
ṢALĀH EN JUBBA DE MANGA CORTA 

PREGUNTA 

Recientemente se circuló un mensaje sobre la opinión de uno de los 

mayores(ulama)de que está permitido usar una jubbah de manga corta que sea 

de mangas cortas (exponiendo los codos). Siempre tuve la impresión de que 

era makrūh. Por favor si podría  aclarar. 

 یحرلا نمحرلا هللا مسبم

RESPUESTA 

Exponer los codos en Ṣalāh en sí mismo no es makrūḥ . Lo que es makrūḥ es 

el uso de thiyāb al-badhilah, que se ha descrito como ropa sucia o ropa que 

una persona no usaría cuando visita a personas importantes. Es makrūh tanzīhī 

(desagradable) realizar Ṣalāh con este tipo de ropa, aunque el Ṣalāh es 

válido. Los ejemplos en nuestro contexto social podrían incluir una camiseta 

deportiva que una persona haya usado para jugar fútbol. En lo que respecta al 

Jubbah de manga corta, esto es permisible porque no se considera una falta 

de respeto y no cae bajo thiyāb al-badhilah en el Urf [contexto social]. 

 Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī (m. 1304/1886) menciona explícitamente 

que la ropa que una persona usaría al encontrarse con personas mayores no es 

makrūh utilizarla para hacer el salah. 

 Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (m. 1422/2002) afirma claramente que la 

kurtā (jubbah) de manga corta está permitida sin ningún karāhah, a menos que 

se considere inapropiado  usarlo en una reunión normal. Dado que el Jubbah 

de manga corta generalmente no se considera inapropiado, está permitido. 

Además, algunos de nuestros juristas han mencionado que es makrūh (tanzīhī) 

que los hombros estén desnudos(destapados) durante el Ṣalāh. Esto es lo que 

se entiende por algunos ḥadīths. Esto también afirma que exponer los codos 

en Ṣalāh no es en sí mismo makrūḥ, de lo contrario esto habría sido 

mencionado por los juristas y transmitido en los ḥadīths. Además de esto, 

nuestros juristas han mencionado las ropas 1. Deseables (mustaḥab), 

2.Permisibles y 3.Desagradables (makrūh) para el Ṣalāh. No han mencionado 



nada en relación a exponer los codos. Es cierto que algunos Muftis del 

pasado reciente han mencionado esto, sin embargo, esto es en el contexto de 

su costumbre local (ʿUrf). 

Nota: La gente debe de vestirse apropiadamente para el Ṣalāh y evitar 

thiyāb al-bidhlah. Sin embargo, si alguien se viste con esa ropa, no debe ser 

reprendido(reprochado) ni desanimado de asistir a la mezquita. Más bien, se 

le debe permitir realizar Ṣalāh, después de lo cual se le puede aconsejar de 

manera amable. También debe tenerse en cuenta que a veces existen razones 

legítimas por las que las personas no pueden cambiarse de ropa, por ejemplo, 

debido a limitaciones laborales o de viaje. Uno debe tener esto en cuenta 

porque hay muchas personas que no realizan Ṣalāh ni asisten a las 

Mezquitas. Nuestras acciones no deben ser desproporcionadas y no deben 

desanimar a nadie de venir a  la Mezquita, debido a un acto que es 

desagradable (makrūh tanzīhī).  

Allah sabe mejor. 

Yusuf Shabbir 
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Aprobado por: Mufti Shabbir Ahmed y Mufti Muhammad Tahir 

.  ) .عن أ بي هريرة أ ن سائلا سا ل رسول ألله صلى ألله عليه وسلم عن ألصلاة في ثوب وأحد، فقال رسول ألله صلى ألله عليه وسلم: أ ولكلكم ثوبان
قلت:  بذلك قال: لا أكرهه ولا با س قلت: أ رأ يت ألرجل يصلي في ثوب وأحد يتوشح به أ و في قميص وأحد وهو صفيق هل تكره ه

قال: نعم ، أنتهى وكذلك لو كان أ مام قوم؟  

أ نما ذكروأ كرأهة أ عرأء ألمناكب وثياب ألبذلة.  .فلم يذكر محمد كرأهة كشف ألمرفق في ألا صل ولا في غيره ، ولم يذكرها ألفقهاء ، و

سلام: أ ن محمدأ يقول في ألكتاب: لا با س با ن يصلي  (: 377/ 1)   قلت لشيخ ألا 
رأ سه وبعضه على منكبيه, وعلى كل موضع من بدنه,  في ثوب وأحد متوشحا به, وقال: مرأد محمد أ ن يكون ثوبا طويلا يتوشح به, فيجعل بعضه على  
وكذلك   كانوا يكرهون ا عراء المناكب في الصلاة, أ ما ليس فيه تنصيص على أ عرأء ألرأ س وألمنكبين, وقد روي أ ن أ صحاب رسول ألله عليه ألسلام

 يكره ألصلاة في ثياب ألبذلة,  رضي ألله عنه رأ ى رجلا فعل ذلك ، فقال: أ رأ يت لو كنت أ رسلتك أ لى بعض ألناس أ كنت تمر في ثيابك ،



كشف ألمرفق وقد ذكر ألفقهاء أللبس ألمستحب وألجائز وألمكروه ، ولم يذكروأ كشف ألمرفق فقال: لا، فقال عمر: ألله أ حق أ ن تتزين له، أنتهى.   
هوهو كالصريح با ن كشف ألذرأع ليس بمكرو  . 

