
الباب الثالث

دراسة األحاديث عن جواز صالة الجماعة فى المسجد للمرأة ومنعها

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

: الحديث األول

أخرجه 

حدثناحممدبنعبداللهبننمريحدثناأبىوابنإدريسقاالحدثناعبيداللهعننافععنابنعمرأنرسوالهللا:مسلم

1.»المتنعواإماءاللهمساجداهللا« قال-صلىاللهعليهوسلم- 

، باب هل على من مل يشهد غسل من النساء اجلمعةكتاب: أخرجه اإلمام البخارى

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة : فقال. 858:رقموالصبيان وغريهم، احلديث 

كانت امرأة لعمر تشهد صالة : حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال  

الصبح والعشاء يف اجلماعة يف املسجد فقيل هلا مل خترجني وقد تعلمني أن عمر يكره ذلك 

ال ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويغار ؟ قالت وما مينعه أن ينهاين ؟ قال مينعه قول رسول 

.) متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا 

،  يف الصالة باب خروج النساء إىل املسجد إذا :الصالةكتاب:مأخرجه اإلمام مسل

: فقال. 442مل يرتيب عليه فتنة، رقم 

-حدثناحممدبنعبداللهبننمريحدثناأبىوابنإدريسقاالحدثناعبيداللهعننافععنابنعمرأنرسوالهللا

.»المتنعواإماءاللهمساجداهللا« قال- لىاللهعليهوسلمص

)570(، والرتمذى حديث )568(، وأبو داود حديث )145و143و 98و49و 127، 2(، وأمحد 327: أخرجه مسلم ص.1



)ه57: ت(، أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ  )ه167: ت(ادمحَّ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

)م94/ه104(أىب سلمة

أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

أَبِىُهَريـْرَةَ 

باب َما َجاَء ِىف ُخُروِج النَِّساِء ِإَىل : ، بابالصالةكتاب: أخرجه اإلمام أبو داود

: فقال. 565اْلَمْسِجِد، رقم 

-حدثناموسىبنإمساعيلحدثنامحادعنمحمدبنعمروعنأبىسلمةعنأبىهريرةأنرسوالهللا

.»المتنعواإماءاللهمساجداللهولكنليخرجنوهنتفالت« قال- صلىاللهعليهوسلم

إعتبار السند. 1

حتليل سند احلديث.2

نُِإْمسَاِعيَل عنعن أبو داودعقود األسانيد من هذا احلديث هم  َمحَّاٌد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُموَسىبـْ

:وترمجة مجيع هؤالء األسانيد يف اجلدول التالية . َعْمرٍو َعْن َأِىب َسَلَمَة َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ 

