الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان

أبكي على خرب السماء

أبكي على خبرالسماء
الشيخ الدكتور محمد ياسر القضماني
يف الطبقات الكربى البن سعد:
ملا قبض النيب -صلى هللا عليه وسلم – بكت أم أمين فقيل هلا :ما يبكيك؟ فقالت :أبكي على
خرب السماء.
نعم حيق لك البكاء اي أم أمين!
كيف ال تبكني انقطاع الوحي وهو لألنفس كغيث السماء يتنزل على أرض جدابء ،كيف يكون
حاهلا دونه؟!
لقد ذاقوا لذة هذه الصلة اليت ربطوا هبا رابطا ال ينحل وغذوا هبذا اللبان غذاء ما عرفوا طعم احلياة
إال به ،وال روح الدنيا إال فيه.
أتظنون أن بكاها كان لوفاته؟!
ال! إهنا تعلم أنه سريحل عن هذه الدنيا كما رحل غريه من إخوته صفوة البشر عليهم مجيعا الصالة
والسالم.
ال ،ال ،إهنا ال تبكي املوت ،فهو قانون ينتظم كل حي وما منا أحد إال وسيذوقه ويتجرع كأسه.
إهنا تبكي على خرب السماء الذي ينري الظلمات ،ويكشف الكرابت.
وإذا دهم املسلمون أمر حتريت له الخََرية زالت حريهتم آبية منه ،وإذا استبهمت عليهم معضلة انتشلهم
من ترددهم ببيان منه يهدئ النفوس ،ويثلج الصدور ،ويريح األعصاب.
هني؟!
آلوحي ٌ

ابلوحي الضمان من الزلل ،واألمان من الَطَل ،وهل يستوي من يعتصم حببل من هللا ،ورجل يلجأ

إىل هواه؟!

ابلوحي اسرتوح القراء يتلونه آانء الليل وأطراف النهار فال ميََلونه ،وعلى كثرة الرد ال َيلَق وال تبلى

خجدته.
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هبذا البيان الطري العذب ذي الطالوة صفت أم أمين مع أخواهتا وصوحيباهتا-األقدام يف جوف
الليل مناجيات متبتالت ذارفات دمعات حرى أن ال ينقطعن عن منزلخخه اجلواد الكرمي.

حق خ
لك البكاء اي أم أمين!
كيف ال تبكي ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني ،ولئن أعيا الناس األطباء يف أدواء أعثَ َرهتم وأملت هبم،
ما كانت شكياهتم إال من نفوس شاردة عنه ،مضطربة عليه ،غري مهتدية إليه ،وما أن هدوا إليه حىت
عادت إليهم أرواحهم مطمئنة بذكره وخورده.
بكاي؟!
وك أن هبا تلتفت إىل من حاروا يف بكاها ،أستغربتم َ
أعندكم غري هذا الكالم تتعبدون هللا به ،فتتضاعف عليكم األجور كل ما فاهت أفواهكم حبرف
من حروفه؟!
كم هو غال على صاحبه؟!
خليق بذاك!
ما تثبتت قلوبنا على كالم هبط علينا ما تثبتت به ،وهو ٌ
ألوف من مالئكة الرؤوف -سبحانه.-
ألوف و ٌ
تتحرك له األمالك العلوية ورمبا َشيع آية منه ٌ
وهللا لو عرفتم قدره ملا شبعتم منه ،ولقطعتم أعمالكم ذودا عن خحياضه ،وتنقال يف رايضه.
مث أحتسبون أن أان املرأة اليت بكته يتيمة ال أخت هلا؟!
بكاي ،لقد دمعت لفراقه أعني توارت عنكم ،أو تواريتم عنها،
ال ،أان من ظهر لكم َ
تعزت يف اللوة عن مشاغل اجلَلوة وآفاهتا.
أخوايت!
كم من فرق بني امرأة تبكي انقطاع خرب السماء وامرأة تبكي ألن خخلها أخلف هلا يف وعد ،أو
نقض هلا يف عهد؟!
هل فيكن من يلتحق أبم أمين ،أم ستنقضي أعماركن يف بكاء يبكى عليه وعواطف م خردية ال
جمدية؟!!
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