
الباب األول

المقدمة

خلفية البحث.أ

الركن إن الصالة فريضة من الفرائض الىت افرتضها اهللا عز وجل على عباده ، وهى 

سلم وغريه ، وهى أول ما حياسب مأركان اإلسالم بعد الشهادتني ، وهى الفارق بني الثاىن ىف

سائر عمله ، فينبغي عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد 

على مسلم ومسلمة احملافظة عليها كما أمر اهللا عز وجل وكما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 

.

باحملافظة على إن املتأمل ىف القرآن الكرمي ، واملتدبر آلياته جيد أن تبارك وتعاىل أمر

وقال .1)ِإنَّ الصَّالََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتابًا مَّْوُقوتًا: (أداء الصالة ىف وقتها قال اهللا تعاىل 

2)َحاِفظُواْ َعَلى الصََّلَواِت والصََّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُمواْ لِّلِه قَانِِتنيَ : (تعاىل 

صالة اجلماعة بسبع وعشرين صالة فرادى، :فضائل اجلماعة كثرية ال حتصى، منها

فاملصلي مع مجاعة حيصل له من صالة اجلماعة مثل أجر صالة املنفرد سبع وعشرين مرة ، وأن 

من سره أن «: بكل خطوة إليها حسنة ورفع درجة، كما يف حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه

يلقى اهللا تعاىل غدًا مسلماً، فليحافظ على هؤالء الصلوات، حي

بيوتكم، كما يصلي هذا املتخلف يف بيته، لرتكتم سنة نبيكم صّلى اهللا عليه وسلم ،ولو تركتم 
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إىل مسجد من هذه سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطُّهور، مث يـَْعَمد

رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بني الرجلني 

.3»حىت يقام يف الصف

رضي اهللا - حلديث أّيب بن كعب يزيد فضل الصالة مع اجلماعة بزيادة عدد املصلني؛ 

إن صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالته مع الرجلني أزكى من : "، وفيه- عنه

.وغريها أكثر.4"صالته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إىل اهللا عز وجل

بالغٌة يف كل شيء، فما من شيء خلقه أو شرعه أو أمر به -عزوجل-فإن حكمة اهللا

أخفاها - سبحانه وتعاىل- إال وله فيه حكمة، فإما أن تكون هذه احلكمة ظاهرة للناس أو أنه

:وكذالك ىف صالة اجلماعة فيها حكم كثرية، منهاعليهم حلكمة، 

إخوة متساوون متضامنون يف السراء والضراء، دون فارق بينهم يف الدرجة أو الرتبة أو احلرفة أو 

. وة واجلاه، أو الغىن والفقرالثر 

وفيها تعويد على النظام واالنضباط وحب الطاعة يف الرب واملعروف واالنقياد إىل قائد 

.واحدفال يفضل بعضهم بعضا إال بالتقوى، وبذلك تتحقق املساواة بينهم
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وتنعكس آثار ذلك كله على احلياة العامة واخلاصة، فتثمر الصالة مجاعة أطيب الثمرات، 

قق أبعد األهداف، وتريب الناس على أفضل أصول الرتبية والتعليم املستمر على الصدق وحت

.واإلخالص وحب اخلري

.وغايتهم واحدة، وسبيلهم واحدة

تتعلق من األحاديث النبوية الىت حتتاج إىل البحث و الدرس هي األحاديث الىت

وإمنا للمرأة تدور عليها األحكام بني . . بصالة اجلماعة ىف املسجد للمرأة

منها الرواية اباح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اجلواز واملنع وهذا بسبب إختالف األحاديث

.

