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الملخص
دراسة ىف علم خمتلف " (صالة املرأة مجاعة ىف املسجد: "موضوع هذا البحث هو 

، طالبة 11132203685أنيس كورنياواتى، ورقمها اجلامعي : الذي كتبته الطالبة ) احلديث
الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية أصول الدين، جامعة السلطان الشريف قاسم 

.برياواإلسالمية احلكومية 

بني الرجالعلىحكمها العلماءو خيتلف عاليةفضيلةا هلاملسجديفإن صالة اجلماعة 
ولكن اختلفوا ىف حكم صالة املرأة بني إباحة صالة املرأة ىف املسجد واألمر . الوجوبة واملسنونة

. تمع
توجد تلك املسألة حلديثني الصحيحني املتعارضني بني أمر النىب حممد صلى اهللا عليه وسلم 

. وأفضلية صالة املرأة ىف البيت ىف األحاديث
thematic(الباحثة منهج دراسة موضوعيةتلكشف هذه املشكلة، استخدمو 

reseach.( وغريهاالفقهوالكتب ااحلديثكتب مبراجعة إىلوهذا البحث هو البحث املكتيب
.مبوضوع البحثاملتعلقة 

وحبثت الباحثة خاصا ىف رواية أىب داود ألنه أكملها من ذكر احلديثني املتعارضني، منها 

.ا كلها صحيحة حيتج به من هذا األمرين املختلفني
ىف حتليل الباحثة تأليف بني األحاديث املتعارضة هو اجلمع والتوفيق  حلكم األصل هو 

وهنخيرجنأنبشرط
وحبثت . وأمن الفتنة واملتحجبةبالرجالتلطاتوالمتطيبات،والخممتجمالتغري: يعينتفالت،

.الباحثة حبثا طويال ىف الباب التاىل



شكر وتقدير

الذي بعث سيدنا حممدا صلى اهللا عليه وسلم بالدين املبني والشرع القومي وهدى به هللاحلمد 

السبيل السوى والصراط املستقيم وأوحى من الكالم القدمي واحلديث ما أوحاه إليه ما كان حديثا يفرتى 

صار ولكن تصديق الذى بني يديه وسهل ألصحابه وعلماء أمته الطريق لنقله إىل كافة األقطار واألع

حىت بلغ من الظهور والشمول مبلغ الشمس والنهار ووصل كل مكان تصله األسفار واالخبار من 

.البوادى والقرى واالمصار

سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي أوكل اهللا إليه تبيان ما والّصالة والسالم على 

إىل ع سبيلهمومن اتّب،هللا عن أصحابه والتابعنيورضي ا، بعثه اهللا رمحة للعاملنيأراده من التنزيل احلكيم، و 

.يوم الدين

صالة املرأة : فلله تعاىل احلمد والشكر على التوفيق إلمتام هذا البحث العلمى حتت املوضوع

كشرط من الشروط الالزمة لنيل الشهادة العاملية ىف ) دراسة ىف علم خمتلف احلديث" (مجاعة ىف املسجد

فأتوجه بالشكر اجلزيل والعرفان اجلميل لكل من أسدى إىل توجيها . احلكوميةهذه اجلامعة اإلسالمية

:. وإرشادا حىت أنتهى منه

منذير األستاذ الدكتور شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان فضيلة مدير .1

.حيتامي

.يف توفري اجلو املالئم يلالذين مل يدخروا وسعا ،وهم احملبوبنيإخويتو أيب وأمي.2



شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين جل.3

.وياليالالدكتورة 

، نكسون حسني املاجستريشعبة التفسري واحلديث الدكتور أفرذال نور والسيدفضيلة رئيس.4

.محدلةوسكرتريه األستاذ 

، الذي أرشدين يف كتابة هذا البحث، وبفضله سىبالدكتور حممد رضوان حشرف فضيلة امل.5

.استطعت إمتامه يف وقته

فضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفني الذين قد بذلوا جهودهم يف عملية التعليم يف الفصل .6

شريف قاسم اإلسالمية الجامعة السلطان يف ، الدويل، خاصة، وكلية أصول الدينعامة

.احلكومية بيكنبارو

الشكر لكل من بذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبايت ومن أعطاين القوة وأخريا، أوجه.7

.واحلماسة

- سبيل الرشادواهللا اهلادي إىل - 

10/03/2015بيكنبارو، 

ةالباحث

أنيس كورنياواتى
11132203685
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