)ه275: ت(أبو داود

نُِإْمسَاِعيل )ه) 223: ت(ُموَسىبـْ

رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم

اممهَّ 

اممهَّ 

وسلمعليهرسول اهللا صلى الله )ه145: ت(حممد بن عمرو 



سنة اإلسم الكامل

الوالد

ة     

و 

الوفاة

اجلرح تالميذهشيوخه

والتعديل

الدوسى بن عامر أبو هريرة : ُهَريـْرََة وأَب
الصحابة، اختلف ىف امسه حافظ (اليماىن 

)و اسم أبيه اختالفا كثريا

:ت
57

هـ

رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم

أنس بن مالك - 
 -

أبوسلمةبنعبدالرح
من
سليمان بن - 

يسار
سعيد بن - 

مسيب

الصحابة  
كلهم 
عدول

: االسم
أبوسلمةبنعبدالرمحنبنعوفالقرشىالزهرى،املد

( ىن،قيالمسهعبداهللا،وقيإلمساعيل
)قيالمسهوكنيتهواحدو 

بضعوعشرين:  املولد
منالوسطىمنالتابعني: 3:  الطبقة

:ت
94
أو

104
هـبـامل
دينة

أسامةبنزيد- 
أنسبنمالك- 
أبو هريرة- 
جابر بن - 

عبد اهللا 
األنصارى

 -
األسودبنالعالءبنجار 

يةالثقفى
 -

بكريبنعبداللهبناألش
ج
محمد بن عمرو-
جعفر بن ربيعة- 

:  ابنحجر
ثقةمكثر
:  الذهيب

أحداألئمة

: االسم
حممدبنعمروبنعلقمةبنوقاصالليثى،أبوعبدالل

:ت
145

-
أبىسلمةبنعبدال

 -
أساأبوأسامةمحادبن

:  ابنحجر
صدوقلهأوها



هوقيألبواحلسن،املدىن
: 6:  الطبقة

منالذينعاصرواصغارالتابعني   

هـعلىا
لصح

يح

رحمنبنعوف
 -

إبراهيمبنعبدالله
بنحنني

 -
سعيدبناحلارثاألن

صارى

مة
حمادبنسلمة- 
سفيان بن - 

عيينة
مالك بن أنس- 

م
:  الذهيب

: قاألبوحامت
يكتبحديثه،
وقااللنسائىو 

: غريه
ليسبهبأس

ثبت
: االسم

محادبنسلمةبندينارالبصرى،أبوسلمةبنأبىص
خرة،مولىربيعةبنمالكبنحنظلةمنبنىتميم،ويق

املولىقريش

:  ت
167

هـ

سريينأنسبن- 
أيوبالسختياىن- 
-

محمدبنعمرو 
بنعلقمةبنوقا

صالليثى
قتادة- 

-
موسىبنإسماعيالل

منقرى
أسدبنموسى- 
روح بن أسلم- 
وكيعبناجلراح- 

8:  الطبقة
رتبتهعندابنح

ثقة:  جر
رتبتهعندالذه
بيهوثقةصدو 

ق

: االسم
موسىبنإمساعيالملنقرى،موالهم،أبوسلمةالت

)بامسهمشهوربكنيتهو (بوذكىالبصرى

:ت
223
هـبـال
بصرة

الربيعبنمسلم- 
-

حمادبنسلمة
بندينار

 -
أبىاألشهبالعطا

ردى

البخارى- 
أبوداود- 
- محدبناحلسنأ- 

الرتمذى

9:  الطبقة
 :

رتبتهعندابنح
:  جر

ثقةثبت
رتبتهعندالذه

:  يب
احلافظ،ثقة

سليمان بن األشعث بن : االسم 
و قيل غري ( إسحاق بن بشري بن شداد 

:ت
275

 -
إبراهيمبنبشارالر 

الرتمذىا- 
 -

:  ابن حجر 
ثقة حافظ ، 



األزدى السجستاىن ، أبو داود ، ) ذلك 
احلافظ
أوساط اآلخذين عن : 11:  الطبقة 

تبع األتباع

مادىهـ
 -

إبراهيمبناحلسنامل
صيصى

-
موسىبنإسماعي

اللمنقرى
 -

أمحدبنمحمد
بنحنبل

إبراهيمبنحمدانبنإب
راهيمبنيونسالعاقو 

ىل
 -

إبراهأبوالطيبأمحدبن
ميبنعبدالرمحنبناألش

ناىن

" مصنف 
و " السنن 

غريها ، من 
كبار 

العلماء 
:  الذهيب 

احلافظ ، 
صاحب 

السنن ، 
ثبت حجة 

إمام عامل

ابعد حتليلي 

ومجيع الرواة هلذا احلديث من . اللقاء بني الشيوخ والتالميذاحلديث متصل اإلسناد، حيث ميكن 

وكفى بصحة هذا احلديث أن اإلمام . الرواة الثقات وال أجد يف هذا احلديث الشذوذ وال العلة

اجلليل البخاري أخرجه يف صحيحه وكذلك اإلمام مسلم ومها من أعلم العلماء يف نقد األحاديث، 

.متفق عليهفصار هذا احلديث من األحاديث 

شرح الحديث. 3



.إماء بكسر اهلمزة واملد مجع أمة)ال متنعوا إماء اهللا ( 

قال اخلطايب وقد استدل بعض أهل العلم بعموم قوله عليه السالم المتنعوا إماء اهللا 

مساجد اهللا على أنه ليس للزوج منع زوجته من احلج ألن املسجد احلرام الذي خيرج إليه الناس 

للحج والطواف أشهر املساجد وأعظمها حرمة فال جيوز للزوج أن مينعها من اخلروج إليه ألن 

.لها دونه وقصده واجب  انتهى املساجد ك

بفتح التاء املثناة وكسر الفاء أي غري متطيبات يقال امرأة تفلة ) ولكن ليخرجن وهن تفالت ( 

ويف املعامل التفل سوء الرائحة .إذا كانت متغرية الرحيكذا قال بن عبدالرب وغريه قاله الشوكاين

.2يقال امرأة تفلة إذا مل تطيب ونساء تفالت انتهى

.

