
الصلة     إلى     النساء     خروج       في65     ح     الحأكام     عمدة     شرح

الله صلىعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي  عن
قال : إذا استأذنت أحأدكم امرأته إلى المسجد فل وسلم عليه

يمنعها .
لنمنعهن .قال : فقال بلل بن عبد الله : والله 

قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ، ما سمعته سبه
وسلم عليه الله صلىمثله قط ، وقال : أخبرك عن رسول الله 

؟ لنمنعهنوتقول : والله 
.  ل تمنعوا إماء الله مساجد الله:  لمسلم لفظ وفي

:  مسائل الحديث في
الستئذان  = معنى1

َلبَ هو  والسماح الذن َط
من تخرج ل المرأة وأن ، الزوج حأق ِعظِم إلى إشارة  = فيه2

. الصلة إلى الخروج هذا كان ولو حأتى زوجها بإذن إل بيتها
فساد عند للمساجد الخروج من زوجته منع للزوج  = هل3

؟ الفتنة خشية أو الزمان
إذا ُوِجد الفساد ، أو للمساجد الخروج منللزوج منع زوجته 

ُخشي من الفتنة 
الله صلىقالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله 

لمنعهن كما ُمنعت نساء بنيأحأدث النساء ما  وسلم عليه
ِلَعْمَرة : أو ُمنعن ؟ قالت : إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت 

نعم .
وإنما ُمنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحأدثن

وتوسعن في المر من الزينة والطيبَِ وحأسِن الثياب . ذكره
النووي في شرح مسلم .

قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ،
َبت المرأة إل أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في فإن أ

أطهارها ول تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها
من ذلك .

وعند المام أحأمد وأبي داود من حأديث أبي هريرة رضي الله
قال : ل تمنعوا إماء وسلم عليه الله صلىعنه أن رسول الله 

تفلتا .الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن 
ّيناتا . ّيباتا ول متز أي غير ُمتط

أبي هريرة رضي الله عنه قال قال حأديث منوعند مسلم 
فلبخورا أيما امرأة أصابت :  وسلم عليه الله صلىرسول الله 

. تشهد معنا العشاء الخرة

1



زينبَ امرأة عبد الله قالت : قال لنا حأديث من أيضا وعنده
إذا شهدتا إحأداكن المسجد:  وسلم عليه الله صلىرسول الله 

. فل تمس طيبا
ولما تزّوج الزبير رضي الله عنه عاتكة بنت زيد أرادتا أن

تخرج إلى العشاء فشّق ذلك على الزبير ، فلما رأتا ذلك قالت :
ما شئت ! أتريد أن تمنعني ؟ فلما ِعيل صبره خرجت ليلة إلى

العشاء فسبقها الزبير ، فقعد لها على الطريق من حأيث ل تراه
عجزها فنفرتا من ، فلما مرتا جلس خلفها فضرب بيده على

ذلك ، ومضت ، فلما كانت الليلة المقبلة سمعت الذان فلم
َلِك ؟ هذا الذان قد جاء ! فقالت : تتحرك ، فقال لها الزبير : ما

َد الناس ،  التمهيد في البر عبد ابن . ذكره ولم تخرج بعدَفَس
. الصابة في حأجر وابن الستيعاب وفي

ّدة4  السنة ُمخالفة عند الصحابة غضبَ  = ِش
ًا ابنه وسبَّ ، غضبه واشتد غضبَ عنهما الله رضي عمر فابن سب
ًا ّدثه أنه عليه ُينكر فهو ، السنة لمخالفته شديد الله رسول عن ُيح
عاَرضَ البن أن أي ، برأيه يقول والبن وسلم عليه الله صلى
. برأيه وسلم عليه الله صلى النبي قول

. كثيرة هذا على والمثلة
ُأِخذ ِلم تأيبَ منه و ّلم العا . الحاجة اقتضت إذا هذا بمثل للمتع

عليه الله صلى للنبي عنهم الله رضي الصحابة  = استجابة5
ذلك في وسلم

الصبح صلة تشهد لعمر امرأة كانت:  قال عمر بنا عنف
وقد تخرجين َِمل:  لها فقيل ، المسجد في الجماعة في والعشاء
؟ ينهاني أن يمنعه وما:  قالت ؟ ويغار ذلك يكره عمر أن تعلمين

تمنعوا ل:  وسلم عليه الله صلى الله رسول قول يمنعه:  قال
رواه البخاري ..  الله مساجد الله إماء
 المساجد إلى المرأة خروج  = شروط6

: الملّقن ابن قال
: شروط بخمسة إل تخرج : ل العلماء بعض وقال

. للضرورة ذلك يكون  أن– 1
. ثيابها أدنى تلبس  أن– 2
. البخور معناه وفي ، الطيبَ عليها يظِهر ل  أن– 3
. النهار طرفي في خروجها يكون  أن– 4
. الطريق طرفي في تمشي  أن– 5

: استأخرنللنساء  والسلم الصلة عليه قوله دليله الخير وهذا
. فأنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحاّفاتا الطريق

. داود أبو رواه
: الملّقن ابن قال ثم

:  بعضهم وزاد

2



. بها ُيفتن ممن تكون ل أن
الحذاء معناه وفي ، صوته ُيسمع خلخال ذاتا تكون ل وأن

. بسببه إليها البصار رفع يوجبَ الذي المقعقع والزار ، الصرصر
. اهـ
منه َتخرج ل وأن ، بيتها في المرأة استقرار على دللة  = فيه7
ابن . قاله منه فراغها بعد إليه ترجع وان ، شرعية لمصلحة إل

. الملّقن
والله تعالى أعلى وأعلم .
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