
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

ِه ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما َعِن  ِ َعْن َعْبِد اللَّ بي  النَّ

َقاَل : ) إذَا اْسَتْأذََنْت  صلى هللا عليه وسلم 

أََحَدُكْم اْمَرأَُتُه إَلى اْلَمْسِجِد َفلا يَْمَنُعَها . َقاَل : 

ُه َلَنْمَنَعُهنَّ . َقاَل :  ِه : َواَللَّ َفَقاَل ِبلاُل ْبُن َعْبِد اللَّ

ِه , َفَسبَُّه َسب اً سَ  ي ِئاً , َما َفأَْقبََل َعَلْيِه َعْبُد اللَّ

َسِمْعُتُه َسبَُّه ِمْثَلُه َقطُّ , َوَقاَل : ُأْخِبُرَك َعْن رَُسوِل 

ِه صلى هللا عليه وسلم  ُه  اللَّ َوَتُقوُل : َواَللَّ

؟ َوِفي َلْفظ  َلَنْمَنَعُهنَّ

ِه (  ِه َمَساِجَد اللَّ  ) لا َتْمَنُعوا إَماءَ اللَّ

 رواه البخاري ومسلم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 معاين الكلمات :

))استأذنت أحدكم امرأته((أي طلبت اإلذن,وأحدكم يعين الواحد منكم 
وامرأته : حيتمل أن تكون الزوجة,وحيتمل أن تكون املرأة اليت له عليها 

  والية,مثل ابنته,أخته,أمه وما أشبه ذلك.
  ماعة.))إىل املسجد((:يعين املسجد الذي يصلي فيه اجل
  ))فال مينعها((:أي ال يردها عنه بل يأذن هلا.

  ))فقال بالل بن عبد هللا((:هو أحد أبناء عبد هللا بن عمر.
))قال وهللا لنمنعهن(( أقسم على ضد ما النيب صلي هللا عليه وسلم.الرسول 
صلي هللا عليه وسلم يقول:))ال متنعوا(( وبالبل يقول)وهللا لنمنعهن( وهذا 

  ظاهر املضادة واملخالفة لكالم رسول هللا عليه وآله وسلم.الكالم 
ولكن قصد بالل غري املتبادر من لفظه,فقصده أن مينعهن لفساد الناس وكثرة 

  الفنت. ))فأقبل عليه عبد هللا((يعين عبد هللا بن عمر.
))فسبه سبا شديدا ما مسعته سبه مثله قط(( ملاذا؟ ألن ظاهر لفظ بالبل 

 النيب صلي هللا عليه وسلم ومعارضته.خمالفة أمر 
 املعىن اإلمجايل :

  -روي ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
 

: إذا اسمتأذنت أحمدمكم امرأتمه -حكمم خمروا املمرأة إىل املسمجد للصمالة مبينا  
 إىل املسجد فال مينعها، لئال حيرمها فضيلة اجلماعة يف املسجد.

أبناء عبد هللا بن عمر حاضرا  حني حدث هبذا احلمديث، وكمان  39وكان أحد
قد رأى الزمان قد تغري عن زمن النيب صلى هللا عليه وسلم بتوسع النسماء يف 

مممممن غممممري قصممممد  -الزينممممة  لتممممه الغممممرية علممممى صممممون النسمممماء، علممممى أن قممممال
 : وهللا لنمنعهن.-االعرتاض على املشرع

على سمنة النميب صملى هللا عليمه  -ه هذابرد -ففهم أبوه من كالمه أنه يعرتض
وسلم فحملمه الغضمهلل هلل ورسموله، علمى أن سمبه سمبا  شمديدا . وقمال: أخم   

 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتقول: وهللا لنمنعهن.
 الفوائد :

ليس لإلنسان أن مينمع اممرأة غمريه فلميس يل حمق أن أمنمع اممرأة جمارى أو -1
 يل سلطة ووالية عليها.امرأة قرييب إال إذا كانت 

