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 ( ملسو هيلع هللا ىلصهتنئة يف مولد رسول هللا  )
  ميسون فاتح برغل               

 لرمحن الرحيم بسم هللا ا
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله . 

وتساؤالت تزيد قلياًل عن األايم األخرى ،  حيرك فينا مشاعر  ( ملسو هيلع هللا ىلص)  اقرتابنا من عيد مولده 
(  ملسو هيلع هللا ىلص) هي حاضرة معنا دائماً حمبًة وتفكرياً ...مولده    (  ملسو هيلع هللا ىلص) وأقول قليالً ذلك ألن آاثر مولده  

فرض واقعًا جديدًا اًفرزه االهتمام بكل مناحي احلياة الدنيوية واألخروية على السواء ولنبقى  
 موضوع املرأة .  يف الدنيوية وحتديدا يف موضوع واحد وهو

لقد أسس عليه الصالة والسالم ملوضوع املرأة مفهومًا خمتلفًايف أكثر جوانبه عن احلقبة اليت 
سبقته فهو فضاًل عن خطابه املعمم هلا كسائر الناس توجه ابحلديث عنها وإليها ما هلا وما  

 عليها . 
 تناول املواضيع واحلديث ( املوضوعي يفوألن أتثري كبري أبسلوب الدكتور البوطي )رمحه هللا

عنها فأان ال أتعاطف مع املرأة من منطلق احنيازي كإمراة وإمنا من منطلق إنساين ... فالظلم 
واإلجحاف ميكن أن يصدر عن املرأة والرجل على السواء ، فاملشكلة يف أساسها قبل أن تكون  

  أو احنطاطها .مشكلة امرأة ورجل هي مشكلة نْفس إنسانية تعاطت مع أسباب رفعتها 
 وأنه لو عوجلت هذه النفس ابتداءاً ملا وجدان أصالً مشكلة حقيقية قائمة بني كال اجلنسني .

وأان هنا ال أنكر جمموع املشاكل اليت تعاين منها املرأة فهذا غري واقعي ولكنين حتمًا ال أرّد  
  األصل فيها إىل شريعة هللا وإمنا مرده ألمرين اثنني :

ق والفهم اخلاطئ ألحكام شرعية كثرية خاصة ابملرأة تصدر عن أانس مل تتشرب أواًل التطبي
  نفوسهم الرتبية احملمدية أو على األقل اكتفت بظاهرها فقط .

اثنياً : اعرتاض املرأة على أحكام بعينها وردت يف الشريعة هو فرع عن أصل يشرتك به الرجل  
فني وألعطي مثااًل عملياً على ذلك ، الزكاة  معها أيضاً إذا االعرتاض كأصل موجود لدى الطر 

كفريضة وكركن من أركان اإلسالم إن مل يكن هناك اعرتاض ضمين عليها من قبل الرجل فإنك 
 لن ترى فقرياً أو لقّلت نسبتهم على أقل تقدير ... 
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إن مجيع األحكام الشرعية املثبتة أبحكام قطعية جيب أن يكون موقفنا منها اإلذعان واخلضوع 
ملشَرعها ولسبب وجيه وهو أن هذا البناء احملكم املتمثل ابلشريعة هو اللباس األمثل للمجتمع 
البشري لتحقيق استقراره وسعادته ابتداءًا من أمور العقيدة وتوحيد اإلله مرورًا إىل األحكام  

جند   الشرعية اليت تراعي مصاحل مجيع األطياف على السواء انتهاءًا ابلرتبية األخالقية اليت
مبن حوله من املؤمنني واجلاحدين معًا ممسكًا مبفاتيح النفس  ( ملسو هيلع هللا ىلص ) تطبيقاهتا يف عالقته 

 اإلنسانية جبميع مستوايهتا يف تعامله معهم .
توجه القلب والعقل يف اإلذعان هلذا البنيان املتكامل وأان ال أمقت أبدًا قول اإلذعان ألين 

ة إن ُوجدت فهي ال ختلو أبداً عن أمرين اثنني : األول أيقنت عقالً وقلباً أن مجيع مظاهر الشد
إهنا يف صاحل اإلنسان ألنه اقتضت سنة هللا يف هذا الكون أن يكون السبيل إىل سعادة اإلنسان 
وجناحه وراحته من خالل املصاعب واملكاره وأحسب أن من ورائها حكمة عظيمة "لو أردان  

فاعلني بل نقذف ابحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو  أن نتخذ هلوًا ألختذانه من لدان إن كّنا
  زاهق "

وهذا أمر يعرتف به حىت املالحدة يف آرائهم ودراساهتم ولعلنا مسعنا مجيعاً عن الدراسة الشهرية  
اليت ُأجريت على أطفال ُوضعوا يف مكان وأمامهم قطع من احللوى وطُلب منهم أال يتناولوها  

ت الدراسة أن األطفال الذين متكنوا من جلم رغبتهم يف تناول  إال بعد أن يؤذن هلم ، ووجد
احللوى أهنم األكثر جناحًا يف حياهتم واألكثر قدرة على جماهبة الصعاب اليت تعرتضهم من 

 اآلخرين الذين فشلوا وذلك بعد سنوات من متابعتهم .
يه أمام الرغائب ومن هنا كان الفشل الذريع للمذاهب والدعوات اليت تفتح الباب على مصراع

ٍ    النفسية بدون كوابح ، فصراع التناقضات اليت بُنيت عليه هذه الدنيا من صراع ما بني خري
وشر والصح واخلطأهو أيضاً موجود يف صراع الروح والنفس فكلما متكنت النفس من إخضاع  