: الحديث الثانى

: ، باب: اجلمعةكتاب: البخارىأخرجه اإلمام 

حدثنا : فقال.857رقم ، 2جزء ، 

عبد اهللا بن حممد حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن جماهد عن ابن عمر عن 

)ائذنوا للنساء بالليل إىل املساجد : : ( النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

: ، باب: الصالةكتاب:ممسلأخرجه اإلمام 

.1022، رقم خترمجطّيبةالَ ايملااْلمساجدِإذىروجالّنساءإِلباخب

حدثناحممدبنحامتوابنرافعقاالحدثناشبابةحدثنىورقاءعنعمروعنمجاهدعنابنعمرقالقالرسوال:فقال

. »ائذنواللنساءبالليإللىاملساجد« - صلىاللهعليهوسلم- هللا

192: ، ص2: ج. دار الكتب العلمية: بريوت. عون املعبود)ه1415(، الطيبحممد مشس احلق العظيم آبادي أبو . 2



-قالفضربفىصدرهوقاألحدثكعنرسوالهللا. 

. الوتقول- صلىاللهعليهوسلم

] ماجاء[ باب: ، باب: الصالةكتاب: الرتمذىأخرجه اإلمام 

.570، رقم فيخروجالنساءإلىاملساجد

: حدثنانصربنعليحدثناعيسىبنيونسعناألعمشعنمجاهدقالكناعندابنعمرفقال:فقال

 !

] هلن[ أقولقالرسوالللهصلىاللهعليهوسلموتقولالنأذن! الفعالللهبكوفعلفق

، بامبَاَجاَءِفىُخُروِجالنَِّساِءإِلَىاْلَمْسِجدِ : الصالة، باب: كتاب: أخرجه أبو داود

: فقال. 568:رقم

- حدثناعثمانبنأبىشيبةحدثناجريروأبومعاويةعناألعمشعنمجاهدقالقالعبداللهبنعمرقااللنىب

. »ائذنواللنساءإلىاملساجدبالليل« - عليهوسلمصلىالله

-قالفسبهوغضبوقاألقولقالرسوالهللا. 

.وتقولالنأذنلهن. »ائذنواهلن« - صلىاللهعليهوسلم

إعتبار السند.1

وسلمعليهرسول اهللا صلى الله



حتليل سند الرواية.2

الرتمذى عن سانيد من هذا احلديث هم عقود األ
:سانيد يف اجلدول التالية وترمجة مجيع هؤالء األعناألعمشعنمجاهدعن ابنعمر،نصربنعليعنعيسىبنيونس