  هل لإلنسان أن مينع زوجته من الدراسة أو ال؟-2
اجلواب:أن نقول إن كانت قمد اشمرتطت عليمه عنمد العقمد أن تكممل الدراسمة 
فإنمه ال وموز أن مينعهما لقمول هللا تعماىل: )يما أيهما المذين آمنموا أوفموا بمالعقود ( 

الظمماهر أن املممدارس حكمهمما وأممما إذا مل تشممرتي عليممه ذلممك فلممه أن مينممع ألن 
 حكم بقية األمكنة خبالف املساجد .

بيممان حكممم علممة احلكممم يف تعبممري النمميب صمملي هللا عليممه وسمملم ))ال متنعمموا  -3
إممماء هللا,مسمماجد هللا((ووجممه ذلممك أنممه إذا كانممت النسمماء إممماء هلل واملسمماجد 

 بيوتا هلل,فليس ألحد أن يتدخل بينهن وبني املساجد اليت هلل.
وله:))مسممماجد هللا(( ))إمممماء هللا(( همممذه إضمممافة فهمممل هلل إماء,وهمممل هلل ق -4

  مساجد؟
اجلواب:اإلضافة هنا ممن بماب التكمرا والعنايمة وإال فممن املعلموم أن هلل ملمك 
السمممممموات واألرض ولكمممممن همممممذه اإلضمممممافة ممممممن بممممماب التكمممممرا والتشمممممري  

  للمساجد.
وبيوهتن خممممري ويف بعممممف ألفمممماد هممممذا احلممممديث لكممممن يف الصممممحيحني قممممال:))

هلن((فيسممتفاد ممممن هممذا أن املمممرأة كلمممما كانممت يف بيتهممما فهممو أفضمممل,ح  لمممو 
 قالت أنا أريد أن أخرا إىل املسجد ألصلي مع اجلماعة,قلنا هلا إن 

 

صمممممممالتك يف بيتمممممممك أفضمممممممل وأحسمممممممن ألنه كلمممممممما بعمممممممدت املمممممممرأة عمممممممن 
 االختالي بالرجال كان ذلك أبعد عن الفتنة.

جممممممواز خممممممروا املمممممممرأة مممممممن بيتهمممممما إىل املسمممممممجد شممممممريطة أن تكمممممممون -5
متسمممممرتة كمممممما ممممممر معنممممما يف حمممممديث عائشمممممة ولمممممذا يف روايمممممة أ  داود ) 

 متطيبات . وليخرجن تمِفالت ( تفالت : يعين غري
 أيستحهلل للزوا أن يسمح المرأته بذلك أم أنه وهلل عليه ؟-6
 قوالن ألهل العلم : 

والصمممممواب ا أن املمممممرأة مممممم  مممممما اسمممممتأذنته فيجمممممهلل عليمممممه أن يمممممأذن هلممممما 
ويمممممأ  إذا منعهممممما ألن النهمممممي هنممممما يقتضمممممي التحمممممرا مممممما مل يرتتمممممهلل علمممممى 
درء  ذلمممممك مفسمممممدة فمممممإن املفاسمممممد تامممممدفع ولمممممذا يف القاعمممممدة الشمممممرعية )

هممممممي خرجممممممت إىل املسممممممجد   املفاسممممممد مقممممممدم علممممممى جلممممممهلل املصمممممما  (
تممممنت فتمنممممع  ممممنِت أو تماف  ملصمممملحة فممممإذا ترتممممهلل علممممى خروجهمممما أن ْممممرا لتممف 
ألن همممذه مفسمممدة ، ولمممذا قالمممت عائشمممة رضمممي هللا عنهممما وقمممد ممممر معنممما 
) لممممو رأى النمممميب صمممملى هللا عليممممه وسمممملم ممممما عليممممه النسمممماء ملممممنعهن كممممما 

