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 تعميم النبي صمى اهلل عميو و سمم أمتو من الرجال و النساء

  

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنَة َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْْلَْصَبَياِنيِّ َعْن َأِبي َصاِلٍح َذْكَواَن َعْن َأِبي َسِعيٍد َجاَءْت 
اْمَرَأٌة ِإَلى َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفَقاَلْت َيا َرُسوَل المَِّو َذَىَب الرَِّجاُل ِبَحِديِثَك َفاْجَعْل َلَنا ِمْن َنْفِسَك 
َيْوًما َنْأِتيَك ِفيِو ُتَعمُِّمَنا ِممَّا َعمََّمَك المَُّو َفَقاَل اْجَتِمْعَن ِفي َيْوِم َكَذا َوَكَذا ِفي َمَكاِن َكَذا َوَكَذا َفاْجَتَمْعَن َفَأَتاُىنَّ 
َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفَعمََّمُينَّ ِممَّا َعمََّمُو المَُّو ُثمَّ َقاَل َما ِمْنُكنَّ اْمَرَأٌة تَُقدُِّم َبْيَن َيَدْيَيا ِمْن َوَلِدَىا 
َتْيِن ُثمَّ َقاَل  َثََلَثًة ِإَّلَّ َكاَن َلَيا ِحَجاًبا ِمْن النَّاِر َفَقاَلْت اْمَرَأٌة ِمْنُينَّ َيا َرُسوَل المَِّو َأْو اْثَنْيِن َقاَل َفَأَعاَدْتَيا َمرَّ

 َواْثَنْيِن َواْثَنْيِن َواْثَنْينِ 

 رواه البخاري و مسمم و المفظ لمبخاري

 الشرح

. و َّل تعميق , و َّل تمخيص, دون زيادة و َّل نقصان, رأيت أن الشرح اآلتي كاف بالغرض فأثبتو كما ىو
 : و ىو مثبت عمى الموقع 

http://www.arabiyat.com/forums/archive/index.php/t-16007.html 

الرسول صموات  ىذا حديث من اْلحاديث النبوية الكريمة التي تصور لنا جرأة النساء المسممات في عصر
ذىب : رباطة جأش فتقول لو  اهلل عميو ، و ىذه امرأة منين تأتي إلى رسول اهلل بجرأة أدبية طيبة مع

مجالس الرسول ، و لئن كان اإلسَلم يتناول  الرجال بحديثك ، ْلن الرجال كانوا يحتمون مكان المقدمة من
وتكاليفو و مواعظو عمى السواء ، فإن بعض مسائمو و أحكامو  الرجال و النساء في دعوتو و أحكامو و

اْلحكام و المسائل خاص بالنساء ، فميس بين الرجال و رسول اهلل حجاب إذ  خاص بالرجال ، و بعض
حظيم من التعرف عمى ما يخصيم ، و لكن النساء َّل يستطعن دائما أن يسألن عما يخصين  أنيم ينالون

بد فيو من  أمور الدين ، و يحممن بو مشكَلتين ، لذلك فإن تعميمين ما يخصين و حل مشكَلتين َّل من
بحسب خصائصين  تخصيص مجالس لين تعالج فييا أمورىن و توجو لين فييا اْلحكام و المواعظ

الحياة داخل أسرتين و خارجيا ، و  النفسية و الفكرية و الخمقية و اَّلجتماعية و بحسب مسؤولياتين في
فاجعل لنا من نفسك يوما : كَلميا لمرسول بقوليا  لكل ىذه اْلمور أتبعت ىذه المرأة من الصحابيات

، و ىذا حل يتم فيو تعميم النساء و إخراجين من ظمومات الجيل إلى نور  نأتيك فيو تعممنا مما عممك اهلل
 يؤدين رسالتين في الحياة عمى أحسن وجو و أفضمو ، و يحممن مسؤولياتين كما يجب مع المعرفة حتى

المجتمعات  المحافظة عمى عفافين و أخَلقين و عدم قذفين إلى مجتمع مختمط تسرع إليو مفاسد
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 .المختمطة

عنصر صَلح و إصَلح في مجتمع إسَلمي   حرص اإلسَلم عمى تعميم المرأة ما تكون بو:تعميم المرأة 
مطمئن ، فأذن باشتراكيا في المجامع اإلسَلمية العامة ،  متطور إلى الكمال متقدم إلى القوة و المجد آمن

و تشيد خطبة الجمعة و خطبة العيد ، و أمرىا بالحج والعمرة و حثيا  فرّغب بأن تحضر صَلة الجماعة
العمم و خاطب اهلل سبحانو في القرآن النساء بمثل ما خاطب بو الرجال ، و نظرة  عمى حضور مجالس

المجتمع فبمقدار  واقع الحياة تبدي لنا أىمية صَلح المرأة عمما و خمقا و سموكا داخل اْلسرة ثم في إلى
وبمقدار فسادىا يكون غالبا فسادىم ،  صَلح المرأة في اْلسرة يكون غالبا صَلح النشء و الذرية فييا

صمة القرابة بو ، و أىمية صَلح المرأة لصَلح اْلسرة  وما إلى غير ذلك من تأثيرىا عمى الرجل أيا كانت
لصَلحيا و ذلك ْلن المرأة ليا التأثير المباشر في تكوين أخَلق اْلطفال  أكثر من أىمية صَلح الرجل