املولد الكاملسماإل
واملتو 

اجلرح والتعديلالتالميذالشيوخ

)ه275:ت(أبو داود، 

)ه73/74:ت(ابنعمر

وسلم

)ه147:ت(ألعمشا

وسلم

)ه101:ت(جماهد

وسلم

ـ)ه239:ت(عثمان بن أىب شيبة، 

ـ)ه295:ت(أَبُوُمَعاِويَةَ  )ه188:ت(جرير



ىف
عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب : االسم 

القرشى العدوى ، أبو عبد الرمحن 
املكى املدىن

1:  الطبقة 

:ت
73
أو 
74

هـ

رسول اهللا - 
اهللا صلى 
عليه وسلم

ميمون بن مهران - 
نابل صاحب - 

العباء 
نافع مواله - 
مجاهدبنجبر- 

الصحابة كلهم 
عدول

( جماهدبنجرب،ويقاالبنجبري: االسم
) واألوألصح

املكى،أبواحلجاجالقرشىاملخزومىموالهم
منالوسطىمنالتابعني : 3:  الطبقة

:ت
10

أو1
10

2
أو

10
أو3

10
ه4

 -
وقاسعدبنأبى

ص
 -

سعيدبنجبري
عبد اهللا -

بن 
عمر بن 
الخطاب

عمروبندينار- 
أبانبنصاحل- 
سليمان - 

األعمش

:  ابنحجر
ثقةإمامفىالتفس
يروفىالعلم

:  الذهيب
حجة،إمامفىال
قراءةوالتفسري

: االسم
سليمانبنمهراناألسدىالكاهلىموالهم،أبو 

( حممدالكوفىاألعمش
)وكاهلهوابنأسدبنخزمية

:م
61

هـ
:ت

14
أو7

14
هـ8
ـ

 -
إبراهيمالتيمى

 -
إبراهيمالنخع

ى
 -

عطاءبنأبىرباح
 -

مجاهدبنج
بر

أبومعاوية- 
جرير بن عبد - 

الحميد
- سليمانالتيمى- 

سهيلبنأبىصاحل
شعبة بن احلجاج- 

5:  الطبقة
:  ابنحجر

ثقةحافظعارفبال
قراءات،ورع،

،احلافظ:الذهيب
أحداألعالم

رتبتهعندابنحجعبد اهللا بن - - :ت: االسم



احلميدبنقرطالضىب،أبوعبداللهجريربنعبد
( الرازىالكوفىالقاضى
)نزاللرى،وولىقضائها

بـأية:  املولد
: 8:  الطبقة

.منالوسطىمنأتباعالتابعني

18
هـ8

سفيانالثورى
 -

سليماناألعم
ش
 -

سليمانالتيمى
سهيلبنأبىصا

حل

اجلراح
 -

أبوبكرعبداللهبنمحم
دبنأبىشيبة

 -
بنأبىعثمانبنمحمد

سليمان بن - شيبة
حرب

:  ر
ثقةصحيحالكت

: اب،قيل
كانفىآخرعمرهي

مهمنحفظه

: االسم
حممدبنخازمالتميمىالسعدى،أبومعاويةال
ضريرالكوىف،مولىبنىسعدبنزيدمناةبنتميم

هـ213:  املولد
منصغارأتباعالتابعني: 9:  الطبقة

: م
21

3
:ت

29
هـ5

سليمان -
األعمش

 -
سهيلبنأبىصا

حل
شبيببنشيبة- 
شعبة بن - 

احلجاج

-
عثمانبنمحمدبنأبى

شيبة
علىبنحربالطائى- 
قتيبة بن سعيد- 
حيي بن معني- 

رتبتهعندابنحج
:  ر

ثقةأحفظالناسل
حديثاألعمش
رتبتهعندالذهيب

  :
احلافظ،ثبتفىاأل
عمش،وكامنرج

ئا

: االسم
عثمانبنمحمدبنإبراهيمبنعثمانالعبسىمو 

( احلسنبنأبىشيبةالكوىفالهم،أبو 
(أخوبكربنأبىشيبة،والقاسم

: 10:  الطبقة
كباراآلخذينعنتبعاألتباع

:ت
15

ه6
:ت

23
ـه9

أىب أسامة - 
محاد بن - 

أسامة 
سفيان بن - 

عيينة
أبو -

معاوية
-

جريربنعبدال
حميد

البخارى - 
مسلم - 
أبو داود -
ابن ماجة - 

رتبتهعندابنحج
:  ر

شهري،ثقةحافظ
وهلأوهام

رتبتهعندالذهيب
احلافظ:  



سليمان بن األشعث بن : االسم 
و قيل ( إسحاق بن بشري بن شداد 

األزدى السجستاىن ، أبو ) غري ذلك 
داود ، احلافظ

أوساط اآلخذين عن : 11:  الطبقة 
تبع األتباع

:ت
27

هـ5

 -
إبراهيمبنبشارا

لرمادى
 -

عثمانبنمحم
دبنإبراهيم

 -
إبراهيمأمحدبن

الدورقى
 -

أمحدبنمحمد
بنحنبل

الرتمذىا- 
 -

إبراهيمبنحمدانبنإبرا
هيمبنيونسالعاقوىل

 -
أبوالطيبأمحدبنإبراهيم
بنعبدالرمحنبناألشناىن

:  ابن حجر 
ثقة حافظ ، 

" مصنف 
و " السنن 

غريها ، من  
كبار العلماء 
:  الذهيب 

احلافظ ، 
صاحب السنن 
، ثبت حجة 

إمام عامل

.

