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بدار اإلفتاء المصرية:  لجنة الفتوى تجيب

 

�ُه َال يُِحب� الُْمْسرِفِيَن﴾.. [األعراف: 31]، فستر العورة شرط من شروط صحة الصالة، فال دََم ُخذُوا زِينَتَكُْم ِعنْدَ كُل� َمْسِجدٍ وَكُلُوا وَاْشَربُوا وََال تُْسرِفُوا إِن
َ
قال الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آ

أوًال: حد عورة المرأة:

أو خارج الصالة هي نفسها عورتها خارج الصالة، فعورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، ولذا يجب على المرأة -سواء كانت في  الصالة  الصالة عورة المرأة البالغة في

ثانيا: شروط الثوب الساتر للعورة: 

أمام من ال يجوز له النظر إلى العورة البد أن تتوافر فيه الشروط التالية:   الصالة الثوب الساتر للعورة خارج

1- أال يكون قصيرا، فيكشف جزءا من العورة.

2- أال يكون رقيقا، فيشف لون جلد العورة.

3- أال يكون ضيقا، فيصف العورة.

فقد قال الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (5/ 123): [وإن كان ثوبها رقيقا يصف ما تحته ويشف، أو كان صفيقا لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له جسدها فال يح

فقد ا  الصالة فإذا كان ثوب المرأة أيا كان اسمه يتصف بهذه الصفات فهو حجاب شرعي، وإن كان يفتقد واحدا منها فليس بحجاب شرعي. وأما الثوب الساتر للعورة داخل

�ِق بِهَا، كما في الحلبي]. اتِرِ الض�ي �ُل الْعَوَْرةِ بِالْتَِصاِق الس� قال الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح" (ص210): [وََال يَُضر� تََشك

�ظَرِ وْ يَِشف� بَعْدَ إْمعَاِن الن
َ
ْصًال، أ

َ
ْن َال يَِشف� أ

َ
ِي، بِأ

ْ
أ اتُِر كَثِيًفا، وَهُوَ َما َال يَِشف� فِي بَادِِئ الر� ْن يَكُوَن الس�

َ
� أ وقال الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 284): [وََال بُد

يْ: َجَزَم (َمنَعَ إدَْراَك لَوِْن الْبََشَرةِ) َال َحْجِمهَا، فََال
َ
اتِرِ (َما) أ يْ: الس�

َ
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 398): [(وََشْرطُُه) أ

وْ ُحْمَرتُُه، لَْم تَُجْز الص�َال
َ
تُْر بَِما يَْستُُر لَوَْن الْبََشَرةِ، فَإِْن كَاَن َخِفيًفا يَبِيُن لَوُْن الِْجلْدِ ِمْن وََرائِهِ، فَيُعْلَُم بَيَاُضُه أ وقال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 414): [فَْصٌل: وَالْوَاِجُب الس�

والله تعالى أعلى وأعلم.
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