أ زأر وردأء أ و عمامة، كذأ ذكر ألفقيه أ بو جعفر ألهندأوي عن    أ ما ألمستحب فا ن يصلي في ثلاثة أ ثوأب قميص و
حصل  أ ن ألمستحب أ ن يصلي في ثوبين أ زأر وردأء. وأ ما ألجائز فا ن يصلي في ثوب وأحد متوشح به أ و قميص وأحد صفيق، لا نه أ صحابنا.

حديث رسول ألله عليه ألسلام أ نه سئل عن ألصلاة في ثوب وأحد فقال: أ و كلكم يجد وأ صلهممبه ستر ألعورة وأ صل ألزينة أ لا أ نه لم يتم ألزينة.
ا ن حصل ستر العورة ولكن لم تحصل به الزي .()*بخاري و أبودأود*ثوبين. نة  وا ما المكروه فا ن يصلي في سراويل واحدة ا و ا زار واحد لأ نه و

، أنتهى۔ا صلا، فا ن الله تعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد  

م له  ذ  مالب  اب  ي  وتكره ألصلاة حاسرأ رأ سه تذللا، وكذأ في ثياب ألبذلة، أنتهى. وأ مامث 
ومنها    )و( صلاته )في ثياب ألبذلة( وهي ما يلبس في البيت ولأ يذهب بها ا لى كابر، أنتهى. 

ا نه را ى رجلا فعل ذلك فقال: ا را يتك لو كنت ا رسلتك   أ ن يصلي في ثياب ألبذلة وألمهنة، وأحتج له في ألذخيرة با نه 
ا ذا  عنه صلى ألله عليه وسلم:  .بعض الناس ا كنت تمر في ثيابك هذه؟ فقال: لأ. فقال عمر: الله ا حق ا ن يتزين لها لى 

بما يلبسه في بيته ولا يذهب به أ لى   . وألظاهر أ نها تنزيهية وفسر ثياب ألبذلة صلى ا حدكم فليلبس ثوبيه فا ن الله ا حق ا ن يتزين له 
)وفي ثياب ألبذلة( عطف على حاسر لا ن في ألحال معنى ألظرفية، وهي ما   ابر، أنتهى. ألا ك 

يلبس في ألبيت ولا يذهب به أ لى ألا كابر، لأ نها لأ تخلو عن النجاسة القليلة وعن الأ وساخ الكريهة ، أنتهى.  وتكره  
)و( تكره )ألصلاة في ثياب بذلة( بكسر ألباء وسكون  ، أنتهى. صلاة في ثياب ألبذلة، كذأأل

كما في  : ألظاهر أ ن ألكرأهة للتنزيهألذأل ألمعجمة، ثوب لا يصان عن ألدنس ممتهن، وقيل: ما لا يذهب به أ لى ألكبرأء، أنتهى.
وزأد: قوله ولا يذهب بها أ لى ألكبرأء، بضم ألكاف وفتح ألباء ألموحدة:   ألبحر، أنتهى. 

،  يكن كذلك فلا كراهة فا ن لم  جمع كبير، أ ي لا يذهب بتلك ألثياب أ لى ألا مرأء وألرؤساء وأ كابره قرأبة وسنا، أ ي يستنكف عنه ويستكره ذلك،
 ہل ںیم  أ
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( عن أبن جريج قال: أ خبرني نافع أ ن أبن عمر كساه ثوبين  ٥/٥٣ومن طريقه أبن ألمنذر في ألا وسط )  وأ ما ألا ثار ألمذكورة
وهو غلام قال: فدخل ألمسجد فوجده يصلي متوشحا به في ثوب فقال: أ ليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى. فقال: ا را يت لو ا ني ا رسلتك ا لى 

وراء الدار لكنت لأبسهما؟ قال: نعم قال: فالله ا حق ا ن تتزين له ا م الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله. 
 حدثنا جرير عن مغيرة عن أ  برأهيم قال:  كانوا يكرهون ا عراء 

المناكب في الصلاة.  عن أ بي هريرة قال قال ألنبي صلى ألله عليه وسلم: لا يصلي أ حدكم في ألثوب ألوأحد ليس على عاتقيه  
 شيء۔

ألمناكب جمع منكب، وهو ما    وألمنكب مجمع عظم ألعضد وألكتف، أنتهى 
 بين ألكتف وألعنق، أنتهى 