، الستةقد مجعت األحاديث الواردة يف صالة اجلماعة ىف املساجد للمرأة من خالل كتب 

:  منها

:األحاديث عن جواز صالة اجلماعة ىف املسجد للمرأة منها. 1

ثـََنا ُعبَـ )1 ثـََنا َأِيب َواْبُن ِإْدرِيَس قَاَال َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمنَْريٍ َحدَّ ْيُد اللَِّه َعْن نَاِفٍع َحدَّ

5.هِ َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال َمتْنَـُعوا ِإَماَء اللَِّه َمَساِجَد اللَّ 

ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى َعْن َحْنظََلَة َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه )2 َحدَّ

ُهَما َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا اْسَتْأَذَنُكْم ِنَساؤُُكْم بِاللَّْيِل ِإَىل اْلَمسْ  ِجِد َعنـْ

6.َذنُوا َهلُنَّ فَأْ 
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:ىف البيوت، منهااملرأة صالة أمراألحاديث عن .  2

ثـََنا َمهَّاٌم َعْن قـََتاَدَة َعْن ُمَورٍِّق عَ )1 ثـَُهْم قَاَل َحدَّ ثـََنا اْبُن اْلُمثـَىنَّ َأنَّ َعْمَرو ْبَن َعاِصٍم َحدَّ ْن َحدَّ

َصَالُة اْلَمْرأَِة ِىف « قَاَل -هللا عليه وسلمصلى ا–َأِىب اَألْحَوِص َعْن َعْبِد اللَِّه َعِن النَِّىبِّ 

 .7

ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َأْخبَـَرنَا ا)2 ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِىب َشْيَبَة َحدَّ َثِىن َحدَّ ْلَعوَّاُم ْبُن َحْوَشٍب َحدَّ

« - صلى اهللا عليه وسلم- َحِبيُب ْبُن َأِىب ثَاِبٍت َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

ٌر َهلُنَّ  8.»الَ َمتْنَـُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجَد َوبـُُيوتـُُهنَّ َخيـْ

عن أحكامها مع احلكم على تلك األحاديث كلها مقبولة تبحث الباحثةإن 

.واْلَمْقُبوُل هو من شروط خمتلف احلديث . يةىف أبواب اآلت

تلكمن ىف استنباط احلكمسوف يكون له تأثري من هذه األدلة املتعارضة

. األحاديث

هذه الدراسة سوف تكون مثرية لالهتمام للغاية إذا وضعت . الذين عملوا تلك  األحاديث 

.بشكل منهجي وشامل وذلك لتوفري حلول للمشاكل مثل هذه األحاديث

اس ىف فهم األحاديث عن أفضل صالة املرأة يف بيتهن لقد انتشر اإلختالف بني الن

ولكن . من منت هذا احلديث يفهم غالبا لرتكهن صالة اجلماعة ىف املساجد.رهنو بلفى حج

يف جانب آخر حثهن النيب 

وبالتايل .إىل سبعة وعشرين درجةتصلعظيمة ىف األجورحىت أنه يذكر أن صالة اجلماعة 

فإن فهم اجلانبني املتعارضني ىف املنت مهم جدا بشكل صحيح للحصول على فهم صحيح 
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حىت ليس فيها حرية من فهم املرأة صلى اهللا عليه وسلمللوصول إىل أغراض النيب حممد 

.ىف املسجدخاصة من أداء صالة اجلماعة 

عن صالة املرأة مجاعة أرادت الكاتبة أن تبحث حبثا عميقاتلك اخللفياتبنـاء على 

، لكنها مل تكشف كل األحاديث ذات الصلة، بل تبحث األحاديث حول هذا ىف املسجد

يبدأ هذا املبحث ىف دراسة سند رجال احلديث ، وحتليل . ةتاملوضوع من خالل كتب الس

تقدم احلديث ىف البحث العلمي حول فأرادت الكاتبة ان . هذه األحاديث املتعارضة ىف املنت

).دراسة ىف علم خمتلف احلديث(صالة املرأة مجاعة ىف املساجد : هذا القضية حتت املوضوع

بيان المصطلحات الواردة في البحث. ب

دراسة ىف علم خمتلف (صالة املرأة مجاعة ىف املسجد " وأما موضوع هذه البحث هو 

:ع، أوضح معاين اإلصطالحات املوجودة فيه كما يأيت). احلديث

: صالة.1

ولوال دفع اهللا ) الشريعة والرمحة وبيت العبادة لليهود ويف التنزيل العزيز 

فيها اسم اهللا  الناسبعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلواتومساجد يذكر 

