
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة تَُقدِّ



01 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

، روى الشيخان واللفظ ملسلم َعْن أَِ� َسِعيٍد الُْخْدِريِّ

قَاَل: َجاَءِت اْمَرأٌَة إَِىل رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقالَْت: يَا 

يَْوًما  نَْفِسَك  ِمْن  لََنا  ِبَحِديِثَك، فَاْجَعْل  الرَِّجاُل  َذَهَب  اللِه  رَُسوَل 

نَأْتِيَك ِفيِه، تَُعلُِّمَنا ِم¢َّ َعلََّمَك اللُه، قَاَل: «اْجتَِمْعَن يَْوَم كََذا وَكََذا» 

فَاْجتََمْعَن، فَأَتَاُهنَّ رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََعلََّمُهنَّ ِم¢َّ 

ِمْن  يََديَْها،  بَْ¦َ  ُم  تَُقدِّ اْمَرأٍَة  ِمِن  ِمْنُكنَّ  "َما  قَاَل:  ثُمَّ  اللُه،  َعلََّمُه 

 ، َولَِدَها ثـََالثًَة، إِالَّ كَانُوا لََها ِحَجابًا ِمَن النَّاِر» فََقالَِت اْمَرأٌَة: َواثَْنْ¦ِ

 ، ، فََقاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: «َواثَْنْ¦ِ ، َواثَْنْ¦ِ َواثَْنْ¦ِ

" ويف رواية أخرى ملسلم: "َال ²َُوُت ِإلِْحَداكُنَّ ثـََالثٌَة  ، َواثَْنْ¦ِ َواثَْنْ¦ِ

يَبْلُُغوا  لَْم  ُهَريْرََة:  أَ�  عن  البخاري  وعند  فَتَْحتَِسبَُه"  الَْولَِد  ِمَن 

الِحْنَث

 الحديث 
الرابع عشر
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ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

َذَهَب الرَِّجاُل ِبَحِديِثَك: استأثروا واختصوا به دوننا

ُم بَْ¦َ يََديَْها: ماتوا يف حياة الوالدين تَُقدِّ

لَْم يَبْلُُغوا الِحْنَث: Â يبلغوا حد التكليف الرشعي باالحتالم أو الحيض، فلم تُكتب لهم 

ذنوب

: �
��المعا

فوائد تتعلق بالصبر واالحتساب :  
الجزاء عىل قدر البالء، ففقد االبن أÂ كبÅ وبالء عظيم فوافقه ثواب عظيم وهو الحجب 

واإلبعاد عن النار

تعبدي  إىل سلوك  الصرب من سلوك فطري معتاد  لتحويل  املصائب رشط  االحتساب عند 

يثاب اإلنسان عليه

 فقد الولد سبب لدخول الجنة برشط الصرب والرضا واالحتساب

رسولنا صىل الله عليه وسلم وهو أحب الخلق لله وأعزهم عليه، فقد يف حياته من أبنائه 

ولده  وفقد  الحنث،  يبلغوا   Âو ثالثة  أو  ذكري وفقد  راشدات،  إناث  ثالث  خديجة  من 

الرىض  يف  أسوة  كان  ولكن  لفقدهم   Òوب  Âتأ وقد  عمره،  أواخر  يف  مارية  من  إبراهيم 

واالحتساب

ذهب بعض أهل العلم أن الحديث يف ثواب فقد الولد عامة وإن ماتوا كبارا بالغ¦ 

ألن الفاجعة بالكبÅ أكرب وخاصة مع كرب سن الوالدين وصعوبة اإلنجاب، وحملوا 

الحديث عىل أنه نوع من التنبيه باألدÕ عىل األعىل

البرشى يف الحديث تشمل اآلباء ك¢ األمهات وجاء ذلك يف رواية أخري بلفظ "ال 

²وت ملسلم"

من مات له ولد به جنون وكان قد تجاوز سن التكليف يدخل يف البرشي أيضا، ألنه 

غÅ مكلف وإن بلغ، فهو واألطفال سواء
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ُم)   (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

َذَهَب الرَِّجاُل ِبَحِديِثَك: استأثروا واختصوا به دوننا

ُم بَْ¦َ يََديَْها: ماتوا يف حياة الوالدين تَُقدِّ

لَْم يَبْلُُغوا الِحْنَث: Â يبلغوا حد التكليف الرشعي باالحتالم أو الحيض، فلم تُكتب لهم 

ذنوب

فوائد تتعلق بالصبر واالحتساب :   
 الجزاء عىل قدر البالء، ففقد االبن أÂ كبÅ وبالء عظيم فوافقه ثواب عظيم وهو الحجب 

