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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱٤ - ۷ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۳۷

لھ سوف  وقال  حارٍسھ،  فنادى  منامھ،  في  رأى  مما  فزعاً  لیلةً  القانوني  سلیمان  السلطان  استیقظ   -
نخرج الیوم متنكرین، خرجا ومّرا من أماِم جثِة رجٍل ملقاٍة، فسأل َعنھا؟، فقالوا إنھا جثةُ رجٍل زاٍن 
وشارٌب  للخمر، ولیس عنده إالّ زوجتھ، وال أحد یقبُل أن یدفنھ، فغضب السلطاُن وقال: ألیس ھو من 

أّمة محمد؟!، فحمل جثتھ وذھب بھا إلى زوجتھ.
فبكت بكاًء شدیداً، فتعجب السلطاُن، وھي ال تعرف من أمامھا، فقال لھا لماذا تبكین، وقد كان زاٍن   -
المرحاض،   في  ویصبُّھ  الخمَر،  یشتري  كان    ،� زاھداً  عابداً  كان  إنّھ  لھ  فقالت:  للخمر؟،  وشارب 
الزنا، ویُعطیھن أجرھن  ویقول الحمد � أني خففت عن الشباب المعاصي، وكان یذھب إلى فاعالت 

لیوٍم كامٍل؛على أن یرجعن إلى بیوتھن، ویقول الحمد � أني خففت المعاصي.
الظاھر، وإنّك سوف تموت ولن تجد من یغسلك ویُصلي علیك، فكان  الناس لھم  إّن  - فكنت أقول لھ 

یضحك، ویقول لي: سوف یُصلي علّي السلطان والوزراء والعلماء وجمیع المسلمین .
لصادٌق، وهللا  وإنھُ  السلطان سلیمان،  أنا  إنّي  وقال: وهللا  فبكى،  نفسھ،  السلطاُن  یتمالك  لم  عندھا   -
سوف أغسلھ وأدفنھ بنفسي، وأجمع المسلمین للصالة علیھ، فأمر السلطاُن أن یحضر الجیش وجمیع 
المسلمین للصالة علیھ، وفعالً كانت أكبُر صالِة جنازٍة في التاریخ، فسبحان هللا العظیم، ِالشك عندي 

أنھ من األتقیاء األخفیاء، فلم یكشف سرهُ حتى لزوجتھ،! وھي أقرب الناس إلیھ.

وھو  أمامھ  جلست  رأسھ،  فوق  الدنیا  وكأن  كئیباً  الموظف  وكان  معاملة،  إلنجاز  مرة  ذات  ذھبت   -
إبتسم  جمیٌل،  قمیصك  لھ:  قلت  منھ،  اإلبتسامة  سلب  أحدھم  وكأن  شدید،  بجفاء  األوراق  مع  یتعامل 
تلقائیاً وقال: حقاً؟، قلت: والجاكیت أجمل، تھلل وجھھُ ضاحكاً مستبشراً، ثم بدأ الحدیث معي، واألخذ 

والرد، وكأن ذلك العابس قد رحل وجاء غیره إلى مكانھ ... !!!.

أكرب صالة جنازة يف التاريخ

ٌ
ذهبي  

ٌ
مفتاح

ال تجعل الدعاَء كالدواِء، ال تستعملھُ إالّ عنَد المرِض والمصیبِة .. بل اجعل الدعاَء كالھواِء .... ادُع   -
ربك في كل وقٍت، في السراء والضراء، قال تعالى: "َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم".
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