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حمدودية حواسك، نعمة أم نقمة؟

۲۰۲۱- ۸ - ۳۱

- تعلمُت من العمر الذي مضى أّن المظلوم البد أن ینتصر ولو بعد حین، وأّن الحیاة یمكن أن تنتھي  
أغنى  وأن  األخالق،  قمة  والكرم  البشوش  والوجھ  الحلوة  الكلمة  وأّن  غافلون،  نحن  و  لحظة  بأي 
إنسان في العالم ھو الذي یملك الصحة واألمان، وأّن الذي معدنھ ذھٌب یبقى ذھبا مھما طال الزمن، 
لم  أموركثیرة  نیاتھم  وفي  مواعیٌد  وعندھم  مشغولین،  كانوا   المقابر  في  ُدفنوا  الذین  كل  وأّن 
وبّردنا  اعمالنا  رتبنا  فھل  الصغرى،  بالموتِة  لننعَُم  الغرفةَ  ونبّرُد  السریَر  وإننا  نرتُب  یحققوھا، 

الكبرى؟ . بالموتِة  لننعَم  بالطاعِة   قبورنا 

أحد كبار السن يقول:

أن  باستطاعتَك  ... ولكن  تأخذَ مالَك معَك لآلخرِة  أن  باستطاعتَك  لوحٍة " لیس  ُكتبت على  عبارةٌ   -
تجعلھُ یستقبلَك " ھذا أروُع وصٍف للصدقِة، والصدقةُ تُطفئ الخطیئة وتقي میتةَ السوِء .

من روائعِ الصدقةِ

اللسان،  سطح  وعلى  الفم  تجویف  في  تنتشر  برعٍم،  آالف  عشرِة  من  التذوِق  حاسةُ  تتكون   -
لھا  حزنا  أو  فرحا  النفسیة  والحالةُ   ،٤٥ ال  سن  بعد  بعضھا  ویضمُر  ملم،   ۱٫۳ الواحد  قطُرالبرعم 

عالقة مباشرةٌ في ُحسن أو سوء تذوق الطعام، فالتذوق سرٌّ من اسرار ِالخالق .
بینما   ،  ۰٫۰۱ ھو  الطـعـام  ملح  ولتـذوق   ، ھـو۰٫۰۱  السكـر  حــالوِة  لتـــذوق  یلزم  تركیز  أدنى   -
ھـو  الكینیــن  مــــرارِة  ولتـذوق    ،۰٫۰۰۰۹ ھو  المؤذي  الھیدروكلوریك  حامض  لتذوق 

۰٫۰۰۰۰۰۸ ، فسبحان من جعلنا نحُس بكمیاٍت قلیلة جداً جدا من الُمضر حتى ننتبھ .
-  ماذا لو زادت حساسیةُ اللمِس عندك؟،أُي لمسٍة تُسبب لك ألماً شدیداً، تصرُخ من شدة األلم عندما 
إذا سقطت ریشــةٌ على رأسـَك، وماذا لو لـم تحـس باأللم؟، فحیاتُـك  یُصافحك صدیق، تقفُز مذعوراً 
مھددةٌ بالخطــِر، تحترُق أصابعَك دون أن تحس، تُسحُق قـدُمـك حتى العــظــم  وأنـت ال تعلــــم، تأكُل 

األوراُم جسمك دوّن أّن تُدرك وتنتبھ .
وأخیراً، نحن نعیُش في عالٍم بال حدود، نعیُش في عالٍم مملوء بالھباء والموجات المتحركة، نعیُش   -
نعیـُش  نراھـا،   ال  التي  المیكروبات  من  متالطٍم  بحٍر  في  نعیُش  الصوتیة،  باألمواج  متالطٍم  بحٍر  في 
أن نسـمَع ونرى كل شيٍء؟، كیف  لنـا  قـُدر  لـو  فمـــاذا   ، الضوئیة  األمـواج  بحـٍر مـتالطــٍم من  فــي 
محدودیتھا،"  نعمِة  على  مرٍة  ألَف  ونحمدهُ  الحواس،  نعمة  على  فلنحمد هللا  ترى؟  یا  حیاتنا  ستكوُن 
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