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املثقوب! الكيس  احذر 

۲۰۲۱- ۷ - ۲۲

منظُراإلنساِن عجیٌب، بل مخیٌف بدون جلد، ولو قُدر لك أن ترى األجساَم المحنطِة مسلوخةَ الجلِد    
لحمدت  أنفاسك  التقاط  وبعد  المنظِر،  ولفزعت من  الغثیاُن  التشریحِ، ألصابك  متاحِف  في  معروضةٌ 
هللا كثیراً على نعمِة الجلِد، وشتان ما بین جلدك الناعم المتناسق الجمیل وبین الجسم بال جلد، حیث 
تظھر الشریانات واألوردة واألعصاب تماما مثل التمدیدات السقفیة بال غطاء، وهللا تعالى یقول " 

لَقَْد َخلَْقنَا اإلْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ".

واجلمــال اجلـلد 

  الیستطیُع السفَر للحج ألّن تكلفة الحج مرتفعھ، لكن یستطیُع السفَر رغبةً في تغییِر الجِو 

  الیستطیُع شراَء األضحیِة لغالِء السعِر، لكن یستطیُع شراَء آیفون لمواكبِة الموضِة .

  یستطیُع قراءةَ  مائةَ محادثٍة یومیاً، وال یستطیُع قراءةَ عشَر آیاٍت من القرآِن بُحجِة أنّھ لیَس لدیِھ 
وقت، أال إّن سلعةَ هللاِ غالیةٌ، لن ینالَھا إالّ من دفع سعرھا؛ إیمانا وإخالصا وعمال

 اهللاِ غالية
َ
 سلعة

ّ
أال إن

  بعضنا یتوضأ أحسن وضوء، لكــنّھ یُبالُغ ویُسرف في الماء إنھ" كیس مثْقوب".
مثْقوب" یذلھم ویضایقھم،إنّھ" كیس  ثم  بمبلغ  والمساكین  الفقراء  َعلى  یتصدق  وبعضنا    

لكــنّھ قاطع الرحم، إنّھ" كیس مثْقوب" النھار ویطیع ربھ  اللیل ویصوم  وبعضنا یقوم    
لكـنھ یسُب ویشتُم ویلعُن،إنّھ" كیس مثْقوب" ومنّا من یصوم ویصبرَعلى الجوع والعطش    

العطر فواٌح،إنّھ " كیس مثْقوب" المالبس،لكـّن  الطرحة والعبایة فوق  یلبسن  وبعضھن    
وبعضنا یُكرم ضیفھ ویحسن إلیھ، لكـن بعد خروجھ یغتابھ، إنّھ "كیس مثْقوب" .   

ال تجمع حسناتك في كیس مثْقوب، تجمعھا بصعوبة من جھة ثم تسقط من جھھ أخرى!   
احرص على حسناتك، فھي رصیدك الحقیقي وُعملتك األصعب في سوق یوم القیامة.   

   وأخیرا"اتَِّق هللاَ حیثُما كنَت، وأَتبِِع السَّیِّئَةَ الحسنةَ تمُحھا، و خاِلِق الناَس بُخلٍُق َحسن"ٍ.

إمرأةٌ جردت عمر من لقب أمیر المؤمنین حین قالت : أخطأت یا عمر، وكانت ھذه بمثابة نقطة    
اعترف  بل  السجن،  في  بھا  یزج  ولم  یُكابر  لم  الفاروق،  صاغھ  الذي  المھر  قانون  لرفض  نظام 

بالخطأ وقال : أخطأ عمر وأصابت امرأة،  ثم سحب قانونھ وترك للمجتمع أمر تحدید المھور. 

نظام! نقطة 


