بصره هللا عز ىجل كرما ً منه ىرحمة ٌعىىه بقدرات فابقة جداً فً جوهة أخهرى ،فكهل إنسهان هللا
سلب منه شٌبا ً عىىه أشٌاو كثٌرة
أنت ممتحن فٌما أوتٌت ،وممتحن فٌما زوي عنك
أنهت حٌنمهها تههؤمن أن الهدنٌا مؤقتههة ىاآلخههرة أبدٌهة ،هههذا حه ِهرم نعمهة البصههر فههً الهدنٌا فقههط ىقههد تكههىن
بصٌرته فً أعلى مستىى ،ثمة خطباو تركىا أثراً فً العالم كله فً القارات كلوها ،ىههى كفٌهف البصهر ،هللا
عز ىجل إذا سلب شًو ،عىض عنه
أنا الذي أقىله دابما ً :
إن هذه الدنٌا دار التىاو ال دار استىاو ،ىمنزل ترح ال منزل فرح ،فمن عرفوا لم ٌفرح لرخهاو ،ىلهم
ٌحهزن لشههقاو ،قههد جعلوهها هللا دار بلههىى ،ىجعههل اآلخههرة دار عقبههى ،فجعههل بههالو الههدنٌا لعطههاو اآلخههرة سههبباً،
ىجعل عطاو اآلخرة من بلىى الدنٌا عىىاً ،فٌأخذ لٌعطً ،ىٌبتلً لٌجزي.
إذا كان رجالن عاشا ستٌن عاما ً بالتساىي ىاحهد حهاد البصهر ،ىاآلخهر كفٌهف البصهر ،الحهاد البصهر
رسههب فههً نعمههة البصههر فمه عٌنٌههه مههن الحههرام ،ىكفٌههف البصههر نجههح فههً هههذا االمتحههان فرىههً عههن هللا
ىصبر ،ىماتا ،ىاحد فً الجنة إلى أبد اآلبدٌن ىاآلخر فً النار إلى أبد اآلبهدٌن ،فأٌومها أنجهح عنهد هللا؟ مهن
امتحن فصبر ،أنت ممتحن فٌمها أعطها ،هللا ممهتحن فٌمها زىى عنه ،،خهذها قاعهدة الهذي آتها ،هللا إٌهاه أنهت
ممتحن به ،ىالذي حرم ،منه أنت ممتحن به ،ممتحن فٌما أىتٌت ،ىممتحن فٌما زىي عن.،
اللوم ما رزقتنً مما أحب فاجعله عىنا ً لً فٌما تحب ىما زىٌت عنً ما أحب فاجعله فرااا ً لً فٌمها
تحب.
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