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سرة الرجل ليست من العورة عند أكثر أهل العلم

 األربعاء 18 ذو القعدة 1433 - 2012-10-3
  

رقم الفتوى: 187779
التصنيف: لباس الرجل 

  
 

[ قراءة: 7801 | طباعة: 232 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤالالسؤال

بماذا استدل القائلون بأن سرة الرجل عورة؟

اإلجابــةاإلجابــة

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فنريد أوال التنبيه إلى أن سرة الرجل ليست بعورة عند أكثر أهل العلم، وفي قول للشافعية أنها عورة،

والصحيح من مذهبهم أنها ليست بعورة، وإليك بعض كالم أهل العلم في المسألة.

  جاء في المغني البن قدامة الحنبلي متحدثا عن عورة الرجل: وليست سرته وركبتاه من عورته. نص

عليه أحمد في مواضع. وهذا قال به مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة الركبة من العورة؛ ألن النبي -

صلى الله عليه وسلم - قال: «الركبة من العورة» . ولنا ما تقدم من حديث أبي أيوب، وعمرو بن شعيب؛

وألن الركبة حد فلم تكن من العورة كالسرة. وحديثهم يرويه أبو الجنوب، ال يثبته أهل النقل. وقد قبل أبو

هريرة سرة الحسن، ولو كانت عورة لم يفعال ذلك.

 وفي المهذب للشيرازي الشافعي: والسرة والركبة ليستا من العورة، ومن أصحابنا من قال هما منها،  

واألول هو الصحيح، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عورة

الرجل ما بين سرته إلى ركبته. انتهى.
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  وفي نهاية المطلب للجويني الشافعي: والمذهب أن السرة والركبة ليستا من العورة للرجل. وحكى  

ً عن بعض األصحاب أن السرة والركبة من العورة، وزيفوا ما حكَوْه. وهو لعمري ً غريبا العراقيون وجها

بعيد غير معدود من المذهب. انتهى.

 إحدى حدّي العورة فيجب أن تكون منها، أو لكون   ولعل من أدلة القائلين بكون السرة عورة كونها  

النظر إليها يثير الشهوة فيتعين سترها.

َبُو ِعْصَمَة ةَ لَيَْسْت بِعَوَْرةٍ ِخَالفًا لَِما يَُقولُُه أ ر� ن� الس�
َ
 جاء في فتح القدير البن الهمام: (قَوْلُُه وَبِهَذَا ثَبََت أ       

ََحدُ َحد�يْ ةَ أ ر� �ُه يَُقوُل: إن� الس� ُ بُْن ُمعَاذٍ الَْمْروَزِي�، فَإِن َبُو ِعْصَمَة هُوَ َسعْد �هَايَةِ: وَأ ) قَاَل َصاِحُب الن افِعِي� وَالش�

كْبَةِ.  الْعَوَْرةِ فَتَكُوُن ِمْن الْعَوَْرةِ كَالر�

ةَ َمَحل� ر� ن� الس�
َ
افِعِي� غَيُْر ذَلَِك وَهُوَ أ َبِي ِعْصَمَة، وَتَعْلِيُل الش�  فَالَْمذْكُوُر يَكُوُن تَعْلِيًال ِأل إلى أن قال:

 
اِالْشتِهَاءِ. انْتَهَى.