.واملراد بالصالة ىف هذا البحث هي العبادة املخصوصة. 9كثريا

وَخفَّفوا التخفيف القياسي فقالوا َمرٌَة برتك اهلمز وفتح الراِء وهذاوقال سيبويه وقد : الَمْرَأةٌ .2

على الراِء فبقي َمَرْأًة مث ُخفِّف على هذا اللفظ وَأحلقوا أَلف الوصل يف املَؤنث اهلمزة

أَيضًا فقالوا اْمرأٌَة فِإذا عرَّفوها قالوا املَرأةوقد حكى أَبو علي االْمَرأَة الليث اْمَرأٌَة 

.522ص , )نسخة مكتبة الشاملة(دار الدعوة . 1ج, املعجم الوسيط, مصطفى وأصحابه, إبراهيم. 9



واملراد باملرأة هنا عامة وهى تأنيث امرئ من ال الشابة . 10تْأنيث اْمرِئٍ 

.منالعمرامرأةتبلغو 

والنبات وطائفة من الناس العدد الكثري من الناس والشجر: جماعة.3

11.غرضواحدجيمعها

: االصطالحالشرعيوىف 

تطلقعلىعددمنالناس،مأخوذةمنمعنىاالجتماع،وأقلمايتحققبهاالج

: هى،وصالةاجلماعة12إمامومأموم: متاعاثنان

: جتماعاملصلينفيالفعلإ

بأحدمهالغريعذركانذلكمنهّياًعنهباتفاقا

.13ألئمة

مساجد واملساجد من ) ج ( اجلبهة حيث يكون ندب السجود :المساجد.4

بدن اإلنسان األعضاء اليت يسجد عليها وهي اجلبهة واألنف 

14.واليدان والركبتان والقدمان

اصطالحا و 

لهومكانالسجود؛ويقاملسجداجلبهةأياملوضعالذيتوضععليهاجلبهةعندا

.سجود؛واملسجدأيضااملكاناملوقوفللعبادةوالصالة

15.مأخوذة من درس يدرس مبعىن البحث عن الشيء حبثا دقيقا:دراسة.5
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املختِلف واملختَلف بكسر الالم وفتحها ، فعلى األول يكون اسم فاعل :مختلف الحديثلغة.6

، وعلى الثاين يكون اسم مفعول ، وهو من اختلف األمران إذا مل 

يتفقا ، وكل مامل يتساو فقد ختالف واختلف ، ومنه قول اهللا تعاىل 

َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع : تعاىلوقوله 16??

واخلاء والالم والفاء 18.يف حال اختالف أُُكِله: أي 17?ُخمَْتِلفًا أُُكُلهُ 

:تدور معانيها على ثالثة أصول

.وهو أن جيئ شيء بعد شيء يقوم مقامه): َخَلف: (أحدها

ام) َخْلف: (والثاين .وهو غري ُقدَّ

19.وهو التغري) َخَلف: (والثالث

على وزن اسم فاعل ) خمتلف(فمن ضبط كلمة :االصطالحوأما يف 

-ظاهراً - احلديث الذي عارضه : بكسر الالم ، عرفه بأنه ) ُخمتِلف(

20.مثله

: على وزن اسم مفعول قال يف تعريفه) ُخمتَلف(ومن ضبطها بفتح الالم 

.َأْن يْأيت حديثان ُمَتضادَّان يف املعىن ظاهراً 
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واملراد .ف على الضبط األول احلديث نفسهوعليه فيكون املراد بالتعري