لين  منيا ما وىبيا اهلل من عاطفة متدفقة و: عاداتيم أكثر من الرجل بكثير ، لعدة أسباب  و طباعيم و
ىذا اْلثر في تربية  في الطبع و اَّلندماج في أمور الصغار عمى مقدار طباعيم ، و لما كان لممرأة كل

جعميا قدوة صالحة و أسوة حسنة و يكون  الطفل كان َّلبد من العناية بتكوينيا تكوينا راقيا و العمل عمى
تربيتيا تربية إسَلمية حسنة و ملء قمبيا و نفسيا باإليمان و  بتعميميا ما تكون بو المربية الفاضمة و

 . جيَل فاضَل و ميذبا الخير حتى تنشئ لنا

تبادرن إلى مجالس الرسول الخاصة بين  و لما كانت النساء المسممات متميفات لمعرفة أمور دينين فقد
المواعيد المحددة فعممين مما عممو اهلل فّبين لين ما ّبين و  فاجتمعن فأتاىن النبي صموات اهلل عميو في

  بخصائصين و أجابين صموات اهلل عميو و سَلمو سألين عن مسائل تتعمق

جريئات في السؤال عما يتعمق بأحوال النساء و خصائصين أثنى  و لما كان في صحابيات اْلنصار
رحم اهلل نساء اْلنصار َّل يمنعين  ): المرات إذ دعا لين بالرحمة فقال  عميين رسول اهلل في إحدى

 . ( يسألن عن أمور دينين حياؤىن أن

 : توجيو خاص من الرسول صموات اهلل عميو إلى النساء

تقدمو بين يدييا من  فكان مما خصين بو من توجيو ما تتعرض إليو من الحزن الشديد عمى ما تفقده و
عمى نفس اْلم أشد وقعا و أكثر إيَلما ،  أوَّلدىا ، و ىو ابتَلء محزن شديد الوقع عمى النفوس كميا لكنو

تكفير السيئات ورفع الدرجات و زيادة الحسنات و لما كانت  إن اَّلبتَلء بالمصائب يحمل في داخمو نعمة
المصائب في الدنيا كان اْلجر بالصبر عمييا و الرضا بقضاء اهلل و قدره فييا  المصيبة بالموت من أكبر

 اْلجر ، و بخاصة من تكون مصيبتيا بو أكبر وىي اْلم فكيف بيذه المصيبة إذا تكررت في من أعظم

و حصول  حياة اإلنسان مرتين أو أكثر ، إن اْلجر بذلك ينمو حتى يكون حجابا لصاحبو من النار ،
ساخط عميو ، و  اْلجر عمى المصائب مشروط بأن يكون المصاب مؤمنا مسمما راضيا بقضاء اهلل غير

ثَلثة من الولد إَّّل كانوا ليا  ما منكن من امرأة تقّدم ): لذلك خصين الرسول الكريم بخطابو فقال لين 
رسول اهلل الخاص بالنساء فقالت عمى سبيل  وىنا طمعت امرأة من الحاضرات مجمس (حجابا من النار 
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بين يديو إلى اآلخرة ولدين ، فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو  واثنين ؟ ولعميا كانت ممن قدم: اَّلستفيام 
  . اإليجاب واثنين عمى سبيل: وسمم 

معنى التسميم هلل والرضا بقدره و  تقّدم دون أن يقول يموت ليا أو يؤخذ منيا ، يشير إلى: و قول الرسول 
كان الرضا و التسميم بو بمثابة التقديم ، و َّل يمنع  عدم السخط عميو ، ولما كان الموت أخذا َّل تقديما

شديد و ما يظير في العين من بكاء ْلنيا عاطفة َّل يمكن دفعيا و َّل  من ذلك ما يقع في القمب من حزن
إبراىيم  والتسميم بما يجري بو القضاء و القدر ، فحينما توفي لمرسول صموات اهلل عميو ابنو يعارض الرضا

 . إنا هلل و إنا إليو راجعون : إن القمب ليحزن و إن العين لتدمع و َّل نقول إَّّل ما يرضي ربنا ): قال 

 

 : يستفاد من الحديث مما

 . الجرأة اْلدبية عند المسممات في صدر اإلسَلم -1

 . رغبة الصحابيات بالعمم و سعيين إلى معرفة أمور دينين -2

المرأة حتى تكون عضوا صالحا في المجتمع اإلسَلمي تأمر بالمعروف و  اىتمام اإلسَلم بتعميم -3
 وتحسن القيام بمسؤولياتيا في الحياة من عمل و خمق و تربية فاضمة لمن تشرف عمى تنيى عن المنكر

 . تربيتيم

بعيدة عن الخموة  مشروعية تخصيص العالم الموثوق مجالس لتعميم النساء و موعظتين تكون -4
 . المحرمة و بعيدة عن أسباب الفتنة

ولدين ليا فأكثر إلى حد أن يكون ذلك مكفرا ليا جميع سيئاتيا حتى  عظم أجر التي تصاب بموت -5
 .النار يكون حجابا ليا من

النساء في المجالس  حكمة الرسول صموات اهلل عميو وسَلمو في اختيار الموضوعات التي تناسب -6
 . التي عقدىا لين

 يناسبو اإليجاز بَلغة الرسول و إيجازه في المقام الذي -7

 