ط نستطيع أهوائها كلما بلغت مراتب أعلى يف النجاح أما األمر الثاين الذي من خالله ليس فق
تفهم مظاهر الشدة يف بعض األحكام ال بل وحتتل يف قلوبنا املكانة األوىل وهي أهنا تصدر  
من إله حمب وتغلب عليه صفات الرمحة والرأفة .. وكم ردد الدكتور سعيد على مسامعنا قصة 

رتض تلك اخلادمة اليت كانت تناجي هللا يف دعائها وتسأله حببه هلا ... فلما مسعها سيدها أع
عليها وأخربها أن هذا ليس من ابب التأدب مع هللا ، فما كان منها إال أن أجابته أنه لوال حمبة  
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هللا سابقة هلا ملا كانت حمبتها الحقة ، فثقتها الكبرية مبحبة هللا هلا إمنا نبعت من حمض عبوديتها  
مظاهر الشدة والقسوة  له سبحانه ، وأان ال أستطيع إال أن أقيس ) إن جاز القياس هنا ( فأقول  

أن ُوجدت عند قراءتنا للقرآن أو يف بعض األحكام إمنا هي تصدر من إله أغدق على عبيده 
بصنوف من اإلحسان ، بدءاً من نعمة اإلجياد مث اإلمداد واالستخالف وتسخري سائر الكون  

ايت كقوله تعاىل مع مكوانته خلدمته وخاطبه أبشد العبارات حتبباً وتقرابً والقرآن مليئ هبذه اآل
هني الذين يضعون  ٍِ َوِج

ُ
"من ذا الذي يقرض هللا قرضًا حسنًا "ولنتساءل من من املربني أو امل

أنفسهم يف مكانة احملتاج ملن أمامهم وحاشى هلل أن يكون حمتاجاً لغريه ، كذلك عندما خياطب  
" ابلطبع املخاطب األول البيان اإلهلي سيدان رسول هللا بقوله يف اآلية الكرمية "فإنك أبعيننا 

يف هذه اآلية سيدان رسول هللا املستأهل األكرب واألول وإمنا ليس ما مينع أن تشمل أيضاً كل 
 من سار على هديه واقتفى أثره بفضل من هللا . 

والقرآن مليئ هبذه اآلايت اليت تشهدك حقيقة هذا اإلله الذي إن تكلم بشدة فهي شدة منبعها  
اده وهذا نستشعره ليس يف سياق معىن اآلية وإمنا أيضًا يف نبضها ووقعها  الرمحة الشديدة بعب

على اآلذان والقلوب واقتضت حكمة هللا أن يتواجد يف هذا البنيان أحكام متس جانب العبودية 
  لدى اإلنسان ومقياسًاحلجم الثقة ابخلالق الذي جتاوزت نظرته ملصلحة عباده نظرهتم القاصرة  

 ألوامر هللا يقيناً وحباً إال وفتح عليه من أبواب اخلري والعطاء . وما استسلم إنسان
  وهذا ال يلغي االستشكال ومشروعيته بل يلغي اإلعرتاض اإلهتامي املمقوت 

عن الكمل من الرجال  ( ملسو هيلع هللا ىلص) ولنا اآلن أن نستشكل قلياًل يف حديث رسول هللا يف حديثه 
 والنساء .... 

ني اجلنسني يف خطاب التكليف واحلقوق والواجبات مث املساءلة  على الرغم من املساواة التامة ب
  أمام رب العاملني وأنه ال تفاضل إال ابلتقوى "إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم " 

ورغم التفهم الشديد وعدم االعرتاض البتة على لعب املرأة لدور حكومة الظّل )فليس املشكلة 
املا هي مؤثرة وأقصد هنا التأثري اإلجيايب ، ألن  يف ظهورها وتسليط الضوء عليها من عدمه ( ط

 املرأة عرب التاريخ لعبت دور الفاعل اخلفي بناءاً أو هدماً . 
عن الكّمل من الرجال والنساء كانت   ( ملسو هيلع هللا ىلص) على الرغم من ذلك عندما تكلم رسول هللا 

مل ينف الكمال حبق املرأة  ( ملسو هيلع هللا ىلص) النسبة ضئيلة جدًا للنساء عنداملقارنة مع الرجال ، فالنيب 
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وكذلك مل حيصره بني النساء فقط وإمنا كانت املقارنة بني اجلنسني وكانت النسبة ضئيلة ...حىت  
ن على سبيل املثال ال احلصر وحىت لو جتاوزان  لوكان التفسري أن ورود أمساء بعض النساء هنا كا

التفسريالتقليدي هلذا اإلشكال أن املرأة بطبيعتها عاطفية وأن قضية احلمل واإلجناب يستهلك 
من وقتها وصحتهاوجسدها وهذا الكالم صحيح ولكن ...أمل تنجب السيدة خدجية رضي هللا  

ال يعترب سبباً كافياًوخاصًة ِان حنن أكدان   عنها سبعاً من األوالد وكانت من الكّمل ..فإذاً هذا
على أن كمال املرأة ال يقتضي جماراهتا للرجل متجاوزة بذلك خصائصها ... فالكمال ال 

 يقتضي ذلك وإمنا الكمال للمرأة كإمرأة .
النيب عليه الصالة والسالم مل ينف الكمال أي أنه جائز واملقارنة قائمة ولكن نسبته ضئيلة حبق  

 .  النساء
 أعتقد أن االستشكال لن ينتهي وأعتقد أن أحد أهدافه فتح ابب  للتشكي واملواساة ... 

 استشكاُل برسم اإلجابة لو تكرمتم نسيم الشام .. 
 راض  عنا مجيعاً  (  ملسو هيلع هللا ىلص ) الشكر اجلزيل وكل عام وأنتم خبري وأمتنا خبري ورسول هللا 

 .  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته


