
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 "على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك " فقهً

 جواب سؤال

 ستر المرأة قدمٌها فً الصالة

 Muhamad Awesatإلى 

 :السؤال

ن ستر العورة من شروط صحة أمٌها بما هل ٌجب ستر قد ،فً بٌتهاوما حكمها فً الصالة ... ،السالم علٌكم

 ؟الصالة

 
 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

   ق علٌه ما ٌلً:عل  لقد جاء فً جواب السؤال الذي ت 

 القدمان عورة، فعلى المرأة أن تستر قدمٌها، والدلٌل على ذلك: -)

ٌ  ﴿ٌقول هللا سبحانه بالنسبة للباس المرأة من األسفل  -أ ا أَ ْؤِمنٌَِن ٌَ ً  ق لْ ألَْزَواِجَك َوَبَناتَِك َونَِساِء اْلم  بِ َها النَّ

ٌ ْعَرْفنَ  ِهنَّ ِمْن َجالبٌِبِِهنَّ َذلَِك أَْدَنى أَْن  ٌْ أي ٌُرخٌن علٌهن جالبٌبهن إلى أسفل، وال ٌتحقق اإلرخاء فً  ﴾ٌ ْدنٌَِن َعلَ

 القدمٌن على األقل وٌغطٌهما، فإن كانتا مستورتٌن بجوارب أو الجلباب"أي ٌُرخٌن" إال بأن ٌصل  كلمة ٌُدنٌن

حذاء فٌتحقق اإلرخاء بوصول الجلباب إلى القدمٌن، وأما إن كانتا غٌر مستورتٌن بجوارب أو بحذاء فٌجب أن 

 إلى األرض حتى ٌغطً القدمٌن، وهذا ٌعنً أن القدمٌن من العورة.ٌصل الجلباب 

اَمِة َفَقالَْت »: روي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول هللا  -ب ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ِه  ٌْ   إِلَ
ِر هللاَّ ْنظ  ٌَ ٌَالََء لَْم  َمْن َجرَّ َثْوَبه  خ 

ٌ ولِِهنَّ  َساء  بِذ  ْصَنْعَن الن  ٌَ َف  ٌْ ِزْدَن  أ م  َسلََمَة َفَك ٌَ ٌ ْرِخٌَنه  ِذَراًعا الَ  ه نَّ َقالَ َف ٌ ْرِخٌَن ِشْبًرا َفَقالَْت إًِذا َتْنَكِشف  أَْقَدام  َقالَ 

هِ  ٌْ  أخرجه الترمذي وقال هذا حدٌث حسن صحٌح. «َعلَ

على المرأة ستر قدمٌها، وأم سلمة رضً هللا عنها لم تكتف بأن ٌُرخى ثوب  الواجبوالحدٌث صرٌح فً أن 

النساء من أسفل "ذٌولهن" شبراً خشٌة أن تنكشف القدمان خالل السٌر، وبخاصة إذا سارت المرأة حافٌة القدمٌن 

جرَّ ثوب المرأة ذراعاً وال ٌزٌد، والعلة واضحة أن ٌُ  كما كان ٌحدث سابقاً فً كثٌر من األحٌان، فأَِذَن الرسول 

 ....«إًِذا َتْنَكِشف  أَْقَدام ه نَّ »...فً الحدٌث 

 .العورةوالخالصة أن القدمٌن عورة وٌجب تغطٌتهما كأي مكان آخر من 

ً ألبً حنٌفة بجواز إظهار القدمٌن ألنه رأى فً تفسٌر قوله سبحانه  - ٌ ْبِدٌَن ﴿وللعلم فإن هناك رأٌا َواَل 

، رأى أن ما ظهر منها لٌس هو فقط الوجه والكفٌن بل والقدمٌن أٌضاً، ولكن كما ذكرنا ﴾ه نَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَهاِزٌَنتَ 

 انتهى اآلٌة الكرٌمة وحدٌث الترمذي، وهللا أعلم وأحكم.( أعاله فإن هذا الرأي مرجوح لداللة

 نتبناه فً الحٌاة العامة فال ٌجوز للمرأة الخروج وهً مكشوفة القدمٌن بل كما ذكرنا أعاله وهذا ما: 

أي ٌُرخٌن علٌهن جالبٌبهن إلى أسفل، وال ٌتحقق اإلرخاء فً كلمة ٌُدنٌن "أي ٌُرخٌن" إال بأن ٌصل )

