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اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٦۰

الجامع،  یریدان  الكوفھ  في  معًا  البصر، سارا  یعني ضعیف  أعمًشا،  وتلمیذهُ  العین  أعوَر  الشیُخ  كان   
فقال الشیخ لتلمیذه:ھل لك أن تأخذ طریقًا وآخذ أخرى، فإننّي أخشى إّن مررنا سویًا بسفھائھا یقولون: 
یا  الشیخ:  فقال  ویأثمون،  نؤجر  أن  علیك  وما  التلمیذ:  فقال  ویأثمون،  فیغتابوننا  أعمًشا،  یقوُد  أعور 
سبحان هللا! بل نسلم ویسلمون خیٌر من أن نؤجر ویأثمون... إنھا قلوٌب تزینت باإلیمان حتّى حلقت في 
أََحُدُكْم َحتى یُِحبَّ  یُْؤِمُن  السماء، لتصل بأصحابھا إلى أعالي الجنان، قلوٌب تشربت حدیث الرسول،"َال 

ِلنَْفِسِھ". َما یُحبُّ  ألَِخیِھ 

في الِكبر تكثُر األمراض و تزداُد اآلالم،  فال تشتِك مرضك ألحٍد، فا�ُ أراد تكفیر ذنوبك، فھل ستشكو   
الخالق للمخلوق؟!، اصبر واحتسب، وال تتردد باألخذ باألسباب، فمن خلق الداء خلق الدواء، وادع هللا 
لقوتك  اختباًرا  لیس  الحیاة  في  أن  االبتالء  واعلم  العثرات،  ومقیل  الدعوات  مجیب  فھو  موقن،  وأنت 
علیھ،  وتوكل  بھ  وثق  منھ،  فاقترب  بھ،  ظنك  وحسن  با�،  استعانتك  لقوة  اختبار  ھو  بل  الشخصیة، 

یقترب منك ُكل شيء جمیل.
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خرجت من عملي متجًھا لمنزلي بعد یوم حافل، في الطریق وجدت رجل أمن یُنظم السیر، لمحت في   
العمل  في  بزمیلي  وإذا  لحظات  إیاھا،  وناولني  ابتسم  إحداھما،  منھ  فطلبت  ماء،  قارورتي  یدیھ  إحدى 
حّر  في  واقف  الشرطي وھو  من  الماء  تأخذ  تستحي  ما  أخي  یا  قائال:  الطریق  في  خلفي  وكان  یتصل، 

الشمس، ضحكت وقلت:  یا أخي اعذرني فإنني عطشان.
الحادثة  كانت  ھكذا  محل.  أقرب  من  اشتریت  لو  الحر!،  بھذا  الواقف  الشرطي  ماء  إالّ  مالقیت  فقال:   

أّما حقیقة الحادثة فھي كما یلي:  بكامل تفاصیلھا حسب ما رآھا صدیقي اللدود، 
یكثر خیرك،  فقال: هللا  أشیلھا عنك،  الفاضیة  القارورة  لھ: ھات  وقلت  الشرطي  السالم على  طرحُت   

كأنك وهللا عارف أنني محتار أین أرمیھا؟!، ربنا یكثر أمثالك الطیبین. 
ھذه ھي حقیقة الحادثة، لكّن صاحبي كالكثیرین، أطلق  ُحكمھ ُجزافًا دون أن یتثبت من حقیقة األمر،   
یُقصد!،  لم  ومفھوٌم  یُفھم،  لم  مقصوٌد  لسببین،  تقع  مشاكلنا  فمعظم  فاضیة،  القارورة  أّن  الحكایة  وكل 

الظن. القصد وأحسن  والحل بسیط، استفسرعن 
بَْعَض  "إِنَّ  نَاِدِمیَن"،  فَعَْلتُْم  َما  فَتُْصبُِحواَعلَٰى  بَِجَھالٍَة  قَْوًما  تُِصیبُوا  أَن  فقال:"فَتَبَیَّنُوا  أمرنا هللا  قد  و   
فالیوم نصلي مع بعض وغدا نصلي على  التفسیر،  یخنك  التعبیر فال  إذا خانني  إِثٌْم"، والخالصة  الظَِّنّ 

بعض، ولیس في الدنیا ما یستحُق أّن نختلَف علیھ، " ُكلُّ َمْن علیھا فان".
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