أن هذا الباحثةخاللمنهذا احلديثالرواةيحتليلبعد 

من هلذا احلديثومجيع الرواة. اللقاء بني الشيوخ والتالميذكن، حيث مياإلسناداحلديثمتصل

ديث احلهذا : قال اإلمام الرتمذي.هذا احلديث الشذوذ وال العلةيفجد أال و الثقات ةالروا

فى بصحة هذا احلديث أن اإلمام اجلليل البخاري أخرجه يف صحيحه وك. 3حسن صحيح

وكذلك اإلمام مسلم ومها من أعلم العلماء يف نقد األحاديث، فصار هذا احلديث من 

.األحاديث متفق عليه

شروح الحديث. 3

.35:ص،اجلزء الثاين.حتفة االحواذي بشرح جامع الرتمذي،املباركفوري، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال3



عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ائذنوا للنساء بالليل إىل 

املساجد هكذا ذكره خمتصرا وأورده مسلم من طريق جماهد عن بن عمر مطوال وقد تقدم ذكره 

. يف باب خروج النساء إىل املساجد 

نة الربية والجل ذلك 

وقال الكرماين عادة البخاري إذا ترجم .قال بن عبد اهللا بن عمر ال نأذن هلن يتخذنه دغال 

بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق فلذلك أورد حديث بن عمر هذا يف ترمجته هل على 

من مل يشهد اجلمعة غسل قال فإن قيل مفهوم التقييد بالليل مينع النهار واجل

ألنه إذا أذن هلن بالليل مع أن الليل مظنة الريبة فاالذن بالنهار بطريق مفهوم الموافقةبأنه من 

األوىل وقد عكس هذا بعض احلنفية فجرى على ظاهر اخلرب فقال التقييد بالليل لكون الفساق 

كنا لكن مظنة الريبة يف 

الليل أشد وليس لكلهم يف الليل ما جيد ما يشتغل به وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبا 

ويصدهم عن التعرض هلن ظاهرا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه ملا ال حيل له فينكر 

4.عليه واهللا أعلم

:منهاالبيتتدل على أفضلية الصالة فى التى األحاديث . ب

: الحديث األول

383: ، ص2: ج. دار املعرفة. بريوت. فتح احلجر، )ه1379(،أمحدبنعليبنحجرأبوالفضاللعسقالن. 4



النبيصلىاللهعليهوسلم

ال حَدثنا مهَام عن قتادة عن مورِق عن أىبقحدثنا ابن املثىن أنعمرو بن عاصم حدَثهم

لصالةاملرأة ىف بيتها أفض« قال -اهللا عليه وسلمصلى–عبد الَله عن الَنىبِ ناألحوص ع

.5اضا و 

. 570:رقماحلديث ، بابالتَّْشِديِدِفىَذِلكَ :، باب:مام ابو داود كتابخرجه اإلأ

حدثناابناملثنىأنعمروبنعاصمحدثهمقاحلدثنامهامعنقتادةعنمورقعنأبىاألحوصعنعبداللهعنالن:فقال

« قال-صلىاللهعليهوسلم-ىب

.»بيتها

اعتبار السند. 1

223: ، صالسابقرجعامل. 5

)ه32/33:ت(عبد اهللا 

ه73/74:، تعمر

وسلم
)جمهول: ت(أىب األحوص 



تحليل سند الحديث. 2

َمهَّاٌم َعْن قـََتاَدَة َعْن ُمَورٍِّق َعْن عنَعْمَرو ْبَن َعاِصٍم عناْبُن اْلُمثـَىنَّ :فهمأما رواة هذا احلديث 

:األسانيد كما يف اجلدول التايل وترمجة مجيع هؤالء . َأِىب اَألْحَوِص َعْن َعْبِد اللَّهِ 

سنة سم الكاملاإل

الوالدة     

و الوفاة

اجلرح والتعديلتالميذهشيوخه

)ه164:ت(مهام 

وسلم

)ه100:ت(قتادة 

وسلم

)ه100:ت(مورق

ه252:ابن املثىن، ت

وسلم

)ه213:ت(أن عمرو بن عاصم 

وسلم

)ه257: ت(أبو داود 

وسلم



: االسم
عبداللهبنمسعودبنغافلبنحبيباهلذىل،أبوعبدا

)صاحربسوالللهصلىاللهعليهوسلم( لرمحن

:ت
أو32
33

ـهـبـاملدينة

رسول اهللا 
صلى اهللا 
عليه وسلم

أنسبنمالك
بنعازبالرباء

عبداللهبنالزبري
عو أبواألحوص

فبنمالكبننضلةاجل
مشى

: 1:  الطبقة
صحاىب
:  ابنحجر
صحاىب

: السم
عوفبنمالكبننضلةاألشجعىاجلشمى،أبواأل

)مشهوربكنيته( حوصالكوىف

وال:ت
يةاحلجا 

ج

 -
عبداللهبن

مسعود
 -

عروةبناملغ
يرةبنشعبة

 -
أبىموسىاأل

شعرى
أبىهريرة- 
.

