
 (ُأَصلِ ي رََأيْ ُتُموِن  َكَما  َصلُّواِمْن ): رَّاِبعُ لْ اَ اَْلدَّْرُس 
 اّللَُّ  َرِضيَ - َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  :َمَع َسْْتِ اْلَعْورَةِ  يَا ارِ عَ  الن َّْهِي َعِن الصَّاَلةِ وَ  :َسْْتِ اْلَعْورَةِ  َعَدمُ  (1)     
ََل ُيَصلِ ي َأَحدُُكْم ِف الث َّْوِب اْلَواِحِد لَْيَس  »قَاَل: -َوَسلَّمَ  هِ َعَليْ  هللاُ  َصلَّى-، َأنَّ َرُسوَل هللِا -َعْنهُ 

جيب  عورُة املرأِة ِف الصالِة: ،الفرَض والنَّفلَ  وهذا يشملُ ، (1) َعَليهِ  ُمت ََّفق  « َعَلى َعاتَِقْيِه ِمْنُه َشْيء  
ْساَلِم اْبُن  وهلذا ذهب سْت مجيع بدهنا إَل وجهها، إىل أن احلُرَّة :-ّلْلَُّ َرِِحَُه اَ -تَ ْيِميَّةَ َشْيُخ اْْلِ

 .(2)اْلَوْجُه َواْلَيَداِن َواْلَقَدَمانِ عورة إَل ما يبدو منها ِف بيتها وهو 
َوُيْشتَ َرُط ِف السَّاِتِر َأْن ََل َيُكوَن  قَال اْلُفَقَهاُء: :الش فافةِ  الرقيقةِ  ِف الثي ابِ  الصالةُ  (2)     

َوُيْشتَ َرُط َكَذِلَك َأْن ََل َيُكوَن  ا ََتَْتُه َبل َيُكوُن َكِثيفاا ََل يُ َرى ِمْنُه َلْوُن اْلَبَشَرةِ َرِقيقاا َيِصُف مَ 
روط ِف مبحث ش َوقَاُلُوا .السِ ْْتِ ََل ََيُْصل ِبَذِلكَ  نَّ َمْقُصودَ ِمْنُه َأْجَزاُء اْلِْْسِم لِ  ُمَهْلَهالا تُ َرى

، فال جيزىء الساتر َكِثيفاا  َيُكونَ َوُيْشتَ َرُط ِف السَّاِتِر َأْن  ))العورة:: مبحث سْت صحة الص الة
َوِإْن صلى ِف  )):-ّلْلَُّ َرِِحَُه اَ -َماُم الشَّاِفِعيُّ ْْلِ اَ  قَالَ  ،(3)(( الَِّذي َيِصُف َلْوُن اْلَبَشَرةِ الرقيق، 

َواْلَمْرَأُة ِف ذلك َأَشدُّ َحاَلا من  )):-ّلْلَُّ ُه اَ َرِِحَ -الَ قَ وَ  ،(5) (( مل ُُتْزِِه الصَّاَلةُ  ،َيِشفُّ عنه (4)َقِميص  
، (( الشيفون ))و (( الن ايلون ))فعلى املرأة أن َل تصلي ِف املالبس الشفافة من  ،(6) (( الرَُّجلِ 

 .فإهنا َل تزال كاسية سافرة، ولو غطى الثوب بدهنا كله، حىت لو كان فضفاضاا 

                                                           

: ِإَذا َصلَّى ِف الث َّْوِب الَواحِ اْلُبَخاِريُّ  :َأْخَرَجهُ  -1 ، ِكَتاُب ُمْسِلم  ، وَ 359ِد فَ ْلَيْجَعْل َعَلى َعاتَِقْيِه، برقم ، ِكَتاُب الصَّاَلِة، ََبب 
 .516الصَّاَلِة، ََبُب الصَّاَلِة ِف ثَ ْوب  َواِحد  َوِصَفِة لُْبِسِه، برقم 

 .2/161املمتع  ،34-2/23, وفقه ابن سعدي41-40, واَلختيارات ص 109-22/120وى اجمموع الفت َأْنظر: -2
عانة الطالبني((: إ( و)) 1/617)  و))املغين((: (3/170( و))اجملموع((: )102-2/101اخلالص((: ) ))الد ين َأْنظر: -3

