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صالة املرأة مجاعة ىف األحاديث اليت تتعلق بة حبثالباحثتلقد حاول

كل احلديث ىف هذه الرسالة صحيحة، بعضها أخرجه البخارى . وخترجيها معااملسجد

.ومسلم وآخر مل خيرجاه بل بشرطيهما، فاحلكم عليه العمل به

كتب الستة لوجودها كل األحاديث ىف هذه الرسالة منبتخريج رواية أىب داود وحبثت 

وإسناد ىف هذه الروايات صحيحة . وألن البخارى ومسلم من أصح كتب احلديث

اللقاء بني كن، حيث مياإلسنادأن هذا احلديثمتصلالباحثةوجدت

هذا احلديث يفجد أال و الثقات ةمن الرواهلذا احلديثومجيع الرواة. الشيوخ والتالميذ

وبعض األحاديث أخرجه البخارى ومسلم وبعضها .الشذوذ وال العلة

.صحيحعلىشرطالشيخني

ىف حتليل الباحثة تأليف بني األحاديث املتعارضة هو اجلمع والتوفيق  حلكم 

كما أن هذه ااملسألة تتناسب األصل هو املباح ىف صالة املرأة ىف املسجد أو ىف البيت،  

وجود املفسدة بسبب صالة املرأة احلكم يدور مع علته، : دة الفقهيه الىت تقولمع القاع

مثل شر الشهوة واستثارة دفعات اللحم والدم، والنظر احملرم إىل اجلنس مجاعة ىف املسجد

فإذا زال الوصف زال احلكم الذي علق علق عليه املنع من اآلخر

.عليه



أن و بالضوابط الشرعية عند خروجها من بيتها كاحلجاب، ن بد للمرأة يلتزمال

غري متجمالت وال متطيبات، وال خمتلطات بالرجال وأمن : خيرجن وهن تفالت، يعين

واإلذن على الزوج، ويستحب للزوج أن يأذن هلا إذا استأذنته، ومن الفتنة واملتحجبة

مجلة هذه التشريعات  األمر حبفظ الزينة وعدم إبدائها أمام األجانب دفعا لشر الشهوة 

.واستثارة دفعات اللحم والدم، والنظر احملرم إىل اجلنس اآلخر

اإلقتراحات.ب

. وبعد أن شرحت الباحثة البيانات يف أبواب السابقة مع تكميلها باخلالصة

: فتقرتح الباحثة عدة اقرتاحات لكي يكون هذا البحث ذا منفعة وإفادة للحياة

يستحب للزوج أن يؤذن للزوجة إذا استأذنته، ولكن البد أن يهتموا بشروط : للمسلمني  

ينة والطيب حىت أمن املفسدة عليها وعلى خروجهن من البيت، من لباسهن حىت ىف الز 

وال بد هلم أن يغضوا أبصارهم، ألن الفتنة أيضا من جهة النظر، وإمنا هو حمطة . غريها

.األوىل لزنا الفرج، وهو ما يسمى بزنا النظر

. كما عرفنا أن صالة اجلماعة تفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة: للمسلمات

املسجد لكل خطوة حسنة وغري ذلك من الفضائل صالة وكذلك اخلطوات خنطو إىل 

وحنن املسلمات نبحث تلك األجور بغري ذنب، يعىن بشروط الىت ال . اجلماعة ىف املسجد

جنر املعصية األخرى بسبب خروجنا، وهي باإلذن إىل الزوج أو إىل الوالدين إذا مل 

. والرجالينكحن، واملتحجبة وغري متطيبة والزينة حىت أمن الفتنة لنا 



أن يوضحوا هذا األمر ويرشدوا املسلمني واملسلمات ىف حكم اإلسالم حىت : للدعاة    

. تتحقق وظيفة القرآن والسنة هي هداية اإلنسان

: يل األمر و أل

. إىل ترقية فهم الدين للجماعة

مث 

أرجومن

.ذهالرسالةالعلميةمفيدةلناولقرائهامجيعاآمينياربالعاملني