البصرىاحلسن- 
احلكمبنعتيبة- 
 -

عطاءبنالسائب
مورق- 

3:  الطبقة
 :

منالوسطىمنالتا
بعني

ثقة:  ابنحجر
:  الذهيب
وثقوه

: االسم
مورقبنمشمرجبنعبداللهالعجلى،أبواملعتمرالب

صرى،ويقااللكوىف

بعد:ت
هـ100

 -
أنسبنمالك

 -
عوفبنمال
كبننضلة

 -
سلمانالفار 

سى

قتادة-
جماهدبن- 
- جربمسلمنب- 

مسلم
قتادة- 

3:  الطبقة
 :

منالوسطىمنالتا
بعني

:  ابنحجر
ثقةعابد
:  الذهيب

ثقةعابدجماهدبا



 -
عبداللهبنعب

اس

ر

: االسم
قتادةبندعامةبنقتادة،ويقالقتادةبندعامةبنع

كابة،السدوسى،أبواخلطابالبصرى

60:م
61هـأو

هـ
:ت

100
وبضعع

شرةهـبـوا
سط

 -
أنسبنمالك

احلسن - 
البصرى

مورق- 
 -

أبىبكربن

 -
أبانبنيزيدالعطار

إمساعيلنب- 
مسلماملكى- 
همامبنيحيى- 
سليماناألعمش- 

4:  الطبقة
منالتابعني: 

رتبتهعندابنحج
ثقةثبت:  ر

رتبتهعندالذهيب
احلافظ:  

: االسم
مهامبنيحيىبندينارالعوذىاحمللمى،أبوعبداهللا،و 

احلجربيقاألبوبكر،البصرىمولىبنىعوذبنسودبن
نعمرو

:ت
164

أو
ه165

 -
أنسبنسريي

ن
 -

بكربنوائل
 - -

ثابتالبناىن
 -

احلسنالب
صرى

 -
قتادةبندع

امة

سفيانالثورى- 
 -

أبوقتيبةسلمبنقتي
بة
وكيعبناجلراح- 
عمروبنعاصم-

7:  الطبقة
:  ابنحجر

ثقةرمباوهم
:  الذهيب

احلافظ،قاألمحد
 :

هوثبتفىكالملشا
يخ

9:  الطبقةالبخارى- - :ت: االسم



عاصمبنعبيداللهبنالوازعالكالبىالقيسعمروبن
ى،أبوعثمانالبصرى

سليمانبناملهـ213
غرية

 -
شعبةبناحل

جاج
 -

صخربنجو 
يرية
-

همامبنيح
.يىبندينار

إبراهيمنب- 
علىابناملديىن- 
محمدبنالمثنى- 

:  ابنحجر
صدوقفىحفظه

شىء
:  الذهيب

: احلافظ،قال
حمادبنكتبتعن

سلمةبضعةع
شرألفا

: االسم
حممدبناملثنىبنعبيدبنقيسبندينارالعنزى،أبومو 
سىالبصرىاحلافظ،املعروفبالزمنمشهوربكنيته

وبامسه

:  م
هـ167

:ت
252

هـبـالبصر 
ة

أشهل - 
بن
حامت - 

أمية بن 
خالد 

بدل بن - 
احملرب  

-
عمروبنعا

صم

البخارى- 
مسلم- 
أبوداود-
الرتمذى- 
النسائى- 
ابنماجة- 

10:  الطبقة
 :

رتبتهعندابنحج
ثقةثبت:  ر

رتبتهعندالذهيب
ثقة:  

: االسم
( سليمانبناألشعثبنإسحاقبنبشريبنشداد

) وقيلغريذلك
األزدىالسجستاىن،أبوداود،احلافظ

:ت
ه275

ـ

محمد -
بن المثنى

 -
إبراهيمبنا

الرتمذى- 
 -

إبراهيمبنحمدانبنإ
براهيم

11:  الطبقة
 :

