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خطَب بِالُل الحبشي ألخیِھ امرأةً قَُرشیة، فقال ألھلھا: نَحُن َمن قَد َعرفتُم، ُكنّا َعبدین فأعتقنا هللاُ، وكنّا ضالین    

فھدانا هللاُ، وكنّا فقیرین فأغنانا هللاُ، وأنا أخطُب إلیكم فُالنةً ألخي، فإن تَنِكحوھا لھ فالحمد � تعالى، وإْن تردونا 

جوا  فا�ُ أكبر، فأقبل بعُضھم على بعٍض فقالوا: بالٌل ممن عرفتم مكانتھً ِمن َرسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ، فََزِوّ

أخاهُ، فلّما أنصرفوا، قال لھ أخوه: یغفُر هللاُ لك؛ ما ُكنَت تَذكُر سوابقنا ومشاھدنا مع رسول هللا صلى هللا علیھ 

هللاَ  فلنتقي   ..  ،" الصدُق  فأنَكحَك  َصدقَت  أخي،  یا  "مھ  الحبشي:  بالُل  لھَ  فقاَل  ذلك،  عدى  ما  وتَتُرُك  وآلھ، 

اِدقِیَن  الصَّ یَنفَُع  یَْوُم  ذَا  َھٰ  ُ َّ� قَاَل   "،  � وأرضى   ، بركةً  وأكثُر  أقوُم،  فذلك  علیھم،  نُدلُّس  وال  الناَس  ونصدَق 

ِصْدقُُھْم ۚ لَُھْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا أَبًَدا" .
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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۷ - ۱ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۹۰

األستاذ الدكتور صالح سلطان، العالم المتمكن األسیر،"فك هللا أسره وأسر إخوانھ" ،ال نزكیھ على هللا، إذا    
ُروَن".  أُنَاٌس یَتََطھَّ إِنَُّھْم  رأیتھ أحببتھ، وإذا سمعتھ أسرك بمنطقھ، یقبع وراء القضبان مع إخوانھ بتھمة " 

   یذكر أحدھم أنھ انتحى بھ جانبا بعد سماعة لي محاضرا، وكان ال یعرفني من قبل، وقال: ھل أنھیت دراستك 
العلیا ؟، فقلت لھ: ال، قال: ولَم؟، قلت: تشغلني الدعوة والوظیفة، قال: ال تكن سافل الھمة، وانطلق دارسا وأنا 

أعینك، وظننت أنھ حدیث عابر في لقاء عابر.
وبعد أیام طلب مقابلتي فأسرعت إلیھ، فناولني مبلغاً لدراسة الماجیستیر، تلكأت فقال: خذھا وانطلق فحاجة    
األمة إلى العلماء أكثر من حاجتنا إلى المال، ثم كتب للجامعة رسالة تزكیة حتى یغلق علي باب التراجع، لكن 
للدكتور  المنحة، وعاد  فأعطاني  المال،  أغلى عندنا من  الدكتور سلطان  تزكیة  قائال:  المال  رد  الجامعة  رئیس 

الكریمة. بنیتھ  مشفوعاً  مالھ 
انقلبت سیارتھ، وھو  الناس عن رجل  العشاء، فتحدث  كنا نصلي  أثره،  تتبعت  أینما  ید خیر  للرجل  كنت أجد    
وأھلھ في حالة صعبة، ویطلب الدعاء من الدكتور صالح، فدعا لھ ودعونا معھ، ولما مشى الناس قال لي أعطھ 

لھ وللعیال.  للدعاء  للمال كحاجتھ  المال، فحاجتھ  ھذا 
ھذا ھو صالح سلطان الذي یقبع مع إخوانھ في ظلمات وادي النطرون وسجن العقرب، یحرمون األمة من    
ھدیھم وعلمھم وخبراتھم،التي شھد بھا العدو قبل الصدیق،والفضل ما شھدت بھ األعداء،...والظلمة ال یبقون 

الفوائد. الموائد، وتنعدم منھم  تجمعھم  إالّ شیوخاً  لنا 
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