 منعت بنو إسرائيل ( .
أن التنصمممميى علممممى املسممممجد هنمممما يممممدل علممممى أن للممممزوا أن مينعهمممما  -7

مممممن ا ممممروا إىل أي مكممممان آخممممر حمممم  نممممى الفقهمممماء علممممى أن لممممه احلممممق 
أن مينعهممممما ممممممن أن تمممممذههلل لزيمممممارة والمممممديها ولكمممممن ال حيمممممق لمممممه أن مينمممممع 

 والديها من زيارهتا ، وهذا يدل على عظم حق الزوا .
املسمممممممجد ممممممممن أجمممممممل  لمممممممو اسمممممممتأذنت املمممممممرأة زوجهممممممما لتمممممممذههلل إىل-8

 حضور حماضرة ال من أجل الصالة هل له أن مينعها ؟ 
ظممماهر حمممديث عائشمممة رضمممي هللا عنهممما وظممماهر احلمممال ممممن السمممنة أن لمممه 
أن مينعهممممما ألن خمممممروا النسممممماء يف ذلمممممك الوقمممممت إ ممممما كمممممن  مممممرجن ممممممن 

 أجل الصالة ولذلك كن يبادرن با روا م  ما انتهت الصالة . 
اللعمممممن فممممإن ابمممممن عمممممر رضمممممي هللا عنهمممممما  أن السممممهلل ال يعمممممين منممممه -9

ال يمممممدعوه إميانممممممه إىل أن يلعممممممن ابنمممممه وإ مممممما السممممممهلل يطلمممممق علممممممى اللمممممموم 
ويطلمممق علممممى النكممممري كممممما أنممممه يطلممممق علممممى اللعممممن ، فكلمممممة ) السممممهلل ( 
أعمممممم ممممممن كلممممممة ) اللعمممممن ( فالسمممممهلل كلممممممة عاممممممة يمممممدخل فيهممممما معممممماين  

 ز وجل .كثرية بينما اللعن هو ا الطرد واإلبعاد عن ر ة هللا ع
 
 2 3 4 



 

البنه إ ا هو سهلل غليظ بسبهلل أن ابنه عارض أن سهلل ابن عمر  -11
يف ظاهر األمر أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أن ابنه ال يريد 
املعارضة وإ ا خاف ابنه من الفتنة اليت رمبا حتصل من النساء لو خرجن 
إىل املساجد ، فليس يف ابنه شر وإ ا الذي دعاه إىل هذا القول ملا رأى 

 ن الت ا والسفور .ما على النساء م
تعظيم السل  ر هم هللا لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن -11

على املسلم أال يرد يف ظاهر األمر ما جاء به الشرع ولو كانت نيته 
 حسنة .
أن ابن عمر رضي هللا عنهما ما كلَّم ابنه أبدا إىل أن مات بسبهلل  -12

لعل موته كان قريبا إذ ال يليق   هللا:هذا األمر ، وقد قال ابن حجر ر ه 
بابن عمر رضي هللا عنهما أن يهجر ابنه مدة طويلة فلعل الفرتة كانت 

 قصرية بني موته وبني ما حدَّث هبذا احلديث .
أن يف هذا احلديث تنبيها للمرأة ، نابهت على أهنا أمة وعبدة هلل  -13

ا عن هذا الوص  عز وجل فال يليق هبا إذا خرجت إىل املسجد أن ْر 
، فالعبد املتقرب إىل هللا عز وجل ال  را إال بالضوابط الشرعية ولذا 

قال ) ال متنعوا إماء هللا ( مل يقل ] ال متنعوا النساء [ وإ ا قال ) ال متنعوا 
إماء هللا مساجد هللا ( لكي ينبههن على أهنن إماء هلل ووهلل عليهن أن 

  ضعن ألمر هللا عز وجل .
املساجد هلل عز وجل وال مينع أن تقول هذا املسجد مسجد  أن-14