القدمٌن على األقل وٌغطٌهما، فإن كانتا مستورتٌن بجوارب أو حذاء فٌتحقق اإلرخاء بوصول الجلباب إلى  الجلباب

https://www.facebook.com/hashtag/الجلباب?source=feed_text&story_id=404252219771855
https://www.facebook.com/hashtag/الواجب?source=feed_text&story_id=404252219771855
https://www.facebook.com/hashtag/العورة?source=feed_text&story_id=404252219771855
https://www.facebook.com/hashtag/الجلباب?source=feed_text&story_id=404252219771855
https://www.facebook.com/hashtag/الجلباب?source=feed_text&story_id=404252219771855
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باب إلى األرض حتى ٌغطً القدمٌن، وأما إن كانتا غٌر مستورتٌن بجوارب أو بحذاء فٌجب أن ٌصل الجل

 القدمٌن، وهذا ٌعنً أن القدمٌن من العورة.(.

 فمن شروط صحة الصالة ستر العورة، ولهذا فإن الراجح بقٌت مسألة وهً ستر القدمٌن أثناء الصالة ،

إال أن أبا حنٌفة ٌرى أن القدمٌن لٌستا عورة، جاء فً شرح مختصر لدٌنا أن القدمٌن ٌجب سترهما خالل الصالة، 

 " ما ٌلً:هـ 370الطحاوي لمؤلفه: أحمد بن علً أبو بكر الرازي الجصاص الحنفً "المتوفى: 

 )مسألة: "عورة المرأة فً الصالة"

 ".قال أبو جعفر: "أما المرأة فتواري فً صالتها كل شًء منها، إال وجهها وكفٌها وقدمٌها

 منها إال هذه األعضاء. هقال أبو بكر: وذلك ألن جمٌع بدنها عورة، ال ٌحل لألجنبً النظر إلٌ

ٌ ْبِدٌَن ِزٌَنَته نَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها﴿ وٌدل علٌه قول هللا تعالى روى أنها الكحل والخاتم، فدل أن ٌدٌها  ﴾َواَل 

وما كان ، فدل أن رأسها عورة، «صالة حائض إال بخمارال ٌقبل هللا »: ووجهها لٌسا بعورة. وقال النبً 

 انتهى (عورة: وجب ستره فً الصالة، والٌد والوجه والقدم لٌست بعورة: فال ٌلزمها سترها فً الصالة.

 فال ٌجب على  نرٌد أن نتبنى فً هذه المسألة فهً عبادة... ولكننا ال وهذا الرأي مرجوح كما بٌنا أعاله

ولكن الراجح لدٌنا هو وجوب ستر لى أساس المذهب الحنفً أن تغطً قدمٌها فً الصالة... المرأة التً تصلً ع

 .القدمٌن فً الصالة ألنهما عورة

 :والخالصة 

إن الرأي الراجح لدٌنا هو أن القدمٌن عورة، ونحن نتبنى ذلك فً الحٌاة العامة، فال ٌجوز للمرأة أن  -1

سواء أكان بأن ٌصل األرض بالقدر الذي ٌكفً لستر القدمٌن عند  ،دمٌهاتخرج من بٌتها إال بجلبابها الذي ٌستر ق

سٌرها إن كانت تسٌر حافٌة، أم كان الجلباب ٌصل إلى الكعبٌن إن كانت تلبس جوارب صالحة لستر القدمٌن وذلك 

 لٌتحقق اإلدناء وهو إرخاء الجلباب إلى القدمٌن كما وضحناه مفصالً فً النظام االجتماعً.

ستر القدمٌن فً الصالة فالراجح لدٌنا وجوب سترهما، ولكننا ال نتبنى فً هذه المسألة فهً عبادة، أما  -2

 فالمرأة التً تسٌر على مذهب أبً حنٌفة فال ٌجب علٌها ستر قدمٌها خالل الصالة.

 هذا ما نراه فً هذه المسألة، وهللا أعلم وأحكم

 
 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 ـه1431 ٌةثانجمادى ال 27

 م22/03/2017 الموافق

 :رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/605413382989070:0 

 :غوغل بلسرابط الجواب من صفحة األمٌر على 

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/Zy7X5mNwVoi 

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على توٌتر:

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/846075695294009345 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/605413382989070:0
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/Zy7X5mNwVoi
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/Zy7X5mNwVoi
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/846075695294009345

