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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱٥- ۱۰-۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ٦۹

السالم  السعدیة، جاءه جبریل علیھ  الغلمان عند مرضعتھ حلیمة  مع  كغیره  یلعُب  كان  ُمحمد  الطفل   -
وھو بین الغلمان، أخذه فصرعھ فشق عن صدره، واستخرج القلب، ثم استخرج منھ علقة، ثم غسلھ 
في طست من ذھٍب بماء زمزم، ثم جمعھ وضم بعضھ إلى بعض، ثم أعاده في مكانھ، یقول أنس مولى 

الرسول صلّى هللا علیھ وسلم : كنت أرى أثر ذلك المخیط في صدره".
عند  طفولتھ  في  األولى  ألقل،  على  مرات  ثالث  وسلم  علیھ  هللا  صل  النبي  صدر  شق  ثبت  وقد   -

مرضعتھ،  والثانیة عند مبعثھ، والثالثة عند اإلسراء والمعراج، وقد ثبت ذلك في الصحیحین.
وإتباع  التعقیمیة  إحتیاطاتھم  كامل  األطباء  ویأخذ  العملیات،  في غرفة  كُل شيٍء  یُعقم  وعلمیا  طبیاً   -
إلستخراج   الصدر  شق  أثناء  الجرثومي  التلوث  مخاطر  لتجنب  ذلك  كل  التكنولوجیة،  الوسائل  كل 

بالماءالمعقم والمثلج، ومع كل ھذا یحصل تلوث في بعضھا. القلب وغسلھا  عضلة 
والسؤال ھنا لماذا لم یلتھب جرح رسول هللا في أي من المرات الثالث؟،رغم أن كل جراثیم التلوث   -
الھواء؟، والجواب عند المؤمن جاھٌز ومعروف،ألنھ یعتقد أن هللا على كل شيء قدیر،  موجودة في 

وأن الجراثیم جندي مطیع یوقف عملھا في أي وقت یشاء.

وتبع  صاحبھ،  فراق  الجمل  یحتمل  لم  بالجنازة،  الناُس  خرج  وعندما  صاحبھ،  مات  جمال  أن  ذُكر   -
إلقاء نظرة أخیرة على  یُرید  الناس، وكأنھ  الجمل وسط  الدفن وقف  الدفن، وأثناء  إلى مكان  الجنازة 
الحادثة  أكثر في ھذه  المؤسف  ولكن  تبكي،  النوق  أن  یعلُم  وكلنا  تنزل من عینیھ،  والدموع  صاحبھ، 

أّن الجمل مات في الیوم الثانى، حسرةً وكمداً على صاحبھ،
تاركا للبشریة أقوى رسالٍة في معنى الوفاء واإلخالص، فقال الشاعر علي كنعان بحقھ:

ماَت الوفاُء وأھُل العدِل ما عدلوا .. ھالّ نظرَت لحِب النوِق إذا رحلوا
قل یا حنوُن فعند القبر من سألوا .. من أیَن جاءَك ھذا الدمُع یا جمُل 

اجلراثيم وشق الصدر

ما أمجل الوفاء!

ما   : تُْدِرُكوُھنَّ  أو  فیُكْم  تكوَن  أْن  با�ِ  وأعوذُ  َخْمٌس؟  فْیُكْم  َوقَعَْت  إذا  أَنتُْم  الكریم:“َكْیَف  الرسول  یقول   -
فِْي  تَُكْن  لَْم  التي  واألْوَجاُع  الَطاُْعْوُن  فِْیِھْم  َظَھَر  إالّ  َعالنِیَةً،  فیِھْم  بھا  یُْعَمُل  قَطُّ،  قَْوٍم  في  الفَاِحَشةُ  َظَھَرْت 
 ، جنسیا  والتھابا  مرضا  خمسین  من  أكثر  عنھا  فنتج  أشكالھا،  بكل  الفاحشة  ظھرت  لألسف  أَْسالفِِھْم”، 

والرذیلة. اإلنحالل  مستنقعات  في  غرقوا  شباب  ضحایاھا  وغالبیة 
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