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َها َسَأَلِت النَّبِيَّ  اَرِضَي اهللُ َعنْهَ َوَعْن ُأمِّ َسَلَمَة  - 160  ملسو هيلع هللا ىلص: »َأُتَصلِّي الَمْرَأُة فِي ِدْرع   َأنَّ

؟ َقاَل:   ْرُع َسابِغًا ُيَغطِّي ُظُهوَر َقَدَمْيَهاَوِخَمار  بَِغْيرِ إَِزار  َح إَِذا َكاَن الدِّ « َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوَصحَّ

ُة َوْقَفُه.  األَئِمَّ

،  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة  - 161 َقاَل: »ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َلْيَلة  ُمْظِلَمة 

ْينَا إَِلى َغْيرِ الِقبْ  ْمُس إَِذا َنْحُن َصلَّ ا َطَلَعِت الشَّ ْينَا، َفَلمَّ َلِة؛ َفنََزَلْت: َفَأْشَكَلْت َعَلْينَا الِقْبَلُة، َفَصلَّ

َفُه.  ﴿َفَأْينََما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ﴾« َأْخَرَجُه التِّْرِمِذيُّ َوَضعَّ

 : (1)الشَّرُْح

َها َسَأَلِت النَّبِيَّ  َرِضَي اهللُ َعنَْهاَوَعْن ُأمِّ َسَلَمَة ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ   َأنَّ

 ...(ملسو هيلع هللا ىلص
لبيان وجوب تغطية املرأة   ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة

 قدميها يف الصالة. 
خذ  ومنه أ   ،هو القميص من قطعة واحدة يغطي مجيع اجلسم :الدرع (فِي ِدْرع  )قوله: 

فهذا هو الدرع،   -قطعة واحدة  -الفستان : عند بعضهماآلن وتسمى  ، ةاعَ رَّ الدَّ  :قوهلم
 ،ما حتت الدرع من مالبس  :املراد ابإلزار هنا  (بَِغْيرِ إَِزار  )  ،ما يغطى به الرأس  :اخلمار  (َوِخَمار  )

ْرعُ )وقوله:  ،  يغطي وسط جسمها األسفل  :يعين  (َسابِغًا)  ،القميص الكامل  :أي  (إَِذا َكاَن الدِّ
 . طويالا 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل: 
َها َسَأَلِت النَّبِيَّ )قوله:  املسألة األوىل: يدل   (ملسو هيلع هللا ىلص: »َأُتَصلِّي الَمْرَأُة فِي ِدْرع  َوِخَمار   َأنَّ

كفي هذه  تاي رسول للا هل  :يعين ،على حرص نساء الصحابة رضي للا عنهن على السرت
 .؟أم نزيد تنيالقطع

يدل على أن لبس الصحابيات رضي للا عنهن القطعة   (فِي ِدْرع  )قوله:    املسألة الثانية:
 الواحدة من املالبس. 
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 .يدل على أن تغطية الرأس كان مشتهراا عندهم (َوِخَمار  )قوله:  املسألة الثالثة:
يدل على حرص الصحابيات رضي للا عنهن يف سرت أجسادهن؛ لئال   املسألة الرابعة:

 يظهر منهن شيء. 
ْرُع َسابِغًا ُيَغطِّي ُظُهوَر َقَدَمْيَها)قوله:  :املسألة اخلامسة يدل على وجوب  (إَِذا َكاَن الدِّ

وذهب بعض أهل العلم إىل عدم وجوب تغطية ، هلذا احلديث ؛تغطية املرأة لقدمها يف الصالة
ومن قال ابلوجوب قال: لورود  ، وقالوا: إن هذا احلديث ضعيف،القدمني للمرأة يف الصالة

 . ذلك عن أم سلمة وميمونة وغريمها بتغطية القدمني يف الصالة
وكذا   ،وأما الكفان فيجوز للمرأة أن خترجهما يف الصالة إذا مل يكن عندها رجال أجانب

جب تغطيته  و لعدم ورود ما ي   يف الصالة إذا مل يكن عندها رجال أجانب؛الوجه ال تغطيه املرأة  
 . أثناء الصالة
ُة َوْقَفهُ )قال:  َح األَئِمَّ رضي للا   أنه من قول أم سلمة :يعين (َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوَصحَّ

 . عنها
 

َقاَل: »ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َلْيَلة    َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َعاِمرِ ْبِن َربِيَعَة )مث بعد ذلك قال: 

  (...ُمْظِلَمة  

من اجتهد يف  أن لبيان  ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة
 القبلة ومل يصب ال يعيد الصالة.

 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل: 

يدل على مصاحبة الصحابة  (فِي َلْيَلة  ُمْظِلَمة   ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع النَّبِيِّ )قوله:  املسألة األوىل:
 . يف كل أحيانه ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 

يدل على أن معرفة القبلة قد يلتبس على   (َفَأْشَكَلْت َعَلْينَا الِقْبَلةُ )قوله:    الثانية:  املسألة
 .من له معرفة بذلك 



3 

ْينَا)قوله:  الثالثة: املسألة يدل على أمهية الصالة وعدم التفريط فيها حىت ولو يف  (َفَصلَّ
 . عدم معرفة القبلة يقيناا 

ْينَا إَِلى )قوله:  الرابعة: املسألة ْمُس إَِذا َنْحُن َصلَّ ا َطَلَعِت الشَّ َغْيرِ الِقْبَلِة؛ َفنََزَلْت: َفَلمَّ

ه فإنه  ؤ يدل على أن من اجتهد يف معرفة القبلة فصلى مث تبني خط  (﴿َفَأْينََما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ 
ُِّف }  لقوله سبحانه: ؛ ال يعيد الصالة ل  ا   ّلَلُ ٱَلا يُكا ها ََِّل وُۡسعا ۡفًسا إ أما من مل ، [286 ]البقرة: {نا

 .ألنه فرط ؛حتري القبلة وأخطأ فإنه يعيدجيتهد يف 
َفهُ )قال:   لكن يدل عليه ما سبق  ن كان ضعيفاا  إاحلديث و   وهذا  (َأْخَرَجُه التِّْرِمِذيُّ َوَضعَّ

ُِّف }من قوله سبحانه:  ل  ا   ّلَلُ ٱَلا يُكا ها ََِّل وُۡسعا ۡفًسا إ ا   ّلَلا ٱ  َتُقوا  ٱفا }  ، وقوله:[286 ]البقرة: {نا ما
ۡعُتمۡ ٱ طا  . [16 ]التغابن: {ۡستا

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