وعلم .بالتعريف على الضبط الثاين نفس التضاد والتعارض واالختالف

خمتلف احلديث هو 

يبحثاكما أويوِفقبينهايزيلتعارضهفمتعارضاهر هاتيظالْاألحاديثفىذييبحثالَّ العْلم

21اقتهِقيويوضححافيدفعأشكاهلَ اأوتصورهاكلفهمهشيثالتيياداألحىف

تحديد البحث وحدوده.  ج

البحثتحديد.1

:إن املسألة اليت تريد الباحثة يف حتليلها هي ما يلي 

كيف درجة األحاديث عن صالة املرأة مجاعة ىف املساجد سندا ومتنا؟)1

؟كيف حتليل  األحاديث املختلفة بني أفضلية الصالة للمرأة ىف البيت أو املسجد)2

حدود البحث.2

A.J(املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي ل إستخدمت الباحثة كتاب 

Wensinck ( كتب التخريج اليت  امنن  كتابن ،إن هذاو مجع اجلوامع للسيوطى1936سنة

صحيح البخاري، و صحيح مسلم، و سنن الرتمذي، و سنن : وردت فيه كتب الستة، منها 

مسند اإلمام أمحد، : منها أبو داود، و سنن ابن ماجه، و سنن النسائى، وكذلك كتب التسعة، 

لذلك األحاديث اليت سأحبث يف هذ البحث العلمى يرجع اىل  . و موطأ مالك، ومسند الدارمي

.كل االئمة

238: دار الفكر، ص–، بريوت السنة  قبل التدوين،)م1988- ه1408(حممد عجاج اخلطيب ،. 21



متنعوا إماء اهللا ال : ، وجد بلفظ املساجد حديث يف حبث األحاديث املقصودة يف الرسالة

ائذنوا للنساء بالليل إىل : وحديث ابن عمر) أخرجه البخارى، مسلم، أبو داود(مساجد اهللا

.22)الرتمذى, أخرجه البخارى، مسلم، ،  أبو داود(املساجد

َال َمتْنَـُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجَد َوبـُُيوتـُُهنَّ :و ىف مجع اجلوامع للسيوطى،حديث عن ابن عمر 

ٌر َهلُنَّ  .)أخرجه أمحد،وأبوداود،والطرباىن،واحلاكم،والبيهقىعنابنعمر(َخيـْ

أفضل:يث و حد

واكتفيت بتخريج رواية أىب داود 23)أخرجه أبوداود،والبيهقى،وابنجريرفىتهذيبهعنابنمسعود(

كتب الستة وألن البخارى ومسلم من أصح كتب لوجودها كل األحاديث ىف هذه الرسالة من

.احلديث

وفوائدهالبحثأهداف . د

أهداف البحث. 1

:يهدف هذا البحث إىل حتقيق األغراض التالية 

.ملعرفة درجة األحاديث الواردة عن صالة املرأة مجاعة ىف املساجد سندا ومتنا)1

تطبيق األحاديث اليوميةملعرفة )2

.يقينا)3

فوائد البحث. 2

إلثراء املعلومات يف البحوث اإلسالمية عامة حول حديث صالة املرأة مجاعة ىف املساجد)1

.الشهادة اجلامعية يف قسم التفسري واحلديثلشروط املطلوبة للحصول علىالستكماال)2

430: ص،ليدون،املعجم املفهرش أللفاظ احلديث النبوى،)م1936(، ونسينك. ى. أ. أد.  22
466: ، ص5: ج.دار السعادة: مصر،مجع اجلوامع،).ه1426(، الدينالسيوطى، األمام جالل . 23



أة خاصة )3

عن ) إبتعادا عن اخلطأ يف الفهم واإلختالف يف املعىن( لكي ال خيطئ القارئ يف فهم املراد 

.صالة اجلماعة ىف املساجد

الدراسات السابقة. ه

يتكلم عن جواز صالة املرأة ىف حثصالة اجلماعة للمرأة، بعض البقد سبق البحث عن

أن تتكلم عن تريد حثةوأما البا. املسجد مجاعة فقط و العكس، ومل يسبق أحد أن يبينه حتليليا

فمن بعض املؤلفات ليس فيه مبحثا .اجلواز والنهى عن صالة اجلماعة للمرأة حتليليا وضمتا

