امرأةٌ ال كالنّ ِ
ساء!

الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان

امرأةٌٌالٌكالنٌساءٌ ٌ! ٌ
الشيخٌالدكتورٌمحمدٌياسرٌالقضمان ٌي ٌ
كان يوما ابكيا مشهودا ،يوم خرجنا فيه ذاهلني مشيّعني وقد عالان احلزن ،وجللنا األسى لرحيل
تفردت ِبالل قل أن يتصف هبا رجال!!
امرأة فذة من نساء دمشق الشامّ ،
نعم! رب امرأة هي خري من ِ
ألف رجل!
الصاحلة القانتة
تلك هي األستاذة الداعية الفانية يف رّهبا ،العاشقة لنبيّها ،الغيورة على دينها ّ
الزايد  -عليها رمحات هللا .-
مسرية ّ
******
اهلمة يف القرب ،وشؤون الطّاعة ذكرت اآلنسة مسرية!
إذا ذكرت ّ
ِ
الرّاين!
وحيدثونك عن صيام دامت عليه سبع سنني ،وأنعم بقربة ّ
تؤهلها لدخول اجلنان من ابب ّ
وحرص على قيام اللّيل ال ينقطع يف كل األحوال ،وهذا حال أهل الكمال والنّوال.
ممر
الصبح و ّ
ودوام على إحياء ما بني ّ
الشروق وال يؤاته إال أرابب اهلم ِم العليّة ،العتلني للدرجات على ّ
الساعات.
ّ
ولزوم الوظائف الشرعية الشريفة وعدم التخلّف إىل أن صارت يف أواخر العمر الزاهر تغسل كالها
كل أسبوع.
ثالث مرات ّ
الشأن{ :من حتمل مر اجملاهدة ذاق طعم الوصال!}.
ومن رفيع كالمها يف هذا ّ
******
إذا ذكر القرآن العظيم ذكرت اآلنسة مسرية!
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فتعاهدها للقرآن ه ّجرياها يف الغدااي واآلصال!

كل يوم أطول سورة يف القرآن ،وتسأل من ل ِقيت عن حاهلم مع القرآن،
وذكر أهنا تقرأ دون سآمة ّ
للتنزه يف رايضه ،واحللول يف بساتينه.
وحرصهم على الفرقان لتستحثهم دائما ّ
******
السنية والشمائل املرضية ذكرت اآلنسة مسرية!
وإذا ذكرت األخالق ّ

فح ّدث عن كرمها وال حرج!
احلق؛ وهذا من ِشيم األكابر.
وعن صراحتها يف قول ّ
ِ
الصاحل.
السلف ّ
وعن تشديدها على نفسها؛ وهذا من شيم ّ
وعن زهدها وعدم اخلوض يف ذكر ال ّدنيا وشهوات أهلها!
وإذا ذكرت العناية ابألنفاس ذكرت اآلنسة مسرية!
مشهور!
فحرصها على عدم تضييع اثنية دون نفع  -كما ح ّدث عنها قراابهتا ومن خالطها ٌ -

ِ
عما مضى من
وح ّدث لذلك عن قلّة الكالم والطعام والنام وال حرج ،وهذا مشهور يف كتب الرتاجم ّ
صلحاء وأخيار العلماء العالني!

الساعة أو اليوم!
كل من عرف حرمة الوقت؛ فإنه ِّ
يضن ابلثّانية فضال عن ّ
وهذا حال ّ
لكل من يريد أن أيخذ منه ساعة
كل واحد من هؤالء العظّمني حلرمة ّ
الساعات يقول ّ
ولسان حال ّ

للغو من القول أو العمل  -أمسك الشمس!!

هل يقدر أح ٌد على إمساك الفلك عن دورانه؟!
ال ،فلن ِ
كل احلاالت!
يف
األوقات
ل
ج
ّ
وإذا ذكرت الغرية على احلرمات ذكرت اآلنسة مسرية!
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فكل من خالط هذه الباركة رأى حرصها على غيبة السلمني والسلمات ،األحياء واألموات وهذا
ّ
الرجال!
أجل اخلالل اليت يتصف هبا سادة ّ
لعمري من ِّ
هذا خلق مصطفوي وشأن نبوي!
الشمائل أن جملسه -صلى هللا عليه وسلم -كان ال تؤبن فيه احلرم 1وال تنثى فلتاته.2
أمل يرد يف ّ
ومالبسهن إىل غري ذلك.
وترددهن،
اهلن وخروجه ّن
ّ
ّ
ومن غريهتا :سؤاهلا الدائم عن البنات ،وأحو ّ
الصائنة للعرض ،الوقّافة
ويف شأهنا
للسفر ،وهذا خلق الؤمنة ّ
ّ
اخلاص اشتهرت بعنايتها بشأن املمحرم ّ
عند احلدود!
*******
وإذا ذكرت ال ّدعوة وهم البالغ عن هللا تعاىل ذكرت اآلنسة مسرية!
اخلالق
ونب ّ
مرة أبستار الكعبة بعد أشواق ّ
ومن شجون ذلك ومواقفه ّ
العبة؛ أهنا تعلّقت ّ
للخالق ّ
كل خلية من بدين خلدمة دينك!
فقالت واهلةّ :
كل حلظة ملرضاتك ،س ّخر ّ
رب س ّخر يل ّ
وأثر عنها ّأهنا قالت:
آخر نم مفس!
ضع كلك على الدعوة واخدم ال ّدين حىت م