] خليل السبعان [ أضي  إىل البشر   فالن كما يقال : مسجد أو جامع
فال بأس بذلك ألن السنة جاءت بذلك كما جاء بذلك احلديث يف 
املسابقة على ا يل إذ جعل النيب صلى هللا عليه وسلم بداية لسباق 

ين زريق ( فدل على أن اإلنسان لو مسى ا يل قال ) إىل مسجد ب
مسجدا بناه بامسه أو باسم أبيه أو أمه أو ما شابه ذلك فال مانع من 

 ذلك وال يتعارض مع كونه مسجدا هلل عز وجل .
 ثبوت والية الرجل على املرأة ورعايته هلا . -15
أنه ينبغي ملن أراد أن يوجه كالم الشارع إىل معىن يراه، أن يكون  -16
 ك بأدب واحرتام، وحسن توجيه.ذل
 

 تغليظ اإلنكار على من عارض السنة برأيه . -17
املمممممممرأة ليسمممممممت ممممممممن ذوات اجلماعمممممممة,أي ليسمممممممت ممممممممأمورة  ضمممممممور  -18

اجلماعممة,وإ ا ذلممك علممى سممبيل اإلباحممة فقممط,إال يف صممالة العيممد فممإن النمميب 
هللا عليممممه وسمممملم أمممممر أن ْممممرا النسمممماء إىل صممممالة العيممممد,ولكن غممممري صمممملي 

 مت جات بزينة.
همممل للمممزوا منمممع زوجتمممه ممممن ا مممروا للمسممماجد عنمممد فسممماد الزممممان أو  -19

للزوا منع زوجته من ا روا للمساجد إذا واِجمد الفسماد ، أو  خشية الفتنة ؟
رسمول هللا صملى هللا خاشي من الفتنة قالت عائشة رضمي هللا عنهما : لمو أدر  

عليممه وسمملم ممما أحممدث النسمماء ملممنعهن كممما مانعممت نسمماء بممين إسممرائيل . قممال 
رمة : أو مانعن ؟ قالت : نعم .  حيىي بن سعيد : قلت ِلعمم 

الفممة السممنة فممابن عمممر رضممي هللا عنهممما  -21 ِشممد ة غضممهلل الصممحابة عنممد خما
، فهممو يانكممر  غضممهلل واشممتد غضممبه ، وسممهلل  ابنممه سممبا  شممديدا  ملخالفتممه السممنة

ثمه عمن رسمول هللا صملى هللا عليمه وسملم واالبمن يقمول برأيمه ، أي  دِ  عليه أنمه حيا
أن االبممن عممارمض قممول النمميب صمملى هللا عليممه وسمملم برأيممه .واألمثلممة علممى هممذا  

 كثرية .وأاِخذ منه تأيهلل العامل للمتعلِ م مبثل هذا إذا اقتضت احلاجة 
  شروي خروا املرأة إىل املساجد  -21

  قال ابن امللقِ ن :
  وقال بعف العلماء : ال ْرا إال خبمسة شروي :

  أن يكون ذلك للضرورة . – 1
  أن تلبس أدىن ثياهبا . – 2
  أن ال يظهر عليها الطيهلل ، ويف معناه البخور . – 3
  أن يكون خروجها يف طريف النهار . – 4
 أن متشي يف طريف الطريق . – 5
مرا منمه إال ملصملحة فيه داللة علمى اسمت -22 ْم قرار املمرأة يف بيتهما ، وأن ال 

 شرعية ، وان ترجع إليه بعد فراغها منه . قاله ابن امللقِ ن .
  هللا اعلمو 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 
 
 
 

  :المطويةعنوان 

بيان حكم منع الرجل امرأته من 

 حضور الجماعة في المسجد
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

أن تكون لك حسنة جارية المطوية وتوزيعها عسى 

 والدال على الخير كفاعله .

 (05اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعد ها 
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