واإلبعاد عن النار

تعبدي  إىل سلوك  الصرب من سلوك فطري معتاد  لتحويل  املصائب رشط  االحتساب عند 

يثاب اإلنسان عليه

 فقد الولد سبب لدخول الجنة برشط الصرب والرضا واالحتساب

 رسولنا صىل الله عليه وسلم وهو أحب الخلق لله وأعزهم عليه، فقد يف حياته من أبنائه 

ولده  وفقد  الحنث،  يبلغوا   Âو ثالثة  أو  ذكرين  وفقد  راشدات،  إناث  ثالث  خديجة  من 

الرىض  يف  أسوة  كان  ولكن  لفقدهم   Òوب  Âتأ وقد  عمره،  أواخر  يف  مارية  من  إبراهيم 

واالحتساب

 

ذهب بعض أهل العلم أن الحديث يف ثواب فقد الولد عامة وإن ماتوا كبارا بالغ¦ 

ألن الفاجعة بالكبÅ أكرب وخاصة مع كرب سن الوالدين وصعوبة اإلنجاب، وحملوا 

الحديث عىل أنه نوع من التنبيه باألدÕ عىل األعىل

 البرشى يف الحديث تشمل اآلباء ك¢ األمهات وجاء ذلك يف رواية أخري بلفظ "ال 

²وت ملسلم"

 من مات له ولد به جنون وكان قد تجاوز سن التكليف يدخل يف البرشي أيضا، ألنه 

غÅ مكلف وإن بلغ، فهو واألطفال سواء

1

2

  الفوائد (30 فائدة) 

3

4
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ُم)    (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

َذَهَب الرَِّجاُل ِبَحِديِثَك: استأثروا واختصوا به دوننا

ُم بَْ¦َ يََديَْها: ماتوا يف حياة الوالدين تَُقدِّ

لَْم يَبْلُُغوا الِحْنَث: Â يبلغوا حد التكليف الرشعي باالحتالم أو الحيض، فلم تُكتب لهم 

ذنوب

فوائد تتعلق بالصبر واالحتساب :   
 الجزاء عىل قدر البالء، ففقد االبن أÂ كبÅ وبالء عظيم فوافقه ثواب عظيم وهو الحجب 

واإلبعاد عن النار

تعبدي  إىل سلوك  الصرب من سلوك فطري معتاد  لتحويل  املصائب رشط  االحتساب عند 

يثاب اإلنسان عليه

 فقد الولد سبب لدخول الجنة برشط الصرب والرضا واالحتساب

 رسولنا صىل الله عليه وسلم وهو أحب الخلق لله وأعزهم عليه، فقد يف حياته من أبنائه 

ولده  وفقد  الحنث،  يبلغوا   Âو ثالثة  أو  ذكرين  وفقد  راشدات،  إناث  ثالث  خديجة  من 

الرىض  يف  أسوة  كان  ولكن  لفقدهم   Òوب  Âتأ وقد  عمره،  أواخر  يف  مارية  من  إبراهيم 

واالحتساب

 

ذهب بعض أهل العلم أن الحديث يف ثواب فقد الولد عامة وإن ماتوا كبارا بالغ¦ 

ألن الفاجعة بالكبÅ أكرب وخاصة مع كرب سن الوالدين وصعوبة اإلنجاب، وحملوا 

الحديث عىل أنه نوع من التنبيه باألدÕ عىل األعىل

 البرشى يف الحديث تشمل اآلباء ك¢ األمهات وجاء ذلك يف رواية أخري بلفظ "ال 

²وت ملسلم"

 من مات له ولد به جنون وكان قد تجاوز سن التكليف يدخل يف البرشي أيضا، ألنه 

غÅ مكلف وإن بلغ، فهو واألطفال سواء

7 

5

6
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ُم)   (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

1 صوت املرأة ليس بعورة

 جواز تكلم املرأة مع الرجال للمصلحة

عدم االختالط ب¦ الرجال والنساء إال لحاجة أو مصلحة راجحة

جواز طلب النساء للعلوم الرشعية ك¢ يف هذا الحديث، ولغÅها من العلوم ك¢ يف أدلة أخرى

 جواز تدريس الرجال للنساء العلوم الرشعية إن Â يتوفر من يقوم Þهمة التدريس من النساء 

مراعاة  أيضا، مع  النساء، وعكس ذلك صحيح  عند  ليس موجودا  الرجال علم  عند  كان  أو 

الضوابط الرشعية مثل عدم الخلوة

 للنساء ك¢ للرجل احتياجات رشعية وحياتية البد من االهت¢م بها يف التخطيط لتعليمهن

 (اجتمعن يف يوم كذا وكذا) عيَّنه لهن ليكن مستعدات، فتكون املوعظة أوقع ألن ما حصل 

بالطلب ليس كالحاصل بال تعب

 الحياء Â ²نع الصحابيات من تعلم أمور دينهن

          فوائد تتعلق بتعليم النساء :      

عليها،  يبعث  طاعة  عىل  مات  فمن  عليه،  áوت  ما  عىل  تبعث  الناس 

والعكس كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه 

يبعث ملبيا وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل 

 Åنياتهم."ويشق عليهم أن يتخلفوا عني"، كامل اإل²ان يشق عليه التقص

يف متابعة الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله 

عليهم عىل مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

قدر الله عّز وجل يجري عىل األنبياء ك¢ يجري عىل غÅهم، فمع حب 

عىل  مات  أنه  إال  عليها  وحرصه  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فراشه.