أوساطاآلخذين
عنتبعاألتباع



حلسناملص
يصى

 -
إبراهيمبنح
مزةالرملى

 -
إبراهيمبنح

الزبريىمزة

 -
أبوالطيبأمحدبنإبرا

هيم
حممدبنيحيىبنمردا

س

رتبتهعندالذهيب
  :

احلافظ،صاح
بالسنن،ثبتحج

ةإمام

أن هذا ةالباحثت

احلديث سنده متصل بعضهم بعضا حيث حيصل اللقاء بني الشيوخ والتالميذ، ومجيع الرواة هلذا 

احلاكم: وأخرجهأيًضا.يف هذا احلديث الشذوذ وال العلةاحلديث من الرواة الثقات وال أجد 

.صحيحعلىشرطالشيخني: وقال) 757،رقم1/328(

شرح الحديث. 3

أي ) ( أي الداخالين لكمال سرتها ) صالة املرأة يف بيتها ( 

.صحن الدار 

( البيتقال بن امللك أراد باحلجرة ما تكون أبواب البيوت إليها وهي أدىن حاال من

 (

تالكبريحيفظفيهاألمتعةالنفيسةمبضمامليموتفتحوتكسرمعفتحالدالفيالكلوهوالبيتالصغريالذييكونداخاللبي
6.

الحديث الثانى
195: ، ص2: ، جالمرجع السابق، محمدشمسالحقالعظیمآبادیأبوالطیب.  6



74أو 73: ابن عمر، ت
ه

ه239:عثمان بن أىب شيبة، ت

ا جاء ىف خروج النساء إىل بامب: ، باب: الصالةكتاب: ابو داودأخرجه اإلمام 

.567، رقماملسجدِ 

العوامبنحوشبحدثنىحبيببنأبىثابتعنابنعمرقالقالرسحدثناعثمانبنأبىشيبةحدثنايزيدبنهارونأخربنا:فقال

رواه (7.»« -صلىاللهعليهوسلم-والهللا

)أمحد،وأبوداود،والطرباىن،واحلاكم،والبيهقىعنابنعمر

إعتبار السند.1

ه119َحِبيُب ْبُن َأِىب ثَاِبتٍ 

ه206:يزيد بن هارون، ت

222: ، ص1: ،  جاملرجع السابقأبو داود سليمان بن األشعث، . 7

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه184:، ته184:العوام بن حوشب، ت

وسلم

ه275:أبو داود، ت



تحليل سند الحديث. 2

عنيَزِيُد ْبُن َهاُروَن عنُعْثَماُن ْبُن َأِىب َشْيَبَة أبو داودعنعقود األسانيد من هذا احلديث هم 

وترمجة مجيع هؤالء األسانيد يف اجلدول . َحِبيُب ْبُن َأِىب ثَاِبٍت َعِن اْبِن ُعَمرَ عناْلَعوَّاُم ْبُن َحْوَشٍب 

