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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

مّر أبو الدرداء بجماعة یسبّون رجال ویضربونھ، فقال لھم: ما الخبر؟، قالوا: رجٌل وقع في ذنٍب كبیٍر،   •
قال: أرأیتم لو وقع في بئٍر أتخرجونھ؟، قالوا: نعم، قال: ال تسبوه وال تضربوه، وإنّما ِعظوه وبّصروه، 
قالوا: أفال تبغضھ؟، قال: إنّما أبغض فعلھ، فإذا تركھ فھو أخي، فوقف الرجُل، وأعلَن توبتھُ إلى هللاِ تأثًرا 

بما سمع.

جاء في الحدیث الصحیح عن أبي ھریرة أّن رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم قال:"ما نَقََصْت َصَدقَةٌ ِمن   •
."ُ ِ إالَّ َرفَعَھُ �َّ ا، وما تَواَضَع أَحٌد ِ�َّ ُ َعْبًدا بعَْفٍو إالَّ ِعز� ماٍل، وما زاَد �َّ
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"أبو  العالمـة  رأسھا  على  جامعة  فیھا  علٍم،  مدینة  سامـراء  مدینة  كانت  سنة  ثمانین  حوالي  قبل   •
أستـاذه  قبل  من  راتب  طریـق  عن  معیشتھ  وكانت  الحـال،  فقیـر  تلمیذٌ  طالبـھ  أنبغ  من  كان  الحسن"، 

"أبو الحسن"، وكان طموح التلمیذ أن یُصبح أحد أعمدة العلم في العراق . 
والفجل  الخبز  من  الوجبة  تكلفة  أّن  علما  الفلس  ونصف  فلًسا  إالّ  یملك  ال  لكنّھ  جائعًا،  التلمیذ  كان   •
فلسین، اشترى بفلس واحد خبزة واحدة، وقال لبائع الفجل: معي نصف فلس؛ فرد البائع ولكن الباقة 
ینفع  الفجل لو كان علمك  بائع  أفیدك في مسألة فقھیة، فرد علیھ  بفلٍس كامل، سأعطیك علمي؛ سوف 

لكسبت نصف فلس، اذھب وانقع علمك واشربھ حتى تشبع.
•  كانت كلمات البائع قاسیة، فخرج یجر أذیال الخیبة، وھو یتمتم لو كان علمي ینفع لكنت أكملت سعر 
من  أستطیع  وأبحث عن عمل  الجامعة  سأترك  فلس،  نصف  لي  یجلب  لم  سنین  علم عشر  الفجل،  باقة 
خاللھ أن أشتري ما أشتھي. افتقده أبو الحسن فسأل عنھ وعن بیتھ، أرید أن أعرف السبب، دخل أبو 

الترحیب. الطالب ورحب بأستاذه أشد  بیتھ، فخجل  الحسن 
•  فسألھ ِلَم تركت الجامعة؟، سرد لھ القصة وعیناه تذرفان الدموع بغزارة، فأجابھ أستاذه إلیك خاتمي، 
أنّھ  لكنھ ظن  الصائغ  للبیع ،عرضھ على  الخاتم  أستاذه، وعرض  الطالب ھدیة  فقبل  بعھ وأصلح حالك، 
سارقھ، وبعد أن أطمئن لصدقھ، اشترى الخاتم بألف دینار، توجھ الطالب لیشكر أستاذه، فقال األستاذ: 
أین ذھبت لبیع الخاتم؟، فرد إلى الصاغة بالطبع، فقال: لماذا إلى الصاغة؟، فرد ألنّھم خبراء في تثمین 

الخواتم، فرد األستاذ متعجبًا، وقال:
البائع  یُثمن  ھل  شیئًا؟،  ینفع  ال  علمك  إّن  ویقول:  علمك  ویُثمن  الفجل  بائُع  یُثمنك  أن  قبلت  فلماذا    •
علمك؟، ال یُثمن الشيء إالّ من یعرف قیمتھ، وأنا أثمنك إنك من أعظم طالبي یابني، ال تدع من ال یعرف 
وعلمك،الناس  درسك  إلى  ارجع  قدرك،  یعرف  ومن  الخبرة  صاحب  من  یكون  التثمین  یثمنك،  قیمتك 

معادن وال یعرف قیمة المعدن النفیس إالّ الصاغة في علم الرجال.
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