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ٌ
 
ٌٌامرأة

 
ٌٌ!ساء ٌالٌكالن

ٌالشيخٌالدكتوٌرمحمدٌياسٌرالقضمانٌي

نا األسى لرحيل  ل  وجل   ، ن  ز عني وقد عالان احليوم خرجنا فيه ذاهلني مشيّ  مشهودا ،  ابكيا   كان يوما  
 ! هبا رجال!صف أن يت   قل   الل  دت بِ تفرّ الش ام،  ة من نساء دمشق  فذ   امرأة  

 رجل!  امرأة هي خري من ألفِ  رب   !نعم

 احلة القانتة على دينها الصّ  لنبّيها، الغ يورة رهّبا، العاشقةاعية الفانية يف تلك هي األستاذة الد  

   .- عليها رمحات هللا - الّزايد مسرية 

 ****** 

 مسرية!اعة ذكرت اآلنسة الطّ  القرب، وشؤون يف  ة  كرت اهلمّ إذا ذ  

 الّراّين! لها لدخول اجلنان من ابب تؤهّ  م بقربة  وأنعِ  سنني، سبع   عليه دامت وحيدثونك عن صيام  

 والّنوال.وهذا حال أهل الكمال  األحوال،يل ال ينقطع يف كل على قيام اللّ  وحرص  

  ،ةالعليّ  اهلممِ وال يؤاته إال أرابب بح والّشروق الصّ على إحياء ما بني  ودوام  
 
  رجات على ممرّ لني للد  عت  ال

 الّساعات.

الها ف إىل أن صارت يف أواخر العمر الزاهر تغسل ك  تخلّ الريفة وعدم رعية الش  ولزوم الوظائف الش  
 أسبوع. ثالث مرات كلّ 

 {. !لعم الوصاط   اجملاهدة ذاق   ر  ل م  من حتم  }أن: ومن رفيع كالمها يف هذا الشّ 

 ****** 
 

 كر القرآن العظيم ذكرت اآلنسة مسرية!إذا ذ  
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 !رياها يف الغدااي واآلصالجّ فتعاهدها للقرآن ه  

  ، نع القرآمعن حاهلم  يت  قِ من ل سأل  وت   القرآن،أطول سورة يف  ومي كر أهنا تقرأ دون سآمة كلّ وذ  
 واحللول يف بساتينه.  للتنزّه يف رايضه، هم دائما  وحرصهم على الفرقان لتستحث  

 ****** 
 مائل املرضية ذكرت اآلنسة مسرية! ة والش  ني  كرت األخالق السّ وإذا ذ  

 !  ث عن كرمها وال حرجفحدّ 

 . يم األكابروهذا من شِ  ؛وعن صراحتها يف قول احلقّ 

 .احللف الصّ يم السّ وهذا من شِ  ؛وعن تشديدها على نفسها

 نيا وشهوات أهلها! زهدها وعدم اخلوض يف ذكر الدّ  نوع

 !كرت اآلنسة مسريةكرت العناية ابألنفاس ذ  وإذا ذ  

 ! مشهورٌ -ث عنها قراابهتا ومن خالطها كما حدّ   - دون نفع فحرصها على عدم تضييع اثنية  

 مضى منا الرتاجم عمّ وهذا مشهور يف كتب حرج، وال  والنامة الكالم والطعام ث لذلك عن قلّ وحدِّ 
 !حاء وأخيار العلماء العالنيصل 

 !و اليومأاعة عن السّ  انية فضال  ابلثّ  ن  فإنه يضِّ  ؛من عرف حرمة الوقت وهذا حال كلّ 

من يريد أن أيخذ منه ساعة   اعات يقول لكلّ مني حلرمة السّ من هؤالء العظّ   واحد  حال كلّ  ولسان
 أمسك الشمس!!  - من القول أو العملللغو  

 ؟!إمساك الفلك عن دورانه ىعل  هل يقدر أحدٌ 

 احلاالت! األوقات يف كلّ  ل  جِ فلن   ،ال

 مسرية!كرت اآلنسة كرت الغرية على احلرمات ذ  وإذا ذ  



 الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان                                                                              امرأٌة ال كالّنساِء!  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                        3

 واألموات وهذااألحياء ، يبة السلمني والسلمات من خالط هذه الباركة رأى حرصها على غ   فكلّ 
 !جال اخلالل اليت يتصف هبا سادة الرّ  عمري من أجلِّ ل  

 ! نبوي   وشأن   مصطفوي   هذا خلق  

مر  احل  فيه  ن  ب  ؤ كان ال ت    -صلى هللا عليه وسلم -مائل أن جملسهأمل يرد يف الشّ 
 .2ه ات  لت  ف   ىنث  ت   وال 1

 ذلك.إىل غري  ومالبسهنّ  ،وترددهنّ  نّ وخروجه وأحواهلنّ  ،سؤاهلا الدائم عن البنات غ ريهتا: ومن 

  افة الوقّ  ، ائنة للعرضالؤمنة الصّ  وهذا خلق   ،فرحرم للسّ بشأن املم هرت بعنايتها اشت   ويف شأهنا اخلاصّ 
 !عند احلدود

