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English2018 17 ربيع األول 1440  ,  25 تشرين الثاني

الصفحة الرئيسية

الفتاوى

 

اسم المفتي : لجنة اإلفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : إذا انكشف جزء من العورة أثناء الصالة

رقم الفتوى : 511

التاريخ : 2010-02-14

التصنيف : شروط الصالة

نوع الفتوى : بحثية

 

 
السؤال : 

هل جيب إعادة الصالة يف حال ظهرت العورة (أسفل الظهر) أثناء أدائها؟

 

الجواب :

 

احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا

إذا انكشف أدىن جزء من العورة أثناء الصالة فقد بطلت الصالة ما مل يستره املصلي فورا، كما يقرره فقهاء الشافعية على

 

خالف بني أهل العلم يف ذلك، ولذلك جيب إعادة الصالة إذا تبني للمصلي أن جزءا من عورته انكشف أثناءها.

يقول اإلمام النووي رمحه اهللا: "ستر العورة شرط لصحة الصالة, فإن انكشف شيء من عورة املصلي مل تصح صالته، سواء

أكثر املنكشف أو قل وكان أدىن جزء, وسواء يف هذا الرجل واملرأة، وسواء املصلي يف حضرة الناس واملصلي يف اخللوة،

الفتاوى
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وسواء صالة النفل والفرض واجلنازة والطواف وسجود التالوة والشكر" انتهى. [املجموع 3 /172].

فمن انكشف أسفل ظهره مما حياذي ما دون سرته فقد بطلت صالته يف مذهبنا، وعليه إعادا، والواجب على املسلم أن

 

حيرص يف صالته على اللباس الشرعي الكامل، وأن يأخذ الزينة الالئقة بصالته اليت يتوجه ا إىل اهللا عز وجل.

لكن ال حنكم على صالة اآلخرين بالبطالن هلذا السبب، لقيام اخلالف بني العلماء يف هذه املسألة، واالحتياط يف األحكام

 

الشرعية واجب يف حق النفس ال يف حق الغري. واهللا أعلم.

 

 

 

فتاوى أخرى
•   هل يلزم الزوج العدل بين زوجاته فيما اشترطته إحداهن؟

•   حكم عمليات تحديد جنس الجنين
•   حكم صالة المرأة بالبنطلون والبلوزة

•   كشف الوجه رخصة أم عزيمة
•   حكم الوضوء في الحمام

•   هل يجوز للذكر أن يتخصص في طب النسائية والتوليد؟
•   حكم حضور الحمام وإنكار منكراته

•   إذا اكتشفت أنها صلت وجزء من شعرها مكشوف أعادت الصالة
•   حكم المطالبة ببدل فروقات ساعات العمل

•   حكم لبس المالبس الضيقة

<< < 5 4 3 2 1 > >>

 

 

لالطالع على منهج الفتوى في دار اإلفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

 
حسب التصنيف [ السابق --- التالي ] 

 
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ] 
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التعليق *

 

 إرسال 

 

تنبيه: هذه النافذة غري خمصصة لألسئلة الشرعية، وإمنا للتعليق على املوضوع املنشور لتكون حمل استفادة واهتمام إدارة املوقع

إن شاء اهللا، وليست للنشر. وأما األسئلة الشرعية فيسرنا استقباهلا يف قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو املعذرة من

اإلخوة الزوار إذا مل ُيَجب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
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