أزمة  كانت  يومها  فأحملهم"  "ال أجد سعة  قيل:  ما  أوجز وأصدق   من 

غياب األحصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.

áني اإلنسان من الطاعات ما ال يدركه فلعله يبلغ بنيته ما ال يبلغ بعمله.

2

3 

4  

5  
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ُم)    (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

   الفوائد الفقهية :  

صوت املرأة ليس بعورة

 جواز تكلم املرأة مع الرجال للمصلحة

عدم االختالط ب¦ الرجال والنساء إال لحاجة أو مصلحة راجحة

1

2

عليها،  يبعث  طاعة  عىل  مات  فمن  عليه،  áوت  ما  عىل  تبعث  الناس 

والعكس كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه 

يبعث ملبيا وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل 

 Åنياتهم."ويشق عليهم أن يتخلفوا عني"، كامل اإل²ان يشق عليه التقص

يف متابعة الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله 

عليهم عىل مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

قدر الله عّز وجل يجري عىل األنبياء ك¢ يجري عىل غÅهم، فمع حب 

عىل  مات  أنه  إال  عليها  وحرصه  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فراشه.

أزمة  كانت  يومها  فأحملهم"  "ال أجد سعة  قيل:  ما  أوجز وأصدق   من 

غياب األحصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.

áني اإلنسان من الطاعات ما ال يدركه فلعله يبلغ بنيته ما ال يبلغ بعمله.

3
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ُم)    (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

  الفوائد العقائدية:   

لألبناء  أوىل  فهي  برحمته،  آلبائهم  يغفر  الله  ألن  الجنة  يف  املسلم¦  ذراري 

الذين Â يبلغوا التكليف

برشية رسول الله صىل الله عليه وسلم، إذ أنه يحتاج إىل تعليم الله له في¢ 

يبلغه للناس من الرسالة، قال تعاىل: (وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي 

يوحى)

نزول الوحي إلجابة األسئلة، لذلك أورده البخاري يف باب تعليم النبي صىل 

الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء م¢ علمه الله، ليس برأي وال áثيل، 

ويظهر ذلك عند تكرار سؤال املرأة ثالثا، وعدم رد النبي عليها حتى أوحى الله 

له الرد

1

2

3
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ُم)    (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

الفوائد التعليمية : 

 بيان أن رسول الله صىل الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه باملوعظة والتعليم

 العاÂ إذا أمكنه أن يحدث بالنصوص عن الله ورسوله فال يحدث بنظره وال قياسه

 استحباب االجت¢ع لطلب العلم

 مجيء العاÂ إىل الطالب ال ينقص من رشف العاÂ وال رشف العلم

 سؤال الطالب العاÂ أن يجعل لهم يوًما ومكانا لتلقي العلم، وإجابة العاÂ إىل ذلك، وجواز 

اإلعالم بذلك املجلس لالجت¢ع فيه

 جواز أن يخص فئة بالتعليم، وترجم له البخاري يف كتاب العلم هل يجعل للنساء يوًما عىل 

حده يف العلم"

1  

6    

5   

4   

3   

2  
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ُم)   (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

الفوائد العامة :

فضيلة املبادرة الحسنة، فسؤال املرأة كانت سببا يف تعلم كثÅ من النساء والرجال برشى 

رسول الله صىل الله عليه وسلم

 (من ولدها ثالثة) دليل استحباب كîة األوالد، فالثالثة بداية الكîة، فمن مات له ثالثة 

فرÞا أن لديهم أكî من ذلك أو أنهم يسعون إلنجاب أوالد غÅهم

 الذرية الصالحة رزق وعون يف الدنيا وسرت من النار يوم القيامة

 îاألصل للمرأة هو القرار يف البيت ويجوز خروجها للحاجة، عىل عكس الرجال الذين يك 

خروجهم من البيت فكان سبباً الستئثارهم بحديث رسول الله صىل الله عليه وسلم

1

4

3

2  
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ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

   الفوائد الدعوية : 

مراعاة رسول الله صىل الله عليه وسلم حال الذي يخاطبه، فيعامله باألسلوب الذي يناسبه 

بنفس  الله  رسول  أجابها  اثنت¦  كلمة  كررت  ملا  فاملرأة  استهزاء،  أو  سخرية  أو  توبيخ  دون 

الطريقة مع أنه كان يكفيه الرد مرة واحدة

1
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ُم)  (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

   الفوائد اللغوية : 

الولد يطلق عىل الذكر واألنثى، وعىل املفرد والجمع 1
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