( و))اللباس والزينة ِف الشريعة اْلسالمية ((: 1/178( و)) حاشية قليوِب وعمرية ((: )2/8( و))هناية احملتاج((: )1/113)
 ( .244-14/243( و))تفسري القرطيب((: )99ص )

القميص خميط له كمان و جيب. وهو ما نسميه اليوم ) َبْلالبية (  (: ))17/236ايت ِف )) الفتح الرَبن ((: )قال الساع -4
يلبس مالصقاا للجسم  وهو الثوب الواسع، الذي يعم مجيع البدن من العنق إىل الكعبني، أو إىل أنصاف الساقني، وكان قدميا ا

 ((.َتت الثياب 
 (. 1/78الم: )  َأْنظر: -5
 املرجع السابق. َأْنظر: -6



 .(7) س اجملزىء للمرأة ِف الص الة، هو درع ومخارواتَّفق اْلمهور على أن اللبا     
 فقد تدخل إحداُهن  ِف الص الة وشعرها أو جزء  منه أو ِمْن ساعدها أو ساقها، وهو

ودليل ذلك ، أن تعيد ِف الوقت وبعده -العلم عند مجهور أهل-، وحينئذ فعليها مكشوف
َها-َعْن َعاِئَشةَ  ََل يَ ْقَبُل اّللَُّ َصاَلَة  »، قَاَل:-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى- َعِن النَّيب ِ ، -َرْضَي اّللَُّ َعن ْ

 .(8) َصِحيح   « َحاِئض  ِإَلَّ ِبَِمار  
املوصوفة بكوهنا من أهل احليض، َل َمْن جيري دمها، فاحلائض وصف  واملراد َبحلائض:     

ُ -ُأمَّ َسَلَمةَ سئلت و  .(9) عام، يقال على َمن هلا ذلك وصفاا، إن مل يكن قائماا هبا َرْضَي اّللَّ
َها  »: َماَذا ُتَصلِ ي ِفيِه اْلَمْرَأُة ِمَن الثِ َياِب؟ فَ َقاَلْت:-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى-َزْوَج النَّيبِ   -َعن ْ

َها رِْع السَّاِبِغ الَِّذي يُ َغيِ ُب ظُُهوَر َقَدَمي ْ َمامُ  (.10) َصِحيح   « ُتَصلِ ي ِف اخلَِْماِر، َوالدِ  -َأِْحَدُ  َوُسِئَل اْْلِ
؟ قال: أقل ه: درع ومخار، وتغط ي رجليها، ويكون درعاا  : املرأة ِف كم ثوب  تصل ي-ّلْلَُّ َرِِحَُه اَ 

 .(11) سابغاا، يغطي رجليها
لبس الثياب احلازقة الض اغطة مكروه  :العورة اليت تصفُ  احلازقةِ  الث يابِ ِف  الص الةُ  (3)     
بعضها يتعذ ر السجود على َلبسه، فإذا أد ى لبسها إىل  اا، لضررها َبلبدن، حىت إنوطب   شرعاا 

                                                           

( واملراد بذلك تغطية 1/285( وإعانة الطالبني )3/171( واجملموع: )1/603( واملغين:)1/115بداية اجملتهد : ) َأْنظر: -7
( تعليقاا عن 1/483بدهنا ورأسها، فلو كان الثوب واسعاا، فغط ت رأسها بفضله جاز، أخرج البخاري ِف ))صحيحه((: )

 (.48وارْت جسدها ِف ثوب لجازتُه. وانظر:)) شرح تراجم أبواب البخاري ((: )ص  عكرمة قال: لو
( وابن 377( والْتمذي ِف ))اْلامع(( رقم )641( وأبو داود ِف ))السنن(( رقم )6/150أِحد ِف ))املسند(( :  :َأْخَرَجهُ  -8

 اْلامع .ِف صحيح  7747) صحيح ( انظر حديث رقم :  ،(655ماجه ِف ))السنن(( رقم )
 ( .6/366( و ))التمهيد(( : )3/166( و ))اجملموع(( : )3/29))بدائع الفوائد(( : ) َأْنظر: -9

( وقال : ))وكذلك رواه 233   1/232( والبيهقي ِف ))السنن الكربى(( : )1/142مالك ِف ))املوطأ(( : ) :َأْخَرَجهُ  -10
إسحاق عن حممد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفاا(( وجوَّد بكر بن مضر وحفص بن غياث وإمساعيل بن جعفر وحممد بن 

