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ُُّّكل ُّ ُّياُّرسولُّللاُُّّل ُّلج ُُّّمصيبةُّبعدك 

ُّمحمدُّياسرُّالقضمانيُُّّالدكتورُّالشيخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

وقد أصيب    ، بين دينار  من  ابمرأة    ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا    مر    قال:  -رضي هللا عنه-اص  عن سعد بن أيب وق  
 ؟ قالوا خريا    ملسو هيلع هللا ىلص : فما فعل رسول هللا  تعوا هلا قالد فلما ن  أبح    ملسو هيلع هللا ىلصزوجها وأخوها وأبوها مع رسول هللا  

إليه حىت إذا رأته   اقالت أرونيه حىت أنظر إليه ؟! قال: فأشري هلحتب ني؛ اي أم فالن هو حبمد هللا كما 
 1  صغريه( )تريد  َجلل!ة بعدك مصيب قالت: كل  

 ينارية!الد  ك أيتها املرأة هلل در  

 العقول!وله وختتلط هلِ األلباب، قف تطيش فيه و تك يف ممن ذا الذي ثب  

  عنها، وأنيهم  عليها،هم وأكرمهم فتذهل عنهم ال هلواهنم ينعى إليها أقرب اخللق إليها وأحب   امرأة  
  حممد   أعطر، إنهرفه وعَ  ه أهبر، ونور   أظهر، ه وقدر   أشهر،وشأنه  أكرب،له ض  فَ  ن  ال؛ وإمنا ألن هناك مَ 

 هللا! رسول 

 جبانب شأنه؟   وشأن أحد   ،أحد من اخللق جبوار فضله لما فض  بل 

 قريب!من كل  واألقرب  حبيب،  من كل   فهو األحب  

يف  ل  ق   ذاهتا، بلفال جتد يف  ،ها كل  كياهنَ   وتشر ب احلق  ها فؤادَ  من خالط الوحي   وكلمة   إنه موقف  
طوة  اجلمال وسَ  امتزج فيه هباء   ة، فقدالنبو  يبة وهَ  ،سالةسلطان الر   نَ ك  نياهنا إال تَ ات ب  ة من ذر  ذر   كل  

 ا. موأكملها محاليه يف أت  ، اجلالل

عمة  محة املهداة والن  فبقاؤه بقاء الر   وعشائرهم؛وه آبابئهم وأمهاهتم وأبنائهم وأزواجهم ن هنا فد  ومِ 
 للعاملني.املسداة 

 ان عليهم كرهبم.وهلَ   ،وا بهلتعز   ملسو هيلع هللا ىلصفلو ذكروا مصاهبم به  ؛ومهما أصيب الناس مبصاب 
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 حقرية!نة  ة به هي ِ صيباملمصيبة دون  كل    -صدقتِ -عم ن

ذاك الذي مأل   دينِ  ؛ينمصيبة هتون جبانب مصيبة الد ِ  كل    ؛ةفقده يف عامل األشباح للعام   وبعدَ 
 وجوارحهم. هم عليهم حس  

حل  رَ رِكابه؛  ظل   ِخالله، ويفورضي اإلسالم لنا من  ،ينالد   الن عمة، وأكملهللا به  حىت إذا ما أت  
 .مستغفرا   شاكرا   حامدا   مطمئنا  

 إن 
 
  برهان  وأعماال ؛  رتجم اهلداية أقواال  ولت   ،ة على الناسبه احلج   ل يف شخص الزم لتتم  ث  اجتماع امل
 وكدرها.وطينها  واألرضوأتعاهبا، رعة ليست مبنأى عن احلياة ة والش  على أن هذه املل  

الذي تعلقت به تلك املرأة يف   ،قت بذلك اخلات احلجةلت يف شخوص تعل  إن هذه الشرعة ما تث  
وسادوا به   به بعد أن كانوا أهون الن اس، وأرواحهم، فعز واعلى أنفسهم ه قبيل من الرجال والنساء آثرو 

 اخللق.بعد أن كانوا أحقر 

، وأرخصوها يف السبيل احلق   ،ا نذروا أنفسهم للمتابعةمن   ت هذه الشريعة يف أشخاصل ما تث   !نعم
ما أخلف هللا   هلم، وانظروالنا مثل الذي آل  هلم، وآلإال صار لنا مثل الذي صار  ؛ ويف املنهج احلق  

 !موعده

 املرأة!كان دأهبم دأب تلك   املرأة، وماتلك  هم هم  كان ه    ونساء، ما ا لقد مألن األرض برجال من  

  تضحياهتا، وأين فت ذلك املوقف فأين تضحياتكم من ووق ،صنعت ذاك الصنيع ،امرأة، امرأة
 تها! مسؤولي  وثقل  ،نظرتكم للحياة والكون من نظرهتا بذهلا، وأينبذلكم من 

 تهم،هوي  ألنس بدؤوا يستشعرون  وهناك،شهدها ترتاءى لنا بركاهتا من هنا نة إهنا ألوبَ  ،ولعمري
 يف بيت املقدس وأكنافه!! ة ب عليه األم  ؤد  ما ت   يف خضم   دينهم، ويراجعون 

وأسعد    هللا، ما وراءها من حياة أهنأ مع    عها ونذوق من لذع مرارهتا، ولكن هلا حتما  الم نتجر  آإهنا  
 . مع رسوله