:ملوضوع مايليخاصا هلذا املوضوع و الكتب العلمية اليت سبقت بدراسة هذا ا

املرأة "ىف املبحث " السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث، حممد الغزاىل"الكتاب .1

ولكن نقد الغزاىل . عن صالة املرأة مجاعة عامةحبثا ويدخل فيه " واألسرة والوظائف العامة

.ابن حزم أكثر

اء ىف املسجد تواجد النس" ىف املبحث" جامع أحكام النساء ملصطفى العدوي"والكتاب .2

ويدخل فيه األحاديث عن صالة اجلماعة ىف " على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.املسجد والبيت للمرأة وال حيلل تلك األحادث

يف اجلانب اآلخر، قد حبث العلماء هذه املسألة حبثا خفيفا عاما مثل السيد السابق 

الذي حبث عن صالة اجلماعة للمرأة من ناحية احلكم مع األحاديث " فقه السنة"يف كتابه 

، ""وقد حبثه أبو الوالد حممد بن أمحد بن رشد يف كتابه . املتعلقة

والعلماء السابقون مل . حبثا عاما" سبل السالم"إمساعيل الكحالين يف كتابه وحممد بن

. يبحثوا حول إختالف األحاديث ، فسوف أحبث عنها يف هذا البحث، إن شاء اهللا



لذلك مع عدم ترك املعلومات و البحوث السابقة، فإن هلذا البحث خصائص، منها 

. سجد مجاعة مع دراستها سندا ومتنا وفقهالقة بصالة املرأة ىف املعمجع األحاديث املت

منهج البحث.و

وأما املنهج الذي تستخدم الباحثة يف هذا البحث فهو البحث املكتيب وهو مجع 

:فألجل ذلك تستخدم الباحثة األشياء اآلتية24.التارخيية وغري ذلك

مصدر البيانات.1

مصدر . و مصدر ثانويأساسىذا البحث تتكون من مصدر مصدر البيانات يف ه

. كتب التسعة وكتب الشروح اليت تتعلق بأحاديث صالة املرأة مجاعة: متهيدي منها 

.كتب الفقه و غريها من الكتب الىت تتعلق باملوضوع: ومصدر ثانوي منها 

منهج جمع البيانات.2

:طريقة مجع البيانات يف هذا البحث هي 

مجاعة و خرجته من خالل كتب التسعةمجعت الباحثة األحاديث يف صالة املرأة - 

حبثت الباحثة تلك األحاديث يف كتاب املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي- 

مث حتليل تراجم الرواة احلديث من ناحية اجلرح و التعديل- 

.مث نظرة اىل شرح احلديث يف كتب الشرح و كتب الفقه- 

.24بومي أكسارا،طبعة الثانية، ص : ، جاكرتامناهج البحث،)م1993(،مردياس24



:وأما منهج مجع البيانات املستخدم يف هذا البحث فهي

طريقة دراسة السند - 

النظر إىل رجال السند من حيث صحته و ضعفه

طريقة دراسة املنت- 

النظر إىل كتب الشروح يف فهم فقه احلديث و الكتب األخرى اليت تتعلق مبوضوع 

.البحث

هيكل البحث . ز

:ويشتمل هذا البحث على أربعة أبواب 

خلفية البحث، وبيان املصطلحات الواردة يف الىت تتكون منمقّدمة: الباب األول  

والدراسات ه، وأهداف البحث وفوائد،حتديد البحث وحدوده،البحث

.هيكل البحثو ،السابقة، ومنهج البحث

شروطها وسننها ومشروعيتهاها تعريف، عن صالة اجلماعةدراسة عامة: الباب الثاني

.وأفضليتها

املتعلقة بصالة املرأة ىف املسجد مجاعة من ناحية السند واملنت دراسة األحاديثهو :الباب الثالث

.والرجال



حول األحاديث املتعلقة بصالة املرأة ىف املسجد مجاعة مع ذكر دراسة حتليلية :  الباب الرابع

.أقوال العلماء ىف هذه املسألة

.الذي يتكّون من امللّخص و االقرتاحاتاخلامتة هو االختتام: الباب الخامس