( وابن عبد 1/280( . وصو ب وقفه : عبد احلق ، كما ِف ))تلخيص احلبري (( : )3/172إسناده النووي ِف ))اجملموع(( : )
( 640السنن(( : رقم )( وانفرد برفعه : عبد الرِحن بن دينار ، كما عند : أِب داود ِف ))6/397الرب ِف ))التمهيد(( : )

( . وقال أبو داود : )) روى احلديث 2/233( والبيهقي ِف ))السنن الكربى(( : )1/250واحلاكم ِف ))املستدرك(( : )
مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإمساعيل بن جعفر وابن أِب ذئب وابن إسحاق عن حممد بن زيد عن أمه عن 

 ، قصروا به على أم سلمة(( .     -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى-النَّيب   أم سلمة ، مل يذكر أحد منهم :
 ( .286مسائل إبراهيم بن هاىنء لإلمام أِحد : رقم ) َأْنظر: -11



َعْن  -ّلْلَُّ َرِِحَُه اَ -َحَجر   اْبنُ  حْلَاِفظُ اَ  َوُحِكيَ  ترك الص الة حرم قطعاا، ولو لبعض الص لوات.
يُِعيد ِف اْلَوْقت، ِإَلَّ ِإْن َكاَن  الصَّاَلة ِف السََّراِويل َمَع اْلُقْدرَة: َعَلى ِفيَمْن ِاقْ َتَصرَ  ،َأْشَهب

، فما َبلك ِف هذا عن سراويلهم الواسعة جداا  ،(12)َصِفيقاا. َوَعْن بَ ْعض احْلََنِفيَّة ُيْكَره
 !!الض يق جد اا (( البنطلون))

َمةُ قَاَل اَ        (( فيه مصيبتان : البنطلونو :))-ّلْلَُّ َرِِحَُه اَ -اللبان ْلَعالَّ
هي أن َلبسه يتشب ه َبلكف ار، واملسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة  :َاْلُوىَل  َبةُ يِ ْلُمصِ اَ      

 الفضفاضة.
 َيج م العورة، وعورة الرجل من الر كبة إىل السر ة. ((البنطلون))هي أن  ثَّانَِيُة:لْ اَ  َبةُ ْلُمِصيِ اَ      

هللا، وهو له ساجد، فْتى  يعصى: أن يكون أبعد ما يكون عن أن واملصلي يفْتض عليه
، ويقف بني يدي فكيف يصلي هذا اْلنسان !!جمسماا ، بل وترى ما بينهما ِإليتيه جمسمتني
 .(13)رب  العاملني ؟

 هذا وهللا من وراء القصد وهو يهدى السبيل
 

                                                           

 ((. 1/476)فتح الباري: ) َأْنظر: -12
ه .وانظر له : الشريط 1407، سجلت ِف الردن، حمرم، سنة ه جييب فيها على أسئلة أِب إسحاقمن تسجيالت ل َأْنظر: -13

حجاب (( ِف كتابه )) أن يكون فضفاضاا غري ضي ق ، فيصف شيئا من جسمها الر ابع من شروط حجاب املرأة املسلمة :))
  وما بعدها( .فاخلطأ املذكور يشْتك فيه الر جل والنساء، ولكنه   ِف زماننا   ِف  59((: )ص املرأة املسلمة من الكتاب والسنة

((، وكثري منهم: ِف الضيق منه، وَل حول وَل قوة البنطالإذ أغلب املسلمني   هذه اليم   َل يصلون إَلَّ ِف )) الرجل أظهر،
(( أخرجه أبو داود واحلاكم، وهو أن يصلي الرجل ِف سراويل، وليس عليه رداء -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى-هنى  وقد )) إَلَّ َبهلل.

(. 1/382الطحاوي ِف))شرح معان اآلاثر((:) ( وأخرجه أيضاا:6830امع الصغري((: رقم )حسن، كما ِف ))صحيح اْل
وانظر حماذير لبس البنطلون ِف ))اْليضاح والتبيني ملا وقع فيه الكثرون من مشاهبه املشركني(( للشيخ ِحود التوجيري 

        (.82   77)ص


