الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان

كل مصيبة بعدك جلل اي رسول هللا

للا ُّ
ُّبعدكُّجُّللُُّّياُّرسولُّ ُّ
ُّ
كلُُّّمصيبة
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالشيخُّالدكتورُُّّمحمدُّياسرُّالقضمان ُّي ُّ
عن سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه -قال :مر رسول هللا ﷺ ابمرأة من بين دينار ،وقد أصيب
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول هللا ﷺ أبحد فلما نعوا هلا قالت :فما فعل رسول هللا ﷺ ؟ قالوا خريا
اي أم فالن هو حبمد هللا كما حتبني؛ قالت أرونيه حىت أنظر إليه ؟! قال :فأشري هلا إليه حىت إذا رأته
قالت :كل مصيبة بعدك َجلل! (تريد صغريه)
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هلل درك أيتها املرأة الدينارية!
من ذا الذي ثبتك يف موقف تطيش فيه األلباب ،وختتلط ِهلوله العقول!
امرأة ينعى إليها أقرب اخللق إليها وأحبهم وأكرمهم فتذهل عنهم ال هلواهنم عليها ،وأنيهم عنها،
وعرفه أعطر ،إنه حممد
ال؛ وإمنا ألن هناك َمن فَضله أكرب ،وشأنه أشهر ،وقدره أظهر ،ونوره أهبرَ ،
رسول هللا!

بل ما فضل أحد من اخللق جبوار فضله ،وشأن أحد جبانب شأنه؟
فهو األحب من كل حبيب ،واألقرب من كل قريب!
كياهنا كله ،فال جتد يف ذاهتا ،بل قل يف
إنه موقف وكلمة من خالط الوحي فؤ َادها وتشرب احلق َ

وسطوة
كل ذرة من ذرات بنياهنا إال َتك َن سلطان الرسالةَ ،
وهيبة النبوة ،فقد امتزج فيه هباء اجلمال َ

اجلالل ،يف أت حاليهما وأكملهما.

ِ
ومن هنا فدوه آبابئهم وأمهاهتم وأبنائهم وأزواجهم وعشائرهم؛ فبقاؤه بقاء الرمحة املهداة والنعمة
املسداة للعاملني.
ومهما أصيب الناس مبصاب؛ فلو ذكروا مصاهبم به ﷺ لتعزوا به ،وَهلان عليهم كرهبم.
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ِ
صدقت -كل مصيبة دون املصيبة به هيِنة حقرية!
نعم -
وبعد فقده يف عامل األشباح للعامة؛ كل مصيبة هتون جبانب مصيبة ِ
الدين؛ دي ِن ذاك الذي مأل
َ
عليهم حسهم وجوارحهم.
حىت إذا ما أت هللا به النعمة ،وأكمل الدين ،ورضي اإلسالم لنا من ِخالله ،ويف ظل ِركابه؛ َرحل
مطمئنا حامدا شاكرا مستغفرا.
إن اجتماع املثل يف شخص الزم لتتم به احلجة على الناس ،ولترتجم اهلداية أقواال وأعماال؛ برهان
على أن هذه امللة والشرعة ليست مبنأى عن احلياة وأتعاهبا ،واألرض وطينها وكدرها.
إن هذه الشرعة ما تثلت يف شخوص تعلقت بذلك اخلات احلجة ،الذي تعلقت به تلك املرأة يف
قبيل من الرجال والنساء آثروه على أنفسهم وأرواحهم ،فعزوا به بعد أن كانوا أهون الناس ،وسادوا به
بعد أن كانوا أحقر اخللق.
نعم! ما تثلت هذه الشريعة يف أشخاص منا نذروا أنفسهم للمتابعة ،وأرخصوها يف السبيل احلق،
ويف املنهج احلق؛ إال صار لنا مثل الذي صار هلم ،وآل لنا مثل الذي آل هلم ،وانظروا ما أخلف هللا
موعده!
لقد مألن األرض برجال منا ونساء ،ما كان ههم هم تلك املرأة ،وما كان دأهبم دأب تلك املرأة!
امرأة ،امرأة ،صنعت ذاك الصنيع ،ووقفت ذلك املوقف فأين تضحياتكم من تضحياهتا ،وأين
بذلكم من بذهلا ،وأين نظرتكم للحياة والكون من نظرهتا ،وثقل مسؤوليتها!
ولعمري ،إهنا ألوبَة نشهدها ترتاءى لنا بركاهتا من هنا وهناك ،ألنس بدؤوا يستشعرون هويتهم،

ويراجعون دينهم ،يف خضم ما تؤدب عليه األمة يف بيت املقدس وأكنافه!!

إهنا آالم نتجرعها ونذوق من لذع مرارهتا ،ولكن هلا حتما ما وراءها من حياة أهنأ مع هللا ،وأسعد
مع رسوله.
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