 ******* 
 مسرية!نسة كرت اآلالبالغ عن هللا تعاىل ذ   عوة وهم  كرت الدّ وإذا ذ  

ق  اخلاّل  ق ونبّ للخاّل  أبستار الكعبة بعد أشواق  ة قت مرّ أهنا تعلّ ؛ ةومن شجون ذلك ومواقفه العبّ 
 ! دينك ة من بدين خلدمة  خلي   كلّ   ملرضاتك، سّخر  حلظة   ر يل كلّ  سخّ رّب  :واهلة   فقالت

 : ا قالتثر عنها أهنّ وأ  

 ! سفم ن م   آخرم  ين حىتم الدّ عوة واخد  ك على الد  ضع كل  

 ! تها ها وملّ خدمتها لدينِ ات عن تلك العبارات العبّ  وهذا من رفيعِ 

 ******* 

 

كرت اآلنسة ذ  -وسلم  وآلهى هللا عليه  ل ص-األعظم    رة لشؤون احلبيب  رية املطهّ كرت السّ ذ    اوإذ
 مسرية!

 
 األ بن : العيب واحل ر م: مجع ح ر مة، أّي أن اجمللس مصوٌن عن األقوال واألعمال السيّئة.  1
 سقطاته وهفواته. أي ال تشاع وتذكر  2
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 -الة والسالميه الصّ عل -دان رسول هللا رة يف شؤون سرية سي  بحّ وماذا نقول عن عناية هذه الت  

وكتاهبا اجلامع   ،ة يف هذا العصررية النبويّ نيت ابلسّ ع    امرأة    ر  حىت غدت أشه    ،فقد أفنت يف ذلك حياهتا
 .ف يف هذا العصر يف ستة جملدات لّ يف هذا أشهر وأكب كتاب أ  

ه  هذا الكتاب أبنّ   -  رمحه هللا   -هيد  الشّ   كتور حممد سعيد رمضان البوطيّ يخ الدّ مة الشّ ف العالّ ص  وقد و  
 ة. رية النبوي  ى حقا  اجلامع يف السّ سبق به بعد وجدير به أن يسم  مل ي   ،عمل فريد من نوعه

 وينهض به فرد واحد!   ما يستطيع أن يستقل  ه جلهد قل  ووصفه ابإلجناز العظيم واجلهد البارك الكبري وإنّ 

إجناز هذا الكتاب  ة  مدّ   أنّ   -رمحها هللا تعاىل-ة بنفسها  رت األستاذة صاحبة هذه الكرامة النبويّ ك  وقد ذ  
- 1988والثانية من عام    م1987  –  1977األوىل من عام    :  مرحلتنيعلى    عاما    عشر    ة ثالثة  الفعليّ 

 م1991

وكان من  ،له الفضل األكب يف رسم منهج العمل ن وأنه كا -رمحة هللا عليه-كتور سعيد رت الدّ ك  وش  
 اعي له.  ه والر  ئورا

ألخذ اجلائزة على هذا الكتاب عام    عيت  عندما د    -  رمحة هللا عليها  -قال يل أحد قراابهتا    أقول:
 تعّجل؛عجلت يف بعض الواقف للحضور فلم  واضع وقد است  كانت يف غاية التّ   ، يف )برواني( م    2000

على   ظاهرة  ارة   أمم  هذانفسي: يف  فقلت   النبوي ة!ة نن الرعي  ه من اإلتيان ابلس  وأعطت وضوءها حق  
 حياهتا! يف ذلك زهرة  تها وأفنت  رية اليت عرفم ة والسّ ن  صاحب السّ  عشق  

مث أمهل سنن   رية والسّ الكتاب يف شؤون السنّ  الكتاب تلو   در  ج القاالت وأص  دبّ أن أ   ع  ما نف   نع م!
 !؟؟ عباداته ومعاشراته وهيآتِ  ، نةصاحب السّ 

ودقائق  ،  ةكاهتا البالغيّ ونِ الّلغوية،    معانيها، وأصوهلايف    قونويتأنّ األحاديث،  ن كثريون بشروح  ويتزيّ  
الختار   بّ علقات ابلنّ والتّ هلذه اآلاثر  لىجم  واة لذلك إىل غري ذلك ولكن ال نرى جال الرّ الكالم عن الرّ 

إىل أن فاضت  ومهديّة،    ورافعة، وهاديةٌ   ومرفوعةٌ وموّصلة،  ة حياهتا موصولة  وقد عاشت هذه الرأة الفذّ 
 تعاىل. ة إن شاء هللا مرضي   روحها راضية  
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  األتقياء،إبمام    االهتداءستبقى من مراجع  ن  ولكالّسريرة،  رية ونقاء  لت من اشتهرت ابلسّ رح  نعم!  
  ما  وال نقول إالّ وبناتنا، نا ئ من نسا هديها؛ وباّصة على  من سار  فلتهنأ وليهنأ كلّ  األصفياء،  ونبّ 

 ربّنا: يرضي 

  إليه راجعون إان هلل وإانّ 

 حال.  وعلى كلّ وابطنا ،  ظاهرا   وآخرا   واحلمد هلل أوال  

 

 امدمشق الش                                                                

 ـه1441بارك ال من شعبان   17ة السبت عشيّ                                            

 م  4/2020/ 11لـ الوافق                                                     