العبات عن خدمتها لدينِها وملّتها!
وهذا من رفي ِع تلك العبارات ّ
*******

املطهرة لشؤون احلبيب األعظم -صلى هللا عليه وآله وسلم-ذكرت اآلنسة
السرية ّ
وإذا ذكرت ّ

مسرية!

1
أي أن اجمللس مصو ٌن عن األقوال واألعمال السيّئة.
األبن :العيب واحلرم :مجع حرمةّ ،
 2أي ال تشاع وتذكر سقطاته وهفواته.
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الصالة والسالم-
بحرة يف شؤون سرية سيدان رسول هللا -عليه ّ
وماذا نقول عن عناية هذه الت ّ
ابلسرية النبويّة يف هذا العصر ،وكتاهبا اجلامع
فقد أفنت يف ذلك حياهتا ،حىت غدت أشهر امرأة عنيت ّ

يف هذا أشهر وأكب كتاب ألّف يف هذا العصر يف ستة جملدات.

الشهيد  -رمحه هللا  -هذا الكتاب أبنّه
الشيخ ال ّدكتور حممد سعيد رمضان
البوطي ّ
وقد وصف العالّمة ّ
ّ
السرية النبوية.
عمل فريد من نوعه ،مل يسبق به بعد وجدير به أن يسمى حقا اجلامع يف ّ
ووصفه ابإلجناز العظيم واجلهد البارك الكبري وإنّه جلهد قلما يستطيع أن يستقل وينهض به فرد واحد!
وقد ذكرت األستاذة صاحبة هذه الكرامة النبويّة بنفسها -رمحها هللا تعاىل -أ ّن م ّدة إجناز هذا الكتاب

الفعليّة ثالثة عشر عاما على مرحلتني  :األوىل من عام 1987 – 1977م والثانية من عام -1988
1991م

وشكرت ال ّدكتور سعيد -رمحة هللا عليه -وأنه كان له الفضل األكب يف رسم منهج العمل ،وكان من
ورائه والراعي له.
أقول :قال يل أحد قراابهتا  -رمحة هللا عليها  -عندما دعيت ألخذ اجلائزة على هذا الكتاب عام
تعجل؛
 2000م يف (برواني) ،كانت يف غاية التّواضع وقد استعجلت يف بعض الواقف للحضور فلم ّ

وأعطت وضوءها حقه من اإلتيان ابلسنن الرعية النبوية! فقلت يف نفسي :هذا مأمارة ظاهرة على
والسرية اليت عرفمتها وأفنت يف ذلك زهرة حياهتا!
السنة ّ
عشق صاحب ّ
السري مث أمهل سنن
نعم! ما نفع أن أدبّج القاالت وأصدر الكتاب تلو الكتاب يف شؤون السنّة و ّ
ِ
وهيآت عباداته ومعاشراته!؟؟
السنة،
صاحب ّ
ويتزيّن كثريون بشروح األحاديث ،ويتأنّقون يف معانيها ،وأصوهلا اللّغوية ،ونِكاهتا البالغيّة ،ودقائق
ب الختار
الرجال ّ
الكالم عن ّ
الرواة لذلك إىل غري ذلك ولكن ال نرى جملى هلذه اآلاثر والتّعلقات ابلنّ ّ
وموصلة ،ومرفوعةٌ ورافعة ،وهاديةٌ ومهديّة ،إىل أن فاضت
وقد عاشت هذه الرأة الف ّذة حياهتا موصولة ّ
روحها راضية مرضية إن شاء هللا تعاىل.
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السريرة ،ولكن ستبقى من مراجع االهتداء إبمام األتقياء،
ابلسرية ونقاء ّ
نعم! رحلت من اشتهرت ّ

وباصة من نسائنا وبناتنا ،وال نقول إالّ ما
كل من سار على هديها؛
ّ
ونب األصفياء ،فلتهنأ وليهنأ ّ
ّ
يرضي ربّنا:
إان هلل وإ ّان إليه راجعون
كل حال.
واحلمد هلل أوال وآخرا ظاهرا وابطنا ،وعلى ّ
دمشق الشام
عشيّة السبت  17من شعبان البارك1441هـ
الوافق لـ  2020/4/11م
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