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ھل یعامل هللا األمین كالخائن؟   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  یعامل هللا األمین كالخائن؟ھل  - 006القصة: 

2020 -10-02  

  بائع األقمشة .

  الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمٍد الصادق الوعد األمین . 

  أیھا األخوة األكارم ؛ 

   

  

ال أنسى ھذه القصة شاب فقیر جداً لدرجة أن حرفتھ بیع أقمشة فضل مقصوصة على الرصیف في سوق 

دوالراً واحداً (خمسین لیرة)، واقف جاءت الحمیدیة، قماشة علیھا عشرین ثالثین قطعة القطعة ثمنھا 

امرأة لیست من ھذا البلد من إیران أعجبتھا قطعة أعطتھ ثمنھا أخذه ووضعھ في جیبھ، بعد دقیقة دقیقتین 

نظر إلى جیبھ في معھ مئة دوالر، من أین جاءت المئة دوالر ؟ ھو أخذ دوالراً واحداً، ھو ظنھ دوالراً 

مامھ قال لھ رجاًء عینك على األقمشة، عدا نحوھا مسرعاً بعد مئتي متر لكن ھو مئة دوالر، في محل أ

لحقھا قال لھا ھذه مئة أرید واحداً، شكرتھ من أعماقھا دفعت لھ الواحد وأخذت المئة، صاحب المحل 

ً والصرافة منعت  ً المئة دوالر خمسة آالف لیرة ھو یرید خمسین لیرة، والمحل كان صرافا وجده أمینا

عمل ثاٍن وھذا بائع أقمشة قال لھ ھل تشاركني ؟ قال أتمنى، بائع أقمشة یبیع فضل دخل على یبحث عن 

محل في الحمیدیة جھزه ورتبھ معھ رأسمال ضخم، صاحب المحل ھذا اإلنسان تزوج وسكن في بیت 
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في الطابق الثاني عشر من أجمل البیوت عنده سیارة أمریكیة اآلن، عاش في بحبوحة اآلن ألنھ بحث 

  عن صاحبة المئة دوالر، لفت نظر جاره البائع شاركھ، هللا وفقھ.

   

  

ً إنسان یبیع فضل أقمشة  وجاءت إنسانة صدقوا ھناك قصة معاكسة بمكان اسمھ السیدة رقیة، أیضا

ً مئة دوالر، كن علیھا، أعجبتھ، في أثناء عد مالھا في نقص مئة  إیرانیة واختارت قطعة أعطتھ خطأ

دوالر، اشتكت للشرطة دلتھم على البائع أحضروه مغفوراً أنكر، قتلوه، فاعترف أخذوا المئة دوالر حتى 

  ة.ما یحولوه للنیابة العامة أخذوا منھ خمسة آالف لیرة، وأكل قتل

أقسم لكم با� القصة نفسھا شخص مؤمن كان بائع أقمشة على الرصیف صار تاجر أقمشة وعنده بیت  

وسیارة وهللا أكرمھ ألنھ أعاد المئة دوالر لصاحبھا، والثاني نفس الشيء مئة دوالر سكت علیھا، اعتبر 

  نفسھ شاطراً وھي تورطت معھ.
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