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نشرة "فَاعتِبُروا" ۲٤

سألوا أإلمام أحمد بن حنبل كم عدد المصلین یا إمامنا ؟، وكان المسجد مزدحما، فقال : ال أحد!،    
فقالوا لھ: ھل أنت أعمى ؟، فقال :

األعمى من یُغمُض عینیھ عن أرملٍة أوجَع رأسھا حمٌل ثقیل، ومن توجھ للقبلِة وأداَر ظھره    
لألیتام والفقراء، ومن سجَد � وتكبَر على عباده.

األعمى من كان في صف المصلین األول ولكنّھ غاَب عن صفوف الجیاعِ وقوَل الحق .   
   األعمى من تصدق یوماً وھو قادٌر أن یتصدق دوماً، ومن صاَم عن الطعاِم ولم یصم عن الحراِم، 

األعمى من طاف البیَت ولم یُطَف حول فقراٍء یموتون جوعا، ومن صلى ثم غّش في عملھ.    
األعمى من قام بین یدي هللاِ وقلبُھ یحمل حقداً وكرھاً وبغضاً واحتقارا إلخوانھ البشر  .   

األعمى من عنده إنفصاٌم بین عبادتِھ وأخالقِھ ومعامالتِھ، ومن صلى وسجَد وصاَم وھو یناصُر    
الظلمةَ، ومن صلَى وصاَم ویداهُ ملطختاِن بدماِء البشِر، ومن أخذ من الدین ِ بعُضھ وترَك بعَضھُ، 

ومن صلى ولم ینتفع بصالتِھ،" َوَمْن َكاَن فِي َھِذِه أَْعَمى فَُھَو فِي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِیال ".

 صرحت عالمة بیولوجیة من اسبانیا في ذروة أزمة كورونا، عندما ُطلب منھا ومن امثالھا عالج 
أو لقاح  یوقف الفیروس، فقالت بمرارة : تمنحون العب كرة القدم ملیون یورو شھریا، ولباحث 
میسي  أو  رونالدوا  إلى  اذھبوا  اآلن؟،  العالج  منھ  وتریدون  یوروا،  وثمانمائة  الف  بیولوجي 
إلى  اذھبوا  العربیة:  بالدنا  في  نقول  ونحن  تصریحھا؛  في  صدقت  العالج!...  لكم  وسیجدون 

لكم عالجا ولقاحا !. الراقصات والممثالت والمغنیات، فسیجدن 

ُسئل أحُد العلماِء عن المرِء كثیُر الطاعاِت،  لكنّھ یغتاُب،  فقال :" لعّل هللاَ سخره لیعمل لغیره "     
عن  لساني  واحفظ  علیین،  في  كتابي  اجعل  اللھّم  التأمِل،  من  لمزیٍد  منّا  تحتاُج  مؤلمة،  إجابة 

العالمین. قال تعالى: " َوَال یَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا ۚ أَیُِحبُّ أََحُدُكْم أَن یَأُْكَل لَْحَم أَِخیِھ َمْیتًا فََكِرْھتُُموهُ "
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لسانك احفظ 

الفقراء العباقرة 

هل أنت أعمى ؟
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