بسم ميحرلا نمحرلا هللا
(سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً")
جواب سؤال :قدما المرأة عورة
إلى Samia Alshami
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وكركه  ،أردت أن أسهل عن جواز كشف القدم للمرأة فً الحٌهة العهمة ،وهل حرمة
كشف القدم مثل حرمة كشف أي عورة أخرى من المرأة؟ ومه هً حدود الحٌهة الخهصة؛ هل داخل الكٌت فقط أمه
جوار الكٌت فً الخهرج ٌع كر حٌهة خهصة؟ وفً اٌة الجلكهب هل اإلدنهء ٌشمل وصول الجلكهب للقدمٌن؟ هل ٌوجد
فصٌل كوصفهت لكهس القدم؟ وجزاك هللا خٌرا شٌخنه.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وكركه
 -1حدود الحٌاة الخاصة هً حدود البٌت الذي تستطٌع المرأة أن تكشف عورتها فٌه وال ٌراها أجنبً عنها،
وهذا ٌعنً أن خهرج حدود الكٌت لٌس من الحٌهة الخهصة ،فإذا خرجت ل ش ري من كقهلة فً الحً الذي فٌ الكٌت
فٌجب أن كون مس ورة العورة و لكس اللكهس الشرعً ،ألن الحٌهة الخهصة كمه قلنه آنفه ً هً المكهن الذي ٌجوز للمرأة
كشف عور هه فٌ دون أن ٌراهه أجنكً ،أي فً حدود الكٌت.
 -2القدمان عورة ،فعلى المرأة أن تستر قدمٌها ،والدلٌل على ذلك:
اء ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ ٌُدْنٌِنَ
س ِ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
ً قُ ْل أل َ ْز َو ِ
أٌ -قول هللا سكحهن كهلنسكة للكهس المرأة من األسفل ﴿ٌَا أٌَُّ َها النَّ ِب ُّ
علٌَ ِْهنَّ ِم ْن َجال ِبٌ ِب ِهنَّ ذَ ِلكَ أ َ ْدنَى أ َ ْن ٌُ ْع َر ْفنَ ﴾ أي ٌُرخٌن علٌهن جالكٌكهن إلى أسفل ،وال ٌ حقق اإلرخهء فً كلمة ٌُدنٌن
َ
"أي ٌُرخٌن" إال كأن ٌصل الجلكهب القدمٌن على األقل وٌغطٌهمه ،فإن كهن ه مس ور ٌن كجوارب أو حذاء فٌ حقق
اإلرخهء كوصول الجلكهب إلى القدمٌن ،وأمه إن كهن ه غٌر مس ور ٌن كجوارب أو كحذاء فٌجب أن ٌصل الجلكهب إلى
األرض ح ى ٌغطً القدمٌن ،وهذا ٌعنً أن القدمٌن من العورة.
ب -روي عن اكن عمر أن قهل :قهل رسول هللا َ « : م ْن َج َّر ث َ ْوبَهُ ُخٌَالَ َء لَ ْم ٌَ ْن ُ
اَّللُ إِلَ ٌْ ِه ٌَ ْو َم ا ْل ِقٌَا َم ِة فَقَالَتْ أ ُ ُّم
ظ ِر َّ
علَ ٌْ ِه»
ف أ َ ْقدَا ُم ُهنَّ قَا َل فٌَُ ْر ِخٌنَهُ ذ َِراعًا الَ ٌَ ِزدْنَ َ
ْف ٌَ ْ
شب ًْرا فَقَالَتْ ِإذًا ت َ ْن َك ِ
سا ُء ِبذٌُُو ِل ِهنَّ قَا َل ٌُ ْر ِخٌنَ ِ
صنَ ْعنَ النِّ َ
َ
سلَ َمةَ فَ َكٌ َ
ش ُ
أخرج ال رمذي وقهل هذا حدٌث حسن صحٌح.
والحدٌث صرٌح فً أن الواجب على المرأة س ر قدمٌهه ،وأم سلمة رضً هللا عنهه لم ك ف كأن ٌُرخى ثوب
النسهء من أسفل "ذٌولهن" شكرا ً خشٌة أن نكشف القدمهن خالل السٌر ،وكخهصة إذا سهرت المرأة حهفٌة القدمٌن كمه
جر ثوب المرأة ذراعه ً وال ٌزٌد ،والعلة واضحة فً
كهن ٌحدث سهكقه ً فً كثٌر من األحٌهن ،فأَذِنَ الرسول  أن ٌُ َّ
ف أ َ ْقدَا ُم ُهنَّ .»...
الحدٌث «...إِذًا ت َ ْن َك ِ
ش ُ
والخالصة أن القدمٌن عورة وٌجب تغطٌتهما كأي مكان آخر من العورة.
 -3وللعلم فإن هنهك رأٌه ً ألكً حنٌفة كجواز إظههر القدمٌن ألن رأى فً فسٌر قول سكحهن ﴿ َو َال ٌُ ْب ِدٌنَ ِزٌنَت َ ُهنَّ
إِ َّال َما َظ َه َر ِم ْن َها﴾ ،رأى أن مه ظهر منهه لٌس هو فقط الوج والكفٌن كل والقدمٌن أٌضهً ،ولكن كمه ذكرنه أعاله فإن
هذا الرأي مرجوح لداللة اآلٌة الكرٌمة وحدٌث ال رمذي ،وهللا أعلم وأحكم.
والسالم علٌكم ورحمة هللا وكركه .
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 33من ذي القعدة 1436هـ
2315/30/14م
رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.107374182
7.154433208058098/494082814093134/?type=1&theater
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