:التاىل

سنة اإلسم الكامل
الو 
الد

ة     
و 
الو 
فاة

اجلرح والتعديلتالميذهشيوخه

عبد اهللا بن عمر بن : االسم 
اخلطاب القرشى العدوى ، أبو عبد 

الرمحن املكى املدىن

:  ت
73
أو

74
هـ

رسول اهللا 
صلى اهللا 

عليه وسلم

حبيببنأبىثابت- 
 -

أسلممولىعمربناخلطا
ب
 -

إمساعيلبنعبدالرمحنبنأبى
ذؤيبالقرشى

الصحابة كلهم 
عدول



: حبيببنأبىثابت: االسم
البنهند،ويقاحلبيببنهنقيسبندينار،ويقا

د،األسدىموالهم،أبوحييىالكوىف
منالوسطىمنالتابعني: 3:  الطبقة

:ت
11

9
هـ

عبد اهللا - 
بن عمر

ثعلبةبنيزيدا
-حلماىن

أنسبنمالك
 -

سعيدبنجبري

محزةبنحبيبالزيات- 
–العوامبنحوشب- 

قيس بن الربيع
عطاءبنأبىرباح- 

:  رتبتهعندابنحجر
ثقةفقيهجليل،وكان

كثرياإلرسالوالتدليس
:  رتبتهعندالذهيب
ثقةجمتهدفقيه

: االمساالسم
العوامبنحوشببنيزيدالشيبانىالربعى،أبو 

عيسىالواسطى
: 6:  الطبقة

منالذينعاصرواصغارالتابعني

:ت
14

8
هـ

 -
حبيببنأبىثاب

ت
 -

حوشببنيزيد
)أبيه( 
 -

عبداللهبنالس
ائب

يزيدبنهارون-
شعبةبناحلجاج- 
بنعمرالرازىحفص- 
شعيببنميمون- 

:  رتبتهعندابنحجر
ثقةثبت

:  رتبتهعندالذهيب
أحداألعالم،وثقوه

: االسم
يزيدبنهارونبنزاذى،وقيالبنزاذانبنثابت

،السلمىموالهم،أبوخالدالواسطى
منصغارأتباعالتابعني: 9:  الطبقة

:  م
11

7
هـ،
وق
يل

 -
العوامبنحو 

شب
 -

األحو عاصم
ل

 -
عثمانبنمحمدبنإبراه

يم
سفيانبنوكيعبناجلراح- 
عبد بن محيد- 
قتيبةبنسعيد- 

:  رتبتهعندابنحجر
ثقةمتقنعابد

:  رتبتهعندالذهيب
أحداألعالم،قاألمحد

حافظمتقن،و: 



11
8
هـ

:ت
20

6
هـ

شعبة بن - 
احلجاج

 -
مالكبنأنس

: االسم
عثمانبنمحمدبنإبراهيمبنعثمانالعبسى

( الكوىفموالهم،أبواحلسنبنأبىشيبة
)أخوبكربنأبىشيبة،والقاسم

10:  الطبقة

:  و
15

6
هـ

:ت
23

9
هـ

 -
قبيصةبنعقبة

عبد اهللا - 
بن منري

 -
يزيدبنهارون

وكيع بن - 
اجلراح

البخارى- 
مسلم- 
أبوداود- 
ابنماجة- 

:  رتبتهعندابنحجر
ثقةحافظشهري،وهلأو 

هام
:  رتبتهعندالذهيب

احلافظ

بن سليمان بن األشعث : االسم 
و قيل ( إسحاق بن بشري بن شداد 

األزدى السجستاىن ، ) غري ذلك 
أبو داود ، احلافظ

أوساط اآلخذين : 11:  الطبقة 
عن تبع األتباع

:ت
27

5
هـ

-
عثمانبنمح
مدبنإبراهيم

 -
إبراهيمبناحل

سناملصيصى
 -

أمحدبنإبراه

الرتمذىا- 
 -

إبراهإبراهيمبنحمدانبن
ميبنيونسالعاقوىل

 -
أبوالطيبأمحدبنإبراهيمب
نعبدالرمحنبناألشناىن

ثقة :  ابن حجر 
" حافظ ، مصنف 

و غريها ، " السنن 
من كبار العلماء 

احلافظ ، :  الذهيب 
صاحب السنن ، 
ثبت حجة إمام 

عامل



ميالدورقى
 -

أمحدبنمحم
دبنحنبل

أن هذا احلديث سنده ةالباحثت

متصل بعضهم بعضا حيث حيصل اللقاء بني الشيوخ والتالميذ،  ومجيع الرواة هلذا احلديث من الرواة 

واحلاكم. باىن هذا احلديث صحيحلوقال األ. الثقات وال أجد يف هذا احلديث الشذوذ وال العلة

.صحيحعلىشرطالشيخني: وقال) 755،رقم1/327(

شرح الحديث. 3

مقتضى هذا النهي أن منع النساء من اخلروج إىل املساجد إما ) متنعوا نساءكم املساجد ال(

مطلقا يف األزمان كما يف هذه الرواية وكما يف حديث أيب هريرة أو مقيدا بالليل كما يف الرواية اآلتية أو 

.مقيدا بالغلس كما يف بعض األحاديث يكون حمرما على األزواج

) ( هي حممول على التنزيه وقال النووي إن الن

.أجرهن يف املساجد أكثر



. 8ساء من التربج والزينة ومن مث قالت عائشة ما قالتالن

193: ، ص2: ج،املرجع السابق، حممد مشس احلق العظيم آبادي أبو الطيب. 8


